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שלום וברכה!

חודש  'קבצי  מסדרת   — השני  הגליון  את  לאור  מוציאים  הננו  ושמחה  גיל  ברגשי 
האורחים  אלפי  של  בואם  עם  לעשור",  כסה  "בין   — תש"פ'  בליובאוויטש  השביעי 

לביתו של מלך המשיח — כ"ק אדמו"ר שליט"א.

כמידי שנה בשנה, במהלך חודש תשרי מופצים חוברות אלו הגדושות בחומר חסידי 
נדירות  בנושאים חסידיים שונים, עבור בתמונות  איכותי — החל בסקירות מרתקות 
ומיוחדות שנחשפות, וכלה בעשרות מסמכים, יומנים וסיפורים שמתפרסמים בקבצים 

אלו לראשונה.

בראש הקובץ נדפס יומנו של הרב נפתלי הכהן שי' רוט, המתאר בשפתו הייחודית 
והידועה את הפעם הראשונה שהגיע אל הרבי.

מבצע  אודות  וייחודית  מסוגה  ראשונית  מקיפה,  סקירה  בזאת  מובאת  מכן  לאחר 
'נרות שבת קודש', שבימים אלו מציינים ארבעים וחמש שנה לתחילתו.

פני הרב". תמונותיהם של  "ציור  אודות  ומרתקת  כאן סקירה מקיפה  כן באה  כמו 
רבותינו נשיאינו, יחסם לתמונות, לצילומים ולצלמים.

בחותמו של הקובץ באה התוועדות מרוממת עם הרב שמעון שי' ויצהנדלר. ההתוועדות 
נערכה מתוך סרט ההקלטה ע"י חברי המערכת, ועל אחריותם המלאה בלבד.

מערכת  ע"י  לנו  הומצאו  לראשונה,  כאן  המתפרסמים  רבים  ומסמכים  תמונות 
"Rebbe Drive", וע"כ תודתנו נתונה להם.

• • •

ויהי רצון שהקובץ אכן יפעל את פעולתו ויוסיף באור וחום האהבה וחיזוק ההתקשרות 
תשרי  חודש  קודם  שעוד  ועיקר  ועוד  שליט"א,  הנצחי  נשיאינו  משיחנו  מלכנו  לאבינו 
תש"פ נזכה להתגלות המושלמת בגאולה האמיתית והשלימה — אזי נכריז לפניו כולנו 

יחד מתוך פנימיות נקודת לבבנו את ההכרזה שהיא תמצית כל חיינו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

"
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6 | תשרי בליובאוויטש

אנו עתה בהזמן שבין ראש-עומדים 
ליום-הכיפורים:  השנה 
בני  ממליכים  שבו  הזמן  הוא   — ראש-השנה 
חז"ל  כלשון  למלך,  הקב"ה  את  ישראל 
שבין  ימים  ב"עשרה  עליכם";  "שתמליכוני 
ימי  "עשרת  ליום-הכיפורים",  ראש-השנה 
ויוהכ"פ  ר"ה  גם  נכללים  (שבהם  תשובה" 
עצמם) — מבקשים מהקב"ה שיתן שנה טובה 
ומתוקה; וביוהכ"פ — נעשית ה"חתימה טובה" 
של בקשות אלו, דהיינו שהקב"ה חותם על כך 
בריאות,  הנצרך:  כל  את  ישראל  לבני  שיתן 

פרנסה, ואפילו כבוד.

והנה, כיון שכאו"א יודע כיצד עברה אצלו השנה 
במשך  רק  כדבעי  היתה  שהנהגתו   — הקודמת 
לא  שבהם  אחדים  רגעים  היו  אבל  השנה,  רוב 
("ַאריינלָאזן  ירא הוא להכנס  התנהג כדבעי — 
זיך") לחשבונות, שהרי מי יודע מה יהי' הסך-

הכל של החשבון . . ולכן מבקש מהקב"ה שלא 
אלא  בחשבונות,  ייכנס  ושלא  "תנאים"  יציב 
ומתוקה מידו הרחבה, מבלי  יתן לו שנה טובה 
הבט על הנהגתו בשנה שעברה, ואפילו לא על 
הנהגתו שתהי' לשנה הבאה, בידעו שאינו אלא 
ופעמים  יותר  חזק  שהוא  שפעמים  בשר-ודם, 

שהוא חלש יותר כו'.
בספרים  כדאיתא   — הוא  בזה  הסדר  והנה, 
גם  צריך  מסויימת,  בקשה  מבקשים  שכאשר 

פחות  המתאים,  באופן  להתנהג  עצמו  המבקש 
או יותר, לבקשה זו, ואזי תתמלא בקשתו.

דבר  שיתן  מהקב"ה  מבקשים  כאשר  ובעניננו: 
מסויים — נשאלת השאלה: כיון שהקב"ה אינו 
חייב דבר לאף אחד — שהרי אף אחד אינו עושה 
זו  "טובה"  תמורת  לו  חייב  שיהי'  "טובה",  לו 
הָאט  ברייטקייט  ַא  פַאר  ("ווָאס  העוז  מניין   —

מען") לבקש בקשה מהקב"ה?
לא  שמעולם  לאדם  צדקה  ליתן   — לזה  והעצה 
ראהו ולא קיבל ממנו שום דבר, וגם הלה לעולם 
כל  את  לו  נותן  ואעפ"כ  טובה,  לו  יחזיר  לא 

צרכיו, ללא חשבונות וללא תנאים.
ולומר  להקב"ה  לפנות  התוקף  לו  יש   — ואזי 
קליינער  ("ַא  קטן  אדם  שהנני  אני,  ומה  לו: 
שיגעתי  מממוני  נתתי  ואעפ"כ  מענטשעלע"), 
עבורו — או (עכ"פ) שהי' ביכלתי להשיג עבורו 
מה שאחפוץ — לאדם זר ומוזר ("ַא ווילד פרעמדן 
לא  ולעולם  ראיתיו  לא  שמעולם  מענטשן"), 
אתה,  עאכו"כ  הרי   — בחזרה  דבר  ממנו  אקבל 
הקב"ה, צריך ליתן מידך הרחבה את כל צרכי, 

מבלי להעמיד תנאים ומבלי לערוך חשבונות.
***

כ"ק מו"ח אדמו"ר פתח פעם התוועדות בהענין 
ד"אכל בי עשרה שכינתא שריא".

נמצא  שהקב"ה  מיני'",  פנוי  אתר  ש"לית  ואף 
בכל מקום, וא"כ, מהי פעולתם של "בי עשרה?"
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אלא הענין הוא, שבשעה שישנם עשרה מישראל 
יחד, אזי השכינה שרוי' בגילוי יותר, ואז מגיע 

לב יהודי ביתר קלות להתעוררות.
צורך  יש   — מיני'"  פנוי  אתר  ש"לית  הענין 
בהתבוננות בזה. יש להתבונן בכך, איך שהקב"ה 
וממילא  העולם,  את  ומנהיג  העולם  את  ברא 
נמצא הוא בכל האופנים ("אומעטום") — בכל 
("זיך  צריכים איפוא להתבונן  ובכל מקום.  זמן 

ַאריינטרַאכטן") בכך.
יחד  מישראל  עשרה  שנמצאים  בשעה  אבל 
מתעוררים  בזה,  להתבונן  מבלי  אפילו  הרי   —
כיון שאז שורה  וקיום המצוות,  ללימוד התורה 
היא  יהודי  של  נשמתו  וממילא  בגילוי,  אלקות 

בהתעוררות.
ישנם עולם, שנה ונפש.

שישנה  דהיינו  בנפש,  חילוקים  שישנם  כשם 
מעלה יתירה כשנמצאים עשר נפשות מישראל 
שזהו  ומקום,  בזמן  חילוקים  ישנם  כך   — יחד 

הענין דשנה ועולם.
בבית-המדרש  בבית-הכנסת,  שנמצאים  בשעה 
או בישיבה — הרי זה באופן אחר לגמרי מאשר 
שמצד  כיון  וכדומה,  ברחוב  שנמצאים  בשעה 

מקום הקודש עומדים בהתעוררות.
ויום-טוב,  — שבשבת  בזמן  גם  חילוק  ישנו  וכן 
או בעשרת ימי תשובה, עומדים אז בהתעוררות 

עמוקה יותר מאשר בכל השנה.

הדברים  שלושת  כל  שמתקבצים  בשעה  וא"כ, 
יחד,

— נמצאים כאן עשרה מישראל, וכמ"פ עשרה; 
אשר  תשובה,  ימי  דעשרת  בהזמן  ונמצאים 
קראוהו  בהמצאו  הוי'  "דרשו  נאמר  זה  זמן  על 
בהיותו קרוב" שהקב"ה קרוב לכאו"א מישראל, 
בבית  ונמצאים  שיהי';  מקום  ובאיזה  שיהי'  מי 
במשך  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ולמד  התפלל  שבו 

עשר שנים -
הרי מצד כל ג' הענינים יחד, ודאי שזוהי שעת 
הענינים  בכל  להתעורר  הכושר  ושעת  רצון 

דתורה ומצוות בהנוגע לחיי היום-יום.
והרי זוהי תכלית התורה — להיות כדבעי לא רק 
בישיבה  או  בבית-הכנסת  בעשרה  כשנמצאים 
גם  להתנהג  אלא  תשובה,  ימי  דעשרת  ובהזמן 
בכל זמן ובכל מקום בהתאם לההתעוררות שבה 
עמדו כשהיו בצבור בעשרת ימי תשובה בבית-

הכנסת.
כדבעי  השנה  כל  במשך  ההנהגה  ובכדי שתהי' 
כח  לוקחים  ימי תשובה  בהזמן דעשרת  הנה   —
תהי'  השנה  בכל  שגם  ("שטַארקייט")  וחוזק 

ההנהגה כדבעי, ולהיות בקירוב להקב"ה.
והרי הקב"ה הוא בעל-הבית היחידי ובעל-הבית 
האמיתי על העולם כולו, ועי"ז ש"עשה רצונך 
כרצונו" — "יעשה רצונו כרצונך", שהקב"ה יתן 

את כל הנדרש, הן ברוחניות והן בגשמיות.

כך נוכל לבקש מהקב"ה, 

ולקבל!
 משיחת אור לו' תשרי תשט"ז
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תשי"ט ביום  אלול  י"ג  רביעי 
נחת  לפנה"צ   11 בשעה 
בשדה   205 מס'  "אל-על"  המטוס 
ב"ה  והגעתי  הגדול בארה"ב,  התעופה 
הייתי  טוב.  שגמלני  ה'  וברוך  בשלום 
בחורים  לקראתי  והנה  מרוגש  מאוד 
עטורי זקן, חן השכינה על פניהם, באים 
לקבל את פני ולהובילני מיד להיכל 770 
"שלום  לי  נותנים  פארקוויי.  איסטערן 
חברים  באהבת  אותי  מקרבים  עליכם" 
החבילות  את  ממני  לוקחים  פנימית, 
פרטי,  לטקסי  אותם  מכניסים  שבידי, 
נכנסנו לתוך הטקסי ונסענו לעבר בית 
המלך כ"ק אדמו"ר שליט"א. היו אלה 
משלחת מיוחדת מטעם "המרכז לעניני 

חנוך" בהוראת רבינו שליט"א. 

שעה,  כחצי  ארכה  לשם  הנסיעה 
משך כל הדרך הייתי שקוע במחשבות 
אריין  גוט  מאוד,  עמוקים  והרהורים 
פאר  דא  גייט  העס  וואס  טראכט'ןדיג, 
צו  געבריינגט  מיר  האט  וואס  קומען, 
שעובר  יום  וכל  זכות?  גרויסען  אזא 
ווערט גרעסער און גרעסער די שאלה 
צו  וואס האט מיר פארט צו געבראכט 

דעם?

קודש  היכל  לעבר  מתקרב  הטקסי 
וגוברת,  הולכת  והתרגשותי  הקדשים, 
מוח  פון  עבודה  דער  אין  טו  איך  און 
גרויסע  די  זיין  משקיט  הלב  על  שליט 

התרגשות.

נעצר  הטקסי  בערך,   12 השעה 
המלוכה  ארמון  המפואר  הבנין  מול 
של  מדרשו  בית   — הליובאוויטשאית 
לא  ביותר,  נתרגשתי  שליט"א.  הרבי 
יכולתי לשלוט על ההתרגשות, הרגשתי 
קדושה  של  במעיין  טובל  עצמי  את 
ואצילות. קול תורה אדיר בוקע מהיכל 
ומרהיב  נורא  ומה  המרכזית,  הישיבה 

המחזה המתגלה מול עיני.

אנשים  החוגים,  מכל  שונים  אנשים 
עטורי זקן מצד אחד, ואנשים מודרנים 
למקור  וכולם  שני.  מצד  זקן  מגולחי 
אחד, להיכלי הקדושה של קדוש ונשיא 
הדור הכהן הגדול המצביא העליון כ"ק 
אדמו"ר שליט"א. זאת ראיתי ושמעתי 
בדקות הראשונות כשיצאתי מהמכונית 
ליד הבנין שמספרו מפורסם לכל העולם 

כולו, 770 איסטערן פארקווי.

להיכל  פנימה  להיכנס  העזתי  לא 
לפני  העולמית,  והחסידות  התורה 
צעדי  הכנתי  הטבילה.  לבית  ירידתי 
ירדתי  ורגלי,  ידי  בליווי חבר, קידשתי 
בגדי  ולבשתי  עליתי  הטבילה,  לבית 
וטהרה, ברתת  נכנסתי בקדושה  קודש, 

וחרדה להיכל המלך.

מה מרהיב ונהדר היה המחזה שראיתי 
נגד עיני. מאות בחורי חמד עטורי זקן 
גמרות  בפני  יושבים  חכמים  תלמידי 
הוא   — בראשיהם  ועטרותיהם  פתוחות 
אדמו"ר  כ"ק  תפארתנו  עטרת  ניהו 

שליט"א — ונהנין מזיו השכינה.

משמאל מראה לי באצבע חברי, זהו 
חדרו היכלו של הרבי שליט"א. חדר זה 
מאיר באור הנצחי על כל העולם כולו. 
ענקית  מעבדה  לעיני  מתגלה  מימיני 
זרקור  וחסידות.  יהדות  תורה,  להפצת 
אור המתפשט על כל פני ורחבי תבל. 
אין פינה בעולם שלא הגיע אליהם אור 
חסידי זה. אשרי עין ראתה אהלנו קדוש 

זה.

חיפשתי  הישיבה,  להיכל  נכנסתי 
נדחקתי  תפוס.  והכל  ישיבה,  מקום 
ישנה   ,2:15 השעה  המזרחית.  בפינה 
מקבלים  ערב.  לארוחת  קצרה  הפסקה 
מזכירו  יתרה  וחיבה  באהבה  פני  את 
ח.  הרב  שליט"א  הרבי  של  הראשי 
וכו'  התלמידים  הישיבה,  ראש  חדקוב, 
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וכו'. אחדות וקירבה שלא ראיתי כזאת מחיי.

הפרוזדור  אחה"צ.  לשלש  מתקרבת  השעה 
המוביל מהיכלו-חדרו הפרטי של רבינו שליט"א 
אל בית המדרש נעשה ריק, אין איש עובר. פתח 
בנין הישיבה לא נפתח ברגעים אלו, שקט גמור 
שורר בבנין. עוד כרבע שעה מופיע הרבי שליט"א 
לתפלת המנחה. השולחן העומד במינה המזרחית 
הרבי  מתפלל  זה  במקום  מספרים.  הורק  צפונית 

שליט"א.

ועוד  זז. עוד רגע, עוד דקה, עוד שניה  השעון 
והנה נשמעה סגירת הדלת של חדרו  חצי שניה. 
של רבינו שליט"א. כל הקהל קם על רגליו, שקט 
רתת  של  רגש  האולם.  בכל  שורר  מופתי  והס 
וחרדה, אימה ופחד, הדרת כבוד שלא ראה העולם 
כדוגמתו, הרבי שליט"א פוסע לעבר בית המדרש.

אדמו"ר  כ"ק  עוזו  גאון  בהדר  מופיע  והנה 
שליט"א,  הרבי  ככבוד  כבוד  לך  "ואין  שליט"א. 
רגש של  הרבי שליט"א".  מורא ממורא  לך  ואין 
רתת  ונפשי.  גופי  נימי  בכל  עבר  ומורא  כבוד 

וחרדה עבר בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי בראותי 
בפעם הראשונה את פני טוהר קדשו והדרת עוזו 

של קודש הקדשים כ"ק אדמו"ר שליט"א.

אדמו"ר  מכ"ק  מהבאים  ששמעתי  וכמה 
הרבי  של  מתורתו  שלמדתי  וכמה  שליט"א, 
בעיני  שראיתי  ממה  קצהו  אפס  זה  שליט"א, 
בשר כמאמר רז"ל על הפסוק "והיו עיניך רואות 
מחבראי,  עדיפנא  האי  רב  "אמר   — מוריך"  את 
חזיתיה  ואילו  מאחריה.  מאיר  לר'  דחזיתיה 
דאס  האב  איך  און  טפי".  מחדדנא  הוה  מקמיה, 

דורך גילעבט ממש.

גאון  בהדר  מופיע  והנה 
שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  עוזו 
הרבי  ככבוד  כבוד  לך  "ואין 
מורא  לך  ואין  שליט"א, 
שליט"א".  הרבי  ממורא 

   -  ] .indd   12 9/29/2019   3:46:08 PM



בין כסה לעשור ה'תש"פ | 13

הרבי שליט"א נכנס עם סידור תורה אור בידו 
מאמרים),  כמה  מונח  הסידור  (בתוך  הקדושה, 
בפינה  העומד  וריק  גדול  שולחן  ליד  נעמד 
המזרחית, ומניח הסידור על השולחן. הרב חדקוב 

העומד לצדו של הרבי שליט"א סוגר את הדלת.

הרבי לובש את הגארטל ומדייק שיהא ישר בב' 
חוטף  וזקנו,  העניבה  את  מסדר  הגארטל.  קצבי 
כטפירים,  מאירים  פניו  הקהל,  כל  לעבר  מבט 
רז"ל  וכמאמר  צבאות,  ה'  כמלאך  קדשו  טוהר 
אברהם  של  צוארו  על  מונחת  היתה  טובה  "אבן 
אבינו שכל חולה הרואה את אותה מיד מתרפא". 
 — שליט"א  רבינו  קודש  טוהר  בפני  והמסתכל 
ונעשה  והחולי,  והצער  הדאגות  כל  משתכחים 
שמח וטוב לב. ובהנוגע לרוחניות עאכו"כ שראיה 
אדמו"ר  כ"ק  הגדול  הכהן  פני  של  ראשונה 

שליט"א חל עליו. ואשרי עין ראתה זאת.

את  ומתחיל  הסידור  את  פותח  שליט"א  הרבי 
תפלתו בהשתפכות נפש חרישית, כשנסמך בשתי 
ידיו על השולחן, פניו לדרום, לתפלת ש"ע לוקח 
לצד  ומסתובב  בידו  הסידור  את  שליט"א  הרבי 

מזרח, פוסע ג' פסיעות אחורנית.

כל תנועה ותנועה של רבנו שליט"א היא תורה 
וצריכה לימוד רב. התפלה היא בלי שום  שלמה 

ישר  מקומו  על  ועומד  מתנועע  אינו  תנועה. 
ומתפלל מתוך הסידור. לא מאריך בתפלה. הרבי 
חזרת  מתחיל  החזן  פסיעות.  ג'  פוסע  שליט"א 
הש"ץ, הרבי נשאר על המקום עד ברכת 'ונאמן', 
וברכת  קדושה  אחרי  עד  ועומד  למקומו  וחוזר 
במזרח  מתיישב  שליט"א  הרבי  הקדוש'.  'הקל 
ראשו נטוי על ידו הימנית ומסתכל לתוך הסידור.

לברכת מודים קם הרבי שליט"א אומר מודים 
— כל המודים בשחיה — ונשאר עומד עד תחנון 
ויושב עד 'ואנחנו לא נדע' וב"מה נעשה" וכו' — 

בעמידה. ונשאר עומד עד אחרי התפילה.

וכאן נשמע כבר קצת הגבהת קולו המחריד של 
הרב שליט"א, והרגשת שכינה מדברת מתוך גרונו 
ממש מרגישים בשעת מעשה. אחרי קדיש דרבנן 
הימנית,  בידו  והסידור  הדלת  את  הרבי  פותח 
מסתכל על השעון התלוי בישיבה, וצועד לחדרו 

והיכלו הקדוש.

תורה  היא  שליט"א  הרבי  של  קלה  תנועה  כל 
רגע  מהו  זמן,  זה  מה  הציור  ומחושבת.  שלמה 
כמימרא, ומה אפשר לעשות בשניה וחצי שני —  
אפשר לראות אצל אחד בעולם והוא כ"ק אדמו"ר 

שליט"א.

הרבי  של  קלה  תנועה  כל 
שלמה  תורה  היא  שליט"א 
זה  מה  הציור  ומחושבות. 
כמימרא,  רגע  מהו  זמן, 
בשניה  לעשות  אפשר  ומה 
לראות  אפשר    — שני  וחצי 
אצל אחד בעולם והוא כ"ק 

אדמו"ר שליט"א.
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רואים  שליט"א  הרבי  אצל 
המובא  האימרה  במוחש 
טאטע  "דער  יום  היום  בלוח 
רבנו  בשם  געזעגט  האט 
און  טאג  אזומערדיגער  הזקן: 
א  איז  נַאכט  אווינטערדיגע 

יאהר" ועוד יותר מזה.

נכנסים  הישיבה  תלמידי 
פני  ראיית  אחרי  חדש  לעולם 
שליט"א  רבנו  של  קדשו  טוהר 
וה"קאך" והחיות בלימודים הוא 
הולך ומתגבר. מעינות מתגברות 
ביתר שאת ויתר עז. הייתי מאד 
להצטרף  החיות  אמנם  עייף 
השכינה  מזיו  ולהנות  ללמודים 

גברה על העייפות.

נדחקתי שוב בפינה המערבית 
נורא  מה  אוי  המדרש.  שבבית 
שלא  הלזה  המחזה  ומרהיב 
ראיתי כזאת מחיי. רחשתי ללבי 
אשרי  אשרי  מעשה:  בשעת 

שזכיתי לראות זאת.

לשקיעה,  מתקרבת  השעה 
הולכים לסעוד  תלמידי הישיבה 
כוחות  לתוספת  ערב  ארוחת 
וחיות ללמוד התורה. עברה שעה 
מלא  הישיבה  אולם  ושוב  קלה 
ישיבה  מקום  אין  פה  אל  מפה 

ושוב נדחקתי בפינה הצפונית.

קמים  התלמידים  שקט.  נהיה  ולפתע 
השולחן  ריק.  נהיה  אולם  חצי  ממקומותיהם, 
של  הדלת  סגירת  נשמעה  מספרים  הורק  במזרח 
על  (חבל  במהירות  צועד  הרבי  הרבי.  של  חדרו 
פניו  על  והדר  הוד  המדרש.  לבית  זמן)  שניית 
של  קדשו  פני  צורת  כלל  דומה  אינו  נסוכים 
מעריב,  בתפילת  להצורה  המנחה,  בתפלת  הרבי 
ואי אפשר לתאר זאת על גבי הכתב, מורא רבך 

כמורא שמים רואים במלואו כאן בבית 770.

וסידור תורה  ושוב הרבי שליט"א עם החגורה 
אור בידו. חוגר את הגארטל מדייק שיהיה שווה 
מסתכל  הטהורות,  עיניו  את  מרים  הצדדים,  מב' 
על כל הקהל פותח את הסידור ועומד עד אחרי 
ברכו, ומתיישב על מקומו כשראשו נטוי על ידו 
נפש  והשתפכות  הסידור  מתוך  מתפלל  הימנית, 
אמיתית החודרת לתוך תוך פנימיות נקודת הלב, 
ומהפך מהפכות משקיט ומשכיח כל מיני דאגות 
דמעות  זולגות  כשמעיני  התפרץ  לבי  וכדומה, 
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נצחית,  והתקשרות  קרוב  של  דמעות  שליש, 
ראיתי  שזכיתי.  למה  שזכיתי  שמחה  של  דמעות 
וראיתי. אבל כהכהן  וחסידים, ראיתי  אדמו"רים 
תארתי  ולא  ראיתי  לא  זה  הקדוש  ורבנו  הגדול 
הרבי  של  התפלה  ומרהיב  נורא  מה  אוי  מחיי. 
כשמרים ידו ושם על עיניו בשעת קריאת שמע, 
ומרכין תנועה של מסירות גם בראשו, שזה קורע 
לבבות ומעורר אלפי רבבות ישראל להתעוררות 

תשובה וגורם מהפכה בכל ישותו של האדם.

חצי  רק  כאן  נמצא  אני 
יום ומה שעברו עלי משך 
מה  והכל  חיי  שנות  כל 
שראיתי וכו' זה אפס קצהו 
כטיפה מן הים הגדול למה 
שזכיתי לראות במשך חצי 
יום זה. הרבי יושב עד אמן 
יש"ר של חצי קדיש לפני 
למזרח  פניו  וקם  שמו"ע 
בלי  ש"ע  תפלת  ומתפלל 
שום תנועות בולטות וכו'. 
תנועות"  "ניט  די  פון  און 
איז דא וואס צו זעהן מער 
זה  נוראות  נורא  מער  און 

יותר מגדר אותיות ...

הרבי לא מאריך בתפלה, פוסע ג' פסיעות, חוזר 
הקדיש  של  יהש"ר  אמן  אמירות  בעת  למקומו. 
שלם נעמד ליד השולחן פניו לדרום לעבר הקהל 
ונשען בב' ידיו על השולחן עד אחרי קדיש דרבנן. 
כ"ק אדמו"ר שליט"א פותח את הדלת מסתכל על 

השעון צועד במהירות לחדרו.

ה"סדר".  נגמר  לא  שליט"א  הרבי  בישיבת 
מיד  ניט.  אענדיגט  מען  הישיבות  בכל  המוגדר 
יחוד  ושוב  ורבא  אחרי תפילת מעריב שוב אביי 
ותשובה  עילאה  תשובה  תתאה,  ויחוד  עילאה 

תתאה.

מזכירו  חדקוב  הרב  לי  אמר  התפילה  אחרי 
הראשי של הרבי שליט"א, שמחר בערב ז.א. ליל 

שישי בערב אוכל להיכנס ל"יחידות"

חיל ורעד אחזתני, לא מצאתי ידי ורגלי, רגשות 
מאד קשות עברו בקרבי, והתחלתי בהכנה. הכנה 
שבעולם,  הכנות  כל  יועילו  לא  כי  ועניה,  דלה 
להיטהר ולהזדכך להיכנס להיכל קודש הקדשים 

פנימה.

העבר  על  חרטה  תשובה,  הרהורי  הרהרתי 
את  לספור  והתחלתי  העתיד.  על  טובה  וקבלה 
הרגעים ומובן שאף העייפות נדדתי שינה מעיני 
ולבי דופק. הזמן מתקרב ועלי 
המלך.  להיכל  להיכנס 
ענינים  לרשום  התחלתי 
עם  לדבר  שונים שברצוני 

הרבי שליט"א.

אזכה  עוד  ליחידות  עד 
שלש  הרבי  את  לראות 
התורה,  בקריאת  פעמים. 
הלילה  ולערבית.  למנחה 

לא  אחזתני,  ורעד  חיל 
רגשות  ורגלי,  ידי  מצאתי 
בקרבי,  עברו  קשות  מאד 
הכנה  בהכנה.  והתחלתי 
דלה ועניה, כי לא יועילו כל 
להיטהר  שבעולם,  הכנות 
להיכל  להיכנס  ולהזדכך 

קודש הקדשים פנימה.
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תנועות  עמוק  קול  אותו  ושוב  אור.  הבוקר  עבר 
עמוקות הממושכות המעוררות את הלב ששמעתי 
אמש הנני שומע שוב בקול בוקע רקיעים. חיים 
רוחני אני מרגיש בשעות אלו. עבר  נצחי  וחיות 
הולכים  הבחורים  החסידות,  מלמוד  וחצי  שעה 

למקוה.

השעה תשע וחצי תפלת שחרית מתחילה כ"ק 
תפילת  כולם  עם  מתפלל  לא  שליט"א  אדמו"ר 
נכנס לקריאת התורה.  וה'  ב'  בימים  רק  שחרית 
יום השני  י"ד אלול  ביום חמישי  אני עומד כבר 
שלי בבית ליובאוויטש. הפרוזדור המוביל מחדרו 
של הרבי אל בית המדרש ריק אין איש עובר, כ"ק 

אדמו"ר שליט"א צריך להופיע לקריאת התורה.

לבית  צועד  שליט"א  הרבי   ,10:05 השעה 
המדרש חוטף מבט חטוף למשרדי המרכז לעניני 
נמצא  השולחן  על  המדרש.  לבית  נכנס  חינוך, 
חומש ותהלים, הרבי חוגר את הגארטל פותח את 
החומש, קוראים אותי לעלות לתורה ולברך ברכת 
בשעת  ההרגש  את  לתאר  עטי  היא  עני'  הגומל. 

מעשה. וכשכ"ק אדמו"ר שליט"א מסתכל בי.

היא  וזו  לתורה  שליט"א  הרבי  עולה  לשלישי 
הצלול  קולו  את  שומע  שאני  הראשונה  הפעם 
וכו'  ברכו  באמירת  שליט"א.  רבנו  של  והטהור 
פעמים  ג'  ועוד  התורה  את  הרבי שליט"א  מרים 
במשך הברכה. הרבי אומר יחד עם הבעל קריאה 
בשקט, ובברכה אחרונה שוב סוגר את ספר התורה 
הספר  את  פעמים  ג'  ומרים  ומברך  לימין  פונה 
בעת אמירת הברכה. הרבי נשאר עומד עד אחרי 
הקודש  ארון  דרך  למקומו  חוזר  התורה,  הגבהת 
ממשמש בידו בפרוכת, ופותח את התהלים ואומר 
עד הכנסת הספר תורה להיכל. מסתכל על השעון 
השמאלית  בידו  נוגע  פתוחה)  נשארה  (הדלת 

במזוזה, נכנס במהירות לחדרו.

אריכות  אדיר,  מחזה  לעיני  מתגלה  וכאן 
בחור  עומד  בצד שמאל  בפינה  בעבודת התפלה. 
ואומר  עצומה  דבקות  בניגון  עצומה  בדבקות 

לשלישי עולה הרבי שליט"א 
הפעם  היא  וזו  לתורה 
את  שומע  שאני  הראשונה 
של  והטהור  הצלול  קולו 

רבנו שליט"א

.
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בהתלהבות עצומה "והאר עינינו בתורתך", בצד 
"וקרבתנו  הנפש  והשתפכות  שמחה  בניגון  שני 

מלכנו לעבודתך" וכו'.

ושוב  הבוקר,  לארוחת  קצרה  הפסקה  ושוב 
לימוד התורה מחיל אל חיל. כ"ד שעות של המעת 
לימוד,  מתפילה  הבורא.  בעבודת  מלאים  לעת 
שוב  מלימוד  החסידות,  ללימוד  הנגלה  מלימוד 

לתפלה עד בלי סוף.

להפצת  המעבדה  אחד,  מצד  בישיבה  לימודים 
והרבצת תורה מצד שני. הולכים ונכנסים, מברק 
אחד אחרי השני נכנס ויוצא. מגיע מברק "הוקם 
ישיבה בפינה רחוקה בתבל, מנין יהודים התחיל 
להניח תפילין והוקם בית הכנסת במקום". מברק 
בקשה "נא לעורר רחמים, האם לנתח?" מציעים 

נכבדות ומבקשים הסכמה וברכה, וכו' וכו'.

ענקית  חבילה  עם  מגיע  הדואר   ,11 השעה 
'רבי  הכתובת  את  הנושא  מכתבים  אלפי  של 
שניאורסאהן 770 איסטערן פארקוואי'. הבחורים 
הוא  אם  לדואר  שואלים  ההזדמנות  את  מנצלים 

יהודי, האם הנחת תפילין כבר.

מוריד דמעות ואומר לצערי לא. מעודדים אותו 
מניחים אתו תפילין. פקיד יוצא עם חבילה, מכתבי 
תשובה לכל העולם. השעה מתקרבת לשלש ושוב 
כ"ק  עם  המנחה  תפלת  ויותר.  כבוד  הדרת  אותו 

אדמו"ר שליט"א.

הזמן מתקרב שעה אחרי שעה, ועוד חצי שעה, 
ועוד רבע שעה, ועוד חמש דקות. השעה 8 בערב, 

ליל היחידות התחילה...
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שמשתנים. "מזמן  דברים  ישנם  לזמן 
והמצב  אותם,  משנים  השנים 
בעולם משנה אותם. במילא, ברצוני להציע ענין 

שנוגע במיוחד לאלו שעדיין לא התחתנו".

כינוס נשים שנערך בזאל הגדול  בעיצומו של 
אלו,  במילים  תשל"ד,  אלול  כ"ד  ביום   770 של 
פרץ לעולם האור הגדול של מבצע 'הדלקת נרות 

שבת קודש'.

כ"ק  והסביר  המשיך   — אור  אוהבים  יהודים 
וצריכים  רוצים  גם  הם   — המשיח  מלך  אד"ש 
נקראה  עצמה  התורה  אור.  שיותר  כמה  לעשות 

תורה אור, והאדמו"ר הריי"צ סיפר כי הבעש"ט 
אהב בתים המוארים כפשוטו.

ובזמננו,  ברחוב.  גם  מאיר   — שבבית  האור 
באור  להרבות  יש  מתמיד,  חשוך  החוץ  כאשר 
באור  להוסיף  שמטרתם  מהמצוות  שיותר.  מה 
בגשמיות, היא מצוות הדלקת נרות בערב שבת, 

ובמצווה זו יש להוסיף.

בהמשך השיחה ציין הרבי, כי בדורות קודמים 
חינכו אף ילדות קטנות להדליק נרות שבת, בדיוק 

כשם שחינכו בכלל להגיד ברכות ושמע ישראל.
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מלחמות  אחרי  העיתים,  ומצוק  השנים  בחלוף 
זה. מה גם שבזמנים אלו  ונדודים, נשתכח מנהג 
להדלקה,  נרות  די  להשיג  לעיתים  קשה  היה 

ומשכך הסתמכו על הדלקת האם.

יהודי — אור  כעת הוא הזמן "שיהיה בכל בית 
שקשור עם אידישקייט, ע"י זה שכל בת עוד לפני 
החתונה, ועוד קודם שנעשית בר מצווה, אלא מיד 
כאשר היא מתחילה להגיד ברכות ושמע ישראל, 

תברך ותדליק גם היא נרות".

כ"ה  חמישי  ביום  השיחה,  אמירת  למחרת 
אלול, נסע הרבי לאוהל. בחזרתו הודיע כי באותו 
הלילה תתקיים התוועדות. הרבי ירד להתוועדות 
מגיעה  זו  "התועדות  כי  בה  וציין  המיוחדת, 
בהמשך למדובר אמש" אודות הדלקת הנרות ע"י 

כל אשה וילדה.

בליל  שהתקיימה   — ההתועדות  של  ובסיומה 
"מכיון  לפועל:  ההצעה  כמובן  הגיע  שישי, 
הדלקת  זמן  קודם  שעות  כמה  היא  שההתוועדות 
נרות, הרי דבר טוב ונכון ביותר שכל אחד ישתדל 
כפי יכולתו, ללכת ולחלק ולראות שיקוים המנהג 

הטוב של הדלקת נרות".

וסיים: "ויהי רצון, שכל הנרות יתאחדו לאבוקה 
המדורה  וזו  גדולה,  למדורה  ומאבוקה  גדולה, 

ועניני  גדרי  שיירי  את  תשרוף  הגדולה 
הגלות, ויהיה "והיה ה' לך לאור עולם".

בשבת הקרובה, בסיום ההתועדות, נתן 
ווינברג ואמר כי  יוסף  הרבי מזונות לרב 
יחלקו זאת בין הנשים שפועלות במבצע 

הדלקת נרות שבת קודש. 

בבוקר יום השישי, צלצל הטלפון בבית 
על  המלך.  שבשכונת  שטרנברג  משפחת 
והוא  גרונר  לייב  יהודה  הרב  היה  הקו 
נשי  מהנהלת   — הבית  לבעלת  העביר 
לפרסם  הרבי  בקשת  את   — חב"ד  ובנות 
בעיתונות מודעה ע"ד הדלקת הנרות עוד 

קודם ראש השנה.

הגברת אסתר שטרנברג, שמונתה בזה 
לעמוד ולנהל את פעילות המבצע, הזדרזה 
ונעזרה  מתאימה,  מודעה  ולערוך  לכתוב 
בעריכתה.  גורדון  ניסן  ר'  והכתב  בסופר 
בעיתונות היהודית האמריקאית הודפסה 

המודעה כבר לקראת ראש השנה.

עיתון,  עמוד  חצי  על  שהתפרסה  המודעה, 
ובנות  נשי  איגוד  מאת  קריאה  למעשה  היוותה 
נרות  להדליק  ובת  אישה  לכל  באמריקה  חב"ד 
שיביאו לשלום בבית, וממילא להאיר את הרחוב 
ב'אלגעמיינער  נדפסה  היא  החושך,  את  ולגרש 
שיצאו  היהודיים  העיתונים  ובשאר  זשורנאל' 

לאור אז בניו יורק.

בלוח כולל חב"ד שהודפס לקראת ר"ה תשל"ה, 
לא'  שנשלח  הרבי  ממכתב  קטע  הודפס  כבר 
מחסידי חב"ד בירושלים בשנת תשי"ט: "הדלקת 
הנרות ע"י נערות — כפי הנוהג בבית הרב, ובבית 
אנ"ש היודעים מזה, מתחילות להדליק משהגיעו 

לחינוך",

תנופת  עם  יחד  לעולם  נכנסה  תשל"ה  שנת 
המבצע החדש.

חלוקת מטבעות לעידוד
בהתוועדות יום ב' דראש השנה, המשיך הרבי 
בתנופת המבצע ודיבר עליו באריכות יחסית. שלא 
כדרכו בקודש בעת התוועדות זו, שהיא בדרך כלל 
קצרה — ודיבורו של הרבי בה הוא קצר ומתומצת.

"   "  . "   
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שוב חזר הרבי על דבריו, כי הנוהג שגם ילדות 
 — ומבוסס  ישן  מנהג  הוא  שבת  נרות  מדליקות 
ורק שנשתכח במשך הזמן. הרבי אמר שמן הסתם 
יהיו טענות על המבצע החדש, אולם לא זהו הזמן 

לענות עליהם.

בסיום ההתוועדות, לאחר ברכת המזון, תפילת 
ערבית והבדלה, כאשר הרבי נעמד לחלוקת כוס 
קצרה.  שיחה  באמירת  לפתע  החל  ברכה,  של 
השיחה נאמרה בעמידה ובעיניים עצומות, בציור 
אפשר  שכבר  שכיון  אמר  הרבי  וייחודי.  נדיר 
הנאמרים,  הדברים  את  הטלפון  דרך  למסור 
הדלקת  של  הענין  אודות  לעולם  א"כ  שיודיעו 
סיים  כן. הרבי  גם  ילדות קטנות  נרות שבת ע"י 
כי מי שתקבל על עצמה להדליק מיום זה ואילך, 
תקבל מהרבי (דרך המזכירות או נשי חב"ד) שתי 
קודם  לנתינה  אחד  סנטים.  עשרה  של  מטבעות 

הדלקת הנרות, והשני — לעשות 
בו כרצונה.

עצומה.  הייתה  ההיענות 
שחולקה  המטבעות  כמות 
משחשבו  גדולה  הייתה 
לא  והמחלקות  תחילה, 
החלוקה.  בקצב  עמדו 
נשמרו  המקבלות  שמות 

והוכנסו אל הרבי לאחר מכן.

כן התקבלה ההוראה, הכסף  גם  בארץ ישראל 
לשם כך נלקח בהוראת הרבי מקופת רבינו, וכל 
נרות  הדלקת  עצמה  על  שקיבלה  וילדה  אישה 
עשר  של  מטבעות  שתי   — מתנה  ניתן  בקביעות 

אגורות.

המטבעות  ואזלו  כמעט  כיפור,  יום  בערב 
שטרנברג  כשהגברת  לחלוקה.  מהרבי  שניתנו 
אותה  שאל  הלעקאח  בחלוקת  יום  באותו  עברה 
הרבי האם נשארו עדיין מטבעות 
שנשאר  וכשענתה  לחלוקה, 
הרבי  הוציא  מעט,  רק 
נתן  מטבעות,  חופן  מכיסו 
יצטרכו  שאם  והוסיף,  לה 
אל  יפנו  מטבעות  עוד 

המזכירות.

תשרי  ו'  התוועדות 
למבצע  ברובה  הוקדשה 
שיחות  בכמה  החדש. 
ארוכות האיר הרבי פרטים 
למצוות  בקשר  רבים 
והשיב  נרות  הדלקת 
להתעורר  שעלולות  לטענות 

עליו.

על  ה'הדרן'  הוא  זו  יותר מהתוועדות  מפורסם 
מסכת סוכה שהרבי נשא, בו לימד זכות על מרים 
בת בילגה — כשקולו נשנק מדמעות. הרבי למד 
ממעשה זה הוראה, שאם פעולה שלילית של בת 
שהמשמרת  לכך  גרמה  בילגה,  ממשמרת  אחת 
וחלונה סתומה", עאכו"כ  כולה "טבעתה קבועה 
 — בעולם  ויחידה  אחת  בת  של  טובה  שפעולה 
בהדלקת נרות שבת — יכולה לגרום בעולם כולו 

ישועה והצלה.

סגנון הדברים בהתועדות זו במיוחד — אך גם 

כאשר הרבי נעמד לחלוקת 
כוס של ברכה, החל לפתע 
קצרה.  שיחה  באמירת 
בעמידה  נאמרה  השיחה 
בציור  עצומות,  ובעיניים 

נדיר וייחודי.

"  "  
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שמימי  היה   — בענין  שעסקו  הקודמות  בשיחות 
ומיוחד. הרבי הזכיר בשיחות אלו כי המצב בעולם 
מה  יודעים  אינם  אנשים  גובר.  והחושך  מידרדר 
ילד יום, ואפילו לא מה יהיה בחצי שעה הקרובה, 
וכתוצאה מכך מסתובבים מודאגים. כיצד חסידים 
הבינו את רוח הדברים, ניתן להבין מהסיפור הבא:

ששהה  בעת  כיפור,  יום  שלאחר  הימים  באחד 
כ"ק  של  בחדרו  גרונר  לייב  יהודה  הרב  המזכיר 
אד"ש מה"מ,  שאלו הרבי אודות משפחה מסוימת 
— משפחה נכבדה מחסידי פולין — האם בנותיה 
הדליקו נרות בערב יום כיפור. המזכיר ענה לרבי 
כי הוא שוחח עם משפחה זו אודות הענין, והסביר 
להם, כי אף שהרבי נותן סיבות הלכתיות לצורך 
כל  בעבר,  המנהג  היה  שכן  מוכיח  וכן  בהדלקה, 
בחוגים  בקלות  יתקבל  שהמבצע  בכדי  הוא  זה 
הרחבים. אולם הסיבה האמיתית לפריצה במבצע 

היא נעלית ושמימית יותר.

הוא המשיך וסיפר לרבי כי נתן לאותה משפחה 
דוגמא מהנעשה בשנה שלפני כן, בימים שקדמו 
לערוך  הורה  הרבי  אז  כיפור.  יום  למלחמת 
שונות.  בסיבות  זאת  והסביר   — לילדים  כינוסים 
אולם לאחר פרוץ המלחמה הובנה היטב הסיבה 

האמיתית.

הרבי ענה למזכיר שהוא אכן כיון לאמת. שעל 
אף שהרבי נותן טעמים למבצע, בכל זאת יש ענין 

נעלה ביותר שעומד מאחורי המבצע.

אל  בשנית  שיתקשר  מהמזכיר  ביקש  הרבי 
המזכיר  לפועל.  עשו  מה  ויברר  משפחה  אותה 
ונענה, שכאשר שמעו את דברי המזכיר  התקשר 
שמאחורי המבצע ישנה כוונה נסתרה ונשגבה, זה 

פעל עליהם להתחיל להדליק נרות שבת.

'לזעזע' את המבצע
המבצע הטרי התנהל בינתיים על מי-מנוחות. 
המודעה  ופרסום  המטבעות  חלוקת  מלבד 
בנושא.  גדולות  פעולות  נעשו  לא  בעיתונות, 

סיומם של חגי תשרי היה נקודת המפנה.

שטרנברג  הגב'  קיבלה  הסוכות  חג  לאחר  מיד 
דו"ח  הרבי  אל  להכניס   — מהמזכירות  הוראה 
לה  סיפר  הריל"ג  המזכיר  במבצע.  מהפעילות 

א' שעושה  הרבי התבטא ש"לא שומע משום  כי 
הגב'  בתחילה  קודש".  שבת  נרות  אודות  משהו 
לא  פשוט  זאת,  לעשות  מיהרה  לא  שטרנברג 
רק לאחר שמהמזכירות  לכתוב...  היה הרבה מה 
התקבלה הבקשה שוב, ונודע כי הרבי הוא שרוצה 
הדו"ח,  את  לכתוב  פנתה  היא  הדיווח,  בקבלת 
פעולות  כמה  רק  בו  ונרשמו  מצומק,  די  שהיה 

קטנות שנעשו בעניין.

מענה הרבי הגיע זמן קצר ביותר לאחר שהוכנס 
הדו"ח, בערב שבת: "ת"ח ת"ח על בשו"ט אודות 
הדלקת נרות שבת שהגיעו אלי כמה רגעים לפני 

זמן הדלקת נש"ק".

דו"ח פעילות מבית  גם  מגיע  בימים הסמוכים 
חב"ד שבשטרסבורג — צרפת, ובו דווח שהתחילו 
לפעול במבצע החדש. מענה הרבי הוא: "בתודה 
בכלל  ד"ופרצת"  מהפעולות  הבשו"ט  על  רבה 

והמבצעים והמבצע ד[הד]לקת הנרות במיוחד".

בראשית,  שבת  מכן,  שלאחר  השבת  ביום 
הפתיע הרבי לקראת סיום ההתוועדות כשהודיע 
על התוועדות מיוחדת לנשים שתתקיים במוצאי 
ראשון  דבר  צריך  ענין  שמתחילים  "לפני  שבת. 
ענין  נעשה  לכן   .  . לעשותו  כיצד  ולדעת  ללמוד 
בלתי רגיל ורק פעם אחת, וזהו התוועדות לנשים . 

. ויהי רצון שזה 'יזעזע' את כל המבצע".

ההתוועדות במוצאי שבת הייתה נדירה ומיוחדת 
בהתוועדות  הרבי  נשא  אותה  השיחה  במינה. 
הבסיסית  העיקרית,  לשיחה  למעשה  תהפוך 
זו  והמקיפה בנוגע למבצע נש"ק. שיחה מיוחדת 
עברה את הגהתו של הרבי שהורה להדפיסה תחת 
של  בעיצוב  ולא  השומעים',  'מרשימת  הכותרת 

שיחה מוגהת. 

למרות הוצאתה כשיחה בלתי מוגהת, שיחה זו 
הודפסה בתחילתו של הכרך התשיעי של 'ליקוטי 
בימי  מכן,  לאחר  כחדשיים  לאור  שיצא  שיחות' 
הלהט של המבצע. בפתח דבר נרשם כי "בקשר 
אדמו"ר  כ"ק  מאת  החזקה  ההתעוררות  עם 
הדלקת  "מבצע  אודות  האחרון,  בזמן  שליט"א 
את  לספר  הקדמה  בתור  מדפיסים  אנו  נרות", 
(לנשי  ה'תשל"ה  בראשית  מוצש"ק  של  השיחה 

ובנות ישראל תי') אודות ענין זה".
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בעותקים  הקודש  בארץ  גם  הודפסה  השיחה 
רבים, וחולקה ע"י נשי ובנות חב"ד.

מהבחורים  קבוצה  החגים,  חודש  תום  לאחר 
התחתון  ג"ע  אל  ניגשו  חב"ד  לכפר  השלוחים 
הרבי  הנסיעה.  קודם  הדרך  ברכת  מהרבי  לקבל 
יצא אליהם, פנה אל ר' זושא ווילימובסקי שעמד 
ביניהם ואמר לו כי שמע שמועה שבארץ ישראל 
היא  ועשייתם  בחולשה,  הוא  המבצעים  ענין 
זושא  שר'  ומכיוון  חובה,  ידי  לצאת  בשביל  רק 
יהיו  שהמבצעים  הוא  שידאג   — 'פרטיזן'   הוא 

ב'שטורעם'.

שלמרות  להם,  ואמר  התמימים  אל  פנה  הרבי 
שהעניין אודותיו דובר לאחרונה רבות — הדלקת 
נרות שבת — לא נוגע כל כך אליהם, אבל מכל 
לכך שבני משפחתם,  לדאוג  עליהם  מוטל  מקום 
אחות, אמא, סבתא או דודה יתעסקו בלזכות עוד 

נערות מבני ישראל במצווה החשובה.

דולר  מהם  אחד  לכך  הרבי  חילק  מכן  לאחר 
בהדלקת  ובמיוחד  במבצעים,  שיעסקו  וביקש 

הנרות.

קונטרס 'נרות שבת קודש'
לאור  שיצא  זשורנאל'  'אלגעמיינער  בעיתון 

לקראת שבת פרשת נח כבר פורסמה שיחת הרבי 
פני  ממוצאי שבת בראשית. השיחה הודפסה על 
מהרבי  קודש  'קריאת  הכותרת  תחת  שלם  עמוד 
את  ולהאיר  העולם  את  להאיר   — מליובאוויטש 
של  המצווה  והפצת  חיזוק  ע"י  היהודי  הבית 

הדלקת נרות שבת'.

מערכה  נפתחה  בעיתון,  זו  שיחה  פרסום  עם 
חדשה בדרכו של המבצע לכיבוש העולם. היו אלו 
הפעם אנשים מתוך הציבור החרדי והחסידי שלא 

קיבלו בהתלהבות את המבצע.

בשונה  כי  היא  לכך  המעניינות  הסיבות  אחת 
ומזוזה  תפילין  כמבצע   — הקודמים  מהמבצעים 
שנכון  לציבור  מיועדים  בעיקר  שהיו   — לדוגמא 
הרי  בהידור,  אלו  מצוות  קיים  לא  זמן  לאותו 
שמבצע הדלקת נרות שבת היה מכוון באותו מידה 
ממשפחות  לבנות  והן  דתיות  שאינם  לנשים  הן 
להתחיל  להם  גם  וקרא  חסידיות,  ואף  חרדיות 

ולהדליק נרות מדי יום שישי.

דבר זה גרם למספר רבנים לבוא בדין ודברים 
לרבי  שלחו  הם  המבצע.  אודות  הרבי  עם 
מהמכתבים  חלק  על  שאלותיהם.  ובהם  מכתבים 
בהתוועדויות  ועל חלקם —  במכתב,  הרבי  השיב 
שהתקיימו  יחידויות  בכמה  גם  ברבים.  ובשיחות 
באותה העת עם בנשקי"ם מחסידויות שונות דיבר 

"   "
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הרבי אודות מנהג חסידותם מימים ימימה בנוגע 
והצורך  קטנות,  ילדות  ע"י  שבת  נרות  להדלקת 

בחידושו.

המזכיר הרב יהודה לייב גרונר סיפר, כי בימי 
המבצע הראשונים, בשעה שהיה בחדרו של הרבי 
פנימה אמר לו הרבי (תוכן): אתה יודע ממי יהיו 
ידליקו  הרפורמים,  מהשטריימלאך.  צרות?  לי 
נרות. הקונסרבטיבים — גם הם ידליקו נרות. אבל 

החרדים לא.

משראה שהרב גרונר לא תפס את הכוונה הוסיף 
הרבי: הם יגידו "מנהג אבותינו בידינו!" אמא שלי 
לא הדליקה נרות כשהיתה ילדה, הסבתא שלי אל 
הדליקה וכו'. תשאל אותם מיד — "מנהג אבותינו 
בידינו"? — האם אז קראו עיתונים? הסבא שלכם 

הביט על עיתון? זה היה אצלו דבר המאוס!  

בהתוועדות י"ט כסלו נשא הרבי שיחה ארוכה, 
הדלקת  מבצע  על  מהשאלות  כמה  על  ענה  ובה 
נרות שבת. לאחר התוועדות זו הורה הרבי לכולל 
האברכים שע"י המזכירות שיעיינו בסוגיה רחבה 
זו, ויוציאו לאור קונטרס שיקיף את הנושא מכל 

עבריו.

חודש  בתחילת  לאור  שיצא  הקונטרס  מטרת 
שם  תחת  ולא  פרטית  בהוצאה   — תשל"ה  שבט 
חב"ד, הוא "לבאר תוכן מצות הדלקת נרות שבת 

קודש, מעלתה ואופן קיומה, ובתוכו בירור מקיף 
עונת  שלפני  ישראל  בנות  ע"י  הדלקתה  בענין 
הנישואין — לאור ההלכה והמנהג", לשון הפתח 

דבר.

ההלכתיים  הצדדים  כל  את  מקיף  הקונטרס 
הרבי  משיחות  בקטעים  פותח  הוא  המצווה.  של 
שנאמרו בראשית השנה, ולאחר מכן לקט מכתבי 
הרבי בנושא. החלק השני הוא סקירה מקיפה על 
המצווה, על החייבים בהדלקה, על זמן ההדלקה 

ועוד.

בתוך הקונטרס הוכנס ע"פ הוראת הרבי רשימה 
של החצרות והחסידויות שנהגו בהדלקת נרות גם 
ע"י ילדות קטנות. מאחורי רשימה זו ישנו סיפור 

וגם כתי"ק מיוחד מהרבי.

היה זה באחד מימי שישי בחודש טבת, הרבנית 
שטרנברג כתבה לרבי דו"ח מהמבצע — כהרגלה 
אמא  כי  כתבה  הדו"ח  בתוך  שישי.  יום  מידי 
ביתו של האדמו"ר מקופישניץ, העידה  שהייתה 
כי בבית אביה נהגו שגם ילדות קטנות מדליקות 

נרות שבת.

בכת"י:  הרבי  הוסיף  הדו"ח  על  הרבי  במענה 
התחלת  זמן  ע"ד  מדויקות  ידיעות  לקבץ  "כדאי 
 — ועוד)   — (שמזכירה  הרביים  בחצרי  הדה"נ 
ע"ד  הקונטרס  למערכת   (1 העתקה:  ולמסור 

מענה לנערה שכתבה "מעולם לא נהגה כך אימי, גם אמה — סבתי, לא הדליקה נרות שבת לפני נישואיה 
ולכן לא נראה לי שדווקא אני אתחיל להדליק":

"מנהג נשי משפחתה מאז היה — ובמשך כמה וכמה דורות — שלא לקרוא פייפערס, שלא ללמוד כלל לימודי 
חול. שלא לעשות מייק אפ ועוד. האם בזה מדייקת לעשות כמנהגם? או על-כל-פנים לא לעשות בפועל נגד 

מנהגם ובגלוי?
באם מוסיפים בענינים של חושך, פשוט שמוכרח להוסיף בעניני אור"
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הדה"נ, 2) להר"ר טובי' בלוי שי' בירות"ו".

הרקע להזכרת זה האחרון דומה. גם בירושלים 
אודות  קובץ  של  וסידור  בליקוט  אז  עסקו 
המשפחות הנוהגות במסורתם הדלקת נרות ע"י 

ילדות קטנות.

משפחות  רשימת  הוכנה  זה  מענה  בעקבות 
גדולי ישראל שבהן נהוג שבנות קטנות מדליקות 
נרות שבת קודש בברכה, והוזכרו בה בין השאר: 
" . . משפחת קרליץ (כולל �חזון#איש�), משפחת 
(חב�ד# שניאורסאהן  משפחת  (בעלז),  רוקח 
וכן  (וולוזין),  שפירא  משפחת  ליובאוויטש), 
מצאצאי  וביניהן  ותיקות,  ירושלמיות  משפחות 

הגרי�ח זוננפלד"...

לוין,  דובער  שלום  הרב  ע"י  נערך  הקובץ 
ובזמן עריכתו קיבל כמה מענות והדרכות מהרבי 
את  בין השאר  הקובץ, שמראים  להוצאת  בקשר 

החשיבות הרבה שייחס הרבי לקונטרס.

ציין  לוין,  מהרב  למכתב  במענה  לדוגמא  כך 
להוסיף  שאפשר  מקומות  מראי  מספר  הרבי 

לקונטרס, ויחד עם זאת ענה על 

לוין  הרב  הצעת 
בקונטרס  להדפיס 
ענין  את  המסביר 

שבת  נרות  מבצע 
ביאור  גם  קודש 
רבותינו  בשיטת 

מקוה  בענין  נשיאינו 
'בור ע"ג בור'. 

ענין  עוד  לצרף  כדאי  "לא  היה:  הרבי  מענה 
להנ"ל (ובפרט שיש חולקין וכו')".

התעוררות  בעקבות  הקונטרס,  הדפסת  לאחר 
בו  הקטע  על  ובעיקר  לגביו,  שונים  פולמוסים 
הוברר זמן הדלקת הנרות והשקיעה, 
'קונטרס  והוציא  לוין  הרב  הוסיף 
גם  שני'.  חלק   — קודש  שבת  נרות 
בהוספה  הרבי  ענה  זה  קונטרס  על 

של מספר מראי מקומות לציון בו.

הקונטרס נשלח ע"י הרבי לכמה 
מהרבנים שעסקו בנושא של הדלקת 
מהם  לאחד  ילדות.  ע"י  שבת  נרות 
כותב הרבי: "נהנתי לשמוע . . אשר 
נתעורר כת"ר לפרסם בין בני עדתו 
לבנות  גם  הנרות  הדלקת  מצוות 
נשלח  ובפ"ע   .  . החתונה  לפני 
אחד  כאן  שהדפיס  קונטרס  לכת"ר 

מהרבנים הצעירים שי'".

המבצע בארץ הקודש
מספר חודשים לפני שפתח הרבי במבצע נרות 
בבית  ורעייתו  קרץ  דוד  הרב  היו  קודש,  שבת 
התארכה,  במקום  שהותם  טיפול.  לצורך  רפואה 
בית  לבאי  שבת  נרות  לחלק  החלו  ומיוזמתם 
ושידלום  והאחיות,  הרופאים  ולצוות  הרפואה 
הם  מעשה  לאחר  המבצע.  את  ולקיים  להתחיל 

לוין  בררב  ה הצהצהצהצעעעעעת
נננונטרטרטרטרס  קקבק לללההדפיססס
עעעעניןןןן אאאאאת הההההמסבביר 

בבבבשבתת נרררותתתת עצע  מב
וווואוררררר יייייבי גגגם קודשדש
תתתתותינינוווו בבבבברב טטטיטתתת שבשש

קוה
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כתבו על כך לרבי — כהרגלם.

בארץ  חב"ד  נשי  פנו  המבצע,  התחלת  לאחר 
הקודש במכתב אל הרבי ובו שאלות רבות בקשר 
השאלות  את  להפנות  להם  הורה  הרבי  למבצע. 
לגברת  היא  כשהכוונה   — עפולה'  חב"ד  ל'נשי 

קרץ.

כבר  לארץ,  הרבי  הוראת  הגעת  למחרת 
למבצע  ליציאה  נערות  של  קבוצות  התארגנו 
נש"ק, וכך מדווח במכתבו הרב אפרים וולף לרבי, 
להוראת  "בהתאם  תשל"ד:  אלול  כ"ו  מתאריך 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין הדלקת נרות, נסעו 
 ".  . זה  בענין  לפעולות  דלהלן  הבוקר למקומות 
כשבהמשך לכך הוא מונה מעל 20 מקומות, ומעל 

30 בתי ספר וגנים בהם פעלו במבצע נש"ק.

המשך המכתב, בו מספר הרב וולף על הפעילות 
יותר.  עוד  מדהים  בתקשורת,  המבצע  בפרסום 
בהעברת  ההם  בשנים  הטכניים  הקשיים  למרות 
של  משיחתו  שהקלטה  הרי  לים,  מעבר  דברים 
הרבי שנישאה אך יום וחצי לפני כן ב-770, כבר 
הכללית  הידיעה  הבוקר.  באותו  ברדיו  שודרה 
כן,  שלפני  בלילה  כבר  שודרה  המבצע  דבר  על 
דבריו  את  נשא  שהרבי  לאחר  ספורות  שעות 

בכ"ד  הנשים  אלול! בעיתוני בכינוס 

הבוקר גם כן הודפסו מודעות ע"ד המבצע.

מי שלקח על עצמו חלק גדול מארגון המבצע 
בארץ, היה הרב איצ'ה גאנזבורג ע"ה. הוא היה 
האחראי על חלוקת המטבעות מטעם הרבי לכל 
שדחף  והוא  נרות,  להדליק  עצמם  על  המקבלות 
רחבות  פעילויות  לעוד  ודאג  בארץ,  המבצע  את 

דומות בענין הדלקת נרות שבת.

באמצע חודש תשרי, עם ההתעוררות שהחלה 
יותר  ואף  דומה  פעילות  הרבי  ביקש  בארה"ב, 
מכך בארץ הקודש. הרבי ביקש כי כבר בערב חג 
הסוכות יפעלו בענין, ובזה יפטרו את הספק האם 
בהדלקה הראשונה אומרים שהחיינו או לאו — כי 

בערב חג אומרים שהחיינו בכל מקרה.

הספר  בבתי  זה  בענין  שיפעלו  הורה  הרבי 
השונים — הממלכתי והממלכתי דתי — ואף אמר 
שהזמן מתאים לכך, מכיוון שרואים שישנו רצון 
אמר  כן  כמו  הספר.  בבתי  אידישקייט  להכניס 
הרבי לחפש עיתונאים שיכתבו על דבר המבצע, 

כל אחד בעיתונו, ועי"ז דבר המבצע 'יהדהד'.

בהמשך בירר הרבי מספר פעמים האם הידיעות 
בארץ,  בעיתונות  מתפרסמים  המבצע  אודות 
וביקש לפרסם זאת בעיתונים, ברדיו ובטלוויזיה.

כיפור,  יום  מלחמת  שאחרי  הימים  אלו  היו 
הוא  ידי'  ועוצם  'כוחי  לא  כי  ההבנה  עם  ויחד 
שגרם להצלחה הניסית במלחמה, חלה בקרב 
העם בישראל התעוררות גדולה לקיום תורה 
נוראה  מלחמה  שבאותה  גם,  מה  ומצוות. 
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נוספו אלפי אלמנות ויתומים (ל"ע) שסויעו ע"י 
צעירי חב"ד, וגם איתם פעלו במטה מבצע 'נרות 

שבת קודש'.

הערים  באחת  צא"ח  בסניף  כי  לציין,  מענין 
של  קודש'  ה'קריאת  ובו  עלון  הדפיסו  החרדיות 
רבנים  של  איזכור  ללא  נרות,  להדלקת  הרבי 
הרב  הקודש.  קריאת  על  הם  גם  שחתמו  אחרים 
אברהם פרשן שוחח באותם ימים עם המזכיר הרב 
את  לגנוז  ההוראה  נתקבלה  מכן  ולאחר  חדקוב, 
העלון ולא לפרסמו. מכך הובן, שרצונו של הרבי 
כחידוש  תיקלט  לא  שבת  נרות  הדלקת  שמצוות 
וכעת  שנשתכח  כמנהג  אלא  ליובאוויטש,  של 

הגיע הזמן לעוררו מחדש.

הכינוי  הוא  הקודש  מארץ  שהגיע  מה  וכמובן 
יצחק  הרב  הגה  אותו  כינוי  נש"ק',  'מבצע 
גאנזבורג, ובו השתמש הרבי בהזכירו את המבצע.

הפמוטים
של  בביתה  הטלפון  צלצל  אחד  חורפי  ביום 
בתי  אחד  מנהל  היה  הקו  על  שטרנברג,  הגברת 
הספר בניו יורק. אותו מנהל נענה לקריאתו של 
הרבי אודות הצורך בחידוש מנהג הדלקת הנרות 
גם ע"י ילדות קטנות, והוא החל לדבר עם בנות 

בית הספר ע"ד הצורך בכך.

מועילה.  הצעה  גם  הייתה  המנהל  של  בפיו 
בשביל לחבב על הילדות את ההדלקה, ולהזכיר 
להם ע"כ בכל יום שישי, כדאי לחלק לבנות פמוט 

נאה בו ידליקו את נרות השבת.

פמוטים  עבורו  השיגו  כלשהי  בדרך 
בנשי  ומששמעו  הנערות,  עבור 

הפמוטים  כי  חב"ד  ובנות 
רבה  בהתלהבות  התקבלו 
החליטו  הנערות,  בקרב 

לטובת  הרעיון  את  לרתום 
יצרו קשר  פעילות המבצע. הם 

פמוטים  ליצור  גדול  מפעל  עם 
הסכום   — פמוטים  כאלפיים  והזמינו 

בו הם חשבו להסתפק בשלב זה.

גם לצורך מספר כזה של פמוטים 
נכבד,  כסף  לסכום  זקוקים  היו 

לטובת  מלכה'  'מלוה  בארגון  ערכו  כך  ולשם 
הראשון  מלכה'  ל'מלווה  זה  היה  בעצם  הענין. 
של ה'ועד למען מבצע נרות שבת קודש', 'מלוה 

מלכה' שהפכה למסורת ועליה יסופר בהמשך.

במהירות.  אזלו  הראשונים  הפמוטים  אלפיים 
הדרישה הייתה גבוהה ממה שחשבו בנשי ובנות 

חב"ד, והתעורר הצורך לעוד פמוטים רבים.

בשלב זה נוצר קשר עם בעלים למפעל פמוטים 
ענק בשם מר טדי קופרשטיין, בפגישה עימו סוכם 
לשימוש  מיוחדים  פמוטים   10,000 ייצר  הוא  כי 

נשי ובנות חב"ד.

דוגמא שלדעתו התאימה  ייצר  קופרשטיין  מר 
צר  היה  ייצר  שהוא  הפמוט  במבצע.  לחלוקה 
וארוך, והוא הציג אותו לנשי חב"ד כאב הטיפוס 
ע"פ  יוצרה  הפמוט  עם  יחד  לחלוקה.  המתאים 
כל  תכתוב  עליה  תואמת,  מדבקה  הרבי  הצעת 
אישה ובת את שמה, ובכך תרגיש שייכות אישית 

אל הפמוט והמבצע.

נשי ובנות חב"ד הכניסו את הפמוט אל הרבי, 
והרבי העיר כי הפמוט נראה דק וארוך מידי ולא 
כי  הרבי,  העיר  למדבקה  בנוגע  גם  ובטוח.  יציב 

כדאי להוסיף בה ציור של חלה וגביע.

הרבי שלושה  אל  ושלח  הוסיף  הפמוטים  יצרן 
בחר  הרבי  לבחירה.  פמוטים  של  שונים  דגמים 
מכל פמוט חלק אחר, להרכבה של פמוט חדש, כך 
שלמעשה הרבי הוא זה שעיצב את הפמוט הנודע 

של מבצע נש"ק.

יחידות,  יוצרו עשרות ומאות אלפי  זה  מפמוט 
חב"ד.  נשי  ע"י  שחולקו 
אף  השנים,  במשך 
הפמוטים  שייצור 
ממפעל  עבר 
העיצוב  לרעהו, 
נשאר  הנחושת  וחומר 
בדיוק כפי הוראת הרבי. 
ייצרן  כאשר  גם  היה  כך 
פמוטים מישראל יצר קשר עם 
מטה המבצע והציע את הפמוטים 
שלל  הרבי  מוזל.  במחיר  שלו 
סוג  זאת לאחר שראה את 

לללללללללל לללללללל לללללללללללללללללללללללללללללללללללל ללללללללללללללללללללללעעעעעעעעעעש כככככככככככככככככככככככככככככככככככככססססססססהסהססססססססהססססססהסה ןןןןןןןןיןןיןיןןיןיןיןין בבבבבבבבבבבב

את ההדלקה, ולהזכיר 
דאי לחלק לבנות פמוט 

שבת.

פמוטים  עבורו 
בנשי 

ים 
בה 
טוו

בת 
קשקשרר

יטיםם פפממומו
הסהסכוכוםם  —

ב זה.

ל פמוטים 
נכבד, 

מכל פמוט חלק אחר, להרכ
שלמעשה הרבי הוא זה שע

של מבצע נש"ק.

יוצרו עשרות זה  מפמוט 
שחול

וו
דבד
הה כךך
פמוטיםם

מטה המבמבצצ
בבמחמח שלו

זאתאת
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הפמוט, כיון שהפמוט נמוך מידי וממילא מסוכן.

הפמוטים,  מלאי  אזל  בה  הפעמים  באחת 
חברה  נמצאה  חדשה,  בהספקה  דחוף  צורך  והיה 
במהירות  מזכוכית  פמוטים  לייצר  שהסכימה 
הרבי  שלל  זו  הצעה  גם  טוב.  ובמחיר  גדולה 
מסיבה בטיחותית, פמוט הזכוכית עלול להתחמם 

ולהתנפץ.

באחת הדוחו"ת כתבה הגברת שטרנברג לרבי 
הרבי  שאל  במענהו  רבים.  פמוטים  חילקה  כי 
'כמה זה רבים'? מאותו יום והילך הצטרף לדו"ח 
שבת  'נרות  מטה  מטעם  לרבי  שהוגש  השבועי 
קודש' סעיף ובו מספר הפמוטים שחולקו באותו 

השבוע.

הכי  שבלאו  מכיון  רעיון.  עלה  הזמנים  באחד 
ולעורר  להזכיר  בשביל  רק  נועדו  הפמוטים 

למקומות  לנסוע  שבמקום  הרי  ההדלקה,  אודות 
שונים ורחוקים ולהעניק את הפמוטים — אפשר 
להשתמש בשירותי הדואר. ההצעה נשללה, מכיון 
הפמוטים  את  לתת  שעדיף  החליטו  שהמארגנות 
הוסיף  לרבי,  ע"כ  ומשנכתב  ולבבי.  אישי  באופן 

הרבי כי הנסיעה היא גם "זכות לנוסעות".

פרסומות  תשדירי  יזמו  חב"ד  נשי  זאת,  עם 
כל  כי  הודיעו  בתשדיר  המבצע.  אודות  ברדיו 
אישה שחפצה בפמוטים, תשלח דולר למטה מבצע 
'נש"ק' שב-770 איסטרן פארקווי, ובתמורה ישלח 
(החוק הפדרלי מאשר  זוג פמוטים מהודר.  אליה 
הסיבה  וזו  מסחריים,  פרסומות  שידורי  ורק  אך 

לצורך בשליחת דולר).

פעמים רבות לא ציינו השלוחות ע"ג המעטפה 
איסטרן   770' בכתובת  והסתפקו  הנמען  שם  את 
מספר  הרבי...  אל  הגיע  אלו  מכתבים  פארקווי', 
פעמים התקשרו ממזכירות הרבי לגברת שטרנברג 

ומסרו לה את כתובות הנשים שביקשו פמוטים.

גם לארץ ישראל הגיע שמע הפמוטים, והנהלת 
מבצע 'נש"ק' בארץ יזמה חלוקה של כאלו, אם כי 

לא באותו היקף וסדר גודל שבניו יורק.

אנקדוטה מעניינת בהקשר זה. היה זה זמן קצר 
חנוכה  במסיבת  כי  הרעיון  ועלה  חנוכה,  לפני 
להזכיר  לילדות  פמוטים  יחולקו  צה"ל  ליתומי 
ביקשו  המסיבה  מארגני  נרות.  הדלקת  על  להם 
כי  זאת,  ונימקו  ילדה,  מצא"ח שני פמוטים לכל 
פמוט בודד יזכיר לילדות את נר הזכרון שמודלק 

לע"נ האב הי"ד...

בסוף שנת תשל"ז שלחה אישה מכתב אל הרבי ובו כתבה, שכיוון שהיא ראתה בכל הפרסומים 
אודות מבצע 'נש"ק' כי הנרות מונחים בתוך פמוטים, וכמו"כ הגיע לאזנה השמועה שחסידי חב"ד 
מחלקים פמוטים להדלקה, מכך היא הסיקה שהפמוט הוא חלק בלתי נפרד מהמצווה, והיא מבקשת 
מהרבי שישלח לה פמוט — כדי שגם היא תוכל לקיים את המצווה. הרבי הורה למזכירות לשלוח 

לה פמוטים.
בתוך כך הגיע חודש תשרי תשל"ח, והגיע ליל שמיני עצרת תשל"ח...

אחד הדברים הראשונים שהרבי שאל לאחר החג, בעודו בחדרו מוקף ברופאים היה "האם שלחו 
לאישה את הפמוטים"?...

(מפי השמועה. ללא אחריות כלל וכלל)

   -  ] .indd   28 9/29/2019   3:47:06 PM



בין כסה לעשור ה'תש"פ | 29

הוראת  הטענה.  את  קיבלו  לא  חב"ד  בצעירי 
נרות,  שני  תדליק  נשואה  אשה  כי  הייתה  הרבי 
לפשרה,  הגיעו  משלא  בלבד.  אחד  נר   — ונערה 
מענהו של  הרבי. משהתקבל  את  לשאול  הוחלט 
שהרבי  רק  לא  גדולה.  הייתה  ההפתעה  הרבי, 
הרבי  פמוטים,  שני  יוענקו  ילדה  לכל  כי  הסכים 
אף הוסיף וביקש להודיע לילדות כי זוהי מתנתו 
לילדות  שיודיעו  ביקש  הרבי  זאת  עם  האישית! 
ואת הפמוט השני  נר אחד,  ידליקו רק  שבנתיים 

ישמרו עד החתונה.

י"ב תמוז תשל"ה, הורגשה  לקראת התוועדות 
ההתוועדות  מבצעים.  פעילי  בקרב  רבה  תכונה 
תציין שנה לתנופה האדירה בפעילות המבצעים, 
'מזוזה'  ה'תורה',  למבצעי  שנה  ל'טנקים',  שנה 
'צדקה' 'בית מלא ספרים' וכמובן — קרוב לשנה 

של פעילות במבצע 'נרות שבת קודש'.

ביום רביעי, ט' תמוז, קרא הרב חדקוב לאנשים 

להם  והודיע  הנ"ל,  הפעילויות  בראש  העומדים 
חג  בהתוועדות  המבצע  של  יצוג  רוצה  הרבי  כי 
הגאולה הקרב. המוצג של מבצע צדקה — לדוגמא 
— היתה קופת צדקה מיוחדת שהוגשה אל הרבי. 
מאשר  נש"ק  מבצע  את  יותר  טוב  מייצג  ומה 
הפמוטים הנודעים שחולקו בהמוניהם? הרבי גם 
ביקש שהפמוט שיוגש לו יהיה הפמוט הבא בתור 

שמיועד לחלוקה.

המחולק  כזה   — פשוט  נחושת  שפמוט  כמובן 
הרבי  שולחן  אל  להגשה  ראוי  אינו  להמונים, 
אמן  אל  פנו  משכך,  ההתוועדות.  של  בעצומה 
הפמוט  עיצוב  זהב.  בציפויי  שהתמחה  מיוחד 
ועליו  טהור,  זהב  צופה  הוא  אולם  כרגיל,  נשאר 

נחרטה הקדשה מיוחדת.

תמוז  "י"ב  התאריך  ציון  לאחר  בהקדשה, 
מספר  את  לחרוט  המארגנים  תכננו  תשל"ה" 
הפמוטים שחולקו עד אותה העת. י"ב תמוז יצא 
ראשון  יום  התקיימה  וההתוועדות  השבת,  ביום 

בלילה, מוצאי י"ג תמוז.

הכן,  עמדו  כבר  וההקדשה  הפמוט  שישי  ביום 
באותו  נחרט.  טרם  שחולקו  הפמוטים  מספר  רק 
יום שישי השטורעם במבצע הנש"ק היה כפי שלא 
על  שיחקק  שהמספר  מנת  על  זאת  מעולם,  היה 

הפמוט שיוגש לרבי יהיה גבוה ביותר.

הנתונים  נאספו  השבת  כניסת  לקראת 
מהחלוקה באותו יום, וצורפו לרשימות שכבר היו. 
התוצאה הייתה מדהימה. במשך שבעת החודשים 
שחלפו מאז יוצר הפמוט הראשון, חולקו מאתיים 
ארבעים וחמישה אלף פמוטים. על הפמוט שהוגש 

  "   "  "   
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לרבי נחרט בצהרי יום ראשון, שעות ספורות לפני 
ההתוועדות המספר 245,001...

העלון
בו  מיוחד  עלון  גם  הודפס  הפמוטים,  עם  יחד 
הוסבר על המצוה, ונדפס בו גם לוח זמן הדלקת 
הנרות. על העלון הראשון שהוכנס אל הרבי הגיע 
להחזיר"  לפרסם.  וכדאי  ות"ח.  "ראיתי  המענה: 

(מילה זו האחרונה, למזכירות).

 — לצרף  "מהמוכרח  הרבי  הוסיף  מכן  לאחר 
בפתקא בפ"ע ובאותיות גדולות — שבאם מאיזה 
שקיעת  לפני  הנרות  הדליקה  לא  שתהיה  סיבה 
השבת  וגדלות  קדושת  היפך  זה  הרי  החמה 
"לכבד"  הבא  לאדם  ודומה  לאח"ז,  להדליקן 
מלכה דמדינה אדירה — עי"ז שבפניה עושה היפך 
בקשתה הנפשית, מכה אותה וכו' ואיסור הכי גדול 
הוא. וכשמדברים ע"ד נרות שבת ובפרט ברדיא — 
כדאי להוסיף הנ"ל לשלול הנוהג ע"י כו' וד"ל".

בהדפסה השניה של העלון, זכרו המארגנות את 
הוראת הרבי כי על דברי דפוס מן הסוג הזה יש 
והוסיפו  'יש לשמור על קדושת הגיליון',  לכתוב 
צבע  כי  התברר  ההדפסה  לאחר  בתחתית.  זאת 
מצבע  ושונה  מדי  חד  היה  לא  ההערה  אותיות 

הנייר כך שכלל לא בלט לעין.

את  הכניסו  האם  שאל  בעלון,  עיין  כשהרבי 
הערה על קדושת הגליון. כאשר הראו לרבי את 
השורה, הרבי כתב בצד את המשפט הבא (תוכן): 
לא  אחרים  גם  מיד,  הבחנתי  לא  שאני  "כשם 

יבחינו"...

פירסום בעיתונים
בערב ראש השנה הראשון למבצע, פחות משבוע 

הראשונה  הידיעה  הודפס  כבר  תחילתו,  אחרי 
עליו בעיתונים היהודיים, על פני חצי גליון. מאז 
נדפסו עוד מספר קריאות כאלו, אך בעיקר בערבי 
חגים. הרבי ביקש לברר כמה פעמים האם הכניסו 

מודעה לעיתונים אודות המבצע.

שנערך  השנים  בכינוס  למבצע,  שנה  במלאות 
כרגיל בסוף חודש אלול, דיבר הרבי אודות מבצע 
"נשק". לאחר סיום השיחה, טרם עלותו לחדרו, 
פנה הרבי אל הגברת שטרנברג והורה לה לדאוג 
מודעה  תפורסם  טיימס'  יורק  ה'ניו  בעיתון  כי 
נרות,  להדליק  ובנות  לנשים  קריאה  ובה  בולטת 

וזמן ההדלקה השבועי.

מאז, במשך שנים רבות, הודפסה מידי יום שישי 
מודעה בתחתית העמוד הראשי. הייתה זו המודעה 

ולכן  הראשון,  בעמוד  היחידה 
היא הייתה בולטת במיוחד.

זו,  קבועה  מודעה  מלבד 
מודעות  לפעם  מפעם  הודפסו 
לקיום  הממריצות  שונות 
מהמודעות  באחת  המצווה. 
"גזור  שובר  היה  שפורסמו 
האלף  כי  בו  שנכתב  ושלח" 

הראשונות שיקבלו 
להדליק  עצמן  על 
וישלחו  נרות, 
למטה  השובר  את 
'נש"ק',  מבצע 
בחינם  תקבלנה 
לשנה  שלימה.נרות 

מבצע  מטה  הצפוי.  מן  רבה  הייתה  ההיענות 
ושלח  מכתבים,  מאלף  בלמעלה  הוצף  'נש"ק' 

נרות לכל השולחות...

לקראת י"ט כסלו תשל"ה, נסע הרב קאפל בכר ורעייתו אל הרבי. בהיכנסם ליחידות, הוא הגיש 
לרבי מעטפה עם סכום כסף ואמר, שכיוון שלא יוכל לבוא ליו"ד שבט — שנת העשרים וחמש — לכן 

הוא נותן כבר עכשיו סכום בקשר לכך.
נשים  וחמש  עשרים  על  שבט  יו"ד  עד  להשפיע  שעליהם  לזוג  ואמר  המעטפה  את  לקח  הרבי 
שתתחלנה להדליק נרות שבת קודש. כאשר הם באו לצאת מחדרו הקדוש הרים הרבי את ידו ואמר: 

"עס קען זיין זעקס און צוואנציג אויכעט" [יכול להיות גם עשרים ושש]...
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במשך השנים, היו מספר הוראות שהוזכרו כמה פעמים ע"י הרבי לפועלים במבצע נש"ק, ומהם:
 * בעלונים שפירסמו רשימת זמני הדלקת הנרות של כמה חדשים העיר הרבי, כי יש להוסיף את 

זמן ההדלקה בחגים, ולציין שההדלקה בחג חייבת להיות מאש קיימת.
 * בפרסומים רבים נוסף ציור או תמונה של שני נרות שבת, והרבי הורה להוסיף באמצע או בצד 

נר שלישי קטן.
 * דבר שחזר ונשנה ע"י הרבי — והודפס בהבלטה הן בפרסומים והן במודעות ושלטים — כי יש 

להדגיש את האיסור המוחלט בהדלקה לאחר הזמן.
 * בעלון — שאינו קשור למבצע 'נש"ק', וזכה להגהת הרבי — נראו אם, בת וסבתא מסיבות לשולחן 

שבת, ועל שולחן בצד נראו שלושה נרות שבת. הרבי העיר: "ג' נשים — צריך להיות ה' נרות". 

עלוני הפרסום שהודפסו בשנים תשל"ד — תשל"ה.
ניתן לשים לב להוספה ע"ד איסור ההדלקה לאחר הזמן, שהוסף לאחר הוראת הרבי.
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בחודש טבת תש"ס, התחלפה הספירה למנינם 
הדפיס  יום  באותו  ה-20.  לאלף  ה-19  מהאלף 
 — ראשונה  מהדורה  מהדורות.  שלושה  העיתון 
עיתון הבוקר של מאה שנה בדיוק קודם, מהדורה 
שניה — העיתון היומי, ומהדורה שלישית ומיוחדת 

— החוזה את עיתון הבוקר מאה שנה קדימה...

רובו של העיתון היה על סף הדמיוני, ודנו בו 
להצביע  יכולים  רובוטים  "האם  כמו  בשאלות 
הראשי  העמוד  בתחתית  אך  וכדומה.  בבחירות" 
זמני  על...  המודיעה  קטנה  מודעה  לה  הודפסה 

כניסת השבת!

לא  ש"אנחנו  בכך  זאת  הסביר  העיתון  עורך 
אפשרי  בלתי  זה   .2100 בשנת  יקרה  מה  יודעים 
לנבא את העתיד. אבל בדבר אחד אנחנו יכולים 
 2100 שבשנת   — והוא  בהחלט  בטוחים  להיות 

נשים יהודיות ידליקו נרות שבת!"

יחידות מפתיעה
חודש  המבצע,  בלהט  חלפו  החורף  חודשי 
הפסח.  לחג  ההכנות  החלו  ועמו  נכנס  האביב 
מספר שעות לפני בדיקת חמץ, בצהרי היום, אל 
התפרץ  שטרנברג  משפחת  של  המצוחצח  הבית 
גרונר.  לייב  יהודה  ר'  המזכיר  של  מבניו  אחד 
בפי הילד הייתה קריאה דחופה לגברת שטרנברג 
להגיע במהירות ל-770. הגברת שטרנברג פנתה 
הרב  המזכיר  אותה  הפנה  בכניסתה  ל-770,  מיד 
בנימין קליין לכיוון גן עדן התחתון, שם חיכו כבר 
הרב יוסל ווינברג והרב דוד רסקין, כשהם חגורים 

בגארטל ומתכוננים לכניסה ליחידות.

אחרי כמה דקות המתנה, בהם הצטרף גם הרב 
יעקב יהודה העכט לעומדים, חזר הרבי מהאוהל 
עדן  גן  דרך  לחדרו  ונכנס  חדקוב  הרב  כשעימו 
הממתינים  לחסידים  מהנהן  כשהוא  התחתון, 

אל  הנאספים  נקראו  דקות  כמה  כעבור  בראשו. 
חדרו של הרבי.

חג  של  שקביעותו  מכיון  כי  ואמר  פתח  הרבי 
הפסח בשנה זו היא בימים חמישי ושישי, ממילא 
ישנם שלושה ימים רצופים בהם מדליקים נרות. 
התוועדות  כעת  לארגן  צריכים  היו  שכך,  מכיוון 
הדלקת  בענין  מיוחד  שטורעם  ולעשות  מיוחדת 

הנרות. 

והשטורעם  המיוחדת  ההתוועדות  על  בדברו 
ליכטיקען  'א  בביטויים  הרבי  התבטא  המיוחד 

שטורעם' ו-'א ליכטיקע פארבריינגען'.

האם  שאלה  ישנה  כי  ואמר  המשיך  הרבי 
לכן  חמץ,  בדיקת  בליל  אנשים  להקהיל  מותר 
עליהם  ולהטיל  אנשים  למספר  לקרוא  החליט 

מיחידות תשרי תשל"ו:
בקשר לדבר בבתים על המבצעים: . . בכלל 
מהנשמע כאן הרי בנוגע לנש"ק אין שאלות 
זה  ונש"ק  והיות  נש"ק,  על  לדבר  ולכן   .  .

דבר קל, צריך לדבר גם על כשרות. 
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'שטורעם'  לעשות   — המיוחדת  השליחות  את 
בענין הדלקת הנרות, ובכל האופנים האפשריים, 
בפרסום ברדיו, בעיתונות ובטלויזיה הן במקום זה 
והן מעבר לים. הרבי סיים ואמר שעי"ז יהיה לכל 

אחד ואחת חג פסח מואר ('א ליכטיקן פסח').

השולחן  ממגירת  הרבי  הוציא  דבריו,  בסיום 
כאלו  חבילות  כ-3,000  גפרורים.  חבילות  מספר 
לרבי,  כמתנה  במזכירות  בוקר  באותו  התקבלו 
עליהם הודבק פתק עם הנוסח: נרות שבת קודש — 
יא ניסן ה'תשל"ה. את הנוסח כתב הרבי בכתב יד 
קדשו, כשהאותיות הראשיות [נש"ק] נכתבו בכתב 

שונה — לציון הדגשה.

ליחידות  מהנכנסים  אחד  לכל  העניק  הרבי 
העניק  שהרבי  החבילות  על  אחת,  חבילה 
התנוססה חתימת יד קדשו. ראשון המקבלים היה 
הרב חדקוב, הרבי שאלו בחיוך: "גם אתם עוסקים 
לפי  השאר  לקבל  ניגשו  אחריו  נש"ק?".  במבצע 

סדר גילם, ויצאו מחדר הרבי.

בדעת תחתון, הסיבה לכינוס דווקא קרואים אלו 
הייתה פשוטה. הרב ווינברג שידר אז ברדיו תכנית 
העכט  לרב  כן  וכמו  תניא,  שיעורי  של  קבועה 
יו"ר  היה  רסקין  הרב  שם.  קבועה  פינה  הייתה 
צא"ח בניו יורק, והאחריות הכללית על המבצעים 

הייתה עליו.

לילה לפני זמן הדלקת הנרות, הושק הקמפיין 
קטע  הכינו  ווינברג  העכט  הרבנים  אליו.  המכוון 

 — ודאגו  ברדיו,  לשידור  הנרות  הדלקת  על  קצר 
המצווה  על  הודעה  שתהיה   — הרבי  בקשת  ע"פ 
גיוס  את  עצמו  על  לקח  רסקין  הרב  שעה.  מידי 
והגברת  המבצע,  לטובת  וה'טנקים'  הבחורים 
שטרנברג הקדישה את ליל ערב חג הפסח לעבודה 

על הפרסום בעיתונות והדפסת החומר הנחוץ.

ליום  הפעילות  גובשה  ספורות  שעות  תוך 
המחרת באופן כללי. ועם אור הבוקר ניתן האות 
המבצעים,  טנקי  ע"י  כולה  יורק  ניו  לכיבוש 
הצעת  ע"פ  לפעילות.  שיצאו  והנערות  התמימים 
מלון  לבתי  תמימים  קבוצות  נשלחו  חדקוב  הרב 

שהו  שם  המדינה,  ברחבי  ת שונים  ו ח פ ש מ
חדשני  רעיון  הפסח.  בחג  רבות 

שעלה אז לאוויר — תרתי משמע 
— היה מסוק קטן שאליו נקשר 

זמן  על  המודיע  ארוך  שלט 
המסוק  הנרות.  הדלקת 

ועד  הבוקר  משעות  הסתובב 
קרוב לשעת השקיעה בכל רחבי ניו יורק.

בשעות הבוקר הגיע לשכונת המלך צוות צילום 
התמקד  הצוות  לחג.  ההכנות  את  לתעד  מנת  על 
את  ושידר  הנרות,  הדלקת  מצוות  על  בעיקר 

הצילומים כבר בשעות הצהרים.

שהייתה   — פסח  ערב  בצהרי  המצות  בחלוקת 
נהוגה בשנים הראשונות, חילק הרבי מלבד מצות 
ולכמה  שעברו.  לילדות  גפרורים  קופסאות  גם 
בנותיהם  בשביל  חבילה  נתן  שעברו  אנשים 
וביקש  דוכמן  ישראל  ר'  עבר  כאשר  ונשותיהם. 
הרבי  לו  העניק  ידיד,  עבור  נוספת  מצות  חבילת 
עוד חבילת מצות וחבילת גפרורים, ואמר: תאמר 
עבור  אלא  סיגריות,  עישון  עבור  לא  שזה  לו 

הדלקת נרות...

כל  מסחררת.  הצלחה  נרשמה  החג  כניסת  עם 

-   

כסלו  ג'  מתאריך  מכתב  על  בכתי"ק  הוספה 
תשל"ה:

[בברכה] להצלחה במבצע הדה"נ ובכלל ולבשו"ט 
[חתימת יד קדשו]

דדשני
ממע 

רר

דד
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'ועד  אצל  קיימים  שהיו  והפמוטים  החלוקה  עלוני 
מבצע נש"ק' — חולקו.

בארץ  גם  התעוררו  שנה,  אותה  של  בהמשכה 
מבצע  מטעם  גפרורים  קופסאות  לחלוקת  ישראל 
נש"ק. היה זה בסוף חודש תמוז, והרב ישראל-צבי 
פעילות.  על  לדווח  למזכירות  התקשר  גליצנשטיין 
השתדלו  תמימים  כמה  כי  סיפר  הוא  השאר  בין 
בהדפסת ידיעה אודות מבצע נש"ק, על גבי קופסאות 
גפרורים. הוא דיווח כי יוצרו כשני מיליון קופסאות 
כאלו, ומהעבר השני של קו הטלפון נשמע קולו של 
לאחר  מיליון?!".  "שני   — התפעלות  בנימת  הרבי, 
מכן שאל הורה הרבי לרב חדקוב לברר כיצד יפיצו 
מספר כה גדול של קופסאות, הרב גליצינשטיין ענה 

כי הם ימכרו בחנויות בכל רחבי ארץ ישראל.

להלן חוזר שפרסמו צא"ח ירושלים לפני הדפסת 
קופסאות הגפרורים:

נתכבד להביע לך בזה תודה וברכה על השתתפותך 
במגבית שיזמו צעירינו הפעילים התמימים שיחיו, 
גפרורים.  קופסאות  גבי  על  פרסום  מבצע  למען 
מיליון  הוזמנו  מגבית  באותה  שנאסף  בסכום 
קופסאות, והם יהיו מוכנים בעזרת ה' בשבוע הבא. 
אדמו"ר  לכ"ק  נשלחה  ופרטיהם  התורמים  רשימת 
שליט"א, ונמסר לנו כי כ"ק אדמו"ר שליט"א הביע 

שביעת רצונו ממבצע זה.

'א לייכטיקן שטורעם'
בחזרתו  אייר,  חודש  ראש  ערב  חמישי  ביום 
פתאומי.  פארבריינגען  על  הרבי  הודיע  מהאוהל, 
הרבי נכנס להתוועדות מוקדם מעט ונטל את ידיו. 
בנוגע  ארוכה  שיחה  הרבי  נשא  המאמר  לאחר 
למבצעים, ובמיוחד מבצע נש"ק. הרבי הסביר מדוע 
וענה לשאלות  עשה כזה 'שטורעם' בנוגע למבצע, 

אלו שעודנם מרננים ומלעיגים על המבצע.

בסוף ההתוועדות, הכריז הרבי כי: "בנוגע להגברה 
ביתר שאת ויתר עוז בענין של נרות שבת קודש, הנה 
בשביל לעורר אודות זה, לכן יתנו ענין של מטבעות 
המקבל  עבור  אחד  שטר  שיהיה  לצדקה,  (שטרות) 
[לתת לצדקה], שטר שני בשביל למצוא במשך יום 
המצוה,  את  לקיים  ממחר  שתתחיל  מישהי  המחר 
והשטר השלישי, שישאר אצלה בתור 'עידוד', שגם 
בערבי שבת קודש ויו"ט שלאחרי זה, יהי באופן של 

מוסיף והולך".

לו  ונתן  ווינברג  יוסף  לר'  הרבי  קרא  מכן  לאחר 
זאת,  עם  הנשים.  בעזרת  לחלוקה  שטרות  חבילת 
הרבי הדגיש, שליחות השטר שמיועד לאשה נוספת 
השישי  ליום  רק  תקף  הדלקה,  עצמה  על  שתקבל 
מי  על  תמצא  ולא  דולר  שתיקח  אשה  שלמחרת. 
את  להחזיר  תאלץ   — המצווה  את  לקבל  להשפיע 

הדולר למזכירות. 

לגברת  חדקוב  הרב  התקשר  בבוקר,  למחרת 
שטרנברג ושאל האם נותרו שטרות מהחלוקה. לאחר 
שנענה בחיוב, הורה להחזיר למזכירות הרבי שישה 
לתלמידות  לתת  הנותרים  הדולרים  ואת  דולרים, 
מ'בית רבקה' ו'מכון חנה' שלא היו בפארבריינגען 
אמש, ולמסור להם את הוראת הרבי בקשר לדולרים.

גדולה  הצלחה  הייתה  שישי  יום  שבאותו  כמובן 
למבצע, ורק שתי נשים הביאו את הדולרים חזרה.

סדרה  המבצע  במטה  יזמו  הקיץ  חודשי  לקראת 
של פעולות לחיזוק מבצע 'נש"ק' בקרב המשפחות 
מהמבצע  שדו"ח  לאחר  בהרים.  לנפוש  שנסעו 
בסכום  השתתפותו  את  הרבי  נתן  הרבי,  אל  הוכנס 
של 250 דולר. הרבי נתן זאת בשטרות של חמישה, 
למכור  הורה  הרבי  דולר.  וחמישים  עשרים  עשרה, 
את השטרות, ומהכסף שיתקבל יממנו את הפרויקט 

החדש.
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חודשיים לאחר מכן — סוף חודש אלול תשל"ה, 
כללי  במכתב  המבצע.  לתחילת  בדיוק  שנה  צויין 
לזה  השייך  לכל  למסור   .  . הרבי:"  כתב  אז  שיצא 
במבצע  בפועל  ולהעוסקות  להעוסקים   — ובמיוחד 
(בדיבור,  בפעולתן  שידגישו  שליט"א   — נש"ק 
ובהכנה  בתחלתה  זו  ששנה  וכו')  בדפוס  בכתב, 
לתחלתה הפתיחה היא: הדלקת נר שבת ויום הזכרון 

ונר שויו"ט . ."

"נר משלי"
שטרנברג  הגברת  אצל  הצטברו  הזמן,  במשך 
מכתבי תודה שקיבלה מנשים ומשפחות רבות. את 
המכתבים היא נהגה להכניס אל הרבי. באחד הימים, 

בסוף חודש טבת תשל"ז, התקבל מענה מהרבי: 

"כדאי הי‘ להדפיס קובץ מכ’ כאלו (מכ[מ]ה בי“ס) 
ממקצתם.  ופוטוסטאט  (בדתיות)  סוג  מכל  אחדים 
הציע  גם  הרבי  ובהידור".  וכו‘.  תמונות.  בצירוף 
לפנות אל בתי ספר שונים ברחבי ניו יורק, ולהודיע 
החוויות  אודות  חיבורים  כתיבת  תחרות  על  להם 

והתחושות שבהדלקת נרות שבת.

גם ענין זה — ככל עניני המבצע — לווה ע"י הרבי 
למערכת  שונות  הוראות  נתן  הרבי  מיוחד.  באופן 
נוסף  מענה  התקבל  אדר  בחודש  והתחרות.  הספר 
של הרבי בענין: "אולי לערוך התחרות בזה מה טוב 
שיוכלו לחלקו בהקדם — ע”כ פנים לא יאוחר לערב 

שבת הגדול שהוא ערב חג הפסח. אעה”צ".

המערכת נכנסה להילוך מהיר, היה צורך לאסוף 
את כל המכתבים והסיפורים, לשפוט ולבחור מתוך 
ולערוך  ביותר,  הטובים  את  שנשלחו  האלפים  כל 

זאת להדפסה, וכל זה תוך חודש בלבד!

בערב  לאור  הספר  יצא  מרובים,  מאמצים  לאחר 
שבת הגדול. הספר "a candle of my own"  [=נר 
משלי] ריכז מקבץ של סיפורים ורשימות של נשים 
להם  שגרמה  והקדושה  ההתעלות  תחושת  אודות 
את  לעשות  שהחלו  לנשים  וחולק  הנרות,  הדלקת 

צעדיהם הראשונים בעולם היהדות.

הספר חולל מהפכים מופלאים אצל נשים רבות. 
את  עליהם  לקבל  סירבו  לכן  שקודם  רבות  נשים 
הנרות  הדלקת  כיצד  והתרשמו  קראו  המצווה, 
משפיעה ומשרה שלווה ורוגע. הספר נכתב מנקודת 
תורה  דווקא שמרו  שלאו   — כמוהן  נשים  של  מבט 

ומצוות בהידור, ועל כן השפיע ביותר.

תשל"ט,  קיץ  מחדשי  באחד  מכן,  לאחר  שנתיים 
נוסף  מענה  במפתיע  שטרנברג  הרבנית  קיבלה 
בענין: "ההמשך בההו"ל דחוברת ב' דמאמרי הבנות 

תי? (דכמובן צ"ל הפצתו זמן לפני ר"ה הבע"ל)".

ביותר,  חלתה  שטרנברג  הגברת  תקופה,  באותה 
עד כדי כך שרותקה לכיסא גלגלים. היו אלו ימי סוף 
שישה  או  חמישה  רק  היו  השנה  לראש  ועד  הקיץ, 
בריאותה,  מצב  על  לרבי  אז  כתבה  היא  שבועות... 
יהי  והדבר  'נש"ק'  במבצע  שתתעסק  ענה  והרבי 

סגולה לבריאותה.

מנהלות  עם  הגברת שטרנברג קשר  יצרה  הפעם 
לאסוף  מהם  וביקשה  מתקרבות,  לבנות  'קעמפים' 
עבור  ושירים  סיפורים  מאמרים,  המחנה  מבנות 
במהדורה  הודפס  שהפעם   — הספר  האלבום. 
אלבומית ויפה יותר — התבסס ברובו על רשימותיהן 

של בנות ה'קעמפ'.

באלבום זה, ניתנה גם הוראה מעניינת של הרבי, 
ששינתה מאז את כל דפוסי הפרסום. אחד המעצבים 
המביטה  ילדה  של  תמונה  תוצג  בכריכה  כי  הציע 
של  וגופו   — זאת"  "מה  כאומרת  בנרות  בתמיהה 
הספר יהיה התשובה. הרבי שלל את הרעיון, ואמר 
שהמשימה שלנו היא לעשות, לא לתהות. בכריכת 
האלבום הוצבה תמונה של ילדה מדליקה נרות, ומאז 
שמדליקות  נערות  הוצגו  הפרסומים  בכל  ואילך, 

נרות — ולא רק מסתכלות בהם.

דו"ח שבועי
המבצע  של  דרכו  בראשית  סופר,  שכבר  כפי 
ביקש הרבי מהגברת שטרנברג להכניס דו"ח אודות 
הגברת  הכניסה  פעם  אותה  מאז  המבצע.  הצלחת 
שטרנברג מידי יום שישי דו"ח מסכם על הפעילות 

באותו השבוע.

   -  ] .indd   35 9/29/2019   3:47:48 PM



36 | תשרי בליובאוויטש

יחס  לו  והראה  לדו"ח,  רבה  חשיבות  ייחס  הרבי 
אלול  בחודש  היה  לדוגמא  כך  חיבה.  של  מיוחד 
מכיוון  כי  חשבה  שטרנברג  הגברת  השנים.  באחת 
שבחודש אלול זמנו של הרבי יקר מתמיד ואין לרבי 
זמן לקרוא את הדו"ח הארוך, ע"כ היא תכתוב דו"ח 
החודש  סוף  לקראת  החודש.  במשך  אחד  דו"ח  רק 
צלצל הטלפון בביתה. על הקו היה המזכיר ר' בנימין 
קליין, הוא התקשר ומסר את תמיהת הרבי כי "כבר 

ג' שבועות שלא שמע ממבצע נש"ק"...

דו"ח  לרשום  הזדרזה  שטרנברג  הרבנית 
מהשבועות האחרונים, ובסיומו של המכתב התנצלה 
ע"כ שלא הכניסה בשבועות האחרונים דו"ח, זאת 
של  מענהו  הרבי.  של  זמנו  על  חסה  שהיא  משום 
עולה  "איך  [תוכן]:  בו  ונכתב  במהרה,  הגיע  הרבי 
בדעתה שהיא לוקחת את הזמן, והרי מדובר בעניין 

שמביא פירות עד סוף כל הדורות"!
המריצו  רבים  מעודדים  מענות  ועוד  זה,  מענה 
הדו"ח  הכנסת  ואת  בכלל,  הועד  של  הפעילות  את 

השבועי בפרט.
גם על הדו"ח מהמלווה מלכה השנתי היו תשובות 
מיוחדות מהרבי. ראשיתם ב'מלוה מלכה' הראשון, 
פמוטי  את  לממן  בשביל  נערך   — לעיל  שכמסופר 
מלכה  המלוה  שלאחר  ביום  הראשונים.  המבצע 
לה  ואמר  שטרנברג,  לגברת  חדקוב  הרב  התקשר 
כי הרבי ממתין לדו"ח מפורט מהאירוע אמש. רק 

לאחר שהדו"ח הוגש לרבי נסע הרבי לאוהל.
דולרים  לחלק  החל  הרבי  כאשר  השנים,  באחת 
מידי יום ראשון, חשבה כי במקום להעלות על הכתב 
מלכה  המלווה  על  לרבי  לדווח  תוכל  הדו"ח,  את 

בחלוקת הדולרים, בצהרים שאחרי המלוה מלכה.
כאשר עבר בחלוקה אביה של הגברת שטרנברג, 

הרב שניאור זלמן גורארי', הרבי שאלו 
והוסיף  מלכה',  ה'מלווה  היה  כיצד 
עשרה  שתיים  עברו  'כבר  בחיוך 
שעות מהאירוע ועדיין לא קיבלתי 
דיווח'... מעשה זה אירע באופן די 

דומה פעם נוספת, כפי שיסופר.

ה'מלוה מלכה'
המבצע  התרחבות  כמידת 

והתעצמו  גדלו  כך  והתפשטותו, 
להחזקתו.  הדרושים  הסכומים 

כסף  אין  חינם  שהוענקו   — הפמוטים  של  עלותם 
השונים,  הפרסומים  גם  וכמוהם  רבה,  היתה   —

הפרוספקטים, העלונים והמודעות בעיתונים.
בה  מלכה'  'מלוה  שנה  מידי  לערוך  צורך  נוצר 
יגייסו כספים למבצע. הזמן שנקבע לה'מלוה מלכה' 
השנתי הוא בדרך כלל בחודש כסלו, במוצאי שבת 

'וישלח'.
בשנת תשל"ז, ה'מלוה מלכה' השלישי — 'חזקה', 
הפך כבר לרשמי ומסודר. בסיום ההתוועדות באותה 
ונתן  גוראריה  זלמן  שניאור  לרב  הרבי  קרא  שבת 
קרא  הרבי  מלכה.  המלוה  עבור  משקה  בקבוק  לו 
בראשות  הקרובות  בשנים  שיעמדו  חסידים  לעוד 
הדינר, ר' אברהם רפפורט — גביר מטורנטו שזכה 
לקירובים מיוחדים מהרבי, ומונה ע"י הרב גוראריה 

ל'יו"ר הדינר', והרב יצחק רייטפורט.
לחדרו,  הרבי  שעלה  ולפני  מנחה  תפילת  לאחר 
רמז בידו לאות שיכריזו על ה'מלוה מלכה' שתתקיים 

במוצאי השבת.
המסורת נמשכה גם בשנה שלאחר מכן. היו אלו 
הימים שלאחר ראש חודש כסלו תשל"ח, הרבי אמנם 
להתוועד  חזר  טרם  אולם  בציבור,  להתראות  חזר 
בזאל הגדול בקביעות. במוצאי שבת 'וישב' באותה 
ששודרה   — הרבי  התוועדות  סיום  לאחר  השנה, 
ה'מלוה  למארגני  הרבי  נתן  ה'מייק',  דרך  מחדרו 
מלכה' את השתתפותו במגבית. היו אלו שטרות של 
דולר, חמש דולר, עשר דולר, עשרים דולר, חמישים 

ומאה דולר.
בסיום התוועדות ש"פ 'וישלח' תשמ"א הזכיר ע"כ 
המלוה  אודות  כעת  יכריזו  "מסתמא  בעצמו:  הרבי 
מלכה של נש"ק שתתקיים היום בלילה". הרבי נתן 
משולחנו  המזונות  את  גוראריה  זלמן  שניאור  לרב 

בתור השתתפות.
פרשת  בשבת  תשמ"ג,  בשנת 
'וישלח', דיבר הרבי שיחה ארוכה 
שבמקוה  ההזנחה  על  וחריפה 
בשכונה. הרבי עורר על הענין 
בדחיפות.  בו  שיטפלו  ודרש 
לפני  זה,  שלאחרי  בשבת 
שנתן בקבוק משקה למארגני 
ה'מלוה מלכה' אמר הרבי: " 
. ינצלו את האמור לעיל   .
בענין  המקוה)  (אודות 

שששששששששששששששששששששששששששש

רבי שאלו 
ההוסיף 
עששרה 
בלתי 
פןפן די 

רר.

בצבצע
עעצמצמו 
קזזקזקזקתותו. 

בתור השתתפות.
בשנת
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ד"כפלים לתושיה" — גם בנוגע לנתינה והשתתפות 
במבצע נש"ק, כי אע"פ שבנוגע למבצע נש"ק עסקו 
אמנם במרץ וכו' . . אעפ"כ, כאשר מתבוננים בגודל 
החשיבות והנחיצות שבכל הפעולות דמבצע נש"ק, 
אזי מגיעים למסקנא שלפי ערך חשיבות הענין היו 
גם  ולכן,  יותר,  נעלה  באופן  בזה  לעסוק  צריכים 
"כפלים  דעבודת התשובה,  הענין  להיות  צריך  בזה 

לתושיה'.

קרן נש"ק
מלכה'  ה'מלוה  מועד  נקבע  תשמ"ח,  בשנת 
למוצאי שבת מברכים אדר. שבוע קודם לכן, בליל 
יום רביעי כ"ב שבט נסתלקה הרבנית הצדקנית מרת 
חיה מושקא. הרב גוראריה וביתו הגברת שטרנברג 
היו שניהם בבית הרפואה בזמן הסתלקות הרבנית. 
ברגעי ההלם והתדהמה, בעודו יושב על כיסא בבית 
יש  כי  לביתו  להעיר  גוראריה  הרב  זכר  הרפואה, 

לבטל את ה'מלווה מלכה' המתוכננת.

חרף האבל הכבד, הוחלט על קיום ה'מלוה מלכה' 
סביב  כולה  סבבה  מלכה'  ה'מלוה  שנקבע.  כפי 

כ"ב שבט, והועלו בה הצעות שונות לעילוי נשמת 
קרן  הקמת  על  הוכרז  הדינר  של  בסופו  הרבנית. 

מיוחדת לעילוי נשמתה.

ביום שלישי כ"ח שבט, בו הסתיימו ימי ה'שבעה', 
צלצל הרב גוראריה לביתו הגברת שטרנברג ואמר 
ברחוב  שבבית  לחדרו  שיגיעו  רוצה  הרבי  כי  לה 
פרזידנט. בתוך כך התברר כי הרבי קרא גם לד"ר 
לעצמו,  חשבון  עשה  גוראריה  הרב  לחדרו.  פלדמן 
חיה  הרבנית  לצד  היו  הקרואים  ששלושת  כיון 
רוצה  הרבי  הנראה  ככל  ההסתלקות,  בעת  מושקא 
הרב  האחרונים...  הרגעים  של  פירוט  מהם  לשמוע 
מעשה  (לאחר  נפשם.  את  ידעו  לא  וביתו  גוראריה 
מסיבה  הקודש  אל  נקרא  פלדמן  שהד"ר  התברר 

אחרת לגמרי, אף כי מפעימה גם היא).

הרבי  של  בביתו  השנייה  הקומה  אל  עלו  הם 
בידו  והחזיק  בחדרו  שם  ישב  הרבי  וביראה.  ברטט 
שלא  אמר,  הרבי  מלכה'.  ל'מלווה  ההזמנה  את 
היה זמן להשיב על ההזמנה, אך כיון שהקימו קרן 
לשונו  היתה  (כך  ה'נפטרת'  נשמת  לעילוי  חדשה 
של הרבי), הרי הוא רוצה להשתתף בזה. הרבי נתן 

'  '  
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470 דולר — הערך המספרי של שם הרבנית, ועוד 
באריכות  וברך  הרבי המשיך  כהוספה.  דולר אחד 
יצאו  הם  ברכות.  ועוד  עוד  והוסיף  רגילה,  בלתי 
מהיחידות נרגשים ביותר, עד כדי כך שהם כמעט 
ברכה  ברכם.  הברכות שהרבי  לשון  את  זכרו  ולא 
מזלן  "יאיר  והיא:  שטרנברג  הגברת  זוכרת  אחת 

של כל אלו שעוסקים בכך".

(ראוי לציין, כי הרב שניאור זלמן גוראריה היה 
ביתו.  ניהלה  אותו  למבצע  ופרט  פרט  בכל  קשור 
הרבי  כתב  תשמ"ח  כסלו  בחודש  מיוחד  במענה 
לגברת שטרנברג: "אשרי חלקה וגדול זכותה וכו' 
ולכל אלו שחינכוה באופן כזה ולכל אלו שמסייעים 

עתה בידה. אזכיר עוד פעם על הציון")

בכל  מקיף  לפרסום  פרויקט  מומן  הקרן  מכספי 
כלי התקשורת בענין נרות שבת קודש. כך לדוגמא, 
תחנות  בכל  שהתנוססו  מודעות  מומנו  מכספיה 
וכלל  זה  פרסום   .('Subway') התחתית  הרכבת 
וגם  האבל  שנת  כל  במשך  נמשכו  הקרן  פעולות 
וואסנר בירך  יוסף  לאחריה. את נשיא הקרן, הרב 

הרבי, שימשיך להחזיק בתפקיד עד ביאת משיח!

ניסן  כ"ח  שיחת  לאחר  המיוחדת  ההתעוררות 
עם  יחד  חב"ד.  ובנות  נשי  על  פסחה  לא  תנש"א, 
ובנות  נשי  גם  המשיח,  להבאת  הרבות  הפעולות 
חב"ד התגייסו למלאכה. הם הכינו דפים מיוחדים 
המלחמה  האחרונים.  המאורעות  על  הסבר  ובהם 
הם  וכו'.  הקומניסטי  הגוש  נפילת  במפרץ,  הנסית 

הוא  בעולם  הקורה  כי  הרבי  של  דבריו  את  כתבו 
לנשים  בקריאה  וחתמו  הגאולה,  מתהליך  חלק 
ובנות, כי בהדליקם נרות שבת יתפללו ויבקשו את 

ביאת המשיח.

תיקון.  בו  תיקן  והרבי  הרבי,  אל  הוכנס  זה  דף 
באותה  הנרות  הדלקת  זמן  נכתב  הדף  בתחתית 
השבת, והרבי הוסיף את המילים "in N.Y." כלומר, 

שזוהי שעת הדלקת הנרות בניו יורק. 

***

של  במילותיו  זו  סקירה  בלחתום  מתאים  אין 
הרבי, בשיחת הייסוד של המבצע:

"ויהי רצון, שכל הנרות יתאחדו לאבוקה גדולה, 
הגדולה  המדורה  וזו  גדולה,  למדורה  ומאבוקה 
תשרוף את שיירי גדרי ועניני הגלות, ויהיה "והיה 

ה' לך לאור עולם"".

אדמו"ר  כ"ק  בהתגלות  ממש,  בימינו  במהרה 
שליט"א מלך המשיח.

פנינים מחלוקת דולרים — בקשר למבצע נש"ק
 * עברה קבוצה של בנות. על אחת הבנות שעברה שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א את האחראית: 

"היא מדליקה נרות בערב שבת ויום טוב?"
הנ"ל: לא.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אם כך, יהיה זה דבר טוב שהיא תחל להדליק נרות".
הנ"ל: לפני החתונה?

 כ"ק אדמו"ר שליט"א: "לפני החתונה. כך המנהג אצלנו, והעיקר שזה מסייע שהמזל שלה יתחיל 
להאיר כמה שיותר מוקדם, עוד לפני החתונה. את רוצה ברכה עבורה גם לפני החתונה".

 * ילדה עברה עם אביה. כ"ק אדמו"ר שליט"א שאלו: "היא מדליקה נרות?"
האב: היא תתחיל...

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לילדה דולר נוסף ואמר: "כשאת מתחילה להדליק נרות, תני את זה 
לצדקה".
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הגהות הרבי שליט"א על עלון מבצע נש"ק ברוסית:
כתב  העלון  בראש 

הרבי "1) ב"ה"
"הדליקו  נכתב:  בעלון 
ויו"ט, עי"ז  נרות שבת 
אור  מכניסים  אתם 
בבתי  שלכם,  בבית 
של  ובבתים  קרוביכם 
הרבי  ישראל!"  כל 
מהמילה  קו  עשה 
 (2" וכתב:  "ישראל" 
מפרשים   — ישראל 
עתה כוכ"כ על הארץ" 

ותיקן ל"יהודים".
ביום  נרות  "הדליקו 
 20 חג  ובערב  ששי 
שקיעת  לפני  דקות 
סימן  הרבי  החמה" 

המספר  סביב  עיגול 
"20" וכתב: "3) פשוט שהמנהג 18"

למטה הי' כתוב הברכות להדלקת הנרות. הרבי כתב: "4) ?! בין האותיות -" (היינו שיעשו פס (-) בין 
האותיות של שם השם) ורשם (לדוגמא): "א-ד[ני]"

כתב: "5) להוסיף — לשמור על העלון כיון שהשם נזכר בו"

 * אשה עברה ובזרועותיה תינוקת. כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל: "מה הגיל שלה?"
האשה: שנתיים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "שנתיים? היא כבר התחילה להדליק נרות?"
האשה: כן.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לילדה דולר ואמר: "כן. תני את זה לצדקה ביום שישי הבא. ברכה 
והצלחה".

 * אשה עברה והראתה לרבי שליט"א את ביתה הקטנה שאיננה יכולה לדבר.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: "השי"ת יברך אותה שתדבר, ושתברך את הנרות. האם היא מדליקה נרות 

שבת?"
הנ"ל: כן, היא מדליקה נש"ק; אולם איננה מברכת כיוון שאיננה יכולה לדבר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אזי תדברי עמה שבערב שבת הבאה תנסה לברך ג"כ בדיבור. את תדליקי 
את הנרות בתחילה ותאמרי את הברכה והיא תחזור אחרייך".
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מנאמני החסיד  היה  ע"ה  גרונר  משה  ר' 
בית רבינו. ר' משה הרבה להתעסק 
הריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק  תמונות  ומציאת  בחיפוש 
והבאתן לרבי מלך המשיח כאשר כ"ק אד"ש מעודד 

אותו להמשיך בכיוון זה.

בכל פעם בה נכנס ר' משה להיכל הקודש ובידיו 
פניו  בעיון,  הרבי  בה  מביט  היה  חדשה  תמונה 
התמונות  של  וחשיבותן  רציניות  הפכו  הקדושות 

בעיניו ניכרה בהן היטב. 

באופן קבוע היה הרבי מלך המשיח מתעניין היכן 
ומתי צולמה התמונה, רושם זאת על צידה האחורי, 
ולאחר מכן מודה לר' משה ומעודד אותו להמשיך 

בהשתדלות זו.

***

יחסו המיוחד של הרבי מלך המשיח לתמונותיו 

בסיפור  שמתבטא  כמו  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של 
לעיל, יכול ללמד אותנו רבות על חשיבותן הגדולה 
של תמונות רבותינו נשיאינו בכלל ותמונותיו של 

נשיא דורנו בפרט.

מהווה  דחיי  לאילנא  המקושר  חסיד  כל  אצל 
בחיים.  מרכזי  חלק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  תמונת 
ב'מבצעים'  וגם  השנה  בלוח  בחדר,  הבית,  בסלון 
כאחד  וניצבת  בולט  מקום  תופסת  היא  תמיד   —

מעמודי היסוד בהתקשרות בין חסיד לרבי.

הדברים,  השתלשלות  את  שנסקור  לפני  אך 
במאות  למפורסמות  הרבי  תמונות  הפכו  כיצד 
הקדושים  דבריו  אל  להביט  עלינו  שומה  ואלפים, 
מהי  אד"ש  כ"ק  אותנו  לימד  בהן  וההתבטאויות 

משמעותה של תמונת נשיא בישראל. 

ציור פני קדשו
שאסרו  פוסקים  היו  הקודמים  בדורות  ככלל 
את השימוש בתמונות בהתאם לציווי התורה "לא 
תעשה לך פסל וכל תמונה". אולם באיגרת משנת 
"בהנוגע  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  כותב  תשי"ט1 
ראינו   — בפוטוגרפיא  הנעשה  אדם  בני  לתמונות 
את  הרבי  הבהיר  בכך  בהם".  משתמשים  רבותינו 

1) אג"ק חח"י עמ' תנ"ח

מו"ח  כ"ק  של  דיוקנו  "שדמות 
לו  תעניק  שליט"א  אדמו"ר 
הרבה  לפעול  רעננים  כוחות 

טוב"
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דעת נשיאי חב"ד — כפוסקים המתירים את הדבר.  

באחת ממכתביו הסביר2 הרבי כי על ידי החזקת 
אצל  הידידות  רגש  וכן  הקשר  מתחזק  התמונה 
פועלת  ראייתה  וכן  אצלו,  נמצאת  שהתמונה  מי 
התקרבות אצל נותן התמונה כאשר נזכר שתמונתו 
נמצאת אצל חברו, וזה משפיע על ידידותם ומחזק 

את ההתקשרות ביניהם.  

חודשים  בעומר תש"י, מספר  ל"ג  בשיחה מליל 
לאחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, סיפר הרבי 
סיפור אודותיו, מתוך רשימת המאסר שרשם הרבי 

הקודם בעת היותו ב'שפאלערקע'. 

ביתו.  בני  על  הרבי  חשב  במאסר  שישב  בזמן 
ופעלה  הקודם  הרבי  על  מאוד  השפיעה  המחשבה 
הבריקה  שלפתע  אלא  הרוח,  נמיכות  מעט  עליו 
הקב"ה  מאת  הוא  הכל  אשר  המחשבה  במוחו 
ובבחירתו. מיד החל הרבי להתבונן בגדולת הבורא 
וברבותינו נשיאנו הק' עד אשר הגיע לדרגה גבוהה, 
הפועלים  דברים  על  לחשוב  שאין  הבנה  מתוך 
בדברים  להתעמק  להיפך,  אלא  הרוח  נמיכות 
הרבי  מספר  זאת,  את  הרוח.  לרוממות  המביאים 
ברשימתו, השגתי על ידי התבוננות בציור פני קדש 

הקדשים — כ"ק אדמו"ר הרש"ב.

אדמו"ר  שכ"ק  הרבי  הסביר  הסיפור  לאחר 
הריי"צ נותן לנו בו עצה כיצד להתקשר אל נשיא 
הדור גם במצבים קשים כמו אלו. הרבי אף מוסיף 
ומייעץ מה יעשו אותם אנשים שלא זכו לראות את 

פני הרבי, וזלה"ק:

יושבים "בתפיסה",  נותן עצה — שכאשר  "הרבי 
במצב של נמיכות הרוח כו', אזי העצה היא להתקשר 

אל הרבי ע"י ציור פני קדשו.

פני קדשו  לעצמו  לצייר  כאו"א  צריך  לזמן  מזמן 
של הרבי, ולהזכר בדברים ששמע מהרבי. — גם אלה 

2)  אג"ק ח"ג עמ' קנ"ד:
”עוד אחת יכולני לטעון עבורו, והוא מה התועלת 
לכל  לכנוס  כדאי  זה  שבשביל  התמונות  בספר 
השקלא–וטריא הנ“ל? אלא שכמדומני שאין נצרך 
ביאור על זה כנראה גם באנשים כערכינו שלא לבד 
מי  אצל  ההתקשרות  או  הידידות  רגש  מחזק  שזה 
שנמצא אצלו התמונה, אלא שגם אצל המשלח את 
התמונה פועל התקרבות כשנזכר שתמונתו נמצאת 
אצל חברו פלוני ועל–אחת–כמה–וכמה בנידון–זה…“

שלא ראו את הרבי יכולים לצייר לעצמם פני קדשו 
ע"י תמונה, וללמוד מתורתו.

קדישא"...  "אבא  לנו  שיש  לדעת  אנו  צריכים 
ובמילא, אין מה לדאוג!"

בהמשך אותה שיחה אומר הרבי חידוש מעניין, 
ידי התבוננות  שישנה מעלה בהתקשרות לרבי על 
ידי  על  הדור  לנשיא  התקשרות  לגבי  בתמונתו 

לימוד תורתו, מה שלא ידענו עד כה:

"כל מי שהי' אצל הרבי ביחידות — יצייר לעצמו 
את פני הרבי כפי שנכנס אליו ביחידות. ואלה שלא 
ראו את הרבי, יציירו לעצמם את פני הרבי באמצעות 

תמונה. 

ציור פני הרבי הוא ע"ד ובדוגמת ראיית פניו, שיש 
בזה עילוי לגבי לימוד תורתו, בדוגמת מעלת הראי' 

לגבי שמיעה".

"תעניק לו כוחות רעננים"
נותן הרבי  בו  הידוע  כולנו מכירים את הכתי"ק 
הדעת:  חלישות  בה  שיש  טענה  אשר  לאשה  עצה 
בעת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  בתמונתו  "תסתכל 
גם  אשר  ותזכור  הטוב  רצונה  חלישות  שמרגישה 
בה  מסתכל  ישראל,  רועה אמתי של  בהיותו  הוא, 

בשעה זו. ויועיל להנ"ל".

מהשנה  מוכר,  פחות  נוסף  מענה  ישנו  אמנם 
הראשונה לאחר הסתלקות אדמו"ר הריי"צ. בכתב 
יד קודשו הרבי עונה לאבא אשר ביקש עצה לבתו 
כאן  אף  רגיל.  לא  באופן  בלילות  בוכה  שהייתה 
הריי"צ,  אדמו"ר  של  תמונתו  אודות  הרבי  הזכיר 
עד  ימים  מספר  הילדה  במיטת  מונחת  שתהיה 
ובנוגע  מכ'  נתקבל  עתה  "זה  בטוב.  הכל  שיסתדר 
גם  המזוזות שבביתו  כל  את  יבדוק  תי'  בתו  לשינת 
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יניח אצל מיטתה קודם שהולכת לישון תמונת כ"ק 
מו"ח אדמו"ר הכ"מ — גם איזה לילות אחר שתתחיל 

שוב לישון בטוב".

נוספים הורה הרבי מספר פעמים על  במכתבים 
כותב  המכתבים3  באחד  הרבי.  של  תמונה  החזקת 
הרבי ליהודי שביקש אף הוא ברכה מפני פחד שיש 
לו מספר הוראות  לו בלילות. במענה, הרבי הורה 
ובסוף הוסיף בזה הלשון: "ובודאי יש אצלו תמונות 

כ"ק אדמו"ר מו"ח אדמו"ר בפורמט כיס".

משנה  לפחדים,  במענה  שניתן  נוסף  במכתב4 
החזקת  אודות  ההוראה  מלבד  הוראותיו  את  הרבי 

תמונת הנשיא שעדיין במקומה עומדת, וזלה"ק:

"במה שכותב אודות ברקים ורעמים, הנה יבדקו 
ויהיה  בדירתם,  המזוזות  את  וכן  שלו  התפילין  את 
אדמו“ר  מו“ח  כ“ק  תמונת  אליו  מקום  בקירוב 
זצוקללה“ה נבג“מ זי“ע ובפרט בזמנים שהנ“ל רגיל, 
הפחד  כל  ממנו  יסור  קלה  בהתבוננות  גם  הרי  ואז 
עקמימות  לפשט  שניתנו  במרז“ל,  האמור  מלבד 

שבלב..."

להתמודד  כיצד  עצה  שבקשו  לאנשים  כן  כמו 
או  ביחידות  הרבי  הורה  מסוימים  במקרים 
להחזיק  תשובה,  אותה  את  שונות  בהזדמנויות 

תמונה של הרבי. 

לפנינו מספר מענות קודש:

לאחד מחשובי החסידים, שנכנס ל'יחידות' בשנת 
תשכ"ט והתאונן על הפרעות היצר-הרע וכו', אמר 

3) אגרות קודש חלק ג' עמ' קסב.

4) אגרות קודש חלק יב עמ' רסו.

הרבי:  "תחזיק אצלך תמונה של הרבי הנשיא, וכל 
לך  יזכיר  וזה  בתמונה  תביט  קשיים  שיצוצו  פעם 
שהרבי מסתכל עליך תמיד, וממילא תוכל להתגבר 

על העניינים הבלתי רצויים".

זרות  למחשבות  עצה  שביקש  לחסיד  ב'יחידות' 
הרבי  של  תמונה  אצלך  "תחזיק  הרבי:  הורה  וכו' 
ובשעה שנופלים לך מחשבות תאמר ליצר-הרע — 

הוא מביט!".

לאחד שהתאונן בפני הרבי  על שהוא אוכל ביתר 
יהיה  האכילה  "בעת  הרבי:  הורה  ותאווה,  תענוג 

מונח לפניך תמונה של כ"ק מו"ח אדמו"ר".

להניח  הוראה  שיש  ששמע  לרבי  שכתב  לאחד5 
תמונת הרבי בשעת הברית מילה למראשותיו של 
הילד, ענה הרבי: נראה שכבר נפלו שיבושים בדבר 
התינוק  של  למראשותיו  להניח  אינה  ההוראה  זה. 
— שזה עלול להפריע את המוהל במלאכתו, אלא 
מנהג  של  עיקרו  וכל  הסנדק.  ברכי  על  להניחה 
היה  שאילו  ואנ"ש,  החסידים  אצל  רק  הוא  זה 
באפשרותם לכבד את הרבי בסנדקאות היה רצונם 

עז לזה, ורק עבורם היא ההוראה הנ"ל.

לאחד  אד"ש  כ"ק  ממכתב  ציטוט  נביא  ולסיום   
הגבירים בארה"ב לו שלח הרבי את תמונת אדמו"ר 

הריי"צ כהוקרה על תרומתו:

כ"ק  של  דיוקנו  שדמות  אפוא,  לו  אני  "מאחל 
רעננים  כוחות  לו  תעניק  שליט"א  אדמו"ר  מו"ח 
לפעול הרבה טוב בכלל ובמיוחד בעבודה רבת הערך 

ופעילות המסועפת של ה'מרכז לענייני חינוך'..."

5) 'היכל מנחם' ח"ג עמ' רמ"ב.

תמונת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
בחשיבות  לעיל,  שהובאו  ההתבטאויות  אף  על 
ציור פני הרב, לא מכל רבותינו נשיאינו מצוי בידינו 
ציור פני קודשם. אפילו מאדמו"ר הרש"ב שבימיו 
יש  החלו כבר המצלמות להימצא במקומות רבים, 
בידינו תמונה אחת בלבד. זאת עקב הקפדתו על כך 

שלא יצלמו אותו כלל. 

אדמו"ר  של  רצונו  נגד  שנעשתה  תמונה  על 

הרבי  תש"ל6.  תשרי  בחודש  הרבי  סיפר  הרש"ב, 
של  הראשון  יומו  כשחל  אשר  לתקנה  התייחס 
ראש-השנה בשבת הולכים ל"תשליך" ביום השני, 
והסביר שזהו בגלל שראו שהדבר מביא לידי עבירה 

על איסור 'טלטול'. בתוך כך אמר הרבי:

כ"ק  בתקופת  רב'  ב'מעשה  קשור  זה  "ועניין 
אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע אשר כמה וכמה שנים נהג 

6) 'המלך במסיבו' כרך ב' ע' רסה
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"לילך אל הנהר... מחוץ לעיר" בראש-השנה כשחל 
הדרת  עם  ד"ברוב  באופן  כל הקהל  עם  יחד  בחול, 

מלך".

מכונת  שהחזיק  במישהו  הבחין  מסויימת  בשנה 
פני  תואר  את  להנציח  ורצה  [מצלמה]  פוטוגרפיה 
קודשו, ולשנה הבאה הפסיק ללכת לתשליך באופן 
שערך  או  בחצרו  משהו  סידרו  (ומסתמא  האמור 
לא  כבר  וזאת, משום שהדבר  באופן אחר),  תשליך 
היה בגדר חשש גרידא וכיוצא בזה — כי אם לאחר 

שאירע כנ"ל — כדי להסיר מכשול וקל-להבין."

'בילע- האחוזה  בעלי  שני  היו  בסיפור  הצלמים 
שנה  מידי  שחזו  לליובאוויטש  הסמוכה  נאר' 
בתהלוכה המרהיבה ורצו להנציח את פניו המאירות 
צער  גרם  הדבר  כאמור  הרש"ב.  אדמו"ר  כ"ק  של 
רב לרבי ובעקבות זאת נבנה בחצרו בליובאוויטש 
להליכה  כתחליף  ה'תשליך',  לעשיית  חדש  מקום 

לנהר.

זה  סיפור  ברושמו  הריי"צ  הרבי  זאת,  בכל 
ברשימותיו, מוסיף ומסיים: "ולא אכחד, אשר הייתי 

נהנה אם הצילום עלה ליפה"...

לנסוע  הרש"ב  אדמו"ר  תיכנן  תר"פ  בשנת 
גרוזיה  הייתה  תקופה  באותה  לטורקיה.  מרוסטוב 
מדינה עצמאית וכל משרדי ממשלתה נמצאו בבתי 
בשם  יהודי  עבד  האוצר  במשרד  ברוסטוב.  מלון 
הכנסת  בבית  התפלל  הוא  השנה  ובראש  שרייבר 
של אדמו"ר הרש"ב שהיה קרוב לבית המלון. הוא 
להפליג  עומדת  גרוזיה  שממשלת  לאנ"ש  סיפר 
מתקרבים  שהבולשיביקים  כיון  לטורקיה,  באוניה 
לאזור. מספר חסידי חב"ד עשירים, חשבו אף הם 
להצטרף למסע והציעו לאדמו"ר הרש"ב שאף הוא 
שרה  שטערנא  לרבנית  הוצע  הרעיון  איתם.  יהגר 
אדמו"ר  גם  וכך  הסכמתה  את  שנתנה  שניאורסון 

הרש"ב. 

לצורך הנפקת הויזה צילמו את אדמו"ר הרש"ב 
וזוהי תמונתו היחידה. לקראת ההפלגה, כשהאוניה 
הייתה מוכנה וחלק גדול של חפצי הבית כבר נמכר, 
יצא אדמו"ר הרש"ב מחדרו ואמר לבני ביתו שהוא 
וביקש  הוסיף  הוא  לנסוע.  שלא  והחליט  התחרט 
שלא ישאלו מדוע ולמה. אדמו"ר הרש"ב ומשפחתו 

נשארו ברוסטוב.

זה,  לצילום  הרש"ב  אדמו"ר  הסכמת  לסיבת 

    "  "  "  "  "   
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דחנוכה  א'  וישב,  ש"פ  בהתוועדות  הרבי  התייחס 
כ"ק  הנהגת  את  הזכיר  שהרבי  לאחר  תש"נ7. 

אדמו"ר הרש"ב בליל ניטל, אמר:

עוד  ניתוסף  נ"ע  (הרש"ב)  אדמו"ר  "מהנהגת 
נ"ע  אדמו"ר  בהנהגת  הידיעה  עצם  על-ידי  עניין. 
בזמן "ניתל" — יכול לנצל הזמן, כדי לצייר לעצמו 
את דמות פני קודשו של הרבי נ"ע (על-ידי התמונה 
שזכו  אלו  ועל-אחת-כמה-וכמה  ממנו,  שישנה 
את  רואות  עיינך  והיו  על-דרך  לראותו),  בעצמם 
שזה   — תומכי-תמימים  ישיבת  של  המייסד  מוריך, 
בלבד (תואר פני קודשו) מוסיף באהבה ויראה וכו' 
— וכפי שנהג, על מנת ללכת בדרכיו ואורחותיו אשר 

הורנו".

ובהערה 67 שם:

(א)  הטעם  לומר  יש  בפנים  המבואר  "על-פי 
שאדמו"ר נ"ע כל ימיו הקפיד עד קצה האחרון ולא 
הרשה שיעשו תמונה ממנו. (ב) ולאידך — כשבסוף 

7) 'התוועדויות' תש"נ, כרך ב, עמ' 50

זקוקים  היו  משם,  לנסוע  הוצרך  ברוסטוב  ימיו 
שתאפשר  ('פאספארט')  הממשלה  מטעם  לתעודה 

הנסיעה, ואז עשו תמונה — ברצונו".

המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן סיפר, כי בשעה 
שצולמה התמונה, המצב הכלכלי היה קשה ביותר 
היה  הרבי  של  בביתו  הרוח  מצב  גם  כך  ועקב 
בהתאם. למרות זאת דמות דיוקנו של הרבי יצאה 
באופן מרשים ולא ניכר על פניו הצער שהיה מנת 
הייתה  כמה  עד  תיאר  בזאת  ימים.  באותם  חלקם 

הדרת פניו של הרבי הרש"ב.

חיה- שהרבנית  לציין  יש  זה  בהקשר  אמנם 
תמונה  לגבי  פעמים  כמה  התבטאה  ע"ה  מושקא 
מראה  את  משקפת  אינה  היא  כי  המפורסמת,  זו 
תשמ"ו  בשנת  כך  בעקבות  האמתיים.  קודשו  פני 
אדמו"ר  כ"ק  את  קפלן  שי'  נחום-יצחק  הרב  צייר 
אברהם  ר'  הרה"ח  של  הנחיותיו  ע"פ  מהורש"ב 
מאיור, בשטריימל על ראשו. הציור זכה לתיקוניה 
שביעות  את  שהביעה  ע"ה  הרבנית  של  והגהותיה 

רצונה מהתוצאה הסופית.

תמונות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
”הציור הוא אחד החושים הנעלים ביותר“ במילים 
אלו פותח הרבי הריי"צ את מכתבו הארוך לחתנו 
של  ענינו  את  מסביר  הוא  בו  הארנשטיין,  הרמ"מ 
חוש הציור, בביאור שמתפרש על פני כמעט עשר 

עמודים באגרות קדשו, אגרת תש"פ. 

אודות  רבות  מובא  הריי"צ  הרבי  של  בתורתו 
חשיבות חוש הציור, הן במכתביו והן ובשיחותיו. 

בשושלת  הראשון  שהוא  כן  אם  הדבר  מתאים 

ניתנה האפשרות  שגם  נשיאינו  רבותינו  הזהב של 
לצייר את פניו כראוי, באמצעות תמונותיו הרבות 

שנשתמרו בידינו.

הריי"צ  אדמו"ר  נכד  של  המצוה  בר  בחגיגת 
המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לו  העניקו 
שזכה  הנכד,  משוכללת.  מצלמה  במתנה  והרבנית 
לקירובים גדולים מצד אדמו"ר הריי"צ, נהג לצלם 
אותו במצלמתו במקומות שאף אחד אחר לא יכול 
לימודו  בעת  פנימה,  בביתו  כמו  זאת,  היה לעשות 

ובעת שכתב מאמרי חסידות ומכתבים.

המצויה  הריי"צ  הרבי  של  הראשונה  תמונתו 
בידינו צולמה זמן רב קודם לכן, ככל הנראה באמצע 

שנות הע' לצורך מסמכים רשמיים.

הרבי שליט"א ייחס חשיבות רבה לתמונותיו של 
חמיו וכמו שתואר בתחילת הכתבה, נתן יחס מיוחד 

לכל תמונה חדשה שקיבל.

בקיץ תנש“א שלח לרבי אחד החסידים מכתב ובו 

"   "  .  
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תמונה8 נדירה של אדמו"ר הריי"צ. השולח הוסיף 
שלפי דעתו התמונה צולמה בשנת תר"פ לערך.

הרבי ענה במענה מיוחד לאותו חסיד. וזלה"ק: 

לא  עתה]  [שעד  שע"ע  ובפרט  ת"ח.  ות"ח  "נת' 
ראיתי דוגמתה. לכאורה (פוטו מ)ציור ביד (ע"פ [על 

פי] זכרון (ולכן ריבוי השערות מצד ימין למעלה)".

הרבי  בעיני  אלו  תמונות  של  חשיבותן  על  עוד 
כ"ק  של  האזרחות  קבלת  במעמד  לראות  ניתן 
אדמו"ר הריי"צ. אז דאג הרבי להביא שני צלמים, 
אחד שיסריט את האירוע ואחד שיצלם, ואף סייר 
איתם בחדר לפני הטקס. הרבי העמיד את הצלמים 
— מר וואסר ואלכסנדר ראצ'ר — משני צדי השולחן 
ומכל  מושלמת  בצורה  יתועד  שהמעמד  מנת  על 

הזוויות. 

כספית  בהשקעה  מדובר  היה  כי  לציין  חשוב 
בשנת  רק  בציבור  שנפוצה  צילום  ובאיכות  גדולה 
והביא  התפשר  לא  הרבי  זאת  כל  למרות  תש"ל! 
למעמד את ה'מילה האחרונה' בעולם הצילום של 

אז כדי שהתמונות יצאו איכותיות ככל שאפשר. 

8) בית משיח גיליון 632.

צילום בגאון יעקב
כששהה אדמו"ר הריי"צ בבית הסוהר 'שפולרקה', 
מהרגלו.  יותר  והתבוננות  ב'עבודה'  להתפלל  נהג 
באחד מהשבתות הראשונות לשהותו בכלא, נכנסו 
מספר סוהרים לתאו בשביל לצלמו, שכן הנוהג אז 
זוויות.  משני  תמונות  נלקחות  אסיר  מכל  כי  היה 
כשהגיעו הסוהרים והמצלמה בידיהם, היה אדמו"ר 
ונכנס  שבת  של  שחרית  תפלת  באמצע  הריי"צ 
לתוך דבקות והתבוננות, כשהטלית מכסה את פניו. 
הרבי  של  ליבו  תשומת  את  לעורר  נסו  הסוהרים 

לנוכחותם, אך לא הצליחו ועזבו את התא. 

הריי"צ  אדמו"ר  הסוהרים.  חזרו  יותר,  מאוחר 
לא  כבר  הטלית  אך  התפילה,  באמצע  אחז  עדין 
כיסתה את פניו. כשהבחין הרבי בסוהרים העומדים 
בתא ואיתם כל ציוד הצילום — הניף את ידו בתנועת 
ביטול, שהפחידה את הסוהרים והם עזבו את התא. 
לאחר זמן מה חזרו הסוהרים לתאו של הרבי וניסו 
הריי"צ  הרבי  אך  להצטלם,  חייב  הוא  כי  לו  לומר 
הסביר להם כי אסור לו להצטלם בשבת, והסוהרים 

חזרו כלעומת שבאו. 

הרבי,  של  לתאו  הסוהרים  חזרו  שבת  במוצאי 
כשהכיפה  התיישב  הרבי  להצטלם.  הסכים  והרבי 
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ספר התמונות
פרק מיוחד וחשוב תופס 'ספר התמונות' אשר נעשה בשנת תש"ט ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר הריי"צ.

באותן שנים עת הסתיימה מלחמת העולם הראשונה היה הרבי הריי"צ בארה"ב יחד עם קומץ חסידים.

הרבי, שגופו הק' היה שבור ורצוץ מייסורי המאסר החל לנסות ולהפריח את מדבר השממה הרוחני 
באמריקה ולבנות מחדש את קהילת החסידים שנותרה.

את מרבית חסידי חב"ד, שנותרו מאחורי מסך הברזל ושרדו את זוועות המלחמה, לא ראה הרבי כבר 
שנים רבות כמו גם חלקים נרחבים מאנ"ש שהיו פזורים ברחבי תבל.

כבר בשנת תרצ"ג, עת התגברו הפרעות ברוסיה ביקש הרבי ששהה אז בריגא אשר אנ"ש ישלחו לו 
את תמונותיהם. "בקראי1 שמותיהם למשפחותיהם הוא לי לעונג גדול לראות פניהם וב"ב גם בתמונות 

יהיה לי לשמחה כי האהבה רבה לא תשבע"

את  לשלוח  החסידים  נתבקשו  הבאות  בשנים 
תמונותיהם בהזדמנויות שונות, בין השאר תמונות 

של כיתות תלמידים וכדומה.

לכללות  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הורה  תש"ט  בשנת 
אנ"ש כי "כדאי לבקשם שישלחו גם את תמונותיהם"

בעקבות כך יצאה מזכירות הרבי בקריאה לחסידים 
בכל מקום שהם2 "לשלוח לנו בהקדם:

בעלי משפחה: פוטוגרפיות משפחתיות ) 
(פאמיליען בילדער).

הערה: בנים ובנות נשואים שולחים 
פוטוגרפיות מיוחדות למשפחתם הם.

יחידים אשר אינם נמצאים יחד עם ) 
משפחתם שולחים פוטוגרפיות שלהם.

כל הפוטוגרפיות צריכות להיות שלמות, ) 
היינו אשר נראים בה מלא קומתם — 

עומדים או יושבים.

מעבר לדף של הפוטוגרפיות — או בשולי� — לכתוב שמם ושם משפחתם של כל הנראים ) 
על הפוטוגרפי� לפי סדר התמונות, באופן שיוכלו לדעת מי הם הנזכרים בשמות. וגם 

הכתובת — אדרעס.

�ל לשלוח על הכתובת של �מחנה ישראל� או מזכירות כ�ק אד�ש, בהוראה שזה ) �כל הנ
שייך לספר התמונות“.   

1) אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ח"ב, אגרת תרל"ג
2) אג“ק כ“ק אדמו“ר מוהריי“צ ח“י
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הרבי מלך המשיח ששימש כיו"ר ועד הפועל של "מחנה ישראל" נטל חלק פעיל בארגון הספר. 
לאיגרותיו  גם  בכתי"ק.  הרבי  שהוסיף  השורה  את  לראות  ניתן  לראשונה  כאן  שמתפרסם  במכתב 

מאותו הזמן צירף הרבי תזכיר אודות שליחת התמונות.

מהחסידים  חלק  אצל  רצון  שביעות  ובחוסר  גבה  בהרמת  שהתקבל  המיזם  להגנת  יצא  אף  הרבי 
המבוגרים.

במכתב מאותה תקופה1 עונה הרבי לחסיד שבא בטענות שונות נגד 'מבצע' התמונות: 

"בנוגע להמכתב ע"ד התמונות . .  תמהני על הרעש שלו. המכתב פונה אל המקושרים, היינו לאלו 
הפונים מזמן לזמן בבקשת עצה וברכה בעדם ובעד נשותיהם בניהם ובנותיהם, ומפרקים לפרקים גם 
פרטי מצב כ"א ואחת מהנ"ל, והתנהגות זו דבר ידוע הוא לכל, ואדרבה הערכה רווחת שמי שחסר זה 

אצלו — ה"ז סימן שחסר גם בהתקשרותו.

ששמעתי  במה  הנני  ונזכר   — ליובאוויטש.  לגבול  הפוטוגרפיא  ענין  מכניסין  למה  כוונתו  אולי  ה) 
החסידים  זקני  גם  ועתה  קאלאשן,  שלבש  על  ובצדק  ממשמרתו  שו"ב  העבירו  שלפנים  מספרים 

משתמשים בקאלאשן וג"כ בצדק.

ו) בנוגע להטענה מה יאמרו חסידי פולין וכו', — בטח גם בעיניו פשוט שאלו חסידי פולין ואונגארין 
שיהרהרו אחרי כו' (כותב הנני "כו'" כי כולם מהרהרים אבל לא אחר ענין אחד) בקול רם ע"י הנ"ל 
מדברים בנוסח זה גם בלאו הכי כי קנאת תלמידי סופרים בהם, ולביאור שכלי עלי' אין נזקקים כ"כ.

ואיני נכנס בזה כלל בענין פוטו מבנ"א הן לדינא הן לפנים משורת הדין, ורק רצוני לומר שמכל מכירי 
איני יודע אף אחד שאין אצלו פוטו שלו או מב"ב וברצון ולא ע"י כפית המלכות ורובא דרובא — גם 

בתענוג".

במשך השנה המשיכו להישלח להנהלת "מחנה ישראל" עוד ועוד תמונות עד להסתלקות אדמו"ר 
הריי"צ בי' שבט ה'תש"י.

כיום מאוחסנות התמונות בספריית אגו"ח כחלק מאוסף התמונות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ. 

1) אג“ק כ“ק אדמו“ר שליט“א ח“ג עמ‘ קנ“ד.

הציציות  גם  שיראו  כך  הציצית  את  וסידר  לראשו 
האחוריות. כעת, אמר הרבי לסוהרים, יכולים אתם 
לצלם. הסוהרים ניסו להסביר לרבי כי בתמונה לא 
שייך שייראו הכיפה והציצית, אך הרבי אמר להם כי 
אם רוצים הם לצלמו — יהיו צריכים הם לעשות זאת 

דווקא כך. ואכן, כך צולם.

עניין מבהיל
באחד המוסדות החבד"יים הדפיסו עלון ובו עמוד 
עם תמונה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ יחד עם תמונות 
של נשים אשר סייעו למוסד. למראה הקובץ, הוציא 

המוסד,  למנהל  חריף  מענה  קדשו  יד  בכתב  הרבי 
ממנו ניתן ללמוד את הקדושה והזהירות שיש לייחס 

לתמונת נשיא בישראל.

הרבי מצווה על מנהל המוסד לבער מן העולם את 
אותו עמוד, וכן נותן לו דרך תשובה כיצד יהיה ניתן 

לכפר על מה שעשה: 

באם רוצה לתת אות הצטיינות למרת פ'[פלונית] 
ופ' תחיינה — האומנם ברשותו [לתת אות הצטיינות] 
זו — ע"י[על ידי] הדפסת תמונה שלהן דוקא ביחד עם 

תמונת כ"ק מו"ח אדמו"ר?

כמה ענינים מבהילים כבר ראיתי — אבל מודה אני 
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אשר ענין זה מהראשונים "במעלה" ביניהם.

[תיכף ומיד] יבער מן העולם עמוד  בודאי תומ"י 
הנהגה  באחריות  להשתתף  ביכולתי  שאין  כיון  זה. 
ניט  זיך  שטעלט'ן  [פרסום]   “Publicity" שבשביל 
אפילו מדברים כהנ"ל — יסיר את  אפ[לא עוצרים] 
חוברות  המכתבים],  [נייר  הסטיישענערי  מכל  שמי 

וכו'.

באחד  תענית  עליו  יקבל   — ישמע  לעצתי  באם 
ויבקש מחילה  יסע על הציון הק'  הימים הקרובים, 
במאמרי  לימוד  ויקבע  הנ"ל,  על   — וכפרה  סליחה 
כ"ק מו"ח אדמו"ר בכל יום — עד ר"ה הבע"ל [ראש 

השנה הבא עלינו לטובה] (כמובן — בל"נ[בלי נדר]).

באם מי שהוא השתתף אתו בפעולה האמורה — 
מובן שגם אליו שייך כ"ז[כל זה].

אדמו"ר  כ"ק  כי  מעניינת,  עובדה  נציין  לסיום 
הריי"צ עצמו שלח תמונה שלו לחסידים. זאת אנו 
מוצאים באגרת למר מוריס טראפער, נציג הג'וינט 
באירופה, בה מציין הרבי כי שלח אליו את תמונת 

פני קדשו:

"הנני למלאות הבטחתי אליו בעת שכבדני בביקורו, 
ומצורף בזה תמונתי"

כ"ק אדמו"ר שליט"א
באשר לתמונותיו של הרבי מלך המשיח, ניתן לומר 
והאישור  לאפשרות  באשר  שונות  תקופות  היו  כי 
במשך  והתרחב  הלך  אשר  הקודש,  פני  את  לצלם 

השנים.

השתלשלות  על  לעמוד  ננסה  הבאות  בשורות 
(כמעט) מוחלטת בשנים  הדברים, החל מהתנגדות 
הראשונות לצילום פני הקודש ועד לתמונות הרבות 

הקיימות כיום.

ואנוכי הסתר אסתיר
(מ-תש"א),  בארה"ב  לשהותו  הראשונות  בשנים 
חבד"יים  באירועים  המשיח  מלך  הרבי  השתתף 
צלם.  נכח  בהן  אנ"ש,  חתונות  ביניהם  שונים 
אותו  שיצלמו  רבינו  הניח  ולא  כמעט  זו  בתקופה 
ובאופן קבוע הביע את אי שביעות רצונו מכך. כך 
ניתן למצוא מאותן שנים תמונות רבות בהן מסתיר 
הרבי את פניו הקדושות מהמצלמה וכן מסובב את 

 "  "  "    
  "    
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ראשו הקדוש לצד.

הנהגה זו נמשכה לאורך כל השנים שקודם הנשיאות, 
וכך נכתב ביומן מכ"ז מנ"א תש"י:

”כ“ק אדמו“ר שליט“א קרא את הפני“ם על הציון, 
באמצע קריאת הפני“ם החל מישהו לצלם את כ“ק 
שליט“א  אדמו“ר  כ“ק  כששמע  שליט“א.  אדמו“ר 
את הרעש של המצלמה סימן שלא יעשו זאת, והרים 

את צאוורון מעילו וכיסה בו את פניו הקדושות“.

'דריי איז שוין גענוג'
רשמית  תמונה  לראשונה  התפרסמה  תשי"א  בשנת 
בפרסומי  שהופיעה  היחידה  והיא  אד"ש  כ"ק  של 
בעיתוני  שהתפרסמו  הכתבות  הכלליים.  חב"ד 
ארץ ישראל כמו גם בעיתונים בחו"ל נשאו תמונה 
אחת ויחידה — זו שאושרה לפרסום ע"י הרבי מלך 

המשיח (ראה מסגרת).

נתן הרבי את הסכמתו לכך שיצלמו אותו  במקביל 
יהודי בשם  צלם  פי בקשתו של  על  וזאת  בחתונות 

הארי (צבי ראובן) טריינר.

שזכה  לאחר  כחובבן,  דרכו  את  החל  זה  טריינר 

”תורה  בישיבת  שהתקיימה  בהגרלה  במצלמה 
ודעת“ בה למד. הוא החל להסתובב ולצלם בסביבות 
הישיבה, ועד מהרה הפכו הוא ומצלמתו לחלק בלתי 
שהתקיימו  השונים  היהודיים  מהאירועים  נפרד 

באותם זמנים. 

להופיע  ה-ש‘, שהחלו  למצלמות של ראשית שנות 
מחובר  היה  לא  עדיין  הפרטי,  בשוק  ויותר  יותר 
באולמות  שנעשו  החתונות,  כן  על  אשר  ’פלאש‘. 
היו  והכלה  החתן  כלל.  מצולמות  היו  לא  סגורים 
ממהרים אחר החופה להצטלם באולפן קרוב וחוזרים 

לאולם.

ה‘פלאש‘  מצלמת  הושקה  היו“ד  שנות  בראשית 
הראשונה וטריינר מיהר לרכוש אחת. כעת הוא הפך 
לצלם מבוקש ביותר וערב ערב הוא מצא את עצמו 
כאשר  תומ“צ,  שומר  הציבור  של  בשמחות  מצלם 
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התמונה הרשמית
בשנת תשי"א פירסמה מזכירות כ"ק אד"ש את תמונת פני קודשו, על מנת שהיא תופיע בכל פרסומי 

חב"ד הרשמיים ובכתבות בעיתונים.

תמונה זו צולמה בחתונה שהתקיימה בל' שבט תשי"א וכ"ק אד"ש בחר אותה בעצמו מתוך מספר 
תמונות. 

במשך שנים רבות שימשה התמונה הזו — והיא בלבד — לכל פרסום חבד"י באשר הוא והרבי הקפיד 
שלא יפורסמו תמונות אחרות.

כך למשל כותב הרב חודוקוב לר‘ אפרים וולף, במענה על הו“ל של ספרון עם ’תפילת הדרך‘ בו 
הופיעה תמונת כ“ק אד“ש: ”. . בדבר תמונת כ“ק אד“ש — שלפלא שלא מצאו תמונה מתאימה יותר. 
ולהבא טוב ונחוץ אשר טרם מדפיסים תמונת כ“ק אדמו“ר שליט“א באיזה מקום שהוא — שישאלו 

הסכמתנו על התמונה.

במשך השנים התחלפו התמונות המאושרות לפירסום. התמונות שלפנינו הם תמונות משנות הכפ'ים 
שהוכנסו אל הרבי והוא בחר מתוכם אחת לפירסום. ניתן לראות את הרישום 'א' בכתב יד קדשו על 

התמונה שנבחרה.

בשנת תש“ל הכין חסיד חב"ד מלונדון אלבום מיוחד על חב“ד בשם 'צ‘אלנג‘ (=אתגר). באלבום הוא 
רצה לפרסם שתי תמונות חדשות של הרבי, אשר לא התפרסמו עדיין באותן השנים.

הרבי הגיה את הספר והוסיף לו הערות שונות. בין השאר הורה בכתי“ק "להחליף הפוטו'ס שלי". 
במקום זאת נשלחה לו תמונת הרבי הרשמית שהותרה אז לפרסום.

 יו"ר המל"ח הר' חמ"א חודוקוב ע"ה העביר לו את מענה הרבי, במכתב שבו הסביר: "בכל הפרסומים 
שנדפסו לאחר קבלת רשותנו, ישנה רק תמונה אחת של הרבי שליט"א אשר אנחנו מרשים לפרסמה 

ולכן לא צריך להיות שום שינוי ביחס ל'צ'אלנג'". 
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למעשה רוב החתונות של אותה תקופה צולמו על 
ידו.

של  האדמו“רים  חשובי  השתתפו  רבות  בחתונות 
אותה התקופה ותמונותיהם היוו פרנסה עבורו — 
אך  סענט.   8 תמורת  נמכרה  מוצלחת  תמונה  כל 
הארי  ר‘  שסיפר  כמו  השתלם,  כך  כל  לא  העסק 
לצלמו  עלי  אסר  מסאטמר  ”האדמו“ר  לימים: 
יקנה  מי  פניו...  את  הסתיר  מליובאוויטש  והרבי 

ממני תמונות כאלה?“
אותו  לצלם  לטריינר  הרבי  התיר  כך  בעקבות 
בחופה ובחתונות. אולם הרבי עדיין הקפיד שלא 
יצלמוהו יתר על המידה ואף העיר כאשר אורות 

ה‘פלאש‘ הפריעו באמצע חזרת דא“ח או שיחה.
בראיון שנתן בשנים האחרונות סיפר ר‘ הארי את 

זיכרונותיו מאותם אירועים:
”פעם הייתי בחתונה חב“דית באולם ’גולד מאנור‘. 
לי  נדנדו  החסידים  אבל  אחת,  תמונה  צילמתי 
לצלם עוד. צילמתי עוד שתיים, והתכוננתי לצלם 
השיחה  באמצע  עצר  הרבי  כאשר  הרביעית,  את 
גענוג‘.  שוין  איז  דריי  אז  מיר  זיך  ’דאכט  ואמר: 
לא  כמדומני ששלוש מספיקות). מאז למדתי   =)

לצלם יותר משלוש תמונות“.     
בחופות  ורק  אך  הרבי להשתתף  החל  זמן  לאחר 
שנעשו ב770 ומהמזכירות נמסרה ההוראה לצלם 

— תמונה אחת בלבד.
בהתחשב בצפיפות ובנדירותו של האירוע הייתה 
משימה זו אחת מהמורכבות שהוטלו על טריינר. 
לא פעם הוא נאלץ להפעיל כוח על מנת לתפוס 
את הזווית הדרושה ולא לפספס את הרגע הקריטי 

לחתן ולכלה.
את  "בעוזבו  כי  מופיע  התקופה  מיומני  באחד 
סימפסון  ר' שמעון-אהרון  הרה"ח  החופה — של 
שהתקיימה בג' ניסן תשי"א — הביט במבט חודר 
לעבר הצלם מר טריינער, בהמשך לתנאי שסוכם 
לצלם  לא  (כנראה,  פויזנער  הרי"ל  בחתונת  אתו 

יותר מדי)"
בחתונת ר' מרדכי זאיאנץ9 הבין החתן כי מנורות 
במקומם  הזמין  כן  ועל  לרבי  מפריעות  הצלמים 
חברה שתסריט את האירוע. כשיצא הרבי לחופה 

והבחין בכך, חייך חיוך קל. 
לאחר זמן, כשהתלונן הארי לחברי המזכירות כי 

9) 'מקדש מלך' עמ' 221.

לצלם  הורשה  הוא  מספיקה,  איננה  אחת  תמונה 
שלוש תמונות בכל פעם.

עד מאה ועשרים
היו  לא  הראשונות  בשנים  ההתוועדויות  גם 
מצולמות באופן רשמי. התמונות שצולמו אז נעשו 
בחשאי ועל כן הם מועטות ולעיתים ישנה תמונה 

אחת בלבד מהתוועדות שלימה.

בה  הראשונה  הייתה  תש"ל  שבט  י'  התוועדות 
את  רשמי.  באופן  צלם  להכניס  הרבי  הרשה 
ההתוועדות צילם הצלם יצחק ברז שעשה כמאה 
התבטא  הרבי  זאת  כששמע  תמונות.  ועשרים 
ולא  תמונות  שלוש  או  שתיים  שיצלם  "חשבתי 

מאה עשרים"...  

תמונות או חת"ת.
הצילום  את  הרבי  התיר  פרנסה  לצרכי  בעוד 
בזמנים מסוימים הרי שבמקרים אחרים שלל זאת 

לחלוטין.

פעמים  הרבי  העיר  למשל,  המועד  חול  בימי 
רבות לאנשים שצילמוהו, וכך כתב לאחד ששלח 

תמונות שצולמו בימי חול המועד תשכ"ה:

 ..."     "
"   '
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"מזכיר שהתמונה נעשית בחול המועד. וכדאי לברר 
בחול  פוטו  לעשות  היש   — לעתיד-לבוא)  (בנוגע 

המועד, ובפרט עתה שעל פי רוב מכוונים וכו'"

"מכוון  האוסר  לדין  היא  אד"ש  כ"ק  דברי  כוונת 
מלאכתו במועד" כמו במקרה זה בו צולמה התמונה 

בחול המועד דווקא.

ביומן מחוהמ"ס תשל"ח מופיע10:

10) יומן מיום חמישי א' דחוהמ"ס תשל"ח. מתוך 
שיחות קודש.

למקומו  עלה  כשאד"ש  ערבית,  תפילת  לפני 
והסתובב למחוא כפיים, הביט לפתע במבט רציני 
לעבר הצד המזרחי והראה באצבעו על אחד שעמד 
שם וצילם. אד"ש הראה עליו באצבעו ושאל כמה 
 =] חת"ת?  געזָאגט  היינט  שוין  הָאט  "ער  פעמים: 

הוא כבר אמר חת"ת היום?]". 

הנ"ל לא הבין ואד"ש הורה שישאלוהו. הלה ענה 
אמר.  לא  עוד  היום  אך  אומר  הוא  שבדרך-כלל 
ווָאס לעבען אים הָאט געזאגט  "דער  אד"ש שאל: 
חת"ת? [= זה שעומד לידו אמר חת"ת?]". הבחור 
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העומד לידו הסתתר ואד"ש אמר: הרי יש 
כשהבחור  תמונות.  שעושה  אחד  עוד  שם 
התרומם שאל אותו אד"ש שוב באם אמר 
היום חת"ת, ובפנים חיוורות אמר: "ניין [= 
בילדער  מַאכן  וויכטיגער,  איז  ווָאס  לא]?! 
אין ַא ביהכנ"ס ָאדער זאגן חת"ת? [= מה 
הכנסת  בבית  תמונות  לעשות  יותר  חשוב 

או לומר חת"ת?]". 

אד"ש הורה שיסבירו להם את זה באנגלית 
ערבית.  להתפלל  והתחיל  פנה  ואחר-כך 
אד"ש  אך  לשיר,  התחילו  התפילה  אחרי 
(הי'  רציניות  מאוד  היו  ופניו  הגיב  לא 
נראה שאוחז קודם סיום התפילה כי שפתיו 

עוד רחשו). 

שמבקש  לאד"ש  הנ"ל  כתב  ערב  באותו 
"אזכיר  לענות:  הואיל  ואד"ש  מחילה 

עה"צ".

כ'  התועדות  במהלך  אח"כ,  שנים  מספר 
בפומבי  הרבי  מחה  תשד"מ,  מר-חשוון 

באלו המצלמים בחול המועד11

שבהם  המועד  חול  ימי  הגיעו  "כאשר 
כדי  זאת  ניצלו   — התוועדויות  כמה  ישנן 
לעשות עוד תמונות! — אם הוא שמע מה 
מכיוון  יודע,  אינני   — בהתוועדות  שדובר 
המצלמה  את  להעמיד  "עסוק"  היה  שהוא 
באופן כזה או באופן כזה, ובתוך כך לראות 
מבחינים  מסביבו  שעומדים  אלו  האם 
גדול  תמונות  מספר  לצלם  הצליח  שהוא 
כדי  רב  יותר מכולם!... לא צריכים להיות 
ערוך"  שולחן  ב"קיצור  שנפסק  מה  לדעת 
שבחול המועד אסור לעשות מלאכה, מלבד 
מלאכה שהיא "דבר האבוד"... ואף על פי 
כן לא ניגש אף אחד — כולל הרבנים שנכחו 
בשעת מעשה — להעיר שאין לעשות זאת 

בחול המועד!...

כ"ק  את  שצילמו  לצלמים  כי  לציין  יש   
אד"ש לצורך פרנסתם, לא העיר הרבי, גם 

כאשר הדבר נעשה בחול המועד. 

הרבי  נראה  בה  המפורסמת  התמונה  את 
צילם  לעם',  'רמב"ם  ובידו  לסוכה  יוצא 
בחול  לרר,  שוקי  הידוע  האדמו"רים  צלם 

11) התוועדויות תשד"מ, כרך א' עמ' 486

"
 

 
 

"    
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באמצעות  לברר  ביקש  הרבי  לדבריו,  המועד. 
בחול  לצלם  מרב  היתר  לו  יש  האם  המזכירות 
המועד. מששמע הרבי שאכן כך, התיר לו להמשיך 

ולצלם.

חיצוניות שלא הייתה לעולמים 
לעצם  גם  החג,  בזמני  ההלכתי  לאיסור  בנוסף 
ומספר  בשלילה  הרבי  התייחס  הצילום  תופעת 
הצילום  שמהווה  הניגוד  את  וביאר  חזר  פעמים 
בשיחת  ועניינה.  החסידות  לדרכי  עצמו  בפני 
בין  הרבי  הבדיל  לעיל,  שהובאה  מרחשוון  כ"ף 
המעיינות,  הפצת  או  פרנסה  לצורך  צילומים 

לסתם צילומים, וזלה"ק:

"ישנם כאלו החושבים שענין ה�חסידות� מתבטא 
לוקחים  הרף  וללא   ��מצלמה עם  שעומדים  בזה 
תמונות — איך הולכים, איך עומדים, איך עושים 
תנועה מסויימת וכו�, ועושים זאת פעם אחת, פעם 
שני�, פעם שלישית וכו�! וביניהם — בחורי ישיבה 

שיכולים לשבת וללמוד חסידות!…

כ"ק  שכוונת  (כנראה  מהם,   �לא בעבר  פניתי 
אד"ש היא למה שתואר לעיל ביומן מחג הסוכות 
תשל"ח) ושאלתי אותו: האם כבר למד תניא ביום 
זה [הדבר הי� בזמן המנחה — קרוב לסיום היום!…] 
מה  כלל  הבין  ולא  ומצלם?  שעומד  מה  על  נוסף 
תמונות  לקיחת  בין  השייכות  מהי  ממנו!  רוצים 

ללימוד התורה?!

תמונות,  צילום   — חשוב  הכי  בדבר  עוסק  הוא   —
ופתאום שואלים אותו אם כבר למד תניא במשך 
היום — דבר שיכול לעשות קודם או אח�כ, בשעה 
�שלא  שאלה  זוהי   — לילה!  ולא  יום  לא  שאינה 

בדרי דאונא� לפני הבנתו!…

מניין באה אצלו �הבנה� כזו — מכיון ש�אין פוצה 
(לעצמו  להסביר  מתעסקים  לא   !�ומצפצף פה 
יום ההולדת תבע ללא  ולעורר שבעל  או לבחור) 
הרף: �ליגט ניט אין חיצוניות�[=אל תהיו מונחים 
בחיצוניות]! והמדובר הוא אודות �חיצוניות� של 
�חיצוניות� של �צילומים� — לא ��חסידות�! אבל 

הי� לעולמים!…

�פרנסה�: ישנם �ישנם כאלו שאצלם זהו ענין של 
היינו,   —  ��הפצה לשם  זאת  שעושים  יחידים 
הוא   �כו ותמונות  סרטים   ,�ב�לוויין שהשימוש 
לצורך הפצת החסידות: אבל מלבד ענינים אלו — 
�ר נ�ע — �צריכים לדעת שישנה הוראת כ�ק אדמו

"!��פנימיות� ולא �חיצוניות�שרצונו 

למדת תניא היום?
ככלל, בפעמים רבות עצר הרבי אנשים שצילמו 
למדו  האם  והתעניין  מבוגרים,  או  ילדים  אותו, 
המצלמה  את  שנטלו  לפני  היום,  באותו  תורה 

לידיהם.

באחת השנים הראשונות עמד ר' גרשון שוסטרמן, 
הרבי  את  וצילם  אנג'לס,  בלוס  הרבי  שליח 
בחצר.  שהתקיימה  מחופה   770 תוך  אל  בחזרתו 
הוא תכנן לחמוק אל תוך בית הכנסת כאשר יפנה 
הרבי לחדרו, אך לפתע הוא הבחין כי הרבי פונה 

בעקבותיו אל תוך ה'זאל'... 

"המלמד שלך מאושר ממך?" שאל הרבי, "האם 
וצילום?"  תמונות  איסוף  הוא  בשבילך  חסידות 
הקטנה  ה'בראוני'  שמצלמת  לילד  ואמר  הוסיף 

עוד תלוי' על צווארו.

הרבי ביקש לקרוא למנהל הת"ת, הרב טעננבוים, 
את  יבחן  כי  ממנו  וביקש  בחופה  הוא  אף  שנכח 
הילד על החומר הנלמד בחיידר. באם לא יעבור 
גרשון את המבחן — תוחרם המצלמה. הרבי פנה 

לחדרו הקדוש והמצלמה עברה לידי המנהל.

הרב  אצל  למבחן  שוסטרמן  נקרא  למחרת 
על  נשאל  הוא  שעה  כרבע  במשך  טעננבוים. 
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קיבל  הוא  הציון  ואת  בגמרא  הנלמד  החומר 
בדמות מצלמתו שהוחזרה אליו בשלום...

במקרה אחר פנה הרבי לצלם חבד"י שעמד וצילם 
אותו במעמד כוס של ברכה ושאלו אם הוא למד 
יצחק  לוי  ר‘  העיתונות  צלם  יום.  באותו  תורה 
פריידין, שתיעד את מאורעות חודש תשרי בחצר 
הרבי במשך שנים ועמד בקירוב מקום, אמר לרבי: 
”רבי, הוא בסדר“. הרבי ענה: ”אני בעצמי ראיתי 

אותו משוחח באמצע קריאת התורה“.

ביומן משנת תשכ"ז12 נכתב: הרחמ"א חדקוב אמר 
לחיים ברוך הלבערשטם שכ"ק אד"ש שאל האם 
הוא מתעסק בתמונות כמו שמתעסק במה שצריך 

להתעסק...

במהלך  ווידיאו:  בקלטת  תועד  אף  הבא  המקרה 
התוועדות ח"י אלול תשל"ט צילם אחד הבחורים 
את הרבי. לאחר השיחה הראשונה שלח אליו הרבי 
'תניא'  את אחד ה'חוזרים' לברר האם כבר למד 
היום. לאחר השיחה השניה בירר הרבי שוב האם 
הדברים אכן נמסרו למצלם. כשבא המענה שהלה 
הק',  בידו  ביטול  תנועת  הרבי  עשה  תניא  לומד 
התשובה  אגרת  עם  קטנה  חוברת  מכיסו  הוציא 
מספר  בה  שילמד  מנת  על  לבחור  אותה  ומסר 

שורות ורק לאחר מכן ימשיך לצלם.

עניין של דמוקרטיה
הצילום  את  הרבי  התיר  בהם  מקרים  היו  אכן 
המצלמות.  מול  אל  התייצב  ואף  מוצהר  באופן 
ראש  של  ביקורו  היה  שבהם  הבולטים  אחד 
אז,  תשל"ז.  בשנת  בגין  מנחם  ישראל  ממשלת 
וכתבי  צלמים  עשרות   770 דלתות  מול  הצטופפו 
לא   770 מפתח  הרבי  יצא  בו  ומהרגע  עיתונות 

פסקו תקתוקי המצלמות והבהובי ה'פלאש'.

הממשלה  וראש  הרבי  עם  המשיכו  המצלמות 
אמר  שם  התחתון',  עדן  'גן  לתוך  בהיכנסם  גם 
כי הצלמים הם אחד מה'דברים שאין  בגין לרבי 
להתחשב  מבלי  כי  לו  השיב  הרבי  שיעור'.  להם 
של  העניין  כל  זה  לא,  או  טובה  העיתונות  אם 

דמוקרטיה.

לחתימת סקירה זו נביא את התייחסות כ"ק אד"ש 
לתמונתו הידועה ממעמד 'כוס של ברכה' תשמ"ח.

12) יומן מיום ד‘, י“ז מנ“א תשכ“ז

התפלה  שבין  בהפסקה  התשנ"ד,  שמח"ת  ביום 
גבירים  קבוצת  התפילות  לחדר  נכנסו  להקפות, 
שהרימו תרומה נכבדת ל'קרן הבנין' של בית רבנו 
מאיר  ר'  הנגיד  גם  עבר  העוברים  בין  שבבבל. 
כ"ק  של  תמונה  והציג  עבר  הלה  שרייבער.  שי' 
מניף  בה  ברכה',  של  מ'כוס  המשיח  מלך  אד"ש 
כ"ק אד"ש את ב' ידיו הק' בעוצמה. הגביר שאל 
את הרבי: "האם דבר זה יחזור על עצמו?" וכ"ק 

אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' לחיוב. 

עדיין,  אותו  סיפקה  לא  זו  תשובה  משום-מה 
ושבועות מספר לאחר החג כתב מכתב מפורט ובו 
המכתב  תרגום  כך.  אודות  יותר  בפרטיות  שואל 

להלן:

הייתי  בשמח"ת,  שליט"א  הרבי  ליד  "כשעברתי 
רוצה  והייתי  הרבי,  לתגובת  בקשר  בטוח  לא 
הגדולה  האהבה  בגלל  החסידים,  אותה.  להבהיר 
בנמיכות  מאוד  מרגישים  שליט"א,  לרבי  שלהם 
רוח בגלל סבלו. זה הי' מאוד עוזר אם הי' לנו 'אור 
בקצה המנהרה' להחזיק בזה; האם החסידים יראו 
המצורפת,  בתמונה  כמו  עושה  הרבי  את  עוה"פ 
שתי  ובנפנוף  (בעמידה,  פיזית  יכולת  אותה  עם 
הידים) מתוך שמחה? ואני מבקש את ברכת הרבי 

שזה יקרה בקרוב!"

על כל זה ענה כ"ק אד"ש מה"מ בחיוב, כשתוך-
כדי-כך הוסיף המזכיר מדילי': "שיהי' ביתר שאת 
וביתר עז ובבריאות שלימה וחזקה" והרבי הנהן 

בראשו לחיוב.
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הרבי בכל  תשרי  חודש  של  ההתוועדויות 
מייסד  ירוסלבסקי,  משה  לר'  קרא 
ארגון "אש"ל - הכנסת אורחים", ומסר לו בסוף 
אף  לעיתים  שבצלחת.  המזונות  את  ההתוועדות 
מסר לו את שיירי החלה, היין שבגביע או המים 
אחד  לכל  ומחלק  עומד  היה  משה  ר'  שבקנקן. 
וכף  מהמזונות  או  מהחלות  פירור  מהאורחים 

מהמים והיין. 
בכמה שנים, שלח הרבי לר' משה לקראת ראש-
השנה מספר רימונים, ור' משה היה מחלק גרגיר 

או מספר גרגירים מהרימונים הללו לאורחים.

הרבי מבקר אצל האורחים
אד"ש  כ"ק  הלך  תשל"ג  האזינו  פ'  ש"ק  בליל 
כ"ק  האוכל.  באולם  האורחים  את  לבקר  מה"מ 
ר'  היכן  ושאל  המדרגות  ליד  עמד  מה"מ  אד"ש 
משה? ר' משה התקשה להגיע מחמת הדוחק הרב 
לא  הוא  "אם  אמר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אז  ששרר. 
יכול לבוא לכאן, אלך אני אליו"… כאשר בסופו 
של דבר הגיע ר' משה, אמר לו כ"ק אד"ש מה"מ: 
"שנה שמחה דתענוג ועונג, יישר כח גדול ולשנה 
אד"ש  כ"ק  בירך  לאחמ"כ  בירושלים".  הבאה 
ושכל  מה"מ את האורחים: "שתהי' שנה שמחה, 
טובה,  חתימה  גמר  שבת.  של  באופן  תהי'  השנה 

ושנה של מנוחה שמחה ותענוג".
לאחר מכן כשהלך כ"ק אד"ש מה"מ לביתו, שינה 
כ"ק אד"ש מה"מ מדרכו ועבר ליד אולם האוכל 
של האורחים, כאשר שמע כ"ק אד"ש מה"מ את 
קול ניגונם, האט בהליכתו והקשיב לקול נגינתם.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביקר  תשל"ח  משנת  החל 
הסוכות.  חג  של  השני  ביו"ט  האורחים  בסוכת 
בתשל"ח כ"ק אד"ש מה"מ ביקר בשבת חוהמ"ס 
בסוכה ובראותו את ר' משה אמר לו "גוט שבת", 
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ולאחמ"כ שאלו האם יש אוכל על השולחנות, והאם ישנם 
ע"מ  זזו  השאלה  את  האורחים ששמעו  ספסלים,  מספיק 
שכ"ק אד"ש מה"מ יוכל לראות את הספסלים והשולחנות. 
אח"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ עד סוף הסוכה והביט על כל 

האורחים.
החל משנת תשמ"ב החל כ"ק אד"ש מה"מ להגיע אל סוכת 
האורחים ביום א' דחה"ס. הסדר הי' שכ"ק אד"ש מה"מ 
יוצא מחדרו, ומורה לר' משה להורות לו את הדרך לסוכת 
ר'  מה"מ;  אד"ש  כ"ק  לפני  הולך  הוא  כאשר  האורחים, 
משה הי' אוחז באבנטו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ, בדרכו 

לסוכת האורחים.
הכותל  עד  צועד  הי'  לסוכה,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כשהגיע 
קצרה.  שיחה  ונושא  ספסל  או  ארגז  ע"ג  עולה  הדרומי, 
שעמדה  מדרגות  עם  קטנה  בימה  סידרו  השנים  בהמשך 
כ"ק  נושא  תש"נ  משנת  החל  סטנדר;  גבה  ועל  בסוכה, 

אד"ש מה"מ את השיחה מהכניסה לסוכה.
הגיעו  בה  תשמ"ח,  בשנת  התרחשה  מעניינת  אפיזודה 
לדחיפות  שגרם  מה  שנה,  מכל  יותר  אורחים,  המוני 
נוראיות בסוכה, עד שכאשר הגיע כ"ק אד"ש מה"מ אל 
הסוכה, לא הצליחו לפלס דרך לכ"ק אד"ש מה"מ אל עבר 
הבימה, וכך עברו דקות ארוכות בהן התעכב כ"ק אד"ש 
מה"מ. בנוסף לזה, נשברו המדרגות עליהן הי' אמור כ"ק 

אד"ש מה"מ לטפס אל הבימה…
כאשר הגיע כ"ק אד"ש מה"מ סוף סוף אל הבימה, הניח 
את ברכו הק' ע"ג הבימה, וטיפס על הבימה בלי מדרגות… 
בתחילת השיחה אמר כ"ק אד"ש מה"מ שבעקבות הלחץ 

והדחקות, יאמר רק שיחה קצרה.

מענות קודש
מענות  של  רבות  עשרות  משה  ר'  קיבל  השנים  במשך 

קודש, לפנינו מוגשים מעט מזעיר מן המענות:
דעת  ובזמן  מבנ"י  ולאלפים  אש"ל  מצות  גדולה   .  ." א. 

רצון וכו' במיוחד – לברכות ממקור הבימות וכו'…".
ב. "בברכה להצלחה רבה בביקורם כאן, ובהנהלת האש"ל 
לתהילה לשם ולתפארת, וגדול זכות הכנסת אורחים כו'".
גודל  כלל  לשער  ואין  הנ"ל.  הבשו"ט  על  ת"ח  "ת"ח  ג. 
למק"א  מופתית  הדוגמא  גם   – ע"ז  (ונוסף  וערכו  הענין 
שיעשו ג"כ עד"ז לעת הצורך וכו') ויה"ר – שע"פ מרז"ל 
וגם  הג'.  בביהמ"ק  השכינה  פני  לקבלת  יזכו   – הידוע 

בנתיים – יבש"ט ובכל הענינים" (שלהי תשרי תשל"ג).
ד. "ות"ח ות"ח על הבשו"ט, וגדולה הכנסת אורחים יותר 
כו' ויקבלו בתוכ"י, ב"ב פני השכינה בביהמ"ק הג' אזכיר 

עה"צ" (שלהי תשרי תשמ"ז).
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מודעה 
שפורסמה 
בעיתונים לאחר 
חודש תשרי.
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מוכר ידוע  שכיום  אריבער',  'לכתחילה  שהפתגם 
לכל כ'הפתגם' של האדמו"ר המהר"ש, נזכר 
רק פעם אחת במכתביו של האדמו"ר הריי"צ, ומי שעורר 
בשטורעם אודות פתגם זה, והפכו למזוהה יותר מכל עם 
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוא   — המהר"ש  האדמו"ר 

המשיח.

בי"ג  בעצמו,  הרבי  ידי  על  במפורש  נאמרו  אף  הדברים 
בעל  אמרו  זה  "פתגם  הק':  ובלשונו  תשמ"ט,  תשרי 
ההילולא, אדמו"ר מהר"ש, אבל לא נתפרסם (כ"כ) בחייו, 
וגם לא בחיי בנו וממלא מקומו, אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  נשיאותו  בתחלת  לא  וגם 
דורנו . . עד שהגיע הזמן שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 

פירסם פתגם זה לרבים".

האדמו"ר המהר"ש אצל הרבי — זה 'לכתחילה אריבער'. 
על כך הרבי מתוועד כמעט מידי שנה ביום זה, על זה הרבי 
שניתן  כך,  כדי  עד  תשרי.  בי"ג  שנאמרו  בשיחות  מדבר 
לראות כי הרבי הריי"צ קורא לרבי המהר"ש "זער זיידע", 
הרבי  אצל  ואילו  טאטע",  "דער  קוראו  הרש"ב  הרבי 
הלשון השגורה במאמרים היא — "דער בעל הלכתחילה 

אריבער"!

ישנה הקלטה מהתוועדות של המשפיע ר' אברהם מאיור 
בה הוא צועק "דער רבי איז דער רבי מהר"ש"... באותה 
ולאחר  אריבער',  'לכתחילה  הניגון  את  שרו  התוועדות 
כי  הזה?  הניגון  את  שרים  אנחנו  "מדוע  אמר:  הוא  מכן 
אנחנו מכירים את הרבי מהר"ש?! לא! אנחנו שרים את 
זה כי זה ניגון של הרבי שליט"א! לרבי יש את אותו סדר 
עבודה כמו של הרבי מהר"ש — 'לכתחילה אריבער'. לכן 

גם רואים שהרבי 'קאכט זיך' ברבי מהר"ש"

כזה  להגיד  בשביל  'ברייטקייט'  של  רבה  מידה  דרושה 
משפט, אולם הכוונה היא ברורה ופשוטה.

ההנהגה הזו של 'לכתחילה אריבער' היא היא ההנהגה של 
הרבי עצמו.

***

'לכתחילה  לפתגם  בביאור  שנאמרו  הרבות  השיחות  בין 
אריבער', ישנם מספר שיחות בהם מבאר כ"ק אד"ש מלך 

המשיח באריכות דווקא את חלקו הראשון של המשפט.

סבור  "העולם  הארוכה  בפתיחה  הצורך  מהו  לכאורה, 
הולכים  אזי  מלמטה  לילך  אפשרות  אין  שכאשר 
כי  הרבי  של  דעתו  ישירות  נאמר  לא  מדוע  מלמעלה"? 
זה האדמו"ר  'לכתחילה אריבער'? הרי בפתגם  לילך  יש 
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במגבלות  להתחשב  לא  ללמדנו  רוצה  המהר"ש 
מדוע  להחשיבם.  לא  מעליהם,  להתרומם  העולם, 
חלק בלתי נפרד מלימוד זה הוא ההדגשה על הצד 

השני, מהי דעתו וסדרו של העולם?

ומיוחדים.  שונים  בביאורים  זאת  מבאר  הרבי 
כי ברור  וב'גישמאק'  באחד מהם מוסבר באריכות 
שהרבי המהר"ש בהביאו את דעת העולם לא הביא 
הקליפות  ג'  עולם  החיצוני,  העולם  של  דעתו  את 
הטמאות, עולם יושבי הקרנות. את דעתו של עולם 

כזה, הוא לא ראה כל צורך להביא ולשלול.

וועלט'  'די  אלא — מדגיש הרבי שליט"א — אותו 
ואת  הנכונה,  הדרך  היא  מלמטה  שהדרך  שאומר 
דעתו בא הרבי המהר"ש לשלול, אינו עולם חיצוני 
ושלילי, כי אם עולם אמיתי, טוב, תורני — ואפשר 

שאפילו חסידי.

זהו עולם שדורש הנהגה מסודרת, נורמלית. עולם 
שאומר ליהודי כי יש סדר והדרגה. עולם שסובר כי 
לא ניתן לקפוץ היישר אל הדרגה הגבוהה ביותר — 

"מעט מעט אגרשנו".

עולם כזה הוא מושכל ראשון של 'א פרומער איד', 
הנהגה כפי הסדר הרגיל והידוע. זוהי התנועה שגם 
נכונה  היא  זה  עולם  של  דרכו  במסורה.  מעוגנת 
במאוד. היא צודקת. היא אינה שקרית חס ושלום. 

יסודותיה הן בהנהגות והן בכתובים.

בליובאוויטש נהגו ללכת עם ציציות בתוך הבגדים, 
מצוות  בהידור  ותתרברב  שתלך  אתה  מי  הלא  כי 
מספר  דומה,  הנוהג  היה  ידיים  בנטילת  גם  שלך? 
נטילותיו של כל אחד היה בהתאם למעמדו ומצבו 
על  פעמים  שלושה  ליטול  החפץ  כל  ולא  הרוחני, 

כל יד יטול.

יש סדר והדרגה, מלמטה ללמעלה.

והנהגה כזו בא הרבי לשלול.

***

שהפתגם  ויחידה  אחת  פעם  אותה  היא  היכן 
"לכתחילה אריבער" מופיע בתורת הרבי הריי"צ? 
המשפט  נלקח  ממנה  איגרת  אותה  מספרת  מה 

המהפכני?

הריי"צ  האדמו"ר  יציאת  לאחר  מיד  נכתבה  היא 
דברי  את  סוקר  הרבי  הארוך  במכתב  מרוסיה. 
הימים מאז עלה לשלטון משטר הרשע. זמן אשר בו 
"כמעט אשר לא עברה שבוע, שלא עבדתי עבודה 
וכסוי' עם  קשה בעולה של תורה, ובמלחמה גלוי' 

רודפי הדת הן המה היעווסעקציא הידועה".

שכמעט  רגעים  ישנם  הזה  הקשה  הזמן  בתוך  וגם 
תרפ"ג,  שנת  בראשית  היה  כך  הסבל.  כח  וכשל 
היהדות.  לחיזוק  לפעול  למוסקבה  הרבי  נסע  אז 
עמדו  אשר  אלו  גם  כי  לדעת  נוכח  לשם  בבואו 
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לימינו משכבר הימים, נתקררו במשך הזמן, "ומהם 
האומרים, כי מה אפשר לעשות"...

מקרא  ואלמלא   — ומתאר  הריי"צ  הרבי  ממשיך 
כתוב אי אפשר לאומרו — "לא אכחד אשר בזכרי 
היום ובכל יום, את מצב נפשי אז, לא אוכל להתאפק 

מלבכות" — -

ואזי נזכר הרבי הריי"צ במשפט אשר שמע מאביו 
— הרבי הרש"ב נ"ע, בשם סבו — הרבי המהר"ש, 
זאג אז מ'דארף  ו"און איך  וועלט זאגט"  על ה"די 

לכתחילה אריבער".

"המאמר הזה היה לי ליסוד, ובטלתי בביטול גמור 
וממשיך  אותי"  המקררים  של  הדיבורים  כל  את 
הרבי הריי"צ ומתאר את התחזקות פעולותיו לאחר 

מכן.

שוו בנפשותיכם. הרי מדובר כאן אודות תקופה קשה 
ומסוכנת. חסידים מפיצי יהדות נחטפים ונעלמים, 
משכלת  בחוץ  ישראל.  לקבר  באים  לא  אף  רובם 
שהשיאו  אותם  אימה.  והחדרים  ובישיבות  חרב 
לרבי הריי"צ לחדול ממאמציו לא דיברו דברי הבל 
אפשר  ואמתיים,  נכונים  דברים  אלו  היו  ושטות, 
הסתכלות  זו  הייתה  והלכתיים.  שתורניים  לומר 

נורמלית ורגילה.

הוא  מוחלט.  כה  בביטול  אליהם  מתייחס  הרבי 
לא שם ליבו לדברי אותו 'דער וועלט' הגיוני, קר 

ומחושב.

'ואני סבור שצריך לילך לכתחילה אריבער"

***

ישנו מכתב מהרבי (אג"ק ח"ד אגרת תתד) שניתן 
לאחד  הוא  זו  מכתב  לזה.  טובה  דוגמא  בו  לראות 
רציני  לתמים  ביתו  את  שהשיא  החסידים  מזקני 
לצאת  מתעדים  וחתנו  ביתו  כי  ומששמע  וחסידי, 
וביקש  לרבי  ארוך  מכתב  לכתוב  מיהר  לשליחות, 

שהזוג ישאר לגור בסביבה החב"דית המוכרת.

במכתבו, לאחר שהוא מציין כי אמר לרבי הריי"צ 
כי אם "שנצטרך להשיא את בתנו לאינו תמים, הנה 
ממש חיינו אינם חיים".. הוא מחיל משתפך וכותב 
אין  לחתנו,  מיוחד  בקשה  שום  מבקש  לא  הוא  כי 
לו צורך בדבר מיוחד. הוא רק מבקש שינתן לחתנו 
הצרכים הבסיסיים ביותר הדרושים לאברך חסידי. 

חסידים,  עם  פארבריינגענ'ס  חב"דית,  קהילה 
חבדניצ'ע וכולי. 

ככלות הכל, טענותיו של אותו חסיד נכונות מאוד. 
צרות  עבר  בליובאוויטש,  שלמד  יהודי  על  מדובר 
רוחות  מול  חוצץ  ניצב  זאת  ובכל  רבים,  ונדודים 
זרות ולוקח לביתו אך ורק חתן 'תמים' חסידי. כל 
והעבודה  התורה  על  ישקוד  רק שחתנו  הוא  רצונו 
בקרב קהילה חסידית. זוהי בקשה שכל כולה מגיעה 

מסטרא דקדושא, מחסידישקייט.

ממש  הרבי  ומפורט.  ארוך  הוא  הרבי  של  מענהו 
'נלחם' באותה הנחה, באותו 'די וועלט זאגט'. הרבי 
מצטט את אותם קטעים ממכתבו בו הוא מתאר את 
ומפריך את  חסידישער,  יהיה  חתנו  כי  רצונו  גודל 
אותם הנחות מוקדמות של אותו חסיד, על מהותו 

של אברך חסידי.

כעת  והלא  'תמים'?  בחתן  זכייתך  על  שמח  אתה 
"משתדלים שהתמים הזה יתנתק מעבודתו של כ"ק 
את  ולפעול  שליחו  מלהיות  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח 

רצונותיו הקדושים"!

בניו  יתבססו בברוקלין  וחתנך  אתה מחכה שביתך 
שבמקומות  כערכם  אברכים  בין  ושיסתדרו  יורק, 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  חפץ  הי'  "אדיר  והלא  האלו, 
קצווי  בכל  אנ"ש  התישבות  מרכזי  לסדר  הכ"מ 

תבל"!
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כך ממשיך הרבי ומשיב על כל טענותיו של אותו 
חסיד- ערכים  עולם  של  להנחותיו  עונה  חסיד, 

חב"די.

במצב  להתחשב  שיש  הוא  הרגיל  הסדר  אכן  כי 
הנתון, למדוד את יכולותיו של האברך ואת רצונם 
של ההורים. את קשיו של מקום השליחות לעומת 

הרווחה הרוחנית שבקהילה החסידית.

אולם "און איך זאג אז מ'דארף לכתחילה אריבער".

***

כ"ק  של  הראשונים  משלוחיו  אחד  של  בזיכרונות 
אד"ש מלך המשיח, מובא בין השאר מכתבים שאותו 
על  רבות  לרבי  כותב  הוא  הרבי.  אל  כתב  שליח 
הקשיים שלו, על נמיכות הרוח ומשברים שחולפים 
קל  לא  כמה  עד  האמת'  כל  'עם  כותב  הוא  עליו. 
בגלל  בעיקר  זאת  וכל   — שליחותו  את  לעשות  לו 
הרגשתו כי 'מי אני ומה אני', 'קטנתי'. הוא חש כי 
הרבי סומך עליו ומאמין בו בענייני השליחות יותר 

מידי, בה בשעה ש'ידע איניש בנפשי'...

כי הוא באמת לא  ומסביר לרבי  אותו שליח כותב 
'השפל   — עליו  מאציל  שהרבי  לתפקידים  שייך 
באמת'. הוא מעלה על הכתב כמה תקריות שארעו 
איתו — על ה'ביזיונות' שהוא עשה לליובאוויטש, 
על תקריות שהורידו מכבודו של הרבי, על אנשים 
כך  על  שלו,  זהירות  לא  אמירות  בגלל  שהתרחקו 

שהאנשים שסביבו אומרים גם הם כי הוא לא ראוי 
לשליחותו — כל זאת בשביל לחזק את ההנחה כי 
אינו האיש המתאים לתפקיד שלוחו של  אכן  הוא 

הרבי.

כך הוא כותב אל הרבי במכתבים שלמים וארוכים.

'דער  והרבי? כלל לא מגיב לטענותיו! — הרי אם 
רק  מכך  שיצא  ברור  הרי  שלחו,  שווער'  דער  רבי 
בלי  השליחות.  להמשך  וחיזוקים  ברכות  רק  טוב! 

להתפעל.

ולא  וכפירוש הידוע בפסוק "לא הביט און ביעקב 
ראה עמל בישראל", לא הביט דווקא. און יש, עמל 

גם כן, אבל הקב"ה — לא מביט על זה כלל.

גם פה יזדעק לו אותו 'דער וועלט' אמיתי ומבוסס, 
'קשוט  והמסודרת.  הישרה  הדרך  זו  שאין  ויאמר 
את  קודם  תקן  אחרים",  קשוט  כך  ואחר  עצמך 

חלקך, את העוונות והנפילות.

ועל כך עונה הרבי: ואני אומר...

זכורני סיפור עד"ז, שארע עם תמים באלול תנש"א. 
אותו בחור התכונן לנסיעה לרבי לראשונה בחייו, 
קורותיו  כל  את  גולל  בו  ארוך  מכתב  לרבי  וכתב 
הוא  האחרון.  מהזמן  ובמיוחד   — היוולדו  מיום 
האריך במכתב על מצבו הרוחני הירוד, על הנפילות 
הוא  כמה  עד  ה',  בעבודת  החיות  וחוסר  הרוחניות 
לא שומר על הסדרים ושום דבר שבקדושה לא נוגע 

לו.

לקראת סוף המכתב — ואולי אפילו בהערת שוליים 
הוא  האחרונים  הקיץ  חודשי  כתב שבמשך  הוא   —

עסק בפעילות במועדוניות צבאות ה'.

והזמן  ות"ח,  "נתקבל  היה  המענה מרבי שהתקבל 
גרמא 'המלך בשדה' הי' תהא שנת נפלאות אראנו, 

אזכיר על הציון".

חן?!  בתשואות  נתקבל  מה  נסער.  היה  בחור  אותו 
התיאורים שלי עד כמה אני לא 'שייך'?! העובדות 

שכתבתי ומראות את מצבי הירוד?!

לאחד  המענה  עם  ניגש  תמים  שאותו  [זכורני 
המשפיעים, והלה ענה לו שכיום המענות מתקבלים 
באופן 'אוטומט' (רח"ל)... הדבר רק מדגיש עד כמה 
היה קשה לקלוט שהמענה אכן מיועד לבחור זה ועל 

אותו המכתב].
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וגם  הדרך.  אינה  זוהי  כי  האומרים  יאמרו  כאן  גם 
אני  איפה  איתי?  ומה  השואל:  ישאל  זה  במקרה 
בסיפור? היכן כאן התשובה וההדרכה כיצד לצאת 
ממצבי הירוד? איפה ההתייחסות לבעיותיי שלי?...

ה'דער  של  הנחה  לאותה  האמיתית  התגובה  זוהי 
זוהי  והאנכיות.  הרגילות  במגבלות  החושב  וועלט' 
אני/ 'מה  של  השכלי  לקיבעון  העונה  ההנהגה 

העולם סבור'.

אז  זאג  איך  "און  הרבי מהר"ש,  זוהי תשובתו של 
מ'דארף לכתחילה אריבער".

***

ישנו מאמר מ'תנא דבי אליהו' שהרבי פירשו מספר 
פעמים, והתוועדות ליל שמחת תורה תשמ"ז סבבה 
רבות סביב מאמר זה. מספר שם אליהו הנביא, כי 
"פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, מצאני אדם 
שיש בו מקרא". אותו אדם מחיל לשאול את אליהו 
מקבל תשובות  הוא  עליהם  שונות,  הנביא שאלות 

המניחות את דעתו.

לאחר שכמה משאלותיו מיושבות, אזי הוא שואל את 
וישראל.  תורה  לעולם,  קדמו  דברים  "שני  הנביא: 
אבל איני יודע איזה מהם קודם". מי הקדים את מי 

בסדר בריאתו, התורה את ישראל או להיפך.

מקרא"  בו  "שיש  אדם  לאותו  מניח  הנביא  אליהו 
וועלט'  ה'דער  דעת   — דעתו  את  ראשית  לחוות 
קדמה,  "התורה  מידית  עונה  והאדם  בענין,   —

שנאמר...".

אדם "תורני" כלל לא יבין את הבעיה. מהי בכלל 
השאלה?! הרי האוכל ביום כיפור, חייב כרת. כנ"ל 
והתורה  היהודי  האיש  וכו'.  השבת,  את  המחלל 
הקדושה — מי יוצא מלפני מי?! ברור שהתורה היא 

מעל היהודי. תורה קדמה!

כך  "הלכתי".   — הנביא?  אליהו  של  תגובתו  ומהי 
אדם.  אותו  עם  מתווכח  אינו  הנביא  אליהו  כתוב. 
לא  זאגט',  וועלט  'דער  לאותו  מגיב  לא  כלל  הוא 
מתווכח ואף לא מדבר איתו. הוא ממשיך לו לדרכו.

רק לאחר מכן מגיעה בכתובים תשובתו של אליהו 
הנביא "אבל אני אומר ישראל קדמו, שנאמר..."

[מזכיר הדבר עד להפליא את אותה שיחה מרעישה 
 — להכילה  והשכל  לאומרה  יכול  הפה  שאין   —
אז  הספרים.  פרשת  בזמן  תשמ"ה,  בקיץ  שנאמרה 
נשא הרבי את קולו על האומר על נשיא הדור שהוא 

לא 'הוא בחיים'.

 — — הוא אומר שהשווער כבר שלושים וחמש שנה 
בעולם האמת — — הוא אומר שהוא היה בלוויה — — 
יש לו אפילו תמונות ליד הארון עם הסירטוק עליו 
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— — הוא מיוחס, 'הער אט גווען אין די לוויה'...

כיצד הרבי זועק על אותו אחד "ניטא מיט וועמען 
צו רייד"! "ס'איז ניטא קיין שפה משותפת"! 

לכאורה, מדוע אין מה לדבר איתו? הוא הרי מדבר 
דברי אמת! הוא מחשב 'חשבונו של עולם'! או כפי 
צריך  אומרת"...  "ההלכה  לפעמים  ומצטטים  שיש 

להתייחס למציאות!

'דער  אותו  עם  כי  מבהירות  הרבי  של  זעקותיו 
וועלט' אין מה לדבר, אין שום שפה משותפת...]

אמנם, בתנא דבי אליהו מובאת גם דעתו של אותו 
אדם האומר כי ה'תורה קדמה'. והוא אכן צודק. זוהי 

חשיבה נורמלית, אפשר לומר "תורנית".

בשיחה  תורה,  שמחת  ליל  התוועדות  ובאותה 
המכונה באחד היומנים 'השיחה הנוראה!!', ומתואר 
שם כי "התחיל כ"ק אד"ש לבכות ועיניו הק' זלגו 
דמעות וממש צווח במרירות גדולה", באותה שיחה 
אומר  "ואני  עונה  הנביא  אליהו  כי  הרבי  הסביר 
ישראל קדמו". זהו ענינו של נשיא הדור, לגלות את 
המעלה העצמית של היהודי, מעלה שאינה תלויה 

בדבר.

ו"כל הזמן באותה הנקודה שחזר עליה אד"ש כמה 
כשהבכי  שאפילו  עד  נוראות  בכיות  בכה  פעמים 
קטעו באמצע הדיבור, צעק — זעק כשפניו אדומות 
מגלה  וברקים,  אש  בענן  כך,  פייער"".  "פלאם 
הרבי את דעתו "ואני אומר". כמו משה ששבר את 
שבחו  דווקא  ובזה   — ישראל'  כל  'לעיני  הלוחות 

את  מדגיש  דורנו  נשיא  גם  כך  שם),  בשיחה  (עיין 
תמים.  של  חסיד,  של  יהודי,  של  העצמית  מעלתו 
שאינה  והדרגה,  בסדר  נמדדת  שאינה  כזו  מעלה 
קער',  ב'איין  אם  כי  והגבלה.  במדידה  תלויה 

"משכני — אחריך נרוצה" "לכתחילה אריבער"...

***

בלהט  שחדורים  תמימים  רואים  רבות  פעמים 
נוגע  בפועל'  ו'מעשה  הוראה  שכל  משיח,  בעניני 
להם. כאלו שבראש ובראשונה נתונים לרצון הרבי 

ולמימושו, מה שצריך.

הנך  כיצד  היתכן?  ושואלים,  שבאים  כאלו  ישנם 
בה  ונשגבים,  נעלים  כה  בעניינים  לפעול  יכול 
בשעה שאת עצמך כלל לא רוממת? עוד קודם לכתך 
תלך  איך  תחילה!  עצמך  קשוט  ולהפיץ,  להשפיע 
לקרב ולהפיץ את בשורת הגאולה, אם לא התפללת 
כל  לפרסם תחת  תלך  איך  למהווי?  כדבעי  הבוקר 
עץ רענן את זהות הגואל והגאולה הקרובה, אם את 

זמני הישיבה אתה לא שומר כדרוש?!

ב-770 נתקלים בשאלה זו פעמים רבות. אתה אומר 
שהרבי חי וקיים? כיצד אם כן העזת לדחוף את מאן–
דהו שניה אחרי ה'מארש'? אם אתה מאמין שכאן 
מתהלך 'מי ששיכן שמו', איך אתה מעז להציג את 

פרצופך טרם למדת חסידות בהשכמה?

אדם,  בן  להיות  כל  קודם  צריך  והדרגה.  סדר  יש 
ללמוד, להתפלל, לחיות, להבין ולהרגיש.

 — "און איך זאג אז מ'דארף לכתחילה אריבער"...
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