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 אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,
שלום וברכה!

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

בליובאוויטש תשע"ז.

קובץ זה יוצא לאור בקשר עם י"ג תשרי, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע. בקשר 
לזה מובאת בקובץ סקירה מרתקת וראשונית מסוגה אודות השתלשלות המאורעות לאחרי 
פטירת אדמו"ר הצמח צדק, שכתוצאה מהם קיבל כ"ק אדמו"ר מוהר"ש את עול ההנהגה של 
חסידות ליובאוויטש. בסקירה נכללו גם כן המאורעות הקשורים עם המהרי"ל בן הצ"צ ובניו 
שהקימו את חצר קאפוסט באותה העת, עד שהתאחדו הזרמים כולם בחסידות ליובאוויטש 
תחת הנהגת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ - דבר זה מהווה הכנה 

לביאת משיח צדקנו.

בנוסף, מובאת בקובץ סקירה חלקית אודות ראשיתם והתייסדותם של קובצי הערות התמימים 
ואנ"ש, בעידודו הנמרץ של כ"ק אד"ש מה"מ. בסקירה התמקדנו בעיקר בקובצי ההערות של 

הישיבה במוריסטאון.

כמו בקבצים הקודמים, גם בקובץ זה הבאנו את יומנו המפורט של הרה"ח ר' אהרון קורנט 
מחודש תשרי תש"מ המתפרסם כאן לראשונה. בגליון זה הובא היומן ממחרת יום הכיפורים, 

"בשם ה'", ועד למוצאי יו"ט שני דחג הסוכות.

בנוסף, מובאת כאן סקירה המלווה ביומן, מכינוס מיוחד שהתקיים לקהל השלוחים מרחבי 
ארה"ב, במהלך הקיץ של שנת תשנ"ג. כינוס זה התקיים במיוחד ע"מ לשבת יחד ולטכס עצה, 

כיצד להוסיף בפעולות פרסום בשורת הגאולה, ולזרז את התגלות כ"ק אד"ש מה"מ.

•

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

בוודאות גמורה.

פתח דבר



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

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

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

 ימות המשיח, ערש"ק פ' האזינו, י"ב תשרי תשע"ז
קי"ד שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
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דבר מלכות

"יושבים 
בליובאוויטש"

טרם שנוסדה ישיבת תומכי תמימים — היו אברכים שמיד לאחרי 
החתונה היו נוסעים לליובאוויטש לשהות במחיצת אדמו״ר מהר״ש. 

והיו מתעכבים — כל עכבה לטובה — זמן ממושך

 . ישנה הוראה ונתינת כח מאדמו״ר מהר״ש, שאמר: העולם טוענים כך וכך כו׳, ואני אומר 
- שכללות העבודה בהפצת  דורנו'  'צו  זו היא  והוראה  'לכתחילה אריבער',  שצריכים ללכת 

התורה והיהדות כו', צריכה להיות באופן ד'לכתחילה אריבער'.

וכידוע סיפור כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו בנוגע לאופן התעסקותו בצרכי ציבור - שהנהגתו 
לא היתה מוגבלת ומצומצמת לפי ערך כמות הכספים שהיו לו ב'מזומן', אלא תמיד הי׳ שרוי 
ב'חובות'! - הוא לא פחד מ'חובות'!, וכאשר פרע את החובות הקודמים - לקח 'חובות' חדשים 

כדי שיכול להרחיב את הפעולות דהפצת התורה והיהדות.

שיש  ממה  יותר  להוציא  אין  הגוף  ומנוחת  הנפש  במנוחת  להיות  שכדי  הטועים  כדעת  ולא 
ד'לכתחילה  באופן  להתנהג  שצריכים  נשיאינו  רבותינו  הוראת  באה  זה  על  הנה   - ב'מזומן' 

אריבער'!... 

מנוחת הנפש אמיתית יכולה להיות רק כאשר ממלאים את העבודה והשליחות בהתאם להוראת 
נשיא דורנו, שכאשר עוסקים בהרבצת התורה, הפצת היהדות, והפצת המעיינות - אין לצאת 
ידי חובה בפעולות שהם לפי ערך ה'מזומן' שיש בידו, אלא צריכים לקחת 'חובות' כדי שיכולו 

לעסוק בפעולות אלו באופן של הרחבה.

זה  אין   - שאז  התוהו,  לעולם  המתאים  באופן  להתנהג  שאין  לזכור  צריכים   - זה  עם  וביחד 
'אריבער' ביחס ל'הרים' ו'גבעות', אלא באופן שאינו שייך כלל להנהגת העולם! - לא זו היתה 

הוראתו של אדמו״ר מהר״ש, ואין זה סדר העבודה על פי תורה'...

)משיחת ב׳ אייר ה׳תשמ״ג - בלתי מוגה(

בכ״ג אלול — ה״יאר־צייט״ של זקני, )הרה״ח וכו׳ ר׳ מאיר שלמה הלוי ינובסקי(, שהי׳ בין 
אעפ״כ,  אבל  אלי,  השייך  פרטי  ענין  זה  הרי  לכאורה,  מהר״ש.  אדמו״ר  אצל  ה״יושבים״ 

בכללות הענין יש לימוד והוראה בנוגע לימינו אלו, כדלקמן.

לאחרי  שמיד  אברכים  היו   — תמימים  תומכי  ישיבת  שנוסדה  טרם  ההם,  בימים  ובהקדמה: 
כל   — מתעכבים  והיו  מהר״ש.  אדמו״ר  במחיצת  לשהות  לליובאוויטש  נוסעים  היו  החתונה 

תשרי תשע"ז • גליון ד6



עכבה לטובה — זמן ממושך, כדי לעסוק בלימוד התורה, נגלה וחסידות, באופן של התיישבות, 
שלכן, נקראו בשם ״יושבים״.

בנוגע לזמן שלפני הנישואין — לא הי׳ כל חידוש בכך שכל היום כולו הוקדש ללימוד התורה, 
נחשב  הי׳  זה  בענין  וההתעוררות  הדיבור   — ואדרבה  אחר?!  באופן  יתכן  כיצד  קמ״ל,  מאי 

לבושה, היתכן שחושבים שיש קס״ד באופן אחר, שצריכים לדבר ולעורר על כך!

נוסעים לליובאוויטש להתעכב  . החידוש הי׳, איפוא, בהנהגה שלאחרי הנישואין — שהיו   .
זמן ממושך לעסוק בלימוד התורה, נגלה וחסידות, שכן, למרות העובדה ש״ריחים בצווארו״, 
ולמרות ההתחייבות שקיבל על עצמו ב״כתובה״, ״שארה כסותה ועונתה לא יגרע״, ומה גם 

שישנו הציווי ד"נקי יהי׳ לביתו שנה אחת״ — הרי זה באופן ד״סבר וקיבל״ כו׳.

ביתם  את  בנו  שעליו  והבסיס  היסוד  היתה   — בליובאוויטש  יושבים  היו  שבה   — זו  ותקופה 
למשך כל ימי חייהם, כלומר, מלבד עצם העילוי במשך תקופת היותם ״יושבים״, נעשה הדבר 
גס ״חותמת״ על כל משך הזמן שלאח״ז. כבנדו״ד, אצל בעל היאצ״ט, שהמינוי לרבנות בעיר 
בהשפעה  ״חתומים״  היו  וכו׳,  ביראת־שמים  בפסקי־דינים,  גדלותו  זקנו,  בשעתו  כיהן  שבה 

שקיבל בתקופת ישיבתו אצל אדמו״ר מהר״ש.

האמור לעיל אינו רק סיפור מתקופת העבר, אלא גם הוראה ולימוד בנוגע לימינו אלו: בימינו 
היום  כל  את  להקדיש  כו׳  והחשיבות  ההכרח  גודל  אודות  לעורר  לדאבוננו,  צורך,  יש  אלו 

ללימוד התורה גם בנוגע לבחורים שאין עליהם עול הפרנסה — אע״פ שזהו דבר הכי פשוט.

ובכלל, יש צורך לעורר שבכל הקשור למצב הרוחני — אין לסמוך על עצמו, ועאכו״כ שאין 
להתייעץ עם. . היצה״ר, לשאול אצלו, האם להמשיך ללמוד זמן נוסף, או שאפשר להפסיק 
בלימוד וללכת .. ל״פיצרי'"! ובמכ״ש וק״ו: אם בנוגע לבריאות הגוף יודע כאו״א שאין לסמוך 
על עצמו, אלא. על כל מיחוש כו'. הולך מיד להתייעץ עם הרופא, ולא עוד. אלא שמשלם לו 
שכרו בכסף מלא — בנוגע לבריאות הנפש, על אחת כמה וכמה שאי אפשר לסמוך על עצמו! 

אבל אעפ״כ, גם במצב ההוה יכולים לפעול בכל האמור לעיל

 )משיחת ש"פ נצבים תשמ"ו(

דבר מלכות



לחזות פני מלך
מקבץ תמונות נדירות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מזמנים שונים
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מכתב מהרבי מלך המשיח שליט"א לר' אליעזר דניאל מאייערס 
הרבי  מתבטא  זה  במכתב  בהולנד,  שהתגורר  חב"ד  חסיד  ע"ה 
על כתיבת המכתבים על ידו, שמכתיב אותם בעצמו ואף עובר 

עליהם פעם שניה לפני שנשלחים • תרגום חופשי

ד' סיון תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר אליעזר דניאל מאייערס

שלום וברכה:

אני מאשר את קבלת מכתבך מכ' אייר.

בקשר להקמת ישיבה במקומך, נראה לי שכתבתי לך באופן ברור 
שהעובדה שאין אפשרות כעת להקים ישיבה של ליובאוויטש במקום, 

לא שוללת את האפשרות שקבוצות אחרות יקימו ישיבה שמה.

אתה שואל אם אני מכתיב את מכתבי באופן אישי. אין צורך לומר 
שאני אכן מכתיב את המכתבים בפרטי פרטיות וגם קורא אותם שוב 

לפני ששולחים אותם כדי לוודא שהם נרשמו לשביעות רצוני.

תורתנו,  מתן  זמן  השבועות,  לחג  מתקרבים  שאנחנו  מכיוון 
כשהשנה היא גם 200 שנה להסתלקות הבעש"ט, אני שולח לך' את 
המסרים שלי המצורפים. אני מקווה שאתה תעשה איתם שימוש טוב 
במאמצים שלך בחיזוק היהדות בקהילה שלך ולהשפיע לטובה על 

הנוער היהודי בפרט, לכל מקום שזה יגיע.

בתקווה לשמוע בשורות טובות ממך, גם בקשר להתקדמות שלך 
חג  לך  לאחל  וגא  אחרים,  על  שלך  בהשפעה  וגם  ומצוות,  בתורה 

שבועות, זמן מתן תורתנו, שמח ומעודד בשמחה ובפנימיות.

בברכה,

חי"ק

 "אני בעצמי
מכתיב את מכתבי"

פרסום
ראשון
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יום ג' י"א תשרי ה'תש"מ
נכנס,  אד"ש   .3:37 בשעה  למטה  מנחה 
קודם  השמאלית.  בידו  והגארטל  והסידור 
לכן חילק צדקה לילדים, ונתן בעצמו צדקה. 
היתה  שהמעלית  אף  למעלה,  לזאל  ונכנס 
פתוחה לרדת למטה. והיו שם 5 בחורים, הם 
כמובן שמיד נבהלו שאד"ש נכנס. ושאל את 
גרונר בתימהון )איפה מנחה(, וענה שלמטה, 

ואז ירד למטה.

סידר  ואח"כ  הסידור  את  פתח  אד"ש 

מקופל  הי'  הגארטל  של  הקצה  הגארטל. 
יורד  מקופל  וחלק  ללמעלה  הצדדים  בשני 
ללמטה ואחרי שמו"ע הכניס ג"כ את החלק 

הזה בגארטל.

כמעט בכל שמו"ע התנוענע תנועות זעירות. 
באמצע קדיש בתרא, התחיל הגארטל ליפול 
כפי  והכניסו  אחד  בקצה  משך  אד"ש  ואז 
היו  שלא  עד  השני,  ומקצה  לתוכו,  שהוא 
לא  אבל  החוצה,  יוצאים  מהגארטל  חלקים 

סידר שיהיה כרגיל כלפני התפילה.



בידו  ועשה תנועה  בסיום התחיל "ושמחת" 
ונשארו  השירה  להגביר  הורה  ובדרך  הק', 

לרקוד זמן רב.

הכניסו לאד"ש רשימת התמימים, האורחים, 
תשרי,  ד'-ה'  בימים  בסדרים  שמשתתפים 
עשי"ת,  בעיתו  ודבר  ות"ח.  "נת'  וזלה"ק: 

קירוב המאור אל הניצוץ אזכיר עה"צ".

מעריב  אחרי   ,9:30 בשעה  למטה  מעריב 
והתחיל  לשיר  שי'  לזושא  הק  בידו  הורה 

"ושמחת בחגיך".

יום ד' י"ב תשרי
אד"ש הגיע בשעה 10:30.

סידר  הגארטל  למטה,   3:30 בשעה  מנחה 
לחזרת  המעיל.  קצה  עד  כמעט  כרגיל  ישר 
הש"ץ חזר בשעה שהש"ץ אמר "ברוך אתה 
ה'". אחרי התפילה לקח הסידור מהסטענדר 
לזושא  הורה  לשמאל.  והעבירו  ימין  ביד 
להגביר  והורה  "ושמחת"  והתחיל  לשיר, 
הגארטל  למעלה.  ב־9:15  מעריב  השירה, 



בין   - ולפניו  לאחריו,  הכפתורים  שני  מעל 
שני הכפתורים, ועל אחד מהם מלמעלה שם 
מעט הגארטל על. ובאמצע שמסדר הגארטל 
על  הסתכל  מעריב  בתחילת  הסידור  פותח 

השעון.

ולבש  הבד  בגדי  את  ופשט  לחדרו  נכנס 
יצא  דקות  כמה  וכעבור  )משי(  השרד  בגדי 

להתוועדות.

התוועדות החלה בשעה 9:30 ובתחילה סיפר 
והתעלף  הריי"צ  מאחד שהיה אצל אדמו"ר 
וכששאלו אותו מה קרה אמר שכשנכנס ראה 
מוהר"ש,  אדמו"ר  את  הריי"צ  אדמו"ר  על 

וזה היה מחמת ההתעלות וכו'.

המהר"ש  שאדמו"ר  איך  אמר  עוד  אד"ש 
המלוכה.  מעניני  וג"כ  בהרחבה,  התנהג 
ובנוגע לזה שאמר צריך לנסוע לאבא לדעת 
מה נעשה שם, ואד"ש הסביר זאת בהרחבה 
ובכלל היו גילויים גדולים )מודפס בהנחות(.

באמצע ההתוועדות ניגש אח של ג'י ג'י הכט 
לו  נתן  ואד"ש  אד"ש,  עם  ודיבר  זקן(  )בלי 
שתי חתיכות מזונות ואת הבקבוק יין יחד עם 

השקית החומה שתמיד מוכנס בה הבקבוק.

משקה  הוסיפו  לא  ההתוועדות  כל  ובמשך 
לכוסו של אד"ש, וכן הוא בכל ההתוועדויות 
על  לחיים  אומר  )אד"ש  כעת  עד  שראיתי 

אותו יין שנותן בהתחלה(.

באמצע אמר לירוסלבסקי לומר לחיים ואמר 
על כוס קטן, ואמר לו "כוס גדול", ולקח כוס 
שיקח  אד"ש  לו  ואמר  כוס,  חצי  אבל  גדול 
לחיים  אמר  מלא  כוס  וכשלקח  מלא,  כוס 
ואד"ש ענה לו. כשיצא התחיל "ניעט ניעט" 
וכן  ניעט"  "ניעט  שרו  לביתו  כשיצא  וכן 

מהמכונית הורה להגביר השירה.

יום ה' י"ג תשרי
ופתח   10:15 בשעה  לקרה"ת  יצא  אד"ש 
ולבש  בנסוע"  "ויהי  לומר  התחיל  הסידור, 
על  הסתכל  הס"ת,  וכשהוציאו  הגארטל, 
אח"כ  הבימה,  על  אותה  שהניחו  עד  הס"ת 
הסתכל בחומש )חמשה חומשי תורה שהניח 
עשה  הלילה,  כל  זה  על  ושמר  פרידמן 

משמרות עם זה ששם התהלים(.

הקריאה  בתחילת  בס"ת  נגע  לשלישי,  עלה 
ובסופה, ושוב בתחילה, סגר הס"ת הטה את 
הברכות,  וברך  ימין,  לצד  מאד  מעט  ראשו 
הקריאה  ובסיום  ובברכו,  ברוך  בכל  הגביה 
הבד  ונישק  הקריאה  ובתחילת  בסוף  נגע 
שאמר  וכן  ברוך,  בכל  והגביה  שגוללים. 

"אשר נתן לנו".

)שלו  ע"ח־ע"ט  תהלים  אמר  קרה"ת  אחרי 
ושל הרבנית( אפי' אחר שהכניסו הס"ת לא 
יצא מיד, רק אחרי שגמר הקאפיטל תהלים. 
עם  בא  )לא  ימין  ביד  במזוזה  נגע  וכשיצא 

סידור )כרגיל בקרה"ת((.

חילק  וכשיצא  למקוה,  נסע   11:45 בשעה 
בשעה  חזר  ג"כ.  ונתן  צדקה  לתת  לילדים 
ובידו השמאלית  12:30, נסע לאוהל ב־3:35 
גומי  בנעלי  לבוש  )פ"נ(,  חומה  שקית 
שרוכים  עם  מבד  ומלמעלה  לבן,  )התחתית 
ליד  ישב  למכונית,  נכנס  קרוע(,  ואחורה 

הנהג ועיין בספר תורת שמואל.

סוכת אד"ש בנו במוצאי יוהכ"פ, יש שם עוד 
וכיור לנט"י,  וסגור, עם ברז  חדר קטן מאד 
הקרשים שעל הגג הם שתי וערב מריבועים 
קטנים, והיום שמו הסכך על הסוכה מענפים 

קטנים מעצים. ועליו ישב ברזנט.

אד"ש חזר בשעה 7:20. ירד למנחה, בחזרת 
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כשאומרים  ה'",  אתה  ב"ברוך  חזר  הש"ץ 
"ברוך הוא וברוך שמו", וכן הוא בד"כ.

אחרי מנחה הורה לשיר והתחיל "ושמחת", 
ואח"כ  פתוחה  כשהיא  בידו  עשה  בתחילה 
לפני  סגורה.  )קמוצה(  כשידו  שוב  עשה 
באמצע  שהיתה  בקופה  צדקה  נתן  שנכנס, 
הקופה  ליד  שם  שעמדו  לילדים  ונתן  הזאל 

ג"כ.

יום ו' י"ד תשרי )ערחה"ס(
בשעה 11:25 התחיל אד"ש לחלק הד' מינים 
אח"כ  כאו"א,  וברך  לכאו"א,  הדסים   5 עם 
יצאו כולם, ונכנסו אנ"ש מכפר חב"ד וברכם.

ליל א' דחג הסוכות

והתחילו  שבת  לקבלת  נכנס   7:00 בשעה 
אחרי  ברכו.  אחרי  עד  ועמד  לדוד',  'מזמור 
יעקב",  "אלוקי  אחרי  אד"ש  חזר  שמו"ע 
והיום החזן חיכה מעט זמן אחרי שגמר אד"ש 
שהתחיל  הקודמות  כבפעמים  )ולא  שמו"ע 

בידו  עשה  אד"ש  מעריב  אחרי  מיד(.  מהר 
הק' ג"פ ואמר "גוט יו"ט" וכולם צעקו ג"פ 
"גוט יו"ט", ואח"כ התחיל "ושמחת", ובדרך 

הורה להגביר השירה.

"ביום  שרו  התפילה  שלפני  שכחתי  העיקר 
להגביר  הורה  נכנס  וכשאד"ש  שמחתכם", 
הסידור  הניח  מקומו  על  וכשעלה  השירה, 
על  )ורקד  חזק  כפיים  ומחא  והסתובב 
כולם  שמח,  מאד  היה  וזה  רב,  זמן  מקומו( 
רקדו וקפצו על מקומם, ורק כשאד"ש הזיז 
ראשו מעט אז הוגבר השירה עוד יותר חזק 
וכשהסתובב מתוך כל החוזק - בבין רגע הכל 
הופסק והתחילו התפילה וזה הי' כעין מוצאי 

יוהכ"פ.

א' דחג הסוכות, ט"ו תשרי
שחרית בשעה 10:00. הורה לשיר "האדרת 
והאמונה" ו"אתה בחרתנו", אחרי ההפטרה 
נגע בקצה הטלית את הס"ת ונישק וכן את 
ו'ביהללו'  מקומו,  אל  וירד  השני  הס"ת 



להארון.  שהוכנס  עד  הס"ת  על  הסתכל 
וא"א"  ל"אלוקינו  מהבימה  ירד  במוסף 
וירדו  הבימה  על  עלו  האורחים,  והכוהנים 
"גוט  ג"פ  אמר  בתרא.  קדיש  שגמרו  אחרי 
"גוט  כולם  וצעקו  הק'  בידו  ועשה  יו"ט" 
והורה  "ושמחת"  התחיל  ואח"כ  יו"ט" 

להגביר השירה.

וכשעלה  שרו,  כשנכנס   .5:45 בשעה  מנחה 
למקומו הסתובב ומחא כפיים אבל לא כ"כ 
התחיל  התפילה  אחרי  בלילה.  כאתמול 
נכנס בשעה 7:00, שרו  "ושמחת". למעריב 
מחא  כאתמול  ושוב  )ושמחת(,  שהגיע  לפני 
זה  מחזה  וממש  מקומו  על  ורקד  כפיים 
המעלות"  "שיר  והתחילו  נפלא,  מאד  היה 
הנענועים בק"ש לצד ימין ולצד שמאל לפני 
ולאחור ואח"כ למעלה ולמטה. אבל זה לא 

כ"כ מורגש ויכול להיות שלא בדיוק.

אחרי  שמו"ע(,  )אחרי  בלילה  כאתמול  חזר 
מבצעים  על  שיכריזו  חיכה  אד"ש  התפילה 
מדוע  הק'  בידו  ועשה  הכריזו,  לא  אך  וכד' 
לא מכריזים, וכשלא הכריזו עשה ואמר ב"פ 
משהו  אמר  השלישית  ובפעם  יו"ט"  "גוט 
שהתחיל  אמרו  קרוב  שעמדו  ואלו  אחר, 
ואמרו שוב  הבינו  לא  כולם  "ושמחת" אבל 
בשקט  עוה"פ  התחיל  אח"כ  יו"ט".  "גוט 

יותר "ושמחת".

 יום א ט"ז תשרי
ב' דחג הסוכות

של  המשפיע  את  פגש  ל־770  מביתו  בדרך 
ביה"כ בית מנחם מכפר חב"ד הר' זאב שי' 
קסלמן שהלך בלי מעיל גשם ואמר לו אד"ש 
"דא איז חו"ל מ'דארף גיין מיט א מאנטעל". 

וכן אמר כשפגש את הרב טרעבניק.

כשהגיע מסר את הלולב והאתרוג וכבר עמדו 
בתור לברך על הד' מינים של אד"ש, חילקו 

אותו  מספרים   3 הי'  מספר  ומכל  מספרים 
ולקחתי מס'  דבר, אני הגעתי בשעה 10:20 
459 ונכנסתי להתפלל עם המנין של אד"ש. 
אד"ש עמד כל התפילה עד "יוצר אור". מיד 
אחרי שמו"ע יצאתי לברך ובדיוק הי' תורי, 
והייתי ממש מהאחרונים שברכו קודם הלל, 
אחרי התפילה היה תור עוד יותר ארוך ובלי 

מספרים.

לפני הלל אד"ש סידר ההדסים. ואחז הלולב 
שני  יש  בצד  בקופסה.  והאתרוג  ימין  ביד 
בהדסים,  ומרבה  נראים.  אינם  והם  ערבות 

שמעתי שיש 26 הדסים.

על הלולב שני כריכות. אחד למטה מכוסה 
את  ההדסים.  בקצה  למעלה  ושני  בהדסים, 
במשך  כריכות  בג'  כורך  וערבות  ההדסים 
לשני  מאחד  מעט  ומרחק  היד(  )גודל  טפח 

ובכולם כמעט מרחק שוה.

נענע בהודו לה' פ"א, ובאנא ה' ב"פ. אוחז 
עם  העליונה  הכריכה  עם  ימין  ביד  הלולב 
ג' האצבעות מכסה  ובשאר  והאצבע,  הבוהן 
האתרוג  תופס  שמאל  וביד  האתרוג,  את 
ומכסה אותו, אבל מלמעלה מגלה ומצמידו 

ללולב.

סדר הנענועים: צד ימין וצד שמאל, לפנים 
למעלה, למטה ולאחור ג' פעמים, ב' פעמים 
לקרן דרומית מערבית, ופעם ג' למערב. ולא 
מסתובב לגמרי, אלא לצד דרום מתי שעושה 
בכל  נענוע.  עוד  ועושה  וחוזר  הנענוע,  את 
פעם שמנענע לצד מסויים, מנענע מעט את 
בחזה  שמכה  ולפני  לחזה.  ומחזירו  הלולב 
ובנענוע למעלה  לחזה.  ומביאו  מעלה מעט 
מביאו ללמטה, ואח"כ לחזה, ובנענוע למטה 

מעלהו למעלה ואח"כ מביאו לחזה.

בהושענות אוחז כל הזמן את הלולב ביד ימין 
אחרי  עד  לחזה  צמוד  שמאל  ביד  והאתרוג 
"למען דעת כל עמי הארץ" וכו' ואת הפסוק 
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יחד עם  וג"כ הקהל  הזה אומר אד"ש 
החזן.

למענך  הושענא  שאומרים  אחרי 
של  היום  את  אמרו  וכו',  אלוקינו 
אמרו  שלא  שבת  שהי'  אתמול 
של  הסדר  את  ושהתחילו  הושענות. 
ירד אד"ש ואחריו  הושענות של היום 

הלכו הזקנים ולפניו החזן.

חזר למקומו ואמר "אני והוא הושיעה" 
עד לפני "הושיעה את עמך", והסתובב 
והסתכל על הקהל שסובבו את הבימה, 
כשגמרו הסתובב אד"ש. אמרו המילים 
אד"ש  והתחיל  השענא",  והוא  "אני 
ושרו  ובלולב  הק'  בראשו  לנענע 
הניח  וכשגמרו,  עמך".  את  "הושיעה 
הסטענדר  על  בשכיבה  הלולב  אד"ש 

והאתרוג בקופסא.

לומר  מעט  שהה  ההפטורה  אחרי 
הטלית  בקצה  נגע  קם,  ואח"כ  אשרי 
הס"ת  אחרי  והלך  יהללו  אמר  בס"ת. 
)משא"כ אתמול שהי' שבת והי' צריך 
הס"ת  נישק   - וכו'  פורקן  יקום  לומר 
והלך למקומו, ורק הסתכל ממקומו על 

הס"ת כשהוליכו אותו לארון(.

האתרוג  בדק  קדושה  אחרי  במוסף 
ואח"כ את הלולב, הניחן בפינה נשען 

ועלו  ירד  וא"א"  וב"אלוקינו  הקיר,  על 
הכהנים, הם ירדו אחרי קדיש. אחרי התפילה 
אמר ג"פ "גוט יו"ט" ועשה בידו הק' ואח"כ 

התחיל "ושמחת".

מנחה בשעה 5:45. שרו קודם שאד"ש הגיע 
התחיל  מנחה  אחרי  כנ"ל.  כו'  כפיים  ומחא 

"ושמחת".

על  הסתכל   ,7:10 בשעה  למעלה  מעריב 
המבדיל  הבדלה,  התפילה,  אחרי  השעון, 
מהחלון  אורחים,  הכנסת  של  בסוכה  עמד 
אחריו  וענה  עליו  הסתכל  ואד"ש  הקטן, 
"ליהודים היתה" וכו', וענה אמן ו"ברוך הוא 
בדיוק  זוכר  )לא  הברכות  על  שמו"  וברוך 
אם זה היה באותו לילה(. )אח"כ יצא אד"ש 
לביתו ושרו "ושמחת" והורה לגביר השירה(.







היסטוריית  הוא  ליובאוויטש,  חב"ד  חסידות  את  ביותר  המאפיינים  הדברים  אחד 

הפאר של שושלת ליובאוויטש המעטירה.

החל מגזע בית רבי, עובר דרך זקני החסידים בדורות החסידות הראשונים, ממשיכה 

לעבודתם של התמימים בליובאוויטש, מסירות נפשם של החסידים ברוסיה הסובייטית, 

ועד להתמסרותם והתקשרותם של חסידי הדור השביעי לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א, כאשר המטרה הסופית בכל שרשרת הזהב הזו - היא להכין את העולם כולו 

להיות דירה לו ית' ובכך להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

אך דומה שמכל החוליות המרכיבות את שרשרת הזהב, ישנה חוליה אחת שאין ידוע 

ומה היתה דעת רבותינו נשיאינו  לרבים מהו ענינה, כיצד התפתחה במשך השנים, 

לאורך הדורות על חוליה זו. זוהי התקופה שלאחר הסתלקות הצ"צ, תקופה בה נוצרו 

כמתואר  ליובאוויטש,  חב"ד  מחסידות  )שנבדלו  חב"ד  חסידות  של  נוספים  סניפים 

בפנים בארוכה(.

ההסתלקות  ימי  הק',  בניו  הנהגת  ואופן  הצ"צ  נשיאות  ימי  את  נסקור  זו  בכתבה 

והבלבול שאחריהם, התפתחותה של חסידות קאפוסט וחסידיה, ימי הפאר של ממלכת 

ליובאוויטש תחת הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש וממשיכי דרכו, ועד להתמזגות כל 

הזרמים לממלכה אחת, שכדברי כ"ק אד"ש מה"מ - מהווה הכנה לביאת משיח צדקנו.

•

ראוי לציין, שלאורך הדברים התמקדנו בתיאור התייחסותם של רבותינו נשיאינו 

וזקני החסידים למאורעות, כך שהסקירה שלפניכם אינה עבודת מחקר על מאורעות 

התקופה, ולא באנו לדון בענינים שאינם בכבוד רבותינו ח"ו, אלא תיאור מרתק של 

דברי ימי החסידים, כולל התייחסויותיהם של רבותינו נשיאינו לאורך הדורות. 

 א 
ההסתלקות 

הצמח צדק ובניו הק'
התפשטה  החסידות  דרך  אשר  בימים  כבר  היתה  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  תקופת 
לרבים. באותו זמן שמעו המוני יהודים את שמעו של הצ"צ. על גאונותו המופלאה בכל חלקי 
התורה, על דרושי החסידות העמוקים והמעוררים, וכן על ריבוי מופתים שעשה להמוני בית 

ישראל. כתוצאה מכך, גברו כמויות החסידים שבאו לליובאוויטש והתקשרו לאדמו"ר הצ"צ.

כיון שכן, כבר  וקדושי עליון.  גאונים  )ראה מסגרת( שכולם צדיקים,  בנים  היו שבעה  לצ"צ 
בימי נשיאותו הורגשה היטב בחצר בליובאוויטש נוכחותם של בניו הק' שהיו חלק בלתי נפרד 
מתנועת החסידות בתקופה ההיא. דבר זה התבטא בכך שלכמה מהם היה בית כנסת בעיירה 
ליובאוויטש, אליהם הגיעו חסידים עוד בימי חיי הצ"צ לשמוע מדברי החסידות וההתעוררות 
שאמרו הבנים )ראוי לציין שלאדמו"ר המהר"ש לא היה ביה"כ משל עצמו והיה מתפלל תמיד 
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במנין אביו הצ"צ(.

כמו כן חלקם יצאו מפעם לפעם למסעות בעיירות היהודיות ע"מ לחזק את בנ"י לעבודתו ית', 
והיו מקבלים פ"נים ובהם בקשות ברכה.

יהודה ליב"1  נייחד את הדיבור בדברים שלקמן( היה "כ"ק אדמו"ר הר'  )עליו  השני שבהם 
הנודע בכינויו "המהרי"ל", שהיה ידוע בקדושתו האלוקית, בחסידותו ובפרישותו.

"שתדעו לכם שהאבא לא מת!"
בי"ג ניסן תרכ"ו הסתלק כ"ק אדמו"ר הצ"צ. וכפי שתיאר זאת המשפיע הרה"ח חיים שאול 

ברוק ברשימה נדירה2:

"הי' הי' בעירנו ביעשנקוביץ סופר סת"ם אחד זקן וחסיד ושמו הי' ר' זלמן בר ז"ל והוא הי' 
הסתלקותו  סדר  מספר  הי'  ניסן  י"ג  ובכל  הסתלקותו  לפני  להצ"צ  ביחידות  שנכנס  האחרון 

זי"ע, וזה לשונו:

1( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשולשלת היחס שבתחילת ספר היום יום.

2( לתיאור הדברים בארוכה ע"פ מקורות ודברי רבותינו נשיאינו, ראה ספר התולדות אדמו"ר הצ"צ.

תיאור הסתלקות הצמח צדק, כפי ששמע הרח"ש ברוק מזקן מהעיירה ביעשנקוביץ, 
כשהגיעה הרשימה לידי כ"ק אד"ש מה"מ - הוסיף בכת"י: ע"י נכדו לוי"צ שי' ברוק 
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ביום ג' בערב שעה 8:00 נכנסתי להרבי ושאלתי ממנו איזה דברים . . ואח"כ כשיצאתי אמרו 
תיכף אז דעם רבין איז ניט גוט ]הרבי לא )מרגיש( טוב[, ותיכף הפסיק לדבר רק הכל ברמיזה.

והקהילו את הרופא של ליובאוויץ ואמר שאיננו רואה בו שום שינוי, )וכידוע שהי' אצלו ממול 
ערפו גוז )מכה( גדול אבל אמר שאיננו רואה שום שינוי( ולמחרת הי' החסידים נרעשים מאד 
)הי' שם מעט אברכים יען שהי' לפני הפסח( וכל היום אמרו תהלים והוסיפו לו שם "מאיר" 
כי כן מצאו באיזה ביכל שלו כתוב על נייר מאיר מנחם מנדל )ולפלא שעל המצבה לא נכתב 
השם(. ולעת ערב אמרו שמעט הוטב מצבו היינו שהאירו פניו מעט, אבל לאח"כ ראו שאין עוד 
תקוה, וחיים בער אמר שהטה את אזניו למיטתו ושמע המילים למען ירבו ימיכם אבל לא ידע 

אם זה הי' תפילת ערבית או סתם ק"ש.

כל  עמדו  וסביביו  החדר  באמצע  עמדה  ומטתו  לעשות,  מה  שאין  ראו  בלילה   11:00 ובשעה 
 12:30 ובשעה  רק הביט על האנשים  בלי שום תנומה  והוא שכב  דולקות  נרות  האנשים עם 
אחר חצות הלילה יצאה משפמו כמין זיעה ועלתה נשמתו בטהרה, ותיכף ברכו הברכה כי וכו', 
והשכיבוהו על הארץ ואמר מהר"ש בזה"ל "איר זאלט וויסן אז דער טאטע איז ניט גישטארבן 
]שתדעו לכם שהאבא לא מת![ ומי שרוצה לבקש איזה בקשה יוכל לבקש, וגם אני בקשתי איזה 

בקשה", והתחילו להגיד תהלים ואחר כל ספר יצא בן אחד מחדרו ואמר קדיש..." 

בסיום הרשימה הוא מתאר כיצד מיד לאחר הפטירה התחילו הבנים לומר דא"ח:

"ואח"כ בליל א' דפסח אמר הרב"ש מאמר והתחיל כל האומר דבר בשם אומרו וכו' המאמר 
לא שלו רק של אבא ואמר מאמר כי ישאלך בנך מחר כו' ובליל השני אמר האדמו"ר מליאדי 
מאמר אחד ומהרי"ן ז"ל אמר ג"כ והתחיל כמו הרב"ש בזה"ל כל האומר כו' והמהר"ש אמר 

מאמר אנכי ה"א אשר הוצאתיך כו'".

זהו מה ששמעתי מר' זל"ד כותב סתם, ע"כ סיפר לנו כו'".

תחושת אבל וחורבן
את גדלותו של הצ"צ והתקשרותם של בני דורו אליו ניתן להבין מהתיאור הבא, בו מתואר 
הגיע  כאשר  נידחת  בעיירה  ששרה  האבל  ותחושת  לצ"צ  שהיתה  הרבה  וההערכה  הקשר 

השמועה על פטירתו:

״נוסע היה ר׳ בער לרבי מנדלי היינו ל״צמח צדק״ חסיד בלב ונפש ומאמין בו בכל מאודו 
כאשר יהודי, כר׳ בער, יכול היה להאמין בצדיק הדור. ואליבא דאמת, האם רק ר׳ בער דוקא? 
ומי האיש שלא האמין ב׳צמח צדק'? האם קרה פעם מקרה שמי שראה אותו לא דבק בו בלב 

ונפש? ובכן ר׳ בער היה נוסע לצמח צדק...

כל  האם צריך אני לספר על החורבן הגדול שירד לעולם עם הסתלקותו של ה׳צמח צדק׳? 
נעשה חושך בלבבות  עיני הכל,  הגדולה. פתאום חשכו  כולם הרגישו את האבידה  היהודים 
ובמוחות, ממש חושך ואפילה, משל כאילו כבה אור השמש באמצע היום. ובכל מקום שדבר 
הבשורה הרעה מגיע, יהודים יושבים לעפר, בכי ומספד לרבים. וצריך הייתם לראות מה קרה 

אז לר׳ בער אין זה כלל בר נש, ממש יצא מכליו...
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זוכר אני כאילו אתמול קרה הדבר. הלא הצ״צ זי״ע נסתלק בי״ג ניסן, אולם אלינו הגיעה 
השמועה הרעה ימים אחדים אחרי חג הפסח. מסילת הברזל לא הייתה אז, ובשנה ההיא 

נתערער הגשר שבדרך לעיירתנו, והיינו באותו זמן נבדלים מכל העולם.

את  כיבה  כבר  השמש  המדרש,  בבית  מאנ״ש  אחדים  נשארו  המעריב  תפלת  אחרי  והנה 
המנורות ... והנה איש בא פניו לבנים כסיד...

- הוא נסתלק! - חשכו עינינו. ר׳ בער נזדעזע כולו כאילו רעם הממם אותו חטף את ראשו 
בשתי ידיו:

- אוי! מה? - התחיל צועק שלא בקולו, הוא...

- הנה באו מלובאוויטש, בי״ג ניסן יצאה נשמתו בטהרה.

- לא! אי אפשר... אי אפשר... צועק ר׳ בער ואינו רוצה להאמין... על מי עזב אותנו... אבל 
המספר איש מהימן.

- בי״ג ניסן כבה אור השמש.

ר׳ בער צעק צעקה גדולה ומרה, כרע ונפל לארץ גועה בבכי מר כילד קטן. קרענו כולנו, 
ישבנו על הארץ ובכינו כיתומים עזובים...

לא יכולנו, בעיקר ר׳ בער, להינחם על האבדה, ובלב לחצה השאלה איך לחיות מעתה?

למי לפנות אחריו? נעזבים ואבודים היינו בעינינו..."

 ב 
הבנים של הרבי

תפילותיהם של בני הצ"צ
יפנו  למי  הזהב?  את שושלת  ימשיך  מי   - מיידי השאלה  באופן  נוצרה  ההסתלקות  לאחר 

החסידים לשמוע דא"ח ולקבל עצה וברכה בכל עניניהם?

החסידים החלו לבדוק ולהתחקות אחר האחים, ע"מ לבדוק ולבחון איזה מן האחים מתאים 
לשבת על כס המלוכה ולמלאות את מקום האב הדגול.

בקשר לכך מסופר, שבאותו זמן היה כמובן לכל אחד ואחד מבניו הקדושים מנין משלו, כל 
אחד מהבנים התפלל לפני התיבה. תפילותיהם היו שונות ומשונות זו מזו ולכל אחד מהם 

היו בדרך כלל אנשים קבועים אשר התפללו עמו.

למנין  ממנין  הלך  הוא  כולם,  תפילת  את  לראות  שברצונו  החליט  שם,  שהיה  אחד  חסיד 
והתבונן בבניו הקדושים של אדמו"ר, כיצד מתפללים הם. אח"כ הוא סיפר שבכל אחד ואחד 
הבחין במשהו אחר: הרה"צ ר' ישראל נח היה בעל בכי גדול ובמשך כל התפלה היה עומד 
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בבכיות, מיד כשהתחיל בתפלתו היה מתחיל גם בבכיות ובכה במשך כל התפילה. ולעומתו 
הרה"צ ר' יהודה לייב היה בעל התפעלות גדולה, באמצע התפלה היה הולך ממקום למקום 
וחוזר חלילה, לפעמים היה רוקד וכדומה והיה בעל התפעלות כה גדולה עד שבחזרת הש"ץ 
צריך היה לקשור אותו לעמוד התפלה שלא יעזוב את מקומו. כן ראה אותו חסיד על כל אחד 

משהו מיוחד.

רק על אדמו"ר מוהר"ש נ"ע אשר היה הצעיר מכולם לא הבחין שום דבר מיוחד, המהר"ש 
היה מתפלל בניגון שקט כבעל בית פשוט ולא נראתה בו שום תנועה מיוחדת. "רק בדבר אחד 
הבחנתי", מספר אותו חסיד, "אחר תפלת עלינו וקדיש אחרון מכסה הוא את פניו בטליתו 
לכמה דקות, והבחן הבחנתי בזה יום יום. מה עשיתי? התכופפתי פעם להתבונן ולראות מה 
עושה הוא מתחת לטליתו, ואראה שמחליף הוא את התפילין של ראש בתפילין דשמושא רבא, 
מוהר"ש מרכין את עצמי  כ"ק אדמו"ר  בטליתו, כשראני  בזאת מתכסה  ירגישו  ובכדי שלא 

ומתבונן בו נתן לי מכה קלה בקצה חטמי". 

תפילות  בעת  מהומיל,  יואל  מרדכי  רבי  החסיד  עם  גם  אירע  דומה  שסיפור  לציין,  מעניין 
האחים שנים ספורות קודם לכן, בשנת האבילות על אמם )בשנת תרכ"א(. באותה העת, בזמני 
מ"ישתבח"  מתחיל  היה  והמהרי"ל  גדולה,  בהתפעלות  היו  והרחש"ז  המהרי"ל  התפילות 
בבכיות נוראות. אך הרבי מהר"ש היה מתחיל מהודו מלה במלה בקול, אך כשהגיע לויברך 

 שבעת בני כ"ק אדמו"ר הצמח צדק 
בנו הבכור רבי ברוך שלום, נקרא ע"ש אבי אדמו"ר הזקן - ר' ברוך, וע"ש סביו ר' שלום 

שכנא. אחרי פטירת אביו, נשאר בעיירה ליובאוויטש, וסירב לקבל על עצמו הנהגה )כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הינו נכד נכדו, בן אחר בן(.

בנו השני המהרי"ל - רבי יהודה לייב, נקרא ע"ש אח אדמו"ר הזקן "יהודה לייב". נשא 

לאשה את בת החסיד ר' שלמה פריידעס. לאחר ההסתלקות עזב את ליובאוויטש והקים את 

חצרו בעיירה קאפוסט.

בנו השלישי רבי חיים שניאור זלמן - נקרא ע"ש אב סביו - אדה"ז )את השם חיים הוסיפו לו 

בעת חוליו(. לאחר ההסתלקות עזב את ליובאוויטש והקים את חצרו בעיר ליאדי.

בנו הרביעי רבי ישראל נח, נקרא על שם הבעש"ט, ור' נח אלטשולער )סביו של הצ"צ(. 

לאחר ההסתלקות עזב את ליובאוויטש והקים את חצרו בעיר ניעזין.

בנו החמישי רבי יוסף יצחק מאוורוטש - נהג באדמו"רות עוד בחיי אביו במקומו באוורוטש 

)נכדו הוא כ"ק אדמו"ר הריי"צ, אשר אף נקרא על שמו(.

יעקב  יעקב - הסתלק ממחלה בשנת תקצ"ז, נקרא על שם המלמד רק  בנו הששי רבי 

מינאוויטש )– אביה של הרבנית שיינא אשת אדמו"ר האמצעי(.

בנו השביעי כ"ק אדמו"ר מהר"ש - נולד בתקצ"ד והסתלק בתרמ"ג, היה חביב במיוחד על 

אביו, ועל פי רצונו וצוואתו מילא את מקומו בהנהגת חסידות ליובאוויטש. 
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דוד נתהוו על מצחו בועות מזיעה והם רתחו ממש.

אמירת דא"ח ע"י האחים
כ"ק  שסיפר  וכפי  שלהם,  דא"ח  מאמרי  אמירת  היה  הצ"צ  בני  בין  בהתלבטות  מרכזי  ענין 

אדמו"ר הריי"צ3:

"לאחר הסתלקות הצמח צדק אמרו כל בניו דא"ח, בליל ש"ק אחד אמר אאזמו"ר מהר"ש 
מאמר אז ישיר וגו' עלי באר, ויאמרו מהרי"ל בש"ק בוקר עם חידוש. ויאמרו מהר"ש מוצש"ק 
ומהרי"ל ביום א' בוקר, מהר"ש יום א' ערב ומהרי"ל יום ב' בקר, מהר"ש יום ג' ערב )וכמובן 
כל אחד מהם בכל פעם בתוספות וחידוש(. ויגש אליו מהרי"ל ויאמר: "דאס מאל האט געזאגט 
דער טאטע, כנגד דעם טאטען וויל איך זיך ניט שטעלען ]בפעם הזאת אבא אמר את המאמר, 

וכנגד אבא איני רוצה לעמוד[. 

את כ"ז שמעתי מר"ש סופר אשר סיפר כי הוא וחביריו המעתיקים הי' עליהם להעתיק כל 
ועניניהם שווים, צריכים היו לרשום על כל  ובהיות התחלת כל המאמרים  המאמרים הנ"ל, 

אחד מהם מי הוא בעל המאמר, ורק הוא הבין מאופן הביאור ותוכנו מי הוא בעל השמועה".

מדברי הימים ההם מובן, שלמרות שהתלבטותם של החסידים היתה בין כל האחים, ולכל אחד 
מן האחים היו חסידים שהלכו אחריו והתקשרו אליו, אך רוב רובם של החסידים התחלקו בין 

המהרי"ל לבין אדמו"ר המהר"ש.

 ג 
דין תורה בין האחים

"א גרויסע סדרה"
כדי להחליט איזה מהבנים ירש את מקום אביו ומי מהם יקבל את הנחלה בליובאוויטש, הוחלט 
על הקמת בין דין בו היו חברים שלשה מגדולי חסידי הצ"צ: ר' פרץ חן, ר' שנ"ז מלובלין )בעל 

התורת חסד(, ור' יוסף תומרקין.

ור' יוסף פנו לר' פרץ שהיה הישיש ביניהם, ובתוך דבריהם  בהקשר לכך מסופר שר' שנ"ז 
התבטאו: "זעט מאכען בא זיי א טאלק, אז זיי זאלן צונויפקומען" ]דאג לעשות סדר עמהם, 

שיתקבצו יחד[.

אמר להם ר' פרץ: "איך זאל מאען בא זיי א טאלק? מיר איז נישט מספיק די 80 יאר אויסטאן 
דעם טאטענס הויזן, און זיי זיינען געבארן געווארן לכתחילה אן הויזן, וועל איך מאכן בא זיי 
א טאלק?..." ]אני אעשה סדר עמהם? לי לא די בשמונים שנה כדי להסיר ממני את לבושי 
אבי, והם נולדו לכתחילה ללא לבושים )ובלשונו: את מכנסי אבי והם נולדו לכתחילה ללא 

מכנסיים(, ואני אבוא "לעשות סדר" עמהם?[.

3( סה"ש תש"ה ע' 31, ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש.
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במהלך הדיונים, נכנסו הרבנים הגאונים הנ"ל אל המהרי"ל שהיה אחר כך בקאפוסט, והציעו 
איזה הצעה ואופן שיסתדרו. נענה המהרי"ל ואמר: נו, והצעיר? )כי אז כ"ק הרבי מוהר"ש לא 
היה מוזכר בהצעתם( נענה אחד מהרבנים הנ"ל, כי הצעיר ג"כ 'סדרה', והשיב כ"ק אדמו"ר 

מהרי"ל: א גרויסע סדרה! 

מדברים אלו ניתן להבין את הערכתו הרבה של המהרי"ל לאדמו"ר המהר"ש.

"נשתוממו כולם מאספקלריא המאירה"...
עוד מסופר, שבתוך הדיונים הביא אדמו"ר מהר"ש בעצמו הוכחות על כך שאביו ייעד לו את 
הנשיאות, כחלק מזה הוא הוציא את כל הפתקאות בכתי"ק הצ"צ בהן מצווה עליו ועל אנ"ש 
גילה שאביהם ציווהו להזכיר לכל אחד ואחד את פרטי שאלותיהם  ובנוסף  לקבל הנהגתו4, 

ששאלו ביחידות ופרטי המענה, ונשתוממו כולם מאספקלריא המאירה.

באותה הזדמנות הוכיח אדמו"ר מהר"ש, כי רק לו נמסר מאביהם הצ"צ סוד אופן קבלת הפ"ן 
ומילוי משאלות המבקש לטובה ולברכה. 

בהקשר זה מסופר ג"כ שבשקלא וטריא שהיתה בין האחים הראה אדמו״ר המהר״ש בקיאות 
גדולה גם בנגלה, ושאלו אחיו מהרי״נ )שהיה ידוע כגאון עצום יותר משאר אחיו(: "הא מנין 
לך, בקיאות בנגלה, דו ביסט דאך נאך גאר א יונגער מאן ]אתה הרי עדיין צעיר[?" ויענהו 
אדמו"ר מוהר"ש: "דו ביזט עלטער מיט דיינע יארן און איך בין עלטער מיט׳ן טאטענס יארען 

]אתה מבוגר עם השנים שלך ואני מבוגר עם השנים של אבא[".

לאחר דין ודברים בו הביאו ראיות לכל אחד מן הצדדים, ככל הנראה הגיע בית הדין למסקנא 
ולקבל את מקום ישיבתו  כי רצונו של הצ"צ הוא שאדמו"ר מוהר"ש צריך לרשת את אביו 

בליובאוויטש. 

על מסקנא זו מעיד הגאון בעל התורת חסד )שכמוזכר לעיל היה מחברי בית הדין( במכתבו: 
"הלא בעזה"י אני הייתי ממייסדי ליבאוויץ, אחר הסתלקות אדמו"ר ז"ל נבג"מ, כי מסרתי 
נפשי בהיותי אז בפאלצק וסבלתי ייסורים גדולים בעד השתדלותי מאנ"ש שיסעו לליבאוויץ. 
ומכמה עיירות שלחו לי שלוחים מיוחדים להורותם הדרך למי יתקשרו, וניכנסתי בעובי הקורה 

ובקשרי המלחמה, ועי"ז עקרתי דירתי משם בהכרח והוכרחתי לנסוע לפולין". 

 ד 
אליו תשמעון 

המהר"ש  שאדמו"ר  הוא  הצ"צ  של  רצונו  לפיה  להחלטה,  הדין  בית  את  שהביאו  ההוכחות 
צריך למלאות את מקומו בליובאוויטש, נמצאו במקורות שונים, מהם הובן כי עוד שנים לפני 

ההסתלקות ייעד הצ"צ את מקום זה לבנו הצעיר - אדמו"ר המהר"ש.

4( ראה לקמן. 
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וכפי שמספר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שחינוכו של אדמו"ר מוהר"ש היה שונה עוד מקטנותו5:

"הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק חינך את בנו כ"ק אאזמו"ר מוהר"ש בהרחבה רבה מאוד 
עוד משנות ילדותו הצעירות.

הוד כ"ק דודיי זקניי ידעו שאת הילד הזה כ"ק אביהם מחנך בצורה שונה. בכל הנהגה והדרכה 
קטנה הורגשה עינא קדישא פקיחא, שכולם מאוד התפלאו על זה. עוד בשנות ילדותו הצעירות 

הוד כ"ק אביו השגיח עליו שישחק אצלו בחדר.

משנה לשנה הנה - כשאר אחיו - הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מתעלה בהפלאת מעלת חושיו 
בלימוד הנגלה ודא"ח, ואחר חתונתו הנה דירתו היתה בחצר הוד כ"ק אביו הרה"ק צמח צדק".

5( סה"מ תשי"א ע' 170.

 "הלא בעזה"י אני הייתי ממייסדי ליבאוויץ, אחר הסתלקות אדמו"ר ז"ל נבג"מ"
מכתבו של בעל התורת חסד, בו מעיד על תמיכתו בכ"ק אדמו"ר מוהר"ש
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הצמח צדק חוגר את המהר"ש 
חסידים מספרים, כי כשמלאו לרבי המהר"ש 11 שנה, קרא לו אביו הצמח צדק לחדרו, בנוכחות 
המלמד שלו, והניח עמו לראשונה תפילין וחגרו באבנט. הרבנית חיה מושקא זוגתו של הצ"צ 
אונז  "בא  צדק:  לה הצמח  הוא מכל הבנים?" השיב  ונבחר  נשתנה  "מפני מה  אותו:  שאלה 
פרעגט מען ניט קיין קושיות און אויף אונז פרעגט מען ניט קיין קושיות!... ]אצלנו לא שואלים 

קושיות ועלינו לא שואלים קושיות[.

שאלה  אז  וגם   ,11 לגיל  הגיע  הרש"ב  הרבי  כשבנו  המהר"ש  הרבי  עשה  גם  שכך  לציין  יש 
הרבנית את אותה שאלה והשיב את אותה תשובה.

אל הנער הזה התפללתי
ילד, הצמח צדק עלה לתורה  כן מסופר, שבאחת השנים, כשכ"ק אדמו"ר מהר"ש היה  כמו 
למפטיר ביום ר"ה, וכ"ק מהר"ש עמד מול פני כ"ק אביו, וכאשר קרא את ההפטרה והגיע 

לפסוק "אל הנער הזה התפללתי" הראה באצבעו הקדושה על בנו כ"ק המהר"ש. 

בנוסף לזה, ישנו ביטוי של הצ"צ שממנו מובן שהחשיב את המהר"ש יותר משאר בניו. וכפי 
מיין  מיין למדן,  מיין בעה״ב,  בניו:  לו תוארים לכל  הי׳  שמספר אדמו"ר מוהריי"צ6: הצ״צ 
חסיד, כו', ]הבעה"ב שלי, הלמדן שלי, החסיד שלי, כו'[ ועל אאזמו״ר אמר: כולהו איתנהו בי׳. 

"פך השמן הרוחני" נמסר למהר"ש
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ7 מספר שבכ' חשון תרכ"ד בעת ה'חאלקה' של אדמו"ר הרש"ב, קרא 

הצ"צ לאדמו"ר המהר"ש ולזוגתו הרבנית ואמר להם:

וואס מורנו הבעש"ט האט געגעבען להוד כ"ק תלמידו מורנו הרב  "דעם פך השמן הרוחני 
המגיד ממעזריטש למשוח את הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק רבינו הזקן, למשוח אותו לנשיאות 
לדורותיו, איז בכח זה נמשח כ"ק חותני הרה"ק ואני הנה בכח זה משחתי אותך ובכח זה הנני 

מושחו".

]פח השמן הרוחני שמורנו הבעש"ט מסר לכ"ק תלמידו מורנו הרב המגיד ממעזריטש למשוח 
את הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק רבינו הזקן, למשוח אותו לנשיאות לדורותיו, בכח זה נמשח 
חותני הרה"ק )אדמו"ר האמצעי( ואני, הנה בכח זה משחתי אותך ]אדמו"ר מהר"ש[ ובכח זה 

הנני מושחו )את אדמו"ר הרש"ב([.

מדברים אלו מובן בצורה ברורה שמאז ומתמיד הצ"צ חפץ בבנו המהר"ש כממלא מקומו.

6( סה"ש תש"ה ע' 31. ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש )בעריכת כ"ק אד"ש מה"מ( עמ' 78.

7( ספר המאמרים תש"י עמ' 163.
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שב על הכיסא וידעו שאני הושבתיך
ישנו סיפור נוסף שממנו משמע שהצ"צ ניסה 'לשכנע' כביכול את אדמו"ר מהר"ש לקבל ע"ע 

את הנשיאות:

אשה אחת ממשפחת בית רבי )כמדומה בתו של רבי לוי יצחק חתנו של הרבי ה'צמח צדק'( 
סיפרה שהיתה רגילה לפרקים ללוות מעות מהרבי מהר"ש )בחיי הרבי ה'צמח צדק'(, והיתה 

קוראת לו בשמו. וגם היתה אומרת לו 'אתה' )דו(, כי היתה מבוגרת ממנו בשנים.

פעם אחת באה ללוות ממנו כמה רובלים ואמרו לה שהוא אצל אביו הרבי הצמח צדק, והמתינה 
עליו בחדר הסמוך. בשעת ההמתנה שמעה את הרבי הצמח צדק אומר לבנו הרבי מהר"ש: "שב 
על הכסא וידעו הכל שאנכי הושבתיך". סירב הרבי מהר"ש באמרו: "אינני יכול מפני האחים", 
אמר לו אביו הרבי הצמח צדק "הרי יהיו לך יסורים". ענה לו הרבי מהר"ש שוב, כאמור, שאין 
הוא יכול מפני האחים, כשיצא הרבי מהר"ש מחדר אביו הרבי הצמח צדק, דיברה אליו האשה 
הנ"ל, בלשון ר' שמואל, שאל אותה הרבי מהר"ש מאי האי? והשיבה ששמעה הכל. והזהיר 

אותה הרבי מהר"ש, שלא תספר ממה שאירע לאף אחד וגם תמשיך להתיחס אליו כמקודם. 

"אליו תשמעון כאשר שמעתם אלי"
כפי הנראה, החל מתחילת שנת הסתלקותו )תרכ"ו(, התחיל הצ"צ לרמז גם לקהל החסידים כי 

כ"ק אדמו"ר מוהר"ש הוא זה שירש את כסאו.

לאדמו"ר  הצ"צ  ציווה  תרכ"ו  שנת  שבראשית  מביא8  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
מו"ח  כ"ק  )מספר  צדק  צמח  דער  רבי  דער  "האט  ההוא  בזמן  ברבים.  דא"ח  לומר  מוהר"ש 
אדמו"ר שליט"א( געשיקט א צעטעל צום עולם ]הרבי הצמח צדק שלח פתק לציבור[: אליו - 

)אדמו"ר מהר"ש( - תשמעון כאשר שמעתם אלי". 

בשנה זו גם כתב הצ"צ את המכתב הבא9:

לבני ידידי וחביבי הר"ש שי'

ראיתי דא"ח שלך והוטב בעיני מאד השי"ת יחזק לבך ושכלך להוסיף אומץ בתורתו 

ועבודתו וחזקת והיית לאיש פתח פיך ויאירו דבריך10 ואני מבטיח לך מה שאמרתי בעל 

פה וכאשר אמרתי לך מה ששמעתי מאאזמו"ר הגאון ז"ל חזק ואמץ לכתוב ולהגיד ואני 

סומך אותך בסמיכה רבה ואל תירא משום אדם והשי"ת יצליח לך ברו"ג ללמוד וללמד 

לשמור ולעשות, אביך הדו"ש וטובת אנ"ש

מנחם מענדל בן דבורה

מכתב נוסף בענין זה כתב הצ"צ לאדמו"ר מהר"ש:

8( ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש )בעריכת כ"ק אד"ש מה"מ( עמ' 13.

9( שם. סה"מ תשי"א ע' 171. אג"ק הצ"צ אגרות כב־ג.

10( בהערה באג"ק מביא: השוה אגרות אדה"ז סי' נא שבלשון זה הסמיכו הרמ"מ מויטעפסק והר"א מקאליסק 
את רבנו הזקן.
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לאה' בני המופלג מ' שמואל נ"י

רצוני שתקבל ע"ע לשמוע בכל יום מאנשים ענינים ולהתיישב היטב עמהם ולהגיד 

לקיים  לכן  רצוני באמת  וזהו  הנאמרים  חסידות  הדברי  וגם תחזור עמהם  עצה  להם 

כאמור למעלה בל ישונה.

אביך הדו"ש

מנחם בן דבורה לאה

"מקנא אני בממלא מקומו של הצ"צ"...
חסידים מספרים, שפעם הסביר הרבי מהר"ש כמה מהסיבות לכך שהוא היה זה שצריך לקבל 

את עול ההנהגה ולא אחד מאחיו. וכך אמר פעם אדמו"ר מהר"ש:

דעדיפנא מאחאי )עדיפותי על אחי( הא' הוא שפעם הייתי חולה מזה שהתעמקתי הרבה בדא"ח 
בענין יחודא עילאה, המחלה היתה שלא ראיתי את העולם )הכל היה בטל במציאות בעיני(, 
רק כשבא אבי הצ"צ לבקרני אז הייתי רואה את העולם וכשהיה הולך השאיר אצלי את מקלו, 
וראיתי את העולם. פעם שאבא ביקר אצלי אמר לפני מאתיים מאמרים  ראיתי את המקל, 

ואותם המאמרים לא שמעו אחי )ר' שמואל גרונם היה סבור שהמאמרים היו בענין יחו"ת(.

ועדיפות שניה שיש לי על אחי היא: בעת הסתלקותו של אבא כ"ק הצ"צ, יכולתי לפעול שאבא 
בעצמו יטבול במקוה ללא כל סיוע כמו הרב המגיד ז"ל. אך אני לא עשיתי זאת מחמת שתי 
סיבות א' כדי שאחי לא יקנאו בי, משום שהם לא יכלו לעשות זאת. ב' כדי לראות דבר שכזה 

 מכתב כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לבנו אדמו"ר המהר"ש,
בו מביע את רצונו להתחיל להנהיג את עדת החסידים
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היו באים אנשים רבים וזה היה גורם לצפיפות ולדוחק, ומהשש סכנת נפשות ח"ו לא עשיתי 
זאת. 

מענין לציין סיפור נוסף שקשור לבחירתו של הרבי המהר"ש על פני אחיו: פעם אחת בצעירותו, 
הזדמן הרבי המהר"ש לקיוב, בעברו ברחוב חלף ליד בית בו שהה באותה עת הרה"ק רבי דוד 
דוד:  בנו של הצמח צדק, אמר רבי  לו שזה  והסבירו  זה הנוסע,  דוד מי  מטאלנא, שאל רבי 
"מקנא אני בממלא מקומו של הצמח צדק.." תמהו מקורביו ואמרו: "הלא צעיר הוא?" אך 

רבי דוד לא השיב להם רק חזר שוב על דבריו: "מקנא אני בממלא מקומו של הצמח צדק..."

 ה 
המחלוקת והנסיעה לקאפוסט 

דמותו של המהרי"ל
הטבעי  הממשיך  את  בו  וראו  המהרי"ל  על  עיניהם  את  שמו  מהחסידים  רבים  הידוע,  כפי 
לנשיאותו של אביו. הסיבה לבחירתם במהרי"ל היתה, כיון שהיה בכור הבנים ונודע בעבודת 

ה' העצומה שלו ובקירובים הגדולים שהיו לו מאביו ומזקניו.

טעמם של החסידים לא היה ענין של מה בכך, כפי שניתן להבין גם מתיאורו של הרבי הריי"צ 
לדמותו ותולדות חייו של המהרי"ל11:

יהודה  ר'  ורבנא  ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא  "הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא 
לייב, מוהרי"ל, בן הוד כ"ק אדמו"ר המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא 

ורבנא ר' מנחם מענדל בעל צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. 

התניא  בעל  הרב  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  והוד  תקס"ח  בשנת  נולד  מוהרי"ל  אדמו"ר  כ"ק  הוד 
והשו"ע היה הסנדק שלו והוא בן השני של הוד כ"ק אדמו"ר בעל צמח צדק. כשהי' בן חמשים 
ושמונה שנה נסתלק הוד כ"ק אביו אדמו"ר בעל צמח צדק, י"ג ניסן תרכ"ו, וביום השלישי 
לחודש אלול תרכ"ו עזב את עיר ליובאוויטש ויעתיק מושבו לעיר קאפוסט פלך מאהליב. הוד 

כ"ק אדמו"ר מוהרי"ל וכ"ק אחיו הרבנים הם דור רביעי לנשיאי חסידי חב"ד".

"לית דין בר נש"
תוארו ומעלותיו מובאות ביתר פירוט בספר בית רבי )שמחברו היה מחסידי קאפוסט(:

ארי׳ דבי עילאה אדמו״ר הר״ר יהודא ליב נ"ע נודע ביהודה ותהלתו בקהל חסידים. וכולם 
עונים אחריו מקודש מקודש. נולד בערך שנת תקע״א ורבינו הגדול נ״ע הי' סנדק שלו כאשר 
התחיל אביו רבינו נ״ע לחנכו בתורת ה׳ גדל והצליח וגם עשה פרי. וכל אשר הגדיל הנער גדל 
עמו גם שמו הטוב. כל עיונו ומגמתו הי׳ רק בתורת ה׳ ועבודתו. ולבד לימודו בתורת הנגלית 

11( הקריאה והקדושה גליון 51, חשון תש"ה.
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נכספה וגם כלתה נפשו ללימוד הקבלה והחסידות. והי׳ הולך לשמוע צוף אמרי נועם מזקנו 
הקדוש אדמו"ר האמצעי נ״ע והתקשר אליו בחבלי עבותות האהבה והי׳ שותה בצמא דברי 

קדשו. וזקנו הקדוש הי׳ מחבבו מאד והי׳ ממתין עליו באמירת ד"ח.

. . אחר פטירת זקנו הי׳ שנים רבות שלא התקשר כ״כ לאביו רבינו. ורבינו הי׳ משתדל לקשרו 
אליו ועלתה לו הדבר בשנת תר״ג בהיותו עמו בפ״ב )כמ"ש לעיל יעו״ש(. והי׳ יקר מאד בעיני 
אביו רבינו ורוב עניניו הי׳ על ידו. גם פקד עליו לחזור ד"ח לפני אנ"ש ולהשיב להם עצות 

רו״ג. ובעצמו הי׳ קוראו ר׳ ליב. והי׳ אומר עליו נאה דורש ונאה מקיים כו׳.

אופן עבודתו הי׳ מבהיל מאד ומהוויות העולם הי׳ מופשט לגמרי עד שכל רואיו אמרו לית 
דין בר נש. חזרתו הד"ח הי׳ נפלא בפנים לוהבות ומסבירות ורוב אנ"ש לא משו מאהלו כו׳".

המהרי"ל שומע על ההסתלקות
הארוכות.  מנסיעותיו  אחת  באמצע  אלא  בליובאוויטש,  המהרי"ל  היה  לא  ההסתלקות  בעת 
מסופר, שקודם חג הפסח בא לקרעמנצ'וג ורצונו היה להיות שם בחג הפסח ורק אחר חג הפסח 
לנסוע הלאה לדרכו, כי הצ"צ אמר לו שנסיעתו תארך עד חודש תמוז לערך. בי"ג ניסן נפטר 
אביו הצ"צ נ"ע. מברק ]טעלעגראם[ עם ידיעה זו הגיע לקרמנצ'וג בערב פסח, וכתוצאה מכך 

אחר הפסח שב לביתו.

בנסיעתו לביתו עבר בהרבה ישובים ובכל מקום שבא באו אליו ובקשהו לומר דא"ח ושיתמנה 
לממלא מקום אביו הק', אך המהרי"ל אמר לכל הפונים אליו, שאינו רוצה בשינוי משמעותי 

מכמו שהיה לפני ההסתלקות ורצונו רק לחזור דא"ח כמו שהיה בחיים חיותו של אביו נ"ע.

על דבר נוסף שהיה בעת שהותו זו של המהרי"ל בקרעמנצ'וג סיפר החסיד ר' יהושע מהווראדנא 
שהיה מראשוני המקושרים לאדמו"ר מהר"ש והיה גם הוא בקרעמנצ'וג באותה העת:

כ"ק  מבני  ואחד  אחד  כל  מעלות  דבר  על  ודיברו  המהרי"ל,  כ"ק  עם  התוועדו  חב"ד  חסידי 
אדמו"ר הצ"צ ולא חשבו מקודם לדבר אודות מעלת כ"ק אדמו"ר המהר"ש, מ"מ שאלו אותו 
ומה דעתו על דבר אודות הצעיר היינו כ"ק אדמו"ר מהור"ש, והשיב כ"ק מהרי"ל: הצעיר 
הוא בודאי "מסכת" ולא עוד אלא שהוא "מסכת גדולה"12. וסיים ר' יהושע שדבר זה היה א' 

מהדברים שבגללו התקשר לאדמו"ר המהר"ש.

מדברים אלו מובן שהמהרי"ל בעצמו הכיר במעלת אחיו אדמו"ר המהר"ש ולא חפץ לקבל על 
עצמו את עול ההנהגה אלא רק להמשיך לחזור דא"ח.

המחלוקת והמעבר לקאפוסט
למרות חוסר רצונו של המהרי"ל לקבל את עול ההנהגה, היו חסידים שהתקשרו אליו עוד בחיי 
הצ"צ והם רצו שהוא יקבל על עצמו להמשיך את השולשלת. וכפי שמסופר13 שבבוא המהרי"ל 

12( ראה לעיל שהמהרי"ל התבטא כך על אדמו"ר המהר"ש פעם נוספת במהלך הדיונים על ירושת אביהם.

13( מענין לציין את הערתו של כותב הספר בית רבי בענין זה: אין רצוננו לדבר מזה כי היה זה רק מעשה שטן 
אחד  יעוי"ש  מ"ח  ס'  ובשם  עמה"מ  ס'  בשם  מש"ש  בהקדמה  הא'  בחלק  עי'  הפריא.  אחים  ובין  העולם  המבלבל 
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להשקיטה  יכלו  ולא  שהתעוררה  המחלוקת  מגודל  כמרקחה  העיר  היתה  כבר  לליובאוויטש 
בשום אופן. כתוצאה מכך העביר המהרי"ל את דירתו לקאפוסט, אך אמר שנוסע לשם רק לפי 

שעה עד שיחזור השלום.

כתבי  בגין  היתה  המחלוקת  שראשית  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  התבטא  המחלוקת  סיבת  על 
של  חותנו  והיה  הזקן  אדמו"ר  מחסידי  שהיה  פריידעס  שלמה  ר'  הרה"ח  שרשם  חסידות 
המהרי"ל, הכתבים היו אצל המהרי"ל ולאחר זמן הגיעו לידי אדמו"ר מהר"ש, ובעקבות זה 

שאדמו"ר מהר"ש לא הסכים להחזיר את הכתבים החלה המחלוקת.

חסידים מספרים, שאחת הסיבות לנסיעתו לקאפוסט היתה כיון שאחרי הסתלקות הרבי הצמח 
צדק, אמרו כל אחד מבניו הקדושים חסידות בזמנים מיוחדים, פעם יצא שהמהרי"ל ואדמו"ר 
והלכו  זמן. באמצע אמירתו של המהרי"ל הלכו החסידים ממנו  מהר"ש אמרו כמעט באותו 
לשמוע את אדמו"ר המהר"ש, ויאמר המהרי"ל: "כבוד אין כאן, אך אי כבוד יש כאן" ובגלל 

זה הלך לקאפוסט.

בצירוף  שהתלקחה  המחלוקת  אש  אך  בליובאוויטש,  להישאר  היה  המהרי"ל  רצון  כאמור, 
הפצרותיהם של חסידיו, לא הותירו לו ברירה והוא הוכרח לעזוב את ליובאוויטש, ואכן בג' 
אלול תרכ"ו עזב המהרי"ל את ליובאוויטש ולאחר זמן קצר התיישב בקאפוסט ביחד עם בנו 

ר' שלמה זלמן )שלימים הנהיג את חצר קאפוסט בעצמו כמסופר לקמן(.

הרה"ח ר' יעקב לנדא מתאר ברשימותיו את עזיבתו של המהרי"ל בצירוף הרקע שהביא לצעד 
זה:

אחרי פטירת הצמח צדק היה דעת המהר"ש שכל האחים יישארו בליובאוויטש וכ"א יאמר 
חסידות בשבת אחת על הסדר והיה חסידים ערמומיים שלקחו את הרה"ק ר' יודא לייב זי"ע 
לקאפוסט, וכוונתם היתה על בנו הרה"ק ר' שלמה זי"ע מח"ס מגן אבות והיה להמהר"ש עגמת 

נפש גדול מזה, ובעת שנסע הררי"ל לקאפוסט אמר למהר"ש "אן עבירה א ברודער".

בחודש אלול התיישב המהרי"ל בקאפוסט ולחודש תשרי תרכ"ז הגיעו לקאפוסט ריבוי עצום 
של חסידים שחפצו במהרי"ל כממשיך הדרך.

פטירת המהרי"ל
תרכ"ו  חשון  ובג'  המהרי"ל,  חלה  תשרי  חודש  בסוף  ארכו.  לא  המהרי"ל  של  נשיאותו  ימי 

נסתלק ומ"כ בקאפוסט.

את ימים אלו תיאר הרבי הריי"צ14:

"במשך ימי נשיאותו, חדשי אלול ותשרי, בקרו אותו אלפי חסידי חב״ד. בשמחת תורה תרכ״ז 
נחלה ובמשך ימים אחדים נתגברה מחלתו, וביום ג׳ מרחשון נשבה ארון הקדש ומ״כ בעיר 

קאפוסט. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל".

מרבותינו דיבר פעם עד"ז ואמר מה יש להתפלא על מעשה שטן ר"ל וכו'.

14( הקריאה והקדושה שם. 
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מהר"ש  לרבי  הודיעו  כאשר 
על הסתלקות אחיו, התבטא 
אזא  ברודער,  "אזא  בכאב: 
פארוואס  איי  איי  ברודער, 
מודיע  ניט  מיר  מען  האט 
דאך  וואלט  איך  געווען? 
דעם  פון  ארויסגעריסן  אים 
הענט"  די  פון  המוות  מלאך 
]כזה אח, כזה אח, מדוע לא 
מחלצו  הייתי  לי?  הודיעו 

מידיו של מלאך המוות[. 

לאחר פטירת המהרי"ל שלח אדמו"ר המהר"ש מכתב ניחומים לבנו וממלא מקומו מהרש"ז, 
לקראת סיום המכתב שולל אדמו"ר המהר"ש את ביקורו בקאפוסט ומציע לחשוב איך להחזיר 

את השלום על כנו15:

אדבר  מה  אומר  מה  העבר,  יום עש"ק  מוויטעבסק שלום,  בבואי  "מכתבו קבלתי 

אנחמכם אחר הגבורות הנוראות האלה וגדול כים שברך מי ירפא לך הנותן ליעף ינחמנו 

ממעון קדשו כמארז"ל ברבות סוף א"ב קדמאה דאיכה לקתה בכפלים נחמה בכפלים 

נחמו נחמו עמי יאמר אלקי' להיות מי ירפא לך כו'. 

שנשמע  מאחר  אך  להיות  רצוני  היה  באמת  ]קאפוסט[  למחנם  נסיעתי  בדבר 

ונוסף לזה כי אינני רואה נחיצות תועלת ענין נכון  ממאהילאב מהילוך המחלה ר"ל 

מנסיעתי ובפרט כאשר שמעתי ברור שמעלתו יהיה במחנינו ]ליובאוויטש[ תומ"י אחר 

שלשים ונוכל להתיישב היטב בענין קביעות דירתך איך להתרחק מנדנוד מחלוקת ח"ו 

בכדי שישכון בפורנו אהבה אמיתית וד' הטוב ינחנו במעגלי צדק למען שמו לקרב 

הלבבות באמת ויברך אותנו בתוך עמו ישראל בשלום כחפצם וחפץ דודם מלונ"ח. 

שמואל

בקשתך במכתבו אלי קימתי' ורי"ב הבטיחני חזק".

לאחר שהמהרי"ל נסע לקאפוסט ואיתו הלכו ריבוי חסידים, חששו חסידי אדמו"ר המהר"ש 
שנשארו בליובאוויטש שמא הדבר ישאר כך, שרוב החסידים יהיו בקאפוסט.

בהקשר לזה מסופר, שבאותה עת טייל פעם אחת אדמו"ר מהר"ש במרכבתו, ועמו הגאון ר' 
שניאור זלמן מלובלין בעל התורת חסד )שנשאר בליובאוויטש(, ושאל ר' שנ"ז את הרבי: "נו, 
ומה יהיה עכשיו?..." )דהיינו מה יהיה עם החסידים שנסעו לקאפוסט?( ענה לו הרבי: "אבי 

אמר לי שהדבר ימשך חודשיים בלבד!" ואכן כך היה, ובג' חשוון תרכ"ז הסתלק המהרי"ל.

עוד ידוע שאחרי ראש השנה התבטא המהרי"ל: "אך, וואס קנאת אחים קען אויפטאן..." ]מה 
שקנאת אחים יכולה לפעול[.

15( ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש )בעריכת כ"ק אד"ש מה"מ( עמ' 14.

 ציון המהרי"ל בקאפוסט. בשנים האחרונות
שופץ המקום והוקמה מצבה חדשה
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עם סיום פרק זה חשוב להדגיש, שע"פ המובן מדברי הימים ההם, המהרי"ל בן הצ"צ עצמו 
לא חפץ בחילוק זה והקמת חצר בקאפוסט, ורצונו היה להישאר בליובאוויטש בשלום עם שאר 
האחים ובתוכם אדמו"ר מהר"ש. אך המחלוקת שהתפתחה בין החסידים הכריחה אותו לנקוט 

בצעד זה.

 ו 
חסידים מתקשרים לאדמו"ר מהר"ש 

סיפורו של ר' יהושע הארודנער
על אף שהיו חסידים שנסעו לקאפוסט, מ"מ גדולי החסידים החלו לאט לאט לגלות את גודל 
קיבוץ  שב  אט  ואט  אליו.  להתקשר  והחלו  מהר"ש  אדמו"ר  של  האלקית  וקדושתו  חסידותו 

החסידים לליובאוויטש תחת הנהגתו הק' של אדמו"ר המהר"ש.

אחד מגדולי החסידים של אדמו"ר הצ"צ היה ר' יהושע הארודנער, אחרי הסתלקות אדמו"ר 
הצ"צ אמר לחסידים שבסביבתו, שלדעתו צריכים לנסוע לאדמו"ר מהר"ש, והביא לכך שני 

ראיות:

מאוד  והתאמץ  בלקו"ת,  קושיא  לו  היתה  זה  לפני  שנים  מכך שכמה  היא  הראשונה  הראיה 
להבין את התירוץ לקושיא זו ולא מצא מענה. והחליט שיסע לליובאוויטש וישאל זאת מהצ"צ, 
ונכנס ליחידות אך שכח לשאול, וחרה לו מאד ומרוב התרגשות נשך אצבעו עד זוב דם ועמד 
קושיא  איזו  לך  יש  ודאי  כ"כ  טרוד  אתה  מדוע  לו  ואמר  המהר"ש  אליו  ניגש  פינה.  באיזה 

בלקו"ת ובודאי קושיא זו וזו )ובדיוק אמר לו מה שהיה קשה לו( ותירץ לו.

וסיים ר' יהושע: זה שידע שיש לי קושיא בלקו"ת אין זה פלא כ"כ, כי הבין שיש לי איזה דבר 
שנוגע לי וא"כ אין זה כי אם שאלה בלקו"ת, אבל זה פלא שידע אותה וענה לי תירוץ להפליא.

הראיה השניה היתה שראה פעם את אדמו"ר הצ"צ מנשק לבנו אדמו"ר מהר"ש בראשו כשהיה 
ילד, ונשיקה של הרבי אינה פשוטה, ומה שנשקו בראשו היה זה בשביל גדלות המוחין שלו. 

הרשד"ם מורה להתקשר למהר"ש
ז״ל  דובער  שמואל  ר׳  הרה״ח  אל  הצעירים  החסידים  אחד  בא  ההיא  שבתקופה  מסופר, 
מבאריסאוו, ושאלו למי מבניו של הרבי יסע כעת? ענה לו הרה״ח ר׳ שמואל דובער: לחלק 
בין הבנים של הרבי אין אנו יכולים, מפני שכולם צדיקים, ולכן לא אוכל לומר לך. אך מה 
שכן אוכל לומר, למי אני אסע - חושבני לנסוע אל הבן הצעיר. ואז הסביר הרשד"ם מדוע הוא 

חושב לנסוע לבן הצעיר דוקא )כך היו רגילים לקרוא לרבי מוהר״ש(:

"לפני איזה זמן הייתי בליובאוויטש. הרבי הצ״צ אמר חסידות, כנהוג, ובין השאר אמר איזה 
ענין אשר בס׳ עץ חיים מפורש ההיפך מזה. חשבתי על כך - ממשיך ר׳ שמואל דוב לספר - 
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ולא מצאתי פתרון לתרץ ולפרש מה שאמר הרבי. במוצאי שבת קודש, נכנסתי אל א׳ מהבנים 
ואמרתי לו, שיש לי קושיא במאמר שאמר הרבי בש״ק. ענה לי: בודאי אתה מתכוון לקושיא 
מספר עץ חיים, שם איתא להיפך. אמרתי לו: אמנם, כן הדבר. הוא החל לתרץ את הקושיא, 
אך הדברים לא נתקבלו אצלי כל כך. נכנסתי אחר־כך לבן אחר מבניו של הרבי הצמח צדק, 
ואמרתי לו אודות הקושיא שיש לי במאמר. הוא שאל ממני את הקושיא, ואמרתי לו כנ״ל. 
אמר לי, שאמנם כן, זוהי קושיא חזקה והחל לתרצה, אך משום מה הסבריו לא נתקבלו אצלי.

בתוך כך, יצאתי לטייל קצת בחצר והחילותי לחשוב: מילא הקושיא כשלעצמה - בעת שאכנס 
)בעת  זקן  כבר  הרבי  הלא  לעצמי,  חשבתי  אולם,  זאת.  יתרץ  בודאי  ליחידות,  הרבי  אצל 
הסתלקותו היה כבר קרוב לגבורות( וממילא - אל מי להתקשר. הוא כבר שאל מא׳ מהבנים, 
שגם הוא כיוון להקושיא הנ״ל, ותירץ את הקושיא, אבל אצלו לא נתקבל כ״כ התירוץ. גם 
את הבן השני שאל את הקושיא ותירצה, אבל גם התירוץ שלו לא נתקבל אצלו. כך הולך הוא 

ומהרהר בכל אלה, תוך כדי טיולו בחצר.

בין כה וכה - ממשיך החסיד ר׳ שמואל דובער לספר - החל להאיר השחר )בליובאוויטש מתחיל 
להאיר בערך חצי שני׳ ובשעה שני׳ כבר ניכר מעט אור(. ראיתי, שמביתו של הבן צעיר חודר 
אור. אמרתי לעצמי: הבה אכנס אצלו ואשאל אותו את הקושיא. ניגשתי לדלת החיצונה. והנה 
אינה סגורה. נכנסתי לפרוזדור וראיתי דרך החלון הקטן שבדלת החדר הפנימי )בדלת היה 
וניתן היה לראות גם בפרוזדור איך  ידי הנר שדלק בחדר הפנימי חדר אור,  חלון קטן, ועל 

להכנס( שהוא יושב ליד השולחן ובידו ספר גדול, כמו גמרא או פוסקים.

נגעתי בדלת והנה היא סגורה; דפקתי קלות על הדלת, ושאל מי זה. כאשר אמרתי לו את שמי, 
ביקש להמתין רגע ותיכף יפתח. המתנתי מעט ופתח את הדלת. כשנכנסתי, והנה אני רואה על 
השולחן עיתון )א צייטונג( ואין שם שום ספר. אמרתי לו: אצל חסידים זה לא יתכן; אני ראיתי 
שהיה בידכם ספר גדול. אמנם לא אוכל לדעת איזה ספר, גמרא או אחד מספרי הפוסקים, 
או ספר קבלה - אבל בטוח שזה לא היה עתון! אמרתי עוד, כי אם יראה את עצמו כך, תיכף 

יתוודע הדבר בכל העיר.

הוא הראה כמו פנים שוחקות - ממשיך ר׳ שמואל דוב בסיפורו - ואמר: נו, טוב, אבל מה אתה 
רוצה? אמרתי לו כנ״ל, שיש לי קושיא במאמר שנאמר בשבת קודש. אמר לי מיד: בודאי בענין 
פלוני, ושבספר עץ חיים מפורש ההיפך. אמרתי לו, כן הדבר. החל הרבי מוהר״ש להסביר את 
הענין. ראיתי שנפתחין ונובעין אצלו מעיינות החכמה. כך דיבר שעה ארוכה, עד שהוחוור הכל 

ושוב לא היה מקום לשום קושיא.

כשנכנסתי אל הרבי - מסיים ר׳ שמואל דוב את סיפורו לאותו חסיד צעיר - לא הזכרתי כלל 
אודות הקושיא. אך מכיון שמחשבתי היתה תקועה בעיקר למי מהבנים להתקשר - קבלתי זאת 
בתור הוראה ותשובה על שאלתי, ולכן אני בע״ה נוסע לצעיר הבנים של הרבי הצ״צ, הרי הוא 

המוהר״ש, כנ״ל".

אדמו״ר  לכ״ק  והתקשר  לליובאוויטש  מיד  נסע  הסיפור,  את  כאשר שמע  צעיר,  חסיד  אותו 
מוהר״ש נ״ע.
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חסידים נוספים מתקשרים למהר"ש
בהקשר זה אמר פעם הרה"ח ר' דן תומארקין: "כל הרבנים הקדושים בניו של כ"ק אדמו"ר 
בחסידותו,  בגאונותו  ידוע  היה  מהרי"ל  כ"ק  כגון  מתעסקים.  הם  במה  כולם  יודעים  הצ"צ, 
)בעיקר היה מסור מאד לתורת כ"ק אדמו"ר האמצעי( ובעבודתו הקדושה. כמו כן אחיו כ"ק 
מוהרש"ז, כ"ק מהרי"ן שהיה אח"כ בניעזין והיה ידוע בתור גאון נפלא, וכן שאר האחים, אולם 
הצעיר איש אינו רואה אצלו מאומה ולא יודעים עליו כלום ואילו כשמתחילים לדבר עמו אין 

מקצוע בתורה שאינו בקי בו.

אם כך לומד הוא תורה בצנעא ועוסק בתורה לשמה וממילא הלא נאמר באבות )פ"ו בתחילתו( 
ונותנין לו מלכות ממשלה ומגלין לו רזי  ויראה כו'  זוכה לדברים הרבה כו' ומלבשתו ענוה 

תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק כו' ומרוממתו על כל המעשים".

וסיפר  מהר"ש.  לרבי  לסיבת התקשרותו  מזמבין  לנדא  אברהם  ר'  את  החסידים  פעם שאלו 
שבחג הפסח תרכ"ו, אחר הסתלקות הצמח צדק, בעת התפילה, נפלה במחשבתו שאלה - מה 

יהיה אם חלילה יסתלק הרבי )כיוון שדר רחוק מליובאוויטש, עדיין לא ידע על ההסתלקות(.

את  וראה  אברהם  ר'  הביט  הקריאה,  אחר  התורה  ספר  את  הגביהו  כאשר  מכן  לאחר  והנה 
התיבות מפרשת פינחס )במפטיר( "ולא תיהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה", והוסכם 

בדעתו שהכוונה היא לרבי מהר"ש. 

גם החסיד ר' יקותיאל מליעפלי התקשר לרבי המהר"ש, מסופר שבהיותו בליובאויטש אחר 
הסתלקות הצ"צ בחר לו רבי מבין בני הצמח צדק ואמר לרבי המהר"ש16: "עד עתה היית לי 

"אתה" כעת אתה לי רבי! חבוש כובעך ואמור חסידות!". 

יצחק  מענדל  ר'  סיפר  לליובאוויטש:  מהר"ש  לאדמו"ר  שנסע  לחסיד  ארע  מענין  סיפור 
שו"ב מוויטעבסק, שאחר הסתלקות הצ"צ החליט לנסוע עם קהל חסידים ממקומו לאדמו"ר 

המהר"ש, ביום הש"ק שמעו דא"ח ולמחרת נכנסו ליחידות. 

"בכניסתי", מספר רמ"י, "ראיתי והנה רבנו הצ"צ יושב על כיסאו, וברוב השתוממתי נרתעתי 
לאחורי, אך יראתי לצאת שמא יתפסו אחרים את מקומי, ושוב התקדמתי וראיתי את הצ"צ 
ונסוגתי שנית, עד שאדמו"ר מהר"ש קראני וישאל מה לך פה? ואז ניגשתי וראיתי את צורת 

רבינו מהר"ש".

משיכת הלב
מסופר, שפעם בהיות כ"ק אדמו"ר מהר"ש בשדה עם חסידיו, היה בשמחה והיתה דעתו בדוחה 
עליו. נזדמן שאחד מחסידי האדמו"ר מליאדי חזר באותה עת מרבו, וכשראה את המון החסידים 

ונודע לו כי רבנו עצמו חונה במקומם, נעצר בדרכו ונתחבר לאנ"ש.

"דו פארסט פון ליאדי ]אתה נוסע מליאדי["? שאלו רבינו. השיב החסיד: "כן". אמר לו הרבי: 

16( ספר השיחות תש"ב, בתרגום ללה"ק, עמ' צט.
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)הושט לשונך  גיעהרט  וועלכע חסידות האסטו דערטאן  זאגען  דיר  וועל איך  די מונג  "ווייז 
ואומר לך איזה חסידות שמעת שם(" וכך הווה... 

בשונה משאר החסידים שהחליטו לבד לאן ליסוע ולמי להתקשר, החסיד ר' יצחק מדיסנא הציע 
את שאלה זו בפני אדמו"ר מהר"ש ושאלו האם לנסוע לקאפוסט או להישאר בליובאוויטש.

ענה לו הרבי מהר"ש שיקח כתב מקאפסוט ויקח כתב שלו, ילמד את שניהם ולאן שתהיה לו 
משיכת הלב - לשם יסע! 

 ז 
חצר קאפוסט

חצר קאפוסט בהנהגת רש"ז
כמסופר לעיל בג' חשון תרכ"ז נפטר המהרי"ל מקאפוסט, לאחר פטירתו החל בנו מוהר"ר 
שלמה זלמן להנהיג את חצר קאפוסט. שניים אלו היוו את זמנה העיקרי של חצר זו, ור' שלמה 

זלמן היה למנהיג המשמעותי ביותר בתולדות חצר קאפוסט.

על הרש"ז מקאפוסט כותב אדמו"ר מוהריי"צ17:

 - זלמן  שלמה  מוהר"ר  תפארתו  שם  קדושת  כבוד  ופרישא,  חסידא  הגאון,  אדמו"ר  "כ"ק 
מוהרש"ז - בן הוד אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' 

יהודה ליב - מוהרי"ל מקאפוסט.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ז נולד בשנת תק"ץ בעיר ליובאוויטש, והוא בנו בכורו של הוד כ"ק אביו 
אדמו"ר מוהרי"ל.

כשהי' בן שלשים ושבע נסתלק הוד כ"ק אדמו"ר מוהרי"ל - ג' מרחשון תרכ"ז - וישב על כסא 
הוד כ"ק אביו אדמו"ר מוהרי"ל נ"ע בעיר קאפוסט. כ"ק אדמו"ר מוהרש"ז הוא דור חמישי 

לנשיאי חסידי חב"ד.

בהנוגע  ועשה  פעל   - תר"ס  אייר  תרכ"ז,  מרחשון   - נשיאותו  שנות  וארבע  שלשים  במשך 
לטובת כלל ישראל, נוסף על כל מה שפעל ועשה לטובת חסידי חב"ד, כמבואר בדברי ימי 

נשיאי חב"ד.

בחקתי  אם  פרשת  קודש  ובשבת  מחלתו,  נתגברה  לזמן  ומזמן  במאד,  נחלה  תר"ס  בחורף 
יגן  זכותו  מאהליב.  פלך  קאפוסט,  בעיר  ומ"כ  נסתלק,  תר"ס  אייר  לחודש  ושבעה  בעשרים 

עלינו ועל כל ישראל". עכ"ל אדמו"ר מוהריי"צ.

17( הקריאה והקדושה גליון 45, אייר תש"ד.
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תיאור דומה מצינו שכתב כ"ק אד"ש 
הרה"צ  אודות  "במ"ש  מה"מ18: 
הרה"ח והרה"ג כו' הרש"ז מקאפוסט, 
סוף  ג'  חלק  רבי  בית  בספר  עיין 
הנ"ל  הכיר  הספר  ]שמחבר  ח'  פרק 
אישית[, וז"ל "נשא את שמו הק' של 
רבנו הזקן נ"ע )כוונתו לבעל התניא( 
ושל זקנו הרה"ח ר' שלמה פריידעס 
זלה"ה, בכ"מ הי' חותם רק בשם אחד 
שלמה זלמן או ש' זלמן, במקום אחד 
ראינו חתימתו כזה שלמה ש' זלמן", 
ומ"כ  תר"ס  אייר'  כ"ז  והסתלקותו 
בקאפוסט בנו יחידו הוו"ח אי"א נו"נ 
ברבנות  נהג  לא  ליב,  יהודא  מו"ה 

כלל ופרנסתו הי' במסחר".

את  שראה  סיפר  הרש"ב  אדמו"ר 
ופאות  ארוך  זקן  לו  והיה  הרש"ז 
התבטא  כן  כמו  ארוך.  וגופו  ארוכים 
על חסידי קאפוסט19: "עש איז עפעס 
יסודות  אן  עפעס  סחורה,  אנדערע 
כלל" ]זה סחורה אחרת לגמרי, משהו 

ללא יסודות כלל[. 

יחסו של הרבי למנהיגי קאפוסט
על יחסו של הרבי לאדמו"רי קאפוסט ניתן ללמוד מסיפורו של ר' שד"ב לוין: באחת מחוברות 
אותו  רשמתי  ובמפתח  בפה,  מציצה  בענין  מלאדי  מהרי"ד  מאדמו"ר  הדפסתי  תורה,  יגדיל 
במדור חסידים הראשונים. כשהכנסתי את עלי ההגהה העביר אותו הרבי אל מדור רבותינו 

נשיאינו ורשם שלושה כוכבים בין כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ובינו, וכן נדפס.

מאז ואילך כל פעם שהדפסתי משהו מאדמו"רי קאפוסט, באברויסק, ולאדי, הכנסתים למדור 
רבותינו נשיאינו בהפסק שלושה כוכבים.

ראוי לציין ביטוי מענין של הרבי בהקשר לאדמו"רי קאפוסט20:

"בנוגע לדורו של אדמו״ר הצ״צ ]שהוא הדור השלישי, וממילא הרי זו חזקה[ מצינו, שנשיא 
דורנו ברשימותיו אודות תולדות הצ״צ — מתאר כאו״א מבניו בתואר ״אדמו״ר״!

18( אג"ק כ"ק אד"ש חי"ח עמ' קכח.

19( שם, שבת חנוכה תרע"ה.

20( ליל הושע"ר תשנ"ב, שיחות קודש תשנ"ב ע' 168.

שער ספרו של הרש"ז מקאפסוט "מגן אבות"
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ויש לומר, שמזה ישנה הנתינת־כח לכאו״א מאתנו, בתוך כלל ישראל, לקחת את ה״רחבות״ 
וה״התפשטות״ דהתואר ״אדמו״ר״"!

 ח 
מגן אבות - מאמרי הרש"ז מקאפוסט

רבותינו נשיאינו על מאמרי ה"מגן אבות"
של  שמו  )בגימטריא  אבות"  "מגן  השם  תחת  כרכים  בשבעה  לאור  יצאו  רש"ז  של  מאמריו 

רש"ז(.

כמובן, שבמשך השנים חסידי ליובאוויטש לא למדו את החסידות של קאפוסט באופן מוחלט. 
כפי שאמר אד"ש פעם: "בעבר כאמור לא היו לומדים את ה"מגן אבות" והיתה אימרה שגורה 

בפי חסידים שאין ללמוד בו".

אדמו"ר הרש"ב סיפר פעם, שאירע פעם שראה כתב של רש"ז מקאפוסט עם ד"ה ״להבין 
ענין הנסירה״, דרוש של ראש השנה, ומביא שם מכ״ק אדמו"ר האמצעי נ״ע. ואמר אדמו"ר 
הרש"ב: "ער האט עם א קוק גיטאהן, ער רעט און ניטא וואש" ]הוא הביט בו, הוא מדבר אך 

אין מאומה )דהיינו שאין בזה חידוש([.

ע"ז  להפיץ את מאמרי החסידות שלו אמר  ידוע שכשאדמו"ר הרש"ב התחיל  זאת,  לעומת 
]=התפוצץ אצלו  ים החכמה"  אין  אן אדער  אים  ביי  געפלאצט  הרש"ז מקפוסט: "עס האט 

ווריד בים החכמה[. 

אדמו"ר מוהריי"צ התבטא על מאמרי קאפוסט שאינו יכול לומר של מי הם21:

"בהנוגע )למאמרים ששייכים( לסניפים האחרים מלבד ליובאוויטש כמו קאפוסט, לאדי, נעזין, 
בברויסק, רעציצא וכדומה הנה אצלי מובן הם חסרים, אמנם בשנים האחרונות באו לידי כשני 
מאות כרכים כתבים מלאדי וקאפוסט אבל אינני יכול לומר עליהם של מי הם כמו שאני יכול 

לומר על אלו השלש מאות בערך כרכים כתבים שבאו לידי בירושה מסניף ליובאוויטש".

לראות ממכתב  שניתן  כפי  אלו  למאמרים  נשיאינו  רבותינו  יחס  השנים השתנה  ברבות  אך 
אדמו"ר מוהריי"צ22:

"על דבר הספר מגן אבות כבר אמרתי בזה כי מה שילמד אם רק הלימוד הוא כדבעי - טוב הוא. 
ומה שכותב אודות המסופר הנה בכגון דא נאמר אוטם אזנו משמוע". 

21( אג"ק ריי"צ ח"ב עמ' שכד.

22( לתלמיד שרגא יצחק פינקאוויץ, י"ג אייר ת"ש.
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דעת כ"ק אד"ש על ה"מגן 
אבות"

דבר זה ניתן ללמוד גם מדו־שיח מענין בין כ"ק 
אד"ש לרש"ג23:

במגן  עיין  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  האם  רש"ג: 
אבות )של הרש"ז מקאפוסט( או ראהו? 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כן.

רש"ג: יש מאמר בפ' שמיני ושם מדובר על שני 
הענינים דגיהנם וכף הקלע.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ענין זה נמצא גם באחד 
בכלל  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  של  המאמרים 
מאמרי  על  מיוסדים  אבות  המגן  של  המאמרים 

הצמח צדק אלא שישנם שם הוספות.

על  מיוסדים  מהר"ש  אדמו"ר  מאמרי  ועד"ז 
להווכח  שניתן  כפי  ובפרט  צדק  הצמח  מאמרי 
עתה כאשר נדפסו הרבה מאמרים מהצ"צ רואים 

שהרבה ענינים נמצאים שם. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: עתה יכולים ללמוד בספר 
מגן אבות.

בהמשך השיחה נאמרו הדברים הבאים:

רש"ג: מתחילה הייתי ירא ללמוד בספר מגן אבות אך כיון ששמעתי מכ"ק מו"ח שהם מיוסדים 
על תורת הצ"צ הוריתי היתר לעצמי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: הם מאמרים עריבים )זיי זיינען געשמאקע מאמרים( והם מיוסדים על 
תורת הצ"צ עם תוספת ביאור.

רש"ג: לפנים היתה מחלוקת בין חסידים אם יכולים ללמוד את המגן אבות אבל כיון לאחר 
ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר כנ"ל התחלתי ללמוד בו. 

ישנה שם אימרה אודות החילוק בין צדיק גמור לשאינו גמור שבצ"ג הברכה מתקיימת מיד 
)טוט זיך אפ דער ענין גלייך( משא"כ בצדיק שאינו גמור הברכה שורה לאט לאט. אבל איני 

זוכר באיזה מאמר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: הרי בסוף הספר ישנו מפתח ויכולים למצוא את זה.

23( כ"ה תשרי תש"ל. המלך במסיבו ח"ב ע' סז ואילך.
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. . בעבר כאמור לא היו לומדים את ה"מגן אבות" והיתה אימרה שגורה בפי חסידים שאין 
ללמוד בו אבל עתה יכולים ללמוד בו, כיון שהם מיוסדים על תורות הצ"צ, הרי אפי' בדרך 
היא  ההקדמה  שרק  למרות  בו  ללמוד  נהגו  לא  בעצמו  הצ"צ  ע"י  לכו"ע  שנכתב  מצוותיך 

מהמו"ל.

רש"ג: אצל אחד החסידים הי' ספר דרך מצוותיך וכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע נטל זאת ממנו. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: היתה זו הוראת שעה, כמו שגם בלימוד ספר החקירה לא היו מרוצים 
כ"כ. 

 ט 
פרשיית הדפסת הלקו"ת לג' פרשיות

אד"ש מספר את סיפור ההדפסה
בהיום יום כ"ט ניסן נדפס הפתגם הבא:

"הקדמת הלקוטי תורה על ג' פרשיות "להבין ענין נפש האלקית כו'" הוא מאמר שאמרו רבינו 
הזקן לפני הצ"צ, וחזרו הצ"צ לפניו, ויאמר רבינו הזקן: נו, הטעמה? ויכתוב הצ"צ הנחה עם 
הגהות במוקף. רבינו ]הזקן[ הגיה את ההנחה, ויצווהו להכניס את ההגהות בפנים המאמר. על־

פי הצעת אאמו"ר ]מוהרש"ב[ בחרו במאמר זה בתור הקדמה ל'לקוטי תורה' ]הנ"ל[".

מהו הספר לקו"ת לג' פרשיות עליו מדובר בפתגם הנ"ל? מהדברים שלפננו עולה כי מדובר 
ידועה בה נדפס ספר עם דרושיו של הצ"צ, כשבשער כתוב שמו של  ולא  בפרשיה מענינת 

אדמו"ר מוהר"ש. על כך סיפר כ"ק אד"ש 
מה"מ באחד משיחותיו עם הרש"ג24:

שמעתם  "האם  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הדפסת  אודות  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק 

הלקוטי תורה לג' פרשיות?

רש"ג: לא. 

הסתלקות  אחר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
מליובאוויטש  שלחו  מהר"ש  אדמו"ר 
פרשיות,  לג'  תורה  הלקוטי  את  להדפיס 
על  ונודע  בווארשא  או  בווילנא  הי'  זה 
עם  הם  גם  ושלחו  קאפוסט,  לחסידי  כך 
ג' מאמרים מהצ"צ על אותם פסוקים כדי 
ליובאוויטש(  שלוחי  )את  אותם  להטעות 

24( המלך במסיבו ח"ב עמ' פב.
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שידפיסו מאמרים של הצ"צ, ואז כולם יראו שהמאמרים של המהר"ש הם של הצ"צ,

וסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר שהשלוחים היו בטלנים ולא ראו מה שהדפיסו אם מצד שהיו סבורים 
שאין זה מענינם לראות מה שמדפיסים היות ותפקידם הוא רק מילוי השליחות או שסמכו על 
הצ"צ.  של  הם  ראו שהמאמרים  לליובאוויטש  וכששבו  ניזוקין  אינן  מצוה  מאחז"ל ששלוחי 

וחסידי קאפוסט עשו מכך רעש גדול - היתכן וכו'?!

ולכן לא התפשט ה"לקוטי תורה לג' פרשיות", אך ההקדמה שם היא מכ"ק אדמו"ר מהר"ש 
וגם ישנם שם הגהות ממנו וישנה שם הגהה שלו בענין מה שאותיות הרשימו לא נגע בהם 
הצמצום. ועל כך השיג הקאפוסטער בספרו שנדפס אחרי הדפסת הלקו"ת לג' פרשיות אחרי 

הסתלקות כ"ק אדמו"ר מהר"ש".

אדמו"ר הריי"צ על פרשיה זו
מהשנים  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  נדירה  ברשימה  ואריכות  פירוט  ביתר  מסופר  הסיפור 

תש"ה־תש"ו לערך )הרשימה נכתבה במקורה באידיש ומובאת כאן בתרגום ללה"ק(:

"הכתבים של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר ה'צמח צדק' - נדפסו, רק כתביו של 
אבי ]מוהרש"ב[ נדפסו מעט מזעיר, וכתבי הסבא מוהר"ש לא נדפסו כלל, לבד מספר אחד קטן 

שהדפיסו בשנה הראשונה להסתלקות הסבא.

אותם ימים לא היה אבי בקו הבריאות, הדוד רז"א לא התעניין בהדפסה, סבתא הרבנית היתה 
- על  ונתנה את כל ענין ההדפסה בידיו של ר' שילם רייך. הוא נסע לווילנא  שבורה מאוד 
רובל   20 ובנוסף לכך קיבל בשכרו  חשבונה של סבתא הרבנית, ששילמה את כל הוצאותיו 

לשבוע.

ההערכה היתה, שהדפסת הספר תימשך חודש אחד; אבל ר' שילם משך את זמן ההדפסה - 
בסיבות שונות - ליותר משלושה חודשים. אך זו אינה אלא שאלה כספית; מה שגרוע יותר - 
שהוא קימץ בכסף שהיו צריכים לתת למומחים שתפקידם להשגיח על טיב ההדפסה, והוא על 
דעת עצמו - ללא ששאל את פיה של הסבתא - לא לקח איש למלאכה זו, מתוך הנחה שהוא 

ישגיח על כך בעצמו.

ומה שאירע, הנה לבד מכך שהוא עצמו לא הקפיד על יופי ההדפסה - שבמלאכת הדפוס זהו 
אחד התפקידים המיוחדים - הרי שהוא, ר' שילם, לא השגיח לחלוטין על אופן הדפסת הספר.

. . לחסידי קאפוסט חרה מאד על שמדפיסים ספר חסידות של הסבא; התדברו ביניהם חסידי 
קאפוסט שבדווינסק וחסידי קאפוסט שבווילנא, "לעשות צרות" בספר - שיבושים, דילוגים 
]בצעו[ את התוכנית, והספר מלא טעויות, עד כי  וערבוב דברים. חסידי קאפוסט שבווילנא 

במקומות מסויימים חסרים בו דפים שלמים".

מדברים אלו נראה שחסידי קאפוסט ניצלו את תמימותו של המדפיס, החליפו את תוכן הספר 
ובכך הוציאו דיבה על חסידי ליובאוויטש שכמובן לא היו אשמים כלל בדבר.
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רקע כללי לתקופה זו
זו וליחסים ששררו אז בין  בדרך אגב, נכנס הרבי הריי"צ לתיאור הרקע הכללי של תקופה 

ליובאוויטש לקאפוסט:

"בשנה הראשונה אחר ההסתלקות ]של אדמו"ר מוהר"ש[, שלח ]האדמו"ר[ מקאפוסט מכתבים 
בער  שמואל  ר'  המפורסם  החסיד  אל  כתב  שהוא  ידו,  בכתיבת  אחד  מכתב  נמצא  אצלי   -
דברי  להבין  החפצים  החסידים  כל  אשר   - הסבא  של  חסידיו  וזקני  מגדולי  מבוריסוב, אחד 
אמירת  אופן  על  רבה  בחריפות  התבטא  אלו  במכתביו  לקאפוסט.  לבוא  עליהם  חסידות 
ועתה  ולחנוונים,  ]מתאימים[ רק לבעלי־בתים  ואופן כתיבתו, אשר הם  החסידות של הסבא 

ניתנת האפשרות לשמוע ענייני חסידות לאשורם.

אותן שנים מהוות תקופה שיכולה להיות רבת ענין לאנשים מסויימים, אבל אין אנו יכולים 
ואין אנו רשאים לפרסם דברים אישיים אלו. אך זה מה שהיה ידוע אז לכל, שקאפוסט רדפה 

את ליובאוויטש בכל יכלתה, וחסידי קאפוסט רוו נחת.

חסידי ליובאוויטש היו מדוכדכים מאד מהסתלקותו של הסבא; הדוד רז"א פנה מיד לעסוק 
במסחר, האבא - כשהיה בקו הבריאות - היה אומר חסידות בכל שבת, אבל לא היה מקבל 

אנשים. ורוב הזמן לא היה בריא והיה שבור מאד. והוא לא היה אז אלא בן 22 שנה".

כמובן, שדברים אלו המובאים ברשימה זו לא היו אלא טענתם של אנשי קאפוסט שטענו זו 
כיון שרצו למשוך את חסידי אדמו"ר המהר"ש לקאפוסט. אך חסידי ליובאוויטש ידעו היטב 

שדברים אלו אינם אלא עלילות שווא ואינם מכוונים כלל אל האמת.

מחאת הרש"ז מקאפוסט
באותו זמן, לאחר צאת הלקו"ת לג' פרשיות שבו כאמור נכנסו דרושיו של הצ"צ תחת השם של 

אדמו"ר מוהר"ש, יצא מיד הרש"ז מקאפוסט במחאה גלויה, ופרסם את המכתב הבא:

ב"ה, ד' אלול תרמ"ד.

וביאורים של כ"ק  וההגהות  ג' סדרות נדפסו רק כל הכתבים  בה'תורה אור' דעל 

אאזמו"ר ]ה'צמח צדק'[ נ"ע, בלי שום תוספת כלל. כל חידושי הר"ש ע"ה לא יהיו גם 

ד' דפים. ושם כ"ק אאזמו"ר לא הזכיר עליהם כלל, רק שם מהר"ש ע"ה. וזה מעשה.. 

אשר לא נשמע עדיין בעולם )עיין כתובות דף כ"ה ע"ב, יבמות דף צ"ו ע"ב, מנחות דף 

צ"ג ע"ב(.

כל הכתבים ישנם אצל אנ"ש שי', ואצלנו בוודאי יש כל הכתבים, ועוד יותר ממה 

שנדפסו. והראיתים לכל, גם לחסידי ליבאוויץ, למען ידעו, ולפרסם הדבר בעבור כבוד 

אדמו"ר ]הצ"צ[ נ"ע. ע"כ לשון המכתב.

המחלוקת אודות אותיות הרשימו
מה  בענין  מהר"ש[  ]אדמו"ר  שלו  הגהה  שם  "ישנה  פעם:  אמר  אד"ש  כ"ק  לעיל,  כמובא 
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אחרי  שנדפס  בספרו  הקאפוסטער  השיג  כך  ועל  הצמצום.  בהם  נגע  לא  הרשימו  שאותיות 
הדפסת הלקו"ת לג' פרשיות אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר מהר"ש".

פרשיות,  לג'  לקו"ת  בספר  בהגהותיו  המהר"ש  אדמו"ר  של  החידושים  באחד  הוא  המדובר 
שהוא בענין 'אותיות הרשימו' ש'לא נגע בהם הצמצום'. חידוש עצום זה לא הסכים הרש"ז 
תומרקין  דן  ר'  החסיד  הרשימו.  באותיות  גם  נגע  שהצמצום  להוכיח  ויצא  לקבל  מקאפוסט 
החליט להסביר לרש"ז את שיטת אדמו"ר מהר"ש בענין וכך החלה התכתבות ביניהם שארכה 

למעלה משנתיים.

על ענין זה התבטא כ"ק אד"ש25: "ישנם ג' מכתבים שכתב הרב תומארקין להמגן אבות אודות 
הגהת אדמו"ר מהר"ש הנ"ל בענין הצמצום והמכתבים נכתבו בהדרת כבוד".

המשפיע הרה"ח ר' שמואל גרונם אסתרמן אמר שבענין זה לבש ר' דן לבושים גדולים ממידתו 
כיון שידיעתו בחסידות לא היתה מספיק גדולה ע"מ להתווכח בזה עם רש"ז מקאפוסט.

לרב"ש  מוהרש"ב  אדמו"ר  אמר  תרע"א  שבשמח"ת  בזה  לראות  ניתן  לדברים  אישור  כעין 
)אדמו"ר  אביו  עם  שהצדק  לו  ולהוכיח  מקאפוסט  לרש"ז  מכתב  לכתוב  שרצה  שניאורסון, 

מהר"ש(, אך כיון ש"לא רצה להעמיד על דבריו דוקא" לא עשה זאת.

מעניין לציין שחודשים ספורים לאחר הסתלקות אדמו"ר המהר"ש, במאמר ד"ה וירד הוי' על 
הר סיני שנאמר בש"פ יתרו תרמ"ג, מבאר אדמו"ר הרש"ב את חידוש זה ובכך מגן על שיטתו 

של אביו בזה26.

 י 
היחס של קאפוסט לתו"ת ליובאוויטש

דעת אנשי קאפוסט על תו"ת
בט"ו אלול תרנ"ז יסד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב את ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש. כידוע 
חידושה המרכזי של הישיבה הוא לימוד החסידות שהונהג בה במשך ארבע שעות )!(, חידוש 

עצום זה לא התקבל בברכה אצל הרש"ז וחסידיו שהתנגדו לישיבה מכמה סיבות.

ראשית, לרש"ז לא היה נראה נכון להושיב בחורים צעירים ללמוד חסידות במשך זמן כה רב; 
שנית, לטענתם, אצל חסידים אף פעם לא פתחו ישיבה של ממש, ופתיחת ישיבה הוא ענין 
בה  הלומדים  שהתלמידים  היא  הישיבה  שמטרת  חששו  קאפוסט  בחצר  שלישית,  'מתנגדי'; 

ישמשו לעזר למלחמה בקאפוסט.

25( המלך במסיבו שם.

26( ראה בענין זה באריכות בספר המלך במסיבו ח"ב ע רסז ואילך. וראה מ"ש בזה בארוכה הרה"ח ר' מכאל חנוך 
שי' גאלאמב בשערי עיונים בדא"ח חלק ב עמ' סג ואילך.
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את דעה זו כי אין לפתוח ישיבה, מזכיר כ"ק אדמו"ר הריי"צ באחד ממכתביו27: "אם כי הרבנים 
מצדדים בו לאסרו על חסידיהם... קפץ בראש לאמר פגול הוא לחסידים לעשות מקום תורה כי 
גם בימים קדמונים זי"ע לא עשו כזאת ועתה מחדש קמו מקיימי עולם החסידים מייסדי ישיבות 

שילמדו שם גפ"ת עם דא"ח הנשמע כזאת?

. . אבל באמת כהמס דונג מפני אש כן יאבד עצת החושב רעה על החברה הקדושה תומכי 
תמימים ושלום יהיה לה כי שלום בעבורה כו'. ויש יותר מחמישים שישים נערים היושבים 

ולומדים בשקידה רבה ועצומה וששה אברכים שיחי'". 

היתה  הישיבה  בהקמת  הרש"ב  אדמו"ר  של  וכוונתו  שחר,  חסרות  היו  אלו  שטענות  כמובן, 
להעמיד דור של תמימים חסידים ויראי שמים שע"י לימוד החסידות בישיבה יוכלו להתמודד 

עם כל מניעה שתגיע בהמשך. כידוע ומפורסם בדברי הימים ההם.

תניא תר"ס - "יו"ל ע"י חברת תו"ת"
דבר נוסף ממנו ניתן לראות שאנשי קאפוסט לא חיבבו את ישיבת תו"ת היא פרשיית הדפסת 

התניא בשנת תר"ס:

בשנת תר"ס יצא לאור מהדורה חדשה של ספר התניא, מהדורה זו היתה נחשבת באותה תקופה 
כהוצאה מפוארת, כיון שעד אז היה התניא חוברת באותיות קטנות ושבורות, ומאז הפך התניא 
לספר של ממש הנוח ללימוד ועיון בפורמט הקרוב לפורמט הנפוץ בימנו, על כריכת התניא 

נכתב "יצא לאור על ידי חברת תומכי תמימים".

במכתב אל אדמו"ר מוהריי"צ כותב אדמו"ר מוהרש"ב לשלוח עותקים מהתניא לאדמו"רים 
מקאפוסט וליאדי, אך לא לשלוח את התניא שנכתב על כריכתו שיו"ל ע"י חברת תו"ת28:

מקאפסוט  מוהרש"ז  האדמו"רים  אל  ]דהיינו  ליאדי  ]לקאפוסט,  לק"ל  התניא  שילוח  בדבר 
ומהרי"ד מליאדי[[ הנני מסכים לזה, אבל א"א ]אי אפשר[ לשלוח את התניא שנכרכו בוילנא 
. . שיחשבו "אז דאס איז מיט א שטאך ]שזה עם עוקץ[" מפני שכתוב עליהם שיצא לאור ע"י 

ח' ]חברת[ תומכי תמימים.

ומזה מובן שאדמו"ר הרש"ב ידע שאנשי קאפוסט אינם מחבבים את ישיבת תו"ת ולכן לא רצה 
לשלוח להם תניא עם הכריכה עליה כתוב שיו"ל ע"י תו"ת.

הישיבה בבאברויסק
בעקבות ההתנגדות של אנשי קאפוסט לתו"ת, בשנת תרס"א, לאחר פטירתו של רש"ז, הקים 
מנחם  ר'  בנו  בהדרכת  באברויסק  בעירו  ישיבה  מבאברויסק  מהרש"ן  דרכו  וממשיך  אחיו 

מענדל, בישיבה למדו עשרות בחורים מצויינים.

בישיבה לא הונהג סדר ארוך בלימוד חסידות כמו בתו"ת מחמת ההתנגדות של הרש"ז לכך, אך 

27( אג"ק מוהריי"צ ח"א עמ' ט.

28( אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ג ע' צט.
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הונהג בה לימוד קבוע בתניא ולקו"ת לאדה"ז. סגנון הלימוד בישיבה היה בעיון ופלפול כנהוג 
בישיבות ליטא, אף שדרך זו לא מקובלת כ"כ בעולם הישיבות החסידי.

כמה מבוגריה שמשו לאחר מכן רבנים וראשי ישיבות ברחבי רוסיה. מהבולטים שבהם: הרב 
משה דון יחיא, הרב שלמה יוסף זווין והרב שמריהו יהודה לייב מדליה.

חסיד קאפוסט מתוודע לישיבת תו"ת
בהקשר זה מצינו סיפור מיוחד שארע עם הרה"ח המשפיע ר' חיים שאול ברוק:

פעם נפגש ר' שאול עם ר' יעקב סנאווסקער דמות נעלה של חסיד מחסידי קאפוסט ובעל צורה 
מתושבי העיירה, ובא עמו בדברים. שיחתו של החסיד הותיק עם התלמיד הצעיר מליובאוויטש 
נסובה סביב דבריו של אדמו"ר ה'צמח צדק' בספרו הנודע דרך מצותיך" )שנדפס באותה עת( 
בפירוש יחודא עילאה ויחודא תתאה המתבארים בדרוש שרש מצות התפלה, וכן שוחחו אודות 

כתביו של הרבי מייסד הישיבה. 

יעקב ב"תומכי  ר'  גילה  ר' שאול לתלמידיו,  פגישה מזדמנת בסנאווסק, הטעים  עד לאותה 
תמימים" פנים שלא כהלכה. לדידו, נודעה ישיבת ליובאוויטש כנושאת דגל ההתנגדות לחצר 
קאפוסט, אשר דעת אנשיה לא היתה נוחה בתחילה, מרעיון הישיבה שלא עלה בקנה אחד עם 
השקפתם. ברי היה לו ממקום מושבו בסנאווסק כי מטרת כינונה של הישיבה היתה בין השאר 
אמצעי ל'מאבק' בענף זה לאחר היחסים המתוחים ששררו בין החצרות. ובכן תלמידי הישיבה 
נועדו  והם  לקאפוסט  חב"ד  בין  במחלוקת שהתחוללה  ולילה  יומם  בוודאי,  הוגים  הצעירים 

לשמש כחייליו המסורים של מייסד הישיבה בפלוגתא זו.

חששו של החסיד מסנאווסק, התפוגג עתה לחלוטין וסקרנותו התעוררה, די היה לו בפגישתו 
המפתיעה עם התלמיד המחונן בן עירו, כדי לעמוד על טעותו ולפקוח את עיניו, לראות את 
האור של "תומכי תמימים" כי טוב הוא, הרי לפניו חניך ישיבת ליובאוויטש, שלשונו מוכיחה 
עליו כי שקוע הוא במצולות החסידות ומחשבתו קשורה בעליונים, בהוויות "יחודא עילאה" 

ו"יחודא תתאה". 

הישיבה  חניכי  של  ובנין  מנין  רוב  לתלמידיו,  לספר  שאול  ר'  הוסיף  דבר,  של  לאמיתו 
תלמידי  כי  העובדה  החצרות,  בין  שהתגלעה  המחלוקת  פרטי  את  הכירו  לא  בליובאוויטש 
הישיבה הפכו להיות חייליו הנאמנים של מייסדה, כך אמר, אינה מוטלת בספק, הם ראו עצמם 
פנימיות  דתורה,  גליא  בלימוד  הרבי.  של  שאיפותיו  למילוי  הקשור  בכל  בתפקיד  כחיילים 
התורה ועבודת התפילה, בכוחו של האור אשר הפציע בעבודתם התמה של התלמידים נדחה 

החושך כמאליו29.

ראוי לציין את המסופר בשם המשפיע ר' שמואל גרונם ע"ה שלאחרי הקמת הישיבה אמר 

29( יש לציין כי אכן, תחומי התעניינותו והיקף ידיעותיו של ר' שאול כללו שליטה מלאה בכל הקשור לפרטי 
וספיחיה אחרי הסתלקותו בליובאוויטש  וכן היו נהירים לו פרטי ההתחלקות  הנהגת בני הצמח צדק בחיי אביהם, 
ובענפים האחרים - קאפוסט ליאדי ניעזין ואוורוטש. אם כי, קשה לקבוע בבטחון האם אמנם רכש את התמצאותו זו 

עוד בתקופת לימודיו בישיבה.
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הרש"ז מקאפוסט: "כעת אני רואה שהצדק אתו, די וועלט פאלט אויף שעות" ]העולם מתקיים 
על שעות )דהיינו שעל ארבע שעות לימוד החסידות שיש בתו"ת מתקיים העולם([. לפי נוסחה 
נוספת אמר: און ער )הרבי הרש"ב( וועט שטארק מצליח זיין ]הוא )הרבי הרש"ב( יצליח מאוד[. 

 יא 
הרש"ן מבאברויסק וכתביו

תולדות הרש"ן
חצר  בהנהגת  מקומו  את  מילא  תר"ס,  אייר  בכ"ז  מקאפוסט  רש"ז  פטירת  לאחרי  כאמור, 

קאפוסט אחיו - ר' שמריה נח שניאורסון.

הרש"ן נולד בליובאוויטש בשנת תר"ב לאביו המהרי"ל. בעת נסיעת אביו לקאפוסט נסע יחד 
עימו אך לאחר פטירת אביו בג' חשון תרכ"ז חזר לליובאוויטש.

בשנת תרכ"ד נפטר ר' הלל מפאריטש שהיה רבה של באברויסק, לאחר פטירתו נוצר צורך 
למצוא רב מתאים שימלא את מקומו, ובשנת תרל"ב שלח אדמו"ר מוהר"ש את אחיינו הרש"ן 

להיות רבה של קהילת באברויסק.

בשנת תר"ס לאחר פטירת הרש"ז נוצרה השאלה מי ימלא את מקומו בהנהגת חצר קאפוסט, 
בנו של רש"ז - ר' יהודה ליב לא התאים למלא את מקום אביו בהיותו סוחר. ובעקבות כך 

התמנה הרש"ן למלא את מקום אחיו הרש"ז.

את  וניהל  לקאפוסט  לעבור  רצה  לא  הרש"ן 
חצרו מבאברויסק, ומעתה הפכה חצר קאפוסט 
את  גם  הקים  בבאברויסק  באברויסק.  לחצר 

ישיבתו )כמתואר לעיל(.

אודות אמירת החסידות של הרש"ן כתב הרב"ש 
חסידות  דרושי  בעצמו  )ששמע  שניאורסון 
מהרש"ן( שזה לא בדרך אמירת חסידות, רק כמו 
אודות  אבות.  מפרקי  הרבה  שדורש  וכן  דרוש. 
אופן האמירה תיאר שהיה זה בקרירות בלי שום 
הזזה, וכן שהרש"ן היה לבוש באבנט רחב מאוד.

בשנות נשיאותו נוצרו מספר חיכוכים בינו לבין 
דעותיהם  היו  הדברים  בין  הרש"ב,  אדמו"ר 
בשנת  שהתקיימה  הרבנים  באסיפת  השונות 
תר"ע בפטרבורג בנוגע לידיעת הרבנים בשפה 
הרוסית. מלבד זאת היתה המחלוקת בין אדמו"ר 
שבעקבותיה  חב"ד  כולל  בענין  לרש"ן  הרש"ב  האדמו"ר שמריה נח 

שניאורסאהן מבאברויסק
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הקימו אנשי הרש"ן את כולל חב"ד המיוחד שנסגר 
לאחר שנים מועטות והתאחד לכולל חב"ד המרכזי 

תחת נשיאות אדמו"ר הריי"צ30. 

צוק  ומפני  תרפ"ד,  טבת  ט"ז  ביום  נפטר  הרש"ן 
חצר  להנהגת  מקום  ממלא  נמצא  לא  העיתים 

באברויסק.

בצוואתו ביקש הרש"ן מנכדיו להדפיס את כתביו אך 
למרות זאת במשך שנים כתביו לא נדפסו. רק בשנת 
תשכ"ד נדפסו כתביו תחת השם שמ"ן למאור )ב"כ(.

הדפסת ה"שמ"ן למאור"
כתבי  להבאת  קשור  אלו,  ספרים  הדפסת  סיפור 
לכ"ק  הרש"ן  צאצאי  אצל  שהיו  נשיאינו  רבותינו 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הנראה  וככל  אד"ש, 
שמ"ן  הספר  הדפסת  בעניני  מעורב  היה  שליט"א 

למאור. 

יליד  שהיה  גרודצקי  בנימין  ר'  הרה"ח  מספר  וכך 
באברויסק:

"בצוואתו ביקש מאד הרבי מבאברויסק, אשר לאחר 
יצא  ידפיסו את כתביו אשר השאיר אחריו בחסידות. אך במשך תקופה ארוכה לא  פטירתו 
בקעשינוב;  היהודים  נגד  שנערכו  בפוגרומים  נהרג  מענדל  ר'  הבכור  בנו  כי  לפועל,  הדבר 
חתנו, רבי דוד ברבש, נפטר עליו בחייו; בנו של ברבש שהה אז בחו״ל וגם סירב לקבל עליו 
את תפקיד הרבנות בבאברויסק שהוצע לו. גם בניו של ר׳ מענדל התכוננו לצאת למקומות 

אחרים, כך שלא היה מי שיטפל בזה.

כעבור זמן, כאשר כולם עלו לארץ הקודש, לא יכלו לטפל בהדפסתם, כי מצבם הגשמי היה 
קשה מאד ולא יכלו להתעסק בזה.

לאחר הסתלקות רבינו ה"צמח צדק" והתחלקות הירושה בין יו״ח, נפלה בחלקו של הרש"ן 
כמאה ביכלאך כתבי־יד קודש שהיו שייכים לרבינו הצמח־צדק, בהם היו כתי״ק של רבנו הזקן, 

של אדמו״ר האמצעי, ושל הצ"צ עצמו.

בניו של רבי מענדל שנסעו לא״י לקחו אתם את כל הכתבים בא״י.

ודרכים איך  ויבלחט״א כ"ק אדמו״ר שליט״א, חיפשו כל הזמן עצות  כ״ק אדמו"ר הריי"צ, 
לקבל לידיהם כתבי יד קודש אלה היקרים מפז.

30( פרשיה זו נסקרה באריכות בספר תולדות חב"ד בארה"ק לקראת סופו.

 "הרי נמצא כאן ר' בנימין גורודצקי"
ר' בנימין גרודצקי בחדרו של הרבי
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הקודש,  לארץ  לנסוע  ושליחותי  עבודתי  במסגרת  התחלתי  כאשר  מאוחרת,  יותר  בתקופה 
ביקשני כ״ק אדמו"ר שליט״א לבקש מהם את הכתבים בהשאלה. בני המשפחה שהכירו אותי, 
את אבי ז״ל ופעליו המרובים למען אביהם־זקנם ברוסיה, התחשבו בבקשתי ונתנו לי שנים־
מהם  לבקש  הרבי  ביקשני  מכן,  לאחר  לרבי.  והעברתים  כתי"ק,  של  מכורכים  ספרים  עשר 
ביכלאך נוספים, אך הם לא רצו לתת בידי ספרים חדשים בטרם אחזיר להם את הקודמים. 
בסופו של דבר הצלחתי לקבל מהם יותר מששים ספרים אשר את כולם העברתי לרבי. במשך 
כל הזמן ביקשו ממני שאחזיר להם את הספרים שקבלתי מהם, אך בכל פעם התחמקתי מהם, 

כי הבנתי שלא אגרום בזה נח״ר לאד״ש.

הם גם אמרו כי אינם רוצים לקבל תמורה כספית עבורם, כי כל ערך לא ישוו להם. לאחר מו״מ 
מייגע אמר לי הרב ישראל משה ברבש, כי היות והוא מתכונן להדפיס את ספרי זקנו זצ״׳ל, 

בהתאם לצוואתו, ואין לו האמצעים הכספיים לזה, לכן ביקש עזרתי לכך.

עם  חזק  קשר  ליצור  הצלחתי  לבסוף  ברם,  רב.  בקושי  לי  עלה  והדבר  בזה  לטפל  התחלתי 
חשיבות  את  להם  הסברתי  גרמניה,  משלטונות  שנתקבלו  ב״שילומים"  המטפלים  האנשים 
זו. השבח  הדבר וביססתי טענותי על מה ולמה על השלטונות הגרמניים להשתתף בהוצאה 
לא-ל אשר עלה בידי להדפיס שני ספרים גדולים ממאמריו שלהרבי מבאברויסק, בשם "שמ״ן 
למאור" וכך זכיתי למלא אחר צוואתו של אדם גדול זה, אשר כפי שכתב בצוואתו, הדבר נגע 

לו מאד".

 שער ספר שמן למאור אותו דאג ר' בנימין גורודצקי
 להדפיס וצילום הקטע לזכותו בספר
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ישנם האומרים שהצעתו של ר' בנימין גורודצקי להדפיס את השמ"ן למאור כתמורה לכתבים 
שהעביר לרבי לא היתה פר רעיונו של ר' בנימין אלא באה מהרבי עצמו.

חשיבותם של הכתבים מבאברויסק
כמין אישור לדברים ניתן לראות בכך ששנים ספורות לאחר הדפסת השמ"ן למאור )בתשכ"ד־
תשכ"ז(, בכ"ה תשרי תש"ל, פנה כ״ק אדמו"ר שליט״א לר' בנימין גורודצקי ואמר לו31: "לא 
הבאת עדיין את כל ה״ביכלעך" משם — שכן יודע אני שישנו ״ביכעל״ מאדמו״ר הצמח צדק 
שנקרא ״להבין״ — מפני שכל המאמרים שבו מתחילים בדיבור־המתחיל ״להבין״ — ואותו לא 

מצאתי, בין מה שהובא לכאן.

לראשונה חיפשתיו בהיותי בריגא ב״מפתח״ של הכתבים של כ״ק מו״ח אדמו״ר — הכל הי׳ 
וכנראה שחסר — למרות שכאמור מקובל אצל  יכלתי למוצאו,  לא  זה  ״ביכעל״  שם, מלבד 

חסידים שיש ״ביכעל״ כזה".

ר' בנימין גורודצקי: כנראה שנגנב. — אני הבאתי הנה כל הספרים וכת״י של הצ״צ )משא״כ 
של  בן  אצל  נשאר  שזה  אולי,  יתכן,  הבאתים(.  לא   — והקאפוסט׳ער  הבאברויסק׳ער  של 

הבאברויסק׳ער.

על גודל חשיבותם של כתבים אלו שהובאו מנכדי הרש"ן מספר הרה"ח ר' אהרון חיטריק ע"ה 
ראש מערכת אוצר החסידים:

בבוך באברויסק שהגיע לכ"ק אד"ש מירושת כ״ק אדמו״ר שמרי׳ נח נבג״מ זי״ע ]ע״י נכדו 
הרב שניאור זלמן ברבש נ״ע[ שהיה אדמו״ר בבארויסק - נכד כ״ק הצ״צ, הינו אוצר של ממש.

אוצר זה מחזיק יותר ממאה ביכלאך, רובם הגיעו בערך בין השנים תשי״ח עד תחלת הכ״ף, 
ועל ביכלאך אלו מיוסדים כמעט כל המאמרים שנדפסו ב"אור התורה״.

יד מעתיק עם תיקונים בגוכתי״ק הצ״צ,  בין הביכלאך נמצאים חלק מלקו״ת מהדו״ק כתב 
טעמי המצות ושרש מצות התפלה ״דרך מצותיך״ כולו גוכתי״ק הצ״צ.

כרכים אחדים הגיעו כל פעם כשהיה הרה״ח פנחס אלטהויז ע״ה בא לחצרות כ״ק רבינו, דאז 
הי׳ מביא ביכעל למתנה32.

כמו כן מוסיף הרב חיטריק, שביכלאך אחדים מהאוצר שהיו בירושה אצל נכדים אחרים, עדיין 
מסתובבים בין מוכרי ספרים ובמכירות פומביות בשוק עתיקות, וד״ל33.

בכל אופן על רקע פרשיה זו וכאות הוקרה על העברת הכתבים לספריית ליובאוויטש הודפס 
הספר שמ"ן למאור, שהדרושים שבו מיוסדים ברובם על מאמרי כ״ק הצ״צ )כמו ספרי אחיו 

31( המלך במסיבו שם.

32( יתכן שהוא שימש כשלוחו של הר"ב גורודצקי בהעברת הכתבים מת"א אל הרבי בניו יורק.

33( כמו כן הוסיף הרב חיטריק לגבי הדפסת השמ"ן למאור: בעד המתנה, הדפיס כ״ק אד"ש על חשבונו ספרו 
״שמ"ן למאור״ ב׳ חלקים שנדפסו בכפר חב״ד בשנת תשכ״ו־תשכ"ז ]הפתח דבר הוא משנת תשכ"ד[. אך ע"פ המובא 

כאן לכאורה נפלה טעות כיון שכמפורש בזכרונות הרב גורודצקי, הוא השיג את המימון להדפסה ממקורות אחרים.
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של הרש"ן - הרש"ז מקאפוסט(.

כ"ק אד"ש התייחס לספר זה בצורה מענינת ואמר34:

"הרי נמצא כאן ר' בנימין גורודצקי והוא בברויסקער )מבאברויסק( הוא דאג לכסף והדפיס 
את החסידות של הבברויסקער, והוא זכה מיד לשובר בצדו שהנציחו את שמו בספר דבר שלא 

רצה בו..."

דבר של הספר שמ"ן למאור  בסיום הפתח  היתה לשורות אחדות שנכתבו  הרבי  כוונתו של 
שנכתב ע"י נכדי המחבר:

"ואפריון נמטיא לידידנו היקר הרה״ח וכו׳ מו״ה בנימין אלי׳ שי' הורודצקי מבאברויסק )עכשיו 
בניו־יארק( שעמל להשיג אמצעים להדפסה תהא משכורתו שלמה מאת ה' בכל מילי דמיטב".

יתכן שהטעם לכך שהרבי היה מעורב בהדפסת ספרי השמ"ן למאור, על אף שהיו חיכוכים 
בין מחבר הספר לחסידות ליובאוויטש, הוא כיון שתוכן ספר זה מבוסס על דרושי הצ"צ ואין 

בו משום חידוש.

 יב 
הכנה לביאת המשיח

זו והיא  כאמור לאחר פטירת הרש"ן מבאברויסק לא היה בנמצא מי שימשיך את שולשלת 
התמזגה לליובאוויטש.

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר שענין זה מהווה הכנה לביאת המשיח35:

"מצד ענין האחדות והעדר ההתחלקות שיהי' בביאת המשיח נעשה כן גם בזמן ההכנה לימות 
המשיח - כפי שרואים בתקופה האחרונה שהעולם כולו הולך ופונה יותר לכיוון של אחדות, 

כפי שהדבר מתבטא הן בענינים רוחניים והן בענינים גשמיים.

. . בתורת החסידות גופא - הנה מדור לדור ומשנה לשנה הולך וניתוסף בענין האחדות יותר 
ויותר, והולך ומתמעט השינוי והפירוד בהדרכים שבהם ועל ידם מגיעים לפנימיות התורה, 

עי"ז שכל הדרכים הולכים ומתמזגים יחדיו.

והמשל לזה - מכו"כ נהרות קטנים שמתחברים ונשפכים יחדיו לנהר גדול, ואח"כ מתחברים 
כו"כ נהרות גדולים ונשפכים יחדיו לים הגדול, היינו, שככל שהולכים ומתקרבים לים הגדול 
הולכים ומתמעטים חילוקי הנהרות שנשפכים סו"ס לים הגדול, עד שאין כאן אלא ים הגדול 

בלבד )שבו כלולים כל הנהרות(.

ודוגמתו בנמשל: ים הגדול - כמבואר בחסידות שאמיתת התואר "גדול" לאמיתתו שייך לומר 

34( המלך במסיבו שם. 

35( שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז ה'תשי"ג. ראה שיחו"ק תשי"ג ע' 332 ואילך.
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רק על מי שאין גדול ממנו, היינו, שיצא לגמרי מגדר הגבול - קאי על התגלות הבלי־גבול 
למטה מעשרה טפחים בביאת המשיח, שאז יקויים היעוד "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים 

לים )ים הגדול( מכסים".

וככל שהולכים ומתקרבים לים הגדול - הולכים ומתמזגים כולם )"ַאלע גיסן זיך צוזַאמען"( 
לנהר הגדול, שאליו נופל ונשפך עוד נהר קטן ועוד נהר קטן כו'. 

וכפי שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר לפני שנים אחדות כשביקר אצלו אחד שהי' מנכדי קָאּפוסט 
ובַאברויסק - שבשנים שעברו היו חילוקים: פלוני הי' שייך לקָאּפוסט, פלוני לבַאברויסק ופלוני 

לליובַאוויטש, אבל כיום - הכל מודים שקָאּפוסט ובַאברויסק נתמזגו ונכללו בליובַאוויטש,

ובמילא, נשאר רק כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהוא ה"נהר הגדול", "הוא . . דמעיקרא, והוא יוליכנו 
ל"ים הגדול" - "כמים לים מכסים" - ע"י קיום הוראותיו וההליכה בדרכיו".

מקורות: ליקוטי סיפורים - פרלוב. רשימת דברים - חיטריק. שמועות וסיפורים. אוצר סיפורי חב"ד. 
רשימת ענינים וסיפורים - רב"ש שניאורסון. מגדל עז. אגרות התורת חסד. הלקח והליבוב. ספר 
זיכרון - גורודצקי. לקט סיפורי התועדויות - גרינגלאס. המשפיע - רש"ח קסלמן. מעשה חשב. אוצר 
החסידים. ר' פרץ. בית משיח. כפר חב"ד. מראי מקומות שנסמנו בגוף הכתבה ומקורות נוספים

 יג 
הוספה

סיפורי חסידים אודות ליובאוויטש וקאפוסט
במשפחת הצאר לא 

נוגעים
אודות  בלינער  מיכאל  ר'  דיבר  פעם 
התבטא  הדברים  ובתוך  הקאפוסטער 
בלייבן"  גארניט  וועט  קאפוסטער  "אויס 
לשמע  מאומה[.  ישאר  לא  ]מהקפוסטער 
פאמיליע  "צארסקע  הרבי:  הגיב  דבריו 
הצאר[,  במשפחת  תיגע  ]אל  טראגיי"  ניע 
כף  וויפל   - פראדקין  זלמן  "זעסט  והמשיך: 
הקלע וועט ער דארפן דורכגיין ביז ער וועט 
פונדעסטוועגן  און  גהינום,  אין  אנקומען 
צארסקע פאמיליע ניע טארגיי..." ]ראה את 
של  אחיין  פשוט  איש  )היה  פראדקין  זלמן 
כמה  מהר"ש(  אדמו"ר  רבקה אשת  הרבנית 
עד  לעבור  עליו  יהיה  הקלע  בכף  גילגולים 

הצאר  זאת במשפחת  ובכל  לגיהנום,  שיגיע 
אל תיגע...[.

זכות אבות
בסנאווסק התגורר  גרליק:  הרב שנ"ז  סיפר 
חסיד קאפוסט, שהיה לו ענין נחוץ להתברך 
הסתלקותו  לאחר  רב  זמן  זה  היה  אודותיו, 
נסע  ולפיכך  מקאפוסט,  האדמו"ר  של 
ממנו  וביקש  מוהרש"ב  אדמו"ר  אל  החסיד 
רבינו  ידע  האם  לי  ידוע  לא  שיברכהו, 
אם  לפניו  העומד  הוא  קאפוסט  שמחסידי 
כאשר  מלברכו,  השתמט  הרבי  אולם  לאו, 
ביקש שוב להתברך מפי הרבי החל  החסיד 
רבינו להקטין ולהמעיט בערך עצמו והפטיר 
למשמע  ברכות,  להעניק  ביכולתו  אין  כי 
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זכות  לרבי  יש  אולם  החסיד,  אמר  הדברים 
אבות, לשמע דבריו של החסיד נעמד הרבי 

מלוא קומתו, ויברכהו.

ר' שלמה חיים 
והקאפוסטער'ס

אנשי פולוצק היו חסידי קאפוסט, יום אחד 
פנו אל הרבי הריי"צ וביקשו שישלח אליהם 
משפיע אחד מבוגרי ישיבת תומכי תמימים. 
את  הריי"צ  הרבי  אליהם  שלח  בהתחלה 
אך  עבורם,  משפיע  בתור  החסידים  אחד 
ודרכה של  מאחר שהלה למד בליובאוויטש 
לחסידי  בדיוק  התאימה  לא  ליובאוויטש 

קאפוסט, לא הצליח להסתדר איתם.

חסידי קאפוסט אשר בפולוצק כתבו על כך 
משפיע  להם  שישלח  וביקשו  הריי"צ  לרבי 
חיים  שלמה  לר'  קרא  הריי"צ  הרבי  אחר, 
מצליח  אינו  פלוני  "חסיד  לו  ואמר  קסלמן 
להסתדר עם חסידי קאפוסט אבל אתה הרי 
להסתדר  תוכל  ובוודאי  שלום  אוהב  טיפוס 

חיים  שלמה  ר'  את  שלח  ואז  איתם"1 
לפולוצק.

ר' שלמה חיים סיפר פעם אודות תקופה זו: 
פעמים  הרבה  ממני  ביקשו  קאפוסט  חסידי 
שאמסור להם שיעור בספר 'מגן אבות', ספר 
מקאפוסט,  מהאדמו"ר  חסידות  מאמרי  של 
בתניא,  רק  שיעורים  להם  מסרתי  אני  אבל 
לא  מעולם  אך  תורה.  ולקוטי  אור  תורה 
אמרתי להם שאינני חפץ ללמוד את תורתו 
של האדמו"ר מקאפוסט, אלא תמיד מצאתי 
אמרתי  מהבקשה.  להתחמק  שונות  סיבות 
הזה,  הספר  את  למדתי  לא  שמעולם  להם 
או שאינני בקי בתוכנו ושאני מעדיף ללמד 

מאמרים שאני כבר בקי בהם היטב.

הנשמה שעברה 
מקאפוסט לליובאוויטש

חסיד  בתחילה  היה  דווארקין  מיכאל  ר' 
קאפוסט, כאשר הסתלק האדמו"ר מקאפוסט 

1( לפי נוסחא אחרת אמר לו הרבי הריי"צ: אתה נוח 
לבריות ואתה תסתדר אתם.

מימין: ר' מיכאל דווארקין, ר' פניע אלטהויז, ר' משה אשכנזי ור' צבי גינזבורג
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לבדוק  כדי  לליובאוויטש  מיכאל  ר'  הלך 
לליובאוויטש,  הגיע  הוא  הרבי הרש"ב.  את 
וכאשר הרבי התחיל את המאמר - הוא נרדם. 
שטריימל  מניח  רבו  את  ראה  הוא  בחלומו 
על ראשו הק' של הרבי הרש"ב, ואומר לו: 
"דאס איז דיין רבי" ]= זה הרבי שלך[. מאז 

הוא נהיה מקושר בלב ונפש לרבי הרש"ב.

מסוימת  שנשמה  התבטא  הריי"ץ  הרבי 
התגלגלה מחב"ד לקאפוסט ואחרת התגלגלה 
של  בזהותן  נקב  הרבי  לחב"ד,  מקאפוסט 
הנשמות, והשנייה הייתה נשמתו של הרה"ח 
ר' מיכאל דבורקין שנמנה תחילה עם חסידי 

קאפוסט ואח"כ נהיה חסיד ליובאוויטש.

אביב  בתל  ההתוועדויות  שבאחת  מסופר, 
ציטט אחד החסידים את חלקם הראשון של 
הדברים בלבד ולא ציטט את חלקו השני על 
מנת שלא לפגוע בר' מיכאל דבורקין שנכח 
לאותו  ואמר  נזעק  מיכאל  ר'  בהתוועדות. 
חסיד: "האם מנסה הינך להתחנף אליי? יש 

לצטט ווארט של הרבי בשלמותו"!

הרבי מבקר בבי"כ קאפוסט
לר'  ביחידות  פעם  סיפר  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
גרשון בער ג'ייקובסון: אחר חתונתי - שהיתי 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בריגה.  השנה  בראש 
בבית  כנסת,  בתי  בשלושה  לבקר  שלחני 
קאפוסט  חסידי  של  כנסת  בבית   .  . כנסת 

ובבית כנסת של חסידי ליובאוויטש.

לדבר,  מה  על  היה  לא   .  . כנסת  בבית 
על  יתר  התבוננו  הקאפוסטי  בביה"כ 
געמוחינט"(,  צופיל  מען  )"האט  המידה 
בהיב"כ הליובאוויטשי התפללו. . ב'למנצח' 
)"איז  בכיות  של  סערה  פרצה  ]בתקיעות[ 
מען דארט אויסגעבראכן אין א שטראם פון 

געוויין"(.

מאמר בתחנת רכבת....
תשכ"ב  תשרי  י"ג  האזינו  ש"פ  בהתוועדות 

סיפר כ"ק אד"ש מה"מ:

עבור  בנסיעות  רגיל  הי׳  מהר״ש  אדמו״ר 
מהר״ש  אדמו״ר  נסע  פעם  הכלל.  עניני 
לחוץ־לארץ דרך דווינסק, והוצרך להתעכב 
עד  להמתין  כדי  בתחנת־הרכבת,  זמן  משך 

בוא הרכבת הבאה שנוסעת למחוז חפצו.

ולכן  עיר־מבצר,  דווינסק  היתה  זמן  באותו 
שוטרים  ע״י  מיוחדת  שמירה  שם  היתה 
להקפיד  יש  בעיר־מבצר  שכן,  וחיילים, 
כל  על  גדול  עונש  וצפוי  הסדר,  על  ביותר 

דבר של אי־סדר.

שרצו  קאפוסט  מחסידי  אחדים  שם  היו 
להתנכל אל אדמו"ר מוהר"ש, וביקשו ממנו 
שיאמר מאמר דא"ח, באמרם, שמפני קוצר 
הזמן לא יספיקו לילך לעיר ולחזור עד בוא 
הרכבת, ולכן הציעו שיאמר המאמר בתחנת־

הרכבת.

וכרגיל,  גדול,  קהל  הגיע  המאמר  לאמירת 
הי׳ דוחק רב וצפיפות גדולה, וכתוצאה מזה 
כו'  והחלונות  מהספסלים  אחדים  נשברו 

בתחנת הרכבת.

הודיעו  נשברו החלונות מרוב העם,  וכאשר 
כיון שידעו שהיא תטפל בחומרה  למשטרה 
המשטרה  פקיד  הגיע  מיד  ואכן,  במעשה, 
אדמו"ר  הי׳  שבו  המקום  לכיוון  במרוצה 

מהר״ש.

של  פניו  על  מי שהסתכל  כל  כידוע  אמנם, 
אדמו"ר מהר״ש נפל עליו פחד, הנה כאשר 
נסוג  פני אדמו״ר מהר״ש,  ראה הפקיד את 

אחור וילך לו.

המשטרה  פקידי  ראש  למקום  הגיע  אח״כ 
אדמו״ר  הרבי.  הוא  היכן  לשאול  ויתחיל 
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המאמר,  אמירת  באמצע  אז  הי׳  מהר״ש 
הוציא  המאמר,  אמירת  להפסיק  ומבלי 
הראשי,  להפקיד  והראה  נייר־מכתב  מכיסו 
ומיד הצדיע הפקיד לאות כבוד )כפי שנקרא 

ברוסית: ״טשעס״(, וילך לו.

בנייר־מכתב הנ״ל היתה פקודה מהממשלה, 
והן  הגלוי׳  המשטרה  הן  המשטרה,  שכל 
)לאדמו״ר  לו  תסייע  החשאית,  המשטרה 

מהר״ש( ותמלא את רצונו.

סיים:  הסיפור  את  סיפר  שאד"ש  לאחר 
"ההוראה מזה: 

יש להפיץ את המעיינות של תורת החסידות 
מניעות  משום  להתפעל  ולא  מקום,  בכל 
את  ולהפיץ  להמשיך  אלא  ועיכובים, 
המעיינות כבסיפור הנ״ל, שאדמו״ר מהר״ש 
לא הפסיק אלא המשיך באמירת הדא״ח — 
ההתקשרות  ע״י  היא  לכך  האפשרות  אשר, 

עם ה״מעיין".

ואז מתבטלים כל המניעות ועיכובים — לא 
אלא  בעלי־בחירה,  שאינם  אלו  מצד  רק 
אפילו מצד אלו שהם בעלי־בחירה, ולא עוד 

אלא שהם עצמם מסייעים כו'".

"נמלכתי כי המלכתיו"...
ראזין,  יוסף  רבי  הגאון  שהתקבל  קודם 
החסידים  עדת  של  לרבה  מרוגוצ'וב,  הגאון 
קאפוסט,  חסידי  רובם  שהיו  דווינסק  בעיר 
רבי  לאדמו"ר  שיסע  החסידים  ביקשהו 
שלמה זלמן שיתן את הסכמתו לרבנות. ואכן 
בה  היחידה  הפעם  הייתה  וזו  נסע,  הגאון 
היה בקאפוסט. ובכלל ידוע שבעניני ציבור 
ומספרים  הרש"ב.  כאדמו"ר  דעתו  היתה 
"נמלכתי  עליו:  שהאדמו"ר מקאפוסט אמר 

כי המלכתיו"...

הרש"ז שולח פ"ן דרך 
אדמו"ר הרש"ב

הסתלקותו  קודם  שלח  מקאפוסט  הרש"ז 
מכתב לרבי הרש"ב נ"ע שילך ויבקש עבורו 
על אוהל זקנם הצ"צ בליובאוויטש. בחזרתו 
כי  והשיב  ראה?  מה  הזקנה  הרבנית  שאלה 

דלק נר ונכבה.

הצמח צדק לא בציון, הוא 
אצלי

היה  אבות(  המגן  )בעל  מקאפוסט  הרש"ז 
רגיל ללמוד בקביעות עם דודו כ"ק אדמו"ר 
מהר"ש, הסדר היה שפעם אחת הלך ר' זלמן 
אל אדמו"ר מהר"ש ופעם להיפך. פעם אחת 
כשבא הרש"ז ללמוד אצל אדמו"ר מהר"ש 
המהר"ש  שאלו  עצבות,  עליו  נראה  היה 
שהוא  זלמן  ר'  לו  והשיב  עצבותו,  לסיבת 
הסבא  של  הקדוש  הציון  על  להשתטח  הלך 
את  שבנו  קודם  עוד  זה  )היה  צדק  הצמח   -
האוהל( אך הוא לא זכה לראותו, זוהי סיבת 
העצבות. השיב לו אדמו"ר מהר"ש לא ראית 

אותו מכיוון שבדיוק אז הוא ביקר אצלי.

איזה ברכה מתקיימת?
בן דודו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע )כנראה 
אחד מבניו של הקאפוסטער( אמר פעם לרבי 
בהיותו צעיר: "עס איז שוין צייט צו ווערן א 
קצת  להיות  הזמן  ]הגיע  פרומער"  שטיקעל 
יותר ירא שמים[, על כך השיב הרש"ב: "עס 
קלוגער"  שטיקל  א  וערן  צו  צייט  שוין  איז 

]הגיע הזמן להיות קצת יותר חכם[...

רבקה,  הרבנית  התבטאה  שנים  כמה  לאחר 
אמו של כ"ק הרש"ב כנראה שאותו בן דוד 
נעלה מבני, שהרי ברכתו שלו התקיימה ובני 
אכן הולך ונהיה יותר ויותר פרומער, ולאידך 
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שבני  מאז  התקיימה..  לא  בני  של  ברכתו 
בירך אותו ועד עתה הוא לא השתנה בכלל.

רק לרבי
החסיד ר' שלמה דער געלער אמר כשאזכה 
הצדיקים  כל  ויקומו  בב"א  המשיח  לימות 
המגיד  הרב  טוב  שם  הבעל  שם  ויהיו 
ממוריטש רבנו הזקן ועוד וגם הרבי מהר"ש 
ולקבל את  אזכה לראותם  ביניהם אם  יהיה 

פניהם אלך רק אל הרבי מהר"ש.

המהר"ש והמג"א 
כ"ק אד"ש מה"מ סיפר:

שנים  שמונה  בן  מוהר"ש  אדמו"ר  כשהיה 
למד בחדר יחד עם הרש"ז מקאפוסט )בעל 
המגן אבות, שהיה בן דודו( ועוד מבני אחיו 
המלמד  שאל  פעם  ממנו.  מבוגרים  שהיו 
דרדקי קושיא אחת את כולם וביקש שיאמרו 
תלמידיו תירוץ על זה. ואמר המהר"ש שקודם 
יאמרו הם ואח"כ יאמר הוא. וכולם לא ידעו 
אמר  המהר"ש  אדמו"ר  ורק  מאומה  לענות 
אז תירוץ גדול שהמלמד התפעל ממנו מאוד. 

היו  שהם  אף  על  כי  בו,  קינאו  התלמידים 
יותר  ידע  הוא  זאת  בכל  ממנו,  מבוגרים 

מכולם, והתחילו לבכות. ואמרו, שבאמת הוא 
אינו למדן גדול מהם, אלא שכיון שהמלמד 
של  )המוזיניקעל(  זקונים  הבן  שהוא  יודע 
אותו  מכבד  הוא  לכן  נכדיו  רק  והם  הצ"צ 
)שהיה  למהרי"ל  בבכי  ורצו  מהם,  יותר 
אביו של המגן אבות(. המהרי"ל נכנס לחדר 
והציע לפני המלמד דיבוריו של בנו, אך תוך 
אינו  שהוא  המהר"ש  אמר  רצו,  שהם  כדי 
רוצה ללמוד עם הילדים האלו יותר, כי הוא 
מבין בפעם הראשונה ולהם צריכים להסביר 
ב' וג' פעמים, ושיש להם פארשטאפטע קעפ 

]= ראש סתום[.

מכבדו  אינו  שהוא  למהרי"ל  אמר  המלמד 
תשובה  ענה  שהוא  שהאמת  רק  מהם,  יותר 
הקושיא  את  למהרי"ל  המלמד  וספר  טובה, 
מהדברים,  התפעל  המהרי"ל  וגם  והתירוץ 
"מדוע תאמר  אבל אמר לאדמו"ר מהר"ש: 
כדברים האלו?" וענה מהר"ש: "מה אעשה 
ויאמר  קעפ".  פארשטאפטע  להם  שיש 
ואיך  אני  הגדול  אחיך  "הלא  המהרי"ל: 
תבזה את בני?" וענה המהר"ש - "דו ביסט 
און  יארעהן  דיינע  מיט  מיר  פאר  עלטער 
טאטענס  מיט'ן  דיר  פאר  עלטער  בין  איך 
יארהען" ]= את מבוגר ממנו עם השנים שלך 
בלבד, ואילו אני מבוגר ממך עם השנים של 

אבא...[.
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הערות התמימים



המתנה לרגל שבעים שנה
תקופה  באותה  תשל"ב.  בחורף  החל  הדבר 
תבל  ברחבי  והתמימים  אנ"ש  התכוננו 
לקראת יום הולדתו השבעים של כ"ק אד"ש 
התמימים  שנה,  באותה  ניסן  בי"א  שחל 
זה  דופן  יוצא  מאורע  שלרגל  החליטו 
גדולה  מתנה  אד"ש  לכ"ק  לתת  מוכרחים 

ובלתי שגרתית.

התמימים  החליטו  תקופה  באותה  ואכן, 
סדר  יתקיים  הישיבה  סדרי  לאחר  יום  שכל 
לימוד מיוחד בלימוד תורתו של כ"ק אד"ש 
לזמן  נקבע  הסדר  שיחות.  הלקוטי  בסדרת 
של שבעים דקות רצופות וזאת בקשר לשנת 

השבעים להולדתו של כ"ק אד"ש.

בז' אדר תשל"ב נערך הסדר לקוטי שיחות 
כלל  מקפידים  היום  ועד  ומאז  הראשון, 
שמירתו  על  תבל  ברחבי  התמימים  תלמידי 
של סדר זה המוקדש לשקיעה ועיון בתורתו 

של מלכנו משיחנו.

התמימים  החלו  הקבוע,  הסדר  בעקבות 
ולהשקיע את ראשם ורובם בתורתו של כ"ק 
ביאורים,  ריבוי  נוצרו  מכך  כתוצאה  אד"ש. 

הערות ועיונים בשיחותיו של כ"ק אד"ש.

לאור  להוציא  הרעיון  עלה  תקופה,  לאחר 
הלימוד,  במהלך  שהושמעו  ההסברים  את 
פנימי  בגליון  זאת  מוציאים  היו  התמימים 
שהיה נקרא "הערות התמימים", ויצא לאור 
לראשונה לש"פ תצוה של אותה שנה. גליון 
זה לא היה אלא דף פשוט שהיה מסתובב בין 

התמימים ולא היה מיועד להפצה כלל.

הרבי מעיר על הקובץ 
הראשון

לאחר כמה חודשים החליטו כמה מהתמימים 
ובראשם התמימים: נחמן שי׳ שפירא, יעקב 
יהודה ליב שי׳ אלטיין, שנ״ז שי׳ ווילשאנסקי, 
להו״ל ליקוט שיכלול בתוכו את כל ההערות 
והביאורים הנבחרים שנדפסו עד אז. היינו, 
בקונטרס  ולהדפיסם  אחד  לפונדק  לקבץ 

שיקרא בשם ״הערות התמימים״.

בין התופעות הקיימות אך ורק בעולם הישיבות החב״די ואין להם אח ורע במקומות 

את  רבה  במידה  המושכים  ואנ״ש"  התמימים  "הערות  קובצי  בעיקר  בולטים  אחרים, 

תשומת ליבם של התמימים ואנ״ש בכל אתר ואתר.

אצל רבים מאנ"ש הפכה קריאת הקבצים לנוהג קבוע, ובכל פעם שיוצא לאור קובץ 

הערות נוסף - מקפידים הם לעבור על כל תוכנה של החוברת, לפחות באופן שטחי.

דווקא בשל היותם של הקבצים תופעה שגרתית לחלוטין, לא שם הציבור  כי  יתכן 

את הדעת לשאלה המתבקשת: כיצד כל זה התחיל? או השאלה הקשה יותר: כיצד קרה 

שישיבות ליובאוויטש ברחבי תבל מתהדרות בקבצים תורניים מפוארים, עד כי כמעט אין 

כיום ישיבה חב"דית שאינה מוציאה מפעם לפעם קבצים תורניים מפוארים, ואצל שאר 

הישיבות לא מצינו כן.

סיפור הוצאתם לאור של קבצים אלו כרוך במספר פרשיות מרתקות, הקשורות באחת 

המתנות הגדולות שנתנו תלמידי התמימים ברחבי תבל לכ"ק אדמור שליט"א.

•
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זה,  לרעיון  בחביבות  התייחס  הרבי 
וכשהכניסו את הקובץ להיכלו הקדוש, לפני 
מסירתו לדפוס, הגיה הרבי את נוסח השער, 
ואף הוסיף הערות בכתב יד קדשו על מכתב 
חברי המערכת. לפנינו כמה מהערות הרבי:

בשם  לקונטרס  שקוראים  שכתבו  מה  על 
״הערות התמימים״, עיגל הרבי את התיבה 

״התמימים״ וכתב:

אולי   - דכו״כ  השתתפות  שולל  לכאורה 
להוסיף ״ואנ״ש״ )או כיו״ב( וכן בהפתח דבר 

וכו'.

לכה״פ  יעלה  שהקונטרס  שכתבו  מה  על 
סכום של $600, סימן הרבי וכתב:

ע״א  )כשאר  הע׳  מקרן  השתתפות   10%
מוסדות(.

שיסד  מקרן  השתתפות  יתן  שהרבי  היינו 
באותה עת בקשר להקמת 71 מוסדות לכבוד 

שנת השבעים.

וע״ז  לאור  המוציא  מי  כתבו  לא  על השער 
כתב הרבי בשוה״ג של המכתב:

יו״ל ע״י ״חברי מערכת״.

עוד העיר הרבי:

כדאי שהפורמט - כמו הלקו"ש.

בסיום הפתח דבר כתב הרבי את התאריך:

ח"י אלול.

החשיבות  את  לראות  ניתן  אלו  מהערות 
הרבה שייחס הרבי לקבצים אלו, עד שטרח 
על  חשובות  בערות  מספר  ולהעיר  להגיה 

הגליון.

עוד דבר מעניין שניתן ללמוד מהערות אלו: 
הרבי כתב שיקבלו השתתפות של עשר אחוז 
שנה,  באותה  שקמו  מוסדות  הע"א  כל  כמו 

מזה מובן שהרבי החשיב את ענין זה לא רק 
כ'עוד' גליון פנימי שיוצא לאור ע"י מספר 

בחורים אלא כמוסד לכל דבר וענין!

הוצאת הקובץ השני
תשל״ג  שנת  בשלהי  מכן,  לאחר  כשנה 
ובו  לרבי  מכתב  המערכת  חברי  הכניסו 
עם  שני  קונטרס  להו״ל  רצונם  ע״ד  הודיעו 
הערות נבחרות, בדוגמת מה שהו״ל אשתקד 
בחודש אלול תשל״ב. גם על מכתב זה העיר 

הרבי כמה הערות.

לפנינו כמה מהערות הרבי:

על כללות מכתבם כתב הרבי:

נת׳ ות״ח.

לאחמ״כ הוסיף הרבי והעיר:

להו״ל  לתלמידים  חינוך  מדרכי  אינו  בכלל 
כ״א   - במהו״ב  ועוה״פ  עוה״פ  הערות 
 - התחילו  שכבר  כיון  אבל   - לה״  ״לאפשא 
למילים  הרבי  סימן  ]כאן  ועכ״פ  ימשיכו 
ככל  והסגנון  התוכן  לתקן  במכתבם[  שכתבו 

האפשרי.

הדפוס  מהוצאות  ש״בחלק  שכתבו  מה  על 
הישיבה  מתלמידי  גדול  חלק  משתתפים 
בעזהי״ת  יכסה  והיתר  קטנים,  בסכומים 

מכירת הקונטרס״, כתב הרבי:

ממזכ']ירות[ - חומש.

]הוראה  וכתב  חץ  סימן  המכ'  בסוף 
למזכירות[: ממזכ' ]ירות[ - לתת כנ״ל.

לאחר ההצלחה הבלתי רגילה שנחל הקובץ 
הישיבה  תלמידי  ע"י  לאור  שיצא  הראשון 
שהראה  החם  היחס  לאור  ובפרט  ב־770, 
ישיבות  בעוד  גם  החלו  אלו  לקבצים  הרבי 

ברחבי תבל להוציא קבצים כעין זה
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הוספה 
הגהות ומענות קודש מהרבי מלך המשיח שליט"א 

בהקשר לקובצי הערות התמימים ואנ"ש

1 צ"ל - המהר"ש וברכה מיוחדת מאדמו"ר להערה בלקו"ש )ות"ח ע"ז( - 
מכמה טעמים טוב שיעשה כנהוג 

לאחרונה בכיו"ב, לכתוב לאחד 
הקובצי תורה שענינים בכיו"ב, 
ויתברר הדבר ע"י ולרבים. וק"ל.

למעלה כתב הרבי: מערכת משונה! חסר ההמשך הפשוט!! ולא עוד אלא 
שהקדים כו' ולא עוד אלא שעיקרו כו' ולא עוד אלא שאין העולם ראוי' כו'
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הקובץ של הישיבה במוריסטאון
הקבצים  לאור  לצאת  החלו  תשל״ג  בשנת 
במוריסטון.  תות״ל  ישיבת  של  הראשונים 
הרוח החיה שעמדה מאחורי הוצאת הקובצים 
היה הרב אלימלך צוויבל, המשפיע בישיבה.

אך זמן קצר לאחר הופעת הקובץ הסתובבה 
שמועה אשר אין הרבי שבע רצון מזה...

באותו קיץ, נכנס הרב צוויבל ליחידות אצל 
שהפסיקו  לרבי  שהגיש  בפתק  וכתב  הרבי, 

בהו״ל של הקבצים בגלל השמועה הנ״ל.

הרבי שלל את השמועה והגיב שבאמת הוא 
שבע רצון. בקשר לכך הוסיף הרבי וסיפר:

שנאמר  מה  על  שאלה  היתה  הקבצים  בא׳ 
שאלה.  אותה  על  תירוץ  וגם  השיחות  בא׳ 
השאלה  אותה  את  אותי  שאל  מסויים  רב 
שהופיעה בקובץ. לכן שלחתי לו את הקובץ 
אז  התבטא  ]הרבי  והתירוץ  השאלה  עם 
איז  דא  ואמר[:  שעשה  מה  על  שחוזר  כמי 
דיין שאלה, דא איז דער ענטפער )תוך כדי 
שאלתך,  היא  ]=כאן  הק׳(  ידיו  עם  שעושה 

והנה התירוץ[,

השמועה  לה  פרחה  זו  יחידות  לאחר 
שהתבררה כלא נכונה.

הרבי מעיין בקובץ
המערכת  כחברי  כיהנו  השנים,  במהלך 
התמימים,  ומצוייני  בחירי  במוריסטון 
ביניהם ניתן למנות את הרב סימון יעקבסון, 
הרב חיים צבי גרונער, הרב מאיר אסי, הרב 

שמשון יורקאוויטש ועוד.

מספר הרב לוי יצחק גרליק, מי שהיה חבר 
המערכת החל משלהי שנת תשל״ח:

בישיבה  ללמוד  התחלתי  תשל״ח  בשנת 

במוריסטון. למרות שעל־פי הכלל לא התירו 
בהוצאת  הלימודים הראשונה  לעסוק בשנת 
בהוצאה־ עזרתי  אעפ"כ,  אולם  ההערות, 

לאור גם בשנת תשל״ח.

לשלושה  אחת  הקובץ  לאור  יצא  בתחילה 
עם  יחד  החלטתי  תשל״ט,  בשנת  שבועות. 
להרחיב  בוקיעט  אלטער  ר׳  הרה״ת  חברי 
את הקובץ ולהגביר את קצב ההוצאה לאור. 
לאור  הוצאה  של  תוכנית  על  אז  דיברנו 
החל  וכך  לשבועיים.  אחת  לפחות  סדירה, 

הדבר:

יצא  עריכתנו,  תחת  שיצא  הראשון  הגליון 
ממכבש הדפוס לקראת ח״י באלול, ומיד עם 
זה, התחלנו לעבוד  הוצאתו לאור של גליון 
בהתחשב  תשרי.  ו׳  לרגל  נוסף  גליון  על 
עמלנו  החגים,  בחודש  מדובר  כי  בעובדה 
על־מנת  לדפוס,  החומר  את  להכין  קשות 
החזרה  לאחר  )מיד  החגים  לאחר  שתיכף 
ללימודים הסדירים( נוציא לאור את הקובץ 
לאור  יצא  השלישי  הקובץ  לפועל,  הבא. 

לקראת שבת בראשית.

הרבים  הקשיים  למרות  כי  לציין  חשוב 
בקצב  עבדנו  העבודה,  במהלך  שעברנו 
על  פנימית  תחושה  מתוך  זאת  וכל  מסחרר 
הנחת רוח שכל זה גורם לרבי. אז, זו הייתה 
סימוכין  כל  ללא  פנימית,  תחושה  עדיין 
יורד  הרבי   - בראשית  שבת  בליל  ש...  עד 
פחות  לא   - ובתוכו  הסידור,  בידו  לתפילה, 

ולא יותר - קובץ ההערות השבועי.

העין  שחדי  בפרט  גבול,  היה  לא  לאושרנו 
הצליחו להבחין כי במהלך אמירת ׳לכה דודי׳ 
באותה  כי  לציין,  כדאי  בקובץ.  הרבי  עיין 
תקופה היה הרבי בשעת ה״לכה דודי״ מעיין 

בדרך כלל בלקוטי־שיחות השבועי.
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ההערות  לקובץ  המיוחדת  ההתייחסות 
לאור  בהוצאה  העוסקים  בכל  הפיח  שלנו, 
חיות ומרץ רב, ובו במקום החלטנו להוציא 
הערות  קובץ  ולהוציא  לפועל  הרעיון  את 
בקביעות כל שבועיים, שבודאי יעניק חיות 
מחודשת לעיון ופלפול בדברי הרבי בלקוטי 

שיחות השבועי.

הייתה  לאור  הקובץ  בהוצאת  ההתעסקות 
בשעת הסדר המיוחד ללימוד לקוטי־שיחות 
בשל  הסדרים.  לשעות  ומחוץ  לילה(  )מידי 

כך, עיקר העבודה נדחתה לליל שישי. 

באותו שבוע, כאשר נגשנו למלאכת הקודש 
בידינו  כי  להפתעתנו  גילינו  שישי,  בליל 
חומר מספיק עבור הוצאת קובץ שלם לאור.

ידענו  מחד,  קשה.  הייתה  ההתלבטות  כעת, 
לקובץ;  הרבי  של  המיוחדת  התייחסותו  את 
מדובר  כי  עדיין  ׳פחדנו׳  מאידך,  אולם, 

במעשה פראי )״ווילדקייט״(...

כל זאת מלבד העבודה הרבה שעוד ציפתה 

במכונת  ההערות  את  להקליד  לעורכים: 
למהר  תוכנם,  את  להגיה  מיושנת,  כתיבה 
לבית הדפוס, לפתור עוד כמה בעיות טכניות 
שבת  לפני  להגיע  עוד  ולהספיק  בדרך 

ל־770...

הרב  המשפיע  עם  לילית  התייעצות  לאחר 
צוויבל, הוחלט - מוציאים את הקובץ לאור. 
ההתלהבות שעורר הקובץ החדש לא תשכח 
ממני לעולם. הוצאת שני קבצים, שבת אחר 

שבת, הייתה אז חידוש של ממש...

הקובץ  את  לאור  להוציא  המשכנו  מאז 
בקביעות מידי שבוע, ובמקביל הבחנו ביחס 
מידי  כמעט  להערות:  הרבי  של  המיוחד 
במהלך  החדש  בקובץ  הרבי  עיין  שבת  ליל 

״קבלת שבת״.

המענה שהפיח רוח חיים
השקיע  צוויבל  אלימלך  הרב  המשפיע 
עצמו  הוא  ההערות.  בהוצאת  רב  ומרץ  זמן 
השתדל לכתוב מידי שבוע הערה, ואף מסר 
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שיעור מיוחד בשיחת הרבי על מנת לעודד 
מבחינתנו,  הערות.  לכתיבת  התלמידים  את 
הוא היה הרוח החיה שעמדה מאחורי הוצאת 

הקובצים לאור.

גליונות  מתוך  ללקט,  התחלנו  במקביל, 
הערות שיצאו לאור בעבר, שאלות וקושיות 
ותלינו  אותם  העתקנו  תורצו,  לא  שעדיין 
הבחורים  כעת,  שבישיבה.  המודעות  בלוח 
השקיעו מאמץ רב לתרץ את אותם שאלות. 
הערות  למערכת  להגיע  החלו  בהמשך, 
נוספות גם מארץ הקודש וממקומות נוספים 
וכך הצלחנו להוציא חוברת  ברחבי העולם, 

הערות מידי שבוע בשבוע.

יחד עם זאת, הקשיים הרבים דרשו השקעה 
השבוע,  ימות  כל  במהלך  לענין  ומסירות 
מה  החשש:  בליבנו  התעורר  הזמן  ובמשך 
יאמר הרבי על כך שתלמידים מכניסים את 
אולי  כי  אז  חששנו  לעניין?  ורובם׳  ׳ראשם 
מתאימה  אינה  שבוע  מידי  הקובץ  הוצאת 

לרצון הרבי?!...

ההתלבטויות עשו את שלהם, ולקראת שבת 

לעשות  החלטנו  )כמדומני(  תולדות  פרשת 
אולי  כי  עצמנו  את  ניחמנו  קלה.  הפסקה 
קובץ  הוצאת   - המקורית  לתוכנית  נחזור 

מידי שבועיים...

הרב  דיווח  שבוע  באותו  המזל,  למרבה 
חברי  שמות  על  לרבי  שנה(  )כמידי  צוויבל 
המערכת, ובליל שישי התקבלה תשובתו של 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח:

מעלה  מעלה  שיעלו  ויה״ר  חלקם,  ״ואשרי 
בתומ״צ״.

באותו  דווקא  נפשנו.  את  ידענו  לא  כעת, 
שבוע שזכינו לתשובתו של הרבי - לא נוציא 
אותו  כל  ״השבועי״?...  הקובץ  את  לאור 
לפני  ספורות  ודקות  קשות,  עמלנו  הלילה 
הקובץ  של  העותקים  הגיעו  השבת  כניסת 

השבועי ל־770.

שני  )כנהוג(  למזכירות  מסרנו  שבוע  מידי 
היה  מהם  אחד  החדש.  מהקובץ  עותקים 
הרבי מניח בסידור, ומעיין במהלך התפילה. 
את  הבאתי  המאוחר,  הזמן  בשל  הפעם, 
הקובץ למזכירות, אולם, היה זה כבר לאחר 

עליו  הקובצים,  מאחד  צילום  לפנינו 
סימן הרבי את השאלות ברש"י עליהן 
דש"פ  ההתוועדות  במהלך  יעתעכב 

וישב תשמ"ח.

קושיית  הועתקה  השאלות  באחת 
ה"אור החיים" על הפסוק "היה רועה 
את אחיו בצאן" )לז, ב(, ובטעות נדפס 
"וישראל  הפסוק  על  היא  שהשאלה 

אהב את יוסף" שלאחריו )לז, ג(.

שנדפס,  הפסוק  על  קו  העביר  הרבי 
ובהפסוק  "על  היא  שהקושיה  וכתב 
לז, ב. ועל דף השער הקיף בעיגול את 
או  עורכת,  וכתב:  "מערכת",  המילה 

רק מעתיקה?
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האחרונה  הדואר  חבילת  את  לרבי  שהביאו 
לפני שבת... התחננתי בפני המזכיר שיעשה 
לידי  יגיע  שהקובץ  על־מנת  שביכולתו  כל 

הרבי, והוא הבטיח להשתדל.

הרבי  ירד  שבת״  ״קבלת  לתפילת  כצפוי, 
ללא הקובץ החדש, אולם, למחרת בתפילת 
שחרית ניתן היה לראות את הרבי עם הקובץ 
החדש. במהלך התפילה קרא הרבי בעיון רב 

את כל הקובץ מתחילתו ועד סופו...

מאז, מיותר לציין, יצא לאור הקובץ ״תמידין 
כסדרן״ מידי שבת בשבתו.

להתייחסויות  זכינו  השנים  במהלך  אגב, 
נוספות מהרבי, כמו התשובה שהעביר הרבי 
)באותה שנה( לאחד מאנ״ש, בתגובה להערה 

על אחד השיחות:

לא׳  הערותיו  שישלח  כדאי  ״ולעתיד 
מהליקוטים היוצאים לאור כאן ובמוריסטאון 

וכו״.

קובץ של הישיבה באושען פארקוויי
בשנת תשמ״ב החל הרב שניאור זלמן ליברוב 
ללמוד בישיבת מוריסטון, ועליו הוטל עתה 
לאור.  והוצאתם  הקבצים  עריכת  תפקיד 
בתקופה זו המשיך הרב ליברוב להוציא את 
הגליונות במתכונתם הרגילה, ואף הוא זכה 
לקבל מענות רבים בקשר להוצאת הקבצים. 

מספר הרב ליברוב:

ב׳ליובאוויטשער  למדתי  תשמ״א,  בשנת 
שהייתה  פארקוויי,  שבאושען  ישיבה׳ 
לפני  לומדים  שבה  קטנה״  ה״ישיבה  בעצם 

הלימודים בישיבה הגדולה במוריסטאון.

היינו אז תלמידים צעירים, ובכל שבוע ראינו 
לאור  שיצאו  הקבועים  הקובצים  שני  את 
ותות״ל  ישיבת אהלי תורה  ידי תלמידי  על 
לנו  התעוררה  הימים  מן  וביום  במוריסטון, 
קובץ  אנו  אף  נוציא  שלא  ׳מדוע  השאלה 

שכזה?׳.

ידידי  עם  יחד  פניתי,  למעשה  וממחשבה 
ויוסף  סעמיולס  שמואל  איינכהורן,  גרשון 
יצחק אלפרוביץ, וביקשנו מהבחורים לכתוב 

הערות.

הקובץ הראשון יצא לאור לשבת פרשת ׳כי 
תשא׳. כמובן, שלחנו את הקובץ לרבי מלך 
המשיח, וקיבלנו תשובה שתוכנה היה אשר 

שלא  לבדוק  עלינו  לאור  שמוציאים  לפני 
וכו׳ עם הקבצים  יהיו כפילויות של שאלות 

האחרים.

בקובצים  נושאים  כפילות  כי  לציין,  חובה 
שבוע,  בכל  טבעי  באופן  לקרות  עלול  היה 
אודות  הקובצים(  )כל  דנו  שבוע  מידי  שכן 

ביאורו של הרבי בהתוועדות האחרונה.

אכן, אימצנו את הכלל הזה ונקטנו בזהירות 
בכל עריכת קובץ, וכך נהגנו אף מאוחר יותר 

בהוצאת קבצי ההערות של מוריסטון.

באושען פארקוויי, המשכנו להוציא חוברות 
עד סוף שנת תשמ״א. כאמור, בשנת תשמ״ב 
תמימים  תומכי  בישיבת  ללמוד  נכנסתי 
של  חיי־שרה  מפרשת  והחל  במוריסטון, 
אותה שנה מינה אותי המשפיע הרב צוויבל, 

לאחראי על ההערות.

הרבי מעיר על הערות
תולדות  פרשת  של  השבוע  מימי  באחד 
תשמ״ג, שכבתי בחדרי בישיבה וחשבתי על 
מירוץ  הוא  השבוע  כל  השבוע:  מהלך  כל 
אחד גדול, אני צריך להשיג הערות, להשיג 
תורם לגליון, לתקתק את הכל, לדאוג לדפוס 
וכו׳... - המחשבות הטרידו את מנוחתי וגרמו 
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לירידה במצב־רוח האישי שלי.

לפתע, שמעתי נקישות בדלת. לשאלתי ״מי 
״יש לך טלפון  זה?״, שמעתי את התשובה: 

מהרב גרונר״...

את  בדיוק  זוכר  אינני  בהול  רגע  מאותו 
הטלפון,  לעבר  כולי  מבולבל  רצתי  הכל... 
והרב גרונר אמר לי שהרבי שליט״א כתב על 
קדשו,  בכתב-יד  הערות  ההערות  גליון  דפי 

בתוכנן של ההערות...

בהמשך, ביקש הרב גרונר שאבוא מיד לניו-
יורק.

מעולם,  קרה  לא  כזה  דבר  הלם:  קיבלתי 
שהבחורים  מה  על  הערות  יכתוב  שהרבי 
הייתה  לא  ליובאוויטש  בתולדות  כתבו?! 

כזאת מעולם!

את  לידי  קיבלתי  לניו־יורק  כשהגעתי 
הגליון שמסרתי עבור הרבי לפני שבת, אלא 
הרבי  של  קדשו  כתב־יד  ׳קטנה׳:  בתוספת 

בצידי הדף...

כמה  מידי  קבוע:  לנוהג  הדבר  הפך  מאז 
שבועות, במשך תקופה של כשנתיים־שלוש, 
הערות  עם  הגליון  את  מוציא  הרבי  היה 

בשולי הדפים...

במזכירות  המקובל  למרות  כי  לציין,  חובה 
הרבי,  של  קודשו  כתב־יד  את  למסור  שלא 
זכיתי לקבל את ההערות האורגינליות, וזאת 
בשילוב  הופיעו  ההערות  כי  העובדה  בשל 
חצים וכדו׳, מבלי אפשרות להעתיקם כראוי.

אספר על כמה התייחסויות שקיבלנו מהרבי 
- כמה מיני רבים:

• באחת הפעמים, ציין הרבי על דף השער חץ 
לעבר המילה ״מערכת״, שהיתה מודפסת על 
שער החוברת, ]כלומר: למסור את החוברת 

זכינו  אחרת,  בהזדמנות  המערכת[,  לידי 
״להחזיר  לשאלתינו:  בתשובה  ציין  שהרבי 

המצו״ב ]=המצורף בזה[״.

להבחין  זכיתי  תקופה,  אותה  במהלך   •
להוצאת  הרבי  של  שונות  בהתייחסויות 
הערה  התמימים  אחד  כתב  פעם  הקובצים. 
ביקר  השבוע  ובאותו  מסויים,  נושא  על 
מחיפה.  הכהן  שאר-ישוב  הרב  הרבי  אצל 
כשהכנסנו את הקובץ לרבי, כתב הרבי ליד 
ישוב  ״בארוכה בשיחת הרב שאר  זו:  הערה 

הכהן״.

בתניא,  תיקון  ׳הולידה׳  ההערות  אחת   •
בתגובה לשאלת אחד הבחורים. ואכן, בתניא 
ותיקונים״,  ב״הערות  קצ״ט  עמוד  בשולי 
ניתן להבחין בתיקון שמופיע תחת הכותרת 
אשר,  התיקון  זהו   - זמן...״  לאחר  ״הוספה 
כאמור, תוקן על־ידי הרבי בעקבות ההערה.

• בדרך כלל, היינו מכניסים לרבי את הגליון 
יום  של  אחר־הצהריים  בשעות  השבועי 
מקבלים  היינו  שלאחריו,  שני  ביום  שישי. 
והיינו  הרבי,  של  הערותיו  עם  הגליון  את 
יחד עם ה״חוזרים״  מפענחים את כתב־היד 
היינו  שלישי  ביום  בעניין.  בקיאים  שהיו 
להגהה  הפענוחים  את  בחזרה  מכניסים 
המזכירים  היו  חמישי(  ביום  )או  ולמחרת 
מחזירים לנו את ההערות כפי שהן מוגהות, 
והיינו מדפיסים אותם בגליון של אותו שבוע.

פעמים רבות זכינו שהרבי דיבר בהתוועדות 
כלל  בדרך  בגליונות.  שנכתב  מה  אודות 
בקובצים  ״דובר  ואומר  הרבי  מתחיל  היה 

בענין...״

השיחה  את  הגיה  והרבי  זכינו  לעיתים, 
ההערות  בקובץ  להדפיסה  על־מנת  במיוחד 
תחת  התפרסמו  אלה  שיחות  השבועי. 

הכותרת ״קטע זה הוגה ע״י כ״ק אד״ש״.
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בעיצומה של שנת נפלאות גדולות, כאשר העולם כולו מתוודע 
לעידודי ה'יחי' ולפרסום בשורת הגאולה, התכנסו באולם 'אהלי תורה' 
בקראון הייטס למעלה ממאה שלוחים מניו יורק והסביבה ל'יום עיון' 

מיוחד, שהוקדש כולו לתורת הגאולה << דיווח ורשמים

״מה אני יכול לעשות?"
במצב בו אנו נתונים, כל חסיד ודאי שואל את עצמו שוב ושוב - ״מה אני יכול לעשות בשביל 

הרבי?״

גם אם התשובה לשאלה הזו היא אישית ומיוחדת לכל אחד, כי ״ידע איניש בנפשיה״ מה הוא 
צריך לעשות ומה הוא יכול לעשות, הרי בודאי ש״צו השעה" והתחום ששייך לכל אחד בלי 
יוצא מן הכלל הוא הפעילות בעניני משיח וגאולה. לשים לב אל הקריאה שמהדהדת באזני 

קהל החסידים תמיד - ״עשו כל אשר ביכלתכם להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש״.

הדברים אמורים בכל חסיד באשר הוא, ובמשנה תוקף ביחס לשלוחים להם נאמר במפורש כי 
נושא זה הוא הוא השליחות העיקרית - "להכין עצמו ואת כל העולם לקבל פני משיח צדקנו 

בפועל ממש״.

לימוד המביא 
לפרסום



כל זה חרות בלבם של החסידים ושל השלוחים תמיד. לצורך תוספת התעוררות ביתר שאת קמו 
כמה שלוחים בעלי יוזמה מאזור ניו יורק וניו ג׳רסי וקראו לחבריהם באזור להקדיש את יום 
חמישי חג הגאולה י״ב תמוז ל״יום עיון ולימוד בנושא קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש״. 
 - ובעיקר  יום שיוקדש ללימוד עיוני בשיחות הק׳ של כ"ק אדמו"ר שליט”א בעניני משיח, 

ההתוועדויות שמאז כ״ח ניסן תנש״א.

ההחלטה נתקבלה ביום הבהיר כ"ח סיון, ובהסכמתו וברכתו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
נקבע יום העיון לחג הגאולה י"ב תמוז.

מעט  לא  ש"מביכות"  שאלות  ישנן  כי  העובדה  לאור  המארגנים,  של  במוחם  נרקם  הרעיון 
בכינוס  לדיון  עלה  בכללותו  שהנושא  ולמרות  בתשובות...  בטוחים  שאינם  לאחר  שלוחים, 

השלוחים בר"ח כסלו - המציאות בפועל, כפי שמתברר, מלמדת על רצון וצורך לדעת עוד...

אף שהכינוס נועד לברכה, הנה עד הרגע האחרון לא ידעו המארגנים לשער את גודל ההצלחה, 
בפרט כאשר יומיים לפני הכינוס היתה רשימת המתכנסים דלה ומועטת... כפי שסיפר השליח 
)גערליצקי(,  מנחם  אלי  מתקשר  הכינוס  מועד  לפני  "יומיים  פריז:  יוסף  הרב  ממונטריאל, 
ואומר לי שנרשמו רק 12 שלוחים, ויכולות להיות בושות גדולות... אנא ממך, תגיע לכינוס 
עם טנדר של שלוחים לפחות"... אך בפועל, כאמור, היתה ההצלחה למעלה מן המשוער! ואם 

נרשמו "רק" 80 שלוחים, הרי שבפועל השתתפו בכינוס למעלה מ־130 שלוחים כ"י!

לימוד עיוני מסודר
ליקוט  שהכילו  תיקים  והכינו  עמלו  הללו  ומנוסים.  ותיקים  כמארגנים  התגלו  הכינוס  יוזמי 
משיחות בעניני משיח; עצות והדרכות בנושא, וכן לקט מעניין שיצא־לאור במיוחד לכינוס 

זה - ליקוט נהדר מתשובותיו של כ"ק אד"ש מה"מ, החל מז"ך ניסן, בעניני גאולה ומשיח.

וכמובן, בידי המארגנים הי' מוכן מראש סדר־היום של כל התכנית: בשעה 11:00 בבוקר החל 
חלק הא' של 'כינוס השלוחים'. חלק זה הוקדש ללימוד מתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ בענין 
"יש נביא בדורנו", ובהמשך לזה - הכרזתו ש"הגיע זמן גאולתכם", וע"ד האמונה והביטחון 
הדרוש בתקופה זו, ועוד. השיחות נאמרו ע"י השלוחים הרב יוסף יצחק אלפרוביץ מאנגלי'; 

הרב נחמן שפירא - ועד להפצת שיחות, והרב שמואל בלומינג - מח"ס קובץ "גאולה" וכו'. 

הסדנא נמשכה עד השעה 1:30, ולאחמ"כ השתתפו כל השלוחים בתפילת מנחה עם כ"ק אד"ש 
מה"מ.

חלקו השני של הכינוס, אחר־הצהריים, הוקדש לנושא האקטואלי - "קבלת פני משיח צדקנו 
בפועל ממש". המנחה של הלימוד והעיון בחלק זה היה השליח הרב ישראל רובין והלימוד היה 
בעיקר בשיחת ש״פ חיי שרה אשתקד בקשר לכינוס השלוחים העולמי )היא השיחה הידועה 
בשם קונטרס ״שלח נא ביד תשלח"(. בחלק זה היו גם הנאומים המרכזיים - של הגה״ח ר׳ יואל 
כהן, של השליח הרב שלום דובער וינברג ושל השליח הרה״ג ר' העשיל גרינברג שהשמיע 
את נאום הסיכום לשני החלקים הראשונים. בנאומו עמד בהרחבה על תמצית ההוראות של 
כ״ק אדמו"ר שליט״א מאז כ״ח ניסן תנש"א - ״לחיות עם משיח״ ע"י לימוד הענינים בתורה, 
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וההכנה לקבלת פני משיח בפועל הכוללת גם את ענין קבלת המלכות.

הרב גרינברג השמיע גם דברי התעוררות ודברי חיזוק בקשר למצב הרפואי של הרבי מאז כ"ז 
אדר, ועל כך שכל אחד צריך לשאול את עצמו מה הוא יכול לעשות לתקן את המצב.

את החלק הזה נעל הגה״ח הרב יהודה קלמן מארלאוו שהביא את ברכת הבד״צ דקראון הייטס, 
שיבח את השלוחים על קביעת יום העיון ועורר להוסיף בלימוד שיחות הק׳ כהנה וכהנה.

לאחמ"כ יצאו כל השלוחים אל חזית 770, וכשבת אחים גם יחד נקלטו בעדשת המצלמה. ענין 
של מסורת.

כמצביא וכמפקד...
לתפילת ערבית נכחו כל משתתפי הכינוס ב־770, כמובן, ואחרי התפילה זכו לזכות מיוחדת 
במינה - להתקבל ל״יחידות" אצל הרבי שליט״א, שהיתה מיוחדת לציבור משתתפי הכינוס. 
אחד אחרי השני עברו כל השלוחים ע"פ הקודש, וכ"ק אד"ש מה"מ הביט על כל אחד ואחד 
במבט חודר ובוחן, כמצביא ומפקד המביט על פיקודיו... לזכות נוספת זכו המשתתפים - הם 

קיבלו ע״י המזכירות בקבוק משקה מהרבי.

הישיבות  לאולם  וחזרו  דרכם,  להמשך  ומרץ  משנה־כח  השלוחים  קיבלו  ה'יחידות',  אחרי 
 - הערב  ונושא  הנעילה,  לקראת  אוחזים  כבר  זה  בשלב   ."667  - תורה  "אהלי  והכינוסים, 

"העולם כבר מוכן"!

עליון,  בחסד  כנואם  הידוע  אוהיו,  מסינסינטי  קלמנסון  בער  שלום  הרב  הי'  הכינוס  מנחה 
ובכשרונו הברוך הנחה וניהל את הכינוס בהצלחה רבה ומיוחדת.

לשבחם של השלוחים ייאמר, כי חרף רצונם כי עז לשאת דברים בעניני השעה, בהצעה או 
דברי התעוררות וכיו"ב, הסכימו הכול לעמוד בלוח הזמנים כפי שנקבע - בגין ריבוי הנואמים 
- 10 דקות )בלבד( לכל שליח. כאן המארגנים שעשעו מעט את הקהל, )לאו דוקא בכוונה...(, 
כאשר הציבו "רמזור" ממול בימת המרצה, כדי לעזור לנואם לדעת מתי תמה עבורו רשות 
הדיבור, וכך זה פעל: משך כל הנאום דלק האור הירוק, וברגע שפג ההיתר - הוחלף האור 
לאדום... אין ספק שרעיון זה הי' עדיף על־פני הלחצתו של הנואם להביט בשעונו... כך או כך, 

הדבר מצא חן בעיני הנואמים, ונמנעו מחריגות.

בתחילת הכינוס אמר הש"צ, הרב בערל שי' זלצמן, קאפיטל צ"ב, מי שברך, אבינו מלכנו, 
ו'יחי' ג"פ.

במהלך הכינוס נשאו דברי התעוררות והעלו הצעות לפועל. הרב לוי גרליק - הדר התורה, 
התייחס לשיחות בהם הודיע כ"ק אד"ש מה"מ שהעולם כבר מוכן. הרב גרליק הוסיף והזכיר, 
ומשיח,  גאולה  בעניני  מלכות'  'דבר  הקונטרס  את  אייר  בט"ו  חילק  שכשהרבי  השאר,  בין 
שלכאורה אלו שיחות שהודפסו שנים לפנ"כ בלקו"ש ומה חידוש יש בהם? אלא, הסיק הנואם, 
בשיחות אלו ניתן לנו השולחן ערוך בעניני משיח! וכמה חבל שלא פתחנו את העינים לפני 

כו"כ שנים, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ 'נתן לנו את הרמב"ם', בתקנתו הידועה...
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הרב גרליק קישר את הדברים עם פרשת השבוע: "מעניין שכל פרשיות השבוע שאנו קוראים 
בתקופה זו, מדברות על משיח..., החל מפרשת חוקת - פרה העשירית, בלק - בלעם הי' זה 
שניבא על שני המשיחים, וכן הלאה - פנחס )זה אליהו( ומטות - שבהם קוראים על בני גד 

ובני ראובן.

יו"ר מטה משיח העולמי, אמר לשלוחים שכאחד שזקוק לתומכים  הרב שמואל שי' בוטמן, 
להשגת  מפריע  לא  משיח'  ה'מבצע  שכל  לכם  אספר  וכו',  צא"ח  המוסד  להחזקת  מבחוץ 
תקציבים ותרומות, והעולם אינו מנגד לזה, ובכלל צריכים להסתכל על הדבר עצמו: באם הוא 

נכון - צריך לעשותו מבלי להתחשב גם אם זה בא על חשבון כסף...

גם הרב יצחק שפרינגער, עסקן פעיל מאוד בעניני משיח, תרם משלו לכינוס הגדול. בנאומו 
עמד על ההבדל בין השנים האחרונות, בהם אפשר ומותר לפרסם את בשורת הגאולה והגואל, 

לבין השנים הקודמות שדברים מאין אלו היו בבחינת 'בל יראה ובל ימצא'.

עיון  יום  לערוך  שטרחו  המארגנים  את  בירך  שבצרפת(  )מ'קאן'  מטוסוב  לייב  יהודה  הרב 
באומרו, "אשר זה הדבר הטוב ביותר להועיל בעניני משיח".

באופן המתקבל...
הרב יוסף יצחק קייזין התייחס לענין של "באופן המתקבל", ואמר כי בכינוס זה מקבלים עצות 

והדרכות כיצד אפשר ליישם הוראה זו של פירסום ביאת המשיח - באופן המתקבל!

הרב יוסף קארליבאך נעל את הערב בדברי סיום והחלטות, וליתר דיוק: ההחלטה - ל' יחיד 
)ובה"א הידיעה( - "לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש! - לקרב לכה"פ עשרה יהודים לכ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הן ע"י הסברת הענין והמטרה ד"יחי המלך" )כמבואר בארוכה 
ועוד  ודעת.  בינה  חכמה  של  באופן  ה'תשנ"ב(  תולדות  וש"פ  שנת תשמ"ח,  ניסן  ב'  בשיחת 
בפועל ממש" ע"י הבאתם לראות את פני הקודש,  - "לקבל פני משיח צדקנו  והוא העיקר 
וכבר  ועד".  לעולם  מלך המשיח  ורבנו  מורנו  אדוננו  ד"יחי  והשירה  בההכרזה  והשתתפותם 
ידוע מסיפורי כמה וכמה שלוחים על האופן הנפלא שבו מתקבלים הדברים אצל המושפעים.

לאחמ"כ הצטרפו השלוחים להתוועדות הגדולה שהתקיימה ב־770, בה התוועד הרב יואל שי' 
כהן, וההתוועדות נמשכה עד אור הבוקר, כשבמהלכה דנו באינטנסיביות אודות תקופתנו עתה, 

ומה שנדרש מאתנו, ואיך צריך להתנהג חסיד לרבו, ובן לאביו.

אין ספק שבחתימת הכינוס היה הציבור מלא תוספת חיות וכח להמשיך במילוי תפקידו, אחד 
המשתתפים התבטא: "היום למדתי דבר נפלא בסגולתן של שיחות הק׳, שגם כאשר חוזרים 
ולומדים אותן פעמים רבות, תמיד שמים לב לדברים חדשים ותמיד מתעוררים בחיות מחודשת 
 - כפי שהתבטא שליח אחר  או  כולו.  גאולתכם״ לכל העולם  זמן  ״הגיע  להביא את בשורת 
״מבחינתי, יום העיון תרם לי המון באשר ראיתי שדברים שונים וביטויים מיוחדים על התקופה 
בה אנו נמצאים שעד היום סברתי לתומי שאולי הם נכונים, אבל סוף סוף אינם אלא בטוי 
של אי אלו חסידים בעלי התפעלות קיצונית - הם, באמת, דברים שנאמרו במפורש ע״י כ״ק 
אדמו"ר שליט"א. כמה צודקים המשפיעים שחוזרים ומעוררים על לימוד השיחות במקורן"...
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נקודות מהנאומים המרכזיים
אז  וכתבתי  מהרבי  מענה  שקיבלתי  הפעמים  שבא'  אני  "נזכר  שפרינגר:  יצחק  הרב  סיפר 
"מלך המשיח", ותליתי אח"כ את המענה על כתלי 770, עבר שם בחור 'לא משלנו', והוריד 
זאת מהקיר ולקח זאת איתו ע"מ להראות לחבריו, לאמור: תראו מה כותבים - שהרבי הוא 
המשיח..., אכן פעם הי' זה דבר פלא ומוזר - היום אנו רואים שאלו דברים ברורים ולאף אחד 
אין ספק בזה. ובקרוב ממש, כאשר הרבי יתחיל לדבר, הכל יהי' כה פשוט ורגיל - שם שמים 

)משיח( יהי' שגור בפי כול".

ולכן  כרגע משקפיים  לו  לי שאין  ואמר  רבקין,  זושא  ר'  אלי פעם  הגיע  "לפני הרבה שנים 
מבקש ממני שאכתוב עבורו את מכתבו לרבי, "ובראשית המכתב", הוסיף רבקין, "שאכתוב 
'כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח'"! האמת היא שתמהתי בלבי על כך... ואולם כעבור כמה 
שנים כתבתי גם אני לרבי "מלך המשיח"..., ונתתי למזכיר, ולאחמ"כ הרהרתי על מעשה זה, 
הכיצד כתבתי מלך המשיח? האני הוא זה שיגיד לו מלך המשיח?! אבל לאחמ"כ קיבלתי מענה 

על המכתב ונרגעתי...,

"זהו שאמרתי - פעם הי' זה דבר מופלא ומופשט, היום זה דבר פשוט".

הרב יוסף יצחק קייזן אמר: "זה יותר משנה וחצי שאני בקשר עם אנשים, באמצעות המחשב. 
בקיץ אשתקד התחלתי לשלוח לקומפיוטער'ס את 'אגרת הקודש' שבתניא באנגלית )אז יצא 
לאור ה'שיעורים בספר התניא' באנגלית אג"ק(, וכל יום הייתי מעדכן את המחשב לפי השיעור 
חת"ת של אותו היום, והחל מי"ט כסלו התחלתי מתחילת התניא, לקו"א, לפי שיעורי החת"ת. 
ביום בהיר התקשר עלי א' מ'המנויים'. הי' זה פרופסור לאנגלית באוניברסיטת מיאמי, שהיו לו 
כל מיני שאלות על השואה ונושאים אחרים ביהדות, וכן על השיטה של חב"ד; ומשהחל לקבל 
את השיעורים בתניא, התחיל ללמוד והבין שיש הרבה ביהדות, הרבה יותר ממה שחשב... לאט 
לאט הוא התקרב יותר ויותר ליהדות ולליובאוויטש. בי' שבט השתא, כשהי' כל הבאלאגן סביב 
ההכתרה של מלך המשיח... היו לו שוב כמה שאלות, ועל כולם עניתי לו שיש רמב"ם וכו' והוא 

שינה כל השקפתו בענין והבין שיש דברים בגו...

"ואותו פרופסור יהודי, ששמו, אגב, מר MURRAY KAHL, כתב לי שאצלו באוניברסיטה הי' 
בחודש זה כל מיני אסיפות בעניני השקפות, כמו של אותו יהודי מב"ב, וקם מתנגד ודיבר שם 
נגד חב"ד המכריזים משיח על רבם וכו' - ואני דיברתי אחריו..., והתחלתי להסביר שביהדות 
יש רמב"ם, וחזקת משיח, בר כוזיבא וכו' ודבר זה שחב"ד צועקים משיח מתקבל על הדעת 
וכו', ולאחמ"כ אף אמרתי להם שילכו לחב"ד וישאלו את השאלות וילמדו ויבינו כי זה דבר 
יסודי ביהדות, ואף הצעתי להם שיניחו תפילין ובדרך הלצה אף הוספתי שלא יהדקו זאת חזק 

כדי שלא יכאב...

"ובמלים חמות סיים הפרופסור את דבריו כשהוא מודה לי על כל החומר שקיבל..."
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לזכות 

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

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

בעלינָאוו 

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

ס. ּפאולו - ברזיל 

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

שּפריצער

•

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

 קדנר
נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א


