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פתח דבר
 אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו

שלום וברכה!

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

של תשרי בליובאוויטש תשע"ט.

קובץ זה יוצא לאור לימי הסליחות, הימים בהם מתקבצים קהל התמימים לביתו של 
מלך. אשר על כן, תוכנו של קובץ זה הינו בענינים הקשורים לנסיעה לרבי, השהות 

אצל הרבי, וימי ההכנה לשנה הבעל"ט:

לפי הידוע ש"פותחין בדבר מלכות" - הבאנו שיחה מיוחדת מכ"ק אד"ש מה"מ משבת 
מברכים אלול תשכ"ט, אודות כך שישנם כאלו שבמקום להיות שקועים בעניני חודש 
ובקריאת  בחדשות  שקועים  להיות  מעדיפים   - השנה  לראש  כדבעי  ולהתכונן  אלול 

עיתונים...

בהמשך הקובץ מובאים כמה מכתבים של הרב שלמה גורן - שכיהן כרב ראשי לצה"ל 
ומאוחר יותר כרב ראשי לארה"ק - לכ"ק אד"ש אודות בחירתו לרבנות, ותשובת כ"ק 
אד"ש אליו בענין זה. מכתבים אלו מובאים כאן בפרסום ראשון ותודתנו נתונה לחפץ 

בעילום שמו שמסר לנו את המכתבים לפרסום.

בהמשך לזה מובאות צרור תמונות מכ"ק אד"ש מה"מ ממעמד כוס של ברכה במוצאי 
ר"ה תשנ"ב, תמונות אלו מתפרסמות כאן בפרסום ראשון.

בהמשך הבאנו חלקים מקובץ מיוחד שהוציאה חברת אל-על לקראת תשרי תשמ"ה, 
קובץ זה הוא כעין מדריך לנוסע לרבי לחודש תשרי ובו טיפים מעשיים להסתדרות 
ב־770 בחודש תשרי כולל תיאורים חיים מהווי החיים ב־770 ובמזכירות כ"ק אד"ש 
בשנים אלו. תיאורים אלו יוכלו לשאוב את הקורא אל האווירה המיוחדת של 'תשרי' 
באותם שנים, וניתן ללמוד מהם בכמה ענינים כיצד צריך להתנהג בתשרי אצל הרבי 

גם בשנים אלו.

בימי  בארה"ב  הריי"צ  הרבי  ביקורו של  על  מקיפה  סקירה  הקורא  ימצא  זה  בקובץ 
חודשי אלול-תשרי תרפ"ט-תר"צ, בסקירה זו נכתב בהרחבה אודות הנסיבות שהביאו 
למסע ההיסטורי, ההכנות הנמרצות למסע, טקסי קבלת הפנים המרשימים, ובעיקר 

אודות התפילות וההתוועדויות במחיצת כ"ק אדמו"ר הרייצ על אדמת ארה"ב.



בסיום הקובץ מובא מאמרו המאלף של הרה"ח משה סלונים ע"ה אודות החובה והזכות 
של כאו"א להתעסק ולהתעקש על ביאת המשיח ועל ההתבטאויות המיוחדות של כ"ק 

אד"ש בקשר לזה.

•

לכ"ק  האורחים  התמימים  תלמידי  של  בהתקשרותם  יוסיף  זה  שקובץ  אנו  בטוחים 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתבטאת בתוספת חיות בשליחותו היחידה "קבלת 
פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי שליחותו העיקרית, נזכה תיכף 

ומיד להתממשות נבואתו העיקרית "הנה זה משיח בא", שתתקיים בוודאות גמורה.

ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו במסילות 
שדרך בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהיה רגיל להמצא שמה", מתוך אחדות החסידים 
ש"תוביל לקראת משיח", נזכה כבר להתראות עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
פנים אל פנים בהתגלותו לעין כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי יש מנהיג אחד 
לבירה זו, וכל דבריו נצחיים המה, ואף אחד מדבריו הק' לא חזר ריקם ח"ו, ואזי תישמע 
וידעו "כי גבר  יכירו  גוים, שבחוהו כל האומים", כשכולם  השירה "הללו את ה' כל 
עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללוי-ה", ונכריז כולנו בתוך כל אחבנ"י את הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

 ימות המשיח, ימי הסליחות תשע"ח
חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ



תוכן ענייניםתוכן עניינים

6 | פותחין בדבר מלכות
לא להיות מונח בכוכב מאדים, כי אם לעשות תשובה

10 | עמדת הרבי בבחירות לרבנות
חילופי מכתבים בין הרב שלמה גורן והרבי - פרסום ראשון

14 | לחזות פני מלך
תמונות מ'כוס של ברכה' מוצאי ר"ה תשנ"ב - פרסום ראשון

18 | אל הרבי על העננים
תיאור תשרי בליובאוויטש בהוצאת אל-על לתשרי תשמ"ה

32 | ביקור ארצות הברית
סקירה מרתקת ממסעו של אדמו"ר הריי"צ לארה"ב

 58 | שנתיים אך לא בדיוק... 
צרור הוראות נדירים לנוסעים להסתופף בצל אד"ש

63 | עקשנים המשיכו בעקשנותכם
מאמר הגות מאלף מאת הרב משה סלונים



"באלול להיות מונח 
בכוכב מאדים?"

"נמצאים כבר בשבת מברכים אלול, הולכים הרי לחודש אלול, העבודה 
של "אני לדודי ודודי לי", מה נוגע לך האם הגיעו ללבנה, והאם נוסעים 
הלאה לכוכב הבא? מה צריך הנך לדעת אודות כך, באם גוי אחד רוצה 

לעשות זאת והגוי האחר אינו רוצה בכך, הנך צריך להתעסק בעבודה של 
חודש אלול!"

משיחת ש"פ ראה תשכ"ט, השיחה נאמרה בעקבות נחיתת החללית 
הראשונה על הירח בה' מנחם אב תשכ"ט

 • 

הנך צריך להתעסק בעבודה של חודש אלול! 
נמצאים כבר בשבת מברכים אלול, הולכים הרי לחודש אלול, העבודה של "אני לדודי 
ודודי לי", מה נוגע לך האם הגיעו ללבנה, והאם נוסעים הלאה לכוכב הבא? מה צריך 
הנך לדעת אודות כך, באם גוי אחד רוצה לעשות זאת והגוי האחר אינו רוצה בכך, הנך 

צריך להתעסק בעבודה של חודש אלול! 

טוען הוא, שהוא אינו מרגיש שום חילוק, הוא הרי קם בבוקר, והוא מסדר את העניבה 
זה היפך ממנהג  יכול ללכת ללא העניבה, הרי  אינו  היות שהוא  בדיוק כמו בבוקר, 

המדינה... ולאחר מכן הוא קורא את העיתון. 

מדוע קורא הנך את העיתון? אומר הוא שיש לו פחד שבאם לא ידע כל הכתוב בעיתון, 
יאמרו עליו שהוא בטלן, אבל מה איכפת לך שתהי' בטלן? אדרבה, עשרה בטלנים 
עושים – כפסק דין משנה מפורשת – מכפר, עיר גדולה! בשעה שאין שום בטלנים אין 
זה כי אם כפר, אבל בשעה שישנם בטלנים, עד עשרה בטלנים, רק לאחר מכן נעשה זה 

לעיר. ואם כן, מה איכפת לך שהנך בטלן?
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ומדוע אינך ממלא את שליחותך? 
טוען הוא – לא! הוא צריך לדעת מה קורה עם הלבנה ועם כוכב מאדים, האם הגיעו 
לשם. מה המעלה הגדולה שהגיעו עד ללבנה, והשקיעו על זה מיליארדי דולרים; שלחו 
אותך מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, שזהו מהלך גדול הרבה יותר, היות שעד ללבנה 
אין זה כי אם מרחק גדול, ומרחק מייל גדול, אבל אין זה כי אם באותה האיכות של 
טיסה על הארץ, אבל אותך הרי שלחו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, ולא רק בכמות, 

אלא העיקר הוא – באין ערוך – באיכות!

כסא  חצובה מתחת  נפשך האלקית  לגופך.  נשמתך  ירידת  אודות  צריך אתה לחשוב 
הכבוד – בגוף בשר ודם – שזה נעלה הרבה יותר מאשר "איגרא רמה", עד לעולם הזה 

7 קדמנו  תחילה • דבר מלכות



שהוא הנחות עוד יותר מאשר "בירא עמיקתא", והניחו כל כך הרבה כוחות בירידת 
הנשמה, בכדי שהיא )הנשמה( תפעל את שליחותה, שזהו רק בחיק הבורא, אלא הקב"ה 
עושה זאת לנפש האלקית החצובה מתחת כסא הכבוד, בגוף בשר ודם, ש"ימים יוצרו 
ולו אחד בהם", ומדוע אינך ממלא את שליחותך? הוא טוען שהוא עסוק )"ביזי"(. מה 

הנך עסוק? לא, הוא עסוק!!

אבל כעת הוא עסוק, היות והוא כבר בן שלושים
הרי הזמן של חודש אלול, זמן שצריכים לעשות תשובה, אומר הוא שהוא אינו מרגיש 
שום חילוק בין אלול לאייר ולשבט. בשלמא שבת ויום טוב, הוא מרגיש חילוק לגבי 
שאר ימות השבוע, מאחר והוא יהודי דתי, ובמילא הוא אינו עושה "עובדין דחול", 
והוא לובש את בגדי השבת, ואומר "לכו נרננה" ושאר התפילות הקשורות עם שבת, 

אבל בימי החול, אין רואה הוא שום חילוק ביניהם.

הוא אינו יודע שום חילוק בין אלול לשאר ימות השנה, הוא קם הרי בבוקר, והולך 
ואין אצלו שום חילוק בין אלול  )"ג'וּב"(, בדיוק כמו בכל בוקר,  למסחרו, לתפקידו 
לכל השנה. הוא אינו מרגיש אפילו חילוק בין שבת מברכים אלול ואחרי שבת מברכים 

אלול.

מצווים אותו לומר "לדוד ה' אורי", אומר הוא זאת בשנים וחצי דקות, כמה שזה לוקח, 
אבל הוא אינו מרגיש כיצד צריכה להיות עבודת התשובה, ובפרט שאף אחד לא הראה 

לו דוגמא בזה.

מהעבודה של אלול ועבודת התשובה הוא יודע כבר מזמן, וכך הי' קודם שהגיע מעבר 
לים; בשעה שהוא הי' ילד בן שתים עשרה, אזי הוא ידע, שבשעה שמגיע חודש אלול 
צריכים לעשות תשובה. אבל כעת הוא עסוק, היות והוא כבר בן שלושים, הרי צריך 

שיהי' ניכר אצלו שהתווסף משהו, שכעת הוא יודע את כל מה שקורה בעולם...

כחדשים ולא כדיוטגמא ישנה
אתה רוצה לחיות עם הזמן, כפי שאדמו"ר הזקן אמר – עם פרשת השבוע, הבט ותראה 
בפרשת "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה". אומר הוא – כן! זהו דבר ישן, הוא למד 
זאת כמה שנים קודם, כעת הוא צריך לדעת אודות ענינים חדשים שהגיעו עד הלבנה, 

שלפני חמישים שנה אפילו לא חלמו על זה!

אבל באמת, רש"י )דברים ו, ו( כבר הבהיר זאת, עם מה שהוא אומר, שצריכים להיות 
"כחדשים", ולא כדיוטגמא ישנה. זה צריך להיות כדבר חדש. אבל הוא טוען, שזה דבר 
ישן; זה אכן דיוטגמא, מצוות המלך, אבל זהו דבר ישן שניתן כבר לפני שלשת אלפים 
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וחמש מאות שנים "אלקיכם ישן הוא" שבזה ישנם שני פירושים: א. מלשון יושן. ב. 
לשון ישן – זהו דבר ישן.

דיברתי עם רב, ואמרתי לו שמכיון שהוא ראה שבקהילה שלו נעשית התעוררות, מדוע 
הוא לא דיבר איתם אודות טהרת המשפחה. והוא אומר לי, שהוא דיבר כבר על זה 
לפני עשרים שנה. שאלתי אותו: נו, ומה בכך? מאז כבר התווספו אנשים חדשים ועוד 

חתונות – נו!. וזה נשאר ב"נו!"...

נשמתך במהלך גדול יותר מאשר עד ללבנה
לימוד התורה צריך להיות כסדר של דבר חדש, ולא לעשות זאת באופן של "מצות 
אנשים מלומדה", כמו שמוצאים שחז"ל והנביאים הפליגו נגד קיום המצוות באופן של 
מצות אנשים מלומדה. לא צריך להיות באופן של הרגל, אלא קיום המצוות צריך להיות 

בחיות, כמו דבר חדש.

כשקוראים עכשיו אודות "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה", אומר הוא "כן!", הוא 
כבר יודע אודות כך, הוא כבר למד זאת לפני שנים. אבל מה למדת? ש"ראה" הכוונה 
"לראות" – מה בכך שלמדת זאת, הרי הכוונה היא שזה לא יישאר רק בפירוש של 

הפסוק, אלא זה יבוא בפועל. אתה רואה זאת?!

שבשביל זה ירדה נשמתך במהלך גדול יותר מאשר עד ללבנה, מאוצר הנשמות עד 
עולם הזה, והשקיעו על זה מליארדי דולרים על יגיעה זו, ועל דרך כפי שבהנסיעה 
זה להבדיל אלפי  יהיה לטובה, הנה על דרך  והמקום שהכל  כיוונו את הזמן  ללבנה 
הבדלות אין קץ, כיוונו את ירידת נשמתך בזמן ומקום, שהיא תרד דווקא בזמן זה )ולא 

בזמן אחר(, כדי שתוכל לפעול את שליחותך כראוי ובקלות.

והוא חושב בזה  יהיה עם כוכב מאדים,  ומה  זאת, חושב הוא אודות הלבנה,  במקום 
באמצע קריאת התורה. אתה מוכרח לדעת את כל הפרטים?! תלמד תורה, תקיים את 
אתה  באמת  אם   – שאלותיך  כל  יתבטלו  ובמילא  משיח,  את  בפועל  תביא  המצוות, 

מוכרח לדעת.

הוא שוכח על ה"אמת לאמיתו", ש"ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה", 
שהאמת היא שיהודי הוא מציאות אחרת לגמרי, כל מציאותו, באיכות ובכמות היא 
אחרת לגמרי. ולא כטעות העולם שיהודי שונה מגוי רק במה שהוא לומד תורה ומקיים 
מצוות; אלא יהודי הוא מציאות אחרת לגמרי, וכל ענינו הוא להביא זאת מן הכח אל 

הפועל . .
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עמדת הרבי 
בבחירות לרבנות
לפנינו שני מכתבים אותם שיגר הרב שלמה גורן - הרב הראשי לצה"ל, לכ"ק 

אדמו"ר מה"מ שליט"א, בצירוף טיוטת המכתב אותו הכין הרב גורן בכתב 
ידו. אנו מפרסמים כאן לראשונה את מכתבו של הרבי בתשובה על שני 

המכתבים, על גבי המכתב מובאים הגהות בכתב יד קודש. צילומי המסמכים 
- מתפרסמים כאן לראשונה. 

פרסום
ראשון

מאוצר המלך

רקע:
לכהן  יבחרו  ונקבע שהרבנים  לישראל  הראשית  הרבנות  מוסד  הוקם  תרפ"א  בשנת 
ע"פ בחירות, בתחילת שנות הכ"ף דובר על עריכת בחירות )שנערכו בפועל בתשכ"ד(, 
לבחירות אלו התמודד הרב שלמה גורן למשרת הרב הראשי האשכנזי, לפועל בבחירות 
אלו נבחר הרב יצחק ניסים לכהן כראשון לציון והרב איסר יהודה אונטרמן לכהן כרב 

ראשי אשכנזי,  הרב אונטרמן גבר על עמיתו הרב שלמה גורן בקול אחד...

במכתבים שלפנינו שנכתבו בתחילת תשכ"א כותב הרב גורן לכ"ק אד"ש בדבר דעת 
אד"ש לגבי בחירתו, ככל הנראה הסתובבו אז שמועות שכ"ק אד"ש אינו בעד בחירת 

הרב גורן, והרב גורן חשש מהדבר...

במקביל כותב הרבי להר"נ טלושקין בתשכ"א: "המועמד שיש סיכויים שיבחר הוא 
הרב ש. גורן . . מכורח הדבר שהרב ניסים ישאר במשרתו". בסבב הבחירות הבא בשנת 
תשל"ג, היה פרשיית ההתנגדות הידועה של הרבי למועמדותו של הרב גורן בעקבות 

פרשיית "האח והאחות" ובכלל התנגד הרבי לעצם הדחת רב והחלפתו ע"י בחירות.

הרב גורן משוחח עם הרבי בהתוועדות - י"ט כסלו תשכ"ג
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שמחתי מאד על ברכת כ"ק שליט"א לקראת השנה החדשה, וחביבים עלי דבריו וברכתו עד 
לאחת. ברך לקחתי וברך אשיבנו שיזכה מעכ"ק להרביץ את תורת החסידות הפנימית של 
חב"ד ולהרים את קרן תוה"ק בעם כולו, ולהאיר עלינו באור פנימי ובאור מקיף מן הא"ס ב"ה. 

יולד לנו שנקרא שמו  זו הננו להזכיר לפני כ"ק האדמו"ר שליט"א את הילד  בהזדמנות 
בישראל אברהם נ"י ע"ש אאומו"ר )הכ"מ( זצ"ל, שיזכה לגדול על ברכי התורה והיראה 

ולדורות ממנו ומבנותינו תחי' רוב נחת.

ובאשר שמועה מפי האורחים בדבר הרבנות הראשית ערבה עלי דעת כ"ק בזה כיינה של 
תורה.

 הכו"ח בכל חותמי ברכות עבד לעם ה' בציון.
ש.גורן - אל"מ הרב הראשי לצה"ל
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וביקר את פ"ש כהדר"ג האדמו"ר שליט"א מפי שליחי דרחמנא  קבלתי בשמחה בתודה 
אנ"ש חב"ד שחזרו מהתם להכא. וביחוד מפי האי גברא רבה ויקירא הרב הגאון חו"פ מוה"ר 

גרליק שליט"א הרב דכפר חב"ד ומילתא אלבישייהו יקירא.

בהזדמנות זו מחובתי להכחיש ולהזים בכל תוקף את הלא טובה השמועה שמסרו כביכול 
לכ"ק שליט"א בדבר מיודענו היקר והנעלה עוסק במלאכת ה' באמונה ר' פנחס אלטהויז 
נ"י שכאילו הוא אשר מסר לי על תמיכת כ"ק האדמו"ר שליט"א במועמד פ' למשרת הרב 
את  בפני  הכחיש  אלטהויז  פנחס  ר'  אדרבה  להד"מ.  זה  כל  לי  והתנגדותו  לא"י  הראשי 
השמועה הזאת ששמעתיה מפי אחרים ואני הוא ששאלתי ממנו על כך והודיע לי במפורש 
שאין להאמין בשמועות אלו כלל ועיקר, ואני שמח על כי אין פרץ ואין יוצא וגו' באנ"ש 

חסידי חב"ד ה' עליהם יחיו.

ברם בכדי להעמיד דבר על בוריו ולהוציא מלבם של וכו' אבקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א 
לחוות דעתו - דעת תורה בענין עצמו כי עיני כל ישראל וגו' להגיד להם וגו'.
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מאשר הנני קבלת מכתבו משילהי חשון, ולפלא הסיום, שאודיע דעתי בענין הר"ר ]הרבנות 
הראשית[.

כי עשיתי זאת מכבר, בשיחתי עם גיסו הרב שליט"א הכהן כשביקרני, ובאותו מעמד גם 
בארוכה  כתבתי  אליהם  אשר  ת"ו,  באה"ק  אשר  לאנ"ש שליט"א  גם  לו שאודיע  אמרתי 

ובפרטיות זה מזמן, ובודאי נתקבל מכבר.

מוסג"פ קטע ממכ"ע שהתחילו לפרסם כאן, ובאם לעת מצוא, יודיעני פרטי הדבר וטעמיו, 
ות"ח מראש.

בברכה לבשו"ט ]והרי ביום זה הוא הזמן, דירידת גשמים = גשמי ברכה = אפילו בשנה 
מאוחרת, וכדבר המשנה )נדרים פ"ח( ופס"ד הרמב"ם בהל' מתנות עניים, 

ולהעיר ג"כ ממס'  ב"מ קו: ומלקוטי תורה לרבנו הזקן ריש פרשת האזינו[.
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פרסום ראשון

כוס של ברכה 
צרור תמונות נדירות ממעמד חלוקת כוס של ברכה במוצאי 

ראש השנה תשנ"ב
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 א
עצות מועילות ל״עולה לרגל"

זכור זאת היטב!

לפני נסיעתך ישנם מספר דברים שעליך לקחתם עמך כגון:

א. מחזור קטן ב. סידור קטן ג. מענה לשון

וודא לפני נסיעתך שהוזמן עבורך מזון כשר כדי שלא תגרם לך אי נעימות בהיותך 
באויר.

בהיותך במטוס השתדל למלא את זמנך במבצעים של הרבי שליט״א והקפד היטב על 
מנוחה כדי שתוכל לבוא רענן ל־770. )הדבר חשוב ביותר(.

בטרם רדתך מהמטוס השתדל לבקש מאחד שיודע אנגלית שימלא עבורך את טופס 
הכניסה שתקבל במטוס ובכך תחסוך זמן רב בעת יציאתך מנמל התעופה, כן עליך 

לדעת שדברי מאכל לא נותנים להכניס לארה״ב ויש על כך הקפדה יתרה.

בנמל התעופה יחכו לך אוטובוסים מיוחדים מה״ועד להכנסת אורחים״ שמארגן הר׳ 
משה ירוסלבסקי והם יקבלו את פניך.

באם לא נתקלת באוטובוס קח מונית. וודא שלא ירמה אותך הנהג. המחיר 7־10 דולר.

לא יותר.
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לנוחיותך צורפה לחוברת מפת הדרך משדה התעופה ל־770.

עם בואך ל־״770״, אכסן את המזוודות בפינה צדדית, כדי לא להפריע לתנועת הבאים 
והנכנסים ל־״770״.

באם הודעת מראש לר׳ משה ירוסלבסקי, מנהל ״הכנסת אורחים״, חסכת לעצמך זמן, 
טירחה ואנרגיה — אך אם הגעת פתאומית מבלי הודעה מראש, עליך לברר מיד מי הוא 
האחראי של ״ועד הכנסת אורחים״ למקום לינה — תמסור את שמך לאחראי ובינתיים 

תוכל לנוח ב־״770״ ולברר אצל ה״וותיקים״ מתי נוסע הרבי או מתי בא הרבי.

וכך תוכל לזכות לראות את פני כ״ק אדמו״ר שליט״א ולא תשכח — כמובן — לברך 
שהחיינו מיד בראותך את פני המלך. 

בזמן השהייה וההמתנה עד שידאגו לסידורך עשויות הדקות להראות כשעות, ועליך 
להתאזר בסבלנות עד שיסדרו לך את מקום הלינה.

כשתקבל מקום לינה עליך לוודא שדלת הדירה תהיה נעולה היטב, כי לפעמים עלול 
לקרות ש״אורחים״ בלתי רצויים ינסו לבקר בדירה.

אם כבר הסתדרת בחדר ובמקום לינה, ברר אצל אחד האורחים או עקוב אחרי המודעות 
ב״770״ כדי לברר מתי ובאיזה שעות פתוחה ״הכנסת האורחים״ שם תוכל לסעוד את לבך.

עליך לדעת שהרבי שליט״א תבע כמה וכמה פעמים שהאורחים ינצלו את זמנם ללימוד 
התורה — חשיבות ודחיפות מיוחדת לכך השנה לאור שיחותיו הק׳ של הרבי שליט״א 
אודות ה״כוללים״ — מדי יום ביומו מתקיימים שיעורים מיוחדים לאנשים ושיעורים 
מיוחדים לנשים. פרטים אפשר לברר בלוח המודעות ואצל הרב זושא שי׳ וילימובסקי, 
הממונה על השיעורים, מדי יום ביומו נכנס דו״ח לכ״ק אדמו״ר שליט״א ובו רשימת 

המשתתפים בשיעורים.

דברים שכדאי שתהיה מודע לכך
בימי  בסליחות(,  להצטייד  )עליך   .7:00 בשעה  שליט״א  הרבי  נכנס  הסליחות  בימי 
קריאת התורה )בימי הסליחות( נכנס הרבי שליט״א לקריאת התורה בשעה 8:30 — 

בימי שני וחמישי רגילים נכנס הרבי בשעה 10:10 לקריאת התורה.

לתפילת מנחה נכנס הרבי שליט״א בשעה 3:15, ובימים שנוסע לאוהל מתפללים מנחה 
כאשר כ״ק אדמו״ר שליט״א חוזר מהאוהל.

תפילת שחרית בימי חול, מתפלל הרבי שליט״א עם המנין רק בזמנים מיוחדים כגון: בערב 
ראש־השנה, בערב יום־הכיפורים, )ו׳ בתשרי מתפלל לפני העמוד( וכן בימי חול המועד.
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בימים כ״ג באלול, כ״ה באלול, יום ב׳ דר״ה ואסרו חג הסוכות, אומר כ״ק אדמו״ר 
שליט״א קדיש לאחר כל התפילות: ערבית, שחרית ומנחה.

בימים שלפני ר״ה היה נהוג בשנים האחרונות שהרבי שליט״א מקבל פ״נים בכמה 
ע״י  בודאי  יתפרסמו  המדוייקים  הזמנים  שעה,  כחצי  למשך  בבוקר   10 בשעה  ימים 

המזכירות.

בערב ראש־השנה עומדים לרשותך אוטובוסים והם יסיעו אותך ל״אוהל״ )באם הנך 
אדם חסכוני תוכל למצוא טרמפ...( הצטייד ב״מענה לשון״ ובנעלי גומי.

במקום  ברצונך  ואם  ולהתוועדויות  לתפילות  מסודרים  לאורחים  מיוחדים  מקומות 
ישיבה עליך לדאוג לכך ולמצוא לך מקום. 

לקראת התקיעות, אין צורך להידחף קרוב לבימה
יותר מהבימה  מכל פינה אפשר לראות ולשמוע היטב ואדרבא כמה שתעמוד רחוק 

תוכל לראות טוב יותר את פניו הק׳ של כ״ק אדמו״ר שליט״א.

ביום ב׳ לפנות ערב מתוועד כ״ק אדמו״ר שליט״א ונוטל את ידיו הק׳, כל הקהל בא 
קודם, ועליך להספיק ליטול ידים לפני ההתוועדות.

שליט״א  הרבי  עולה  במנחה   — לסליחות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס  גדליה  בצום 
למפטיר.

התיבה,  לפני  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עובר  ערבית  בתפילת  בתשרי,  ו׳  ג׳  ליום  אור 
לרגע  לחכות  ולא  יותר  מוקדם  לבוא  לך  עצתנו  לערך.  ב־9:30  מתחילה  התפילה 
האחרון. מקומות מיוחדים מיועדים עבור האורחים. כנ״ל למחרת בשחרית ובמנחה, 

ברר היטב את זמני התפילות כדי שתדע לבוא זמן מה לפני התפילה.

בערב יום כיפור מביא כ״ק אדמו״ר שליט״א את הכפרות לשוחט בערך בשעה 7:00 
בבוקר, לתפילת שחרית נכנס בדרך כלל בערך בשעה 9:30.

תפילת מנחה בעיוכ״פ היא בדרך כלל בשעה 3:15, בסוף התפילה מואיל כ״ק אדמו״ר 
שליט״א לומר את ברכתו הק׳ לכל הקהל הק׳. )הברכה לבחורים היא לפני כל נדרי(.

ביום כיפור עולה כ״ק אדמו״ר שליט״א למפטיר יונה בלבד ולא למפטיר בשחרית. 
נפוליון״ כאשר כ״ק  המחזה המרגש ביותר הוא כמובן בסוף תפילת נעילה ״מארש 

אדמו״ר שליט״א מסובב את פניו הק׳ לעבר הקהל.

21 קדמנו  תחילה • אל הרבי



בערב סוכות לפנה״צ מוסר כ״ק אדמו״ר שליט״א מדי שנה ד׳ מינים לנציגי מדינות 
וערים שונות וכן ל״זוכים בגורל״ בדרך כלל, כמו״כ נציגי כפר חב״ד מוסרים לכ״ק 

אדמו״ר שליט״א את האתרוגים מכפר חב״ד.

בכל לילות חג הסוכות מתקיימים התוועדויות עם משפיעים זקני החסידים וכו' בבתים 
פרטיים וכן בסוכה המרכזית ב״770״ השתדל לברר תמיד היכן מתקיימת התוועדות 
והשתתף בה, מהראוי לציין כי בשנת הקהל בפעם שעברה )תשל״ד( דיבר כ״ק אדמו״ר 
שליט״א שיחה מיוחדת אודות הנחיצות שכל האורחים ישתתפו בהתוועדויות במשך 

חג הסוכות.



במשך כל יום מימי הסוכות עליך לבוא מוקדם כדי להספיק לברך על הד׳ מינים של 
כ״ק אדמו״ר שליט״א לאחר הברכה תקבל שתיה חמה ומזונות בסוכה, ע״י ר׳ משה 

ירוסלבסקי.

״ושמחת  למבצע  שליט״א  הרבי  הוראת  לפי  נוסעים  סוכות  חול־המועד  ימי  במשך 
בחגך״ כל האורחים למקומות שונים, עליך לברר באם שמך מופיע על הרשימות בקיר, 

ובאם לא גש לממונים ורשום את שמך.

לפני שבת חוה״מ )השנה לפני החג( אל תשכח לעשות ביתך וסוכתך עירוב חצירות 
אחרת אסור לך להוריד שום חפץ מהדירה לסוכה, עוד נקודה חשובה על האורחים 

מאה״ק לזכור כי בקראון־הייטס אין שום ערוב ואסור באיסור גמור לטלטל בשבת.

שנן זאת היטב היטב ואל תשכח!

בלילה לאמירת  כ״ק אדמו״ר שליט״א בערך בשעה 1:00  נכנס  הושענא־רבא  בליל 
תהילים, השתדל להקדים את בואך לבית־המדרש כי אז מוסרים בדרך כלל הגבאים 

הוראות בקשר לסידור המקומות בשמחת־תורה.

בלילי שמע״צ ושמח״ת הולכים כולם לבתי־כנסת לשמחם בשמחת יו״ט.

כתיבה וחתימה טובה. דרך צלחה לכל הנוסעים.

 ב
נסיעה לרבי לשם מה?

אחת מהדרכים הרבות, שבהם ועל ידם בא החסיד לידי ביטוי כחסיד, היא הנסיעה אל 
הרבי. מאז ומתמיד, היה נהוג ומקובל אצל חסידים לנסוע מדי פעם אל חצר הרבי כדי 
לראות את זיוו והדר פניו ולשמוע את דברי תורתו המאירים ומחממים את ליבו ואת 

מוחו של החסיד.

מידי כל חג, ״חסידי״ ולא חסידי, יכול היית לראות, קבוצות קבוצות וחבורות חבורות, 
מי ברגל ומי בעגלה, משרכים את דרכם שבועות וחודשים בדרכים העולות אל עיר 

משכנו ומושבו של הרבי.

כדי לתת לקוראים מושג כלשהו, כדאי אולי בהזדמנות זו להעתיק קטעים מרשימה בה 
מתואר ומסופר ביד אמן, על דרכם של החסידים בדרך לביתו של הרבי: ״בהיותי בן 
שש — מספר החסיד המפורסם ר׳ אברהם דוב מבאברויסק — קודם שהכניסוני לחדר 

הוליכני אבא לליובאוויטש לחג השבועות.
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ורישומה נחקק בליבי. בארבע עגלות רתומות  לעולם לא אשכח את הנסיעה ההיא 
לשנים שנים סוסים יצאנו מהאמיל, ועל כל עגלה ועגלה נמנו חמשה־עשר נוסעים, 
מקצתם יושבים בצידי העגלה, שנים יושבים על השליבות ושנים על הדוכן עם העגלון, 
כולם שמחים ועליזים וטובי לב. העגלות שמשו רק בתור מקום מנוחה לשעה־שעתיים, 

כי הרוב היו הולכים רגלי בשמחה ועונג לא יתואר.

ונוסף  ועוד,  מינסק  מבאברויסק,  לליובאוויטש  נוסעים  עגלות  בעוד  פגשנו  במסענו 
עליהם קבוצות הולכי רגל.

בבואינו לזאלישקינא מצאנו עומדים הרבה עגלות, עשרים או שלשים, וכמה מאות 
אנשים שוכבים על מצע הדשא בשדה רחב ידים המשתרע, מעבר לדרך מול חצרו של 

החסיד ר׳ אלי׳ המוצלח.

אוכלים  אלו  ישנים,  אלו  משוחחים,  אלו  וחבורות.  אגודות  קבוצות  עשרות  ושם  פה 
ושותים, אלו חוזרים דברי חסידות, ואלו יוצאים במחול.

כשיצאנו מזאלישקינא יצאו אתנו כארבעים עגלות, ומחנות מחנות הולכי רגל. רובם 
תרמיליהם על כתפם ומקלם בידם, ובהם מטיבי נגן בקולות נעימים ולעומתם היושבים 

בקרנות, עונים בשמחה רבה״.

לכאורה הכל טוב ויפה, אולם גם נחמד, אלא שכאן עולה מאליה השאלה ההגיונית: 
וחודשים על מנת לשמוע את דברי  כן צריך הוא החסיד לנסוע שבועות  ״מדוע אם 

תורתו של הרבי, ישב לו בביתו וילמד בדברי תורתו — של הרבי — מן הכתובים?

במסגרת השורות הבאות, ננסה להסביר ולבאר ככל שיעלה ביכולתנו, שאלה זו ועוד 
אחרות שודאי עוד יתעוררו. 

בארבעה דברים מתייחדים ומתאפיינים הם היחסים הקשורים בין חסיד לבין רבו:

א. הביטול — הפחד, בפני הצדיק דומה כי אין לו אח ורע. כאשר עומד לו החסיד בפני 
הרבי הרי שכל מציאותו וישותו בטלה אז ומבוטלת כלא היתה. באותה שעה עומד לו 
החסיד כאבן דוממת מבלי יכולת להוציא הגה כלשהו מפיו, ביטולו באותה שעה לרבי 
כל הדבק בתלמידי  לדבק בשכינה אלא  ״וכי אפשר  לה׳ כמאמר  כביטול  הוא ממש 

חכמים כאילו דבק בשכינה״ )עפ״י קונט׳ ענין ההשתטחות(.

ב. תוספת אור־וכוח מיוחדים במינם מקבל החסיד כשעומד הוא פנים מול פנים עם רבו, 
אז מתקשר הוא לרבי, בתקיפות יתרה ותשוקה עצומה, תשוקה שקשה מאד להגדירה, 

מן משהו מיוחד כזה שאפילו הוא, החסיד עצמו, ספק אם יוכל להסביר זאת.

דווקא אז על ידי דיבורו והתקשרותו יכול הוא לקבל את הארת האור השופעת מהרבי.
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ג. עליה לרגל — לרבו, והכניסה ליחידות פנים אל פנים עם הרבי, כששניהם לבדם הם, 
פועל בחסיד התעוררות עצומה, מה גם שבנוסף לכך, ניתנת לו ההזדמנות המיוחדת 

לקבל עצות והדרכות איך וכיצד עליו להתנהג.

חסידים החשיבו את העליה לרגל לחצר הרבי, כאותה עליה בשעתה לבית המקדש.

לצורך המחשת הדברים, כדאי להביא כאן את הסברו השנון של אותו חסיד שהסביר 
את הדמיון, התואם להפליא, שבין חצר הרבי לבית המקדש. וכך אמר — מיום שחרב 
בית המקדש וקודש הקודשים, הנה ליובאוויטש היא ירושלים שלנו, ובית הכנסת בו 
מתפלל הרבי, הוא קודש הקודשים שלנו, והרבי הינו הארון — אשר בו לוחות תורת 

ה׳ — שלנו.

והסביר אותו חסיד את דבריו: כשם שכאשר הכניס משה רבינו את הארון עם הלוחות 
בקדשי הקודשים, שמע את קול ה׳ מדבר אליו מבין הכרובים, אלו — כך הסביר החסיד 
— הם גם הדיבורים שאומר הרבי לכל אחד מחסידיו הנכנסים לפנים אל הקודש — 
כן הוא  יחידי,  נכנס לקודש הקודשים  וכשם שהכהן הגדול היה  אל חדרו של הרבי. 
בדיוק אצל כל מי שנכנס לחדרו של הרבי — יחידי. וכשם שבצאת הכהן הגדול מקדש 
ושמחים, כך בדיוק, אצלנו החסידים, בצאתנו  ישראל ששים  וכל  היו הוא  הקדשים, 

מקודש הקודשים שלנו, הננו שמחים וששים על כך.

ד. אחרון, למרות היותו ראשון בזמן ובחשיבות — הראיה וההסתכלות בהוד והדר זיו 
פניו של הרבי ״מלך ביופיו עיניך תחזינה״ ״והיו עיניך רואות את מוריך״ עצם אותה 
הסתכלות, ראייה זו בלבד, מביאה לו לחסיד אושר רוחני עצום. לראייה זו אין כל המרה 
ותחליף, כמו שאין כל המרה ותחליף לאותו עונג רוחני עצום שאותו הוא שואב ומקבל 

מהסתכלות זו.

ידועה היא אמירת החסידים, כי ראיית פני הצדיק מעוררת לתשובה, תשובה אמיתית, 
מעומק הלב, ואם בא החסיד בשביל זה בלבד — דיינו.

לאחר כל הסברים אלו לא נותר עוד צורך, כך נדמה, להמשיך ולהסביר )אם כי ישנם עוד 
כאלו( את הצורך בנסיעה אל הרבי ולא להסתפק אך ורק בלימוד תורתו מן הכתובים.

רק דקה במזכירות
זכורני שכאשר הייתי ילד בן 8 — 7 שאלני פעם המורה, אם לדעתי, תופסת פיסת־

נייר קטנה מקום. עניתי שלא. המשיך המורה ושאל אם 5 פיסות נייר תופסות מקום. 
גם הפעם עניתי שלא, אולם ה״לא״ כבר לא היה מוחלט כל כך. כששאל המורה אם, 

לדעתי, 100 פיסות נייר תופסת מקום, כבר היתה תשובתי חיובית.
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דיון ״פילוסופי״ זה לימד אותי לא להביט בזלזול על דברים קטנים, מאחר שכשהם 
מצטרפים זה לזה מתברר לפתע שאין הם ״קטנים״ כל כך. הדבר נכון הן לגבי ״דברים 

קטנים״ מבחינת שטח ומקום והן לגבי ״דברים קטנים״ מבחינת זמן.

מכאן, כשאדם בא ומבקש ״רק דקה״ או ״רק מכתב קטן״, חשוב מאד לדעת אם אכן 
מדובר בדקה אחת וב״מכתב קטן״ אחד, או שאותו אדם הוא רק אחד מתוך עשרות 
ומאות המבקשים אותו דבר, שאז, כמובן, ה״דקה״ הופכת ליממות וה״מכתב הקטן״ 

— להררי נייר.

מה קורה במהלך 10 דקות במזכירות
לגבי מה הדברים אמורים?

ובכן, כוונתי למתרחש בחדר המזכירות של כ״ק אדמו״ר שליט״א, ב־״770״. מפליא 
יהודה  הרה״ח  המסורים,  המזכירים   2 של  עבודתם  אורח  את  לראות  כאחד  ומדהים 

"מה קורה במזכירות ב10 דקות: 2 אנשים התקשרו 
בטלפון 3 בחורים נכנסו לשאול מתי תתקיים 
תפילת מנחה. 2 אנשים שרצו להכניס ״פתק״ 

ביקשו מהמזכיר עט ונייר ועמדו במקום לכתוב את 
ה״פתקים״, תוך שהם שואלים את המזכיר שאלות 
שונות במהלך הכתיבה; כ־8 צלצולי טלפון הגיעו"
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וידידו הרה״ח בנימין שי׳ קליין. הכל רואים כי הם מגיעים למשרד  לייב שי׳ גרונר 
בסביבות השעה 8 בבוקר ומסיימים את יום העבודה, לא לפני 12  — 11 בלילה. אך 
לא רבים יודעים, כי גם שעות הלילה המועטות שנותרו אינן תמיד שעות מנוחה. שכן 
טלפונים דחופים )במרכאות ובלא מרכאות( עדיין ממשיכים להגיע לבתיהם גם בשעות 
הלילה. ויש להוסיף לכל זה את תחושת האחריות הכבדה אשר היא כשלעצמה מתישה 

ומייגעת.

ולמרות כל זאת יש רבים הסבורים משום מה כי לדקה אחת או לפיסת נייר אחת אין 
חשיבות, זה נכנס ושואל: ״מה נשמע?״ ואם המזכיר לא יספר לו בפרופרוט את כל 
ה״חדשות״ — ספק אם יוכל לסלוח לו על ה״פשע״ הכבד. שני מתעקש שדוקא המזכיר 
תופסת  אינה  זמן״  לי  ״אין  בנוסח  שתשובה  וברור  אחר  או  זה  מכתבו  את  לו  ינסח 

במקרה כזה...

בסתם  המזכירות  לחדר  נכנסתי  אותי,  הדהימו  מעניין שתוצאותיו  מבחן  עשיתי  אני 
יום חול, יום שבו נסע הרבי שליט״א ל״אוהל״. ועמדתי שם 10 דקות במטרה לבדוק 
חוזר  ושאלו מתי  את מידת הפעילות. הנה מה שראיתי: 2 אנשים התקשרו בטלפון 
הרבי מה״אוהל״. 3 בחורים נכנסו לשאול מתי תתקיים תפילת מנחה. אדם אחד נכנס 
ונצמד לאחד המזכירים במגמה ״לאמת״ סיפור מסויים ששמע. 2 אנשים שרצו להכניס 
שהם  תוך  ה״פתקים״,  את  לכתוב  במקום  ועמדו  ונייר  עט  מהמזכיר  ביקשו  ״פתק״ 
שואלים את המזכיר שאלות שונות במהלך הכתיבה; כ־8 צלצולי טלפון הגיעו מאנשים 
וביקש מעטפה עבור  בחור  ובסוף בא  יצאה עבורם תשובה  כבר  שביקשו לדעת אם 

מכתב שהוא שולח הביתה...

נא להכפיל את הנעשה בעשר דקות אלה ב־6 ונגיע למידת הפעילות במשך שעה אחת 
בלבד, ושעות כאלה יש במשך היום לפחות 16 !

לחשוב טוב לפני שמטרידים את המזכירים
מובן מאליו שאין כל כוונה לבוא בטרוניות לאנשים הזקוקים למשהו רציני, כהכנסת 
״פתק״ או קבלת תשובה. הטענה מופנית כלפי אותם אנשים השוכחים משום מה כי 
המזכירות אינה בדיוק מקום שבו יושבים אנשים משועממים המצפים לתעסוקה. האם 
המזכירות היא לשכת מודיעין? האם היא חנות של מעטפות, נייר ועטים? האמנם אין 

מקום שבו ניתן לכתוב ״פתק״ מחוץ לחדר המזכירות?

נכון, כל אחד רוצה רק ״שניה״ ורק ״מעטפה״ אחת, אך כמוהו יש עוד מאות ואלפים. 
לכאורה, באיזו מידה מפריע אותו אדם הכותב את ה״פתק״ שלו במזכירות? ובכן, יתכן 
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מאד שהמזכיר רוצה לטלפן למישהו ולהודיע לו תשובה אישית של הרבי, ואין הוא 
יכול לעשות זאת בנוכחותו של אותו אדם.

יתכן מאד שבאותם רגעים שבהם התקשרו אנשים שונים ושאלו ״מתי מנחה״? מנסה 
נואשות יהודי מעבר לים או ממקום אחר להתקשר בענין הנוגע לפיקוח נפש, ואין הוא 

מצליח ״לתפוס קשר״ בגלל אותם טרדנים!

ולעניו״ד חובה על כל אחד לחשוב  כל אלה הם דברים שאחריות רבה כרוכה בהם 
פעמיים בטרם הוא מחליט להטריד את המזכירים.

המזכירות זה לא מחסן וגם לא מקום תעסוקה 
שמעתי כי כ״ק אדמו״ר שליט״א הביע את תמיהתו על ריבוי ה״אורחים״ במזכירות 
ואמר, כי יתכן שבגלל זה מתבייש בחור הרוצה לשאול בענין שידוך להכנס, והוא עומד 

מתוח ומודאג בתקוה נואשת שהמזכירות תתפנה.

ואם כך זה במשך כל השנה, נקל לשער מה קורה בחודש תשרי, איך המזכירים לא 
מתמוטטים — איני מבין, וכנראה גם זה הוא מנפלאות תמים דעים. הכל יודעים כי 
בחודש זה מוצפת המזכירות בבקשות ובמכתבים וכי העבודה היא עצומה — ולמרות 

זאת אין סוף להטרדות־השוא למיניהן.

את  תולים  היכן  ״בבית״.  כמו  במזכירות  שמרגישים  למיניהם  ״אח״מים״  יש  תמיד 
המעיל? — במזכירות. היכן מניחים חבילה? — ברור שבמזכירות. והמהדרים אף נוהגים 
לבקש מהמזכירים ״לשים עין״ על חפציהם. ואל תשאלו מה יקרה אם חס ושלום וחס 
וחלילה הסיר המזכיר לרגע את עיניו מהחבילה הנכבדה )משום שהיה צריך להשיב 
לטלפונים שבהם נשאל מתי מנחה, והאם היא תתקיים בבית־הכנסת הגדול או הקטן(, 
ומתי הלך הרבי אתמול הביתה(, והחבילה הוסתרה ע״י חבילה של ״אח״מ״ אחר. ספק 

אם יום־הכיפורים יוכל לכפר לו על חטאו.

הדבר המדהים ביותר הוא היחס של המזכירים לכל זה. כל אחד אחר היה יוצא מכליו 
או לפחות דואג להעמיד אחת ולתמיד את כל הטרדנים על מקומם. ואילו הם תמיד 
מחייכים, תמיד משיבים לכל אחד בסבר פנים־יפות. ואולי בגלל זה ״עולים להם על 

הראש״.

על הרבי אין לחוס אך גם לא להדר בכך
ומענין לענין באותו ענין )ואני מודה כי אני ניגש לענין זה בפיק ברכיים(:
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שמעתי מהרה״ח ר׳ אריה לייב קרמר שי׳ ממונטריאול. שהיה נוכח בסעודת אחרון 
של פסח תש״ט אצל כ״ק אדמו״ר הריי״צ נ״ע. והרבי נ״ע הורה לו להכנס אליו לאחר 
החג. הרבי שליט״א פגשו במוצאי החג ושאלו מדוע אינו נכנס אל הרבי נ״ע. השיב ר׳ 
אריה לייב, כי בוודאי עייף הרבי מההתוועדויות שהיו במשך ימי החג ולכן אין ברצונו 
להכביד עליו. נענה הרבי שליט״א ואמר: ״ַא רבי דארף מען ניט ז׳אלעווען" ]=על רבי 

אין צריך לחוס[ והוא שמע בקולו ונכנס.

אדמו״ר  כ״ק  אל  ל״יחידות״  לייב  אריה  ר׳  נכנס  תשי״א,  בשנת  שנתיים,  כעבור 
שליט״א. במהלך ה״יחידות״ ביקש ברכה עבור ידיד בקנדה שהיו לו קשיי פרנסה )זאת 
בנוסף לכמה מכתבים ששלח קודם לכן אל הרבי(. הרבי לא השיב דבר. המשיך ר׳ אריה 
לייב ללחוץ על הרבי שליט״א וחזר על בקשתו שוב ושוב. ברגע מסויים אמר לו כ״ק 
אדמו״ר שליט״א: ״מדוע אתה לוחץ עלי״ הזכיר לו ר׳ אריה לייב את מה שאמר לו 
לפני שנתיים. השיב הרבי שליט״א: ״מ׳דארף אבער ניט מהדר זיין״ ]אולם אין פירוש 

הדבר שיש להדר בזה[.

אין איש  לומר ח״ו שיש להמנע מבקשת ברכות שאלות מהרבי, שהרי  בכוונתי  אין 
יודע מהו הדבר המעיק על הרבי ומהו הדבר שמשמחו, ואולי דוקא הבקשות והשאלות 
יתירה מזו, בשנים האחרונות ראינו כי הרבי שליט״א מקפיד על  גורמות נחת־רוח. 
אנשים המשדלים אחרים להמנע מללכת לקבלת ״כוס של ברכה״ או לקבלת ״לעקאח״.

כוונתי בהבאת הסיפור דלעיל הוא להדגיש את המילים: ״אבל אין חובה להדר בזה״ — 
ואת משמעות הדבר ילמד כל אחד לעצמו.

ודרך אגב, כדאי אולי להציע שאלה המכניסים ״פתקים״ לא יכניסום למעטפות אלא 
ישימום בתיבה המיועדת לכך כשהם מקופלים וללא מעטפות. זאת משום שפתיחת 

מעטפות גוזלת בודאי מהרבי שליט״א זמן יקר, וללא צורך.

ויסיקו  ישימו לב לדברים הנ״ל  סבורני שאם הבאים לחצרות קדשנו לחודש החגים 
את המסקנות הנכונות, יהיה לכולם נעים יותר וקל יותר לקבל-את השירות הדרוש 
נקוה  זה  כל  ובזכות  וכו'.  וכו'  עצמם  המזכירים  על  יקל  ובודאי שהדבר  מהמזכירות 

שנזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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25 שנה

ולנו בושת הפ"נים
כשעה לפני הזמן המיועד למסירת הפני"ם - יצא המזכיר הריל"ג שי', והודיע, אשר 

לא יהיה פ"נים... • יומן מרתק ממוצאי שבת סליחות תשנ"ב בצירוף תמונות 
מהמאורעות ב־770 באותה העת

כ' אלול תשנ"ב: היום החלו להגיע ראשוני 
בעקבות  וזאת  תשנ"ג.  דקבוצה  התמימים 
בדבר מסירת הפני"ם שתתקיים  השמועות 
בעז"ה במוצאי-שבת זו. יחד עימם הגיעו גם 

שלוחים רבים - שנקבצו מערי השדה.

מודעות,  היום  נתלו  המסדר  וועד  מטעם 
בדבר הסדר דחלוקת הפני"ם שיהי' בעז"ה 
הוסיף  זה  פתק  על  ובא.  הקרב  במוצש"ק 
לברך  לשכוח  "לא  ידו  בכתב  החסידים  א' 

שהחיינו כשנכנסים אל הקודש".

הכריז  השבת  צאת  עם  סליחות:  מוצש"ק 
יחזקאל  זאב  ר'  הרה"ח   - הראשי  הגבאי 
בעת  שיהי'  הסדר  ע"ד   - כ"ץ  שי'  הכהן 
מסירת הפני"ם. הסדר הוא כדלהלן: תחלה 
יעברו הקהל מבן שישים ולמעלה, והאורחים 
- הנוסעים ביום המחרת, שכל אלה יתקבצו 
בזאל למעלה. לאחמ"כ )באם הזמן יאפשר 
ולמעלה  ארבעים  מבן  אנ"ש  יעברו  זאת( 
עבור  למטה.  בזאל   - כך  לשם   - שיתקבצו 
התמימים, מקווים שיהיה בעז"ה יום מיוחד, 

- ג' דסליחות - שבו יוכלו לעבור במקובץ.

גם, ע"כ, שכפשוט אין הזמן  הר' כץ עורר 
ורק  אך  אלא  וכו'  הרבי  עם  לדבר  גרמא 

למסור וללכת, כדי לא לעכב את התור.

בשעה העשירית - כשעה לפני הזמן המיועד 
למסירת הפני"ם - יצא המזכיר הריל"ג שי', 

והודיע, אשר לא יהיה פ"נים.

לאוזן,  מפה  הבזק  במהירות  עברה  זו  ידיעה 
והקהל שכה חיכה וציפה לרגע זה, נשאר בהלם... 

הסליחות שנאמרו לאחר-מכן היו בהתאם.

"לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים".

קהל  נאסף  בלילה   1:00 השעה  לקראת 
הריקודים  והחלו  שבבבל  רבנו  בבית  גדול 
של "יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד".

לעמוד  ניגש  וויינברג  שי'  יוסל  ר'  הרה"ח 
התפילה והתפלל מתוך כאב לב, כאשר בכמה 
קטעים אפשר היה לשמוע את הבכי שבקולו...

מקומו של הרבי הוכן כראוי, אך נפקד לעת 
א  איז  וויפל  רבש"ע,  כואב.   הלב  עתה. 

שיעור???

עלינו,  ורחם  חוס  אלוקינו,  ה'  קולנו  שמע 
וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו...

בריקוד  כולם  פצחו  הסליחות  סיום  עם 
"רחמנא דעני". הניגון הושר מתוך רגש רב 
ומתוך תפילה מעומק הלב. אוי ווי, ריבונו-

של-עולם, ענינא... עד מתי???
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 א 
המסע מארה"ק לארה"ב

הזמנת הרבי לביקור בארה"ב
באותה תקופה התגוררו עשרות חסידי חב"ד בארה"ב, ואף הוקמו בתי כנסיות בנוסח 
הרגישו  אך  חב"ד,  חסידי  על  נמנו  לא  להתפלל  מהבאים  רבים  אמנם,  ז"ל,  האר"י 
קשורים לתורת החסידות ולמנהיג העומד בראשה – כ"ק אדמו"ר הריי"צ, אנשים האלו 

היו מגיעים לחגוג את חגי החסידים כגון י"ט כסלו - חג הגאולה וכדו'.

חסידים  שלחו  הברזל,  למסך  מעבר  הריי"צ  הרבי  שהיה  בזמן  עוד  השנים,  במהלך 
אך  הברית,  ארצות   - בארצם  לבקרם  לבוא  הרבי  את  מזמינים  בהם  רבים  מכתבים 

לפועל, המצב לא אפשר להוציא את הביקור לפועל והבקשה נדחתה.

הידיעה אודות יציאתו של הרבי מברית המועצות, עוררה את תשוקתם של החסידים 
להיפגש עם הרבי, והתקווה שאולי יבוא הרבי לבקרם נהפכה להיות מציאותית יותר. 
בעקבות כך שיגר הרב אליהו ייאכיל סימפסון שהיה מראשי חסידי חב"ד בארה"ב, 
וכמיהתם של החסידים להתראות עם רבם. על  בו מבטא את תשוקתם  מכתב לרבי 

מכתב זה השיב לו אדמו"ר הריי"צ באגרת מתאריך כ"ב טבת תרפ"ח: 

"תשוקתם להתראות הנני מרגיש היטב . . וזה כל מגמתי להתאחד באיחוד גמור עם 
אנ"ש והתמימים שי', למען אשר נוכל למלאות החוב הקדוש המוטל עלינו כולנו 
זי"ע להאיר מחשכי  נבג"מ  זצקללה"ה  כ"ק אאמו"ר הרה"ק  הוד  בצוואת  כאחד 

ארץ באור תורה".

בעקבות מכתבים אלו החלו אגודות התמימים לערוך אסיפות בהם הנושא שעמד בראש 
סדר היום היה ביקור הרבי. ולאחרי דיונים רבים הוחלט לערוך תעמולה בקרב אנ"ש ושאר 

היהודים בארה"ב אודות פרסום ביאתו ואודות פעולות רוחניות כהכנה לבואו של הרבי.

הכנות על ידי החסידים כבר החלו, אך הביקור התעכב זמן מה, ולבנתיים החסידים 
ממשיכים לשגר מכתבים לרבי ומזמינים אותו לבוא לבקרם. ניתן לראות זאת ממכתבו 
של הרב אברהם אליהו אקסלרוד לרב ישראל ג'ייקבסון מכ"ה אדר תרפ"ט, בו מבקש 

שישלח לו את נוסח המכתב שצריך לשלוח לרבי הריי"צ: 

"יהי' נא מטובך לשלוח לי נוסח המכתבים שצריכים הבתי כנסיות לשלוח לאדמו"ר 
שליט"א לבקשו שיבוא לארצה"ב כי מבתי כנסיות ביקשו ממני לסדר להם נוסח 

הגון על זאת".
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ניסן, הודיע הרבי באופן רשמי על הביקור בארצות  לאחר חג הפסח, בשלהי חודש 
הברית. אך הביקור יצא לפועל רק בסוף הקיץ של אותה שנה - תרפ"ט.

חסידי חב"ד מכינים את יהדות אמריקה לביקור
עם קבלת ההודעה הרשמית על בואו של הרבי החלו האחראים להגביר הילוך בהכנות 
הנדרשות. בראש מלאכת הארגון עמד ר' ישראל ג'ייקבסון מראשי אגודת חסידי חב"ד 

בארה"ב ושאר חברי אגו"ח, לעזרתם הצטרף עו"ד מר יקותיאל קעמער. 

השמועה התפשטה חיש מהר ולשמחת החסידים לא הייתה גבול. החלו לערוך אסיפות 
מקומיות בבתי הכנסת של החסידים לקראת בואו של הרבי, באסיפות נערכו תכניות 
לקבלת פנים וכן אורגן סדר מהלך הביקור על מנת שהביקור יערך על צד הטוב ביותר.

בכ"ב סיוון נערכו ארבע אסיפות באותו היום שלושה מתוכם התקיימו בתוך ברוקלין 
עצמה. אודות אסיפות אלו פורסם בעיתון "ברוקלינער אידישע שטימע". 

אגודת חסיד חב"ד ערכו אסיפה מיוחדת לכבוד י"ג תמוז חג הגאולה, שבסיומה יצאו 
במטרה לערוך קבלת פנים בהשתתפות קהל רב, בעקבות כך יצאו ב'קול קורא' הפונה 
לרבני וראשי קהילות ברחבי ארה"ב והאזור המבקש לעורר את הקהילות ולהתכונן 
ביומו,  יום  מדי  תדיר  באופן  בעיתונות  התפרסם  דומה  תוכן  הביקור.  לקראת  כראוי 
המטרה היתה לעורר את האנשים לקראת בואו של הרבי ולהביא כמה שיותר האנשים 

מרחבי ניו-יורק ואף מחוץ לה, שיבואו לקבל את פני אדמו"ר הריי"צ. 

תחילת המסע בביקור מיוחד בארה"ק
טרם הנסיעה לארה"ב ערך הרבי מסע מיוחד בארץ הקודש, בו העתיר התפילה בכותל 
רוסיה,  ליהודי  בסיוע  עסק  בהן  מיוחדת  פגישות  ערך  וכן  צדיקים,  ובקברי  המערבי 
יהודי  עזרת  את  לגייס  מנת  על  לארה"ב  בדרכו  ממשיך  שהרבי  דובר  אף  בפגישות 

אמריקה למצבם של יהודי רוסיה.

אמת  תורת  ישיבת  ראש  שפירא  לייב  אריה  משה  הרב  פרסם  ישראל  קול  בעיתון 
המשך  אודות  ומוסיף  בארץ  הרבי  של  ביקורו  את  המתאר  ארוך  מאמר  בירושלים 

הנסיעה לארה"ב:

ישר  הנוכחית לאמריקה, שיעשה  נסיעתו  היא  ההם,  הנשגבות  לפעולותיו  "והמשך   
מארץ ישראל אשר תולים בה תקוות רבות וגדולות שתצליח להביא את ההצלה הגמורה 
של אחינו שברוסיה. עוד לא ידועים הדרכים שבהם ילך והאמצעים שבהם יאחז, להגיע 
אל גובה המטרה הדרושה, אבל בטוחים הננו כי כבר מונחים לפניו תכניות גדולות 
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ורחבות שעובדו על פי חשבון מקודם בדייקנות גמורה להביא על ידיהם את המבוקש 
שהיא לגשם את שאיפתו ומשאת נפשו הקדושה".

עם יציאת הרבי מארץ ישראל פרסם עיתון 'דבר' ידיעה קצרה המדווחת על המשך 
המסע היוצא לכיוון ארה"ב: 

ברוסיה  הדת  למוסדות  עזרה  במתן  עתה  עוסק   .  . שניאורסון  יצחק  יוסף  "הרבי 
הסובייטית. למטרה זו הוא נוסע לאמריקה, מחר הוא יוצא את הארץ".

המפגש של החתן והחותן בברלין
שם  באדען שבגרמניה,  הנופש  לעיר  הרש"ג  חתנו  עם  הרבי  הגיע  אב,  מנחם  בכ"ב 
כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א   - הגיעו מברלין חתנו  הזה  בזמן  אלול,  ד'  עד  התעכב 

והרמ"מ רוטשטיין, לשהות במחיצת הרבי. 

וכפי שמספר הרבי ביומנו: 

יש  כי  והוא הודיע לי  יבוא לבאדען  כי  – דיבור עם חתני רמ"מ  "א' דר"ח אלול 
לו כרטיס. ב' דר"ח אלול – הנני הולך לבית הנתיבות לקבל פני חתני שי' כי בא 
יבא עם המסע מברלין 10:32. בשעה 10:45 בא חתני רמ"מ שי' וידידי רמ"מ שי' 
רוטשטיין. בשעה 11-12 הנני מדבר עם חתני רמ"מ שי' על אודות הנסיעה לאה"ק 
ת"ו והרשמים השונים. ש"ק ב' אלול – שעה 10-12 טיול עם חתני רמ"מ שי' ובדבור 

בענינים פנימים".

המשך המסע לצרפת
בד' אלול בשעות הערב, עזב הרבי עם חתנו הרש"ג את גרמניה לכיוון פריז שבצרפת, 
במהלך מעבר הגבול הגרמני-צרפתי חששו שיהיו בעיות שונות, ולכן ניסו לארגן מראש 
סיגריות לשחד את שומרי הגבול, אך הסיגריות לא הגיעו בזמנם, ובמהלך החציה, ניסו 
הרש"ג והרמ"מ רוטשטיין לפתוח בשיחה ידידותית בשפה הצרפתית עם השומר, אלא 

שלמזלם לא נצרכו לכל הנ"ל, והמעבר עבר בשלום.

מפריז המשיכו לעיר החוף האווער, שם כתב הרבי מכתב המסכם את ביקורו בארה"ק. 
בצהרי יום רביעי ו' באלול הגיע הרבי מלווה בחתנו הרש"ג, הרב מרדכי דובין, ודוד 
הרבי הרב משה הורנשטיין לנמל 'לה-האבר' שבצרפת. שם לקחו מהם את המזוודות 
והעלו אותם על ספינת 'פראנס' היוצאת לניו-יורק. בשעה שתים ורבע אחר הצהריים 
צועק  הורנשטיין  הכהן  משה  שהרב  בעוד  בדרכה,  והחלה  הנמל  את  הספינה  עזבה 
שהספינה  יורק  ולניו  לריגא  מברקים  שישלח  הוסיף  ובסיומו  כהנים  ברכת  מלמטה 

הפליגה לדרכה.
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טלגרמות תוך כדי ההפלגה
הספינה הפליגה מנמל 'לה-האבר', עברה בתעלת לאמנש העוברת בין צרפת לבריטניה 
המובילה לאוקיינוס האטלנטי. באגרת שכתב אדמו"ר הריי"צ בספינה, מציין כי ביום 

חמישי בשעה 10 יצאה הספינה מהתעלה אל הים הפתוח.

הרבי ניצל את שהותו בספינה בכתיבת מכתבים הנוגעים בצורכי הכלל, בתחילה היה 
כותב הרבי את המכתבים ב'חדר הכתיבה' המיועדת לנוסעי הספינה, אך ביום ראשון 

הביאו לחדרו שולחן כתיבה קטן, ומאז המשיך לכתוב בחדרו הפרטי.

במהלך ההפלגה הגיעו מספר טלגרמות עבורו, האחת הגיעה מניו-יורק המבשר על 
בנוגע  פייגין,  הרב  מהמזכיר  האחת  טלגרמות,  שתי  עוד  הגיעו  ולאחריה  ההכנות, 
לאכסניה ובנוגע להודעות העיתונים אודות הביקור. והטלגרמה השניה התקבלה ממר 
קרמר בו הודיע שהגיע אישור משווינגטון בנוגע לסדרי קבלת פנים, וכן הגיע אישור 

שאנשי אגו"ח יסעו בספינה מיוחדת שתתחבר לאוניה בה מפליג אדמו"ר הריי"צ.

יהדות ניו יורק נערכת לביקור המיוחל
ההכנות היו בשיאן, ראשי אגו"ח החלו לחפש אכסניה מתאימה שתוכל לאכלס את 
לדאוג לאכסניה  ביקשו  והמזכירים  אותו. הרבי  ושאר חברי הפמליה המלווים  הרבי 
מתאימה אף אם ידרש לשלם עבור זה סכומים גדולים. אך חרף המצב הכלכלי הקשה 
שהחל לתת את אותותיו, ידעו החסידים שאין לאגודת חב"ד די מזומנים לכסות את 

העלויות, וערכו אסיפות שבהם דנו היכן יעביר הרבי את המשך שהותו בארה"ב.

העסקן הידוע מגזע החסידים שנרצח בביתו

בפריז פגש הרבי לראשונה את העסקן היהודי המפורסם ר' הלל זלטפולסקי 
)בן אחד מגדולי החסידים(, ועד הרצחו שמרו על קשר הדוק

 • 

ר' הלל זלטפולסקי היה מהדמויות היהודיות הבולטות של 
פריז, בנו של חסיד אדמו"ר המהר"ש ר' חיים שלמה זלמן 
זלטפולסקי. בשנת תרצ"ג מצאו משטרת פריז את ר' הלל 
יושב על כסאו במשרדו חיוור כסיד, עם כדור בבטן, הרוצח 
בבית  גם,  בעצמו  שירה  לאחר  דם  הרצפה שותת  על  שכב 
מעובדיו  אחד  ידי  על  הלל  ר'  של  מותו  נקבעה  הרפואה 
ומנהל בית החרושות שלו, שככל הנראה צבר כעסים כנגדו.
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בדיונים אלו עלו הצעות רבות ואף נוגדות אחד את השני, היו שטענו - וביניהם החסיד 
ר' ישראל ג'ייקבסון - שצריך לשכור חדר בבית מלון ברובע מנהטן, אך עקב העליות 
ומכובד להשכיר דירה רגילה  הרבות התנגדו רוב חברי אגו"ח, אך מאידך, לא נאה 
עבור הרבי. הצעה נוספת הציע הרב סימפסון: לארח את הרבי ופמליתו בביתו החדש 
שגמר זה עתה לבנותו, שהיא דירה רחבה לאכלס את כולם, סיבה נוספת הייתה לכך 
היות שבקומה הראשונה של הדירה בנו בית הכנסת ליובאוויטש הנק' "אהבת אחים – 
צמח צדק" שם יוכל הרבי להתפלל לא יצטרך לטלטל עצמו למרחקים במיוחד שהרבי 

לא היה בקו הבריאות.

על  למשפחתו  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  כותב  מרגשת  תרי"ב(  )אגרת  תנחומים  באגרת 
היכרותו עם ר' הלל בזמן המסע:

. . עין בעין נראה עד כמה גדולה כוחה ואשרה של הדרכה טובה, לומד הוא – המנוח 
ר' הלל - אצל רב גדול ומפורסם בקרב החסידים נקוב בשם רשב"ץ נ"ע, והשפעתו 

על תלמידו המנוח ר' הלל כה מרובה עד כי רוח החסידות מלפפתו.

רואים אנחנו את המנוח ר' הלל בהחסיד ר' שלמה זלמן ז"ל במראות שונות. צולל 
במדריגת  עולה  המסחר,  בגלגלי  הנהו  נסחב  ההשכלה,  שאיפות  במעמקי  הנהו 
העושר והגדולה, ויד לו בין בעלי ההצלחה, מטפס ומפלס לו נתיב בסערת עניני 

המפלגה, ועם זה רוח החסידות טמון בחובו, אהבת גזעו צרור בכנפיו.

כי ההדרכה המעולה נטעה עמוק עמוק בלבבו שביב אור בהיר, אשר לעולם לא 
יכבה, האור זרוע אשר זרע מלמדו הרשב"ץ נ"ע על תלמי לב תלמידו המנוח ר' 

הלל, סוף סוף בוקע ועולה.

לנגד עיני ניצב כמו חי ביקורו בעברי דרך פאריז - אלול תרפ"ט.

שאיפתי - אומר ר' הלל - לעבוד על שדה החסידות, רוח פנימי תנסר לבבי לשלם 
חובתי למולדתי וגזעי. מצטער הוא, איש הרגש ואביר הדעה, על אשר בעקב מחלתו 
לא יכול לעשות דבר מה בעד החסידות. מרגיש הנהו בכל איש החי באהבה מרץ 
עבודה ופועל, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, משבח ומהלל לד' על אשר הקימו 

מחליו לעשות דבר מה בעד החסידות.

רגעיו  עד  ל"ע  האסון  קרה  מאז  דיבר  אשר  מכל  בפרטיות  לי  לכתוב  בבקשה 
האחרונים.
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חברי האגודה שהתלבטו מה לעשות החליטו לשלוח מכתב להרבי על האפשרויות היכן 
כדאי להשכיר, להלן קטע מהמכתב )לבסוף לא שלחו את המכתב, והמכתב נשאר בגדר 

טיוטה בלבד(: 

סימפסאן.  נאה למעלה בשביל הרב  ודירה  בית מדרש צמח-צדק,  "בונים עכשיו 
אחרת  דירה   .  . נוראים  לימים  גדול  לאוהל  מתאים  מדרש,  הבית  יד  על  מגרש 
למניין,  מקום  גם  חדרים.  עשר  שלושה  עשירים,  ויותר  יהודית  בשכונה  מפוארה 

אבל לא לימים הנוראים. באיזה יבחר כ"ק. נא לתלגרף תיכף". 

אגו"ח מחלקים שלטי "ברוך הבא" למכוניות
מספר ימים לפני היום המיוחל שיגרו מטעם אגודת חסידי חב"ד מכתב מיוחד המיועד 
ביקשו  אף  במכתב  הרבי,  פני  את  ולקבל  לבוא  להם  הקוראים  הקהילות  ראשי  לכל 
מהרבנים לדבר בפני קהילותיהם שיבואו להשתתף אף הם לזכות לחזות בפני הצדיק.

בהמשך המכתב הוסיפו שכל מי שרוצה לקבל שלט "ברוך הבא" לתלות על המכוניות 
ניתן להשיג בלשכת אגודת חסידי חב"ד. להלן המכתב: 

"ב"ה ר"ח אלול תרפ"ט.

בכליון-עיניים,  אליו  וציפינו  שקיווינו  היום  בא  כי  לתר"ה  להודיע  אנחנו  מאושרים 
ואיתנו יחד כל עם ישראל.

ישראל  גאון  פני  לקבל  מקוים  אנו  היום שבו  הוא  לספטמבר(   17( אלול  י"ב  ג',  יום 
הרבי  בשם  בעולם  המפורסם  שליט"א,  שניאורסאן  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  וקדושתו, 

מליובאוויטש, הבא אלינו.

חג יהי' היום הזה לכל אחינו בני ישראל בארה"ב, בו נכונים רבבות אלפי ישראל מכל 
קצוי המדינה לזכות לקבל פני מגינה ולוחמה הגדול של התורה והיהדות המוסר-נפשו 

בשביל כל הקדוש לעם ישראל.

ספינת "פראנס" בה הפליג אדמו"ר הריי"צ
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גאונו  הדרת  כבוד  את  להזמין  מאושרים  והננו 
לשמחתנו זו. הכינו וחושו לבואו! תנו כבוד לתורה! 
גאוני  כל  עם  יחד  להשתתף  לבוא  וחושו  הכינו 
וגדולי מדינתנו בקבלת פנים הנהדרה אשר תיערך 
צדיק  בהופעת  למצוא  יעזרינו  השי"ת  בשבילו! 
דורנו נחם והתעוררות בצערנו הגדול של אומתנו, 

ונזכה לביאת גואל צדק בב"א.

בתקוה להתראות בקרוב ובברכת כוח"ט.

אגודת חסידי חב"ד

252 איסט בראדוויי, נ.י.

קהלתו  לעורר  מתבקש  גאונו  הדרת  כבוד  נ.ב. 
מכוניות  עם  )קאמיטע(  ועדה  ולבחור  פנים  בהקבלת  ישתתף  אחד  שכל  הנכבדה 

)אטאמאבילען( לפי כבודו הגדול של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בהמודעות הבאות בהעתונים נודיע בדיוק השעה והמקום של הופעת צדיק זה בעירנו.

השלטים )סיינס( של "ברוך-הבא" שיודבקו על המכוניות יכולים להשיג בלשכתנו או 
להודיענו ע"י הטלפון ונשלח את השלטים ע"י הפוסטה".

העיתונים היהודים בארצות הברית יצאו מגדרם, באותו היום פירסם העיתון 'דער טאג' 
]הרבי  ניו יארק"  ידיעה בולטת בה נאמר: "ליבאוויטשער רבי קומט היינט אן קיין 

מליבאוויטש מגיע היום לניו-יורק[. 

 ב
מעמד קבלת הפנים בחופי ניו יורק

הספינה עוגנת בנמל
 A בבוקרו של יום שלישי י"ב אלול החל משש בבוקר החלו המונים לנהור לכיוון מזח
של 'בטרי פארק', בעוד שחלק מהאנשים המתינו ליד בית הרב סימפסון בבארא פארק 

לשם אמור להגיע הרבי בשעות הצהריים.

ככל שהזמן עובר הולכים ומתאספים יותר ויותר אנשים, אין מקום לזוז, היום היה גשום 
במיוחד והחלו לרדת גשמים חזקים אך האנשים פותחים את המטריות, חלקם מחפשים 

שלטי ברו  הבא שנתלו על המכוניות 
ובכל מקום מטעם אגו"ח
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לעצמם קורת גג. בכל אותה העת ירדו גשמים והיו כאלה שנאלצו לחזור לביתם עקב 
הגשמים, אך רוב הקהל בשלו מחכה לבואו של הצדיק.

לפתע נראתה הספינה מרחוק, התרגשות גדולה אחזה באנשים, הגיע הרגע לו ציפו 
חודשים ארוכים. בדרך כלל היה חולף זמן רב מאז עגנה הספינה ועד הירידה, עקב 
בדיקות של מחלקת ההגירה, אולם בשתדלנות מיוחדת קיבלו אישור מיוחד להגיע עם 

אוניה קטנה עד לספינה הגדולה 'פראנס' בה נמצא הרבי.

לפי התכנית יצאה האוניה הקטנה עליה היו: האדמו"ר הרב משה שניאורסון-טווערסקי,  
ר' ישראל גיקבסון, ר' שמואל אליעזר נלסון, הרב לאקשין, עו"ד יקותיאל ואחיו ר' 
ושני  ההגירה  ופקידי ממשל ממחלקת  קליינפלד  פישל  ירוחם  ר'  קרמר,  זלמן  חיים 
עיתונאים, ויוצאו לעבר הים הגדול לקבל את פני כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ולהביאו אל 

החוף.

הספינות נצמדו אחת לשניה, הרבי יחד עם שאר המלווים ירדו לספינה הקטנה והפליגו 
לכיוון החוף, בשיחה עם העיתונאים ביקש הרבי להודות לכל המסייעים שעזרו להקל 
על בואו. בזמן הזה עשו פקידי ההגירה את תפקידם וכך לא נאלצו להמתין בחוף לסדר 

את האישורים הנדרשים.
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בווידאו ניתן לראות איך האוניה הקטנה מתקרבת לספינה, ובחלונות הספינה נראים 
דובין מביטים אל החוף. כשמגיעים למקום חניית האוניה מכריז  ור' מרדכי  הרש"ג 
עו"ד ר' יקותיאל קרמר במיקרופון דבר מה, כן נראה ר' פישל קליינפלד עומד ליד 

האוניה ונשען עליה.

תמונות רבות ושירת "ברוך הבא"
ר'  ועלה לאוניה הקטנה, אחריו  ירד ראשון מהספינה הגדולה  כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
חיים שניאור זלמן קרמר, הרש"ג, ר' יקותיאל קרמר, ר' פישל קליינפלד ועוד. ומשם 
מפליגים לכיוון החוף. האחים קרמר ר' יקותיאל ר' חיים זלמן עוזרים להרבי לרדת 
מהספינה ולחצות את הגשר הקטן המוביל אל התחנה. שם מחכים העיתונאים ומנסים 
להסריט ולצלם את הרבי מספר רב של תמונות. כל אותה עת השוטרים עומדים סביב 

הרבי והמלווים.

ג'ייקובסון  ישראל  ר'  של  ברשימותיו 
מנתח הוא את סיבת היות אירועי קבלת 
הפנים באופן זה, ולא באופן הרבה יותר 

מכובד, ביחס למה שהיה אפשר להיות:

פעוט  באופן  נעשה  פנים  הקבלת  ארגון 
מכמה סיבות. 

היו  לא  "עמך"  כונתי  ישראל,  כלל  א. 
של  בעולם  מהנעשה  ויודעים  מעונינים 

הנהגת היהודית העולמית. 

ב. באמריקה בכלל סוג הנוסעים לאמריקה 
לא  ועניניהם  החרדים  שסוג  מאלה  הי' 
ענינה אותם והיו רחוקים מזה. בכל אופן 
לא היו שייכים לקחת חלק בזה לחיוב, ורק 
גם מהיהדות  לנסוע  החלו  בזמן האחרון, 

החרדית לארצה"ב.

מקום  עדיין  תפס  לא  חב״ד  חסידות  ג. 
בעולם כתנועה עולמית ביתרון.

ד. מחסידי חב״ד בארה״ב לא היו הרבה 
בעלי צורה, כי האדמורי"ם בדך כלל לא 
מה  רק  היו  שבאו  ואלו  שיסעו,  הסכימו 
נעשו  לא  ולכן  הגזע״,  ״חסידי  שנקרא 
ההכנות הראויות באופן מאורגן ומסודר."

גרמה  בעצמו  אדמו"ר  של  אישיותו  רק 
ברוסיא  עבודתו  ע"י  כי  ההתעוררות, 
במס"נ לחזוק התורה והיהדות, שארגן אז 
את כל היהודים מקצה מדינת רוסיא עד 
קצהו. הנה ע"י כל זה נתפרסם מעט גודל 
המס"נ שלו ]ואף שגם אז לא חסרו כאלה 
פוליטיק"  געפירט  האבן  "און  שהתקנאו 
כלל  אבל  ואדרבה,  בעבודה,  סייעו  ולא 

ישראל היו עם כ"ק אדמו"ר הריי"צ[.

הסיבות שה"קבלת פנים" לא היה מכובד יותר
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אלפיים  שקהל  "ברוך-הבא",  השיר  את  הרבי  לכבוד  מנגן  קאנטראף  שמואל  החזן 
מנת  על  פרשים,  אף  ובהם  עומדים  סביב  פרוסים  מאות שוטרים  לשירה.  מצטרפים 

לשמור על הסדר.

הרבי עלה על הרכב והמכונית החלה לנוע שמשני צדדיה נתלו שני שוטרים על הרכב, 
הצפיפות  לנוכח  בה.  נמצא  שהרבי  המכונית  את  מקיפים  ואופנועים  משטרה  ורכבי 
לקח זמן ממושך עד שהצליחו השוטרים לפלס דרך, והשיירה המשיכה במהירות ללא 

שנאלצה להמתין ברמזורים לנוכח האופנועים שעצרו את התנועה.

עם הגעתם לביתו של הרב סימפסון בבורו פארק נראו בצידי הדרך מחזות מעוררי 
התפעלות – אלפי אנשים ממתינים בגשם לראות את פני קודשו של הרבי.

השיירה הגיעה לפתח כניסת הבית שהייתה כבר מוקפת בשמירה הדוקה. הרבי נכנס 
בתחילה לבית הכנסת בקומה הראשונה, שם קיבלו את פניו כמה מחשובי החסידים, 

לאחר מכן עלה הרבי לקומה השניה אל דירת המגורים.

מדוע לא נותנים לקהל הרחב לתת שלום?

כך נכתב בזכרונותיו של הר' ישראל ג'ייקבסון על הקבלת פנים בבית הרב סימפסון:

כל השיירה הגיעה לבית הרב אליהו סימפסון נ״י בבארא פארק. 

במכונית הראשונה נסע כ״ק אדמו״ר ואחדים ממלוויו והבאים לקבל פניו, אני עם עוד 
מלווים נסענו במכונית השני׳. 

לדירה  סרו  ומלוויו  אדמו״ר  כ״ק  ביהכנ"ס.  הי׳  ולמטה  השניה  בקומה  היתה  הדירה 
ולמטה בביהכנ״ס היו אנשים אחדים, אשר נתנו שלום לכ״ק אדמו״ר.

אחרי אשר יצאו כולם ונשארתי לבדי פנה אלי כ״ק אדמו״ר ואמר: "וואס מאכסטו? 
וואס מאכט איר? ]מה אתה עושה? מה אתם עושים?[ ר׳ ישראל! הרב ר׳ ישראל! רבי 

דזייקאבסאן!" ואני עומד דומם. 

העיתונים מדווחים: הרבי יורד מהספינה, הקבלת הפנים, במרכז עומד הרמ"ד ריבקין
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אח״כ שאלני: "איזה סדר הוסדר, אשר לא נעשה שום סדר להפגש ולקבל שלום ולתת 
שלום לקהל הנאספים, רבנים, אדמו״רים ובניהם של קדושים, אי׳ כבוד עצמם, כבוד 

אבותם, כבוד תורתם"?

ולא  הפנים  קבלת  סידור  בדבר  הדנים  בין  הייתי  לא  שאני  אדמו״ר  לכ״ק  השבתי 
התחשבו עם דעתי כלל. 

ואמר לי כ״ק אדמו״ר: "דאס איז דאך ַא תירוץ, איך וויל אז לכתחלה זאל קיין קשי׳ 
ניט זיין ]זהו הרי תירוץ, אני רוצה שמלכתחילה לא תהיה קושיא[". 

שאלתי: "וואס זאל איך יעצט טאן? ]מה לעשות עכשיו?["

ואמר לי כ"ק אדמו"ר: "גיי אונטן און אויב עס וועט קומען ַא רב, א גוטער איד, ַא בנם 
של קדושים, ַא איד ַא בן תורה, זאל מען אים גלייך אריינלאזן" ]לך למטה, ואם יגיע 
רב, יהודי טוב )אדמו"ר(, בנם של קדושים )בנש"ק(, יהודי בן תורה - תכניס אותו מיד[.

ירדתי למטה, שם התייצב העו"ד מר יקותיאל נ"י קרעמער על אכסדרת הכניסה, עם 
פקידי משטרת הממשלה, ולא הניחו להיכנס רק את המיועדים להכנס אליו. מסרתי לו 

את דברי כ"ק אדמו"ר ולא יכול להתייצב לנגד, ועשו כאשר צוה כ"ק אדמו"ר.

הרבי מברך את הקהל הרחב
למטה בחצר התאסף קהל רב אנשים, נשים וטף, צעירים וזקנים המשתוקקים לראות 
השנייה  בקומה  המרפסת  אל  הרבי  יצא  קצר  זמן  לאחר  ואכן  הרבי.  את  ולשמוע 
כשלצידיו עומדים הרב אלי' סימפסון, הרש"ג, הרב מנחם מענדל יהודה לייב לאקשיין, 
הרב מרדכי דובין הרב שלמה אהרן קאזארנובסקי, ועוד מספר רבנים שבאו לקבלת 
פנים. הרבי נענע בראשו הק' לשלום לכל הקהל כאשר פניו הק' מאירות, ואחר כמה 

מילים עם הרב שלמה אהרן קאזארנובסקי החל באמירת דבר ברכה.

בעוד הרב סימפסון מנסה להסות את הקהל הגדול, דיבר הרבי דברים קצרים בפני 
הקהל. הדברים נאמרו בקול רם, וכך הצליח הקהל העצום לשמוע את דברות הקודש.

למטה  בקומה  הכנסת  בבית  חסידית  התוועדות  החלה  לחדרו  שב  שהרבי  לאחר 
בהשתתפות חסידי חב"ד מניו –יורק ומחוצה לה, התוועדות נמשכה עד השעות הקטנות 

של הלילה.

העיתונים מדווחים
באותו היום יצאה הצהרה רשמית עבור העיתון "מארגען זשורנאל" על אודות מטרת 

ביקור הרבי בארצות הברית. את ההצהרה מסר הרבי באמצעות חתנו הרש"ג:
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ודרישתם  הזמנתם  לפי  לכאן,  "באתי 
היא  ומטרתי  ידועים,  יהודים  חוגים  של 
של  המצב  עם  אמריקה  יהדות  את  להכיר 
ליצור  לעזור  בזמן  ובו  ברוסיה,  יהודים 
עבורם תמיכה באופן שיתאים לחוקים של 

הפרובליקה הרוסית הסובייטית.

בחום  יענו  אמריקה  שיהודי  מקווה  אני 
אשתדל  רוסיה.  ליהודי  לסייע  לקריאתי 
של  הכלל  ועסקני  המנהיגים  את  להכיר 

של  האמיתי  המצב  עם  אמריקה  יהדות 
היהודים ברוסיה הסובייטית, ואחפש יחד עם עסקני הכלל הללו לעבד תוכניות איך 

ליצור שיפור בחייהם של אחינו האומללים ברוסיה".

הידיעה אודות קבלת הפנים תפסה מקום בולט בעיתונות היהודית וסוקרה בהרחבה. 
ביניהם העיתונים: 'דער טאג', 'דער מארגען זשורנאל' ו'פארווערטס'. גם בשבועות 
הבאים פורסמו מאמרים וטורי דעה אודות הביקור, ביניהם בלט באופן מיוחד מאמרו 
תשרי,  חודש  של  'הפרדס'  בביטאון  שפורסם  אגו"ח  מראשי  טעלושקין  ניסן  ר'  של 

במאמרו כתב על הזכות של יהודי ארה"ב לארח את את אדמו"ר הריי"צ: 

הגדול,  האורח  פני  לקבל  האוקינוס,  יד  שעל  זו  גלותנו  לארץ  הוא  גדול  "זכות 
למלחמת של  ונפשו  חייו  בכל  המסור  הזה,  אומתנו שבדור  לגבור  בצדק  הנחשב 
ואין לו בעולמו אלא העבודה היחידית בשביל קודשא בריך הוא,  תורה ואמונה, 
'אורייתא וישראל דמתקשרין דא לדא' הוא כבוד קדושתו אדמו"ר ר' יוסף יצחק 

שליט"א שניאורסון מליבאוויץ".  

הרבי אינו שבע רצון ועוברים לקראון הייטס
הרבי,  עם  ליחידות  להיכנס  המבקשים  אנשים  מאות  לנהור  המשיכו  הבאים  בימים 

באופן זמני שימש הרב סימפסון כמזכיר הרבי.

בבית הכנסת החדש  בניו-יורק, התוועד אדמו"ר הריי"צ  בשבת הראשונה של הרבי 
בקומה הראשונה, המקום היה צר מלהכיל את כל האנשים שבאו להשתתף בהתוועדות, 
אולם בעת דיברו של הרבי דמם הקהל הרב ושרר שקט מוחלט מה שאיפשר אף לאנשים 
העומדים בחוץ לשמוע את דברי הרבי.  בשבת קודש פר' תבוא אמר הרבי מאמר ד"ה 

"השקיפה וכו'". 

הרה"ח ר' ישראל ג'ייקובסון
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הרבי הביע אי שביעות רצונו מהדירה ששכן בה, והחלו לחפש אחר דירה המתאימה 
עבורו וכן מקום להתפלל בימים הנוראים.

מיוחדת  דירה  השכיר  ג'ייקובסון  ישראל  ר'  מתאימה,  דירה  נמצא  חיפושים  אחר 
לאדמו"ר הריי"צ ברחוב ברוקלין בית מספר 184 בשכונת קראון הייטס, אזור זה באותה 
תקופה היה מרכז יהודי מודרני שוקק. ר' ישראל ג'ייקובסון הגדיר את מקום כ"מקום 
גבריאל  ר'  החסיד  ידי  על  ב-1,800$  הושכרה  הדירה  והמתיוונים".  מגורי העשירים 
דווארקין, ששילם את כל הסכום הנדרש, ולאחר מכן החזיר לו ר' ישראל את הכסף.  

בדירה סידרו אף מקום לאכילה ושתיה. מדי יום ביומו הגיעו יהודים על מנת להיכנס 
ליחידות, ומנהיגים רבנים, ועסקנים לפגישות אישיות עם הרבי. דיונים אלו נמשכו עד 

השעות הקטנות של הלילה, הבית רחש פעילות אינטנסיבית בימים ובלילות.

ר' ישראל ג'ייקובסון מספר: כשנכנסתי פעם להיכל קודשו בשבוע השני לביאתו, זכיתי 
ווי אין דער  שיאמר לי בזה הלשון: "ישראל, איך רעכן אז מיט דיר קאן מען ריידן 
אלטער היים" ]ישראל, אני מניח שאיתך אפשר לדבר כמו בבית הישן )כינוי לסגנון 

היהודי של אירופה([.

עניתי: ַא וודאי ]בודאי[ רבי!

ות"ל הותחל יחס קירובי ביותר מאת כ"ק אדמו"ר אלי.

 ג
חודש החגים על אדמת ארצות הברית

תפילת ר"ה ע"ד אדמו"רי ליובאוויטש

הפזילה שחלפה בפקודת הרבי  - מופת חי
מספר הרב ג'ייקובסון: בתי הבכירה חי' שרה תחי' היתה אז כבת תשע שנים. בהיותה 
ברוסיא נפחדה פעם )כי היתה שריפה ברחוב( והתחילה לפזול בעינה אחת. בקשתי 
מאת כ"ק אדמו"ר להכנס עמה לברכה. נכנסנו ביום א' דחוהמ"ס בין השמשות, ואמר 

לה כ"ק אדמו"ר: "הביטי בעיניים שלי!"

התרגשתי מאד, ואמרתי בהתרגשות: "הביטי בעיניים של הרבי!"

ואמר כ"ק אדמו"ר אלי: "היא רואה ישר!"

ות"ל מאז היא ראתה ישר.
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לקראת ראש השנה הגיעו עשרות חסידים בוגרי ישיבת תומכי תמימים ונכנסו ליחידות 
תמימים  תומכי  מישיבת  זכרונות  העלו  בה  התוועדות  ערכו  אף  בהמשך  הרבי,  אצל 

בליובאוויטש תחת נשיאות של אדמו"ר הרש"ב.

החלו  כך  ובעקבות  מלהכיל  צר  היה  והמקום  תדיר,  באופן  אנשים  מלא  היה  הבית 
ימים הנוראים. לאחר מספר  לתור אחר מקום מתאים שיאכלס את הקהל לתפילות 
יותר לבית הכנסת הנקראת 'אנשי ליובאוויטש'  ימים מצאו דירה מתאימה הקרובה 
המתפללים בו בנוסח חב"ד, הדירה הייתה שייכת לרופא ד"ר אקין שהתגורר בשכונת 
בראנזוויל הסמוכה, ובדירה זו התגוררו אדמו"ר הריי"צ ופמלייתו במשך ימי החג, שם 

אף ערכו את סעודות החג. לבינתיים הרופא מצא לעצמו מקום מגורים חילופי.

וכך מתאר רי"ג ברשימתו: 

"עבור כ"ק אדמו"ר הכינו מטה חדשה עם כל כלי השכיבה, אבל הוא לא שכב כלל 
במטה במשך ב' הימים דר"ה.

בליל ר"ה התפלל כדרך אדמו"רי ליובאוויטש באריכות גדולה ובבכיות עצומות כמה 
שעות. לעמוד כמה שעות בבכיות נוראות כאלו אי אפשר לשכוח.

עמו  וכשדברתי  ליובאוויטש,  אנשי  בביהכנ"ס  נוראים  בימים  התפלל  רובין  ש"ז  ]מר 
עשרים שנה אחרי כן אמר לי: לעולם לא אשכח את תפלת ליל ר"ה, הבכיות העצומות, 

הלא כתלי ביהכנ"ס בכו עמו[.

בימי ר"ה אמר דא"ח בביהכנ"ס. הי' עם 
רב כמובן, וקולו הי' נשמע בכל הביהכנ"ס 
בבריאות  בהיותו  בקודש  כדרכו  הגדול, 

השלימה לאמר דא"ח בקול רם.

ללכת  גם  כי  בר"ה,  הלך  לא  לתשליך 
מן  הן  כמה  הצעדים  את  מדדו  למקוה 
וחצי  בלוקים  חמשה  ז.א.  הרופא,  דירת 
יהי'  אם  להחליט  יכלו  ולא  גדולים,  לא 
אפשר לכ"ק אדמו"ר ללכת רגלי למקוה 
בימי  אדמו"ר  נסע  לתשליך  וחזרה. 
אברהם  ר'  של  המכונית  עם  עשי"ת, 

הכהן העלדערמאן.

אדמו"ר  כ"ק  עזב  טרם  ר"ה,  במוצאי 
וברכה  תודה  אמר  הרופא,  דירת  את 

"תפילה ע"ד ליובאוויטש" - ניו יורק תר"צ
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למארחים, הרופא וב"ב וגם 
התברך  הרופא  של  אביו 
מהמארחים  אחד  מהרבי. 
או  הרופא  אם  זוכר  )אינני 
זוגתו( לא היו אז בבית וחיכה 
לומר  ארוך  זמן  אדמו"ר 
תודה וברכה עבור האכסניא.

לא  זו,  שנה  הכיפורים  ביום 
הכנסת  בית  את  הרבי  עזב 
חג  ובימי  החג,  כל  במשך 
הסוכות חזרה בחזרה לדירתו 
בקראון הייטס, ובתוך הבית 
וקיימו  התפילות  את  ערכו 
התוועדויות בעבור החסידים 
החג  במשך  לשהות  שבאו 

במחיצתו של הרבי".

הרבי מבקש 
לקנות את 

האתרוג שקנה 
החסיד לעצמו

ימים רבים לפני חג הסוכות 
הזמין הרבי עשרה אתרוגי קלבריה ולולבים מסוחר איטלקי מר קרעה. ההזמנה הגיעה 
לביתו של הרב ישראל ג'ייקבסון שהיה מתעסק בקביעות עם מכירת ד' מינים יחד עם 

ההזמנה הפרטית שלו כשלושים אתרוגים ולולבים. 

חסידים שביקרו בבית הרב ג'ייקבסון התפלאו למראה האתרוג הנקי והמהודר שהיה 
ברשותו בשבילו, וסיפרו על כך לרבי הריי"צ. עוד לפני יום הכיפורים קרא המזכיר 
הרב חאטשע פייגין להרב ג'ייקבסון ואמר לו שהרבי מבקש לראות את האתרוג, הרבי 
אכן ראה את האתרוג המהודר והתעניין במחירו, תוך כדי שמתבטא: "דאס איז דאך 
גאר ניט קיין גלות-אתרוג! פון וואנען האסטו די אתרוגים! ]זה לגמרי לא אתרוג גלותי! 

מאיפה יש לך כאלה אתרוגים!["
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הרב ג'ייקבסון שלא רצה שום תמורה עבור האתרוג ואמר לרבי שהוא מוכן להביא את 
האתרוג אך הוא מבקש שגם הוא יוכל לברך על האתרוג שהרבי מברך, הרבי הסכים 

לבקשתו וברכו על המתנה החשובה.

לאחר מכן ביקש ממנו הרבי שישיג עברו לולב אחר, היות שהלולבים מאיטליה התייבשו 
וכבר לא היו טריים, וכן ביקש ממנו שיהיה עם הידורים מסוימים, הרב ג'ייקובסון אכן 

הזדרז להשיג את הלולב המבוקש. להדסים בשביל הרבי דאג המזכיר הרב סימפסון.

מימדים  רחבת  סוכה  לבנות  נצרכו  כך  ובעקבות  רב  קהל  הגיעו  הסוכות  חג  לקראת 
שתכיל את הקהל. הרב ג'ייקבסון שהיה רב בית כנסת גילה באוזני מספר מתפללים 
אודות בעיית הסוכה, ושלשה מהמתפללים שהיו נגרים במלאכתם האחים ר' צבי הירש 
ור' הלל דבורקין ועמם ר' יוסף הונקים הסכימו לבנות את גודל הסוכה הנדרשת. הם 
אף בנו את סוכתו הפרטית של הרבי הרי"צ, ודאגו שהכניסה לסוכה תהיה באופן כזה 

שהרבי לא יצטרך להגביה את רגלו יותר מדי.

בניית הסוכה
החסיד ר' אברהם אלי' פלוטקין הגיע לסייע אף הוא בבניית הסוכה למרות שלא היה 
הרבי.  של  הסוכה  בבניית  קטן  במשהו  אפילו  לעזור  רוצה  שהוא  והסביר  כלל,  נגר 
פירות  ושקית  חזר עם המסמרים  זמן מה  הנגרים שלחו אותו לקנות מסמרים אחרי 
לעובדים, לתמיהת הנגררים השיב בחיוך כי את השקית הפירות קיבל כבונוס בקניית 

המסמרים.  

אמנם הדירה בשכונת קראון הייטס הייתה מתאימה למגורי הרבי, אך מאידך במקום 
גרו פחות יהודים מאשר אזורים קודמים בהם שהה הרבי, ועובדה זו ציערה מעט את 
הרבי. הרב ג'ייקבסון אף ציין ביומנו שאחד מהתושבים היהודים בקראון הייטס הציע 
שהחסידים שבאו ממרחק להיות במחיצתו של הרבי לא יבואו עם לולביהם בידיהם שכן 

לא נאה לעבור כך בשכונה.

הרבי מעיד: לאחר אמירת המאמר כל בגדי היו רטובים
בליל יום טוב שני של חג הסוכות הקדים הרבי לנוח, אך מעט לאחר חצות הלילה כבר 
קם כארי לעבודת הבורא. בסעודות החג השתתפו עשרות חסידים. הרבי אמר מאמר 
בשעה 17:00 אחר הצהריים בפני שש מאות איש הפעם המאמר נאמר ברמת הבנה 

שהתאימה לרוב החסידים כפי שמציין הרבי ביומנו:

כמו בראש השנה,  כי חשבו שתהיה חסידות  גדול ברחוב,  "מספרים שעמד קהל 
מה  שיהיה  חסידות  לומר  לנכון  מצאתי  אף  נשים,  את  הגיעו  ולכן  יבינו,  שהכל 
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לשמוע, ובאם לא יבינו היהודים הפשוטים, לא נורא. אומר רק את הקושיא בפסוק 
בהתחלה ואת התירוץ וההסבר בפסוק בסיום, בצורה שגם הפשוטים יוכלו להבין". 

הרבי מוסיף ומציין ביומנו: 

"לאחר אמירת החסידות כל בגדי היו רטובים, נחתי בחדר כשעה וחצי".  

התוועדות מרוממת בהשתתפות יוסל'ה רוזנבלט
בליל שלישי של חג התקיימה התוועדות רבתית שפורסמה מבעוד מועד ורבים מכל 
כה  הייתה  והצפיפות  הספסלים  על  נעמדו  רבים  ממרחקים,  אף  הגיעו  הקשת  גווני 
רבה. בעת התוועדות אמר הרבי לחיים על יין ולא על משקה עקב מצבו הבריאותי, 

התוועדות נמשכה עד לאחר השעה אחת בלילה.

לאחר כמחצית השעה בה ניגנו החסידים דיבר הרבי דברים המתאמים לאורחים שבאו 
מקבוצות שונות, את הדברים תמצית הרבי הריי"צ במכתב: 

"יהודים אינם מתחלקים ואינם צריכים להתחלק לפי ארצות מושבם, ליהודים יש 
נקודה אחת המשותפת לעם כולו, תורה ועבודה. הסברתי מהו לב יהודי ואופי יהודי, 

רק אשר לפעמים נופל עליו איזה לכלוך שצריך לנקותו"

בין המשתתפים בהתוועדות נכח גם החזן הנודע יוסל'ה רוזנבלט, שהנעים בזמירותיו 
והרבי ציין אף זאת: 

"להתוועדות הגיע החזן הידוע יוסל'ה רוזנלבט. כאן באמריקה וקנדה עושים סביבו 
מהפיכה שלימה, הוא הגיע לשיר, ואכן שר להנאת הקהל".

התוועדות גרמה למשתתפים רוממות רוח והחסידים המשיכו להתוועד ולרקוד אף אחרי 
שהרבי יצא מהסוכה. היו כאלה שביקשו מהרבי להתוועד אף למחרת, הרבי השיב שאפשר 

לארגן התוועדות אך הוא לא ישתתף, אך בשמחת תורה תתקיים התוועדות שוב אי"ה.

הושענא רבה הראשון ללא משפחת בית הרב
המסע לארה"ב היה ללא בני משפחתו של הרבי מה שגרם לו צער רב, ביומנו מתאר 

הרבי את הרגשתו בעת 'הושענא רבא': 

"זאת הפעם הראשונה שאינני יכול למסור בעצמי לכל אחד מבני המשפחה שיחיו 
את ה'הושענא' שקשרתי עבורם בלילה. בהושענא שלי קשרתי השנה יותר )טבעות 
של( ענפים בכדי שמחשבתי תהיה עמם בעת אמירת ההושענות והחבטה בקרקע".
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אחד  ליחידות,  אנשים  מספר  הרבי  קיבל  רבה'  ב'הושענא  שיש  הקצר  הזמן  למרות 
בליובאוויטש,  היה  לכן  קודם  זקן ששישים שנה  איש  היה  ליחידות  מהבאים שנכנס 

והתפלא בדמיון הרב הקיים בין אדמו"ר הריי"צ לזקנו אדמו"ר המהר"ש.  

באמריקה הדא"ח יותר קשה – האנשים קפואים
לאחר תפילת ערבית של שמיני עצרת בעת שכולם הלכו לערוך סעודת החג בסוכה 

הכין הרבי את עצמו לקריאת אמירת מאמר:
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"נחוץ לי ביותר זמן התבוננות ולימוד החסידות )כאן צריך להתייגע על חסידות 
יותר מאשר בריגא, היות וצריך 'לקחת' גם אנשים מבוגרים וקפואים(" ובכך רמז 
הרבי לתושבים האמריקאים שאצלם מאמר חסידות אינו דבר המובן מאליו. "מעניין 
מאוד הגיוון של הקהל – זקן חסיד ברמ"ח ושס"ה, רב עם זקן נאה, אברך עם פאות 
וטבעת על היד, מתנגד עם  זהב  יהודי מגולה עם שרשרת  ארוכות כמנהג פולין, 
צלינדר ורב מגולה, בחור סטודנט עם כובע, כולם עומדים זה בפינה זו וזה בפינה 

זו ומקשיבים".

עם סיום תפילת מוסף של שמיני עצרת היה הקהל במצב רוח מרומם, לא כן הרבי 
צריך  להתוועד,  צריך  חסידות,  לומר  "צריך  ביומנו:  שמציין  כפי  מאוד  רציני  שהיה 

לפעול, צריך להרים את ה'קורה התחתונה'".

חסידות  מאמר  לשמוע  מנת  על  להתאסף  המונים  החלו  תורה  שמחת  ליל  לקראת 
ולשהות במחיצתו של הרבי. היה חסיד מאנ"ש שהלך שש שעות הליכה רגלית על מנת 
לזכות להגיע להתוועדות, הוא עזב את ביתו בשעה 15:00 והגיע להתוועדות בשעה 

21:00. המקום היה מלא עד אפס מקום, רבים נאלצו לעמוד בחוץ.

הקפות שטרם נראו על אדמת אמריקה
בקידוש של ליל שמחת תורה נכחו מקורבי הרבי בלבד, ולאחר מכן בשעה תשע יצא 

להתוועד. בהתוועדות דיבר הרבי אודות האחדות ואהבת ישראל.
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סדר ההקפות החל כפי הנוהג בליובאוויטש שהרבי מכובד בהקפה הראשונה ושביעית, 
ניגוני חב"ד בקול רם. השמחה הייתה רבה, השכונה  ומנגנים  בעוד החסידים שרים 
כולה התרוממה והתעלתה כמה טפחים מעל הקרקע, ההקפות שהשאירו טעם מיוחד 
לאורך שנים. את תיאור ההקפות סיכם הרבי ביומנו: "זו הפעם הראשונה שכזה דבר 

מתרחש באמריקה". 

בתום ההקפות רוב הקהל שלא נמנה על חסידי חב"ד התפזר ונשארו כשלוש מאות איש 
שנותרו להמשך התוועדות בהשתתפות הרבי. שלוש פעמים בלבד דיבר הרבי בסעודה 
בריאותו:  מצב  עקב  ניתן לשער שזאת  יומניו  לפי  אך  הדבר,  סיבת  את  הסביר  ולא 
"כולם קיבלו חיות והתחממו, את מצבי רק אני יודע, באמצע שקעתי בהרהורים והקהל 
נחלק לשלושה חלקים – חלק אחד נשאר כאן בחדר, חלק יצא לחדר השני, וחלק פצח 

בריקוד, בכזו שמחה, ואחר כך התחלפו". התוועדות נגמרה בשעה שש וחצי בבוקר.

הצהריים  אחר  כשבשעות  הארוכות,  שעות  עוד  בריקודים  השמחה  נמשכה  למחרת 
התקיימת התוועדות נוספת שבאמצעה יצא הרבי להפסקה, אף בעת ההפסקה המשיכו 

החסידים לרקוד ללא הפסקה.

לאחר צאת החג יצא הרבי להתוועדות נוספת בה השתתפו קהל מגוון ביותר, עיתונאים, 
מר  גם  הגיע  להתוועדות  התוועדות.  באותה  נכחו  רפורמים  'ראבייס'  ואפילו  רבנים 
סטיפן ווייז 'ראביי' רפורמי מלווה בכמה אישי ציבור חשובים, יצא הרבי מהתוועדות 
ונכנס עמו לחדר צדדי שם שוחח עמו הרבי שעה קלה. הרושם שהותיר עליו הרבי 
הריי"צ היה כה גדול, עד שפעם התבטא מר ווייז ואמר לחבריו "כדאי שתלכו לראות 

את החכם של היהודים".

שעות,  כשלוש  ערכה  התוועדות  מר'.  קאתי  'אימתי  בנושא  הרבי  דיבר  בהתוועדות 
ובשעה אחת עשרה וחצי בירך ברכת המזון, אמר כמה מילות ברכה ויצא לחדרו בעוד 
הקהל ממשיך לשיר ולרקוד. לאחר מכן פורסם בעיתונות אודות שמחת תורה במחיצת 

הרבי ופרסמו את דברי הרבי מהתוועדות של מוצאי החג.   

 ד
אמריקה אינה שונה כבר בתר"ץ

קריאה לאנ"ש - אי אפשר לחסידים בלא חסידות
כבר בכ"ו אלול, שיגר הרבי מכתב לכלל חסידי חב"ד בארצות הברית, בו הוא מעורר 
ומבקש מהם לקבוע שיעורי חסידות, בכל קהילות אנ"ש. הרבי אף קבע, שהשיעורים 
יתקיימו בימי שלישי, מדי שבוע בשעה שמונה בערב. את המכתב פתח הרבי בכתיבת 
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השורות: "כשם שאי אפשר לחסידות בלא חסידים 
כך אי אפשר לחסידים בלי חסידות" בסוף במכתב 
הוסיף שבצוואת אביו כ"ק אדמו"ר הרש"ב מעורר 

לייסד שיעורים בקהילות החסידים בקביעות.

פרי,  נשאו  הנ"ל  הקודש  ואגרת  המאמצים  ואכן, 
במשך  כי  לדעת  הנני  "מאושר  הרבי:  שכתב  כפי 
עזרני  הלזו,  בארץ  הנני  אשר  יום  ועשרים  מאה 
האלוקים לפקוח עיני איזה מספר מאנ"ש שי' על 

מצב ענייני אנ"ש בדרכי ולימוד דא"ח".

רשת סניפי אגו"ח נפתחים בכל 
רחבי העיר

עם תום חודש החגים, החלו עסקני חב"ד בהוראת 
חב"ד"  חסידי  "אגודת  את  ולבסס  למסד  הרבי 
בארה"ב, המטרה הייתה לגייס כמה שיותר "חברים" לארגון, וכמה שיותר סניפים של 

אגו"ח ברחבי השכונות והעיר.

לצורך כך, נערכו מספר אסיפות באכסניית הרבי, ובנוכחות הרבי, במהלך אסיפות אלו 
נקבע תקנון "חבר אגו"ח", ותוכנן מערך הפעולה על מנת להכניס כמה שיותר יהודים 
תחת הארגון. במהלך אותם אסיפות, שאל פעם אחד מהנוכחים את הרבי: "ומה נעשה 
עם אי מי שלא מאנ"ש ירצה לצטרף להיות חבר אגו"ח?". ענה הרבי כשחיוך נסוך על 

שפתיו: "וכי מדוע לא?".

ביום שלישי כ"ה תשרי נערכה אסיפה לכלל חסיד חב"ד בניו יורק, בה דובר על פתיחת 
שיותר  כמה  לארגון  לצרף  וחסיד  חסיד  מכל  הנדרשת  התעמולה  ועל  אגו"ח,  סניפי 

"חברים".
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שמות החברים, קובצו ונערכו ב"ספר חברים" בו גם הובא תקנון הארגון, בסך הכל 
נכתבו והתמלאו שלושה "ספרי חברים", אחד נשאר ברשותו של הרבי, השני השתמר 

אצל הרב ג'ייקובסון, והשלישי אצל הרב סימפסון.

בעמוד השער הפנימי של הכרך הראשון כתב הרבי בגוף כתב יד קודשו:  "ובגלל הדבר 
הזה יברך השי"ת אותם, ביתם, זרעם, וזרע זרעם יחיו, בכל מילי דמיטב מנפש ועד 
בשר, והנני ידידם עוז הדורש שלומם טובם והצלחתם בגו"ר המברכם" וחתם את שמו.

שתדלנות לסיוע כספי עבור יהדות רוסיה
מצוקתם של יהודי ברית המועצות, הייתה אחת הסיבות העיקריות לביקורו של הרבי 
סיוע  מבקש  בהם  הג'וינט,  ארגון  ראשי  עם  בכתובים  בא  ביקורו  ובמהלך  בארה"ב, 
ליהודי ברית המועצות באמצעות תקצוב מקופת הארגון לטובת המצב הכלכלי והרוחני 

של יהודי רוסיה. 

במכתבים הראשונים שהתקבלו ממשרדי הג'וינט כתבו הם, אודות שמחתם מביקור 
הרבי בארה"ב, ועד שאף התחייבו לסיוע כספי, אך ללא פרסום. ולפועל בדיוק באותו 
וכל ההתחייבויות הראשונות התבטלו  תקופה תקף את ארה"ב משבר כלכלי חמור, 

וכלא היו כלל.

שי'  להוצאת הרבנים  ביחוד  גדולה  "נחוצה עכשיו עבודה  כותב הרבי במכתבו:  וכך 
ושארי כלי הקדש מרוסיא. לעת עתה הדזוינט קר מאוד בזה וה' יחוס וירחם".

ולאידך כותב הרבי במכתב אחר: "בין כך אירע המשבר על הוואל סטריט, כידוע שעכב 
. . אשר מבלי הבט על  . . אמרו לי הרבה אנשים פיננסיסטים  לשעה את עבודתינו 
מעשה הוואלסטריט, יכולים מכל מקום בנויארק להשיג מבלי קושי ביותר סכום של 

מאה – מאה וחמישים אלף )דולר(".

את  מתאר  בה  הרבנים,  מחשובי  לכמה  קורא'  ב'קול  הרבי  יצא  מכן  שלאחר  בימים 
מצבם הקשה של יהודי רוסיה המוסרים נפשם על קידוש השם תחת שלטון הסובייטי: 
"השמועות הבאות מרוסיא, מאת הרבנים ומשמשי בקודש, מבהילות הנה, ומעידות 
אשר מצבם של הרבנים שמה כבר ירד למדריגה שאין למטה הימנה, צרותיהם מי יוכל 
גבול, נתונים המה לקלון ולשמצה, מטה לחמם נשבר, מגורשים  ועוברות כל  לספר 
ממעונותיהם, מסים וארנוניות מטילים עליהם בסכומים כאלו שאי אפשר לשלמם, וזה 
גורם אחריו מאסר בבתי הסהר, מכתביהם פולחים כליות ולב, צועקים הצילונו, באו 

לעזרתינו, ואם נוסיף עוד לעמוד מרחוק ולהחריש בעת הזאת ומצאנו עון".

כמו כן לאחר הביקור בפילדפדיה ובבולטימור )כפי שיתואר בפרוטרוט לקמן(, כתב 
הרבי: "לא הוצאנו משם אפילו סענט אחד בעד יהודי רוסיא".
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התוועדות רבתית בוויליאמסבורג וברונקס
5,000 איש הגיעו להתוועדות ראש חודש כסלו עם הרבי, ההתוועדות נערכה בשכונת 

וויליאמסבורג,  בבית הכנסת של הרב מנחם מענדל לאקשין, חבר הנהלת אגו"ח. 

מאות אנשים התקהלו מחוץ לבית הכנסת מחוסר מקום, ובפנים היה היכל בית הכנסת 
נצרכה  יוכל להיכנס, המשטרה  נשים מלאים מפה לפה, עד שבכדי שהרבי  והעזרת 

לפלס בעצמה דרך עד בימת הכבוד. 

הרב  של  הכנסת  בבית  התוועדות  ערך  שם  ברונקס,  לשכונת  הרבי  נסע  כסלו  בי' 
פרעדמעסקי שברחוב וושינגטון.

בסוף חודש חשוון חזר ר' מרדכי דובין בחזרה ללטביא, והרבי עם שאר הפמליה המשיכו 
במסע בדרכם ליעד הבא.
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ריבוי תעניות במשך המסע לביטול הכבוד
הרב ניסן טעלושקין, מחשובי חסידי חב"ד בארה"ב ומי שכיהן כיו"ר הכבוד של אגו"ח 
בארה"ב, מספר: "בביקורו באמריקה, התקבל הרבי בכל מקום בכבוד מלכים. בימים 
בהם חלקו לו כבוד, נהג להתענות, באמרו: "אומנם ניכר עליי, כי איני נהנה כלל מן 
הכבוד המדומה שחולקים לי, אבל שמא הייתה לי איזו קורת רוח מכך – כבוד דארף 
בני המשפחה  הפצרותיהם של  כל  הועילו  לא  לרזות[.  צריך  ]כבוד,  אויסדארן"  מען 
והחסידים  המקורבים שידעו מהעניין", ואכן הרבי נחלש וירד משמעותית במשקלו 

כתוצאה מהתעניות.

הרב חאצ'ע פייגין שהתלווה למסע, נהג לעדכן את הרב ג'ייקובסון מראש מתי הרבי 
צפוי לחזור מביקוריו היומיים לניו יורק, לביתו על מנת שיכינו עבורו סעודה לפתיחת 

התענית.

בהקשר זה מספר הרב ג'ייקובסון: 

פעם כשבאו )הפמליה עם הרבי( מבאסטאן, הבאתי עוגות שאפתה זוגתי תחי' וחלב 
נוסעים  והיינו  ]טרי[,  פרישע  ובפרט  למצוא,  כ"כ  בנקל  אז  הי'  לא  )אשר  ישראל 
ל"פארם" סביבות ניו יארק ומביאים חלב(, וגם הבאתי פאפיראסען ]סיגריות[ אלד-

גאלד שהורגל בהם )בתחלה הייתי מביא לו סיגארעטן עם מונשטעקן, שעשו עבורו 
בחנות אחת ביחוד, צום ארדער(.

למחרת נכנסתי לכ"ק אדמו"ר, והר"י פייגין התאונן אשר כ"ק אדמו"ר איננו אוכל 
ואין מי שיאמר כו'. הרהבתי עוז בנפשי ואמרתי לכ"ק אדמו"ר: מיר האבן גרויס עגמ"נ 
וואס דער רבי עסט ניט. דעם רבי'נס געזונט איז בא אונז זייער טייער ]יש לנו עגמת 

נפש גדולה מכך שהרבי לא אוכל, בריאותו של הרבי יקרה ביותר אצלנו[.

ואמר לי כ"ק אדמו"ר: מיר פעלט דער עסן אזוי . . נאר נעכטן אז דו האסט געבראכט 
מיט  קיכעלע  א  גענומען  איך  האב  געבאקט,  האט  הבית'טע  בעל  די  און  מזונות  די 
מילך" ]לא חסר לי לאכול כך . . רק אתמול הבאת לי מזונות שאישתך אפתה, ולקחתי 

עוגיה עם חלב[.

 )מקורות: אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ספר המאמרים, ספר השיחות,
 זכרון לבני ישראל, תשורות משמחות נישואין, שבועון בית משיח, תולדות חב"ד בארה"ב, ועוד(
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תנאים לנסיעה
במכתב מי"ג מנ"א 

תשכ"ט כותבים 
ממזכירות כ"ק אדמו"ר  

מה"מ שליט"א להרה"ח ר' 
שמואל אזימוב מצרפת:

"במענה על מכתבו בו 
שואל ע"ד נסיעתם )הוספה 

בכתי"ק( לכאן,

א( באם כבר עברו שנתיים 
מאז הי' אצל כ"ק אדמו"ר 

שליט"א,

ב( לא יהיה עי"ז הרס 
בעבודתם )שלו ודזוג' תי'( 
בהפצת היהדות והמעיינות 

בפרט,

ג( לא יכנסו עי"ז לחובות,

תהא הנסיעה הלוך ושוב 
בשעה טובה ומוצלחת".

על המכתב חתם כ"ק 
אדמו"ר מה"מ שליט"א 

בכתי"ק את שמו של 
המזכיר.

באם עברו שנתיים 
אך לא בדיוק...

צרור מכתבים נדירים ממזכירות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, בדבר הגעת 
אורחים לחודש השביעי להסתופף בד' אמות

 • 
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לא בדיוק 
שבוע אחרי, בכ"ה מנחם 

אב, נשלח מכתב נוסף:

"במענה למכתבו מי"ז 
מנ"א בשאלתו אם הכוונה 

בשנתיים היא בדיוק, הואיל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א 

להורות כי הפעם, בנוגע 
אליהם, לא דווקא בדיוק".

יתווסף אצל 
הנוסעים בתומ"צ

במכתב מה' אלול  תשל"א 
כותבים מהמזכירות 

להרה"ח ר' שמואל אזימוב 
בקשר להבאת קבוצה:

"בהמשך לשיחתנו 
הטלפונית הנני מעתיק 

מענות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
על המכתבים . . ע"ד הת' 

והבנות שיחי':

"באם: 1( יכול לסדר 
)הכותב( שכאן יתעסק מי 
עמהם במשך שהותם כאן,

2( מבטיחים )הרוצים לנסוע( 
שעי"ז יתווסף אצלם בעניני 

תומ"צ )לפי השערתם(,

3( לא יכנסו עי"ז לחוב גדול 
כו' תהא הנסיעה בשעה 

טובה ומוצלחת".
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"מה שראו 
ושמעו והרגישו"

בסוף אותו חודש 
)כ"ה תשרי( נשלח 

מהמזכירות מכתב לרב 
אזימוב:

"הרשומים לקמן ביקשו 
ברכת כ"ק אדמו"ר 

שליט"א לחזרתם צלחה 
לפאריז.

ובאשר, כפי הנראה כל 
הנ"ל הם ממושפעיו, 

כדאי מאד אשר יזמינם 
בהקדם וישמע מהם דו"ח 

מפורט מכל מה שראו 
ושמעו והרגישו בהיותם 

כאן. ובאותו מעמד . 
. יודיע להם כי כ"ק 

אדמו"ר שליט"א הואיל 
לתת לכל אחד מהם סך 
סמלי, לאות השתתפות 

בהוצאות נסיעתם".

100$ השתתפות
מודעה אותנטית מר"ח 
חשוון תשל"ח, בדבר 

השתתפות כספית 
לנוסעים לחודש תשרי 

תשל"ח.

ההשתפות היתה בסך 
100$ למבוגרים ו50$ 

השתתפות לילדים.
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תעודת הוקרה
בתשכ"א הגיעו לחצרות 
קודשנו קבוצת אורחים 
מאנגליה, בארגונו של 

ר' זלמן יפה. בסיום 
תקופת ביקור העניקו 

קבוצת האורחים תעודת 
הוקרה לר' זלמן יפה 

על "השתדלותו בארגון 
נסיעתנו מאנגליא". 

על התעודה חתמו כל 
הקבוצה ובראשם באורח 

נדיר חתם כ"ק אדמו"ר 
מה"מ שליט"א.

תעודת הוקרה 
למארגן הטיסה

במענה לבקשת 
השלוחים בישיבת 

קזבלנקה במרוקו להגיע 
לחודש החגים:

"ולכתבם ע"ד שהותם 
כאן בחודש תשרי, 

מהנכון מטעמים מובנים 
שיתחלקו לשנים . . 

באופן שלא יהיה הפסק 
ח"ו במילוי שליחות 

הקבוצה במקום 
שנשלחו. נוסף על 

שע"פ תורת הבעש"ט 
המפורסמת במקום 

שמחשבתו...
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"התוועדות האורחים שבאו מכאן"
מכתב להרה"ח הרב ניסן עבער הנכתב כמענה 
לדו"ח אודות סיפור האורחים שחזרו לארה"ק 

מהשהיה בחצרות קודשנו בחודש תשרי תשי"ז, 
וככל הנראה לא הדו"ח על כך נכתב בקיצור, על 

כך קיבל את תשובת המזכירות בשם הרביי:

"ולפלא שמקצר כל כך אודות ההתוועדות עם 
האורחים שליט"א שבאו מכאן, ובוודאי ימלא"

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א לאחד ששלח 
מכתב בו כותב "הריני 
מודיע שקיבלתי "גרין 

קארד"" כדי שיוכל 
להגיע לחצרות קודשנו, 

ע"כ קיבל את המענה:

"הלומד בשקידה 
והתמדה?"
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"הרי אין יחידות"
במענה על מכתב מתשל"ז מאת בית המדרש לבנות "בית רבקה", בו נכתב אודות 

אחד המורות החפצה לנסוע לראות את הרבי "כי מרגישה שזה יעזור לה בעל 
בעיותיה"... והיא מעונינת להכנס ליחידות, לאחר שכבר קיבלה סירוב בטלפון, פונה 

המכתב למזכיר הרב חדקוב בבקשה להשתדל בעבורה להכניסה ליחידות.

סימן הרבי בעיגול את היום בו מתעדת להגיע וכתב: "הרי אין לאחר יחידות".
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ימי הסליחות 
שלהי חודש 
אלול תשנ"ב 
- הרה"ח הרב 
דוד ע"ה רסקין 
תוקע בשופר 
עבור כ"ק 
אדמו"ר מה"מ 
שליט"א

פרסום
ראשון
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עקשנים

עקשנים המשיכו 
בעקשנותכם

לכאורה המושג ״עקשן" כמעט שאינו מצוי בסלנג החסידי. אדמו"רי 
חב״ד לדורותיהם כולל אד"ש מה״מ, השתמשו במושגים כמו: קב״ע, 
"אווועג לייג", מס״נ, וכדומה אך השימוש במושג זה ״עקשנות״ הוא 

בלתי רגיל. ערך זה ״עקשנות״, כמעט שאינו מצוי במפתח העניינים של 
שיחות קודש או אגרות קודש. ואילו כאן בנושא כל כך חשוב כמו הבאת 

 המשיח והגאולה, השתמש הרבי במושג הקשור עם ״עקשנות״
מאמר הגות מאת הרב משה סלונים, נכתב לקראת תשרי תשנ"ו

 • 

שאינה  ביותר  ברורה  הוראה  דווקא 
נקלטת  אינה  פנים,  לשתי  משתמעת 
לפעמים כראוי, עד שהיא אפילו נדחקת 

לגמרי הצידה מבלי לשים לב אליה.

של  הברורה  הוראתו  את  שמענו  כולנו 
כדי  לעשות  עלינו  מה  מה״מ,  הרבי 
להביא להתגלות מלך המשיח מיד נאו. 
שום  כלפיה  להיות  יכולה  שלא  הוראה 
עוררין, ובכל זאת נדחקה הוראה ברורה 

זו לקרן זווית, רח״ל.

בשיחה הידועה מכ״ח ניסן תנש״א אמר 
הרבי מה״מ, במילים פשוטות ביותר את 
ולדיוק  הזאת.  עלינו לעשות בעת  אשר 
מהשיחה,  קטעים  להלן  אביא  הדברים 

בצורה של שאלה ותשובה בצדה.

1. מה הבעיה שלנו כיום?

משיח לא בא ועדיין נמצאים בגלות.

2. איך תיפתר בעיה זו?

המשיח  הבאת  עבודת  את  מסר  הרבי 
לעדת החסידים.

עבודת  את  הרבי  מסר  מהחסידים  מי   .3
הבאת המשיח?

אין בזה הגבלה כלל. הרבי לא מסר זאת 
הרבי  חב״די.  אירגון  ולשום  גוף  לשום 
ולא  חב״ד  וחשובי  לזקני  זאת  מסר  לא 
לצעירי הצאן. הוא מסר זאת לכל אחד 
״עקשנות״.  של  באופן  לפעול  שרוצה 
בזה,  ישתתפו  פעילים  כמה  חשוב  לא 
וכלשונו הק׳: ״שימצאו עשרה מישראל 
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לפעול...  מוכרחים  שהם  שיתעקשו 
האמיתית  הגאולה  את  בפועל  להביא 
ויה״ר  ממש...  ומיד  תיכף  והשלימה 
שימצא מכם אחד, שנים שלשה, שיטכסו 

עצה מה לעשות וכיצד לעשות״.

4. מה צריכים אותם ״עקשנים״ לעשות 
כדי להביא את המשיח?

גם בזה אין הגבלה כלל. ״עשו כל אשר 
משיח  את  בפועל  להביא  ביכולתכם 
כל  לעשות  ממש״.  ומיד  תיכף  צדקנו 
דבר שיכול להביא את המשיח. לא רק 
שאין בזה הגבלות כלל. יתירה מזו, אומר 
הרבי מה״מ: עשו ״עניינים שהם באופן 
דתיקון״.  בכלים  אבל  דתוהו,  דאורות 
לא רק שהרבי לא נתן שום הגבלות מה 
אלא  המשיח,  את  להביא  כדי  לעשות 
״עניינים  לעשות  התיר  אפילו  שהוא 
שהם באופן דאורות דתוהו״. אלא שאת 
להלן  דתיקון.  בכלים  לעשות  יש  זאת 

יוסבר מה הם ״אורות דתוהו״.

בשם  הרבי  אותם  מכנה  ומדוע   .5
״עקשנים״?

שאינו  כמעט  ״עקשן"  המושג  לכאורה 
חב״ד  אדמורי  החסידי.  בסלנג  מצוי 
לדרותיהם כולל רבינו מה״מ, השתמשו 
לייג",  "אווועג  קב״ע,  כמו:  במושגים 
זה  במושג  השימוש  אך  וכדומה  מס״נ, 
זה  ערך  רגיל.  בלתי  הוא  ״עקשנות״ 
במפתח  מצוי  שאינו  כמעט  ״עקשנות״, 
אגרות  או  קודש  שיחות  של  העניינים 
חשוב  כך  כל  בנושא  כאן  ואילו  קודש. 

השתמש  והגאולה,  המשיח  הבאת  כמו 
הרבי במושג הקשור עם ״עקשנות״.

למעשה המושג ״עקשנות״ מופיע בתורה 
הגאולה.  מהבאת  הפוך  אירוע  לגבי 
פרעה היה עקשן, ובכח העקשנות נלחם 
להביא  לו  אפשר  ולא  רבינו  משה  נגד 
את הגאולה. ולכן כיום כדי לבטל עניין 
עלינו  במשה,  ומלחמתו  פרעה  של  זה, 
שבו  ״עקשנות״  כח  באותו  להשתמש 
וכפי  למעליותא,  אבל  פרעה,  השתמש 

שיובא להלן מלקו״ש בעניין זה.

מה על העקשנים לעשות?

לפי האמור בשיחה הרי ההוראות ברורות 
ומובנות בפשטות גם לקטן בדעה. הדבר 
הוא כ״כ פשוט עד שקשה להבין מדוע 

לא כולם מבינים זאת:

להביא את המשיח תיכף ומיד ממש ולא 
לדחות את בואו אפילו ליום אחד נוסף.

ממש,  בפועל  המשיח  את  להביא  כדי 
עשו כל אשר ביכולתכם. כלומר המטרה 
ברורה מאד ואת האמצעים חפשו לבד. 
הגבלה  שום  אין  כשרים,  האמצעים  כל 
בניצול אמצעים שונים להבאת המשיח.

גם  עשו  המשיח,  להבאת  באמצעים 
דתהו.  אורות  של  באופן  שהם  עניינים 
בכלים  להיות  צריכים  דתהו  אורות  גם 

דתיקון.

כל זה יכול לעשות אפילו אחד, אך מוטב 
שנים , טוב יותר שלש, והכי טוב עשרה. 
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אדם הפועל לפי דחף שכלי 
הגיוני אינו נקרא עקשן

צורך  אין  גדול,  ציבור  לזה  צורך  אין 
לכך מוסדות או ארגונים. אין צורך לזה 
ורק  אך  צורך  יש  מקובלות.  מסגרות 

בשניים או שלושה עקשנים.

אלא שיש להבין יותר מה בדיוק ההגדרה 
של  ההגדרה  בדיוק  ומה  ״עקשן״  של 

״אורות דתוהו״.

מהו גדרו של עקשן?

הרבי  מסביר   ,31 ע׳  לא  חלק  בלקו״ש 
מהי הגדרתו של כבדות הלב שהיה אצל 
פרעה: ״כבדות הלב ענינה עקשות הלב, 
שאינו מתפעל משם דבר, וגם כששכלו 
הפכי,  באופן  להתנהג  שצריך  לו  מורה 
וגם הרגש שבלבבו נוטה לצד אחר הרי 

הוא מתעקש שלא לשנות את הנהגתו.

וזהו ענינה של ״קליפת״ פרעה ־ פרעה 
עקשנות,  על  המורה  העורף,  אותיות 
״קשה עורף״... ״כי ביטול קליפת פרעה 

הוא על ידי משה דווקא״.

העקשנות של פרעה הייתה למטה משכל 
והגיון. הוא המשיך להתעקש, גם כאשר 
וחכמיו  מצרים  חרטומי  כל  אליו  באו 
כללי  כל  את  נוגדת  שהנהגתו  בטענה 
אבדה  כי  תדע  ״הטרם  וההגיון.  השכל 
על  היה  וההגיון  השכל  לפי  מצרים״. 
ולהוציא  עקשנותו  את  להפסיק  פרעה 
מיד את ישראל ממצרים. ובאמת, מספר 
אך  זו,  להחלטה  פרעה  הגיע  פעמים 
מצרים  צעירי  גם  לעקשנותו.  חזר  מיד 

פרעה,  של  עקשנותו  נגד  להלחם  ניסו 
כדרשת חז״ל על הפסוק: ״למכה מצרים 
פרעה  המשיך  זאת  ובכל  בבכוריהם״. 

להתעקש.

האמת היא, שכל עניין העקשנות שייך 
שכלית  דחיפה  לכך  אין  כאשר  בעיקר 
שכלי  דחף  לפי  הפועל  אדם  הגיונית. 
הגיוני אינו נקרא עקשן. כאשר מוכיחים 
לחזור  ועליו  בדרכו  טועה  שהוא  לאדם 
להתעקש  ממשיך  הוא  זאת  ובכל  בו, 
של  הנכונה  ההגדרה  זוהי  מוותר,  ולא 

״עקשן״.

ובנידון דידן: כאשר הרבי מבקש שיהיו 
אחד או שניים או שלושה עקשנים, הרי 
מיעוט  תהיו  שאתם  אומר,  הוא  מראש 
גם השכל  נגדכם,  יהיו  כולם  שבמיעוט. 
זאת  ולמרות  כן  פי  על  אף  וההגיון. 
לוותר.  ולא  להתעקש  להמשיך  עליכם 
את  הרבי  הטיל  ניסן  מכ״ח  בשיחתו 
האחריות להבאת המשיח לא על מוסדות 
ולא על הכלל אלא על קבוצה קטנה של 
יכולים  הם  מוותרים.  שאינם  עקשנים 
יכולים להיות אפילו  להיות עשרה, הם 
אחד.  ואפילו  שניים  אפילו  שלושה, 
יוותר  ולא  יתעקש  רק  באם  הזה  האחד 

בשום אופן הוא יביא את המשיח.

מסביר  תשנ״ב  בטבת  עשרה  בשיחת 
א״ת  ברזל,  אבניה  אשר  ״ארץ  הרבי: 
ד״קשה  שזהו״ע  בוניה,  אלא  אבניה 
והתוקף  החוזק  למעליותא,  עורף״ 
מבטלים  שעי״ז  הנשמה,  דעצם  )ברזל( 
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הברזל דלעו״ז שהוא )קשיות העורף ד( 
היצה״ר״.

יש   - דתיקון"  וכלים  דתהו  "אורות 
״תוהו״  המקובל  המושג  בין  להבדיל 
דתוהו״.  ״אורות  המקובל  המושג  לבין 
הנהגה של ״תוהו״ היא הנהגה מושללת 
להאריך  המקום  כאן  ואין  לחלוטין, 
ובדרכי  בחסידות  המובאים  בדוגמאות 
החסידים. אך המושג של ״אורות דתהו״ 
היא הנהגה גבוהה ביותר, שאינה שייכת 
ב״כלים  רק  לבוא  יכולה  והיא  לכולם 
הרבי  משתמש  אלו  במושגים  בתיקון״. 
בשיחתו הק׳ מכ"ח ניסן תנש״א שהוגהה 

על ידו.

להכניס סדר בבלתי סדר

בלקוטי שיחות כרך ה׳ עמוד 144, מסביר 
אדמו״ר  כ״ק  של  שיחה  מה״מ  הרבי 
הריי״ץ: ״חסידות איז אריינטראגן סדר 
אין בלתי סדר און מאכען פון בלתי סדר 
אין  סדר  א  מאכן  אחר:  בנוסח  סדר.  א 
״הרי  זה:  על  שואל  הרבי  סדר״.  בלתי 
במילות  העניין  כפל  לכאורה  כאן  יש 

שונות״.

הרבי מסביר את השיחה ומסכם:

הדרגות  הנ״ל,  בשיחה  ההוראה  ״וזוהי 
בהעבודה ע״פ חסידות:

בל״ס",  אין  סדר  "אריינטראגן  א( 
דברים  ב׳  עדיין  הם  העבודה  בתחילת 
נה״א  גילוי  שממשיך  אלא  נפרדים, 

בנה״ב ונה״ב שותק.

ב( "מאכן פון בלי סדר א סדר, אין בל״ס 
כ״א סדר בלבד", נה״ב מתפללת ולומדת 
לא  אבל  אותה,  המקריא  נפה״א  אחר 
בא עדיין לורב תבואות דכח שור, אבל 
התכלית הוא, וזהו נוסחא אחרת לגמרי:

שישנם  בל״ס",  אין  סדר  א  "מאכן  ג( 
המעלות דשני העניינים גם יחד, אורות 

מרובים דתהו בכלים מרובים דתקון״.

ואם נתרגם זאת לשפת המעשה.

הרבי לא מסתפק בזה שהעקשנים יעסקו 
הוא  אלא  המשיח,  בהבאת  כללי  באפן 
דורש שיעסקו גם ב״אורות דתהו״. הרבי 
לא אמר לנו למה הוא התכוון באמירת 
שהעקשנים  סמך  הוא  דתהו״.  ״אורות 
ידעו בעצמם למה הכוונה. ובמה עוסקים 
גדול.  הכי  בפרסום  אלה...  עקשנים 
עומד  המשיח,  מלך  הוא  הוא  שהרבי 
זאת  נאו. מאין לקחו  לגאול אותנו מיד 
זאת,  עקשנים אלו. הרבי בעצמו פרסם 
בצורות שונות, וכבר דשו בו רבות, ואין 

כאן המקום להיכנס לפרטי הדברים.

עניין זה הוא ה״בלתי סדר״, כי בהנהגה 
ומצד  כזה.  דבר  נשמע  לא  מסודרת 
הנהגה מסודרת צודקים אלה ששוללים 
זאת. בעניין זה היו שתי תקופות קדומות 
בעניין שילוב הסדר בבלתי סדר, כאשר 
פרסמו דבר זה באופן שלא החדירו זאת 
לרחוב. החידוש כעת הוא להחדיר זאת 
אחד  שכל  אחד,  כל  של  והשגה  בהבנה 

יחיה עם זה.

לדרכי  הפרעות  שיהיו  ידעו  מראש 
נפה״ב  גם  ה״עקשנים״,  של  הפעולה 
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נפה״א.  של  הפעולה  לדרך  מתנגדת 
בעקשנות  היא  הנפה״א  של  הצלחתה 
היא  מוותרת. כאשר  אינה  שלה, כאשר 
והעיכובים.  המניעות  מכל  תתפעל  לא 
רק אז יהיו אורות דתוהו בכלים דתיקון״.

לכאורה, לזה התכוון הרבי מה״מ בדרשו 
מכל  יתפעלו  שלא  ״עקשנים״  שיהיו 
במטרה  דבקים  וישארו  אותם  הסובב 
בעולם שהרבי  לפרסם  והיחידה,  האחת 
ישראל  את  לגאול  עומד  המשיח  מלך 

מיד נאו.

לא מתפעלים גם משכל הבנוי 
על הגיון חסידי

העניין  לתוקף   – העיקר  הוא  המעשה 
על  המוטל  את  שוב  להדגיש  כדאי 
שלא  עקשנים  אלה.  בימים  העקשנים 
לא  דבר  שום  דבר,  משום  מתפעלים 
מזיז אותם, לא שכל ולא הגיון. עקשנים 
מבית  ההתקפות  כל  נגד  שמחושלים 
ומחוץ. עקשנים שיודעים רק דבר אחד:

מלכנו  של  הוראתו  את  לקיים  ״עליהם 
הגאולה  את  בפועל  להביא  משיחנו, 
ממש״.  ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 

שום דבר לא יחליש את עקשנותם.

הם לא מתפעלים מהמלעיגים למיניהם 
הלועגים מעקשנותם. הם לא מתפעלים 

להם  ומסביר  שבא  והגיון  שכל  משום 
אחרת. הם לא מתפעלים גם משכל הבנוי 
על הגיון תורני המפריע לעקשנותם. הם 
לא מתפעלים גם משכל הבנוי על הגיון 

חסידי המפריע לעקשנותם.

חייב להעשות  זה  הוא שכל  מה שברור 
בדרכי נועם ובדרכי שלום, ללא מלחמות 
להוראות  מתאים  כלל.  ומאבקים 
משיחנו.  ממלכנו  שקבלנו  הברורות 
ישראל  באהבת  חדורים  להיות  עלינו 

ואחדות ישראל ללא פשרות.

הרבי מה״מ אמר ביחידות לאחד מעסקני 
בדרכי  להיות  צריכה  ״פעילותך  חב״ד: 
נועם ובתקיפות המתאימה״. על החסיד 
להיות  המתאימה״,  ב״תקיפות  לפעול 
עקשן במשימתו, ולא לוותר ח״ו על אף 
חייב  זה  כל  אך  שלו.  מהעקרונות  אחד 
להיעשות ב״דרכי נועם״, ללא התנצחות 

וללא מלחמות.

איין  זיינען  החסידים  שכל  לחוש  עלינו 
והשקפות  דעות  יש  כאשר  גם  משפחה, 

מנוגדות.

מלכנו  של  בהבטחתו  בטוחים  כולנו 
משיחנו שמייד נאו יבוא ויגאלנו ויוליכנו 

קוממיות לארצנו הק׳.

המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
לעולם ועד.
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 לעילוי נשמת
 הרה"ח ר' ישראל ב"ר יעקב ז"ל

 קונסטנטיני
 נלב"ע אור ליום חמישי

י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות ה'תשע"ו



לזכות 

 התמימים שעסקו וסייעו במסירות במלאכת הקודש
 בהכנת קובץ זה לדפוס

הת' מנחם מענדל בן חנה רחל

הת' יוסף יצחק בן ורדה

הת' אלחנן יוסף בן רות

הת' שלום דובער בן רבקה

הרה"ת מנחם מענדל בן דליה

הרה"ת ישראל בן יפה

שיזכו להמשיך לגרום נח"ר למלכנו משיחנו ויזכו לקבל 
פני משיח צדקנו בהתגלותו המיידית של כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א לעיני כל



לזכות 

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

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

בעלינָאוו 

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

ס. ּפאולו - ברזיל 

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

שּפריצער


