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הרה"ח חיים הלל שי' שפרינגר

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 החמישי בסדרת הקבצים 

של תשרי בליובאוויטש תשע"ט.

קובץ זה יוצא לאור לימי חג הסוכות - זמן שמחתנו - בו מהדרים חסידי חב"ד לרקוד 
כל לילה בשמחה עצומה ע"פ פקודתו הברורה של כ"ק אד"ש וכן יוצאים למבצע לולב 
לזכות את כל בני ישראל בכל מקום במצוות החג. וכמתאים לימים אלו - קובץ זה מלא 
בעניני דיומא הנוגעים לימי חג הסוכות במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ, ובין היתר ימצא 

בו הקורא:

הגהות  מכ"ק אד"ש מה"מ על מאמר ד"ה ולקחתם לכם תשל"ט שהוגה ויצא לאור 
בקונטרס חג הסוכות תש"נ. ההגהות מתפרסמות כאן בפרסום ראשון.

בהמשך לזה הבאנו צרור תמונות מכ"ק אד"ש מה"מ מימי חג הסוכות בשנים תנש"א-
תשנ"ב, התמונות מתפרסמות כאן בפרסום ראשון.

תשל"ו  הסוכות  חג  מימי  ברענען  ליפא  הרה"ח  של  מיומנו  חלק  הבאנו  זה  בקובץ 
במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ, יומן זה נכתב במקורו בשפת האידיש ותורגם על ידינו.

במרכז הקובץ באה סקירה מיוחדת אודות הגיליון המוכר לנו מהשנים הראשונות של 
דור השביעי - שיחות לנוער, הכתבה עשירה במסמכים ומענות נדירים השופכים אור 

על ההוצאה לאור של גליונות אלו ועל המעורבות של כ"ק אד"ש בזה.

אודות   - גאזעטען"  אין  "משיח  הכותרת  תחת  מרתקת  סקירה  ישנה  הקובץ  בסיום 
הפרסום על נבואת כ"ק אד"ש מה"מ שדורנו הוא דור הגאולה ועל זהות הגואל בדורנו.

•

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 
השירה "הללו את ה' כל גוים, שבחוהו כל האומים. כשכולם יכירו וידעו "כי גבר 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, ערב חגה"ס תשע"ט
חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ



תוכן ענייניםתוכן עניינים

6 | 14 צדיקים מביטים
משיחת יום ד' דחג הסוכות ה'תשמ"ט

10 | הגהות לד"ה ולקחתם תשל"ט
הגהות על קונטרס חג הסוכות תש"נ - פרסום ראשון

19 | לחזות פני מלך
רגעים מיוחדים מימי חג הסוכות תנש"א-תשנ"ב - פרסום ראשון

22 | מבית חיינו
יומן אישי מימים אלו בשנת תשל"ו 

28 | כיבוש ספרותי
סקירה מקיפה אודות הדפסת שיחות לנוער

 50 | משיח אין גאזעטען
יריעה רחבה אודות פרסום משיח בעיתונים

66 | סוכות ביים רבי'ן
אופן הנהגת חג הסוכות בדור השביעי



14 צדיקים מביטים 
בו כיצד רוקד

"— מספיק רק שיתבונן, יחשוב ויהרהר לרגע קטן, שעומדים על 
ידו ארבע עשרה צדיקים אלו, ורוקדים מתוך שטורעם בשמחת 
בית השואבה, ויודע — כפי שאומר נשיא דורנו — שהם מסתכלים 

עליו לראות כיצד הוא חוגג שמחת בית השואבה — נקל לשער איך 
ישמח וירקוד!" • משיחת יום ד' דחג הסוכות ה'תשמ"ט )בלתי 

מוגה( - שלושים שנה.

 • 

למרות שהעמיד תלמידים שירקדו
יכול מישהו לעשות ״חשבון״ )עד כמה ששייך עשיית חשבון בנוגע לענין של שמחה, 
ועאכו״כ שמחת בית השואבה( שחגג כבר שמחת בית השואבה כו״כ שנים, ובשנה זו 

גופא חגג כבר כמה ימים )ועד שנכנסים כבר ל״רוב״ דשמחת בית השואבה(,

זה  והראי׳, שהעמיד תלמידים שירקדו בשמחת בית השואבה בלילה  וחגג באמיתיות, 
בגלל שהשפיע אליהם אתמול, בשנה שעברה ובשנים שלפנ״ז, באופן של פעולה נמשכת,

וא׳׳כ, טוען הוא, מה יכולים עוד לתבוע ממנו להוסיף בשמחת בית השואבה דלילה זה, 
עד כדי כך, שיוכלו לומר על שמחה זו ״מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה 
שמחה מימיו״, היינו, שבנוגע לכל השמחות שלפנ״ז, שמראה באצבעו ואומר זה, הזמן 

והמקום כו׳ דשמחות אלו,

הכל אמת, יש לו עדות נאמנה, והוא עצמו נאמן בכגון זה, מכיון שזוהי מילתא דעבידא 
לאגלויי, אבל אעפ״כ, ״לא ראה שמחה מימיו״, שאין לו ולא ראה עיקר נקודת השמחה  
השמחה  מתבטאת  שבו  הריקוד  זה  אין  עדיין  אבל,  כו׳,  ברגלים  רוקד  אמנם  הוא 
ועאכו״כ  ואברי הנשמה,  הגוף  לביטוי השמחה בשאר אברי  בנוגע  ועד״ז  האמיתית, 

פנימיות הגוף ופנימיות הנשמה. על זה אומרים לו:
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 — זה  שבלילה  האושפיזין  של  ענינם  מצד  השואבה  בית  בשמחת  יתירה  והוספה   .  .
שהשמחה היא באופן של עשירות )משה רבינו(, ובאופן של "רחובות הנהר" )אדמו״ר 

האמצעי(.

ומזה מובן גודל השמחה שצ״ל בשמחת בית השואבה בלילה זה אצל כאו״א מישראל, 
הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע לפעולה עם הזולת, והן בנוגע לפעולת השמחה והריקודים 
ברחוב, ברשות הרבים, כולל גם — שמכיון שישנה גם ה״פעולה נמשכת״ מאתמול, 
שכבר עשו מרשות הרבים רשות היחיד, הרי, מה שנקראת בלילה זה ״רשות הרבים״ 
)ע״פ תורה( — ה״ז ״רבים״ דקדושה, בדוגמת ירושלים, שלולי נעילת השערים בלילה 

יש לה דין של רשות הרבים, רה״ר דקדושה.

אינו יוצא ידי חובה בריקוד הזולת
ומובן, שכל זה שייך ונוגע לכאו"א בפ״ע. שכאו״א צריך לשמוח ולרקוד כו', ואינו יכול 
לסמוך על זה שיש להקב״ה עם שלם, ״עמך כולם צדיקים״, שבודאי ישמחו וירקדו — 

מכיון שזוהי מצוה שלו, ״מצוה שבגופו״, 

7 ושאבתם בששון • דבר מלכות



ע״ד מצות תפילין )״הוקשה כל התורה כולה לתפילין״(, שאינו יכול לצאת י״ח בהנחת 
למנות  או  תפילין,  יניח  אחר  שיהודי  פעולתו  גם  כולל  ישראל,  עם  כל  של  תפילין 
שליח שיניח תפילין במקומו כי, פעולת הנחת תפילין שלו )כולל גם שעי״ז ניתוסף 
כביכול בשבחו של הקב״ה( אינה יכולה להעשות אלא על ידו בלבד, ועד שענין זה 
הידוע דכ״ק מו״ח אדמו״ר  וק״ו מהפתגם  נוגע במחשבה הקדומה דא״ק — במכ״ש 
נשיא דורנו שאפילו עלה המתגלגל ומתהפך מצד לצד, אם יתהפך ע״י הרוח או ע״י 

אבן וכיו״ב. נוגע למחשבה הקדומה דא״ק.

רוקדים עמו בשמחת בית השואבה 14 צדיקים!
ונקודה נוספת — בנוגע לפעולת האושפיזין בשמחת בית השואבה דלילה זה באופן של 

״עשירות״ ו״רחובות הנהר״:

גם מי שעדיין לא הונח בשכלו ההסברה מהי בכל זאת ה״עשירות״ וה״רחובות הנהר״ 
המיוחדים דשמחת בית השואבה שבלילה זה דוקא, בזמן מסויים זה ובמקום מסויים 
זה )שבחו״ל(, להיותו ״עני בדעת״ )״אין עני אלא בדעת״( — אומרים לו: משה רבינו, 

האושפיזא דלילה זו, ״נתן מלחמו לדל״!

 - וכן אדמו״ר האמצעי  זה,  יחד עמו בלילה  ירקוד  כולל גם — שמשה רבינו בעצמו 
״רחובות הנהר״, ירקוד יחד עמו בלילה זה,

וכן ירקדו יחד עמו כל שאר האושפיזין: משה, ועימי׳ אברהם, יצחק, יעקב, אהרן, יוסף 
ועימי׳ הבעש״ט, המגיד, אדמו״ר  וכן האושפיזין החסידיים, אדמו״ר האמצעי,  ודוד, 
דורנו  נשיא  אדמו״ר  מו״ח  וכ״ק  מהורש״ב  אדמו״ר  מהר״ש,  אדמו״ר  הצ״צ,  הזקן. 

)החותם וקולט כל עניני האושפיזין(.

ומובן וגם פשוט, שככל שיחשוב שחסרה אצלו ה״עשירות״ בהבנת והשגת הענין, הרי. 
בידעו שעומדים סביבו ורוקדים יחד עמו ארבע עשרה צדיקים, שבעה ושבעה, שבעת 
האושפיזין שבזהר ועוד שבעת האושפיזין החסידיים, ויודע מי הם צדיקים אלו, ובפרט 
כשחוזרים ומזכירים אותם פעם אחר פעם )״מ׳האלט אין איין דערמאנען״( בשמותיהם, 
ומזכירים גם שנשיא דורנו הראה באצבעו ואמר כאן יושב כו׳ — בודאי תגדל שמחתו 

ביותר וביותר ובאיזה מצב שיהי׳ ברגע שלפנ״ז 

עשרה  ארבע  ידו  על  שעומדים  קטן,  לרגע  ויהרהר  יחשוב  שיתבונן,  רק  מספיק   —
צדיקים אלו, ורוקדים מתוך שטורעם בשמחת בית השואבה, ויודע — כפי שאומר נשיא 
דורנו — שהם מסתכלים עליו לראות כיצד הוא חוגג שמחת בית השואבה — נקל לשער 

איך ישמח וירקוד!
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לשאוב ב"קאדקע" ולא ב"קעלעשיקל"
ויה״ר אשר משמחת בית השואבה דלילה זה — שכל ארבע עשרה הצדיקים משתתפים 
ורוקדים ביחד עם כאו״א מאתנו, מאתכם, וכאו״א מבנ״י בכל העולם כולו — יומשך 
״רחובות הנהר״ אמיתי ו״עשירות״ אמיתית בכל הענינים, ועד לעשירות בגשמיות, 
כדאיתא בספרים ש)חג הסוכות בכללותו ובמיוחד( שמחת בית השואבה ממשיכה גם 
עד  הקודש״,  רוח  שואבין  ״משם  ברוחניות,  העשירות  על  נוסף  בגשמיות,  עשירות 

לנבואתו של יונה בן אמיתי, נבואה שלמעלה מרוח הקודש.

)״קאדקע״( — כלשונו של כ״ק מו״ח  גדולה  ולא עוד, אלא, שהשאיבה היא בחבית 
אדמו״ר נשיא דורנו, שבאופן כזה )בחבית גדולה( היא עיקר השאיבה, שלכן מתחיל 
בשאיבה באופן כזה, ורק אח״כ ממשיך ומסיים שיש גם מי ששואב בכוסית קטנה )״א 
קעלעשיקל״(, ולא עוד, אלא, שגם זה ששואב בכוסית קטנה ה״ה בא בהמשך וביחד עם 
זה ששואב כחבית גדולה, ובפרט לאחרי שישנה ההקדמה ד״נתן מלחמו לדל״, ״נתן״ 
דייקא, ״כל הנותן בעין יפה הוא נותן״ — הרי בודאי שגם הוא מקבל ה״עשירות״ של 

משה רבינו וכל ארבע עשרה הצדיקים.

ומשמחת בית השואבה נמשך על כל השנה כולה — שתהי׳ שנה עשירה.

ביחד עם שנה תמימה, ועד שזוכים לתמימות הכי שלימה — בגאולה האמיתית והשלימה 
ע״י דוד מלכא משיחא.

משתתף  הוא  וגם  מהאושפיזין,  אחד  הוא  משיחא  מלכא  שדוד  שמכיון  להוסיף,  ויש 
ורוקד בשמחת בית השואבה )כנ״ל( — הרי זה זמן הכושר מאין כמוהו לאחוז ולתפוס 
אותו )״אנכאפן אים״(, עי״ז שאוחז ותופס יהודי )בידו או בגופו( שיש בו ניצוץ של 
משיח צדקנו, אשר, ניצוץ זה )שאצל חבירו( מדליק ומאיר )״נרות להאיר״( באש גדולה 
יותר את הניצוץ דמשיח צדקנו שבנפשו פנימה, ושתי הניצוצות יחדיו נעשים לאש 

ומדורה גדולה ששורפת ומכלה שיירי הגלות בדרכי נועם ודרכי שלום,

ובאים מתוך ריקוד — המשך הריקוד דשמחת בית השואבה — לארצנו הקדושה, ״ארץ 
אשר גו׳ תמיד עיני ה׳ אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה״, ובאופן ד״ירחיב ה׳ 
אלקיך את גבולך״, ובארץ הקודש עצמה — לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית 

המקדש ולקדש הקדשים, כולל ובמיוחד — ל״בית השואבה״, חלק מבית המקדש..
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מאוצר המלך

 להלן פינעוח ההגהות בכתי"ק על שולי גליון המאמר:
תאריך הפתח-דבר: יום ד' ערב יג תשרי ה'תש"נ

הגהות למאמר 
"ולקחתם לכם"

לפניכם עלי הגהה של מאמר ד"ה ולקחתם לכם שנאמר בשנת תשל"ט, והוגה 
לקראת חג הסוכות תש"נ, להלן פיענוח הגהות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 

)מופיעים גם הגהות העורכים בכתב יד( - ההגהות מתפרסמות כאן לראשונה.

פרסום
ראשון
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ס"א

וביותר אינו מובן צריך ביאור

 ס"ב

מ"מ והם נעשים כולם אגודה אחת
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ס"ג

הערה 20: ברכת ערב יוהכ"פ אחרי תפלת מנחה ה'תשמ"ט.
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ס"ד

והנה זה שהגוים והאומים מהללים ומשבחים את ה'

וע"י היחוד דהוי' ואד', שבאד' מאיר הגילוי דהוי'

 ס"ה: והנה מכיון שתכלית בריאת האדם

שזה נעשה ע"י שגם גוים וכו' מכירים מעלתו
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וצוה לפרסמו, י"ל שהוא . . דנוסף על הנתינת כח שמצד שע"י המאורע עצמו, דמכיון 
שמאורע זה הי' אצל נשיא, דהנשיא הוא הכל, הוא נתינת כח לכאו"א מישראל, הנה 

עי"ז שהסיפור שנתגלה ונתפרסם ע"י נשיא, ניתוסף עי"ז עוד יותר בהנתינת כח.

הערה 42: ויש לומר, שהנתינת כח ממאורע ממעשה דנשיא הוא עוד יותר מהנתינת כח 
ע"י אמירה )אמירת תורה( – ע"ד הענין ד"מעשה רב" )ב"ב קל, ב(.

 ס"ו: דע"י שבחג הסוכות יודעים כולם )גם הגוים כו'( שישראל אינון ניצוחייא, ולא 
רק ונוסף שהם יודעים מזה אלא שהם מסכימים לזה ועד שהם משבחים מהללים כו' את 

הוי' על זה שגבר עלינו חסדו )כנ"ל סעיף ג(,

גם הגוים משבחים כו' מהללים כו', הוא, שגם אלה שהיו תחלה מנגדים, גם הם נהפכים 
לאוהבים, ומשבחים ומהללים כו' את הוי' על זה שגבר עלינו חסדו.
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אין זה צריך לגרום חלישות ח"ו בעבודתו )ומכ"ש שאין מקום למחשבת יאוש ח"ו(, 
וכשמחליט בתוקף למלאות את שליחותו 

שהרי מבקשים ונצטוינו לבקש אל תביאנו לידי נסיון(, שעי"ז יגיע למדריגה נעלית יותר, 
ועד שסוף סוף, גם אלו שמנעו וכו' יהפכו למסייעים ואוהבים ומברכים

 ס"ז: דמכיון שהניצוצות שבהם הם בתכלית ההעלם וההסתר

וע"י תוקף זה פועל סוף סוף גם על המנגדים שנהפכים למסייעים כו' )כנ"ל סעיף ו(. ואף 
שענין זה )שהנגדים נהפכים למסייעים כו'( הוא תוצאה )לכאורה( מגילוי היחידה שבו

ס"ח: ועד"ז הוא גם בהענין דבירור האומות הגויים כו' )הללו את ה' כל גוים גו'( שבחג 
הסוכות, שזה בא לאחרי הענין הגילוי דבחינת יחידה. והענין הוא, דכללות העבודה 

דעשי"ת היא במעומק הלב, ממעמקים קראתיך

ועד שהיא פורצת כל הגדרים
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וע"י שהאחדות נמשכת בד' המינים, שהם כנגד ד' סוגים שבישראל

ס"ט:  העמים וישראל אחד מבשבעים שבאומות, הנה כל ישראל הם קומה אחת, וענין 
הריבוי )דברים נפרדים( הוא בגוים ואומות העולם.

ומזה מובן, דענין האחדות דישראל הוא לא רק נוסף ע"ז שאינם נפרדים זה מזה 
)כאוה"ע(, אלא שהם נעלים )מושללים בשלילה( גם מהתחלקות דמלאכים ודעולמות 

שנתהוו משם אלקים לשון רבים, ויתירה מזו, שהם למעלה גם מההתחלקות דשם 
אלקים )ל' רבים(, שבכללות הוא אור הממכ"ע שמחי' כל עולם וכל נברא לפי ערכו. 

אלא שאעפ"כ, מכיון שגם בישראל יש ענין הריבוי )בחיצוניות(,

דענין ד' הדרגות שלמעלה הוא זה שאור הממכ"ע מחי' ומהווה את ד' העולמות אבי"ע,
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ס"י: דזה שע"י נטילת ד' מינים פועלים שגם הגוים כו'

כי זה שגם הגוים, ובפרט אלה שהיו תחילה מנגדים )והי' צריך לנצחם(, מהללים 
ומשבחים את ה'

)שבע מאות לכל כנף(

הנה מעין זה אפשר להיות הוא גם בזמן הגלות, ובפרט בהזמן שבסמיכות לביאת 
המשיח

ועפ"ז יובן גם י"ל מה שארז"ל בשכר שלשה ראשון

דלכאורה, מכיון שענין ד' מינים הוא המשכת המקיף דסוכה בפנימיות היאך איך שייך
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ויה"ר – ציין להתחיל קטע חדש

בהערה 78: אמור כג, מ. וראה חדא"ג מהרש"םא
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פרסום ראשון

ימים אחרונים של סוכות
תמונות נדירות מימי חג הסוכות האחרונים, מהשנים תנש"א ותשנ"ב 

התמונות מתפרסמות כאן לראשונה
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יום ה', י"ג תשרי
כ"ק  של  ה'יארצייט'  יום  הוא  היום 
הק',  וכמנהגו  נ"ע  מהר"ש  אדמו"ר 
נסע  הוא  הק'.  לאוהל  נסע  אד"ש  כ"ק 
 8:00 לפני  למנחה  וחזר   3:15 בשעה 
בערב. אחרי מנחה הודיעו שבשעה 9:00 

יתקיים פארבריינגען.

אחרי מעריב בשעה 9:00 ירד כ"ק אד"ש 
ההתחלה  בלילה.   11:30 עד  והתוועד 
ד"ה  דא"ח,  במאמר  כרגיל,  היתה 

והרבי  ימים",  שבעת  תשבו  "בסוכות 
לשלום,  סוכה  של  השייכות  את  ביאר 

כמ"ש "את סוכת שלומך".

אודות  הרבי  דיבר  הק'  השיחות  בתוך 
ד'  מבצע  גרמא,  שהזמן  המבצע 
המועד  בחול  שיצאו  זה  ואודות  מינים 
ולהוסיף  אחרים  יהודים  לשמח  סוכות 
"זמן  שכתוב  כמו  החג,  בשמחת  להם 
קבוצה  כל  שעם  והציע  שמחתנו". 
שתיסע יהיה יהודי אחד ממדינה אחרת 



וגם יהודי מארץ ישראל, והם גם יעזרו 
להוסיף בשמחה. 

של  ה'נציג'  הוא  ישראל  שמארץ  וזה 
של  אמיתי  שליח  ישראל,  ארץ  כל 
עם  להתייעץ  צורך  ומבלי  ומצות  תורה 
הרבי  מכן  לאחר  האו"ם".  "חברי   135
על  נוסף  המסיבה,  בשעת  שגם  הוסיף 
גם   יהיה  וכו',  לחיים  שם  שיעשו  כך 
הענין של תורה, שיגידו ענין בנגלה או 
ויתנו צדקה לכל  בחסידות או בשניהם, 
הפסוק  על  מיוסד  וזה  פרוטה,  הפחות 

"ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה" )כפי 
שהאדמוה"ז נ"ע מפרש זאת, ש'משפט' 
נתינת  על  ו'צדקה'  'תורה'  על  הולך 

צדקה(.

בפועל  של  ענין  עם  זאת  לקשר  בכדי 
ממש, נהג כ"ק אד"ש כמו בהתוועדויות 
הנוכחים  לכל  דולרים  וחילק  הקודמות 
ע"י ה"טנקיסטים" מארץ ישראל ומחוץ 
הייתי  ל.ב(  היומן  )כותב  אני  לארץ. 
מידו  הכסף  את  וקיבלתי  מהראשונים, 

הק'.



הורה  אד"ש  כ"ק  ההתוועדות  בהמשך 
רוסיות,  מילים  עם  מרוסיה  ניגון  לנגן 
החזן בצלאל שי' זאלצמאן ניגן "סלושבא 
נאשא". לאחר מכן, מכיוון שהגיע היום 
לנגן  הורה  אד"ש  כ"ק  מצרפת,  קבוצה 
ישראל  מארץ  גם  והאמונה",  "האדרת 

הורה לנגן "הושיעה את עמך". 

אחרי חלוקת הכסף שרו את ה"לכתחילה 
ההילולא  בעל  של  ניגונו  אריבער" 
"האפ  ולאחריו  נ"ע,  מהר"ש  אדמו"ר 
קא זאק". כל הזמן כ"ק אד"ש היה שרוי 

ובשעת  הק',  בידיו  ועודד  רבה  בשמחה 
מבית  צאתו  טרם  בשמחה"  "כי  הניגון 
על  ורקד  קומתו  מלא  נעמד  הכנסת, 

מקומו הק'.

כ"ק  מההתוועדות  שנשארו  המזונות 
אד"ש הביא להרב משה שי' ירוסלבסקי, 
אורחים  להכנסת  הועד  של  המנהל 

)אש"ל(.

כך  אודות  דיבר  הראשונה  בשיחה 
לזמן  קוראים  ישראל  בארץ  שאנשים 
שרק  והסביר,  דגאולה",  "אתחלתא  זה 
בקיבוץ גלויות ידעו ש"זה משיח ודאי", 
מלחמת  "וילחם  אפי'  כן  לפני  אבל 
המקדש  בית  בנין  אפילו  או  וינצח  ה' 
כן  ודאי.  משיח  לא  עוד  שזה  השלישי" 
בענין  בשבת  למדובר  המשך  גם  היה 
חנוכת  התחלת  היה  בתשרי  שבח' 

המקדש הראשון ע"י שלמה המלך.

אחרי ההתוועדות כ"ק אד"ש נסע לביתו 
יחד עם הרב חמ"א חדקוב שי'.

יום ו' ערש"ק וחג
האתרוגים  את  הכניסו  בבוקר  מוקדם 
האתרוגים  אד"ש.  לכ"ק  והלולבים 
אמר  והרבי  חב"ד,  מכפר  אנ"ש  ע"י 
על  מקומות  מראי  וציין  ברכה  בשבילם 
הלולבים  יותר.  מאוחר  להגיהם  מנת 
מאיר  יצחק  והרב  ביסטריצקי  הרב  ע"י 
הבחורים  האם  שאל  י"מ  הרב  גורארי'. 
גם  הינם  תורה  במבצע  שמתעסקים 
וכ"ק אד"ש ענה כן! כל זה  טנקיסטים, 
היה לפני חצות היום ולאחר חצות כ"ק 

אד"ש נכנס לסוכה לאגוד את הלולב.
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שבת ויו"ט ראשון 
כ"ק  בבוקר.   10 בשעה  כרגיל  שחרית 
סידורו  עם  שבת  כבכל  נכנס  אד"ש 
ואתה  אלוקינו  הוא  מפטיר,  ותניא. 
בחרתנו ניגנו, אבל לא האדרת והאמונה.

ושרו  בשמחה  היה  הקהל  מנחה  לפני 
בשעה שהרבי נכנס. מעריב התפלל החזן 

טלישבסקי שי'.

יום א', יו"ט שני
היום הוא היום הראשון בו אפשר לברך 
אד"ש.  כ"ק  של  והאתרוג  הלולב  על 
שהגעתי  בשעה  ארוך  כבר  היה  התור 
ב-7:45 בבוקר. כ"ק אד"ש הגיע בשעה 
8:00, עם האתרוג בקופסא בתוך מעילו, 
)בסוכתו החדשה שבנו  בירך עליו  ומיד 

בשנה זו ועלתה בערך 6,000$(.

לאחר מכן הקהל החל לברך וכ"ק אד"ש 
ישב ולמד בסוכה. בערך 8:15 הרב מאיר 
שי' הארליג הביא כוס תה לרבי, ובשעה 
כ"ק  את  ראיתי  פתוחה  הייתה  שהדלת 
אד"ש יושב ללא הכובע ורק כיפה גדולה 
ולומד  הסירטוק  ללא  וכן  לראשו  מאד 
והכוס תה היה כוס פשוט ביותר. בשעה 
9:00 אני ברכתי. הלולב של כ"ק אד"ש 
והוא אחד מאלו שהרב  וחזק  גבוה  הוא 
היה  גם  הביא. האתרוג  שי'  ביסטריצקי 
גדול ועם פיטם. כמנהגו הק' היה הרבה 
הדסים, אבל רק שתי ערבות. כ"ק אד"ש 
נכנס  מכן  ולאחר   9:15 עד  בסוכה  ישב 

לחדרו הק' קודם תפילת שחרית.

אד"ש  וכ"ק   10:00 בשעה  הי'  שחרית 
ודק  קטן  וחלק  סידורו  את  עימו  הביא 
מ"משנה תורה". מפטיר כרגיל, ולפני כן 

הלל והושענות.
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יהודים  לזכות  הלכתי  היום  בהמשך 
וכהוראות כ"ק  ד' מינים,  עם מצוה של 
יהודי מארץ ישראל  אד"ש לקחתי עמי 

וממדינה אחרת )צרפת(.  

המדרש  בבית  אד"ש  כ"ק  עם  מנחה 
למעלה ומעריב למעלה.

יום ב', א' דחוהמ"ס
 9:00 בשעה  אד"ש  כ"ק  הגיע  היום 
מעט  והאתרוג  הלולב  את  ומסר  בבוקר 
 10:00 בשעה  הי'  שחרית  כך.  אחר 
ויום טוב, וכ"ק אד"ש לבש  כבכל שבת 
כרגיל  הי'  מנחה  שלו.  משי  הסירטוק 
בשעה 3:15 ומעריב 9:30 וכך יהיה אי"ה 

בכל חול המועד.

עולמי  "כינוס  התקיים  צהרים  אחרי 
העשרים" של צעירי אגודת חב"ד והשנה 
כ"ק אד"ש נתן מכתב עם מראי מקומות. 
לימד  מענטליק  שי'  מרדכי  הרב  כרגיל 
את המכתב בתחילת הכינוס. הרב חדקוב 

שי' גם דיבר לערך בשעה 5:00.

שמעתי  לעיל,  שכתבתי  למה  ]ובהמשך 
שבסוכה של כ"ק אד"ש )על יד 770( יש 
תנ"ך, תניא, כתר שם טוב, מגיד דבריו 
ליעקב, סידור ותהילים. ביום השני של 
יום טוב הרבי הכניס עמו לסוכה מאמר 

דא"ח[.

הרב  עם  אד"ש  כ"ק  של  לדיבור  בנוגע 
גורארי' מערב חגה"ס,  יצחק מאיר שי' 
בחזקה  דיבר  אד"ש  שכ"ק  שמעתי, 
לבחורים,  שבנוגע  למבצעים,  בנוגע 
שעניינם  רבות,  פעמים  ונכתב  דובר 
ובהתמדה,  לימוד התורה, בשקידה  הוא 
עם  להיות  צריך  בה"טנקים"  ולנסוע 
סדר מסודר, וברשות של הנהלה, וכאשר 
בעיקר  זה  המבצעים,  אודות  מדברים 
והנהלת  צעירים,  בעלי-בתים  בשביל 

הישיבה לא עושה שום דבר בשביל זה.

ר' יצחק מאיר שי' אמר שהבחורים לא 
מגיעים להנהלה, וכ"ק אד"ש ענה שאם 
וכו' הבחורים  ותטפל  ההנהלה תתעניין 

יבואו.

מקושר  לא  מזה  שנהיה  שחושב  ולמי 
)"אויס מקושר"( כשלא נוסע בטנקים כל 

יום כל היום, שידע שזה לא כך.
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הושענא רבה
נכנס  אד"ש  כ"ק   1:00 בשעה  בבוקר 

לאמירת תהילים והיה עד 3:00.

לאחמ"כ בבוקר התפללו שחרית כרגיל 
בפעם  מברכים  היום   .10:00 בשעה 
כ"ק  של  והאתרוג  הלולב  על  האחרונה 
לנשי  זאת  יביאו  יותר  מאוחר  אד"ש. 
ארכו  הארוכות  ההקפות  חב"ד.  ובנות 
מנין  שרק  חדש,  בסדר  אבל  זמן  קצת 
הולך להקיף עם כ"ק אד"ש, לא היה כ"כ 

ארוך כפי שהיה בשנים שעברו.

לקח  חילק  אד"ש  כ"ק  התפילה  לאחר 
ועקב הגשמים הבלתי רגילים )ועד"ז היה 
בכל חול המועד עד לתשובה הידועה של 
כ"ק אד"ש ששמחת בית השואבה יעשו 
דוקא בבית(, הרבי חילק מחדרו הק' כפי 

הסדר שהיה בערב יום הכיפורים.

כדי  מהרגיל,  יותר  מוקדם  היה  מנחה 
לשמח  רחוק  שהולכים  שהבחורים 
להתפלל  יוכלו  יו"ט  בשמחת  יהודים 

מנחה עם הרבי.

שבת שמיני עצרת
כנ"ל  כנסת  לבתי  הלכו  בחורים  הרבה 
גדול.  כ"כ  היה  לא  במעריב  והקהל 
מסודרים  היו  כבר  וכו'  השולחנות 
למקומם בהקפות והקהל ובכלל האוירה 
הייתה שמחה. כשכ"ק אד"ש ירד למקומו 
בגבורות",  "אבוא  לשיר  התחילו  הק' 
תורה.  עצרת שמחת  התחיל שמיני  וכך 
השביל  דרך  יצא  הרבי  התפילה  אחר 

אבל הדרך הייתה חסומה, הרבי עלה על 
שולחן וקפץ מעליו לצד השני.

הקפות התחילו כבכל שנה בשעה 9:00 
מוקדם.  וסיימו בשעה 11:00 שזה מאוד 
"אתה הראת" מכרו שלוש פעמים, ובכל 
פעם כ"ק אד"ש אמר את הפסוק הראשון 

והאחרון.

התחיל  הראשון  הראת"  ה"אתה  לאחר 
את  "הושיעה  הניגון  לנגן  אד"ש  כ"ק 
עמך", ולאחר השלישי "ופרצת". הרבי 
היה מאוד בשמחה ורקד על מקומו זמן 

רב.

אד"ש  כ"ק  של  היא  הראשונה  ההקפה 
כבכל  שי'  הרש"ג  גיסו  עם  רקד  והוא 
זה  אבל  לראות,  כדאי  נדחפתי  שנה. 
היה כדאי. כך היה גם בהקפה האחרונה 
ובשאר ההקפות כיבדו אנשים חשובים, 

אורחים וכו'.

בבוקר   10:00 בשעה  היה  שחרית 
ולאחמ"כ מוסף וברכת הגשם. מנחה היה 
ההתוועדות  צהרים.  אחרי   5:45 בשעה 
 9:00 משעה  היה  עצרת  שמיני  לכבוש 
עד 12:00, והרבי דיבר הרבה על הפסוק 
תורה  תצא  מציון  "כי  הראת",  ב"אתה 
כ"ק  בקיצור,  מירושלים".  ה'  ודבר 
אד"ש שאל למה הפסוק חוזר על אותו 
וגם  מציון  גם  מגיעה  שהתורה  ענין, 
מירושלים? הביאור בקיצור הוא ש"תצא 
תורה" הולך על שקלא וטרי', גמרא וכו' 

וזהו אות בשביל היהודים.
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מבוא

עולם הספרות החב"די עשיר ומגוון הוא בתכנו. סוגים רבים, ומינים ממינים שונים. אין זה סוד כי 
תחילתה של פריחה ספרותית זו החלה בניהולו, עידודו והכוונתו המלאים של כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א. החל מעת בה הגיע ל"חצי כדור התחתון", "איש וביתו", ובמינויו המלא של כ"ק 

אדמו"ר הריי"צ נ"ע, אשר מסר את המוסדות המרכזיים, קה"ת ומל"ח לניהולו של כ"ק אד"ש.

לרגל יו"ד שבט ה'תש"ל – מלאת שלושים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, יצאה 
לאור על ידי צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש חוברת מיוחדת בשם "על חסידות חב"ד". חוברת זו 
סוקרת את פעילות תנועת חב"ד ליובאוויטש בעיקר מהשנים לאחר שהגיע כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
נ"ע ל"חצי כדור התחתון". מלבד הסקירה לפי סדר השנים, נכללת גם התייחסות להוצאה לאור 

של ספרות החינוך על ידי ה"מרכז לענייני חינוך":

"בנשיאות חותנו נ"ע ניהל רבי מנחם מענדל שליט"א את ה"מרכז לענייני חינוך". ה"מרכז לענייני 
חינוך" התמסר בראש ובראשונה להקמת רשת מוסדות חינוך יהודי מקורי ברחבי ארצות הברית, 
תוך ניהול תעמולה עזה – בין החוגים הרחוקים מיהדות אמיתית – להכנסת הילדים לחינוך הכשר.

לאור  להוציא  שליט"א  מענדל  מנחם  רבי  של  בהנהגתו  ה"מרכז"  החל  זו  פעילות  עם  בבד  בד 
ספרות חינוך והדרכת נוער ב-12 שפות )ובכלל – הירחון "שיחות לנוער" בשפות רבות( ולהפיצה 
בכל חוגי הנוער. חסידי חב"ד ביקשו וקיבלו רשות ממשרד החינוך האמריקני לתת שעה אחת 
בשבוע שיעורי דת לתלמידים יהודים שבבתי הספר הממשלתיים. מובן ששעה זו מנוצלת במדה 
הרבה ביותר, וכן מופצים בין התלמידים החוברות והספרים שה"מרכז" הוציא לאור )באנגלית( על 

יהדות, על חגים ומועדים וכדומה. 

אחר כך מוזמנים הילדים ל"מסיבות שבת" בכל שבת קודש. המגעים אתם הולכים ומתהדקים ולאט 
לאט חודרת אליהם התודעה היהודית המקורית והנטייה להתקרב לתורה ומצוות בשלמותם. רבים 
מהם מובאים לקייטנות "גן ישראל" )רשת הקייטנות "גן ישראל" קיימת קימת במדינות רבות – 

ובכלל זה בכפר חב"ד( ושם הם מורגלים לחיי תורה ומצוות, ומכאן אל הישיבה קלה הדרך!"...

ברבות מאגרות הקודש מאותה התקופה, רישומי זיכרונות – בכתב ובעל פה, של חסידים שונים, 
ופיתוחו של מוסד הספרות החב"דית.  ורבת אנפין, על הקמתו  מוצאים אנו התייחסות מיוחדת 
היות ואין ביכולת יריעה מצומצמת זו להקיף ולהעביר נושא רחב זה, ראינו לנכון ליטול נושא 
אחד המהווה ביטוי ייחודי להקמת הספרות החב"דית. כמו גם ניצוצי הדור השביעי שהחלו לזרוח 

ולהאיר במלוא עוזם באותה העת. 

מהמיוחדים שבהם הלא הוא "שיחות לנוער", ובשמו המקורי "שמועסן מיט קינדער און יוגנד". 
חוברת זו שיצאה לאור החל מחג החנוכה, שנת ה'תש"ב, זכתה ליחס מיוחד מאת כ"ק אדמו"ר 

הריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר שליט"א.  

מפאת קוצר היריעה, ולהיות כי רבו במאוד ניסינו לתמצת הדברים ככל האפשר, על מנת להעביר 
תמונה ממצה וכוללנית.
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היסטוריה

"חוברות אשר קנו לבות הצעירים"
הימים הינם ימי החורף של שנת ה'תש"ב. שואת יהודי אירופה מתחוללת במלוא עוזה. 
והטומאה,  כוחות החושך  ניצחון האור על  ימי חג החנוכה המסמל את  בעיצומם של 
ובתרגום  יוגנד.  און  קינדער  מיט  שמועסן  בשם  דו-חודשי  ירחון  לו  לצאת  מתחיל 

לעברית: שיחות לנוער.

 talks"":מלבד ה"שמועסן", היה יוצא לאור כאחיו התאום בשפה האנגלית, הלא הוא
and tales. )טָאקס אנד ֶטייל'ס(. 

ירחונים אלו זכו ליחס וחיבה מיוחדים מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א. הן מצד המעורבות 
האישית בהדפסת והפצתם לכל קצווי תבל, והן )ובעיקר( במישור התוכני של הדברים, 

אשר זכו להגהתו ועיונו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

המוציא לפועל של מלאכת הכתיבה היה מזכירו האישי של כ"ק אדמו"ר שליט"א – 
הרב ניסן ע"ה מינדל. יש לציין אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע לחופי ארצות הברית 

בכ"ח סיוון ה'תש"א, וכבר בחודש כסלו תש"ב יצאה לאור החוברת הראשונה. 

ותורה  יהדות  ענייני  להפצת  הראשוניות  הפתיחה  מיריות  אחת  את  היווה  זה  ירחון 
ומצוות בקרב ציבור בני הנוער. אף אצל כאלו שלא שמרו על חיי תורה מצוות מלאים 

בגלוי באותה העת. 

אחת הפעולות הראשוניות של הוצאת הספרים קה"ת הייתה להוציא לאור חומר חינוכי 
זו הגיעה  יהודי. באותה תקופה עיקר הדגש הושם כלפי ילדי ישראל. כמובן שגישה 
בעקבות הכוונתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ובאה לידי ביטוי בר פועל על ידי כ"ק 

אדמו"ר שליט"א. 

התייחסות מיוחדת המהווה ביטוי לחשיבות המיוחדת של הירחון אנו מוצאים באגרות 
הקודש של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע. "נחוץ מאוד אשר זוגתו ובנותיו תחי' יתעניינו 
על דבר לימוד וחינוך הבנות בהנהגה ישרה. ותועלת רבה ישיגו על ידי פרסום והפצת 

חוברות "שמועסן מיט קינדער" באידיש ובאנגלית".

כמו כן, גם באגרות קודשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א אנו מוצאים התייחסות המביעה 
אף היא את היחס החשוב לפעולת ה"שמועסן": "לראות אשר בניו שיחיו יפיצו שיחות 
ישראל  בני  וילדות  ילדי  – הנדפסים בשביל  ובאנגלית  – באידיש  וה"שמועסן"  הנ"ל 

ותוכנם עניינם המקרבים את הילדים לתורה ויהדות".
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תמימה  שנה  ובמלאת 
להוצאתו לאור של הקובץ 
כתב  לחודש(,  חוברות  )ב' 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
עתה  "זה  ממכתביו:  בא' 
השלמנו בעזרת השם שנה 
עשרים  בהופעת  ראשונה 
כאלו  חוברות  וארבע 
הצעירים,  לבות  קנו  אשר 

מוריהם והוריהם". 

"אני צריך 
בעצמי להכניס 

החומר 
למעטפות"

"מה  בבחינת  למעשה, 
שהוא עושה אומר לישראל 
לעשות", אנו מגלים שתביעת כ"ק אדמו"ר שליט"א מאת החסידים לעסוק בהפצת 
הירחון לא הייתה כהוראה המכוונת עבור החסידים בלבד, כי אם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ביטא תביעה זו, בהנהגתו האישית. 

יוסף  ר'  החסיד  היה  זו  בעבודה  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  לסייע  שזכו  החסידים  אחד 
גולדשטיין. וכך סיפר ברבות הימים:  בא' הימים עבר ר' יוסף על יד חדר המזכירות 
יוסף  ר'  שמע  שם  בעמדו  חינוך'(.  לענייני  ה'מרכז  למשרד  שימש  הימים  )שבאותם 
שכ"ק אדמו"ר שליט"א פונה למזכיר הרב שלום מענדל שיחי' סימפסון ואמר לו בזה 
הלשון: "אני צריך בעצמי להכניס החומר למעטפות, ולבד להדביק הבולים, ומסתמא 

גם לבד לקחת אותם לדואר".. 

לאחר ששמע ר' יוסף דברים כאלו מפיו הק' של הרבי הלך לחדרו הק' של הרבי ודפק 
על הדלת. כאשר הרבי פתח את הדלת פנה ר' יוסף ואמר ישירות: "אני מבקש שתינתן 
ולקחתם  הבולים  להדביק  למעטפות,  לנוער(  שיחות  )של  החומר  להכניס  הזכות  לי 

לדואר..

בשמעו זאת, התפשט חיוך רחב על פניו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א. הרבי נענה 
ואמר שהוא מטיל את התפקיד על אחריותו. אך כאשר הציע ר' יוסף שאת העבודה 

גליון שיחות לנוער הראשון שיצא לאור לחנוכה תש"ב
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כולה הוא יעשה בחדרו בכדי 
אדמו"ר  לכ"ק  יפריע  שלא 
שליט"א בעבודתו נענה הרבי 
בחדות: ָדא! )כאן(. בכך ביטא 
היוקר  החביבות  את  הרבי 
הוא  רוחש  אותם  המיוחדים 

ל"שיחות לנוער".

טרום  בראשית',  'ימי  באותם 
הנשיאות,  קבלת  תקופת 
אדמו"ר  כ"ק  סביב  התגבשה 
באותם  )שכונה  שליט"א 
חבורת  הרמ"ש(  הימים 
הישיבה  מתלמידי  בחורים 
)בין  כללה  זו  קבוצה  ב-770. 
זאב  מנחם  הרב  את  היתר( 
בער'ל  ור'  גרינגלאס,  ע"ה 

בוימגארטן, ועוד.

קבוצה זו זכתה ליחס של חיבה וקירוב מיוחדים שהתבטאו בהדרכה אישית אותה העניק 
להם הרבי. בין היתר, הדבר התבטא בכך שהרבי היה מראה להם כתבי יד קודש של 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ, וכן את השיחות החדשות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ. כחלק מהיחס 
"שיחות  משלוחי  בהכנת  בחדר  הק'  בעבודתו  לרבי  מסייעים  היו  אף  זכו  לו  המיוחד 

לנוער".

"להפיץ השיחות בשביל התינוקות"
באחת מאגרות קודשו כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ על מצבו הלקוי של החינוך בארצות 
כי אם נצרך מענה ראוי  זאת,  הברית, כך שמכתבי התעוררות אינם מספיקים לתקן 

בדמות חומר ספרותי.

באותו הזמן החל לצאת במקביל ל"שמועסן מיט קינדער או יוגנד" חוברת בשם "לוח 
ידי ה'מרכז לענייני חינוך' בשפה  יצא לאור על  זה  כיס לתלמיד חכם הצעיר". לוח 
האנגלית. למעשה, אף לוח זה זכה לעריכתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א אם כי הדבר לא 
נכתב באופן מפורש בתוך חוברת זו.  במכתב זה אנו מגלים את זהותו של העורך הלא 

הוא כ"'ק אדמו"ר שליט"א.  

הרב יוסף גולדשטיין במעמד ה'פאראד' - ל"ג בעומר
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"ומאז באתי למדינה זו – אדר שני ת"ש – והכרתי את תנאי המקום בערי ארצות הברית 
וקאנאדא נוכחתי דלעת כי מכתבי התעוררות אין מספיקין וצריכים לעזור גם בחומר 
ספרותי, ומבלי התחשב עם ההוצאה הכרוכה בזה הדפסתי כמה קונטרסים, והנני מוציא 
והנוער  הצעירים  עם  שיחות  לאור  יוצאים  גם  והקדושה,  הקריאה  חדשי  עתון  לאור 

באידיש ובשפת המדינה מה שמביא בעזרת ה' יתברך תועלת מרובה.

והתבונני במצב הרע של החנוך אשר אלפים ורבבות אחינו בני ישראל ילידי הארץ 
אינם יודעים מאומה לא מתורה ולא ממצות, התייעצנו להוציא לאור לו לילדים בשפת 
המדינה להכיר את ילדי ישראל עם עיקרי הדת המצות והנהגות טובות, וכבוד חתני 
הרה"ג ר' מנחם מענדיל שליט"א שניאורסאהן טרח ויגע לסדר את הלוח, וכוונתינו 

ביחוד בשביל ילדי התלמוד-תורה'ס".     

הכיס  לוח  בהפצת  לעיסוק  דרישה  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מציב  אף  המכתב  בהמשך 
מצוה  ושומרי  האלקים  מיראי  ואחד  אחד  כל  על  כמו  "עליו  ה"שמועסן".  וחוברות 
החובה להכיר בשליחות ההשגחה פרטית להתעסק בהטבת מצבם המוסרי של היהודים 
הגרים במחנם הט' ככל אשר תמצא ידו, ולכל לראש להתעניין ולהכניס עצמו במה 
שנוגע לחינוך, להפיץ השיחות בשביל התינוקות וכן את הלוח גם בחנם על חשבון 

עצמו, אשר מהרבה ת"ת ובתי ספר דורשים אותו כי הכל משבחים אותו". 

"ה"שמועסן" מגלים 'יחודא עילאה'"
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בהפצת  והחיות  הלהט  במלוא  לעסוק  שזכו  שבחבורה,  ומהמיוחדים  היחידים  אחד 
ה"שמועסן", היה החסיד הנודע ר' אברהם ע"ה פאריז. כמו בכל דבר שבקדושה, ובפרט 

בעניינים הנוגעים לכ"ק אדמו"ר שליט"א, התמסר ר' אברהם בכל מרצו וכוחו.

כאשר נשאל ר' אברהם על תחושתו האישית בפעולת ההפצה של ה"שמועסן" על ידי 
הרב שד"ב גורדון, נענה ואמר בסגנונו המיוחד: "המאמרים מגלים 'יחודא תתאה' ואילו 

ה"שמועסן" מגלים 'יחודא עילאה'".. 

מרגלא בפומי' דר' אברהם: "ספר המאמרים תרס"ו נעלה עד במאוד, אין לשער. אולם 
הוא מופיע ב'סטנסיל' )צילום( ואין עליו את 'חותם המלך' – הוא אינו מודפס עם סמל 

קה"ת על כריכתו. לעומתו ה"שיחות לנוער" הרי הם "נחתם בטבעת המלך"".

ר' אברהם כה ייקר את ה"שמועסן" עד כי היה נוהג לומר כי את ה"שמועסן" ניתן ללמוד 
בתור חסידות קודם התפילה... 

"מצווה שבגופו"

עלה  תש"ב  תשרי  בחודש  כבר 
במחשבתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
עולה  וכך  ה'שמועסן'  הוצאת  על 
הרב  של  יחידויות  וכמה  מכמה 

חמ"א חדקוב:

כ"ק  איתי  דיבר  היום  תש"ב.  תשרי  ג' 
כי הודיע לרמ"ש ע"ד החלטתו  אד"ש 
ושאדבר  לילדים  עתון  בע"ה  להוציא 

עם רמ"ש שי' בענין זה.

אור ליום ו' י"ב תשרי תש"ב. הייתי אצל 
ספר  הוצאת  ע"ד  אתי  דבר   ]...[ כ"ק 
שאל  לילדים  חדשי  עתון  וע"ד  השנה 
מה חוות דעתי בענין קדימת הנחיצות 

]...[

יום ג' כ"ו כסלו התש"ב. ]...[ כ"ק אד"ש 
שמועסן  להכין  נחוץ  כי  היום  לי  אמר 
אשר  השמועסן  בענין  בטבת.  לעשרה 

כדאי  אין  כי  אמר  באנגלית  הופיעו 
על  גם  בלעטל  השער  את  להדפיס 
הכריכה וגם על דף מיוחד אלא למלא 
את הניר ]...[ את הניר החלק במודעה 

כי יש לחוס על המקום.

יום ב' כ"ג טבת התש"ב. הייתי אצל כ"ק 
השמועסן  לחוברת  החמר  קראתי   ]...[
באשר  לחומר  הסכים  כ"ק  לשבט 
אמר  באנגלית  לתרגמו  מיועד  החומר 
כ"ק כי יש להוציא גם חוברת באידיש 
שהשמועסן  לסדר  יש  כי  אמר  בכלל 
יופיעו באופן מסודר מדי חודש בחדשו 
מסכים  באנגלית  לטבת  החוברת  ע"ד 
אולי  אידיש  וע"ד   .500 של  להצעה 
האידיש  ע"ד  מאות.  שלש  להוציא 
ספרתי לכ"ק כי חושבים אנו שבו יהי' 

תוכן אחר מאנגלית. 
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על מידת המאמץ והיגיעה המרובים שהשקיע ר' אברהם בהפצת ה"שיחות לנוער", סיפר 
אחד מנכדיו: סבא - ר' אברהם, ראה בעבודה זו שליחות של ממש ועבודת קודש מאת 
הרבי. מכיוון שכך, על אף גילו המבוגר ומצבו הבריאותי היה ר' אברהם נוסע ברחבי 
הארץ להפיץ חוברות אלו. כמו גם הכנתם לשילוח הייתה נעשית על ידו ללא כל עזרה.

גם כאשר הוצעה לו עזרה על ידי בני משפחה וכיו"ב היה דוחם בסירוב. היה זה בבחינת 
"מצווה שבגופו" ממש. 

מכיוון שכך, כאשר כל בקשת עזרה הייתה נענית בסירוב מוחלט מצדו, לא נותר לבני 
המשפחה המודאגים, כי אם להיכנס "בכוח" לתוך העבודה, על ידי זה שהיו לוקחים את 

החוברות, עוד קודם שהיה מגיע אליהם בעצמו, ומכינים אותם למשלוח.

מסירותו ונתינתו זו של ר' אברהם ל"שיחות לנוער" לא ידעה גבולות. הגיעו הדברים 
דווי מתייסר במכאוביו היה שואל:  לידי ביטוי כאשר שכב בימיו האחרונים על ערש 

"האם שלחו את "שיחות לנוער"? האם הכל מסודר במחסן"?.

מה קורה כאשר מנסים "לתקוע" חוברת בידיו של ילד 
אמריקאי?

דומה, כי אחד הביטויים, המיוחדים והמפליאים ביותר המבטאים את הפעולה העצומה 
של "שיחות לנוער", שנאמרו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו, הינו בשיחת ש"פ 

מטות-מסעי מבה"ח מנחם אב, תשי"ב. חלקה של שיחה זו אף הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר 
שליט"א והודפסה ב'לקוטי שיחות' חלק ב' פרשת 'ואתחנן':  

"כאשר ילד מגיע הביתה, ומספר שפגש בחור בעל זקן המוכר "טָאקס ענד טיילס", 
שרצה "להכניס" )"אריינרוקן"( בידו את החוברת, אבל הוא לא קיבלה ומוסיף לספר 
להם, שהוא וחביריו לעגו על אותו בחור משונה, וכינו אותו בשמות של גנאי וכו'– 
הרי, כאשר הילד מספר זאת לאביו או לאמו, נזכרים הם – בשעת מעשה – אודות 

הוריהם, ובשעתא חדא וברגעא חדא".  

"מגיע 11 חודשים יותר מוקדם" 
היו  נוסעים הבחורים מ-770 ל"מרכז שליחות" בחדשי הקיץ,  היו  באותם הימים כאשר 
אייזיק ע"ה  חיים מרדכי  נכנסים למשרדו של המזכיר של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הרב 
להשתדל  שעליהם  ההנחיה  על  לחזור  נוהג  היה  תמידי  באופן  הכנה.  לשיחת  חודקוב 
להחתים כמה שיותר מנויים ל"שמועסן" ול"טאקס אנד טיילס". פעם אחת התאונן בפניו 
אחד הבחורים כי האנשים אשר אותם ניסה להחתים התלוננו בפניו כי הגיליון מגיע באופן 
תמידי באיחור של חודש. השיב לו הרב חודקוב כי הגיליון מגיע 11 חודשים יותר מוקדם...
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כשהרבי הריי"צ לא הלך 
לישון

שנות  בתחילת  ההתוועדויות  באחת 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו 
רצה כ"ק אדמו"ר שליט"א להדגיש את 
אהבתו הרבה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
הרבי  סיפר  לכך  כביטוי  לחסידים. 
שהרבי הריי"צ לא הלך לישון עד שמנוי 
מה  ה"שמועסן".  את  קיבל  באוסטרלי' 
הזמן  שבאותו  הוא  ידוע  כך  כל  שלא 

באוסטרלי' היה רק מנוי אחד. 

"ותנוח דעתו כאשר הניח 
את דעתי"

בחודש אלול, שנת תשט"ז, החל לצאת 
לאור חוברת "שיחות לנוער" בתרגום לעברית. עד אותו הזמן החומר בו היו משתמשים 
אף בארץ הקודש היה חוברות ה"שמועסן". כמובן שחוברות ה"שמועסן" על כל מעלתם 
לא הביאה את המענה הראוי הנצרך לציבור בארץ הקודש. דבר שהיווה צורך ממשי 

בהתגייסות מעשית לפעולה בתחום זה.

מייזליש.  ע"ה  אברהם  הרב  החסידים  היו  זו  אחריות  עצמם  על  נטלו  אשר  החסידים 
והחסיד ר' נפתלי ע"ה קראוס.

 במכתב מיוחד )מתאריך ה' אלול תשט"ז( מביע כ"ק אדמו"ר שליט"א את רגש החיבה 
והאחריות המיוחדים הכרוכים בהוצאה לאור זו:

"מאשר הנני בתודה קבלת חוברת הראשונה של השיחות לנוער, ותנוח דעתו כאשר 
הניח את דעתי כאשר הופיע לאור עולם הנ"ל.

ויה"ר שתהי' זו התחלה טובה לכבוש הספרות באה"ק ת"ו, וביחוד הספרות לנוער 
ע"י תורת נשיאנו הק' זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע, כי... גם שיחות אלו סוכ"ס התכלית 
המקוה הוא הפצת המעיינות חוצה, וכמו בכל עניני התורה והמצוה, )וכמש"נ ויצוונו 
ה' לעשות כו' ליראה, אשר כיצד יבוא לאהבתו ויראתו כאשר יתבונן בגדולתו וכו' 
יצליחו  והשי"ת  אביך(,  אלקי  את  דע  החסידות  תורת  ענין  שזהו  הרמב"ם,  כפס"ד 

בהצלחה מופלגה, ויתוסף עי"ז גם בעניניו הפרטים.

הרב אברהם מייזליש
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בברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה".

מכתב נוסף אף הוא ממוען לא' מעורכי הירחון, הלא הוא הרב נפתלי ע"ה קראוס:

"במ"ש אודות ה"שיחות לנוער" כמדומה כבר נשלח לו בזה מכתב מהמל"ח.

ואשרי חלקו שעומד בראש מפעל זה, אשר בלי ספק מביא לקירוב לבם של כו"כ 
מבנ"י לאבינו שבשמים לתורתו ומצוותיו, וגודל הענין אין די באר, ובפרט ע"פ פתגם 
רביו הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך הוא  כלי לואהבת את ה' אלקיך ]שאהבת השם 
היא יסוד ושרש לכל המצות, שהרי האהבה היא שרש ויסוד לכל רמ"ח מ"ע שבהן גם 

מצות יראת ה' יסוד ושרש שס"ה ל"ת[".   

חסרון שהתמלא
סקירה מעניינת אנו מוצאים בדברי הימים ההם שהתפרסמה ב'בטאון חב"ד' הממחישה 

את הצורך והנחיצות בהוצאתו לאור של ירחון "שיחות לנוער" בלשון הקודש: 

"מטעם ה"מרכז לענייני חינוך" סניף אה"ק ת"ו, התחיל להופיע הירחון "שיחות לנוער", 
דהיינו, ה"שמועסין מיט קינער און יוגנד" היוצא לאור בארצות הברית זה חמש עשרה 

שנה – מתורגם ללשון הקודש.

מונחת כעת לפנינו החוברת הראשונה של "שיחות לנוער" לחודש אלול תשט"ז, העושה 
רושם מצוין בחיצוניותו ובפנימיותו גם יחד.

זה זמן רב שמורגש בארץ חסרון של ירחון לנוער שכל כולו יהי' מקודש להקניית ערכי 
היהדות לנוער, להאיר תופעות העולם במאור שבתורה ושבחסידות ושיהיה כתוב בלשון 

צח, קל ומושך.

ועם הופעתן של חוברות "שיחות לנוער" חושבים אנו שחסרון זה התמלא".

בסיומת הדברים אנו מוצאים ציון לשאיפה להפצה כללית של החוברות בקרב כל שכבות 
הציבור ובני הנוער: "אנו תקווה כי הנוער בארץ ימצא ב"שיחות" אלו סיפוק רב, חומר 
עניני רב תוכן, ומקור לא אכזב של תורה, יראת שמים ומדות טובות. ֵידע להעריך את 
המאמץ שהושקע בדבר ויתן את מלוא תמיכתו להפצת ה"שיחות" בין כל שכבות הנוער 

בארץ.

ברכתנו נתונה בזה למערכת "שיחות לנוער" – חיזקו ואמצו ועלו והצליחו במילוי כוונת 
נשיאנו כ"ק אדמו"ר שליט"א". 

"ופשוט שאין לעשות בשמי שום מגבית, וגם לא 
בשביל שיחות לנוער"
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אחד  הסקירה,  בתחילת  כאמור, 
עבור  חושים  שנחלץ  החסידים 
והתמסר  לנוער"  "שיחות  הצלחת 
החסיד  היה  נפשו  כוחות  בכל  לכך 
הנודע ר' אברהם ע"ה פאריז. כשם 
חוברות  הופצו  בו  הזמן  בתחילת 
מראשי  הוא  היה  ה"שמועסן" 
בהפצת  עתה,  גם  כך  העוסקים, 

ה"שיחות לנוער" בעברית. 

בבטאון חב"ד מתאריך ל"ג בעומר 
התייחסות  מוצאים  אנו  תשי"ז 
של  בהקשר  זה  לנושא  מעניינת 
פאריז  אברהם  ר'  החסיד  פעולת 
הרב  הכינוס,  את  "פתח  ע"ה. 
אברהם שיחי' פריז, בא-כח ה"מרכז 
לענייני חינוך" בארץ הקודש ת"ו, 
נקודות  שתי  על  בדבריו  שעמד 

עיקריות: 

א. החובה הקדושה המוטלת על כל אחד ואחת מאנ"ש להתגייס לפעולות נרחבות, 
בהפצת ספרי הוצאת קה"ת, להביא את אור החסידות בכל בית יהודי בארץ ובכללם 

הפצת הירחון "שיחות לנוער" שהתחיל להופיע בארצנו הקדושה. 

הנהוג  רבנו"  "קופת  עבור  החודשית  אחד ממשכורתו  כל  כספים  מעשר  הפרשת  ב. 
מכבר בין אנ"ש בשאר הארצות, ואשר גם רוב תושבי כפר חב"ד קבלו על עצמם דבר 

זה ומפרידים מדי חודש בחדשו מעשר כספים ל"קופת רבנו". 

הנואם פנה בקריאה נלהבת אל כל משתתפי הכינוס לעמוד הכן לקיים הוראות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א בכל העניינים ובהפצת המעיינות חוצה". 

מפתיע לגלות כי לאחר קיומו של כינוס זה קיבל ר' אברהם מכתב מאת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בו מתייחס כ"ק אדמו"ר שליט"א למפעל "שיחות לנוער", בקשר עם תכנית 
שר' אברהם רצה להביא לידי פועל, מגבית עבור "שיחות לנוער" בשמו הק' של הרבי.

במכתב זה מניא כ"ק אדמו"ר שליט"א את ר' אברהם מכוונתו זו, לקיים מגבית בשמו 
בחיבוק  "לישב  אנ"ש  עסקני  בשיטת  עוסקת  המכתב  שפתיחת  לציין  מעניין  הק'. 

הרב אברהם פאריז
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ידים", וכן התבטאויות חריפות כנגד זאת. מכתב זה נושא את התאריך כ"ה ניסן תשי"ז. 
)המפליא הוא שבגוף המכתב מציין כ"ק אדמו"ר שליט"א תאריכים מאוחרים בהרבה(.

 "בודאי יתקבל מכתב בידיעות מפורטות אודות הכינוס, וכל המפרט הרי זה משובח. 
מסיבה נתעכב השילוח, ובנתיים נתקבלו מכתביו מימי – כ"ג, כ"ה, כ"ח, ל' ניסן, ו', ז', 

ח', י"ד אייר. ופשוט שאין לעשות בשמי שום מגבית, וגם לא בשביל שיחות לנוער".

מכל מקום התייחסות זו יכולה להביע את היחס המיוחד לו רחש ר' אברהם למפעל 
"שיחות לנוער". נקודה נוספת אף היא חשובה: מתוכן מכתב המענה של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לר' אברהם ע"ה מציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את כל התאריכים בהם שלח ר' 

אברהם מכתבים ודו"חות לכ"ק אדמו"ר שליט"א. כך היא דרכו של חסיד.

כמו-כן, כ"ק אדמו"ר שליט"א אף עודד אנשים רבים שסייעו להצלחת המפעל, אחד 
מביניהם הוא הסופר הנודע יצחק דמיאל )שוויגר(. במכתב מודה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
על עזרתו למפעל "שיחות לנוער", כמו גם מעודדו להמשיך לסייע למפעל זה בכדי 
לי לקרא במכתבו בסיומו אשר עבר על החומר של השיחות  וישגשג: "נעם  שיפרח 

לנוער, ובטח גם להבא יעזור להם כפי האפשרי, ובודאי לא רק בתיקון הסגנון". 

בירור שבעים לשון
כחלק בלתי נפרד מהתפשטות הפצת "שיחות לנוער", נערכו גם גליונות תרגום לשפות 
שונות )מלבד השפות, אידיש, אנגלית, לשון הקודש(. לפנינו תיאור מיוחד על הוצאתם 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שלוחי  ידי  על  האיטלקית  בשפה  לנוער"  "שיחות  של  לאור 

באיטלי' – הרב גרשון מענדל וזוגתו שי' גרליק.

"נקודת אור מיוחדת ואופיינית בפעילות החב"דית במילאנו היא: הוצאת ספרות להסברת היהדות, 
לקטנים ולגדולים, באיטלקית. במסגרת זו מופיע גליון "שיחות לנוער" בשפה האיטלקית".

הדפסות חוזרות ונשנות
על הביקוש הרב שהיה לכרכי שיחות לנוער אנו מוצאים בתיעוד הבא מ'בטאון חב"ד': 
בשת תשל"ג הודפסו מחדש ירחוני שיחות לנוער שנאגדו לכדי ספרים. "מפני הביקוש 
הרב לכרכי שיחות לנוער הירחון החינוכי היוצא לאור בכפר חב"ד נדפסים במהדורה 

שניה כל כרכיו מאז החל להופיע )בשנת תשי"ז(".         

על  חב"ד,  חסיד  שאיננו  א'  מפי  מיוחדת,  עדות  להביא  ראוי  אלו,  לדברים  כחותם 
הבנו  לא  עדיין  הילדות  "בגיל  הזמן:  באותו  לנוער"  "שיחות  של  המיוחדת  הפעולה 
כלל לשון הקודש, כך שלא היה שייך לקרוא ספרים בלשון זו, וספרות יהודית בשפה 
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צרפתית כמעט שלא הייתה קיימת. פעם בחודש היה מגיע דרך הדואר ירחון בצרפתית - 
"שיחות לנוער", שהופץ על ידי חב"ד. והיה זה עבורנו כקילור לעיניים. הצימאון להגעת 

הירחון היה אדיר, והילדים רבו ביניהם מי יזכה להיות הראשון לקרוא בו".. 

 ב
הכוונה והדרכה

זעקתו של מתרגם
חינוך"  לענייני  ה"מרכז  מטעם  האחראי  היה  ווילשאנסקי  ע"ה  רפאל  הרב  הרה"ח 
בצרפת, על הוצאתם לאור של ה"שיחות לנוער" בשפה הצרפתית. כחלק מעבודתו עם 

מתרגמים שונים, נתקל הוא גם במקרה בו המתרגם סירב לקבל את הנכתב.

"פלאות  במדור  ה'תש"י  ניסן  חודש  בירחון של  אירע בהקשר למה שנכתב  זה  מקרה 
הטבע" )במאמר המוסגר כדי להוסיף ולציין עובדה חשובה; במשך השנים מקובל היה 
לחשוב כי הרבנית חי' מושקא נ"ע הייתה כותבת את המדור "פלאות הטבע". אך מעדותו 
של חתן המזכיר הרב ניסן ע"ה מינדל עולה כי זהותה של כותבת המדור היא לא אחרת 

מרעייתו של הרב ניסן מינדל עצמו!(. 

במכתב מתאריך א' מר חשון תש"כ כותב הרב רפאל ע"ה להרב ניסן מינדל: "ובהזדמנות 
זאת הנני מבקשו ג"כ לבאר בפרטיות מה שכתב במאמר "פלאות הטבע" בה"שמועסן" של 
חודש ניסן תש"י: "אשר לפי שיטת איינשטיין אפשר אשר הארץ במקומה עומדת והשמש 

הולך סביבה". אחד מהמתרגמים שלנו צועק על-זה ואומר שאין זה מתאים לגמרי.

הרב ניסן מינדלהרב רפאל ווילשאנסקי
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תוצאה מוכרחת מתורת היחסות
על כך ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א בכתב יד קודשו: והוא תוצאה מוכרחת משיטת היחסות. 
ועל המילים במכתבו של הרב רפאל ע"ה "שאין זה מתאים לגמרי", הדגיש כ"ק אדמו"ר 

שליט"א את המילים "מתאים לגמרי", וסימן תחתם חצי עיגול וחץ. 

מתחת לזה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אלא שאיינשטיין מוסיף בשיטתו א( שמהשקפת 
עולם מדעית אין תוכן לאימרה, תנועה, או עמודה - מבלי להוסיף  תומ"י )תיכף ומיד( 
דער ביחס לפ' )לפלוני(. ב( לעולם א"א יהי' להוכיח מהי המציאות האמתית: א( הארץ 
עומדת והשמש סובבתה. ב( הארץ סובבת את השמש. ג( שניהם סובבים נקודה שביניהם".

)יש לציין שכל-זה אירע כאשר הכינו לתרגום בשנת תש"כ מאמרים מתוך ה"שמועסן" 
שכבר יצא לאור בשת ה'תש"י(.

לאחר הגהת כ"ק אדמו"ר שליט"א )על גוף מכתב השאלה של הרב רפאל ע"ה(, כתב 
הרב ניסן מינדל מכתב מענה, בו הכליל את תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

ב"ה, ט"ו מרחשון, ה'תש"ך

ידידי הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרב רפאל שיחי' ווילשאנסקי 

שלום וברכה:

במענה על מכתבו, מוסג"פ איזה פרטים בקצרה, כבקשתו.

ובמה שמבקש לבאר מה שכתוב במאמר "פלאות הטבע" של חודש ניסן תש"י, אשר לפי 
שיטת איינשטיין אפשר אשר השמש הולכת מסביב לארץ, ואחד המתרגמים שלהם צועק 

חמס ע"ז ואומר שאין זה מתאים לגמרי,

כי אדרבה האמור  איינשטיין,  יודע שיטת  אינו  אותו מתרגם  כבודו של  הנה במחילת 
לעיל "מתאים לגמרי והוא תוצאה מוכרחת משיטת היחסיות, אלא שאיינשטיין מוסיף 
בשיטתו א( שבהשקפת עולם מדעית  אין תוכן לאימרה תנועה או עמידה – מבלי להוסיף 
תומ"י ביחס לפ' )לפלוני(. ב( לעולם אי אפשר  יהי' להוכיח מהי המציאות האמיתית: 
)א( הארץ עומדת והשמש סובבתה,; )ב( הארץ סובבת את השמש; )ג( שניהם סובבים 

נוקדה שביניהם".

הדברים המובאים לעיל בין מירכאות כפולות הם דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א, שציין על 
שולי הגיליון של מכתבו שהגשתי לו.

כשכתבתי המאמר הנ"ל נסתמכתי על הספר "אלברט איינשטיין" ושם המחבר ליאופולד 
כי  נראה  הנ"ל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ומדברי  כעת.  ידי  תחת  אינו  הספר  אינפעלד. 
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המחבר לא דייק, כי לפי שיטת איינשטיין לא רק "אפשר" אלא "מוכרח" )ואולי לא 
דייקתי אני בלשון המחבר. אבל על כל פנים, אין ספק שהמתרגם טועה לגמרי אם אומר 

שאינו מתאים(, ואדרבה, כנ"ל.

בברכת כט"ס

ניסן מינדל

סגנון הלשון – תכני ולא מילולי
במכתב מיוחד לעורך הירחון, ר' נפתלי ע"ה קראוס )מתאריך כ"ד שבט תשי"ח(, מדריכו 
לסוג  גם  כמו  לנוער",  ב"שיחות  הלשון  לסגנון  הנכונה  בדרך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

הקוראים אליהם ממוען: 
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"מאשר הנני קבלת מכתבו בהנוגע להשיחות לנוער, ונמסר להמל"ח לענות עליו 
כמפורט.

והנקודה הכללית אשר ודאי צודק הוא שאין תרגום מלולי מתאים לנוער, וכמו שכתבתי 
זה כ"פ גם בהנוגע לתרגום בשביל מבוגרים, שתרגום מלולי מפריע מלהרחיב חוג 
הקוראים וגם חוג הלומדים ומעיינים משא"כ בנוגע לשער השיחות, כוונתי להציורים 
ואופנם צ"ל כמו שהוא בהשמועסין והטאקס וכן גם בהוצאה הצרפתית שלהם, בכדי 

להדגיש האחדות שלו כל הוצאות אלו.

לפלא שאין מזכיר במכתבו מקביעות עתים בלימוד תורת החסידות ומהוספה עליהם 
בהמשך למ"ש בזה לפני איזה חדשים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן מאשר מנצל האפשריות שניתנה לו להשפיע על חוג 
קוראים בהפצת המעינות וגם חוצה שבטח גם סוג זה ישנו בין קוראיו".

אמונה ב"טאקס אנד טיילס"
עובדה מפתיעה במיוחד היא שגם שאלות רבות בעניינים יסודיים, כדוגמת האמונה בה', 
אמיתות התורה מסיני וכו' הפנה כ"ק אדמו"ר שליט"א כמקור לדברים אלו לא אחר 

מ"טאקס אנד טיילס". לפנינו דוגמה אחת: 

"מהו ההכרח שהתורה היא מסיני, אם רק מפני הקבלה הרי זוהי גם כן הראיה של שאר 
הדתות, - להבדיל בין קודש לחול?".

מענה:

 "לפלא שכנראה לא קרא הנדפס בדבר זה בחוברת שבועות של המרכז לעניני חינוך, 
ב"טאקס אנד טיילס" וכו'".

"עס זאל אויסזעהן ווי ריפליי"
בהקשר למה שכתב כ"ק אדמו"ר 
נפתלי,  לר'  במכתב  שליט"א 
בקשר לציורי השערים ראוי לציין 
הציורים  את  מעניינת:  עובדה 
אנד  וה"טאקס  ה"שמועסן"  של 
הנודע  הצייר  מצייר  היה  טיילס" 
זה,  צייר  שוורץ.  ע"ה  מיכל 
מאת  מיוחדים  וקרבה  יחס  שידע 
את  החל  שליט"א,  אדמו"ר  מבקש דוגמא של הטאלקס באנגליתכ"ק 
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דרכו המקצועית וקשרו עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנת תש"ב, עת החלו לראות אור 
החוברות "שמועסן" ו"טאקס אנד טיילס".

כ"ק  אליו  פנה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עם  מיכל  הצייר  נפגש  בה  הראשונה  בפעם 
אדמו"ר שליט"א ואמר שהינו מרוצה מעבודתו. כמו כן שוחח עמו הרבי על רצונו 
)של מיכל( לפתח תכניות נוספות לילדים. על כך נענה הרבי ואמר: האיור הינו גורם 
מרכזי להמחשה וויזואלית של המילה הכתובה. כאשר ישנם תמונות משלימות לטקסט 

יכולים הילדים להתחבר ביתר שאת לתוכן הנכתב.

כמו כן ביקש הרבי ממיכל לצייר מדור חדש עבור ה"שמועסן" שייקרא בשם "פינת 
הסקרנות". הרבי רצה שמדור זה יפתח בקרב הילדים ציפייה להתחדשותו מדי חודש. 
כאשר הרבי תיאר בפני הצייר מיכל את אופי המדור החדש, אמר הרבי: "עס זאל 
ממנו  ביקש  אחרת  בהזדמנות  חוזר.  שידור  כמו  ייראה  שזה  ריפלי".  ווי  אויסזעהן 
סיפורי הרפתקאות.  ניתן לכתוב עליה  בסיס אמיתי שיהיה  דמות על  הרבי שיצייר 
והרבי הוסיף שסגנון העיצוב יהיה כמו "דיק טרייסי", שהיה קומיקאי מפורסם באותם 

הימים!.  

זהותו של מפיבושת
יהונתן לא  בן  כי מפיבושת  נכתב  בחוברת "שיחות לנוער" של חודש תמוז תשי"ב 
נהרג. א' הקוראים שלח לכ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב בו הוא שואל שמשמע מהפסוק 

הצייר ר' מיכאל שוורץ
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שמפיבושת בן יהונתן כן נהרג. על כך ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א תוך מתיחת קו תחת 
המילה "מפיבושת", שמפיבושת בן שאול נהרג ולא בן יהונתן.

ציור עמוד השער
כחלק ממעורבותו הבלתי פוסקת של כ"ק אדמו"ר שליט"א בהוצאה לאור, כמו גם 
בפרטי העיצוב השונים, נדרש לפעמים כ"ק אדמו"ר שליט"א, מאת שואלים שונים 
בנושא  המרכזיות  התשובות  אחת  לפנינו  הירחון.  בתוכן  שונות  לשאלות  להשיב 
השופכות ומבהירות באור חדש ומיוחד את היחס ל"שיחות לנוער", כמו גם את רמת 
הדיוק הכרוכה בו. )תשובה זו נדפסה בתחלה בלקוטי שיחות חלק י"א בהוספות ולאחר 

מכן במהדורתה הסופית באגרות קודש חלק ח"י עמוד שג ואילך(.

מכתב זה נכתב לאדריכל מאיר בן אורי. 

"מר מ. בן אורי שי׳

שלום וברכה!

"בהתענינות קראתי מכתבו מער״ח ניסן, בהמשך לשיחתנו בעת בקורו.

המל״ח  ע״י  המו״ל  לנוער,  השיחות  של  השער  לציור  בהנוגע  ביחוד  "ומתעכב 
)מרכז לעניני חנוך(, ומבקר בשלש נקודות:

א( מצב ואופן ציור שני לוחות הברית. ב( מצב ואופן ציור כדור הארץ.

ג( ״ציור״ פתגם רז״ל על שלושה דברים העולם עומד — תורה, עבודה וגמ״ח ע״י 
ג׳ עמודים, — ושואל להערותי בהאמור.

כבר  האמור  השער  אשר  והיא,  לכ',  גם  היא  מובנת  בטח  אשר  נקודה,  "ואקדים 
ז.א. בארצוה״ב  ובכל מקום אשר הירחון מגיע,  זה שמונה עשרה שנה,  נתפרסם 
בארץ ובתפוצות — בפרסום הכי רחב, אשר זה מכריח לצדד על קיום השער גם 
להבא, באם אין סברות מכריחות את ההיפך, ושוללות בהחלט ציורו כמו שהוא עד 

עתה.

"ובהערה על ראשון ראשון, על מה שהעיר במכתבו:

"א( כשהוחלט להו״ל את הירחון, מובן שהכוונה פנימית היתה — החזקת היהדות 
והחדרתה ללב הנוער בכל הדרכים האפשרים, שבזה לא רק קריאת הכתוב, אלא 

גם ראי׳ ראשונה בשער הירחון, שבזה שתי נקודות,
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ז.א. התורה והמצוה, הם ענינים הכי נשגבים והכי  "אשר היהדות וביטוי׳ בפועל 
נעלים בבריאה. ובקצה השני, שאי אפשר לאיזה ענין ומציאות בעולם, מבלי שיהי׳ 

מיוסד על התורה והמצוה.

לוחות – סמל תורה ומצוות
לוחות  שני  כמובן,  הוא,  והמצוה,  התורה  גדולה — של  הכי  בבהירות  "והסמל — 
הברית, שזה ידוע גם לאלו שלא קבלו כל חינוך יהודי, איזה שיהי׳ — שגם להם 

מופנה הירחון.

מיקום הלוחות
"והודגש בציור שזהו למעלה מן הארץ וגם מעל לשמים, אשר קשה לסמלם באופן 
בהיר, אם לא ע״י עננים, ולכן מקום שני הלוחות, הוא ממעל לעננים, וממעל להם 
ית', שבציור השער מרומז בהאותיות ב״ה. וממטה להם — כדור  הוא רק הבורא 
ישר  קו  אשר  באופן  הכדור  מצויר  סיני,  בהר  הי׳  הרי  תורה  שמתן  וכיון  הארץ, 

מהאותיות האמורות, דרך שני לוחות הברית, יגיע, לפ״ע, בשטח ההוא.

"לכוונה האמורה, באו שלושת פרטים האמורים באלכסון, ולא זה תחת זה, שהרי אז 
צריך הי׳ לצייר הכדור באופן, שהנוער לא הורגל בו כלל וכלל, ז.א. מזרח למעלה 
ומערב למטה, וכנ״ל הרי כוונת השער, שהרואה אותו, לא יוזקק לכל ביאור נוסף, 

על מה שרואים עיניו.
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"ועוד טעם בזה, שאז לא הי׳ בא על השער כי אם חלק ממדינות הישוב, והרי הכוונה 
להדגיש, שהתורה בתקפה בכל מקום ומקום.

"מטעם האמור — מובן שהלוחות לא באו במצב ישר, כי אם מוטה קצת על הצד, 
שהרי הארץ צריכה היתה להמצא מתחת להם והלוחות מתחת להאותיות.

עמידת העמודים
"בהערתו לציור כדור הארץ, עומד על ג׳ עמודים, ושואל, שזה צריך לתוספת הסבר 

— על מה עומדים העמודים וכו'.

"הנה מובן, שהערתו היא בהנוגע לדבר המשנה, שהרי בהשער באו — בציור — דברי 
המשנה כפשוטה, ובאמת גם בהמשנה, הסבר האמור אינו מוכרח, שהרי כל אחד מבין, 
אשר תורה עבודה וגמ״ח, אינם עמודים גשמים, כי אם מובן רוחני )אף שמתבטא 
ובאה מנותן התורה,  יודע, אשר התורה עומדת  וכל אחד  ידי אדם בפועל(  במעשי 
ואין זה דורש פירוש, וכמו שהמשנה משתמשת בסגנון ״העולם עומד״, המשותף גם 
לעמידה של דבר גשמי על עמוד גשמי, אף שכוונתה למובן הרוחני והפנימי שבזה, 
רבים  אשר  המשנה,  שמפרשי  ממה  גם  וכדמוכח  בזה,  טעות  לשום  חוששת  ואינה 
הם במאד במיוחד למסכת אבות, אין אף אחד, עומד על השאלה, על מה עומדים 

העמודים, גם בציור השער, להבדיל, לדעתי — אין כל מקום, לטעות בהאמור.

ג' עמודים בדווקא
 )coordinates( במ״ש להחליף ציור האמור בשלשת הממדים דאורך ורוחב ועומק"

וכל אחד מהם יסמל אחד משלושת העמודים אשר בהמשנה.

באורך  רק  לא  אופנים,  בכמה  להיות  אפשרי  הממדים,  ענין  אשר  מלבד   — "הנה 
זה  תלוים  אי  ובלבד שתהיינה שלשה  וכו',  כדוריים  ממדים  גם  אלא  ועומק,  רוחב 
בזה, וכמבואר בארוכה בחכמת ההנדסה, ולא עוד אלא שלכמה תועליות יש להוסיף 
עליהם, ולא רק מעמד רביעי — הזמן, אלא עוד — וכהשקו״ט בזה בחכמת החשבון, 
הרי כל ענין הממדים הוא, שדבר הצריך מדידה יהי׳ נמצא בתוכם, ז.א. שהם יקבעו 

מקומו יגבילוהו וימדדו אותו, ולא שיהיו ממעל לו וכד'. 

"כל זה בא כהערה, נוסף על העיקר — שבכלל אין מקום להאמור בשער ירחון לנוער, 
שכמה סוגים בו, בהנוגע לידיעות בחכמת הטבע, ואשר רובם בודאי לא יבינו כלל 
ענין ציור כהאמור, ואפילו מאלו דבתי״ס תיכוני, עאכו״כ אלו שלמטה מהם, וכאמור 
כוונת עניו הנמסר ע״י הציור ומטרתו, שלא יוזקק לשום ביאור נוסף על הציור, כי 

באם לאו הרי פגום הוא וחסר". עכ"ל.
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טעויות רבות במאמר
הגהות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א על כתבה בשיחות לנוער אודות אדה"ז, בהגהה מתקן הרבי כמה 

וכמה טעוית שנשתרבבו בהכנת הכתבה, להלן פיענוח ההגהות בדא"פ:

וכיו"ב  כסלו[  ]י"ט  יט"כ  חוברת  לשלוח  וכיו"ב(  כח'  'ישר  )בנתינת  מהמל"ח  לכתוב  כדאי  אולי 
ולהעירם על הטעויות הרבות שבמאמר. 

 ]ע"כ שאדה"ז נסע להמגיד בן 30[  ונסע וחלק  1( שלושים - היינו תקל"ה, שנתיים אחרי הסתלקות הה"מ!!
וצ"ל עשרים ויותר נכון י"ט בשנת תקנ"ד.

]על הזמן שלמד אצל המגיד[ 2( י"ב שנה רצופות. אינו כנ"ל. הי' אצלו ח-ט שנה ולסירוגין.

]תלמידי הבעש"ט עולים לארץ[ 3( הבעש"ט - בעיקרם תלמידי הה"מ. בשנת תקל"ז.

]בזמן שעלו הקבוצה נפטר המגיד[ 4( אז נפטר - ג'-ד' שנה אחרי ההסתל'

]בזמן המעצר החזיר אדה"ז יהודים בתשובה[ 5( שם יהודים - מענין לדעת המקור

]כעבור 3 שנים המעצר[ 6( שלש - צ"ל שתי 

7( האשר - צ"ל העשר
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"מודעה מושכת-עין תולה לאחרונה בלוח המודעות בכותלו של בית משיח – דף שנדפס 
בשבועונים 'ישראל שלנו' ו'אלגמיינער ז'שורנאל', בענין "יחי המלך המשיח", ותוכן 
הדברים הוא, שהאדם החתום מטה מקבל על עצמו החלטות טובות בהוספה בתורה 
כך  המשיח".  כמלך  יתגלה  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  העולם  מבורא  ומבקש  ומצוות, 

מדווח ביומן החדשות מ- 770 בי"ג טבת תשנ"ג.

באותו שבוע, במדור 'תשובות ומענות' ביומן, מופיע המענה להר' יצחק שפרינגער 
ע"ה שהכניס את המודעות שהדפיס בעתונים, והריל"ג הקריא לרבי את תוכן המודעות, 

כולל ש"הרבי הוא מלך המשיח", נתן הרבי את ברכתו הקדושה.

שליט"א  ברבי  להכיר   – הציבור  לכלל  בקריאה  פנו  איצ'ה,  ר'  שהכין  המודעות 
מליובאוויטש כמלך המשיח, ולהוסיף בלימוד התורה ובקיום המצוות לקבלת פניו. גם 
אלו שאינם יהודים, נקראו לקבל עליהם מלכותו של הרבי שליט"א – כמי שמנהיג את 
העולם כולו ומצעיד אותו לחיים של טוב, צדק ויושר, בתיקון העולם על ידי קיום שבע 

המצוות המיוחדות לבני נח.

האם הרבי יסכים?...
בראיון מיוחד שהעניק ר' איצ'ה בנושא זה סיפר כי את הכנת המודעות ליוו הרבנים 
עצתם  פי  כשעל  משיח,  בענייני  והפעילים  העסקנים  לצד  החסידיים,  והמשפיעים 
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נקבעה  הגאולה,  בשורת  הפצת  בתחום  רב  ונסיון  ידע  צברו  אשר  אלו,  של  והכוונתם 
צורתם ונערך תוכנם של המודעות, אשר יגיעו לרבבות בני–אדם, יהודים ואינם יהודים – 

ויבשרו להם על התגלותו הקרובה של הרבי. 

ר' איצ'ה "היו עסקנים שונים שערמו בפנינו קשיים, הם טענו  ומספר  "אבל" מוסיף 
יהודים,  ממנה  לרחק  ואף  ליובאוויטש  של  לכבודה  חלילה  להזיק  עלול  כזה  שפרסום 
חלילה... הם גם העלו סברא, שמכיוון שמדובר בפרסום בקנה מידה עולמי, אשר יביא את 
המסר לעשרות מליוני אנשים בארצות הברית ובעולם כולו – אי אפשר לצאת לקמפיין 

כזה ללא רשות מפורשת מהרבי. 

שלנו,  הפרטי  הפעולה  משטח  חורג  כזה  שפרסום  הייתה,  אז  שנשמעה  נוספת  טענה 
וחודר לשטחי פעולה של שלוחים רבים, שמקורביהם יראו את המודעה, וייגשו אליהם 
בשאלות... ואכן, אחרי דיון ממושך, הגענו למסקנה המתבקשת: לשאול את פי הרבי 
באמריקה[  הגדול  ]העיתון  טיימס"  יורק  ה"ניו  בעיתון  המודעות,  פרסום  על  עצמו 

ובעיתונים גדולים נוספים.

"אם הרבי יאשר את הפירסום" אמרנו לאותם אנשים "הרי זו תהיה ההוכחה הטובה ביותר 
שהרבי מעוניין בפירסום זהותו כמלך המשיח בעולם כולו, ולא זו בלבד, אלא שתהיה זו 
גם הוכחה שלדעת הרבי אין כל חשש שפרסום זה עלול לרחק יהודים מליובאוויטש...". 

הרבי מאשר פרסום זהותו כמשיח בעיתונות העולמית
הגורלית  בתשובתו  הסיפור,  המשך  את 
בעצמנו  לראות  יכולים  אנו   – הרבי  של 
אשר  תשנ"ג,  טבת  כ"א  מתאריך  בפתק 
של  האישי  מזכירו  של  ידו  בכתב  נרשם 
הרבי, ונשלח אל הרה"ח הרב שניאור זלמן 
לערוך  המיוחדת  בקשתו  לפי   – גוראריה 
תיאור מדוייק ולהנציח בכתב את תשובתו 
ספק  כל  להסיר  בכדי  בנושא,  הרבי  של 
וכך  זה.  חשוב  בעניין  בלבול  כל  ולמנוע 

נכתב בפתק:

"בהמשך לשיחת הטלפון שלנו היום, ובקש 
עבור  שקבלתי  המענה  בכתב  לו  שאשלח 
ר' יצחק שי' שפרינגער בקשר להמודעות 
אידיש  הקודש,  בלשון  ומדפיס  שהולך 
לכ"ק  הראיתי  משיח:  בענייני  ואנגלית 
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אדמו"ר שליט"א כל מודעה ומודעה וקראתי הכותרת שבכל מודעה, עם הכתובת וכו' 
יכולים  אם  שואל  שהנ"ל  ואמרתי  פארקווי[  איסטערן  ל–770   – ההחלטות  ]למשלוח 

להדפיסה, ובכל פעם נענע בראשו הקדוש לחיוב".

חיש קל התפשטה הידיעה על אישורו של הרבי לפרסום, שגרמה לשמחה גדולה בקרב 
החסידים, על הגילוי הגדול לו זכו מהרבי שליט"א, בעיצומה של התקופה המיוחדת בה 
הוא מתגלה לעמו כמלך המשיח – כאשר הוא מעודד את פרסום בשורת הגאולה וזהותו 

של הגואל באופן שבו "יכירו וידעו כל יושבי תבל" במלכותו.

בסיום הראיון המיוחד, נשאל ר' איצה האם "אנו רואים כאן אישור של הרבי לפרסום 
זהותו כמשיח בלי שום הגבלות?" ובלי היסוס הוא משיב: "ברור ומובן! ויתירה מזו, 
אנו רואים כי פרסום מודעות בעיתונות העולמית הם בפירוש "באופן המתקבל" בעיני 

הרבי, ואין לחשוש שחס ושלום פרסום כזה ירחק יהודים מליובאוויטש!...

אני מקווה שראיון זה לא יהיה בבחינת "זכרון מימי קדם", אלא באופן של "נזכרים – 
ועל ידי זה – נעשים": להמשיך את הפעילות להפצת בשורת הגאולה ביתר שאת ויתר 

עז, עד שנזכה להתגלות המושלמת של הרבי, תיכף ומיד ממש!" 

אשר חרפו עקבות משיחך... 
בשלהי חודש טבת תשנ"ג, כבר ראו המודעות של ר' איצ'ה את אור הדפוס, והתפרסמו 
וגויים,  יהודים  אנשים,  מליוני  העולם.  ברחבי  אב  בתי  לרבבות  שהגיעו  בעיתונים 
קמו  כאן  גם   – שבקדושה  דבר  לכל  כמו  אבל  הרבי.  של  הגאולה  לבשורת  התוודעו 

המשפיע הרב איצ'ה שפרינגר משוחח עם הרב זלמן ליברוב
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מתנגדים שניסו להילחם ולהפריע לפרסום הנפלא. לגודל הכאב, הגיעה ההתנגדות הזו 
מכיוונם של כמה מאחינו ובשרינו...

הודעה  מסויימים  אנשים  פרסמו  המודעות,  פרסום  שאחרי  בימים  הצער,  למרבה 
לעיתונות, בה הם חתמו בשם ארגון "אגודת חסידי חב"ד העולמית" –  בהודעה נכתב 
כי לאף אחד אין רשות לפרסם דברים בשם ליובאוויטש מבלי רשותם. הודעה זו גרמה 

לבלבול ומבוכה רבה בקרב הקהל, ולחילול ה' נורא ואיום שמעולם לא היה כמוהו. 

חבר הנהלת אגו"ח העולמית, הרה"ח שניאור זלמן גוראריה הזדרז לשגר מכתב בהול 
למזכירו של הרבי, הרב חודקוב – בו הוא מוחה בתוקף על ההודעה המחוצפת. במכתב 
ביותר  חריפות  במילים  מתבטא  הוא  ההודעה,  את  שפרסמו  לאלו  הפנה  אותו  נוסף 
ומזהיר אותם לחדול ממעשיהם ולהפסיק מיד את התנגדותם לפרסום בשורת הגאולה.

"קליפת 'עמלק' התעטפה בגלימה חסידית..."
ביום ד' אדר, במהלך נאומו של ה'חוזר' הגה"ח ר' יואל כהן בעת חגיגת סיום הרמב"ם 
 ב- 770, הוא התייחס לנושא הבוער ותקף בחריפות את הלוחמים בהפצת בשורת הגאולה:

"..בימים אלו מתקיימת "אסיפה". ידוע הכלל שכאשר ברצונך לברר "על איזו מתכונת 
מתנהלת האסיפה ועל אלו הנחיות", הנך מביט היישר אל מארגן האסיפה, וכפי הלך 
ומה היא אמורה להוביל  ותוצאותיה,  נסיבות האסיפה  נוכח על  ורוחו הנך  מחשבתו 

ולתקן.
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בראש אסיפה זו עומד, לא פחות ולא יותר, אותו "עמלק" המתעטף בגלימת חסיד נלהב 
וחורבן  ובוטה, גורם להרס  שכל כוונתו לש"ש ומסלף את דברי הרבי בצורה כה גסה 
ומטיל ספק באמונתם של רבבות מעמך ישראל, ושיקר בשמא דמלכא. ואלו מן הצד 
הנוכחים בנעשה, מאבדים את אמונתם, בראותם שדברים אלו יוצאים מפי חסיד נלהב...

לו  מוח  אשר  אחד  וכל  וזהותו",  המשיח  "פירסום  נושא  על  לדון  צריכים  זו  באסיפה 
ולאלו  האסיפה  כל  מכוונת  למה  זו,  באסיפה  יוזם  אחד  אותו  אשר  את  יודע  בקדקדו 

תוצאות הוא מצפה...

כאשר אנו עומדים ומביטים לנוכח המצב אליו הגיעו יהודים אלו, אסור לנענע לו בראש 
ולא לשם "מחלוקת" ח"ו,  ולא להתייחס להנהגתו הפרועה. צריכים לעמוד לו מנגד. 
אדרבה – לשם "שלום". וכולנו יחדיו, כולנו כאחד יחד עם אותם יחידים –בודדים, ניכנס 

בשטורעם להכין את כל העולם לקבל פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!".

גם תלמידי התמימים ב- 770 - חיילי בית דוד פרסמו באותם ימים "מחאה והבהרה" בה 
הם מוקיעים את אלו הלוחמים נגד ענייני משיח ומצהירים כי ימשיכו לשאת בגאון את 
דגל האמונה והפצתה - כרצונו הקדוש של הרבי. על מכתב מחאה זה חתמו מאות רבות 

של תמימים ואנ"ש.  

הגזירה הנוראה...
אבל למורת רוחם של חסידי חב"ד בעולם כולו - המשיכו אותם אנשים - במלחמתם 
הוציאו  שבהוראתם  הגויים,  של  המשפט  לבית  ופנו  לעשות,  הגדילו  אף  הם  הנוראה. 
צו האוסר לפרסם בעיתונות כל מודעה שבה מוזכר שמו או מופיעה תמונתו של הרבי 

שליט"א.

למעלה מחצי שנה ריחפה הגזירה האיומה, שגרמה צער רב לעדת החסידים, כאשר דבר 
המלך, שמו ותמונתו נאסרו לפרסום בעיתונות האמריקאית. אם בתחילה היו עוד כאלו 
שלא ידעו מכך, הגיע חג השבועות וכמו בכל שנה, התפרסמה בעיתונים מודעה הקוראת 
ליהודים להגיע עם ילדיהם, לשמוע את עשרת הדיברות - אבל בשנה זו לא הוזכר כי זוהי 

"קריאתו של הרבי שליט"א מליובאוויטש"...

את  וקוממה  הגזירה  של  קיומה  את  שוב  הבליטה  מהמודעה,  הרבי  של  שמו  השמטת 
כבודו  את  ולהחזיר  החרפה  את  להסיר  כדי  הכל  ולעשות  לפעול  החסידים, שהחליטו 
הרבי שליט"א וזכות פרסום דבריו ונבואותיו, לרבבות בית ישראל, באמצעות העיתונות 

הכללית.

התחיל,  בו  הפרסום  להמשך  כוחו  בכל  ופעל  מאמץ  כל  חסך  לא  איצ'ה  ר'  החסיד 
בשליחותו ובברכתו של הרבי. לקראת כ"ח סיוון, מאמציו נשאו פרי ונחלו נצחון חלקי, 
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כאשר הצליח לפרסם בעיתון מודעה על עמוד שלם, הקוראת ליהודים להתכונן לקבלת 
פני משיח, על פי דברי הרבי ונבואתו על הגאולה הקרובה.

אמנם, עקב הגזירה, בכל פעם שהוזכר הרבי, נכתבה רק המילה "הרבי" ללא כל תואר 
יבינו מעצמם כי  - מתוך ביטחון שהקוראים  )"הרבי מבשר..", "הרבי מבקש.."(  נוסף 
מדובר על הרבי האחד והיחיד בעולם )שלמרבה הצער, נאסר פרסום שמו בעיתונים..(. 
הייתה זו תחילתה של הנחמה והתיקון, שהמריצה את החסידים לפעול במלוא המרץ 

לביטולה של הגזירה לחלוטין.

בשלב זה נכנס לתמונה, החסיד הנודע הרה"ח רחמים )רמי( אנטיאן ע"ה, שנכנס לעניין 
בכל כוחותיו והשקיע ממון רב לשכור עורכי דין מהשורה הראשונה, כדי לפתוח במאבק 

משפטי לביטול הגזירה.

יד החסידים על העליונה!
- התבשרה עדת החסידים על ביטולה, לפי  ימים לגזירה  י' אלול, אחרי 151  בתאריך 
החלטת בית המשפט הפדראלי - אשר גם הגויים היושבים בו, פסקו כי רק הרבי מלך 
המשיח מנהיג ומנהל את תנועת חב"ד ליובאוויטש, ואף אחד לא יכול לאסור את פרסום 

שמו ותמונתו ולמנוע את הפצת דבר המלך לעולם כולו.

בשורת ה"דידן נצח" הגיעה בערב שבת קודש, ממש בסמוך לשקיעה. החסידים ציינו 
בהתרגשות את העובדה המופלאה כי זמן קצר קודם לכן, כשיצא הרבי לתפילת מנחה 
- בדיוק בעת בה התחולל המאבק המשפטי בין עורכי הדין - נגלה הרבי אל החסידים 

במרפסת במשך כ- 45 דקות.

כבר באותו יום, בעיתון שירד לדפוס בליל שבת - פורסמה שוב מודעת בשורת הגאולה, 
על גבי עמוד שלם. גם עובדי עיתון ה"ניו-יורק טיימס" הביעו את פליאתם באזני מנהלי 
'המטה להבאת המשיח': "דמות כזו ציבורית, מנהיג כלל עולמי - כיצד ייתכן שכבר חצי 

שנה לא פורסם שום דבר בשמו?..."  

במהלך השנים- עד יומו האחרון, המשיך החסיד ר' איצ'ה לפרסם מודעות אלו, כשהוא 
הגבוה  המחיר  לתשלום  המימון  את  להשיג  ודואג  ומכספו,  ממרצו  כך  לשם  משקיע 

למודעות אלו.

מאז ועד היום, ממשיכה בשורת הגאולה להתפרסם בעיתונים השונים ברחבי העולם, 
מגיעה לרבבות אנשים ומעוררת אותם להתכונן לקבלת פני משיח צדקנו.

57 ושאבתם בששון • אין גאזעטן



 "משיח וועט 
שטיין אין גאזעטן"

ע"פ פתגמו הידוע של אדה"ז  המובא בד"מ פרשת 
נצבים "כמשיח יבוא יהיה כתוב בעיתונים כל ישראל 
יהיו מוכנים לביאת המשיח תיכף ומיד כשיהי' כתוב 

בעיתונים שהוא בא" • צרור קטעי עיתונות המדווחים 
ועוסקים בביאת המשיח הקרב ובא

 • 
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נפלאות גדולות



נפלאות גדולות

מצפים לזמן שמחתינו האמיתי שיהי' התגלות
ב“ה ערב חג הסוכות נפלאות גדולות!

לכל המקושרים לבי“ח שי‘

שלום רב וחג שמח!

מסתמא שמעתם ושומעים אתם הכל עד עתה, אך ליפטר בלא כלום אי-אפשר ובפרט 
למצות שמחת יו“ט ולו במקצת עכ“פ:

ת“ל אשר מראשית שנה זו שנת נפלאות גדולות אנו שומעים כמעט מידי יום ביומו על 
התקדמות במצב הבריאות. ולא רק באופן דשמיעה כי אם באופן דראי-ה אשר כולם 
כאחד מודים כי בכל פעם שרואים את פניו הקדושות הנה הוא נראה במצב טוב יותר 
באין ערוך מקודם, בכל פעם רואים עליו יותר לעבעדיקייט ויותר עירנות וכו‘. וכבר 
אמרו מאז ומקדם אז חסידים איז די בעסטע רפואה פארן רבי'ן. כי מאז שהרבי רואה 

אותנו מצבו הולך ומשתפר, עס איז ניט קיין אמונה נאר עס איז א ענין של ראי-ה.

מאז מוצאי ר“ה הנה בכל יום נוטל כ“ק אדמו“ר שליט“א את ידיו הק‘ ואוכל חלה ועוד. 
והגדיל לעשות ביום ש“ק העבר )פרשת האזינו( אשר בליל ש“ק עשה קידוש בעצמו 
ידיו הק‘ ואכל חלות,  )בפעם הראשונה מז“ך אד“ר( ושתה רוב כוס. אח“כ נטל את 

דגים, מרק ובשר בהמה.

גם ביום ש“ק לאחרי התפילה הוריד בעצמו בידו השמאלית את הטלית ולבש בעצמו 
את הכובע.

מברכים על הד' מינים של הרבי - סוכות תשנ"ג
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עכשיו כבר תופסים מקומות לליל חג הסוכות, הגיעו ריבוי אורחים בלע“ה ומצפים 
לזמן שמחתינו האמיתי שיהי' התגלות כ“ק אדמו“ר שליט“א ברוב פאר והדר ומלך 

ביפיו ממש בשמחה גדולה!

חג סוכות שמח ובשורות טובות ומשמחות תכה“י

נ.ב. בטח שמעתם כבר שבליל ש“ק ראו את כ“ק אדמו“ר שליט“א לזמן ארוך לפי“ע 
והסתכל הרבה על כולם ובעין ימנית והסתובב לכל צד, והי' נראה קצת אויפגעלייגט.

כאן תהי‘ קבורתנו עד התגלות משיחנו
מוצאי ימים הראשונים דחג הסוכות תשנ“ג

שלום וברכה!

וביממה  בכלל  האחרונים  בימים  ת“ל,  עלינו  שעבר  מה  יקרי!  ידידי  מועד  גוט  א 
האחרונה במיוחד א“א לתאר ולהעלות עלי-גליון. 

כל ניסיון לתאר את האירועים הק', גיבן ניט ארויס כלל וכלל את המצב כמו שהוא. 
ובאשר שקשה להאריך כ“כ, אתמקד במיוחד באירועי היום.

וההתוועדות  מנחה  תפילת  בעת  נוכח  להיות  זכיתי  לא  אדבר,  ומה  אומר  מה  ובכן, 
הראשונה, ולכן איני רוצה לדרוש במופלא ממני. אבל אחת ביכולתי לציין, כי אחר 
שהגיעני השמועה ע“ד הנ“ל אחזני פלצות וכמובן ששמחתי שמחה גדולה ביותר, אבל 
הצער והכאב היו גדולים מנשוא, כי לא זכיתי בעצמי לראות כ“ז, ומיד, כמובן, רצתי 

לכיוון 770 שהלך והתמלא מדקה לדקה, 

לא  וממילא  לנוח  הלך  כבר  שליט“א  אדמו“ר  שכ“ק  שונות  שמועות  שהתפשטו  ואף 
וגמרו  נמנו  שלפנ“ז,  הנפלאים  ה“גילויים“  לאור  זאת,  בכל  ”אירועים“,  שום  צפויים 
שפשוט א“א לדעת כלום, ומהיום והלאה כאן תהי‘ קבורתנו עד התגלות משיחנו לעין-

כל, ותפסתי מקום קרוב וטוב, להיות קרוב גם למקום ההתוועדות וגם ל“מזרח“ החדש, 
ואכן פתאום פיתקא משמיא נחית וברגע כמימרא שמענו שאכן ברגעים הקרובים יגיע 
כ“ק אדמו“ר שליט“א עוה“פ, אבל טרם ידעו באיזה מקום יבחר לשכן את שמו הק‘ שם.

וכעבור רגע-קט נפתחו החלונות ונראו מראות אלקים, והתחילו לשיר איזה ניגון, ומיד 
סימן הריל“ג שי‘ כי רצונו הק‘ הוא שישירו את כל ניגוני רבותנו נשיאינו, וכך הוה, 
והתחילו לנגן בהתעוררות עצומה, וכ“ק אדמו״ר שליט“א ישב כל הזמן על כסאו הרם 
ונשא ומראה פניו הק‘ היה נפלא עד למאוד, בתחילה הסתכל מעט על הקהל ברחבי 
ביהכנ״ס כדרכו בקודש לאחרונה, אבל כעבור רגע נשאר בתנועה קבועה, היינו שלא 
הזיז את ראשו הק‘, ופניו הק‘ היו מאירים ורציניים, מוארים באור אלקי שלא מעלמא 
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דין, וכמ“פ סגר את עיניו הק‘ לכמה שניות, ובכמה ניגונים ניתן הי‘ לראות בבירור, 
איך ששפתיו הק‘ ממלמלות וכו‘, 

והלב הרואה כל זאת עמד נרעש ונפעם מול פני הקודש, בוכה חרישית ומצפה בכליון 
עינים לראות את כ“ק אדמו״ר שליט״א קם לפתע ממקום קודשו ומתגלה לעין-כל 

ומוליכנו קוממיות לארצנו הק‘.

אליו  פנה  כסא המלך,  להזיז את  וניסה  )מ.ק.(  א‘ המשבקי״ם  ניגש  בהתחלה כאשר 
בראשו הק‘, ועשה בידו הק‘ תנועה של תמהון. כאשר גמרו את כל הניגונים, שרו כמה 
שירים נוספים, והריל״ג שי‘ רצה כבר לסגור את החלון, אבל לפתע הכניס כ“ק אדמו״ר 
שליט״א את ידו הק‘ השמאלית אל תוך החלון ולא נתן לו לסגור אותו, ושאל הריל״ג 
שי‘ כל מיני שאלות לברר מהו רצונו הק‘, וכמ“פ ענה לו לשלילה וכמ“פ ענה לו לחיוב. 
וכנראה, שא‘ הדברים שחפץ בהם הוא, שכל הקהל יאמר ”לחיים“, ומיד התחילו לחפש 
משקה, אבל לקח קצת זמן עד שהביאו, ובינתיים התחילו כולם לצעוק ”לחיים“, ”יחי 
המלך“, וצעקות אחרות, אבל כ“ק אדמו“ר שליט“א רמז כי טרם נתמלא בקשתו הק‘, 
והביאו משקה ויין, וזרקו כוסות, וכו“כ צעקו לחיים, ולא‘ הי‘ אפשר להבחין איך שענה 
בבירור לחיים ולברכה וכו‘, ובינתיים, כשלא הבינו )לא זכינו להבין( את רצונו הק‘, 
התחילו לנגן בצעקה ”עד מתי“, אבל כעבור רגע-קט הרים כ“ק אדמו“ר שליט“א את 
א‘  ולפתע קם  כולם,  ומיד נשתתקו  ידו הק‘ כלפי הקהל בתנועה שכוונתה ”עצור“, 
ואמר ברכת כהנים. וכולם ראו עין בעין, איך שבכל סוף פסוק מהד‘ ברכות נעו שפתיו 

הק‘ לאמירת אמן. ולאחר זמן קצר חזר לחדרו הק'.

את מה שקרה בין הקהל גם א“א לתאר, הדחיפות והלחץ זה הדחק היו נוראים ביותר, 
וכמה מה“גיבורים“ לא יכלו עמוד עוד, ונאלצו לצאת באמצע. וגם לאח“ז לא זז הקהל 
מבית חיינו, כי כולם עומדים הכן לקבל פני משיח צדקנו, ואף א' לא יצא במשך שעה 
וגם לאחרי צאת החג נשארו שם מאות אנשים עומדים ומחכים ל“גילויים“  ארוכה, 
הבאים - ההתגלות בפועל ממש, וה“ציור“ הי' כעין המעשה של חוני המעגל שעג עוגה 
ואמר אינני זז מכאן עד וכו', ואני עשיתי הפסקה קלה לבוא לכתוב את הפאקס הזה, 
ובע״ה, תומ“י הנני חוזר לבית חיינו, אף כי כח אין. מפה ומפה נשמעים כל מיני בשו“ט 

ומשמחות, שהתחילו מאז התחלת שנת ”נפלאות גדולות“.

לאחרי  חסידיו,  עם  להתוועד  יצא  מליובאוויטש  הרבי  הודיעו:  כבר  באה“ק  ברדיו 
שבע חודשים, למרות קשיים בדיבורו וברגלו. וכמובן, שאין צורך להוסיף שכיום גם 
הפסימיים הכי גדולים נתמלאו אמונה חזקה, כי קרובה ישועתנו לבוא והנה הנה זה 
בא, וכהנ“ל אינו אלא כמר מדלי וכטפה מן הים לגבי מה שזכינו לראות פא“פ באופן 
של ראי', ויה“ר אשר כשם שזכינו ל“אתחלתא דגאולה“ כן נזכה לראות את הגאולה 
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האמיתית והשלימה בהתגלות משיח צדקנו שילמד תורה באופן של ראי' - תיכף ומיד 
ממש, אמן ואמן.

בברכת בשו“ט

תקווה שכולם יזכו לראות את ה״גילויים״ הגדולים
ב“ה. עש“ק חוהמ“ס הי' תהא שנת נפלאות גדולות

בית משיח - 770 לכל ידידי היקרים - שליט“א שלום וברכה!

ת“ל כי לא הסיר את חסדו מאתנו, ומיום ליום אנו שומעים על בשורות טובות חדשות 
ממצב בריאות רוח אפינו משיח ה', וכן יוסיף השי“ת כפליים לתושיה, ובקרוב ממש 

יוליכנו רבינו שליט“א קוממיות לארצנו.

היינו  לביהכנ“ס,  פעמיים  שליט“א  אדמו“ר  כ“ק  יצא  לכם,  נודע  כבר  בטח  אתמול, 
לחדרו הק' המיוחד, פעם בבוקר בעת ”כינוס צבאות ה'“ ופעם בערב בכנס של נשי 
ובנות חב“ד. בפעם האחרונה שהה כמה דקות ארוכות וכל הילדות הקטנות צעקו בקול 
ג“פ ”יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד“, כאשר כל הנשים מצטרפות 

אליהן בשקט, ואח“כ בירך הרב יוסף שי' וויינברג ברכה נרגשת לרפו"ש וכו' וכו'.

אתמול התחילו לבנות חדר נוסף בצד המערבי - ״שכינה במערב״ - של ביהכנ״ס, אבל 
וגם עשו משם מדרגות מיוחדות אל תוך  - במיוחד לשמח״ת,  וכו'  בלי שום חלונות 

הביהכנ״ס עבור כ״ק אדמו״ר שליט״א, בכדי שלא 
להתוועדויות,  כניסתו  בעת  מיותרים  קשיים  יהיו 
בע״ה. הציור הוא משהו כזה: )1( עזרת נשים בצד 
עם  ר״ה  לפני  שנבנה  המיוחד  החדר   )2( צפון, 
כל  בלי  )3( החלק המיוחד שנבנה כעת  החלונות, 
חלונות, כ״א בגדר נמוך, )4( החלק עם המדרגות, 

)5( השטח של בימת ההתוועדות, )6( שטח ביהכנ״ס.

 בכלל הגיעו ומגיעים כאן אלפי אורחים מכל קצוי תבל, ואין לי שום מושג איך יצליחו 
ויתרחש הנס שהי‘ בביהמ״ק אשר  יתקיים  ובודאי  כולם להכנס אל תוך הביהכנ״ס, 
עומדים צפופים ומשתחוים רווחים״, אבל כיון שאין סומכים על הנס שוררת תחושת 
פחד בקרב רבים מאנ״ש והת' שיחיו על המצב, מתוך תקווה שכולם יזכו לראות את 

ה״גילויים״ הגדולים בשמח״ת הבעל״ט.

ועל של עתה באתי - לבש״ט כי ת״ל זכינו שכ״ק אדמו״ר שליט״א הגיה לפני 2,5 
שעות מאמר! ד״ה להבין ענין שמח״ת תשמ״ב, )היינו שקרא בעצמו את כל המאמר 
וכו'(, והורה להדפיסו, ור' יואל שפרינגט פון ]קפץ מ[ שמחה, ובקרוב ממש - דידן נצח.

גוט יו״ט וכ״ט
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מכניסים את הלקח לחדר הרבי לפני החלוקה - סוכות תשנ"ג

מכינים את החדר המיוחד והמרפסת עבור הרבי

770 נערמ לשמחת תורה - תשנ"גקביעת מזוזה בחדר המיוחד והמרפסת
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ערב חג הסוכות
אנ״ש  מרכזי  לכל  ברכה  מה׳׳מ מברק  אד״ש  כ״ק  שולח  הסוכות  חג  לקראת  מברק: 
ברחבי תבל. כמו-כן שולח מברק מיוחד עבור משתתפי ה״הקפות שניות׳׳ בירושלים 
)נחה״ח(  )בנוסח( מיוחד עבור משתתפי ההקפות שניות בכפר חב״ד  ומברק  עיה״ק. 

ועוד.

מה״מ  אד״ש  כ״ק  בוחר  ערבית,  תפילת  לאחר  בערב,  תשרי  בי״ג  האתרוג:  בחירת 
אתרוגים. האתרוגים )מקאלאבריא( מונחים על שולחן בגן־עדן התחתון וכ״ק אד׳׳ש 

מה׳׳מ בוחר מהם אתרוגים לעצמו וכן עבור החלוקה למחר.

נראה  פיטם.  עם  באתרוג  להשתמש  הרבי  מדייק  לאחרונה(  )ובמיוחד  הפעמים  רוב 
)נקודות  ״פלעקן"  מעט  בו  יש  אם  )אף  האתרוג  של  ה״גידול״  על  בעיקר  שמקפיד 

שחורות((.



לאחר  בוחר  החלוקה(  ועבור  )לעצמו  והערבות  ההדסים  הלולב,  את  הלולב:  בחירת 
שחרית. בודק את ראש הלולב. ומדייק ששדרת הלולב תהיה ישרה.

)הנקראת  קליפה  בו  תהיה  מדייק שלא  לולבים.  ארבעה  לעצמו  בחר  תשנ"ב  בשנת 
עם  היה  המזכיר  שהכניס  מהלולבים  אחד  תשנ״ד,  בשנת  ״פאסט׳׳(.  או  ״קארע״ 

״קארע״, ומיד נענע בראשו לשלילה על אותו לולב. 

תשלום על הד׳ מינים: מקפיד לשלם עבור הד׳ מינים לאחר החג דווקא.

חלוקת ד׳ מינים: בערב חג הסוכות, לאחר שחרית, מחלק כ״ק אד׳׳ש מה״מ ד' מינים 
לנציגים ממדינות שונות, לחברי המזכירות, ל״זוכה בגורל״ וכו'.



הד׳ מינים נמצאים על שולחן בגן־עדן־התחתון, כ״ק אד"ש מה״מ עומד בפתח חדרו 
הק׳ כשהדלת פתוחה, ומביט בכאו"א הבוחר לעצמו מהמינים המונחים על השולחן. 
לאחר שבחרו המינים, עוברים על ידו ומברך כאו׳׳א ״ממשיך זיין אלע המשכות על כל 
השנה״. כאו״א מקבל לולב, אתרוג, שתי ערבות ולפחות חמשה הדסים. בשנת תשנ״ב 

הורה לתת שלושה הדסים נוספים. חלק מקבלים רק הדסים.

מקפיד מאוד שתהיה רשימה מדוייקת ומפורטת מי צריך לקבל, ורק הם יכנסו.

קבלת אתרוגים מכפר-חב״ד: משלחת של תושבי כפ״ח מכניסה מאתרוגי כפ״ח לחדרו 
של הרבי )ובשנים האחרונות בגן־עדן התחתון והרבי מברכם בברכה מיוחדת )כמו״כ 

מקבל אתרוגים מאנשי ירושלים(.

אגידת הלולב: עד שנת תשמ׳׳ט אוגד לולבו בעצמו בסוכה המיוחדת עבורו שבחצר 
770. בלולבו 36 הדסים. את הלולב עבור הרבנית )ועד שנת תשכ״ה - גם עבור אמו 

הרבנית חנה( מוסר לאוגדם עבורו.

לאחרונה מוסר לאגוד עבורו שני לולבים. מורה שיאגדו עם כל לולב 36 הדסים )ח״י 
וח״י משמאל( ושתי ערבות )בשנת תנש״א מסר חמש ערבות, באם אחת לא  מימין 

תהיה טובה(.

הורה למי שאוגד עבורו את הלולב להכין את כל הטבעות לפני שמתחילים לאגוד. 
ולכרוך קודם שתי הכריכות העליונות שעל גוף הלולב ולאחר-מכן את שלושת הכריכות 
)בעבר היה  התחתונות שעל המינים. בכל פעם מעורר לקצץ מעט מתחתית הלולב 

מורה כן גם בקשר לערבות(.
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את הלולבים אוגדים בסוכה הגדולה שבחצר 770.

פעם אחת ראו שאת הנותר בטבעת אחר האיגוד חתך כ״ק אד״ש מה״מ בסכין חדה על 
אחת מדפנות הסוכה.

בדרך כלל, משתמש באותו אתרוג )ולולב( כל החג )בשנת ׳הקהל׳ תשמ״ח, החליף אתרוג 
)כמעט( בכל יום. בשנת תשנ״ב החליף לולב(. במשך ימי הסוכות מוציא את הלולב לסדר 
ההדסים והערבות ולחזק את הטבעות. במשך החג )בדרך כלל ביום ב׳ דחול-המועד(, 

מוסר שיחליפו את ההדסים )והערבות(.

כ״ק אד״ש מה״מ משתמש בקופסת קרטון פשוטה עבור האתרוג, אינו מניח את הלולב 
בנייר כסף, או מגבת וכיו״ב.

הסוכה: עבור כ״ק אד״ש מה״מ נבנית הסוכה המפוארת בחצר הקדמית של 770 )מול 
חדר המזכירות(, בה משתמש לברכת הלולב; ולאחרונה — סוכה אחת בתוך הבניין בסמוך 
לחדרו, ביציאה מגן עדן התחתון בקומת העזרת-נשים )גג הבנין נפתח במיוחד עבור כך(. 

בסוכה זו משתמש בעיקר לסעודות החג וכן בחול-המועד.

בערב החג מוסיף ענף קטן להסכך שעל הסוכה. בהיכנסו לסוכה בודק אם הוסר כיסוי 
הגשמים שעליה.

ליל א׳ דחג הסוכות
השיחות ושמחת בית השואבה: החל משנת תשמ״א, בכל לילה מלילות החג, לאחר תפלת 
ערבית והכרזת ״גוט יום טוב״ )מתחיל מלילה הראשון(, אומר כ״ק אד״ש מה״מ שיחה 
הלילה,  אותו  של  החסידיים  והאושפיזין  שבזוהר  האושפיזין  עניין  מבאר  בה  מיוחדת 
ומעורר על גודל עניין השמחה בשמחת-בית-השואבה. בכל לילה מורה להוסיף בשמחה 

על הלילה הקודמת.

עד לשנת תשנ״ב נאמרה שיחה זו מעל בימת התפילה של הרבי )גם בשבת ויו״ט( מהקצה 
המערבי שלה, שם מוכן סטענדער נוסף. בשנת תשנ״ב )בלילי היו״ט והשבת( אמר שיחה 

זו כשהוא עומד על בימת ההתוועדות.

הק׳  בידיו  בחוזק  ומעודד  השיחה,  לפני  שמח  ניגון  שינגנו  הרבי  מעורר  פעמים  כמה 
ולאחר-מכן נאמרת השיחה.

עם השיחה הק׳ )שבכל ערב( נפתחת שמחת-בית-השואבה. לאחר השיחה פורץ הקהל 
והשמחה  ביציאתו,  לעודד  וממשיך  בחוזק,  מעודד  מה״מ  אד״ש  וכ״ק  שמח  בניגון 

והריקודים ממשיכים ללא הפסק עד אור הבוקר ובימי חול-המועד בליווי כלי-זמר.
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המנהג הוא - על-פי הוראת הרבי - שהשמחה והריקודים ממשיכים מ-770 לרחובה של 
עיר, ובהמשך הלילה הם מתקיימים ברוב עם על רחוב ״קינגסטון״ פינת ״מונטגומרי״ 

)בין הרחובות ״אמפייער״ ל׳׳קראון״(.

אלפי יהודים מכל האזור והשכונות הקרובות באים להשתתף בשמחה והריקודים האלו.

ביקור האורחים בסוכה: בלילה הא׳ נוהג לבקר את האורחים הסועדים בסוכה הגדולה 
שבחצר 770. הסוכה מלאה מפה לפה, וחברי הוועד של ״הכנסת אורחים״ מפלסים דרך 
ומלווים את הרבי. הרבי ממשיך ללכת לאורך כל הסוכה עד הדופן הדרומית, שם עולה 
על מדרגות ואומר שיחה מיוחדת )בדרך כלל מקשר גם עם המעלה דהכנסת אורחים(.

הסעודות: כשמברך ״לישב בסוכה״ - מביט על הסכך. טובל פרוסת ״המוציא״ בדבש, 
ובסוף הסעודה טובל שלוש חתיכות חלה במלח שלוש פעמים.

יום א׳ דחג הסוכות
ברכת הלולב: את הברכה על הלולב עושה כ״ק אד״ש מה״מ בסוכה המיוחדת עבורו 

)בחצר הקדמית של 770(.

בברכתו על הלולב משתמש כ״ק אד״ש מה״מ בב׳ אתרוגים. תחילה מברך ומנענע הד׳ 
מינים עם אתרוג מקלבריא ולאחר-מכן מנענע שוב עם אתרוג מארץ ישראל.

בבואו לביתו במשך החג, היה מנענע פעם נוספת בלולב של הרבנית.

מסירת הלולב לציבור: כ״ק אד״ש מה״מ מוסר את ד׳ המינים שלו לקהל על-מנת לברך 
עליהם. עד שנת תשכ׳׳ה בירך הקהל בסוכתו של הרבי ובנוכחותו, ומיני אז — מוסרו 

לשליח )בסוכתו( שיעבירהו לקהל.

על-מנת  ״מתנה  שזהו  )הממונה(  לשליח  אומר  הקהל,  עבור  הלולב  את  כשמוסר 
להחזיר״.

הברכה על ד' המינים של הרבי נעשית לאחרונה בסוכה הגדולה שבחצר האחורית של 
770 )בין 770 והספריה(, בסמוך לבריכת ה״תשליך״, בחדרון קטן )בתוך הסוכה( שנבנה 

במיוחד עבור כך. התור לברכה מתמשך מרחוב ״יוניון.

לבימת  לרבי  מוחזרים  הם  ואז  ל״הלל״,  סמוך  עד  הקהל  עבור  נשארים  מינים  הדי 
התפילה.

זמן-מה לאחר התפילה שוב מוסר הרבי את הלולב לכמה שעות.

ביום א׳ מוציא את הד מינים מוקדם יותר.

71 ושאבתם בששון • סדר העבודה



]ביום ראשון דחג הסוכות ה׳תשנ״ב, לאחר שבירך כ"ק אד״ש מה״מ על לולבו, שאל 
״היכן מברך הקהל״, ואמר ש״רוצה לראות את הקהל כשהם מברכים על הלולב ביום 
הראשון״, ואז פנה בעצמו כשהלולב בידו ל״חדרון" הנ״ל שבסוכה, ועמד שם בכל העת 
שקהל האלפים בירך על לולבו. כ״ק אד״ש מה״מ עמד במקום כשבע שעות רצופות 
)!(, ובמשך כל הזמן עמד כשהוא מביט ובוחן בתשומת-לב מיוחדת כל אחד ואחד בעת 
הברכה ונענוע הלולב. הרבי ענה ״ברוך הוא וברוך שמו״ ו״אמן״, ומפעם לפעם העיר 

למברכים. רק לאחר מכן התפללו שחרית[,

הלל, הנענועים והושענות: כנ״ל, לקראת סיום חזרת הש״ץ מוחזרים הלולב והאתרוג 
לרבי. לפני ״הלל״ מוציא הרבי את האתרוג מהקופסא, בוחנו ומניחו מגולה לצד הימני 
של הסידור. נוטל את הלולב, בודק ראש הלולב ושחתו ובוחן ההדסים והערבות ומסדר 
אותם מעט )ביום א׳ דחה״ס ה׳תשנ״ב, סידור טבעות הלולב וההדסים לפני ״הלל״ ארך 

כ-10 דקות(.

בעת אמירת ה״הלל״ אוחז בידו את הלולב לבדו, חוץ מזמן הנענועים שלוקח בידו 
גם האתרוג )בשנת ׳הקהל׳ תשמ״ח אחז בידו גם את האתרוג במשך כל זמן אמירת 

ה״הלל״. וראה הטעם לזה בשיחת ליל ה׳ דחה״ס ה׳תשמ״ח(.

והקהל משתתף  ובמיוחד ב״הלל״,  הניגונים שמנגן הש״ץ בעת התפילה  מעודד את 
בניגון.

)כשנוטל  בשמאלו  והאתרוג  בימינו  הלולב  למזרח,  פניו  )ב״הלל״(  הנענועים  בעת 
מצמידם  האתרוג,  העליון של  לשליש  הלולב  מחבר  קודם(.  ובודקו  מסובבו  האתרוג 
לחזה ומתחיל בנענועים. בכל פעם בסיום ״הולכת״ הלולב לפני ״הבאתו״ — מנענע 

ומרעיד מעט את הלולב ומחזירו לחזהו.

מיסב מעט ראשו )וחלק גופו העליון( לכיון הרוח שמנענע. כשמנענע למערב )לאחוריו(, 
בכל נענוע פונה בכל חלק גופו העליון לצד ימין ובפעם השלישית בתנועה חדה יותר.

בין הנענוע ב״אנא״ הא׳ ו״אנא״ הב׳ — מניח האתרוג לרגע ומיד נוטלו שוב ומתחיל 
״אנא״ הב׳.

באמירת ״הושענא״, האתרוג מונח על הסטענדער ורק כשיורד להקיף הבימה נוטלו 
לאמירת הושענות. להקפת ה״הושענא״ יורד ללא הסידור, אוחז הלולב והאתרוג בשתי 
חיו ומצמידם לחזהו, וכך מסובב בימת הקריאה כשהחזן הולך לפניו. כשהרבי מסובב 
ורק לאחר שמסיים הרבי את ההקפה, מקיף  הבימה משתתף בהקפה מנין מצומצם, 

הקהל.

רק לאחר שחוזרים הס"ת לארון, מניח הלולב והאתרוג מידיו על הסטענדער.
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ואת  הק׳  ידו  בכף  אוחז  הלולב  את   - בשמאלו  והאתרוג  הלולב  מהתפילה,  כשיוצא 
האתרוג מצמיד בידו לגופו ומעודד בידו את השירה.

הושענא-רבה
לאחר תפלת ערבית מכניסים לחדרו הק׳ י״ג אגודות של ״הושענות״, בכל אגודה חמש 
ערבות כרוכות בעלי לולב. הרבי בוחר מהם שתי אגודות )עד שנת תשמ״ח - שלוש 

אגודות(, ומשלם עבורם מיד.

וחומש  רבה״  הושענא-  לליל  ה״תיקון  אומר  מה״מ  אד״ש  כ״ק  הושענא-רבה  בליל 
דברים בסוכה. מביאים לפניו התפוח עם דבש המחולק ע״י הגבאים ואוכלו בסוכה. 

לאחר- מכן נכנס לאמירת תהילים עם הקהל.

בציבור.  אד׳ ש מה״מ לאמירת תהילים  כ״ק  נכנס  לאחר חצות, בשעה 1:00 לערך, 
בכניסתו מעודד השירה.

בדרך כלל, אומר מתוך ספר תהילים. בשנת תשנ״ב אמר מתוך ״תיקון״. בשנים תנש״א 
ותשנ״ב אמר את התהילים בעמידה.

לתפילת שחרית מגיע הרבי בשעה היעודה כשהערבות בסידורו. כבכל ימי הסוכות, 
מעודד בכניסתו את השירה בחוזק ומרץ מיוחד, וגם בעלייתו לבימה ע״י הסטענדער 

ממשיך לעודד.

לקראת ׳׳הלל״ מגיע הלולב לרבי והרבי מסיר את שתי הטבעות שעל הלולב. לאחר 
״הלל״ יורד מהבימה כשבידו הד׳ מינים וההושענות נעמד ע״י הסטענדער המוכן לכך 

לימין החזן, וכנ"ל - מסובב הבימה כשהד׳ מינים בידו ללא הסידור.

לאחר אמירת ההושענות מעודד בחוזק )כשהלולב בידו( כשמנגנים ״הושיעה את עמך". 
לאחר-מכן מניח את הד מינים על הסטענדער, נוטל את הערבות )מפריד את הערבות 
זו מזו(, מרכין את עצמו וחובט קלות חמש פעמים בקרקע מימינו, מניחן לשמאלו על 

הרצפה ואומר ה״יהי רצון״.

כדי שהחבטה תהיה ע״ג  היו מסירים השטיח   - היה עומד ע״ג שטיח  בעבר, כאשר 
הקרקע.

לאחר התפילה מוסר שוב את לולבו עבור הקהל שיברכו עליו, והפעם מברכים גם 
קטנים שתחת בר-מצוה, ולאחר-מכן גם נשים.

לאחר שחרית מחלק ״לעקאח״ לאלו שעדיין לא קיבלו. בחלוקה זו מקבלות גם הנשים 
תשנ״ב  בשנת  הסוכה.  מפתח  היא  בהושענא-רבה  ה״לעקאח״  חלוקת  כלל,  בדרך 

התקיימה החלוקה מפתח חדרו הק׳.
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 לעילוי נשמת
 הרה"ח ר' ישראל ב"ר יעקב ז"ל

 קונסטנטיני
 נלב"ע אור ליום חמישי

י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות 
ה'תשע"ו



לזכות 

 התמימים שעסקו וסייעו במסירות במלאכת הקודש
 בהכנת קובץ זה לדפוס

הת' מנחם מענדל בן חנה רחל

הת' יוסף יצחק בן ורדה

הת' אלחנן יוסף בן רות

הת' שלום דובער בן רבקה

הרה"ת מנחם מענדל בן דליה

הרה"ת ישראל בן יפה

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

מלך המשיח שליט"א לעיני כל



לזכות 

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

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

בעלינָאוו 

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

ס. ּפאולו - ברזיל 

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

שּפריצער


