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 אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו
שלום וברכה!

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

תשע"ח, "חירות משיח".

קובץ זה יוצא לאור לקראת ראש השנה ה'תשע"ח. בשנה זו, ה'תשע"ח, אנו 
ַמח, שסימנה 'תהא שנת חירות  מציינים 30 שנה לשנת ה'תשמ"ח — שנת ִתְשׂ
משיח', שהיתה רצופה כולה בגילויים מיוחדים. בהקשר לכך, קובץ זה עוסק 

בעיקר בעניינים הקשורים לשנה זו.

בקובץ ימצא הקורא יריעה נרחבת על אירועיה המרכזיים של השנה המיוחדת, 
על מאורעותיה היחודיים וגילוייה הנפלאים.

כהמשך ישיר, מובא לקט מיוחד משיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
אודות מעלתה של שנה זו.

בנוסף, מובאת סקירה מרתקת על תולדותיה של ספריית אגודת חסידי חב"ד — 
ספרייתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א; לאחר ה'דידן נצח' בה' טבת 
ה'תשמ"ח,  כסלו  בב'  בפועל  הספרים  החזרת  לאחר  שאת  וביתר  ה'תשמ"ז, 
ממילא  ובדרך  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אצל  מיוחד  'קאך'  החל 
הספריה  הקמת  השתלשלות  מפורטת  בסקירה,  זו.  בספריה  החסידים,  אצל 

והתהפוכות שעברה במשך הדורות, עד להגעתה למימדיה הנוכחיים.

לבסוף, מובא חלק שני מיומן מפורט מימי חודש תשרי ה'תשמ"ח. היומן נערך 
בליובאוויטש        "תשרי  הספר  מתוך  משיח'  של  תורתו  להפצת  'המכון  ידי  על 

— שלושת ימי קדושה רצופים", ותודתנו נתונה להם על כך. 

•

יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים האורחים  זה  בטוחים אנו שקובץ 
חיות  בתוספת  בעיקר  המתבטאת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק 

פתח דבר



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 
שמה",  להמצא  רגיל  שהיה  מקומות  ובכל  האב,  רגלי  בהן  שדרך  במסילות 
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 
ואזי  ח"ו,  ריקם  חזר  לא  הק'  מדבריו  אחד  ואף  המה,  נצחיים  דבריו  וכל  זו, 
"נדרי לה' אשלם — נגדה נא לכל עמו" — נכריז כולנו בתוך כל אחבנ"י — 

ובהם 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

 ימֹות המשיח, ערב ראש השנה תשע"ח
קט"ו שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
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תשמ"ח, צריך להיות בשמחה!
בנוגע  ה"חירות"  ענין  גם  שניתוסף  תשמ"ח,  זו,  ""בשנה 
הב'(  תקופה  המשיח,  דימות  השלימות  )תכלית  ל"משיח" 
ממש"" בפועל  הגאולה  את  לפעול  יותר  וקרוב  נקל  אזי   — 

משיחת שבת שובה — התוועדות ב — תשמ"ח, הנחה בלתי מוגה

א. דובר כמ"פ שבכל ענין הקשור עם 
תורה ויהדות יש גם לימוד והוראה —  
במכ"ש וק"ו מתורת הבעש"ט שבכל 
אפילו  שומע,  או  רואה  שיהודי  דבר 
והוראה  לימוד  יש  העולם,  בעניני 
בעניני  ועאכו"כ  לקונו,  בעבודתו 
ענינה  שכל  הוראה,  מלשון  תורה, 
מלכתחילה הוא לימוד והוראה, כולל 

גם "מנהג ישראל תורה היא".

על  להתעכב  יש  לכך,  ובהתאם 
 — השנים  ממנין  וההוראה  הלימוד 
כו'  בנוגע לשטרות  תורה,  ענין ע"פ 

— ובהקדמה:

בנוגע למנין השנים — מצינו בתורה 
כמה אופנים: למלכים )למלכי ישראל 
 — אוה"ע  למלכי  או  הבית,  בזמן   —
בשם  הידוע  המנין  החורבן(.  לאחר 
היום  עד  הנוהגים  )שיש  "לשטרות" 
ליצירה,  והמנין  השטרות(  במנין 
מתחלת בריאת העולם. אמנם, אופן 
ישראל  תפוצות  ברוב  שנקבע  המנין 

הוא — מנין השנים לבריאת העולם.

כמה   — גופא  לברה"ע  ובמנין 
"מולד אדם" — מר"ה שבו  אופנים: 
נברא אדה"ר. "מולד תוהו" )בהר"ד(, 
דמכיון שבכ"ה באלול נברא העולם, 
מתחילים למנות ממולד תשרי שלפני 
מר"ה  שמונים  אופן  ויש  הבריאה. 
שלאחרי בריאת האדם, שבו נשלמה 
אופן  אמנם,  לאדה"ר.  ראשונה  שנה 
ישראל  תפוצות  בכל  שנקבע  המנין 

הוא — מולד תוהו.

חמשת  שנת   — היא  זו  שנה  ועפ"ז, 
ושמונה  ארבעים  מאות  שבע  אלפים 

לבריאה.

ב. וביאור הלימוד וההוראה ממנין זה 
— בפשטות:

התאריך  שבכתיבת   — ובהקדמה 
בשטרות ע"פ תורה שבהם מוכרחים 
לדעת את הזמן המדוייק, נוגע כעיקר 
ומאות,  עשיריות  דיחידות  המנין 
משא"כ מנין האלפים, שמכיון שאין 
לא  אם  גם  הרי,  בו,  לטעות  מקום 

נכתב בשטר, כשר.
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קודש  אגרות  בכו"כ  שמצינו  וכפי 
בתאריך  צויין  שלא  ישראל  מגדולי 
מנין האלפים, כי אם, מנין היחידות 

העשיריות והמאות.

מנין  כותבים  כאשר  גם  לזה,  ונוסף 
בפ"ע,  מנין  זה  הרי   — האלפים 
ה'תשמ"ח,   — בכתיבתו  גם  כמודגש 
מנין  ואח"כ  בפ"ע,  מקף  עם  ה"א 

המאות העשיריות והיחידות.

והעשיריות  המאות  במנין  ועפ"ז, 
מנין  )מלבד  זו  דשנה  והיחידות 
האלפים( — תשמ"ח — מודגש בגלוי 
שנת  זו:  דשנה  המיוחדת  ההוראה 

"תשמח"!

ומכריז:  מדגיש  השנה  מנין  כלומר, 
וגם  ציווי,  לשון  היינו,  תשמח! 
מישראל,  לכאו"א  לנוכח,  הבטחה, 

שצריך להיות בשמחה.

ג. ויש להוסיף ולבאר גם בנוגע לרמז 

דשנת תשמ"ח — בדרך ראשי־תיבות:

רגילות  נעשתה  האחרונות  בשנים 
עם  השנה  של  הר"ת  את  לקשר 
משיח — הרמז הכללי דאות מ' )מנין 
ועד"ז  "משיח",  ר"ת  העשיריות(, 
כמו  היחידות,  דמספר  לרמז  בנוגע 
כשנה שעברה, תשמ"ז, "תהא זו שנת 
משיח". ובהתאם לכך, יש למצוא גם 

רמז המתאים לשנת תשמ"ח.

אוהבים  שלא  כאלו  יש  אמנם 
ובמילא,  המדה,  על  יתר  להתאמץ 
משתדלים  וענין  ענין  לכל  בנוגע 
מישהו שיעשה את המלאכה  למצוא 
ידי  על  נעשית  "מלאכתו  עבורם, 
זו  אין  שבנדו"ד  אף   — אחרים" 
ובמילא,   — בשבת  האסורה  מלאכה 
הולכים לשאול אצל פלוני אולי יוכל 

למצוא איזה ר"ת לשנת תשמ"ח.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך, ואמר:( 

דבר מלכות
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הרי,  לך?  מניין  הא  תשאלו  שמא 
אותי  ששאלו  עובדא",  הוה  "בדידי 

שאלה זו!

וכשעניתי, מהו הצורך לחפש ראשי־
תיבות, כשישנו סימן דתיבה שלימה, 
"תשמח" — השיבו לי, "מ'ַדארף ָהאּבן 

משיח'ן" )"צריכים את משיח"(...

זה לא הי' לי מה להשיב,  על מענה 
כו'  ומרעיש  רוצה  אני  גם  שהרי, 

אודות המשיח!

יכול   — "תשמח"   — השמחה  ענין 
ברית־ ענינים,  כו"כ  מצד  להיות 
לשמחת  עד  פדיון־הבן,  מילה, 
נישואין, "שמח תשמח", שמחה בלי 
גבול; אבל, נוסף לזה, יש למצוא גם 

רמז הקשור עם משיח.

ואכן, למרות שזוהי "טירחא גדולה" 
רמז  שמצאתי  עד  התעצלתי,  לא   —
עם  הקשור   — תשמ"ח   — ח'  באות 

הגאולה, כדלקמן.

שנה  לגבי  זו  שנה  במנין  השינוי  ד. 
שעברה הוא — במספר היחידות, ח', 

במקום ז'.

ששנה  לכך  גם  מתאים  זה  וענין 
"שנה  השמיטה,  שנת  היתה  שעברה 
השביעית" )ז'(, ושנה זו, שנת הקהל, 
"שנה  שנים",  שבע  "מקץ  היא 

השמינית" )ח'(.

ומכאן באים לרמז דמספר ח' בנוגע 
למשיח — כדאיתא בגמרא "כנור של 
ושל   .  . הי'  נימין  מקדש של שבעת 
ימות המשיח שמונה", היינו, שענינו 

שמונה  מספר  עם  קשור  משיח  של 
)ח'(.

יותר  בפרטיות  להוסיף  ויש  ה. 
)שנה  ז'  שבין  החילוק  בביאור   —

שעברה( לח' )שנה זו(:

של  ש"כנור  בגמרא  שמבואר  אע"פ 
היינו,  הי'",  נימין  מקדש של שבעת 
השלימות  לפני  הוא  שבעה  שמספר 
כשנמצאים  הרי,   — המשיח  דימות 
מקדש"  של  "כנור  גם  הגלות,  בזמן 
)"של שבעת נימין"( קשור עם ביאת 
)אפילו  משיח צדקנו, מכיון שאף א' 
לבנות  יכול  אינו  כו'(  ישראל  גדולי 
צדקנו,  משיח  מלבד  ביהמ"ק  את 
 .  . המשיח  "המלך  הרמב"ם  כפס"ד 
ש"ילחם  )לאחרי  כו'"  המקדש  בונה 
"יבנה  שאז  וינצח",  ה'  מלחמות 

מקדש במקומו"(.

ונמצא, ששניהם )ז' וח'( קשורים עם 
הגאולה, אלא, שבימות המשיח גופא 
ישנם ב' דרגות, שבעה, ולמעלה יותר 

— שמונה.

ו. ויובן בהקדם ביאור החילוק דמספר 
המבואר  ע"פ   — לשמונה  שבע 
שבע  שמספר  הרשב"א  בתשובות 
ימי  )שבעת  ההיקף  ימי  כולל שבעת 
שבע  דשמיטה,  שנים  שבע  השבוע, 
הוא  שמונה  ומספר  וכו'(,  שמיטין 

למעלה מההיקף, שומר ההיקף.

ב'   — המשיח  לימות  בנוגע  ודוגמתו 
תקופות: תקופה הראשונה — שלימות 
 — השני'  ותקופה  )היקף(,  הבריאה 

למעלה משלימות מהבריאה.
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ובהקדמה:

הרמב"ם  לדעת  שגם  כמ"פ  דובר 
הלב שבימות  על  יעלה  "אל  שכותב 
המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, 
או יהי' שם חידוש במעשה בראשית, 
אלא עולם כמנהגו נוהג, וזה שנאמר 
משל   .  . כבש  עם  זאב  וגר  בישעי' 
וחידה . . וכן כל כיוצא באלו הדברים 
 — כו'"  משלים  הם  המשיח  בענין 
"חידוש  גם  שיהי'  לומר  בהכרח 
במעשה בראשית", כי: תחיית המתים 
א'  הוא  עפר"(  שוכני  ורננו  )"הקיצו 
מיסודי התורה )כפי שמאריך הרמב"ם 
באגרת תחיית המתים(, והרי, אין לך 
יותר  גדול  בראשית  במעשה  חידוש 
שזהו"ע  אלא,  המתים".  מ"תחיית 
בפ"ע, ואינו קשור בהכרח עם הגדר 
גם  להיות  שיכול  המשיח,  דביאת 
בדרך הטבע, ואין הכרח שיהי' באופן 
וחידוש  עולם  של  מנהגו  ביטול  של 

במעשה בראשית.

]וכפי שכותב באגרת תחיית המתים: 
בהם  וכיוצא  היעודים  שאלו  "ודע 
זה  דברינו  אין  משל,  שהם  שנאמר 
הי"ד,  בספר  וכוונתו  כו'",  החלטי 
שביאת  הכרח  אין  הלכה  שע"פ 
המשיח תהי' באופן נסי, אף שבודאי 
הוכרע  וכבר  בפועל.  כן  שיהי'  יתכן 
היעודים  שכל  החסידות  בתורת 
הם  המשיח  לימות  בנוגע  שנאמרו 

כפשוטם ממש[.

ובנוגע לפועל — הרי זה באופן שיש 
תקופה  המשיח:  בימות  תקופות  ב' 
נוהג",  כמנהגו  "עולם   — הראשונה 

במעשה  "חידוש   — השני'  ותקופה 
בראשית".

ז. עפ"ז יש לומר שב' התקופות דימות 
המספרים  בשני  מרומזים  המשיח 
ושמונה,  )השייכים לגאולה( — שבע 

ז' וח':

)ז'(, שלימות ההיקף — מורה  שבעה 
על התקופה הראשונה דימות המשיח, 
"עולם כמנהגו נוהג", אלא, שהנהגת 
העולם היא בתכלית השלימות, ביטול 
"שעבוד מלכיות", "לא יהי' שם לא 
רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, 
וכל  הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה 
יהי'  ולא   .  . כעפר  מצויין  המעדנים 
ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק 
בלבד", שזוהי השלימות דשבעת ימי 

ההיקף.

 — מההיקף  למעלה  )ח'(,  ושמונה 
דימות  השני'  התקופה  על  מורה 
במעשה  חידוש  שם  ש"יהי'  המשיח, 
בראשית" החל מהחידוש הכי עיקרי 
מהשלימות  למעלה  המתים,  דתחיית 

דההיקף.

החילוק  עם  גם  זה  לקשר  ויש  ח. 
ז'(  השביעית,  )שנה  "שמיטה"  שבין 

ל"הקהל" )שנה השמינית, ח'(:

ב"שמיטה" — ישנם כל פרטי הענינים 
דשדה וכרם, שלוקחים תבואת השדה 
ופירות הכרם, "עולם כמנהגו נוהג", 
אלא, שהכל שוים בהם, הפקר לכל, 
ולבהמתך  גו'  ולאמתך  ולעבדך  "לך 
"אפקעתא  גו'",  בארצך  אשר  ולחי' 
של  בעלותו  בגלוי  שניכר  דמלכא", 
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הכל"  אדון  ברשות  "הכל  הקב"ה, 
הראשונה  תקופה  ובדוגמת  ע"ד 
הנהגת  שלימות  המשיח,  דימות 

העולם, שלימות ההיקף.

כל  נמצאים   — ב"הקהל"  משא"כ 
והטף",  והנשים  "האנשים  ישראל, 
קריאת  ושומעים  המקדש,  בבית 
מצב  כלומר,  המלך,  מפי  הפרשיות 
של יציאה והתעלות ממציאות העולם 
לגמרי, כולל גם יציאה מהגבלה וציור 
פרטי, כי אם, שמתאחדים כולם יחדיו 
ובדוגמת  ע"ד   — ה'"  את  ב"ליראה 
תקופה השני' דימות המשיח, תכלית 

השלימות מההיקף לגמרי.

ט. ומכאן באים גם לרמז בר"ת דאות 
ח' — תשמ"ח:

)וכן  דחירות  ר"ת  היא  ח'  אות 
"חיים"(, היינו, חירות מכל הענינים, 
לא רק מ"שעבוד מלכיות", אלא גם 

"חירות" מכל הענינים,

המות",  ממלאך  "חירות  גם  כולל 
 — היא  ממנו  אמיתית  חירות  אשר, 
לא רק שמכאן ולהבא בטלה פעולתו, 
רושם  נשאר  שלא  מזה,  יתירה  אלא 
מפעולתו גם בעבר, שזהו"ע ד"תחיית 

המתים",

ועד לשלימות ענין החירות — חירות 
דסדר  והגבלה  מדידה  עניני  מכל 

השתלשלות, עלמא דחירו.

הזהר  מאמר  עם  זה  לקשר  ויש 
בהתוועדות  )שנתבאר  בפרשתנו 
עמו",  ה'  חלק  "כי  בענין  הקודמת( 
 — כו'"  לרברבא  להו  יהב  "דלא 

ע"י  אינה  ישראל  של  שהנהגתם 
ש"אתייהבו  אוה"ע,  ]כמו  המלאכים 
על  הוזהרו  לא  ולכן,  לרברבן", 
השפעתם  שמקבלים  לפי  השיתוף, 
צבא השמים  וכל  המזלות  באמצעות 
"מאותות  כמ"ש  שעליהם,  והשרים 
ע"י  לא  הגוים"[,  יחתו  גו'  השמים 
חיות  ע"י  לא  שבעשי',  אופנים 
שרפים  ע"י  לא  ואפילו  שביצירה, 
שבבריאה, כי אם ע"י הקב"ה בכבודו 

ובעצמו.

בנוגע  ההצעה  באה  לכך,  ובהתאם 
ח'  שאות   — תשמ"ח  דשנת  לר"ת 
מודגש  שבזה  "חירות",  ר"ת  תהי' 
השלימות  בתכלית  הגאולה  ענין 
כפי  מהגאולה  יותר  נעלה  )באופן 

שקשורה עם אות ז'(, כנ"ל בארוכה.

ה"שטורעם"  כל  לאחרי  ובפשטות: 
באופן  מתי",  ד"עד  וה"געוואלד" 
ביום  שיבוא",  יום  בכל  לו  ד"אחכה 
זה ממש ]כמדובר כמ"פ שאין הכוונה 
"בכל יום" הוא מחכה שסוף כל סוף 
יבוא, כי אם, שבכל יום מחכה שיבוא 
היום, "כי לישועתך קוינו כל היום"[ 
— הרי, בשנה שעברה לא זכינו עדיין 
אמנם,  משיח";  שנת  זו  ש"תהא 
בשנה זו, תשמ"ח, שניתוסף גם ענין 
)תכלית  ל"משיח"  בנוגע  ה"חירות" 
תקופה  המשיח,  דימות  השלימות 
לפעול  יותר  וקרוב  נקל  אזי   — הב'( 

את הגאולה בפועל ממש.

הנ"ל  שמהראשי־תיבות  ויה"ר  י. 
נזכה תיכף ומיד לעיקר כל העיקרים 
ממש,  בפועל  צדקנו  משיח  ביאת   —
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את  שגואל  טפחים,  מעשרה  למטה 
כאו"א מישראל וכלל ישראל,

ובשעתא חדא וברגעא חדא, רוקדים 
כולם יחדיו — מתוך שמחה אמיתית 
בלתי מוגבלת, ע"פ הציווי )וההבטחה( 
דשנת "תשמח" — לארצנו הקדושה, 
"ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך 
בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", 
הקודש  להר  הקודש,  עיר  לירושלים 
כוננו  אדנ־י  "מקדש  ולבית המקדש, 
ע"י  בימינו  במהרה  שיבנה  ידיך", 
משיח צדקנו, כאמור, ש"יבנה מקדש 

במקומו",

כפשוטה  הקהל  מצות  לקיים  וזוכים 
)תשמ"ח(  זו  — שבחג הסוכות דשנה 
לביהמ"ק  לבוא  ישראל  כל  זוכים 
ולשמוע  לתלפיות",  "בנוי  השלישי, 
את קריאת הפרשיות מפי המלך, דוד 

מלכא משיחא.

בגופים,  נשמות   — לנו  תהי'  וכן 
רמ"ח אברים ושס"ה גידים, שלימות 
העם, ו"כספם וזהבם אתם", כולל גם 
ברוחניות, שלימות התורה ומצוותי', 
ושלימות הארץ, "כי ירחיב ה' אלקיך 
 — העיקרים  כל  ועיקר  גבולך"  את 

תיכף ומיד ממש.
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את התמונה זו, ממוצאי שמחת 
תורה, הכניס ר' מאיר שי' 
שרייבער לרבי שליט"א מלך 
המשיח בשנת ה'תשנ"ד, בתוספת 
השאלה: "האם יזכו החסידים 
לראות עוד פעם איך הרבי 'עושה' 
]מעודד בידיו הק'[ כבתמונה 
המצורפת, באותם כוחות פיזיים 
ובמשנה תוקף?", והרבי שליט"א 
מלך המשיח השיב בחיוב.

לאחר הסתלקות הרבנית 
הצדקנית מרת חי' מושקא 

בכ"ב שבט ה'תשמ"ח, עבר 
מרכזה של ליובאוויטש 

לביתו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח ב—1304 

פרזידנט סטריט.

בתמונה: הרבי שליט"א מלך 
המשיח יוצא מן התפילה, 

בדרכו אל הקומה העליונה 
של הבית.

לחזות פני מלך
תמונות נבחרות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת תשמ"ח

לחזות פני מלך
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בי"ז אלול, הגיע 
הרבי שליט"א מלך 
המשיח במפתיע 
למעמד 'הנחת אבן 
הפינה' להרחבת 
בית משיח 770.

בתמונה: הרבי 
שליט"א מלך המשיח 
בעת המעמד

בכ"ב שבט נסתלקה 
הרבנית הצדקנית 
מרת חי' מושקא 
ע"ה.

בתמונה: הרבי 
שליט"א מלך המשיח 
עובר בין שורות 
המנחמים בסיום 
הלוי'.

בעקבות פטירתה של 
הרבנית הצדקנית מרת חי' 

מושקא ע"ה, עבר הרבי 
שליט"א מלך המשיח לפני 

התיבה במשך כל שנת 
האבילות.

בתמונה: הרבי שליט"א מלך 
המשיח עובר לפני התיבה 

בביתו.
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רבים ק גילויים  כתשמ"ח.  שנה  לתאר  שה 
לתאר  היטיב  מאידך.  רבים  שינויים  מחד, 
את  רשם  בה,  שנוכח  התמימים  א'  השנה  את 
חוויותיו על גבי יומנו, ואחר כך הדפיסם בספר 
הוא  הספר,  בפתח  חיינו".  בבית  הקהל  "שנת 
על  השנה,  מאורעות  את  בקצרה  לפרוס  מנסה 

מורכבותה:

רבים  מאורעות  ביעף  חולפים  עינינו  "לנגד 
בלב  שמחה  מעוררים  חלקם  וחשובים,  גדולים 
וחלקם צובטים בו פנימה וכולם יחד בערבוביה 

אחת גדולה.

הנה צף ועולה מבצעו הקדוש של כ״ק אדמו״ר 
שליט״א, ״מבצע הקהל״ — והפעילות האדירה 
שנלוותה אליו — עמו פתח את השנה בהתלהבות 
אש קודש )וכהכנה לזאת, עוד קודם לכן בשילהי 
כולה  השנה  את  בהופכו  לה(,  שקדמה  השנה 
לשנת ׳הקהל' ולא רק כדבר השייך ליום מסויים 
בשנה ובוודאי שלא לנכס העבר הרחוק... ומאז 
אפשרית  הזדמנות  ובכל  מהענין  הרפה  לא 
לפעול   — רבה  בעוצמה   — וזירז  עודד  הלהיב, 
ולהביאם  הניתן  ככל  רבים  יהודים  ולהקהיל 

למצב של ״ליראה את ה'״.

כ״ק  הזכיר  ה״הקהל״  לנושא  במקביל  כמעט 
החול  בימות  ־  השנה  במשך  שליט״א  אדמו״ר 
הגדולה  השמחה  את  טובים,  וימים  כבשבתות 
בה יש להרבות באופן מיוחד ומתוכה יש לעבוד 
זו, שכן, שמה של השנה עצמו  את השם בשנה 
וְתַשַמח )— עצמך  מלמדנו ומורה לנו — ִתשַמח 

ואחרים(.

אדמו״ר  כ״ק  נתן  זו  לשמחה  מעשי  ביטוי  גם 
שליט״א במשך ימי השנה כולה החל מראשיתה 
בימי שמיני עצרת שמחת תורה ובימים שלאחריה 
שכידוע היו שמחים בצורה יוצאת מגדר הרגיל 
כאשר  השנה  של  האחרות  בשבתות  והמשך 
עידודי השמחה והלהבתה בהן, חרגו מכל הידוע 
ומוכר עד הנה. כל אילו כאמור. באים בד בבד 
עם הדרישה להוסיף ולהרבות בשמחה עוד ועוד 

עד לשמחה ללא מיצרים.



בהיר  ביום  גם  הגיע  ומוצלחת של השנה,  כה שמחה  כהמשך תואם לפתיחה 
לתארה  שאין  נפש  לשמחת  גורס  כשהדבר  המיוחל  הספרים״  ״ניצחון  אחד 
ולהתרוממות הרוח, בקרב כל החסידים בכלל ובמיוחד, כאן בדל״ת אמות אלו, 

מקום בו חשו היטב גס את הצער ועגמת הנפש שהדבר הסב קודם לכן.

כ״ק  כאשר  האור,  בחודש  נכבד  נדבך  נוסף  זו,  ושפע  אור  מרובת  שנה  אל 
גדושות  אדמו״ר שליט״א החל במפתיע, באמירת שיחות הקודש המופלאות 

התוכן הרוחני רב העוצמה, שליוו את כל שמונת ימי חג החנוכה ברצף.

זאת, מחד. לאידך מן העבר השני — אם אפשר להתבטאות כך — עדיין  כל 
המומים אנו וליבינו צורב מכאב עמוק וחודר, על אסון פטירתה של הרבנית 
הצדקנית ע״ה, בעיצומה של כל אותה שמחה ורוממות. אירוע מצער שניתך 
עלינו כרעם אדיר ומזעזע ביום בהיר ששינה רבות את מהלך השנה החולפת 
ושעדיין ממשיך ללוות את קהל החסידים בהשלכותיו השונות. אם זה בהעברת 
מוקד עבודתו הקדושה של כ״ק אדמו״ר שליט״א לביתו, כאשר — בין השאר 
— הוא עובר שם לפני התיבה שלוש פעמים ביום. או אם בצידו התוכני—רוחני 
של האסון, כאשר החל מסיום ה—30, מתוועד כ״ק אדמו״ר שליט״א מידי שבת 
ובכל  השבוע(  ימי  שאר  במשך  הקודש  בשיחות  החריג  לריבוי  )נוסף  בשבתו 
הזדמנות כזו מפיק כ"ק אדמו״ר שליט״א הוראות בעבודת ה׳ המצויינות בשם, 

״והחי יתן אל ליבו״.

אם לא די בכך כדי לסרבל את פני הדברים ולהרכיב את פסיפס התמונה, הרי 
שלקראת סיומה של השנה יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א בכמה מבצעים חדשים, 
דמוסיף  ואילך  ״מכאן  הגמ'  אומרת  ]עליו  באב  עשר  מחמשה  החל  כאשר 
יוסיף״[, מושמעת הקריאה חזור וקרוא: להוסיף ולהרבות מיום ליום בשלושת 
עמודי העולם — תורה, תפילה וגמילות חסידים. בהמשך אף מושלם המבצע 
וההוראה ניתנת: למנות וועדות מיוחדות שתפקחנה על מוסדות כיחידים אם 

עומדים הם בדרישות ההוספה.

עד למבצע האחרון — מבצע הבניה. במהלכו הוזכרה שמה של השנה כשנת 
הצלחה ובו מורה כ״ק אדמו״ר שליט״א להתחיל בזריזות וכבר בשנת תשמ"ח, 
בהקמת והרחבת בניינים ציבוריים ופרטיים ככל המתאפשר. שכן, תקופה זו ־ 

לדברי כ"ק אדמו"ר שליט״א — מסוגלת לכך ביותר.

המבצע מקבל משנה תוקף באירוע חריג וחסר תקדים שאף הוא נוסך שמחה 
והתרגשות בקרב החסידים, כאשר ממש בימיה האחרונים של השנה מניח כ״ק 
אדמו״ר שליט״א בעצמו ״אבן פינה״ להרחבת והגדלת בנין מרכז ליובאוויטש 

העולמי — 770, קבל עם ועדה וברחובה של עיר.

תשמח ותשמח
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של  ליובאוויטש  בהסטוריית  ומיוחדת  אחת  היא  זו  שנה  כי  חולק  ימצא  לא 
הדור האחרון — אם לא גם, בדורות הקודמים — הן לטוב והן לצערינו למוטב 

ובמיוחד ובעיקר בתשלובתם המוזרה, של כל אלה גם יחד".

ננסה בשורות הבאות לסקור בקיצור נמרץ את מאורעותיה  זאת,  למרות כל 
המרכזיים של השנה.

שנת הקהל

עם תחילתה של השנה, בי"ג תשרי תשמ"ח, הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח 
ושיתחזקו  יחד  יהודים  לכנס  ומטרתו  תפקידו  שענינו,  הקהל",  "מבצע  על 

"ליראה את השם תמיד כל הימים".

אמנם לא היתה זו הפעם הראשונה בה הזכיר הרבי שליט"א מלך המשיח על 
דבר המבצע. קדמו לשיחה זו שיחות ומכתבים בנושא "הקהל" הן לפני תחילת 
השנה החדשה והן בשנות הקהל הקודמת; אולם בשיחת זו מיקד הרבי שליט"א 
בימינו,  ואחד  כל אחד  על  מוטלת  כפי שהיא  פרטי המצוה  מלך המשיח את 
והורה הוראות מעשיות לקיום מצות הקהל במסגרת המבצע החדש — "מבצע 
הקהל": על ידי הרישום למפעל הקהל, והתמנות אחראי מיוחד לרכז את כל 
פעולות וכינוסי הקהל במשך השנה, שיביאו לקבלת החלטות טובות והתחזקות 

ביראת השם תמיד כל הימים.

בימים שלאחר מכן — ימי חג הסוכות וחול המועד סוכות — חיזק והרחיב הרבי 
שליט"א מלך המשיח עוד פרטים במבצע, ובשיחות התורניות דיבר על גדרי 
קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  המצוה  מפרטי  שנלמדים  כפי  בימינו  המצוה 
פרטים  עוד  ומוסיף   — בפועל  למעשה  מהם  הלימוד  את  משליך  שהוא  תוך 
ב"מבצע הקהל". בהתוועדויות השבת במשך כל שנת תשמ"ח, קישר הרבי את 
ענייני הפרשה והזמן לנושא המיוחד של השנה — "הקהל", וכמעט בכל שבת 
ומועד הזכיר הרבי את מצות "הקהל" ואת הפעולות בענייני "הקהל". כתוצאה 

מהזכרת ענין זה בכל הזדמנות, הורחבו פעולות הקהל בכל מקום ומקום.

דידן נצח!

לאחר ה'דידן נצח' בה' טבת ה'תשמ"ז, ערערו הצד שכנגד לבית משפט גבוה 
יותר, בתביעה לבטל את ה'דידן נצח'. לאחר דיונים ארוכים שנמשכו במהלך 
באופן  קבע  המשפט  ובית  הערעור,  נדחה  ה'תשמ"ח  מר—חשון  בכ"ה  הקיץ, 

סופי: דידן נצח!

כך מספר על כך א' התמימים ביומנו: "בצהרי היום הגיעה ל"מזכירות" ההודעה 
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"דידן  כי  המשמחת, 
במהירות  נצח". 
הבזק פשטה הידיעה 
בכל  המרעישה 
"קראון  שכונת 
ציוה  כאן  הייטס", 

ה' את הברכה.

נראו  העברים  מכל 
וטף,  נשים  אנשים 

נחפזים לכיוון 770.

השמחה בה נתקבלה 
היתה  הבשורה 
והאמינו  זו,  לבשורה  ייחלו  שהכל  למרות  שכן  לשיעור.  ניתנת  ולא  עצומה, 
באמונה שלימה שתבוא, הרי שדבר ההודעה הגיע בהפתעה ולקהל היה קשה 

עדיין לעכל את משמעות הבשורה הגדולה.

השמחה פרצה מתוך הלבבות, ומעגלי שמחה ענקיים נוצרו על המדרכה שליד 
770, כשהם גדלים מרגע לרגע מהמונים שהספיקו להגיע גם מחוץ לשכונה.

הנשים והטף שבאו אף הם לבטאות שמחת ליבם, עמדו מן העבר השני של 
הכביש וצפו בריקודי השמחה.

אט אט החלה משמעות הבשורה לחדור ללבות, ועמה גם גדלה השמחה.

בהמשך נודע כי על פסק הדין חתומים כל שלושת השופטים! עוד ידעו לספר 
כי כל שלושת השופטים, בנימוקם לפסק הדין )שנכתב על ידי כל אחד מהם 
בנפרד( הפליאו מאוד את גודל עבודתו והתמסרותו המוחלטת של הרבי הקודם, 

לכלל עם ישראל.

יהודים, הגבירה את  המחשבה שאלו הם דברים של שלושה שופטים שאינם 
התחושה, וגילתה לעין כל, ש"הנשיא הוא הכל" ו"משה אמת ותורתו אמת"...

על פי השמועה, מאז הגיע דבר הבשורה, שרוי כ"ק אדמו"ר שליט"א בשמחה 
גדולה".

בב' כסלו, ימים מספר לאחר ה'דידן נצח', שבו הספרים אל ביתם — בית משיח 
.770

ברכישת  להוסיף  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הורה  נצח',  ה'דידן  בעקבות 
מלך  הרבי שליט"א  עורר  בנוסף,  ספרים'.  מלא  'בית  כחלק ממבצע  ספרים, 

הספרים חוזרים ל-770
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המשיח במיוחד על שליחת ספרים לספריית אגו"ח )שכתבה נרחבת אודותיה 
מתפרסמת בגליון זה(.

כינוס השלוחים העולמי הראשון

החל משנת ה'תשד"מ נערך בבית משיח 770 כינוס לשלוחים מרחבי ארה"ב. 
לקראת תשמ"ח, הוחלט לערוך את הכינוס במתכונת עולמית. במהלך הכינוס 
נערכו לראשונה סדנאות ופאנלים בנושאים שונים הקשורים לחיי השליחות, 
נשיא ארצות  אפילו  ברכתו  הכינוס שלח את  אל  ימינו אלה.  עד  כפי שנהוג 

רונלד  דאז,  הברית 
רייגן.

מלך  שליט"א  הרבי 
המשיח עודד באופן 
הכינוס,  את  מיוחד 
מחצית  מימן  ואף 
מעלויות הטיסה של 
בר"ח  השלוחים. 
חילק  אף  כסלו 
מלך  שליט"א  הרבי 
קונטרס  המשיח 

מיוחד לכל אחד ואחד מהשלוחים שהגיע לכינוס.

תקופה חדשה

לבית—רפואה.  והובהלה  בטוב,  שלא  מושקא  חי'  הרבנית  חשה  שבט,  בכ"ב 
ה'... שהכל נהיה  בהגיעה למקום ביקשה כוס מים, בירכה עליו "ברוך אתה 

בדברו" והחזירה את נשמתה ליוצרה.

החל מאותו הרגע, כך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, החלה תקופה חדשה 
בנשיאותו.

סדר ההנהגה, השתנה אף הוא לבלי הכר. מאז ועד סוף שנת האבל, עבר הרבי 
שליט"א מלך המשיח להתגורר בביתו שברח' פרעזידנט, ובו התנהלו התפילות, 
חלוקות הדולרים ואף חלק מן השיחות נאמרו בו. הרבי שליט"א מלך המשיח 

הפסיק להתוועד בימי החול, והחל להתוועד באופן קבוע בשבתות.

לעילוי  חמ"ש',  'קרן  את  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הקים  פטירתה  לאחר 
מלך  שליט"א  הרבי  הכריז  הרבנית,  של  הולדתה  יום  אדר,  בכ"ה  נשמתה. 

סדנא במהלך כינוס השלוחים
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המשיח על 'מבצע יום הולדת'.

יחי המלך!

ביום ב' ניסן הסביר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה מיוחדת את תוכנה של 
הכרזת "יחי המלך"; כאשר העם מכריזים יחי המלך, הדבר נותן ומוסיף חיות 

במלך — נשיא הדור:

"נוסף על האמור לעיל על דבר ההוספה בעניין החיים לכל אנשי הדור על 
ידי נשיא הדור — הרי גם אנשי הדור פועלים הוספה בעניין החיים אצל נשיא 

הדור, כאמור לעיל בעניין ההכרזה "יחי המלך".

ובאותיות פשוטות: לאחרי שישנה השלימות ד"חיים" שנה לנשיאותו דנשיא 
העם  פעולת  ידי  על  החיים  בעניין  עיקרית  הוספה  להיות  צריך   — דורנו 
הזמן דהקיצו  הגיע  זו — שכבר  "יחי המלך", שתוכנה של הכרזה  שמכריזים 
ורננו שוכני עפר — כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא 

משיחא.

כולל   — ועבודתינו  מעשינו  את  ולהשלים  לסיים  יש  העיקר:  הוא  והמעשה 
גם הבקשה והדרישה "עד מתי", וההכרזה "יחי המלך" דוד מלכא משיחא — 

בזריזות הכי גדולה, הקשורה עם שמחה וחיות.

הנחת אבן הפינה

לאחר חלוקת הדולרים ביום י"ז באלול, ניגש יו"ר 'קרן ידידי מחנה ישראל', 
הנדיב מר דוד צ'ייס, והזמין את הרבי שליט"א מלך המשיח להשתתף בטקס 
הנחת אבן הפינה שברצונו לערוך באותו יום בחצר 770. באופן מפתיע נענה 
הרבי להזמנה והתנה את השתתפותו שמר צ'ייס ינאם במהלך הטקס בשפת 
באידיש:  לרבי  ואמר  לתנאי  הסכים  צ'ייס  מר  אמו.  שפת  שהייתה  האידיש, 

"להתראות ב— 5:00".

הסכמתו הפתאומית של הרבי להשתתף בטקס גרמה למארגנים להאיץ בהכנות. 
הרבי,  עבור  מיוחדת  בימה  והוקמה   770 שבחזית  הקרקע  הכשירו  דקות  תוך 
עליה הוצב סטנדר ומיקרופון. קהל רב החל לנהור אל מקום האירוע כשהוא 
מתמקם על פירמידות מאולתרות שהוצבו על הכביש. על חזית הבניין נתלה 
שלט "גדול יהיה כבוד הבית, לשנה טובה ומתוקה". בשעה 5:00 בדיוק הגיע 
הבימה  לעבר  ופנה  הרכב  מן  יצא  הרבי  ברכבו.  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
המאולתרת ואמר שיחה במשך כעשר דקות. בסיום השיחה כיבדו את מר צ'ייס 

לנאום באידיש כפי שסוכם.
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מר צ'ייס פתח את דבריו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו לבנות כאן את בית 
מדרשו ומרכזו העולמי של הרבי. הוא סיפר בהתרגשות כיצד ראה בשואה את 
הגרמנים מכלים את כל בתי הכנסת שבעירו ולא האמין כי בא יבא היום והוא 
עצמו יבנה בית כנסת. מר צ'ייס הוסיף ואמר: "רבי, אמנם התחייבתי לך לדבר 
באידיש, אך מה אעשה ושכחתי שפה זו כמעט לגמרי והדבר קשה עלי. "רבי 

איך האב דיר ליב זייער זייער אסאך )רבי אני אוהב אותך הרבה מאוד(".

למשמע סיום נאומו של צ'ייס באידיש, חייך הרבי.

בהמשך ביקש הרבי שגם הרש"ג יאמר דברי ברכה. אחרי נאומו של הרש"ג 
וניגש סמוך לבור שנכרה עבור אבן הפינה. הרבי לקח  ירד הרבי מן הבימה 
האבן  את  בידיו  והרים  התכופף  לצדדים,  החול  את  והסיט  חפירה  את  בידו 
שהונחה בסמוך והניחה בתוך הבור. שוב נטל לידיו את את החפירה וכיסה את 
האבן במעט חול. אחר כך התכבדו הנדיב מר צ'ייס, חברי המזכירות והרבנים 
החשובים במילוי הבור באת החפירה. לאחר הנחת אבן הפינה צעד הרבי לעבר 
פתח הגדר שתחם את השטח, נעצר ואמר שברצונו לחלק דולרים. מיד הורד 
הסטנדר מהבימה והרבי החל בחלוקה. בתחילה נוצרה המולה רבה שכן מעולם 
דולר על השטח שמול הבניין, אך עד  ליצור מסלול לקבלת  כיצד  לא חשבו 
מהרה התארגן הסדר והקהל החל לנגן ברקע בליווי התזמורת. החלוקה נמשכה 
כשעה ורבע ואחר כך, לקול שירת 'שמח תשמח' והנפת ידו של הרבי — נסע 

הרבי חזרה לביתו.

מאורע מיוחד זה היווה מעין 'סיום מוצלח' לשנה כה מיוחדת....

21
חירות משיח | תשמח ותשמח



ַמח שנת ִתׂשְ

■ עבודתה המיוחדת של השנה

מספר השנה )כפי שנקרא לפי מנהגן של בנ"י( לבריאת העולם הוא תשמ"ח, 
וְתַשמח )אחרים( — שנה  )בעצמו(  ִתְשמח  שזה מורה שצ"ל בשמחה—יהודית, 

שעבודתה המיוחדת היא שמחה בכל הענינים, "עבדו את ה' בשמחה"
)משיחת ש"פ תבוא ה'תשמ"ח(

■ להוסיף בענין השמחה

עבודת ה' צריכה להיות בשמחה — "עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב", 
"ישמח ישראל בעושיו", אשר, עי"ז ניתוסף גם בשמחתו של הקב"ה. "ישמח 

ה' במעשיו".

ובהדגשה יתירה כשמתכוננים לשנת "הקהל" — שהרי מצות הקהל היא "בחג 
הסוכות", "זמן שמחתנו", ובשמחה זו ניתוסף עוד יותר מצד הציווי ד"הקהל 
את העם האנשים והנשים והטף", כפי שרואים במוחש שכאשר ידידים רבים 
נפגשים יחדיו, וכל אחד מביא גם את אשתו ובני ביתו, אזי השמחה היא גדולה 

ביותר, למעלה מכל מדידה והגבלה.

זו — ה' אלפים  יותר בנוגע לשנת הקהל  זה מודגש עוד  ויש להוסיף, שענין 
תשמ"ח לבריאה — שהרי השנה היא שנת "תשמח"!

ומזה מובן, שגם בימים האחרונים דשנה החולפת )לפני כניסת שנת תשמח( 
יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בענין השמחה — כדי להבין, למהר ולזרז את 
השמחה דשנת תשמח, שתהי' שמחה הכי גדולה, "שמחת עולם )תמידית( על 

ראשם".
)משיחת כ"ב אלול ה'תשמ"ז — לנשי ובנות חב"ד(

שנה של
פעם באלף שנים!

אדמו"ר  מכ"ק  קודש  ושיחות  התבטאויות  של  מיוחד  לקט 
מלך המשיח שליט"א אודות מעלותיה שנת תשמ"ח
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■ תשמח — לשון ציווי

במנין המאות והעשיריות והיחידות דשנה זו )מלבד מנין האלפים( — תשמ"ח 
— מודגש בגלוי ההוראה המיוחדת דשנה זו: שנת "תשמח"!

הבטחה,  וגם  ציווי,  לשון  היינו,  תשמח,  ומכריז:  מדגיש  השנה  מנין  כלומר, 
לנוכח, לכאו"א מישראל, שצריך להיות בשמחה.

)התוועדות שבת שובה )הב'( ה'תשמ"ח(

■ שמחה למעלה מההגבלה

ויה"ר ששמחת בית השואבה תהי' בשמחה גדולה כו', ובמיוחד בשנה זו — שנת 
יהי'  שבודאי  הבטחה,  לשון  וגם  לשמוח,  צריך  שכאו"א  ציווי,  לשון  תשמח, 

כאו"א שמח.

לגילוי  עד  כו',  והגבלות  מדידות  הגדרים,  כל  פריצת   — גדר  פורצת  ושמחה 
התענוג שלמעלה מעונג המורגש.

)משיחת ליל א' דחג הסוכות ה'תשמ"ח(

■ הדגשת השמחה בשנת תשמח

מהענינים המיוחדים של חג הסוכות — ענין השמחה:

נוסף לכך שכל הימים טובים הם "מועדים לשמחה", הרי, לכל יו"ט יש ענין 
וחג  מיוחד: חג הפסח — "זמן חרותנו", חג השבועות — "זמן מתן תורתנו", 
הסוכות "זמן שמחתנו", היינו, שעיקר ענינו של חג הסוכות הוא ענין השמחה.

. . ובהדגשה יתירה בשנה זו — שנת תשמח.
)משיחת ש"פ לך לך ה'תשמ"ח(

■"ִתְׂשַמח" ו"ְתַׂשַמח"

בשנה זו — צריכה להיות עבודה הנ"ל בהדגשה יתירה בשני הענינים המייחדים 
שנה זו — "שנת הקהל" ו"שנת תשמח".

א( לנצל כל הזדמנות ל"הקהל את העם האנשים והנשים והטף", כדי לפעול 
בהם "ליראה את ה' אלקיכם גו' כל הימים אשר אתם חיים על האדמה". ז.א. 
לא להסתפק בזה שיש לו יראת ה', והוא דוגמא חי' לאחרים, אלא להקהיל 
יהודים אחרים, ולפעול עליהם )או להוסיף אצלם( "ליראה את ה' אלקיכם" 

ועד — ל"כל הימים".

מצד  כי   — והטף"  והנשים  "האנשים  בין  ב"הקהל"  חילוק  שאין  ובהדגשה 
בנוגע  לעיל  המבואר  ]ע"ד  שוים  כולם  אלקיכם",  ה'  את  ד"ליראה  הנקודה 
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לעבודת השליחות ד"דירה בתחתונים"[.

לבב"  וטוב  "שמחה  מתוך  שליחותו  בקיום  ה'  עבודת  בשמחה,  להוסיף  ב( 
והן  הבטחה.  ולשון  ציווי  לשון  כחיריק(  )תי"ו  "תשמח"   — לעצמו  בנוגע  הן 
"תשמח" )תי"ו בשבא( אחרים )ששלימות השמחה היא כששמח עם אחרים(, 

שגם הם יהיו בשמחה )"כל השומע יצחק לי"(.

וע"י קיום השליחות בשמחה — נעשה ענין של אחדות בין בנ"י, כי שמחה פורץ 
כל הגדרים וחילוקים שבין בנ"א.

)משיחת ש"פ וישלח ה'תשמ"ח(

■ לעצמו ולאחרים

בנוגע  והן  ַמח(  )ִתְשׂ לעצמו  בנוגע  הן  ד"תשמח",  הפעולות  לכל  בנוגע  וכן 
לאחרים )ְתַׂשַמח(...

)משיחת ש"פ ראה ה'תשמ"ח(

■ פעם באלף שנים!

הגאולה,  ענין  היא עם  ענין השמחה, הקשורה אף  . שנת תשמ"ח, הדגשת   .
כמובן מדברי הגמרא ש"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח", אלא ש"אמרה 
מדת הדין לפני הקב"ה . . חזקי' שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה 
לפניך כו'", ובגלל זה, סובלים אנו בגלות עד היום הזה )בודאי לא יקפיד חזקי' 

על זה...(.

ויש להוסיף, שהעילוי דשנת תשמ"ח הוא דבר נדיר ביותר — לא רק פעם אחת 
בשמיטה )(כמו הקהל(. או אפילו פעם אחת במאה שנים. אלא פעם אחת באלף 

שנים!
)משיחת אחרון של פסח ה'תשמ"ח(

■ מהותה של השנה: שמחה

כללות השנה — שנת תשמ"ח, שסימנה  מצד  בענין השמחה  נוספת  והדגשה 
השמחה,  בענין  חדורה  צ"ל  שכולה  שנה  )אחרים(,  וְתַשַמח  )בעצמך(  ִתְשַמח 

כמודגש בשמה כפי שנקראת בפי בנ"י.

וענין נוסף בשנה זו — שנת הקהל, "הקהל את העם האנשים והנשים והטף", 
דיו"ט  השמחה  בחיוב  כמודגש  שמחה,  עם  קשור  ד"הקהל"  הענין  גם  אשר, 
"אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך"', 
"להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים", החיוב דהכנסת 
ורוצה  בשמחתו  אחרים  משתף  השמחה  שבשעת  האדם  וכטבע  כו',  אורחים 
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שיהיו כולם שמחים.

ולכן, בעמדנו קרוב לסיומה וחותמה של שנת תשמח, כשנותרו שבועיים בלבד 
בשנת תשמח — יש לנצל כל רגע כדי לחטוף ולהוסיף עוד יותר בענין השמחה.

וְתַשַמח,  ִתְשַמח  שנת  של  סיומה   — האמורים  הענינים  כל  בצירוף  ועאכו"כ 
יום השבת י"ד אלול, שלושים יום לפני החג, ובסמיכות ממש למועד שמחת 
הנישואין דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו — הרי בודאי ובודאי שצ"ל השמחה 

באופן ד"כפלים לתושי'".
)משיחת ש"פ תצא ה'תשמ"ח(

חירות משיח

■ מ'דארף האבן משיח'ן

 — משיח  עם  השנה  של  הר"ת  את  לקשר  רגילות  נעשתה  האחרונות  בשנים 
לרמז  בנוגע  ועד"ז  "משיח".  ר"ת  העשיריות(,  )מנין  מ'  דאות  הכללי  הרמז 
דמספר היחידות, כמו בשנה שעברה, תשמ"ז, "תהא זו שנת משיח". ובהתאם 

לכך, יש למצוא גם רמז המתאים לשנת תשמ"ח.

אמנם, יש כאלו שלא אוהבים להתאמץ יתר על המדה, ובמילא, בנוגע לכל 
ענין וענין משתדלים למצוא מישהו שיעשה את המלאכה עבורם, "מלאכתו

 — בשבת  האסורה  מלאכה  זו  אין  שבנדו"ד  אף   — אחרים"  ידי  על  נעשית 
ובמילא, הולכים לשאול אצל פלוני אולי יוכל למצוא איזה ר"ת לשנת תשמ"ח.

הרי,   —  ? לך  מניין  הא  תשאלו  שמא  ואמר:(  חייך,  שליט"א  אדמו"ר  )כ"ק 
"בדידי הוה עובדא", ששאלו אותי שאלה זו!

שלימה,  דתיבה  סימן  כשישנו  ראשי—תיבות,  לחפש  הצורך  מהו  וכשעניתי, 
"תשמח" — השיבו לי, "מ'דארף האבן משיח'ן" )"צריכים את משיח"(...

על מענה זה לא הי' לי מה להשיב, שהרי, גם אני רוצה ומרעיש כו' אודות 
המשיח!

ברית—מילה,  ענינים,  כו"כ  מצד  להיות  יכול   — "תשמח"   — השמחה  ענין 
פדיון—הבן, עדלשמחת נישואין, "שמח תשמח",שמחה בלי—גבול ; אבל, נוסף 

לזה, יש למצוא גם רמז הקשור עם משיח.

ואכן, למרות שזוהי "טירחא גדולה" — לא התעצלתי. עד שמצאתי רמז באות 
ח' — תשמ"ח — הקשור עם הגאולה, כדלקמן.

. . אות ח' היא ר"ת ד"חירות" )וכן "חיים"(, היינו, חירות מכל הענינים, לא רק 
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מ"שעבוד מלכיות", אלא גם "חירות" מכל הענינים,

כולל גם "חירות ממלאך המות", אשר, חירות אמיתית ממנו היא — לא רק 
שמכאן ולהבא בטלה פעולתו, אלא יתירה מזה, שלא נשאר רושם מפעולתו גם 

בעבר, שזהו"ע ד"תחיית המתים",

דסדר  והגבלה  מדידה  עניני  מכל  חירות   — החירות  ענין  לשלימות  ועד 
השתלשלות, עלמא דחירו.

ובהתאם לכך, באה ההצעה בנוגע לר"ת דשנת תשמ"ח — שאות ח' תהי' ר"ת 
"חירות". שבזה מודגש ענין הגאולה בתכלית השלימות.

)התוועדות שבת שובה )הב'( ה'תשמ"ח(

מעלת השנה

■ העילוי במספר ח'

זו, שההפרש אינו אלא בשנה אחת — יש להוסיף ולהתאים  ולאחרי הקדמה 
החשבון דג' אלפים וג' מאות בנוגע לשנה זו, שנת ה'תשמ"ח ליצירה:

החשבון ג' אלפים וג' מאות שנה מיצי"מ ומ"ת בדיוק — יהי' בניסן וסיון דשנת 
ה'תשמ"ט, שאז יושלמו ג' אלפים וג' מאות שנה מיצי"מ ומ"ת )משנת ב'תמ"ט 

ליצירה עד שנת ה'תשמ"ט ליצירה(:

אבל אעפ"כ, בניסן וסיון השתא — ה'תשמ"ח — נכנסים כבר לשנת ג' אלפים 
וג' מאות ליצי"מ ומ"ת )אלא שיושלמו בסיומה של השנה — ניסן וסיון דשנת 

ה'תשמ"ט(.

וענין זה — שבט"ו ניסן השתא מתחיל שנת שלשת אלפים ושלש מאות ליצי"מ 
ב"הקהל",  גיסא(  )לאידך  שמצינו  ע"ד  השנה,  מהתחלת  כבר  פועל   — ומ"ת 
שקיום מצות הקהל בחג הסוכות פועל גם על המשך ועד סיום השנה, שהשנה 

כולה נקראת בפי בנ"י "שנת הקהל".

 — דוקא  זו  לשנה  הנ"ל  ענין  לקשר  שמשתדלים  הטעם  ולבאר  להוסיף  ויש 
שכו"כ  בספרים  המבואר  ע"פ   — )ה'תשמ"ח(  ח'  באות  מסתיים  שסימנה 
מאורעות מיוחדים אירעו בשנה שסימנה מסתיים באות ח' )כמו יצי"מ ומ"ת 
בשנת ב'תמ"ח(, מצד העילוי המרומז במספר ח', המורה על השלימות דלעתיד 

לבוא )כמבואר במק"א"(.
)משיחת ז' אדר ה'תשמ"ח(
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■ שנה שמינית

ובכל  השני  בחודש  להמשיכה  הגאולה  ענין  )הדגשת  לעיל  האמור  כל  והנה, 
חדשי השנה( שייך לכל שבת מברכים חודש השני שקורין בו פ' שמיני, ובפרט 
בנוגע  יתירה  הדגשה  ישנה  לזה,  ונוסף  שמיני".  "שמונה  זו,  שנה  בקביעות 

לענין הגאולה — מצד כללות השנה:

)ראשונה של שמיטה(  היא שנת הקהל — "מקץ שבע שנים", "שנה  זו  שנה 
שהיא שנה שמינית". ולא עוד, אלא, שגם במנינה ליצירה מודגש מספר שמונה 
— ה' אלפים שבע מאות ארבעים ושמונה )ה'תשמ"ח — ר"ת חירות(, ונפק"מ 
בדיני שטרות — "אם דילג, האלפים והמאות רק שכתב בכך וכך לפרט )"אפי' 

לא כתב רק פרט האחרון", ובנדו"ד, "שמונה"( כשר".
)משיחת ש"פ שמיני ה'תשמ"ח(

■ שנת הצלחה

קרוב לסיומה של שנת ִתשמח וְתַשמח — שהיתה שנת הצלחה, כפי שראו במוחש 
שמהענינים שעסקו ופעלו במשך השנה היו באופן של הצלחה, והתקוה חזקה 
בענינה  ועאכו"כ  הענינים,  בכל  השנה,  של  לסיומה  עד  תימשך  זו  שהצלחה 

העיקרי של השנה, ִתשמח וְתַשמח — להוסיף בשמחה מיוחדת הנ"ל.
)משיחת ש"פ תצא ה'תשמ"ח(
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קצת רקע

קיומו של אוסף ספרים וכתבי—יד היה מאז ומתמיד חלק בלתי נפרד מהחצר 
החב״דית. הראשון שהחל לבנות את אוסף הספרים, היה כמובן האדמו״ר הזקן. 
אולם  מכובד,  לאוסף  נחשבו  ההם  שבימים  ספרים,  מאות  כמה  היו  ברשותו 

עדיין לא היה מדובר בקנה מידה של ׳ספרייה׳.

רק בימיו של האדמו״ר הצמח—צדק החל האוסף לשגשג. מיני אז הלך האוסף 
וגדל, עד שכיום הוא מונה למעלה ממאתיים אלף ספרים, עתיקים וחדשים; 
ויותר מאלפיים כרכים של כתבי יד נדירים. זאת לבד מאלפי המכתבים של 

רבותינו נשיאינו ששרדו לפליטה.

חלק  נשרף  בליובאוויטש  שפרצו  בשריפות  האוסף:  על  עברו  רבים  גלגולים 
הצמח—צדק,  אדמו״ר  כ״ק  יורשי  לרשות  עברו  מהספרים  חלק  ממנו;  חשוב 
העולם  במלחמת  הסתלקותם;  אחר   — נ״ע  מוהר״ש  אדמו״ר  כ״ק  ויורשי 
הראשונה הוחרם כל אוסף הספרים על—ידי המימשל הקומוניסטי, עד שכ״ק 
אדמו״ר מוהריי״צ הוכרח להתחיל מחדש בבניית האוסף; בזמן כיבוש פולין 
עזב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ את פולין הבוערת תחת השלטון הנאצי, והותיר 
אחריו את כל האוסף היקר הזה, כולל גם אוסף כתבי היד; ובעשור האחרון 
התנהל משפט ארוך נגד נכדו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ שטען לבעלות על 

חלק מהספרייה.

ועל כך, ועוד — בסקירה שלפנינו.

אוסף האדמו"ר הזקן

על האוסף הראשון של בית נשיאות חב״ד, זה שהיה אצל מייסד תנועת חב״ד, 
כ״ק אדמו״ר הזקן — אין בידינו ידיעות מפורטות. למרבה האבסורד, גם מעט 
המידע שנותר, הוא ׳בזכות׳ מאסרו של רבינו, הראשון והשני, במהלכם ערכו 
ובחיפוש השני אף רשמו את שמותיהם של  חיפוש בספריו,  פקידי המימשל 

יותר ממאה מספריו.

לרשותו  היד  וכתבי  הספרים  כל  הוחזרו  המשפט  תום  שלאחר  להניח  סביר 
של רבינו הזקן, אולם כעבור תשע שנים היו למאכולת אש, בשריפה הגדולה 

שפרצה בביתו בשלהי חורף תק״ע, בעת נסיעתו הידועה לפלכי וואהלין.

חודשים ספורים אחר כך, באביב תק״ע, חזר כ״ק אדמו״ר הזקן לליאדי וחי בה 
יותר משנתיים, עד שלהי קיץ תקע״ב. הסברה אומרת שבזמן זה רכש רבינו 
כמה ספרים ללמוד בהם, אולם נראה שגם הם לא נשתמרו, שהרי כשעזב רבינו 
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הזקן את ליאדי — הוא ברח יחד עם כל משפחתו מפני צבא נפוליון, בחפזון 
וללא הכנות יתירות, וייתכן שבמהלך בריחתם נאבדו הספרים.

כיום ידוע לנו על חמשה ספרים בלבד ששרדו מהאוסף. על ספרים אלו רשם 
חב״ד.  נשיאי  של  היד  כתבי  באוסף  השתמרו  והם  הגהותיו,  את  הזקן  רבינו 
אולם, בתקופת מלחמת העולם השנייה, נלקחו ספרים אלו מאוסף כתבי היד, 
וגם לאחר שכל האוסף הוחזר לספריית ליובאוויטש )בשנת תשל״ח( — ספרים 
פולני, על—ידי  גוי  מיד  הספרים  נקנה אחד  12 שנה  לפני  רק  חזרו.  לא  אלו 
והוחזר לספריית חב״ד. ארבעת הכרכים האחרים עדיין  אחד מחסידי חב״ד, 
לא נמצאו, ודבר קיומם ידוע לנו מתוך שו״ת הצמח—צדק שמזכיר את הגהות 

רבינו הזקן על ספרים אלו.

רבינו הזקן מיעט בכתיבת דרושיו ומאמריו. ומלבד התניא, השו״ע, תשובות 
ואגרות — לא כתב הרבי בעצמו. לאידך, היה מרבה באמירת דרושים, וטובי 

השומעים היו מעלים אותם על הכתב. רשימות אלו נקראו בשם ׳הנחות׳.

כיום נשארו בידינו כמאה כרכים, הכוללים מאמרי אדמו״ר הזקן, מהם נדפס 
הסט ״מאמרי אדמו״ר הזקן״ המונה 25 כרכים.

אוסף כ"ק אדמו״ר האמצעי

יותר מחצי שנה לאחר הסתלקות רבינו הזקן, קבע כ״ק אדמו״ר האמצעי את 
משכנו בעיירה ליובאוויטש. משם החל לבנות שוב את האוסף. הוא פנה אל 
החסיד ר׳ שלמה פריידעס, שהיה אצלו אוסף גדול של כתבי יד, וביקש ממנו 
ובתוכם פירוש המילות  ביכלך כתובים באר היטב,  לו ״שנים שלשה  לשלוח 

אשר רבים צריכים אליו״.

המידע הראשוני על גודל האוסף של האדמו״ר האמצעי נמצא בספר ״מאסר 
וגאולת האדמו״ר האמצעי״ )עמוד סד(, בו מפורש שבחורף תקפ״ו היו אצל 
ברקע  בהתחשב  ארונות.  בארבעה  מסודרים  ספרים,   611 האמצעי  האדמו״ר 
ההיסטורי — תקופה קשה ביותר בתולדות ישראל ברוסיה — הרי אוסף בסדר 

גודל כזה נחשב לאוסף יהודי מכובד ביותר.

עוד נכתב בספר הנ״ל, שהתלמידים שלמדו בליובאוויטש השתמשו בספרייתו 
שייכת  הרביים  ספריית  הייתה  ומתמיד  מאז  ]ואכן,  האמצעי.  האדמו״ר  של 

לכלל החסידים, אלא שהוחזקה ברשותם של רבותינו נשיאינו לדורותם[.

קיבל  הוא  כתבי—היד.  בתחום  בעיקר  האוסף,  וגדל  הלך  השנים  חלוף  עם 
מאנ״ש העתקות מ׳הנחות׳ רבות מדרושי רבינו הזקן, שהצטרפו יחד לכרכים 

ספריית ליובאוויטש
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חב"ד  ספרות  של  נשמתה   — הכתבים 
המקודשת

בשנת תשל״ט, כתב הרבי שליט״א מלך 
לעורך־ מיוחדת  תודה  אגרת  המשיח 
שסייע  שוסטק,  יוסף  מר  המפורסם  דין 
ייצג  )לימים  הפולנים  עם  ומתן  במשא 
נתן  מר  עם  יחד  חב״ד,  חסידי  אגודת 
נכתבה  האגרת  הספרים(.  במשפט  לוין, 
וניתנת בזה )בחלקה( בתרגום  באנגלית, 

חופשי:

בהתחשב  ביחוד  באיחור.  בא  זה  מכתבי 
או  גופא,  הנושא  ואולם,  הנידון.  בנושא 
ליתר דיוק ההיבט הרגשי שלו, הוא הנו 
הסיבה העיקרית לדחיית כתיבת המכתב, 
מכיוון שאין זה דבר קל להביע במילים, 
רגשות  בכתיבה,  להביע  קל,  פחות  ועוד 
שבגללה  הסיבה  זו  עמוקים.  אישיים 
דחיתי את כתיבת המכתב שוב ושוב. עד 
שאמצא את מנוחת הנפש הדרושה לכך. 
לא  אלה  שרגשותי  מכיוון  מקום,  מכל 

נרגעו אין טעם לדחייה נוספת.

יהודי  ערך  בעל  ליוזמה  כמובן,  כוונתי, 
מובהק, בענין החזרת כתבי היד והספרים 
אדמו״ר  מו״ח  של  לספרייתו  השייכים 
נ״ע, אשר יזמת בעזרת ידידך, ואשר כבר 
נשאה פרי במידה ניכרת, לגבי חלק גדול 
של הספרים, אשר הוחזרו למקומם הנכון 

ול״ביתם״.

כפי שידוע לך, ספריית שניאורסאהן זו, 
כוללת לא רק את האוסף שמו״ח אדמו״ר 
גם  אלא  חייו.  בימי  בעצמו  רכש  נ״ע 
שבאו  והספרים  היד  כתבי  את  ובעיקר 
בדורות  הקדושים  מאבותיו  בירושה  לו 
עוד מימי  וכמה מהם נשתיירו  הקודמים 

האדמו״ר הזקן, מייסד שיטת חב״ד.

אודות  להאריך  צורך  אין  בוודאי 
לכתבים  שהיתר,  העמוקה  המשמעות 
אלה לגבי מו״ח אדמו״ר נ״ע, כמו לגבי 
כל שאר אדמו״רי חב״ד שקדמו לו. היה 
לו אליהם קשר נפשי עמוק מעל ומעבר 
תוכן  בלי  יד  וכתבי  ספרים  אל  לקשר 
האלה  הכתבים  מן  רבים  דומה.  מקודש 
הם הינם לבה ונשמתה של ספרות חב״ד 

המקודשת.

כמה  עד  היטב  להבין  תוכל  כך,  משום 
וכן  תמיד,  ואהיה  הייתי,  עמוקות  נרגש 
תוכל להבין את רגשותיהם של כל ידידי 
ליובאוויטש, לגבי פעלך הגדול והאצילי 
והמוניטין  מאמציך  זמנך,  את  בנדבך 
יד  כתבי  ״הביתה״  להשיב  כדי  שלך, 
הוא  זה  מעשה  אלה.  מקודשים  וספרים 
שרק  מכיוון  אמיתי,  שבויים״  ״פדיון 
רוחניים  אוצרות  יכולים  בבית,  בהיותם 
אלה למצות את מלוא חיוניותם, לא רק 
ישירות  הקשורים  אלה  של  לתועלתם 
גם  אלא  חב״ד—ליובאוויטש,  תנועת  עם 
בכך  כי  ישראל,  עם  כל  של  לתועלתו 
חב״ד  חסידות  תורת  הפצת  מתאפשרת 

ופנימיות התורה.

הרי  מצווה״,  מצוה,  ש״שכר  מכיוון 
שהמצווה אינה צריכה ל״תודה רבה״ של 
״בשר ודם״, ופעלך האצילי הינו בוודאי 
מעל ומעבר לכל ביטוי של הכרת תודה. 
ולו במקצת  חייב להביע,  זאת, אני  בכל 
לעמוד  שזכיתי  התנועה  ובשם  בשמי   —
תועלת  מי שיפיק  כל  וכן בשם  בראשה, 
את   — הזה  העניין  מן  בכוח  או  בפועל 

קורת רוחנו ותודתנו מקרב לב.
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מעמיקה  התבוננות  ידי  על  ברשותך, 
נקודה,  עוד  אוסיף  שלפנינו,  בנושא 
חסידות  תורת  על  מבוססת  היא  שאף 
הם  והשקפותיה  שיטתה  אשר  חב״ד, 
חיים.  ותורת  תורת אמת  חלק מתורתנו, 

ואקדים בקצרה:

חב״ד  חסידות  של  היסוד  מעיקרי  אחד 
היחוד  ב״שער  בו  דן  הזקן  שהאדמו״ר 
והאמונה״ שבספרו החשוב ״ספר התניא״ 
)וכן בשאר מקומות(, הוא העובדה שלכל 
דבר, אפילו לחפץ חמרי דומם יש ״נפש״, 
רוחני המחיה  גרעין  במילים אחרות,  או 
אותו — כמובא בפרק הראשון של ״שער 
בדומם  ״גם  הנ״ל:  והאמונה״  היחוד 
ממש, כמו אבנים ועפר ומים, יש בחינת 

נפש וחיות רוחנית״.

כמובן, שיש דרגות בנפש רוחנית זו. ישנו, 
קודם כל, חפץ חמרי פשוט, שרק משום 
שהוא נברא הוא מכיל ״ניצוץ״ של הכוח 
אותו;  ומחיה  המהווה  האלוקי  הבורא 
חמרי  חפץ  ישנו  יותר,  גבוהה  בדרגה 
אשר השתמשו בו לתכלית טובה; ובדרגה 
שהשתמשו  חפץ  ישנו  יותר  עוד  גבוהה 
חב״ד,  בתורת  מבואר  מצוות.  לקיום  בו 
סתמי  חמרי  בחפץ  משתמשים  שכאשר 
מצווה,  לקיום  ובמיוחד  טובה,  למטרה 
הוא עובר בירור וזיכוך עד שהוא מתעלה 
תפילין  )כגון,  שבקדושה  דבר  להיות 

הנעשים מעור וקלף(.

במקרה  הנ״ל  הרעיון  את  ניישם  הבה 
וספרים  בכתבי—יד  מדובר  בו  שלפנינו 
נכתבו  אשר  ביותר,  חשוב  תוכן  בעלי 
בידי מי שהקדישו את כל חייהם לתורה 
ולעם ישראל ולמדו את התורה בכל לבם 

ונפשם, ובכך העשירו והאירו את חיי עם 
ישראל. במקרה זה, בוודאי ובוודאי שהצד 
הנ״ל  הכתבים  של  וה״דומם״  ה״חמרי״ 
חדור באור וחיים נצחיים מן המדרגה הכי 
נלקחים  עליונה. אך כאשר כתבים אלה 
מסביבתם הטבעית, מ״ביתם״, הם בגלות 
ככל  טוב  בהם  הטיפול  יהא  ובשביה, 
שיהיה, הם כשבויים במלוא מובן המלה, 
מאושרים  להיות  יוכלו  לא  לעולם  אשר 
באמת, גם אם יספקו להם את כל צרכיהם 
כיוון   — הרוחניים  ואפילו  החומריים 
להתאחד  לביתם,  לשוב  נכספים  שהם 
עם משפחתם וידידיהם ועם כל הסביבה 
מצוות  זו,  מסיבה  שייכים.  הם  שאליה 
פדיון שבויים, במובנה הרגיל, היא מצווה 
כה גדולה. משום כך, אין לשער את גודל 
הזכות שיש לך ולשותפיך במבצע זה של 

״פדיון שבויים״ של כתבים אלה.

הנני ער לעובדה, כי ייתכן שיהיו כאלה 
שיטענו כי הרעיונות הנ״ל הם מיסטיים 
לומר  צורך  אין  בחשבון.  להביאם  ואין 
בין  ידידיך  ואת  אותך  כולל  שאינני 
באדם  תתקלו  שאתם  ייתכן  אולם  אלה. 
לטעון  ינסו  אשר  אדם  בני  בכמה  או 
למרות שהם,  זו,  ברוח  דברים  באוזניכם 
משוכנעים  כל—כך  אינם  עצמם,  בתוך 
נסיונותיו  לאור  יהיה,  אשר  יהיה  בהם. 
שהיא  זו,  בתקופתנו  ישראל  עם  של 
מן  באופיים  השונים  מאורעות  גדושת 
מזהירים  לעיתים   — הקצה  אל  הקצה 
מלהיות  מאוד  רחוקים  ולעיתים  ביותר 
להכחיש  יכול  מישהו  אם  מסופקני  כך, 
בכנות את האמת בדברים שנאמרו לעיל, 
בטענה שהם בלתי—ממשיים ומיסטיים...
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הנחות  מאותן  העתקות  של  סדרה  היא  במיוחד  בולטת  כתבי—יד.  של  רבים 
שנעשו על—ידי הרה״ח ר׳ לייב מוהיליבער, מעובדות ומוגהות על—ידו. כמו 
כן קיימים היו כמה כרכי כתבי—יד מהנחות רבינו הזקן שנרשמו על ידי כ״ק 

אדמו״ר האמצעי בעצמו.

בהדפסת  מאוד  השתדל  האמצעי  שהאדמו״ר  העובדה,  היא  לציון  ראויה 
הספרים —החל במאמרי רבינו הזקן ]סידור עם דא״ח וביאורי הזוהר[, וכלה 
בספריו הוא, שיצאו לאור הדפוס כמעט מידי שנה. בנוסף לכך ישנן העתקות 
מדרושי האדמו״ר האמצעי, שהיה אומרם וגם רושמם בעצמו, במשך חמש—
עשרה שנות נשיאותו. את כתביו אלו היה מוסר להעתקה, ומהם נדפסה סדרת 

״מאמרי אדמו״ר האמצעי״ המונה קרוב לעשרים כרכים.

אוסף כ״ק אדמו״ר הצמח־צדק

כאמור, אוסף חסידות ליובאוויטש החל לשגשג בימיו של האדמו״ר הצמח—
זו למעשה  צדק, ועד היום נותרו ממנו חלקים גדולים. ניתן לומר שבתקופה 

הוקמה הספרייה הגדולה של חסידות חב״ד.

הזקן,  רבינו  של  ספריו  ועריכת  בליקוט  הצמח—צדק  החל  האוסף  בניית  את 
והוא מתאר זאת בספרו שו״ת הצ״צ: ״מעשה שהיה כך היה: אחר הסתלקותו 
]של אדמו״ר הזקן[ נ״ע, לא נמצאו כלל הכתבים אצל היורשים ולא נודע מהם, 
כי—אם אחד מיוצאי חלציו ]הכוונה לכותב — כ״ק אדמו״ר הצמח—צדק[ טרח 
להדפיס...״.  ספר  מהם  ועשה  והגיהם,   .  . השומעים  התלמידים  מיד  והשיגם 
מתוך אלפיים מאמרים בחר בהם הצמח—צדק וערכם לדפוס. כיום הם ידועים 

כספרים ״תורה אור״, ו״לקוטי תורה״.

סביר להניח שלא הייתה כאן כוונה לבנות ספרייה, אלא רק ללקט את מאמרי 
רבינו הזקן ולהדפיסם, אולם לצורך הכנת הספרים אסף הצמח—צדק, כנראה, 
מאות כרכים של כתבי—יד, בהם העתקות מדרושי רבינו הזקן. מספרם המדוייק 
על  שעברו  ההרפתקאות  ושאר  השריפות  כל  לאחר  אם  אולם  לנו,  ידוע  לא 
שעליהם  הזקן  רבינו  מדרושי  כתב—יד  כרכי  עשר  כיום  נשארו  הזה,  האוסף 

הגהות כ״ק אדמו״ר הצ״צ.

כתבי— של  כרכים  מאות  עוד  נוספו  הצ״צ  אדמו״ר  כ״ק  נשיאות  בתקופת 
נותרו  כיום  כתב.  עצמו  שהוא  בנגלה,  וחידושים  שו״ת  חסידות,  ממאמרי  יד 
האישי,  סופרו  של  בכת״י  או  בכתי״ק,  כתבי—יד  כרכי  שמונים  רק  בספרייה 

שהיה מעתיק עבורו את כתביו, ואחר כך היה מגיהם.

בימיו של האדמו״ר הצמח—צדק.  גם אוסף ספרי הדפוס החל לפרוח בעיקר 
מספר אחד מחסידיו, ר׳ פנחס דובער גולדנשטיין: ״שני קירות מחדרו של הרבי 
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לצידה,  גדולה  ותיבה  מיטה  עמדה  השלישי  הקיר  ליד  בספרים.  היו  עטורים 
ולקיר הרביעי היה סמוך כסאו של הרבי, משהו שבקושי אפשר לכנותו שולחן, 
מזקני  אחד  של  זכרונותיו  ברשימת  נוסף,  תיאור  קטנים״.  כסאות  שני  ועוד 
המיטה  עמידת   — שלו  החדר  ציור  ״אופן  לראשונה[:  כאן  ]המתפרסם  אנ״ש 
שלו אצל החלון, והשולחן וארון הספרים אחד אחר הקרעסלע ]=כורסה[ שלו, 
וארון אחד לנגד השולחן, והתנור והמים והכלי שעמד שם, ומנגד עמד אלמער 

]=ארון[ אחד״.

בסביבות שנת תרח״י השתוללה השריפה הגדולה בליובאוויטש שכילתה חלק 
מהספרים  גדול  חלק  נמצאו  המזל,  למרבה  הצמח—צדק.  של  מהאוסף  גדול 
מהאוסף.  חלק  ניצל  וכך  הצמח—צדק,  של  חסידיו  אצל  בהשאלה  היד  וכתבי 
גם מבית הצמח—צדק הצליחו להציל חלק מהספרים, זאת לזכותם של אותם 

חסידים שמסרו את נפשם, חדרו לבית הבוער והצילו חלק מהספרים.

בשנים האחרונות נדפסו למעלה מארבעים כרכים ממאמרי הצמח—צדק בסדרת 
״אור התורה״, זאת, בנוסף לספריו בנגלה )במסגרת שו״ת צ״צ( שנדפסו לאחר 

הסתלקותו.

הרבי ביציאתו מהספריה
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אוסף כ"ק אדמו"ר מוהר"ש

בעזבונו  כתב—יד  וכרכי  ספרים  עשרות  עדיין  נותרו  הגדולה  השריפה  לאחר 
של רבינו הצמח—צדק, והם היו אמורים להתחלק בין האדמו״ר מוהר״ש ואחיו 
רוב  את  מוהר״ש  אדמו״ר  כ״ק  קיבל  למעשה,  ועוד.  לאדי  קאפוסט,  לבית 
חזר  זה  וגם חלק קטן  הגיע לאחיו,  ורק חלק קטן מהם  היד,  וכתבי  הספרים 

ברבות הימים לספריית ליובאוויטש.

וכרכם,  סדרם  מוהר״ש,  האדמו״ר  אל  הכתב—יד—קודש  כרכי  שהגיעו  לאחר 
ואף הדביק על כל אחד מהם מדבקה מיוחדת, עליה רשם בכתב ידו הק׳ את שם 

הכרך ותוכנו. מדבקות אלו נשארו על רוב כתבי היד עד היום.

מוהר״ש,  האדמו״ר  של  הפרטי  אוספו  נוסף  בירושה,  אליו  זה שעבר  לאוסף 
שכלל כרכי כתב—יד—קודש שרכש בצעירותו, וגם הנחות מדרושי אביו הצמח—

צדק שהוא עצמו היה רושם.

בכתי״ק  כרכים  כעשרים  עוד  היד  כתבי  לאוסף  נוספו  נשיאותו  שנות  במשך 
תרכ״ו—תרמ״ב.  השנים  במשך  וכתב  שאמר  דרושים  והם  מוהר״ש,  אדמו״ר 

דרושים אלו הולכים ונדפסים בסדרת ״תורת שמואל״.

כשם שהיה אוסף כתי״ק בצעירותו, כן היה אוסף ספרי דפוס. על כך מספר 
פעם  לבחון  הצמח—צדק  אדמו״ר  היה  ״נוהג  מוהריי״צ:  אדמו״ר  כ״ק  נכדו, 
בחודש אותו ואת חבריו ב׳חדר׳, אשר רובם היו מבני המשפחה, ואחר הבחינה 
היה נותן להם מתנות כסף. אדמו״ר מהר״ש היה מצרף סכומים אלו למה שהיה 

מקבל בכל יום שישי רובל אחד אסיגנאציע וקונה ספרים...

״בחודש אלול תר״ה בא מוכר ספרים לליובאוויטש. הוד כ״ק אאזמו״ר מוהר״ש 
חפץ לקנות ספרים, ובהיות כי רוב מעותיו המקובצים אצלו היו אצל כ״ק אביו 
הרה״ק, בא אליו ויבקש ליתן לו מכספו סך שלושים רובל כסף. וישאלהו למה 
דרוש לך סכום גדול כזה. ויענה כי חפץ הוא לקנות ספרים. ויאמר לו הוד כ״ק 
אביו: ווער קלאר פריער די ספרים וואס דו האסט ]=קודם היה בקי בספרים 
שיש לך כבר...[ סוף דבר נתן לו כ״ק אביו הרה״ק את הסכום אשר ביקש הוד 
כ״ק אאזמו״ר מוהר״ש מכספו, והוסיף לו עוד עשרה רובל—כסף במתנה, וקנה 

אז הרבה ספרים״.

אל כל האוסף הפרטי הזה נוספו לאחר הסתלקות אביו הצמח—צדק גם הספרים 
שקיבל בחלקו מעזבון הספרים, כמסופר לעיל. ועליהם נוספו עוד ספרים רבים 

שקנה במשך שנות נשיאותו — תרכ״ו—תרמ״ג.

על גודלה של ספריית כ״ק אדמו״ר מוהר״ש כותב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ:
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״בחדרו הגדול של הוד כ״ק אאזמו״ר מוהר״ש עמדו מסביב לכתלים ארונות 
גבוהים עם ספרים. שני ארונות היו מלאים בכתבי—יד—קודש״. ובאגרת משנת 
עשרה  ושלש  אלף  היו  נ״ע  מהר״ש  של  הספרים  עקד  ״בבית  כותב:  תרפ״ז 
היה  ״כן  כותב:  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  וכ״ק  ]=מספרים[.״  נומערין 

בהספריה שלו כמה ספרים בחכמת הרפואה, ומהם גם שלא בלה״ק״.

כ״ק  בתי  כל  את  בלהבותיה  שכילתה  שריפה,  שוב  השתוללה  תרכ״ח  בקיץ 
אדמו״ר מהר״ש, אבל, שלא כבשריפות הקודמות —הפעם הצליחו להציל את 

הספרים.

אוסף כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב

כשם שבעזבון כ״ק אדמו״ר הצמח—צדק, התחלקו הבנים בספרי הדפוס, ואילו 
כתבי—היד עברו לממלא מקומו — כך גם בעזבון בנו, כ״ק אדמו״ר מוהר״ש, 
מקומו  ממלא  לנשיא  עברו  היד  כתבי  ואילו  הדפוס,  בספרי  הבנים  התחלקו 
מוהרש״ב:  אדמו״ר  כ״ק  כתב  זו  חלוקה  על  מוהרש״ב.  אדמו״ר  כ״ק  הוא   —
״לא טוב אני מכ״ק אדמו״ר זצוקללה״ה נ״ע זיע״א שלקח הכתבי—קודש של 
אאזמו״ר זצוקללה״ה נ״ע זיע״א רובם ככולם . . הכתבי—קודש והכתב—יד—

קודש הם חיי נפשי ממש״.

נוספים של  יד  כתבי  הרבי הרש״ב למציאת  מיוחדים הקדיש  ואכן, מאמצים 
רבותינו נשיאינו שלפניו, והפעיל לשם כך כמה מחסידיו שהיו קונים עבורו 
כל כתי״ק של דא״ח שהיו מוצאים. אחד מאנשיו הידועים לנו, הוא בן דודו 
הרה״ח ר׳ שניאור זלמן סלונים, שערך מסעות רבים על מנת למצוא כתבי יד 

מסויימים, ואף הצליח במידה רבה.

מלבד כתבי היד של דא״ח, שזה היה עיקר מבוקשו של אדמו״ר הרש״ב, השקיע 
מאונו והונו גם בקניית כת״י עתיקים בקבלה שעדיין לא נדפסו.

על הכתבים שמר הרבי הרש״ב כבבת עינו. כאשר היה נוסע למקומות רחוקים 
היה ממנה את בנו, כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ לשמור על הספרים, וכאשר היה 
נוסע אל נאות דשא —היה לוקח עמו את הכתבים, וכשהעגלון היה מטעין את 

הארגזים עם כתבי היד — היה הרבי עומד כל הזמן בחצר ומשגיח...

בנוסף לאוסף כתבי היד, נוספו באוסף גם כתבי הדרושים שהיה אומר ורושם 
בקביעות במשך כל שנות נשיאותו. אוסף זה היה מסודר לפי שנים, כשדרושי 
אדמו״ר  כ״ק  בנו,  סידר  הזה  האוסף  את  לעצמם.  בקובץ  נמצאים  שנה  כל 
מוהריי״צ וערך לו מפתחות בשנת תר״פ, ומהם נדפסו 25 כרכים בסדרת ״ספר 

המאמרים״)תרמ״ג—תר״פ(.

37
חירות משיח | שפריית ליובתוויפש



אלפי אגרות כתב כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב במשך ימי נשיאותו. חלקם נכתבו 
לבנו, כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ, ונשמרו כמובן באוסף כתבי היד; אולם גם את 
האגרות שנכתבו לחסידים — רגיל היה בנו, כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ, להשיג 
מאת מקבלי האגרות או יורשיהם, וכך גדל האוסף הזה, ממנו נדפסו חמשת 

הכרכים שבסדרת אגרות—קודש אדמו״ר מוהרש״ב.

בנו,  יחד עם  בימיו של הרבי הרש״ב.  גם אוסף ספרי הדפוס המשיך לפרוח 
כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ, השקיע עשרות אלפי רובלים בקניית ספרים בודדים, 
אוספים ועזבונות. מלבד ההשקעה הכספית, השקיע בזה גם זמן רב, כמו למשל 
בהעתקת מחירי הספרים מתוך קטלוגים, כדי לדעת מה מחירו האמיתי של כל 

ספר...

מספר ספריו, לפי קטלוג שערך בשנת תרע״ה: 5642 מספרים, שהם כשנים 
עשר אלף כרכים.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, עזב הרבי הרש״ב את ליובאוויטש והתיישב 
תשרי,  בחודש  נפלה  הנסיעה  על  ההחלטה  רוסטוב.  בעיר  הפנימית,  ברוסיה 
וטירדה הראשונה הייתה כיצד להעביר את אוצר הספרים למקום החדש. לאחר 
דיונים, הוחלט להשאיר את הספרים באחת הערים הגדולות, במחסן חסין מאש. 

אבל, את כתבי היד לא הסכים הרבי להוציא מרשותו, ולקחם עמו לרוסטוב.

שעה קלה לפני הסתלקותו, אמר כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב: ״איך גיי אין הימעל, 

הרבי ביציאתו מהספריה
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ראה  שהוא  ללמוד  ניתן  האחרונים  מדבריו  אייך״.  פאר  איך  לאז  כתבים  די 
בספרים את אוצרה של התנועה כולה, השמור ברשות נשיאה — האדמו״ר.

אוסף כ״ק אדמו"ר מוהריי״צ

״מעודי הנני מאסף ספרים״, כך מעיד על עצמו כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ באחד 
ממכתביו. ואכן, כבר בצעירותו, בה בשעה שכ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע בנה 
והרחיב את ספרייתו בליובאוויטש — עסק בנו, כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע 

באיסוף ספרים לספרייתו הפרטית.

מוכרי ספרים המחזיקים ברשותם ספרים  קל למצוא  היה  לא  ברוסיה עצמה 
פונים  היו  הרציניים  והאספנים  ערך,  יקרי  ובפרט  סבירים,  ובמחירים  רבים 
למוכרי ספרים שמחוץ לגבולות רוסיה, כמו באירופה, אפריקה הצפונית או 
בארץ הקודש. גם אדמו״ר מוהריי״צ נהג כך, והוא סיכם עם הרה״ח ר׳ יעקב 

יוסף סלונים שיתעניין בקניית ספרים יקרי ערך עבורו בארה״ק.

בחורף תרד״ע, כאשר עסקו בסידור ספרי כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב באורונות 
— רצה כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ להשלים את הספרים החסרים בספריית אביו, 
מתוך אוספו הפרטי. אולם כ״ק אדמו״ר נ״ע, ששהה באותה שעה במענטאן 

שבצרפת, לא קיבל את הרעיון.

לצד  זו  הבן,  ושל  האב  של  מחלקותיה,  שתי  על  הספרייה  ונבנתה  הלכה  כך 
ספריו  גם  עברו  שאז  נ״ע,  מוהרש״ב  אדמו״ר  כ״ק  להסתלקות  עד  זאת,  זו. 
נ״ע; לבד מספרים בודדים, אותם  יחידו — כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ  בנו  לידי 
הועיד בצוואתו לנכדותיו, בנות כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, על מנת שלאחר 

נישואיהן יתנו אותן לבעליהן ללמוד.

בספריית  הנשיאות:  קבלת  שלפני  בתקופה  כבר  טופח  היד  כתבי  אוסף  גם 
ועליו  והצ״צ,  יד הכולל מאמרי אדה״ז  ליובאוויטש  יש כיום כרך של כתבי 
חותמת של הרשב״צ והחותם של אדמו״ר מוהריי״צ: ״יוסף יצחק שניאורסאהן", 
וברוסית )בנוסף לשמו(: ״ליבאוויטש פלך מאהליב״; וברשימת המאסר מסופר 
במתנה  קיבל  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  שכ״ק  הצ״צ  של  יד  כתבי  חבילת  על 

מאביו בהיותו ילד בן 11 שנה.

אדמו״ר מוהרש״ב היה נוהג לפרסם את רוב מאמריו לציבור, ויש לשער כי 
לזמן  מזמן  בנוסף,  אלו.  מהנחות  העתקה  קיבל  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק 
היה כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע נותן לו מאמר בכתי״ק. אחד המאמרים הוא 
המאמר המפורסם ד״ה ״ת״ר נר חנוכה — תרמ״ג״, שעליו רשם כ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ נ״ע: ״מאמר זה קיבלתיו במתנה חנוכה תרנ״ג, ולמדו עמי שלשה 

פעמים״.
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מאמר אחד, מפורסם פחות, אך סיפורו מוכר לכולם, הוא מאמר ד״ה ״מה רבו 
מעשיך״. וכך היה סיפורו של המאמר — לפי ״תורת מנחם —ה׳שי״ת״ עמ׳ 4:

כשהיה הרבי ילד, בשנת תרמ״ד, דר אביו, הרבי )מהורש״ב נ״ע(, בדירה בת 
יחד עם  ולמד  ובחדר השני ישב  שני חדרים, חדר אחד שימש כחדר השינה, 
הרה״ג והרה״ח רי״מ בעזפאלאוו. שם גם עמדה עריסתו של הרבי. הרבי היה 
הרי״מ  בלילה, ראה  הלימוד, מאוחר  כדי  תוך  ופניו האירו. פעם,  תואר  יפה 
וזיו הפנים מוכיח  את הרבי ישן, והחל מדבר עם הרבי נ״ע על—כך שמראה 
על טהרת המחשבה וכו'. נתעורר אז רצון חזק אצל הרבי נ״ע להעניק נשיקה 
לרבי. חלף במוחו רעיון, שבבית המקדש הביאו — נוסף על קרבנות — גם כסף 
וזהב וכו' לבדק הבית, והחליט להחליף את הנשיקה במאמר חסידות. אז כתב 
את מאמר החסידות ד״ה ״מה רבו מעשיך״. בשנת תרנ״ב נתן את הכתב לרבי 
ובמשך הזמן אספר לך. בשנת תרנ״ו —  זו נשיקה חסידית,  במתנה, באמרו: 

סיפר לו את כל המעשה.

גם בעת שהיה האב או הבן בחו״ל — בשנת תרס״ה תרס״ו תרס״ט ותרע״א — 
היה כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע שולח לו את מאמריו, וכמה ממכתביהם של 

האב והבן דנים בנושא שליחת המאמרים מהכא להתם.

בשנת האבלות על אביו, הוד כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע, עסק כ״ק אדמו״ר 
ערך  בנוסף,  אביו.  לכתבי  רשימות  ועריכות  כתי״ק,  בסידור  נ״ע  מוהריי״צ 
מפתח מפורט למאמרים. בתקופה זו גם ערך קיצורים לספר שערי אורה ולעוד 

ספרים של אדמו״ר האמצעי.

שבע שנים אחר—כך, בעת המאסר בשנת תרפ״ז, היה חשש להחרמת הספרים, 
מאחר ובחיפושים הקודמים )תרפ״א ותרפ״ד( החרימו השלטונות כו״כ כתבי—
מאסרו:  ברשימת  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  ביטא  הזאת  הדאגה  את  יד. 
״דמעות חמות מאד התגלגלו על פני, לבי מתרגש וכל כולי רועד: מי יודע, פון 

ואולי ח״ו לוקחו הכתבים״.

באותה שעה דאג גם כ״ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את אותה הדאגה. הוא 
מיהר וחילק את הכתבים לכמה מאנ״ש על—מנת שיחביאום, ואחר חג הגאולה 
בי״ב תמוז הוחזרו כל הכתבים. בתשמ״ח התבטא כ״ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א בקשר למאורע זה, ואמר, שכל הכתבים הוחזרו מייד לאחר הגאולה.

כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע ידוע כמי שכתב הרבה מאמרים, שיחות וסיפורים, 
נמצא  זה  באוסף  מיוחד.  באוסף  הללו שמר  הכתבים  את  ילדותו.  בשחר  עוד 
יומנו המפורסם, בו נהג לרשום מאורעות שונים ודברים ששמע מפי כ״ק אביו 
ומפי זקני החסידים. בנוסף לזה היה רושם בעצמו ביאורים רבים בחסידות. יומן 
זה לא הגיע לידינו בשלימותו, אלא רק חלקים ממנו; חלקם נעתק בשיחותיו 
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ואגרותיו, וחלקם התפרסם בספרים שונים, וחלקם עדיין בכתובים.

הוא היה גם רושם ״הנחות״ מדרושיו ושיחותיו של כ״ק אביו, ולפעמים היה 
רושם עליהם ביאורים משלו.

דרושים  לאמר  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  הרבה  נשיאותו,  שנות  במשך 
ושיחות, ואף היה רושם אותם, או שהשומעים היו רושמים ״הנחות״, והוא היה 

מגיהם ומוסרם לדפוס.

ספריית ליובאוויטש

בשנים הראשונות שלאחר קבלת הנשיאות של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, 
הלך והתרקם ברעיונו יסוד ״ספריית ליובאוויטש״. הגרעין והיסוד לתוכנית זו 
הייתה רכישת ספרייתו של האספן והביבליוגרף ר׳ שמואל וינער )מח״ס קהלת 
משה( בשנת תרפ״ה. הלה רצה לעזוב את רוסיה, אולם השלטונות לא הרשו לו 
לקחת את ספרייתו עמו. הוא החליט איפוא לפנות אל כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ 
נ״ע והציע לו לקנות את ספרייתו הגדולה במחיר טוב ובתנאי תשלום נוחים 

במיוחד.

כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע נענה להצעה, ממון שבאותה תקופה נודע שספרייתו 
 — במוסקבה  במחסנים  למשמרת  שניתנה  נ״ע  מוהרש״ב  אדמו״ר  כ״ק  של 

הוחרמה על—ידי השלטונות; ובחודש כסלו תרפ״ה נרכשה הספרייה.

אל  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  פנה  תרפ״ב,  בחשון  לפני—כן,  עוד  דיוק,  ליתר 
שאר—בשרו הרה״ח ר׳ יעקב יוסף סלונים, וביקשו לקנות עבורו ספרים כדי 
למלאות את החלל שנוצר לאחר החרמת הספרייה. התכתבות מסועפת בעניין 
הספרים  להביא  ״בדעתי  הרבי:  לו  כותב  השאר  ובין  לאחרונה,  נתגלתה  זה 
שלנו לפה ]רוסטוב[, ורצוני היה באם שיעזריני השי״ת להרחיבה ולהאדירה, 
יקרים —  זה בהשגת ספרים  וכאשר הוא היה היחידי אשר עשה למעני דבר 
על—כן חפצי לדעת )כאשר יתן השי״ת ויהיה ביכולתי( אם אפשר יהיה להשיג 
מהנדפסים וכתבי יד, רצוני רק בספרים ישנים ועתיקים מדפוסים הראשונים, 

שלמים ויפים, וגודל בקשתי בזה להודיעיני״.

]יש לציין שבתקופה זו החרימו השלטונות את כל רכושו )בגדים וכו'( ולמרות 
שלא היה בידו מספיק כסף עבור הבגדים הנחוצים — המשיך להשתדל בקניית 

הספרים והכתבים — עובדה המורה על חשיבות וחביבות הספרייה בעיניו[,

ספרייה זו היוותה את הפתח לבניית ספרייה של ממש, באשר בספרייה זו היו 
קבוצות ביבליאגרפיות, כמו ארבע מאות דפוסים של ׳הגדות׳; מאה וארבעים 
שונות;  בנוסחאות  תפלה  סידורי  כשישים  ׳סליחות׳;  וארבעים  ומאה  ׳קינות׳ 
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מחזורים; כמה חוברות של תחינות באידיש, וסיפורי מעשיות. ובעיקר — ספרי 
מדע וספרות.

ספרייה זו לא הייתה רכישתו היחידה של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע. היו עוד 
כמה רכישות, גדולות וקטנות שהעשירו את אוספו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ 
נ״ע במידה כזאת שהוא החל לחשוב על פתיחתה של ״ספריית ליובאוויטש״.

בעת רכישת האוסף בשנת תרפ״ה, עדיין לא היו המקום והזמן מתאימים לדון 
בפרטי תוכנית בניית הספרייה. דבר זה התאפשר רק בקיץ תרפ״ח, קרוב לשנה 
מזכירו  את  אליו  קרא  אז  מרוסיה.  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  צאת  לאחר 

הרח״ל, ופירט לפניו את עיקרי תוכנית בניית הספרייה:

הוחלט להקים ספרייה ציבורית של חסידות חב״ד, שתהיה פתוחה לחוקרים 
לחוקרים  הפתוח  הבריטי  המוזיאון  בדוגמת  זו,  בספרייה  להשתמש  שיבואו 

בלבד.

ספרייה כזאת, ידע הרבי, צריך שיהיו בה לפחות כמה אלפי ספרים, ובנוסף, 
צריכה היא קטלוג מיוחד עבור החוקרים, דבר שלעצמו מצריך עבודה של אדם 
מנוסה בתחום במשך לפחות שנה. לבד מזאת, ספרייה כזאת לא יכולה להישאר 
בבית פרטי, כפי שהייתה עד כה. היא חייבת להיות בבניין נפרד, עם חדרי 

קריאה לחוקרים; ובעיקר — הרבה כסף...

העלות הגבוהה של הפרוייקט לא הרתיע את כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, והוא 
החליט להתחיל בפרוייקט. אם כי הוחלט לפרוס את התוכנית כולה על פני 
ואולי  כל הספרים,  יערכו קטולוג מפורט של  כחמש—עשרה שנה, שבסיומם 

ימצאו עד אז תורם שיסכים לממן את הקמת הבניין עבור הספרייה.

כן, פנה כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע לכמה מחסידיו  וגם לפני  באותה שעה, 
בבקשה לאתר עבורו ולשלוח לו ספרים לספרייה להגדלת הספרייה. הוא פנה 
גם למוכרי ספרים בבקשה שישלחו לו את הקטלוג שלהם כדי לבחור מהם את 

הדרוש לו.

בד בבד עם רכישת הספרים, רכש הרבי כתבי יד של רבותינו נשיאינו שהיו 
לגבולות  מחוץ  שהתגוררו  רבים  מחסידים  ביקש  ואף  הצ״צ,  צאצאי  ברשות 
רוסיה, לקנות לו כתבי יד כאלה ולהחזיקם למשמרת עד שיהיה ניתן להעבירם 
אליו. ואכן, לאחר צאתו מרוסיה פנה )במכתב משנת תרפ״ח( אל אחד החסידים 

שהתגורר בארה״ק שישלח את הכתבים שרכש עבורו.

בתקופה זו קנה הרבי גם את סידור הבעש״ט במחיר גדול ובתשלומים נוחים.

באגרת משנת תרצ״א מסכם הרבי הריי״צ את מספר כרכי כתבי היד שברשותו: 
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בנוסף על ״כשני מאות כרכים כתבים מלאדי וקאפוסט״, ״שלוש מאות בערך 
כתבים שבאו לידי בירושה מסניף ליובאוויטש״.

היות והייתה כעת תוכנית קונקרטית לפתיחת ספרייה גדולה לחוקרים — ביקש 
ובלשונו של  הרבי לשלוח לספרייה לא רק ספרי קודש, אלא גם ספרי חול. 
הרבי: ״מאסף הנני ספרים, ומעניינים אותי כל הנדפס באותיות עבריות בלי 

הבדל מקצוע״.

עותק  לשלוח  בבקשה  ספרים  למחברי  גם  פנה  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק 
אדמו״ר  כ״ק  חתם  לא  אלו  מכתבים  על  ליובאוויטש״.  ל״ספריית  מספרם 
חסידות  ציבורית של  בספרייה  כבר  היה  ומדובר  היות  נ״ע בשמו,  מוהריי״צ 
חב״ד. גם בעיתונות היהודית פורסמו מודעות מטעם ספריית ליובאוויטש, בהם 

קוראת הספרייה למחברים למיניהם לשלוח את חיבוריהם לספרייה.

בשנים אלו לא הייתה עדיין ספרייה מסודרת עם ספרים מקוטלגים, אולם כבר 
אז היו כמה חוקרים שהורשו להיכנס לספרייה. אחד מהם, סופר ה״אידישע 
שטימע״ הביא את רשמיו מהביקור בידיעה קטנה בעיתון ״העולם״ )לונדון, 
כולם  הספרים  יהודיות..  עתיקות  של  בלום  אוצר  היא  זו  ״ספרייה  תרפ״ח(: 
ויכולים לשמש מקור  טוב  עדיין במצב  נמצאים  הזמן, אך הם  השחירו מרוב 
גם  נמצאים  מליובאוויטש  הרבי  של  בביתו  בגולה.  היהדות  לחקירת  חשוב 
שאי—אפשר  אלא   — ועוד  ממזריץ  המגיד  של  הבעל־שם־טוב,  של  כתבי—יד 

לראותם בלי טבילה מקודמת...״.

כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע חיבב מאוד את הספרים, וניכר היה שהוא קשור 

הרבי מבקר בתערוכה של האמן החסידי ר' ברוך נחשון בספריה
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לספרייה קשר נפשי ממש. ויעיד על כך הסיפור הבא:

והרופאים הורו  נ״ע,  בקיץ תרצ״ג גברה מחלתו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ 
לו לנסוע בדחיפות לעיירות מרפא. המצב הכלכלי של בית הרב היה באותה 
תקופה בכי רע, וכמעט שלא היה כסף לנסיעות ממקום למקום. ובה בשעה, 
יושב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע וכותב מכתב ארוך אל הספרן, בו הוא מפציר 

בו לקנות עוד ועוד ספרים...

לורשה,  מריגא  דירתו  את  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  העתיק  ימים  באותם 
ומזכיריו  ביתו  לפני  כתב  מאריענבאד,  המרפא  במעיינות  מושבו,  וממקום 
בקשר לפרטי ההגירה, ובפרט בקשר לאריזת ומשלוח הספרייה. כמו כן הודיע 

משם לאנ״ש בורשה להכין דירה עבורו ועבור הספרייה.

מייד עם העברת הספרייה לורשה המשיך כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע להרבות 
בתור  ספרים  שישלחו  העולם,  ברחבי  ומו״לים  למחברים  מכתבים  בכתיבת 
מתנה עבור הספרייה. הוא אף הורה למזכירו להכניס מודעה בנידון ל״הפרדס״, 

ולעדכן את הכתובת החדשה למשלוח הספרים.

בעוד שבריגא לא היו הרבה ספרים, והמעט שהיה עלה ביוקר — הרי בורשה 
הוצעו ספרים רבים למכירה, במחירים מוזלים מאוד, וכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ 

נ״ע ניצל את ההזדמנות והעשיר את ספרייתו במאות ספרים.

נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כשכ״ק  והתפתחה,  הספרייה  הלכה  הבאות  בשנים 
לעדכנו  דואג  היה  והספרן  הספרים,  קניית  של  הפרטים  בכל  אישית  מעורב 

כמעט על כל ספר שנכנס לספרייה.

קרוב לשנתיים ישב כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע בורשה, ואז עבר — יחד עם 
לפרוץ  עד  שנים  כארבע  ישב  שם  הסמוכה.  לאטוואצק   — כמובן  הספרייה 

מלחמת העולם השנייה בתרצ״ט.

ספריית אגודת חסידי חב״ד

בשנת תרפ״ד נוסדה ״אגודת חסידי חב״ד בארה״ב״. אגודה זו הייתה התומכת 
העיקרית בכל פעולות חב״ד ברוסיה, ריגא ופולין, כולל גם הפעלתה והרחבתה 
של ״ספריית ליובאוויטש״. בשנת תרח״ץ עלה הרעיון לרשום את רכושה של 
ובאותה  היות  תנועת חב״ד בפולין על—שם ״אגודת חסידי חב״ד בארה״ב״, 

שעה כבר לא היה מצבם של היהודים ורכושם בטוח.

לאחר מגעים נמרצים שהתנהלו בנידון, רכשה ״אגודת חסידי חב״ד בארה״ב״ 
את כל רכושה של תנועת חב״ד בפולין. מהלך זה התברר מאוחר יותר כפתח 

ההצלה שבזכותו ניצל חלק גדול מהספרייה:
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משם  להמשיך  מטרה  מתוך  לורשה,  הרבי  חזר  בפולין  המלחמה  כשפרצה 
לריגא, אולם לפועל נשארו במצור בורשה במשך ארבעה חודשים, עד שלאחר 
הצליחו  הברית,  בארצות  חב״ד  אגודת  על—ידי  שאורגן  אדיר  הצלה  מבצע 
לקבל אישור יציאה מורשה, ובה׳ טבת הגיעו לריגא, שם שהו כחודשיים וחצי, 
ומזכיריו  בני ביתו  ובט׳ אדר שני הגיע הרבי עם  יצאו לדרכם לארה״ב,  ואז 

לניו—יורק.

הראשון שעזב את ורשה היה הספרן הרח״ל, שנסע לריגא כבר בחודש תשרי. 
משם דיווח למנהל אדודת חסידי חב״ד בארה״ב, הר״י דזייקאבסאן, על הצלת 
נלקחו  היד  כי כתבי  עולה,  ועל הצלת הספרייה. מאגרותיו  ביתו,  ובני  הרבי 
לוורשא, ואילו הספרייה עצמה נשארה באטוואצק, בדירתו של כ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ. ]חוץ מתיבת כתבי הקודש של כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב, אותה לקח 
מהלהבות  המנוסה  בעת  גם  בקאסטרמה(,  לגלות  כשנשלח  )גם  תמיד  עמו 

בורשה הבוערת, ואיתה הגיע לבסוף לארה״ב[.

בנס  ורק  היד,  כתבי  אוחסנו  בו  במקום  שריפה  פרצה  חודשים  כמה  כעבור 
ניצלו הארגזים עם הכתבים; וכ״ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתאר זאת: 

״בשריפה נאבדו כל חפציהם .. היה להם אומץ הלב להציל את הכתבים״.

את  להבקיע  מנסה  בדרכים,  מיטלטל  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  ובעוד 
מדאגתו  לרגע  שקט  ולא  נח  לא   — הברית  לארצות  ולהגיע  הנאצי  המצור 
לגורל הספרייה וכתבי היד. הדרך היחידה להצלת הספרייה, הייתה, לערב את 
המימשל האמריקאי בעניין, שיודיע לקונסול בורשה שיקה את הספרייה תחת 
חסותו, שהרי, כאמור, ספרייה זו היא רכושה של תנועת חב״ד בארצות הברית.

היד  כתבי  של  התיבות  שלוש  הועברו  בנידון,  שהתנהלו  מהמגעים  כתוצאה 
לבניין השגרירות האמריקאית בורשה, והונחו שם למשמרת. תיבות אלו נשארו 
שם עד שארה״ב נכנסה למלחמה נגד גרמניה, ואז הוחרם בניין השגרירות וכל 
אשר בו על—ידי השלטון הגרמני. על נסיונות הצלתם של כתבי יד אלו, ועל 

החזרתם בשנים האחרונות — בהמשך.

עוד לפני צאתו מורשה, חתם כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע על הסכם עם העו״ד 
אהרון בלום, לפיו הוא מתחייב להמשיך בסידורי הצלת הספרייה, תמורת סכום 

של 1,000 דולר.

לשלוח  הייתה  והתוכנית  ארגזים,  ושבע—עשרה  במאה  ארוזים  היו  הספרים 
אותם מאטוואצק, דרך איטליה, לארה״ב. אולם עיכובים בלתי צפויים שינו את 
מסלול הנסיעה, והותוותה תוכנית למשלוח הארגזים דרך ריגא. אמצעי הקשר 
בין הרבי לאנשיו שבאטוואצק היה ר׳ מרדכי חפץ הי״ד. הוא היה זה שהציע 
להעביר את המשלוח דרך שטוקהולם שבשוודיה. כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע 
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הסכים לשינוי במסלול, וכעבור ימים אחדים סיפחה רוסיה את לטביה לברית 
מהחרמה  הספרייה  את  הציל  המסלול  ששינוי  בדיעבד,  התברר  המועצות. 

הקולקטיבית שביצע המימשל הקומוניסטי בכל אוצרות הרוח במדינה...

בקיץ ת״ש הגיעו מאה ארגזים לשטוקהולם, ונשלחו משם לניו—יורק כעבור 
ועד  עקבותיהן,  נעלמו  שם  בורשה,  נשארו  הנותרות  התיבות   17 ואילו  שנה. 

עתה לא ידוע מה קרה להן.

פדיית אוסף כתבי היד

הספרים  לאיתור  במאמצים  להמשיך  ניתן  היה  לא  המלחמה,  זמן  במשך 
והכתבים שנשלחו לורשה. בתום המלחמה פנה כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע אל 
גדולי הספרנים בני—יורק באיגרת בקשה מיוחדת, בה הוא מגולל את סיפור 

תלאותיה של הספרייה, מתאר את ייחודיותה וערכה,

בהם  הספרייה,  על  הערכה  במכתבי  הברית  ארצות  לממשלת  שיפנו  ומבקש 
יבקשו מהמימשל לפעול במלוא המרץ למען השבת האוצר לבעליו החוקיים, 

אגודת חסידי חב״ד בארה״ב.

במשך השנים תש״ו—תש״ח הגיעו כמה ספרים בודדים לכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ 
ספרים שנעלמו  ארגזי   17 מאותם  הם  אלו  ספרים  כי  וודאות  אין  אולם  נ״ע, 

בורשה.

השתדלותו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע להחזרת אוסף כתבי—היד, שכאמור 
הוחרם על—ידי הגרמנים, לא ניתנת לתיאור. הוא הפעיל צוות של עורכי—דין 

הרבי בכניסתו לספריה
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בוואשינגטון שבשיתוף עם אנשי מימשל ניסו לאתר את הספרים, אולם ללא 
הועיל.

הידיעה הראשונה על המצאותו של אוסף כתבי היד ב״יידישער היסטארישער 
אינסטיטוט״ בורשה, התקבלה באביב תשי״ז באגרת שקבל הרה״ח ר׳ פנחס 
אלטהויז ממר בערל מארק, מנהל הספרייה הנ״ל. הודעה על כך נמסרה לכ״ק 
גורודצקי  בנימין  ר׳  מהרה״ח  ביקש  והרבי  שליט״א,  המשיח  מלך  אדמו״ר 
לנסוע לספרייה בפולין ולבדוק האמנם מדובר בכתבי יד של רבותינו נשיאינו, 

והדרך להשגתם.

תשכ״ו  בשנת  הספרים.  הושבו  לא  בפועל  אולם  אירע,  בדיוק  מה  ידוע  לא 
נעשתה פריצת דרך קטנה: חבילת אגרות קודש של כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב 
המשיח  מלך  אדמו״ר  לכ״ק  שז״ר  מר  על—ידי  ונמסרה  לאה״ק,  הובאה  נ״ע 
ביקורו  בעת  תשכ״ו,  נחמו  פר׳  במוצש״ק  ליחידות  אליו  כשנכנס  שליט״א, 
בניו—יורק. כמו כן הגיעו בשנים הבאות כמה כרכי כתבי יד בודדים של כ״ק 

אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע )מאמרי תרפ״ו—תרפ״ז, ומאמרים בודדים(.

שוב  עלה  תשל״ב  שבשנת  עד  מהפרק,  הנושא  ירד  ארוכה  תקופה  למשך 
לכותרות, שבסיומן הוחזרו רוב כתבי היד לספריית ליובאוויטש בחודש תשרי 

תשל״ח. ומעשה שהיה כך היה:

בשנת תשל״ב קיבלה הספרייה הציבורית באוטובה מיקרופילמים מכל כתבי 
גם  וביניהם  בורשה,  אינסטיטוט״  היסטארישער  ה״יידישער  שבספריית  היד 
כתבי יד רבים השייכים לחב״ד. כשנודע על כך במרכז תנועת חב״ד, הושגו 
מייד צילומים מהמיקרופילמים של כתבי היד השייכים לחב״ד, ובמקביל החלו 

בהשתדלות להשגת רשיון לקבל את כל האוסף חזרה.

פגישות שקויימו עם בכירים במימשל האמריקאי הניבו תוצאות מבורכות: שר 
רשמית  בקשה  פולין  לממשלת  הגיש  קיסינג׳ר,  הנרי  מר  ארה״ב,  של  החוץ 
אנשי  פונים  כשבמקביל  האמריקאית;  השגרירות  מטעם  הספרים  להחזרת 
לפעול  בבקשה  בורשה,  נוצריים  לגורמים  בארה״ב  גבוהות  בדרגות  כמורה 

לשחרור הספרים.

מוהריי״צ,  אדמו״ר  כ״ק  של  מבנותיו  בתצהיר  המשלחת  הצטיידה  כן  לפני 
הרבנית ע״ה ואחותה, בו הם מצהירים כי בתור בנותיו של האדמו״ר — מוסרים 
הם את כל זכויותיהם בכתבים ובספרים הנמצאים באירופה ל״מרכז לענייני 

חינוך״.

התשובות שהגיעו מורשה היו, שהם אינם מאתרים את האוסף... אולם כעבור 
זמן קצר נשלח לשם הרה״ח ר׳ אהרון חיטריק שנודע כאחד המכיר את כתב 
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ידם של רבותינו נשיאינו, ובמשך שבוע איתר את אוסף כתבי היד של חב״ד.

שליחים  נשלחו  כשבמהלכם  האוסף,  החזרת  על  הדיונים  נמשכו  וחצי  שנה 
מיוחדים מטעם חב״ד לאמת את קיומו של האוסף, ורק בחודש תשרי תשל״ח 

הוחזר סוף סוף אוסף כתבי היד של ליובאוויטש.

כאשר הגיע אוסף כתבי היד לספריה, בשלהי תשרי תשל״ח, שהה כ״ק אדמו"ר 
מחודש  למעלה  הרופאים.  בהשגחת  שב—770  בחדרו  שליט"א  המשיח  מלך 
ימים שהה הרבי ב—770, והפעם הראשונה שיצא לחוץ הייתה כדי לראות את 
אוצר כתבי היד שהוחזר. בער״ח כסלו בא הרבי יחד עם מזכיריו לספרייה, כדי 
לבדוק את אוסף כתבי היד. שעתיים תמימות ישב הרבי ובדק את הכתבים, כרך 

אחר כרך, וכשגמר — חזר ל—770 לתפלת מנחה.

הזה  היקר  האוסף  מראיית  כתוצאה  לרבי  שנגרמה  הנח״ר  גודל  כי  ספק  אין 
הייתה גדולה, עובדה היא: למחרת, בר״ח כסלו, היתה הפעם הראשונה שהרבי 

נסע לביתו, מאז התקף הלב בליל שמיני עצרת.

לא כל האוסף הוחזר באותה הזדמנות. כעשרה כרכים מאוסף זה, הובאו לארץ 
ישראל בין השנים תש״ו—תש״ח, על—ידי מפקדת ״הבריחה וההעפלה״ ונמסרו 

לבית הספרים הלאומי שבירושלים.

של  נמרצת  השתדלות  החלה  בתשל״ח,  האוסף  של  הארי  חלק  קבלת  לאחר 
גורמים חב״דיים שונים להשגת שאר האוסף, ובתחילת שנת תש״מ הוחזרו גם 

כתבי יד אלו לספריית חב״ד.

אולם, עד ששלוחי חב״ד החזירו את האוסף, הצליחו סוחרי ספרים עתיקים 
לשחד את שומרי הפתח והבריח עשרות רבות של כרכי כתב יד נבחרים, אותם 

מוכרים במחירי עתק, זה שנים רבות.

רובם נמסרו בדרך זו או אחרת לחסידי חב״ד, ומשם לספריית אגודת חסידי 
חב״ד, אולם על—פי הרשימות נראה שעדיין קיימים כרכי כתב יד רבים בידיים 

פרטיות, והתקווה היא, שבסופו של דבר יוחזרו אף הם לספריית חב״ד.

איך הגיע 'אוסף שניאורסאהן' ל'ספריית לנין'?

ההצלחה העל—טבעית בהצלתו של אוסף כתבי היד מוורשה, וגם שאר האוספים 
הנוגעים בדבר, שאולי  זיק של תקווה בלבם של  מירושלים, הציתה  שהגיעו 
יצליחו למצוא ולפדות גם את אוסף הספרים של כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע.

במלוא  שהתלקחה  הראשונה  העולם  מלחמת  תרד״ע.  בשנת  החל  הסיפור 
לנסוע  שמוכרחים  להחלטה  נ״ע  מוהרש״ב  אדמו״ר  כ״ק  את  הביאה  עוזה, 

מליובאוויטש
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ולהעביר את אוסף הספרים הרחק מאזורי הקרבות. לשם כך הועברו הספרים 
שש  כעבור  פרסיץ.  ר״ז  החסיד  הגביר  של  ברשותו  שהיו  קוקורוב,  למחסני 
שנים, בשנת תרע״ט, הולאמו מחסניו על—ידי השלטונות, והספרים לא יכלו 

להישאר שם יותר.

הספרים.  להשבת  מסועפת  בפעילות  מייד  החל  נ״ע  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק 
ראשית פנה אל החסיד ר״ז פערסיץ, במכתב מו' כסלו תרפ"ב: ״בבקשה גדולה 
לכתוב לי בפרטיות ע״ד הספרים מה נעשה עמהם, איה הם עומדים ואם הם 

חבושים בהתיבות או פתוחים״.

ובאגרת נוספת מר״ח שבט תרפ״ב, לר׳ חיים מאנעסזאן כותב: ״ראשית כל 
אברך את ה׳, שהחיינו וקיימנו להתבשר מבשורת שלום הספרים, ספרי קודש, 
ית׳  בעזרתו  אשר  חושב  והנני  בזה,  נפשי  את  שהחי׳  הט״ג  על  רבה  ותודה 
צריכים להשתדל לקבלם אי״ה, ואצלי נמצא רשימה ממשקל כל ארגז וארגז, 
וגם נרשמו הנומערין, והספרים העתיקים ביותר, נמצאים בארגזים מיוחדים, 

ואם אוכל עתה למצוא הרשימה אעתיק אי״ה, ואשלחנה לידידי.״

בד בבד פנה למחלקת הספריות המדעיות ״נארקאמפראס״, שהספרייה עמדה 
פנייה  לאחר שקבלו  הספרים.  להחזרת  אישור  לקבל  בבקשה  שיפוטה,  תחת 

דומה גם מועד בתי הכנסת היהודים — ניתן האישור המיוחל.

הספרים,  את  בו  להניח  ראוי  מקום  היה  שלא  כיון  מייד,  נוצל  לא  האישור 
ויותר מארבע שנים לאחר הלאמתם — הועברו הספרים לספריית רומיאנצוב, 

הנקראת היום ״ספריית לנין״.

נסיונות ראשונים

בשנת תרפ״ה, כאשר כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע קבע את משכנו בלנינגרד, 
ובדירה היה מספיק מקום עבור הספרים היקרים לליבו — מיהר הרבי לדרוש 
מהנהלת הספרייה את החזרת ספריו, וכך הוא כותב למנהל הספרייה: ״כבר 
התחלתי פעם אחת להשתדל בדבר החזרת הספרייה, כבעלה החוקי, והבקשה 
התקבלה בחיוב על ידי מחלקת הספריות של ה״נארקאמפראס״. אלא שבאותה 
שעה לא היה לי מקום להניח בו הספרים, ועל כן לא היה באפשרותי לנצל את 
הרשיון הניתן לי, והספרים נשארו במחסנים. כעת, שעברתי לגור בלנינגרד, 
יש לי האפשרות להניח הספרים בביתי ולהתחיל שוב להשתמש בהם לעיסוקי 

המדעיים״.

במענה לבקשתו זו, השיבו מנהלי הספרייה במכתב בו הם מונים כמה סיבות 
לאי הסכמתם להחזרת האוסף. בין השאר כתבו, שלדברי הספרן מר שמואל 
אייזנשטט יש לספרים אלו חשיבות מיוחדת, ולא כדאי להחזירם. עוד כתבו 
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שמכיון שהמחלקה היהודית דלה באוספים — מחרימים הם אוסף זה על מנת 
להעשיר את האוסף של המחלקה היהודית...

אבל, הסיבה העיקרית לאי—החזרת האוסף הייתה טענתם, שהם אינם מוצאים 
את האישור מה״נארקאמפראס״ להחזרת אוסף הרבי.

הרבי לא נח ולא שקט, עד שהשיג אישור נוסף להחזרת הספרים. אלא שגם כאן 
עמד לו לרועץ אותו ספרן בשם שמואל אייזנשטט. הלה, היה דוגל בציונות, 
ורצה לנקום במשפחת בית הרב שכידוע התנגדו לציונות, ובשל כך העלים גם 

את האישור השני. ומעשה שהיה כך היה:

החסיד ר׳ חיים מאנעסזאן, מי שהיה גבאי בית הכנסת ליובאוויטש במוסקבה 
והתעסק בהחזרת הספרים, ניגש עם הרשיון החדש למשרדי הספרייה וביקש 
להוציא את הספרים. הפקיד לקח ממנו את התעודה והודיע לו שרק למחרת 
הוא יוכל לבוא ולהוציא את הספרים. כשהגיע בזמן המיועד לקבל את הספרים 
הודיעו לו חגיגית כי התעודה אבדה, ואם הוא מעוניין לקבל את הספרים — 
הוא צריך להביא תעודה חדשה... כמובן שתעודה חדשה לא ניתנה, והספרים 

נשארו בספריית לנין.

ניסה  ושם  כך,  אחר  קצר  זמן  לארץ  עלה  הנ״ל,  אייזנשטט  מר שמואל  אגב, 
של  הספרים  אוסף  החזרת  נגד  שלחם  זה  היה  שהוא  העובדה  את  להסתיר 
הרבי מליובאוויטש. ולא עוד, אלא שברוב חוצפתו העיז כעבור שנים )באייר 
תשכ״ח( לכתוב מאמר ב״העבר״, זכרונותיו משנים עברו, ושם, לא רק שטשטש 
את חלקו באי—החזרת הספרים, אלא אף ממציא סיפור, לפיו הועבר האוסף 
את  החביאו  המהפכה  לאחר  וכאילו  תערוכה,  לשם  למוסקבה  מליובאוויטש 

הספרים במחסני פרסיץ, ובגלל זה הולאמו...

גם ״אגודת התמימים״ של ארצות הברית בראשות הרב אליהו סימפסון, ניסו 
להתערב בנידון הספרים, ואף זכו לקבל עידוד מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע. 
הרבי עצמו המשיך להשתדל להחזרת האוסף עד לצאתו מרוסיה בשנת תרפ״ח, 

ולשם כך הפעיל גורמים שונים בעלי השפעה, אולם ללא הועיל.

לסייע  וביקשו  בריגא,  הרוסי  לשגריר  במכתב  פנה  מרוסיה  צאתו  לאחר 
ולהשפיע על המימשל הסובייטי להחזיר את ספריתו. במכתב, שהעתק ממנו 
נשלח לאחד החסידים בארה״ב העוסקים בנושא, מתאר הרבי את חשיבותה 
על— דורות  כמה  במשך  נאספו  שבה  שהספרים  המשפחתית,  הספריה  של 
ועוברת בירושה מאב לבן. למרות שעבור המימשל  ידי אבותיו האדמורי״ם, 
הסובייטי אין ערך מיוחד בספריה זו, שמחזיקה רק ספרי קודש, ואפשר להשיג 
דוגמתם בחנויות ספרים — הרי בשבילו היא בלתי—מוחלפת, כיוון שבספרים 
אלו למדו אבותיו הרביים, וכן הוסיפו כו״כ תיקונים על גליונות הספרים בכתב 
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ידם. עוד כותב הרבי, שעל רוב הספרים רשום שמו בר״ת י. ש. וגם, שכאשר 
רשום  ועליהם  ארגזים,  ב—34  ארזם   — במחסן  לשמירה  הספרים  את  שלח 

״ספריית שניאורסאהן ליובאוויטש״.

חורף תרצ״ב,  זה בשלהי  היה  לנושא.  נדרש  הרבי מלך המשיח שליט״א  גם 
שעה שהרבי שהה בברלין. במכתבו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ אליו, מבקשו 
הרבי הריי״צ להפגש עם אחד משרי הממשלה בשם מר וייסמאן. הלה, שנטל 
כ״ק  את  אסרו  כאשר  הסובייטי  המימשל  על  הבין—לאומי  בלחץ  פעיל  חלק 

אדמו״ר מוהריי״צ בתרפ״ז — היה יכול להועיל גם בפרשת הספרייה.

היכולים  שכנוע  דרכי  מוהריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  מציע  ומפורט  ארוך  במכתב 
להשפיע על אחד ממקורביו של השר, מר האנץ גלאסר, לגשת אליו ולבקש 
ממנו על החזרת הספרים. גם כלפי השר, כותב הרבי בפרוטרוט כיצד ניתן יהיה 

לשכנעו להכנס לנושא בכל המרץ:

— כאשר יאמרו לשר שהרב שניאורסאהן מבקר במדינות העולם ומשבח את 
כדי  ותוך  הסובייטי,  מהכלא  למען שחרורו  נמרץ  פעיל  שהיה  וייסמאן  השר 
כך יסבירו לו ששחרורו של הרבי הוא רק חצי טובה, כיון שהאוסף המשפחתי 
שלו נותר ברוסיה. עוד צריך להסביר לשר, שעם קצת רצון טוב יכול המימשל 
הסובייטי לשחרר את האוסף, כיון שלא מדובר באוסף רציני, ורק עבור הרבי 
הוא חשוב, משום היותו ספרייה משפחתית, ולרבי יש קשר נפשי עמוק לספרים.

במראה  היא  הספרים  רוב  של  כריכתם  ספריו:  את  הרבי  מתאר  זה  במכתבו 
וצבע חום־שוקולד.  ירוק—כחול  נחלקים לשני צבעים: צבע  ובכללות  מיוחד, 
באמצעות   — והשאר  הספרים,  רוב  את  להכיר  ניתן  הרבי,  כותב  אופן,  בכל 

רשימות מפורטות.

על  הברית  בארצות  המימשל  בצמרת  גבוהים  דרגים  להפעיל  החל  בבד  בד 
מנת להחזיר את הספרים, ובשנת תרצ״ג הגישו חסידי חב״ד בארה״ב עצומה 
מטעם ״אגודת חסידים אנ״ש חב״ד״, לסנטור מר בארא, בבקשה שיפעיל את 
ונחוצים  יקרים  שכ״כ  הספרים  את  שיחזירו  הסובייטי  הממשל  על  השפעתו 

לרבי והחסידים )ראה צילום(. אולם לא ידוע לנו מה עשה הסנטור בנידון.

בשלב מסויים, בשנת תרצ״ד, ניסו לגייס למטרה זו גם שר החוץ של ארצות 
תושב  אינו  והרבי  היות  כי  ענה,  החוץ  שר  של  מקומו  ממלא  אולם  הברית, 

ארה״ב — אין הם יכולים להתערב לטובתו אצל המימשל הסובייטי.

שנה לפני כן, בתרצ״ג, שלח החסיד ר׳ יצחק אווערבוך מכתב לאחד החסידים 
בארה״ב שהתעסק בנידון, על—מנת להעבירו לכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, 

בזה הלשון:
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הספרים,  שלהם.  הספרים  להשיג  אפשרות  לכ״ק  להציע  בידי  עלתה  ״עתה 
שינוי  עליהם  עבר  וחלקם  בארגזים,  שינוי  בלי  כקדם  מונחים  עדיין  חלקם 
מעשה )בימים אלו עיינתי בספר אחד, שו״ת, אשר נמצא בבית אוצר הספרים(, 
)הנקרא רומיאנצסקי  נגרע, כולם נמצאים באוצר הספרים  אך מספריכם לא 
ביבליאטעק(, לרגלי משרתי אני נעשיתי יוצא ונכנס שמה, תחת יד פרופסור 
מסחר,  של  ומתן  משא  לשום  שייך  אינו  הזה  הספרים  אוצר  אחד.  )טעפער( 
אך כאן יש אגודה הנק׳ בשם ׳מעזדי גאראדנע קניגע׳ המתעסקים גם במקח 
וממכר של ספרים, והיות שיש לי יד שמה — יש סברה להוציא את הספרים 
לכן,  למוכרם,  כדי  קניגע׳  ׳גאראדנע  להאגודה  הביבליאטעק,  מן  כזה  באופן 
אם רצונכם תקיף לזה, צריך באופן מהיר על—ידי בית מסחר ספרים של חו״ל 
ממחנו או ממקום אחר, לכתוב למוסקבה על אדרס זה ] . . [, שברצונכם לקנות 
שלכם,   הקטולוג  במכתב  ולהניח  כ״ק,  של  הספרים  רשימת  על—פי  הספרים 
ועל—ידי המכתב הזה יוקחו מהאוצר להאגודה, ואז אי״ה יוקל העניין ביותר, 
ונוכל בעזה״י לדבר מדין מקחם, אך כל זה צריך להיות משם איזה בית מסחר 
ספרים, ושם כ״ק בל יודע כלל, והנני מצפה לתשובת כ״ק איך להתעסק בזה״. 

גם אודות מכתב זה — לא ידוע לנו מה היה בסופו של דבר.

איזכור אחרון אודות השתדלותו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ בנידון, אנו מוצאים 
במכתבו של הרבי מטבת תרצ״ו, אל החסיד ר׳ זלמן אידל זיסלין, בו מבקש 
ממנו הרבי להשתדל להכנס לספריית לנין כעובד בספרייה, ובמסווה זה לחדור 

אל החדרים בהם מוחזק האוסף, ולדווח לרבי על מצבו.

מאז, במשך חמישים שנה, אבד הקשר ולא הייתה שום ידיעה מהאוסף החשוב 
הזה. שמועות טענו כי האוסף התפרק ונמסר לספריות שונות. שמועות אחרות, 
הועבר  כולו  האוסף  כי  טענו  התקופה,  בעיתוני  שנרשמו  בידיעות  שאוששו 

לספריית היבסקציה.

שנים  באותם  שכן  השנייה,  השמועה  של  מנכונתה  דוקא  היה  הגדול  החשש 
היסוד  עד  נחרבו  ושתיהן  היבסקציה,  על—ידי  ציבוריות  ספריות  שתי  הוקמו 
והנותר  ימ״ש,  הנאצים  על—ידי  נבזזו  הספרים  רוב  הנאצי,  הכיבוש  בזמן 
לפליטה הוחרם על—ידי המימשל הסובייטי. היה ספק גדול — האם האוסף הזה 
עדיין קיים? חשש נוסף היה, שגם אילו נשארו הספרים בספריית לנין — ייתכן 

והם פוזרו במחלקות השונות של הספרייה, ולא יהיה ניתן לאתרם.

המאמצים להחזיר את הספרים, נמשכים עד היום, והם קובעים ברכה לעצמם. 
על כן, לא נאריך כאן בפירוט הפעולות הרבות שנעשו בנידון זה.

52
תשרי תשע"ח | גליון ב



ספריית כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

המידע שיש בידינו על ספרייתו הפרטית של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
לפני נישואיו, מעט ודל הוא. השמועה מספרת על ש״ס פרטי )הוצאת חורב( 

שהיה ברשותו אולם לא ידוע לנו פרטים מדוייקים על ספרים נוספים.

גדולי  לו  נישואיו עם הרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא ע״ה, העניקו  בעת 
ידוע לנו על ספרו של ה״אור שמח״ שעל  ישראל את חיבוריהם. כך למשל 
דף השער שלו כתב הרבי ״מספרי מנחם שניאורסאהן י״ד כסלו ה׳תרפ״ט״; 
גם הגאון הר״מ שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין העניק לו את ספרו ״אור 
קדישין  עילאין  אבהן  בני  הגפן  לענבי  דרשא  ״מתת  עליו:  ורשם  המאיר״, 
ביום החתונה ג׳ וישלח תרפ״ט בעיר ווארשא יצ״ו מאת המחבר..״; ובאגרת 
למורע״ז סלונים מכ״ח טבת תרפ״ט, מודה לו הרבי מקרב לב על משלוח הספר 

״ישמח משה״, כדורון דרשה.

בספרייה נמצאים כיום מספר ספרים עליהם חתם הרבי את שמו הק׳, אולם 
לידיו  הגיעו  אלו  שספרים  שמסתבר  אלא  רכשם,  מתי  בבירור  לנו  ידוע  לא 
בטרם קיבל עליו את הנשיאות. בשנים שלפני הנשיאות קיבל הרבי ספרים גם 
ממחברים שונים ששלחו אליו את ספריהם, והרבי היה מעיר על רבים מהם. 
עובדה זו משתקפת בסדרת האגרות קודש שלו, שברבות מהאגרות אנו מוצאים 

את הערותיו של הרבי מלך המשיח על ספרים ומחברים שונים.

אוסף כתבי—היד

על אוסף כתבי היד של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט"א, סיפר הרבי בעצמו 
בשיחת כ׳ כסלו ה׳תשל״ז, בנוגע ל׳המשך תרע״ב׳ הידוע:

המשך זה — שלא כמו כמה וכמה עניינים שלא נשתמרו בשלימותם — נשתמר 
וגם  והקיצורים,  הפרקים  חלוקת  עם  סופו,  ועד  )מתחילתו  בשלימותו  וישנו 

החלק שלא נאמר( — בצילום שנמצא ברשותי מזה כמה וכמה שנים,

— כשכ״ק מו״ח אדמו״ר נסע מביתו ]כנראה בשנת תרפ״ט־צ לארה״ב[, חיפש 
להחזירם  מנת  על  הכתבים,  את  בידו  ולהשאיר  עליו  לסמוך  שיוכל  מישהו 
כשלימות, וכנראה שלא הייתה לו ברירה אלא למוסרם בידי,״ כשראיתי שבין 
הכתבים שנמסרו בידי ישנו גם ״המשך תרע״ב״, חטפתי מיד )״איך האב גלייך 
ועשיתי  אהער״(  און  אהין  ארומטראכטן  זיך  מ׳וועט  איידער  נאך  געכאפט, 

צילום מכל ההמשך, וצילום זה נמצא ברשותי עד היום.

בהזדמנות זו צילם הרבי גם את חלקם הגדול של כתבי היד של כ״ק אדמו״ר 
מוהרש״ב נ״ע. בשנים הראשונות לנשיאותו כרך הרבי את כתבי היד הללו, 
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האדמו״ר  מאמרי  של  הגדול  חלקם  אלו  מצילומים  נדפסו  הימים  וברבות 
הרש״ב, כי בעת המלחמה אבדו, בין השאר, כמה כתבי יד של הרבי הרש״ב.

אדמו״ר  כ״ק  של  מספרייתו  יד  כתבי  כמה  בספרייה  נמצאים  זאת  מלבד 
והרבי  שליט״א,  המשיח  מלך  אדמו״ר  לכ״ק  במתנה  שנתנם  נ״ע,  מוהריי״צ 
חתם עליהם את שמו הק׳ בראשי—תיבות: ״מש״נ״. התייחסות לכתבים אלו 
אנו מוצאים באגרת של הרבי בה הוא מציין ל״ביכל כתי״ק הצמח—צדק על 

משניות, שקבלתי במתנה מכ״ק שליט״א״.

בכללות יש לציין שכל אוסף הכתבי יד קודש של כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ היה 
פתוח בפני הרבי. הרבי גם סידר את הכת״י ולכמה מהם ערך מפתחות וכיו״ב. 
הרבי אף ערך לעצמו רשימה מכל הביכלאך כתי״ק הנמצאים בספרייתו של 
ביכלאך  וכמה  כמה  אח״ב  לפדות  הצליחו  זו  רשימה  ובזכות  הריי״צ,  הרבי 

שנמצאו בשבי בספריה הלאומית בירושלים.

בסעודת אחרון של פסח ה׳תשכ״ח, סיפר הרבי, שבתקופת המלחמה ]כנראה 
רבותינו  מכתבי  העתקות  של  יד  כתבי  כמה  קיבל  שבצרפת[,  בווישי  בהיותו 

נשיאינו שהיו שייכים לדודו הרמ״מ שניאורסאהן, בנו של אדמו״ר מוהר״ש.

בתקופה זו היה מקבל גם את המאמרים והשיחות שהאדמו״ר מהוריי״צ נ״ע 
אמר וכתב, ובאגרות הרבי הריי״צ אליו, מדווח לו הרבי הריי״צ על משלוח 
המאמרים. כן הי׳ מבקש מכמה חסידים שישלחו אליו את מאמרי ושיחות הרבי 

הריי״צ וכיו״ב.

 — המזכירות  העתק   — לרבי  נשלחו  תרפ״ח—ת״ש,  השנים  במשך  בנוסף, 
מאגרותיו של הרבי הריי״צ שתוכנן שייך לרבים. על כמה מהם ביקש הרבי 

הריי״צ את הערותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ולדוגמא, מובאת כאן

אגרת כ״ק אדמו"ר הריי״צ אליו מז׳ אייר תרצ״ג: "בטח קבלת העתקת המאמר 
והיכולת לעשות בעד החסידות, אם  טבע מהדורא בתרא, כן המאמר החובה 
למדתם בעיון הראוי הייתי חפץ לידע אם יש לך איזה הערות ודעתך אם כדאי 
לפרסמם". את האגרות הללו סידר הרבי לפי סדר מקבלי האגרות, וצירף להן 
מפתח בו רשם את תוכנה של כל אגרת. את כל האגרות שמר הרבי שליט"א 
הדפיס  זה  אגרות. מאוסף  כאלף  מכובד שמנה  אוסף  נוצר  וכך  מלך המשיח, 

הרבי כמה וכמה אגרות בהתמים ועוד.

]בקשר להתמים מועתק כאן קטע מאגרת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ לבתו הרבנית 
לאחרונה,  שפורסמה  תרצ״ה  סיון  מכ״ב  ע״ה,  מושקא  חי׳  מרת  הצדקנית 
בתרגום חופשי: "בעזה״י ע״י העבודה וההתענינות מאישך הנכבד חתני יקירי 
וחביבי הרב שי׳ יודפס בקרוב כתב עת מאוד חשוב בשם ״התמים״, העורכים 
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הרשומים על הדף יהיו אחרים, אך כל העבודה היא שלו — בלי עין—הרע אברך 
מאד מאד חשוב"[,

כתבי—היד של הרבי

בנוסף לאוסף כתבי היד של רבותינו נשיאינו, אסף הרבי גם את כתביו שלו, 
לעצמו  הרבי  רשם  ואילך  תרפ״ה  משנת  מבוטלת.  לא  בכמות  הם  אף  שהיו 
מאגרות  ענינים  וכמה  כמה  העתיק  הריי״צ;  מכ״ק  ששמע  וסיפורים  שיחות 
וכן ערך  הרבי הריי״צ; רשם ביאורים בנגלה ובדא״ח על־פי פרד״ס התורה, 
בשנים אלו מפתחות לספרי ומאמרי רבותינו נשיאינו. את המפתחות הדפיס 
הרבי בעצמו במשך השנים, וגם הביא כמה וכמה ענינים מרשימותיו באגרות 
הקודש, בלוח היום יום, ובספר המנהגים, וכיו״ב. חלק מרשימותיו, מיאן הרבי 

להדפיס. את רוב הכתבים הללו החזיק הרבי בחדרו הק׳, וחלקם בביתו.

שונים,  חיים  ובתנאי  שונים,  בזמנים  נערכו  הם  כי  הרבי  כתב  על המפתחות 
על  בנוסף  זאת  כל  ובו׳.  ומצוק  מצור  של  ובמצב  והרחבה,  רווחה  של  במצב 
חיבורו על ההגדה־של־פסח, לוח היום יום, תשובות וביאורים, הערות וציונים 

למאמרי רבותינו נשיאינו, שנכתבו נערכו לפני קבלת הנשיאות.

מרוגוצ׳וב,  האדיר  הגאון  עם  עניפה  התכתבות  הרבי  קיים  אלו  בשנים 
ותשובותיו של הרגוצ׳ובר תרמו את חלקן לאוספו של הרבי. ואם כבר מזכירים 
התכתבות — אי—אפשר שלא להתייחס להתכתבות של הרבי עם אביו רבי לוי 
יצחק. התכתבות זו, בנגלה, חסידות וקבלה, נמשכה כמה שנים. היא התחילה 
שנת  עד  ונמשכה  מרוסיה,  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  יצא  שאז  בתרפ״ח, 

תרצ״ט, שאז נאסר אביו.

אדמו״ר  כ״ק  לו  הבריק  לווישי,  מפאריז  ימ״ש  הנאצים  מצפורני  כשברח 
מוהריי״צ: "הבריק... אם לקחת אתך ספרים וכת״י". במברק זה התכוון, כפי 
לרבי  שייכים  שהיו  יד  לכתבי  גם  אלא  הרבי  של  יד  לכתבי  רק  לא  הנראה, 
הריי״צ והיו אצל הרבי. השערה זו מאוששת באגרת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ 
לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט"א מי״ג ניסן תרצ״ח, שפורסמה לאחרונה, 
וז״ל: "בהכתבים אשר הנחתי ישנם הרבה מינים ממינים שונים, בטח ישנם 
כתבי יד קודש, ורשימות שונות של אחרים ושלי... ובמדה, האפשרית הייתי 
מבקש לסדרם ענינים ענינים, וכמדומה לי אשר שם צריך להיות הרבה כתבי 
יואיל  ולכשיסדרם  ותמונתו,  נ״ע ראזענבאום  ר׳ אברהם חיים  יד של החסיד 

להודיעני. כפי הנראה נשארו הכתבים הללו אצל הרבי.

באותה אגרת מזכיר הרבי הריי״צ מאמרים נוספים שהשאיר אצל הרבי שליט"א 
מלך המשיח, וז״ל: "בין הכתבים תכריך העתקות ישנו מאמר וירד אנוס על פי 
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הדיבור ועוד איזה מאמרים בהגדה, את אשר כתבו הוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק 
זצוקללה״ה נבג״ט זי״ע בהיותו חג הפסח תרס״א בויערעס האפען באייערין, 
תוכל ללמדם וליתן לגיסך הנעלה חתני יקירי וחביבי הרמ״מ שליט״א הכהן 

]הארנשטיין[",

]ברשימת מאמרים שבגוכי״ק כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נרשמו ארבעה מאמרים—
ביאורים על ההגדה, ולעת־עתה לא נמצאים תח״י. ואולי גם הם נמצאים בביתו 

של הרבי.

מפליא הדבר שאת מאמרים אלו לא הכניס הרבי ברשימת מאמרי דא״ח של 
כ״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע שהדפיס, למרות שידע אודותם. אין לנו אלא לומר 
שמסיבות שאינן מובנות לאנשים כערכנו, העלים הרבי כתבי יד אלו מידיעת 

הציבור, והם בבחינת ״כמוס הוא עמדי חתום באוצרותי״...[.

מה נתן הרבי לפירסום?...

בחסדי השי״ת הצליח הרבי להציל אתו עמו את הכתבים והספרים והגיע צלחה 
ביום כ״ח סיון תש״א לארה״ב. חלק מהספרים והכתבים העביר במשך השנים 

לספריית המל״ח, אך חלק מהם השאיר בביתו וחדרו הק׳.

הרבי(  הוראת  )לפי  ערך  בעת שהספרן  בשנת תשל״ט,  לערך  השנים,  באחד 
קטלוג מכל כתבי—היד הנמצאים בספריה, שאל הספרן —אולי כדאי לרשום גם 
את הכתבי—יד שבחדר כ״ק אד״ש? והרבי השיב: ״אלה שהנני מוסר להניחם 

בהספרי׳״.

ממענה זה עולה ברור, שכתבים המונחים בחדרו של הרבי — לא רק שהרבי לא 
רוצה בפרסומם, אלא שגם העלימם מהספרנים של ספרייתו, עד כדי כך שלא 

רצה שיירשמו בקטלוג הספריה!

בהדפסת  שהתעסק  החסידים  אוצר  מערכת  מחברי  אחד  קיבל  דומה  תשובה 
המאמרים, וכאשר נודע לו שבביתו של הרבי נמצא ביכל כתי״ק של מאמרים 
מאחד הרביים — ביקש מהרבי את הביכל על—מנת להדפיסו. הרבי ענה לו 

חד—משמעית, שידפיס מהביכלאך הנמצאים בספריה.

מטענות אלו עולה, כי בה בשעה שהרבי עודד, זירז וביקש שכל מי שיש תחת 
אוצר  למערכת  זאת  שישלח   — נדפסו  לא  שעדיין  רבותינו  של  כתמיד  ידו 

החסידים על—מנת להדפיסם לתועלת הרבים,

רבותינו  ואגרות  ממאמרי  כתבי—יד—קודש  היו  ידו  שתחת  הרבי  לאידך,   —
נשיאינו ותלמידיהם — לא רק שחלקם לא נתן להדפיס אלא אפילו לא רצה 

שידעו אודותם! ועל כך נאמר: ״במופלא ממך אל תדרוש״...
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]כאן המקום לעורר, על אותם שמדפיסים לאחרונה חלק מכתבים אלו וכיוצ״ב 
שנלקחו—נגנבו מחדרו וביתו של הרבי שליט"א מלך המשיח — שיקחו לתשומת 

לבם את האחריות הגדולה שבהדפסת כתבים אלו[.

ספריית המל״ח —המוסד הראשון של הרבי

לענייני  דמרכז  הפועל  ועד  יושב—ראש  לתפקיד  הרבי  מונה  לארה״ב  בבואו 
חינוך. משרדו של הרבי היה בחדר שברבות הימים היה לחדר היחידות, ובאופן 
היו  אלו  קודש. ספרים  קירות החדר במדפים עמוסים בספרי  טבעי התמלאו 
בעיקר ספרים בסיסיים, וכאשר היה הרבי נזקק לספר מיוחד — היה משתמש 
בספריית אגודת חסידי חב״ד. בספרייה קיימים היום מספר כרטיסי השאלה 

שמילא הרבי, או שהספרן מילא עבורו, במשך השנים תש״ד—תש״ה.

יחסית, היה זה אוסף קטן. עיקר גידולה של ספרייה זו היה לאחר הסתלקות 
כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, כאשר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א עורר 
לממדים  היא  אף  גדלה  השנים  עד שבמשך  ספרים,  אליה  לשלוח  אנ״ש  את 
של ספריית אגודת חסידי חב״ד, וכאשר לאחר ה״דידן נצח״ איחדו את שתי 

הספריות — היה בכל אחת מהן כמאה אלף ספרים.

אך גם לפני קבלת הנשיאות ביקש הרבי לשלוח ספרים לספרייתו ונזכר הדבר 
למוהרי״ל  כתב  תש״ג  אב  מנחם  מר״ח  באגרת  ולדוגמא  מאגרותיו,  ברבות 
הכפול  ״למנחמי״  ס׳  קה״ת  של  להספרי׳  במתנה  ליתן  ירצה  "אם  הורביץ: 

שאצלו".

נקראת  היא  האגרות  ברוב  אך  קה״ת,  ספריית  הספריה  נקראת  זו  באגרת 
ספריית המל״ח.

באגרת מטבת תש״ח )אג״ק ח״ב(: "לפי אופי החוברת ראוי הי׳ שימצאו כרכי 
ירחון זה ]סיני[ בספרי׳ של המל״ח".

"שמחתי  חכ״א(:  )אג״ק  מארגנשטערן  למוהרמ״ר  תש״ט  אלול  כ״ו  ובאגרת 
אנו  ומודים  ונזיקין,  נשים  סדרי  גליוני הש״ס על  לאור ספר  יצא  כי  לשמוע 

לכת״ר ששלח לנו הספר שמצא מקום חשוב בספרי׳ שלנו".

מאגרות אלו עולה המסקנה, שהמוסד הראשון שנוסד ע״י כ״ק אדמו״ר מלך 
המל״ח,  מוסדות  שהרי  הקדושה!  ספרייתו  היא   — ביוזמתו  שליט"א  המשיח 
מחנה ישראל וקה״ת נוסדו ע״י כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ, אלא שמינה את כ״ק 

אדמו״ר מלך המשיח לעמוד בראשם.
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תנופת התרחבות —100,000 ספרים

עוד לפני קבלת  בבנית הספריה החל לאחר קבלת הנשיאות.  עיקר התנופה 
למדינות  שלוחים  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שלח  רשמי,  באופן  הנשיאות 
צפון אפריקה. במדינות אלו היה ניתן להשיג ספרים יקרי ערך בקלות, והרבי 

ביקש משלוחיו שלא לחסוך כל מאמץ ולהשיג עבור ספרייתו את הספרים.

מאות מכתבים הקדיש הרבי לנושא זה, בהם הוא מתווה דרכי פעולה לאיסוף 
הספרים. מלבד חיפוש אחר אוספים שלמים, מבקש הרבי משלוחיו ליצור קשר 

עם מחברי

ספרים או משפחתם, ולבקש מהם עותק עבור הספרייה. לאחד מהם, הרב יעקב 
גאנזבורג, משלוחי כ״ק אד״ש במילאנו, העניק הרבי ״יפוי כוח״ כדי להשיג 

ספרים לספריית הרבי.

לרכישת הספרים לא היה תקציב מיוחד, אולם ממון שהספרייה הייתה מאוגדת 
עם ה״מרכז לענייני חינוך״ — היה הרבי מורה לשלוח מספרי קה״ת תמורת 
הספרים הנשלחים. כך מופיע הציטוט הבא ברבות באגרותיו: ״אם רק ירצו . . 

ישלחו להם מהספרים הנדפסים על—ידינו״.

גם מאישים שונים עמם עמד בקשר — ביקש הרבי לשלוח ספרים לספרייתו. 
בין האנשים הללו אנו יכולים למצוא מנהלי ספריות, מחברי ספרים, מו״לים, 

ראשי ישיבות, רבנים, סופרים, וכל מי ששייך איכשהו לספרים.

גם הספרים אותם ביקש הרבי לספרייתו היו מגוונים מאוד, ואפילו עיתונים 
ובטאונים שונים, גם דברים שהם בבחינת ״דע מה שתשיב״... וכך כותב הרבי 
להרה״ח ר׳ חנוך גליצנשטיין: "מהנכון היה לסדר, אם אין הוצאות וקישויים 
ת״ו  דאה״ק  —עת[  ]מכתבי  המכ״ע  כל  את  כאן  להספרייה  שישלחו  בדבר, 

המופיעים ביום ועש״ק, שכפי השמועה יש בהם תוכן מעניין קיים".

גם לעורך כתב העת ״הספר״, ר׳ צבי הרכבי, כותב הרבי: "במענה על שאלתו, 
הנה מעוניין אני בכל ענייני הדפוס שיש להם איזה שייכות ליהודים וליהדות". 
לספריית  המזכיר את חשיבות משלוח הספרים  אליו, מסביר  ובאגרת אחרת 

הרבי:

"נודע לנו, אשר כבודו הוא עורך, או עורך גם עתה המכ״ע ]מכתבי עת[ של 
משרד הדתות, ובודאי ירצה להמציא להספרייה של כ״ק אדמו״ר שליט״א את 
החוברות שהופיעו וגם אלו שיופיעו בעתיד, כיון שספרייה זו הוא ג״כ עניין 
דתועלת הרבים, באשר הפעולות השונות בחוגים הכי שונים אשר על—ידי כ״ק 
ישראל  לחיי  בהנוגע  ומלאה  נכונה  אינפורמציא  דורשות  שליט״א,  אדמו״ר 

בכלל, ובארץ הקדושה בפרט, ות״ח מראש על טרחתו בזה.
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מובן, שבקשה זו הרי היא גם בנוגע לשאר ספרים ומאמרים של משרד הדתות, 
או גם משרדים אחרים, שיד כב׳ מגעת שם".

נשיאינו,  רבותינו  נוספים של מאמרי  יד  כתבי  לחפש  הרבי  בבד המשיך  בד 
עשרות  שכלל  באברויסק״  ״אוסף  לרבי  הגיע  כך  בכלל.  עתיקים  וכתבי—יד 
יד עתקים, ששלוחי  ועוד מאות כתבי  ביכלאך של מאמרי רבותינו נשיאינו, 
המלך ואנ״ש שיחיו הביאו לרבי מכל רחבי תבל, וכיום יש בספרייה למעלה 
מאלפיים כרכים של כתבי יד. כל—זאת, בנוסף לעשרות אלפי אגרות ומסמכים 

שונים הנמצאים ברשות הספרייה.

•

מבצע  על  ובנייתו,  הספרייה  בניין  רכישת  הספרייה,  התרחבות  המשך  על 
הספרים בשנת הקהל, ועוד — ראה בספר ״ספריית ליובאוויטש״.

מה מתאים יותר לסיים סקירה זו בקריאה של חיבה לכל אנ״ש יחיו, להרתם 
למימוש רצונו של הרבי שליט"א מלך המשיח — להרחבת הספרייה ״בספרי 
כל  ובכלל   — וכיו״ב,  חוברות  כתבי—עת,  כולל  היהדות,  מקצועות  בכל  ערך 

חומר שיש לו איזה שייכות שהיא ליהודים ויהדות״.

נעוץ תחילתן בסופן, ומעניין לציין, שדוקא הספרייה, שכאמור, הייתה המוסד 
הראשון שהקים הרבי — לא זכתה לחגוג עד עתה את חנוכת—הבית, וכתשובת 
להחליט  למועד  חזון  ״עוד   — הבית  חנוכת  את  לחגוג  להצעה  בקשר  הרבי 
עד״ז״; וכנראה שחגיגה זו תיערך יחד עם חנוכת בית רבינו שבבבל, וחנוכת 

בית המקדש השלישי, בהתגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א.
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ליל א׳ דראש השנה

בשעה 7:35 לערך )כשלשת רבעי שעה לאחר 
לבית  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס  השקיעה( 

הכנסת לתפילת מעריב. 

דקות  לכמה  במקומו  התיישב  לבימה  בעלותו 
לשיר  וסימן  קם  ואח״כ  תהילים,  לאמירת 
על  קלות  להכות  כשממשיך  מלכנו״,  ״אבינו 

הסטנדר בידו השמאלית הק׳, וחזרו על הניגון 
ג״פ. 

וכשהוא  הקהל,  לעבר  פנה  התפילה  לאחר 
טוב,  יום  ״גוט  רם:  בקול  אמר  הק׳  ידו  מניף 

לשנה טובה תכתב ותחתם״. 

יום חמישי, א׳ תשרי — א׳ דראש השנה

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  לערך   10:00 בשעה 
האחת  כשבידו  שחרית  לתפילת  שליט״א 
מראשקוב(  )לר״ש  האריז״ל  סידור  סידורו, 
השופרות  השני׳  ובידו  אור״,  ״יהל  ותהילים 
העטופים במטפחת לבנה. אחריו הלכו הריל״ג 

והריב״ק כשבידיהם שלוש חבילות של פני״ם 
)חבילה אחת גדולה ושתי חבילות קטנות(, והן 
הונחו על שולחן קטן הסמוך למקומו של כ״ק 

אדמו״ר שליט״א. 



שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עודד  התפילות  במשך 
בתנועות ידו הק׳ כל ניגון שהחל הש״ץ לשיר. 

כשנקרא כ״ק אדמו״ר שליט״א למפטיר, לקח 
והמזכירים  השופרות,  ואת  הסידור  את  עמו 

הביאו את הפני״ם. 

לאחר ההפטרה הכין עצמו לקראת התקיעות, 
המזכירים  מיוחד.  בסדר  השופרות  את  וסידר 
הניחו את חבילות הפני״ם על בימת הקריאה, 
החבילות  את  קירב  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 
אליו ואז כיסה את עצמו ואת חבילות הפני״ם 

בטלית לזמן מה. 

באמירת  ופתח  הק׳,  ראשו  הגבי׳  אח״כ 
אמירת  זמן  במשך  והפסוקים.  ״למנצח״ 
״למנצח״ כיסה את עיניו הק׳ בטלית, וכן הי׳ 

לפני הברכות. 

והפסוקים שלפני  ״למנצח״  אמירת  לאחר 
את  בידו  לקח  הברכות,  את  בירך  התקיעות 
אחד השופרות והחל בתקיעות. התקיעות היו 

ברורות וללא קשיים. 

התקיעות,  שלאחר  הפסוקים  את  אמר  בסיום 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עשה  למקומו  ובשובו 

את סיבוב ״החזרת הפנים״ לאט יחסית1. 

1( ע״פ א׳ היומנים הי׳ זה במהירות. 

בסוף ברכת ״זכרונות״ בתפילת מוסף, ירד כ״ק 
אדמו״ר שליט״א מהבימה ועלי׳ עלו הכהנים. 
אדמו״ר  וכ״ק  הכהנים,  ירדו  התפילה  בסיום 
שליט״א אמר: ״ישר כח כהן״ לכאו״א. כשירד 
ר׳ יעקב שי׳ כ״ץ אמר לו כ״ק אדמו״ר שליט״א 
״ישר כח״ בחיוך רחב, ואח״כ עשה לו תנועה 
של ״ישר כח״ בידו הק׳, כשהוא ממשיך ללוות 

את הנ״ל במבטו עד ירידתו מהבימה. 

את  בידיו  ולקח  הבימה  על  עלה  אח״כ 
הקהל  לעבר  ופנה  וכו׳,  והשופרות  הסידורים 
אמר:  אח״כ  הגבאי.  להודעות  מאזין  כשהוא 
וגם  הקהל,  לעבר  )בשקט(  טוב״  יום  ״גוט 

ליחידים כרגיל. 

מה  וזמן  מנחה,  תפילת  התפללו   5:30 בשעה 
יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א לחצר בה  לאחרי׳ 
נמצאת בריכת התשליך. כ״ק אדמו״ר שליט״א 
וכמה  בלוויית המזכירים  נכנס אל תוך החצר 
והחל  התשליך,  סדר  את  אמר  אנ״ש,  מזקני 
את  וניער  נעצר  ואז  הפתח,  לעבר  להתקדם 
את  בחזקה  עודד  כשיצא,  קטן.  הטלית  שולי 
שירת הקהל, שעמדו ממול על פני הרחוב )ע״ג 

פירמידות מאולתרות(. 

בצאת כ״ק אדמו״ר שליט״א ומלוויו, נכנסו כל 
הקהל. 

ליל ב׳ דראש השנה

בשעה 8:15 לערך נכנס כ״ק אדמו״ר שליט״א 
בכניסתו  מיד  מעריב.  לתפילת  הכנסת  לבית 
התפילות(,  )כבכל  מלכנו״  ״אבינו  לנגן  הורה 

והתפללו תפילת מעריב. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אמר  התפילה  בסיום 
קדיש )לרגל יָארצייט הרבנית שיינא הי״ד בת 

כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ(. 

יום שישי, ב׳ תשרי — ב׳ דראש השנה

ההכנה  מלבד  כאתמול,  הי׳  התקיעות  סדר 
קודם התקיעות שארכה כ—5 דקות, כשהטלית 
מכסה את פניו הק׳ והפני״ם. כמו״כ לבש היום 

את המטפחת האדומה. 

המילה  את  כפל  זדים״,  יעשקוני  ״אל  בפסוק 
שאמר  אומרים  )ויש  הידועה  במנגינה  ״אל״ 
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בפעם הראשונה ״בל״(. 

אך  לתקוע,  התחיל  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
התקיעות הלכו בקושי ועבר לשופר השני. 

חזרה לבימה,  כ״ק אדמו״ר שליט״א  כשהגיע 
לפני שעלה, נעצר והסתכל מסביב, וכשראה את 
הריל״ג — עלה על הבימה ולבש את המטפחת 
החדשה )הלבנה(, ועשה את ה״החזרת פנים״. 

במשך תפילת לחש התקשה הבעל תוקע כמה 
פעמים בתקיעות, וכ״ק אדמו״ר שליט״א סימן 

על כך כמה פעמים בידו הק׳. 

הכרזות,  כמה  הגבאי  הודיע  התפילה  בסיום 
אדמו״ר  כ״ק  ההתוועדות.  זמן  על  וביניהן 
בנוגע  משהו  הריל״ג  את  שאל  שליט״א 
״גוט  ג״פ:  אמר  ואח״כ  קל(,  )בחיוך  להכרזה 
יום טוב״ בהניפו את ידו הק׳ )בכל פעם(, ועלה 

לחדרו הק׳. 

ג״ע  דלת  את  ופתח  יצא  דקות  כמה  לאחר 
אדמו״ר  וכ״ק  הריל״ג,  ניגש  מיד  התחתון. 
לחדרו  ונכנס  מילים,  כמה  לו  אמר  שליט״א 
לרחמ״א  וקרא  למזכירות  נכנס  הריל״ג  הק׳. 
אדמו״ר  לכ״ק  מיד  נכנס  והלה  חדקוב,  שי׳ 

שליט״א ושהה שם כשתי דקות. 

מנחה  לתפילת  נכנס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
בזַאל הקטן למעלה בשעה 5:30. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ירד   6:30 בשעה 
ובירך  לסעודה  הק׳  ידיו  נטל  להתוועדות, 

״המוציא״. 

שהגבאי  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ביקש  אח״כ 
יכריז שמי שעוד לא נטל ידיו — שיטול ידיו, 
הקשורות  ההלכות  פרטי  את  להודיע  וכן 
לסעודה בערב ש״ק. הגבאי הכריז שהשקיעה 
ומקדש״,  מפה  ״פורס  יהי׳  ולא   ,6:48 בשעה 

ולכן שכולם יגידו ״לחיים״ עד הזמן המותר. 

דקות  כעשרים  חיכה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

עד שכולם יגידו לחיים. בזמן אמירת הלחיים 
כוס  על  ״לחיים״  לומר  ל.  שי׳  מ.  לר׳  הורה 
גדולה, וכשגמר את כל הכוס — מחא לו כ״ק 

אדמו״ר שליט״א כפיים )במהירות(. 

בשיחה הראשונה דיבר על הנהגתו הידועה של 
כ״ק אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע, שביום ב׳ דר״ה 
סמוך לשקיעת החמה הי׳ אומר מאמר חסידות, 
ובו הי׳ מזכיר את רבותינו נשיאינו ומתורתם, 
וכן נהג גם כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ והי׳ מזכיר 
גם את אביו, וכך גם עלינו לנהוג ולהזכיר גם 

את כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ. 

בהמשך עמד בהרחבה על הדיוק ואופן הזכרתם 
של רבותינו נשיאינו — לא בשמותיהם, כי אם 
אדמו״ר  המגיד,  הבעש״ט,  מסויים:  בתואר 
כל  של  הפנימי  ענינו  את  והסביר  וכו׳,  הזקן 

תואר. 

בסיום השיחה הורה לר׳ י.כ. לשיר את ניגוני 
ג׳  ניגנו:  מילים(.  )בלי  מהנשיאים  א׳  כל 
הזקן;  ואדמו״ר  המגיד  להבעש״ט,  תנועות 
ניגון מאדמו״ר הזקן )התנועה דתפילת ר״ה(; 
ניגון  האמצעי;  לאדמו״ר  ה״קַאּפעליע״  ניגון 
לאדמו״ר  ַאריבער״  ״לכתחילה  ניגון  מהצ״צ; 
)מוהרש״ב(  לאדמו״ר  הכנה  ניגון  מהר״ש; 
מהוריי״צ;  לאדמו״ר  ״הבינוני״  ניגון  נ״ע; 
וניגון ״שַאמיל״ שלימד כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

כ״ק  הורה  הזקן,  אדמו״ר  של  הניגון  לאחר 
אדמו״ר שליט״א )שוב לר׳ י.כ.( לומר לפני כל 
ניגון מי בעל הניגון. במשך הניגונים היו עיני 
קדשו של כ״ק אדמו״ר שליט״א עצומות ופניו 
רציניות מאוד )כבניגון ד׳ בבות(, ולא הפסיק 
כל  במשך  ״הבינוני״.  לפני  עד  הניגונים  בין 
הזמן עודד כ״ק אדמו״ר שליט״א קלות בראשו, 
ובפרט בניגון ״הבינוני״. לפני ניגון ״שַאמיל״ 
פתח את עיניו הק׳, וכשהחלו לנגן ״שַאמיל״ 
— עצמן שוב, וסימן לחזור על הניגון פעמיים. 
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אמר  מכן  לאחר 
שיחה(  )כעין  מאמר 
ד״ה ויכולו השמים. 

המאמר  אחרי 
אדמו״ר  כ״ק  החל 
שליט״א לשיר ״הוא 
ובאמצע  אלקינו״, 
כפיים  ומחא  נעמד 
הק׳  כשעיניו 
עצומות במשך כמה 
הקהל  כל  דקות. 
על  מיד  נעמד 
רגליו והיתה שמחה 
)כראוי  עצומה 
ִתְׂשַמ״ח...(.  לשנת 
התיישב  מכן  לאחר 
אדמו״ר  כ״ק 
עוד  ושרו  שליט״א, 

כמה דקות. 

השני׳  בשיחה 
אדמו״ר  כ״ק  ביאר 
את  שליט״א 
משיעור  ההוראות 
והרמב״ם  החומש 
כן  ולפני  היומי, 
הנהגת  את  הזכיר 
נשיאינו  רבותינו 
היו  לר״ה  שסמוך 

הרבנית,  זוגתם  עם  מה  זמן  לשוחח  נכנסים 
הענין  ונוגע  חשוב  כמה  עד  מצינו  דמכאן 

ד״שלום בית״2. 

2( למפרע ראו זאת רבים כרמז על פטירת הרבנית 

מהרמב״ם  ההוראה 
רצונו  היומי: 
בהכשר  אדם  של 
המאכלים, והשייכות 
מעלת   — לר״ה 
ההוראה  האדם. 
היומי:  מהחומש 
עמו״,  גוים  ״הרנינו 
ופרש״י ״לאותו הזמן 
ישבחו אומות העולם 
כו׳״,  ישראל  את 
דמעלתם של ישראל 
נברא  שבשבילם 
עד  העולם,  ונתחדש 
הגוים  שגם  למצב 
יודעים ומכירים בזה. 

כ״ק  מכן  לאחר 
שליט״א  אדמו״ר 
בירך ברכת המזון על 

הכוס. 

אדמו״ר  כ״ק 
את  נתן  שליט״א 
שיורי החלה לר׳ משה 
שי׳ ירוסלבסקי, ואת 
הותיר  היין  שיורי 
מכן  לאחר  למחרת. 
למקומו  והלך  קם 
)על  מעריב  לתפילת 

בימת ההתוועדות(. 

הצדקנית נ״ע בכ״ב שבט שנה זו. המו״ל. 

ליל שבת קודש

הקדיש שלפני ״כגוונא״. בקבלת שבת אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א את 
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איידלמן  שי׳  א.  ר׳  נעמד  התפילה  לאחר 
כהנים  ברכת  את  ואמר  אה״ק(  )מרחובות, 

כשכל הקהל עונה אחריו ״אמן״, וכשסיים — 
חייך כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

יום שבת קודש פ׳ האזינו,  ג׳ תשרי — שבת שובה

הרש״י  על  הריל״ג  המזכיר  הודיע  בבוקר 
עליו ידבר כ״ק אדמו״ר שליט״א בהתוועדות: 
תות״ל  דישיבת  ואנ״ש  הת׳  הערות  מגליון 

מוריסטאון הערה ח׳. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס   1:30 בשעה 
להתוועדות. 

של  ענינה  אודות  דיבר  הראשונה  בשיחה 
ואמר  תשובה,  ימי  דעשרת  כשבת  השבת 
ג׳ ענינים בעשי״ת: א( שכולם המשך  שישנם 
אחד, כללות הענין דקבלת עול מלכות שמים; 
המיוחדים  הימים  שהם  ויוהכ״פ  ר״ה  ב( 
בעשי״ת — ימים שהם ״ראש״ ומנהיגים לכל 
ימי השנה; ג( ר״ה ויוהכ״פ כפי שהם מחולקים 
כל אחד בפני עצמו. בכל שלשת הענינים ביאר 
את  בעבודתו  לכאו״א  ההוראה  את  בפרטיות 

קונו. 

שתתקיים  זו  בשיחה  הזכיר  הדברים  בין 
ההתוועדות השני׳ בזמן ״רעוא דרעוין״. 

השיחה השני׳ היתה מיוחדת ללימוד ההוראה 
על כל השנה כולה )!( מזה שהיא שנת ״הקהל״ 
דענין  הוא,  הדברים  וקוטב  שביעית.  ומוצאי 
ברוחניות  ה׳  עבודת  הדגשת  הוא  השמיטה 
צריך  וזה  וכיו״ב,  וכרם  שדה  מעניני  וניתוק 
ירגישו שהרוחניות  לפעול שבמשך כל השנה 

עיקר והגשמיות טפל. 

שובה  ד״ה  שיחה(  )כעין  מאמר  אמר  אח״כ 
ישראל גו׳. 

בשיחה השלישית שאל שאלות בפרש״י עה״פ 
״זכור ימות עולם״, על לקוטי לוי״צ ועל שיעור 
הרמב״ם היומי, והזכיר אודות חלוקת המשקה. 

בחלוקת המשקה ניגשו: 

ר׳ דוד שי׳ רסקין — עבור התוועדות מרכזית 
של צאגו״ח בחוהמ״ס ב—770; 

ר׳ יקותיאל שי׳ ראפ — עבור כינוס התמימים 
ביום שלישי ו׳ תשרי; 

ר׳ חיים שי׳ בלאק — עבור בית חב״ד בטקסאס; 

ר׳ שמואל מ.מ. שי׳ בוטמן — עבור דינער. 

והלקוטי  ביאר את הפרש״י  בשיחה הרביעית 
משיעור  הוראה  לימד  כמו״כ  לזהר.  לוי״צ 
הרמב״ם היומי, בו פוסק שטהרת הגוף מביאה 
גורמת  הנפש  וקדושת  הנפש,  קדושת  לידי 
להדמות לשכינה, ואמר כ״ק אדמו״ר שליט״א 
בביטול  להיות  לכאו״א —  שייכת  זו  שהוראה 
גמור ולהדמות בשכינה. בענין זה סיפר סיפור 
יצאו  התוועדות  בסוף  שפעם  ברוסי׳,  שאירע 
הלילה,  באמצע  עיר  של  לרחובה  חסידים 
ובדרכם עצרם איש משטרה וצעק לעברם ״מי 
מלבדו  עוד  ״אין  בפשטות  והשיבו  הולך?״, 
זה  שענין  ואמר  הולך״...  ״ביטול  או  הולך״ 

שייך לכאו״א. 

להיות  העתיד  הסדר  על  להכריז  הורה  אח״כ 
וסמוך  מנחה,  תפילת  אחרונה,  ברכה  עתה: 

לשקיעת החמה — התוועדות שני׳. 

אדמו״ר  כ״ק  אמר  הכריז,  שהגבאי  לאחר 
שליט״א שחיוב ברכה אחרונה חל רק על אלו 
שאכלו או שתו כשיעור, אבל העמד ישראל על 
חזקתם שבודאי אמרו ״לחיים״ ושתו כשיעור, 
ויהי רצון שמהדיבור  יותר מכדי שיעור,  ועוד 
על זה נבוא בקרוב ממש ליום ש״כולו משקה״. 

את שיורי ה״מזונות״ נתן כ״ק אדמו״ר שליט״א 
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לר׳ משה שי׳ ירוסלבסקי עבור האורחים. 

ולאחר   ,34:30 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
מכן התפללו מנחה. 

ונטל  השני׳,  להתוועדות  נכנס   6:15 בשעה 
ידיו הק׳ לסעודה. כ״ק אדמו״ר שליט״א צוה 
לסעודה,  ידים  ליטול  יכולים  שעדיין  להכריז 
ואלו שלא נוטלים ידיהם — שיזדרזו באמירת 

״לחיים״ לפני השקיעה. 

ד״תמליכוני  שהענין  אמר  הראשונה  בשיחה 
כל  את  הכוללת  עצמית  נקודה  הוא  עליכם״ 
באופן  שהם  כפי  זה  שלאחרי  העבודה  פרטי 
ד״ישראל  האחדות  לנקודת  עד   — נקודה  של 
בר״ה  יתירה  ובהדגשה  חד״,  כולא  וקוב״ה 
ושלילת  ביטול  הוא  שענינה  ״הקהל״,  דשנת 
וכפי שהם  וטף״,  נשים  ד״אנשים  ההתחלקות 
נעשים למציאות אחת. כן מודגש ענין האחדות 
כשר״ה חל בסמיכות ליום השבת — ״ויכולו״, 

ענין הכליון והאחדות. 

בשיחה השני׳ שוב דיבר בקשר לענין האחדות 
נקודה  היא  התשובה  שענין  וביאר  והביטול, 
בפני  העומד  דבר  ״אין  הכל:  הכוללת  אחת 
מעשי  מכל  למעלה  להיותה  התשובה״, 
התומ״צ, והתשובה היא לא באופן פרטי, אלא 
האדם עצמו בכל ישותו מתעלה למעמד ומצב 
התשובה  שענין  דאף  והוסיף,  לגמרי.  חדש 
נמשכה  עכ״ז   — ״נקודה״  של  לענין  שייכת 
שובה״.  ״שבת  הזמן:  בגדרי  למטה  וירדה 
השמיטה,  שנת  למוצאי  זאת  קישר  בהמשך 

שנת ״הקהל״, ובסמיכות דוקא לר״ה. 

שיר  ד״ה  שיחה(  )כעין  מאמר  אמר  אח״כ 
המעלות ממעמקים גו׳. 

בשיחה השלישית הי׳ ביאור נפלא אודות השנה 

3( ע״פ א׳ היומנים הסתיימה ההתוועדות בשעה 
4:15 לערך. 

— תשמ״ח: א( ״תשמח״ — ציווי והבטחה על 
השמחה; ב( ר״ת של השנה ״תהא שנת חירות 
משיח״ — שלימות הגאולה, תקופה הב׳ דימות 

המשיח. 

ניגון  הכנה,  ניגון  לנגן  הורה  השיחה  בסיום 
זשוריצי  ״ניע  פ״א(,  הד׳  )בבא  הזקן  אדמו״ר 

כלָאּפצי״ ו״שיבנה ביהמ״ק״. 

אח״כ בירך ברכת המזון על הכוס. בסיומה נתן 
את החלה והמים לר׳ משה ירוסלבסקי, ואמר 
והמים  דהחלות  מה״שיריים״  יחטפו  שבאם 
— שיזכרו לא לאכול זאת מיד, אלא יחכו עד 

אחרי הבדלה4. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 8:45. 

אח״כ התפללו תפילת מעריב, ולאחרי׳ הבדיל 
כ״ק אדמו״ר שליט״א על ה״כוס של ברכה״. 

סידורו  את  פתח  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
כשלוחץ  מפית  עליו  והניח  ההבדלה,  למקום 
יתהפכו  שלא  הסידור  דפי  על  באמצעותה 
המפית  את  הזיז  אח״כ  )מהמאווררים(.  ברוח 
את  תסתיר  שלא  באופן  מלמעלה  והניחה 
בחוזק  לחצה  ושוב  שבסידור,  ההבדלה  נוסח 
את  הרים  מכן  לאחר  במקומה.  שתישאר  כדי 
עוד  הוסיף  מנטליק  שי׳  מרדכי  )והרב  הגביע 
התחלת  נמצא  בו  הקודם  לעמוד  דפדף  יין(, 
הנוסח, והתחיל ״הנה א—ל ישועתי״ כשמחזיק 

את הדף בידו הק׳. 

אחרי ברכת בופה״ג ניגב ידו הק׳ מעט במפית 
את  כשמרים  הבשמים  על  ובירך  )הנ״ל(, 
הקופסא בב׳ ידיו הק׳, ועל האש )הנר הי׳ בידי 

ר׳ מאיר שי׳ הארליג שעמד לשמאלו(. 

אח״כ הרים שוב את הגביע ואמר את הברכה 
כשמחזיק בדפי הסידור. 

4( ע״פ א׳ היומנים אמר שיתאפקו לא לחטוף 
השיריים עד אחר הבדלה. 
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מאנ״ש  כשרבים  החלוקה,  החלה  מכן  לאחר 
והתמימים עומדים מסביב ושרים וכ״ק אדמו״ר 

שליט״א מעודדם בידו הק׳ מפעם לפעם. 

מקומו  מול  אי—סדר  נוצר  החלוקה  בתחילת 
כ״ק  בהתוועדות.  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  של 
מאוד  רציני  במבט  הביט  שליט״א  אדמו״ר 
ואמר: ״ַאז איר קָאנט זיך ניט פַאנַאנדערטיילן, 
תורה,  דין  ַא  מַאכן  און  ַארויסגיין  איר  זָאלט 
זיין  ס׳דַארף  ווער  פסק׳נען  רבנים  ַאייך  און 
בראש, און ווער ס׳דַארף זיין דער שרייער...״5, 
ואח״כ הצביע לעבר הקהל ואמר: ״גייט ַארויס 
הבאות  בפעמים  תורה!״6.  דין  ַא  מַאכן  און 
במבט  הביט  הכוס,  למילוי  חזרה  שהסתובב 
רציני על הנוכחים, ובא׳ הפעמים סימן פעמיים 

באצבעו הק׳ לצאת החוצה. 

במשך החלוקה דיברו עם כ״ק אדמו״ר שליט״א 
מהדברים  מעט  תוכן  להלן  אנשים.  כמה 

)בעיבוד חופשי ללא אחריות כלל וכלל(: 

טלישבסקי,  שי׳  משה  ר׳  החזן  כשעבר 
לא  ״היום  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק  לו  אמר 
רצון  ״יהי  ניגן  הנ״ל  עכשיו!״.  תנגן   ניגנת, 
שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  ביהמ״ק״,  שיבנה   .  .

עודד בידו הק׳ להגברת השירה. 

בין העוברים הי׳ ר׳ אלימלך שי׳ נוימן )מעסקני 
גור בארה״ב(, ואמר לו כ״ק אדמו״ר שליט״א: 
החדשה  ובשנה  הענינים,  בכל  הצלחה  ״הרבה 

שיהי׳ מזל חדש. מה נשמע בארץ ישראל?״. 

מגור  האדמו״ר  של  מצבו  על  דיווח  הנ״ל 
שליט״א, ושאל כ״ק אדמו״ר שליט״א: ״אבל 
שנפגע  האדמו״ר,  ]של  אחיינו?״  שלום  מה 

בתאונת דרכים ל״ע[. 

5( = ״אם אינכם יכולים להתפשר, צאו ועשו דין 
תורה, ורבנים יפסקו לכם מי צריך להיות בראש, ומי 

צריך להיות הצועק...״.

6( = ״צאו החוצה ועשו דין תורה!״.

הנ״ל: הוא צריך רפואה. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א: ״אבל מה מצבו?״. 

הנ״ל: הוא עדיין בלי הכרה. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א: ״בלי הכרה?״. 

אדמו״ר  שכ״ק  אבל  בסדר,  המוח  כן,  הנ״ל: 
שליט״א יתן ברכה שיתעורר. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א: ״הרי הוא מוקף ב׳גוטע 
יבוא הנס מכל מקום, ונשמע בשורות  אידן׳... 

טובות״. 

הנ״ל הצביע על יהודי א׳ שהביא איתו, ואמר 
הרבה  עושה  שהוא  שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק 

בשביל השכונה בקראון הייטס. 

בעיתון,  קראתי  ״כן,  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 
ושמעתי מעסקנים ג״כ״. 

הנ״ל: לחיים. 

שבענינים  ״אומרים  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 
רוחניים לא צריכים להיות ׳שמח בחלקו׳, וכמה 
ככה.  פעמיים  לעשות  לרצות  צריך  שעושים 

שיהי׳ בהצלחה רבה״. 

כ״ק  לו  הורה  שי׳  אבוחצירא  הר׳  כשעבר 
ועד״ז  שישרוק,  הק׳  בידו  שליט״א  אדמו״ר 
ניקַאווָא״  ניעט  ״ניעט  כששרו  לשרוק  סימן 

ובניגון ״אידַאלַאך שרייט עד מתי״. 

באמצע הניגון הגיע החזן הרוסי, וכ״ק אדמו״ר 
ששר  הזמן  ובמשך  לשיר,  לו  הורה  שליט״א 
עודד כ״ק אדמו״ר שליט״א את השירה. כמו״כ 
וכמה  לשירה,  שיצטרף  הנ״ל  של  לבנו  אמר 
פעמים סימן להם לשרוק כשהוא מדגים זאת 
באצבעותיו הק׳. שריקות עזות פלחו את חלל 
הזַאל מחרישות אוזניים... וכל המרבה הרי זה 

משובח. 

לפני  בנו  את  א׳ שהציג  רב  הי׳  העוברים  בין 
אדמו״ר  כ״ק  ואמר  שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק 
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שליט״א: ״יפה כח הבן מכח האב״. הנ״ל אמר 
שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק  ואמר  מילים,  כמה 
תחשוב  רע?  לחשוב  צריך  אתה  מה  ״בשביל 
וזה  יהי׳ טוב! שיהי׳ בהצלחה.  ואז  שיהי׳ טוב, 
שהצ״צ  הצ״צ,  בשם  אמר  מו״ח  שכ״ק  ווָארט 

אמר ַאז טרַאכט גוט וועט זיין גוט7״.

א׳ אמר שהוא נוסע מחר לארץ ישראל, ובירכו 
טובה  בשעה  ״שיהי׳  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 
ומוצלחת״. הנ״ל ביקש ברכה לכל השנה וכו׳, 
שנה  ״שתהי׳  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק  ובירכו 
מבורכת בכל הדברים, אפילו בדברים הפרטיים 

ג״כ״. 

7( = אשר חשוב טוב ויהי׳ טוב.

הובא   ,)12:00 לשעה  )סמוך  החלוקה  בסיום 
הכסא, וכ״ק אדמו״ר שליט״א ישב לומר ברכה 
אחרונה. לאחר מכן קם ממקומו, הזיז מעט את 
הארליג  מאיר  לר׳  וקירבו  לשמאלו  הסידור 
שעמד בסמוך, והחל לומר ״ויתן לך״. תוך כדי 
האמירה ניגב במפית את אצבעות ידו הימנית 

הק׳. 

כו״כ  לעוד  וחילק  עוד,  יש  אם  שאל  אח״כ 
שהגיעו זה עתה. לסיום הניח מפית על הכוס 
ידו  את  שוב  ניגב  הפוכה,  הצלוחית  ועלי׳ 
במפית ואח״כ החל לשיר ״כי בשמחה תצאו״, 
הסתובב סיבוב שלם לימינו ויצא מבית הכנסת. 

לאחר כמה דקות נסע לביתו. 

יום ראשון, ד׳ תשרי — צום גדלי׳ )נדחה(

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס  שחרית  בתפילת 
לבית הכנסת ל״סליחות״ וקריאת התורה. 

בסיום ה״סליחות״ שרו ״אבינו מלכנו״, וכ״ק 
כשהוא  השירה  את  עודד  שליט״א  אדמו״ר 

מכה בידו הק׳ על הסטנדר. 

לאחר מכן עלה לחדרו הק׳, ויצא מיד לחלוקת 
דולרים. החלוקה ארכה כשעה ורבע לערך8. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס   3:15 בשעה 
לתפילת מנחה, ובדרכו חילק מטבעות לילדים. 

8( ע״פ א׳ היומנים ארכה החלוקה כשעה וארבעים 
דקות לערך.
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בכיס  עוד  וחיפש  המטבעות  נגמרו  באמצע 
הפנימי של הסירטוק, ומיד נתן הריל״ג לכ״ק 
והמשיך  מטבעות  חופן  עוד  אדמו״ר שליט״א 

בחלוקה. 

אחרי  למפטיר.  עלה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
שנגע עם הגארטל במקום הקריאה ונישק, סגר 
את הס״ת והחל להגביהו כרגיל לפני ״ברכו״, 
ואז הפסיק וסידר את הס״ת באופן שצד הימני 

יהי׳ מעל הצד השמאלי, ושוב הגביהו ובירך. 

לא אמרו תחנון. באמצע קדיש בתרא הסתובב 
ופתח  השני,  לסטנדר  ניגש  הקהל,  כלפי 

באמירת ״דברי כיבושין״. 

בשיחה ביאר את משמעות הצום כ״עת רצון״ 
כביכול  לו  כדאי  זה  בשביל  ואשר  להקב״ה, 
לזכותו  בכדי  שעה,  לפי  יחידו  בנו  את  לצער 
בהמשכת הברכה. אח״כ קישר זאת לשמה של 
המשך  ואת  הברכה״,  ״וזאת  השבוע  פרשת 
ראשי  בהתאסף  מלך  בישורון  ״ויהי  הכתובים 

עם יחד שבטי ישראל״ קישר לענין ד״הקהל״, 
וכן את הפסוק שלאחריו ״תורה צוה לנו משה 
מורשה קהלת יעקב״, שהלשון דירושה מדגיש 
אנשים  ישראל,  כל  של  השוה  שייכותם  את 

נשים וטף, לתורה. 

הוראה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ביאר  כמו״כ 
שהשופר  נזכר  בו  היומי,  הרמב״ם  משיעור 
אינו מקבל טומאה — ״שופר״ מלשון ״שפרו 

מעשיכם״ וכו׳. 

ירד  ולאחרי׳  דקות,  כ—40  ארכה  השיחה 
מהבימה וחילק דולרים לטנקיסטים. מקורב א׳ 
עמד בתור, וכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן לו דולר 

אחד. אח״כ, בשעה 4:39, יצא מביהכ״נ. 

הגדול  בביהכ״נ  התקיימה  מעריב  תפילת 
בשעה 7:15. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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מספר המשפיע הרה"ח ר' מענדל פוטרפס: המשפיע המפורסם הרשב"צ, ר' שמואל 
אדמו"ר  וכ"ק  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  של  ומחנכם  מורם  שהי'  שעפטיל,  בצלאל 
ולהמשיל משלים,  סיפורים  נוהג בהתוועדויות עם תלמידים לספר  הי'  מוהריי"צ, 
כאשר בדרך כלל לא הי' מפרט את הנמשל, ומשאיר לתלמידים להבין זאת בעצמם. 
מידי פעם הי' מספר את הסיפור הבא: הי' פעם יהודי פשוט, שאמנם השתדל לקיים 
היתה  יהודי  אותו  של  מלאכתו  מאד.  מעט  רק  הי'  שידע  מה  אבל  שידע,  מה  את 
מלאכת העגלונות. מידי יום הי' קם השכם בבוקר, מאכיל ומשקה את סוסיו, מושח 
בשומן את גלגלי העגלה, ויוצא להסיע נוסעים ומשאות למרחקים עדי ערב. העבודה 
היתה קשה מאד, הדרכים באותם ימים היו משובשות והי' צורך להתאמץ ולהתייגע 
מאד בניווט הסוסים והעגלה שלא יסטו מהדרך, שלא ישקעו ברפש ובבוץ, ושיסחבו 
היטב את הנוסעים והמשא הכבד אל היעד המבוקש. לכן הקפיד תמיד אותו יהודי 
לאכול לשובע פת שחרית בבוקר לפני תחילת העבודה, כדי לצבור כוחות לעבודה 

הפיזית הקשה שהיתה מנת חלקו.

בנו של אותו יהודי לא הי' למדן יותר מאביו, ואולי ידע אפילו פחות ממנו. משגדל 
הבן הכניס אותו אביו לעבודה יחד עמו. מוקדם מאד לפנות בוקר היו שניהם קמים, 
נותנים מאכל ומשקה לסוסים, מושחים בשומן את גלגלי העגלה, מתפללים בחפזון 

כמה שידעו, אוכלים פת שחרית ויוצאים לעבודת היום.

פעם אחת השכימו השנים כדרכם לפנות בוקר כמנהגם תמיד, אבל הפעם הודיע 
האב לבנו: היום הוא צום שבעה עשר בתמוז. לכן לא נוכל לאכול כפי שאנו עושים 
תמיד. עלינו לצום עד הלילה, עד צאת הכוכבים. הבן לא קיבל זאת כל כך בקלות, 

א חסידיש'ע פארבריינגען

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

זהו סדר חדש, תקופה חדשה, אומר הרבי. אי אפשר בשום אופן להסתפק 
במה שהי' עד עתה, ולהוסיף לו עוד איזשהו פרט או כלל או אפילו כלל גדול. 
"רב לכם שבת בהר הזה". די לסדר העבודה שהי' עד עתה. "פנו וסעו לכם", 
עשו תפנית חדה, התחילו לעבוד באופן חדש לגמרי. "בואו ורשו את הארץ" 
זה  סגולה  זמן  לנצל  בו  התלוי  כל  לעשות  מישראל  ואחד  אחד  כל  "צריך   —

להביא את הגאולה האמיתית והשלימה כפשוטה ממש".

�   התוועדות חסידית עם הרב חיים לוי יצחק גינזבורג   �

היום
זה לא אתמול!
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ולא  הוא  שלא  בפרט 
ארע  מה  ידעו  האב 
עשר  בשבעה  בדיוק 
ברירה  אבל  בתמוז, 
לא היתה לו והוא ציית 

ללא אומר ודברים.

לדרך  השנים  יצאו 
לעבודת היום כשבטנם 
היתה  העבודה  ריקה. 

קשה הפעם יותר מתמיד, ונדרשו מאמצים רבים יותר לנווט את הסוסים והעגלה. 
כמה פעמים הם סטו מהדרך, העגלה התהפכה, המשא הכבד נפל ממנה, ורק בהרבה 
עמל ויגיעה הצליחו בקושי לחזור ולעלות על דרך המלך. הבן כעס ורטן כל הזמן 
על אביו שהכריח אותו לצום ולעבוד כל כך קשה בלי לטעום מאומה, אבל שוב לא 
היתה לו כל ברירה. בימי הקיץ, ובפרט בתקופת תמוז, הימים ארוכים מאד. ובמיוחד 
בסביבות השעה אחת  זו מאד מאוחר,  הלילה בתקופה  נכנס  בו שהו,  אזור  באותו 
עשרה בלילה. כך שהבן המסכן נאלץ לצום, בלי לדעת על מה ולמה, עד מאוחר מאד 

בלילה, כשנגמר הצום.

ואינו רוצה  למחרת בבוקר קם האב כרגיל לעבודה, אבל הבן מתהפך על משכבו 
לקום. כל מאמציו של האב להוציא אותו מהמיטה עלו בתוהו: אינני מוכן, אינני 
מסכים, קרא הבן בתגובה לנסיונות אביו להעירו, אין לי שום חשק לעבוד כל כך 

קשה תוך כדי צום שעות רבות כל כך!

כששמע האב והבין מה מעיק על בנו, חושב הוא כי גם היום יצטרך לצום כמו אתמול 
— התחיל לטלטל אותו בחוזקה ולקרוא: קום בני, התעורר, אל לך לדאוג ממה שהי' 

אתמול, "היינט איז נישט נעכטן" — היום זה לא אתמול.

ושוב:  שוב  ואומר  וחוזר  ואומר  חוזר  הי'  לתלמידים,  זאת  מספר  הרשב"צ  וכשהי' 
הערט זיך איין, קינדערליך — הקשיבו היטב, ילדים: "היינט איז נישט נעכטן" — 

היום זה לא אתמול, "היינט איז נישט נעכטן"…

אחד הדברים שבלטו במיוחד אצל המשפיע הרה"ח ר' מענדל פוטרפס היא העובדה 
רק  לא  והחסידות  היהדות  הפצת  עבור  חשבונות  שום  ללא  נפשו  את  מסר  שהוא 
כשהיתה על כך הוראה מפורשת, אלא גם כאשר הבין שזהו הדבר שנדרש עכשיו על 
פי רצונו של הרבי גם ללא שהרבי יאמר זאת במפורש. וזאת, גם אם הי' צריך לשם 
כך לשנות את כל הנהגתו )"לך לך"( כי אין זה לפי רוחו )"מארצך"(, לפי נטיותיו 
הטבעיות )"ממולדתך"(, ואפילו לפי כל מה שגדל וחונך בחינוך אמיתי וחסידותי 
)"מבית אביך"(. שכן הוא ידע והרגיש, ודרש זאת גם מכל הסובבים אותו, שראשית 
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זו  העבודה ועיקרה ושרשה הוא "לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך". ודווקא 
הדרך לקבלת התורה — כידוע שקיום הציווי "לך לך" על ידי אברהם אבינו, הי' 
התחלת הענין של מתן תורה. וגם בכל אחד זוהי ראשית ותחילת עבודת ה' שלו )ראה 

שיחת ש"פ לך תשנ"ב(.

כשיצא הרבי במבצע תפילין, יצא ר' מענדל להניח תפילין עם יהודים גם אם לא 
ידע את שפתם. הוא ניגש ליהודי ואמר לו "אי ג'ואיש — יו ג'ואיש. אי תפילין — יו 
הכנסת  בית  ליד  ועמד  מענדל  ר'  יצא  תורה,  ספר  במבצע  הרבי  כשיצא  תפילין". 
"איצקוביץ'" בבני ברק, ורשם יהודים לספר התורה, דבר שלא הי' רגיל אליו כלל 
על  טפח  בגודל  בכרטיסים  ל"הקהל"  יהודים  לרשום  הרבי  כשציוה  גם  כך  בעבר. 

טפח, כשהתחיל "מבצע יום הולדת" ועוד.

 וכשם שלא עשה שום חשבונות כשנדרש לקיים את הוראותיו המפורשות של הרבי, 
ציווי  שום  כך  על  הי'  לא  אם  גם  הרבי  של  רצונו  זהו  כי  לו  ברור  כשהי'  גם  כך 
והוראה מפורשים. ר' מענדל הי' דורש ותובע ללא הרף להיות קשורים בלב ונפש 
דוחו"ת על  יותר, לכתוב לרבי  ומה  לרבי באהבה רבה, לנסוע לרבי ככל האפשר 
מצטט  הי'  תמיד  וכלל.  כלל  כראוי  אינו  המצב  כאשר  ובמיוחד  וגם  האישי,  מצבו 
את דברין של "הענדל", המשפיע בליובאוויטש: קינדערליך, אל תכתבו לרבי מה 
שאתם רוצים לכתוב — כיתבו דווקא מה שאין אתם רוצים לכתוב. כי אם יש סיכוי 
לצאת מתי שהוא מן הבוץ — זה כאן ועכשיו, אצל הרבי. כן הי' דורש תמיד לעזור 

לחבר גם אם בגלל זה תהי' אצלך ירידה מסוימת וכדומה.

ומרגלא בפומי': אמרו חז"ל "אשה כשרה עושה רצון בעלה" — לא נאמר כאן שהיא 
עושה את פקודתו וציוויו של בעלה, אלא שהיא ממלאה את רצונו, גם אם לא אמר 
זאת במפורש. כך, הי' ר' מענדל אומר תמיד ביחס של חסיד אל הרבי: אל לו להיות 
"בן יחיד מפונק" שצריך תמיד להורות לו באצבע ולומר לו במפורש את כל פרטי 
הוא  רק  אם  אלא  תשמ"ח(.  שלח  ש"פ  שיחת  )ראה  והטילוני"  "שאוני  הפרטים, 
מרגיש ויודע שזהו מה שהרבי רוצה ממנו עתה, אין הוא עושה שום חשבונות. הוא 
מניח הצידה את כל עניניו שלו ומשליך את עצמו בביצוע רצונו העכשווי של הרבי.

ובתנאי, כמובן, שאין זה בגלל שכך הוא הבין והוא הרגיש והוא החליט, ואחר כך נהי' 
ברור לו שבוודאי הרבי רוצה מה שהוא חושב לנכון — כפי שהיו מספרים ב"חדר" 
על אותו "ראש ישיבה" שאמר לתלמידיו: דעו לכם כי כל מה שאני אומר הוא אמת 
ולדחוק את  וגם אם תראו סתירה לזה מגמרא מפורשת, צריך ליישב  ונכון.  ויציב 
דברי הגמרא, שהרי לא ייתכן שהגמרא תאמר אחרת ממה שאני אומר... — אלא כל 
שאיפתו היא אך ורק למלא את רצונו של הרבי, "רצון בעלה", ללא שום המלצות 

מצידו וללא עירוב שכלו ורגשותיו שלו.

ושמע מהרבי, שזהו מה  יסוד מה שראה  על  אכן למסקנה,  מגיע  הוא  אבל כאשר 
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שהרבי רוצה, גם אם לא נצטווה על כך במפורש — הוא מכניס את כל כולו, ללא 
שום חשבונות, במילוי הרצון.

שליט"א:  הרבי  אומר   )255 ע'  ח"א  תש"נ  )סה"ש  ה'תש"נ  וארא  ש"פ  בשיחת   
"בעשירי ל"עשתי עשר חודש" השתא ימלאו ארבעים שנה להנשיאות דכ"ק מו"ח 
אדמו"ר כנשיא התשיעי, שאז נעשית שלימות העבודה דדור התשיעי … מכריז משה 
רבינו שבדורנו … "רב לכם שבת בהר הזה"… כבר נשלמו כל מעשינו ועבודתינו, 
ובריבוי מופלג, ובאופן גלוי לעין כל… ולכן — ממשיך משה רבינו שבדורנו, כ"ק 
מו"ח אדמו"ר, בהכרזתו — "פנו וסעו לכם גו' בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ה' 
מיוחד  זמן  בבוא   … והשלימה  האמיתית  בגאולה  לארץ  הכניסה   — גו'  לאבותיכם 
ומסוגל ביותר וביותר לגאולה — "בארבעים שנה בעשתי עשר חודש גו'," ההכנה 
הכי אחרונה וקץ הכי אחרון להכניסה לארץ בגאולה האמיתית והשלימה — צריך 
כל אחד ואחד מישראל לעשות כל התלוי בו לנצל זמן סגולה זה להביא את הגאולה 
הצפי'  המשיח,  בביאת  האמונה  חיזוק  ע"י  ממש,  כפשוטה  והשלימה  האמיתית 
ובפרט  ומצוות  תורה  בעניני  ההוספה  ע"י  ועיקר  ועוד  לביאתו.  ודרישה  והבקשה 

בהפצת המעיינות חוצה, האנשים והנשים והטף, כל אחד ואחת לפי ענינו".

יו"ד שבט תש"נ )שם ע' 269 ואילך. תרגום מאידיש(: "כל  ובהמשך לזה, בשיחת 
" דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא  זה מגיע אז ל"קאי אינש אדעתי' דרבי'  יהודי מדור 
הדור )שהנשיא הוא הכל(, שכל מציאותו ושכלו נצבים ועומדים על "דעתי' דרבי' 
" … ובפרט שדור זה הוא הדור האחרון של הגלות )כנ"ל(, לאחרי שסיימו כבר )ע"י 
"מעשינו ועבודתינו" במשך כל אלפי השנים שלפני זה( את הבירור דכל הפרטים. 
]לא כמו בדורות שלפנינו, שאילו היתה הגאולה באה אז היו כמה ניצוצות פרטיים 
שלא נתבררו )באופן פרטי(. וי"ל שלכן כמה צדיקים בדורות הקודמים לא דחקו את 
הקץ )למרות שהי' בכוחם לעשות זאת( אף שידעו את גודל הצער דהגלות, שכינתא 
בגלותא וכו' — בכדי ששום ניצוצות לא "יילכו לאיבוד"[ — וודאי זהו כבר זמן השיא 

לגאולה …

"על פי הנ"ל זוהי התשובה לשאלת רבים — במה מתבטאת העבודה המיוחדת של 
ארבעים שנה מההילולא דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: העבודה צריכה להתבטא 
בזה שעתה צריך להיות מציאות חדשה — מציאות חדשה שעומדת על יסוד חדש: 
קאי אינש אדעתי' דרבי'. ובפשטות — שכל הענינים שבעל ההילולא תבע, ובכלל 
— לימוד התורה בהתמדה ושקידה וקיום המצוות בהידור, ובמיוחד — הפצת התורה 
חדש, במעמד  בהיקף  להתחיל לעשותם  צריך  חוצה —  והפצת המעיינות  והיהדות 
חדש, "א נייער שטעל" — לא לפי ההשגות שהיו עד עתה )לפי דעת המקבל( אלא 

לפי ההשגות וההיקף של "דעתי' דרבי'" — נשיא דורנו.

)ובפרט לימוד תורתו של בעל ההילולא( — שזה צריך  בנוגע ללימוד התורה  "הן 
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להיות )לא רק בתוספת הבנה והשגה, אלא בעיקר( במעמד ויסוד חדש — מיוסד על 
דרך הלימוד ופנימיות הכוונה של "רבי' "; והן בההנהגות בהתאם להוראות דבעל 

ההילולא — צריכות להעשות באופן כזה.

"לא די שיוסיפו עוד פרט, או אפילו עוד כלל, אפילו כלל גדול, בעבודה זו, אלא 
צריך להיות "קאי אינש" — כל מציאותו צריכה להשתנות ולעמוד על "דעתי' דרבי' 
אפילו  ובהתבוננות   — פרטים  ובפרטי  בפרטים  לבוא  צריך  זה   — זה  עם  וביחד   ."
יכול להתחיל לעשות  וודאי כל אחד בעצמו למצוא את הפרטים שהוא  יכול  קלה 
כמציאות חדשה ש"קאי אדעתי' דרבי' ". ובסגנון אחר: כל אחד צריך להיות "מוסד" 
חדש, בתורה עבודה וגמילות חסדים שלו, העומד על יסוד חדש — "דעתי' דרבי'"." 

עכלה"ק.

כאמור, כך הי' נוהג לומר ולחזור ולומר הרשב"צ: "הערט זיך איין, קינדערליך — 
היינט איז נישט נעכטן" — הקשיבו היטב, ילדים: היום זה לא אתמול, "היינט איז 

נישט נעכטן"…

לא די, אומר הרבי שליט"א,  שיוסיפו עוד פרט, או אפילו עוד כלל, ואפילו כלל 
גדול, בעבודה זו — אלא צריך להיות "קאי אינש", כל מציאותו צריכה להשתנות 

ולעמוד על "דעתי' דרבי'."

לא מדובר רק על פרטים נוספים, על כללים נוספים, ואפילו לא על כלל גדול נוסף 
— מדובר על שינוי מהותי בכל המעמד ומצב, בכל ה"שטעל", "א נייער שטעל", 
מעמד ומצב חדש לגמרי. "לא לפי ההשגות שהיו עד עתה )לפי דעת המקבל( אלא 
לפי ההשגות וההיקף של "דעתי' דרבי'" — נשיא דורנו". מעתה, כל ה"שטעל" צריך 
להיות אחרת לגמרי. לא לפי ה"שטעל" שלנו אלא לפי ה"שטעל" של הרבי. וביחד 

עם זה צריך "שטעל" חדש זה לבוא בכל הפרטים ופרטי הפרטים. 

זהו סדר חדש, תקופה חדשה, אומר הרבי. אי אפשר בשום אופן להסתפק במה שהי' 
עד עתה, ולהוסיף לו עוד איזשהו פרט או כלל או אפילו כלל גדול. "רב לכם שבת 
חדה,  לכם", עשו תפנית  וסעו  "פנו  עד עתה.  לסדר העבודה שהי'  די  הזה".  בהר 
התחילו לעבוד באופן חדש לגמרי. "בואו ורשו את הארץ" — "צריך כל אחד ואחד 
הגאולה האמיתית  להביא את  זה  סגולה  זמן  לנצל  בו  כל התלוי  מישראל לעשות 

והשלימה כפשוטה ממש".

והרבי הראה לנו ברור מאד במה מתבטא אצלו אותו "שטעל" חדש  — בכל ההנהגה 
וגאולה,  משיח  עם  ממש  ומלא  חדור  הכל  כאשר  תקופה,  באותה  עצמו  הרבי  של 
עוד  זאת  ראינו  יותר  הזמן  שעבר  וככל  זה".  בדבר  מלאים  הספרים  "כל  בבחינת 
יותר. כידוע שבכל תקופה חדשה, הרי בדרך כלל השינוי הוא לא בצורה דרסטית, 
בבת אחת, אלא לאט לאט. בתחילה השינוי הוא רק בכמה פרטים ולא לגמרי, וככל 
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שעובר הזמן נכנסים יותר ויותר לאותה תקופה חדשה.

העבודה  התחילה  שאז  שליט"א,  הרבי  של  נשיאותו  בתחילת  למשל  שראינו  כפי 
המיוחדת של הדור השביעי — הרי לא בבת אחת הכניס הרבי את כל ההנהגה באופן 
החדש המיוחד, אלא לאט לאט, בכדי להכניס זאת אל המקבלים, שהתרגלו לאופן 
שרבים  וכמפורסם  החדש.  לאופן  ולהתרגל  לקבל  להם  קשה  והי'  הקודם  העבודה 

מהדור הקודם הי' קשה להם עם ההנהגה החדשה, ולא קיבלו זאת כל כך בקלות.

נותר  "לא  כאשר  חדשה,  והנהגה  חדשה  תקופה  של  התחלתה  אודות  אלו,  מילים 
אלא ענין אחד ויחיד — עמדו הכן כולכם לבנין בית המקדש השלישי", אומר הרבי 
ההיקף"  ימי  "שבעת  בתוך  שהייתה  השבת  תשמ"ז,  ויגש  בש"פ  הראשונה  בפעם 
"ווילדע  זהו  והרבי מוסיף שאין לחשוש שמא  נצח".  יום "דידן  מה' טבת תשמ"ז, 
רייד" )דיבורים פראיים(, שכן צריך לומר את האמת על פי תורת אמת ולא להתפעל 
מהעולם, מה גם שהעולם מוכן לזה. וגם כשטוענים ש"חנטו חנטיא וספדו ספדיא", 
מדגיש הרבי שם, צריך לומר את האמת על פי תורת אמת ולא להתפעל, ובפרט 

שהעולם כבר מוכן לזה.

ואמנם מאז התחיל הרבי לדבר בסגנון אחר לגמרי ]אחת הדוגמאות הבולטות לכך, 
מספר שבועות לאחר מכן, ובפרט מתחילת שנת תשמ"ח, התחיל הרבי לדבר על כך 
ש"כבר גמרו לצחצח את הכפתורים האחרונים" — מילים שלא נאמרו בכל השנים 
והיו  האחרון[  הכפתור  את  לצחצח  לגמור  רק  שצריך  עדיין  דובר  בהם  הקודמות, 
הנהגות חדשות, אלא שכאמור הדברים החלו לאט לאט וככל שחלף הזמן ראו זאת 

יותר.

מילים אלו, על כך שמתחילה תקופה חדשה, נאמרו שוב, ובהדגשה יתירה, בקשר 
לכ"ב שבט תשמ"ח, יום הסתלקות הרבנית חי' מושקא נ"ע. ועד כדי השוואת השינוי 
בתקופה חדשה זו לגבי קודם — לשינוי שהי' בי"א שבט תש"י ובפרט בי"א שבט 
והתחיל לדבר על ההנהגה  קיבל רשמית את הנשיאות  תשי"א, כשהרבי שליט"א 

המיוחדת של הדור השביעי מרבינו הזקן.

ואז מגיע יו"ד שבט של שנת הארבעים, תש"נ. והרבי מדבר, כפי שהובא לעיל, על 
"א נייער שטעל", סגנון חדש והנהגה חדשה לגמרי, בהתאם ל"שטעל" של נשיא 

הדור.

ואכן ראינו מאז שינוי גדול בכל ההנהגה: ההתוועדויות בימות החול פסקו. המאמרים, 
גם בניגון שיחה, אחרי משך זמן נפסקו לגמרי. הפסיקו לנגן בהתוועדויות של הרבי 
וברמב"ם  ברש"י  הביאורים  נפסקו  לאט  לאט  הזקן.  לרבינו  בבות  הד'  ניגון  את 
וכו'. ותחת זאת הרבי מדבר ללא הרף על העובדה שזהו זמן השיא, קץ הכי אחרון, 

לגאולה, והיא מגיעה תיכף ומיד ממש.
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כאמור, הדברים החלו לאט לאט, וככל שעבר הזמן ראו זאת יותר ויותר.

שהיו  השיחות(  את  שרושמים  )אלו  וה"מניחים"  ה"חוזרים"  ובפרט  כולו,  הקהל 
כל  נפעמים.  עמדו  הרבי,  שיחות  של  והמיוחד  העשיר  לסגנון  רבות  שנים  רגילים 
הסגנון השתנה. לא זו בלבד שהרבי מדבר על הגאולה הרבה ובגילוי, אלא ממש כל 

ההתוועדות וכל השיחות מלאות מזה ללא הפסקה.

המיוחד של  בניגון  נפתחת  היתה  בשבת  הרבי  בעבר שהתוועדות  ההנהגה  במקום 
בניגון  השנה, מתוך ה"קאפיטל", פרק התהילים של הרבי — פותחים תמיד עתה 
"זאל שוין זיין די גאולה" )שתבוא הגאולה(. בהמשך הופכת אותה המנגינה ל"עס 
קומט שוין די גאולה" )הגאולה כבר מגיעה(, ובהמשך זוהי המנגינה של "יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

הרבי פותח כמעט כל התוועדות וכל שיחת קודש בדיבור אודות הזמן המיוחד בו 
נמצאים, על סף הגאולה ממש, מזכיר כמה מילים בקשר לפרשת השבוע או לאירוע 
הקשור ליום זה, ומקשר זאת מיד לגאולה. ובעיקר הרבי מאריך שוב ושוב בהדגשה 
שהנה הנה נמצאים תיכף ומיד ממש בארץ הקודש ובעיר הקודש ובהר הקודש ובבית 
המקדש השלישי ובקדש הקדשים עד באבן השתי' שלא שייך בה השינוי דגניזה. עוד 
מילה על הקביעות המיוחדת השנה, ושוב הקשר לגאולה. "ועוד והוא העיקר, שהנה 
הנה נמצאים כבר בירושלים ובבית המקדש ובקדש הקדשים" וכו', וכך במשך כל 

ההתוועדות.

צורך  הי'  ביותר.  קשה  עבודה  הייתה  אותן,  ולכתוב  השיחות  על  לחזור  כשישבו 
כדי  השונים,  הענינים  אודות  הרבי  של  הקצרות  המילים  את  יותר  קצת  להסביר 
שיובנו ללומדים, ולקצר ולקצץ כביכול בדיבורים אודות משיח וגאולה שחזרו על 
עצמם ללא הרף. כך שאפילו בשיחות של הדבר—מלכות, למרות ההפלאה שבהם 
ולמרות  התוקף.  בכל  בשמו  להפצה  המלך  בטבעת  ונחתמו  הוגהו  שהם  והעובדה 
הצורך החיוני שאי אפשר בלאו הכי כלל וכלל, ללמוד זאת שוב ושוב, ולחזור על כך 
ולחיות עם זה ללא הרף, כי דווקא ע"י הלימוד בו מקבלים מהרבי את כל הענינים 
המיוחדים לתקופה זו, ורק כך אפשר "לחיות עם משיח" כהוראת הרבי — ובכל זאת 
גם בו לא ניתן הי' כמעט להעביר את כל רוח הדברים כפי שהרבי אמר אותם, שהם 
מלאים וחדורים ממש בכל מכל כל אך ורק במשיח וגאולה. עד הביטוי שאמר הרבי 

לחסיד פולין ש"אומרים עלי כי אני "קרייזי" על משיח, אבל אני מתכוין באמת".

"והימים האלו נזכרים — ונעשים" כשנמצאים בעיצומה של תקופה זו, משנה לשנה 
"עצם"  עם  תקופה שקשורה  לגמרי,  חדשה  בתקופה  נמצאים  שאנו  כמה  פי  ברור 
נוסף  שלמעלה מכל הגילויים. והתביעה והדרישה מכל אחד מאתנו היא לא פרט 
או כלל נוסף, או אפילו לא רק כלל גדול נוסף, אלא "א נייער שטעל" — העמדת 
עצמו ובני ביתו וכל הסביבה ועד כל העולם כולו באופן המתאים לרצונו ולהנהגתו 
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של הרבי.

מובן ופשוט שה"נקודה" וה"עצם" חייב ומוכרח להתבטא גם בפרטים ופרטי פרטים 
הדבר—מלכות  ובלשון  וה"עצם".  ה"נקודה"  הוא  העיקר  אבל  הרבי,  כפי שמדגיש 
בפרשת וארא — "שכל אחד ואחד מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש 
לנשיא הדור, )וזאת דווקא( ע"י שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור, 

גואל אחרון, שענינו העיקרי "להביא לימות המשיח" בפועל ממש".

משיח   — עכשיו  תובע  שליט"א  שהרבי  במה  ומלא  חדור  כולו  להיות  ובפשטות: 
וגאולה, ע"י לימוד הדבר—מלכות וענייני גאולה ומשיח בכלל ו"לחיות עם זה" כל 
הזמן. על ידי הכרזה ופרסום ללא הרף של בשורת הגאולה והגואל, והקריאה לכולם 
להתאחד סביב מנהיגותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בבקשה ודרישה ללא הרף 
מהקב"ה ומן המלך המשיח עצמו את ההתגלות המלאה בגאולה האמיתית והשלימה 
עכשיו ממש. שכל זה מתבטא בקריאה ובהכרזה הממלאת את כל המציאות — "יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
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לז"נ 

 הרה"ח הרה"ת ר׳ צבי־הירש בן הרה"ח ר׳ בן־ציון

 נלב"ע ז"ך אלול ה׳תש"מ

 מרת רבקה בת הרה"ח ר׳ צבי

 נלב"ע כ"ט תמוז ה׳תשס"ב

שּפריצער 

 הרה"ח הרה"ת ר׳ יקותיאל דובער

 בן הרה"ח הרה"ת ר׳ שניאור זלמן

 נלב"ע י"ג ניסן ה׳תשמ"ח

 מרת בת־שבע בת הרה"ח ר׳ יחיאל

 נלב"ע ז׳ תמוז ה׳תשע"ד

קלמנסון 

 "והקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם,

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש

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

 שיחיו

שּפריצער



 לע"נ

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

 קדנר

 נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א



לזכות 

 הוד כ"ק אדמו"ר
 מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

 � 

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד


