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הרה"ח יעקב שי' לנדא



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 השני בסדרת הקבצים של 

תשרי בליובאוויטש תשע"ט.

קובץ זה יו"ל בקשר עם ראש השנה, כידוע, בליובאוויטש מתאפיין ר"ה מחד - בשמחה 
ברעדה".  "גילו  הידוע  וכלשון  תהומית,  ברצינות   - ומאידך  המלך;  הכתרה  על  רבה 
ואשר על כן, הננו מוציאים קובץ זה, המלא וגדוש במסמכים, תמונות ויומנים אודות 

עבודת הק' של ראש השנה והימים הסמוכים לו.

המכתבים  שונים,  בנושאים  אד"ש  מכ"ק  מכתבים  צרור  הקורא  ימצא  זה  בקובץ 
מתפרסמים כאן בפרסום ראשון, ותודתנו נתונה להרה"ח מנחם שי' שמח על שמסר 

לנו את המכתבים ע"מ שנוכל לזכות בהם את הרבים.

בקשר עם צום גדליה מתפרסמות כאן צרור תמונות מתפילות כ"ק אד"ש, מהעליה 
בפרסום  כאן  מתפרסמות  התמונות  תשנ"ב,  גדליה  בצום  ההפטרה  ומקריאת  לתורה 

ראשון.

בקובץ זה הבאנו את החלק הראשון מיומן חודש תשרי תשכ"ט במחיצת כ"ק אד"ש 
וחביבות  תשכ"ט  תשרי  לחודש  שנה  חמישים  במלאות  כאן  מתפרסם  היומן  מה"מ. 

מיוחדת נוספה לזה כיון ששנת תשכ"ט היא כקביעות שנה זו.

בקשר עם יום הולדת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק החל בערב ראש השנה, ימצא הקורא 
במרכז הקובץ סקירה מרתקת ומקיפה אודות הדפסת ספרי אור התורה להצ"צ, פרשיה 
שמיימית זו זכתה למענות והתייחסויות רבות מכ"ק אד"ש, ובהיות שכן ריבוי כתבי יד 
קודש ומענות נדירים מעטרים את הכתבה, בנוסף לסיפורים המופלאים שהתקבצו כאן 

לראשונה.

בהמשך לסקירה אודות ביקור כ"ק אדמו"ר הריי"צ שהובאה בקובץ הקודם, הבאנו 
בקובץ זה חלק מיומן של הרה"ח אלי' חיים אלטהויז ע"ה היה אנ"ש והתמימים בריגא, 
וכתב יומן מיוחד ומרגש מהימים הנוראים דשנת תר"צ בבית חיינו ללא נוכחותו של 
אדמו"ר הריי"צ אך בצילו של כ"ק אד"ש שהיה בריגא בזמן ההוא. היומן מתאפיין 



שלפני  בזמנים  אד"ש  כ"ק  של  בקודש  הנהגתו  אודות  ומרגשים  לבביים  בתיאורים 
הנשיאות.

•

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, ער"ה תשע"ט, יום הולדת אדמו"ר הצ"צ,
קט"ז שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ וחיי"ם שנה לנשיאותו



תוכן ענייניםתוכן עניינים

6 | פותחין בדבר מלכות
ר"ד מסעודות החג בימי ראש השנה תש"ל

10 | שמו של היהודי מתימן
מכתבים מאת כ"ק אד"ש מה"מ - פרסום ראשון

13 | לחזות פני מלך
צרור תמונות מצום גדליה תשנ"ב - פרסום ראשון

16 | מבית חיינו
יומן מחודש תשרי תשכ"ט - חלק ראשון

22 | גילויים בליובאוויטש
תיאור חי ואותנטי מר"ה במחיצת כ"ק אדמו"ר הרש"ב

 32 | מים שאין להם סוף
סקירה מרתקת אודות הדפסת סדרת אור התורה

60 | ראש השנה במחיצת חדב"נ 
תיאור מיוחד מראש השנה תר"צ במחיצת אד"ש

64 | פניני נפלאות 
שביבים מהמאורעות והמושגים של שנת תשנ"ג



"איך הי׳ בר״ה 
אשתקד בריגא?"

"לפי המבואר בדא״ח שבר״ה שחל בשבת נפעלים הענינים דר״ה מצד 
ענינו של יום השבת, ללא צורך בפעולה דתקיעת שופר — בהכרח שמה 
שתקעו ביבנה ואצל הרי״ף הוא משום שביבנה — וכך הי׳ הרי״ף סבור — 
 אצלם לא היו הענינים נמשכים לולי תקיעת שופר בפועל ובגשמיות"!

ר"ד מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בסעודות החג בראש השנה תש"ל

 • 

מוטב תטלו מרימון שלם
]כשהגיעו לאכילת התפוח הביט על השולחן ושאל מדוע אין רימונים, והורה להביא 
מחדרו. המתין באכילת התפוח עד שהובאו הרימונים. התפוח אכל עם הקליפה שעליו[ 

רש״ג אכל מהרימון של כ״ק אדמו״ר שליט״א. כשרצה א׳ מהמסובין ליטול מאותו 
רימון — אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א: מוטב שתטלו מרימון שלם )״בעסער נעמען פון 

א גאנצע״(!

האם יו"ט שני הוא דאורייתא?
א' אחד המסובין: בהתוועדות ש׳׳פ נצבים־וילך ביאר כ״ק אדמו״ר שליט״א שהיתה 

אפשרות שיום ב׳ דר״ה יהי׳ יו״ט מדאורייתא. האם זה שייך גם בשאר יו״ט?

כ״ק אדמו״ר שליט״א: זהו בר״ה דוקא — שבו ״לפעמים עיקר הקדושה היא ביום שני״ 
וכפי שמאריך אדה״ז בשלחנו דכ״שהיו מקדשין ע״פ הראייה היו עושין לפעמים ב׳ 
ימים . . פעם אחת נשתהו העדים מלבוא עד אחר המנחה . . וכשבאו נמצא היום למפרע 

קודש כו'״, שאז ״עיקר היו״ט של תורה הוא למחר כו'״.
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משא״כ בזמן הזה ״שאנו בקיאים בחשבון ויודעים יום שראוי לקבוע בו החודש ולמנות 
ובכל פעם  כו'״.  ולסוכות  ליוה״כ  א׳ של ר״ה  מיום  מונין  ממנו החודש״, הרי ״הכל 

יוהכ״פ הוא בי׳ תשרי וכיו״ב.

בכלל — ״בב׳ ימים של ר״ה הוא עליית העולמות — ביום א׳ הוא בחי׳ פנימיות ויום ב׳ 
הוא בחי׳ חיצוניות״.

ומה שבזמן שביהמ״ק הי׳ קיים הי׳ לפעמים ר״ה יום אחד, זהו לפי ש״קודם החורבן 
הי׳ כח בידינו לעלות . . ביום אחד אך עתה אחר החורבן בהכרח לעשות ב׳ ימים כמ״ש 

בזהר״.

וביו״ט זה ר״ה ישנה מעלה לבני א״י — שבשאר ימים טובים אינם עושים אלא יום א׳ 
בלבד, משא״כ ר״ה הוא היו׳׳ט היחידי שיש להם אפשרות לעשות ב׳ ימים יו״ט.

תקיעת שופר בבית דינו של הרי"ף
ב. כ״ק אדמו׳׳ר שליט״א: ישנו חידוש שלכאורה אין הכל יודעים אודותיו:

מצינו שהרי״ף תקע בבית־דינו בר״ה שחל בשבת, למרות שהי׳ זה בחו״ל, ואף ש״לא 
משום  כנראה  ע׳׳ז,  ערערו  לא  הרי  מישראל״  מקום  בשום  כמותו  שינהוג  מי  מצינו 

שלבית־דינו הי׳ תוקף מיוחד דבית דין הגדול בדוגמת ב״ד דיבנה, והוא הי׳ במצרים.

שאלה: האם כוונת כ״ק שיש במעשה זה דתקי״ש של הרי״ף מעלה?

הענינים  נפעלים  בשבת  שחל  שבר״ה  בדא״ח  המבואר  לפי  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 
דר״ה מצד ענינו של יום השבת, ללא צורך בפעולה דתקיעת שופר — בהכרח שמה 
שתקעו ביבנה ואצל הרי״ף הוא משום שביבנה — וכך הי׳ הרי״ף סבור — אצלם לא היו 

הענינים נמשכים לולי תקיעת שופר בפועל ובגשמיות!

בפאס  הי׳  הוא  לכאורה,   — במצרים  הי׳  שהרי״ף  קודם  שנזכר  מה  המסובין:  אחד 
שבמרוקו.

כ״ק אדמו״ר שליט״א: כיון שבעל ההערה הוא ממרוקו בודאי יודע הוא והצדק עמו — 
כמדומה שהרי״ף נטמן שם במרוקו.

ניסים מראש השנה בריגא
ג. כ״ק אדמו״ר שליט׳׳א פנה לא׳ המסובין אורח מאה״ק תושב ריגא שיצא לאחרונה 

ועלה לאה״ק וביקש ממנו שיספר איך הי׳ בר״ה אשתקד בריגא.

האורח החל להתבונן מה לספר והתמהמה ואז אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א:
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אינכם מוכרחים לספר דוקא ניסים — שכן, כל מה שקורה שם, כל דבר הוא בבחי׳ 
״נס״ ]הנ״ל סיפר, ושאל אח״כ אם יספר מה שהי׳ בשמחת־תורה, ואמר כ״ק אדמו״ר 

שליט״א: את זה תספרו בשמחת־תורה[.

כ״ק אדמו״ר שליט״א ]התעניין בפרטים מסויימים בריגא ואח״כ אמר[: 

כ״ק מו״ח אדמו״ר פירש מ״ש בהגש״פ ״חשב את הקץ לעשות״ שאף שישנה מעלה 
בעבודה דמצרים וגלות כו׳ חיכה הקב״ה ל"צאתך מארץ מצרים".

טלטול ביו"ט ובשבת ע"י תינוק
א. שאלה: כאשר יום טוב ראשון של ראש השנה חל להיות בשבת נהגו ישראל שאין 
הולכין בו לתשליך כ״א למחרתו ביום שני, הנה בשו״ע אדה״ז לא מצינו חילוק בין 

שבת לחול — אף שענין זה נזכר בפרי מגדים וקיצור שו"ע!

כ״ק אדמו״ר שליט״א: אולי מרומז שם בציוני המראי מקומות.

השואל: לא מצאתי על ענין זה מראי מקומות.

אחד המסובין: אולי נמצא עד״ז בסידור אדה״ז.

כ״ק אדמו״ר שליט״א ]פתח את הסידור, עיין בו ואח״כ אמר[: אדה״ז אינו מחלק בין 
שבת לחול!

שקיים  מפני   — יעבירנו״  ״שמא  מצד  ישראל  למנהג  הסיבה  אולי  המסובין:  אחד 
חשש שיקחו לאמירת תשליך סידור או מחזור — ולהעיר, שבכלל נהג כ״ק אדמו״ר 
)״האט  מטפחת  שנשא  בבחור  הבחין  ופעם  ביו״ט,  לטלטל  שלא  זי״ע  )מהורש״ב( 

געטראגן א טיכל״( והעיר לו על־כך.

סידור  בעצמו  נ״ע  )מהורש״ב(  אדמו״ר  טלטל  לא  בחול,  כשחל  ביו״ט  לתשליך  גם 
וכיו״ב.

כ״ק אדמו״ר שליט״א: בקשר לטלטול ביו״ט כשחל בחול — לכאורה תמוה, הרי יש 
״מתוך כו'" ואולי שלא לצורך כלל — אין לטלטל. ומ״מ לכאורה הבחור שנשא מטפחת 

הרי הי׳ בה צורך ו״כבוד הבריות״? — ואולי הי׳ זה בחור מיוחד!

מהנהגתו של כ״ק אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע — אין הוראה לרבים. שכן, בכלל לא טלטל 
בעצמו, והי׳ מי ששימש אותו.

על  עומד  הי׳  אדמו״ר  מו״ח  שכ״ק   — בחול  כשחל  שר״ה  ביו״ט   — רב״  ו״מעשה 
הגזוזטרא )״באלקן״( ורואה כשהולכים לתשליך וסידורים בידיהם ולא העיר כלום!
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ואולי יש ליישב דעת המחמירים בר״ה )כהנהגת אדנ״ע הנ״ל( — משום שבר״ה רוצים 
להחמיר ע״ע, אף בדברים המותרים.

הרי פשט המנהג, מנהג  להיות בשבת —  ר״ה שחל  ביו״ט ראשון של  בנוגע לפועל 
ישראל תורה היא שלא הולכים אז כי־אם ביום שני, וממילא אין ללמוד מהבא להלן 

)השקו״ט כו׳( — וח״ו לשנות הנהוג ברוב תפוצות ישראל!

דהנה באמת הענין ד״שמא יעבירנו״ — אינו שייך בנדו׳׳ד, לכאו', שהרי איתא בתשובות 
הגאונים )ובאריכות באחרונים( שאין לגזור גזירות חדשות בדורותינו.

דוגמא לדבר:

נהוג כאן שהרה״ח וכו' רש״ז דוכמן מכריז אחרי התפלה ביום א׳ שילכו לבתי־כנסיות 
לחזור על תוכן ה״מכתב כללי״, ואין חוששים מצד ״שמא יעבירנו״ משום שכנ״ל אין 

גוזרים גזירות חדשות.

— במחוז יקטרינוסלב ראיתי שנתנו לתינוק לטלטל בשבת — גם כאן יכולים לעשות 
כן שיתנו לתינוק לטלטל סידור או מחזור וכיו״ב וכל הקהל יאמרו מתוך ספר זה ואז 
בודאי אין חשש ד״שמא יעבירנו״. ]א׳ העיר שגם כאן נהוג כך — ואמר כ״ק אדמו״ר 

שליט״א שאין מכאן ראי׳[.

והנה איך שרק לא נתרץ מדוע בשבת אין ללכת לתשליך אם מצד שכשחל בשבת אין 
כ״כ דינים וה״דינא קשיא״ ]שתירוץ זה הי׳ מתאים אם הי׳ המדובר בדא״ח[ — הרי 
מדברי אדמו״ר הזקן בסידורו )שהוא שוה לכל נפש( ״אחר מנחה יום א׳ דר״ה כו׳ טוב 

לילך כו׳״ ואינו מחלק בין חול לשבת משמע שהענין דתשליך שייך ליום א׳!

]רש״ג חזר בפני המסובין שלא שמעו את כל דברי כ״ק אדמו״ר שליט״א[.

תמונות נדירות מסעודה בדירת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, לצד הרבי יושב הרב שמואל לויטין

9 אבינו מלכנו • דבר מלכות



מאוצר המלך

הרקע למכתב זה, סופר ע"י הרב מנחם שמח שמסר את המכתבים לידינו, הלה פגש ביהודי 
ממוצא תימן, במבצע תפילין בתל אביב, ויהודי זה סיפר לו בכאב אודות אמו שנשארה 
מאחור בתימן ועקבותיה נעלמו, וכעת התקבל מכתב מערבי שמוכן לחלצה תמורת סכום 
עתק. הרב שמח מיוזמתו כתב לרבי בקשת ברכה עבורו אך לא ידע את שמו ושם אמו, 
וע"כ לא ציין במכתבו את שמותם, וכתשובה התקבל מכתב זה מהמזכירות, אך את יהודי 

זה לא מצא שוב.

שם היהודי מתימן 
בצירוף שם אמו

לפנינו צרור מכתבים מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומן המזכירות 
המופנים להרה"ח ר' מנחם שמח בנושאים שונים, תודתנו נתונה לו על שמסר 

את המכתבים לפרסמם כאן לראשונה.

פרסום
ראשון
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ציור פני הרב

פרסום ראשון

צום גדליה 
גלריית תמונות נדירה וייחודית מתפילת מנחה במחיצת כ"ק 

אדמו"ר מה"מ שליט"א - צום גדליה תשנ"ב  
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ליל א׳ דראש השנה
לתפילה  ירד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
תהילים  ואמר  לערך,   7:45 בשעה 
והתחיל  הק'  בידו  סימן  בעמידה. אח"כ 
הניגון  על  וחזרו  מלכנו",  "אבינו  לנגן 
ג' פעמים. אח"כ התחיל תפילת מעריב 

)התפלל בישיבה, כרגיל(. 

אחרי התפילה עלה לחדרו הק'. הריל"ג 
שכ"ק  וראה  הפני"ם,  את  לסדר  נכנס 
אדמו"ר שליט"א יושב על מקומו ואומר 

תהילים. 

מאוחר יותר עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
אדמו"ר  כ"ק  שאל  בסעודה  לסעודה. 
שליט"א אם ר' חזקי' שי' לוי נטל ידיו. 

אחרי הסעודה הלך לביתו. 

יום א׳ דראש השנה 
פינחס  משה  ר'  הכריז  התפילה  לפני 
באמצע  יעמוד  לא  אחד  שאף  כ"ץ  שי' 
ביהכ"נ על השולחנות, הספסלים או על 

באקסים. 



כמו שנה שעברה היתה הבימה בשלושה 
היתה  ביהכ"נ  גודל  ובעקבות  חלקים, 
הקודש,  מארון  מאוד  מרוחקת  הבימה 
ולכן הי' הרבה מקום לעמוד ממול בעת 

התקיעות. 

בשעה 10:00 פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
את דלת חדרו הק', והריל"ג נכנס לקחת 
אדמו"ר  כ"ק  הפני"ם.  חבילות  ג'  את 
הק'  כשבידו  לתפילה,  ירד  שליט"א 
הסידור שלו, תהילים "יהל אור", סידור 
עם  סידור  לקח  לא  )הפעם  האריז"ל 

הראשונה(,  פעם  שזוהי  כמדומה  דא"ח, 
במטפחת  עטופים  שופרות  ושלושה 

לבנה. 

אדמו"ר  כ"ק  התחיל  למקומו  כשהגיע 
שליט"א לנגן "אבינו מלכנו", וחזרו על 
הניגון ג' פעמים )בשאר הפעמים הורה 

לנגן רק פעם אחת(. 

בשעת התפילה לא נראה שהביט בסידור 
האריז"ל. 

לנגן  הורה  לא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
התרומם  לא  והאמונה".  ב"האדרת 



ל"מגן אברהם", "מחי' המתים" ו"הא-ל 
לפתיחת  התרומם  לא  וכמו"כ  הקדוש", 
הארון עד ל"א-ל עורך דין". אח"כ ישב 
עד "רצה". ב"אבינו מלכנו" הורה לשיר. 

לפני קריאת התורה שוב הכריז ר' משה 
השולחנות  על  יעמדו  שלא  כ"ץ  פינחס 
לעלות  שנקראו  אלו  שרק  ואמר  וכו', 
לבימה יעמדו שם ולא אף אחד אחר. היו 

הרבה דחיפות מסביב לבימה. 

לעלות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כשנקרא 
ועבר  הקהל  בין  שביל  נפתח  לתורה, 
והשופרות,  הסידור  את  כשמחזיק 
והריל"ג אחריו עם חבילות הפני"ם. כ"ק 
אדמו"ר שליט"א חיכה עד שהנ"ל הניחן 

על שולחן הקריאה. 

אדמו"ר  כ"ק  בכה  ההפטרה  בקריאת 
את  תתן  "אל  במילים  בעיקר  שליט"א 

אמתך לפני בת בליעל". 

את  סידר  לתקיעות:  התכונן  אח"כ 
פותח  ועוטף,  שמוציא  באופן  השופרות 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מחדש.  ועוטף 
הי' מאוד רציני, והתכסה עם הטלית על 
החבילות למשך זמן )א' העומדים קרוב 

שמע שמנגן את ניגון שלוש תנועות(. 

ותפסה  הטלית  את  סידר  מכן  לאחר 
של  העליון  )חלק  פניו  ליד  ידיו  בשתי 
למעלה  עד  מצחו  את  כיסה  הטלית 
וחודר  רם  ובקול  זקוף  נעמד  מעיניו(, 
מזמור".  קורח  לבני  "למנצח  הקריא: 
הפדיונות,  על  עצמו  את  "זרק"  אח"כ 
זמן  למשך  בטליתו  איתם  יחד  והתכסה 
ראו  מעשה  בשעת  ה"למנצח".  אמירת 

איך שמתנועע גופו הק' מבכי. 

כ"ק  התרומם  פעמים,  ז'  שסיימו  אחרי 
מחדש,  והסתדר  שליט"א  אדמו"ר 
את  להקריא  הידוע  בניגון  והתחיל 
הפסוקים "מן המיצר", "קולי", "ראש" 
הלב,  את  מרעידה  ובנעימה  בקול  וכו', 
מילה במילה לאט. בסיום התכופף כ"ק 
אדמו"ר שליט"א עוד פעם על הפדיונות 

לזמן קצר, באמירת ה"יהי רצון". 

והטלית,  השופרות  את  סידר  אח"כ 
ובנעימה.  לאט  הברכות  בניגון  והתחיל 
האוזן,  מאחורי  הטלית  את  סידר  אח"כ 
והחל לתקוע בשופר השחור )של הצ"צ(. 

מתחילה לא יצא קול מהשופר )"בלָאזט 
בלי  התקיעות  היו  ואח"כ  ניט"(,  זיך 
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ארוכות,  היו  לא  בכלל  התקיעות  קושי. 
ה"שברים" רוב הפעמים נשמעו ארבעה, 

ובתשר"ת היו מצורפים עם התרועה. 

כ"ק  הניח  בלחש"  ה"יתוודה  בשעת 
והתכופף  השופר  את  שליט"א  אדמו"ר 
שאמר  בשעה  וכמו"כ  הפדיונות,  על 
"ובכן יהי רצון". אח"כ התרומם מחדש 

לאמירת הפסוקים "אשרי" וכו'. 

"אשרי",  אמר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
והלך  שיתקדמו  הס"ת  ללוקחי  חיכה 
אחריהם עד לארון הקודש, והלך למקומו 
והתיישב עד לתפילת העמידה של מוסף. 

ב"עלינו" שבתפילת לחש כ"ק אדמו"ר 
תוקע  הבעל  מעט.  כרע  שליט"א 
יוסף  ר'  כרגיל  הי'  דמעומד  לתקיעות 
לא  )הפעם  טננבוים  שי'  מענדל  מנחם 
תקע בשופר שבו השתמש כ"ק אדמו"ר 

שליט"א(. 

בחזרת הש"ץ ישב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
עד ל"ונתנה תוקף". שרו "הוא אלקינו". 
ב"אתה  התיישב.  כתר  קדושת  אחרי 

בחרתנו" הורה לשיר. 

ב"עלינו" שבחזרת הש"ץ נפל על ברכיו 
ומיד על קצות ידיו, הניח ראשו עליהם 
עצמו  את  שהיטה  בזמן  התרומם.  ומיד 
אחורנית הביט זמן ממושך על הארגזים 
שהונחו מאחורי העמוד, ועד שלא סלקום 

לא הוריד עיניו הק' מהם. 

בברכת כהנים התכסה עד אחרי הראש. 
עודד את השירה ב"היום תאמצנו" כו'. 

כ"ק   .3:30 בשעה  הסתיימה  התפילה 
טוב"  יום  "גוט  אמר  שליט"א  אדמו"ר 
לעומדים סביב. בעברו כשני מטר לאחרי 
הרש"ג חזר וחיפשו, כי לא אמר לו "גוט 
יום טוב" )הוא הוסתר ע"י כמה בחורים 
שעמדו לפניו(, ואחרי שאמר לו המשיך. 

כשעלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לסעודה, 
יעלו  מסויימים  אנשים  ששני  ביקש 
הלומד  מאה"ק  בחור  ועוד  מאה"ק,  )א' 
איטלי'  למילאנו,  ונוסע  ב-770  כעת 
אחרי תשרי(. מסרו להם שכ"ק אדמו"ר 
לא  הם  אך  שיבואו  מבקש  שליט"א 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  לעלות,  רצו 
ובפעם  עלו,  לא  ושוב  שני'  פעם  ביקש 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  השלישית 
אלא  לעלות,  מהם  מבקש  אינו  שהוא 

אומר להם לעלות. 

בעת הסעודה דובר על התחלת ה"דינא 
ביום  כבר  שופר  תקיעת  אחרי  רפיא" 
הראשון, אודות "יתוודה בלחש", אודות 
מנהג רבותינו נשיאינו בענין ה"מקריא" 

לתקיעות, ועוד. 

לפני מנחה הורה לשיר "אבינו מלכנו". 

ונכנס  מנחה,  אחרי  מיד  הלך  לתשליך 
ליד הבריכה )שהוקמה אשתקד מאחורי 
שולי  את  ניער  תשליך  אחרי   .)770
הטלית קטן, ויצא מהפתח שממנו נכנס 
)לא הקיף את הבריכה כמו אשתקד, שאז 

יצא מהפתח השני(. 

לשלום,  יד  מישהו  לו  נתן  חזור  בדרך 
ואז  יד,  לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
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ניגשו עוד כו"כ ונתנו יד לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א. 

ליל ב' דראש השנה 
כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א למעריב, 
על  וחזרו  מלכנו",  "אבינו  לנגן  התחיל 

הניגון ג' פעמים )כאתמול(. 

)לע"נ מרת  קדיש  בסיום התפילה אמר 
אדמו"ר  כ"ק  של  בתו  הי"ד,  שיינא 

מהוריי"צ(. 

בסעודה דובר אודות כל מי שאינו בוכה 
בעשי"ת אין נשמתו שלימה, ועוד. 

יום ב' דראש השנה
כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת 

שחרית, החל לנגן "אבינו מלכנו". 

)כולל  הקדישים  את  אמר  היום  במשך 
החצי קדיש אחרי קריאת התורה(. מלבד 

זאת, הי' הסדר היום לערך כמו אתמול. 
בסידור  הביט  הש"ץ  חזרת  באמצע 

האריז"ל. 

הכותרות  סדר  אודות  דובר  בסעודה 
בסידור עם דא"ח, ועוד. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות 
הק'  ידיו  נטל  בכניסתו   .6:45 בשעה 
אליו(,  שהוגשו  וקערה  ספל  )מתוך 
ובירך,  החלות  שתי  את  הרים  ואח"כ 
בצע חתיכה והטבילה בדבש, וכן הטביל 

חתיכה במלח. 

והלה  דוכמן,  שי'  זלמן  לר'  סימן  אח"כ 
יעשה  ידיו  נטל  שטרם  מי  שכל  הכריז 
סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כעת.  זאת 
לר' מרדכי שי' מנטליק, והלה מילא את 
על  בירך  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  כוסו, 

היין ואמר "לחיים". 
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י.כ.  לר'  הורה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
את  "הושיעה  מלכנו",  "אבינו  לשיר 
עמך" ו"פרצת", ובכל שלושת הניגונים 

שר גם בעצמו. 

ואחרי'  קצרה,  היתה  הראשונה  השיחה 
"תקעו  ד"ה  מאמר  ואמר  לנגן  ציוה 
בחודש" שארך כחצי שעה. אח"כ אמר 

עוד שיחה. 

אחרי שיחה זו ניגש ר' יהודה שי' אלחרר 
מאיטלי' עם בקבוק משקה, ואחרי שנתן 
את  חזרה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לו 

הבקבוק, נתן לו גם א' מהחלות. 

בהתוועדות אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
להרחמ"א שי' חדקוב: "איר זיינט דָאך 

לאחר ארבעים" . 

כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח את סידורו, 
הזקן  אדמו"ר  ניגון  את  לנגן  הורה  ואז 
פעמים  כמה  הק'  באצבעותיו  סימן  )לא 
לנגנו, ולכן שרו רק פעם אחת(, ואח"כ 

"ניע זשוריצי כלָאּפצי". 

את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לקח  אח"כ 
הכוס שהיתה על השולחן, ניגבה במפית 
בה  למזוג  מנטליק  מרדכי  לר'  וסימן 
גביעו  את  להנ"ל  מסר  כמו"כ  סודה. 
קצת  נשפך  שמזג  ובעת  ביין,  למלאות 
והורה  חייך  וכ"ק אדמו"ר שליט"א  יין, 

לנגן "והריקותי לכם ברכה". 

לפני ברכת המזון סימן לר' זלמן דוכמן 
להכריז על הסדר, ואח"כ זימן על הכוס. 

אחרי ברכת המזון, בשעה 8:20, התפללו 
אדמו"ר  כ"ק  עשה  ואח"כ  מעריב, 
שליט"א הבדלה, והחל לחלק "כוס של 

ברכה". 

בעת החלוקה הי' כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בשמחה גדולה. בניגונים "ושמחת" ו"בך 
בטחו" עודד את השירה בידו הק'. חייך 

הרבה לילדים. 

וכ"ק   ,9:31 בשעה  הסתיימה  החלוקה 
"על  ובירך  התיישב  שליט"א  אדמו"ר 
הגפן", וסיימה בקול. אח"כ נעמד, לקח 
בשמחה  "כי  לנגן  התחיל  הכוס,  את 

תצאו" ויצא לחדרו הק'. 

יום רביעי, ג' תשרי
צום גדלי', יהפך לשמחה. כ"ק אדמו"ר 
יצא לאמירת סליחות בציבור.  שליט"א 
אחת,  )פעם  מלכנו"  "אבינו  לנגן  הורה 

וכן בכל פעם(. 

לנגן  הורה   .2:10 בשעה  נכנס  למנחה 
"אבינו מלכנו". 

בשעה 7:15 נכנס למעריב. 

מה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאל  היום 
נעשה עם עניני דפוס, ועם המודעה על 

הספרים, ואגרת התשובה. 

יום חמישי, ד' תשרי
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הורה  במנחה 

לשיר "אבינו מלכנו". 

מה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאל  היום 
נעשה לגבי קונטרס מסויים באנגלית. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  קיבל  הערב 
ל"יחידות" עד השעה 2:30 לערך. אחר 
חדקוב  שי'  להרחמ"א  אמר  ה"יחידות" 
ראשון,  ביום  לאוהל  לנסוע  שמתכונן 

ובמילא לא תהי' "יחידות".
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"תיבה שמוציא מפיו הקדוש שלא 
תהיה טבולה בנחל דמעה"

היום פנה, כבר נטו צללי ערב. לאולם 
האורחים  כל  ונתאספו  נתקבצו  הגדול 
עם מאות תלמידי הישיבה, עם מוריהם 
ערבית  תפלת  להתפלל  ומדריכיהם, 

של ראש השנה, התפלה הראשונה של 
השנה החדשה.

חסידים  פה  אל  מפה  מלא  האולם 
אל  לפני  שיח  לשפוך  שבאו  ותמימים, 
החסידים  של  פניהם  מרומים.  שוכן 
וחרדת  התעוררות  של  רגש  מבטאים 
עומדים  אחד  כאיש  כולם  הדין.  אימת 
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אל הרבי

את  לקבל  עצומה,  עול  בקבלת  הכן, 
יום הקדוש, היום של הרת עולם. עברו 
רגעים מספר, והנה גם אדמו״ר ]הרש׳׳ב[ 
בא. פניו הקדושים מתלקחים כלפיד אש, 
על פניו נסוכה תגבורת מרירות עצומה, 
אבל עם זה חיות פנימית ושמחה נעלמה 
מאירה על פניו המאויימים הללו. מכיר 
זו  מעורבות  ושמחה  מרירות  כי  אתה, 
עם זו, שני הפכים בנושא אחד, בבחינת 

וגילו ברעדה.

והקהל  החזן  החלה.  ערבית  תפלת 
ובהתלהבות  גדולה  במתינות  מתפללים 
עצומה. הקולות של התפילות והתחנונים 

עולים עד לב השמים ובוקעים רקיעים.

לשמוע  אדמו״ר  למקום  קרבתי  אני 
תפלת הצדיק. אך נגשתי למקום הקדוש, 
עמוקות  ואנקות  נוראות  בכיות  והנה 
ובוכה.  מתפלל  אדמו״ר  לאזני.  מגיעות 
מפיו  שמוציא  ותיבה  תיבה  לך  אין 
הקדוש שלא תהיה טבולה בנחל דמעה. 
נבהלתי עד מאד ונרתעתי לאחורי. אבל 
בימים  בוכים  רבים  פלאות?  זהו  הכי 
האלו. אמנם בכיה נפשית כזו לא שמעתי 
מעולם. אין זה בכיה כלל, זהו השתפכות 
הנפש במלוא מובן המלה. נשמת הצדיק 

משתפכת לחיק אביה שבשמים.

איש  אבל  התפלה,  גמר  כבר   - הקהל 
כולם  רק  הביתה,  לילך  ממקומו  זז  לא 
כאיש אחד עומדים מסביב סביב למקום 
אדמו״ר ומקשיבים בכל חושיהם לתפלת 

הצדיק.

תפלתו  באמצע  עדיין  עומד  אדמו״ר 
)אחד  חבד״י  בניגון  בנעימה  ומתפלל 
הזקן  אדמו״ר  שיסד  הניגונים  מעשרה 
בתנועות  נוראים(,  ימים  לתפילות 
תובעות  ועולות,  היורדות  דביקות  של 
ומבקשות, ומלבו של האדמו״ר מתפרצת 
בכיה עצומה, המפרכת כל הגוף ומחריבה 

כל הנפש.

בכיה  כאב,  של  בכיה  יש.  בכיות  הרבה 
געגועים,  של  בכיה  דבר,  בסיבת  הבאה 

בכיה של שמחה.

הבכיה הזו שאתה שומע בתפלת אדמו״ר 
ואולי כוללת  לכאורה איננה אחת מהן, 
ואין  סיבתה  לחקור  ביכולתך  אין  כולן. 

ביכולתך להגביל תחום תכליתה.

אדמו״ר עומד בתוך הקהל הגדול ובוכה, 
מתפלל וגועה בבכיה...

כל  על  לבדך  ה׳  הוא  אתה  ותמלוך 
מעשיך...

וידע כל פעול כי אתה פעלתו...

החסידים  פני  על  אנכי  ומסתכל  מביט 
דומית  ומתוך  סביב,  מסביב  העומדים 
ויקשיבו  יאזינו  באולם  השוררת  שקט 
מורם  של  מפיו  היוצא  והגה  הגה  לכל 
דמעות  ראיתי  מהם  הרבה  אצל  ורבם. 
נוזלות מעיניהם. עומדים המה בצפיפה, 

בלי שום תנועה, ובוכים...

אחד,  מרכז  בנקודת  חדורות  עיניהם 
לשמוע  כאפרכסות  נעשו  אזניהם 
והגה  תנועה  אף  לאבד  מבלי  ולהקשיב 
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קלה. ומתוך התעוררות והתרגשות עמוקה 
בולעים הם דמעותיהם ושותקים...

פנימית,  תשובה  חרישית,  תשובה 
על  חרטה  מעין  זהו  דליבא.  מעומקא 

העבר וקבלה על להבא.

תפלת  באתה  לא  אילו  לנפשי:  אמרתי 
אלפי  לעורר  זה,  בשביל  אלא  הצדיק 
לבבות ישראל בתנועה של חרטה ותשובה 

־ דיה ודיה!

הלאה  רקמתי  במעלה.  הגבוה  אדם 
בתכלית  הממאס  הרוח  איש  מחשבותי, 
עניו  שהוא  מי  הרוח,  וגסות  בגבהות 
וההתבוננות,  היגיעה  מצד  לא  בתכלית, 
וראוי  - לאיש כזה נאה  רק מפני האמת 
לעמוד בקבוצה של אלפי אנשים, כן ירבו, 
לשפוך נפשו ושיחו בהתפשטות והתגלות 

כזו, ביללות ובכיה עצומות כאלו.

אדם ׳סתם׳ - איך יוכל במשך ד׳ ה׳ שעות 
כנחל  בדמעות  שיח  לשפוך  מרגוע  בלי 

שוטף מתוך תוך פנימיות הלב? אין זאת 
כי אם באיש המעלה!

הלב,  תוכיות  מקירות  נובע  טהור  מעיין 
אתה  ובפנימיותו  הדמעות,  זרם  מגלה 
מרגיש געגועים ותקוה, מרירות ושמחה, 
בבת אחת. אין זאת אך ורק באדם העליון!

כן הדבר, הסברתי לעצמי, הצדיק שליח 
ה׳  לפני  בתפלה  עומד  כולו  הצבור 
בראשית תחילת השנה ונותן דין וחשבון 
שעברה  מהשנה  מרומים  שוכן  לפני 
ומבקש ומתחנן שיומשך השפעה מרובה 
כולו  ישראל  לכלל  וגשמיות  ברוחניות 

לשנה הבאה.

"בשעה ההיא גמרתי בלבי להשאר 
בליובאוויטש".

מאוחרת  בשעה  תפלתו  אדמו״ר  כשגמר 
בלילה ופנה לקהל לברכם בברכת לשנה 
טובה, היה תואר פניו הקדושים מאירים 
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אור  מפיקות  ועיניו  צבאות,  ה׳  כמלאך 
ומלאי תקוה עד אין סוף.

כל  ומברך  הקהל  בתוך  עובר  אדמו״ר 
אחד: לשנה טובה תכתב ותחתם... לשנה 

טובה...

תנומה  לתת  יכולתי  לא  ההוא  בלילה 
ונשתוממתי  נתפעלתי  כך  כל  לעפעפי. 
מהמחזה הקדוש שראיתי בעיני, עד שלא 
ורעיונותי  בעד מחשבותי  לעצור  יכולתי 

כל הלילה.

אבל  זה,  כל  עדיין  הבנתי  לא  לאשורו 
לעצמי  ודעותי, שהגבלתי  נתבטלו  חושי 
התחילו  ושלימותו,  האדם  בתכלית 
יותר  או  להבין,  התחלתי  הן  להתרפרף. 
מדויק להרגיש, כי יש איזה תכלית גבוה 
ותעודה נעלית לאנוש עלי אדמות. באתי 
לידי הכרה כי אי אפשר להוציא מסקנות 
הקר.  השכל  יסוד  על  רק  קוים  ולמתוח 
באתי לידי הבנה כי ישנם אמנם דברים, 
שאם כי השכל לא ישיגם, אבל בכל זאת 

מרגיש אתה בכל חושיך כי הדבר ישנו.

הצדיק  תפלת  את  היום  בשמעי  הלא 
נצב כמו חי לנגד  והיה  הרגשתי בנפשי, 

עיני, כל הדין בפמליא של מעלה... 

אז הבנתי דברי הפייטן היום הרת עולם, 
עולמים,  יצורי  כל  במשפט  יעמיד  היום 
ברעידת־הנשמה  כמשמען.  פשוטן 
דבר  כי  אז בעת תפלת הצדיק,  הרגשתי 
גדול ונורא נעשה כעת בעולם, והכל תלוי 

באדם ובעבודתו.

אמרתי אז בלבבי, כי אם יש איזה תכלית 
לאדם בחיים, הנה כאן הוא המקום למצוא 

הדרך אליו.

להשאר  בלבי  גמרתי  ההיא  בשעה 
בליובאוויטש.

נשמע,  וחרישית  דקה  דממה  "וקול 
בתנועת ניגון חבד״י הידוע"

עד כמה שעשה עלי רושם עמוק החזיון 
ראש  ליל  של  ערבית  מתפלת  הנפלא 
יותר  עוד  הנה  בליובאוויטש,  השנה 
נשמתי  נימי  בכל  ונזדעזעתי  נשתוממתי 
והעיקר  התפילות,  מסדר  המחרת,  ליום 
התקיעות  וסדר  ההפטרה  מקריאת 

ששמעתי מפי האדמו״ר.

מקדמת  בליובאוויטש  הנהוג  סדר  לפי 
לתורה  עולה  האדמו״ר  הנה  דנא, 
למפטיר, והוא בעצמו הנהו הבעל תוקע.

התחיל  ההפטרה  קריאת  בעת  עוד 
אדמו״ר עבודתו בקודש, בבכיה חרישית 
הטעמים  בניגון  ורועד,  לחש  ובקול 
המיוחד להפטרה, שעשה רושם עז וחזק 
על לב השומעים, שנתעוררו בהתעוררות 
הכין  ההפטרה  אמירת  אחר  עצומה. 
וראשו  פניו  לתקיעות,  אדמו״ר  עצמו 
הקדושים מעוטפים בטליתו, וקול דממה 
ניגון  בתנועת  נשמע,  וחרישית  דקה 
ובתוך  עצומה,  בדבקות  הידוע,  חבד״י 
לבבו הקדוש  פנימיות  כך מתפרץ מתוך 
ובכיה  עזה  בהתלהבות  למנצח  הקריאה 
נוראה, באופן מבהיל כזה, שגם לב האבן 
המס נמס, וכל הקהל געה בבכיה, מתוך 

תשובה וחרטה פנימית.
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כן כל פסוק ופסוק מהפסוקים שאומרים 
לפני התקיעות קורא האדמו״ר בקול מר 
עצומות,  ובכיות  עמוקות  באנחות  צורח 
לרסיסים  נשבר  השומע  לב  שכל  עד 

מאימה ופחד.

ובזמרם  בשירם  כי  אתה  "רואה 
מעולה  נפש  למצב  ומגיעים  עולים 

ומיוחד"

האדמו״ר  כשהסיר  התקיעות,  סדר  אחר 
לנוח  מקומו  על  וישב  פניו  מעל  הטלית 
העם  קהל  בפני  והסתכל  והביט  מעט 
כי בהבטה  נודעתי  כך  )אחר  המתפללים 
זו יש ענין מיוחד על פי סוד הקבלה(, היו 
פניו הקדושים להבים ומאירים כספירים, 

כמראה מלאך ה׳ צבאות.

להתפלל  התחילו  קטנה  הפסקה  אחר 
כשעה־שתים  שנמשכה  מוסף,  תפלת 
ויותר. וכשנגמרה התפלה היה כבר שעה 

הרביעית אחר הצהרים.

יום  בברכת  לרעהו  איש  ברכו  החסידים 
טוב, ומיהרו לאכסניות לאכול סעודת יום 
טוב, וכעבור שעה קלה באו חזרה לבית 
ותיכף  המנחה,  תפלת  להתפלל  המדרש 
לנהר  בראשם,  והאדמו״ר  כולם,  יצאו 

הנמצא בתוך העיר לסדר תשליך.

החסידים  קהל  כל  נהרו  תשליך  מסדר 
כך  ואחר  תהלים,  לאמר  הגדול  לאולם 
לעמידה  מקום  לעצמו  אחד  כל  הכין 
לשמוע המאמר, כי בעוד שעה קלה יבוא 
מאמר  תורה,  לאמר  לאולם  האדמו״ר 

חסידות חב״ד.

מיוחד  מקום  קבעו  האולם  באמצע 
קטן,  ושולחן  כסא  האדמו״ר,  לישיבת 
ומסביב סביב העמידו שולחנות כמין מ׳ 
ומקום  חלל  באמצע  יהיה  למען  סתומה, 
לשולחן  קרוב  עצמם  ידחפו  שלא  פנוי, 

הקטן שבראשו ישב האדמו״ר.

מסביב מרכז השולחנות סובבים עומדים 
שורות.  בשורות  החסידים  עדת  קהל  כל 
גבי  על  כתף  מאד,  נוראה  הצפיפות 
כתף, ראשו של זה מורכן בשכמו של זה. 
ממצחיהם,  גדולות  בטפות  יורדת  הזיעה 
אבל איש לא יהין להתאונן. אדרבה, הם 
שמחים שזכו לעמוד בשורות הראשונות.

אלה שלא הספיקו לעמוד בקירוב מקום 
השולחנות,  ועל  הספסלים  על  עומדים 
עצמם  תולים  מהצעירים  מהם  והרבה 
בראשי העמודים ובראשי התנורים ובכל 
רצויה,  כוונתם  כאחד  וכלם  גבוה,  מקום 
את  בטוב  ולשמוע  לראות  יוכלו  למען 

האדמו״ר בעת אמירת המאמר.

התמימים בני הישיבה, ועמהם החסידים 
התחילו  וזמרה,  בשיר  פרק  היודעים 
ערבות  בתנועות  חבדיי״ם  ניגונים  לנגן 
ומתוקות, המושכות את הנפש והמרננות 
אחר  ניגון  וזמרו,  שרו  ככה  הלב.  את 
ניגון, בהתלהבות והתרגשות הנפש, שעה 
ובזמרם  בשירם  כי  אתה  רואה  ארוכה. 
מעולה  נפש  למצב  ומגיעים  עולים 

ומיוחד.

הניגונים החבדיי״ם מיוחדים במינם, ויש 
להם סגולה פרטית. הניגונים החבדיי״ם 
מלאים וספוגים ברגש חסידותי. הניגונים 
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ימי  זכרונות  ומעוררים  מזכירים  האלו 
ששפכו  הראשונים  החסידים  מחיי  קדם, 
בתנועות  באריכות.  בתפלה  נפשם 
הניגונים האלו כל ניגון וכל תנועה זוהי 
נשמה וחיים של עובד ידוע, אשר שילב 
ורגשי  נפשו  מהלך  כל  הללו  בתנועות 
הניגונים  וכשמנגנים  ה׳,  בעבודת  לבבו 
האלה במתינות ובדביקות פועלים הם גם 
עכשיו התרוממות ועליית הנפש, ונעשים 
לקבלת  יותר  מזוככים  לכלים  ידם  על 

תורת מורם ורבם.

"כדרכו בעת המאמר, מסתכל מפעם 
הסובבים  החסידים  קהל  על  לפעם 

אותו והמביטים עליו"

בא  ערבית  תפלת  זמן  מועד  כשהגיע 
האדמו״ר לאולם. תיכף הושלך הס, וכרגע 
התפללו  הניגונים.  הפסיקו  כמימרא 
תפלת ערבית, ואחר כך ישב לו האדמו״ר 
על מקומו שהכינו לפניו על יד השולחן 
השולחנות  מרכז  בתוך  העומד  הקטן 
ופניו  כלפידים  עיניו  האולם.  באמצע 
ה׳  כמלאך  קדוש,  אומר  וכולו  להבים, 

צבאות.
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האדמו״ר  עצמו  הכין  אחדים  רגעים 
הקדוש  בגופו  המאמר,  לאמירת 
מצחו  במתינות,  ואנה  אנה  מתנענע 
מטפחת  משלב  בידיו  ומתפשט,  מתקמט 
בעת  תמיד  בקודש  כדרכו  באצבעותיו, 
קהל  על  לפעם  מפעם  מסתכל  המאמר. 
החסידים הסובבים אותו והמביטים עליו 
דומית  ומתוך  יתירה,  וקדושה  בהערצה 
האדמו״ר  מתחיל  באולם  השוררת  שקט 
לאמר המאמר. בתחילה בקול נחת ושקט, 
ומתגבר,  הולך  קולו  לאט  לאט  אבל 

בהתלהבות עצומה ובחיות רב.

תוכן  לאשורו  אבין  לא  כי  אם  אנכי, 
הנני  מכיר  אבל  המאמר,  של  הענין 
מאופן דיבורו הנלהב, וביותר מתנועותיו 
ורמיזותיו של האדמו״ר, כי התורה אשר 
הוא מגלה כעת הוא ענין עמוק והשכלה 
נפלאה, משולבה במוסר ועבודת אלקים. 
האדמו״ר מקשה ומתרץ, מעמיק ומחדש, 
מעורר  ומוכיח,  מייסר  ומסביר,  מבאר 

ומלהיב את הלבבות לעבודת ה׳.

שכל  הקצוות,  שתי  אותן  ולב,  מוח 
הלב  תבערת  אש  ורשפי  והמתון  הקר 
והולכים  יחד  במאמר  פה  מתאחדים   -
שלובי זרוע, ומביניהם יחדיו יוצא מסקנת 

ה׳בכן׳ בפועל טוב וישר.

המאמר שהה שעה ארוכה, וכל העת עמדו 
בהתרכזות  הישיבה  ותלמידי  החסידים 
במוחם  ולתפוס  לקלוט  והלב,  המחשבה 
ולבם תורת מורם ורבם, ושלא יאבדו ח״ו 

אף הגה אחת מדבריו הקדושים.

בעת אמירת המאמר העיר דבר אחד את 
מעט  מהאולם,  זוית  בקרן  לבי.  תשומת 
העת  כל  עמד  השולחנות,  ממרכז  רחוק 
ומלבושיו  מראהו  לפי  אשר  אחד,  אברך 
הכרתי תיכף כי הוא אחד התלמידים הכי 
גדולים מהישיבה, אבל הוא לא דחק ולא 
לחץ כשאר חבריו לעמוד קרוב לשולחן 
אל  פניו  הצד,  מן  עמד  רק  האדמו״ר, 
הכותל, עיניו עצומות, מצחו קמוט בחזקה 

ומתנענע אנה ואנה.

לא התאפקתי ושאלתי את החסיד שעמד 
אצלי, מי הוא זה החסיד. ענה לי, כי הוא 
ה׳חוזר׳, אשר ה׳ חננו בכשרון מצויץ של 
תפיסה מהירה, וכאשר שומע המאמר מפי 
האדמו״ר, ביכולתו תיכף לחזור אותו אות 
יבלבלו אותו בשמיעת  וכדי שלא  באות, 
וכל  הצד  מן  תמיד  עומד  הוא  המאמר, 
ומיוחדים  רכוזים  מחשבתו  עשתונות 

לקליטת המאמר של האדמו״ר.

גבי  על  שלחן  גבוה,  במקום  עמדתי  אני 
עומדים  ומלאחורי  מלפני  אצלי  שלחן, 
הישיבה.  מתלמידי  צעירים  אברכים 
מחזיק  אחד  כל  מאד,  גדולה  הצפיפות 
בזרועו של חברו שלא יפול. עד למעילי 
שרוי אני בזיעה, אבל שמח אני שביכולתי 
אמירת  בעת  האדמו״ר  פני  את  לראות 
המאמר. זורק אני מבטי על פני כל הקהל 
כאיש  האולם  של  הגדול  בשטח  העומד 

אחד.

מה יפה ומה נהדר המחזה הזו!

מתאחדים  לבבות  ואלפי  מוחות  אלפי 
אחת  מטרה  אחת.  נקודה  אל  ומתרכזים 
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מפי  המאמר  ולקלוט  לשמוע  להם: 
המוחות  כל  כאילו  דומה  האדמו״ר. 
כל  כאילו  אחד,  למוח  נתמזגו  אלו  של 
הלבבות נתאחדו ללב אחד, וכל האזנים 
וכל החושים נתערבו ונתבללו לאזן אחד 

ולחוש אחד.

המאמר מחזיק ותופס אותם כשעה ושתים 
במקיף כללי, והם מוקפים ולכודים בתוך 

המאמר.

האדמו״ר מוליכם ומובילם - בהמאמר - 
מענין לענין, ממדריגה למדריגה, מעולם 
והולכים,  משגשגים  והשומעים  לעולם, 
שכלם  שיד  מקום  עד  ועולים,  מטפסים 

וחוש כשרונותיהם מגיעים.

והלך  המאמר  האדמו״ר  שגמר  אחר 
ה׳חוזר׳  סביב  החסידים  התקבצו  לביתו, 

לשמוע חזרה.

השעה  היתה  כבר  החזרה,  כשנגמרה 
בתים  והבעלי  והזקנים  בלילה,  מאוחרת 
טוב.  יום  בסעודת  לשמוח  לביתם  הלכו 
הישיבה  בני  והצעירים  האברכים  אמנם 
וכופלים  המדרש  בבית  נשארים  עוד 
לי,  אומרים  הם  המאמר.  לחזור  ושונים 
שלא ינוחו ולא ישקטו עד אשר ידעו אותו 

על טהרתו, אות באות. 

של  חבורות  חבורות  יושבים  באולם 
את  וחוזרים  ושונים  וכופלים  אברכים 

המאמר בהתלהבות וחיות עצומה.

למחרת, ביום ב׳ של ראש השנה, כשבאתי 
בבוקר להתפלל, ראיתי כי האולם כמעט 
חציו ריק ממתפללים. על תמיהתי זאת, 

נכנסו  הישיבה  בני  האברכים  כי  לי  ענו 
וחזרו  להאדמו״ר  התפלה  קודם  היום 
ושאלו  אתמול,  ששמעו  המאמר  לפניו 
אותו בהרבה מקומות שלא הבינו או שלא 
והאדמו״ר  הענינים,  של  הקישור  ידעו 
הסביר  וגם  שחסרו,  במקום  להם  תיקן 
עמוקים,  בהסברים  ענינים  איזה  להם 
באולם  המאמר  את  שוב  חוזרים  ועתה 
הקטן העומד בחצר עד שידעו את המאמר 

על בירורו.

תיכף לאולם הקטן,  זאת הלכתי  בשמעי 
והבחורים  האברכים  נמצאו  בו  אשר 
מהמחזה  ונבהלתי  הישיבה,  תלמידי 

שראיתי שמה.

שבאולם  והספסלים  האיצטבאות  יד  על 
אברכים  של  חבורות  חבורות  יושבים 
המאמר  את  וחוזרים  ושונים  וכופלים 
פניהם  על  עצומה.  וחיות  בהתלהבות 
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נסוכה עליצות הנפש מיוחדה, מההסברים 
ורבם  ממורם  היום  ששמעו  הנעימים 
ביחוד, ושמחים ועליזים אשר כמעט כולם 
בסדר  פה  בעל  המאמר  את  כבר  יודעים 
נכון וגם מבינים את תוכן ענינו, כל אחד 

ואחד לפי ערכו.

שכחו  כאילו  אני,  חושב  האלו,  האנשים 
הזמן  פגעי  כל  העולם,  הוויית  כל  עתה 
הסוער וכל מכאוביהם הפרטיים, תכלית 
ומטרה אחת שמו לנפשם ולה הם מסורים 
והיא  וקיימים,  חיים  הם  ובה  ונתונים 

ידיעת המאמר על בירורו.

כשהגיע זמן קריאת התורה, נכנסו כולם 
וסדר  ההפטרה  לשמוע  הגדול  לאולם 
שבו  כך  ואחר  מהאדמו״ר  התקיעות 
מיוחד.  במנין  והתפללו  הקטן  לאולם 
יכולים להאריך היום בפיוטים  הם אינם 
ובחזנות, כי היום תורתם - תורת המאמר 
- אומנתם, לפניהם עומד היום עוד עבודה 

שיאמר  השני  המאמר  לשמוע  רבה, 
כך  ואחר  המנחה,  עלות  בעת  האדמו״ר 

לחזור עליו עד שידעו אותו בעל פה.

כן עברו שני הימים לרבות הלילות מיום 
טוב של ראש השנה בליובאוויטש, יומא 
מעבודת  קל  הפסק  בלי  ממש  אריכתא 
מתהלים  תהלים,  לאמירת  מתפלה  ה׳. 
לשמיעה תורת המאמר, מהמאמר לחזרה, 

מחזרה לחזרה. בלי הפסק ובלי גבול. 

השני,  המאמר  אחר  טוב,  יום  במוצאי 
כל  יצאו  הראשון,  למאמר  המשך  שהיה 
ותשבחות  בשירות  וריקוד  במחול  העם 
אחד  כל  רבה.  בשמחה  ארוכות,  שעות 
והבקשות  התפילות  כי  תקוה  מלא 
יחדש  יתברך  והשם  למעלה,  נתקבלו 
ומתוקה  טובה  שנה  ולהם  ישראל  לכל 

בגשמיות וברוחניות.

)התמים חוברת ב עמ׳ קל. חוברת ד עמ׳ 416(
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גלויה מתשרי תש"ו 
והקשר לגאולה

בערב יוהכ"פ תש"ו שיגר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א גלוי' נדירה 
להרה"ח ר' משה פינחס הכהן כ"ץ )לימים גבאי 770(, ובו רימז הרבי 

בכתב יד קודשו בקיצור את הקשר של ב' שמותיו לגאולה.

 • 

ב"ה

במענה על ברכתו

יתברך עם ביתו תי' בגמח"ט לכט"ס ]בגמר חתימה טובה לכל טוב סלה[.

ונזכה כולנו, ב"ב, לראות בביאת גואל אחרון - משה - וקודם לו מבשר הגאולה 
- פנחס - זה אלי' 
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מבוא
אחד המאפיינים הבולטים של פעילותו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בדור השביעי, 
הוא הדפסת ספרי חסידות ומאמרי רבותינו נשיאנו בצורה בלתי פוסקת וכמעט ללא 

הגבלות.

הדבר התבטא בכך שלאחר בואו לאמריקה התמנה הרבי לעמוד בראש הוצאת ספרים 
קה"ת וערך והו"ל ספרי חסידות רבים1.

אם בדורות עברו ספרי החסידות החב"דיים היו בעיקר תניא, תורה אור ולקוטי תורה 
השביעי  שבדור  הרי   - ליד  מיד  ועברו  יד  בכתב  נכתבו  החסידות  כתבי  שאר  וכל   -
השתנתה התמונה, מאות ואלפי ספרי חסידות נדפסים כל העת וכל הרוצה ליטול את ה' 
ולהרוות את נפשו במי הדעת הטהור של תורת החסידות יכול ללמוד את תורת רבותינו 

נשיאנו בתוך ספרים מהודרים שיצאו לאור בדור זה.

וברור הדבר שאחד הדברים המרכזיים בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו הוא 
נושא הדפסת ספרי חסידות שפעל הפצת המעיינות בצורה חסרת תקדים, דבר שזירז 

רבות את קיום ההבטחה ש"אתי מר"2.

ואף3 שחידוש זה הינו אחד מחידושיו הרבים של הרבי בדורנו זה, הרי שבנושא זה, 
מעידים כל המתעסקים בדבר שאחד המאפיינים של ההתעסקות בהוצאת ספרים היא 

ההוראות השמיימיות שהגיעו מהרבי כל העת.

דומה שהדבר שמבטא יותר את השמיימיות שבענין הוא המשפט שאמר כ"ק אד"ש 
לרב חדקוב ביחידות: ישנם כמה מבצעים שנתנו משמים לגלות את הטעם לזה - כמו 
ובחוץ;  בבית  מזוזה ששומרת  ומבצע  קדקד”  אף  זרוע  “וטרף  שפועל  תפילין  מבצע 
המבצע של הדפסת ספרים, לעומת זאת, לא ניתן לגלות טעמו, אלא יש לנהוג כדברי 
המדרש - ”בכל עת יהיו בגדיך לבנים”, להיות מוכן תמיד לעשות את העבודה כאשר 

מתקבלת ההוראה, באם רק רוצים ליטול חלק בזכות נפלאה זו...

כזאת היתה גם העבודה על ספרי אור התורה, בצורה שמיימית ומופלאה דרש הרבי 
להוציא עוד ספר ועוד ספר תוך התייחסות לכל פרט ולכל שאלה שנשאלה, ועם מענות 

מיוחדים ולעיתים אף חריפים…

1( ראה בשלשלת היחס שבהקדמה לספר היום יום, וראה בקונטרס כ"ח סיון - יובל שנים בתחילתו.
יג ע' רט: "בבשורה טובה שמפיץ ספרי חב"ד במדה האפשרית, ואף  2( ראה לדוגמא אג"ק כרך 
שאינו מפרט בזה, הרי כפי דרישת השעה, ובפרט שמתקרבים אנו לקץ גלותנו, וידוע המענה דמלכא 
משיחא לכשיפוצו מעינותיך חוצה, שהפצת ספרי חסידות הוא אחד הדברים בזה, מובן שצריך להתאמץ 

ולהוסיף בזה כהנה וכהנה". ועד"ז במקומות רבים.
י"ג תשרי  דוד 770 בית משיח,  בית  חיילי  ועד  'תורתו של משיח',  גם קובץ  3( בהבא לקמן ראה 

תשע"א.

אור התורה תשרי תשע"ט • גליון ב34



 א
תוכן הספרים וסדרם

סדרת הספרים המכונה בשם אור התורה מכילה את מאמרי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק 
שאמרם או כתבם. בשונה משאר ספרי רבותינו נשיאנו שיצאו לאור בספרים לפי שנים, 
ספר זה יצא לאור לפי סדר הדברים אותם הוא מכיל. רוב הכרכים הינם צמודים לסדר 
פרשיות התורה ולחגי ישראל ומועדי השנה, כמו"כ ישנם כרכים על נ"ך, שיר השירים, 

מגילת אסתר, מארז"ל וענינים ועל סידור התפילה.

על אודות צורת הדפסת הסדרה, בחלוקה לפי פרשיות ולא בחלוקה לפי שנים, כפי 
שיצא לאור בדרושי שאר הרביים. מסביר הרבי באגרת להרב שלמה יוסף זווין1:

שעל-כל- ותנ"ך,  התורה  סדר  על  צדק  הצמח  אדמו"ר  דמאמרי  "ההוצאה-לאור 
פנים מרוכזים ענינים על סדר הפסוקים, שמקיל למצוא אותם, ודוקא עתה היתה 
היכולת להוציאם-לאור וגם בזה הרי הם מים שאין להם סוף במה שכבר הופיע )כ"ו 
יש  גם בהם  ושכנראה  ביכלעך,  הנלקטים עתה מעוד  נוסף על ההוספות  כרכים( 

חומר לכמה-וכמה כרכים".

שש סגנונות בסדרת אור התורה
ניתן לומר שהכתבים שבספרי אור התורה נחלקים בכללות לששה סוגים, והם:

)א( מאמר - דרושי חסידות של כ"ק אדמו"ר הצ"צ )הרבה מהדרושים שנכתבו במשך 
שנות נשיאותו מיוסדים על מאמרים רבים של אדמו"ר הזקן(.

)ב( הגהות - הערות הצ"צ על מאמרי אדמו"ר הזקן )לפעמים נכתב מאמר אדמו"ר הזקן 
בשלימותו בצירוף ההגהות, ולפעמים נדפסו רק ההגהות - עם ציון להיכן הן שייכות(.

)ג( קיצור - כשמו כן הוא, תוכן ענין שנתבאר במאמר של אדה"ז - בקצרה )ולפעמים 
ניתוספו בו גם הגהות קצרות(.

1( אגרת מתאריך י"א ניסן תשל"א.

וכמו שסיפר לימים העורך הראשי הרב אהרון חיטריק כי הוא נאלץ להודות שהוא אף 
פעם לא הספיק את הקצב אותו דרש הרבי, ומצד שני מעולם לא קרה שהוא חיכה למענה 
מהרבי יותר מעשרים וארבע שעות ותמיד על הפתק היה כתוב "מהיר", וכמו שיסופר 

באריכות בסקירה שלפנינו.
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)ד( ראשי פרקים - הן ראשי פרקים שרשם כ"ק אדמו"ר הצ"צ לעצמו.

בדרך  הביאורים  באו  לרוב  וחסידות.  קבלה  בדרך  וביאורים  ענינים   - רשימות  )ה( 
בקצרה, ופעמים שבא בארוכה. יש מן הרשימות ששימשו יסוד למאמרים שאמר הצ"צ 

)או אדמו"ר מהר"ש ומוהרש"ב נ"ע( לאחר מכן.

)ו( ציונים - מראי מקום לדברי חז"ל ומפרשים על פסוק או ענין )נעתקו מספר בית 
אהרן וכיו"ב(. בהמשך לציונים אלו יש שמעתיק את לשונות הספרים, בתוספת הערות 

והשוואות להמבואר בדא"ח.

העורך הראשי, הרה"ח אהרון חיטריק חילק את כתבי אדמו"ר הצמח צדק לפי תקופות 
בחייו2:

התקופה הא' לימוד הנחות כ"ק אדמו"ר האמצעי ממאמרי אדה"ז, במקום אחד, כיון 
שדברי תורה עניים כו' ועשירים במקום אחר, צירף להמאמר זה ממקום אחר ששם 

נתבאר ענין זה עוד הפעם עם תוספת הסברה או פרטים3. 

התקופה הב' הם המאמרים כמו שנדפסו בספר המצות - דרך מצותיך, שהם מסודרים 
לפי ענינים - מצות. רובם הם מהנחות כ"ק אדה"א עם הוספות ביאורים של הצ"צ, 

אבל גם כן בלי "עיין"4.

התקופה הג' שהתחיל בתקצ"ב או בתקצ"ג בערך, אז התחיל הצ"צ לומר ברבים מאמרי 
אדה"ז - אבל בעיקר הנחות מהרי"ל, עם ביאורים עם "עיין" למאמרים אחרים.

התקופה הד' הם הציונים שציין למקורות שונים במדרשים וכו'. מה הם המבנה של 
הרשימות, ומה היה מטרתם?

בנוגע לענין זהו ישנם כמה השערות:

עם  הפסוקים  את  לומד  שהי'  שכנראה  לימוד,  לדרך  המתאים  באופן  שנכתבו  א. 
המדרשים שעליהם ואז הי' רושם בכי"ק לזכרון כו'5.

ב. שכתיבת הרשימות התחילה אחרי אסיפת הרבנים, שאז פגש הצ"צ את גדולי הרבנים 
ואז התחילו  גדולי ישראל ממחנה המתנגדים,  ועוד  דוד לוריא  בזמן ההוא כמו הרב 
כמה וכמה רבנים להתעניין בחסידות, ורצו לדעת מקור או אסמכתא בפרד"ס התורה 

2( הערות וביאורים גליון תשסט ע' 76.
3( לדוגמא כמו שנדפס באוה"ת בראשית כרך ו, המאמרים הם רובם מאמרי תו"א, רק שהם הנחות 
כ"ק אדמו"ר האמצעי, וצירף להם עוד ביאורים ממאמרים אחרים שגם הם היו הנחות כ"ק אדה"א, רובם 

בלי מראה מקומות.
4( ראה במ"מ לדרך מצותיך באותיות מרובעות שמצויין שם המקור למאמרי אדה"ז - הנחת כ"ק 

אדמו"ר האמצעי לכל סעיף וסעיף.
5( הרה"ח אלי' מטוסוב, הערות וביאורים גליון תשסח ע' 85.

תשרי תשע"ט • גליון ב36



על דברי דא"ח. אז התחיל כ"ק הצ"צ לציין על דברי אדה"ז, מקורות בנגלה ובספרי 
הקבלה. לגשת לעבודה זו התחיל לסדר מקורות במד"ר, דשם רוב סודות התורה6.

ג. הרה"ח אהרון חיטריק סיפר שתוך כדי עריכת הספרים הוא הגיע למסקנא שפעמים 
רבות אלו פיענוחים של עיין'ס שבלקוטי תורה, כמובן שאי אפשר לקבוע זאת בוודאות, 

אבל כך נראים פני הדברים.

ההקדמה של כ"ק אד"ש
הכרך השני של הסדרה נערך ע"י כ"ק אד"ש בעצמו, ומתוכן דבריו בפתח דבר ניתן 

להבין פרטים רבים על הוצאת הסדרה:

בפעם  הדפוס  לאור  מוציאים  הננו  שליט"א,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוראת  "ע"פ 
הראשונה את רשימות ודרושי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" על ספר שמות.

לא כאן המקום לתאר בארוכה את הכתבים — בתורת החסידות — אשר השאיר 
אחריו כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק",

ואביא רק איזה פרטים מה שנוגע להכת"י הנדפסים בכרך זה.

תורה,  הלקוטי  מובא  בהם  מקומות  בכמה  אבל  לברר.  יכולתי  לא   — נכתבו  מתי 
וא"כ זמן דרושים אלו עכ"פ מאוחר לשנת תר"ז תר"ח, שאז נדפס הלקו"ת בפעם 

הראשונה.

...הכתבים שנדפסו בכרך זה נכתבו בזמנים שונים ויש בהם ציונים וענינים אשר, 
באלו  זה  מצוי  ובפרט,  עצמו,  זה  בספר  במק"א  ונתבארו  הובאו  כבר  לכאורה, 

הדרושים שנעתקו מביכער שונים.

בכל זה לא השמטנו מאומה. ובטח ימצא הלומד המעיין חידוש גם בביאור הענין 
בפעם השני'.

לע"ע לא נמצא תח"י גוף הכתבי יד קדש מהנ"ל, כי אם העתקות. ומכמה דרושים 
— רק העתקה אחת. ולכן אין לתמוה אם, לאחר ההגהה המרובה שהשתדלנו בה, 

ימצא הלומד טעויות, ובפרט בציוני העמודים וכיו"ב.

...כמו בשאר הוצאותינו ציינתי גם כאן איזה מראי מקומות והערות בשולי הגליון".

סדרה זו היא אחת הסדרות הגדולות ביותר בתורת החסידות ומונה ארבעים ושניים 
)!( כרכים של מאמרים שאמר הצמח צדק או כתבם )כנראה בשביל לאומרם(, וכפי 
שהובא לעיל כ"ק אד"ש כתב על כך "מים שאין להם סוף" )וכפי שיובא להלן דבר זה 

6( הערות וביאורים שבהערה 6.
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נכון הן על כמות המאמרים והן על 
תוכנם(.

כ"ק אד"ש:  יש 
באוה"ת רייכקייט 

נדירה 
אד"ש  כ"ק  מדברי  העולה  כפי 
שיובאו לקמן, נראה שלכ"ק אד"ש 
בספרי  מיוחדת  וחביבות  קאך  יש 
אור התורה, וכנראה בחוש שכאשר 
שאל הרש"ג את כ"ק אד"ש מדוע 
של  ההמשכים  את  מדפיסים  לא 
שמדפיסים  נענה  ותרע"ב  תרס"ו 

את אור התורה:

כ"ק  ניחם  תש"ל  תשרי  בכ"ה 
אד"ש את גיסו הרש"ג )על פטירת 
אימו מרת שיינדיל שנפטרה בי"ט 
דובר  הדברים  בין  תש"ל(,  תשרי 
אדמו"ר  כ"ק  דרושי  על  רבות 
הצמח צדק, ולגבי כמות המאמרים 

אמר כ"ק אד"ש7:

כתב  צדק  שהצמח  "מקובל 
בריבוי עצום, כ"ד או ס' אלפים 
בויגין! בתחילה חשבתי שזוהי 
גוזמא, אמנם עתה רואים את ריבוי הכמות של דרושי הצמח-צדק, הן אלה שכבר 
נדפסו, והן - כמות גדולה יותר - מה שצריכים עדיין להדפיס, כך שאין כאן גוזמא 

כלל"!

בהמשך הדברים מבאר אד"ש גם את סגנון המאמרים באור התורה ואת ההבדלים בין 
המאמרים באור התורה לבין הדרושים שבדרך מצוותיך:

החסידות  מאמרי  צדק.  הצמח  מאמרי  בשאר  כמו  אינו  מצוותיך  בדרך  "הלשון 
שבאור התורה הם ממה שהי' אומר, והוא הי' אומר באופן דתלמוד בבלי כמחז"ל 

7( המלך במסיבו כרך ב' ע' פו.
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במשנה   .  . במקרא  "בלולה 
בלול  "בבל  בתלמוד"   .  .
מכולם" כלומר משלב בבלי 
ירושלמי ספרי וכו' . אבל את 
הדרך מצוותיך כתב בתקופה 
הרי  ממילא  יותר  מוקדמת 
שכותב  כמו  מסודר  באופן  זה 

לעצמו ענין וכו'".

בהזדמנות אחרת8 כאשר הנושא עלה לדיון 
כרכי  את  מדפיסים  מדוע  אד"ש  כ"ק  את  הרש"ג  שאל 

אור התורה שהרי אין הקהל מבינים את הנאמר שם.

ובין  התורה,  אור  מעלת  את  מאד  הפליא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לדברים  כתשובה 
הדברים אמר: 

בה  להבחין  יכול   - התורה  באור  המצוי'  רייכקייט"(  )"די  הרוחנית  "העשירות 
ולראותה גם ילד קטן: זהו פירוש לחומש הבלול ומשולב בבבלי, ירושלמי, ספרי, 
ספרא וקבלה. עץ חיים, פרי עץ חיים ומדרש. רואים שם אור גלוי, "בעל דרשן" 
יוכל להוציא משם דרשות אבל לא זהו העיקר כי אם שזהו אור, שהרי הצמח צדק 

ענינו דעת, ודעת הו"ע אור.

כאשר יודפסו, אי"ה, כל הכרכים יוכלו הכל לראות את העושר המצוי שם, ועם זה 
יוכלו לקרב יהודים, להראותם את אור התורה. וסיים כ"ק אד"ש: אפילו בהרבה 

ספרי נגלה לא מצאתי עושר כזה המצוי באור התורה".

למה להדפיס תרס"ו?!
ושוב עולה הנושא בסעודת היום השני של חג הפסח תשכ"ז9:

רש"ג: הבחורים אומרים שרוצים הם שידפיסו את המשך "תרס"ו".

כ"ק אדמו"ר שליט"א: רחמנות גדולה עליהם - שאין להם מה ללמוד!... הרי עתה יצאו 
לאור כמה ספרים!

רש"ג: האם כוונת כ"ק אד"ש לכרכי "אור התורה"?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אמנם כן, ויש שם עמקות וכו'.

8( יום א' דחגה"ס תשכ"ו, המלך במסיבו כרך א' ע' קב.
9( המלך במסיבו ח"א עמ' קנא.
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רש"ג: יש שם הרבה בכמות ובאיכות.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: יש עוד כפליים ממה שכבר יצאו לאור על ספרי שמות ויקרא.

רש"ג: כנראה שלכל דבר יש זמן שלו ומאמרי החסידות של אדמו"ר הצמח צדק חיכו ק' 
שנה עד שהחלו להופיע בדפוס. מלבד מה שהו"ל רח"א ביחאווסקי על ספר בראשית.

אד"ש לר' ניסן: "כל-כך געשמאק וכל-כך איידל"...
וכמתבקש, כ"ק אד"ש אינו מסתפק בחביבותו לספרים אלא אף מורה לחסידים ללמוד 

בספרי אור התורה, כפי העולה ממה שסיפרו תלמידי ר' ניסן נעמאנאוו:

סיפר הרה"ח הרב שלום-דובער לבקובסקי: באחת היחידויות של המשפיע הרה"ח ר' 
ניסן נעמאנאוו אצל הרבי, שמע מהרבי כי צריכים ללמוד את ספרי 'אור התורה' של 
ה'צמח צדק'. בעת ה'יחידות' הייתה מונחת על שולחנו של הרבי ערימה של ספרי 'אור 

התורה', והרבי התבטא:

אה! יש כאן עניינים עמוקים, כל-כך 'געשמאק' ]=ערב[ וכל-כך 'איידל' ]=עדין[ 
כמו שה"עולם'שע" אומרים שיכולים 'לפצל שערה אחת לשתיים' )"שפאלטן א 

האר אויף צוויי"(.

מאז התחיל ר' ניסן ללמוד לעצמו 'אור התורה', ובכל פעם שהיה מגיע למקום שהצמח-
צדק מציין מראה-מקום לאיזה עניין במדרש או בגמרא, היה מחפש את המקור בספרים.

על אותה 'יחידות' מספר גם הרה"ח הרב אברהם ברוך פעווזנער:

אמר  הרבי  התורה',  'אור  לימוד  על  ב'יחידות'  איתו  דיבר  שכשהרבי  סיפר  ניסן  ר' 
ויכולים להדפיס  יותר כסף  יש  נדפסו רק עכשיו לא מפני שעכשיו  שהספרים הללו 
יותר - שהרי גם בדורות קודמים היה אפשר להדפיס ב'קופיר' ]=שיכפול[ וכדומה, ולא 
הדפיסו אז, כי עדיין לא הגיע הזמן לזה. רק עכשיו הגיע הזמן לזה, ולכן צריכים עכשיו 

ללמוד 'אור התורה'10.

מביטויים נדירים אלו ומהעובדה שערימת ספרי אור התורה היו מונחים על השולחן 
נראה שאין זו חביבות גרידא, אלא כ"ק אד"ש מה"מ עצמו למד והגה רבות בספרים 

אלו!

אך כמובן אין זו רק הוראה פרטית אלא זוהי גם הוראה לרבים: 

בחורף תש"נ, דיבר כ"ק אד"ש רבות אודות המבצע להקהיל קהילות לרבים ובאחת 
השיחות הורה לאחד את כל המקומות ללמוד ענין אחד:

10( ר' ניסן, עמ' 491-492. להעיר שדברים אלו עולים בקנה אחד עם דברי הרש"ג שהובאו לעיל 
בפנים.
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לשיעורים  שנוסף   - כדאי  ומקום,  מקום  בכל  הקהילות  את  יחדיו  לאחד  "בכדי 
הקבועים בתורה בכל מקום... ללמוד בכל קהילה פרשת השבוע... כולל גם עם ]על-
כל-פנים[ מפרש אחד ...מפרש בנגלה דתורה, ואחד בפנימיות התורה. ובכדי לחסוך 
החיפוש - יש כבר מן המוכן דרושי חסידות מהצמח-צדק )ונדפסו ב'אור התורה'( על 
ריבוי פסוקים מכל סדרה בתורה, כולל גם - פסוק הראשון ופסוק האחרון )שבזה יש 

חביבות מיוחדת בטבע הלומדים("11.

 ב
היסטוריית ההדפסות השונות

הוצאת ברדיצ'וב
מלאכת ההוצאה לאור של הסדרה החלה לפני למעלה ממאה שנה, בשנת תרע"ג, על 
ידי ר' חיים אליעזר ביכאווסקי, שהוציא לאור את הספר הראשון בסדרה, ובו דרושים 
מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק על ספר בראשית וחנוכה, הכנת הספר לדפוס הייתה על ידי 
הרב חיים מאיר הילמן מחבר הספר בית רבי, שני המהדירים והמדפיסים היו חסידי 

חב"ד-קפוסט.

נבג"ם  - כפי שנדפס בשער הספר: מ"כת"י שנמסרו מרבותינו  מקור הדרושים הוא 
ושליט"א ועוד הרבה מנכדי רבינו שי'", בפתח דבר של הספר מצוין שהמו"ל קיבלו 
כתבים שהיו אצל "כ"ק אדמו"ר מקאפוסט נ"ע זיע"א שמסר לנו בנו שי'". הכוונה היא 

כמובן למהרי"ל מקאפוסט ובנו האדמו"ר ר' שלמה זלמן.

ב"אקדמות מילין" שבתחילת הספר כותב המו"ל שהצ"צ "הניח אחריו ברכה בכי"ק 
כמה עשיריות אלפים ניירות בנגלה ובנסתר", אך הדברים שנדפסו ע"ע הם רק כתביו 
בנגלה וכעת מו"ל את כתביו בחסידות, מתוך הקדמה זו נראה ג"כ כי היתה תוכנית 
להו"ל גם את שאר הסדרה, אך כנראה הדבר לא עלה בידם, ואולי מפני המחסור בכסף 

המתואר בתחילת הספר.

אך חסידים בדור הקודם הקפידו לא ללמוד מתוך הספרים שהלה הוציא לאור, מפני 
שהמו"ל היה מחסידי קאפוסט ובכמה ענינים לא הסתדר עם ליובאוויטש.

וכפי שאמר אד"ש12 אודות הדפסה זו ש"לא היו שבעי רצון מכך שהו"ל ללא רשות 
מהרביים".

11( ש"פ לך לך תש"ן, התוועדויות תש"נ כרך א' עמ' 336.
12( המלך במסיבו שבהערה 9.
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באותה הזדמנות הרש"ג ציין ש"אצל ר' משה גוראריה היה בנמצא כתב מהצמח צדק, 
ולמדו מתוך הכתב ההוא". וכ"ק אד"ש ענה לו ש"הכתב ההוא היה משובש, והנדפס 

הוא משובח ממנו - שכן הודפס מכי"ק"!

הרבי משתתף בעריכת הכרך הראשון
לאחר למעלה מארבעים וחמש שנה בהם חסידי ליובאוויטש לא השתמשו באור התורה 

הנדפס החלו לצאת מחדש כרכי אור התורה ע"י הוצאת ספרים קה"ת.

הכרך הראשון של 'אור התורה' בהוצאת קה"ת, נדפס עוד בחיי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
- בחודש טבת תש"י )ב'פתח דבר' נדפס התאריך: כ"ד טבת(.

אין  "מרוב הטרדות"  כי  בג' טבת תש"ט13 מתנצל הרבי,  לכן,  קודם  כבר שנה  ברם, 
באפשרותו לענות עתה על כל השאלות, "וביחוד בהגהה והכנה לדפוס של ספר שמות 
הערות  איזה  בהוספת  אבל  בראשית  ספר  על  התורה  אור  בדוגמת  הצמח-צדק  של 

13( אגרות-קודש כרך ג' עמ' ל.

תצלומי דף 
השער של 
הכרך הראשון 
מסדרת אור 
התורה, משמאל 
השער מהוצאת 
ברדיטשוב 
ע"י הרח"א 
ביכאווסקי 
בשנת תרע"ג.

מימין הדפסת 
כרך זה 
לראשונה ע"י 
קה"ת בתשכ"ז, 
למעט הוספת 
הסמל והתאריך 
השאירו המו"ל 
את השער 
המקורי.
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ומראי מקומות". בספר זה הדרושים על פרשת שמות נערכו ע"י כ"ק אד"ש עצמו אך 
הדרושים על שאר הפרשיות נערכו ע"י הרי"ל גרונר.

בשנת תשט"ו יצא לאור אור התורה על מגילת אסתר )שי"ל לאחמ"כ בכמה מהדורות 
שהסופית שבהם בתוספת דרושים שלא נדפסו בהתחלה יצאה לאור בתש"נ(. אך עדיין 

הספרים לא יצאו באופן דתמידים כסדרם.

ניתן לשער שהסיבה לכך היא כיון שבהתחלה כ"ק אד"ש עצמו רצה לערוך את ספרי 
הסדרה, אך לאחר קבלת הנשיאות עם השנים רבו הטרדות עד שנהיה צורך להעביר 
את עריכת הסדרה למישהו אחר. כמו כן בשנים אלו עדיין חסרו כתבים רבים שהגיעו 

רק בשנים מאוחרות יותר כדלהלן.

טמירים  וחידושים  בגילויים  וגדושים  מלאים  כרכים   42 עם  הסדרה  הושלמה  לימים 
ונעלים, כשעל מלאכת הקודש ניצח בראש, הרב אהרון חיטריק, שקיבל מהרבי יחס 
בלתי רגיל בנוגע למלאכה זו, וסייעו גם הרב יהודה לייב גרונר, הרב אליהו מטוסוב, 

הרב אלכסנדר זיסקינד פיקראסקי, והרב גבריאל שפירא.

הרב חיטריק: ליווי מפורט בתחילת הדרך
בשנת תשכ"ב התחתן הרב אהרון חיטריק )אודותיו ראה מסגרת( וזמן מה לאחר חתונתו 
קיבל הוראה מהרב חודוקוב להתעסק בספרי הוצאת קה"ת. זמן מה לאחר מכן קיבל 

את ההוראה לערוך את סדרת אור התורה.

וכך מספר הרב אהרון חיטריק: מסתבר שהרבי שליט"א תכנן לאחר הדפסת הכרך 
הראשון להמשיך בהוצאת כל הסדרה, אבל הזמן לא איפשר לו לעשות זאת. כאשר 
"אור  כרכי  בהכנת  להמשיך  הרבי  לי  הורה  ההוצאה-לאור,  בתחום  לעבוד  התחלתי 
התורה". הדגם על פיו עבדנו היה הספר שהרבי שליט"א ערך בעצמו. לכן, בכל אחד 

מעשרות כרכי הסדרה מוזכר בהקדמה הכרך הזה.

בתחילת העבודה לא ידעתי כיצד לערוך את המראי מקומות לספר הראשון בו עמלתי 
להוציא, אור התורה על פרשת ויקרא, שאלתי את המזכיר הרב חדקוב כיצד לעבוד, 
שהרבי  שיטה  באותו  מקומות  מראי  לציין  הוראה:  עם  אלי  חזר  ימים  כמה  ולאחר 

שליט"א מציין במאמרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ דהיינו פסוקים ומאמרי רז"ל.

הרבי קבע את סדרי העבודה, איזה כרך להוציא קודם, והרבי גם הדריך על כל צעד 
ושעל לדוגמא, הרבי בירר ספיקות על מאמרים האם הם מהצמח צדק או לא ולימד 
אותנו איך קובעים. אבל העיקר הוא, שגם בכרכים המאוחרים יותר היה הרבי משתתף 

בפועל במלאכת העריכה. הוא עבר על חלקים רבים מהחומר, הוסיף הערות וכו'.
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ב"ה זכיתי להרבה תשובות בכתב, אבל בדרך כלל שאלתי בעל-פה. הייתי נותן למזכיר 
הרב גרונר את ה"ביכל" של כתב-היד, מניח סימן במקום שבו היתה השאלה, והוא 
היה שואל בעל-פה. הסדר הזה נוצר כתוצאה מהעובדה, שקשה לתמצת בפתק קצר 
שאלה שתדרוש תיאור כתב-היד וכו'. גם צילום לא היה דבר כל-כך פשוט באותם ימים. 
כדי לצלם דף היה צריך להשתמש במכונה שמצלמת על נייר מיוחד. מכונות הצילום 

החדשות הן, כידוע, המצאה מאוחרת יותר.

סדרת  בהוצאת  גם  עמל  התורה",  "אור  בסדרת  חיטריק  הרב  לעבודתו של  במקביל 
"ליקוט פירושים לתניא", וכשהחל לעבוד על סדרה זו קיבלת מהרבי מענה זה:

מההוצאה-לאור  כלל  יוגרע  שלא  )באופן  גמירא  עד  להמשיך  שצריך   .  . "פשוט 
דמאמרי הצמח-צדק - שגמרם מוכרח בהקדם ככל האפשרי ויקר ונעלה מאוד:

ההוצאה-לאור וגם ההקדם. ולא שערתי כלל גודל העניין וערכו וכו'. ואשרי חלקו 
שנעשה על ידו(".

נולד בשנת  חיטריק  ר' אהרן  הרב החסיד 
חיטריק,  יהודה  ר'  הרה"ח  לאביו  תרצ"ט 
ולאמו מרת קיילא, בתו של הגאון החסיד 
חסידי  עדת  של  רבה  תומרקין  אהרן  רבי 

חב"ד בחרקוב. 

את  לקבל  אהרן  הרב  הבן  זכה  בהמשך 
תורה  ולספוג  הרבי  במחיצת  חינוכו 
ראשי  מרבותיו  חופניים  מלוא  וחסידות 

הישיבה והמשפיעים בתומכי תמימים.

עוד בבחרותו גילה כישרונות ופיתח מיומנות נדירה בנושא כתבי יד וספרים תורניים. 
מי שהכניס אותו לעולם זה היה הגאון רבי אברהם סופר, מנכדי החתם סופר, שעסק 
כידוע בההדרת ספרי בית הבחירה לרבנו המאירי מגדולי הראשונים ועמד בקשר רצוף 

וקבוע עם הרבי.

בהוראתו  החסידים"  "אוצר  למערכת  אהרון  ר'  נכנס  בשנת תשכ"ב,  נישואיו  לאחר 
הישירה ובהדרכתו הצמודה של הרבי, פעילותו של הרב חיטריק ע"ה במערכת "אוצר 
החסידים" הלכה והתעצמה מעת לעת, כאשר פעם אחר פעם הרבי מטיל עליו עבודות 

גדולות ונכבדות ועם הזמן היתה זו למשימת חייו עד לפטירתו בכ"ט תשרי תשע"ב.
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רגע לפני ההדפסה מגיעים כת"י חדשים
הספר הראשון שי"ל ע"י הרב חיטריק היה אוה"ת ויקרא - א, הספר היה אמור לצאת 
והתאריך  תשכ"ה  תשרי  חודש  עד  ההוצאה  התעכבה  לפועל  אך  תשכ"ד  פסח  לפני 

שנכתב בפתח דבר הוא "מוצש"ק וא"ו דעשי"ת תשכ"ה"14.

מספר הר"א חיטריק: לאחר שדפי הספר של כרך ויקרא היו מוכנים ומסודרים בבית 
הדפוס, הופיע לפתע בוך חדש של מאמרי הצמח צדק על פרשות שמות וויקרא, וחלקן 
היו בגוף כתי"ק של הצמח צדק. כמובן שרציתי מאד לשנות את הספר ולסדרו מחדש 

על פי הגילויים, אך הנהלת בית הדפוס סירבה משלושה טעמים:

ב.  ידנית(.  נעשה  הכל  ואז  )מאחר  בספר  סדר  ואי  לבלבול  יגרום  שזה  טענו  הם  א. 
התיקונים יקחו זמן רב והרבי שליט"א רוצה שיצא לאור לקראת חג הפסח תשכ"ד. ג. 

דרש תוספת תשלום על הטירחא.

לבסוף הוספנו בסוף הכרך הוספות עם מאמרים לפרשת ויקרא. הספר הגיע מהדפוס בפועל 
בחודש תשרי תשכ"ה, ומאז הסדר היה שמידי שנה הוציאו שניים או שלושה כרכים בסדרה. 

ובסך הכל זכיתי שיצאו לאור על ידי יותר מארבעים כרכים ממאמרי הצ"צ.

מאוחר יותר הגיעה כמות ניכרת של "גוף כתב-יד קודש" של ה"צמח-צדק". בשלב זה 
ערכתי כרטסת של המאמרים הקיימים והעבודה נעשתה יותר מסודרת.

מה גוי מבין ב"גוף כתי"ק"
הייתי  וכד',  כדי לשלוח לדפוס  קודש,  גוף כתב-יד  צריך לקחת משהו מתוך  כשהיה 
לצלם  הכרח  היה  כאשר  לחלקים.  ספרים  לגזור  רצינו  לא  כי  להעתיק,  יושב  פשוט 
משהו, הייתי נוסע למקום מיוחד במנהטן. זכורני, שמחיר עמוד אחד היה יותר מדולר. 

זה היה מאוד יקר וגם טרחה גדולה, כי צילום כזה היה נמשך זמן רב, ולא רציתי אף 
פעם להשאיר אצלם גוף כתב-יד-קודש, אפילו לא לזמן קצר. פעם היה צריך לצלם 
ספר שלם והם הסתכלו עלי בתימהון גדול, על כך שלא רציתי להשאיר אצלם את כתב-
היד אפילו לרגע, אלא עמדתי כל היום ליד המכונה. כשהיה צריך להשלים, אמרתי 

שאבוא מחר בשנית. לך תסביר לגוי מה זה כתב-יד של ה"צמח-צדק"...

תאריכי ה'פתח דבר' מכוונים
על הקשר האישי המיוחד של הרבי לספרי 'אור התורה' ניתן אולי ללמוד גם מה"פתח 
דבר" של רבים מן הכרכים, כידוע שבדרך כלל תאריך חתימת הפתח דבר נבחר על 

14( מענין לציין שזמן זה הוא זמן פטירת הרבנית חנה, אם כ"ק אד"ש. וראה עוד בענין זה לקמן בפנים.
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יד הרבי, ובסדרה זו ניתן לראות שרבים מן התאריכים שנבחרו הינם תארכים אישיים 
הקשורים למשפחת הרבי.

הכרכים  ארבעת  כל  של  דבר  הפתח  שתאריך  בכך  לראות  ניתן  מיוחד  פלא  דבר 
הראשונים קשורים עם הרבנית חנה - אם כ"ק אד"ש שנפטרה באותה תקופה:

 כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א כותב בכתי"ק את תארימ ה'פתח דבר' לאחד מכרכי "אור התורה"
 כ"ט אלול - יום הולדת אדמו"ר הצמח צדק 

 כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א כותב בכתי"ק את תארימ ה'פתח דבר' לאחד מכרכי "אור התורה"
"ט' כסלו תשל"ד -יום ושנת המאתיים להולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי דודו ומו"ח של אדמו"ר הצ"צ"
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הספר הראשון שי"ל ע"י הרב חיטריק היה אוה"ת ויקרא - א, והתאריך שנכתב בפתח 
דבר הוא "מוצש"ק וא"ו דעשי"ת תשכ"ה". שזהו ממש תאריך פטירתה של הרבנית.

בקיץ תשכ"ה נדפס הכרך השני בסדרת 'אור התורה' דברים )חלק שני: עקב-תבוא(, 
וב"פתח דבר" הופיעה פיסקה שאינה שגרתית כל כך:

"באשר כרך זה מופיע בסמיכות לימי ה'-ו' מנחם אב, מדפיסים אנו בזה, בתחילת 
הספר, מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מימים הנ"ל".

ובהערת שוליים מובא ענינו של יום, ולמרבה הפלא לא מוזכר ענין הסתלקותו של 
האריז"ל, כי אם:

דשנת  קדיש  אמירת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  סיים  בו  אשר  היום   - אב  מנחם  "ה' 
האבלות אחרי אמו הרבנית הצדקנית עליה-השלום, ו' מנחם אב - יום החודש של 

הסתלקותה".

בתשרי תשכ"ו יצא לאור הכרך השלישי, דברים-ג, והתאריך שנרשם בפתח דבר הוא 
"ערב שבת קודש, וא"ו תשרי, תשכ"ו", שזהו יום היארצייט הראשון של הרבנית חנה.

ושוב בחורף תשכ"ו נדפס כרך רביעי בסדרת אור התורה דברים, ושם נחתם תאריך 
הולדתה של אמו  יום  כידוע,  הוא,  כ"ח טבת   - "כח טבת, ה'תשכ"ו"  דבר":  ה"פתח 

הרבנית הצדקנית מרת חנה עליה-השלום.

הרבנית  הולדת  )יום  אדר  כ"ה  הולדתו(,  )יום  ניסן  י"א  הבאים:  התאריכים  גם  כך 
הצדקנית מרת חיה מושקא(, י"ג אייר )יום פטירת אחיו ר' ישראל ארי' לייב(, כ"ף 
מנחם-אב )יום פטירת אביו( וכו' - כל התאריכים הללו מופיעים ב"פתח דבר" לספרי 

אור התורה.

הרבי משלם בעצמו על הדפסת אור התורה
מאז  כידוע,  התורה.  אור  סדרת  אודות  התשלום  היא  עצמה  בפני  מעניינת  פרשיה 
היה  תמיד  שלא  אלא  חסידות  ספרי  שיותר  כמה  להדפיס  אד"ש  כ"ק  רצה  ומתמיד 

מספיק כסף לזה. 

הקדוש  רצונו  את  באוזניו  הרבי  הביע  גוראריה,  זלמן  ר'  זכה  להן  היחידויות  באחת15 
להדפיס את כל ספרי החסידות של רבותינו נשיאינו. הרבי התבטא אז כאומר, לּו הייתה 
בידי האפשרות לכך, הייתי רוצה לעשות זאת. היה זה, ככל הנראה, בשנת תשל"ה או 
תשל"ו. כשמוע ר' זלמן את הדברים מפי קודשו של הרבי, החליט כי הוא נוטל על עצמו 

את ההדפסה על מנת ליישם את רצון קדשו, ובד בבד להסיר את העול מכתפי הרבי.

15( בכל ביתי נאמן הוא, עמ' 258.
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אם בכל השנים שקדמו לכך הייתה הדפסת ספרי חסידות כרוכה במאמצים אדירים, 
ביגיעה רבה ובאינספור מניעות ועיכובים - מאז פרש ר' זלמן את חסותו על כל הדפסת 
ספרי חסידות באשר הם, התחוללה מהפכה אדירה בתחום שהיה כה יקר בענייני הרבי.

שיטפון אדיר של ספרי התורות של רבותינו נשיאינו החלו לראות אור, בזה אחר זה 
הופיעו כותרים וספרים, סטים ובודדים, כמובן מאליו.

כל ספרי רבותינו נשיאינו שיצאו לאור מאז היו במימונו המלא של ר' זלמן, למעט 
סדרת ספרי 'אור התורה' לצמח-צדק. הסיבה היא, כי בעת הוצאת סדרה זו לאור, לא 
רצה הרבי ליטול עליה הקדשות אלא מימן אותה בעצמו, באומרו: "דאס וויל איך ניט 

אוועק געבן" ]את זה אינני רוצה למסור[.

הרבי  התבטא  גורארי',  שנ"ז  ר'  הרה"ח  של  מהיחידויות  באחת  אחרת  ובהזדמנות 
באוזניו ביטוי אישי בו גילה הרבי את אשר על ליבו הק' בחוסר שביעות רצון על אשר 
לא פעל דיו עם אנ"ש, אך לפתע הצביע הרבי לכיוון סדרת ספר אור התורה שבחדרו 
הק' ואמר: "אבער דאס קען קיינער נישט צונעמען פון מיר" ]אבל )את הדפסת ספרי 

"אור התורה"( - זאת איש לא יוכל לקחת ממני[.

הכתי"ק שאיפשרו את ההוצאה
כפי שיוכל לראות המעיין, הרי שספרי אור התורה לא נדפסו בסדר מסודר, וכל פעם 
נדפס כרך על חלק אחר בתורה ללא סדר עקבי, על הסיבה לכך מספר לנו הרה"ח 
יהודה לייב גרונר - מזכיר כ"ק אד"ש וחבר מערכת אוצר החסידים שהתעסק בעצמו 

בחלק מההו"ל:

"בשנים הראשונות עדיין לא היו תח"י של כ"ק אד"ש כל הכתבים של הצמח צדק, ורק 
חלקם היו זעיר שם וזעיר שם, גם הכתבים שהיו תח"י היו מכת"י מעתיק ולא כת"י 

הצ"צ עצמו, וגם בכתבים אלו גופא לא היה סדר מסודר…

החל  מסודר  בסדר  להוציאה  ניתן  היה  לא  הסדרה  להוצאת  ניגשו  כאשר  וממילא 
וכאשר ראו שיש מספיק כתבים להוציא לאור כרך  בוזאת הברכה,  וכלה  מבראשית 
מסוים מיד הוציאו אותו לאור, שכן אם היו מחכים להגעת כל הכתבים מי יודע אם 

הסדרה היתה יוצאת לאור"…

דבר זה מסביר את העובדה שתחילה נדפסו הדרושים לתחילת ספר שמות, לאחר מכן לתחילת 
ספר ויקרא, ולאחר מכן על ספר דברים וכן על זה הדרך בהמשך הסדרה לאורך השנים.

עם הזמן כאשר ת"ל הגיעו יותר כתבים לכ"ק אד"ש ובהם רבים בגוף כתי"ק של הצ"צ. 
היה ניתן להשלים ולהרחיב את הוצאת הסדרה.
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רבותינו  של  רבים  כתבים 
אדמו"ר  ושל  בכלל  נשיאנו 
מידי  הגיעו  ביניהם  הצ"צ 
פעם ל־770 בעיקר החל מסוף 
שנות  ותחילת  היו"דים  שנות 
הגיעו  רבים  כתבים  הכ"פים, 
בדרכים-לא-דרכים,  מרוסיה 
וכתבים שונים הגיעו מספריית 
העברית  האוניברסיטה 

בארה"ק.

הכתבים עליהם התבססה חלק 
מירושת  היו  מהסדרה  גדול 
בין  שהתחלקה  צדק  הצמח 
לאדמו"רי  הגיע  חלקה  בניו, 
לאדמו"ר  ומשם  קאפוסט 
זאת  הוריש  והוא  מבאברויסק 
לארץ.  הגיעו  שהם  לצאצאיו 
שהיה  גורודצקי  בנימין  הרב 

בעצמו יליד באברויסק היה מיודד איתם והצליח להוציא מהם את הכתבים ולשלחם 
לרבי ע"י הרב פיניע אלטהויז, וכך כל כמה חודשים הגיעו לרבי עוד כתבי יד שאיפשרו 

את המשך הוצאת הסדרה.

יותר ממאה  הגיעו  הכ"ף הראשונות  עד שנות  סיפר שמשנת תשי"ח  חיטריק  הר"א 
ביכלאך )!( ועליהם מיוסדים כמעט כל המאמרים שנדפסו באור התורה.

ביאור השם "אור התורה"
מקור השם אור התורה הוא ככל הנראה מהשם בו נדפס הכרך הראשון בשנת תרע"ג 
ע"י הרח"א ביכאווסקי, יש לשער שהסיבה הראשונית לשם זה היא על בסיס השם 

תורה אור שניתן ע"י אדמו"ר הצ"צ בעצמו למאמרי אדה"ז.

מ"מ כ"ק אד"ש מבאר את השם ומסביר שאין זה במקרה16:

בהסכמתם  נשיאנו,  רבותינו  ע"י  שניתנו  - שמות  הספרים  מתוכן שמות  "להעיר 
או אפילו ביזמתם, או עכ"פ מפני שנהגו ישראל לקרותם בשם זה - ראה הקדמת 

16( שיחת ש"פ ויגש תשמ"ז הערה 11, התוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' 197.
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ספרים אלה )ונפק"מ גם להלכה - בנוגע לכתיבת שמם בשטרות, בנוגע לנדרים, 
וכיו"ב(:

לגמרי  בערך  התורה, שלא  אור  שהוא  האור,  מעלת  הדגשת   - התורה"  "אור   .  .
לשאר עניני אור: אור הנר, אור האבוקה, אור המדורה, אור הלבנה, אור השמש, 

אור שבעת הימים, עד לאור דלעת"ל".

ניתן לקשר זאת לדברי כ"ק אד"ש המובאים לעיל: "שהרי הצמח צדק ענינו  ואולי 
דעת, ודעת הו"ע אור" ואולי זהו ג"כ הטעם לשם זה.

 ג
מענות והתייחסויות מהרבי

הכלל בהדפסה: "מהיר" 
בכל מקרה, בכל הקשור לכרכי "אור התורה", הרבי שליט"א כל הזמן זירז וזירז…

פעם, מספר הר"א חיטריק, אימי ע"ה לקתה בהתקף לב ל"ע, ואני ביקשתי מהרבי 
כי אני שוקל אפשרות לנסוע  שליט"א ברכה עבורה. מתוך דברי אפשר היה להבין 
לבקר אותה במונטריאול. הרבי ענה, מבלי שאשאל במפורש, כי על-ידי זה שאעסוק 
ביתר שאת בענייני הפצת המעיינות, זו תהיה הרפואה הטובה ביותר בשבילה. ואמנם, 
ורק אחרי הכריכה הרשיתי לעצמי  אז בשלבים האחרונים של אחד הכרכים,  הייתי 

לנסוע לבקר אותה.

זה היה הקצב הרגיל. רק גמרו כרך, והרבי הורה להוציא-לאור עוד אחד. אפשר לומר 
שהרבי רצה שיצא ספר כמעט לכל יום-טוב. כפי שדובר פעמים רבות בשיחות הק', 
כל ספר חסידות נוסף שבא בדפוס הוא שלב חשוב עד מאוד בהפצת המעיינות, ומובן 

שצריך להזדרז בזה ככל האפשר.

עלי לציין, כי הרבי שליט"א היה לא רק נאה דורש ממני, אלא גם נאה מקיים בעצמו. 
על כל שאלה ענה מיד. לפעמים בו-במקום ולפעמים למחרת. אם אינני טועה, מעולם 

לא קרה שחיכיתי למענה יותר מ-24 שעות, ותמיד היה מצוין על הפתק "מהיר"...

באותה הזדמנות סיפר הרב אהרון חיטריק על הקשר המיוחד בין שני הפרויקטים בהם 
עבד בעיקר, עריכת המראי מקומות ל"ליקוטי תורה" והדפסת ספרי "אור התורה":

שניהם קשורים זה בזה. שכן, כידוע, דברים רבים שמופיעים בהגהות ה"צמח-צדק", 
ל"ליקוטי-תורה" בקיצור, נמצאים ב"אור התורה" בתוספת פירוט. ואגב, זה מסביר 
מביא  שהצמח-צדק  רבים  מקומות  יש  נ"ך  על  באור-התורה  מעניינת:  תופעה  לנו 
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גיליתי,  הזמן  במשך  מעצמו.  דבר  אומר  ואינו  וכו'  מדרשים  ציוני  כלשהו  פסוק  על 
שהרשימות הללו הן למעשה פענוחים של "עיין'ס" בליקוטי-תורה. מובן שלא תמיד 
אפשר לקבוע זאת בוודאות, אבל אנחנו עובדים לחבר את הציונים שבליקוטי-תורה 

עם דרושי הצמח-צדק )כמובא לעיל(.

חתנו, יבדלח"ט, הרב נחום גרוס, סיפר כי לקראת נישואיו עם בתו של הרב חיטריק, 
מרת רחל תבדלח"ט, אמר לו הרב חיטריק כי לפי עומס העבודה המוטל עליו על ידי 
לו האפשרות להשתתף בסעודות  והזמן הקצר העומד לרשותו ספק אם תהיה  הרבי 

השבע-ברכות בשבעת הימים שאחרי החתונה... 

שנים  עשרות  שנמשכה  קודש  בעבודת  אלא  חד-פעמי  במאורע  מדובר  לא  וכאמור, 
רצופות באותה אינטנסיביות. 

הרבי לא מקבל תירוצים ואמתלאות
כחלק מעבודתו של הרב חיטריק במלאכת הקודש, זכה גם לקבל מפעם לפעם "חלק" 
מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אשר לא קיבל אף אמתלאה באי עמידה ביעדי 

וזמני ההדפסות, ולקמן מס' דוגמאות.

העבודה הרצופה, שעות על גבי שעות, ימים ולילות, היתה מייגעת במיוחד עבור הרב 
חטריק, בפרט כאשר לא רואים תוצאות מהירות. משום כך בשלב מסוים עבר להתעסק 
בסידור לדפוס עניין מסוים שכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הורה לו בעבר לפני זמן, 

ושלח ממנו דוגמה לרבי. ביום ה' שבט תשל"ד התקבל המענה וזה-לשונו":

מימין: כת"י מצוי אותו קיבל הרב חיטריק כמעט על כל מענה בנושא הדפסת "אור התורה"
 משמאל: מענה הרבי על כמ שמצא עוד מאמרים וחלקם בכת"י של הצמח צדק שלא נדפסו:

"והעיקר שיהיה בזריזות ומה שאפשר יעשה ע"י אחרים במקומו"
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הנ"ל - עוד חזון למועד. העומד ע"ס ]על סדר[ היום ובדחיפות - מאמרי הצמח-צדק 
וכאמרי זה כו"כ ]כמה וכמה[ פעמים, )ובזמן שאא"פ ]שאי-אפשר[ לנצל להנ"ל - 

ההמשך בתניא כבפ"א ]כבפרק א[(.

בשנת תשל"ד, לאחר הדפסת כעשרים כרכים, עמל הרב חיטריק בהכנת המאמרים 
שעל נ"ך ושיר השירים, העבודה התעכבה משום מה, ולקראת חג השבועות התקשרו 
לרבי  הכניס  הלה  הספר,  עם  קורה  מה  שואל  ומסרו שהרבי  מהמזכירות  אהרון  לר' 
מכתב עם תירוצים שונים, ובערב חג השבועות ענה לו הרבי )ראה המכתב והמענות 

בכתי"ק במסגרת(: 

"לכאורה התחלת מכ' זה כדבעי - וציפתי למסקנא בהתאם כפס"ד רז"ל המעשה 
עיקר "ותיקון" בסיומו שתוצאה הוודאית: "1( הפסק גמור בההו"ל, 2( פזור הנפש 

וניסיון הכי חזק )אפילו לגדולים יותר( אינגאנצען ארויס לרה"ר וד"ל. 

עי"ז  שלדעתו  אלא  עוד  ולא  כלל  הסתירה  רואה  שאינו  ביותר  המבהיל  אולי 
"הקימותי את דבר ה'". לע"ל - יתייעץ בכ"ז עם משפיע דתו"ת - ויה"ר שסו"ס 

יגיעו ויבוא לפו"מ". 

בהזדמנות אחרת קיבל הרב חיטריק מענה זה:

"ר"ר ]רחמים רבים[ עליו - כנראה שהוחלט אצלו שהעיקר הוא היש תירוץ שיוכל 
לאמרו לבו"ד ]לבשר ודם[ )עכ"פ - תירוץ שאין בו ממש( - ובאם אא"פ ]אי אפשר[ 

כלל אז - אין ברירה ומוכרח אפרייסען זיך ]להתנתק[ בע"כ מעניניו!!! 

ופלא מערער שלמרות שהכריחו אותו מלמעלה ליכנס לחלק הכי יפה: סידור תורת 
אדה"ז וכו' )וגם כסף גשמי ניתן בעד זה( לא היכר ע"ע ולא הגיעו )ראה לקו"ת ר"פ 
האזינו( כלל וואס חסידות איז ]מה זה חסידות[ והאושר המבהיל )בלי עה"ר ]עין 

הרע[(: ווי קומען ]איך באו[ אנשים כערכנו להו"ל תעלומות חכמה וכו'?!!"

בתגובה למענה חריף זה כתב הרב חיטריק לרבי מכתב שתוכנו, בקשת מנוחה מהעבודה 
וקבלת פסק זמן למנוחה, ועל מכתב זה קיבל את המענה הבא:

"ע"פ ניסיון בעבר עכ"פ אדרבא - קס"ד זו תשמש אמתלא לדחות כל ההו"ל לעידן 
ועידנים".

כשהרבי שולח מברק מהיר...
בתחלת חודש מנחם אב תשל"ה נסע הרב חיטריק להרים להנפש, באותו זמן ביקש הרבי 
מהמזכירות לשאול אותו בענין ההדפסה הקרובה של כרך "אור התורה", במזכירות לא 
הצליחו להשיג אותו, והרבי בירר אצלם שוב ושוב, מה קורה עם ההדפסה, אך בכל 
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מכתב גלוי לב מהר"א חיטריק לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, אודות עבודת הקודש 
בעריכה הכת"י, ועל מצבו המדוכדמ מכמ שהרבי אינו שבע רצון מקצב העבודה, 

ולסיום מבקש הפסקה בעבודה )פיענוח המענה והרקע בפנים הכתבה(.
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הפעמים המזכירים לא הצליחו להשיג אותו. הרבי הורה באופן חריג במיוחד לשלוח 
לו טעלגראם - מברק, והשליח יחכה עד שיקבל תשובה, הרב חיטריק לא היה בבית 

והשליח הניחו בדלת.

הפתעה זו הכתה את הרב חיטריק בהלם, כשהגיע לידיו המברק מצא כתוב בו: 

"מתי יבואו לכאן הספרים אור התורה שיר השירים כרך שני מוכנים ללמוד בהם 
וכן חוברת הבאה של ליקוטי ביאורים לתניא. מנחם שניאורסאהן". 

מאן-דהוא,  של  שובבות  במעשה  שמדובר  חשבתי  ״בתחלה  כי  מספר  חיטריק  הרב 
והתכוונתי להודיע על התופעה הזו למזכירות. למחרת ניסיתי לצלצל למזכירות ולא 
ועל הקו המזכיר  הצלחתי להשיג קו, לא עוברות כמה דקות מצלצל הטלפון בביתי 
הרב גרונר: הרבי רוצה לדעת מה תגובתך על המברק מאתמול... מאוחר יותר נודע לי 
שהרבי עצמו ישב בחדרו והכתיב למרכזיה את האותיות באנגלית של המילים בלה״ק!!

וביומן של ערב ר"ח חשון תשכ"ט נכתב: "היום שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א את הריל"ג 
מה נעשה עם אור התורה על מגילת אסתר, ואמר: "בכלל ווָאס איז דָאס פַאר ַא סדר ַאז 
אויף יעדער זַאך ַאז ס'זָאל זיך אויפטָאן מוז איך מַאכן ַא טומל און שרייען און טָאמער 
ניט טוט זיך ניט, די ענינים דַארפן זיך ָאּפטָאן בלאו הכי און נישט איך זָאל דַארפן 
שרייען יעדער מָאל... ]"בכלל איזה סדר זה שעל כל דבר כדי שזה יהי' נפעל מוכרח 
אני לעשות רעש ולצעוק ובלאו הכי ]הדבר[ לא נעשה, הענינים צריכים להיפעל בלאו 

הכי ולא שאני אצטרך לצעוק בכל פעם...."[.

השלמת ושלימות יותר מעשרים כרכים
בכ"א טבת תשל"ד קיבלתי הוראה דרך הרב חדקוב, וכתבתי לרבי שליט"א: 

תשרי תשע"ט • גליון ב54



"היום מסר לי הרה"ח חדאקב שי' דברי כ"ק בענין להוציא ב' ספרים הקשורים לכ"ק 
אדמו"ר הצ"צ

לכל  התורה[ שלזה קדימה  ]על  מהסידרה אשר עה"ת  כ"ק אד"ש מה"מ:  ענה  )וע"ז 
שה"ז ]שהרי זה[ מעין השלמת ושלימות דיותר מעשרים כרכים שכבר הו"ל וק"ל - וכל 

זירוז יש גם נחוץ וכו' וכו'(

ונוסף על זה

אד"ש  כ"ק  ענה  )וע"ז 
שנתווספו  כיון  מה"מ: 
בינתיים כו"כ ביכלאך - 

לערוך )ולהו"ל((

ממאמרים  רשימה 
שנדפסו

אד"ש:  ענה  )וע"ז 
גם  נמצא  פ'  "שד"ה 
בשינויים   .  . בביכל 
חשובים והן . . בתו"א"(.

בענין הנ"ל שאני עוסק 
עכשיו:

בשבוע  א-י  פרק  תניא 
מקוה  אני  אי"ה  הבא 
מבית  דוגמא  שיהי' 
לוקח  )העבודה  הדפוס, 

יותר זמן ממה ששערתי מקודם(.

בסדרה של "אור התורה" כבר נתתי לכ"ק רשימה מהמאמרים "להבין" מסודרים ע"פ 
א"ב של ענינים, ובנתיים מצאתי עוד אחדים שהם בוודאי לכ"ק הצ"צ.

רובם הם הגהות והוספות למאמרי כ"ק אדה"ז, "להבין" לכ"ק אדה"ז להדפיסם בפני 
עצמם, במשך הזמן. על רוב ה"להבין" אינו רשום מי אמרם, וכמה פעמים קשה לברר, 
יש ביכלאך שרשום עליהם שהמאמרים הם לכ"ק הצ"צ, וגם שם נמצאים "להבין", 
ונוטה  "עיין"  ויש שהם ארוכים בלי שום  וכדומה,  "עיין"  אבל הם קצרים בלי שום 

לסגנון כ"ק אדמו"ר האמצעי.

)וע"ז ענה כ"ק אד"ש מה"מ: כבר עניתי בנוגע לזה(
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)כדי  כזו,  ברשימה  עוסק  שאני  מזמן  כבר  שנדפסו,  מכת"י  רשימה ממאמרים  בענין 
זמן  )וכן רשמתי  זמן אמירתם  וכן רשמתי  עד עכשיו(,  נדפסו  לסדר המאמרים שלא 
אמירתם של מאמרי כ"ק אדה"ז שנזכרים במאמרי כ"ק הצ"צ, וכת"י ממאמרי כ"ק 

אדה"ז שראיתי(.

)ע"ז ענה כ"ק אד"ש: "מצו"ב עוד ? ביכלאך".

אהרן בן קיילא

נ.ב. אמי קיילא בת רחל תחי' מרגישה יותר טוב, והרופאים מקוים שבעוד שבוע או 
שבועיים אפשר שיעבירו ל"קאנוואלעסנט" שם תהי' איזה שבועות תחת פיקוח של 

הרופאים.

)ע"ז ענה כ"ק אד"ש מה"מ: "אזכיר עה"צ רפו"שוק"( 

ונראה בחוש שסדרה זו זכתה למענות מיוחדים ומפורטים מהרבי כל העת.

ביטויים נפלאים 
במשך השנים התבטא כ"ק אד"ש כו"כ פעמים ביטויים נפלאים אודות ספרים אלו.

במאמר ד"ה "והנה פרח מטה אהרן" תשמ"ה אומר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א17:

"ויש לקשר כל זה עם המבואר.. ב'אור התורה' שיר השירים ]כרך ג'[ שנדפס וגם-כן 
יצא מן הכריכייה לפני שבת זו... ובמשך השבת יכלו להסתכל בהם על-כל-פנים. . . 
ויהי-רצון שמכאן ולהבא גם ילמדו בהם, ובפרט  שיש בהם חביבות יתירה, להיותם 

ספרים חדשים".

בשנת תשכ"ה קיים הרבי התוועדות בשבת-קודש פרשת דברים - תשעה באב נדחה. 
)דיבור המתחיל( ב"אלה הדברים אשר דבר משה  במאמר החסידות שאמר, שנפתח 
וגו'", ציטט הרבי את קושיית הצמח צדק בספר אור-התורה דברים, וב"דרך אגב" ציין:

ולהעיר, שזה עתה יצא לאור כרך נוסף מ'אור התורה' על ספר דברים ]על פרשיות 
עקב-תבוא - ה' מנחם אב אור ליום ו' מנחם אב[, והרי ענין זה מוסיף בקיום היעוד 

שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

הדפסת הכרך בזריזות פועל גאולה מתוך זריזות
אין מתאים יותר לסיים רשימה זו הסוקרת את הסדרה הפלאית 'אור התורה' לה יש 
חביבות מיוחדת ויחס נדיר מכ"ק אד"ש מה"מ, בהתבטאות האומרת שהדפסת הספרים 

הינה הכנה לגאולה:

17( שבת פרשת קורח - התוועדויות תשמ"ה כרך ד' עמ' 2353.
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להתוועדות של אור לכ"ט אלול תשמ"ג, נכנס כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, כשבידו 
חדש.  הריי"צ  אדמו"ר  אג"ק  וכרך  שיצא,  החדש  התורה  אור  כרך  ספרים,  שני  הק' 

באמצע ההתוועדות אמר הרבי18: 

זה עתה - ב"השגחה-פרטית" - הובא מבית הכורך ספר מתורתו של בעל יום ההולדת 
-  אדמו"ר הצמח-צדק, אור התורה על מארז"ל וענינים . . בספר הנ"ל, ישנם כמובן 
ריבוי ענינים עד אין סוף, אבל עתה נתעכב על ענין מסויים המופיע בתחילת הספר...

בהמשך ביאר כ"ק אד"ש ענין מסוים מתוך הספר, ובסיום הדברים אמר כ"ק אד"ש:

זה עתה הובא מבית-הכורך ספר מתורתו של אדמו"ר הצ"צ, וכבר נתפרסם ענין מסויים 
מספר זה )כנ"ל( באופן של הפצה, כך שברגע כמימרא הגיע הדבר אל כל המקומות 

שבהם שומעים את הדברים הנאמרים כאן.

 ומכיון שהענין דהפצת המעיינות נפעל באופן של זריזות ומהירות - הרי זה מהוה הכנה 
כללות הענין דהפצת המעיינות( תבוא  ע"י  )הנפעלת  הגאולה העתידה  קרובה שגם 

באופן של זריזות ומהירות, במהרה בימינו ממש.

18( ראה התוועדויות תשמ"ג כרך ד' עמ' 2075 ואילך.

"פשוט... שצריך להמשיך עד גמירא )באופן שלא יוגרע כלל מההוצאה-לאור דמאמרי 
הצמח-צדק - שגמרם מוכרח בהקדם ככל האפשרי ויקר ונעלה מאוד:

ואשרי חלקו  וכו'.  וערכו  גודל העניין  כלל  ולא שערתי  וגם ההקדם.  ההוצאה-לאור 
שנעשה על ידו(" 

)הרקע למענה זה מובא לעיל בתחילת הכתבה(
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הגהות בכתי"ק
בסיום שנת ה'תשל"ו, לקראת חודש החגים ה'תשל"ז, הכניס הרה"ח ר' 
משה חיים לוין לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א עלון שהוציא לאור בשנה 
שלפנ"ז )לימים הנוראים ה'תשל"ו( בשפה הרוסית ומבקש את הסכמת 

הרבי להדפסת העלון. הרבי אישר והוסיף הגהות בכתי"ק

 • 

תשרי תשע"ט • גליון ב58



בכריכת העלון כתב הרב לוין שהעלון שהו"ל בשנה שעברה, מתכוננים להדפיס 
 - וזמני הדלקת הנרות  - בחילוף התאריכים  ויוהכ"פ  לשנה הבאה לקראת ר"ה 

המתאימות לשנה זו, ושואלים אם זה נכון.

כ"ק אד"ש סימן עיגול על המילים "זה נכון" ]ושינה הנקודה לפסיק[, והוסיף:

 "אבל מוכרח לתקן שגיאות דקדוק הרוסי, אף שנדפסו 

]וכאן סימן הרבי בעיגול להמילים "שהו"ל בשנה שעברה" וסימן בחץ להכניסו 
כאן[ - וק"ל.

כן להשמיט שנהוג ללבוש בגדי לבן".

ובצד הוסיף: "עד"ז כדאי גם לחה"ס".

בפנים החוברת עשה תיקונים דלהלן:

"יום הזיכרון"  על ההסבר שר"ה הוא 
 Memorial שמובנו ברוסית הוא כמו[
Day"" באנגלית[, סימנו הרבי בעיגול 
סביב המילה, ועשה סימן שאלה וסימן 

קריאה וסימן חץ לזה.

נרדף  לשם  הוחלפה  ]המילה 
שמשמעותו "יום של זיכרון  כבאנגלית 

 ]"Day of Remembrance"

- על המילים "ימים שבין ר"ה ויו"כ", כ"ק אד"ש מחק 

"בין ]ר"ה[" ו"ו]יו"כ[", ותיקן "מ]ר"ה[" "עד ]יו"כ[".

זה הוא להביא חרטה  הי' כתוב: "הרעיון של טקס  בההסבר של מנהג הכפרות 
ידי מחשבה שגורל דומה לעוף זה מחכה גם לנו על חטאינו, אבל  אמיתית על 

ברחמיו של הקב"ה הוא יסלח לנו במקרה שנעשה תשובה אמיתית".

כ"ק אד"ש מחק את המילה "מחכה" ותיקן: 

"הי' יכול להיות, רחמנא ליצלן". ומחק את המילה "במקרה" וכתב )בלה"ק(: 

"ולכן צ"ל".

בקטע על בקשת מחילה אם העליבו מישהו "על ידי מילה או מעשה", כ"ק אד"ש 
מחק "מעשה" ותיקן

ל"פעולה".
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אין לי עם מי לחלק עוצם התרגשותי לבד 
מרבינו הקדוש שליט"א, כי הוא שליט"א 
האחד המיוחד אשר מלבד אצילותו אשר 
וטהרתו  קדושתו  ומלבד  ד',  מרוח  עליו 
נבג"ם  והטהורים  הקדושים  מאבותיו 
זי"ע, וקדושת עצמותו אשר משח אותו 
ד' לנשיא בישראל, אשר בכל זה אין לי 

שום השגה.

•

היומא  התאפקות  ברוב  מעט  אצייר 
ראש-השנה  של  ימים  דשני  אריכתא 

השתא:

ערב ראש-השנה לפני עלות השחר באנו 
בהשעה  ברית",  "זכור  סליחות,  לאמור 
נשיאה  דבי  חתנא  אלינו  ירד  חמישית 
הי'  לא  מה"מ[,  אד"ש  ]כ"ק  שליט"א 
עוז בנפשי לצוות להתחיל סליחות בלא 
כולנו  ועמדנו  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק 
מחרישים נשברים ונדכאים, וכמה חכינו 
הקדוש  רבינו  ויכנס  מעט  עוד  אפשר 
שליט"א, וממקומו ירמוז בפניו הטהורות 
להתחיל, כמנהגו בקודש, וכל בעלי רגש 
מאתנו עומדים ומביטים בעיני דמע על 
כי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  מקומו 
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יפקד מושבו! חוט של רחמניות משוך הי' 
וכל אחד  על פני כל אחד ואחד מאתנו, 
ואחד עצר רוחו הקשה והתאפק בכל כוחו 
ומחשבותיו  תעלומותיו  מחבירו  להסתיר 

ורוב התרגשותו.

להתאפק  עוד  יכול  לא  אשר  הראשון 
באמרו תהלים בלחש ויתן את קולו בבכי 
חתנא  הי'  דכא,  עד  עצמותינו  כל  ושבר 
ָאט  מה"מ[,  אד"ש  ]כ"ק  נשיאה  דבי 
גַארטל  זיידענען  מיטן  שטילינקער  דער 
געוויין  ערשטין  דעם  הָאט  שליט"א, 
ַארויס גישָאסען ]השתקן הלזה עם אבנט 
ראשון[,  בבכיו  פרץ  שליט"א,  המשי 
ויצעק אל ד' בצר לו, זעקה גדולה ומרה 

מפנימיות נפשו, ואחריו כל ישרי לב..

וראיתי אני כי מהבכיות לבד לא יהי' שום 
פַאטש  ַא  עוז  בי  הרהבתי  ]סדר[,  טָאלק 
גיטָאן ]נתתי דפיקה[ על שולחן הקריאה, 
]שקט!  סליחות  זָאגן  דַארף  מען  שַא 
צריכים לומר סליחות[, ושלחתי את אחד 
שמענו  ולא  העמוד,  לפני  שי'  מהזקנים 
אף מלה אחת, רק בכיות עד אור הבוקר.

הבוקר אור, עמדנו להתפלל, אחר התפלה 
"התרת נדרים" במנין גדול, אח"כ תחת 
שליט"א  לכ"ק  טלגרמה  ערכנו  פדיונות 
און עס איז געווָארן גרינגער ָאפן הַארצן 

]הוקל על הלב[.

כמו  אצלי  הי'  דהשתא  ראש–השנה  ערב 
מקום,  לי  מצאתי  לא  באב,  תשעה  ערב 
לעלות  הימים,  כל  מן  יותר  הי'  ארוך 
למעלה להיכל כ"ק שליט"א לא יכולתי, 
לא רציתי לעורר הכאב להרבנית שליט"א 

ולבנותיו שי' כי ידעתי את נפשם מערב 
בעת הסעודה אשר סעדתי שם.

אחר חצות היום הלכתי לידידנו הרב זלמן 
יצחק שי' ]=וולשאניק[ לשפוך את נפשי, 
ושם למדתי לפניו ברוב חיות המאמר זה 
יגיעי  מעט  וינוחו  תרס"ב,  דשנת  היום 

כוחי, ומצאתי מעט נופש לנפשי.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  המנין  סדר 
השתא, לא כמו שנה העברה, לנו הגברים 
ניתן רק חדר אחד הראשון, והשני ששם 
כ"ק  עם  ]שנסע  פייגין  יחזקאל  הרב  הי' 
אדמו"ר מהוריי"צ לארה"ב[ ניתן לעזרת 
הקטון  וחדר  החצר,  דרך  והילוכן  נשים, 
אדמו"ר  לבנות  ניתן  שי'  הרש"ג  של 
ואין לזר אתן, הרבניות  שליט"א לבדנה 

מתפללים ג"כ בעזרת נשים הנ"ל.

הדלת מחדר הראשון להשני נסגר לגמרי, 
השטענדערס  העמדנו  המזרח,  ונתרחב 
המאריכים  העובדים  החסידים  עבור 
בתפלתן, והמוכרחים להתפלל ליד הקיר.

חתנא  מתפלל  החלון  אצל  זוית  בהקרן 
דבי נשיאה שליט"א, אחריו כלומר אצלו 
הגבאי  עומדים,  לימין  משמאל  במזרח 
כותב  אלטהויז,  ]רא"ח  הרא"ח  ראשון 
חפץ  מרדכי  הרב  שני  הגבאי  היומן[, 
שליט"א, הגביר החסיד באמת הרב אהרן 
הרש"י  מאחיו  הגדול  הכהן  שי',  חפץ 
ב"ר  שמרי'  ]הרב  הקטון  והרש"ג  שי', 
נתן גורארי'[, ואילך ארון הקודש, ומקום 
כ"ק שליט"א הקדוש, והדלת ג"כ סתום, 

ופותחים רק בעת הצורך.
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מספר המתפללים הי' מחמשה עד ששה 
מנינים, לבד הנשים והטף, אשר מגיע ג"כ 
לשלשה מנינים כן ירבו. נוסף על הבע"ב 
חסידים דאתשקד, ה"ה הרב מהאראדאק 
]הרב יוסף דוב קסטל[ עם בניו הנוסעים 
הטובים,  בניו  עם  המאסקוויר  לארה"ב, 
ווייצמאן  והרב  ילדיו שי',  הקיפיליר עם 
שי' עם כל ב"ב שי'. לכל אחד ניתן מקום 
ראות  ועפ"י  וערכו,  כבודו  לפי  מיוחד 
ַאלעמען  השתדלתי  ראשון.  הגבאי  עיני 
שטעלן צופרידען ]שכולם יהיו מרוצים[. 
של  ]נכדו  הארנשטיין  מענדל  להאברך 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע. לימים חתנא 
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאה  דבי 
נ"ע וגיסא דבי נשיאה של כ"ק אדמו"ר[ 
לשולחן  מעבר  מיוחד  כסא  העמדתי 

הקריאה.
•

נתאספנו  צהרים  חמישית  שעה  בערך 
יש  כי  פתאום  ונודעתי  מנחה,  להתפלל 
שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  טלגרמה  עבורי 
ומה  אומר  מה  טובה,  לשנה  ברכה  עם 
אדבר? האם בכח אנושי לתאר מקצת מן 
וברוח  בחומר  שמחתי  רוב  את  המקצת 
חדשים  חיים  הרוח  הראשונים?  ברגעים 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בי  הפיח  אשר 

בהטלגרמה הזאת לא אשכח לנצח.

התבוננתי  מקומי,  על  הקיר  אל  עמדתי 
בי  לי  ויש  הדק..  היטב  לי  הידוע  ערכי 
לנגדי  שלי  טוב  הלא  כי  טובה  השגה 
כבוד  הוד  את  לפני  וציירתי  תמיד... 
שליט"א  ורבינו  מורינו  אדונינו  קדושת 
מעוד שלא נברא? מבטן מי יצא? מעלייתו 

ולידתו  הורתו  הקדומה?  במחשבה 
וסנדקותו? חינוכו ושמושו לרבינו הגדול 
פועל  ממנהל  חתונתו?  זי"ע?  נבג"ם 
תו"ת? נשיאותו מיום אשר זכיתי לראותו 
פעם הראשון ג' בהעלותך תרפ"ב, אשר 
ועד היום לא סר מעלי צלו הטהור  מאז 
אשר  ממש  בעיני  ראיתי  והכל  והקדוש. 
מהם  הרבה  לזה, אשר  זכה  אחד  גם  אין 
אף  מגלה  ואינני  אתי  היום  עד  צפונים 

להיותר קרובים, ועוד חזון למועד...

הטמנתו על הבַאלקָאן ]המרפסת[ מוצאי 
]המאסר[  הַארעסט  תרפ"ד?  שובה  שבת 
ל"ע מתחלתו עד סופו? האסיפה כללית 
מהתם  היציאה  לענינגראד?  דוועידת 
]הספריה[,  הביבליאטיעקא   עם  להכא 
וועט  ער  אויב  ַאז  איהם  זָאגט  "גייט 
]לכו  ניט"  איך  פָאהר  ספר,  איין  לָאזין 
ואמרו לו שבאם ישאיר ספר אחד אינני 
נוסע[, ואמר.. "רבי, ס'איז דאך סָאווטסקי 
ווילַאסט, מיט זיי דַארף מען רעדן ַאביסל 
עמהם  בריה"מ,  הרי  זה  ]רבי  ווייכער" 
"צו  ברכות[,  יותר  קצת  לדבר  צריך 
שּפעט מיין קינד הָאסטו מיר ָאן גיהויבן 
התחלת  ילדי  מדי  ]מאוחר  לערנען.." 

ללמד אותי[.

אה"ק,  ווארשא,  ווילנא,  ווארשא,  ריגה, 
הפרעות ל"ע באה"ק למחרת הפרדו!

ועתה? ניו יורק? ידידי הרב מפאגראביסל 
]קטעים[  הווירעזקיס  כל  לי  שלח 
השתדל  ובפרטיות  דהתם,  מהעתונים 
ולצייר את  לתאר  מגעת  שידו  מקום  עד 
וכולנו אנ"ש קוראים  אשר בעיניו ראה, 
ושמחים ברוב הפלאה והתפעלות גדולה.
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שי'  מאנ"ש  אחד  גם  אין  אשר  נפשי  חי 
הענין,  בעומק  להתפעל  ממה  יודע  דפה 
מעט  משיג  לבדי  שאני  לי  וכמדומה 
קולות  והקולי  הרעקלַאמעס  כל  מזעיר, 
וספדו  שרריא  שררו  אשר  בעיתונים 
ספדיא, אינם מתמיהים אותי כלל וכלל, 
יודע ומבין אנכי את ערכם הן לימין והן 
לשמאל, ובעת שרואה אני בעיני את רוב 
הכבוד הנפלא ההוד וההדר אשר חלק חי 
העולמים מחכמתו וכבודו לרבינו הקדוש 
יושב  אני  עצמה  שעה  באותה  שליט"א, 
]בהשבר[  בהצוברָאכענקייט  ומתבונן 
בלי  גבול לקבל  בבעל  והיכולת  הנוראה 

גבול.

קדמוניות  משנים  גדולים  הרבה  ולפני 
אשר לא זכו לנשיאות, ומהעדר יכולתם 
בנעורי  שמעתי  כאשר  כבוד,  לקבל 
מחסידים זקנים ע"ה. ובזה ברור לי שלא 

טעיתי ואשר רק מזה צריכים להתפעל.
•

ערשטע  דיא  הזאת  התבוננות  ואחרי 
קודם  ד[ראש–השנה  ראשון  ]ליל  נַאכט 
מהטלגרמה  נודעתי  אשר  אחרי  מעריב, 
את  בע"פ  עצמי  לבין  ביני  אמרתי  אלי, 
מ"ו:  פרק  מתניא  הקדושות  האותיות 
ורב  גדול  וכמה אם מלך  ועל אחת כמה 
לאיש  והעצומה  הגדולה  אהבתו  מראה 
הדיוט נבזה ושפל אנשים ומנוול המוטל 
באשפה כו' ומקימו ומרימו מאשפתו כו', 

ובזה התפללתי המעריב הראשון.

הי'  די  בלי  עד  נח"ר  וגודל  תענוג  רוב 
הרמ"מ  נשיאה  דבי  חתנא  מתפילת  לנו 
שליט"א ]כ"ק אד"ש מה"מ[ הוא האריך 
יותר  בערך  הראשון  מעריב  בתפלתו 

משתי שעות ומחצה ברוב דמעות וזעקות 
מפנימיות הלב ... ובכלל הנהגתו בראש–

הטבילות,  הפלאה,  בדרך  היתה  השנה 
התפלות, הדיבור, האכילה ושתי', השינה, 
לא–ל  והודיתי  פקיחא,  בעינא  הסתכלתי 
בעד חסדו הגדול אשר עשה אתנו אנ"ש, 
ביאת  עד  לעולם  הזה  חסדו  יסור  לא  כן 

הגואל.

בכל הכיבודים השייכים אל כ"ק אדמו"ר 
שליט"א  הרבניות  אופן,  בשום  רצה  לא 
הציעו לפניו לא פעם ולא שתיים, וגם אני 
הרבה  דברתי  ולב  ובלב  לנסותו,  רציתי 
אתו והפצרתי בו להיות מפטיר או לאמור 
הפסוקים קודם התקיעות, ונוכחתי באמת 

לדעת כי אינו חושב גם לרצות בזה.

התיבה  לפני  התפלל  הראשון  המעריב 
הרב וויצמאן, שחרית ביום ראשון הרנ"ג 

שי'

שי'  הר"י  ראשון  ביום  מוסף  הלוי, 
מגידסון, מעריב ליל שני שחרית תקיעות 
ומפטיר הר"א חפץ שי', כי יאר–צייט לו 
שי'  הרש"י  שני  ביום  מוסף  ההוא,  ביום 
הכהן, מפטיר ביום ראשון הרמ"ח שו"ב 

שי'.

גישמַאק  גַאנץ  גידַאוונט  זיך  הָאט  בכלל 
משני  בטוב[,  מאוד  "הלכה"  ]התפילה 
טעמים: הא' די צובראכינקייט ווָאס דער 
]השבר  זיך  בַא  ניטָא  איז  שליט"א  רבי 
והב'  במקומו[,  איננו  שליט"א  שהרבי 
מוז  פַארלָאזן?  וועמען  אויף  זיך  ניטָא 
מען אליין ]אין על מי לסמוך? מוכרחים 
המעשה  כידוע  בעצמינו[,  לעשות 

מהטאלנער זי"ע...

63 אבינו מלכנו • תשרי תר''צ







הרבי מבקש לראות את הס"ת לרפואתו 
בקשר עם סיום כתיבת ס"ת לרפואת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ותחילת כתיבת ספר 

שני, סיפר המזכיר הרחי"ק את אשר התרחש בחדרו הקדוש של הרבי:

תחלה, הי' זה בשבת קודש לאחר התפלה. נכנסנו - אני וד"ר ווייס - אל הקודש פנימה, 
ע"מ לבקש מהרבי שליט"א משקה עבור חגיגה זו. ד"ר ווייס נכנס בשמחה מיוחדת 
ואמר: רבי, מיר גייען זאגן דעם רב'ן לחיים. והרבי האט געשמייכל, ועם שמייכל זה 
הרבי שליט"א  בירכנו את  אמן.  ענה  והרבי  ברכה,  לכוס. עשינו  מזג מהבקבוק  הוא 
בבריאות שלימה, והרבי ענה אמן. ד"ר ווייס - עם עוד כמה מאלו שנכחו במקום - אמר 

לרבי לחיים, וזה הי' עם אויסערגעוויינלכע צופרידנקייט ]בשמחה מיוחדת[.

לאחר הסיום  היתה הצעה, שהיות והרבי מביא בהמנהגים, שהענין של נישוק הס"ת, הוא 
סגולה לרפואה ואריכות ימים ושנים טובות. אולי היה כדאי להכניס את הספרי תורה צום 
רב'ן זאל געזונט זיין. שאלנו ע"כ את הרבי, והשיב בחיוב. לפועל, בסביבות השעה 8:00, 
העלנו את הספר תורה להיכל כ"ק אד"ש, ותחלה הקראנו את הלשון שכתוב על המעיל 

שהס"ת נכתב לזכות... לבריאות הנכונה... ויוליכנו קוממיות לארצינו...

)כ"ב אלול תשנ"ב(

המצב מכך שהרבי לא יהיה עם החסידים
נודע, שהלילה ניגש האח )הגוי( לכ"ק אדמו"ר שליט"א )בראותו שמשהו אינו כשורה(, 
ומכיון שידע אודות זה שהרבי יצא היום לחדר )המיוחד( הנ"ל )שזוהי הפעם הראשונה 
- מזה ג' חדשים - שהרבי יוצא מחדרו, ופעם ראשונה - מאז ז"ך אד"ר - שהרבי רואה 

את בית הכנסת(, שאל את הרבי כמה שאלות. 

"האם הרבי הי' בחדר הנ"ל", והשיב בחיוב. "האם הרבי נהנה מזה", והשיב בחיוב. 
"האם זה שעתה משהו אינו כשורה זהו בגלל שהרבי הי' שם", והשיב בשלילה. "אולי 
זהו בגלל שמחר הוא יום ראש השנה וזו תהי' הפעם הראשונה - מזה 42 שנה - שהרבי 
לא יוכל להיות עם החסידים בימים הנוראים ולכן אינו מרגיש בכי טוב", והשיב בחיוב.

)מוצש"ק כ"ח אלול תשנ"ב(

הרבי מורה למשב"קים לרקוד לצלילי הטייפ
בכל יום ששי היה מבקש ר׳ משה קליין רשות מהרבי, וכשהסכים, היה מטאטא את 
החדר הק' ואח"כ רוחץ את הריצפה, וגם מנגב עם סמרטוט וקצת מים את כל המדפים 

של הארונות והחלונות וכו' וכו'.
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את  שאל  משה  ר׳  שאל  השישי  מימי  באחד 
עם  טייפרקורדר  להביא  אפשר  האם  הרבי 
ניגוני ניח"ח, הרבי הסכים והדליק הטייפ עם 
ניגוני חב"ד. כשהרבי היה מאזין היה דופק עם 

ידו השמאלית על המיטה, לפי קצב הניגון. 

עומד  היחידות,  שלחן  יד  על  אז  עמד  הוא 
מוכן למלא כל בקשה של הרבי. פתאום נכנס 
לחדר.  גאנזבורג  בער  שלום  הרב  המשב"ק 
הרבי עשה בידו השמאלית תנועה כמו שהיה 

עושה ביציאתו מתפילה בביהכנ"ס לעודד את השירה, ואמר לו: נו. רשב"ג שאל "האם 
הרבי רוצה משהו?" והרבי מסמן שוב בידו הק' תנועה ואמר לו "נו", ואז הוא שאל: 

"דער רבי וויל אז איך זאל טאנצן?" )הרבי רוצה שארקוד?( ונענע בראשו הק' כן.

והרשב"ג התחיל לרקוד בחדר לפי קצב הניגון שהיה אז. פתאום הרבי סובב את ראשו 
לצד מערב, הסתכל על ר׳ משה, ועשה בידו הקדושה תנועה ממערב למזרח ואמר "נו". 

ושאל גם הוא "האם לרקוד איתו?" והרבי נענע בראשו כן.

כך רקדו יחד שניהם באמצע החדר והרבי עודד בידו הק' עד שהשיר נגמר, והיה חיוך 
גדול נסוך על פניו הקדושות.

השלט שנתלה בבית חיינו לרגל סיום הכנסת ספר התורה 
 הראשון  לרפואת הרבי מלמ המשיח שליט"א.

משמאל: תמונות מהשמחה
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הקהל רוצה לאחל לרבי "גוט שבת"
. . לאחר רגעים ספורים ראו תזוזות בתריס החלון השלישי. הקהל הבין שהמעמד של 
ראש השנה - בו ראו את הרבי פנים בפנים לפ"ע - חוזר על עצמו, והתחילו לנגן בעוז. 
מיד לאחר מכן נפתח התריס לגמרי וכולם ראו את הרבי שליט"א )מבעד לחלון לא 

בהיר לגמרי(. פניו הק' היו רציניות ומאירות. 

לאחמ"כ משפנה הרבי שליט"א מעט לשמאלו )שם עמד הריל"ג(, הבינו שהרבי רוצה 
לסיים. וכששאלוהו על כך, הנהן בראשו הק' לחיוב, ואז הורידו את התריס. באותם רגעי 

פרידה )הזמניים( הזיל הקהל דמעה )ואף נשמעו פה ושם בכיות( והגביר את שירתו.

לאחר מכן נודע מה הי' בעת סגירת התריס האמצעי. הרבי סגר את הסידור והרימו 
)ע"מ לתיתו להמזכיר הריל"ג(. המזכיר לא היסס, ושאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
"אפשר דער רבי וויל פאר דעם, גייען צום פענצטער )השלישי, הבהיר יותר(, אז דער 
עולם זאל קאנען זאגן גוט שבת דעם רבין שליט"א" ]אולי הרבי רוצה לפני זה, ללכת 
לחלון השלישי, שהקהל יוכל לומר "גוט שבת" לרבי שליט"א[, והרבי הניד בראשו הק' 

לחיוב, ואז הזיזו את הכסא לחלון השלישי, כנ"ל.

)שבת וא"ו תשרי(

האח הגוי שצעק לדגים 
"בשביל הרבי"

בשבוע  שאירעה  מעניינת  אפיזודה 
שעובד  יהודי  הלא  ה'אח'  עם  האחרון 
הרבי  לדברי  בקשר  הרבי,  של  בחדרו 
ש"השלחן  הבר",  ושור  ה"לויתן  אודות 

ערוך והכל מוכן לסעודה".

לפני כשבוע יצא האח הגוי לחופשה, בה 
תכנן )כמנהגו והנאתו( לדוג דגים, ולפני 

תמונות מאלול תשנ"ב - בניית המרפסת והחדר המיוחד
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יציאתו ביקש את ברכתו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה. במוצאי צום גדליה 
חזר האח עם דג "סלומון" ענק וסיפר, שבשעת הדיג לא הצליח במלאכתו, אז נזכר 
ולפתע עלה בחכתו דג ענק  וצעק "בשביל הרבי, בשביל הרבי",  בברכתו של הרבי 
הנראה כלויתן. הנ"ל הביאו לר' ש"ב גנזבורג כדי שיבשלו וייתן ממנו חתיכה לכ"ק 

אד"ש.

יצויין שחלק הדג זה היה תלוי במשך זמן מה ב'פראנט' חנות הדגים של משפחת רסקין 
)שעל רחוב קינגסטון עוו'(.

אסיפה בעקבות השמטת יחי אחרי התפילה
תפילת שחרית, הקהל יצא מרוגש מאוד מהזכות הגדולה לה זכו זו הפעם העשירית 

בשנה זו לראות את אבינו מלכנו.

היו שהעירו את תשומת הלב ע"כ ששכחו משום מה להכריז ג"פ את ה"יחי אדוננו 
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" והרי דבר זה מוסיף חיים בהמלך, וכפי שהרבי 
"יחי המלך" ה"ז מוסיף חיים על  ניסן תשמ"ח( שכשמכריזים  ב'  )שיחת  עצמו אמר 
חיותו. כמובן שהתקיימו אסיפות רבות ע"מ לראות איך לתקן דבר זה מבעוד מועד, 

ודיברו שבע"ה הלילה כשהרבי יצא לתפילת ערבית, יתקנו את המעוות.

)ט"ז תשרי ב' דחגה"ס(

המודעות זעקו: מלך המשיח היום ב-770
על כתלי 'בית רבינו שבבבל' ועל רחוב קינגסטון עוו' הודבקו הלילה מודעות בדבר 
סיום הרמב"ם הגדול שאמור להיערך ב'בית רבינו שבבבל', המילים הבולטות והגדולות 

)עד ענקיות( שבמודעות היו מלך המשיח - היום - 770. 

וכבר סיפר אחד הדוברים בסיום )שלמחרת( שא' שאל אותו מה כתוב שם? מלך המשיח 
היום ב-770? וענה לו, שאכן גם הוא איננו מבין. מדוע דוקא היום? כל יום הוא שם?! 

רק כנראה שהפירוש הוא שהיום הוא מגיע.

)ד' אלול תשנ"ב(

הרבי עובר על המאמר ומאשרו כ"מוגה"
בשעות הצהרים של יום שישי, נכנס המזכיר הרחי"ק אל הקודש פנימה, וביחד עם 
המכתבים הביא גם מאמר )בדפים גדולים( לשמח"ת להגהה, המזכיר הודיע ע"כ לרבי 
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והניח את המאמר על השולחן, כשסיים להקריא את המכתבים והתכונן לצאת, רמז לו 
כ"ק אד"ש שיתקרב, וסימן שברצונו לראות את המאמר. 

)ה'פנים'  ועמוד  כל עמוד  כל המאמר, על  ועבר על  כ"ק אד"ש הרכיב את משקפיו 
כדי  להרחי"ק  בחזרה  מסרו  וכשסיים,  הסוף,  עד  דבר'  מה'פתח  והמראי־מקומות( 
'מוגה'", והשיב בחיוב.  להדפיסו. הרחי"ק שאל "האם אפשר להדפיסו בתור מאמר 
)בידו(  לו  סימן  אד"ש  וכ"ק  דבר'",  ה'פתח  על  לכתוב  תאריך  "איזה  שאל  הרחי"ק 
שיאמר הוא. המזכיר שאל על ערב חג הסוכות )כנהוג כשהרבי כותב בחוה"מ(, והרבי 
חוהמ"ס",  "ערש"ק  שאל  המזכיר  להיום.  )בידו(  וסימן  לשלילה,  הק'  בראשו  נענע 

והרבי נענע בראשו הק' לחיוב.

כולו מבולבל ונרגש יצא המזכיר את החדר וחיפש את הרה"ת ר' חיים שאול שי' ברוק 
מ'ועד כתבי קודש' כדי שידפיסו עוד קודם השבת. בתוך דקות נודע ב-770 ובקראון 
הייטס כולה ע"ד הגילוי הגדול הזה, ש"יצא מאמר מוגה לשמח"ת", ושמחה גדולה 

היתה בקרב הציבור כולו.

'ועד הנחות בלה"ק' הספיק להדפיס את המאמר עוד קודם השבת וכבר בליל שבת 
חילקוהו בביהמד"ר. המאמר נחטף בצימאון רב.

)יום שישי י"ט תשרי(
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יעמוד אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח!
לסיום, כשהרב שוסטערמאן אמר את ה'יעמוד' על הפריערדיקער רבי, אמר על כ"ק 
אד"ש "אדוננו מורנו ורבינו )וענו כל העם יחדיו ואמרו( מלך המשיח... בן הרב ר' לוי 
יצחק". אימה ופחד אחזה בבעל קורא )כמידי שנה( עקב קריאתו את שמו של הרבי 

שליט"א, בפרט עם התוספת הזאת לראשונה.

 )יום שמחת תורה(

במעצר יעצו לו איך לפרסם משיח חוקית
בכינוס היום נאם הרב איצ'קע גאנזבורג וסיפר: 

הדפסתי 400.000 דפים משיחת הרבי שליט"א )שהודפסה ב'ניו-יורק-טיימס'( אודות 
משיח, נתתי לריל"ג את הדפים ע"מ למוסרם לרבי שליט"א, ולאחר כרבע שעה אני 
פוגש אותו והוא אומר לי: הרבי לקח אחד, וסימן, שאת השאר יש להחזיר לי כדי שיהיה 

לי עוד חומר לזרוק...

לפני שבועיים הגעתי לאייר-פורט וכך נסענו אני והרב יוסף רוזנברג במטוס וזרקנו 
כמה עשרות אלפי עותקים. כשגמרנו לזרוק, אמר לי ר' יוסף רוזנברג, שעם מטוס א"א 
להתמקד כ"כ איפה שרוצים, שהרי מלמעלה קשה להבחין בדיוק איפה צריכים לזרוק, 

וע"כ, הציע, שנשכור מסוק.

בהמשך היום שכרנו מסוק, בו נסענו וזרקנו בכל המקומות, כולל ב'גן ישראל'... )שכל 
התורמים ביקשו שלא נפסח על מקום זה בתוך כלל ישראל(, זרקנו גם בכ-300 בונגלו'ס 
של סאטמער'ס, וכשנגמרו לנו הדפים והוצרכנו לרדת ולהביא עוד, חיכתה לנו כבר 
המשטרה עם שלושה מכוניות ו"תפסה" את ה'פושע' הגדול. לקחו אותי לחקירה ואסרו 
עלי להמשיך בפעולות מסוג זה. אבל... הם אמרו לי, שביום ראשון נמצאים על החופים 
כחמשה מליון איש, ולכן כדאי שאסע עם מטוס הקשור לשלט על משיח, כי לכך לא 

צריך אישור.

לפועל, ביום ראשון שאח"כ, לקחנו שלט שאורכו כ-12 מטר ובו כתוב באנגלית משיח 
מגיע - )MOSHIACH IS COMING( חיברנו אותו למטוס והסתובבנו בו במשך כ-6 

שעות )!( לאורך כל חופי מדינת ניו יורק, מ'לונג איילנד' עד 'אטלנטיק'.

הכנסתי את כל זה )כולל תמונות מהפעולות( בכתב לרבי שליט"א, והריל"ג אמר לי 
שהרבי נהנה מזה מאוד.

)י"ד אלול תשנ"ב(
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קמפיין משיח בניו יורק
בשעות הערב התקיים כינוס מיוחד לכל התמימים ד-770 לקראת המבצע החדש "משיח 

בניו יורק" שנערך ביוזמתם של כמה מהתמימים יחד עם הוועדה לדוברי עברית.

הכינוס התקיים ב-770 למעלה, ראשון הדוברים הי' הרה"ח שניאור זלמן שי' ליברוב 
שליח כ"ק אד"ש בפלטבוש, שחישמל את האוירה בדבר חשיבות מבצע משיח מכיון 
שזה החיים של הרבי שליט"א וממילא ע"י המבצע תבוא הרפואה, אחריו דיבר מנהל 
הועדה לדוברי עברית - קווינס הרה"ח שרגא שי' זלמנוב שניתח באופן פתלוגי את 

דמותו של האיש הישראלי בניו יורק ואיך צריכים להשפיע עליו בנושא זה.

את  מעשית  בצורה  שהסביר  הערב  של  היוזם  וילהלם  שי'  שלמה  הת'  דיבר  לסיום 
הפעולות הנדרשות, שכל בחור יאמץ לו חוג בית למסור שיעורים בעניני משיח, וכן 
לחלוקת חומר במבצעים וברחובות קריה על משיח, וכפי הנודע בקרוב יוציאו חוברת 
מיוחדת עם כל מיני ראיונות בנושא זה. כן הודיעו את שמות האחראים לכל המבצע 
דובער  ושלום  דוברוסקין  מנחם  דוב  קפלון,  עוזיהו  וילהלם,  שלמה  התמימים  הזה, 

גרינברג, הקהל התפזר בהרגשה מרוממת.

)יום ב' י"א מנחם-אב(

משיח ביפער'ס
הקודש,  שיחות  בשמיעת  הרבים  בזיכוי  לו  רב  שידיו  הלברשטאם,  ברוך  חיים  הרב 
ובראיית פני המלך, משראה את הקהל איך שהוא צמוד יום וליל לבית משיח )לאחר 
שאת ה'אלארם' לא מפעילים, וכמעט לכל תפילה יוצא נשיא דורנו, אם כי בשעות לא 
קבועות(, נקט ביוזמה ברוכה, והביא כמה עשרות ביפרים מיוחדים, בהם יקבלו הודעות 
על יציאת מה"מ לתפילות וכיו"ב, כך שבמשך היום יוכלו כולם להתעסק במלאכתם 
את  יקבלו  וכיו"ב,  לתפילה  יוצא  שמה"מ  שיוודע  שברגע  בידיעה,  ובבטח,  בהשקט 

ההודעה בביפר. ההודעות מתקבלות בכתב והביפר נמכר תמורת סכום סמלי.

ליד  ארוך  תור  הגיעו, השתרך  רבות(  עליהם  דיברו  )שכבר  כשנודע שהביפרים  מיד 
החנות של .W.L.C.C וכולם קנו מצרך חיוני וחשוב זה. כמובן שתוך זמן קצר נגמרה 

הסחורה וכולם הוצרכו להמתין עד להגעת סחורה חדשה.

הנהלות הישיבות ברכו על היוזמה, בפרט לאחר אזעקות השוא שהפריעו כמ"פ למהלך 
התקין של סדרי הלימודים. הנהלת ה'קבוצה', שאצלם הענין רגיש יותר )וע"כ דאגו 
עד עתה לשלוח בחור ללמוד ב-770, כדי לעדכן ברגע של אמת(, שמחו שבעתיים וקנו 
מכשיר ביפר עבור א' התמימים, כך שהבחורים יוכלו לשבת על התורה ועל העבודה 

רגועים ושלוים.
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גם הנהלת ישיבת אהלי תורה הממוקמת הרבה יותר רחוק, שמחו מאוד על היוזמה 
הברוכה, והאיצו בתלמידיהם לרכוש את הדבר.

היו:  הראשונות  הנסיוניות  ההודעות  ובין  ביפער'ס",  "משיח  נקרא  בישראל  שמו 
Moshiach is on the way )= משיח בדרך(.

)ט' מר חשוון(

שגרת הכוננות של התמימים
 אם ננסה לתאר את המצב החדש אליו נכנסנו ואת שגרת החירום שסו"ס ת"ל אליה 
הגענו )אם כי ברור שאיננו מסתפקים בזה כלל ועיקר( הרי שהמצב הוא כך: הבחורים 
יושבים רכונים על גמרותיהם, זה באהלי תורה הנמצא במרחק של כ-10 דקות מ-770, 
היום- בדאגות  עסוקים  האנשים  שאר  דקות.  כשלוש  של  במרחק  תורה  בחובבי  וזה 
יומיות, ועולם כמנהגו נוהג, כשלפתע נשמעת אזעקה, ובתוך שניות עוזבים כולם את 
עיסוקיהם ורצים לבית משיח. בשעה כזו נראה רחוב 'קינגסטון' כבמצב מלחמה ואוירת 

חירום. השוטרים כבר הורגלו לבהלה מסוג זה.

)כ"ה תשרי(

ערב שבת בהיכל הקודש
בהתפעלות  הי'  הנודע  וכפי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אצל  טישהאלץ  ד"ר  ביקר  היום 
גדולה מהמצב רוח וכו', בו מצא את כ"ק אדמו"ר שליט"א. בסיום ביקורו איחל לו הרבי 

שליט"א "גוט שבת".

והציג  כ"ק אדמו"ר שליט"א,  נכנס המזכיר הרחי"ק אל  כניסת השבת,  לפני  כשעה 
בפניו את ספר השלוחים חלק ד', שראה זה עתה את אור הדפוס. כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לקח את הספר ועיין בו במשך למעלה מעשרים דקות.
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)יום שישי כ"ו תשרי(

אלבום משיח שהרבי ביקש להשאיר בחדר
ביוזמת משרד השלוחים הוחלט להוציא לאור אלבום מיוחד בו יכונסו כל הפעולות 
והיום  שעשו השלוחים ברחבי תבל בענין המשיח. עמל רב הושקע בהכנת האלבום 

הושלם הוא והוכנס לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

האלבום מורכב מכחמישים עמודים שכ"א מתאר בקצרה את פעילותו של שליח מסויים 
בנושא והוא מלווה בתמונתו של השליח; דו"ח קצר מפעילותו בענין; צילום מכינוס 

שיעור וכדו' בענין המשיח וקטעי עיתונות שפעל להכניסם. 

הספר גדול במידותיו והדור ביפיו, וכאמור זכה היום משרד השלוחים להכניס )באמצעות 
הריב"ק( את הכרך הראשון אל הקודש פנימה. כ"ק אד"ש מה"מ עיין בו משך זמן, 
ובסיימו ענה בחיוב לשאלת המזכיר "האם דבר זה גרם נח"ר רב לכ"ק אד"ש מה"מ". 
כששאל שוב "האם יכול להוציאו מהחדר" נענע בראשו הק' לשלילה, ולשאלה "האם 

להשאירו בחדר" נענע לחיוב.

)ר"ח כסלו(

כשהכיסא רעד מעוצמת העידודים
. . לאחר כשני דקות, בעוד הקהל שמנה לא יותר משלוש מאות איש, שר בעוז ותעצומות, 
הניד הרבי בראשו מעט, ולפתע החל לזרוק את עצמו לצדדיו, ואח"כ אף עם ראשו הק' 
קדימה ואחורה, בתנועות חזקות ומהירות שהקהל לא יכל להשיגם בשירתו. עד כדי כך 
הגיעו פני הדברים, שאינגי ביסטריצקי אולץ להתכופף ולאחוז ברגלי הכסא בכל כוחו 
לבל יזוז ממקומו. אשרי עין ראתה זאת. אך כ"ק אד"ש מה"מ לא מרפה, ושוב ממשיך 
ימינה ושמאלה קדימה ואחורה ביתר שאת וביתר עז, שוב ושוב. הקהל שכבר איבד את 

עשתונותיו, קיפץ וריקד, עלז וכירכר וכו'.

)כ"ח תשרי(

שיר רוסי: "שהרבי ישכח מהרופאים"
הבדלה נגמרה, ובסיום הברכה-אחרונה, בירך ר' שלמה הכהן שי' איידלמן )יחד עם 

אחיו הכהנים( את כ"ק אד"ש בברכת כהנים, וכ"ק אד"ש ענה אמן.

זא  זאביל  אי  זדאראוו  ביל  רבי  "שטאבע  ברוסית  לנגן  החל  קונין  שי'  שלמה  ר' 
דאקטאראוו" ]=שהרבי יהי' בריא, וישכח אודות רופאים[ כשכל הקהל אחריו, וכ"ק 
אד"ש הביט בו בחזקה, ומעט על העולם. כעבור זמן קצר החל להביט על התריס וסימן 
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לסגור, ולאחר כחצי דקה סגרו. בעת הסגירה המשיך כ"ק אד"ש להביט על התריס, 
ולא עודד כלל, לא בידו ולא בראשו - לא ניגנו "יחי אדוננו"... השעה היתה 5:34, וזמן 

הגילוי היה כארבע דקות.

)מוצאי שבת ד' מר חשוון(

הרבי מאזין למאמר באתי לגני ובוכה 

סיפר המשב"ק ר' משה קליין: פעמים רבות ביומא דפגרא היינו מפעילים בגן עדן 
העליון, טייפ עם רמקול של התוועדות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מאותו תאריך.

בליל יו"ד שבט, השמיעו את ההקלטה של י' שבט תשי"א, כשהפעם הוחלט להשמיע 
כ"ק  ובשניה  משה  ר'  האזין  אחת  באוזניה  ברמקול,  ולא  ואוזניות  וואקמן  עם  לרבי 

אדמו"ר שליט"א.

כשהגיע ההקלטה לתחילת המאמר והרבי אומר שם: "אין דעם מאמר . . פון הויבט 
אן דער רבי באתי לגני, ואח"כ שקט כחצי דקה והרבי מתחיל "באתי לגני" עם הניגון 

הידוע של המאמר.

הרבי לקח חתיכת בד סביב אצבעותיו, כמו שהיה עושה במאמר עם המטפחת, ופניו 
השתנו לרציניים מאד, וכך הקשיב כל המאמר )ר' משה שאל כו"כ פעמים באמצע האם 

להפסיק, והרבי נענע בראשו שלא(.

כשהגיע הרבי בהקלטה לסיפורי רבותינו נשיאנו, הנה בכל מקום ומקום בו בכה הרבי 
בהקלטה, הבחין ר' משה כי הרבי מתחיל שוב לבכות ודמעות כמים נשרו על פניו הק', 
הוא חשש לבריאותו של הרבי והציע להפסיק, אך הרבי הניע בראשו הק' לשלילה. 

אותם מפיות בד בהם ניגב כ"ק אדמו"ר שליט"א את דמעותיו שמורות אצל ר' משה.

סיפורו של שלט ה''יחי'' ב-770

כינוס  שבזמן   - ועד"  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  "יחי  הגדול  השלט 
השלוחים תלוי היה באהלי תורה - עבר לאחר הסיום המוצלח של תפקידו לתפקיד 

חדש ונתלה בהיכל המשיח "בית משיח - 770".

"יחי  הענין של  אודות  רבות  ודיבר  ליפסקר  הרב  כסלו, עלה  בר"ח  הודאה  בסעודת 
יהודי שאינו  ועד", כשבין השאר סיפר על  ורבנו מלך המשיח לעולם  אדוננו מורנו 
נמנה על חוג חב"ד שפגשו ואמר לו ש"המודעה של "יחי אדוננו..." היא משהו מיוחד, 
א מוראדיקער מודעה, ואתה יודע איפה הוא נעשה? במקום עבודתי! וזה שעשהו הוא 
יהודי שאינו מנוי על ליובאוויטש אלא על חסידות... ובשמעו שהשלט דחוף ליום שישי 
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לכינוס השלוחים, עצר את כל העבודה שהוזמנה ליום זה ועבד במרץ על הכנת השלט 
החשוב".

)ר"ח כסלו(

הרבי מבקש לקרוא למזכיר להקריא מכתבים
ואינו  מכתבים  שיותר  כמה  בפניו  שיקראו  מבקש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לאחרונה, 
מרפה מהמזכירים. הנה מקרה שארע בלילה האחרון. בשעה 12:15 לערך אכל הרבי 
המזכיר  מכתבים.  בפניו  שיקריאו  שרוצה  סימן  ולאחמ"כ  הקודמים(,  )כבימים  שוב 
הריל"ג הקריא משך זמן, וכשסיים, יצא לדרכו הביתה. באמצע הדרך רץ אחריו האח 
)שעובד בחדרו של הרבי שליט"א( ואמר לו, שהרבי קורא לו והוא רוצה עוד מכתבים. 
המזכיר חזר במהירות לחדרו של הרבי והקריא עוד מכתבים, עד לשעה 1:30 בלילה. 
מה שקרה הוא. שעם צאת הריל"ג מחדר הקודש, סימן הרבי בידו הק' סימון מסויים. 
כששאל המשב"ק )ר' ש"ב שי' גאנזבורג( "האם הרבי רוצה שהריל"ג יחזור ויקריא 

עוד מכתבים", השיב הרבי בחיוב. ואז רץ האח לקרוא לריל"ג.

)ז' תשרי תשנ"ג(

 תמונות נדירות מהמנינים עבור כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בלובי ובזאל הקטן
כאשר כל הדלתות פתוחות עד פתח "גן עדן העליון"
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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 תומ"י



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


