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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  החמישי  הקובץ  את   - שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של 

בליובאוויטש תשע"ז.

קובץ זה יוצא לאור בקשר עם חג הסוכות - "זמן שמחתנו". בקשר לזה ימצא הקורא בקובץ 
זה סקירה מרתקת על "סוכות דוד" - סוכותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א. סקירה זו מלווה 

בריבוי סיפורים ואפיזודות שארעו בסוכה או שהיו שקשורים בבניית הסוכות השונות.

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 מיום א' דחוה"מ סוכות 
ועד להושענא רבה. כפי שיראה הקורא, ביומן זה מתועדים גילויים נדירים ושמימיים שאפיינו 

את ימי הסוכות בשנת תש"מ.

בהמשך לזה מובא יומנו המקורי של ר' זלמן יפה מהימים הראשונים של חגה"ס תשנ"ב, ימים 
שהיו עתירים בגילויים מיוחדים ויצאי דופן. היומן מתאפיין בסגנון ייחודי ומרתק המתאים 

לכותבו - ר' זלמן יפה. יומן זה נכתב בשעתו באנגלית ומתורגם כאן ללה"ק לראשונה.

סיומי  זה סקירה מיוחדת אודות  סיום הרמב"ם שחל בימים אלו, מובאת בקובץ  בקשר עם 
ההלכות ברמב"ם הנערכים ב־770, ע"פ הוראת הרבי, באתערותא דלעילא. בכתבה מופיעים 
הוראות רבות של הרבי בקשר לסיומים אלו, לצד סקירה מרתקת על השתלשלות האירועים.

מכ"ק   - הסיומים  עורך   - גרליצקי  מנחם  ר'  שקיבל  מענות  מקבץ  הבאנו  לכתבה  כהוספה 
אד"ש, מענות אלו מתפרסמים כאן בפרסום ראשון.

בסוף הקובץ הבאנו מקבץ סיפורי חסידים מרתקים, אודות העבודה של 'קבלת פני משיח'. 
הסיפורים נכתבו ע"י הרה"ת שד"ב הכהן רייכמן, משפיע אנ"ש בקריות, אה"ק.

יצחק פאריז, בדבר מעלת האמונה  יוסף  ומעורר מאת הרב  מיוחד  כן מובא כאן משא  כמו 
הפשוטה המצויה בעיקר אצל הצעירים, ואשר על הזקנים ללמוד מהצעירים בענין זה - פורסם 

בשבועון בית משיח גליון 52.

תודתנו נתונה למערכת בית משיח - השבועון העולמי להפצת בשורת הגאולה, על עזרתם 
הרבה בעריכת קבצים אלו.
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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.

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, י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, תשע"ז
קי"ד שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
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דבר מלכות

"סוכת ר' ישראל 
כשרה היא"

איך אפשר שסוכתו של הבעש״ט לא תהי׳ בהידור, עד כדי כך שיהיו 
דעות לפוסלה? הרי בודאי הי׳ קיום המצוות אצל הבעש״ט באופן של 
״מהדרין מן המהדרין״, ואיך יתכן שהבעש״ט יקיים מצות סוכה באופן 

שלכמה דעות ה״ה סוכה פסולה?!
משיחת יום ב' דחג הסוכות תשכ"ז 

- שה״אושפיזין״ החסידי דאתמול היה  כידוע הסיפור המובא בספרי פולין אודות הבעש״ט 
ואמרו   - הבעש״ט  של  מגוריו  מקום   - מעז'יבוז'  גדולי  ובאו  סוכה,  עשה  - שפעם  הבעש"ט 
שהסוכה פסולה, עד שהבעש״ט התפלפל והתווכח עמהם להוכיח שסוכתו כשרה, ועדיין לא 
הסכימו עמו. והרכין הבעש״ט ראשו על ידיו, ולאח״ז נמצאה שם פתקא שבה נכתב: ״סוכת ר׳ 

ישראל כשרה היא״, וחתום עלי׳ המלאך מט״ט שר הפנים.

וכמדובר פעם, שבודאי לא הי׳ רצונו של הבעש״ט להראות סתם ״קונצים"... ובפרט להטריח 
את המלאך מט״ט שר הפנים לכתוב עבורו פתקא, ובפרט בחוה״מ שעשיית מלאכה מותרת רק 

בדבר האבד וכיו״ב. וא״כ, צריך להבין: מדוע הוצרך הבעש״ט לפתקא ממלאך מט״ט?

ובכלל אינו מובן: איך אפשר שסוכתו של הבעש״ט לא תהי׳ בהידור, עד כדי כך שיהיו דעות 
לפוסלה? - הרי בודאי הי׳ קיום המצוות אצל הבעש״ט באופן של ״מהדרין מן המהדרין״, ואיך 

יתכן שהבעש״ט יקיים מצות סוכה באופן שלכמה דעות ה״ה סוכה פסולה?!

כזו שיצטרך להביא את מלאך  כוונת הבעש"ט לעשות סוכה  ואין לומר שמלכתחילה היתה 
הענינים  עם  שייכות  לו  שיש  מעז'יבוז'  לגדולי  להראות  בכרי  כשרותה,  את  להוכיח  מט״ט 
ולא באופן של קיום  יכול לעשות זאת באופן אחר,  - שהרי הי׳  כו׳  שלמעלה, מלאך מט"ט 

המצוה שלא בהידור, ועאכו״כ - לא באופן של ״מהדרין מן המהדרין״.

גם צריכים להבין ע״פ המדובר תמיד שכל סיפור שמספרים לנו - למרות שלא שמעתי מכ״ק 
מו״ח אדמו״ר, הרי ״לא ראינו אינה ראי'״ ו״לא שמענו אינו ראי'" - נוגע לנו בעבודה בפועל.

ובהקדמה, כפי שאמר אדמו"ר הרש"ב, שכאשר הדבר יכול להביא לידי ענין של יראת שמים, 
אפשר לומר ביאור באיזה ענין.

הביאור בזה הוא: סוכות הוא הרי ענין של ״ראשון לחשבון עוונות״, אז יכול להתחיל הענין של 
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עוון כו', כי בר״ה ועשי״ת ויוהכ"פ, נמצאים הרי כל היהודים ללא חילוקים בדרגה של תשובה, 
אז הרי נפעל ה"סלחתי כדבריך", עד ש"זדונות נעשים לו כזכויות", וביוהכ"פ הרי ״עיצומו של 
יום מכפר״, במילא אין אז אצל בנ״י ענין של חטא ועוון, ועד״ז בימים שבין יוהכ״פ לסוכות 
הרי עסוקים בנ"י בהכנת הד' מינים וכו' וכו'. משא"כ כשמגיע חג הסוכות, אזי יכול להתחיל 

״ראשון לחשבון עוונות״.

ועל כך בא ענין הסוכה - להגן מענין החמימות, הלהט )״קאך״( של העולם, כדי שלא יהי׳ ענין 
של חטא כו', וכפי שמובא בחסידות שמתוך המ״ח צירופים אחרונים של שם אלקים נמשך 
"וחם אבי כנען" בעולם, ועל כך בא ענין הסוכה, שמסירה את החמימות כו' שלא יהיו עניינים 

של חטא.

במילא היות שבחג הסוכות מתחיל ענין העבודה עם עצמו, ישנם בזה חילוקי מדריגות, ומובן 
מימיך״,  ו״שואב  עציך״  ״חוטב  של  לסוכתם  שבטיכם״  ״ראשיכם  של  הסוכה  דומה  שאינה 
שהסוכה של "ראשיכם" הינה בהידור יותר כו' - וכך גם ענין הסרת החמימות - מאשר "חוטב 

עציך" וכו'.

וכאן הגיע הבעש"ט והשפיל את עצמו לירד לסוכה של ״חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״, שאפילו 
באופן שישנם כמה שאלות וכו', הרי גם זו סוכה כשרה, וגם היא מגינה עליהם, ולמרות שבגלל 
זה הוא עצמו לא קיים את המצווה בהידור, ואפילו לאחרי שהופיעה הפתקא מהמלאך מט״ט, 
הרי התורה ״לא בשמים היא״ - עם כל זאת, מאחר שהיתה זו סוכה כשרה ע"פ תורה, עשה 
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הבעש״ט את סוכתו באופן כזה, כדי לפעול אצל ״חוטב עציך״ שגם להם תהי׳ סוכה כשרה 
שתגן עליהם ותצילם מעוון כו'.

שעליו  אמיתי,  ישראל  מנהיג  להתנהג  צריך  כיצד  מעז'יבוז'  לגדולי  הבעש״ט  הראה  ובזה 
להשפיל את עצמו לעניינים נחותים, גם אם עי״ז יחסר אצלו כו', ולא זו בלבד, אלא שהוריד 

והמשיך לשם גם את מלאך מט״ט )כיון שזהו ע״פ תורה(.

גו'", וכהלשון המובא  וע״ד שמצינו בנוגע לרבנו הזקן, שבהיותו בדרגה ד״עמך לא חפצתי 
בשורש מצות התפלה "איך וויל זע גארניט, ניט דיין ג״ע כו' נאר דיר אליין", ואדמו"ר הזקן 
החזיק בדרגה זו, למרות זאת ניתק עצמו מדביקות זו, ובשעת מעשה הלך לעשות טובה ליהודי.

למרות שהוא כבר הגיע לדרגה שהיא תכלית השלימות של נשמה בגוף ״לאשתאבא בגופא 
דמלכא״, ואעפ"כ, השפיל את עצמו כדי לעשות טובה ליהודי, שהיא מדריגה פחותה הרבה 
יקבל ממנו את הצדקה  בוודאות שהעני  יודע  אינו  הנותן  ובפרט במצות הצדקה, הרי  יותר, 
- ומטעם זה אין מברכים על מצות הצדקה, שהרי יתכן שהעני לא יחפוץ לקבל את הצדקה, 
וברכתו תהי׳ לבטלה - ואעפ"כ, ניתק רבנו הזקן את עצמו מדביקותו, על הספק, שמא יעלה 

בידו לעשות טובה ליהודי.

ענין הצדקה הוא בירור המטה, וכיון שרבנו הזקן הגיע כבר למדריגה היותר נעלית ד״עמך לא 
חפצתי גו'" - מדוע הוצרך לירד ממדריגתו ולהתמסר לענין הצדקה?!

ליהודי  טובה  לעשות  כדי  ממדריגתו  עצמו  - שמשפיל  ישראל  מנהיג  של  ענינו  שזהו  אלא, 
מצות  לקיים  עצמו  שהשפיל   - הבעש״ט  הנהגת  גם  היתה  כזה  ובאופן  מטה.  למטה  הנמצא 
סוכה באופן שהיו בזה כמה שאלות כו', רק בשביל שכך תבוא טובה ליהודי שנמצא במדריגה 

תחתונה, שלא תהי׳ לו שייכות לענין של עוון כו'.

וזוהי גם ההוראה לכל אחד מישראל: אמנם לא כל אחד יכול לפסוק לעצמו אימתי יכול לוותר 
על הידור מצוה, מאחר שאינו יודע מה מותר כו'; אבל, ישנה ההוראה מאלו שיש בכחם לפסוק 
ע״פ תורה, שאע״פ שצריך לחשוב גם אודות עצמו, שהרי "אדם קרוב אצל עצמו״ , ״ומבשרך 
ע״פ  המותר  באופן   - ההידור  על  לוותר  הבעש״ט,  כמו  להתנהג  יש  אעפ״כ,  תתעלם״,  לא 
תורה - כדי שעי״ז תהי׳ טובה ליהודי ברוחניות. ואשרי חלקם של אלו הנשמעים להבעש״ט 

ולתלמידיו, ולתלמידי תלמידיו עד דורנו זה.

הרי  רצונם,  מצד  הוא  סוכה  במצות  שלהם  שהחסרון  ליהודים  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
עאכו״כ בנוגע ליהודים שרצונם וחפצם לקיים את המצוה, אלא שנמצאים במעמד ומצב שאין 
מניחים להם לקיים את המצוה - שברור הדבר שרבותינו נשיאינו מכניסים את עצמם )״זעצן 
זיך אריין״( לעסוק בעניניהם, ופועלים עבורם, שאף שבגשמיות חסר אצלם ענין הסוכה )שהרי 

״אונס כמאן דעביד לא אמרינן״(, מ״מ, יומשך להם ענין הסוכה ברוחניות. 

. . ועי״ז באים - יחד עם כל בנ״י - לקיום היעוד ״ופרוש עלינו סוכת שלומך״ , שזה יהיה 
בקרוב ממש עם כל היהודים יחדיו, ובאופן ד״עד מהרה ירוץ דברו״, בביאת משיח צדקנו. 

 )שיחות קודש תשכ"ז ח"א עמ' 49 ואילך

תרגום חופשי ללה"ק(
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 עשיית סוכה ולולב 
מכתב לרב שמחה עלברג ע"ה, עם שקו"ט הלכתי 

בנוגע להלכות סוכות • חלק מהמכתב נדפס 
בחידושים וביאורים בש"ס ח"ב עמ' צ"א, ומובא כאן 

עם הגהות בכתב יד קודש

9 ושמלת בלגך • פותלין בדבר מלכות



לחזות פני מלך
 תמונות נדירות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ב"חג הסוכות" במשך השנים
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מכתב מהרבי מלך המשיח שליט"א לר' אליעזר דניאל מאייערס ע"ה, 
קרוב  אשר  הגהות  נוספו  המכתב  ע"ג  בהולנד.  שהתגורר  חב"ד  חסיד 
לוודאי הינם בכת"י כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ שליט"א • תרגום חופשי

בעזרת ה'

ד' אדר א', תשכ"ב

ברוקלין נ.י.

מר אליעזר דניאל מאייערס )אצל הצלצט(

מישל אנכלוסראאט, אמסטרדם, הולנד

שלום וברכה!

אחרי הפסק זמן, שמחתי לקבל מכתבך מראש חודש אדר א'. כבקשתך, אזכור בתפילתי 
את כל אלה שהזכרת במכתבך. יתן ה' שיהיה לך בשורות טובות לבשר.

בהמצאנו כעת בחודש המיוחד אדר, שזהו זמן להוספה בשמחה, ברור שאין אנו נדרשים 
לשמוח רק לשם השמחה, אלא ישנם סיבות טובות מאוד לזה, וכאשר יש ביטחון מלא 

בהקב"ה, הסיבות מתגלות במהרה.

בברכה

ע"י ניסן מינדל

נ.ב.

י"א של אגרת  היא תמיד מועילה. ראה פרק  )1( בענין התשובה,  במענה לשאלותיך: 
ויכולות  לכחות  התייחסה  במברקי,  השתמשתי  בו  "אוצרות"  הביטוי   )2( התשובה. 
האצורים אצל כל בן אנוש, אשר לא תמיד מודעים אליהם בשלימות; גם לעזרה המיוחדת 

הניתנת מלמעלה )כמבואר בארוכה במאמרי יו"ד שבט, מפרק י"א ואילך(.

מאז שכתבתי את הנ"ל, קיבלתי את מכתבך האחרון. בנוגע לשאלת התוספתן, תנהג 
כדעתם המשותפת של לכל הפחות שני מתמחים.

 האוצרות 
שבכל בן אנוש

פרסום
ראשון
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יום ב' י"ז תשרי תש"מ

נסעתי  היום  בשאר   .10:00 בשעה  תפילה 
ל"מבצעים" ולא הייתי.

יום ג' י"ח תשרי ה'תש"מ

חילק  שנכנס  לפני   .10:00 בשעה  שחרית 
לראשון  וכשנתן  לילדים,  צדקה  למעלה 
הק'  באצבעו  לו  הראה   - לעמוד  ונשאר 
שישים בקופה. ולכל אחד נתן לשים סענט. 
וכן הוא נותן - סענט. ולפני ששם שאל אחד 
אם קיבל, ואמר שכן. זה הי' בנו של פארקש 

מצוה  בר  לפני  אחד  והי' שם  אמת.  מתורת 
עוד  אם  אד"ש  ושאלו  וחליפה,  מגעת  עם 
אד"ש  לו  ונתן  שכן,  ואמר  מצוה,  בר  קודם 

לשים בקופה.

הש"ץ  בחזרת  אור.  יוצר  עד  עמד  בתפילה 
לאד"ש  מסר  הארליג  שי'  ומאיר  עמד, 
הלולב, והאתרוג שמו בצד שמאל של אד"ש, 
והלולב השכיב על רוחב הסטענדר, ואמר לו 

אד"ש "א יישר כח".

האתרוג  עם  הקופסה  את  אד"ש  והעביר 



ובדקו,  הלולב  את  לקח  ולהלל  ימין,  לצד 
ימין,  לצד  רוב  ההדסים  את  סידר  ואח"כ 
מדי  יותר  מורמים  שהיו  כריכות  הג'  ואת 
התחלת  עד  כמעט  יותר,  ללמטה  סידרם 
ימין  ביד  ישר  וכשאחזם  וההדסים.  הלולב 
את  הוציא  ואד"ש  הלל,  את  החזן  התחיל   -
וכה  בין כה  )אף שהיתה  האתרוג מהקופסה 
פתוחה ובלי מכסה, והאתרוג לא הי' מכוסה 
הסטנדר.  על  הסידור  יד  על  ושמו  בפשתן(, 
ובנענועים לקח את האתרוג וצירפו ללולב, 
ונענע. בכל צד שמנענע, לשם מנענע הלולב 

מעט והאתרוג, ואח"כ מביאו על ליבו. ולפני 
שמביאו על ליבו מעלהו מעט.

אחז ביד ימין את הלולב עם הבוהן והאצבע 
והג' אצבעות מכסות  על הכריכה העליונה, 
אבל  מלמעלה.  מלפנים  האתרוג  את 
וביד שמאל  מלמעלה מאחור נשאר מגולה. 
אוחז האתרוג מלמטה - הבוהן מאחור, ושאר 

האצבעות מלפנים.

אחרי שגומר הנענועים, שם האתרוג בצד על 
לוקח  לנענע שוב  וכשצריך שוב  הסטענדר, 



בפעם  כשגמר  ה'",  וב"אנא  האתרוג.  את 
הראשונה, הניח אותו על הסטענדר, ואח"כ 
שוב לקחו, ונענע באנא ה' הב', והניחו ולקחו 
להושענות  ולקחו  הניחו  ואח"כ  לה',  להודו 
על  אוחזם  שאוחזם,  הזמן  וכל  הסוף.  עד 
בזמן  ההקפות  לעשות  מהבימה  יורד  ליבו. 

שמגיעים ל'אותיות' שאומרם החזן בקול.

מקומו  על  עולה   - הסיבוב  שגומרים  אחרי 
ואומר עד "אני והוא הושיעה נא", ומסתובב 
הבימה,  לסובב  גומרים  שהקהל  עד  ומחכה 
ואז מסתובב. והחזן אומר "אני והוא הושיעה 
ובלולב,  הק'  בראשו  לנענע  ומתחיל  נא", 
שמפסיק,  עד  עמך"  את  "הושיעה  ושרים 
ואז מפסיקים לשיר. והחזן מסיים "דבר יום 
על  להסתכל  אד"ש  מסתובב  ואז  ביומו", 
הס"ת שמחזירים אותה לארון. וכשמחזירים 

עמי  כל  דעת  למען  הש"ץ  אומר  לארון 
הארץ וכו'. ואומרים יחד ג"כ הקהל ואד"ש, 
הלולב  ושם  פניו  מחזיר  הארון  וכשסוגרים 
על הסטנדר, האתרוג בקופסה. עלה לתורה 

לרביעי. אחרי התפילה התחיל "ושמחת".

מנחה בשעה 3:20.

יום ד' י"ט תשרי

בחזרת  עמד  אד"ש   .10:00 בשעה  שחרית 
הש"ץ בשחרית. וכן במוסף.

הביאו לאד"ש את הלולב ואתרוג, והאתרוג 
את  אד"ש  פתח  ולהלל  בקופסה.  סגור  הי' 
של  לתחתית  הכניס  המכסה  ואת  הקופסה, 
בצד  ושם  האתרוג  את  והוציא  הקופסה, 

הסידור.
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אותו  וחיבר  האתרוג  את  תפס  לה'  להודו 
ללולב, ובנענועים מגיע עד חזה הלב. ולכל 
לצד  )מעט(  גופו  כל  את  מטה  שמנענע  צד 
גופו  מטה  שאז  מערב  מלצד  חוץ  ההוא, 
את  הניח  לב'  הא'  אנא  בין  דרום.  לצד  רק 
האתרוג והכניס מעט את הטלית בצד שמאל 
ואח"כ לקח האתרוג ונענע ב"אנא ה'" הב'. 
להושענות כל הזמן אוחז בלולב ואתרוג נגד 
אותה,  כשמוציאים  הס"ת  על  ומסתכל  הלב 

ואח"כ הסדר כאתמול רגיל.

הס"ת  וכשהגביהו  התורה,  לקריאת  עלה 
וכשגלל  הק',  ידו  את  כמ"פ  מעט  הרים 
המגביה את הס"ת על הבימה נישקו בקצה 
הטלית, ואח"כ כשהתיישב נישק שוב בקצה 
למקומו.  וירד  מגולה(  )כשהס"ת  הטלית 
הש"ץ  כשאמר  הפסיעות  התחיל  במוסף 
שאמרו  בשעה  חזר  ונחמתא".  "תושבחתא 
ג"פ  התרומם  שמו".  וברוך  הוא  "ברוך 
התרומם  ול'ימלוך'  לברוך,  ופ"א  לקדוש 
הש"ץ  בחזרת  הקהל.  שאמרו  באמצע  מעט 
עלינו  אחרי  בקדיש  תהילים.  סוף  עד  עמד 

אחז את הד' ציציות עד אחרי שש זכירות.

אחרי קדיש בתרא הסתובב לבימה שיכריזו 
משולחנות  עלה  ובסוף  ה"מבצעים",  ע"ד 
ואח"כ  והכריז,  כ"ץ  יעקב  ר'  אד"ש  ממול 
והקהל  ואד"ש  כהנים  ברכת  כרגיל  בירך 
ענו אמן. וכן הי' אתמול רק שאתמול אד"ש 
שם את הטלית מאחורי שני אוזניו הק' כדי 

לשמוע.

על  הסידור  בתחילה  שם  אד"ש  אח"כ 
לקח  ואח"כ  לכן,  קודם  שסגרה  הקופסה 
הקופסה ואחזה עם הזרוע צמוד לגוף באופן 
שטוח, ז"א בצורה כפי שעומדת רגיל תחת יד 
שמאל ואח"כ לקח הלולב וביד ימין לקח את 
הסידור והתחיל "ושמחת", וכשנגע בפרוכת 
הק'  בראשו  הורה  ובדרך  האצבע,  עם  תפס 

להגביר השירה.

נכנס,  אד"ש   .3:15 בשעה  למטה  מנחה 
ואז הגיעו  נתן לילד לשים בצדקה,  באמצע 
לשם כל הילדים, ואד"ש עמד ללכת, ונעמד 
וקרא לילד  לו.  ילד, אז אד"ש נתן  שם עוד 
שעמד רחוק יותר שיבוא לשים צדקה, ולפני 
ואד"ש  ילד  שעלה על מקומו עמד שם עוד 

ואד"ש נתן לו לשים צדקה. 

חזר כשאמרו "ברוך הוא וברוך שמו", ועמד 
התחיל  התפילה  אחרי  הש"ץ.  חזרת  כל 

בשקט "ושמחת".

מעריב בשעה 9:30 למעלה, בא חגור באבנט 
ומעיל המשי.

יום ה' כ' תשרי ה'תש"מ

יוצר  עד  עמד  אד"ש   .10:05 בשעה  שחרית 
למעיל  הטלית  הצמיד  וכשהתיישב  אור 
והתישב )ז"א על הטלית( וכן בד"כ. התחיל 
"אהבת  התחיל  משהש"ץ  הציציות  לקחת 

עולם".

הביאו האתרוג בקופסה פתוחה, ובדק לפני 
ההדסים,  וסידר  למעלה.  הלולב  את  הלל 
והערבות בלולב הי' בצדדים כבר מעט חדש, 
הי'  הנראה  כפי  החליף.  לא  ההדסים  את 
עלים.  היה  לא  מלמעלה  ממנו  שמעט  הדס 
בכריכות שעל הלולב וההדסים, כמין טבעת 
והנשאר דחף מלמעלה למתחת הטבעת פעם 

אחת, ומעט נשאר נסחב בחוץ.

חום,  נהי'  כבר  כולו  כמעט  כבר  והאתרוג 
ומלמעלה נשאר עוד צהוב )גודלו כ־2.5 - 3 
ביצים( הוא הי' עם פיטם וכן האתרוג שנתן 

לכפר חב"ד עם פיטם.

הראשון.  בדף  הסתכל  התהילים  כשלקח 
)ושם  התהילים  ששם  זה  של  שמו  שם  הי' 
והורידו בזמן  אותו מתפלת שחרית אתמול, 
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לשמור  הלילה  כל  עמד  ואח"כ  התפילות, 
למזלם  אך  אחרים  עוד  הגיעו   4:00 ובשעה 

כבר הקדימום(.

ע"ד  שיכריזו  חיכה  התפילה  אחרי 
כ"ץ  שי'  יעקב  ר'  עלה  ושוב  ה"מבצעים", 
וברך אח"כ ברכת הכהנים וענו אמן והוסיף 
ברכות ושוב ענו אמן, ובאמצע תהילים סגר 
ואח"כ בברכת כהנים הנ"ל  אד"ש הקופסה 
לקח הקופסה תחת זרועו והלולב ביד שמאל, 
וביד ימין הסידור והורה ביד ימין עם הסידור 

לשיר, וזושא התחיל "ושמחת".

האבנט,  חגר  למעלה.   3:15 בשעה  מנחה 
דוחף ומכניס מלמעלה למטה, ואח"כ מכניס 
הקצה בתוך הלולאה ומושך, ורק אח"כ פתח 
הסידור. בא עם בגד המשי, ובכלל, כל החג 
ג"כ חוה"מ לובש הבגד משי. אחרי התפילה 

התחיל "ושמחת".

7:40 אד"ש הגיע מביתו ונתן צדקה. מעריב 
הורה  התפילה  אחרי   .9:30 בשעה  למטה 
לזושא לשיר, והתחיל "ושמחת". על שפתי 
אד"ש הי' נראה נענוע קל. )אולי כפי הנראה 

זה הי' "ו' של "ושמחת"(.

מסוכתו  הברעזענט  הורידו  התפילה  אחרי 
של אד"ש וערכו השולחן, והי' שם כסא וכן 
ויצא  נכנס,  זמן  וכעבור  ספרים,  עם  מדף 

בערך בשעה 1:45.

ירד לתהילים בשעה 1:05 עם התהילים אהלי 
והתיישב  הפירושים,  עם  השלם  יצחק  יוסף 
אחרי  עד  עמד  שני  ובספר  ליה"ר.  ונעמד 

יה"ר ואח"כ התיישב.

יום ו' כ"א תשרי ה'תש"מ )הוש"ר(

אד"ש הגיע ל־770 בשעה 9:00. כעבור כמה 
דקות יצא עם הסידור והלולב ואתרוג לסוכה 
את  פתח  דקות  כמה  וכעבור  עליהם,  לברך 
הלולב  את  לקח  הארליג  שי'  ומאיר  הדלת, 
ואד"ש  השולחן  על  מונחים  שהיו  ואתרוג 

סגר הדלת בעדו. ירד באותו זמן גשם.

ירד לתפילה בשעה 10:30. החזן הי' ר' יעקב 
כ"ץ הידוע. בתחילה מיהר ובסוף זחל יותר 
מדאי לאט. בשעה שאחז ב"הללוי־ה כי טוב 
שאמר".  ב"ברוך  אחז  אד"ש  כו'",  זמרה 
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אחז שני הציציות מלפנים ביד ימין, ואח"כ 
העביר על שני עיניו ונישקם. עמד עד ברכת 
בתחילת  הציציות  לקחת  התחיל  אור.  יוצר 
הציצית  לקח  בתחילה  עולם".  "אהבת 
מלפנים, וחיבר ימין עם שמאל, ואח"כ לקח 
ציצית מאחורה מצד שמאל, ואח"כ מצד ימין 
ויישרם. ואח"כ סידרם באצבעות. כשמנשק 

הציצית מעבירם על ב' עיניו הק'.

הוריד  לא  לצדדים.  מתנוענע  ב'הלל' 
יום  בכל   - בהושענות  הלל.  לפני  הכריכות 
עושה סיבוב אחד. ממקום שיוצא עד שחוזר 

גומר הפרק. 

רק  סידור,  בלי  אמר  אד"ש  ההקפות  כל 
בהקפה השביעית הלך עם הסידור. ומתחיל 
בקול  לומר  מתחיל  שהש"ץ  מזמן  לצאת 
מ"אות" "נ". את החזן הי' צריך לייבל שי' 
בדרך. אחרי  יחלום  כדי שלא  לסחוב  גרונר 
הושענות,  במקום  קדיש  התחיל  החזן  הלל 
אז אד"ש הושיט את ידו הק' )כאומר שיאמר 

הושענות ולא קדיש(.

ואח"כ  איתן"  ב"למען  השביעית  בהקפה 
"אני והוא הושיעה נא" כפי הסדר. כשהש"ץ 
אמר הסיום הושענא אנא הושיעא נא, הוריד 
שני הכריכות מהלולב, וירד רק כריכה אחת, 
הלולב  בקצה  תפוסה  היתה  השניה  וכריכה 
ג"כ  הוריד  זה  אחרי  השני  ובקטע  למעלה. 

אותו.

נענע  ואד"ש  בסוף,  עמך  את  הושיעה  שרו 
הק'.  בראשו  ג"כ  הלולב,  עם  חזק  מאוד 
ואחרי  חזק[.  מאוד  הלולב  עם  ]בעיקר 
הושיעה את עמך אמר הש"ץ קדיש, ואחרי 
הקדיש התכופף אד"ש ]ונטל קודם לכן עוד 
לפני קדיש את הערבה[ וחובט ה' חבטות על 
הארץ ואח"כ השאיר את הערבות על הארץ, 

ולייבל שי' גרונר מיד לקח אותם.

הסתובב  אד"ש  הארון  בפתיחת  אח"כ 

עבדא  "אנא  לשיר  בקול  מאוד  והתחיל 
חזק  בקול  הכל  ואמר  הוא",  בריך  דקודשא 
ועוד יותר ממוצאי יום כיפור ושמחת תורה. 
ממש התנוענע לצדדיו חזק, וקפץ על מקומו, 
ושם  הק',  ראשו  מעל  הטלית  נפל  ובאמצע 
אותו מיד בחזרה, והטלית כיסה את כל ראשו 
הטלית,  על  ג"כ  כפיים  ומחה  לידיים,  ועד 
וכן  הרימה,  ושוב  הטלית,  ירד  שוב  ואח"כ 
כמה פעמים, וממש מחזה זה הי' ממש מרגש. 
מתחילה  הי'  אד"ש  רבא  בהושענא  ובכלל, 

רציני וישב יותר מורכן מתמיד וכו'.

מעט  )וג"כ  לנשים  לעקאח  חילק  אד"ש 
ולא  התור  את  הפסיקו  באמצע  לאנשים(. 
ואמר  לסוכתו,  חזרה  נכנס  ואח"כ  ניגשו. 
לעשות  בעצמו  יצא  אז  סדר  יהיה  לא  שאם 
סדר )בנוגע לזה שייגשו לקחת לקח(. וניגשו 
שי'  ללייבל  אמר  ואח"כ  לקחת.  מעט  עוד 
שיפרסם בשמו, "אז בשעת איך שטיי בגלוי, 
איז  און שטערט  וואס פארשטעלט  דער  איז 
א חסיד שוטה און א טיפש, אויב מ'קען אויף 
שאני  ]=בשעה  חסיד"  ווארט  די  זאגן  העם 
הרי  ומפריע,  שעומד  מי  הרי  בגלוי,  עומד 
הוא חסיד שוטה וטיפש - אם אפשר לקרוא 
אומרים,  מילים,  )כאלו  בכלל..[.  חסיד  לו 

שלא שמענו אף פעם מכ"ק אד"ש(.

התפילה  אחרי  למעלה.   3:15 בשעה  מנחה 
והתחיל  לשיר,  יפה  )זלמן(  למר  הורה 
'ושמחת'. אחרי מנחה נכנס אד"ש לסוכתו, 
וניגשה אישה אחת, ואד"ש נתן לה לעקאח, 
למישהו.  שתקרא  לה  ואמר  איתה  ודיבר 
ואח"כ ניגש איש א' ואד"ש נתן לה לעקאח, 
והיות ולא היו שם אף אחד אד"ש סגר הדלת, 

ולייבל שי' נכנס בפנים.

)זלמן(  התחיל  ושוב  לביתו  יצא  זמן  כעבור 
יפה 'ושמחת', ואד"ש הורה להגביר השירה. 

ד"ר ווייס כבר הגיע, והוא כחסיד נלהב רקד 
ושמח, ובא עם מגבעת לבנה וגארטל.
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כרטיס .V.I.P לד' מינים של הרבי
היות ואני עכשיו חבר מן המניין של "מועדון הזקנים" )"Elder Statesmen's Club"(, אני 
הלולב של  על  לברך  בתור,  צריך פתק עם מספר לשריין את המקום שלי  לא באמת  כבר 
הרבי. אני מקבל באדיבות את האפשרות להיות בין עשרת האנשים הראשונים המשתמשים 

בארבעת המינים של הרבי בכל בוקר של חג הסוכות.

אבל, היות וכבר הייתי ער בשעה 6.45 באותו בוקר,שקלתי כי באותה מידה אני יכול ללכת 
מהחברים  כמה  עם  הויכוחים  כל  את  יחסוך  זה  רשמי.  כרטיס  ולקבל  ל־770 שבסמוך,  ג"כ 

הקנאים שלי.



פגשתי את יוסי קאזאן שמסר לי פתק שמספרו 623.

נדהמתי לגלות כי כבר בשעה 7:00 בבוקר למעלה משש מאות אנשים כבר אספו אסימונים. 
יוסי אמר לי כי כמה נערים חיכו מאז 5.30 לפנות בוקר.

בכל מקרה יוסי ריחם עליי, וממש כמו בשנה שעברה, הוא הושיט לי כרטיס מסומן ב"חופשי". 
יכולת זו תאפשר לי להצטרף לתור, באופן רשמי, בכל רגע שיהיה לי נוח.

קודם לכן נודע לי כי יוסי החזיק שתים עשרה מאותם כרטיסי "חינם", אשר הוא עירב בתוך 
חפיסת הכרטיסים הממוספרים. לכן כל אחד יכול להיות בר מזל ולהשיג אחד מאותם כרטיסי 

פריבילגיה.

יוסי צחק מכל וכל והשיב, "האם אתה חושב שאני מפעיל לוטו? אני צריך את כרטיסים האלו 
לאנשים מיוחדים - כמוך, זלמן" )ז.י. - שבכל זאת, אינו צריך אותם(. יוסי קאזאן הסביר שהוא 

היוזם של הרעיון הנפלא הזה, של חלוקת כרטיסים ממוספרים.

עד שנת 1977, )תשל"ח( לפני שהרבי לקה בהתקף לב, נהג הרבי לחלק לעקאח רק בערב יום 
כיפור. 

מהשעה 3 או 4 בבוקר, אנשים כבר היו מתאספים בעזרת נשים, והיו יוצרים תור אשר עבר את 
חדר הלימוד של הרבי, ובהמשך יצא בדלת הקדמית של 770.

בשעה 7.30 בבוקר הרבי עשה את המצווה של כפרות )עם תרנגול לבן( ולאחר מכן השתתף 
בתפילת שחרית, שאחריו הרבי חילק לעקאח בעומדו ליד דלת חדר הלימוד שלו. אז, כל בוקר, 

במשך כשמונה שעות, כמה אנשים )והרבה אנשים( היו מחכים להיות הראשונים בתור.

יוסי קאזאן הופיע עם הרעיון המבריק של חלוקת כרטיסים ממוספרים.  זה היה הרגע שבו 
הוא קנה סט של כרטיסים, המיועדים לחדרי הלבשה של בריכות שחיה וכיו"ב, שבו הכרטיס 

הממוספר מודפס בשלושה עותקים.

אחד היה מיועד להיות מוצמד על המעיל, השני על הכובע, והשלישי אמור להיות מוחזק על 
ידי הבעלים, כמו קבלה.

אבל ליוסי הי' די באחד מהמספרים האלה. לכן, יוסי חילק כל מספר בשלושה עותקים.

אבל למרבה הצער, עדיין היו כמה ויכוחים קטנוניים כי היו שלושה עותקים של כל מספר אצל 
שלושה אנשים שונים, ואזי שלושת האנשים דרשו את הזכות להיות הראשון.

בכל מקרה, המערכת עבדה היטב ובצורה מסודרת וכולם יכלו להמשיך להתפלל בבית הכנסת 
ולקחת דברים בקלות לפני שהגיע זמנם לקבל לעקאח מהרבי.

רמזים מר' מאיר אבצן
בבוקר הזה, היום הראשון של סוכות, עזבתי את הדירה שלנו בסביבות 8:45 בבוקר ועשיתי 

את דרכי ל־770.
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שמתי לב שהרב מאיר אבצן, השכן שלנו, ישב בסוכה המשותפת שלנו ושתה קפה ואכל עוגה. 
אז הנחתי שהוא כבר בירך על האתרוג של הרבי.

ההנחה שלי הייתה נכונה, הוא פנה אלי, באופן נרגש ביותר ובקול ובטון גבוה החל לתאר לי 
את ההנהגה של הרבי הקודם )ע"ה( שנהג למסור את הארבעה המינים בעצמו, באופן אישי, 

לחסידיו ולתלמידיו.

לא הצלחתי להבין כל מילה שהוא אמר, אבל הוא הי' בהחלט נרגש ונפעם על משהו יוצא 
דופן. את הסיבה לכך גיליתי מאוחר יותר.

"שלום לייבל! מה, גם אתה כאן?" 
אז אני נכנסתי לסוכה הגדולה, הציבורית ב־770.

למי שמעולם לא ביקר ב־770, אני רוצה לציין שהסוכה הקטנה בה עשינו את הברכות על 
ארבעת המינים של הרבי, הינה באמת חלק בלתי נפרד מאותה סוכה הציבורית )של האורחים(, 

על שטח של כשישה רגל על שישה רגל, מרובע, שמחולק לעצמו בקצה המרוחק של הסוכה.

החסידים יצרו תור החל מרחוב יוניון והלאה. הם עשו את דרכם בעברם את הכולל ודרך הגן 
האחורי של 770 ולתוך סוכה קטנה זו.

הם היו לוקחים את הלולב, אגוד יחד עם הערבות וההדסים, ממאיר הארליג. הוא עמד מאחורי 
שולחן קטן שעליו הי' מונח האתרוג וכן סידור פתוח )לטובת אלה שרצו להיות בטוחים כי הם 

עשו את הברכה הנכונה(.
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הם עשו את הברכה - שתי ברכות - ביום ראשון זה, נענו את הלולב ויצאו מסוכה קטנה זו לתוך 
אותה הציבורית הגדולה, שבה, עם שיתוף הפעולה של יהודה )בלוסופסקי( ועוזריו, הקהל היה 

נהנה מכוס קפה ועוגה בשפע.

אנו חברי העילית, מועדון הקשישים המכובדים, נכנסנו לסוכה הקטנה דרך היציאה. עכשיו אני 
נכנסתי לסוכה הציבורית והבחנתי כי מחסומים הוצבו בפני הכניסה, וידידי ישראל יארמוש, 

.)"manning the barricades"( היה אחראי הכניסה

שלי  חופשי'  ה'כרטיס  את  לו  מראה  ובגאווה  עליז,  טוב"  יום  "גוט  לו  מאחל  אליו,  ניגשתי 
שמבטיח לי גישה בכל עת.

הוא בדק את האסימון הזה בצורה מאוד אינטנסיבית. הוא הודה כי הוא מעולם לא ראה אחד 
כזה לפני, ונתן לי לעבור דרך המחסום, וגם יעץ לי להראות זאת לבנימין קליין שגם עמד שם 

בסמוך. בנימין גם אף פעם לא ראה סוג כזה של כרטיס.

בנימין אז הצהיר כי עלי לגשת ללייבל )גרונר( שעמד קרוב לדלת היציאה של הסוכה הקטנה.

נהייתי קצת משועשע - נראה כי כל הצמרת התייצבו כאן הבוקר!

תוך כדי כך, ניגשתי לייבל ושאלתי, מתוך קול רם ועליז, "שלום לייבל! מה, גם אתה כאן?" 
איחלתי לו גם כן "גוט יום טוב" והראיתי לו את הכרטיס חופשי שלי. לייבל אפשר לי להיכנס 

ואני נדחקתי לתוך התור, מטרים ספורים ממאיר הארליג.

זה היה עכשיו תורי. מאיר הושיט לי את הלולב, ותוך כדי שהסתכלתי למעלה, גיליתי שמישהו 
עמד ברקע. הוא נראה כמו הרבי. זה היה לא יאומן! הסתכלתי מאד חזק ושמתי לב - "מילה 
שלי! זה היה הרבי" )“My word! It was the Rebbe"(, העיניים שלי הביעו תדהמה מוחלטת 

התור לברך על הד' מינים של הרבי מלך המשיח שליט"א משתרך 
מרחוב יוניון צמוד לבניין הכולל הישן, אל החצר האחורית של 770
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וחוסר אמון כמעט מוחלט על מה שאני רואה. אך אכן כן, זה היה באמת הרבי, שנתן לי חיוך 
מאושר. איחלתי לרבי "גוט יום טוב" והרבי השיב לי באותה ברכה.

ו"אמן" ברגעים המתאימים.  וברוך שמו"  והרבי ענה "ברוך הוא   - ברכתי את שני הברכות 
הודיתי לרבי על השימוש בארבעת המינים שלו, ו  בליווי החיוך של הרבי, עזבתי את הסוכה.

והקשיב  הסתכל  ופשוט  שם  עמד  הרבי  ההתרגשות.  כל  מה  להבין  בקלות  יכול  אני  עכשיו 
כשכולם עושים את הברכות, וכמובן, הוא ענה אמן וכן הלאה. אנשים רבים, גדולים, חזקים 

ונכבדים התבלבלו באותו הבוקר בנוסח הברכות.

האנשים בעצמם התנענעו מתדהמה
יוסי )לו( הודה שהוא כ"כ רעד כעלה נידף, עד שלא היה צריך לנענע את הלולב... הרבי הזכיר 
לחיים )פארו( שעליו לברך גם את הברכה השני' )של "שהחיינו"( היום. חיים לא היה היחיד 

שטעה באותו בוקר.

עשרות נערים עשו את ברכת "על נטילת ידיים" במקום "על נטילת לולב".

ילד אחד, כדי לוודאות שהוא עושה את ברכה הנכונה, הרים את הסידור הפתוח ועשה את 
ברכת ההלל )זה על אותו הדף(.

באותו זמן נפוצו השמועות השערורייתיות כי "זלמן יפה" אמר לרבי - "שלום, אתה גם כאן?" 
)כמובן, אני אמרתי את זה ללייבל גרונר(.

בינתיים, חזרתי לדירה שלנו לתה ועוגה. זה היה עכשיו 9:45 בבוקר, והלכתי בחזרה ל־770 
היות ואני לא רוצה להגיע מאוחר לשחרית אשר נקבעה לשעה 10:00 בבוקר.

השעה 10:00 הגיעה - והלכה. בשעה 10:15 בבוקר יוסי הודיע   לי שהוא הבין ששחרית תתחיל 
קצת מאוחר היום כי עדיין הי' תור ענק של למעלה מאלפיים גברים ונערים מחכים "לברך 

על הלולב".

בשעה 11:00 בבוקר, יוסי נתן לי את עדכון השעה השני שלו - שלייבל שאל את הרבי, "מתי 
נתפלל שחרית?" הרבי השיב: "היינט" )היום(. יתר על כן, הרבי ציין כי הוא יישאר בסוכה 
עד שכל אדם יחיד שביקש לברך על "ארבעת המינים" של הרבי יעשה זאת. הרבי היה להוט 
לענות אמן, וכן הלאה, על הברכות של כולם. יוסי יעץ לי להתאזר בסבלנות היות וחש שיהיה 

עיכוב ארוך במיוחד באותו הבוקר.

בשעה 12:00 בצהריים לייבל מוצ'קין עשה קידוש. יוסי המשיך את עדכוני השעה שלו בשעה 
שתים עשרה, אחת ושתיים. בדו"ח האחרון שלו קבע כי עדיין ישנה שורה ארוכה מאוד, אשר 

מחכה להגיע לרבי.

בינתיים, לייבל מוצ'קין הפך לשיכור מעט. פתאום הוא החל מאוד לחבב אותי, והי' לו תענוג 
גדול לנשק אותי ולהעניק לי חיבוקים. הוא נשם בכבדות רבה כל כך לתוך הפנים שלי עד כי 

הייתי גם אני בסיכון להיהפך לשתוי מעט.
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שחרית ב־15:00 בצהריים
בשעה 15:00 אחר הצהריים, קיבלנו את הדו"ח כי מעל ארבעת אלפים אנשים חלפו על יד 
הרבי שעמד בתוך הסוכה מאז 8:15 בבוקר - כמעט שבע שעות - וכי הרבי היה עכשיו בדרכו 

אל השול להתפלל שחרית.

איש אחד הביע את דעתם של רבים - כי הרבי שלנו הינו אדם משכמו ומעלה - עבור אדם בן 
כמעט תשעים שנה )עד 120( לעמוד זקוף במקום אחד במשך זמן כה רב היה מבצע פיזי בולט.

כמו כן, בימי ראשון רבים הרבי מחלק דולרים במשך למעלה משבע שעות ונשאר על רגליו 
במשך כל הזמן. הוא מקשיב לבעיות של כל אחד - ונותן עצות ומחלק ברכות לכל.

אז השבתי שיהיה זה דבר גדול אפילו עבור גבר בן שלושים שנה!

לתוך הקטגוריה  אותו  הרבי מה שמציב  הרוחנית הענקית של  קומתו  על  דיברנו  לא  אנחנו 
של משה רבינו של דורנו. )כתוב ונפסק כי קיים משה רבינו בכל דור ודור. הגמרא ביומא לח 

אומרת - "ראה הקב"ה בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור"(.

בשעה 15:00 הרבי הגיע והתחלנו להתפלל תפילת שחרית. כמובן, שרוב האנשים כבר אמרו 
את "קריאת שמע" לפני 9.30 בבוקר.

ההלל.  אמירת  של  בקטע  התפילה  בסדר  הגענו  כבר   15:30 ובשעה  מהר,  יחסית  התפללנו 
ומהיות היום, סוכות, אנחנו גם נענענו את האתרוג ולולב באותם רגעים של הלל.

הרבי מסדר את הלולב ל"הלל" - חצי שעה
מאיר הארליג הביא לרבי את ארבעת המינים אשר שימשו באותו בוקר ליותר מארבע אלף 

אנשים והרבי החל לסדר את הלולב ההדסים והערבות.

בכל בוקר במהלך סוכות הרבי הקדיש זמן מה לסידור זה. כשהרבי היה מבקש מלייבל להביא 
לו סט שלם וחדש של לולב, הדסים וערבות. 

ללא ספק היה לרבי שביעות רצון מכך שהסט כבר לא ראוי לשימוש. תמיד היו כמה סטים בצד 
מוכנים ומזומנים עבור הרבי אם יידרשו.

ביום זה - הראשון של חג סוכות, לעומת זאת, הרבי התעסק לטפל בסדר הלולב במשך חצי 
שעה - שלושים דקות ארוכות - עד שהרבי היה מרוצה ממצב הארבע מינים.

זה ממש  לעבודה שברגע  לב  כבר שמו  כולם  16:00 אחר הצהריים,  בדיוק  הוא  כעת  השעה 
הנשיא בוש היה אמור לנאום באו"ם בנושא "ישראל, גזענות ותהליך השלום במזרח התיכון". 

היה חשש גדול מאוד כי הוא יגנה את ישראל וידבר בגלוי נגד שמיר.

באותו אירוע, בוש דיבר די יפה. האם כל זה קשור עם המסירות נפש של הרבי )הקרבה עצמית( 
במהלך הבוקר הארוך הזה וההמתנה המאוד ממושכת עד 16:00, אנו בני תמותה לעולם לא 

נדע!

תשרי תשע"ז • גליון ה28



התפילה הסתיימה בשעה 17:30, והציעו בפני הרבי את האפשרות שימשיכו לתפילת המנחה.

השנה  במהלך  מקרים  כמה  שהיו  מציין  אני  הצעקה.  היה  שלנו?"  הכובעים  עם  מה  "אבל 
שהתפללנו מנחה לבושים בטליתות שלנו מעל ראשינו - וללא הכובעים שלנו. וכך הוכח גם 

היום.

כעת יש לנו "חידה": באילו שלושה פעמים במהלך השנה אנו מתפללים תפילת מנחה בעודנו 
ביום  ו־3(  באב  בתשעה   )2 כיפור  ביום   )1 היא:  התשובה  ראשינו?  על  הטלית  את  לובשים 

הראשון של סוכות )רק ב"שנת נפלאות" זו(.

לנביא יש את הסמכות
כבר ציינתי לעיל כי הרבי שלנו הוא משה רבינו של דורנו. ולכן, אם נביא מחליט שזה נכון 
להתפלל את תפילת שחרית בשעה 15:00 בצהריים בזמן המיוחד הזה, אז, אין ספק בכך שזו 

החלטה נכונה.

ה' נתן לנו את תורתו אך גם לימד אותנו כי חוקים אלה אינם עבור המלאכים בגן עדן, אלא 
עבור העם היהודי כאן על פני האדמה. השם אמר כי ה"בתי הדין" הרבניים שלנו צריכים לסדר 

את החגים שלו על מנת שיתקיימו בזמנים או העונות הנכונים )ויקרא ד, כג(. 

לכן הסנהדרין, או בתי־הדין, היו צריכים להחליט מתי להכניס את החודש הנוסף לתוך לוח 
השנה, ובכך ליצור שנה מעוברת. אחרת, היינו עלולים בסופו של דבר צריך לחגוג פסח בסתיו 



במקום באביב.

לאורך ההיסטוריה שלנו אנו מוצאים כי הסנהדרין )או הבתי־דין( חוקקו חוקים אשר נראים 
מנוגדים לאלה שניתנו לנו בתורה. לדוגמא, הוחלט כי העם יהודי שגר מחוץ לארץ ישראל 
צריך לשמור יום נוסף של יום טוב - שני ימים במקום אחד. ואם אחד הימים של ראש השנה, 
או של סוכות, חל להיות בשבת, אזי בראש השנה השופר לא יתקע, ובסוכות הד' מינים לא 

ינוענע.

כאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, הבית הקדוש הזה נחנך ביום הכיפורים. 
ובאותו זמן במקום לצום ביום ההוא הוחלט לקיים סעודה, אך רק באותה שנה...

כתוב במשנה ובגמרא בהדגשה ש"שמע" צריך להאמר בזמנו, דווקא בשעות הבוקר. אף על 
פי כן, בברכות )ט, ב( אנו למדים כי אם אדם פיספס את הזמן רשאי הוא לומר את זה מאוחר 

יותר, אם כי זה נאמר באי שביעות רצון.

המשיל  מלך  הרבי  משמאל  תשנ"ב.  סוכות 
שליט"א עומד ר' זלמן יפה )מסדר את טליתו(
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באותה גמרא )כז, א( נאמר, שאמר אבידן, כי בשבת אחת, העננים התכסו עד כדי שהחשיך. 
בהמשך,  שבת.  של  בסיומה  הנאמרת  מעריב  תפילת  את  התפללו  יחיד(  אדם  )לא  הציבור 
צריכים  היו  לא  שהם  אישר  והלה  רבם,  את  שאלו  הם  שוב.  זרחה  והשמש  התפזרו  העננים 

להתפלל מעריב שוב )הם אפילו יכלו לעשות הבדלה(.

בדומה לכך, אחד הורשה להתפלל מעריב ביום שישי, ערב שבת, מוקדם, כל עוד זה היה לאחר 
פלג המנחה.

תודה לה' שיש לנו רבי אשר הוא חדור חזון נבואי וחכמה והשראה אלקית, לכן אנחנו תמיד 
יכולים לסמוך על החלטות ופסקי דין שלו.

למעשה, במשך שנים רבות, נערים רבים היו מתפללים שחרית במהלך שעות אחר הצהריים 
המאוחרות, אבל הם ידעו שזה לא בסדר, עתה הם גילו כי הרבי אישר את המצב הזה - אבל 

רק פעם אחת. הזהרנו אותם!! 

בזמן הגאולה - שמחת בית השואבה כבר ביום 
הראשון

ושההמשכה על כל השנה תהי׳ באופן שמפרטים את כל הענינים אחת לאחת, היינו, לא 
רק בכללות אלא ״מ׳נעמט פאנאנדער די פעקלעך״, כך שכל הענינים ישנם בכל יום 

ויום ובכל ענין וענין — בכל הפרטים ועד לפרטי פרטים.

ועד לפרט העיקרי, שהוא ג״כ הכלל הכי עיקרי — גאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח 
צדקנו, שאז יקויים גם היעוד ד״קבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ״. וכמדובר שהגימטריא 
ד״קבץ״ היא "בכל מכל כל״ )אשר, בנוסף על הגימטריא זהו ג״כ פשוטם של ענינים(.

ושתהי׳ זו שנה — כפי הר״ת שהתקבל אצל יהודים על סימן השנה — ״הי׳ תהי׳ שנת 
נפלאות בה״, ויתירה מזה — שנה שה״אראנו נפלאות״ הוא ״בכל מכל כל״.

כיון שהוא נעשה לא רק הערב  ומיד עתה כבר בערב חג הסוכות.  ושנזכה לזה תיכף 
דביאת משיח צדקנו, אלא מיד לאחרי רגע זה שהוא הערב דביאת משיח צדקנו — מגיע 

רגע הגאולה האמיתית ע״י משיח צדקנו.

בבנינו  גו׳  ובזקנינו  ״בנערינו  שמיא״,  ענני  ״עם   — כולנו  הולכים  משיח  עם  וביחד 
ובבנותינו״, כולל כל ההמשכות, ועבודתינו ותורתנו עמנו, עם כל הענינים שבזה עד 
לפרטי פדטים, וביחד עם זה ישנו הכלל הכי גדול כאמור — גאולה האמיתית והשלימה 
בארצנו   — צוזאמען״(  זיין  )״דעם  יחדיו  היותנו  את  וממשיכים   — צדקנו  משיח  ע״י 

הקדושה, ושם גופא — בירושלים עיה״ק, ובהר הקדש, וב״מקדש אדנ־י כוננו ידיך״.

ותיכף לאחר־מכן עורכים שם את שמחת בית־השואבה, דמכיון שזה יהי׳ כבר לאחרי 
וממילא  וכיו״ב,  גזירות  עניני  כל  אז  שייכים  לא  הרי  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 
עורכים שמחת בית השואבה מיד בלילה הראשון. ובפרט שבלילה זה ישנה גם המעלה 
ד״ראשון״, החל מהענין ד״מרום מראשון מקום מקדשנו״, - ״מקדש אדנ־י כוננו ידיך״.

)משיחת ערב חגה"ס תשנ"ב, בעת מסירת האתרוגים ע"י באי כח כפר־חב"ד(
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בכמה סוכות השתמש הרבי במשך השנים? כיצד 
נבנתה הסוכה המוכרת שבחזית 770? מה עשה 

החסיד שמצא את עצמו בחדר ביחידות של הרבי 
הריי"צ בלי כובע וחליפה? מדוע החביא הרב גרונר 
את זקנו? איזה ניגון שמעו את הרבי מנגן בסוכה? 

ואיזה סוג בד בחרה הרבנית חיה מושקא בעצמה? 
• סקירה מרתקת על הסוכות ששימשו את כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ ואת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א • על אפיזודות מענינות שארעו בסוכה ועל 
סוכות נוספות שנבנו במשך השנים



הם באו במאותיהם, אנשים נשים וטף, יהודים אמריקאים לבושים בהידור ובעשירות. 

הם גדשו את אולם בית־הכנסת, ולא הסתירו את התפעלותם הרעשנית מכל מה שראו 

עיניהם.

הקומה  מרפסת  על  יותר  קטנה  אחת  בחצר,  הגדולה  )זו  הסוכות  בשלוש  היה  די 

הראשונה של הבית - עבור הרבי שליט"א, והשלישית - בחזית הקומה השניה - לחתנו 

של הרבי, הרב גוראריה ומשפחתו( כדי לגרום לפליאה רבתי בעיניהם של האורחים 

הרבים.

מבט בשלוש הסוכות היפות והמקושטות היה מביא עמו, בהכרח, הדרת־כבוד בפני 

החג כולו. כך שהאורחים לא התעצלו כלל ללכת, קבוצות קבוצות, ודוקא מתוך יראת 

כבוד גדולה, לבקר בסוכות. כאן נגלה לעיניהם לראשונה מה משמעותו של חג הסוכות 

אצל יהודים מקוריים:

באיזו חיבה ובכמה יופי וחן יהודי נקבעו הסוכות. לא היו אלה הסוכות הרגילות שאינן 

מרשימות, זה היה משהו אחר. משהו שמעורר הדרת־כבוד ורגש של קדושה! בלב־לבה 

ניצבות הסוכות בחן, מעוטרות בירק  של איסטערן פארקווי, היאה לדירת מושלים, 

כשהן מפיצות ריח של קדושה. אבות ואמהות התביישו להביט בעיני ילדיהם, כשהם 

קוראים בהן, על כרחם, את השאלה: “מדוע אין לנו עצמנו סוכה שכזו?"

שמחים ומחייכים עלו האורחים לסקור את הסוכות, וברצינות, בעיניים בוהות, ירדו 

בחזרה. בתווי פניהם ניתן היה לקרוא כי התרחש משהו בליבם, שגעגועים לא מוכרים 

מילאו אותם. ואולי היה בהם גם רגש של חרטה על אורח החיים האמריקאי, שמנע מהם 

את התענוג להיות בעצמם בעלי סוכה שכזו ולחוש באטמוספרה של קדושה בתחומם, 

בימי החג, כאשר יש לשבת בסוכה.

- שורות אלו, המתארות בלשון ציורית את ימי חג הסוכות אצל הרבי הריי"צ, הן 

חלק מכתבה נרחבת שהופיעה באידיש בירחון “הקריאה והקדושה", על תשרי הראשון 

ב־770, בשנת תש"א.

הסוכות  מיקומן של שלוש  על  מושג  לקוראים מעט  לתת  ננסה  בכתבה שלפנינו 

המוזכרות לעיל, ובעיקר - על מיקומן של הסוכות השונות ששימשו את כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א, מקים סוכת דוד הנופלת.

סוכתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ
את המקום בו הייתה ממוקמת סוכתו של הרבי הריי"צ, ניתן לראות עד היום. מצדו הימני של 
בניין 770, בינו לבין בניין הספרייה, ניתן להבחין במרפסת הבולטת בקומה השניה של הבניין, 
המחוברת בדלת שחורה צרה עם חדר היחידות של הרבי הריי"צ. ככל הנראה, מרפסת זו לא 
הייתה קיימת בעת רכישת הבניין, ובנו אותה )על עמודי ברזל( לקראת תשרי תש"א, התשרי 

הראשון ב־770.

בחיים חיותו בעלמא דין, היה הרבי הריי"צ יוצא מפעם לפעם למרפסת זו, ולומד שם משניות 
‘לטהר את האוויר'. במרפסת זו, היו בונים את סוכתו של הרבי הריי"צ, ימים ספורים לפני החג 
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)בכל השנה היו העצים מאוחסנים בקומת המרתף של 770(.

הריי"צ,  הרבי  של  המרק  צלחת  לתוך  סכך  חתיכת  נפלה  פעם  כי  מסופר,  השיחות'  ב'ספר 
והתבטא על־כך הרבי הריי"צ: “להמשיך את המקיף )סכך( בפנימי )מאכל(".

הרב יוסף גולדשטיין מספר, כי באחת השנים נאלצו להכין את הסוכה בערב החג ממש, עקב 
גשמים עזים שניתכו עד ערב החג, והרב שלום חסקינד, ניגש אליו וביקש את עזרתו בהבאת 
הסכך. בטרם נטל את הסכך, הוריד את הכובע והחליפה, כיון שמזג האוויר היה חם מאוד, וכך, 

כשהסכך על כתפו, עלה במדרגות לדירת הרבי הריי"צ.

מאחר שהדרך לסוכה עוברת דרך חדר היחידות, הוא היה בטוח שהרבי נמצא בחדר אחר, כדי 
שההמולה לא תפריע לו. לכן, כאשר נכנס לחדר היחידות, וראה את הרבי יושב וכותב מכתב 
- הוא היה בהלם. “מאוד נרעשתי לראות את הרבי יושב ליד השולחן וכותב. הוא היה בכיפה 
והמזכיר ר"ח ליברמן עמד לצידו", הוא אומר, ומתאר את הרגשתו: “נדבקתי למקומי מרוב 

התרגשות, להיכנס לא יכולתי, לצאת... לא ידעתי מה לעשות"...

לפתע הרים הרבי את עיניו הקדושות, הביט בו ובסכך, והחל לחייך חיוך רחב מאוד... כעבור 
שניות אחדות, שנדמו בעיניו לנצח, רמז לו הרבי להמשיך בעבודתו.

לאחר שקלט את הרמז של הרבי, המשיך ללכת בתוך החדר לכיון הסוכה, תוך שהוא מקפיד 
שלא להפנות את גבו אל הרבי. כשהגיע סוף סוף למרפסת, הרשה לעצמו לנשום בחופשיות 
היציאה  דילמת  החלה  הסכך,  את  שפרק  לאחר  עליו.  שעברה  המסעירה  מהחווייה  ולהרגע 
מהסוכה... בתחילה חשב לקפוץ מהמרפסת למטה, כדי שלא ייאלץ להיכנס שוב לחדר היחידות 

תשרי תשכ"ו, מראה סוכת אדמו"ר הריי"צ, בקומה השניה 
של 770. תלתיה נראית הסוכה המרכזית של הקהל
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בלי כובע וחליפה, והפעם מתוך ידיעה שהרבי נמצא שם... אבל תוכנית זו נדחתה מיד, כיוון 
שהוא הבין שכאשר יחלפו כמה דקות והוא לא יצא מהמרפסת אל חדר היחידות, יעורר הדבר 
את חששו של הרבי... בסופו של דבר הוא פתח את הדלת בזהירות, וחמק דרך חדר היחידות, 

כשהוא נזהר לעשות זאת במהירות מקסימלית וזהירות מירבית.

ר' יהודה לייב גרונר שי', שהיה אז בחור צעיר, סיפר את הסיפור הבא: בחג הסוכות האחרון 
בחיים חיותו בעלמא דין של הרבי הריי"צ, לא הורשו החסידים להיכנס לסוכה, מלבד עשרה 
בתקווה  הריי"צ,  הרבי  של  דירתו  דלת  על  צבאו  חסידים  עשרות  החסידים.  מזקני  מוזמנים 

שאולי יתמזל מזלם ויוכלו להיכנס ולחזות בזיו פניו הטהורות.

בין הנוכחים עמדו גם אבי הרה"ח ר' אברהם מרדכי ישעיהו גרונר ע"ה, ואחי ר' משה ע"ה, 
ואנכי. כאשר שמעה הרבנית נחמה־דינה כי הרב גרונר עומד בחוץ, פתחה את הדלת וביקשה 
ממנו להיכנס עם שני בניו. הרב גרונר נכנס, נעמד עם ילדיו והביט על הרבי הריי"צ הסועד 

את סעודתו.

הרבי הריי"צ ביקש להעביר להם כוסיות ‘משקה' והורה להם לומר ‘לחיים', ואחר־כך פנה אל 
הרב גרונר ואמר לו בחיוך: ר' אברהם, או שתתיישב, או שתחביא את זקנך הלבן... הרב גרונר 

לא היסס לרגע, והסתיר את זקנו בדש סירטוקו...

עד שנת תשל"א שימשה סוכה זו את הרבי מלך המשיח, שסעד שם את סעודות חג הסוכות 
ושמיני עצרת. הרב מאיר הארליג, שזכה להשתתף בסעודות אלו, זוכר כי בכל פעם שהרבי היה 
נכנס לסוכה דרך חדר היחידות, היה מתעכב שניות ארוכות בחדר היחידות, ומעביר את מבטו 

על פני החדר, כשהוא מתעכב במיוחד על המקום בו הונח הרבי הריי"צ לאחר הסתלקותו...

היות והמרפסת קטנה מאוד, בקושי יכלו להיכנס לסוכה עשרה איש, כולל מגיש הסעודות. 
אולם, למרות הצפיפות, נשמר גם בסוכה הכלל המקודש, לפיו בראש השולחן מכינים מקום 
עבור הרבי הריי"צ. דרך קבע היו מציבים בראש השולחן, בצד שמאל, את כסאו של הרבי 
הריי"צ ומניחים לפניו צלחות וסכו"ם. הרבי מלך המשיח, היה יושב בקצה השולחן, לשמאלו 

של הרבי הריי"צ. הרבניות, אגב, היו סועדות בסלון שבדירת הרבי הריי"צ.

ורק אחריו  ויציאה, לפיו הרבי נכנס ראשון,  ומקומו של הרבי, חייבו נהלי כניסה  הצפיפות 
כל המסובים, וביציאה היו יוצאים כל המסובים, ואחריהם הרבי. בדרך כלל, מי שהיה נכנס 

בתחילת הסעודה, לא היה יכול לצאת משם עד סוף הסעודה.

על אפיזודה מעניינת שאירעה בסוכה זו, סיפר הרב אליהו לנדא: “בסעודת ליל חג הסוכות 
תשכ"א, זכיתי להימנות על הנוכחים בשולחן הרבי. באמצע הסעודה לחש לי אחד מהבחורים 
שהיו מגישים לשולחן, כי משום־מה חסרה מנת בשר אחת, ומכיון שמקומנו היה סמוך זה לזה, 

נסתדר בצלחת אחת... המיקום היה כזה שניתן היה להסתיר את הדבר.

“והנה כל המסובים מחכים, והרבי אינו מתחיל לאכול. הרבי שאל את הבחור “עס פעלט?" 
]=האם חסר?[, והלה השיב שלא; שוב שאל הרבי, והבחור משיב כנ"ל. ואז אמר הרבי בחיוך: 
“עס איז א סוד?" ]=האם זהו סוד?[, והבחור השיב שמפני שלא היה מקום להעמיד עוד צלחת - 

תשרי תשע"ז • גליון ה36



לכן העמידו אחת עבור שניים. הרבי 
שבתוך  מה  הוא  העיקר  אך  הגיב: 
שניים?  בשביל  זה  גם  האם  הצלחת, 

הלה השיב בחיוב.

“הרבי לא הגיב, עשה מספר סיבובים 
עם המזלג בצלחת, ולאחר־מכן הגיש 
איז  “עס  באומרו:  הצלחת  את  לי 

ריין" ]=זה נקי[!...".

נוטלים  היו  האורחים,  ושאר  הרבי, 
היחידות  בחדר  לסעודה  ידיהם  את 
של הרבי הריי"צ, שם העמידו מבעוד 
ידיים.  לנטילת  מיוחד  מתקן  מועד 
בחדר היחידות היו מונחים גם הנרות 

שהודלקו לכבוד החג.

ב־770  שהיה  ע"ה,  קרץ  דוד  הרב 
כאשר  כי  סיפר  תשכ"ג,  בסוכות 
בשעה  הקטן,  בזאל  מניין  התקיים 
שהרבי כבר סיים את תפילתו, וסעד 
נזהרו   - הריי"צ  הרבי  של  בסוכתו 
מידי  יותר  קולם  את  להרים  שלא 
כדי  רבא',  שמיה  יהא  ‘אמן  בעניית 
לא להטריח את הרבי - כיון ששמעו 

מהנוכחים בסעודות, שכאשר אירע ושמעו בסוכה את המתפללים עונים ‘אמן יהא שמיה רבא' 
- הפסיק הרבי לרגע את סעודתו, התרומם וענה יחד עמם...

סוכתו של הרש"ג
בקומה השלישית של 770, בצד הסמוך לבניין ה'כולל' ופונה לרחוב ‘יוניון' - נמצאת מרפסת 
רחבת ידיים, בה הייתה מוצבת סוכתו של הרש"ג. הרבי הריי"צ היה נוהג לעלות למרפסת 
זו מפעם לפעם, שם היה עובד את עבודתו באוויר הצח. לאחר האירוע הבריאותי בכ"ז אדר 
ה'תשנ"ב, ביקר הרבי מלך המשיח שליט"א במרפסת זו כמה פעמים, משם ערך ‘קידוש לבנה'.

סוכת הקהל
בסקירה שהובאה לעיל מירחון ‘הקריאה והקדושה', צוטט שסוכת הקהל ממוקמת בחצר הבית. 
יהיו שיחשבו בטעות כי מדובר על החצר שבחזית הבניין; יהיו שיחשבו כי מדובר במיקומה 
מדובר  עליה  היא, שהחצר  האמת  הספרייה.  לבניין   770 בניין  בין  הקהל,  סוכת  של  הנוכחי 

בכתבה ההיא - אינה קיימת עוד...

סוכת הרש"ג במרפסת הקומה השלישית של 
770, תמונה משנת תשכ"ו
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זוכרים את מראהו הישן של 770, ננסה לצייר תמונה כללית של  לתועלת הקוראים שאינם 
המראה: בעת רכישת בניין 770, השטח שבין 770 לבניין הסמוך לו מצד שמאל )בניין מס' 784(, 
בטרם  בבניין  המרפאה ששכנה  האמבולנסים של  עבור  כחניון  זה, ששימש  פנוי. שטח  היה 
רכישתו, הפך בבוא חג הסוכות למקום אידיאלי לבניית הסוכה הציבורית עבור קהל החסידים.

הסוכה לא הייתה גדולה במיוחד. לדברי זקני החסידים, גודלה המירבי לא עלה על ארבעים 
לתושבי  לחיקוי  מודל  שהיוותה  ‘ענקית',  סוכה  בהחלט  זו  הייתה  ההם  בזמנים  אבל  מ"ר; 

השכונה...

באותן שנים היו מתקיימות במקום זה ההתועדויות של הרבי, בכל שבתות השנה, וכן ההתועדות 
של שמחת־תורה התקיימה אף היא בסוכה זו. מכיון שהרבי הקפיד שלא להיכנס לחשש של 
“בל־תוסיף" בישיבה בסוכה גם בשמחת־תורה - היו מביאים בכל שנה גוי שיסיט מספר ענפים 
מעל מקומו של הרבי, כדי שהרבי לא ישב מתחת ל'סוכה'. בטרם החלה ההתועדות, היה הרבי 

מרים את ראשו כלפי מעלה, לוודא שהזיזו את הסכך...

סוכה זו, בגלגולים שונים, הייתה קיימת למעשה עד תשרי תש"כ. בשנה ההיא, סגרו את החצר 
ובנו במקום את חלקו הראשון של בית־הכנסת הגדול למטה, ובתשרי תשכ"א עברה הסוכה של 

קהל החסידים אל החצר שבין בניין 770 לבניין הספרייה.

יחד עם הסוכה עברו גם ההתועדויות של הרבי שהיו נערכות בחג הסוכות בסוכת הקהל. אגב, 
ההתועדויות של הרבי בסוכת הקהל החלו עוד בטרם קבלת הנשיאות, כאשר היה מתוועד עם 

החסידים בתור חתנא דבי נשיאה.

מעילו  עם  נכנס  הרבי  הפוגות.  ללא  הגשם  ירד  הרבי,  של  ההתועדות  בעת  השנים,  באחת 
והתועד  מעילו  את  השיל  בהתועדות,  כשהחל  ומיד  בלבד,  כתפיו  על  מונח  כשהוא  לסוכה, 

כרגיל, כאילו לא יורד גשם...

בין ציבור  והחל לחלק לקהל כוס של ברכה.  כעבור כמה שעות סיים הרבי את ההתועדות, 
הנשים, שעמדו בתוך הזאל הקטן, הייתה רעייתו של הרב שלמה מיידנצ'יק. היא עמדה ליד 

 סוכת ההבדלה
בת שחוק היתה ניכרת על פני הרבי בשעת ההבדלה

בבתי־כנסת רבים נהוג לערוך עבור המתפללים הבדלה במוצאי־שבת. כך זה בכל השנה, אולם 
בסוכות, כאשר אי אפשר לשתות את היין ללא סוכה, מתבטל מנהג יפה זה, או שלחילופין 

יוצאים המתפללים אל סוכת בית הכנסת.

ב־770, נמצא פיתרון מקורי גם לבעייה זו: סוכה קטנה הוצבה מחוץ לבית הכנסת, צמוד לקיר 
הדרומי של ביה"כ, ודרך חלון שהיה בקיר זה יכלו אלפי המתפללים לשמוע את קול המבדיל...

כל מי ששהה ב־770 באותן שנים זוכר את בת השחוק שהייתה נראית על פניו של הרבי, כל 
אימת שהמבדיל היה מתחיל בהבדלה...
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התוועדות חג הסוכות עם הרבי מלך המשיח 
שליט"א בסוכה הממוקמת בשַאלַאש
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החלון, וביקשה מהרבי שילבש את המעיל, באומרה: “אנחנו צריכים רבי בריא". על פניו של 
הרבי התפשט חיוך רחב, והוא לבש את המעיל...

כאשר  הכ"פים,  משנות  ובאחת  למכונית,  חנייה  לספרייה  החצר  בין  הייתה  שנים  באותם 
והמשיכו את  כיסו את החנייה במשטח עץ על עמודים,  צורך להרחיב את הסוכה,  התעורר 
הסוכה עד לקיר בניין הספרייה. הרב דוד קרץ זוכר שבעת הבנייה הגיע הרבי מביתו, עצר 

לכמה דקות, והיה נראה כבוחן בעיניו את טיב הבנייה.

והצפיפות  החגים,  בחודש  קודשנו  בחצרות  להסתופף  שבאו  החסידים  קהל  גדל  השנים  עם 
פירמידה מאולתרת  נשוא. בשנת תש"ל, עקב הצפיפות האיומה, קרסה  ללא  הייתה  בסוכה 
על רגלו של הרה"ת הרה"ג ר' יהודה קלמן מארלאוו, ובמשך תקופה של כמה חודשים עמלו 

הרופאים על שיקום כף רגלו, כאשר הרבי מגלה מעורבות אישית בכל החלטה רפואית.

שנה אחר־כך, בתשרי תשל"א, הודיע הרבי למזכירו, הרב חדקוב, כי החל מהשנה לא תתקיים 
התועדות בסוכה, מחשש לסכנת נפשות.

מהרבי  וביקשו  פנימה,  הקודש  אל  מהם  כמה  ניגשו  החסידים,  לזקני  על־כך  נודע  כאשר 
שיתועד. הרבי השיב להם במילים חריפות מאוד, ואמר בין השאר שהשולחן־ערוך שלהם הוא 

גם השולחן־ערוך שלו, והיות ויש בזה משום סכנת נפשות - הרי גם ספק־ספיקא לחומרא...

באותה שנה, תשל"א, לא ביטל הרבי את ההתועדות לחלוטין, אלא אמר מאמר חסידות בזאל 
הגדול - לאחר ‘סדר ניגונים' בו ניגנו את ניגוני רבותינו נשיאינו.

אודות  לשאול  סוכות  של  ראשון  ביום  חדקוב  הרב  נכנס  כאשר  בתשל"ב,  אחר־כך,  שנה 



ההתועדות, אמר לו הרבי בפשטות שאין התועדות, והתפלא על עצם השאלה... כאשר הרב 
חדקוב הסביר את עצמו ואמר שבשנה שעברה התקיימה התועדות בזאל הגדול - אמר הרבי 

שהיה זה באופן חד־פעמי.

לא אשאר בעל חוב
למחרת, לאחר תפילת שחרית, ניגשה קבוצת עולים חדשים מרוסיה, וביקשה מהרבי להתועד. 
כאשר השיב להם הרבי שאי־אפשר להתועד בסוכה משום פיקוח־נפש, ביקשו שהרבי יערוך 
‘אויף  מורגל  אינו  הציבור  הרבי:  להם  וענה  למטה,  הגדול  בבית־הכנסת  ההתועדות  את 
טרוקענעם' ]=להתועד ‘על יבש', ללא ‘לחיים'[; אבל לא אשאר בעל־חוב, ותהיה התועדות 
נוספת. האורחים ביקשו שלפחות יזכו לשמוע מאמר חסידות, אולם הרבי סירב אף לכך, ואמר 

להם שיתועדו בינם לבין עצמם.

מאז ועד היום התקיימה בסוכה רק התועדות אחת, בשנת תשל"ז. הייתה זו התועדות מיוחדת 
לילדי ‘של"ה', שהתייחדה גם בכך שלפני ההתועדות הוציא הרבי פתק ובו פירוט מלא של 

סדר ההתועדות.

עם השנים נבנה בסוכה זו חדרון מיוחד שיועד למקום בו יברכו על ארבעת המינים של הרבי 
)ראה להלן(. בשנים האחרונות, לאחר שבמהלך הרחבת הספרייה נבנה גשר המחבר את בניין 
770 עם בניין הספרייה הסמוך לו - נוצרה בעייה הלכתית לאחר שהתברר שהגשר חוצה את 
הסוכה לרוחבה, ויוצר למעשה שתי סוכות נפרדות. בזמנו פירסמו רבני השכונה גילוי־דעת 

הקובע כי מבחינה הלכתית מדובר בשתי סוכות לכל דבר.

סוכת כ"ק אד"ש מה"מ - בשַאלַאש
מאז בוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לארצות־הברית, ועד שנת תשט"ז, התגורר הרבי 
בבניין מגורים שעל רחוב ‘ניו־יורק'. היות ובדירה זו לא הייתה אופצייה לבניית סוכה, השתמש 

הרבי בסוכת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ.

לפני  עוגה  חתיכת  ואוכל  הקהל  בסוכת  יושב  הרבי  כיצד  החסידים  מזקני  אחד  הבחין  פעם 
התפילה; כאשר הביע את פליאתו לפני הרבי, נענה הרבי ואמר: “אני, איני מתבייש במנהגי 

חב"ד"...

הרב זושא פויזנר מספר על אפיזודה מעניינת, לה היה עד, שהתרחשה לפני קבלת הנשיאות: 
עת  אותה  שישב  )‘הרמ"ש'(  הרבי  אל  ניגשו  מינים,  ד'  ברשותם  היו  מהתמימים, שלא  כמה 
בסוכת הקהל כשלידו מונח ‘תרמוס', ועיין באחד מספריו של הרבי המהר"ש - וביקשו לברך 

על הד' מינים שלו.

הרבי העניק להם - במתנה על־מנת להחזיר - את הד' מינים שלו, והמשיך לשבת ולעיין בספר. 
אחד מהעוברים נטל את הלולב בידיו, החל לבדוק את כשרותו, והפטיר שכמדומה יש בעייה 

בכשרות הלולב...
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- הרבי, בלא להרים את עיניו מהספר, הפטיר: ‘אם לא טוב לך - אל תברך'...

לאחר שהרבי קיבל את נזר הנשיאות, נבנתה עבורו סוכה קטנה בשטח שבין בניין 770 לבניין 
הסמוך )784(, סמוך לסוכת הקהל.

סוכת הקהל הייתה ממוקמת בסוף השטח שבין שני הבניינים, ואילו סוכת הרבי הייתה ממוקמת 
מעט קדימה, באמצע השטח. הסוכה הייתה קטנה מאוד, כמחצית מגודל סוכתו הנוכחית של 

הרבי.

הרב יהודה לייב גרונר מספר, כי בשנים הראשונות לנשיאות, כאשר ישב הרבי בסוכתו - נכנס 
מבעד לדלת הפתוחה, יהודי שלא הכיר את הרבי, ושאל “היכן נמצא הליוברוויטש'ער רבי?"... 
השיב לו הרבי: “דער ליובאוויטש'ער רבי איז ניטא. סאיז דא זיין איידים" ]הרבי מליובאוויטש 

איננו. נמצא כאן חתנו[...

כמה מהחסידים זוכרים כיצד הרבנית חנה, אמו של הרבי, הייתה מגיעה בערב החג ומבקשת 
שיפתחו לה את הסוכה על־מנת להדליק שם את הנרות.

בסוכה זו היו החסידים מברכים על ד' המינים של הרבי, כאשר הרבי יושב מול הדלת, מעיין 
באחד מספריו של הרבי המהר"ש )בדרך־כלל היה זה המשך “וככה" תרל"ז(, ומביט בכל אחד 

בכניסתו.

אגב, כאשר רכש הרבי את הבית ברחוב ‘פרזידנט' ובנו גם שם סוכה, ביקש הרבי שיניחו כמות 
גדולה של סכך, באומרו, שגם כך אפשר לראות את הכוכבים - כאשר יזיזו את הסכך עם מקל... 

הרבי עצמו היה משתתף בבניית הסוכה, בזריקת כמה ענפים של סכך.

סוכת כ"ק אד"ש מה"מ - בחצר 770
ונבנה חלקו הראשון של בית־ בתשרי תשכ"א, לאחר שבמהלך השנה שעברה נסגר החצר, 

הכנסת הגדול, עברה סוכתו של הרבי לחצר שבחזית בניין 770, בצד ימין.

מאז הועברה הסוכה לחזית 770, החלו לברך על ד' המינים של הרבי בסוכה זו. בשנת תשכ"ב 
הטיל הרבי על הרב מאיר הארליג להיות אחראי על הד' מינים, ומיני אז היה הרב הארליג 
)מקומו של הרב  ונותן לקהל החסידים לברך עליהם  נכנס אל הרבי, מקבל את הד' מינים, 
הארליג היה בסוכת הקהל, בחלק הפונה לשדירת איסטערן פארקוויי, ורק לאחר כמה שנים, 
זו,  סוכה  אל  מקומו  עבר  הרבי,  של  מינים  הד'  על  לברכה  במיוחד  קטנה  סוכה  בנו  כאשר 

הממוקמת ליד בריכת ה'תשליך'(.

בה אביזרים  היו  לא   - ומנורה  כסא, שולחן  ומלבד  דקות,  לוחות עץ  הייתה עשויה  זו  סוכה 
כלשהם. הייתה זו סוכה יפה יחסית לאותן שנים, אך גם פשוטה מאוד, מתאים להנהגתו של 
הרבי, שסלד תמיד מגינוני פאר והדר כלשהם. בסוכה זו, אגב, היה כיור לנטילת ידיים, אולם 

לא הייתה במקום תשתית ראויה לניקוז המים, כך שהמים יצאו לחצר.

חלפו חמש־עשרה שנה. מראה סוכתו הפשוטה של הרבי נגע לליבם של כמה תלמידי התמימים 
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זקליקובסקי  ברוד, אברהם  יוסף־יצחק  היו אלה התמימים  ב־770, שהחליטו לעשות מעשה. 
ושמואל ליפסקר, שהחלו להתעניין אצל אנשי מקצוע היכן ניתן לבנות סוכה מפוארת, כיאה 
לנשיא הדור ומנהיגו. “אנחנו, כחסידים, ראינו ברבי מלך. מלך ממש לכל דבר. לכן העובדה 
שהרבי משתמש בסוכה כל־כך פשוטה, הטרידה אותנו מאוד, והחלטנו שחייבים לבנות לרבי 

סוכה מלכותית", אומר הרב יוסף־יצחק ברוד.

הכירו  אותו  מקצועי,  למעצב־פנים  נסעו  ליפסקר  שמואל  והרב  זקליקובסקי  אברהם  הרב 
אביזרי־ הכוללת  מלכותית,  סוכה  לבניית  תוכנית  ממנו  וביקשו  שליחות",  “מרכז  במסגרת 

נוחות שונים שיהפכו את הסוכה לדירה של ממש.

כשהתוכנית בידם, ניגשו השניים לנגר מומחה שעבד במפעל ענק לייצור רהיטים, והסבירו לו 
במה מדובר, תוך שהם מבהירים לו שלא יחסוך בכסף ויבנה את הסוכה מהחומרים המשובחים 

ביותר שיש בשוק, כדי להפיק יצירת־פאר מלכותית.

כעבור כמה שבועות הייתה הסוכה מוכנה. הייתה זו יצירת־מופת. הסוכה כולה הייתה עשוייה 
אחד,  מעץ  נעשו  הדפנות  וכל  איכות,  ספינות  לבניית  בעבר  ששימש  מים,  נגד  עמיד  מעץ 
שנפרס לפרוסות שוות, ויצר מראה אחיד לכל הדפנות. הדפנות הכפולות, עם מילוי מיוחד, 

יצרו בידוד מלא מפני קור או חום.

מתקן מיוחד שרכשו, נועד להתחבר לאחת מדפנות הסוכה, ולפרוש יריעת ניילון על הסוכה 

תמונות נדירות משנות הלמ"דים - התמימים 
בונים את סוכת הרבי מלך המשיל שליט"א 
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כאשר יירד גשם והרבי לא יהיה בסוכה.

על הדופן המערבית נקבע מדף יפייפה לספרים, כולל קופת צדקה; ובפינה הצפונית מערבית 
של הסוכה, הוצב ברז מים לנטילת ידיים עם כיור. הברז והכיור הוסתרו מאחורי דלתות־עץ 

גבוהות, מהרצפה ועד לגג הסוכה.

העיצוב של אביזרים אלו הותאם לעיצוב הכולל של הסוכה. גם רצפת הסוכה הייתה עשוייה 
לוחות עץ, שהעניקו חיזוק מיוחד לדפנות הסוכה.

בטרם הובאה הסוכה לחצר 770, הוכנה במקום תשתית מתאימה, הן לברז המים והכיור, והן 
לחשמל שנועד עבור הנברשת ואמצעי החימום והקירור שהותקנו בסוכה.

אולם  הסוכה,  את  שיחזיק  בטון  משטח  המיועד  במקום  ליצוק  מעוניינים  היו  המארגנים 
נעוצה  הייתה  לאי־הסכמתם  הסיבה  החצר.  במראה  יסודי  כה  לשינוי  הסכימו  לא  במזכירות 
בחשש - אותו הביעו גם בגלוי - שבסופו של דבר הרבי לא יסכים להיכנס לסוכה מפוארת 
שכזאת... למען האמת, גם בליבם של המארגנים קינן חשש סמוי, אולם הם הבינו שחייבים 

לאמץ הנהגה באופן של “לכתחילה אריבער"...

הסוכה  את  ברוד  יוסף־יצחק  הרב  הביא  תשל"ו,  שנת  הסוכות  לחג  הכיפורים  יום  בין  וכך, 
מהמפעל. בזה אחר זה הורדו ממשאית הענק דפנות הסוכה, העטופים בבדים למניעת חיכוך, 
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והונחו בחצר הימנית של 770.

במשך שעה ארוכה עמלו הבחורים המארגנים, יחד עם בחורים נוספים, להקים את הסוכה על 
תילה. כעבור כמה שעות בירכו על המוגמר: בחצר 770 עמדה סוכה מפוארת, כיאה לדירת 

מושלים ומלכים. בציפייה דרוכה המתינו לבואו של הרבי, ולתגובתו...

הראשונה  בפעם  הרבי  נכנס  כאשר  הרגשנו  הקלה  תחושת  איזו  לעצמך  לתאר  יכול  “אינך 
לסוכה החדשה. לא ציפינו אפילו למילת תודה", אומר הרב אברהם זקליקובסקי. “רצינו רק 
דבר אחד: שהרבי ייכנס לסוכה, ויסכים להשתמש בה למרות הפאר וההדר שכל־כך זרים לו".

“באותה  ברוד:  הרב שלום־בער  בחג־הסוכות תשל"ו, מספר  מעניינת שאירעה  אפיזודה  על 
שנה ירד גשם שוטף החל מכניסת החג ועד לשמיני עצרת - ללא הפסקה! המים הכבידו על 
הסוכה, והיות ולא יכולנו ליצוק בחצר את משטח הבטון תחת הסוכה, החלה הסוכה לשקוע 

בבוץ הטובעני שנוצר מהגשם הבלתי־פוסק...

“באחד הימים נכנס הרבי לסוכה, ולאחר זמן הבחין הרב מאיר הארליג שהרבי מסובב את ידית 
הדלת בניסיון לפתוח את הדלת, אולם הדלת שהייתה שקועה כבר מספר סנטימטרים בבוץ - 

לא נפתחה... הרב הארליג היה צריך “להילחם" עם הדלת כדי לפתוח אותה.

“מובן, שכאשר חלפה שנה וביקשנו שוב רשות ליצוק את משטח הבטון - קיבלנו מיד רשות...".

בשנה הראשונה, עקב החשש שהרבי לא יסכים להיכנס לסוכה מפוארת יותר מידי, הוחלט 
שלא לרכוש גם כיסא ושולחן מיוחדים לסוכה זו, ואל הסוכה הוכנס השולחן ששימש את הרבי 

בעת קריאת המגילה, והכסא הרגיל בו השתמש הרבי, המרופד בקטיפה אדומה.

הכסא האדום הותיר את רישומו העז על השטיח שנפרש על רצפת הסוכה: היה זה שטיח בצבע 
נצבע  וכתוצאה מהגשם הכבד שירד באותה שנה,  בז' שהשתלב בעיצוב הכללי של הסוכה, 

השטיח כולו בנוזל האדום שנטף מהקטיפה האדומה הספוגה במים...

כעבור שנה רכשו כסא חדש, בצבע בהיר, כדי לשלבו במראה הכללי של הסוכה. רכישת הכסא 
הייתה סיפור בפני עצמו:

נמוכים  הם  לסלון  הכיסאות  קבועים:  סטנדרטים  בשני  עשויים  הרהיטים  בחנויות  הכיסאות 
ורחבים, ואילו הכיסאות לפינת אוכל הם גבוהים וצרים. כסאו של הרבי, ששימש את הרבי 
גם בהתועדויות שנמשכו שעות ארוכות, היה חייב להיות כיסא רחב, אולם מאותה סיבה עליו 
היה להיות גבוה מספיק כדי שיהיה נוח לישיבה ממושכת. לכן, כל הכיסאות שהיו קונים עבור 
הרבי, היו כיסאות רחבים של סלון, וכדי שיהיו גבוהים מספיק, היו מוסיפים חתיכת עץ לרגלי 

הכסא...

אברהם  הרב  הזמין  הרבי,  לסוכת  מיוחד  כסא  לרכוש  צורך  נוצר  כאשר  תשל"ז,  בשנת 
זקליקובסקי כסא בייצור מיוחד. היה זה הכסא הראשון שיוצר במיוחד לפי דרישותיו של הרבי, 

ואת סוג הריפוד בחרה הרבנית חיה מושקא ע"ה, מתוך מבחר דוגמאות שהוצג בפניה.
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סוכת כ"ק אד"ש מה"מ בספרייה
השבת  מסעודות  חלק  לערוך  והרבנית  הרבי  החלו  תשל"ח,  בשמיני־עצרת  המאורע  לאחרי 
והחג בבניין הספרייה הסמוך ל־770. כאשר הגיע חג הסוכות תשל"ט, בנו עבור הרבי סוכה 

במרפסת שהייתה בקומה השנייה של הבניין, בצדו האחורי של הבניין.

כעבור שנה הוחלט - בכדי להקל על הרבי והרבנית - לבנות מרפסת בקומה הראשונה של 
הבניין, שם התקיימו הסעודות בדרך־כלל. בסוכה זו אכלו הרבי והרבנית משנת תש"מ, ועד 

לשנת תשמ"ח.

הרב דוד אבא זלמנוב מספר, כי בשנת תשמ"ב עבר פעם ליד דלת הספרייה, והרבי, שעמד 
אינו מכסה כעת על  הכיסוי של הסוכה  כאן אם  ואמר ש"מישהו שואל  לו  ליד הדלת, קרא 
הסכך", וביקש ממנו לבדוק זאת, באומרו שאפשר לעלות לקומה השניה של הספרייה ולבדוק, 
או בדרכים אחרות מחוץ לספרייה. הוא קרא להרב בנימין קליין, ויחד הלכו לבית משפחת 
איטקין, הגרים בשכנות לספרייה, שם ראו שהכיסוי אינו מכסה על הסכך. הם חזרו במהירות 
אל הרבי, שעדיין עמד ליד דלת הספרייה, ורק לאחר שהרב קליין אמר לרבי שהכל בסדר, 

נכנס הרבי לספרייה.

אחד מבני משפחת איטקין מספר, כי בתקופה בה החל הרבי לדבר בקאך מיוחד על הצורך 
לתבוע מהקב"ה להביא את הגאולה, הוא הטה לרגע את אוזנו לעבר הסוכה - בשעה שהרבי 
ישב בסוכה וסעד את סעודת החג - ושמע את הרבי מפזם את הניגון הידוע של “ווי וואנט 

משיח נאו!"...

סוכת כ"ק אד"ש - סמוך ל'גן־עדן התחתון'
בשלהי שנות המ"מים, הועלתה הצעה לבנות סוכה קרובה יותר לחדרו של הרבי, שלא תצריך 
יציאה אל החצר. כאשר הרבנית חיה מושקא שמעה על כך מפי הרב דובער יוניק, קיבלה את 
צריכים  כולם  לא   - בסוכה  צריך לצאת לאכול משהו  הרבי  באומרה, שאם  הרעיון בשמחה, 

לדעת על כך.

הוחלט איפוא, לבנות סוכה קטנה מתחת לחלון חדרו הק' של הרבי, ליד המדרגות המובילות 
אל משרדו של המזכיר הרב יהודה־לייב גרונר, משם הייתה גישה נוחה לחדרו הק' של הרבי. 
היו פותחים את  וכאשר  נבנתה צמוד לדלת חדר המדרגות,  הסוכה הייתה ממש קטנה. היא 

הדלת )מבפנים( היו נכנסים מיד לסוכה.

הרב שמשון יוניק מספר, כי לאחר שסיימו לבנות את הסוכה, ביקש הרבי לראות את הסוכה. 
המספר, יחד עם הרב גרונר ליוו את הרבי, וכאשר הגיעו לסוכה, הזכיר הרבי שבעבר, כאשר 
בנו את השאלאש, הייתה תוכנית לבנות גג שייפתח בסוכות ויהפוך לסוכה, תוכנית שבסופו 
של דבר התוכנית לא יצאה אל הפועל. בהקשר לכך אמר הרבי: הרי דובר פעם שכל השטח 
זאת עכשיו... אחר־כך שאל הרבי  הכוונה שיעשו  אין  והוסיף הרבי: אבל  סוכה...  יהיה  הזה 
אם גם בסוכה זו התקינו מתקן לכיסוי הסוכה בעת הגשם, וכאשר השיב הרב גרונר בשלילה, 
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רצונו  שביעות  את  הרבי  הביע 
להיכנס  יוכל  שכך  כיון  מכך, 
להטריח  ללא  עת,  בכל  לסוכה 

אף אחד...

זו,  סוכה  שנבנתה  לאחר  גם 
נרות  את  להדליק  הרבי  המשיך 
על   .770 שבחזית  בסוכה  החג 
זאת,  לעומת  המינים,  ארבעת 
לפעם  מפעם  מברך  הרבי  היה 
בסוכה זו, וכעבור שעה־שעתיים 
שבחזית  הסוכה  אל  יוצא  היה 
770, שוהה בה זמן קצר, ומוציא 

את ד' המינים עבור הקהל.

על אנקדוטה שאירעה בסוכה זו 
שומרים  בחורים  היו  הרבנית,  הסתלקות  “מאז  קראוס:  שמואל  הרב  מספר  תשמ"ט,  בשנת 
בלילות על ‘גן עדן התחתון'. באחד מלילות חול־המועד, בשעה תשע, יצא הרבי אל הסוכה, 
הבחורים  אל  פנה  מהסוכה,  הרבי  יצא  כאשר  החדר.  בתוך  חדרו  מפתח  את  משאיר  כשהוא 
וביקשם לאתר את המזכיר הרב גרונר, שברשותו היה מפתח נוסף של החדר, ולבקשו שיבוא 
לפתוח את החדר. ‘מסתמא הוא נמצא כעת בשמחת בית השואבה', אמר הרבי. עד שאיתרו את 

הרב גרונר, חזר הרבי אל הסוכה, והמשיך בלימודו".

כעבור שנתיים, הוצע לבנות את הסוכה במקום קרוב יותר - בתוך משרדו של הרב גרונר... 
מסתבר, שמשרדו של הרב גרונר, שממוקם ברווח שבין 770 לבניין הסמוך, הוא המקום הקרוב 
תקרת  את  להסיר  הייתה  ההצעה  השמים.  כיפת  תחת  נמצא  שגגו  הרבי  של  לחדרו  ביותר 

המשרד, ולסדר שם תיקרה מיוחדת שתוכל להתרומם בשעת הצורך, ותהפוך לסוכה.

ההצעה הוגשה לאישורו וברכתו של הרבי, שהסכים להצעה, בתנאי קודם - ש"מרא דאתרא" 
של שכונת קראון־הייטס יתנו ‘הכשר' לסוכה בחדר זה, ושיקבלו את הסכמתם של גבאי בית־

הכנסת לשינוי במשרדו של הרב גרונר, שהיה בעבר חלק מעזרת־הנשים של בית הכנסת.

רבני השכונה בדקו את המקום ופסקו שאפשר לבנות במקום סוכה מהודרת; והגבאים כמובן 
הסכימו לתוכנית, שנועדה כאמור להקל על הרבי, ולקראת חג הסוכות הוסב חדרו של הרב 

גרונר לסוכתו הפרטית של הרבי. בסוכה זו אכל הרבי גם בשנים תשנ"ג־ד.

יום  יוניק: באחת השנים ליווה את הרבי לחדרו במוצאי  ולסיום, סיפור שסיפר הרב דובער 
לארון הספרים,  הרבי  ניגש  הקיטל,  הוריד את  בטרם  עוד  לחדר,  בכניסתם  ומיד  הכיפורים, 
הוציא משניות מסכת סוכה, והחל ללמוד דיני סוכה - כידוע המנהג, להתחיל בבניית הסוכה 

מיד במוצאי יום הכיפורים, ולכל הפחות ללמוד מהלכות החג.

סוכתו הפרטית של הרבי מלך המשיל שליט"א על גג 
הקומה השניה בביתו שברל' פרזידנט, התמונה מתשכ"ו 
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אין תמים שלא מכיר את סיומי ההלכות הרמב"ם הנערכים כמעט מידי שבוע ב־770. אך הסיפורים 
המרתקים שמאחורי הסיומים לא מוכרים כמעט • על ההוראות מהרבי, על ריבוי המענות, על מאות בקבוקי 
משקה שהתקבלו ועל עוד אפיזודות מרתקות • סקירה ייחודית ומרתקת על התפתחותם של הסיומים •  

בליווי תמונות, מסמכים ומענות קודש בפרסום ראשון מארכיונו של המארגן ר' מנחם גערליצקי

יתנו קנקן משקה מהתוועדות זו עבור ה"סיום" - לאלה שכבר התעסקו בעריכת ה"סיומים" הקודמים בד' אמות אלו, שכבר הורגלו בעריכת ה"סיומים" בסדר מסודר, ויש להם "חזקה" וכו'
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המבצע בקסבלנקה שקדם לתקנת הרמב"ם
ראשיתה והתחלתה של תקנת לימוד הרמב"ם הינה כלשונו של אד"ש "בהמשך ל"סיום" על 

ספר "משנה תורה" להרמב"ם".

הסיום המדובר נערך ע"י הרבי בי"א ניסן אותה שנה, במקביל לסיום שנערך באותם ימים 
בקסבלנקה שבמרוקו ע"י התלמידים השלוחים שם.

היה זה בהמשך להתוועדות ש"פ, כ' כסלו תשד"מ, אשר יש הרואים בה את האות הראשונה 
המבשרת את תקנת לימוד הרמב"ם הקרבה ובאה. בהתוועדות זו דיבר אדמו"ר שליט"א אודות 

סיום הירושלמי, ובקשר לזה דיבר אודות הסדר הרצוי בלימוד הרמב"ם.

רוב החסידים לא ייחסו לזה משמעות מיוחדת, אולם התלמידים השלוחים בישיבה בקסבלנקה, 
בה התגורר הרמב"ם מספר שנים, החליטו ליישם את דברי הרבי כפשוטם. לאחרי מחשבה 
כיצד לסדר הענין בפועל, הוחלט לקראת י' שבט, לקחת את החיבור "משנה תורה" ולחלק 

אותו בין הציבור התורני.

החלוקה נערכה לפי ה"הלכות" ונטלו בה חלק השלוחים, הרבנים, תלמידי הישיבה ובני התורה 
שבעיר. סוכם שהתמימים שניאור זלמן בלומנפלד ובנימין סרברנסקי, ייטלו את המשימה על 

שכמם. היוזמה התקבלה בהתלהבות בצבור התורני.

השליח הרב יהודה לייב רסקין נרתם לעזור לעניין, והתמימים יצאו לשטח: לכולל האברכים 
שתחת הנהלת השליח הרב שלום איידלמן, בתי הרבנים, בתי־הכנסת ולכל מקום שידם הגיעה 
כדי לזכות מה שיותר יהודים בהשתתפות במבצע. גם הרב בנימין אליהו גורודצקי, בא כוחו 

של הרבי באירופה ואפריקה, הוזמן ליטול חלק במבצע.

ניסן  להזכיר שבי"א  )ראוי  להרבי  נשלח  ודו"ח  ניסן,  י"א  עד  מי' שבט  היה  הלימוד  מסלול 
כל  פ"ג(.   - כידוע  הוא  החזקה  היד  בכל  ההלכות  ומניין  לרבי,  הפ"ג  שנת  החלה  תשד"מ 
ה"הלכות" חולקו למעט "הלכות שלוחין ושותפין" אשר נלמדו על ידי כל התמימים השלוחים.

סיומי הרמב"ם הראשונים
בקשר  התחיל  התקנה  ביצוע  גם  כך  הרמב"ם",  לסיום  "בהמשך  באה  עצמה  כשם שהתקנה 
הדוק עם סיום הרמב"ם. בעוד שההודעה אודות התקנה היתה באחרון של פסח, הרי שהתחלת 
ביצועה נקבעה לכ"ז ניסן בכדי שהסיום יחול "ביום זכאי בנדו"ז )או בסמיכות ממש לו( - יום 

הולדתו של הרמב"ם, ערב פסח הבעל"ט".

הסיום  כי  אינה באקראי,  לו"  בסמיכות ממש  "או  עיגול  בחצאי  ההוספה  לציין, אשר  )ראוי 
הראשון חל לפועל "ביום זכאי בנדו"ז" - יום הבהיר י"א ניסן(.

הרבי אף ביקש באותה הזדמנות שבבוא הזמן יערכו "כמנהג ישראל בכיוצא בזה - סיום ביחד 
עם סעודה )או התוועדות( לגמרה של )משנה( תורה - ברבים, ו"ברוב עם הדרת מלך", ומכיון 
שבערב פסח עצמו אין לעשות זה ובפרט באופן המתאים, מפני טרדות החג - יעשו את הסיום 
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ברבים בימים הסמוכים לערב פסח )יום הולדת של הרמב"ם(, בהתאם לתנאי המקום כו'".

בהתקרב עת סיום המחזור הראשון של לימוד הרמב"ם עורר הרבי )בז' באדר תשמ"ה( שוב 
אודות עריכת סיומי הרמב"ם בכל אתר ואתר, "ומובן שיש לעסוק בהכנות המתאימות - "הכנה 
רבה" - מבעוד מועד, ולעשות את כל העניינים בסדר מסודר, ובפרט כשמדובר אודות "סיום" 
בספר  ובמיוחד  "סדר"  של  לעניין  ותפיסת־מקום  החשיבות  גודל  כידוע   - הרמב"ם  דלימוד 

ה"יד"".

באותה שנה מלאו שמונה־מאות וחמישים שנים להולדת הרמב"ם. הדבר צויין בחגיגות שנערכו 
זו  הזדמנות  לנצל  ביקש  הרבי  וספרד.  מרוקו  מצרים,   - ופעל  הרמב"ם  חי  שבהם  במדינות 
להתעוררות נוספת בעריכת ה"סיומים", באמרו שאם אצל או"ה צויין הדבר "מתוך "שטורעם" 
ופרסום הכי גדול, תוך כדי הזמנת מלכים ושרים, וברוב פאר והדר . . הרי עובדה זו )שהדבר 
צוין על־ידי אומות העולם( מדגישה ביותר וביותר את גודל הנחיצות וההכרח שבני־ישראל 
וכלל לגבי מה שעשו  גדול בקשר להרמב"ם, באופן שלא בערך כלל  יעשו "שטורעם" הכי 

אומות־העולם"!

סיומי הספרים ברמב"ם
סיום הספר הראשון שנערך, הגיע מהתעוררותם של כמה חסידים לערוך את סיום הספר המדע 

ליד ציון הרמב"ם בטבריה. הרבי התייחס לסיום זה )ש"פ במדבר תשד"מ(:

וכמה להתאסף  כמה  בליבם של  ה'  נתן   .  . סיום ספר ה"מדע"  אודות  להזכיר  "כאן המקום 
ולערוך סיום במקום מנוחתו של הרמב"ם שבו נטמן . . וכמו־כן ערכו התוועדות בקשר לסיום 
ספר זה - מתוך שמחה וטוב לבב, שמחה לגומרה של תורה, ומכיוון שספרו של הרמב"ם עניינו 
"הלכות הלכות" כדי לדעת את המעשה אשר יעשון )קיום המצוות( הרי זה קשור גם עם שמחה 

של מצווה".

מספר אהבה ואילך נערך סיום ספר ע"י ר' מנחם גערליצקי מנהל כולל "תפארת זקנים".

מיד עם תחילת לימוד השיעור היומי, הותחל ביוזמת ר' מנחם, שיעור ברמב"ם היומי. השיעור 
)שמתקיים עד היום( התקיים בתחילתו בעזרת הנשים של 770. עם סיום ספר אהבה בפעם 
הראשונה, החליט ר' מנחם ע"פ הצעת א' מאנ"ש לערוך התוועדות לרגל הסיום, ההתוועדות 

נערכה אף היא בעזרת הנשים בהשתתפות רבני השכונה ורבים מאנ"ש.

כמובן, דיווח ר' מנחם לרבי על כך. יש לציין שכמעט על כל מודעה או דו"ח שהיו מכניסים 
לרבי על סיום הרמב"ם היה מגיע מענה מהרבי. פעם קרה שהיה סיום ספר בה' תמוז, ועוד 
את  סימן  הרבי  המודעה.  בראש  התאריך  לשנות  שכחו  שהכינו  ובמודעה  תמוז,  בסוף  אחד 

הטעות שכתוב אשר היום יתקיים סיום הרמב"ם. ותאריך המודעה היא מה' תמוז...

אגב, מעניין לציין שהמודעות והדו"חות אודות סיומי הרמב"ם היו תמיד בראש הערימה של 
הפתקים שהוכנסו לרבי, וזאת כדי להתחיל בבשורות טובות.
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הרבי שליט"א נותן בקבוק 'משקה' עבור הסיום
בשבת פרשת יתרו תשמ"ה דיבר הרבי שליט"א אודות הסיום של ספר קנין שחל באותו שבוע. 

הרבי אמר אשר זה שמארגן את הסיומים יעלה לקבל בקבוק משקה עבור הסיום.

אולם כאן התעוררה בעיה, לפני שבת הכניס רק א' )ר' מרדכי קלמנסון( בקבוק משקה אל 
הרבי עבור התוועדות "מלוה מלכה" שהתקיימה אז לצאצאי ה"שפאליער זיידע", כך שהיה 

רק בקבוק אחד והיא נועדה למישהו אחר.

ר' מנחם עלה, והרבי אמר לו "ברענג ַא פלעשל" ]=תביא בקבוק[. אלה שעמדו קרוב לקחו 
בקבוק מהשולחן ורוקנו אותו כדי שהרבי יוכל למזוג לתוכו. כשר' מנחם הגיש את הבקבוק 
אמר הרבי בתימה "ַא ליידיגע?! ַא פולע!" ]=ריק? מלא![. אך בקבוק מלא לא היה, אז הרבי 
נתן לו את הבקבוק שנועד עבור המלוה מלכה ואילו להם נתן הרבי בקבוק קטן של 8 אונץ...

באותה הזדמנות בירך הרבי את ר' מנחם כמה פעמים להצלחה רבה בקשר עם סיומי הרמב"ם.

כשהתקרב מועד סיום המחזור הראשון, דיבר הרבי )ז' אדר תשמ"ה( שכדאי לעשות התוועדות 
סיום בכל מקום שיש עשרה שלומדים רמב"ם, והיכן שאין עשרה אז יצטרפו עם מקום אחר. 
חשב  לא  אולם  שייערך  הרמב"ם  סיום  אודות  לרבי  מודעה  מנחם  ר'  הכניס  זה,  עם  בקשר 

להכניס בקבוק.

בקבוק  יקבל  ניסן  י"א  לפני  הרמב"ם  סיום  שיערוך  מי  כל  אשר  הרבי  הודיע  הגדול  בשבת 
יערבבו מהמשקה שהגיע מהסיום שערכו בבית הרמב"ם בעיר פאס  ובתוך המשקה  משקה, 
שבמרוקו. זאת היתה הפעם השניה שהרבי נתן בקבוק משקה לר' מנחם עבור סיומי הרמב"ם 
)הפעם היה זה דוקא בקבוק קטן, ומכיון שבסיום היו המוני משתתפים הוצרכו למלאות את 

הבקבוק שוב ושוב...(.

הקהל הרחב משתתף ב"סיום הלכות"
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המשפיע ר' איצ'ה שפרינגר משתתף ב"סיום הלכות"

יש לציין אשר הרבי ביקש שהסיום לא יתנגש עם הסיום הגדול שנערך במנהטן. לפני סיום המחזור 
השני הכניס ר' מנחם דו"ח על סיום ספר משפטים בה כתב על תכניתו לערוך סיום על כל הספר, 

וע"ז הגיע מענה מהרבי "עתה העיקר הצלחת הנעשה בעיר כו' וידבר עם הועד־המסדר את הנ"ל".

היה עוד פעם שר' מנחם קיבל בקבוק משקה עבור סיום ספר )לפני עידן סיומי ההלכות, שאז נתן 
הרבי שליט"א משקה לכל סיום כדלקמן(, היה זה בש"פ ויגש תשמ"ו, ר' מנחם ארגן אז מלוה מלכה 
למוצאי ש"פ ויחי עבור "תפארת זקנים", ומכיון שלא היתה צפויה התוועדות לש"פ ויחי, הכניס ר' 

מנחם בקבוק בערב ש"ק פרשת ויגש עבור המלוה מלכה.

בשבת דיבר הרבי שליט"א שיש עכשיו סיום הרמב"ם וממילא יעלה המארגן לקבל בקבוק וכלל לא 
הזכיר אודות המלוה מלכה של תפארת זקנים, ר' מנחם עלה והתלבט מה להכריז, כי מצד אחד הוא 
הכניס את הבקבוק עבור תפארת זקנים, ומצד שני הרי הרבי הזכיר רק אודות סיום הרמב"ם... הרבי 
הבחין בהתלבטותו ואמר "ער הָאט דָאך צוויי ענינים זָאל ער מכריז זיין ביידע" ]=יש לו הרי שני 
ענינים אז שיכריז על שניהם[. לבסוף, בש"פ ויחי גם התקיימה התוועדות, כך שייתכן שלו לא היה 

מכריז על המלוה מלכה שבוע לפני זה היה זוכה לקבל עוד בקבוק...

סיומי ההלכות
כאמור - בתחילה היו סיומים רק על כל ספר שסיימו, ולא על כל הלכה. אולם במשך הזמן הגיע - 
באתערותא דלעילא - התעוררות לעשות סיום על כל חלק הלכות. בהתחלה היו אלו מקרים בודדים 

עד שהרבי קבע שכך יהיה בקביעות.

הפעם הראשונה בה נערך סיום על הלכה, היה מין "ירידה לצורך עליה". היה זה בשלהי שנת תשמ"ח 
כאשר מצד סיבה לא היה שהה ר' מנחם בשכונה, ולא עשה סיום על ספר קרבנות. כשחזר, היה זה 
שבת פרשת ראה אדר"ח אלול, סיימו אז הלכות טומאת צרעת והרבי דיבר אז שפלא שסיימו עכשיו 
הלכה ברמב"ם "ַא מורא'דיקע הלכה אין רמב"ם" - הרבי לא הזכיר את שם ההלכה - המסתיים ליראי 
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הוי' ולחושבי שמו, ואף אחד לא תפס )"קיינער הָאט זיך נישט געכַאּפט"( שצריך לעשות סיום! 
הרבי אמר שמי שעושה את הסיומים יעלה ויקבל בקבוק משקה בשביל הסיום.

ר' מנחם הבין מזה שאין לדלג, וכשקיבל את הבקבוק הכריז גם אודות הסיום על ספר קרבנות.

הפעם השניה היתה בשבת שלאחר חג הפסח תשמ"ט, הרבי הזכיר בהתוועדות כבדרך אגב 
שעכשיו סיימו הלכות תרומות וכו'. במוצאי שבת ניגש ה'חוזר' ר' יואל כהן אל ר' מנחם, ואמר 
לו שהבין מדברי הרבי שצריך לערוך סיום, אולם מכיון שלא היה ברור כ"כ, אמר לו לגשת 

לריל"ג ולשאלו באם אכן זו היתה כוונת הרבי.

ר' מנחם  וכשבא  בפרעזידענט,  הרבי שליט"א  ביתו של  אז במשרדו שמאחורי  היה  הריל"ג 
לשאלו האם לערוך סיום הגיב בתמיהה: "מה? הרבי כבר שאל אם עושים!" מיד קנו חלות וכו' 

ותיכף לאחר החזרה התקיים סיום הרמב"ם.

כמה שבועות לאחרי זה, בל"ג בעומר תשמ"ט דיבר הרבי שיש "לערוך התוועדויות של שמחה, 
בקשר  תורה,  של  לגמרה  שמחה   - ובמיוחד  כולל  הדברים,  ששומעים  המקומות  ובכל  כאן, 
ובשייכות לסיום והתחלת הלכה בשיעור היומי ברמב"ם, ולעורר ע"ד לימוד שיעורים היומיים 
ברמב"ם שלשה פרקים ליום, מתוך התוועדות חסידית, שפעולתה גדולה יותר מפעולתו של 
מלאך מיכאל". ר' מנחם ששהה אז במונטריאול ערך שם סיום הרמב"ם, ואילו בקראון הייטס 

אירגן את זה ר' יקותיאל מנחם רַאּפ ע"ה.

בשבת חג שבועות תשמ"ט בהתוועדות הראשונה )הפתאומית - ראה מסגרת(, אחרי השיחה 
הראשונה הרבי שליט"א קרא לריל"ג ואמר לו משהו. הריל"ג הלך, וחזר אחרי כמה דקות עם 
בקבוק משקה גדול. ואז הרבי התחיל את השיחה השניה ואמר: "כיון שבשיעור היומי ישנו 
"סיום",  עריכת  ע"ד  לעורר  יש   - לעיל  כמוזכר  המוקדשין(,  פסולי  )הלכות  הלכה  סיום של 
עבור  זו  מהתוועדות  משקה  קנקן  יתנו  ולכן,   .  . דא  בכגון  כנהוג  תורה,  של  לגמרה  שמחה 
ה"סיום" - לאלה שכבר התעסקו בעריכת ה"סיומים" הקודמים בד' אמות אלו, שכבר הורגלו 

מימין: ר' זלמן לייב אסטולין, ר' שנ"ז גורארי', 
ר' שמעון אליטוב ור' יקותיאל ראפ
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בעריכת ה"סיומים" בסדר מסודר, ויש להם "חזקה" וכו' )באופן שאין חשש של השגת גבול(. 
וכרגיל בכגון־דא - יעלו ויכריזו ע"ד ה"סיום", ויתחילו בחלוקת המשקה לאחדים מהמסובים 
כאן )בתור באי־כחם של כל המסובים(, בגלל קדושת השבת. ויה"ר שעי"ז יתוסף עוד יותר 

בכללות הענין ד"טוב לב משתה תמיד" בשמחה של תורה . . . "

ואכן מאז התקיימו כפי בקשת הרבי סיומים על כל הלכה והלכה ברמב"ם.

באותה הזדמנות הרבי שליט"א ביקש שהתחלת הסיום תהיה עוד בשבת )לאחר מנחה(, לפני 
מוצאי שבת שאז מתחילים כבר הלכות עבודת יוהכ"פ. ומפאת קוצר הזמן )צריך לזכור שבאותו 
יום היה גם ההתוועדות הרגילה של יו"ט( - ימשיכו בזה במוצאי שבת, ולאחרי זה ביום ראשון 

לאחר הכינוס תורה.

)הרבי הזכיר אז, שלכאורה יש קושי גדול לארגן סיום "מהרגע להרגע", אך מכיון שזה שזה 
שמארגן הסיומים "ער איז דָאך ַא גרויסע מסודר" ]=הוא הרי "מסודר" גדול[, בודאי יצליח 

לסדר הדבר...(.

ר' מנחם מספר על אותם ימים: "התחלנו מיד לערוך סיומים על כל הלכה, ולא ממש אחזנו 
התיישבתי  בסוף  סיומים,  חמש  עשינו  כבר  לרבי  דו"ח  לכתוב  שהספקתי  לפני  וכך  בקצב, 
וכתבתי דו"ח על חמש סיומים ביחד. מיד הרבי הוציא תשובה, נת' ות"ח כולל על השמחה 

והנח"ר שגרם כו', )ואח"כ הי' תשובה ארוכה בנוסח הרגיל(.

"שבת לאחרי זה אמר לי הריל"ג לעלות כשכולם עולים לקבל בקבוק, וכך כמה שבועות הוא 
היה אומר לי לעלות עד שהבנתי שכן הוא הסדר והייתי מכניס בקבוק ביחד עם המודעה. ואכן 
מאז ועד ש"פ ויקהל תשנ"ב הייתי מקבל בקבוק מהרבי שליט"א כל שבוע עבור סיום הרמב"ם 

)מלבד שבוע אחד, כשלמדנו הלכות שבת במשך יותר משבוע ולא היה סיום באותו שבוע(".

התוועדות פתאומית - שבת חגה"ש תשמ"ט
הקביעות היתה אז שיום טוב חל ביום שישי ובשבת. בשבת לאחר התפילה היה הגבאי 
המנוח ר' יהושע ּפינסָאן ע"ה מכריז את ההכרזות הקבועות, ובאם הרבי המשיך לעמוד 
במקומו לאחרי שגמר להכריז היה זה סימן שיתקיים פַארברענגען והוא היה מכריז על 

כך.

והקהל  על מקומו לאחר ההכרזות,  לעמוד  הרבי שליט"א  באותה שבת־יו"ט, המשיך 
הגבאי התבלבל  אולם  יו"ט,  מוצאי  התוועדות  על  יכריז  הבין שהרבי מחכה שהגבאי 
והכריז כהרגלו "די התוועדות קודש פונעם רבי'ן שליט"א וועט פארקומען האלב נאך 
איינס" ]התוועדות קדשו של הרבי שליט"א תתקיים באחת וחצי[. הקהל פרצו בצחוק, 

הרבי לקח את סידורו ונכנס לחדרו.

אחרי כשלוש דקות הודיע הריל"ג שבאחת וחצי )היינו - בעוד כעשרים דקות( ייערך 
פַארברענגען. נקל לשער את האנדרלמוסיה ששררה במקום... אמנם לא היה זה כמו 
בש"פ נשא תנש"א, כי כאן ידעו עשרים דקות מראש, אולם בכל זאת היתה זו התוועדות 

"פתאומית".
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יחס מיוחד
יחס מיוחד נתן הרבי לסיומי הרמב"ם, כנזכר לעיל, כמעט על כל דו"ח של סיום הרמב"ם הגיע 
מענה מהרבי שליט"א, ולפעמים היה הרבי מעיר גם על נוסח המודעה. למשל בשנת תשמ"ח 

הוסיף הרבי על אחת המודעות "ובהקהל".

כשביקר ח"כ אבנר חי שאקי ב־770, ביקש ממנו הרבי שליט"א שידבר בסיום הרמב"ם, ואכן 
בהכנסת  מהנעשה  סיפר  שלימויות;  הג'  וענין  יהודי";  "מיהו  בענין  בהמאבק  "הסביר  הוא 
שלוחם על ה"ַארָאּפגעפַאלענקייט" ששם ר"ל; על פעילות חב"ד בצה"ל וכו'; וגם דברי תורה 
בהרמב"ם בקשר לכהנ"ל; כן סיפר איך שביקש מיו"ר הכנסת לכבד את הרמב"ם לכבוד ה־850 
וכו'("  כן עשו  )למרות שא"ה, מרטין לוטר קינג  שנה בהכנסת אך לצערו עדיין לא נתקבל 

)מתוך הדו"ח שכתב ר' מנחם לרבי(.

אנקדוטה מעניינת בקשר עם סיום הרמב"ם קרה בשנת תש"נ, ר' אלי באקמאן אמר אז לר' 
'לוי'.  בגימטריא  ו־46  רלוי"צ,  להסתלקות  שנה   46 זה  השנה  אשר  מנ"א,  כ"ף  לפני  מנחם 
במודעה על הסיום אותה שבת כתב ר' מנחם באותיות גדולות "לוי שנה לרלו"י". באותה שבת 
הרבי שליט"א התחיל את ההתוועדות "נמצאים אנו בזמן של לוי שנה לאאמו"ר", והסביר את 

הענין באריכות, השיחה אף הוגהה אח"כ ע"י הרבי.

הפרסום מעורר
מעלה מיוחדת - הדגיש הרבי )אחרון־של־פסח תשמ"ו 'התוועדויות' תשמ"ו כרך ג עמ' 154( 
- בעריכת סיומי הרמב"ם ברוב עם, בכל הקשור להתעוררות הנגרמת בעקבות ה"סיומים", 

לחיזוק ופרסום תקנת לימוד הרמב"ם היומי:

רואים במוחש שכאשר עורכים חגיגה - באופן של פרסום כו', "ברוב עם הדרת מלך" בקשר 
ל"סיום הרמב"ם", אזי ניתוסף עוד יותר בלימוד הרמב"ם, ובכמה אופנים:

המשפיע ר' מענדל פוטרפס משתתף ב"סיום הלכות"
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)א( פרסום העניין בכל מקום ומקום - גם ליהודים שלא שמעו עדיין אודות לימוד שיעור היומי 
ברמב"ם, ובמילא, יצטרפו גם הם ללומדי הרמב"ם.

)ב( גם אלו ששמעו על זה, אבל, לא נתעוררו עדיין להצטרף ללומדי הרמב"ם - הרי הרושם 
מחגיגת סיום הרמב"ם יעורר אותם להחליט ולהצטרף בפועל ממש ללומדי הרמב"ם.

)ג( גם אלו שמשתתפים כבר בלימוד הרמב"ם - יתוסף אצלם יותר חיות והתלהבות וחביבות 
כו', ובמילא, גם הלימוד עצמו יהיה ביתר יגיעה והתמסרות, ברוחם ונשמתם, וגם בגופם כו'.

כחלק מן הרעיון הנ"ל, לעורר עוד ועוד יהודים להצטרף ללימוד הרמב"ם, הציע הרבי להוציא־
לאור קונטרס מדברי התורה והברכה שנאמרו בעת חגיגת ה"סיום" )'התוועדויות' תשמ"ו שם(:

ומקום, כולל לפרסם בדפוס  ובקשתי כמה פעמים שיערכו סיומי רמב"ם בכל מקום  הצעתי 
קונטרס חידושי תורה מהעניינים שנאמרו ב"סיום הרמב"ם" )וכיוצא בזאת(, דבר שיוסיף עוד 

יותר בכל הקשור לרמב"ם.

"נתן ה' בליבם"...
חביבות מיוחדת נודעה מצד הרבי )שבת־קודש פרשת במדבר תשד"מ - 'התוועדויות' תשד"מ 
כרך ג עמ' 1801־1800( להתעוררותם של חסידים לערוך את סיום הספר הראשון - מדע - ליד 

ציון הרמב"ם בטבריה:

וכמה להתאסף  כמה  בליבם של  ה'  נתן   .  . סיום ספר ה"מדע"  אודות  להזכיר  "כאן המקום 
ולערוך סיום במקום מנוחתו של הרמב"ם שבו נטמן . . וכמו־כן ערכו התוועדות בקשר לסיום 
ספר זה - מתוך שמחה וטוב לבב, שמחה לגומרה של תורה, ומכיוון שספרו של הרמב"ם עניינו 
"הלכות הלכות" כדי לדעת את המעשה אשר יעשון )קיום המצוות( הרי זה קשור גם עם שמחה 

של מצווה".

צעירי־אגודת־חב"ד  שעל־יד  היומי'  הרמב"ם  ש'מטה  שנים  ומזה  למסורת  העניין  הפך  מאז 
מקפיד לקיים את הסיום ביום הסיום עצמו, ליד קבר הרמב"ם בטבריה.

הרב יהודה חיטריק משתתף ב"סיום הלכות" 
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"בצירוף התחלה תיכף לסיום"
צרור מענות קודש מהרבי מלך המשיח שליט"א לר' מנחם 

 גערליצקי עבור "סיומי ההלכות ברמב"ם"
• מובאים כאן בפרסום ראשון •

לפני סיום המלזור השני הכניס ר' מנלם דו"ל על סיום ספר משפטים בה כתב על 
 תכניתו לערוך סיום על כל הספר, וע"ז הגיע מענה מהרבי:

נת' ות"ח יבש"ט ]יבשר טוב[ תכה"י ]תמיד כל הימים[ "עתה העיקר הצלחת הנעשה 
בעיר כו' וידבר עם הועד-המסדר את הנ"ל".
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 מענה בקשר עם סיום הרמב"ם בט"ו סיון:
 1( קיימא סיהרא דירחא תליתאי באשלמותא

 2( ויקויים בכהנ"ל - לימוד דפ"ש
  שבפ' בהעלתך - כמדובר בארוכה - דמשלימין

  דכל ימי חיינו כו'.
אזכיר עה"צ.

 מענה בקשר עם סיום ספר זמנים בתשמ"ו:
 בתאריך הוסיף הרבי: ואמרת להזהיר כו'

 .. ספר זמנים: לעשות שלום בעולם
ויה"ר שיהא בהצלחה רבה
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>>
על דו"ל סיום ספר נזיקין 
)אור לכ"ג טבת תשמ"ה( 
מתל הרבי שליט"א קו 
מתלת לתיבות "היום בערב" 
וכתב לידו "ערב כ"ד טבת 
כו'" כן כתב "אזכיר עה"צ 
שיה"ר שיהא בהצלחה 
רבה".

<<
במענה על ההכנות ללגיגת 

סיום ספר נשים )ג' מנ"א 
 תשד"מ(:

 נת' ות"ח.
כן יוסיפו בכהנ"ל, ובמילא 
"ימעטו" בעניני צום ד"אב" 

ויוסיפו בעניני מנחם )ל' 
מהפך - רש"י ס"פ בראשית( 

דאב - ולמועדים וליו"ט.
אזכיר עה"צ

 על ההזמנה לסיום ספר קרבנות בכ"ל מנ"א תשמ"ז בה נכתב:
 ויהא )בצירוף התחלה תיכף לסיום( בהצלחה רבה אזכיר עה"צ.
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 מענה על סיום הלכות פרה אדומה - יו"ד תמוז תשמ"ט:
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ

 מענה על סיום הלכות פרה אדומה - יו"ד תמוז תשמ"ט:
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ
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צרור סיפורים מיוחדים אודות העבודה של ׳קבלת פני משיח׳ • 
הסיפורים מאפיינים במקצת את התקופה המיוחדת שהחלה בכ"ח 

ניסן תנש״א • מאת הרה״ת שלום בער שי׳ רייכמן

תניא לקבלת פני משיח
דיבר  תשנ״ב־ד  בשנים  שהיתה  בהתוועדות 
פוטרפס  ע״ה  מענדל  ר׳  החסיד  המשפיע 
אודות לימוד תניא בע״פ )נושא שהיה ממש 
ענין  שזהו  עת  בכל  ע״ז  וחזר  בחייו  נוגע 
בקרבנו(.  מאיר  הרבי  ועי״ז  עול  קבלת  של 
ר׳ מענדל: עתה תובע הרבי מאתנו  התבטא 

ר׳  הצדיק  והלא  צדקנו,  משיח  פני  לקבל 
ספר  את  לו  כשהביאו  מאניפאלי  זושא 
ייצאו  התניא להסכמה, התבטא ש״בספר זה 
א״כ  צדקנו״.  משיח  פני  לקבל  ישראל  בני 
כשנלמד את האותיות הקדושות של התניא, 
הרי בזה אנו עושים מה שהרבי תובע מאיתנו: 

״לקבל פני משיח צדקנו״.
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הפלאת ספר התניא
בי״ב תמוז תשנ״ג דיבר המשפיע ר׳ מענדל 
אודות החידוש של כ״ק אדמו״ר הזקן באהבת 
ישראל על פני שאר גדולי ישראל שמדברים 
רק  מענדל:  ר׳  אמר  כך.  על  ומעוררים 
רע  לחשוב  חמור  כמה  מדגיש  הזקן  אדמו״ר 
)סימן  באגה״ק  שכותב  וכמו  הזולת,  אודות 
לטרוח  ונא  נא  ידידיי  ״אהוביי  בסופה(  כ״ב 
בכל לב ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו. ואיש 
כתיב בלבבכם  תחשבו  אל  רעהו  רעת   את 
. . כי גדולה לה״ר כנגד ע״ז וג״ע וש״ד, ואם 
בדבור כך כו׳ נודע לכל חכם לב יתרון הכשר 
רק  מדגיש  זה  דבר  הדבור״.  על  המחשבה 
אדה״ז. חכמי המוסר, כמו החפץ חיים ועוד, 
אומרים, שלשון הרע הוא דבר חמור ביותר. 
שיין(,  )ניט  נאה  זה  אין  זולת  על  רע  לחשוב 
אדה״ז  אך  חמור.  איסור  זהו  דיבור,  אבל 
כתוצאה  בנפש  ופעולה  הפגם  את  מדגיש 
ממחשבת רע על הזולת, כי המחשבה נוגעת 
בעומק יותר. וידוע הנאמר על אדה״ז, שאם 
היה בימי אמוראים היה אמורא ואם היה בימי 
על  שיחזרו  ראוי  וא״כ  תנא,  היה  התנאים 
אותם  שילמדו  התניא,  שבספר  אלו  אותיות 

וידעו אותם.

קדושות אלה שבתניא,  לומר שמלים  אפשר 
היו ממש ללא הפסק יומם ולילה לנגד עיניו 
חיפש  תמיד  הוא  מענדל.  ר׳  המשפיע  של 
מישראל  אחד  בכל  וזכות  מעלה  למצוא 
פרטיות.  בפרטי  והתמימים  בפרט  ובאנ״ש 
בכינוס  דברים  לשאת  כשכיבדוהו  שנה  מדי 
השלוחים העולמי, היה עולה וחוזר על הקטע 

הנ״ל מתניא, ותיכף ירד מהבימה.

מדוע  מענדל:  ר׳  שאל  אחרת  בהתוועדות 
והלא  רע,  שהוא  רעהו  על  לחשוב  אין  אכן 
חושב  בלבד  הוא  לא  אינה שקר.  זו  מחשבה 
בעצמו  הפסוק  אלא  רע,  דבר  ברעהו  שיש 

מעיד עליו ואומר שיש כאן ״רעת רעהו״, ואם 
הכתוב אומר כך מדוע שלא אחשוב עליו כך. 
ציווי השי״ת, שאף שאמת שהוא  אלא שזהו 
לחשוב  אלא  כך  על  לחשוב  אסור  לך  רע, 
אודות דברים אחרים. במקום לתבוע מאחרים 

תחשוב ותדבר ותתבע מעצמך.

אומר  אותו  שמעתי  אחרת  בהזדמנות 
למישהו: ר׳ יוסף בייזער אומר, שכיון שהרבי 
אומר לחיות עם משיח, א״כ הדרך לזה הוא 
לנהוג עתה ע״ד המבואר ברמב״ם, שבאותם 
הימים תרבה הדיעה ולא תהיה קנאה ותחרות. 
לשלימות  כלי  היא  עתה  זה  מעין  ההנהגה 

שבזה שתהיה לע״ל.

יגעת ומצאת
רבות  שעות  הרבי  שהה  תשנ״ג  כסלו  בי״ט 
הרף,  ללא  מהחסידים  משהו  ותבע  ב־770 
לעבר  הקדושה  ידו  בתנועות  בהראותו 
בתביעה  וחזר  מקום  בקרבת  העומדים 
לא  זאת,  כל  למרות  אך  נו!  נו!,  ובקריאה: 
כוונתו  עומק  על  לעמוד  החסידים  ביד  עלה 

הקדושה, כזכור.

הוד, התיישבו כמה  נורא  לאחר אותו מעמד 
חסידים נכבדים להתוועדות )וכמובן כולם היו 
נרעשים מעוצם התביעה שהפנה כ״ק אד״ש 
הרה״ח  סיפר  בהתוועדות  החסידים(.  לעבר 
השליח ר׳ אהרן שי׳ סריברנסקי מאוסטרליה, 
שהיה  הוראה  החסידים  א׳  קיבל  שפעם 
איך  ידע  לא  הוא  לבצעה.  ביותר  קשה  לו 
להביאה לידי פועל. הוא פנה לרבי אודות זה 
לזה.  להגיע  הדרך  את  להבין  מצליח  שאינו 
מצחו  את  שיקמט  היתה,  שקיבל  התשובה 
]כלומר שיתייגע להבין[ עד שימצא את הדרך 
)״ער זאל קוועטשן דעם שטערן ביז ער וועט 

געפינען"(.
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רפואה וגאולה שלימה
בתקופה שלאחר כ״ז )ז״ך( אדר תשנ״ב, היו 
שאיחלו  מאנ״ש  היו  שבהתוועדויות  פעמים 
הרבי  עם  להתראות  שנזכה  לאלו  אלו 
שזכינו  כפי  כקדם,  ימינו  ושיחדש  בבריאות 
וכל  ושיחות  מאמרים  של  אור  לגילוי  בעבר 

השפע האלוקי הנפלא.

באחת ההתוועדויות )בבה״כ חב״ד בבני ברק(, 
אותם  )על  לנדא  שי׳  ש״ז  ר׳  המשפיע  אמר 
שאין מזכירים שנזכה לגילוי משיח(: וכי מה 
שבהם  הקודמים  הימים  שיחזרו  רוצים  הם 
הרבי שפך את לבו כל שבת בהתוועדות בכאב 
שאנו  רואים  הרי  המשיח?  ביאת  עיכוב  על 
צריכים להתקדם ולהתעלות למצב חדש, אם 
את  שיביא  מהקב״ה  לתבוע  הוא  העיקר  כן 
משיח. אז בוודאי שכל ההעלם והסתר יתבטל 
והיה כלא היה, ויתגלה שהוא רק נסיון שאין 

בו ממש.

מעשה אחד
מספר המזכיר הרה״ח ר׳ לייב גרונר שי׳:

אד״ש  כ״ק  עבר  תשנ״ב,  שנת  של  בחורף 
אצל  הקדושות  בעיניו  מסויים  רפואי  טיפול 
היו  באמצע  במנהטן.  מומחה  עינים  רופא 
עשר דקות של המתנה לצורך הטיפול. הרופא 
ניצל הזדמנות זו וביקש את רשותו של הרבי 
לשאול משהו. הרבי הסכים לבקשתו, והרופא 
הלא  בא?!  לא  עוד  משיח  למה  ושאל:  פתח 
עם ישראל עשה כל־כך הרבה מצוות ומעשים 
שהמשיח  יתכן  זה  איך  הגלות,  בזמן  טובים 

עוד לא הגיע?!

ענה לו כ״ק אד״ש )תוכן הדברים(:

גם אני שואל את עצמי שאלה זו, ומשום כך 
לאז  )״איך  שלי  לחסידים  מרגוע  נותן  אינני 

זיי נישט שלאפן״(.

עם ישראל אכן עשה הרבה, אך לפועל כיון 

 מימין לשמאל: ר' גרשון מענדל גרליק, ר' יהודה לייב מוצקין,
ר' יהודה לייב רסקין, ר' מנחם מענדל פוטרפס
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שאנו רואים שביאתו מתעכבת, עלינו להסיק 
קצת,  עוד  טיפה,  עוד  שנוסיף  שרוצים  מכך 

עוד פעולה קטנה כדי למהר ביאתו.

]באמרו עוד קצת, הראה לו הרבי באצבעותיו 
הק׳ סימן של מעט, כאות לכך שעלינו להוסיף 

משהו עכ״פ[.

יצא סוד
התוועד  תשנ״ב  משפטים  פ׳  ועש״ק  בליל 
רסקין  שי׳  לייב  הרה״ח  במרוקו  השליח 
בישיבת תות״ל כפ״ח. בהתוועדות סיפר לנו, 
מסויים(  )לענין  בשליחות  יצא  שבצעירותו 
בברינווא,  בתות״ל  מה  זמן  והיה  לאירופה 
מהתמימים  כמה  עמו  התוועדו  ופעם 
המבוגרים במרתף הישיבה, ואמרו לו בלחש: 
דע לך ש־770 הוא בגימטריא ״בית משיח״. 
רסקין  הרב  סיים   - זוכים  אנו  עתה  והנה 
סודות,  בסודי  אז  שנאמרו  אלו  שדברים   -
נדפסים עתה בשיחותיו הקדושות של הרבי, 
בעצמו  אד״ש  כ״ק  על־ידי  שמוגהות  שיחות 

ונמסרות לפרסום להדפסה והפצה.

משיח - ישמח
אבן הבוחן לאמונה האמיתית בנבואת הרבי, 
הכריז הטנקיסט ר׳ אלעזר שי׳ קעניג )באחת 
ממועדי  דפגרא  יומא  בהם  שהיה  השבתות 
אנ״ש, והוזמן להתוועד בבית חב״ד שיכון ה׳ 
בני ברק( הוא השמחה שניכרת על פני האדם, 
משום  בזה  אין  אמונה  על  שהצהרות  בעוד 
אמונה אמיתית. כאשר בטוחים הרי זה פועל 
על כל ההרגש, ועל פניו של כל אחד מאנ״ש 
צריכה להיות בגלוי שמחה, והרואים יראו וזה 

יפעל עליהם יותר מכל דיבור הכי נמלץ.

דכ״ב  השיחה  את  לימד  אחת  בהתוועדות 
ישראל״(  יברך  ״בך  )קונטרס  תשנ״ב  שבט 
שבנשיאות  תקופות  הג׳  ענין  מבואר  בה 
הוא  תשמ״ח  שבט  כ״ב  ואשר  דורנו,  נשיא 
תחילת תקופה חדשה. ואמר, שמכאן ניתן גם 
להבין מדוע הרבה מאנ״ש המבוגרים, למרות 
שפעלו רבות בשנות הנשיאות הראשונות של 
עתה  אצלם  רואים  אין  מה״מ,  אדמו״ר  כ״ק 
חיות בעניני פרסום בשורת הגאולה, ודווקא 
צעירי הצאן יש להם בזה חיות יותר, כי הם 
החדשה  בתקופה  לרבי  ו(התקשרו  )נולדו 

שמכ״ב שבט.

״נערים פני זקנים ילבינו״
אמיר  הרה״ת  מידי  קיבלתי  תשנ״ג  בקיץ 
יצחק שי׳ רוזן )ששהה אז בבית חיינו( מכתב 
על  ימים  באותם  שבהתועדות  מוזכר  בו 
אמר  גרליק  שי׳  מענדל  גרשון  הרה״ח  ידי 
המבוגרים  מאתנו  מצפים  אתם  לצעירים: 
לקבל הנחיות והתעוררות בעניני משיח, אך 
דעו לכם שהענין נמסר בזמן זה דווקא, ואילו 
אנו לא שמענו מהמשפיעים שלנו בזה )ובזה 
הנער יאמר ״אם קטן אתה בעיניך הלא ראש 

אלפי ישראל אתה״(.

חלוקת  בעת  שארע  מעשה  מזכיר  זה  דבר 
הדולרים:

הדולרים  בחלוקת  נכדיו  עם  עבר  א׳  יהודי 
תנש״א.  שני  פסח  אייר  י״ד  ראשון  ביום 
כשעמדו לפני הרבי הכריזו נכדיו ״ווי וואנט 
להם:  ואמר  ״אמן״,  ענה  הרבי  נאו״.  משיח 

תספרו אודות משיח לסבא שלכם.
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החוזר של אדה"ז 
מתבייש מאמונת 

הצעירים
"שמעתי דיבוריהם המלאים אמונה תמימה של בניו של ר׳ משה. 

אברכים פשוטים ודוקא בהם מאירה אמונת צדיקים עד מסירת נפש 
ממש מבלי שום התבוננות והכנות כלל... מרגע לרגע אני מתפעל 

ביותר מתמימות לבם של בניו של ר' משה, האברכים הפשוטים, זוכר 
אני עד היום את הבושה הפנימית שלי. וכל כך פעל עלי הדבר עד 

שהחלטתי שמוכרח אני להיכנס ל"יחידות" אל רבינו הזקן"
הרב יוסף יצחק פאריז, מונטריאול קנדה

לאחרונה ישנה תופעה מוזרה בכמה בתי הכנסת של חסידי חב״ד: לאחרי התפילה מזדרזים 
גדול  בקול  להכריז   - ולחסידות  ליהדות  לאחרונה  שנתקרבו  אלו  ובמיוחד   - העם  פשוטי 
ורק  ועד״,  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  ״יחי  הקודש  הכרזת  את  ובהתלהבות 
הותיקים  החסידים  חלושה...(  ענות  בקול  )ולפעמים  גבורה  ענות  בקול  עונים  בעקבותם 

התלמידי חכמים והמשפיעים.

ולפלא, שהרי מפורש בשיחה הידועה שתוכנה של הכרזה זו היא שהגיע הזמן של ״הקיצו ורננו 
דוד מלכא משיחא״, ועינינו ראו ולא זר את העידוד הנפלא של הרבי בעצמו במשך שנה שלמה 
וכו׳ - ואיך זה שאלו הנקראים "שפיץ חב"ד", שחונכו מקטנותם בדרכי החסידות וההתקשרות 
שגם  אף  הנה  וכו',  וכו'  מה״מ  רבנו  בתורת  ובפרט  החסידות  בתורת  רחבה  ידיעה  להם  ויש 
הם משתתפים בהכרזת ושירת ״יחי״ בכל זאת מדוע לא רואים אצלם בעת מעשה את אותו 
להט ההתלהמת וההרגש כפי שהוא אצל ה״אנשים הפשוטים״?!... )כן, לעיתים קרובות אפשר 

להבחין שהזריזים להכריז הם דוקא אלו שנעזרים בעת התפלה בסידור עם תרגום באנגלית(.

הדבר בולט כל־כך עד כדי מבוכה ולכן חשבתי שכדאי פעם אחת ולתמיד להבהיר את הנושא 
ולהעמידו בפרספקטיבה הנכונה.

האמת היא שתופעה זו אינה חדשה בליובאוויטש. דברים כאלו היו עוד בימי אדמו״ר הזקן, 
- עמד בפני עובדה  - ה"חוזר" של אדמו"ר הזקן  רייזעס  ר פנחס  ומסופר שאביר הגאונים, 
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ומבוכה דומה. כך מספר אדמו״ר הריי"צ בלקוטי דיבורים )חלק ב׳ ע' 486 ואילך, להלן ציטוט 
מהתרגום ללשון־הקודש שבספר 'אוצר סיפורי חב״ד' חלק ג' ע' 157 ואילך(:

בשנת תקמ״ז - מספר החסיד רבי פנחס רייזעס - היה חורף קשה מאד. בחול המועד סוכות ירד 
השלג הראשון בליאזנא והיו צריכים ללבוש מעיל פרווה ונעלים חמות בעת הישיבה בסוכה. 
רוב האורחים החסידיים שבאו אז לשמיני - עצרת ושמחת - תורה לליאזנא, הגיעו מצוננים 

מאד ואצל רבים מהם קפאו אצבעות ידיהם ורגליהם.

באותה שנה היתה לי הזכות - מספר רבי פנחס רייזעס - שרבנו הזקן הטיל עלי את שליחות 
ואחרי  מאד  שמח  היה  הזקן  רבינו  להקפות(,  תורה"  ה"ספרי  וכריכת  הכנסת  )על  ההשגחה 
מקוררים  לכאן  שהגיעו  החולים  החסידים  את  לו  הזכרתי  השליחות,  קיום  על  לו  שהודעתי 
ידיו  זמן מה סמוך על  גבוה. רבנו הזקן ישב במשך  יש חום  ומצוננים היטב ושלהרבה מהם 
הקדושות בדביקות עצומה וכשפתח את עיניו, אמר בניגון הידוע: "על תורה אומרת התורה 
"אש דת למו". היום שמחת־תורה, שיביאו את כולם להקפות. ואש אוכלה אש. האש של שמחת 

תורה תכלה את אש הקרירות".

בליאזנא היו שני אנשים זקנים שניהם מתנגדים ואף שהיתה להם הדרת כבוד גדולה לפני רבנו 
הזקן אך היו מתנגדים גמורים. האחד היה ר' אייזיק "מחדש" והשני ר' נפתלי "זהיר". שניהם 

- ר׳ אייזיק ור' נפתלי - היו לומדים גדולים ויראי שמים.

לשמחת תורה של אותה שנה, הגיע בן אחיו של ר' אייזיק שהיה מחסידי רבנו הזקן - ר' משה 
אפצוגער - עם שני בניו וחתנו לליאזנא, והתאכסנו אצל רבי אייזיק.

ר' משה אפצוגער היה חלוש, והדרך והקור הזיקו לו מאד. הוא שכב בחום גבוה וגם בניו וחתנו 
חלו מאד. ר' אברהם הרופא אמר שהאברכים, הוא מקוה שבעזרת ה' יקומו מחליים בריאים 
ושלמים. אך ר' משה הוא איש זקן וחלוש למאד. דוקר לו בשני צדדיו ויש לו חום גבוה. ומשום 

כך הוא - ר' אברהם הרופא - מסופק מאד אם יהיה לו כח לעבור זאת.

אחרי מעריב - מספר רבי פנחס - אני ועוד כמה אברכים הלכנו לאכסניות לקרוא ולהביא - את 
מי שצריך לבית־הכנסת להקפות - באותו ערב היה יום סגריר. שלג רטוב. גשם ורוח חדרו אל 

תוך העצמות, ונוסף לכך היה בחוץ בוץ גדול. 

אבל כל זה לא מנע את החולים מללכת לבית הכנסת. רבים הלכו בעצמם והיו צריכים לעזור 
להם קצת והיו כאלה שלא יכלו ללכת והיו מוכרחים לשאתם.

כשהגענו לביתו של רבי אייזיק. מצאנו אותו מתווכח עם בניו של ר' משה וחתנו. הם טוענים 
שצריכים להודיע לאברכים שיבואו לעזור להם ללכת לבית־הכנסת של רבנו הזקן להקפות 
ושיקחו גם את אביהם ר׳ משה. ואילו ר׳ אייזיק טוען שאסור להם לצאת החוצה ובאשר לאביהם 
הרי אין מה לדבר כלל. הוא, טען רבי אייזיק - שוכב בחום גבוה ועצום. אינו יודע מהנעשה 
סביבו ור' אברהם הרופא אמר שהוא חולה מסוכן. והם רוצים לקחתו החוצה. הרי ברוח הקטנה 

ביותר הוא יהיה חלילה לבר מינן..

כשנכנסו לביתו של רבי אייזיק, נהייתה שמחה רבה אצל בני ר׳ משה והתחילו לצעוק, ברוך 
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השם אבינו ואנחנו ניצלנו. ואילו רבי אייזיק צעק, רוצחים, הורגי נפש. זהו נגד התורה הקדושה.

גבוה  ובחום  סגורות  בעיניים  ושחור  כחול  עץ,  כבול  שוכב  וראיתיו  משה  ר'  אל  כשניגשתי 
- נחרדתי כל כך עד שהרגשתי עצמי כאבוד.. הריני מוכרח לומר - מספר רבי פנחס רייזעס - 
שבשעת מעשה לא ידעתי מה לומר. הייתי מבולבל. מצד אחד שמעתי טענותיו של רבי אייזיק 
וראיתי איך ר' משה שוכב ובוער. ומצד שני שמעתי דיבוריהם המלאים אמונה תמימה של בניו 
של ר׳ משה. אברכים פשוטים ודוקא בהם מאירה אמונת צדיקים עד מסירת נפש ממש מבלי 
שום התבוננות והכנות כלל... מרגע לרגע אני מתפעל ביותר מתמימות לבם של בניו של ר' 
משה, האברכים הפשוטים, זוכר אני עד היום את הבושה הפנימית שלי. וכל כך פעל עלי הדבר 

עד שהחלטתי שמוכרח אני להיכנס ל"יחידות" אל רבינו הזקן.

חשבתי אז - מספר רבי פנחס רייזעס - פינע, בנו של רבי העניך שלמדתי אצל גאוני סקלוב 
ש"ס, פוסקים וחקירה והכרתי גדולתו של רבינו הזקן על ידי הכרה תורתית. הנני כבר השנה 
השמינית אצל רבינו הזקן ואף על פי כן החומר שלי מתגבר על הצורה. התגברותו של השכל 
הטבעי על השכל האלקי. ואילו אצל אברכים פשוטים אלו שהלכו אל רבינו הזקן רק מתוך 
יראת שמים של קבלת עול, תורתו של הרבי אינם מבינים ואצלם ישנו ההתגברות של הצורה 
על החומר, בהם דוקא מאיר השכל האלקי ברגש של אמונה פשוטה. התבייש לך פניע בנו של 

רבי העניך. התבייש לך בפני חייט הכפרי החסידי ובפני סוחר הכפרי החסידי...

•

עד כאן ציטוט מחלק הסיפור השייך לענייננו. ולכאורה זהו דבר פלא: הגאון החסיד רבי פנחס 
רייזעס, שמבין כל חסידי הדור דעה של רבינו הזקן הוא היה ה'חוזר הראשי', וידוע גם גודל 
התקשרותו לרבינו הזקן עד למסירות נפש ממש )עד שויתר על ברכה לישועה - בענין שנגע לו 
בנפשו שאחד מצדיקי פולין הציע לו - רק בכדי לא להפרד מרבינו הזקן(, הנה אף על פי כן, 
לאחרי שהוא בעצמו שמע מפי קדשו של רבינו הזקן "שיביאו את כולם להקפות", בכל זאת 

כשהגיע למצב בלתי מובן על פי שכל הטבעי - נהיה אצלו ספקות..

ודוקא החסידים ה"פשוטים" אצלם האיר האמונה בכל תקפה עד לידי מסירות נפש..

יוסף בעל־העגלה, שרבינו הזקן אמר לו ב״יחידות"  ידוע גם הסיפור עם הגאון החסיד רבי 
היו  לפועל  הדברים  כשהגיעו  רב.  מלהיות  העגלה  בעל  שיהיה  טוב  יותר  נשמתו  שלטובת 
לו ספיקות והתלבטויות רבות ודוקא זוגתו אשה פשוטה היא שקיבלה את דברי רבינו הזקן 

בתמימות ועודדה את בעלה הגאון לקיים את דברי הרבי.

כשקראתי לראשונה את הסיפור עם ר׳ פנחס רייזעס, לא הבנתי מה הוא חשב בשעת מעשה. 
הרי רבינו הזק אמר לו דברים ברורים ״שיביאו את כולם להקפות?!...

בשיחה  שמפורש  כמובן(  )בחסידות,  אחד  ל'משכיל'  כשאמרתי  תשנ"ד,  תמוז  ג'  לאחרי  רק 
שהכרזת ״יחי המלך״ תוכנה הוא ״הקיצו ורננו״, והלה טען כנגדי שבמצב הנוכחי אין מתאים 
לומר ״יחי״ בדיבור ושנראה לו שאולי הכוונה בשיחה היא ל״הכרזה במחשבה״.. - אז עלה 
בדעתי שאולי גם ר' פנחס רייזעס חשב שכוונת רבנו הזקן היתה שאת החולים הקשים ״יביאו 
במחשבה״ להקפות.. כשם שהגאון ר יוסף חשב שהוא יכול לקיים את דברי רבינו הזקן ע״י 
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״לימוד״ מלאכת העגלה. רק זוגתו - אשה פשוטה - טענה שכוונת הרבי היא כפשוטה. להיות 
״בעל עגלה״ למטה מעשרה טפחים...

המציאות.  היא  שכך  רואים  אבל  זו,  תופעה  סיבת  את  ולהסביר  להאריך  המקום  כאן  אין 
כשמגיעים לקיום הוראות הרבי בענין שלמעלה מגדרי השכל, הרי הדבר מתקבל אצל החסידים 

הפשוטים בקלות יותר מאשר אצל החסידים המשכילים בתורת החסידות ובתורת הרבי..

אנשים  של  והפשיטות  שהתמימות  מקומות  בכמה  כמבואר  הוא  הזה  הביאור  אולי  בקיצור, 
פשוטים הוא ה״כלי״ לגילוי ״פשיטות העצמות״.

ענין  המשיח,  גילוי  בנושא  הוא  שכך  בודאי  השכל,  מן  שלמעלה  הוראה  בכל  הוא  כך  ואם 
שלמעלה מגדרי העולם ומובדל מכל סדרי ההשתלשלות, דבר הנעלם ומכוסה בעצם )המשך 
בשיחת  כמבואר   - העצמות״  פשיטות  ״גלוי  הוא  משיח  של  שעניינו  עד  ר״ז(,  פרק  תער"ב 
ש״פ ויצא תשנ״ב )סעיף ח״י(, וזו לשונו הק': ״גלוי פשיטות העצמות דעצמות ומהות ית׳ כמו 
שנתגלה בפשיטות העצמות של משיח צדקנו )שלמעלה מבחי' יחידה..(״ - הרי על אחת כמה 

וכמה שה״בעלי השכל״ אינם כלים לגילוי כזה, המאיר דוקא אצל האנשים פשוטים וכנ״ל.

ולהעיר גם מהפתגם הנדפס ב׳היום יום׳ י״ב טבת: ״גם האנשים בעלי מוחין הנמצאים עתה 
צריכים להניח שכלם ולא לילך אחרי הטעם ודעת, כי יכולים להטות ע״פ שכלם כו' עד כי ח״ו 

מרה תהי׳ באחרונה כו' וזהו העיקר בזמן הזה בעקבות המשיח".

זכור לכולנו הקירוב הגדול והחיבה היתירה שהרבי מלך המשיח שליט"א מראה במיוחד להג׳ 
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סוגים דלהלן. שמקבלם תמיד במאור פנים, וגם הדגיש כמה פעמים את השייכות המיוחדת 
שלהם למשיח.

ואלו הם:

1( ילדים קטנים. שאחד מיעודי הגאולה היא ״והשיב לב אבות על בנים״, ו״כימי צאתך מארץ 
מצרים״ ש״הם הכירוהו תחילה״.

2( נשות ישראל, שלעתיד ״נקבה תסובב גבר״.

3( בעלי תשובה, שתנועת התשובה היא מהחידושים העיקריים שהרבי מה"מ שליט"א חידש 
בדורנו, וידוע שעניינם קשור עם הגאולה, ״אין ישראל נגאלים אלא בתשובה".

ההתלהטות  החסידי  שהחום  במוחש  רואים  מעניינת.  מאד  לתופעה  היום  עדים  אנו  ואכן 
וההתלהבות בהכרזת ״יחי״ היא במיוחד אצל ג׳ סוגים הנ״ל. ומסתבר לומר שהסיבה לכך היא 

בהיות שאצלם לרוב בולט ענין התמימות והפשיטות, לכן הם ״כלים״ יותר לגילוי המשיח.

מעלה  ישנה  תשובה  בבעלי  הנה  הנ״ל,  סוגים  בג'  שישונו  ה"פשיטות"  למעלת  נוסף  והנה 
נוספת: בעלי תשובה שינו את כל אורך חייהם מן הקצה אל הקצה. הם יצאו לחלוטין מציורם 

הם והתבטלו לגמרי בכל עצמותם לרבי.

אותם אפשר להגדיר כבנים האמיתיים של הרבי מה״מ, בהיות שכל מציאות יהדותם מתיחס 
לרבי. לכן בנקל להתקבל אצלם דבר עצמי הנוגד למציאותם, היות והם התבטלו כבר בכל 

ציורם ועומדים כבר בדרגה של ״בכל מאדך״.

מה־שאין־כן החסידים הוותיקים שהורתם ולידתם היתה בד' אמות של חסידות, כל התקשרותם 
לרבי הינה דבר נוסף על מציאותם, רק חלק מציורם הם. ולפיכך, כשהם מגיעים לענין הדורש 
ביטול מוחלט של השכל והציור שלהם אי־אפשר להם לעכל זאת וקשה להם להיות ״כלים״ 
את  ״להניח  הנ״ל(:  יום'  )וב'היום  מקומות  בכמה  כמבואר  היא  לזה  העצה  המשיח.  לגילוי 

שכלם״ ולקבל את דברי הרבי מה״מ באמונה פשוטה, כ"דעת זה התינוק".

פשוטים  שחסידים  ראה  הזקן  אדמו״ר  של  כשה'חוזר'  הנ״ל:  מהסיפור  ההוראה  לסיכום, 
מתכוונים לקיים את דברי הרבי בדבר שנוגד לגמרי לשכל הישר, היה קשה לו לעכל זאת. 
למרות זאת, הוא לא ניסה למנוע אותם )שהדבר אסור מצד פקוח נפש..( אלא אדרבה, בראותו 
את האמונה פשוטה של החסידים הכפריים - חסידים מהסוג שאינם מבינים את תורת הרבי - 
הוא התבטל בפניהם לגמרי, והחליט להכנס אל הרבי ל'יחידות' ולבקש עצה ותיקון על מצבו...

כידוע "משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא" ]=משיח בא בכדי להחזיר צדיקים בתשובה[. 
ילמדו מגדולי חסידי אדמו"ר   - - "שפיץ חב"ד" דעכשיו  ולכן הגיע הזמן שכל ה״צדיקים" 
הזקן ויתחילו להביט מלמטה למעלה על החסידים פשוטי העם. יתבוננו נא ויתפעלו מתוקף 
האמונה והחום החסידי של הכרזת ה״יחי״ היוצאת מפיהם של אלו שכל עצם יהדותם הינה 
בבחינת יצירת כפיו של הרבי מלך המשיח שליט"א, ויכנסו - כמו ר' פנחס רייזעס - ל׳יחידות' 
אצל הרבי מה״מ שליט"א ויבקשו רחמים ועצה לזכות לטעום ״מעין״ אמונה טהורה זו, להיות 

מקושרים באמת לרבי מלך המשיח שליט"א.
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