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 אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

ברגשי שמחה וגיל הננו מוציאים לאור את הגליון השלישי מסדרת 'קבצי 
חודש השביעי בליובאוויטש - תשרי תשע"ו' הנקרא בשם "שופרו של משיח" 
ע"ש השופר שביטא את האמונה בביאת המשיח  - הכרזת "לאלתר לגאולה" - 

עיתון 'הקריאה והקדושה'.

בקובץ שלפנינו יוכל הקורא למצוא בין היתר את המדורים:

על  ומרתקת  נפלאה  סקירה   – משיח"  של  שופרו   - והקדושה  "הקריאה   •
אדמו"ר  כ"ק  של  ומטעמו  כוחו  באי  ע"י  שי"ל  והקדושה'  'הקריאה  גיליונות 
מהוריי"צ נ"ע. - גיליונות אלו אשר בישרו לעולם את נבואותיו של נשיא הדור. 
ובראשם; בשורת הגאולה הקרובה, בעיצומם של ימי מלחמת העולם השנייה. 

• "הקריאה הקדושה לאלתר לגאולה" - סקירה מרתקת אודות ה'קול קורא' 
בו יצא אדמו"ר הריי"צ בשלהי שנת תש"א "לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה", 
זו  שקריאה  הגדול  הרעש  אודות  מעניינות  ועובדות  מיוחדים  סיפורים  כולל 
הסקירה  בהכנת  בפרט.  החסידים  עדת  ובקרב  בכלל  היהודי  בעולם  פעלה 

נעזרנו בארכיון השבועון העולמי 'בית משיח'.

• "ומלכותו בכל משלה" – ראיון מיוחד שנערך בעבר עם הרבנים: ר' זלמן 
יצחק  ולהבחל"ח-ר'  שפירא,  נחמן  ר'  ליפסקר,  שד"ב  חיים  ר'  ליבעראוו, 
שפרינגר ע"ה, על הנהגת החסידים בשנים האחרונות, בפירסום שמו של כ"ק 

אדמו"ר שליט"א עם התואר 'מלך המשיח'. 

יומן מחצרות קדשינו מחודש תשרי  "יומן נפלאות בכל" – חלקים מתוך   •
 – ה'תשע"ו  הבעל"ט  השנה  לקביעות  פרטית  בשגחה  המתאימה  ה'תשנ"ב, 
בקובץ זה הובא היומן מהתאריכים: יום חמישי ד' תשרי - יום שני ח' תשרי. 
"כפר  חיינו",  ַא שיחה", בשילוב פרטים מ"בית  "פַאקס  יומן  ע"פ  היומן ערוך 
חב"ד", יומן פרטי של א' התמימים ד"קבוצה" תנש"א, וכן עם השוואה לסרטי 
הוידיאו )הקיימים( - באדיבות "מכון יומני בית חיינו".  תודת התמימים נתונה 

להם על כך.

פתח דבר
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• • •

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 
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 
נזכה   - גאולתכם!"  זמן  הגיע  "ענוים,  שנים:  אלפי  יהודים  חיכו  לה  הבשורה 
תיכף ומיד ש"הוא יושיענו ויגאלנו שנית בקרוב וישמיענו לעיני כל חי לאמור: 
הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית להיות לכם לאלקים", ונעמוד יחדיו מתוך 

אהבת ישראל 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, בין כסה לעשור,
 עשי"ת שנת תשע"ו ופרצת לפ"ק - שנת הקהל.
 שנת הקי"ד לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.

4ו|ופ שמ ופ ורפוש
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 אדמו"ר הריי"צ הכריז 'לאלתר לגאולה'
לפני עשרות שנים

והרי משיח
 עדיין לא בא!

הייתכן שהרבי טעה - חס ושלום - בדבריו?!...

א. בהמשך להמוזכר לעיל אודות ענין הגאולה – ישנם כאלו שמתעוררת אצלם 
תמיהה ופליאה )אף שמטעמים מובנים אינם מעלים תמיהה זו על דל שפתם(:

היתכן, מהרהרים הם, שיושב לו יהודי לדבר ברבים, ובכל התוועדות והתוועדות 
מכריז ללא הרף ואינו מפסיק לדבר אודות נושא אחד – ביאת משיח צדקנו, וחוזר 
 – ובהדגשה  לגאולה",  "לאלתר  והקדושה":  ב"הקריאה  הגאולה  בעל  הכרזת  על 
שאין זה דבר שנדפס בלבד, אלא הכוונה לביאת משיח צדקנו בפועל ממש, למטה 
מעשרה טפחים, ותיכף ומיד ממש, ביום זה עצמו, ובנדו"ד – יום השבת פ' פינחס 
תשד"מ! וכמו כן אומרים בכל פעם שינגנו "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו", 

ומדגישים שאין הכוונה "במהרה בימינו" מחר, אלא היום ממש!

בודאי מאמין כל יהודי שמשיח צדקנו יכול לבוא בכל רגע – "אחכה לו בכל יום 
שיבוא", אבל אעפ"כ, מהרהרים הם, מהי פשר ההנהגה לדבר ללא הרף על ענין זה, 
ולהדגיש בכל פעם שברגע זה ממש יכול לבוא משיח צדקנו – דבר שקשה לפעול 
ברגש של האדם שיתייחס לכך כאל דבר מציאותי, בשלמא כאשר מזכירים פעם 
אודות ביאת משיח צדקנו – נו, סוכ"ס הרי זה מעיקרי האמונה... אבל מהו פשר 
הדיבור והלהט בענין זה ללא הרף, בכל התוועדות והתוועדות, כאילו היו רוצים 

להכניס את הדבר בראשם של השומעים בכח...

ויתירה מזו – ממשיכים להרהר – אותו יהודי שמדבר אודות ביאת משיח צדקנו 
למטה מעשרה טפחים תיכף ומיד ממש. הנה בה בשעה מחזיק על השולחן "סידור" 
כדי שלא לטעות ח"ו בנוסח ד"ברכה אחרונה", שבה מדובר אודות הגאולה בלשון 
עתיד! וכמו כן מחזיק את הסידור כדי לומר בתפלת מנחה "צדקתך צדק" – ענין 

הקשור עם גלות כו', דבר והיפוכו!!

דבר מלכות
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ויפה,  טוב  חלום  "חלום"...  של  בגדר  הוא  זה  ענין   – הם  מסיקים   – מאי  אלא 
ובנוסח התפלה שאומרים בעת ברכת כהנים: "שיהיו כל חלומותי עלי ועל כל ישראל 
לטובה", אבל לא דבר מציאותי ]והרי גם בהלכה מצינו חילוק בין דבר מציאותי 

ל"חלום"[, וא"כ, טוענים הם, לשם מה צריכים לדבר אודות עניני "חלומות"?

יהודי  כל  שכן,  ח"ו.  אמונה  מחוסר  נובעים  אינם  אלו  ומחשבות  הרהורים  ב. 
עדיין  בידעו שנמצאים  אעפ"כ,  אבל  רגע,  בכל  לבוא  יכול  צדקנו  מאמין שמשיח 
בגלות, "אכתי עבדי אחשורוש אנן", ואילו היציאה מהגלות תהי' אך ורק ברצונו 
של הקב"ה, כדברי בעל הגאולה בג' תמוז: "לא מרצוננו גלינו מא"י ולא בכחותינו 
אנו נשוב לא"י, אבינו מלכנו כו' והוא ית' יגאלנו כו' ע"י משיח גואל צדק כו'", הנה 
תחושת הגלות חדורה כל כך ברגש האדם. עד שהאמונה אודות הגאולה היא באופן 

של מקיף בלבד!

]. .[ מכיון שהאדם חדור כל-כך ברגש הגלות – אינו יכול לחוש ענין של גאולה, 
ועד כדי כך, שכשאר מדברים עמו אודות גאולה – נראה הדבר אצלו כ"חלום"!...

ג. אמנם, לאמיתו של דבר – ההיפך הוא הנכון:

הגלות  מציאות  אדרבה:  אלא  הגאולה,  על  הדיבור  לא   – הוא  ה"חלום"   ].  .[
היא "חלום", שכן, מה ליהודי ולענין של גלות! ואילו הגאולה היא – בהקיץ, זוהי 

מציאותו האמיתית של יהודי!

]. .[ הן אמת שברגע זה נמצאים עדיין בחשכת הגלות ממש, אבל אעפ"כ, מכיון 
שכללות ענין הגלות הוא "חלום" שענינו חיבור הפכים – הרי ברגע אחד יכול המצב 
למציאות  ובאים  הגלות  מ"חלום"  שיוצאים  היינו,  הקצה,  אל  הקצה  מן  להתהפך 

האמיתית – גאולה בפועל ממש!

]. .[ ובפרט לאחרי שנשיא דורנו הכריז "לאלתר לגאולה", והודיע שהמצב הוא 
ש"הנה זה עומד אחר כתלנו", משיח צדקנו עומד מאחורי כתלנו... וכותל זה אינו 
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באופן של מחיצה כו', שכן, יש בו "חלונות" ו"חרכים", ומשיח צדקנו "משגיח מן 
החלונות מציץ מן החרכים", והרי פשיטא ש"מבט של משיח" )"משיח'ס א קוק"( 
במהרה  תבוא  שהגאולה  לפעול  כאו"א  של  שבידו  בודאי  וא"כ,  פעולתו...  פועל 
בימינו, ולא רק מחר או לאחר זמן, אלא היום ממש. שבת פ' פינחס שנת תשד"מ, 
את  פותחים  ממש  זה  שברגע   – ובפשטות  מנחה,  תפלת  לפני   – עצמה  זו  ובשבת 
העיניים ורואים שמשיח צדקנו נמצא עמנו בבית כנסת ובית מדרש זה, בשר ודם, 

נשמה בגוף, למטה מעשרה טפחים!...

ד. ישנם הטוענים שמזה גופא יש להקשות: הכרזת נשיא דורנו "לאלתר לגאולה", 
"הנה זה עומד אחר כתלנו", היתה לפני עשרות שנים, ואעפ"כ, עדיין לא בא! וגם 

אליהו הנביא עדיין לא בא לכשר על הגאולה!

הנה קושיא זו עצמה באה מצד העובדה שחדורים ברגש הגלות... ובמילא לא 
יכולים להשתחרר מ"חלום" הגלות, ולהרגיש שהמציאות האמיתית בהקיץ היא – 

הגאולה בפועל ממש.

)התוועדויות ה'תשד"מ ח"ד, סעיפים יו"ד-י"ג, ע' 2210-13(

8ו|ותומור ר ד
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"גענוג חשבונות"

 כלו כל הקיצין בפשטות
. . הגמרא )בזמנה( קבעה ש"כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה". 
לאחרוני  עד  והאחרונים,  הראשונים  הפוסקים,  תוס׳,  רש"י,  באו  זה  לאחרי 
בגמרא, ברמב"ם,  כפי שהוא  זה  ענין  כולם למדו  ובמשך הדורות  האחרונים. 

בפוסקים ועד לאחרוני האחרונים.

אמנם, לימוד ענין זה היה רק מזמן לזמן, עד שבא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
וציוה  לגאולה"!  לאלתר  לתשובה  "לאלתר   — ב"שטורעם"  והכריז  דורנו 
להדפיס ולהפיץ את ההכרזה בפירסום גדול וב"שטורעם" דוקא, ולמרות שהיו 
לו מפני זה קשיים )אינני רוצה להשתמש בביטוי חריף יותר, אף שהיו לו הרבה 
יותר מסתם קשיים(, אעפ"כ המשיך לפרסם את ההכרזה הזו וציוה להדפיסה 
כדי שתשאר לדורות הבאים אחריו, והענין נמצא בדפוס גם עכשיו, רק שצריך 
על  חזרה  בתור  רק  לא  )אבל  עוה"פ  זאת  ולקרוא  להוריד את הספר מהמדף 
הישנות, שהרי אם דברי צדיקים בכלל עומדים לעד, עאכו"כ בענין עיקרי כל 

כך שהוא עצמו ציוה להדפיס(.

וכמדובר כמ"פ — דוקא לדבר בולט לא שמים לב:

ענין הקיצין נמצא כבר בכמה וכמה ספרים, החל מהרס"ג, וכן הרמב"ם וכן 
הזקן,  אדמו"ר  בשם  גם"קץ"  התפרסם  לאח"ז  ועוד,  המגילה",  "מגילת  בספר 
ועושים מכל זה "שטורעם" — אבל לא שמים לב שגם בשיחות שנדפסו בדורנו 
)וע"ע היו בכתב או נעתקו בקופיר ביותר מהעתקה אחת( — ישנם קיצין החל 
)וכיו"ב, כמוזכר  מ"קץ" שנאמר ע"י אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע על שנת תרס"ו 
ועד לקץ שנדפס בימינו ב"הקריאה והקדושה" על שנת תש"ג, תש"ד  כמ"פ( 

וכו׳ )כנדפס שם(.

וא"כ רואים שמאז ש"כלו כל הקיציך בזמן הגמרא, עברו שנים רבות כל כך, 
עד שבשנת תרס"ו ישב אדמו"ר נ"ע בהתוועדות ואמר "קץ" על שנה ההיא — 
אבל הענין נשאר רק אצל אלו שהשתתפו בהתוועדות או אצל אלו שהגיע לידם 
העתק השיחה, ואחר כך לא דיברו ע"ז במשך עשרות שנים, עד שבא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר נשיא דורנו והחל ב"שטורעם" ד"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".

— ההדגשה היא על הפירסום בדפוס דוקא, והוא עצמו )במקום  וכאמור 
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אחר( גילה את פתגם הצמח־צדק שענין הנדפס הוא לדורות — ובזה התכוין 
לרמז אודות תוקף הדברים שבדפוס גם לאחרי חיים חיותו בעלמא דין!

ומזה מובן, שכל הקיצין שנאמרו בכל הדורות החל מזמן הגמרא ועד לקץ 
הנ"ל שנתפרסם ונדפס ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, לא נאמרו לשעתם 
בלבד, אלא שהענין הוא בכל התוקף גם בשנים הבאות, ואם־כן, מתחזקת עוד 

יותר )"ווערט נָאך שטורעמ׳דיקער"( השאלה "עד מתי"?!

ועיקר השאלה היא כיון שמדובר אודות קץ שנאמר ע"י נשיא דורנו וגם מאז 
כבר עברו עשרות שנים!

יח. והנה, חפשתי מה יכול להיות הביאור בדבר עד שהביאור היחיד שמצאתי 
הוא, שמעתה הענין עבר מ"הנשיא הוא הכל" אל "הכל", היינו לכל אחד ואחד 

מישראל.

כלומר:

כל עוד הי׳ הענין ד"הנשיא הוא הכל" וכל אנשי הדור היו מסורים אליו וכו׳,

לנשיא הדור בלבד, אלא  ולומר שהענין שייך  עי"ז  י"ח  הי׳ לצאת   אפשר 
המצב  כאשר  הדורות,  ירידת  לאחר  אבל  בא",  לא  "עדיין  בפועל  שאעפ"כ 
הוא ד"אכשור דרא" בתמי׳, וביחד עם זה הולכים ומתקרבים לזמן ד"בעתה" 
ו"אחישנה" )כמבואר בסוף דרושי פורים שבשערי אורה ( — הרי עכשיו נהי׳ 

הכרח גדול יותר לעסוק בזה, וממילא הדבר נמסר לכאו"א מישראל.

יגיע  שהענין  עד  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  לפרסם,  יש   — לפועל  ובנוגע 
לידיעתו של כאו"א מישראל, אשר ע"י מעשה אחד ויחיד, דיבור אחד ויחיד, או 

מחשבה אחת יחידה, ביכלתו להביא ישועה והצלה לעולם, כפס"ד הרמב"ם!

 — גופא  ובזה  דמשיחא",  ד"עקבתא  בזמן  שעומדים  ולהדגיש  ולהוסיף 
י"ח  לצאת  יכול  הי׳  היום  עד  אם  אפילו  ולכן,  דמשיחא,  דעקבתא  עקבתא 
לאחר  הנה   — כנ"ל(  וכו׳,  "קץ"  פירסם  )שאפילו  דורנו  נשיא  של  בעבודתו 
שמאז כבר עברו עשרות שנים, הרי זה דבר ברור שהדבר היחיד שעדיין לא 
נעשה הוא, להביא לידיעתו של כאו"א מישראל שקיום הלכה זו ברמב"ם הוא 

ענינו הפרטי!

ועפ"ז מובן מדוע אין ברירה ומוכרחים לדבר פעם אחר פעם ולהרעיש ללא 
הרף אודות הקיצין, אודות ימות המשיח וכל הפרטים שבזה, כדי שידעו את 
העיקר, אשר אין הכוונה רק אודות המדובר בספרים כו', אלא בהלכה מפורשת 
הנוגעת לכאו"א אנשים נשים וטף וכולם יחד )ובל׳ המגילה "ביום אחד"( באופן 

ד"קהל גדול" לשון יחיד.. 

יט. ויש לעורר אשר לגודל חשיבות הענין, כדאי ונכון שבכל אסיפת כו"כ 
מישראל יזכירו ויעוררו:

הקשיבו יהודים!
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הוספת מעשה אחד ע"י כאו"א מכם — ובפרט ע"י שלשה יהודים ביחד —

האמיתית  הגאולה  לפני  בפטיש"  ה"מכה  שהוא  המעשה  להיות  יכולה 
והשלימה.

ובהוספה — דע"פ הלכה "מכה בפטיש" יכול להיות ברגע כמימרא, ]ונפק"מ 
בראשית  למעשה  בנוגע  בפרש"י  )ברמז(  גם  וכמובא  שבת  בהלכות  להלכה, 

)ובאריכות יותר — במדרש ( בענין "ויכל אלקים ביום השביעי" [.

כ. כאמור לעיל, זהו הביאור היחיד בענין זה, לאחר חיפוש, וביגיעה,

ביאור מספיק לקושיא הגדולה הנ"ל: "היתכן"?! ו"עד מתי"?!...

ובפרטיות יותר:

מעתה ההשתדלות להביא את הגאולה היא עבודת הרבים, רבים כפשוטו, 
אנשים, נשים וטף.

דהנה, ישנם ענינים שלגביהם צ"ל לאחרי גיל בר־מצוה, בענינים אחרים צ"ל 
לאחרי גיל עשרים )ולדוגמא — מחצית השקל, כמפורש בכתוב, בשיעור חומש 
ל"בן  דוקא  השייכים  ענינים  ישנם  ועד"ז   ,) ומעלה"  שנה  "מבן עשרים  היומי 
ארבעים לבינה" )דהיינו, להיות פוסק דינים (, או "בן חמישים", "בן ששים" או 

"בן שבעים" וכו' וכו' —

אבל, לאידך גיסא, ישנם דברים כאלו ששייכים לכאו"א ממש, אנשים נשים 
וטף.

ובנדו"ד — ע"פ המבואר לעיל בארוכה מובן, שפסק־דין הרמב"ם הנ"ל נוגע 
לכאו"א ממש:

וגם אם עד עתה הי׳ אפשר לצאת י"ח בלימוד ההלכה בלבד, הנה לפי מהלך 
העולם כעת יש לשוב וללמוד את ההלכה, לימוד בשטורעם הכי גדול, עד שיהא 

לימוד המביא לידי מעשה — "מעשה אחד" שיביא "ישועה והצלה לעולם"!

לאחר שעבר כבר גם הקץ שנאמר ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו וכבר 
אין מי שביכלתו לחשב קיצין — ויתירה מזו, אין צורך בחישוב קיצין, "גענוג 

חשבונות", ו"כלו כל הקיצין" בפשטות — צ"ל קיום ההלכה בפועל!

וגם אם קיום ההלכה יהי׳ באופן כזה שיעשה "מעשה אחד" שלא לשמה . .

היחיד  הביאור  )כאמור(  היא  מישראל  כאו"א  לידי  הענין  העברת  כא. 
שמצאתי לתמי׳ הגדולה הנ"ל. אמנם, לכאורה, יכולה להתעורר שאלה בדבר:

בן אלה  בי׳ בהושע  ורב אסי לרב: כתיב  "א"ל רב כהנא   — איתא בגמרא 
' ויעש הרע בעיני ה׳ רק לא כמלכי ישראל וכתיב עליו עלה שלמנאסר וגו׳" 

)מפני שלא הרשיע כשאר המלכים בא הפורענות בימיו, בתמי׳ (?

יעלו  שלא  כדי  הדרכים  על  ירבעם  שהושיב  פרדסיאות  אותן  להו:  "אמר 
ישראל לרגל בא הושע וביטלן ואעפ"כ לא עלו ישראל לרגל, אמר הקב"ה אותן 
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שנים שלא עלו ישראל לרגל ילכו שבי")הואיל שאין מוחה בידם והן לא עלו 
יגלו וילכו בשבי (.

והנה, מכיון שסיפור זה הוא חלק מ"תורת חיים", הרי הוא הוראה בחיים,

וצריך ללמוד ממנו הוראה, וממילא יש מקום להתבונן בתוכן הסיפור:

מפני  היו  לרגל  יעלו  לא  שישראל  כדי  ישראל  מלכי  שהעמידו  הגדירות 
החשש שלהם שמא ע"י העלי׳ לרגל יהיו ישראל קשורים למלכי בית דוד ואע"פ 
שתחת מלכי ישראל היו עשרה שבטים ותחת מלכי בית דוד רק שבט יהודה 
ושבט בנימין, בכ"ז חששו שע"י עלי׳ לרגל של יהודי אחד, ואח"כ עוד יהודי 

אחד וכו', תהי׳ חלישות במלוכה שלהם כתוצאה מחיזוק מלכות בית דוד,

ממלכי  צדיקים  מלכים  עוד  היו  שמלבדו  )הגם  אלה  בן  הושע  שקם  עד 
ישראל( וביטל את כל ההגבלות והכריז — "כל הרוצה לעלות יעלה".

ואעפ"כ — הוא עצמו נשלח לגלות ועמו כל עשרת השבטים!

וטעם הדבר — לפי שעד שסילק הגדירות לא עלו ישראל לרגל מפני שלא 
— הנה  היו יכולים )וממילא לא היו חייבים(, ואילו לאחר שהסיר ההגבלות 
אע"פ שכוונתו היתה לטובה, אבל כיון שהדור לא הי׳ במצב ד"אכשור דרא" 
ולפועל לא עלו למרות ביטול ההגבלות, הרי התוצאה ממעשיו היתה ש"נטל 
הקולר מעצמו", "אני את נפשי הצלתי" והחובה הוטלה על כל עשרת השבטים 

ו"הואיל שאין מוחה בידם והן לא עלו יגלו וילכו בשבי"!

הגאולה  את  לזרז  לעיל שהשליחות  האמור  על  לכאורה  לתמוה  יש  ועפ"ז 
מוטלת על כאו"א, אנשים נשים וטף!

אמנם, באמת, אין מקום לשאלה כלל, כי, במה דברים אמורים שיש צורך 
בזהירות הנ"ל — כשעומדים בדרגה נעלית כזו, אבל באנשים כערכנו אין זה 

שייך כלל.

ועוד ועיקר:

בנדו"ד לא מדובר כלל אודות הטלת הקולר )על הרבים או על היחיד( שאם 
כולל הקץ שהכריז  הקיצין,  כל  דכיון שכלו  בלבד  זירוז  אלא  אזי...  יעשו  לא 
נשיא דורנו, הרי מעתה מזרזים את כאו"א מישראל )שבלאו הכי הרי הוא שייך 

ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש" ו"כהנים זריזין הם" ו"אין מזרזין אלא

ד"לאלתר  קורא"  ל"קול  )ועד  בספרים  הכתוב  את  ומודיעים   ,) למזורזין" 
לתשובה לאלתר לגאולה"( — שאין הדבר תלוי אלא בדבר אחד, בתנועה אחת.

ומכיון ש"אין גו׳ אתנו יודע עד מה", לומר מהי תנועה זו, ולאידך —

ברור שישנו מי שיכול לפעול את הפעולה הראוי׳ ע"י מעשה אחד, לכן צריך 
ח"ו,  יביא,  לא  הנוסף שלו  אם המעשה  גם   — לא  והן  בזה,  כאו"א להשתדל 

ישועה והצלה — הרי קיים ציווי של הקב"ה ע"י מעשה, דיבור או מחשבה.
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כב. ועוד ענין בזה:

חש  כו',  בתורה  יעסוק  בראשו  "חש  הגמ׳,  בדברי  העולם  קושיית  ידועה 
בגרונו יעסוק בתורה כו', חש במעיו יעסוק בתורה כו"׳)ועד"ז בכל האברים(:

היתכן?! רואים במוחש אדם שהוא "חש בראשו" ועוסק בתורה ובכ"ז נשאר 
לו כאב־ראש, ועד"ז בשאר הענינים המנויים בגמרא!

ומובן, שהביאור בזה צ"ל ביאור פשוט, שהרי מרז"ל זה נאמר בלשון צחה 
וברורה. והביאור: . . כדי שע"י העסק בתורה לא יהי׳ "חש בראשו" צריך למצוא 
את חלק התורה שהוא הראש שבתורה, ואזי בודאי יבריא שהרי התורה )ועד"ז 

התשובה( מביאה רפואה לעולם.

ובגדולי ישראל — הי׳ כן בפועל שבעת מיחוש בענין פרטי מצאו את החלק 
בתורה שבו נמצאת הרפואה לאותו ענין, ועי"ז נפעלה רפואת גופם בפשטות, 

משא"כ במי שבמעמד ומצב ד"אין גו׳ אתנו יודע עד מה".

י"ל עד"ז בנדו"ד   — זה  נגלה, במחז"ל  ומכיון שזהו הביאור הפשוט, ע"פ 
)כנ"ל בארוכה(:

מסוגיית הגמרא בסיום מס׳ סוטה מובן דמאמר חז"ל "כלו כל הקיצין ואין 
הדבר תלוי אלא בתשובה" — חל על ימים אלו ושוב אין מקום לדחות את הקץ 

יותר.

ומכיון שהתשובה היא "בשעתא חדא וברגעא חדא", מובן שהפעולה

עד  יודע  אתנו  גו׳  ש"אין  אלא  בלבד,  אחד  מעשה  ע"י  להיות  יכולה  בזה 
מה" מהו ה"מעשה אחד" שיביא את הגאולה בפועל, לכן מוטלת השליחות על 

כאו"א.

כג. ויש להוסיף ולהדגיש דנוסף על הסימנים שבסיום מסכת סוטה, ברור 
שבזמננו "כלו כל הקיציך, כולל גם, ובפרט, מפני המעמד ומצב המיוחד דדורנו 

זה ולאחר כל מה שעבר על דור זה בפרט — ו"לא תקום פעמיים צרה". 

— מפני החושך הכפול והמכופל, עד כדי כך שצריך לעורר  ועיקר  ועוד 
ולהתווכח וכו׳ אודות הוכרת משיח צדקנו וענין הגאולה, ולא רק הזכרה בפה, 

אלא גם אודות המחשבה אודות משיח...

מכיון   — חדשה  "טענה"  באה  בתורה  קשור  דבר  שכל  כיון  מזו:  ויתירה 
שאמרו חז"ל "ג׳ באין בהיסח הדעת.. משיח מציאה", וכמש"נ על משיח "מצאתי 

דוד עבדי", אשר לכן, הרי אדרבה אסור לדבר על משיח...

את  להדפיס  ציוה  ואעפ"כ  זה,  מחז"ל  ידע  בודאי  דורנו  נשיא  ואולם, 
ההכרזה ד"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", ובכוונה שיתבוננו בדבר, מתוך 

התעניינות, ועד לתוצאות במעשה בפועל!

כד. ע"פ כל האמור לעיל מובן בפשטות הטעם לאריכות הדיבור, לעתים 
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קרובות, הן בענין הגאולה והן בענין ההשפעה על אוה"ע לקיים שבע מצוות 
בני נח:

את  מבטל  בדבר  הדיבור  שעצם  מפני  הוא  הגאולה  אודות  הדיבור  ריבוי 
פיתויי הייצר הרע שבא וטוען שעדיין חסרים לו ענינים אחרים ולמה לו לדאוג 
אודות משיח צדקנו והגאולה... בני ישראל כבר היו בגלות כל כך הרבה שנים, 
ובמילא מהיכי תיתי, שישהו בגלות עוד כמה שנים, ואפילו אם הגלות תמשך 
עוד אלף ותשע מאות שנה — גם לא איכפת לו!!! הוא עסוק בענינים חשובים!

ולכן חוזרים ומדברים על כך פעם אחר פעם כדי לעורר ולהזכיר שאין שום 
הבדל אם הוא אדם שעסוק בענינים גדולים וטובים או שאיננו עסוק, מדובר על 
כך ש"שכינתא בגלותא", בני ישראל הם בגלות, וגם הוא עצמו נמצא בגלות, ואי 
לאו חושך הגלות לא הי׳ אומר דבר שכזה! ואדרבה — הא גופא ראי׳ שנמצא 

בעמקי הגלות!

ועוד ועיקר:

לדעת כל גדולי ישראל בזמן האחרון )ולאו דוקא רביים חסידיים( —

עומדים עתה לאחר שכבר "כלו כל הקיציך )כמבואר במפרשי התנ"ך על 
דניאל, מפרשים שנתקבלו ע"י יראי שמים ועד"ז בעור כו"כ ספרים(!

ובפשטות:  בשר,  בעיני  ונגלה  נראה  שהדבר  כיון  לזה  בראיות  צורך  ואין 
כשלומדים את הגמרא בסיום וחותם מסכת סוטה רואים שהכוונה לרגעים אלו.

ולכן, מובן שדוקא עכשיו הזמן לדבר אודות הגאולה ומכיון שאין יודעים מה 
עוד מעכב — לעסוק בפועל בכל ענין שע"פ תורה שייך לזה )כנ"ל(.. 

כה. ו"המעשה הוא העיקר" )ולא הדיבור בענין פלוני או בענין פלוני( —

מעשה הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו ורואים במוחש שזהו 
הזמן הכי מוכשר והזמן הכי אחרון להביא את הגאולה ע"י "מעשה אחד",

וע"י עשיית "מעשה אחד" ועוד "מעשה אחד" כו', עד למעשים רבים, הנה,

ולחלקו  בעוה"ז  לחלקו  וזוכה  עולם,  של  מלכו  מצות  מקיים  לראש  לכל 
בעוה"ב, ועד שע"י המצוה, לשון "צוותא וחיבור" זוכה להתחבר בעצומ"ה ית׳.

וסוף סוף יזכהו הקב"ה למצוא את אותו מעשה, דיבור או מחשבה שעי"ז 
האמיתית  גאולה   — ובפשטות  כולו",  העולם  ולכל  לו  והצלה  "ישועה  יביא 

והשלימה ע"י משיח צדקנו!.. 

14ו|ותומור ר ד
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מענה שנכתב על מכתבו של המזכיר הרב שלום מענדל סימפסאן שבהוראת הרבי 
לליובאוויטש,  יחסו  את  לברר  מנת  על  הברית  בארצות  העסקנים  אחד  את  ביקר 
ולאחר הביקור כתב לרבי דו"ח, כי לאחר שאדמו"ר הריי"צ יצא עם ה'קול קורא' - 
לאלתר לגאולה, והחל בכתיבת ספר תורה של משיח - התרחק העסקן מליובאוויטש. 

על כך ענה הרבי:

עפ"ז צריך הוא להתרחק מן כל אלו שאמרו קץ והם:

ר' סעדי' גאון, רש"י )בפי' לדניאל ז, כה. ח, יד(, רמב"ם )אגרת תימן(, ראב"ע )דניאל 
יא, ל(, בעלי התוס' עה"ת )הדר זקנים ר"פ וישב( הרמב"ן )בס' הגאולה(, דון יוסף אבן 
יחייא בפי' על המגילות ]"בסוף ה' אלפים ת"ש שנה בקירוב"[, ר"י אברבנאל )ס' מעיני 
הישועה ובכ"מ( אוה"ח )ר"פ צו(, הגר"א )פי' לספרא דצניעותא( מעשה אורג על המשניות 

)מע"ש פ"ה מ"ב( בשם האריז"ל. ועוד ועוד. 

וראה ג"כ סנה' צז, ב. זח"א קלט, ב.

מרחיק מליובאוויטש?!

מאוצר המלך
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כפרות

לראות את מלכנו
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ברכה כללית לאנ"ש

כיסוי הדם

18ו|ו מת דותדור רר 
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מוצאי יו"כ - תשנ"ד

קידוש לבנה מוצאי יו"כ

פ שמ ופ ורפושו|ו19
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שנים  חמש  במשך  לאור  יצא  והקדושה"  "הקריאה  הירחון 
בדיוק. הגליון הראשון יצא לאור לקראת חודש תשרי תש"א, 
כשעליו מתנוסס התאריך "בע"ה, ערב ראש השנה תש"א; ערב 
ישראל",  גאולת  ערב  ואיה"ש  חג הסכות;  ערב  יום הכפורים; 

והגליון האחרון יצא לאור לקראת חודש אלול תש"ה.

כי,  אם  בפירוש.  נכתבה  לא  הגליון  הופעת  לסיום  הסיבה 
בשנת תשט"ו כתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במענה 
הקריאה  של  ההו"ל  המשך  שאלת  אודות  "מ"ש  לשאלה: 
והקדושה, בודאי ידוע לו אשר ביחד עם תום מלחמה העולמית 

השני', הנה הפסיק כ"ק מו"ח אדמו"ר גם הופעת הירחון".

הירחון נקרא בשם "הקריאה והקדושה – חומר קריאה ע"פ 
יהדות  לענייני  "כתב-עת  המשנה  ובכותרת  הקדושה".  דרך 
התורה ברוח חסידות חב"ד". מתחת נכתב "בהסכמתו וברכתו 
של אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש". מעניין לציין, אשר בגליון 
אדמו"ר  של  ובהשתתפותו  "בהדרכתו  במקור  נכתב  הראשון 
מדבקה  הודבקה  זו  שורה  על  אך   – מליובאוויטש"  שליט"א 

בנוסח הנ"ל.

מה אנו? חדורי אמונת צדיקים. מה חיינו? זאת יודיע 
הרבי שליט"א.

מה היתה מטרתו של הירחון?

בגליון השני הופיע מאמר המערכת – תחת הכותרת "מה אנו מה חיינו?" – 
על מנת להבהיר את מטרתו של ייסוד העיתון.

)רוב הקטעים דלהלן באו במקורם באידיש, ותורגמו כאן בתרגום חופשי ע"י 
המערכת ללא אחריות כלל וכלל(

אין מטרתו של  מטרתו של הגליון.  אינה  ומבהיר מה  תחלה פותח העורך 
גרים,  מחפש  אינו  היהודי  "העם   – חב"ד  לחסידי  אנשים  עוד  להפוך  העיתון 
וגם לא חסידי חב"ד". כמו כן אין מטרתו תוכחת מוסר, חסידות חב"ד אינה 
מוכיחה. אין מטרתו איסוף כספים לחסידות חב"ד, כמו שאין מטרתו להתחרות 

עם עיתונים אחרים.

מהי אם כן, מטרתו של הירחון? התשובה מפתיעה במקצת: העורך, כך נכתב, 

הקריאה והקדושה
סקומהורו שתד
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זהותו של העורך
כמו בהרבה דברים בירחון זה בהם רב הנסתר על הגלוי, כמו כן גם 
כי  רבות. השמועות טענו  לוטה בערפל שנים  היתה  דמותו של העורך 
בשעה שהתחיל להופיע ירחון "הקריאה והקדושה" בהעלמת שם העורך, 
הבחין מאן דהוא, כיצד מדי חדש בחדשו מגיע אדם בלתי מוכר ל-770, 
נכנס הישר למשרדו של הרבי, יושב שם משך זמן, וחוזר כלעומת שבא 
מספר  ימים  כחלוף  תמיד,  כאשר  ושבים,  לעוברים  מילה  לומר  מבלי 
והקדושה".  "הקריאה  הירחון  לאור  יוצא  המסתוריים,  מהביקורים 
הסקרנות גדלה, עד שאחד התלמידים החליט לעקוב אחרי האיש, כשיבא 

בפעם הבאה.

בביקורו הבא של האיש, לאחר שיצא מחדרו של הרבי, נכנס לתחנת 
שעות  מספר  במשך  השניים  נסעו  כך  תלמיד.  אותו  ואחריו  הרכבת, 
הקרון  את  המסתורי  האיש  מחליף  שעה  חצי  כשכל  התחתית,  ברכבת 
או את המסלול, והתלמיד אחריו, לבסוף ניגש האיש לתלמיד ואמר לו: 
"האמנם רצונך שנשב כך שננו ברכבת במשך כל היום? הרי כל זמן שלא 

תניחני לנפשי לא ארד מהרכבת"...

כך נפטר אותו אדם מהתלמיד, ותעלומת זהותו נשארה כמו שהיתה, 
אז, ובמשך השנים הבאות.

יהודי  זה  היה  העורך,  של  זהותו  התגלתה  כך  אחר  רבות  שנים  רק 
בשם אהרן ה. הלוי הירש, שהיה עורכו של הביטאון "דאס אידישע ליכט 
סבוכה  פרשיה  ובעקבות  הדת",  חזוק  פאר  זשורנאל  וועכנטליכער   –
נאלץ להחליף את שמו לאהרן ה. לעוויט. הוא היה עורכו של "הקריאה 
והקדושה", ויודעים אנו בבירור ששם-העט א.י. סגל הוא שם-העט שלו, 
שאר השמות אין אנו יודעים מי עומד מאחוריהם, אולם זאת עלינו לציין 
מה  יהודי"(  "איש  )למשל  י'  א'  התיבות  בראשי  הם  מן השמות  שרבים 
שמעלה השערה שהוא עומד מאחוריהם )מה גם שבהרבה ממאמרים אלו 

ניתן לראות שוויון בסגנון הלשון והביאור(.

מעט  ידע  אף  עבודתו  ובתחילת  חב"ד,  חסיד  היה  לא  לעוויט  הרב 
בהקריאה  נעימות  בלתי  תקריות  לכמה  גרם  והדבר  חב"ד,  על  מאוד 
חב"ד"  חסידות  "תורת  במדור  הראשון  בגיליון  ולמשל,  והקדושה. 
מסופר על ר' שניאור זלמן שניאורסאהן שייסד את שושלת האדמו"רות 
ביאור  בהתחלה  מובא  הראשונה  בשנה  ניסן  בגליון  בליובאוויטש... 
"מצה, מרור,  מופיעות בסדר  נשתנה", כאשר הקושיות  ה"מה  על  קצר 
לאי- הובילה  אף  אחת  טעות  למכביר.  ודוגמאות  מסובין",  מטבילין, 

נעימות לא קטנה כמסופר פרטי הפרשיה בפנים.

פ שמ ופ ורפושו|ו23
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אינו יודע כלל מה הם התכנים שיעברו על 
גם  הוא  הסופית.  מטרתו  ומהי  העלון,  גבי 
שאמורים  המסרים  זאת.  לדעת  זקוק  אינו 
ידי  על  ורק  אך  ייקבעו  זה,  בעלון  לעבור 

הרבי!

מכיון שמצב העולם מיטלטל - הסבירה 
הכתבה - מלחמת העולם האיומה משתוללת 
יודע  אינו  איש   – באפילה  מגששים  וכולם 
מה ילד יום, ומהי משמעותם האמיתית של 
את  להשמיע  צורך  ישנו  לכן  המאורעות. 
שיודע  הקול  והבוטח,  הברור  היחיד  הקול 
בדיוק מה הולך להיות: קולו של הרבי. עלון 
ורק  אך  מיועד  מדוריו,  שלל  על  כולו  זה 

להיות שופר לדבריו של הרבי.

קצר  סיכום  במשפט  הסתיימה  הכתבה 
וקולע "מה אנו? – חדורים באמונת צדיקים. 
את  לחיים  הקמנו  מה  עבור   – חיינו  ומה 
הירחון הזה? זאת נדע בקרוב ממש כשהרבי 
חכמים  'מסוד  העתיד  ואת  ההווה  את  יאיר 

ונבונים ומלמד דעת מבינים!'"

האם השיג העיתון את מטרתו זו?

על כך קוראים אנו כעבור שנה ב"מאמר 
ליצור  איפוא,  היתה  "מטרתנו  סיכום": 
אדמו"ר  כ"ק  של  קולו  יושמע  עליה  במה 
הושגה  ומטרתנו  מליובאוויטש,  שליט"א 
ביקש  אותו  שהקול  מכיון   – מפתיע  באופן 
כ"ק אדמו"ר שליט"א להשמיע, הוא קול מבשר ואומר, שנמצאים ממש בימי 
הגאולה, שמפני זה הוא לא הפסיק לעורר את בעולם היהודי לתשובה בכדי 

לחסוך את חבלי המשיח הבאים ולזכות לאלתר לגאולה".

המדורים בעלון
להלן ניתן סקירה חלקית על רוב המדורים הקבועים בהקריאה והקדושה, 
תוך הדגשה על בשורת הגאולה המועברת ברוב המדורים )במהלך השנים היו 

עוד מדורים רבים מתחלפים ולא קבועים(:

מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים – איש יהודי

במדור זה לקח הכותב דברים אקטואליים ובחנם לאור נבואות והתרחשויות 

היו מוכנים!

יותר  נהי'  העולם  ככל שמצב 
בעייתי, מתגדל הצורך של יהודי 
את  היהדות  מעמדת  להבין 

ההתרחשויות.

מבשרים  באמת  מה 
המזוויעות  ההתרחשויות 

הנוכחיות לנו היהודים?

אי אפשר לקבל את התשובות 
 – אחר  כתב-עת  או  עיתון  בשום 
מנקודת  מסתכלים  שהם  מכיון 

מבט לא-יהודית!

כתב-העת היחיד שמפרש את 
היהדות  מעמדת  ההתרחשויות 

היא הקריאה והקדושה.

מוכנים  והיו  האמת,  את  דעו 
לפי  עצמכם  את  להנהיג 
של  טובים  הכי  האינטרסים 
הירחון  קריאת  ידי  על  עצמכם, 

הזה בקביעות.
)תרגום מפרסומת באנגלית בירחון(

24ו|והקמותהו הקת פה
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למותר  ומהכתובים.  מהנביאים  מהתורה, 
 – זהה  המסקנה  תמיד  כמעט  אשר  לציין 
ישראל עובר כעת הם חבלי  הצרות שעם 
שלימה  בתשובה  לחזור  ועלינו  משיח, 
אין  השלימה.  לגאולה  לזכות  בכדי 
להאמין לנביאי ומשיחי השקר המבטיחים 
הדמוקרטיה  המה  הלא  ונפלאות,  גדולות 
טועים  שאותם  והציונות,  הסוציאליזם 
בוטחים שהם יצילו את המצב,  כי המוצא 
היחיד מצרות אלו הוא ביאת משיח צדקנו.

סגנונו  במקצת  השתנה  יותר  מאוחר 
של המדור, ואף שמו שונה ל"הכירו את… 
המשיח  יוסף/ימות  בן  )משיח/משיח 
וכדו'( – על פי התורה, הנביאים, הכתובים, 
ודברי חז"ל". והוסברו בו ענינים ומושגים 

)בעיקר( בגאולה ומשיח.

המדור  של  הראשונה  ]הופעתו 
את  "הכירו  הכותרת  תחת  המחודש, 
המשנה(  בכותרת  )כמצויין  באה  משיח", 

במדינות  כאזרחים 
עם  על  מוטלת  דמוקרטיות 
להם  לסייע  החובה  ישראל 
במלחמתם נגד הדיקטטורה בכל 
צריכים  כיהודים  אבל  האפשרי, 
מהפכה  ששום  תמיד  לזכור  הם 
עולמית מקבילה חלילה לאובדן 

העם היהודי!

שהמערכה  במקומות  גם 
הוכרעה,  כבר  הדמוקרטית 
מעמד  מכל  נדחו  שם  היהודים 
גם  של חיים, ומשועבדים בשבי, 
שם השונא המנצח לא הכריע את 
הקרב  יפקוד",  ה"פקוד  מערכת 
כבר  תהיה  התוצאה  בו  השני 

לטובת המנוצחים.
)מן התנ"ך תשרי תש"א(
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מיוחד  תורה  ספר  כתיבת  תחילת   – המשמח  ההיסטורי  האירוע  עם  בקשר 
"לקבלת פני משיח צדקנו" על ידי אדמו"ר הריי"צ בב' אייר תש"ב.

בגוף הכתבה, תוקף הכותב בחריפות את הדיעה כאילו ימות המשיח מסמלים 
של  אישיותו  על  העיקרי  הדגש  בהשמטת  מיוחלת,  תקופה  או  נעלה  אידיאל 

משיח כבשר ודם:

בבית  יום  כל  ומתפללים  כמאמינים  עצמם  את  המחזיקים  רבים  "יהודים 
כנסת, חושבים משום-מה אשר גאולת ישראל תהיה על ידי אידיאל כלל-עולמי 

ולא על ידי גואל יחיד . . שום דבר אינו רחוק מהאמת כהרעיון הזה".

כאן מביא הכותב פסוקים בתנ"ך ומאמרי חז"ל, המתארים את דמותו של 
משיח – ומסיים:

לו  היה  לא  להלכה,  בגמרא  השקלא-וטריא  כל  את  סיכם  אשר  "הרמב"ם 
כולם  הרי  "זכו",  אז  של  באופן  יתגלה  שמשיח  מקרה  על  לומר  מה  כמובן 
יכירוהו מיד בלי שום ספק. מה יעשו, אבל, במקרה של "לא זכו" – כיצד יכירו 
אז את גדולתו? לשם כך, כותב הרמב"ם בהלכות מלכים את ההלכה הבאה: ואם 
יעמוד מלך מבית דוד . . ויהי רצון שנזכה לראות במו עינינו את משיח צדקנו 

ואת הניסים והנפלאות, ונאחל אחד לשני "לאלתר לגאולה!""[.

בהמשך הזמן, גם מדור זה מאת "איש יהודי" חדל להופיע, ובמקומו התחיל 
להופיע מדור מקוצר, גם הוא בשם "הכירו את... מן התנ"ך" ולידו נכתב "חיקוי 
של כתבנו הנכבד איש יהודי". מדור זה נכתב בקיצור נמרץ ובחרוזים ורמזים, 
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קשה מאוד להבין את כוונת הכותב בלי להסתכל במקורות להם הוא מציין.

ליצנותא דעבודה זרה – מדוריו של בן ישראל

בין שאר המדורים בעיתון בולטים מדוריו של הכתב בשם העט "בן ישראל", 
נשארו  שלהם  והאמצעים  המטרה  פעמים,  כמה  צורתם  את  ששינו  אף  שעל 

שווים.

מדוריו הצטיינו בחריפותם ושנינותם. בדרך כלל היה לועג ל"נביאי השקר" 
אשר תלו את עתידה של עם ישראל בנצחון בריטניה או 
בציונות וכדו', ומחזק את הקביעה הנחרצת שרק בתשובה 

נוושע על ידי משיח צדקנו.

ראוי לציין שמדור זה הינו היחידי שהתפרסם בקביעות 
בשפת  שנכתב  הירחון  משאר  בשונה  הקודש,  בלשון 

האידיש.

בקביעות  הופיע  הראשונות  השנים  שלושת  במשך 
מדורו תחת הכותרת "שיחות חולין בטהרה – שכך נאמר". 
הסגנון היה אחיד בכל מאמריו, תחילה הרצה את הדיעה 
לאו   – אומר  הקטן  "ואני  כתב  זה  ועל  ברחוב,  הרווחת 
דוקא!" וממשיך: לאו דוקא שזה, ולאו דוקא שזה, אמנם 
לזה ולזה הנני מסכים, אך זה וזה לאו דוקא. ומסיים "שכך 

נאמר:" ומביא פסוק כלשהו המתקשר לענין.

למשל לאחר שהתפרסם ה"קול קורא" הראשון של כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ, קוראים אנו במדורו:

"הכרזתו של אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש ע"י קול 
עשתה  לא  עומדים,  אנו  הקץ  במועד  כי  בעתונות  קורא 
רבים אומרים  כללי בלבות אחב"י, אדרבא,  רושם עמוק 
שאין ממש בדבר, שכבר רבו המכריזים בענין זה בדורות 
הראשונים וטעו; ואף כ"ק אדמו"ר שליט"א בחלומו וטועה 

כמותם!

"חבל שכ"ק אדמו"ר שליט"א עושה הכל על דעת עצמו 
הטורים  כותב  עם  לא  ואף  שיהיה  מי  עם  מתייעץ  ואינו 
האלו, כי לו בעצתי שאל, הייתי מיעצו להכריז על דבר 
נצחונם של הבריטים, מפלת היטלר, יסוד מלכות ישראל 

בשותפותם של הערבים בא"י, ונצחון הדימוקרטיה בכל העולם, והכל בבחינת 
השתא השתא בעגלא ובזמן קריב, וכל הצבור היו עונים: "אמן ואמן! תיתי ליה 

לרבינו, אשרהו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא!"

שהיהודים  דוקא  "לאו 
מצפים  האמריקאים 
ולאו  המשיח,  לביאת 
לבשר  שצריכין  דוקא 
בואו  דבר  את  להם 
ענין  מכל  בקרוב! 
להם  נשאר  המשיח 
המדינה  בזו  לאחב"י 
מאמין  ה'אני  רק 
בשום  להאמין  שאין 
בוא  את  המבשר  אדם 
המשיח!'  . . לכתחילה, 
לבשר  צריך  היה  לא 
על מועד הקץ, ועכשיו 
הקטן  אני  כשהכריז, 
רבותי,  תדעו,  אומר: 
יתגלה  בודאי  שהמשיח 
כהבטחת  בקרוב 

אדמו"ר שליט"א, 
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"ובכן הכריז אדמו"ר שליט"א מה שהכריז ואני הקטן אומר – לאו דוקא!

דוקא  ולאו  המשיח,  לביאת  מצפים  האמריקאים  שהיהודים  דוקא  "לאו 
שצריכין לבשר להם את דבר בואו בקרוב! מכל ענין המשיח נשאר להם לאחב"י 
בזו המדינה רק ה'אני מאמין שאין להאמין בשום אדם המבשר את בוא המשיח!' 
הקץ,  מועד  על  לבשר  צריך אדמו"ר שליט"א  היה  לא  ולכתחילה,  לדידי,   .  .
ועכשיו כשהכריז, אני הקטן אומר: תדעו, רבותי, שהמשיח בודאי יתגלה בקרוב 
כהבטחת אדמו"ר שליט"א, ואין לפקפק בדברי קדשו כלל . . סוף דבר: הקול 
נשמע! קול המבשר ביאת משיח צדקנו בקרוב נשמע ע"י האדם שעמלו בחכמה 
ובדעת ובכשרון . . ואין כל פלא שנתחלק עמנו לשתי כתות אלו – מי שרוצים 
בחיים ובקץ לכל צרותינו בגולה, ומי שבוחרים במות חו"ש ובאין קץ לגלות 
עם ישראל, שכך נאמר: "מי יחיה ומי ימות? )שאלה היא ותשובתה בצדה( מי 

בקצו ומי לא בקצו!"..."

)מעניין לציין שפעם אחת "כמעט" נתקע כתבינו והוצרך לכתוב "וגם אני 
"ואולי אני טועה  – דוקא!" אך מיד אח"כ תיקן את עצמו  הקטן אומר הפעם 
ויש לישב בדוחק בין אלה הטורים את טור הזהב שלי: אני הקטן אומר – לאו 

דוקא!"...(

וכך  "פורים-תורה",  במדורו  הודפס  אדר,  חודש  של  בגליון  שנה,  בכל 
מתחיל הפורים-תורה הראשון: "שמעו נא המורים מורי ורבותי! הגמרא אומרת 
שאחשורוש היה מלך טיפש, אך מנין לנו שהוא לא שתה לכבוד פורים והיה 
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המלך  "כשבת  דכתיב  הכי  תימא  לא  טיפש?  ולא  שיכור 
יכול לשבת על  וגמירי דאין שיכור  אחשורוש על כסא", 

כסא...", וממשיך הכותב בשנינותו האופיינית. 

הערת  בקביעות  הודפסה  ל"פורים-תורה"  מתחת 
שוליים האומרת בערך כך – "על אף שכעת אין זה הזמן 
מכל  משמחים,  מאמרים  לכאלה  יהודים  אצל  המתאים 
מקום הננו מדפיסים כאן את הצחוק הפורימי הזה בכדי 
לא לשנות ממנהג ישראל להרבות בשמחה לכבוד פורים, 
במשך  נשמח  שבאמת  ישראל,  עמו  את  יושיע  והשי"ת 
בסוף  הנוסח  השתנה  בהמשך,  וכי"ר!",  אמן  השנה,  כל 

ל"הקב"ה ישמחנו בשמחת הגאולה".

מאמר  במדור  התפרסם  תש"ב,  השבועות  חג  לקראת 
ה'אקדמות'.  פיוט  על  ומבוסס  בארמית  כתוב  מיוחד, 
במאמר זה תוקף המחבר בלשון תורנית ושזורה בציניות 
ה'לאלתר  בבשורת  המזלזלים  העדה  וראשי  הרבנים  את 
)עם  שורות  מספר  להלן  הרבי.  של  ולגאולה'  לתשובה 

תרגום חופשי ללה"ק(:

לא  בבו  במטותא/  שאילנא  ממרנן  אולא  שותא/  ושריות  מילין  אקדמות 
תינטרון להאי רשים רשוותא/ בגין דאנא רגיז לחבורתא קדישתא . . דלטוריא 
דאמרית אדרבנן ודייני דמתא/דרדרין ביה, ברם בשלם ונעימתא/הדא קברניט, 
אדמו"ר, חד דרישי גלוותא/הדר שמיה, יוסף יצחק שליט"א, בהאי אתרותא/

והוא אחוי לן טמירי ועתידי למיתא/ ואינון במילי דמשיחא דאתי לביתא

]= בראשית הדברים ותחילת השיחה/ רשות מאדוניי אשאל בתחינה/שנאה 
אל תשמרו לזה רושם הרשימה/ על כך שאני מרגיז את החבורה הקדושה . . 
הרכילות שאומר אני על רבנן ודייני העיר/ קוצים יש בה, אך בשלום ונעימות/ 
יוסף יצחק שליט"א,  זהו הקברניט, אדמו"ר, אחד מראשי הגולה/ הדר שמו, 
בזה המקום/ והוא הראה לנו נסתרות ועתידות לבוא/ והם בדברי המשיח הבא 

לבית[

בזעיא  שרויין  ועולימין  ושריגתא/סבי  כומצא   – דקיצא  רמזי  סגיאין   .  .
ואימתא/עידנא מטא, נפיקו ידעי הלכתא ומתניתא/עבידו פרסומא בקל קרנא 
דרבו,  לתורגמן  רשותא/פרט  בלא  שותא  וארו  וזעיר,  אנא  משרוקיתא/פעוט 

דמחוור לנבואתא

]=מרובים רמזי הקץ – ועבים כענפים/סבים ונערים שרויים בפחד ואימה/
ומשרוקיות/ קרנות  בקול  פרסום  ומשנה/עשו  הלכה  יודעי  צאו  הזמן,  הגיע 
פעוט אני וזעיר, ואומר שיחתי ללא רשות/מלבד זאת שאני תורגמן של רבי, 

שברורה נבואתו[

מופיע  והיה  צורה,  ישראל  בן  של  מדורו  החליף  יותר,  המאוחרות  בשנים 

זהו הקברניט, אדמו"ר, 
הגולה/  מראשי  אחד 
יצחק  יוסף  שמו,  הדר 
המקום/  בזה  שליט"א, 
והוא הראה לנו נסתרות 
הגיע  לבוא/  ועתידות 
יודעי  צאו  הזמן, 
ומשנה/עשו  הלכה 
קרנות  בקול  פרסום 
אני  ומשרוקיות/פעוט 
שיחתי  ואומר  וזעיר, 
זאת  רשות/מלבד  ללא 
רבי,  שאני תורגמן של 

שברורה נבואתו
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באופנים שונים בלתי-קבועים. רק מדור אחד כן זכה לקביעות מה, והיא מדור 
ה"מדוע שותקים". מדובר בדו-שיח בין ר' ישראל-היהודי האמריקאי )המייצג 
את היהדות האמריקאית(, הרחוק מחיי התורה והמצוות, ובין בן ישראל, שהינו 
יהודי נאמן לה' ולתורתו; ר' ישראל מגיע אל בן ישראל בתלונה "מדוע שותק 
טובחים  כאשר  וכו'(  וכו'  בשמים/העיתונים/הקב"ה  הקדושים  )האבות  פלוני 
כל כך הרבה יהודים?!" ובן ישראל עונה לו )בסגנון הומוריסטי, כמובן( שאין 
מנוס, ולא בדמוקרטיה ניוושע אלא צריכים לעשות תשובה בכדי לזרז את בוא 

הגאולה.

פירושי התפילה – ג. זרחי

מדור פירושי התפילה, בו פירש הכותב פירושים נאים 
בתפילה. בדרך כלל היו פירושיו על דרך הדרש )יוצא מן 
הכלל הוא הפירוש על "בריך שמיה", אשר מכיון שהוא 
בארמית ורבים אינם מבינים אותו, נכתב אך ורק פירושם 

הפשוט של המילים ותו לא(. 

התפילה  מן  קטע  המדור  כותב  לקח  פעמים  מספר 
הפיוט  את  למשל  היהדות.  מיסודות  אחת  על  ופירשו 
"אדון עולם", פירש בעל המדור באופן שכל שורה בפיוט 
היא כנגד אחת מהעשרת הדיברות – אדון עולם כנגד אנכי 
ה' אלקיך; לעת נעשה כנגד לא יהיה לך; וכן הלאה. את 
"ברוך שאמר", פירש הכותב שכל "ברוך" הוא כנגד אחד 

מהעשרה מאמרות שבהם נברא העולם.

אולם, גם על מדור זה לא פסח המסר הגאולתי, ולא 
פעם ולא פעמיים מוביל פירוש התפילה למסקנה משיחית 

ברורה.

כזה הוא הפירוש על הפיוט "דיינו" מההגדה, ונעתיק 
כאן חלק מהקדמת כותב המאמר: "ב"דיינו" מראה לנו בעל ההגדה בקצרה, 
שלמה  גאולה  אלא  פוליטית,  או  חלקית  להיות  יכולה  אינה  ישראל  שגאולת 
ודוקא ע"י ניסים ונפלאות, מכיון שהיא קשורה עם שלוש עשרה ה"אני מאמין"; 
היא צריכה לבוא ובאה לאמת אותם מול כל העולם, ואשר על כן דבר ברור 
שכשבאים לאמת את העיקרים מול העולם כולו צריכים עם ישראל לפני כולם 
לנצור את קדושת י"ג העיקרים. "דיינו" הוא ביקורת ידידותית לאותם יהודים 
שמסתפקים בפחות מגאולה שלימה, בעל ההגדה קורא להם "יהודי דיינו", להם 
די להפטר מהגלות ומהמועקה, לברוח להיכן שעיניהם נושאות אותם, להסתדר 

בחיים בלי שום תוכן רוחני, בלי שבת, בלי תורה וכו'".

ה"דיינו" שבהגדה  בין שלוש עשרה  והקבלה  הוא השוואה  עקרון המאמר 
לבין י"ג העיקרים, אך הלימוד מה"דיינו" על פי המאמר הוא, שאסור להיות 
להיות יהודי של "דיינו", יהודים שמסתפקים ב"חצי" גאולה, מסתפקים במולדת 

ומבאר  מאריך  הכותב 
המרכבה  מעשה  את 
לנבואת  במקביל   –
ארבעת החיות בדניאל. 
לאומה  רומזת  חיה  כל 
אחרת שתשלוט בעולם 
סיום  לקראת  כולו. 
עובר  הוא  המאמר, 
"החיה  את  לבאר 
במרכבה,  הרביעית" 
תקופת  סיום  כאשר 
החיה הרביעית תואמת 
העולם  מלחמת  את 
ידי  על  המשתוללת 

החיה הנאצית
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- בארץ ישראל בלי שבת, בלי תורה ובלי בית המקדש. היהודי האמיתי אומר 
"כימי  היעוד  ויקויים  ומכופלת"  כפולה  ה"טובה  תהיה  כאשר  ורק  אך  'דיינו' 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

אפשר  בכללותו,  הגאולה  ענין  על  רק  מדבר  'דיינו'  על  המאמר  בעוד  אך 
לראות בין פירושי התפילה, פירושים המבטאים את בשורת הגאולה. הבשורה 

שהמלחמה היא חלק מ"חבלי משיח" ומבשרת על בוא הגואל.

דוגמא לכך הוא הפירוש על הפיוט "חד גדיא".

עם  על  כמשל  הייחודי,  וסגנונו  באופנו  הפיוט  את  פירש  המאמר  כותב 
ישראל. הפיוט מתחיל ב'חד גדיא', אך 'חד גדיא' לא אומרים פעם אחת אלא 
פעמיים "חד גדיא חד גדיא". הכותב פירש זאת על עם ישראל שנמשל לגדי 
חסר אונים וחלש, אולם ייחודיותו של העם היהודי הוא בשַנים: אמונתו האיתנה 
בהקב"ה, וחולשתו וסבלו. "דזבין אבא" המילה זבין יכולה להתפרש גם כקניה 
וגם כמכירה. אבינו שבשמים מכר אותנו בגלות "בשני זוזי" בשני הזזות, פעם 

אחת הוזזנו וירדנו לגלות, ופעם שניה אי"ה יוציאנו הקב"ה מהגלות.

כאן עובר הפיוט לתאר את האומות השונות והמצבים השונים אותם עברו 
 - ה'שונרא'  תחלה  אחר,  לדבר  נמשלה  צרה  כל  בגלות.  בהיותם  ישראל  עם 
החתול ש"אוכל" חלקים מעם ישראל ויונקת ממנו ערכים דתיים ומוסריים וכו', 
אח"כ מגיע הכלב ש"נושך", אמנם את החתול, אבל בסוף הכל חוזר ל"חד גדיא".

עם  הצרות שעברו  כל  את  הכולל  נפלא  ביאור  ומבאר  הכותב  כך ממשיך 
מלאך  המוות.  מלאך   – ביותר  הגדול  למשחית  מגיע  ובסוף  בגלות,  ישראל 
המוות זורע אימה בין כולם על ידי מלחמת העולם, זורק פצצות בכל הערים 

ומנסה להכחיד ח"ו את עם ישראל.

וכאן מתערב הקב"ה ושוחט את מלאך המוות, וגואל את עמו ישראל גאולה 
שלימה.

המסר ברור: עכשיו שראינו שהגיע מלאך המוות יודעים אנו שעכשיו תורו 
של הקב"ה, והגיעה הזמן ל"הזזה" השניה לגאולת עם ישראל.

כתבות ומדורים נוספים

טורים  מאמרים,  פעם  מידי  נוספו  הקבועים,  והמדורים  לכתבות  בנוסף 
והגיגים בנושאים שונים. מידי פעם פורסמו גם ידיעות מהנעשה בקהילות חב"ד 
ברחבי תבל. עם זאת, גם ממדורים וכתבות אלו לא נעדרה הרוח הגאולתית 

האופפת את העלון כולו.

דוגמא מעניינת במיוחד לכך – של מדור "תמים" לכאורה, אשר נרתם אף הוא 
לשרות בשורת הגאולה – ניתן לראות בסדרת המאמרים "מעשה מרכבה" אשר 
הופיעה בגליונות הראשונים. מטרתם הרשמית של מאמרים אלו, היא לפרש 

את הפשט הפשוט במרכבת יחזקאל – נושא שעלול להיראות כ"נייטרלי"...
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אך לא כך הם פני הדברים. בהקדמה לסדרה, שהתפרסמה בגליון הראשון 
– מצהיר הכותב: "כאן המקום להבהיר, שלא נעביר כאן את מעשה המרכבה 
מימות  העולם,  קורות  אודות  נבואה  בתור  אלא   – קבלית-לימודית  כסוגיא 
ונותנת  הנביאים ועד אחרית הימים; נבואה אשר כמעט כולה כבר נתאמתה, 
לנו להבין היטב את המאורעות המתרחשים, ואת התועלת המופקת מהם. כאן 
יובהר גם, שפירוש זה במעשה מרכבה לא יוכל איש להפריך – מכיון שהחיים 

עצמם מאמתים זאת!"

הכותב מאריך ומבאר את מעשה המרכבה – במקביל לנבואת ארבעת החיות 
סיום  לקראת  כולו.  בעולם  שתשלוט  אחרת  לאומה  רומזת  חיה  כל  בדניאל. 
המאמר, הוא עובר לבאר את "החיה הרביעית" במרכבה, כאשר סיום תקופת 
החיה הרביעית תואמת את מלחמת העולם המשתוללת על ידי החיה הנאצית:

“במלחמה האחרונה של החיה הרביעית יהיו אנשיה כחיות טורפות ויהפכו 
 .  . המלכיות  כל  את  ויכניעו  וישפילו  הארצות  כל  את  יחריבו  לתהו;  העולם 
. ורק בעת ההיא, כאשר יתמו   . וכחיות היער יטרפו וידרסו אחד את משנהו 
ויפסלו כל האמתלאות של המלחמות אשר בשביל דת או תרבות הן נעשות, 
כחיות  התנהגותן  ע"י  האומות  כל  של  לבן  וזדון  רשעתן  לכל  שיראה  משום 
נוראים להשמיד, להרוג ולאבד זקן  טורפות, ואכזריותן ללחום בכלי משחית 
ונער, נשים וטף . . רק אז ישמע הקול מעל לרקיע, “ועתיק יומין יתיב" לשפוט 
את המלכות הרביעית, ולהלבין עונות עמו, וכל הענין כפי שהוא בדניאל )ז, 

ט-יד( עיין בשם וצרף לכאן".

המסר העולה מדברים אלו הוא ברור. המלחמה הנוכחית היא-היא מלחמתה 
האחרונה של החיה הרביעית, המובילה הישר למפלתה של חיה זו והתגלותו 

המושלמת של משיח צדקנו.

אין לך עסק בנסתרות
פן נוסף היה לירחון מיוחד זה, פן נסתר. נבואות נסתרות, שהוצפנו ברמזים 

הופיעו בו מידי חודש בחדשו, לכך הוקדשו שני מדורים מיוחדים.

נקרא  הראשון  בגליון  אשר  פורחות",  "אותיות  מדור  הוא  הראשון  המדור 
"אותיות מחכימות". מדור זה היה כמין פיוט קטן בחרוזים אשר נראה לא מובן 
בעליל. פעם אחת בלבד התפרסם ב"אותיות פורחות" שיר אשר אינו מוצפן, 

בהקריאה והקדושה ניסן תש"ב, תחת השם 'ביעור חמץ':

האותיות המוגדלות
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פורחות"  "אותיות  המחלקה  קטעי  כל  הכותב:  "אמר 
ורק  שבעולם,  אופן  בשום  לפותרן  שאין  בחידות  נכתבו 
יפתח  בקרוב,  לגלותו  מקוים  ואנו  המפתח,  כשיתגלה 
נחומים  דברים  טובים  דברים  קטע  בכל  ויראו  המנעול 
מן  יוצא  כענין  והנה  התנ"ך.  נביאי  ז"ל,  חוזינו  מכתבי 
הכלל ויחידי במינו ניתן בכאן חלק השני של השיר "ביעור 
חמץ" והוא גלוי לכל קורא מבין ואין בו משום חדה וסוד 
כל שהן, ובגליון הבא, איה"ש, בחודש אייר, יבוא מאמר 

שלם ומפורש בתוכן השיר הנ"ל".

במשך השנה האחרונה )שנת תש"ה( הופיעו מדי פעם 
כאשר  אלה,  מחרוזים  ציטוטים  העיקרי  המאמר  בראש 

לאחר המעשה מובנים היטב על מה מכוונים הדברים.

המדור השני היה "שורות הפוכות" בהם ניתן רצף של 
שלהם  התיבות  ראשי  בפיענוח  אשר  פשר,  ללא  אותיות 
מתגלים דברים העתידים להיות בעולם, גם כמה מנבואות 

אלו פוענחו בגליונות האחרונים.

פורחות"  ב"אותיות  הן  שנרמזה  לנבואה  דוגמה  הנה 
והן ב"שורות הפוכות" – ופוענחה לאחר שהתגשמה כמה 

שנים אחר כך:

בי"ג סיון תש"ד, הודיעו כוחות בנות הברית על כוונתם 
לפלוש לאיזורים באירופה שהיו כבושים בידי הצורר הנאצי. כעבור יום וחצי, 
בט"ו בסיון, התבצעה הפלישה בפועל. יחידי סגולה ידעו, שההחלטה הסופית 
על הפלישה התקבלה כבר חודשיים לפני כן, באמצע חודש ניסן. אבל "אנחנו" 

– זעקה הכותרת ה'הקריאה והקדושה' – ידענו זאת הרבה הרבה קודם לכן...

 – פורחות"  "אותיות  המדור  במסגרת  תש"א,  סיון  לכן,  קודם  שנים  שלוש 
נרמזה הנבואה המרעישה. בגליון שבט תש"ד התפרסמה הנבואה שוב, והפעם 

כשהיא מוצפנת בראשי תיבות במדור אותיות הפוכות. 

בגליון תמוז תש"ד, בעמוד השער, הופיעה כותרת גדולה "מיר האבן דאס 
געוואוסט!" ]=אנחנו ידענו את זה![, ותחתיה מספר הכותב, כי מחמת קרבתו 
אל כ"ק אדמו"ר הריי"צ נודע לו סוד זה כבר בשנת תש"א, אז הוא נרמז במדור 
אותיות פורחות, במילים "הרה, הלאה, ילך אגג, דא תשבי מכין חג". הכותב 

אינו מגלה את פענוח הרמז והוא מבטיח לעשות זאת כשיגיע הזמן לכך.

מה שהוא מגלה בכל זאת, הוא פיענוח ראשי התיבות שפורסמו בגליון שבט 
תש"ד ורומזות על אותו מאורע.

יחלו  ותוכנם בתרגום חופשי: "מהפכות עולם  ראשי התיבות הם באידיש, 
בקרוב, והרבה! אבל הבשורה על פתיחתם תהיה בסביבות ערב פסח, שנה זו. 
בעצם, זה יהיה בשלושה עשר בניסן: "הפלישה עומדת להתבצע! היא מחכה 

בי"ג סיון תש"ד, הודיעו 
הברית  בנות  כוחות 
לפלוש  כוונתם  על 
באירופה  לאיזורים 
בידי  כבושים  שהיו 
שלוש  הנאצי.  הצורר 
סיון  לכן,  קודם  שנים 
תש"א, במסגרת המדור 
פורחות"  "אותיות 
הנבואה  נרמזה   –
בגליון  המרעישה. 
שבט תש"ד התפרסמה 
והפעם  שוב,  הנבואה 
כשהיא מוצפנת בראשי 
אותיות  במדור  תיבות 
הפוכות ופוענחה לאחר 

הפלישה
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בחזית!" זה ודאי יהיה ה"כי יום נקם בלבי ושנת גאלי באה!" הדמוקרטיה שלנו 
)בנות הברית( תחל לגלות אז למחצה את סוד הפלישה שהיא מתכננת, גם אם 

היא בהיקף קטן ומאוד לא מוגדרת!"

פורחות,  והאותיות  תיבות  הראשי  את  לפענח  מהקוראים  נסיונות  גם  היו 
ובירחון מצינו כמה פעמים הדגשות שאי אפשר לפענחם בשום אופן, מעניינת 

במיוחד היא תשובת המערכת לז. ג-ג. מברוקלין:

"נסיונכם לפענח את השורה ההפוכה בגליון של חודש סיון כמעט הצליח 
אך לא לגמרי, היא אכן קשורה להפצצת רומא ומפלת מוסוליני; ומכיון שבאופן 
 13 את  כאן  לכם  נפענח  השורה,  של  תוכנה  את  ניחשתם  כמעט  לשבח  ראוי 
האותיות האחרונות ]טאתומאאהיזגאת[, פיענוחם הוא "טאקי אין תמוז וועט 
מוסאליני, איטאליע'ס אונפאראנטווארטליכסטער הפקר-יונג זיך געפינען אין 
תפיסה!" ]אכן בתמוז ימצא את עצמו מוסוליני – נער ההפקר הבלתי אחראי 
ביותר של איטליה, במאסר[ את החלק הראשון בלבלתם כהוגן, ויהיה עליכם 
לחכות עד שנבהיר את כל השורות ההפוכות כפי שהן מיוסדות על ה"אותיות 

פורחות" שאנו מוציאים מדברי הנביאים בתנ"ך".

בנוסף למדורים ה"רשמיים" של הסודות, התגלו סודות גם במדורים אחרים 
של הירחון. ולמשל, בגליון הראשון מובא שיר ושמו "שיר הגאולה":

מועד עד  אל   החיינו 
וסועד עוזר   יתגלה 
כלביא יקום   אריאל 
להביא לנו   גאולתך 
לארץ להשיב   שבותנו 
פרץ מבני   תולדתו 
משוח והוא  מלך   הוא 
 בעל זרוע וגם איש רוח
 והוא בא ועד קט יתעלה

יתגלה חיש   נצחונו 
בואו עד  אל   חזקנו 
זרועו גואל  יחשוף   יום 
נשיח וכן   שנזכה 
המשיח  מחבלי 
דומה ירדו   תקיפים 
לאומה השאיר   אותנו 
מיומיים  יחיינו 
חיים נמצא  בשלישי 

)מהסוף  תיבות  ראשי  הם  הבתים  ראשי  כי  רואים  בשיר  קלה  בהתבוננות 
להתחלה( של המילים "ביאת משיחנו בה'תש"ג אי"ה".

ישנה שמועה שאת השיר הזה כתב כ"ק אדמו"ר הקודם בעצמו.

של  התאריכים  ברוב  בתאריכים.  הרמזים  הוא  נוסף,  ומעניין  עלום  ענין 
הגליונות ישנם כמה אותיות מוגדלות. לא נראה בזה, במבט שטחי, שום הגיון, 

גימטריא וכדומה. האם גם כאן ישנה כונה נסתרת?

מלך  אדמו"ר  כ"ק  בהתגלות  רק  נדע  אלו  לחידות  הפתרונות  נראה, שאת 
המשיח שליט"א תומ"י ממש.

נסיים פרק זה בדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בש"פ פנחס תש"י: "פעם שאל 
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מישהו על כך שב"הקריאה והקדושה" כתב הרבי עניני עתידות – למה כתב ברמז 
ולא בגלוי, ולמה לאחרי משך זמן הפסיק לומר עתידות. והענין בזה: אילו היה 
רצונו של הרבי להתפרסם )"מ'זָאל אים ָאּפשטעמּפלען"( בתור "יודע עתידות", 
היה עושה זאת, אבל, אין זה ענינו כלל – דובר פעם שאצל חסידים לא נוגע 
בכלל אם הרבי הוא יודע עתידות, ולא בגלל ענינים כיו"ב נעשית ההתקשרות 
לרבי, העיקר זה שהוא הרבי – ולכן, לא גילה עתידות סתם, שהרי, "בכל ביתי 

נאמן הוא", כי אם, במדה מסויימת לצורך הענין ד"לאלתר לתשובה"".

הרושם שפעל הקריאה והקדושה על הציבור
בבואנו לסקור את השפעתה של הקריאה והקדושה, אך טבעי הוא שנסקור 
את המדור "תגובות לכותבים" בו מגיבה המערכת לאלו שכתבו ושאלו ובדרך 
כלל ניתן להבין מתוכן התשובה את מהות ה שאלה. מלבד כל הפרטים העולים 
מבחינה של מכתבים אלו, רק קריאת שמות הכותבים נותנת לנו להעריך את 
המקומות הנידחים להם הגיע הירחון, מקנדה ועד לאיי הפיליפינים. ניתן לומר 

שבכל מקום בארצות הברית בו היו יהודים היה גם הקריאה והקדושה...

מבחינה מדוקדקת של התגובות רואים אנו שהשפעתה של הירחון חצתה 
את כל החוגים, מיהודים הרחוקים מחיי תורה ומצוות ועד למתנגדים מושבעים 
תנועת  של  הרשמי  ביטאונה  נגד  בטענות  לבוא  ניתן  היכן  בנרות  שחיפשו 
אנו עדויות בתגובות שהירחון השפיע  ליובאוויטש. אצל אלו כאלו, מוצאים 

עליהם עד כדי ששינו את דיעותיהם או את אורח חייהם.

הינכם  "באם  ג'רזי  שבניו  מנוארק  ר.א.  למר  בתגובה  אנו  קוראים  למשל 
סבורים שצריכים באמת לעשות תשובה מכיון שכל הסימנים מראים שנמצאים 
הפרנסה  בגלל  שבת  לשמור  לא  זה  תירוץ  מין  איזה  אזי  הגאולה,  ערב  אנו 
יכול  שהשי"ת  מאמינים  הייתם  באמת  תשובה  עושים  הייתם  באם  הריקנית? 
לפרנס אותכם גם בלי חילול שבת, והוא ית' ודאי יעשה זאת!",  אך גם תוצאות 
בפועל ראינו, כפי שאנו קוראים בתגובה למר ד.ק. משיקגו "באם ה"קול קורא" 
שלנו באמת השפיעה על אחיך להפסיק עם חילול שבת, אזי זה מאוד משמח 

אותנו".

ובתגובה למתנגד אחד: "זה שאתם כותבים שהינכם מתקנים את שנאתכם 
המדות-טובות  על  הנוכחיות  בתשבחות  וחסידים  לחסידות  רבת-השנים 
אינם  וחסידות  חסידים  כלל.  תיקון  זה  אין  החכמה,  וההתנהגות  החסידיים 
נזקקים בשירי תהילה ממי שלא יהיה. התיקון הנכון וכיפור החטא יהיה בזה 
יוצדק ביטויכם "הנהגת הרבי  ואז  שאתם בעצמכם תתנהגו בדרכי החסידות, 

בתוכחתו ותשובותיכם העדינות עשו ממתנגד גמור חסיד גמור"".

על השפעתו של הירחון מנקודת מבטה של המערכת, ניתן לקרוא במאמר 
סיכום לקראת השנה השניה של הופעת הגליון: "התגובה מהיהודים המקומיים 
העם;  של  הרוחניים  מנהיגיה  מרוב  ומבטל  קר  יחס   – כמצופה  בדיוק  היתה 
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ביקורת וליצנות זולה מהעיתונות היהודית; שאלת תם – 
"מה זאת" מההמון הנבער . . אך ליותר מזה לא ציפינו, 
לא  ה'  ברוך  והקדושה"  "הקריאה  של  הראשונה  והשנה 
תקוה שמשיח  אכזבה אותנו. כשיודעים היהודים שישנה 
יגיע בקרוב, הם צריכים רק לשמוע את צעדיו כדי להיות 
בטוחים שהוא אכן מגיע וזאת ישמעו הם בקרוב, או-אז 
ישמעו הם למבשר טוב ולא יתבלבלו ערב הגאולה, אלא 
יעשו תשובה כדי לזכות לגאולה, וזאת שואף העיתון הזה 

להשיג בקרוב אי"ה".

של  שופרה  את  והקדושה"  ב"הקריאה  ראו  רבים 
היהדות והמערכת הפכה ל"כתובת לכל ענין יהודי"... מי 
שהיה צריך ספר על הבריאה על פי היהדות באנגלית פנה 
כן אצל  – למערכת "הקריאה והקדושה". כמו  – איך לא 
ושכך  כולה  היהדות  של  רוחה  את  הירחון  ביטאה  רבים 
הפנו אליה שאלות הנוגעים ליהדות בכלל ועל כך יעיד 

המקרה הבא:

בשנים ההם הוציא לאור סופר אידישאי מפורסם בשם 
יהושע-שלמה בלומגַארטן, אשר היה משתמש בשם העט 
"יהואש", תרגום אידי לתנ"ך שנקרא "תרגום יהואש". עד 
הרחוקים  האידיש  דוברי  בין  זה  תרגום  התפשט  מהרה 
מדרכי התורה ומצוותי', ותרגום זה נחשב אצלם לתרגום 
הטוב ביותר לתנ"ך. בין יראי ה' לא התקבל התרגום מפני 
שכמה וכמה ענינים בו פורשו שלא כפי המסורה המקובלת 
לנו מפי חז"ל )למשל: את הפסוק "וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת" 
תירגם יהואש "וגונב איש ומכרו או נמצא בידו מות יומת" שלא כפי הפירוש 

לא  רבים  הופעתו,  בתחילת  אך  האמיתי(. 
מהשמועות  רק  ניזונו  והם  טיבו  מהו  ידעו 
אשר הוא התרגום הטוב ביותר, אולם מאידך, 
העובדה שלא היתה עליו הסכמה מאף אחד 
מגדולי ישראל גרמה להם למבוכה. וכך אנו 
מניו  ב.ד.  למר  המערכת  בתגובת  קוראים 
עדיין  האפשרות  את  לנו  היתה  "לא  יורק: 
של  התנ"ך,  של  החדש  התרגום  על  לעבור 
יהואש, ולכן איננו יכולים לומר לכם אם היא 
איתכם,  מסכימים  אנו  המסורה.  ע"פ  נכונה 
עליה  צריכה  זו  מעין  חשובה  שמשימה 
הסכמות מאחדים מגדולי ישראל, אך מכיון 
שאין עליה ההסכמות, ואתם רוצים הסכמה 

מאיתנו, תצטרכו לחכות זמן מה".

הכותב תוקף בחריפות 
את אלה שלא מאמינים 
של  הגאולה  בבשורת 
שאף  ומצהיר  הרבי 
אינם  עצמה  בגאולה 
"הינכם  מאמינים: 
כמתנגד,  כותבים: 
מתנגד  לכך  ובנוסף 
לאדמו"ר  אין  וילנאי, 
חשיבות  שום  חסידי 
שמהמשך  אלא  בעיני. 
שאף  מוכח  דבריכם 
הנביאים  לדברי 
כל  אין  הראשונים 
 . בעיניכם  חשיבות 
מאמינים  והינכם   .
מרקס  בקרל  רק 

וקרופוטקין...

"יהואש" - יהושע שלמה בלומגארטן
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ואכן, כבר בחודש הבא נפנתה המערכת לבדוק זאת. 
ובמשך שלשה חדשים הוקדש המדור "מן התנ"ך" לבירור 
אשר  הכותב  מבהיר  תחילה  יהואש.  של  התרגום  אודות 
עצמו,  לתנ"ך  תחליף  מהווה  אינו  טוב  הכי  התרגום  אף 
הראשון  בחודש  התרגום.  אודות  לבאר  מתחיל  ואח"כ 
מביא הוא מקום בתורה שהתרגום אינו נכון, בחודש השני 
ובחודש השלישי מן הכתובים. כמובן שגם  מן הנביאים, 
הוא  אודותיהם  לפסוקים,  הכותב  מוצא  אלו  במאמרים 
החיוב  אודות  ועכשווית  אקטואלית  משמעות  מדובר, 

לחזור בתשובה ואודות המצב באירופה.

את מידת השפעתו של הירחון, ניתן לראות מהביקורת 
"זכה", מחוגי המתנגדים ועד חוגי המשכילים.  הרבה לו 
הכותרת  תחת  מאמר  התפרסם  תש"א  אלול  בגליון 
נכתב  המשנה  בכותרת  בעיתונים",  לכותבים  "תגובות 
אשר לבקשת רבים מהקוראים, מגיבה המערכת לכתבות 
בעיתונים שונים אודות הקול קורא של אדמו"ר הריי"ץ. 
ורק  אך  אחראית  לתגובות  אשר  הבהרה  מופיעה  בנוסף 
מערכת "הקריאה והקדושה" ואין לרבי שום קשר אליהם.

מאמינים  שלא  אלה  את  בחריפות  תוקף  הכותב 
בבשורת הגאולה של הרבי ומצהיר שאף בגאולה עצמה 
"הינכם  הכותבים:  לאחד  הוא  כותב  וכך  מאמינים,  אינם 

כותבים: כמתנגד, ובנוסף לכך מתנגד וילנאי, אין לאדמו"ר חסידי שום חשיבות 
בעיני. אלא שמהמשך דבריכם מוכח שאף לדברי הנביאים הראשונים אין כל 
]ההוגים  וקרופוטקין  רק בקרל מרקס  והינכם מאמינים   .  . בעיניכם  חשיבות 
הראשיים של הרעיון הקומוניסטי[ ואחרים". לכותב אחר שכתב ש"אפילו לו 
ולא  הליובאוויטשערס  של  המשיח  זה  יהיה  הרבי,  כדברי  מחר  המשיח  יבוא 
זקוקים  יהודים  כי  ישראל.  כלל  של  המנהיג  הוא  יהיה  ולא  ישראל,  כלל  של 
דרך  אינה  הזה, שדרכם  לעולם  השייכים  גשמיים  מנהיגים  אחרים,  למנהיגים 
הניסים ומלאכי השרת, אלא דרכם של בני תמותה פשוטים כמונו” מגיב הוא 

בתזכורת אודות מה שקרה לקודמיהם בעבר, קורח דתן ואבירם...

ביקורתם של המתגדים על הירחון היתה רבה. כמעט בכל גליון בו מופיעה 
מדור תגובות המערכת, מופיעים תגובות לכל מיני קנטרנים שחיפשו ומצאו 
ובכך לפסול את  בו  לנפנף  או עם-הארצות ]לדעתם[  ביטוי של כפירה  איזה 
ואף במקום בו הטענה היתה  העלון. העורך דוחה את טענתם במרירות-מה, 
ורק כדי לפסול את  צודקת, רוטן הוא על הגוזמא שעושים מדבר פעוט, אך 

הגליון.

הבא  במקרה  לראות  אפשר  מֹשערה,  שהתחילה  לסערה  מצויינת  דוגמא 
שאירע מיד עם תחילת הופעת הגליון, שכבר אז הצליח הירחון לעורר מהומה 

רבתי.

כתב  השני  בגליון 
בלימוד  אשר  העורך 
כ"כ  נראה  לא  הנגלה 
שבו,  אלקי  האור 
מכתב  בזה  והביא 
]מהורש"ב[  מאדמו"ר 
נ"ע, והרחיב וביאר את 
הנושא, כדרכו.. כתבה 
כזו, עם ביטויים כאלה, 
מהומה  כצפוי  עוררה 
החרדי,  ברחוב  אדירה 
נדפסו  כאשר  ובפרט 
של  הרשמי  בביטאונה 
אשר  חב"ד  תנועת 
לה  אורבים  תמיד 
איך  בנרות  ומחפשים 

אפשר לצאת נגדה.
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אחד מהמדורים שנדפסו בגליונות הראשונים היה המאמר "תורת חסידות 
חב"ד" אשר נדפס תחת שם-העט א.י. סגל, כנזכר לעיל, לא היה זה אלא שם 
עט של העורך. העורך כאמור, לא היה חסיד חב"ד ואף על תורת חב"ד לא ידע 

הרבה, את דבריו שאב מכלי שני ורבו בהם הידיעות המוטעות כנ"ל.

בגליון השני כתב העורך אשר בלימוד הנגלה לא נראה כ"כ האור אלקי שבו, 
והביא בזה מכתב מאדמו"ר ]מהורש"ב[ נ"ע, והרחיב וביאר את הנושא, כדרכו. 
בין השאר כתב גם כמה ביטויים "קיצוניים" שהובן מהם אשר אין קדושה כלל 
בנגלה בפני עצמה, והלומד נגלה בלי חסידות אין לו מזה שום תועלת. ונעתיק 

בזה קטעים מאותה כתבה:

"הלומד המצוי יכול ללמוד את המשנה "שור שנגח את הפרה", ולהבין היטב 
את דיני תם ומועד, אך איזו תועלת הוא משיג בזה חוץ מהאפשרות לפשר בין 
שני צדדים בריב ממוני? ענין זה, עד כמה שהוא חשוב, הוא בסך הכל גשמי, 
וכשלומדים זאת בכרך גדול שאין בו שדות עם שוורים ובהמות, אזי ענין זה 
הוא חסר ערך גם במישור הגשמי-פרקטי. וודאי שאין ללימוד הזה במבט ראשון 

שום שייכות לקדוש ברוך הוא, ומזכירה לאדם מעט מאוד אודות הבורא.

אור  נקודת  שום  נראה  לא  נגלה  של  זה  ובסוג  דתורה.  נגלה  בדיוק  "זהו 
את  מתוכה  ומגלה  משנה  אותה  את  לוקחת  החסידות  כאשר  אך  אלוקית. 
הפנימיות, הנסתר, מאירה היא באור חדש לגמרי, והיא כבר כן מזכירה ליהודי 
אודות הבורא, נותן התורה, ומותירה ללומד ולמאזין לימוד מוסרי עמוק בעל 

ערך רוחני רב מאוד".

]כאן ממשיך הכותב ומבאר את המשנה ע"פ פנימיות, ש"תם" היינו צדיק 
רק  זה  וגם  עונש מועט,  היינו  נזק"  "חצי  הוא משלם  ולכן  שנשמר מעבירות, 
"מגופו" בגופו בעוה"ז. משא"כ מי שהוא "מועד" בעבירות, משלם על כך "נזק 

שלם" ומקבל את ענשו בעולם הבא. וממשיך בכתבה:[

קדוש  מזה  נהיה  ואחד מהם  יחד  ללמוד  יכולים  חברים  לכל, ששני  "ידוע 
וטהור, כאשר השני ע"י אותו הלימוד יורד מהדרך ויוצא לתרבות רעה, ר"ל. 
החסידות מסבירה את הגורם לתוצאות הפוכות אלה – האחד הגיע בפנימיות 
בנגלה  נשאר  השני  בעוד  הטוב,  החלק  שבה,  האלקי  האור  את  ראה  התורה, 
לבדה, הוא פירש לעצמו חלק רע, או כפי שזה מתבטא במדוייק בפתגם הנפוץ 

בעולם החסידי: "אחד לומד תורה, והשני התורה מלמדת אותו!".

כתבה כזו, עם ביטויים כאלה, עוררה כצפוי מהומה אדירה ברחוב החרדי, 
ובפרט כאשר נדפסו בביטאונה הרשמי של תנועת חב"ד אשר תמיד אורבים לה 
ומחפשים בנרות איך אפשר לצאת נגדה. והנה סיפור הדברים מזווית ליטאית 

כפי שמסופר על הרב שלמה היימן:

חב"ד  לאור  שהוציא  והקדושה"  "הקריאה  של  הגליונות  שבאחת  "לאחר 
לאחר בואו של הריי"ץ זצ"ל )בשנת ת"ש(, שיצא הריי״ץ נגד הלימוד בפרקים 
שבמסכת בבא קמא, שור שנגח וכו', במקום מסכתות של סדר מועד, ואף כתב 
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שהוא ללא תועלת ]דבר שכמובן לא היה נכון, ובשנים: א( לא אדמו"ר הריי"צ 
כתב את זה אלא העורך בשם העט א.י. סגל. ב( לא כתוב שם דבר וחצי דבר 
אודות מעלת סדר מועד על נזיקין אלא על מעלתה של החסידות על הנגלה[, 
גאון  שכתב  לאחר  במיוחד  העצמות,  לשד  עד  זצ"ל  ורבינו  למורינו  לו  חרה 
זצוק"ל באחד מספריו, את ההיפוך מזה, שדוקא  ישראל, רבי ישראל סלנטר 
הלימוד בפרקים אלה מגדיל את היראת שמים בגלל הדקדוק בפרטי פרטים 
העונש במזיקין . . וטכס עצה עם הגר"ם ]הרב משה סולובייצ'יק[ למצוא דרך 
תגובה מתאימה. הוא סיכם עם רבי משה, שבנו רבי יוסף דוב יפרסם מאמר נגדי 
בשם בדוי באחת הבמות שבכתב. לבסוף נודע לריי"ץ מי הוא הכותב, ושלח 
לקרוא את רבי יוסף דוב. בפגישתם הוא אמר לו שמקדמת דנא שרר ידידות 
גדולה בינו ואביו הרש"ב לבין זקינו הגר"ח, ומתפלא הוא עליו שפעל בניגוד 

לידידות זו ומקוה שבעתיד הוא יפעל רק על פי רוח ידידות זו".

ייתכן וניתן למצוא התייחסות לכתבה זו בגליון של חודש טבת בשנה ההיא 
בתגובת המערכת למר ב.ד. מברוקלין הניתן כאן בתרגום חפשי:

"לא טעיתם בהשערתכם שמר ס. ומערכת "הקריאה והקדושה" יודעים היטב 
מיהו הנרגן שדרש מבני תורה מסויימים להתייצב למערכה על כבוד התורה, 
שיערנו  ולא  ידענו  שלא  אלא  בזה,  לו  שהיו  והעדינות  העמוקות  והכוונות 
לעצמנו שהאנשים אודותם הינכם כותבים כעד ראיה ושמיעה הושפעו מלשון 
הרע ורכילות עד כדי כך. ישנו מאמר החכם ישן "כל השנאות יש להם תקנה 

מלבד השנאה שבאה מהקנאה".

לא רק מחוגי המתנגדים הגיעה ביקורת על המאמר הנזכר, אלא גם מחוגי 
החסידים והננו מדפיסים כאן קטעים ממכתב מהרב מרדכי אריה האבערמאן:

"בקורת נגד המאמר "תורת חסידות חב"ד" בירחון "הקריאה והקדושה"  2№.

"כבוד ההנהלה!

"האומנם לא אדע אם דברי אלה ירגיזו אתכם ממנוחתכם או תלעגו 
עלבון  על  בשתיקה  ולעבור  אדומה  אוכל  לא  שהוא,  אופן  בכל  למו; 
התורה היוצא מהמאמר הנזכר, אשר בעל המאמר הפשיטה מקדושתה 
והציגה ערומה לפני ההמון ועמי הארץ, ודברים כאלו אשר אפילו מפה 
לחלל  ]=אידיש[  זשרגון  בלשון  אותם  פרסם  להאמר,  ניתנו  לא  לאוזן 

כבודה ולהרים יד נגדה בפרסו', שומו שמים!

כותב  סגל"  "א.י.  המאמר  שבעל  שהגם  אומר:  שיח  כל  "ובטרם 
אאמין  לא  נ"ע"  הרש"ב  "האדמו"ר  בשם  אלו  מדברים  כמה  שמעתיק 
אם יצאו דברים כאלו /כמו שמבינם ומוסרם לנו הכותב/ מפיו הקדוש, 
ואם אולי יצא מפיה"ק כזה וכזה ואפילו מפורש, הלא היה צריך לדחוק 
ולעשות פירוש לפירושו ולא למוסרם בפומבי באופן כזה. ולכן וויכוחי 

הזה הוא רק עם הכותב ועם ההנהלה אשר ראתה לפרסם כאלו.

"כותב שורות אלו היה רב בישראל בעירות חשובות ומפורסמות מעבר לים, 
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וגם כעת פה בקהילות נאות וחסודות, התאבק בעפר רגלי גדולי ישראל יראי ה' 
באמת, נתגדל מנעוריו על דרכי החסידות בין חסידים אמיתיים ורבותיו: כו"כ 
תורתם,  ואור  בקדושתם  הארץ  כל  האירו  ארוכים  לחיים  והבדלו  זצ"ל  בג"ע 

ומעולם לא שמע "תורת חסידות" מוזרה כזאת".

כאן מביא הכותב ציטוטים מהמאמר הנ"ל ומפריכם. 

לא רק מחוץ הגיעה ביקורת על המאמר הזה, אלא גם מתוך חסידי חב"ד 
נשמעה ביקורת על מאמר זה, והננו מעתיקים בזה חלקים ממכתב הרב הרה"ח 
ר' שאול דובער זיסלין לעורך הגליון כפי שהדפיסו בשעתו הרב י.מ. ב"כפר 

חב"ד".

]יש לציין כי בעוד הביקורות מחוץ היו על ביזיון תורת הנגלה, הנה במכתב 
זה מתאונן החסיד )בעיקר( אודות עיוות דמותה של החסידות:[

"מהתרגום של קטעים ממכתבו של כ"ק אדמו"ר ]מוהרש"ב[ נ"ע זי"ע יוצא 
ילדותי  זכורני מימי  לי, אבל אין לי משהו אחר להגיד;  דברים מוזרים. קשה 
שהיו מתלוצצים מיהודים שאינם יודעים לדבר רוסית, והיו מספרים שיהודי 
אחד מתאונן לפני גוי שבנו נתן לו בעיטה בבטנו, חשב באידיש ודיבר ברוסית, 
ואמר: "טוואי סאלנצע דאל מיניע מאסט ווקניגע" )השמש שלך נתן לי גשר 
בספר ]זון באידיש זה גם בן וגם שמש, בריק באידיש זה גם בעיטה וגם גשר, 
2( – "אויף דער פסוק  )הקוה"ק מס'  ובטן[(. כל הפיסקא  – ספר  בוך באידיש 
במחשכים" כו' עד התיבות "לימוד החסידות" – יצאה בתמונה כזו; אין בהמקור 
תיבות כאלו שיתורגמו "אזוי אז דער נגלה אליין קען לייכט פערפיהרען און 
ארונטערפיהרען פון וועג" ]=כך שה'נגלה' כשלעצמו יכול בנקל להטות ולהסיר 
מן הדרך[. התיבות "ווער עס בלייבט ביים טרוקענעם נגלה, בלייבט זיין נשמה 
אין דער פינסטער און זיין גאנצע תורה קריגט א ירידה" ]=מי שנותר רק עם 
 – שלו[  התורה  בכל  ירידה  ונפעלת  באפילה  נשארת  נשמתו  היבש,  ה'נגלה' 

תיבות כאלו מוזרים לעומת מה שרואים בהמקור. ואין להאריך בזה".

"אבל מדברי כב' יוצאת מסקנא שאיננה צודקת בהמציאות )פאקטיש(. אני 
יכול להעיד, הישיבה הקדושה "תומכי תמימים" נתייסדה בעיקרה על היסודות 
הקדושות "חסידות חב"ד". בזמני למדו ועברו בהישיבה תלמידים למאות ב"ה, 
ואחרונים,  ראשונים  תשובות,  מפרשים,  ופוסקים,  ש"ס  למדו  תורה,  מופלגי 
התפלפלו הרבה ביניהם, גדולי התורה מהחסידים בחנו אותם, סמכו אותם, ולא 
שמענו ולא ראינו אף פעם שהתעסקו בשיטת לימוד כזה באיזה סוגיא בש"ס 

חמורה או קלה כמו שכב' מתאר".

ע"פ  עבודה  ובעלי  בחסידות  בעלי השכלה  גדולי החסידים  היטב  "הכרתי 
ומפרשים  ופוסקים  בש"ס  ותקיפים  בקיאים  גדולים  לומדים  והיו  חסידות, 
ראשונים ואחרונים, התדברתי ודברתי עמהם הרבה בלימוד הנגלה והחסידות, 
ואף פעם לא שמעתי מהם איזה סוגיא בש"ס באופן כזה ובשיטה כזאת שכב' 

מתאר".
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לעורך.  מכתב  כך  בעקבות  שכתב  הריי"צ  לאדמו"ר  גם  הגיעו  התלונות 
מעניין לציין, שבניגוד למכתבים אחרים של אדמו"ר הריי"צ לעורך כאן המכתב 
זה  גם במכתב  כן  נכבד",  "עורך  וכדו' אלא סתם  לעוויט"  ל"אהרן  מיועד  לא 
הרבי מדבר על א.י. סגל בגוף שלישי )על אף שכנ"ל ככל הנראה היה זה העורך 
בעצמו(. עובדות אלו – כמו גם סגנון המכתב – מעלים את ההשערה שאדמו"ר 
הריי"צ כתב מכתב זה במטרה שיתפרסם בתוך הגליון, בפועל המכתב לא נכנס.

והנה המכתב כלשונו:

ב"ה כ"ג מרחשון תש"א

ברוקלין

עורך נכבד!  

שמעתי רגשת רבים על מאמרו של מר סגל יחי', והצדק אתם, והנני 
מצטער במאד על השגגה שיצאה מאי התאמת התכן והמבטא זה לזה. 

התכן הוא טוב והערצתו של מר סגל לגליא שבתורה בולט ממנו.

והמבטאים הם להיפך.

המבטאים של מר סגל הם נגד תורת החסידות. כ"ק אדמו"ר הזקן 
בספרו התניא פ"ה מבאר ענין מעלת היחוד דשכל האדם המקיף ומוקף 
הטענות  בבירור  שגם  לומר  ומדייק  שבתורה,  ית'  ורצונו  מחכמתו 
דראובן ושמעון ופסק ההלכה עפ"י התורה יש בזה קדושה נפלאה אשר 
שכל האדם מאוחד בחכמתו של הקב"ה ביחוד נפלא שאין יחוד כמוהו 
ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל 

צד ופינה.

זאת אומרת שאף על פי שהטענות הן גשמיות ובדברים אשר בהכרח 
שיהיה בהם גם תערובת שקר, הנה מ"מ בירור הטענות באריכות הדבור 

ובהעמקה הוא ענין קדוש שאין למעלה הימנו.

ועוד יותר בא רבינו להשמיענו שגם אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה 
לעולם, הנה מאחר שהלכה זו נאמרה במשנה או בגמרא ופוסקים היא 
חכמתו ורצונו של הקב"ה שהיא מזון לנפש בעלמא דין ובעלמא דאתי.

ובידעי את חבתו של מר סגל לכל הקדוש בתורה ובמצוות ואת טיב 
ידיעתו בתורה הנגלית ויראתו את ה' כאחד היראים ושלמים לא אפונה 
א(  ומסודר:  ערוך  במאמר  זאת  שגגתו  את  לתקן  האפשר  כל  שיעשה 
למחוק את המבטאים שהביא בשגגה. ב( לבאר את המבטאים הבלתי 

מבוארים ואז יבואר את אשר הואיל לבאר במאמרו זה.

באחד ממכתבי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע אלי 
הוא כותב "אהוב את הבקרת הישרה המגבהת לרום בלתי משוער".

בברכה
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בין חסידי חב"די אחד  זוהי פריסת השלום   – לאלתר לגאולה" 
הולכת  היא  בימינו,  במהרה  בקרוב  לגאולה  נכונים  היו  לחבירו. 

ובאה... הנה זה עומד אחר כותלנו...

כניסה  רשות  ומבקשת  יהודי,  כל  של  בדלתו  דופקת  הגאולה 
לביתו. מבירת העולם הגשמי, באותה ארץ שכל אדם על חלומותיו 
וקודשיו נערך בערכך כסף, בדולרים – מארץ זו הוא שולח לעולם 

את קריאותיו לאמונה מצורפת וחדשה; בקץ אחר ובגאולה אחרת.

קריאות אלו שבקעו מליבו השבור של יהודי גדול לא אבדו ללא 
הד – עוד גואלנו חי!

י.ל.  הוורשאי  העיתונאי  חתם  אלו  ונרגשות  חמות  במילים 
של  תחיה  בטל  שהתעוררו  היהודי  הרחוב  רחשי  את  טויבמאן 
 – "לאלתר לתשובה  הריי"צ  גאולה בעקבות קריאתו של אדמו"ר 

לאלתר לגאולה".

"הקריאה  ביטאון  גבי  מעל  הריי"צ  אדמו"ר  של  קריאתו 
העם  שדירות  בכל  אדירה  להתעוררות  גרמה  אכן  והקדושה" 
והלהיטה  היהודי. הבשורה פשטה במהירות בכל תפוצות הגולה 
והציפייה  בחדווה,  הלב התרונן  קוצים.  כאש בשדה  את הלבבות 

להתממשות בשורת הגאולה הפכה למטבע מהלך.

פעמי גאולה
עם הגעתו של אדמו"ר הריי"צ לחוף מבטחים, והקמת ממלכת ליובאוויטש על 
ככל  פעמי המשיח.  את  להשמיע  החל  רומי",  "בירתה של  הברית,  ארצות  אדמת 
שחלף הזמן, השיחות הפכו למפורשות יותר, והדיבורים הפכו לישירים יותר: עם 
ישראל, היכונו לביאת המשיח. כותלי הגלות בוערים, עוד רגע הם יתמוססו כלא 

היו, ולנגד עינינו תתגלה הגאולה במלוא הודה ותפארתה.

בכל מסיבה, כינוס או התאספות של אנ"ש, בכל הזדמנות בה אדמו"ר הריי"צ 
להתכונן  מוכרחים  דברו:  את  והשמיע  הריי"צ  אדמו"ר  חזר  הקהל,  בפני  הופיע 

ולהזדכך, משיח עומד אחר כותלנו, ו"אט אט קומט משיח".

אך כנשיא ישראל לא הסתפק אדמו"ר הריי"צ בחוג המצומצם שבא לשמוע את 
דבריו, אלא הוא שאף לגרום להתעוררות חובקת תבל. להקיץ את העולם היהודי 
מתרדמתו, לעורר את אלפי ישראל מהעילפון שאחד בהם, ולעודד אותם בנחמת 

הגאולה.
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הצעד הראשון בדרך לכך היה ייסודו של ביטאון "הקריאה והקדושה", שהחל 
לצאת לאור בחודש תשרי תש"א, פחות מחצי שנה לאחר הגעתו של אדמו”ר הריי”צ 

לארה"ב.

במשך תשע חודשים 'הכין' אדמו"ר הריי"צ את הקרקע, ושב והכריז שוב ושוב 
בפני המוני בני ישראל שאנו עומדים כעת בתקופה גורלית ומשמעותית, וכי על 
כל אחד ואחד לפשפש במעשיו ולתקן את דרכיו – ואז הגיעה הבשורה הגדולה, 
 – לתשובה  "לאלתר  הסיפים:  אמות  את  וזיעזעה  הגלות,  חומות  את  שהרעידה 

לאלתר לגאולה"!

הבשורה מתעכבת...
חודשים  תשעה  במשך  נפלא:  דבר  מגלה  החסידים  ימי  בדברי  מדוקדק  עיון 
הגאולה  בשורת  עם  ממתין  עדיין  הוא  אך  ומזרז,  מעורר  רומז,  הריי"צ  אדמו"ר 
עצמה. עוד לא הגיע הזמן. צריחי הטנקים יורקים אש, העולם כולו שרוי בבלבול 
ובאפילה, ונהרות של דם ותמרות עשן מתרבים על אדמת אירופה הבוערת, אלפי 
יהודים מובלים לגטאות ולכבשונות הגזים, אך עדיין לא הגיעה שעתה של הבשורה 

להתגלות בעולם.

תשעה ירחי לידה חלפו עד לאותו חודש סיון תש"א. באותו חודש בו הגיע הרבי 
מלך המשיח שליט"א אל חצי כדור התחתון והחל בעבודתו להכנת העולם לקבלת 

פני משיח, רק באותו חודש הגיעה שעתה של הבשורה...

להתכחש  אפשר  אי  היסטורית,  מבט  מנקודת  ההתרחשויות  על  כשמסתכלים 
לעובדה: אדמו"ר הריי"צ כביכול 'המתין' עם הכרזת הבשורה הגאולתית עד לבואו 

של הגואל עצמו!...

סערה של גאולה ברחוב היהודי
כמידי חודש, עם סיום הדפסת העיתון הגיליונות הטריים של עיתון 'הקריאה 
והקדושה' הובלו בסודיות גמורה מבית הדפוס למרתף ביתו של הגבאי האישי של 

אדמו"ר הריי"צ, הרה"ח הרב אליהו ייאכיל סימפסון.

תמימים  מספר  של  בסיוע  המשפחה  בני  הדפוס,  מבית  העיתונים  הגעת  עם 
מישיבת תות"ל המרכזית, החלו לעבוד במשמרות מסביב לשעון אריזת הגיליונות 
ושילוחם לכל רחבי תבל. ידיהם של העוסקים במלאכה היו מלאות עבודה, ותוך 

ימים ספורים הגיעו העיתונים ליעדם וגרמו לסערה של ממש ברחוב היהודי.

ב'קול קורא' שהופיע בעיתון חתום בטבעתו של נשיא הדור, נכתב שחור 
על גבי לבן באופן שאינו מותיר מקום לספק: "אש משתוללת לעת הזאת בכל 
פינות העולם הישן ומאיימת היא לכלות, רחמנא ליצלן, למעלה משתי שלישיות 

בעם ישראל...".
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ישראל  גאולת  של  הימים  הגיעו  אכן  משיח...  חבלי  עכשיו  עובר  ישראל  "עם 
לאלתר. הנה היא התשובה האמיתית היחידה על חורבן העולם ועל כל צרות ישראל 

– זהו ערב הגאולה!...".

הדברים הכו גלים במהירות, והלהיטו את הלבבות. קריאת קודשו של אדמו"ר 
גבולות  את  במהירות  חצתה  לאלתר,  שתבוא  הקרובה  לגאולה  להתכונן  הריי"צ 
אמריקה, והגיעה לכל קצוות תבל. בכל פינה בה נמצאו יהודים נשמעה שוב ושוב 
לאור  הרגעה  זריקת  זו  הייתה  הנפשות.  את  והחייתה  הרבי,  של  הגאולה  בשורת 

המצב הקשה השורר בעולם.

חסידי חב"ד שהבינו אל נכון את נחיצות פרסומו של ה'', לא שקטו על השמרים 
ופתחו במסע מאומץ לפרסם את דברי אדמו"ר הריי"צ גם בעיתונים יהודיים נוספים 
בשפות השונות. ב'הצופה' שבוורשה, ב'מארגן דזשורנאל' שבאמריקה, ובכל עיתון 
שיד החסידים הגיעה אליו – פורסם הקול קורא בהדגשה ובהבלטה, כשלצורך כך 

מוזילים החסידים מכיסם סכומי עתק.

כשלב ראשון, פנה ר' פינייע אלטהויז אל שאר בשרו של הרבי, המשורר אברהם 
דב שלונסקי, וביקש ממנו לתרגם את ה'קול קורא' מאידיש לעברית. עתה, כאשר 
היה בידם של החסידים עותק מתורגם של הדברים, הם ניצלו כל הזדמנות אפשרית 

להביא אותו לידיעתו של כל יהודי באשר הוא.

 ה'קול-קורא' ב"הקריאה והקדושה"
הוא ענין נצחי לדורות

...נשיא דורנו הסביר באריכות בענין זה, והוציא-לאור 'קול-קורא' אודות 
זה שלש פעמים! ונוסף לכך – ציוה לפרסמם, ושהפירסום יהי' ע"י מכתב-עת 
)הקריאה והקדושה(, שבנוסף לכך שכל דבר שבדפוס )בכלל( הוא ענין נצחי 

לדורות, הרי מכתב-עת קשור עם זמן קבוע דוקא.

"הקריאה  בשם  שנקרא  במכתב-עת  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  ועל 
והקדושה", אשר שם זה נקבע ע"י נשיא דורנו. ולהוסיף, שבשם זה "הקריאה 
והקדושה" מרומזת כללות עבודתו של היהודי – שיש לומר שזהו ג"כ אחד 
וענין  ענין  שכל  בכדי   – שבהקריאה-והקדושה  הענינים  להדפסת  הטעמים 
מהם יהווה "קריאה" לכל יהודי ויהודי מדור זה, עד כדי כך, ש"קריאה" זו 
תעשה ממנו "קדושה" חי', "ַא לעבעדיקע קדושה", בדיוק כפי ש"הקריאה" 

אליו היא קריאה חי', "ַא לעבעדיקע קריאה"!

)משיחת ליל כ"ד טבת – שיחות קודש תשנ"ב ח"ב, ע' 534 – בלתי מוגה(
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חסידי  כמובן שאצל  הדברים,  בנכונות  כאלו שפקפקו  היו  אחרים  בחוגים  אם 
חב"ד התקבלו הדברים כאמת מוחלטת, ובלב כולם פיעמה אמונה אדירה בביאתו 

הקרובה של מלך המשיח.

באותה תקופה הסתובב ר' אברהם פריז בין החסידים, ובהתלהבות האופיינית 
תוך  מתגלה  משיח  חי  וכה  כה  ובין  שהיות  להם  ואמר  החסידים  בין  הסתובב  לו 
זמן קצר, הרי שאין סיבה עוד לשמור חסכונות עבור הילדים, שהרי המשיח כבר 
מתגלה… הוא חזר על הדברים שוב ושוב ולא הניח לחסידים עד שהם השתכנעו, 
ומסרו לידיו את חסכונותיהם הכספיים, בהם השתמש ר' אברהם לצורך פרסומו של 

ה'קול קורא' בחוגים נוספים.

הקול  של  פרסומו  לצורך  חב"ד  חסידי  השקיעו  הילדים  חסכונות  את  רק  לא 
ירוסלבסקי שהיה מחשובי הפעילים  יותר מכך. הרב משה  גם הרבה  קורא, אלא 
בתחום, מכר בשלב מסוים מגרש גדול שהיה ברשותו, והקדיש את הסכום עבור 

הפצת ה’קריאה והקדושה’ וה’קול קורא’.

אחד החסידים שהיה דוגמה ומופת חי למאמין גדול בדברי הרבי הריי”צ, הוא 
מענדל  מנחם  הרב  הגאון 
בחיפה,  אב”ד  קופרשטוך, 
בארץ  חב”ד  רבני  מחשובי 
אגו”ח  יו”ר  וסגן  הקודש 
לבו  בכל  האמין  הוא  באה”ק. 
קט  רגע  עוד  שהנה  ונפשו 
אמר  הרבי  שהרי  בא,  משיח 
מספרים  לגאולה’…  ‘לאלתר 
עליו שאמונתו הלוהטת גרמה 
הפסח  כלי  את  להחמיץ  לו 
יתגלה  משיח  תיכף  באמרו 
כלל  ידוע  לא  הגאולה  ובזמן 
כפשוטם,  המצות  יקוימו  אם 

ואם כן, לשם מה צריך כלים מיוחדים לפסח.

הרב לייב זלמנוב מבני ברק מספר כי באותם ימים נשבע הרב קופרשטוך 
בפני רבני חיפה כי עוד השנה יבוא משיח!

מחנה הגאולה
את  הריי"צ  אדמו"ר  ייסד  הראשון,  קורא'  ה'קול  פורסם  בו  חודש  באותו  עוד 
ארגון 'מחנה ישראל', שמטרתו העיקרית הייתה לפרסם את הכרוז בדבר הגאולה 
הקרבה ובאה, ולפעול ברוחו להעלאת תודעת הגאולה בקרב המוני בית ישראל, 

והכנת העולם לגאולה.

בכ"ח סיון תש"א, זמן קצר לאחר ייסוד הארגון, הגיעו הרבי שליט"א והרבנית 

ר' פינייע אלטהויז בחברת הנשיא שז''ר והרש''י זוין
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חיה מושקא לחופי ארצות הברית, ועם הגעתו מונה הרבי על ידי אדמו"ר הריי"צ 
למנהל-פועל של הארגון.

מייד עם כניסת הרבי לתפקיד, החל לפעול באינטנסיביות רבה ולערוך תעמולה 
לאלתר  הקריאה  הפצת  למען  ובאירופה  הקודש  בארץ  הברית  בארצות  עניפה 

לתשובה.

בגליונות  לפרסם  והמשיך  השמרים,  על  שקט  לא  מצידו  הריי"צ  אדמו"ר  גם 
שהגאולה  דבריו  את  המחזקים  נוספים,  כרוזים  והקדושה'  'הקריאה  של  הבאים 

עומדת לבוא בכל רגע ממש, ומשיבה מענה הגון לכל השואלים והמפקפקים.

ב"אדישים", אותם  הוא פותח  בנים":  "כנגד ארבעה  נכתב  ה"קול-קורא" השני 
הוא מזהיר כי זהו או "קול קורא" או "במדבר", וכי אם יבחרו לזלזל ב"קול-קורא" 
ימצאו את עצמם עד מהרה ב'מדבר' ללא "משה ומטה האלוקים", אך עם "נחשול 

אנטישמיות אכזרית ר"ל".

ל"מתנגדים והלוחמים" הוא עונה בחריפות כי גרמו לעצמם שלא יאמינו להם 
כי הם מתפללים לביאת המשיח, וכי עליהם לחזור בתשובה על עבירה נוראה זו – 

להמאיס אצל היהודים את האמונה בביאת המשיח!

ואילו את "המאמינים והמפקפקים" הוא מעורר בלבביות להיות "יהודי-גאולה" 
ולא "יהודי-גלות", להצטרף למלאכה הקדושה של ההתעוררות הגדולה לתשובה 

ולהפיץ בכל מקום את ה"קול-קורא" שלאלתר לגאולה.

אדמו"ר הריי"צ הוסיף ופנה באופן ישיר לגבאי בית הכנסת ודרש מהם "לתלות 
את הקול-קורא שלנו בבתי הכנסת, זהו בשבילכם ובשביל משפחותיכם – לקרוא 
להתבונן, להסתכל במאורעות הזמן ולהוכח עד כמה מוצדקת הקריאה; עד כמה 
נחוץ בשבילכם להאזין לקולנו!", ואילו אל היהודים הפשוטים קוראי העיתונים פנה 
וכתב "מבקשים אנו מאת כל קורא של ה"מארגען זשורנאל" לחתוך ולהצניע את 

האוניה 'סרפה פינטו' עליה הגיעו הרבי והרבנית לארצות הברית
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הקול-קורא הזה, ולעיין בו, מזמן לזמן, ערכו האמתי של הקול-קורא הזה יתגלה 
בימים ובחדשים הבאים יותר ויותר"...

במקביל, גם במדורים שנכתבו על ידי מערכת עיתון 'הקריאה והקדושה' הוסיף 
העורך כהנה וכהנה לעמוד איתן על משמרת האמונה, והוסיף אש למדורת האמונה 

המתלקחת.

והגית בו יומם ולילה
של  מהותם  כל  את  תפס  הריי"צ  אדמו"ר  של  והלהט  ה'קָאך'  לחסידים,  כיאה 
החסידים, והדבר הפך לחלק מהותי מחייהם כחסידים. כל שיחה נפתחה ב'לאלתר 
לגאולה', וכך היא גם נחתמה. עם קשר ישיר לתוכן השיחה או בלי – הדבר הפך 

הני כלבין דחציפין
כל  לאהוב  בקודש  ודרכו  הריי"צ  אדמו"ר  של  המיוחד  סגנונו  למרות 
יהודי באשר הוא, מבלי הבט על מעמדו ומצבו בעניני עבודת ה' וקיום תורה 
ומצוות - הרי כשהיה מדובר בנושא גאולה, ידע היטב כי מיד יקומו אנשים 
שילחמו בכך וינסו לקרר את העניין, ובענין הזה לא עשה פשרות באף ענין, 
של  מעוצמתה  להפחית  שניסו  המנגדים  לכל  ובתקיפות  בעוז  השיב  אלא 

הקריאה.

הדבר החל מייד עם פרסום ה'קול קורא' הראשון. מצד אחד של המחנה 
אדמו”ר  דברי  על  תיגר  וקראו  ה’ציונים’  מחנה  מקרב  בולטים  אישים  קמו 
המתרס  של  השני  מצידו  ובמקביל  מחפירים,  גנאי  בכינויי  וכינוהו  הריי”צ 
המשיח  על  לחשוב  יכלו  שלא  גרמניה,  יוצאי  ה’יקים’  מחוגי  יהודים  עמדו 

באופן מעשי.

וכמו לאורך כל ההיסטוריה החסידית, גם כאן מצאו ה'מתנגדים' מקום 
להתגדר בו, ואל המתנגדים לדברי אדמו"ר הריי"צ הצטרף אותו ראש ישיבה 
שעה  באותה  והתגורר  בשנחאי  עוד  חב"ד  לחסידי  שהתנכל  נתעב  ליטאי 
של  הקדושים  דבריו  כנגד  פניו  את  והחציף  חוצץ  יצא  הוא  וגם  בליקווד, 

אדמו"ר הריי"צ.

אלו כמו אלו, לא עשו זאת משום שמצאו מקור הלכתי או רעיוני שונה 
- אלא רצו כדרכם של עמלקים לקרר את ההתלהבות מכל דבר שבקדושה.

ה'קול  בפרסום  ממשיך  הוא  כי  הריי"צ  אדמו"ר  התבטא  אלו  אותם  על 
להם  והשיב  אחרא”,  דסטרא  חציפין,  כלבין  הני  עם  התחשב  “מבלי  קורא' 
בחריפות כשהדברים מכוונים במיוחד לאלו היודעים את האמת ובכל אופן 

יוצאים תיגר נגד אחד מעיקרי אמונה - הציפיה לביאת המשיח.
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לחלק בלתי נפרד מההווי היום-יומי.

גדלה  המשיח  בהתגלות  האמונה 
על  מעט  ללמוד  ברצוננו  ואם  והתעצמה. 
תעיד  ההם,  הימים  העילאית של  האווירה 
הרבי  ובראשם   – רבים  שחסידים  העובדה 
מלך המשיח שליט"א – הקפידו לסיים כל 
מכתב ב’סיסמה’: “לאלתר לתשובה לאלתר 

לגאולה”.

שלום  ובאגרות  במכתבים  רק  ולא 
מצאה הבשורה מנוח לכף רגלה, אלא אף 
בספרים שיצאו לאור על ידי חסידי חב"ד 
בגאון;  הבשורה  התנוססה  שנים  באותן 
היא מופיעה בהקדמה לספרו של הגאון 
החסידי הרב חיים נאה ‘קונטרס השולחן’, 
הרב  המשפיע  ששיגר  לחתונה  בהזמנה 
ובכל  בנו,  לחתונת  ברוק  שאול  חיים 

מקום אפשרי אחר.
'מחנה  כמנהל  עצמו  שליט"א  הרבי 
ושיגר  שלימה  תעמולה  ניהל  ישראל', 
להשפיע  ביכולתו  שהיה  מי  לכל  מכתבים 
עליו, בכדי שידאג שבני קהילתו והאנשים 
הקרובים אליו יקראו שוב ושוב את ה'קול 

קורא' וינהגו על פיו.

בימי  להשתמש  כתב  הרבי  לאחד 
הכנסת  בית  באי  בין  בתעמולה  הסליחות 
ולאלתר  משיח  חבלי  זמן  שזהו  בהודעה 
יודפס  שהכרוז  שישתדל  הרבי  כתב  לשני  ואילו  לתשובה,  לאלתר  ע"י  לגאולה 
בעיתון היהודי המודפס באזור בו הוא מתגורר. לכל אחד מהחסידים מצא הרבי את 
דרך הפעולה בה עליו לנהוג כדי להצטרף להפצת קריאתו הקדושה של אדמו"ר 

הריי"צ.

'מבצע' הדבקה
קרוב לשנתיים חלפו מאז החל אדמו"ר הריי"צ בפרסום בשורת הגאולה, ובשנת 
תש"ג החל הרבי לעסוק ב'מבצע' חדש לפרסום הבשורה הגאולתית של אדמו"ר 
הריי"צ. בהוראת הרבי, הודפסו מטעם ארגון 'מחנה ישראל' עשרות אלפי מדבקות 
)כאשר בהמשך הושמטו  לגאולה",  "לאלתר לתשובה לאלתר  הכיתוב  קטנות עם 

בעל השיעורים - הגאון החסיד ר' חיים נאה

החתימה של הרבי במשך כמה שנים רצופות 
בסיום המכתבים לאלתר לגאולה
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"לאלתר  העכשווית:  הבשורה  על  ניתן  הדגש  ועיקר  לתשובה'  'לאלתר  המילים 
לגאולה"...(.

בכל  המדבקות  את  לתלות  שהחלו  ואנ"ש,  התמימים  בין  חולקו  אלו  כרוזים 
חשמל  עמודי  על  ושאינם,  חוקיים  במקומות  רבתי.  ניו-יורק  ברחבי  אפשרי  חור 
לחשוש  ומבלי  יאמרו'  מ'מה  להתפעל  מבלי  והרכבות,  האוטובוסים  ובתחנות 
ל'כבוד ליובאוויטש' – דברו של נשיא הדור צריך להגיע לכל יהודי באשר הוא, ואם 
בשביל זה צריך לצאת לרחובה של עיר ולהדביק את הכרזות בקרנות הרחובות – 

זהו תפקידו של חסיד.

בפי חסידים רווחת השמועה, שמלבד עידוד העיסוק וההפצה של מדבקות 
על  אלו  כרזות  הדביק  בעצמו  הרבי שליט"א  בהם  הזדמנויות  היו מספר  אלו 

כותלי קרונות הרכבת בסאבווי.

מה אכפת לך שהוא יהיה המשיח?...
כבר בתקופה ההיא היו מחסידי חב”ד שרמזו - ואף אמרו במפורש - כי 
לאור קריאות הרבי הריי”צ אין מנוס מהמסקנה הברורה שהמשיח הוא לא 

אחר מהרבי הריי”צ בעצמו!

בשיחה מיוחדת )ש"פ נשא תש"כ( הרבי עצמו ציין את העובדה שחסידים 
פרסמו והפיצו את הקול קורא והוסיפו על דעת עצמם שאדמו"ר הריי"צ הוא 

הוא המלך המשיח:

כאשר הרבי פירסם את ה'קול-קורא' אודות "לאלתר לתשובה לאלתר 
לגאולה", הפיצו אז החסידים את ה'קול-קורא' והוסיפו שזה "הוא הוא1"...

איך  היתכן?!  מפולין:  אידן"2  ה"גוטע  אחד  אל  בטענה  מישהו  הגיע 
מרשים לחסידים לפרסם את ה'קול-קורא', ועוד עם הוספה כזאת?

יום  "בכל  מאמינים  הרי  אנו  נתבונן,  הבה  איד":  ה"גוטער  לו  ענה 
שיבוא" – ישנם כאלו שאומרים את ה"אני מאמין" בדיבור וישנם היוצאים 
אתה  וכאשר  כבר;  נמצא  משיח  הרי  וא"כ   – בלבד  במחשבה  ידי-חובה 
יודע בעצמך שאינך המשיח ואני יודע בעצמי שאינני המשיח, ומישהו 
הרי צריך להיות – מה אכפת לך שזה הוא?!... )"ווָאס ַארט דיר ַאז דָאס 

איז ער?!"(

1.  שהרבי הוא מלך המשיח. אודות הלשון "הוא הוא" ראה סוטה יג, א תוד"ה סרח. וראה עד"ז 
בשיחת ליל ה' דחג הסוכות ה'תשמ"ז )התוועדויות ח"א ע' 266(: "תוכנו של השם "צמח צדק" – רומז 
למשיח צדקנו . . כלומר, בשם זה מתבטאת האמונה של החסידים, שכל חסיד מאמין באמונה שלימה 

שהרבי שבדורו – בדוגמת נשיא דורנו – הוא הוא המשיח" )בלתי מוגה, ההדגשה במקור(.
2.  כך כונו צדיקי פולין.
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 הקורא את ה'קול קורא' למפרע – לא יצא!
כחסידים, ברור לנו מעל לכל ספק ש"חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם", 
ואף הגה מדבריו הקדושים של אדמו"ר הריי"צ לא נפל ארצה ח"ו, ואף אם הגאולה 
ממשיך  הגלות  וחושך  רגע  עוד  מתעכבת 
בנו  חסרון  זהו  הרי   – ולהסתיר  להעלים 
בלבד, וברגע כמימרא נזכה לחזות במימוש 

הבשורה לעיני בשר.

לקרוא  אנו  מוכרחים  לכך,  בנוסף  אך 
ולחיות  דנפשי',  אליבא  קורא'  ה'קול  את 
אותו יום-יום ושעה שעה. אסור לנו לקרוא 
את הדברים ולהתייחס אליהם כפרק נוסף 
בדברי ימי החסידים שחלף והלך לו, קריאתו הנצחית של אדמו"ר הריי"צ צריכה 
להדהד באוזנינו, ולהניע אותנו להמשיך ולפעול ללא לאות מבלי להתעייף ומבלי 

להרפות ידיים.

ככל שהזמן חולף, הקריאה של 'לאלתר לגאולה' רק הולכת ומתעצמת, והופכת 
למשמעותית יותר ולמוחשית יותר.

בשושלת  השישי  הנשיא  שבישר  הגאולה  בשורת  לגבי  אמורים  הדברים  ואם 
הדור  חסידי  אנו,  כלפינו  שבעתיים  הדברים  מתאימים  חב"ד,  חסידות  של  הזהב 

השביעי, עליו הוטלה השליחות היחידה, "קבלת פני משיח צדקנו".

עלינו להתמסר במלוא הלהט לפרסום בשורת הגאולה, ולהביא את דבר נביא 
הדור לכל אחד ואחת מאנשים הדור. עלינו להידמות במעשינו – ולו במעט – לאופן 
בו הרבי נהג בקריאתו של אדמו"ר הריי"צ. אסור לנו לתת לנושא לרדת מסדר היום 
שלנו: כל מכתב צריך לגעת בנושא הזה, כל שיחת חולין צריכה להתחיל ולהסתיים 
עם בשורה זו, עלינו לנצל כל אפיק אפשרי כדי להחדיר את קריאתו הקדושה של 

הרבי בכל מקום שידינו מגעת:

"ענווים, הגיע זמן גאולתכם!"...

המדבקה של מחנה ישראל
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כולנו מאמינים שהרבי הוא מלך המשיח, ובכל זאת - ישנם השואלים: 
לשם מה ההקפדה הזאת לציין כמעט בכל מקום שהרבי הוא מלך המשיח! 

האם זה לא מוגזם?

פירסום  של  העניין  כל  על  שואלים  הזאת  השאלה  את  ליברוב:  זלמן  הרב 
זהותו של מלך המשיח. באים אנשים ואומרים: ״אנחנו מאמינים שהרבי הוא 
מלך המשיח, אבל מה זה כל כך חשוב לפרסם ולהדגיש זאת״? התשובה היא 
פשוטה: אם זה לא היה כל כך חשוב - הרבי מלך המשיח לא היה מזכיר זאת 

בשיחות.

מי שלמד את שיחותיו של הרבי, יודע שבשנים האחרונות החל הרבי לצטט 
בתדירות גבוהה את דברי הברטנורא ש״בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה 
״אחד  גם את דברי החתם סופר על  שהוא ראוי להיות משיח לישראל״, כמו 

הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי״ת וישלחו״.

מי שזוכר את השיחות משנים קודמות, יודע שציטוטים אלו לא היו רגילים 

האמנתי כי אדבר
רתרמוםווצ והפעה
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כלל וכלל עד השנים האחרונות. אבל מאז תנש״א, היה חשוב לרבי להביא שוב 
להיות  צריך  ובוודאי שזה  בוודאי   - זה חשוב  לרבי  ואם  אלו.  ציטוטים  ושוב 

חשוב אצל חסידים.

המציאות הזאת של תלמידים שמזהים את רבותיהם כמלך המשיח, ויתירה 
היו  עצמם  התנאים  תנש״א(:  ומצורע  תזריע  בשיחת  הרבי  של  )כדיוקו  מזו 
דורשים אחר שמם - זה היה כבר בזמן הגמרא, כפי שמובא במסכת סנהדרין. 
מאז גילוי תורת החסידות, כאשר העניין של נשיא הדור קיבל חיזוק, גם זיהוי 
נשיא הדור כמשיח החל לצבור תאוצה. בשבת פרשת נשא תש״כ סיפר הרבי 
דיברו על כך שחסידים מאמינים שהרבי הוא  בזמנו של הרבי הריי״צ  שכבר 

מלך המשיח.

גם אצל הרבי, בתחילה זה היה ברמזים.

אבל ככל שנכנסנו עמוק יותר לשלבים של גאולה, זה החל להיות גלוי יותר. 
כמובן שהיו גם מניעות ועיכובים, אבל חשוב לשים לב, שבעוד ובשנים קודמות 
היו מניעות ועיכובים שנמשכו שנים רבות - הרי מאז שנת תנש״א, גם כאשר היו 

מניעות ועיכובים, הם לא החזיקו מעמד יותר מכמה שבועות.

ובתקופה זו עצמה: בתחילה, מי ששאל האם לעשות, נענה לפעמים לחיוב 
כפשוט׳,  בהודעה,  ש׳די  נענה  והודיע,  שעשה  שמי  בעוד  בשלילה.  ולפעמים 
מי  גם  אדר,  כ״ז  לאחר  ובפרט  יותר,  מאוחר  הדרך.  להמשך  ברכות  וקיבל 
שביקש מאוד את ה׳לא׳ - לא קיבל. כך לדוגמא במעמד הגדול של יו״ד שבט 
תשנ״ג — כמה שפנו לרבי בבקשה שלא לצאת, כיוון שהדבר יתפרש כהסכמה 
ברורה להכרזת ה׳יחי׳, הרבי לא הסכים לכך, ויצא ועודד את שירת ה׳יחי׳ מול 

מצלמות הטלוויזיה, לעיני מליוני צופים.

מה זה אומר לנו? שככל שמתקרבים יותר להתגלות המשיח, זה נהיה חלק 
מהעניין. יש דברים שקשורים בזמנים מסויימים. כמו למשל - הלכות חנוכה. 
כיום, בחודש אייר, אין לזה משמעות, אבל לקראת חנוכה — יש לזה משמעות 
להם  היה  לא  האחרונות,  לשנים  עד  משיח,  הלכות  כל  גם  כך  לגמרי.  אחרת 
משמעות מעשית כל כך, אבל מאז שהרבי אמר שהגיע זמן הגאולה, הרי זה 
הלכות הנצרכות. אותו דבר בקשר לשמו של משיח — גם אם בעבר זה לא היה 
נחוץ כל-כך, הרי ככל שמתקרבים לזמן הגאולה בפועל ממש, זה נהיה חשוב 

יותר ויותר.

ואכן, באלול תשנ״ג, הסכים הרבי לראשונה שבפתח-דבר של ספרי קה״ת 
קה״ת  ספרי  עשרות  נדפסו  ומאז  המשיח״,  ״מלך  המלים  את  לתוארו  יוסיפו 
כאשר תוארו של הרבי בפתח-דבר הוא ״כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א״. 
של  רשמית  בהוצאה  המשיח״  ״מלך  לכתוב  הסכמתו  את  נתן  שהרבי  ולאחר 
אחד שהיה  לאותו  דומה  חשוב,  זה  למה  ושואל  מי שמגיע  הרי  ליובאוויטש, 
שואל אחרי יו״ד שבט תשי״א, לאחר שהרבי הסכים שיכתבו עליו ״כ״ק אדמו״ר 

שליט״א״ – מהי החשיבות לכתוב תואר זה על הרבי?... 
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לציטוטים  בהמשך  שפירא:  נחמן  הרב 
הרבי  הזכיר  סופר,  והחתם  מהברטנורא 
האמינו  בדורם  שחסידים  פעמים  כמה 
שהרבי שלהם הוא המלך המשיח, ובדורנו 
- כ״ק מו״ח אדמו״ר. בשנים האחרונות גם 
״משיח  התואר  את  להצמיד  הרבי  הרבה 
פעמים  והרבה  דורנו״,  ל״נשיא  צדקנו״, 
יכולנו לשמוע את הרבי אומר ״נשיא דורנו, 
משיח שבדורנו״ וכדומה. הרבי הזכיר זאת 
בשיחת  כמו  בכתב-יד.  וגם  בדיבור,  גם 
שבת פרשת ויצא תשנ״ב, שלאחר הציטוט 
של הברטנורא והחתם סופר, הוסיף הרבי 
בכתב יד קודשו: ״ובדורנו נשיא דורנו כ״ק 

מו״ח אדמו״ר״.

ומכיוון ש״חייב אדם לומר בלשון רבו״, 
ברור שיש עניין מיוחד להזכיר שהרבי הוא 

מלך המשיח.

כמה  הסביר  גם  הרבי  שנים  באותן 
פעמים את מעלתו של משיח, שהוא יחידה 
יותר הוסיף שהוא עצם  )ומאוחר  הכללית 
פרשת  שבת  בשיחת  שיעיין  מי  הנשמה(. 
על  מדבר  שהרבי  יראה  תשנ״ב,  תולדות 
עבודה חדשה, שנובעת מהעובדה שעניינו 
למעלה  הנשמה,  עצם  הוא  משיח  של 

מבחינת יחידה.

זאת אומרת, שהידיעה שמשיח הוא עצם הנשמה, זהו דבר שנוגע לכללות 
העבודה, בכל פרט בעבודת האדם, שהכל נעשה ״להביא לימות המשיח״.

בכינוס השלוחים עם כמה  ישבתי  כל העניין של קבלת המלכות,  כשהחל 
מוותיקי השלוחים, ואחד מהם אמר: כבר כתבנו כתב התקשרות לרבי, בתש״י, 
ובשביל מה צריכים שוב לקבל מלכותו. השבתי לו: א. רוב אלו שיושבים כאן 
כך  קטן.  ילד  אז  היה  שנולד,  מי  וגם  בתש״י,  נולדו  לא  עדיין  לשולחן  סביב 
שמעולם לא חתמתם על כתב התקשרות לרבי... ב. מכיוון שהתגלה עניין חדש 
היום. צריכים  בזמנו, לא מספיקה  ברבי, הרי קבלת ההתקשרות עליה חתמו 

להתקשר גם לבחינה זו שהתגלתה כעת אצל הרבי.

הרב יצחק שפרינגר: בקונטרס בית רבינו שבבבל מציין הרבי )בהערה 58( 
הזה  ו״בדרך  שבדור,  המשיח  מיהו  חיפשו  דור  שבכל  שכותב  חמד׳,  ל׳שדי 
היה משוער אצלם בכל דור מי הוא״! ומסיים ש״כל זה הוא פשוט״. הרי, שגם 
בדורות עברו ראו צורך לחפש ולמצוא את הראוי להיות משיח באותו דור, כדי 

בית  בקונטרס  יצחק שפרינגר:  הרב 
)בהערה  הרבי  מציין  שבבבל  רבינו 
דור  שכותב שבכל  חמד;  לשדי   )58
חיפשו מיהו המשיח שבדור, ו״בדרך 
הזה היה משוער אצלם בכל דור מי 
הוא״! ומסיים ש״כל זה הוא פשוט" 
צורך  ראו  עברו  בדורות  שגם  הרי, 
להיות  הראוי  את  ולמצוא  לחפש 
משיח באותו דור, כדי להעצים את 
בביאת  והאמונה  הציפייה  תחושת 
המשיח. ואם בדורות עברו כך - כל-

שכן וקל-וחומר בדורנו זה.
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והאמונה  הציפייה  תחושת  את  להעצים 
בביאת המשיח.

וקל- כל-שכן   - כך  עברו  בדורות  ואם 
וחומר בדורנו זה, עליו העיד וניבא הרבי 
בפועל  הגאולה  דור  שזהו  המשיח  מלך 
לפני  ספורים  רגעים  בעמדנו  ממש. 
לכל  לפרסם  שעלינו  ספק  אין  ההתגלות, 
הוא  זה  ו'כל  המשיח,  מיהו  הדור  אנשי 

פשוט׳!

ובפרט שכאשר הרבי הזכיר שוב ושוב 
הרי  שבדור״,  משיח  הוא  הדור  ש״נשיא 
הרבי  מזו:  ויתירה  עצמו״,  על  פסק  ״הוא 
ש״משיח  פעמים  וכמה  כמה  אמר  עצמו 

מנחם שמו״.

משקיעים  היו  אנ״ש  שאילו  ספק,  אין 
שהוזכרו  אלו  דברים  בהפצת  מרצם  את 
בוודאי  בשיחותיו של הרבי מלך המשיח, 
שהעולם כולו היה מקבל את זה, ומצטרף 
לאמונה הטהורה שהרבי הוא מלך המשיח. 
החסידים,  אנו  הרבי,  של  והתלמידים 
צריכים להיות בשורה הראשונה בפירסום 

העניין.

לפני  ליפסקר:  דובער  חיים שלום  הרב 
כל ההסברים והביאורים, צריך לומר דבר 
אחד פשוט: זאת האמת! מכיוון שהמציאות 
היא שהרבי הוא מלך המשיח, לכן צריכים 

לכתוב זאת. כי זאת האמת.

את השאלה הזאת שאלו כבר בתנש״א, 
כאשר החל הקאך בעניין קבלת מלכותו של 
הרבי מלך המשיח. אלו שהתנגדו לשימוש 
ניסו  הרבי,  כלפי  המשיח״  ״מלך  בתואר 
וציטטו  ׳חסידי׳,  להציג את עמדתם באור 
את דברי רבותינו נשיאינו שאצל חסידים אין למעלה מ׳רבי׳. וכידוע הסיפור על 
החסיד ששאלו אותו אם לרבו יש רוח הקודש. החסיד השיב שאין זה עניינו. אם 
הרבי צריך שיהיה לו רוח הקודש, בוודאי יש לו; ואם הוא לא צריך - לא מפריע 
לי שאין לו. זה ביטוי לכך שאצל חסיד, הרבי לא נמדד במעלה זו או אחרת. 

המעלה הגדולה ביותר שלו, היא עצם היותו ׳רבי׳. וזה הכל.

למען האמת, בתחילה לא הייתה לי תשובה מנומקת והגיונית לשאלה הזאת. 

בכינוס  ישבתי  שפירא:  נחמן  הרב 
השלוחים עם כמה מוותיקי השלוחים, 
כתב  כתבנו  כבר  אמר:  מהם  ואחד 
ובשביל  בתש״י,  לרבי,  התקשרות 
מלכותו.  לקבל  שוב  צריכים  מה 
שיושבים  אלו  רוב  א.  לו:  השבתי 
נולדו  לא  עדיין  לשולחן  סביב  כאן 
ילד  וגם מי שנולד, היה אז  בתש״י, 
על  חתמתם  לא  שמעולם  כך  קטן. 
מכיוון  ב.  לרבי...  התקשרות  כתב 
שהתגלה ענין חדש ברבי, הרי קבלת 
לא  בזמנו,  חתמו  עליה  ההתקשרות 
להתקשר  צריכים  היום.  מספיקה 
הם לבחינה זו שהתגלתה כעת אצל 

הרבי.
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להזכיר  חשוב  הרבי  אצל  שאם  רק  ידעתי 
שנשיא דורנו הוא משיח שבדורנו - בוודאי 
יש בזה עניין גדול, ועלינו כחסידים לאמץ 
הרבי  כלפי  הרבי,  של  הלשון  מטבע  את 

עצמו.

אבל בשבת פרשת תולדות, פתח הרבי 
במילים  בהתוועדות,  השיחות  אחת  את 
והסביר  ולתקן״,  להוסיף  ״יש  הבאות: 
יחידה  אינה רק  שדרגתו של מלך המשיח 
הכללית של נשמות ישראל, כי ׳יחידה׳ היא 
לעצם  שנקראו  שמות  מחמשה  אחת  רק 
הנשמה. מעלתו המיוחדת של מלך המשיח 
היא, שהוא מגלה את ״עצם הנשמה ממש״. 

וזה ״אמיתת עניינו של משיח״.

זה היה חידוש עצום. כיוון שעד אז ידעו 
זו  ומבחינה  הכללית,  יחידה  הוא  שמשיח 
היה מקום לטענה שאין ב׳משיח׳ מעלה על 
הכללית,  יחידה  הוא  הרבי  גם  שכן  ׳רבי׳, 
לאחר  אבל  מרבי.  יותר  צריכים  ומה 
שהרבי קבע שמשיח הוא ״העצם דישראל 
ברור  הרי   - היחידה״  מבחינת  שלמעלה 
שיש מעלה גדולה ונפלאה למלך המשיח. 
גם  הוא  שהרבי  היא  שהמציאות  ומכיוון 
מלך המשיח, זאת אומרת שהוא מגלה את 

מעוררים  שבזה  כיוון  ושוב,  שוב  זאת  להזכיר  שחשוב  בוודאי  הנשמה,  עצם 
ומגלים עניין זה.

מעניין לציין למובא ב״ויקרא רבה״, וזה לשונו: ״ויקרא אל משה. מה כתיב 
ה׳ את משה. משל למלך, שצוה את  - כאשר צוה  פ׳ משכן?  למעלה מהענין 
עבדו וא״ל: בנה לי פלטין! על כל דבר ודבר שהיה בונה, היה כותב עליו שמו 
של מלך. והיה בונה כתלים וכותב עליהן שמו של מלך. היה מעמיד עמודים 
וכותב עליהן שמו של מלך. היה מקרה בקורות והיה כותב עליהן שמו של מלך. 
״לימים נכנס המלך לתוך פלטין, על כל דבר ודבר שהיה מביט היה מוצא שמו 
כתוב עליו. אמר: כל הכבוד הזה עשה לי עבדי, ואני מבפנים והוא מבחוץ?! 
קראו לו שיכנס לפני ולפנים. כך בשעה שאמר לו הקב"ה למשה: עשה לי משכן, 
על כל דבר ודבר שהיה עושה היה כותב עליו: כאשר צוה ה' את משה. אמר 
הקב"ה כל הזה עשה לי משה, ואני מבפנים והוא מבחוץ?! קראו לו שיכנס לפני 

ולפנים, לכך נאמר: "ויקרא אל משה".

 - והנמשל מובן!

בציטוטים  ליבעראוו:  זלמן  הרב 
עד  וכלל  כלל  רגילים  היו  לא  אלו 
השנים האחרונות. אבל מאז תנש״א, 
ושוב  שוב  להביא  לרבי  חשוב  היה 
חשוב  זה  לרבי  ואם  אלו.  ציטוטים 
להיות  צריך  ובוודאי שזה  בוודאי   -

חשוב אצל חסידים.
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האם אתם סבורים שכאשר מזכירים שוב ושוב שהרבי הוא מלך המשיח, 
חיי  על  לזה השפעה מעשית  יש  וכו'? האם  זה משנה בהנהגה החסידית 

היום-יום?

מגדולי  אחד  עם  בהתוועדות  ישבנו  שנה,  שלושים  לפני  שפירא:  הרב 
המשפיעים, והוא אמר שאם היינו מאמינים באמת שהרבי הוא מלך המשיח, 
ואנו עומדים בדל״ת אמותיו - היינו נראים אחרת לגמרי. כל ההנהגה שלנו, כל 
הגישה שלנו לדברים של הרבי, הייתה באופן שונה לחלוטין. בזמנו, האמירה 

הזאת פעלה עלינו מאוד חזק.

כאשר אדם קורא שוב ושוב את מטבע הלשון ״הרבי מלך המשיח״, זה עשוי 
לעורר אותו להתנהג כראוי לחסיד של ״מלך המשיח״. זה על דרך דברי הרבי, 
בסוף שיחת שבת פרשת וארא תשנ״ב, ״שהידיעה שתיכף ומיד נכנס כ״ק מו״ח 
אדמו״ר נשיא דורנו )כיון ש״הקיצו ורננו שכני עפר״( ומביט על כל אחד ואחד 
לסיים  ופועלת  מעוררת   - כו׳  ומצבו  מעמדו  לבחון  והמקושרים  מהחסידים 

ולהשלים )גם מלשון שלימות( את כל מעשינו ועבודתנו״.

 - כך גם כאשר אצל חסיד מונח שהרבי הוא מלך המשיח, והרי הוא מאמין 
ומצפה להתגלותו של הרבי מלך המשיח בכל רגע - הרי זה פועל, הן באמונה 
והציפייה למשיח בכלל, שנעשית יותר מוחשית; והן במעמד ומצב שלו בכל 
״עמדו הכן כולכם״. מרגישים שעומדים  נעשה בבחינת  ענייני עבודה, שהכל 

לפני המלך המשיח!

בעומק יותר יש לומר: התואר של הרבי, אדוננו מורנו ורבינו, מורכב מכמה 
דרגות, כאשר כל מילה מבטאת עניין נוסף ברבי, ובמילא בקשר של החסידים 
לרבי. ׳אדוננו׳ מבטא את הביטול של עבד לאדונו; מורנו ורבינו מבטאים שתי 
נקודות בביטול של תלמיד לרבו, ואילו ׳מלך המשיח׳ מבטא את הביטול הגדול 

של העם למלך. זה ביטול גדול ועמוק יותר מביטול העבד לאדונו.

התואר ׳מלך המשיח׳ מוסיף ופועל אצלנו את הביטול הכללי שמצד היחידה 
ועצם הנשמה, שזה ביטול עמוק הרבה יותר.

אבל אנחנו איננו יכולים להסתפק בכך שאצלנו חיים את העובדה שהרבי 
להגיע  צריכים  לרבי.  בהתאם  מתבטלים  גם  יוצא  וכפועל  המשיח,  מלך  הוא 
מלך  לרבי  ויתבטל  המשיח,  מלך  הוא  שהרבי  יידע  העולם  שכל  כזה,  למצב 

המשיח בהתאם.

ועל דרך מה שכותב הרבי במאמר הידוע ״ואתה תצווה״ שכל עוד יש יהודי 
להגיע  שהצליח  צדיק  אותו  גם  הרי  אלוקות,  הארת  מאיר  לא  שאצלו  אחר 
גילוי  אין  ושבור מכך שעדיין  ׳כתית׳  - צריך להיות  ביותר  לדרגות הגבוהות 
יהודי אחד שלא  יש  ומוסיף הרבי ומבאר, שכל עוד  אלוקות מושלם בעולם. 
מאיר אצלו האור בגילוי, הרי גם אצל מי שהאור כן מאיר, אין זה בשלימות, כי 

השלימות של האור היא שהוא מאיר בכל העולם, ללא יוצא מן הכלל.

מלך  הוא  מאמין שהרבי  אינו  כולו  העולם  עוד  כל  בעניינינו:  זה  דרך  על 
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הרי   - להוראותיו  בטל  ובמילא  המשיח, 
ובהתמסרות  בביטול  ב׳רבי׳,  אצלנו  חסר 

לרבי מלך המשיח.

בו  הידוע  במכתב  בכתר-שם-טוב, 
המלך  עם  הבעש״ט  של  פגישתו  מתוארת 
המשיח, נכתב גם שהמשיח אמר לבעש״ט, 
טבעך  ״יתגלה  כאשר  תהיה  שהתגלותו 
להפצת  שבמקביל  אומרת,  זאת  בעולם״. 
המעיינות, יש עניין נוסף לגלות את טבעו 
פועלים  זה  ואת  בעולם.  הדור  נשיא  של 
כאשר מפרסמים את זהותו של הרבי כמלך 
הרבי  טבעו של  את  מגלים  ובכך  המשיח, 

בעולם.

כל  אצל  פשוט  דבר  להיות  אמור  וזה 
חסידים  דואגים  ומתמיד  מאז  הרי  חסיד. 
לספר לכולם על הרבי. לזה כולם מסכימים, 
שיש לפרסם את הרבי כמה שיותר. לכאורה 
- למה? מה נוגע לנו שאנשים יידעו מיהו 
הרבי? מתי הרבי הטיל עלינו את התפקיד 
הזה? וכאמור, את התפקיד הזה עושים כל 

חסידי חב״ד, ובשמחה.

שהעניין  שכדי  כאמור,  היא,  הנקודה 
של הרבי יהיה אצלנו בשלימות, הוא צריך 
להיות כך בעולם כולו. וככל שאנו פועלים 
בעולם״,  טבעך  ״לגלות  של  בעניין  יותר 
אנו   - לרבי  יהודים  ועוד  עוד  ומקשרים 
פועלים למעשה אצלנו, שנהיה מקושרים 

יותר לרבי.

כשמדברים  כלל,  בדרך  ליפסקר:  הרב 
וכדומה,  ׳יחי׳  שבהכרזת  המעלה  על 

אסור  אבל  וכו',  המלך  של  בחיים  ההוספה  אודות  הרבי  דברי  את  מצטטים 
לשכוח את המשמעות הבסיסית ביותר של הכרזת ׳יחי המלך׳ - שהעם מקבל 

את מלכותו של המלך!

קבלת  של  ביטוי  זה  הרי  המשיח״  מלך  ״הרבי  כותבים  כאשר  דבר  אותו 
על  וחושב  לרגע  עוצר  והוא  כך,  כותב  או  כך  קורא  חסיד  וכאשר  המלכות, 
משמעות העניין, הוא מבין שעליו לקבל את מלכותו של הרבי מלך המשיח, 
ומכיוון שהדבר הבסיסי ביותר בקבלת המלכות הוא ״קבלו גזרותיי״, הרי זה 

פועל חיזוק מיוחד בקיום כל הוראותיו של הרבי מלך המשיח.

ליפסקר:  דובער  שלום  חיים  הרב 
הרבי  פתח  תולדות,  פרשת  בשבת 
בהתוועדות,  השיחות  אחת  את 
להוסיף  ״יש  הבאות:  במילים 
מלך  של  שדרגתו  והסביר  ולתקן״, 
המשיח אינה רק יחידה הכללית של 
רק  היא  'יחידה'  כי  ישראל,  נשמות 
אחת מחמשה שמות שנקראו לעצם 
מלך  של  המיוחדת  מעלתו  הנשמה. 
המשיח היא, שהוא מגלה את ׳׳עצם 
עניינו  ׳׳אמיתת  וזה  ממש׳  הנשמה 

של משיח" זה היה חידוש עצום.
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שמקפידים  העובדה  עצם  הרי  קודם,  כאן  שהוסבר  כפי  שפרינגר:  הרב 
להזכיר את התואר ״מלך המשיח״ נובעת מכך שאנו נמצאים קרוב יותר לגאולה 
השלימה. במילים אחרות: כאשר חסיד רואה את התואר ״הרבי מלך המשיח״, 
הרי זה מעורר אותו לחשוב על כך שאנו נמצאים בתקופה אחרת מלפני עשרים 
שנה. אנו נמצאים בתקופה כל כך קרובה לביאת המשיח, עד שכותבים זאת 

בגלוי על הרבי מלך המשיח,

והמחשבה על כך שקרובים יותר לביאת המשיח, בוודאי פועלת על כל חסיד 
להוסיף בהנהגה חסידית, בעבודת התפילה, ובעיקר - בהפצת בשורת הגאולה 

והכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

של  זהותו  את  ומכירים  ויודעים  למלך,  מצפים  שכאשר  אדם,  בני  בטבע 
המלך, הרי הרגש גדול יותר, והולך וגדל מיום ליום לקראת בואו של המלך.

זאת במוחש: אלו שעוסקים בלהט בפירסום מלך המשיח, הם אלו  רואים 
שעוסקים בלהט בכל ענייניו של הרבי - הן בלימוד נגלה וחסידות, הן בעבודת 

התפילה, והן במבצעי הקודש. הם בקָאך מאוד גדול לכל העניינים של הרבי.

כי כאשר חיים את העובדה שהרבי הוא מלך המשיח, הרי כל יום שעובר 
פועל תנועה בנפש: הייתכן שעבר עוד יום, והרבי עדיין לא התגלה? ותנועה 
זאת מתורגמת מייד לעשייה בכל העניינים עליהם אומר הרבי שהם מקרבים 

ומזרזים.
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יום ה' ד' תשרי – יום ב' ח' תשרי

יום חמישי, ד' תשרי 

10:00 לערך, וכשעלה  לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 
על הבימה הסתובב כרגיל. 

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

בסיום התפילה, לפני שירד מהבימה, נפלה המפה שעל גבי הסטנדר )לאחרי 
שהסידור והתהילים היו כבר בידי כ"ק אדמו"ר שליט"א(, וכ"ק אדמו"ר שליט"א 
התכופף והרימה והניחה ע"ג הסטנדר ואח"כ ירד מהבימה ויצא כשמעודד בידו 

הק' את השירה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע למקוה בשעה 1:55, ולפני שנכנס למכונית חילק 
מטבעות לצדקה למזכירים ולעומדים מסביב. אח"כ שאל היכן הצלם שצילם 
)כעת( תמונות, ומיד ניגש הצלם ר' מישאל שי' ארנבייב וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

נתן לו מטבע לצדקה. מהמקוה חזר בשעה 2:40. 

לאוהל נסע בשעה 3:18. בצאתו מ-770 דיבר על פתח הדלת עם הריל"ג, 
ואח"כ חילק מטבעות לצדקה למזכירים ולעומדים שם ונכנס למכונית. 

העובדה שכ"ק אדמו"ר שליט"א עומד כש"צ על הבימה, 

אפשרה לכולם לראותו, וזה היה 

מחזה מיוחד 
ומלכות'דיק

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

נזכרים ונעשים
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שיחיו  בחורים  כמה  קשה  עמלו  הערב,  עד  הצהריים  מאחר  היום,  במשך 
בתוך  את הלעקַאח  להכין  תות"ל המרכזית שב-770  חדר הספריה של  בתוך 
שקיות הפלסטיק – עטופות בשטר של דולר, והכינו לערך 7,000 שקיות )במשך 

החלוקה שוב עבדו למשך זמן והוסיפו עוד כמה מאות שקיות(. 

נודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א יחלק את הלעקַאח מפתח 
חדרו הק'. 

בשעה 3:30 אחה"צ התקיים "כינוס התמימים העולמי" 
הישיבות  מכל  התלמידים  לכל  המחנכים"  "ועד  מטעם 
בכל רחבי תבל בבנין של 885 איסטערן ּפַארקוויי )"חובבי 
ומשפיעים  ר"מים  ההנהלות,  בהשתתפות  תורה"(, 
הרב  דברים:  ונשאו  רַאּפ,  שי'  יקותיאל  ר'  הנחה  שיחיו. 
אברהם  הרב  מלכות(,  בדבר  )שפתח  גינזבורג  שי'  יצחק 
ָאזדַאבא שליט"א – חבר הבד"ץ, ר' שניאור זלמן הלוי שי' 

לַאבקָאווסקי ועוד. 

מהאוהל חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 7:55, וכעבור כ-10 דקות נכנס 
לתפילות מנחה ומעריב. 

והקהל  בתפילת מנחה, לפני שחזר למקומו ל"קדושה", הביט על הילדים 
שעמד לשמאלו. בחזרת הש"ץ ישב. ב"אבינו מלכנו" עודד בידו הק', וניגנו פ"א. 

לאחרי  הקדישים  בסיום 
מבט  העיף  מנחה  תפילת 

לשמאלו לכרגע. 

אחרי  מעריב,  תפילת  בסיום 
כ"ק  הסתובב  בתרא,  קדיש 
הקהל,  לעבר  שליט"א  אדמו"ר 
הכהן  יחזקאל  זאב  ר'  והגבאי 
שי' כ"ץ הכריז ע"ד הסדר מטעם 
אדמו"ר  שכ"ק   – המזכירות 
שליט"א יחלק עתה לעקַאח מידו 
הק' ליד היכל קדשו, ואח"כ ירד 
מהבימה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ויצא מביהכ"נ בשעה 8:30 לערך 
כשמעודד בידו הק' את השירה. 

ביהכ"נ  היה  התפילות  בעת 
גדול  בקהל  פה  אל  מפה  מלא 
לקראת חלוקת הלעקַאח. בסיום 

עמלו  היום  במשך 
הספריה  בחדר  בחורים 
להכין  תות"ל-770  של 
והכינו  הלעקַאח  את 
שקיות.   7,000 לערך 
שוב  החלוקה  במשך 
עבדו והוסיפו עוד כמה 

מאות שקיות. 

נכנס ליחידות לגבירים
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שררה  שנה  כמידי 
המיוחדת  האוירה 
"תקיעות",  שלפני 
וכוחות  מחשבה 
החג  בערב  הושקעו 
ע"י כאו"א למען הטיב 
על  ולשמוע;  לראות 
היו  ביהכ"נ  כל  פני 
קרשים  "באקסים", 
קשורים  וצינורות 
לכל  ברזל  בשרשראות 
או  בקיר  שבולט  זיז 
"סולם  ואף  בעמוד, 
חבלים" נראה תלוי על 

א' הקירות. 

התפילה הסתדר התור הארוך שנמשך בשטח ניכר גם בחוץ, ומצד אחד הסתדר 
תור מיוחד לנשים. 

ונעמד על פתח  יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מחדרו הק'  בשעה 8:35 לערך 
הדלת ליד השולחן שעמד שם, וחילק לכאו"א מהאנשים, נשים וטף ]כפי שנהוג 
לפני יוהכ"פ[ חתיכת לעקַאח  בשלושת השנים האחרונות שגם נשים מקבלות 
עטופה בשטר א' של דולר באומרו לכאו"א: "גמר חתימה טובה" ולרובם: "לשנה 

טובה ומתוקה". 

החום, שהיה מכוסה במפת שולחן   – הדולרים  חלוקת  )הישן של  השולחן 
השולחן  של  הימני  לצד  עמד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הפתח,  מול  עמד  לבנה( 

והפתח היה סגור עד לגבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א )חצי 
כמעט(. ארגז הלעקַאח היה מונח על גבי השולחן, בידו 
השמאלית נשען מלפניו על השולחן, וידו הימנית בתוך 

הארגז וחילק לכאו"א מידו הק'. 

תור  עבר  כעבור למעלה ממחצית השעה מהחלוקה 
של אנשים למשך כחצי שעה. בשעה 10:00 לערך החלו 
הנשים ועברו כחצי שעה, ובשעה 10:30 החלו האנשים 
לעבור שוב, וכך זה נמשך – חצי שעה אנשים וחצי שעה 

נשים. 

ר'  זשורנַאל"  "ָאלגעמיינער  העיתון  עורך  כשעבר 
גרשון בער שי' יעקבסָאהן, נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לעסקן  צייטונג".  "פַארן  באומרו:  שניה  לעקַאח  חתיכת 
שמו:  את  בקראו  במיוחד,  חייך  דָאמב  שי'  סעם  מר 

"מיסטער דָאמב". 

בשעת חצות לערך ניגשו חברי "ועד הנחות בלה"ק" 
העוסקים בהוצאה לאור של הספר "תורת מנחם – תפארת 
לוי יצחק" – ר' דוד שי' פעלדמַאן, ר' ישראל שמעון שי' 
תורם  ובראשם  ברוק,  שי'  שאול  חיים  והת'  קלמנסָאהן 

הספר ר' משה אהרן צבי שי' ווייס. האחרון ניגש, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו 
חתיכת לעקַאח )עטוף בשטר של דולר כנ"ל( באומרו: "לשנה טובה ומתוקה". 

הנ"ל נתן לכ"ק אדמו"ר שליט"א את הספר ח"ב שזה עתה יצא לאור באומרו 
"דָאס איז דער ספר 'תורת מנחם' ווָאס איך הָאב זוכה געווען צו דרוקן לכבוד 

דעם יָארצייט פון ו' תשרי". 

כ"ק אדמו"ר שליט"א השיב: "ַא ישר כח", ואח"כ הניח את הספר על שולחנו 
ובמאור  בחיוך  ואמר  עליו,  הביט  הלעקַאח(,  את  חילק  שעליו  )השולחן  הק' 
פנים: "פַאר ַא ספר דַארף מען בַאצָאלן", והתחיל לחפש בכיסים של הסירטוק, 
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ואמר בחיוך רחב: "איך הָאב ניט קיין געלט ביי זיך"1. כ"ק 
אדמו"ר שליט"א לקח עוד חתיכת לעקַאח )שהיה עטוף 
כנ"ל בשטר של דולר( ונתנה להנ"ל באומרו )בחיוך(: "דָא 
איז דָאך אויך דָא ַא דָאלַאר, און אויך נָאך לעקַאח פַארן 

ספר, זָאל זיין ַא גוטע לעקַאח"2. 

הנ"ל ביקש ברכה לזחו"ק, והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
"אמן, בקרוב". 

אח"כ עבר ר' דוד שי' פעלדמַאן )עורך הספר(, וכ"ק 
עליו  והביט  לעקַאח  חתיכת  לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר 

באומרו: "בשעה טובה ומוצלחת". 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לו  נתן  קָאטלַארסקי,  שי'  יהודה  משה  ר'  כשעבר 
חתיכת לעקַאח עבור אביו ר' יוסף צבי שי' כשמתעניין ע"ד בריאותו, ואח"כ 
אמר לו בחיוך: "מ'דַארף ַאליין בעטן פַארן טַאטן" כשלוקח ממנו. הלה החזיר 
את הלעקַאח וביקש עבור אביו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו באומרו: "דָאס 

איז פַארן טַאטן ער זָאל הָאבן ַא זיס יָאר". 

אלו  אודות  לריל"ג  משהו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  החלוקה  תום  לפני 
שעברו פעמיים בתמיהה, באומרו: "ווָאס גייען די זעלבע מענטשן נָאכַאמָאל?!" 

כשעושה תנועה בידו השמאלית הק'. 

וחצי, כשכ"ק  ונמשכה ארבע שעות  1:00 לערך  החלוקה הסתיימה בשעה 
כ"ק  נכנס  ואח"כ  לעקַאח!  שקיות  מ-7,000  למעלה  מחלק  שליט"א  אדמו"ר 

אדמו"ר שליט"א לחדרו הק'. 

יום שישי, ה' תשרי 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית בביהכ"נ בשעה 10:00. 

בסדר התפילה אמרו "אבינו מלכנו", וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בידו לנגן 
וניגנו פ"א. 

שכ"ק  נודע  וממילא  מנחה,  תפילת  זמן  את  הכריזו  לא  התפילה  בסיום 
אדמו"ר שליט"א נוסע לאוהל ]זו הפעם השלישית בשבוע זה שנוסע לאוהל, 
וכמו"כ זה יומיים רצופים זה אחרי זה. ויש להעיר ע"ד ריבוי הנסיעות לאוהל 
ברציפות בימים ושבועות הכי אחרונים – ובפרט ביום שישי. כנראה שהנסיעה 

עתה היא בקשר עם ו' תשרי[. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע למקוה בשעה 1:13, ולפני שנכנס למכונית חילק 

1.  ע"פ "בית חיינו" לשונו הק' היה "אויף זיך". 
2.  ע"פ "בית חיינו" אמר: הרי מצורף בזה דולר, והמשיך: "דָאס זָאל זיין ַא לעקַאח פַאר דעם ספר, און 

זָאל זיין ַא גוטן לעקַאח". 

החלוקה  תום  לפני 
אדמו"ר  כ"ק  אמר 
שליט"א לריל"ג אודות 
פעמיים  שעברו  אלו 
גייען  "ווָאס  בתמיה: 
מענטשן  זעלבע  די 
כשעושה  נָאכַאמָאל?!" 
בידו השמאלית  תנועה 

הק'. 
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מטבעות לצדקה לעומדים שם. אח"כ נכנס לרכב, ומיד יצא שוב והמשיך לחלק 
לאלו שלא היו שם קודם – במשך כמה דקות. מהמקוה חזר כעבור שעה. 

לאוהל נסע בשעה 2:37. 

במשך היום נסעו התמימים שיחיו למבצעים כרגיל, והפעם בהוספה בנסיעת 
עשרה טנקים שהשליח ר' שלמה שי' קונין שכר במיוחד עבור הפצת ופרסום 
וישודר בכבלי הטלוויזיה  ז' תשרי,  ביום ראשון,  ענין ה"טעלעטָאן" שיתקיים 

בארצות הברית. 

ובו  אינטערנַאשענַאל"  "ליובַאוויטש  של  החדש  הגיליון  לאור  יצא  היום 
מופיעה בפעם הראשונה התמונה החדשה של הרלו"צ ז"ל, אביו של – יבלחט"א 

– כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

בשעה  הנרות  )הדלקת   36:30 בשעה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חזר  מהאוהל 
 .)6:50

כשהגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א, עמדו מחוץ ל-770 הרבה שוטרים וכו' )עקב 
את  ה'  צוה  "כאן  בשכונה  זה  בערב-לילה  עורכים  ימ"ש  שהשחורים  ההפגנה 
שהשוטרים  כך  אודות  הריל"ג  אצל  התעניין  הק'  לחדרו  כשנכנס  הברכה"(. 

עומדים בחוץ, והריל"ג השיב אודות ההפגנה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש למסור )להלן המילים כפי שנמסרו אולם בלי 
אחריות(: "מ'זָאל זען ניט דרייען אין די גַאסן, און מ'זָאל זיך 
ניט פַארטשעּפן מיט זיי, און מיט די ּפָאליציי; מ'זָאל זען זיך 
)לכאורה( טעם לדבריו  ונתן  ּפָאליציי",  פַארלָאזן אויף די 
הנ"ל, באומרו: "ווער וועט נעמען אחריות אויף ַא מַאן )מיט 

זיין פרוי( ווָאס וועט גיין אין ַא פינסטערע גַאס?!". 

הריל"ג מסר את הדברים הנ"ל ליו"ר מטה החירות ר' 
שמואל מ.מ. שי' בוטמַאן, אשר הכריז את תוכן הדברים 

בביהכ"נ הגדול לפני שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לזַאל הקטן 
בשעה 7:05 לערך – למעלה מרבע שעה לאחרי הדלקת 
קבלת שבת  זמן  על  הכריזו  התפילה  בסיום   .)!( הנרות 

בשעה 7:30, ואח"כ יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מביהכ"נ כשמעודד בידו הק' את 
השירה, ונכנס לחדרו הק'. 

ליל שבת קודש 

מיד בפתיחת דלתות בית הכנסת הגדול לפני שבת, תפסו התמימים ואנ"ש 

3.  ע"פ "בית חיינו" חזר בשעה 6:20, וע"פ א' היומנים – בשעה 6:35. 

הדלתות  בפתיחת  מיד 
תפסו  שבת,  לפני 
את  ואנ"ש  התמימים 
במזרח.  מקומותיהם 
מפה  מלא  הכנסת  בית 
אל פה שכן כולם רוצים 
לשמוע את תפילתו של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א.
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את מקומותיהם במזרח. בית הכנסת הגדול היה מלא מפה אל פה )גם עד צידו 
המערבי(, שכן כולם רוצים לזכות לשמוע את תפילתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
הלילה לפני העמוד, לרגל היָארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה. 

הק'  בידו  עודד  ובדרכו  לביהכ"נ,  כ"ק אדמו"ר שליט"א  נכנס   7:35 בשעה 
את שירת "שובה ה'". כשהגיע לריבוע לא עודד בידו, רק נגע בפרוכת וניגש 
לסטנדר, פתח את הסידור ל"לכו נרננה" והתחיל מיד את התפילה בקול רם 

בניגון של תפילת שבת. 

ב' ידיו הק' היו מונחות לשני צדי הסידור, וב' רגליו הק' היו צמודות אבל 
לא ממש )וכן בשמו"ע וקדיש(, ועמד ישר כל הזמן )ולא התנענע(. כ"ק אדמו"ר 
שליט"א התפלל בטון מאוד גבוה אך בקול נמוך, כך שרק אלו שעמדו בקירוב 
מקום )הבחורים שעמדו לשמאלו ליד ארון הקודש, הבחורים מאחוריו והזקנים 
וזה  הזמן פעלו המאווררים  לכך שכל  נוסף  היטב,  לימינו( שמעו  הבימה  על 

הקשה מאוד על השמיעה. 

בסיום כל מזמור, בתיבות האחרונות, הגביה את קולו הק' וסיים בטון גבוה 
המסורתי.  מהניגון  השונה   – קודש  שבת  של  הרגיל  )בניגון  יותר  וחזק  יותר 
וכדאי להעיר שניגון תפילה זה הוא קצת בדומה לשל ניגון התפילה של שחרית 

של כ"ק אדמו"ר שליט"א(. 

את המזמור "לכו נרננה" סיים בקול מהתיבות: "והם לא ידעו דרכי . . אל 
מנוחתי", ואח"כ המשיך בקול: "שירו לה' שיר חדש" וסיים: "לפני ה' כי בא . . 

ועמים באמונתו". 

בהמשך התחיל את המזמור הרביעי: "מזמור שירו לה' שיר חדש כי נפלאות 
עשה", וסיים מהתיבות: "יחד הרים ירננו . . ועמים במישרים". את המזמור הבא 
התחיל בקול בתיבות: "ה' מלך", וסיים מהתיבות: "א-ל נושא היית להם . . כי 
קדוש ה' אלקינו", ואת התיבות האחרונות הטעים בניגון הרגיל )היינו שמסיים 
בטון גבוה וגבוה יותר – ולא כסיום המזמור(, ומיד התחיל: "מזמור לדוד" וסיים 

מהתיבות: "ובהיכלו כולו אומר כבוד . . ה' יברך את עמו בשלום". 

אדמו"ר  שכ"ק  דודי"  "לכה  של  הרגיל  בניגון  )לא  אמר  דודי"  "לכה  את 
)כמו  זה  שלפני  המזמורים  של  בניגון  אלא(  פעם,  בכל  בו  משתמש  שליט"א 

הניגון של תפילת שחרית, כנ"ל(. 

התחלת כל בית בפיוט )התיבות הראשונות( היה כשמוריד קצת את הטעם 
ואח"כ עולה ומסיים בניגון הנ"ל. 

בב' הבתים הראשונים המתין כ"ק אדמו"ר שליט"א כמה שניות לקהל ומיד 
המשיך, אבל אח"כ אמר את כל המשך הפיוט ביחד בלי לחכות בין בית לבית 

אפילו לרגע. 
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עם  הלמ"ד  על  "ִּתָלּה"  האחרונה:  התיבה  את  הדגיש  תבושי"  "לא  בבית 
הקמ"ץ; חוץ מזה אמר את הכל כרגיל. 

כשהגיע ל"בואי בשלום" הסתובב משמאל לימין; הכסא היה מונח לצד שמאל 
ואח"כ כשהמשיך  בידו השמאלית,  ואחזו  הזמן  כל  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  של 
להסתובב אחזו בידו הימנית ונשאר לאחוז בו כל הזמן. כשעמד ופניו למערב 
התחיל לומר בקול "בואי בשלום". באומרו "בואי כלה" פ"א הרכין לימין, פ"ב 
הרכין לשמאל וחזר למקומו, ואמר בקול "בואי כלה שבת מלכתא, לכה דודי . 

. נקבלה" )בניגון הנ"ל( ומיד המשיך בקול: "מזמור שיר". 

את המזמור הנ"ל סיים מהתיבות: "עוד ינובון בשיבה . . צורי ולא עולתה 
בו" ]זהו חידוש של השנים האחרונות; כן נהג גם בכ"ב שבט וכ' מנ"א תש"נ[ 

והתחיל: "ה' מלך", וסיים: "עדותיך נאמנו מאוד . . ה' לאורך ימים". 

את הקדיש אמר מתוך הסידור, ובניגון התפילה הנ"ל )לא בניגון הקדישים 
הרגיל – בטון נמוך(. 

וכ"ק אדמו"ר שליט"א המתין עד  )ל"ע( קדיש,  אח"כ אמרו שאר האבלים 
שסיימו, ואח"כ התחיל בקול: "כגוונא". את הקטע הזה לא סיים בקול, רק סיים 
בקול מהתיבות: "ולית שולטנא אחרא", ובתיבות "בכולהו עלמין" הגביה קולו 

)בניגון של שבת( וסיים עד הסוף בניגון הנ"ל. 

מתוך  אמר  החצי-קדיש  את 
הסידור בניגון הנ"ל. 

התחיל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
וסיים  ה'",  אתה  "ברוך  בקול: 
ומביא  יום  "ומעביר  מהתיבות: 
ערבים",  המעריב   .  . לילה 
התיבות  ב'  את  כשמסיים 

האחרונות בניגון של שבת. 

"אהבת עולם".  אח"כ התחיל: 
כשהגיע לסוף, נעצר והמתין עד 
שכולם יגמרו ונהיה שקט, ואח"כ 
 . חיינו  הם  "כי  בקול:  התחיל 
כבשאר  )לא  ה'"  אתה  ברוך   .
גומר,  כשהוא  שמסיים  הפעמים 

ואינו ממתין לקהל שיגמרו(. 

ישראל"  "שמע  התיבות:  את 
ובהדגשה.  רם  בקול  בעת השיחה לגביריםאמר 
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באמירת "שמע" כיסה כ"ק אדמו"ר שליט"א את עיניו הק' – כשידו הק' נשענת 
על הסטנדר. 

אחרי סיום ק"ש המשיך בקול: "ואמונה כל זאת". גם בסיום קטע זה המתין 
לכולם שיסיימו, ואח"כ המשיך בקול: "ואת רודפיהם ואת שונאיהם בתהומות 
"ואמרו  עד  רם  בקול  והמשיך  יותר(,  בהדגשה  אלו  תיבות  )כשאומר  טבע" 

כולם". 

את הקטע "מי כמכה" אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א כולו בקול רם, עד אחרי 
"גאל ישראל" והמשיך: "השכיבנו". קטע זה סיים בקול מהתיבות: "ופרוש עלינו 
סוכת שלומך", הפסיק לרגע קט והמשיך: "ברוך אתה ה'", ובטון גבוה יותר: 
"הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים" )כשאומר תיבות 

אלו בהדגשה יותר(. 

מתוך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  החצי-קדיש  את 
הסידור, ובניגון הנ"ל. 

השמים  "ויכולו  בקול:  התחיל  שמו"ע  תפילת  אחרי 
והארץ וכל צבאם", והמשיך לומר את כל הקטע בקול רם 

ובניגון הנ"ל. 

ב"ברוך אתה ה'" לא כרע )רק זז קצת( והפסיק לרגע 
ואז המשיך  וברוך שמו"(,  הוא  "ברוך  ענו  )כשכל הקהל 
בקול עד סיום הברכה: "מקדש השבת". בתיבות "המלך 

הקדוש" הרים קולו קצת. 

את ה"קדיש שלם" אמר מתוך הסידור )שלאחרי "ובא 
לציון"( ובניגון הנ"ל. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל בקול: "מזמור לדוד", וסיים מהתיבות: "דשנת 
ואז אמר את החצי-קדיש מהסידור  ימים",  . לאורך   . רויה  בשמן ראשי כוסי 

ובניגון הנ"ל. 

בסוף  )שמונח  הקדיש  דף  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוציא  "עלינו"  אחרי 
סידורו מעל גיליון המשניות( ואמרו בניגון של קדיש, ולפני שאמרו העביר את 

ידו השמאלית על מצחו )!(. 

לאחר מכן פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א לסוף סידורו ואמר את כל המשניות. 
ומיד אמר את  ידו הימנית על מצחו,  ויאדיר" העביר את  "יגדיל תורה  אחרי 

הקדיש-דרבנן מדף הקדיש – בניגון הרגיל של קדיש. 

אח"כ המתין כ"ק אדמו"ר שליט"א לשאר האבלים )ל"ע( לסיים, ובמשך זמן 
זה רחש בשפתיו הק' משהו למשך כדקה. באמצע סגר את הסידור והסתובב 

הסידור  את  סגר 
עד  לשמאלו  והסתובב 
שפניו היו למערב והיה 
וכעבור  רציני,  נראה 
הסתובב  רגעים  כמה 
על  ונשען  בחזרה 
ידיו  ב'  עם  הסטנדר 

לצדי הסידור,
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לשמאלו עד שפניו היו למערב והיה נראה רציני, וכעבור כמה רגעים הסתובב 
במשך  גם  עמד  וכך  הסידור,  לצדי  ידיו  ב'  עם  הסטנדר  על  ונשען  בחזרה 

ההכרזות. 

בסיום ההכרזות נטל כ"ק אדמו"ר שליט"א את הסידור בידו השמאלית, נגע 
"גוט שבת", ולאחרי שיצא  ויצא כשמאחל תוך שמהנהן בראשו הק':  בפרוכת 
מהריבוע החל לעודד בידו הק' את שירת ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, 

ויצא מביהכ"נ בשעה 8:05. 

הרבנית  יָארצייט   – תשרי  ו'  שובה,  שבת  וילך,  פרשת  קודש  שבת  יום 
הצדקנית מרת חנה ע"ה 

כמו אתמול, התכוננו גם היום התמימים ואנ"ש זמן רב לפני התפילה ותפסו 
את מקומותיהם. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית בשעה 10:10, כשבידו הסידור, 
 – ומתחתיו התהילים  )הסידור מלמעלה, מתחתיו החומש  והתהילים  החומש 
כבכל שבת קודש( והעמידם על שולחן קטן שעמד )מכוסה במפה לבנה( מימין 
עמוד הש"ץ. אח"כ נטל את הסידור והניחו על העמוד ופתחו, והתחיל בקול 
מ"יהי רצון . . בתורתך" ואמר את הקדיש-דרבנן מתוך דף הקדיש. אחר אמירת 

הקדיש המתין לשאר האבלים )ל"ע(, ואח"כ התחיל "הודו". 

את התפילה התפלל בניגון של שבת, כאתמול. להלן יבוא הסדר של ההתחלה 
ו)בעיקר( הסיום של כל כמה קטעים והמזמורים בתפילות שחרית ומוסף: 

כ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל "למנצח" בקול וסיים: "יהיו לרצון אמרי פי . 
. וגואלי". 

את "רננו" סיים מהמילים: "עזרנו ומגננו הוא . . יחלנו לך". 

את "לדוד בשנותו" סיים מהמילים: "פודה ה' נפש . . החוסים בו". 

את "תפלה למשה" סיים מהמלים: "ויהי נועם . . כוננהו". 

את "יושב בסתר עליון" סיים מהמילים: "אורך ימים אשביעהו . . בישועתי", 
והתחיל את המזמור הבא: "מזמור שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה". 

את המזמור הנ"ל סיים מהמילים: "לפני ה' כי בא . . במישרים", והתחיל את 
המזמור הבא: "שיר למעלות". 

את המזמור הנ"ל סיים משני הפסוקים האחרונים, והתחיל את המזמור הבא: 
"שיר המעלות לדוד". 

את המזמור הבא סיים משני הפסוקים האחרונים, והתחיל את המזמור הבא: 
"שיר המעלות". 
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הפסוק  את  ואמר  התחיל  הבא  ובמזמור  הנ"ל,  המזמור  בסיום  היה  כנ"ל 
הראשון: "הללוי-ה הללו . . עבדי ה'". 

. הללוי-ה", והתחיל את   . את המזמור הנ"ל סיים מהמילים: "בית ישראל 
המזמור הבא: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאלקי". 

חסדו"  לעולם  כי  בשר  לכל  לחם  "נותן  מהמילים:  סיים  הנ"ל  המזמור  את 
)כשמדגיש את תיבת "כי"( והמשיך עד הסוף, והתחיל: "האדרת והאמונה לחי 

עולמים". 

את  ואמר  עולמים",   .  . והשבח  "השיר  מהמילים:  סיים  הנ"ל  הקטע  את 
המילים: "לשם יחוד" בקול )והמשיך בלחש(, וכרגיל אמר את "ברוך שאמר" 

בקול עד "ברוך אתה ה'". 

את הברכה סיים מהמילים: "יחיד חי העולמים . . בתשבחות", והתחיל את 
המזמור במילים: "מזמור שיר". 

את המזמור הנ"ל סיים מהמילים: "להגיד . . בו", והתחיל את המזמור הבא: 
"ה' מלך", וסיימו מהמילים: "עדותיך . . ימים". 

את המזמור "יהי כבוד" סיים מהמילים: "והוא רחום", והתחיל את המזמור 
"אשרי" ואמר בקול עד "תהלה לדוד ארוממך" ועד בכלל, כרגיל. 

את המזמור הנ"ל סיים מהמילים: "תהלת ה'", וכרגיל התחיל את המזמור 
הבא בתיבה: "הללוי-ה". 

וכמו"כ  הללוי-ה",   .  . ואלמנה  "יתום  מהמילים:  סיים  הנ"ל  המזמור  את 
התחיל את המזמור הבא בתיבה: "הללוי-ה". 

את המזמור הנ"ל סיים מהמילים: "מגיד דבריו . . הללוי-ה", וכמו"כ התחיל 
את המזמור הבא בתיבה: "הללוי-ה". 

את המזמור הנ"ל סיים מהמילים: "הודו על ארץ ושמים . . הללוי-ה", וכמו"כ 
התחיל את המזמור הבא בתיבה: "הללוי-ה". 

וכרגיל  הללוי-ה",   .  . מלכיהם  "לאסור  מהמילים:  סיים  הנ"ל  המזמור  את 
אמר את כל המזמור הבא – "הללוי-ה הללו א-ל בקדשו" בקול עד גמירא, וכן 
אמר את כל הקטע "ברוך ה' לעולם" בקול עד גמירא, ואמר את המילים: "ויברך 

דוד" בקול. 

והתחיל  נאמן לפניך",  "ומצאת את לבבו  סיים מהמילים:  הנ"ל  את הקטע 
מהמילים: "וכרות עמו הברית". 

את הקטע הנ"ל סיים מהמילים: "והים בקעת . . במים עזים", וכרגיל אמר 
את כל הקטע "ויושע" בקול עד גמירא, והתחיל את המילים: "אז ישיר משה 

70ו|ורירמוםו רעפום

�. ����� �� ����.indd   70 �"� ���� ���"�   12:41:23



ובני ישראל". 

את הקטע הנ"ל סיים מהמילים: "כי לה' המלוכה . . ושמו אחד", והתחיל: 
"נשמת כל חי". 

תיבה  כל  ואמר  ונשא",  רם   .  . "נהללך  מהמילים:  סיים  הנ"ל  הקטע  את 
בהדגשה )בניגון( ובאיטיות. 

אח"כ הפסיק לרגע קט והתחיל בקול רם: "שוכן עד", אמר באיטיות עד סיום 
הקטע: "קדושים תתהלל", ולא התחיל בקול את הקטע הבא – "ובמקהלות". 

את הקטע הנ"ל סיים מהמילים: "על כל דברי שירות ותשבחות . . משיחך", 
והתחיל: "ובכן". 

כ"ק אדמו"ר שליט"א הפסיק לרגע קט ואמר באיטיות מ"ברכות והודאות" 
בפסוק  וסיים  "שיר המעלות ממעמקים"  אח"כ התחיל מהמילים:  גמירא,  עד 

האחרון. 

את החצי-קדיש אמר מתוך דף הקדיש, בניגון התפילה. 

את ברכת "יוצר אור" אמר בקול כרגיל, והתחיל: "הכל יודוך". 

את הקטע הנ"ל סיים מהמילים: "אין ערוך לך ואין זולתך . . לתחיית המתים". 

בפיוט "א-ל אדון" אמר כל קטע בפני עצמו בניגון התפילה. אחרי הקטע 
הראשון הפסיק לרגע, אבל אח"כ 
אמר את הכל ביחד מבלי להפסיק 
בין קטע לקטע, באומרו כל מילה 
כרגיל  וסיים  בניגון,   – רם  בקול 
)לא בטון מיוחד וגבוה( והתחיל: 
"לא-ל אשר שבת מכל המעשים". 

סיים  הנ"ל  הקטע  את 
מהמילים: "על כל שבח . . סלה", 

והתחיל: "תתברך לנצח". 

סיים  הנ"ל  הקטע  את 
 .  . פותחים  "וכולם  מהמילים: 
שם  "את  והתחיל:  וממליכים", 

הא-ל". 

סיים  הנ"ל  הקטע  את 
 .  . ברורה  "בשפה  מהמילים: 
ביראה", ואז המשיך ואמר בקול 
המילים:  לאחרי  עד  בשיחה עם א' הגביריםמ"קדוש" 
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"לא-ל ברוך". 

את הקטע הנ"ל סיים מהמילים: "כאמור . . המאורות", והתחיל מהמילים: 
"אהבת עולם". 

אחרי כמה שניות )לא מיד( התחיל לאסוף את הציציות, וסיים בקול )לא 
כרגיל(: "להודות לך . . אתה ה'". 

אלקיכם  "ה'  וכנהוג:  כרגיל  וסיים  בקול,  ישראל" אמר  "שמע  התיבות  את 
אמת". 

את כל הקטע "ויציב" אמר בקול רם ובאיטיות, ונישק את הציציות אחרי 
התיבות: "ולעולמי עולמים" כרגיל. 

את התיבות: "על הראשונים ועל האחרונים" אמר בקול, וסיים מהמילים: 
"פודינו ומצילינו . . סלה", והתחיל: "עזרת אבותינו". 

כשממשיך  כמכה"  מי  כולם,   .  . שירה  ענו  "לך  מהמילים:  התחיל  בסיום 
ואומר עד "גאל ישראל". 

בחזרת הש"ץ, בתחילת "קדושה" המתין לקהל שיסיים ורק אח"כ התחיל: 
ו"ימלוך" שהמשיך מיד מבלי  כבוד"  "ברוך  "קדוש",  "נקדישך", משא"כ אחר 
כל  כשאומר  שחרית,  של  הרגיל  בניגון  אמר  ה"קדושה"  כל  את  כלל.  לחכות 

תיבה באיטיות ובהדגשה. 

ב"ממקומך" הפסיק לרגע קט אחר התיבות: "לעולם ועד", ואח"כ המשיך 
בקול: "תשכון", הפסיק ואח"כ המשיך: "תתגדל ותתקדש וכו'". 

בסיום הקטע "ושמרו בני ישראל", שינה כ"ק אדמו"ר שליט"א וסיים: "עשה 
ה' את השמים ואת הארץ וינח ביום השביעי". 

)שלא  תהלתך"  ונספר   .  . חיינו  "צור  מהתיבות:  בקול  אמר  לא  ב"מודים" 
כרגיל(, ואח"כ המשיך בקול כרגיל. 

הסדר ב"ברכת כהנים": "יברכך" – לימין, "ה'" – לאמצע, "וישמרך" – לימין. 
"יאר" – לשמאל, "ה'" – לאמצע, "פניו" – לשמאל, "אליך" – לאמצע, "ויחנך" 
– תחילתו לשמאל וסיומו לאמצע. "ישא" – הרכין את ראשו קצת לאמצע, "ה'" – 
ישר, "פניו אליך" – הרכין את ראשו קצת לאמצע, "וישם לך שלום" – בכל תיבה 

הרכין את ראשו קצת לאמצע )ככל הנ"ל היה גם בתפילת מוסף(. 

את הקדיש-שלם אמר מדף הקדיש, ואח"כ התחיל: "היום יום . . המקדש, 
מזמור שיר". 

סיים מהמילים: "להגיד . . בו", והתחיל: "הושיענו". 

סיים מהמילים: "וברוך . . ואמן", והתחיל: "לדוד ה' אורי". 
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סיים מהמילים: "קוה . . ה'", ואמר את הקדיש-יתום מדף הקדיש. 

רם.  בקול  עצמו,  בפני  פסוק  כל  אמר  הראת"  "אתה 
אח"כ הביט לרגע לעבר ארון הקודש, ומיד אמר מתוך 

הסידור: "ויהי בנסוע הארון". 

פתיחת הארון ומסירת הס"ת לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
היה בידי המזכיר הריב"ק. 

לעבר  פסיעות  כמה  התקדם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ימינו  ביד   – הק'  ידיו  בב'  הס"ת  את  נטל  הקודש,  ארון 
 – למטה  החיים  בעץ  אחז  שמאלו  וביד  מלמעלה  אחזו 
"ה'  בתיבות:  ישראל",  "שמע  והתחיל:  בסידור  הביט 
אלקינו" הסתובב לשמאלו ופניו לצפון, וסיים: "ה' אחד". 

אח"כ הסתובב בחזרה )מול ארון הקודש(, נישק את 
הסתובב  "קדוש"  ומהתיבה:  אלקינו",  "אחד  מהמילים:  והתחיל  בפיו,  הס"ת 

לשמאלו וסיים: "ונורא שמו"4. 

אחרי אמירת "גדלו" הלך כ"ק אדמו"ר שליט"א )מאוד באיטיות וברצינות( 
כשמסובב  ישר  והלך  וכו'",  הכל  ה"על  את  הזמן  כל  כשאומר  הבימה  מסביב 
)כבימות  הקודש  ארון  ליד  הריבוע  בתוך  שעמדה  )הקטנה(  הבימה  לשמאל 
בו  נגע  הקריאה,  שולחן  על  הס"ת  את  הניח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  החול(. 

בטליתו, וחזר למקומו. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך לומר: "על הכל" עד גמירא וסגר את הסידור, 
הניחו בחלק העליון של הסטנדר בצד שמאל על הצד, נטל את החומש מהשולחן 

שעמד לימינו ופתחו, הביט לרגע על השולחן, ומיד הסתובב ולא התיישב5. 

בין העליות דפדף כ"ק אדמו"ר שליט"א בחומש הלוך וחזור. 

בפסוק האחרון, קרוב לסיום של "שביעי", הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
על  שעמד  התהילים  על  והניחו  החומש  את  וסגר  הסידור  את  נטל  לפתע, 
השולחן, והתחיל ללכת לכיוון הבימה לאמירת החצי-קדיש. החתן הת' יצחק 
שי' גָאלדשמיד )שעלה "שביעי"( שעמד שם מיד זז לאחוריו עד שכ"ק אדמו"ר 
שליט"א עבר, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הביט עליו כמה פעמים עד שניגש בחזרה 

לעמוד מצד הבימה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א הוציא את דף הקדיש והניחו על הסידור, אחז בימינו 
את עץ החיים הימני ואמר את החצי-קדיש, ואח"כ החזיר את הדף לסידור. 

4.  כן נהג גם בשנים שלפנ"ז כשחל ו' תשרי בשבת )תשמ"ט, תשמ"ו ותשל"ט(. 
5.  הפעם האחרונה שישב בקריה"ת בעברו לפני התיבה בש"ק היתה בש"ק פרשת יתרו – כ"ב שבט 

תשמ"ט. 

"שביעי",  לסיום  קרוב 
אדמו"ר  כ"ק  הסתובב 
לפתע,  שליט"א 
לכיוון  ללכת  והתחיל 
שעלה  החתן  הבימה. 
שם  שעמד  "שביעי" 
אדמו"ר  וכ"ק  זז,  מיד 
שליט"א הביט עליו עד 

שניגש בחזרה. 
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בברכות של עליית מפטיר הגביה כ"ק אדמו"ר שליט"א את עצי החיים לפני 
שהתחיל "ברכו", ואח"כ כשאמר את המילים: "ברכו את ה'" הגביהם שוב. 

את ההפטרה אמר מאוד בקול, כשאומר כל תיבה לאט ובהדגשה. 

וחזר  ונשקו,  בטליתו  בס"ת  נגע  פורקן",  "יקום  התחיל:  ההפטרה  אחרי 
למקומו. 

סיים )בקול( מהמילים: "עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן", ואז הוציא את 
דף ההפטרה מסידורו והניחו בחומש שעמד על השולחן לימינו. 

ירים ראש",  את "אב הרחמים" סיים מהמילים: "מנחל בדרך ישתה על כן 
התחיל:  ומיד  הללוי-ה"   .  . נברך  "ואנחנו  מהמילים:  וסיים  "אשרי"  והתחיל: 
"יהללו" בקול כשמביט בסידור. אח"כ הסתובב לראות את הס"ת שעמד כבר 
ליד ארון הקודש, נגע בו ונשקו בטליתו, ולאחרי שהריב"ק החזירו וסגר את 

ארון הקודש, התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א באמירת החצי-קדיש. 

בחזרת הש"ץ, לפני שאמר את המילים: "זכרנו לחיים", אמר: "מי כמוך אב 
וכו'".  "זכרנו  המילים:  את  אמר  ואח"כ  ברחמים",  לחיים  יצוריו  זוכר  הרחמן 
כמו"כ אח"כ, לפני שאמר את המילים: "מי כמוך", אמר מאוד בזריזות ובקול 
כמוך  "מי  בקול את התיבות:  ואח"כ המשיך  וכו'",  "זכרנו  נמוך את התיבות: 

וכו'". 

בקדושת כתר לא המתין כ"ק אדמו"ר שליט"א בין קטע לקטע לקהל, רק 
אמר באיטיות את הכל ביחד זה אחר זה, כשאומר כל מילה בקול. 

כשהגיע ל"הוא אלקינו", לאחרי שהקהל ניגן, אמר: "ה' אלקינו וגו'" והתחיל 
לנגן כרגיל, אבל כאן קרה דבר בלתי רגיל כלל: כ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל 
לפתע לעודד בתנועות ידו השמאלית על הסטנדר לאות שכולם ינגנו איתו6... 

בתחילה שתקו כולם וכ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך לעודד תוך שמנגן: "הוא 
מלכנו הוא מושיענו", וכעת התחילו כמה לנגן )וכמה – שכנראה לא שמו לב 
"הוא  המשיך:  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  שַא"...(,  "שַא  צעקו   – הק'  ידו  לתנועת 
יושיענו ויגאלנו" כשממשיך לעודד שוב, וכעת כבר ניגנו כולם, ובמילא כבר 
היה בלתי אפשרי לשמוע את קולו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. כשסיימו כולם, 
מפני  )כנראה  לאלקים"  לכם  "להיות  מנגן:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  שמעו 

שהמתין שיגמרו הקהל לנגן(, וסיים כרגיל. 

לאחרי "מודים", כשהגיע ל"וכל החיים", סיים: "ברוך אתה ה'", נעצר לכמה 
שניות, ואח"כ המשיך: "הטוב שמך ולך נאה להודות". 

בקטע "ובספר חיים" אמר: "וגזרות טובות ישועות ונחמות נזכר ונכתב לפניך 

6.  ראה שיחת ש"פ בשלח ש.ז. סי"ב )שיחות קודש תשנ"ב ח"ב עמ' 594(. וש"נ.
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אני ואנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום". 

את הקדיש תתקבל שלאחרי זה אמר מהסידור )אחרי "ובא לציון"( ובניגון 
צלותהון  "תתקבל  אמר:  הקדיש  באמצע  התפילה.  בניגון  לא   – הקדישים 
ובעותהון דכל עמו ישראל", נעצר לכמה שניות ואח"כ המשיך: "ואמרו אמן", 

נעצר שוב לכמה שניות והמשיך: "יהא שלמא וכו'". 

אמר בקול: "קוה . . אלקינו", והמשיך בקול: "אין כאלקינו". 

"פטום  והתחיל:  . הסמים",   . ה' אלקינו  הוא  "אתה  סיים:  הנ"ל  את הקטע 
הקטרת". 

את הקטע "אמר רבי אלעזר" אמר בקול עד גמירא. 

את הקדיש-דרבנן אמר בניגון הקדיש )לא בניגון התפילה(. 

אחרי "אך צדיקים" לא אמר "ולקחת סולת", אלא סגר את הסידור, הניחו 
בצד ונטל את התהילים. 

כל  והתחיל  סיים  לא  לערך(,  שעה  רבע  )שארכה  התהילים  אמירת  בעת 
קַאּפיטל בקול )כפי שנוהג בד"כ(, אלא התחיל רק את הקַאּפיטל הראשון וסיים 

אחרי השלשה קַאּפיטלַאך. 

נגע  "ויאדיר"  תיבת  ואחר  המשניות,  כל  את  אמר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
במצחו. 

המתין  הקדיש,  אחרי 
לשאר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ובינתיים  )ל"ע(  האבלים 
הניח את הספרים זה ע"ג זה, 
הקהל,  לעבר  לרגע  הסתובב 
מול  כשפניו  הסתובב  ושוב 
ארון הקודש, וכך עמד כשפניו 

למזרח במשך ההכרזות. 

יצא  ההכרזות  אחרי 
 12:00 בשעה  מביהכ"נ 
כשמעודד בידו הק' את שירת 
ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ 

ז"ל. 

אדמו"ר  כ"ק  כניסת  לפני 
הכריז  להתוועדות,  שליט"א 
שמואל  ר'  החירום  מטה  יוצא מהיחידותיו"ר 
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מ.מ. שי' בוטמַאן )שוב( את דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שנמסרו אתמול )כנ"ל(. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  לערך   1:40 בשעה 
להתוועדות, כשהקהל מנגן ניגון שמח7. 

אחרי שבירך על היין ניגנו "זָאל שוין זיין די גאולה", 
וכמה  עבר,  לכל  הק'  בידו  עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
נתן  באמצע  רב.  בחוזק  הק'  ידיו  בב'  עודד  אף  פעמים 

חתיכת עוגה לילד הקטן מהאחים שַארף שיחיו. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח את שיחה א' בהמשך לניגון 
זו.  ולשבת  לר"ה  במיוחד  קשור  זה  שענין  ואמר  הנ"ל, 
בהמשך הזכיר ואמר שתיכף ומיד יהיה המשך ההתוועדות באופן של "הקיצו 
ורננו שוכני עפר" וכל אחד עם בני ביתו, ועאכו"כ יחד עם בני בית אלו שביום 

זה כל מעשיהם ועבודתם פועלים ישועות בקרב הארץ, יום היָארצייט. 

בברכת  פעמים  כו"כ  אמרנו  שכבר  מהטענה  להתפעל  שאין  אמר  כמו"כ 
המזון "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" ועדיין לא בא, כיון ששבת זו 
שמשפיעה לכל שבתות השנה קשורה ביתר שאת עם "יום שכולו שבת" וממילא 

זוכים לזה תיכף ומיד ממש. 

אחת ההוראות היו שכל יהודי הוא בבחי' "נצב מלך" – שכ"א מוסיף בלימוד 
התורה עד שנעשה בבחי' "מאן מלכי רבנן". כ"ק אדמו"ר שליט"א דייק בראשי 
תיבות של שנה זו – שאות ב' היא מאותיות השימוש, הייני שכל ענין שמצ"ע 
לא שייך לאדם אפשר לקשרו ע"י אות ב', ומנה את הברכות על סדר האותיות 
עד האות כ' – "בכל". בענין היָארצייט קישר את הפטרת ר"ה שזו "תפילת חנה", 
וסיומה ב"וירם קרן משיחו", והאריך בזכותן של נשי ובנות ישראל בהדלקת 

הנרות. 

השיחה ארכה כ-40 דקות, ובסיומה עצם כ"ק אדמו"ר שליט"א את עיניו הק' 
לכמה דקות. 

שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  ה'",  "שובה  הניגון  את  לנגן  התחילו  השיחה  אחרי 
עודד בידו הק'. כשהגיעו למילים "יראה אל עבדיך פעלך" הניף כ"ק אדמו"ר 
בקטע  רבה.  היתה  והשמחה  תנועות,  בכ-15  יחד,  הק'  ידיו  ב'  את  שליט"א 
הניגון ללא מילים סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א לחזור עליו כמה פעמים, והשירה 

ושמחה גברה מרגע לרגע. 

לר' משה שי' קָאטלַארסקי סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א בתנועת אצבעותיו 
ובמיוחד לאחרי  לפני שאמר  הן  בידו הק' לעברו;  ועודד  "לחיים",  לומר  הק' 

7.  לפי א' היומנים היו שמונה קנקנים. 

התחילו לנגן את הניגון 
וכשהגיעו  ה'",  "שובה 
אל  "יראה  למילים 
הניף  פעלך"  עבדיך 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
יחד,  הק'  ידיו  ב'  את 
תנועות,  בכ-15 

והשמחה היתה רבה.
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שאמר. 

הראשונים  חסידים  פתגם  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הזכיר  ב'  בשיחה 
שהעיתונים ידווחו על ביאת המשיח. בהמשך ציין את ההוספה שהוסיפו כבר 
בלימוד פנימיות התורה, שהביאה הוספה גם בנגלה דתורה, כולל הלכות משיח 

ובית המקדש וכו'. 

היו  השיחה  בסיום  עצומות.  הק'  עיניו  היו  השיחה  של  האחרונות  בדקות 
דברים נפלאים על הציפיה לגאולה, וסיים בתפילה שתיכף ומיד יבנה ביהמ"ק 
בארץ  שטובעו  והשערים  למטה"(  )"מלמעלה  מהשמים  ומשולל  בנוי  שיירד 
יתגלו ויעלו )"מלמטה למעלה"(, וסיים )בקול רם( במילים: "תיכף ומיד ממש, 

לעיני כל ישראל". 

אחרי השיחה ניגנו "שישו ושמחו בשמחת הגאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א 
לנגן  טעלישעווסקי  שי'  משה  ר'  לחזן  הורה  באמצע  הק'.  בידו  בחוזק  עודד 
"שיבנה ביהמ"ק" ואחרי שהתחיל החזן הצטרף כל הקהל, וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

עודד את השירה. 

בשיחה ג' עורר כ"ק אדמו"ר שליט"א על סיפוק צרכי כל יהודי לכל השנה 
כולה, ובפרט לחג הסוכות הבעל"ט. בסיום השיחה הזכיר על חלוקת "משקה 
המשמח", ואמר שכאו"א יעלה מלמטה למעלה, ממקום הגלות אל הר הקודש 

וקדש הקדשים. 

אחרי השיחה חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א עשרה קנקנים8. בין המקבלים היו 
כמה תמימים שיחיו הנוסעים בשליחות לרוסיא, ר' מנחם נחום שי' גערליצקי 
– עבור סיום הלכות סנהדרין ברמב"ם במוצש"ק, וכמו"כ ניגשו האחים שַארף 
שיחיו וקיבלו קנקן משקה עבור היָארצייט של אביהם ע"ה ביום שני, ח' תשרי. 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מזג לכ"א משלושת האחים שיחיו ואח"כ נתן לכ"א מהם 

חתיכת עוגה9. 

אחרי ההכרזות התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן את ניגון ההקפות לאביו 
הרלוי"צ ז"ל. בינתיים טעם כ"ק אדמו"ר שליט"א מהמזונות וכן ענה "לחיים" 

לקהל. 

אח"כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:40 לערך. 

בימת  על  שעמד  העמוד  אל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  פנה  מנחה  לתפילת 
ההתוועדות, סמוך לקיר )כבמוצאי המועדים לפני חלוקת כוס של ברכה – ולא 

8.  לפי "בית חיינו", נתן להם עוגה רק אחרי שהתחיל את ניגון ההקפות. 
9.  לפי א' היומנים, לא אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א את הקדיש מיד בגלילת הס"ת אלא המתין עד שהס"ת 

הוכנס לארון הקודש.

פ שמ ופ ורפושו|ו77

�. ����� �� ����.indd   77 �"� ���� ���"�   12:41:23



כבכל שבת(, ומסביב השאירו מקום ריק כדי שיוכל הקהל לשמוע את התפילה 
)והגם כי לא הכל היו יכולים לשמוע, מובן שהעובדה שכ"ק אדמו"ר שליט"א 

ניצב על הבימה אפשרה לכולם לראותו, וזה היה מחזה מיוחד ומלכות'דיק(. 

את הס"ת קיבל כ"ק אדמו"ר שליט"א מר' לוי יצחק הלוי שי' קליין שפתח 
את ארון הקודש. כ"ק אדמו"ר שליט"א הלך ישר ממקומו לבימת הקריאה, ולא 

סיבב את הבימה מימין לשמאל. 

ואחרי  כנ"ל,  ניגש  לעלייתו  בקריה"ת.  לעמוד  ונשאר  למקומו,  חזר  אח"כ 
הגבהת הס"ת המתין עד שסידרו את ה"גלילה", וחזר למקומו ישר ולא סיבב 

את הבימה משמאל לימין. 

את החצי-קדיש שאחרי קריה"ת התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לפני שהגיע 
הס"ת לארון הקודש, כשמפעם לפעם מביט לעבר ארון הקודש10. 

בחזרת הש"ץ, ב"זכרנו לחיים" אמר "וחתמנו בספר החיים". 

בסיום התפילה הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א לעבר המכריז, ולאחרי הכרזת 
הגבאי על זמן תפילת מעריב במוצש"ק בשעה 7:50, יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מביהכ"נ ועלה לחדרו. 

מוצאי שבת קודש 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת מעריב בביהכ"נ הגדול )כבשבוע שעבר 
– מפאת האורחים( בשעה 8:10. 

אחרי התפילה והבדלה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מביהכ"נ כשמעודד בידו 
הק' את השירה. 

אח"כ התיישבו התמימים שיחיו לשמוע "חזרה" על ההתוועדות קודש. 

לרגל  נסגר(,  ביהכ"נ  )וכל  ביהכ"נ  וסידור  לניקיון  ההכנות  החלו  הערב 
בינתיים  נועדה  אשר  מעריב,  תפילת  לאחר  בלילה  מחר  לגבירים  היחידות 

לשעה 7:30. 

לרגל  מלכה  מלוה  סעודת  למעלה  הקטן  בזַאל  התקיימה   10:00 בשעה 
וטוב  שמחה  מתוך  ברמב"ם  עדות  הלכות  והתחלת  סנהדרין  הלכות  סיום 
לבב, ובהמשך לזה התקיימה התוועדות חסידים לרגל יום היָארצייט ו' תשרי 

שנמשכה עד שעה מאוחרת. 

יום ראשון, ז' תשרי 

"תורת  החדש  הספר  והתמימים,  אנ"ש  כל  לבב  לשמחת  לשוק,  יצא  היום 
מתנוססת  הספר  בפתח  שמות.  ספר  על  ב'  חלק  יצחק"  לוי  תפארת   – מנחם 

10.  לפי "בית חיינו" התחילה החלוקה בשעה 1:45, ולפי א' היומנים – בשעה 1:20. 
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תמונה נדירה של הרלוי"צ ז"ל מתקופת תחילת מאסרו, בה בולט הוד מראה 
הגלות  תלאות  היטב  חרותים  בה  המסורתית  מהתמונה  )יותר  עוזו  תוקף 
כנראה  בזכות התמונה החדשה  גם  כפרי בשל,  נחטף  הנוראה שעבר(. הספר 

)שרק לאחרונה הגיעה לידי כ"ק אדמו"ר שליט"א(. 

בשעה 9:30 נפתח ביהכ"נ הגדול לתפילת שחרית, כשרק החלק הקדמי פתוח 
)משא"כ חציו השני – שהיה סגור עקב ההכנות עבור היחידות למשתתפים בקרן 
צפופים"  "עומדים  בבחינת  היתה  שהתפילה  ומובן  ישראל"(,  "מחנה  לטובת 

באופן נורא, כאשר חלק אף נאלצו לעמוד בחוץ. 

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

בסדר התפילה אמרו "אבינו מלכנו", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו הק' 
וניגנו פ"א. 

למעלה  כעבור  והסתיימה  לערך11   1:50 בשעה  התחילה  הדולרים  חלוקת 
משלוש שעות – בשעה 4:55 )כנראה שרבים מהאורחים נמנעו ללכת ביודעם 

כי היום צפויה היחידות הנ"ל(. 

מנחה  שתפילות  הסדר,  את  המזכירות  מטעם  הודיעו  שעה  רבע  כעבור 
ומעריב יתקיימו בשעה 7:20. 

שהביאו  השלוחים  עם  ביחד  הקרן  חברי  הגבירים  עבור  נערכה  בינתיים, 
אותם מסיבה מיוחדת באולם "אהלי תורה", ובערך בשעה שנקבעה לתפילה הם 
החלו לבוא ולהיכנס לביהכ"נ הגדול )– דרך א' הפתחים המיוחדים מצד הבניה, 

כשמעל גבי לוחות עץ מודבקות מודעות אודות הרחבת בית חיינו 770(. 

בשעה 7:25 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לזַאל הקטן למעלה, שהיה מלא מפה 
אל פה )ועוד יותר( מאנ"ש והתמימים שיחיו, לתפילות מנחה ומעריב. 

אמרו  מנחה  בתפילת 
בסדר  מלכנו"  "אבינו 
אדמו"ר  וכ"ק  התפילה, 
הק'  בידו  עודד  שליט"א 

וניגנו פ"א. 

אמרו  מעריב  בתפילת 
קדיש  שיחיו  שַארף  ילדי 
אברהם  ר'  אביהם  )לע"נ 
שלמה שַארף ע"ה – שיום 
מחר  חל  השני  היָארצייט 

11.  להעיר ששעה זו )השמינית( היא זמן היחידות הרגילה. 

חלוקת השטרות לצדקה
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– ח' תשרי(, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הביט לעברם. כמו"כ 
אתם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ענה  "ברכו"  שלפני  בקדיש 

"אמן". 

אדמו"ר  וכ"ק  לערך   7:45 בשעה  הסתיימה  התפילה 
שליט"א יצא מביהכ"נ כשמעודד בידו הק' את השירה. 

"פָאר  א':  נוסע  בירך  הק'  לחדרו  שנכנס  לפני 
געזונטערהייט, זיין בשורות טובות, גמר חתימה טובה". 

יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מחדרו הק',   128:02 בשעה 
ונכנס  נפנף בידו הק' לעבר העומדים שם  גַארטעל,  בלי 
עבור  שיחה  לאמירת  הגדול  לביהכ"נ  וירד  למעלית, 

הגבירים המשתתפים בקרן לטובת "מחנה ישראל". 

כבאחד  מהתמימים(  כמה  תיאור  )לפי  היה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מראה 
מזמני השיא של "מלך ביופיו תחזינה עיניך"; הוא הלך בקומה זקופה )יתר על 

הרגיל( ובצעדים מהירים כשבפניו נראית אדמימות. 

"מכבד  למרז"ל  ומתאים  כיאות  חדשות"  "פנים  קיבל  ביהכ"נ  מראה  ]גם 
עשירים"; על הרצפה החלקה נפרסו שטיחים, ומחיצות רחבות תחמו את שטח 
היחידות. בחלק המזרחי של ביהכ"נ )מעבר למחיצות( הוצבו הרבה שולחנות 

עגולים ועליהם מיני תרגימה[. 

מיד בהיכנסו לביהכ"נ לחץ כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידיו של אחד הגבירים 
שיחיו, ואח"כ המשיך כשהוא מנופף בידו לעבר התורמים הנכבדים. כשניגש 
למקומו, הראה מר דוד שי' צ'ייס )יו"ר הקרן( לכ"ק אדמו"ר שליט"א על מקומו 

לשבת. 

פתח   8:04 ובשעה  השולחן,  ליד  במקומו  התיישב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בשיחה המיוחדת שארכה עד השעה 8:58 – קרוב לשעה! 

מיד בתחילת השיחה היו פני כ"ק אדמו"ר שליט"א לעבר הרמקול כשידיו 
הק' אוחזות בתחתית הרמקול. 

ברבע שעה הראשון של השיחה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות מסחר 
ישראל  אהבת  מתוך  טובים  לענינים  המסחר  וניצול  ושותפים,  עסק  ובעלי 
אמיתית. אח"כ, בחצי השעה שלאחרי זה, דיבר אודות הוספה מתמדת בנתינה 
לצדקה, ומתוך תענוג דוקא, וכמו"כ דיבר אודות צורך השעה: לעזור לעולים 
באומרו  הצדקה,  בענין  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  המשיך  אח"כ  באה"ק.  חדשים 

שצריך להקים "חשבון" מיוחד לנתינת צדקה. 

12.  לפי א' היומנים נסע בשעה 2:00. 

אדמו"ר  כ"ק  מראה 
היה  שליט"א 
כמה  תיאור  )לפי 
כבאחד  מהתמימים( 
"מלך  מזמני השיא של 
עיניך";  תחזינה  ביופיו 
בקומה  הלך  הוא 
זקופה )יתר על הרגיל( 

ובצעדים מהירים.
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במשך השיחה היו כו"כ מילים בשפת האנגלית: 

התבטא  גבול  הבלי  בענין  "וועדטשטַאבעל'ס",  אמר:  "צומח"  המילה  את 
"קָאנטרי'ס".  אמר:  במדינות  העסק  ובעניני  מָאס",  "מַאקסימַאלסטע  באומרו: 

כמו"כ בין הדברים אמר את המילה: "קָאמּפלעציר'ט" – שלא צ"ל דבר כזה. 

כשדיבר על יציאת יהודים מרוסיה אמר שזה היה בלי "ּפערמישען" – רשיון 
זאת  )כשאומר  סטייט'ס"  ה"יונייטעד  אל  באים  והמשיך באומרו שהם  מיוחד, 

כמה פעמים( ונהיים "אימיגרַאט'ן" בשאר מדינות. 

זו  ו"ַאקַאונט" )כשאומר מילה  "עקסטרַא"  בעניני העסק אמר את המילים: 
כמה פעמים(, וכן את המילה: "טשעק" )כשאומר מילה זו כמה פעמים(, ואת 

המילים: "דָאניישען" ו"סעקריטערי". 

ברבע השעה האחרון של השיחה היו ריבוי ברכות שניהול העסקים עתה הוא 
ע"י "הוי' אלקיך", ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א את הברכות באותיות הא"ב 
גמירא, שלא כבפעמיים  )הפעם אמר את כל הא"ב עד  כשעיניו הק' עצומות 

הקודמות שאמרן עד האות כ'(. 

באומרו:  זאת  ניקד  ואח"כ  "כלכלה",  כ"ק אדמו"ר שליט"א:  כ' אמר  באות 
"רצון"  אמר:  ר'  באות  "צדקה",  אמר:  צ'  באות  ספרדית(.  )בהברה  "ַּכלַּכַלה" 

ובאות ת' אמר: "תמימה" בהדגישו את שנה זו שהיא שנת העיבור. 

כמו"כ דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה אודות הר"ת של שנה זו: "תהא 
שנת נפלאות בכל )בכל מכל כל( בו". 

השיחה לשלוחים
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בסיום השיחה הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א כמה פעמים 
את הפסוק "כל יושביה עליה", ולפני הסיום ממש הזכיר 
שליח  כ"א  עשיית  אודות  לגבירים(  בשיחה  )לראשונה 
מצוה לצדקה, וסיים את השיחה במילים: "מקדש אדנ-י 

כוננו ידיך". 

אח"כ ניגשו כמאה וחמישים קבוצות הגבירים )חלקם 
אדמו"ר  כ"ק  עם  דיבר  וכאו"א  משפחותיהם(  בני  עם   –
שליט"א כדקה וחצי עד שתים, וכמה יחידים דיברו יותר, 
כשכ"ק אדמו"ר שליט"א עונה ומברך לכאו"א. את המכתב 
ונתן לכאו"א  גדולה,  הניח בתוך מעטפה חומה  כ"א  של 

חתיכת לעקַאח עטופה במפית נייר וצירף לזה גם שטר א' של דולר. 

היחידויות ארכו כ-3 שעות ו-25 דקות – לערך מהשעה 9:00 עד 12:26. 

בכלל, השלוחים שיחיו קיבלו ביחד עם הגבירים חתיכת לעקַאח עם שטר א' 
של דולר מצורף, ובסיום היחידויות עברו אלו שעדיין לא קיבלו. 

וחצי   7 שארכה  שיחיו  לשלוחים  שיחה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  אח"כ 
דקות לערך, מהשעה 12:26 עד 12:34 לערך, כשעיניו הק' פתוחות ומביטות 
את  ומקיפים  עומדים  כ"י,  בלעה"ר  כ-40  במספר  שהיו  שיחיו,  השלוחים  על 
ובפרט  מאוד,  מיוחדת  היתה  השיחה  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  שולחנו 
עשר  בתוספת  "שליח"   – משיח  עם  זאת  כמקשר  שיחיו  השלוחים  אל  בדברו 
כוחות הנפש בגימטריא "משיח". את השיחה סיים במילים: "ומתוך שמחה וטוב 

לבב". 

אחרי השיחה חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א לכאו"א שטר א' של דולר לצדקה 
)בישבו על מקומו(. בתחילת החלוקה עבר הצלם ר' לוי יצחק שי' פריידין, וכ"ק 
הזמן אח"כ  כל  פניו משך  על  רחב שנמשך  חיוך  אליו  חייך  אדמו"ר שליט"א 

בהמשך החלוקה לשלוחים. 

כשעבר ר' אבי שי' טַאוב, שוב חייך אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך רחב 
מאוד ובירכו: "ברכה והצלחה". כשעברה הילדה הקטנה של השליח ר' זלמן שי' 
לברטוב, חייך אליה כ"ק אדמו"ר שליט"א כשנתן לה את הדולר ואמר: "אויכעט 

ַא שליח" )בנימה של שאלה ותשובה(. 

שני  דולר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נתן  קָאטלַארסקי  שי'  יהודה  משה  לר' 
באומרו: "פַארן טַאטן". 

בסיום החלוקה שלאחרי השיחה לשלוחים שיחיו שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
את הריל"ג: "ַאלע הָאט שוין בַאקומען?", ונענה בחיוב. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
זז אחורה עם הכסא, סידר את הסירטוק, והביט לשמאלו לעבר הריל"ג שאחז 

כ"ק  דיבר  אח"כ 
שליט"א  אדמו"ר 
שיחה לשלוחים שיחיו, 
פתוחות  הק'  כשעיניו 
ומביטות על השלוחים, 
את  ומקיפים  עומדים 
כ"ק  של  הק'  שולחנו 

אדמו"ר שליט"א. 
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שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  מסרה  הריל"ג  מכתבים.  חבילת 
ופנה  קם ממקומו  ואח"כ  אחזה,  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
 – שיחיו  השלוחים  על  מביטות  הק'  וכשפניו  לימינו, 
התחיל בקול רם וב"שטורעם" תוך כדי עידוד בתנועות 
ידו הק' את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל ועודד בידו 

הק' הימנית תנועה אחת. 

אדמו"ר  כ"ק  המשיך  שוב  מקומו,  על  עומד  בעודו 
שליט"א לעודד עוד כמה תנועות גדולות ורחבות לעבר 
כל הצדדים, כשמנגן ביחד עם השלוחים שיחיו, והמחזה 

היה מאוד מרגש ונורא, מפליא ומלהיב! 

 12:40 בשעה  מביהכ"נ  יצא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
כשמעודד בידו הק' את השירה ומנגן ביחד. כשיצא מהמעלית, שוב הניף את 

ידו הק' בתנועות גדולות ורחבות לעידוד השירה ופנה ונכנס לחדרו הק'. 

כמובן שלאחר מכן יצא הקהל – השלוחים והתמימים שזכו להיות נוכחים 
הם  מהשלוחים  )רבים  ונלהב  סוער  בריקוד   – זה  ונשגב  מרומם  מעמד  בעת 
מנהיגי קהילות שצריכים להיות עם עדתם ביוהכ"פ, כך שרבים מיהרו לשדות 

התעופה, אך כל מי שיכול היה נשאר ב-770(. 

)ליד השולחנות שמכינים עליהם אוכל  אח"כ התקיימה ב-770 התוועדות 
לגבירים שיחיו בחלק המזרחי של ביהכ"נ – מאחורי המחיצות שהועמדו בין 
מקום זה לחלק בו יושבים וכ"ק אדמו"ר שליט"א מקבלם(, בראשות השלוחים 
שיחיו וביניהם: הרב גרשון מענדל שי' גרליק, ר' נחמן שי' סודַאק, ר' א.י. ש"ט, 
ר' ש.ד.ב ש"ט, ר' משה שי' הערסָאן ועוד, ובהשתתפות כמה מהתמימים שיחיו 

– עד לאור הבוקר. 

משך זמן אחרי שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו הק', נודע שאי"ה מחר 
בלילה יחלק כ"ק אדמו"ר שליט"א לעקַאח כמו ביום חמישי שעבר, למי שעדיין 

לא קיבל. 

יום שני, ח' תשרי 

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א כמה דקות לאחרי השעה 10:00. 

בסיום התפילה אמרו האחים שַארף שיחיו קדיש )ליָארצייט אביהם ע"ה(. 

אח"כ הכריז הגבאי אודות חלוקת הלעקַאח הלילה לאחרי תפילות מנחה 
ומעריב, ושאלו שעברו פעם אחת כבר לא יעברו פעם שניה. במשך כל הזמן היו 
פני כ"ק אדמו"ר שליט"א לעבר הכותל ולא לקהל, וכעבור דקה הסתובב וירד 

מהבימה ויצא כשמעודד בידו הק' את השירה. 

בעודו עומד על מקומו, 
אדמו"ר  כ"ק  המשיך 
עוד  לעודד  שליט"א 
גדולות  תנועות  כמה 
כל  לעבר  ורחבות 
הצדדים, כשמנגן ביחד 
והמחזה  השלוחים,  עם 
ונורא,  מרגש  היה 

מפליא ומלהיב! 
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בשעה 131:50 נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א למקוה ובידו כמה דפים מקופלים, 
ובראשם ה"תוכן קצר" מהתוועדות ש"ק וילך שבת שובה ו' תשרי. לפני שנכנס 
למכונית נתן מטבעות לצדקה לעומדים שם וביניהם לנוסע ר' דובער )בערק'ה( 
שי' ווָאלף, באומרו אליו: "חתימה וגמר חתימה טובה". בשעה 3:00 חזר כ"ק 

אדמו"ר שליט"א מהמקוה. 

נתן  לפני שנכנס למכונית  כ"ק אדמו"ר שליט"א לאוהל.  נסע   3:13 בשעה 
מטבעות לצדקה לעומדים שם וביניהם לנוסעים ר' דוד שי' ווייטמַאן ובנו שי', 

באומרו אליהם: "פָארט געזונטערהייט, גמר חתימה טובה". 

לערך  דקות   10 וכעבור  מהאוהל,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חזר   7:52 בשעה 
נכנס לתפילות מנחה ומעריב. כשעלה על הבימה הסתובב ועודד כרגיל. 

בידו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  סימן  מלכנו"  "אבינו  כשאמרו  התפילה  בסדר 
לשיר, וניגנו פ"א. 

שיחיו  שַארף  ילדי  לעבר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הסתובב  התפילה  בסיום 
שאמרו את הקדישים והביט לעברם כמה פעמים. 

אחרי מעריב הכריז הגבאי ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כ"ץ )כשפני כ"ק אדמו"ר 
הלעקַאח  חלוקת  של  הסדר  אודות  המזכירות  מטעם  הקהל(  לעבר  שליט"א 
לאחרי התפילה ליד היכל קדשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכמו"כ הכריז בלה"ק 

וכ"ק אדמו"ר שליט"א חייך קצת והיתה נראית שביעות רצון על פניו הק'. 

 8:35 בשעה  מביהכ"נ  ויצא  מהבימה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ירד  אח"כ 
כשמעודד בידו הק' את ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל. 

כעבור 2 דקות יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מחדרו הק' ונעמד בפתח והסדר 
היה כביום חמישי בלילה – כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכאו"א בידו הק' חתיכת 
כאו"א  את  כשמברך  בפלסטיק,  ונתונה  דולר  של  בשטר  עטופה  לעקַאח 

מהאנשים, נשים וטף שיחיו בברכת: "שנה טובה ומתוקה". 

כ"ק  נכנס  ואז   ,9:05 השעה  עד  דקות  מ-25  למעלה  קצת  ארכה  החלוקה 
אדמו"ר שליט"א לחדרו הק'. 

לאחר מכן חילק הריל"ג )בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א( לאלו שעדיין לא הספיקו 
לקבל בלילה זו ולא יהיו פה בערב יוהכ"פ, לעקַאח כנ"ל.

13.  תוכן יחידות זו הוא ע"פ ב"מ גיליון 202 עמ' 78. 

84ו|ורירמוםו רעפום
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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

.

לזכות

יהודית נזירה בת זכיה

לרפואה שלימה בקרוב
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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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