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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו
שלום וברכה!

ברגשי גיל והודיה הננו להגיש לקהל תלמידי התמימים ואנ"ש, ובפרט לאורחי 
המלך "אשר הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגילוי" וזכו לבוא ולהסתופף 
בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בבית חיינו - 770 - בית 
משיח, במשך חודש השביעי, את הקובץ הראשון בסדרת הקבצים של תשרי 

בליובאוויטש תשפ"א.

קובץ זה יוצא לאור לימי הסליחות, הימים בהם מתקבצים קהל התמימים 
ואנ"ש לביתו של מלך. ובתוכנו של קובץ זה יש מענינים הקשורים ושייכים 

לימים אלו, ימי ההכנה לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.

"פותחין בדבר מלכות" - בפתח הקובץ הובא ליקוט מקיף ומיוחד ממכתביו 
של כ"ק אד"ש מה"מ אל נמענים שונים, אודות הזכרתם לברכה בהיכלו של 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ. מכתבים אלו הם בעיקר משנת קבלת הנשיאות.

בהמשך הקובץ מובא מכתבו של כ"ק אד"ש מה"מ אל שר התחבורה מר גד 
יעקבי מחודש אלול תשל"ו, כשבסיום המכתב הוסיף הרבי הוספה בכתב יד 
קדשו שצילומה מתפרסם כאן לראשונה. לצד המכתב מובא מכתבו של מר 
יעקבי אל הרבי, וקטע קצר מיומנו האישי המתעד את ביקוריו אצל הרבי. 

לאחר מכן מובא צילומו של מכתב בפרסום ראשון מימי הסליחות תשל"ט.

חלקו הראשון של יומן מיוחד ומפורט מחודש תשרי תשל"ד מתפרסם 
כאן לראשונה. היומן נכתב על ידי הרב עזרא מפעי, ומלא בפרטים מיוחדים 

וראשונים.

בקובץ זה ימצא הקורא סקירה מקיפה על מסירת מפתחות הערים אל כ"ק 
אד"ש מה"מ. בסקירה זו נכתב בהרחבה אודות מנהג זה, שמאז החל בשנת 
תשכ"ב נמסרו אל הרבי עשרות מפתחות של ערים בארץ ובעולם, כאשר 
בכל מסירת מפתח שכזה "מוסרים את כל הבע”ב’תישקייט של העיר הנ”ל" 
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כדברי הרבי.

בהמשך לזה הובא סקירה מרתקת על קשריהם של ראשי עיריית ניו יורק 
עם כ"ק אד"ש מה"מ, שכמה מהם זכו ליחס מיוחד מהרבי בתור ראשי העיר 

של "עיר הבירה של נשיא דורנו".

⋅

בספר 'סיפורי חסידים' להרב שלמה יוסף זווין, מובא הסיפור הבא:

אחד מגדולי החסידים של הרב בעל ה"תניא", רבי פנחס רייזעס, 
היה נוהג לנסוע להרב בארבעה חדשים בשנה - באלול, תשרי, 
ניסן וסיון. וקרה פעם שנחלה בחודש תשרי ולא היה יכול ליסוע. 
בשמיני עצרת, כשישב רבי פנחס בסוכה וסעד, נזדעזע פתאום, 
באמצע הסעודה, עמד וקרא "אוי רבי!", ופנה למסובים ואמר: 

"הרבי עכשיו מעלה אותי עכשיו בזכרונו".

והרב, באמצע סעודתו, בשמיני עצרת, אמר להמסובים: פנחס 
רייזעס זקוק עכשיו לרפואת הגוף. את שאין ביכלתי לתן איני 

נותן לו, אבל רפואת הגוף אני נותן לו.

החסידים משקלוב שהיו באותו מעמד אצל הרב, כשחזרו אחר 
החג לביתם, נכנסו תכף לרבי פנחס וביקשו שיתן להם משקה. 
נתן להם משקה וסחו לו את המאורע בסעודת הרב. אחר-כך 
נודע להם שבאותה השעה שהרב הזכירו, קרא רבי פנחס "אוי 
רבי!", והתחילו לסנוט בו: וכי זו מנין לך? כלום אתה חושב את 

עצמך ל"בעל מדרגה"?

השיב להם רבי פנחס: זה לא אני! כשהייתי בפעם הראשונה 
ב"יחידות" אצל רבינו מסרתי לו את הנפש שלי, כשהייתי אצלו 
בפעם  אצלו  וכשהייתי  הרוח,  את  לו  בפעם השניה מסרתי 
השלישית מסרתי לו את הנשמה. ומכיון שכל הנר"נ )נפש רוח 
נשמה( שלי מסורים ונתונים לרבנו, הרי לא אני הוא היודע ולא 

אני המרגיש...

על אף ריחוק הערך שבין חסיד קמאי זה והתקשרותו אל רבו - לדורנו זה, 
הרי שלימוד רב יש במעשה זה, ובמיוחד בתקופה זו וברגעים אלו אשר "העולם 
מזדעזע", וחלק מהתמימים ואנ"ש נמצאים במצב של "אין אנו יכולים לעלות 

ולראות ולהשתחוות בבית הגדול והקדוש";

אשר מבלי הבט על החסרון שנגרם ב"דבר הפשוט - עצם הענין של נסיעת 
חסיד לרבו", והתמיהה המתעוררת "הכיצד זה שיהודי אינו בראש השנה 
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בליובאוויטש, היכן ימצא אחרת?!", וכן ידוע הפתגם שהינו מרגלא בפומיה 
דחסידים "רבי לא שנה - באם אין נוסעים אל הרבי במהלך השנה, חייא מנא 
ליה - מנין תילקח החיות לעבודת השם?", הרי שבעת זו ובמצב שכזה, כל אשר 
עינו זכתה וראתה קהל קדושים רוגשים בבית השם, תדאב נפשו אך מלשמוע 

על אותם בנים המנועים מלהגיע אל שולחן אביהם.

אולם דבר בטוח הוא, עומד לעולמי עד, אשר התקשרותם ואהבתם של בניו 
של אבינו מלכינו, אינה מוגבלת במרחק גשמי כל שהוא, ואף אלו שעקב המצב 
נותרו בגופם בפאתי מערב, הרי ליבם נכון במזרח. ומובטחים אנו שכמים הפנים 
לפנים, כן אהבתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח אל בניו שבכל מקום 
שהם אינה מוגבלת ח"ו, ואף בשעה זו הקשה מעלה הרבי בזכרונו את כל אחד 

ואחד מבניו, איש מהם לא נפקד.

ומחויב הדבר, אשר אף על אלו אשר לא זוכים בעת הזו להסתופף בגופם 
בד' אמותיו של נשיא דורנו, וכל שכן וקל וחומר אלו אשר זוכים לשהות בצילא 
דמהימנותא בחודש השביעי והמשביע - מוטלת החובה והקריאה 'בואו חשבון', 

כדרישתם של ימי חודש אלול בכלל וימי הסליחות בפרט -

הכיצד זה חלפה עוד שנה תמימה, אשר תחת זה אשר ה'סך הכללי' שלה יהי' 
התגלותו המלאה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח - הרי נמצאים במצב של 
חושך כפול ומכופל, ובמקום אשר יישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש 
תחת גפנו ותאנתו, הרי שבחוץ משכלת חרב, ושמה פניה 'בראשיכם' תחילה.

וכבר למדנו רבינו מהי ההסתכלות הנכונה והאמיתית על כל ענין של חסרון 
אצל בני ישראל עם קרובו, ובלשונו הקדוש:

 "כל הענין בא רק בגלל זה שהקב"ה בחסדו הגדול רצה להביא את 
בנ"י לעלי' הכי גדולה )למעלה ממצבם מצ"ע(, לכן "עלילה נתלה 
בו" ונעשית ירידה לפי שעה )ע"ד מש"נ "ברגע קטן עזבתיך"( 
ובחיצוניות )רק למראה עינים(, בכדי להביא את העלי' שלא 
בערך, ולא רק עלי' לרגע קטן )כנגד "רגע קטן עזבתיך"(, אלא 
עלי' נצחית שאין אחרי' הפסק כלל. כפי שיהי' בגאולה האמיתית 
והשלימה - שבאה ע"י הירידה הגדולה בגלות - גאולה נצחית 

שאין אחרי' גלות".

⋅

בטוחים אנו שקובץ זה יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים ואנ"ש 
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתבטאת בתוספת חיות בשליחות היחידה 
"קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שעל ידי מילוי שליחותו 
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העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות נבואתו העיקרית "הנה זה משיח בא", 
שתתקיים בוודאות גמורה.

ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו 
במסילות שדרך בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהיה רגיל להמצא שמה", ומתוך 
רגש הזעקה הנשמעת "כלתה לישועתך נפשי . . כלו עיני לאמרתך", נזכה כבר 
להתראות עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א פנים אל פנים בהתגלותו לעין 
כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי יש מנהיג אחד לבירה זו, וכל דבריו 
נצחיים המה, ואף אחד מדבריו הק' לא חזר ריקם ח"ו - "תשועתך כאמרתך", 
ואזי במהרה תישמע ההכרזה מכל קצווי תבל באופן של "ימלא פי תהילתך":

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד 'חיילי בית דוד'

770 בית משיח 

ימות המשיח, ימי הסליחות תש"פ
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ
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הזכרתי בהיכל

בקשר עם ימי הסליחות וההכנות לראש-השנה, בו נהוג 
למסור פ"נ אל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הננו 
להגיש בזה ליקוט ממכתבי הרבי לחסידים ונמענים שונים 
אודות קריאת הפ"נים ששלחו והזכרתם לברכה בהיכל קודשו 
של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ - המקום הקבוע לכניסה ליחידות 

ולמסירת הפדיונות. 

* • נדפס בבית משיח גליון 1214.

הפעם הראשונה הידועה לנו בה ביקש כ”ק אדמו”ר שליט”א מלך המשיח 
ברכה בהיכלו של הרבי הריי”ץ לאחר י’ שבט תש”י עבור ובשליחות אחד 
החסידים היא בי’ אדר תש”י – יום סיום השלושים, וכך סיפר המזכיר הרב 

יהודה לייב גרונר ע”ה:

אבי, הרה”ח ר’ מרדכי גרונר, היה מקושר גדול לרבי הריי”ץ, וההסתלקות 
עשתה עליו רושם כל כך גדול עד שחודש אחר-כך, ביו”ד אדר תש”י, בשעה 
12 בצהריים, קיבל אבי התקף לב. באותה עת כבר עבדתי אצל הרבי, וכמובן 

שניגשתי מיד לחדר הרבי לבקש ברכה.

לאחר שהודעתי לרבי על המצב וביקשתי את ברכתו, מסר לי הרבי את 
מפתחות חדרו של הרבי הריי”ץ, ואמר לי: תעלה למעלה ותבקש ברכה מהרבי. 
אמרתי לרבי שאינני יודע איך מדברים עם כסא ריק... והרבי הציע שהוא ייצג 
אותי ויהיה שלוחי. הרבי עלה לחדר היחידות של הרבי הריי”ץ, ולאחר שחזר 

למטה אמר לי כי הודיע לחותנו הרבי הריי”ץ, וכי התקף הלב יירגע*.

דומה שסיפור מרתק זה שמבחינת סדר הזמנים קדם אל ההזדמנויות הנוספות 
בהם קרא הרבי פ”נים, ביקש ברכות והעתיר בתפילה על החסידים בהיכלו של 

הרבי הריי”ץ, מיטיב למצה את הרעיון העומד מאחורי הנהגה זו.

הסדר שצריך היה להיות הוא שהחסידים עצמם יבקשו את הברכה ויקראו 
את הפ”נ בהיכלו של הרבי אך היות ועבורם נראה זה כ”כסא ריק” )רח”ל( 
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תעלה למעלה ותבקש 
ברכה מהרבי. אמרתי 

לרבי שאינני יודע איך 
מדברים עם כסא ריק...

הרבי עלה לחדר 
היחידות של הרבי 

הריי”ץ, ולאחר שחזר 
למטה אמר לי כי 

הודיע לחותנו הרבי 
הריי”ץ 

לוקח על עצמו הרבי לקרוא ולבקש בעבורם ובשליחותם.

בסקירה שלפנינו לקט מקיף של הזדמנויות בהם כתב הרבי אל חסידים 
ונמענים שונים שהזכירם לברכה בהיכלו של הרבי הריי”ץ וכפי שהסביר זאת 
הרבי במכתב, שהודעתו זו היא מצד הדין ש”הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו”.

במכתבים שלפנינו נראה בבירור 
שהיכלו של הרבי הוא המקום לכל 
דבר ועניין. קריאת פ”נ, ברכה לניתוח 
ולטיפולים רפואיים, בקשת זחו”ק, 
הודעה על מועד נסיעה, הזכרת שמות 
בני המשפחה, וכו’ וכו’. עוד נראה 
מהאגרות שלפנינו שההזכרה בהיכלו 
של הרבי הריי”ץ עומדת בפ”ע גם 
כמשתמע  ציונו  על  ההזכרה  בלא 
מכך שבכמה מכתבים מודיע הרבי 
אך ורק שקרא או יקרא בהיכלו של 

הרבי ותו לא.

יצויין כי על אף שהתייחסות גלויה 
להנהגה זו של קריאת פ”נ ובקשת 
ברכה בהיכלו של הרבי מוצאים אנו 

באופן קבוע רק בשנה הראשונה קודם לקבלת הנשיאות ע”י הרבי בי’ שבט 
תשי”א עם זאת בשנת תש”נ בתשובתו לחברי וועד הבניין של הרחבת ספריית 
אגו”ח בה גילה הרבי את דעתו שדירתו של הרבי הריי”ץ וחדר היחידות בפרט 

הם מקום תפלה ושפיכות נפש וקריאת פ"נ של כל הצריך לישועה.

חשיבות מיוחדת לליקוט זה בקשר עם זמננו זה בו איננו זוכים לחזות באור 
פני מלך חיים, זמן בו דבקים החסידים בהיכלו של נשיא דורנו משיח צדקנו 
ומצפים בו להתגלותו בכל רגע, כשעד אז ברור אצל כל חסיד שזהו ה”מקום 

שם נכנסים ליחידות ולנתינת פדיונות”.

•

באגרת אל ר’ זלמן דוכמן מז’ אייר תש”י אנו מגלים הנהגה זו לראשונה 
בכתובים – ב’אגרות קודש’, וכך כותב לו הרבי:

מכתבו מכ”ו ניסן הגיעני, וכבקשתו קראתי פ”נ בשבילו בהיותי על ציון כ”ק 
מו”ח אדמו”ר הכ”מ, כן הזכרתיו בהיכלו ]-[ מקום שם נכנסים ליחידות ולנתינת 
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פדיונות.

באגרת נוספת מאותו תאריך כותב הרבי:

שמו ושמות בניו שיחיו שמזכיר במכתבו נזכרו על ציון כ”ק מו”ח אדמו”ר 
שבו  בהיכלו  הזכרתים  וכן  הכ”מ. 

נכנסים ליחידות ולנתינת פדיונות.

באגרת מי”ט סיוון תש”י אל אשה 
כותב  אחיינה  אודות  פ”נ  שכתבה 

הרבי )בתרגום ללה”ק(:

כבקשתה קראתי את הפדיון אודות 
אחיינה הילד.. שי’ בהיכל כ”ק מו”ח 

אדמו”ר הכ”מ.

באגרת נוספת מאותו תאריך אל 
אשה אחרת שהעבירה אל הרבי דרך 
הרב יעקב יהודה העכט ידיעה על 
ניתוח אותו צריכה לעבור כותב הרבי 

)בתרגום ללה”ק(:

נו”מ  באמצעות הרב הוו”ח אי”א 
עסקן בעל מרץ וכו’ מוה”ר יעקב שי’ הכט קיבלתי את הידיעה אודות הניתוח 
שלה, ולפי בקשתו, קראתי בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר, חמי הרבי מליובאוויטש, 

הכ”מ זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע פדיון לרפואתה בקרוב.

באגרת מכ”א תמוז תש”י אל אחד השד”רים כותב הרבי:

הפ”נ מהם נתקבל מקודם ונקרא על ציון כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ בי”ב תמוז 
ואחר כך גם בהיכלו שהיה נכנסים לשם ליחידות ולנתינת פ”נ. ובודאי נתן ברכותיו 

והקב”ה ימלא אותן במילואן.

ובאגרת נוספת מאותו תאריך:

היום בוקר נתקבל מכתבו מי”ז תמוז שמודיע שהיום יסירו המאננדלען אצל 
בנו שי’. וע”פ בקשתו הזכרתיו בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ שבו נכנסים 

ליחידות ולנתינת פ”נ.

במכתב כללי-פרטי מכ”ה תמוז אותו שלח הרבי לכו”כ נמענים ובתאריכים 
שונים:

מכתבו עם הפ”נ בעתו נתקבל, וכבקשתו קראתיו על ציון כ”ק מו”ח אדמו”ר 

 הפדיון אקרא,
 כבקשתו, בהיכל כ”ק
 מו”ח אדמו”ר הכ”מ
 שנכנסים שם למסירת
 פדיונות וליחידות, וכן
 אקראהו בשעת הכשר
 על הציון. ובודאי יתן
 נשיאנו הוא כ”ק מו”ח
 אדמו”ר הכ”מ את
 ברכתו שיהיה הכל
בזמנו כשורה ובנקל
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הכ”מ, ובהיכלו ששם נכנסים ליחידות ולנתינת פ”נ, וצדיק מברך והשי”ת ממלא 
ברכות הצדיק.. על מילואן.

לאחד הנמענים צירף הרבי קטע נוסף שאף בו התייחסות אל ההזכרה 
בהיכלו של הרבי:

בל”נ, אזכיר את שמותיהם – בהיכל ועל הציון – וכן את דודתו תי’ לכל המצטרך, 
וכבקשתו במכתבו.

באגרת מערב ראש חודש מנחם אב תש”י אל המשפיע ר’ ניסן נמנוב כותב 
הרבי:

זה עתה קיבלתי הטלגרמה ע”ד בנו שי’ וקראתי בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר ששם 
נכנסים ליחידות ולנתינת פדיונות. ובודאי צדיק מברך הוא כ”ק מו”ח אדמו”ר 

הכ”מ, והקב”ה ממלא ברכותיו על מילואן לכל אחד ואחת לפי ענינו.

באגרת מז’ מנחם אב תש”י שאף היא כנראה אל ר’ ניסן ובהמשך לאגרת 
הקודמת נכתב:

זה עתה נתקבל מכתבו מד’ מנ”א, עם הפ”נ המסוג”ב. ובינתיים, בטח הגיעו 
מכתבי מער”ח מנ”א.. הפ”נ הנ”ל קראתיו זה עתה בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ, 

ובודאי יברכם כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ וברכותיו יקוימו על מילואן.

באגרת נוספת מאותו תאריך כותב הרבי:

הפ”נ שלו קראתיו בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ שבו נכנסים ליחידות 
ולנתינת פדיונות. ובודאי ברכם אותו ואת זוגתו תחי’ בהמצטרך לו ולה ובפרט 

בזרעא חייא וקיימא והקב”ה ממלא ברכות צדיקים על מילואן.

באגרת מי”א מנחם אב תש”י:

בעתו קבלתי הטלגרמה שלו, וכבקשתו קראתי הפדיון בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר 
הכ”מ שנכנסין לשם ליחידות ולמסירת פדיונות. וצדיק – הוא נשיאנו כ”ק מו”ח 
אדמו”ר הכ”מ – מברך, והקב”ה ממלא ברכותיו בגשמיות ורוחניות על מילואן. 

באגרת מט”ז מנחם אב תש”י אל ר’ אברהם פאריז:

נתקבלה הטלגרמה שלו שהניתוח יהיה ביום הראשון וקראתי פ”נ בהיכל כ”ק 
מו”ח אדמו”ר הכ”מ, ששם נכנסים ליחידות ולנתינת פ”נ. כן אזכירה בהיותי על 

הציון, ובודאי יהיה הכל כשורה ותחזור לאיתנה. 

באגרת מכ”א מנחם אב תש”י:

הפדיון אקרא, כבקשתו, בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ שנכנסים שם למסירת 



12  |  ימי הסליחות

פדיונות וליחידות, וכן אקראהו בשעת הכשר על הציון. ובודאי יתן נשיאנו הוא 
כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ את ברכתו שיהיה הכל בזמנו כשורה ובנקל, והשי”ת 

ימלא ברכותיו על מילואן בגשמיות וברוחניות. 

באגרת מאותה תאריך אל הרד”ב חסקינד כותב:

כבקשתו הזכרתי בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ שקבע נסיעתו חזרה ליום 
ועש”ק ה’ אלול, ובטח יברכו כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ שתהיה הנסיעה כשורה.

באגרת מכ”ח מנחם אב תש”י אל הרב גרשון חן:

הפ”נ אקרא בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ שנכנסים שם לנתינת פדיונות 
וליחידות, וכן בשעת הכושר על ציון כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ. וצדיק מברך 

והשי”ת ממלא ברכות צדיק.. על מילואן. 

באגרת מי”ב אלול תש”י:

במענה על מכתבו מיום א’ דר”ח אלול, הנה כבקשתו אזכירו ואת ב”ב שיחיו 
באהל ובהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ, לכל אחד ואחת כפי המצטרך להם.

באגרת מי”ד אלול תש”י:

מכתביו עם הפ”נ המוסגרים בו בעתם קבלתי וקראתי הפ”נ בהיכל כ”ק מו”ח 
אדמו”ר הכ”מ שנכנסים שם לנתינת פדיונות וליחידות. כן אקראם בשעת 
הכשר על הציון.. והוא יתן את ברכתו 
והשי”ת ימלאה על מילואה בגשמיות 

וברוחניות.

באגרת הנושאת את התאריך “בין 
שיגר  אותה  תשי”א”  לעשור  כסא 
אדמו”ר שליט”א לכו”כ נמענים, והיא 

כעין 'מכתב כללי' כותב:

קראתי הפ”נ בער”ה על הציון, ואח”כ 
בהיכל כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ שלשם 
וליחידות.  פדיונות  לנתינת  נכנסים 

והנותן כו’ צריך להודיעו.

בין החסידים שקיבלו אגרת זו אנו 
מוצאים את ר’ אברהם פאריז, ר’ פרץ 

מוצ’קין, ר’ יצחק גנזבורג.

באגרת מערב שבת תשובה תשי”א 
בין כסא לעשור תשי"א
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כותב הרבי אל המשפיע הרה”ח ר’ שלמה חיים קסלמן:

הפ”נ שלו וכן של התלמידים, קראתים בער”ה על הציון ובר”ה בהיכל כ”ק 
מו”ח אדמו”ר הכ”מ.

ובאגרת נוספת מאותו תאריך אל המשפיע הרה"ח ר' ניסן נמנוב:

הפ"נ שלו וכן של התלמידים קראתים בער"ה על הציון ובר"ה בהיכל.

במכתב כללי-פרטי לתלמידי ישיבה משלהי תשרי תשי”א כותב הרבי:

הפ”נ שלו נתקבל, וקראתיו בערב יום הקדוש על הציון, ואח”כ בהיכל כ”ק 
מו”ח אדמו”ר הכ”מ, שלשם נכנסים לנתינת פדיונות ויחידות.

באגרת אל ר’ מיכאל ליפסקר מה’ חשוון תשי”א כותב הרבי:

הפדיונות ששלח עם רשימת התלמידים קראתי על ציון כ”ק מו”ח אדמו”ר 
הכ”מ בערב ר”ה, ובהיכלו, אשר נכנסים שם ליחידות ולנתינת פדיונות בימי 
ר”ה. ובטח צדיק הדור הנשיא הוא כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ נתן ברכותיו והשי”ת 

יקיימן במילואן בגשמיות וברוחניות.

•

בתחילתו של חודש ניסן תש"נ בשעה ששיפוצי הקומה השנייה של 770 היו 
בעיצומן שאלו חברי ועד הבנין של הספרייה את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם 
לעשות את דירתו של הרבי הריי"ץ וחדר היחידות למוזיאון ושחדר היחידות 
יהיה סגור בדלתות זכוכית כשדרכם יוכלו לראותו “או אולי כדאי להקדיש 
את כל הדירה ובפרט חדר היחידות וחדר שבו התפלל כ"ק כל הימים שיהיה 
מקום תפלה ושפיכות נפש של כל הצריך לישועה, ואולי גם ללמוד מעט. וזה 

יהיה עיקר השימוש של הדירה".

במענה תשובתו מחק הרבי את האפשרות הראשונה - לעשות את הדירה 

"היכלו שם נכנסים ליחידות"
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למוזיאון ולסגור את חדר היחידות, סימן בחץ את האפשרות השנייה כשהוא 
מוסיף "]מקום תפילה ושפיכות נפש[ וקריאת פ”נ ]של כל הצריך לישועה[" 
ומחק את הנכתב "ואולי גם ללמוד מעט" באמצעות חץ מהמשפט שנמתח 

מהמשפט "וזה יהיה עיקר השימוש של הדירה".

לאחר משפט הספרים, כשהוחזרו הספרים שהיו מונחים על שולחן היחידות, 
הורה הרבי להניחם על מקומם ולסגור את החדר בפני המבקרים, ולהעביר את 

המנין שהתקיים בימים הנוראים בחדר היחידות לחדר הסעודות.

יש לציין ולהדגיש, שמאז שנות המ"מים המוקדמות קבע הרבי את מקום 
היחידות והתקשרות אליו בבית הכנסת ובית המדרש 770, ומאז זהו המקום 

בו אפשר להתאחד ולהתקשר עם הרבי.

מענה הרבי משנת תש"נ

נפגשתי  עם הרבי פעמיים לשיחות 
אישיות ממושכות. לראשונה היה זה 
בתשל"ו. הוא דיבר עברית במבטא 

אשכנזי כבד, אך הבנתי אותו היטב, 
באותו  מדבר  שהיה  לסבי  תודות 
מבטא בעצמו. אני זוכר היטיב את 
אני  שלו.  העמוקות  התכלת  עיני 
זוכר את הדיבור המהיר ואת הנסיון 
בישראל.  תהליכים  היטב  להבין 
נפגשתי איתו שנית בתשמ"ו לשיחה 

קצרה יותר.

אלי  כתב  הוא  השנים  במהלך 
כמה מכתבים, בשעות של החלטות 
של  בשעות  או  קשות  פוליטיות 
מצוקה, אבל וכאב. חסידיו בארץ, 
ובמיוחד  בינינו,  המקשרים  שהיו 
מידנצ'יק - ראש כפר חב"ד, ביקשו 
הם  מכתביו.  של  עותקים  ממני 

החזיקו בהם בחרדת קודש.

מיומנו האישי של מר גד יעקבי

מכתבו של מר יעקבי אל הרבי



לחבר לב בנ"י לאבינו 
שבשמים

לפנינו מכתב מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל שר 
התחבורה  גד יעקבי. מכתב זה נשלח לקראת שנת תשל"ז, 
ומכיל הוספות בכתב יד קדשו על שולי המכתב. צילום מכתב 

זה מוגש כאן בפני הקוראים בפרסום ראשון.

במכתב זה הוסיף כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכתב יד קדשו:

בכבוד ובברכה להצליח לחבר לב בנ"י לאבינו שבשמים והשם עוזרו ]חתי"ק[

לחבר לב בנ"י לאבינו שבשמים  |  15
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מכתב בפרסום ראשון

לפנינו מכתב מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל מר 
יוסף רופא )רויפאר(. מכתב זה נשלח לקראת שנת תשל"ט, 
ונדפס בספר 'מקדש מלך' להר"מ לאופר )ח"ב עמ' 259(. 
צילומו של המכתב זה מתפרסם כאן לראשונה, ובו מספר 
שינויים מהנדפס בספר שם - וכן הוספה בכתב יד קדשו 

של כ"ק אד"ש מה"מ.

*( מקום מקדשנו )-ובאנגלית(

בזה  להמדובר  מתייחס  ואינו  מזכיר  אינו  שבהנ"ל  לפלא 
באנציקלופדיא התלמודית )וש"נ(.

כמדומני שהי' בזה מאמר-מחקר מהרב ראשי הרב גורן שליט"א, 
אלא שאיני יודע אם נדפס.

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ו אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

שלום וברכה!

מאשר קבלת החוברות* וכו', ות"ח ת"ח.

ועל כל ישראל לטובה  ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו 
ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה 

וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה ]חתי"ק[
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יום רביעי כ"ב באלול תשל"ג

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:15.

סדר חסידות באתי בזמן אולם נודע לי שיש היום שיחה שהרבי שליט"א יגיד 
לנשים. מיד הלכתי ל770, ובשעה 8:15  התחיל הרבי שליט"א לומר שיחה 
לנשים עד שעה 8:30 בערך. אנחנו שמענו באולם למעלה ע"י רמקול. לאחר 

השידור הלכתי לחובבי תורה, וחזרנו ל770 בשעה 9:15.

בתפילת ערבית חשבו כולם שהרבי שליט"א יגיד קדיש יתום )ל"ע(, ובסוף 
התפילה החזן אמר "ה' אחד ושמו אחד" והפסיק, אולם מתי שהרבי שליט"א 
סיים לומר עלינו לשבח, הרבי שליט"א סגר את הסידור בכדי ללכת. מיד החזן 
התחיל לומר קדיש. בקדיש האחרון הרבי שליט"א כבר נגע בידית של הדלת 
לצאת, והרבי שליט"א עמד עד שיגמור אחד לומר קדיש – אחד שהיה עומד 

רחוק והיה ]קולו[ נשמע חלש.

יום חמישי כ"ג אלול תשל"ג

הצפיפות בתפילת שחרית הייתה צפיפות גדולה מאוד. לפני שהרבי שליט"א 
נכנס לשמוע קריאת ספר תורה, הביאו סטענדער היות שהרבי שליט"א צריך 
לומר את קדיש. שמו את הסטענדער והרבי שליט"א נכנס ועמד כרגיל כמו 

תשרי תשל"ד
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שעומד מתי שיש שולחן עם סטענדער – בצד של הסטענדער. י. הניח חומש 
ותהילים היום. היו הרבה קוראים ברכת הגומל לאחר קריאת ספר תורה. הרבי 

שליט"א חזר וקרא תהילים.

לאחר הקריאה חזר הרבי שליט"א לחדר, וכולם חשבו שהרבי שליט"א לא 
יגיד קדיש. אולם כעבור דקה אחת מיד הרבי שליט"א יצא מחדרו ועמד ליד 
הסטענדער לומר קדיש. ר' גרונר אמר לחזן שיחכה ולא יאמר קדיש, היות 
שהרבי שליט"א בא לומר קדיש. ר' גרונר חיפש תהלים רגיל של הבית-כנסת, 
והניח את התהילים ליד הרבי שליט"א על הסטענדער - בשעה שהרבי שליט"א 
היה עומד כבר ליד הסטענדער. הרבי שליט"א אמר את האלו קדישים: קדיש 
לאחרי "לדוד אורי וישעי", קדיש לאחר קטורת, קדיש לאחר עלינו לשבח, קדיש 
לאחר תהילים, וקדיש לאחר אמירת משניות. בשעה שהרבי שליט"א כבר רוצה 
להגיד קדיש אחרון מעביר את ידו הקדושה על מצחו ואומר כמה שורות תניא.

בסוף הקדישים ד.מ. תקע בשופר והרבי שליט"א הביט עליו. התקיעות היו 
מאוד מוצלחות, ולאחר שד.מ. גמר לתקוע וכבר הרבי שליט"א מחזיק את הידית 
לפתוח ולצאת, ד.ה. מיד מיהר ורצה לקחת את התהילים, והרבי שליט"א נתן 

בו מבט. לבסוף ד.ה. לקח את התהילים.

הרבי שליט"א נסע היום לאוהל.

היום ר' מענדל פוטרפאס צריך להגיע מהולנד. נסענו באוטובוס בשעה 6:20, 
תוך 20 דקות הגענו לשדה התעופה וכעבור 10 דקות ר' מענדל יצא מהמכס. 
נסענו ל-770 ושרנו באמצע הדרך. נסענו מהר בכדי להספיק לתפילת מנחה 
עם הרבי שליט"א. הגענו ל-770 בשעה 7:35 בערך. לאחר שתי דקות הרבי 
שליט"א הגיע מהאוהל. כשנכנס הרבי שליט"א לתפילת מנחה ישר אמר קדיש 

'על ישראל', וישר לאחרי הקדיש "אשרי" ותפילת מנחה.

מתי שהחזן היה אומר חזרת הש"ץ הרבי שליט"א היה בינתיים קורא משניות.

בסוף "עלינו לשבח" הרבי שליט"א אמר קדיש, והרבי שליט"א פסע פסיעה 
אחת ולאחר מכן אמר 'יהא שלמא' וכו' והמשיך לפסוע ואמר "עושה שלום". 
לאחר מכן הרבי שליט"א אמר קדיש לאחרי משניות, והחזן היה ר' יואל כהן. 
לאחר כל קדיש שהרבי שליט"א אמר ר' יואל חזר על הקדיש, ובקדיש האחרון 
הרבי שליט"א חיכה עד שסיים ר' יואל לחזור את הקדיש. לאחר מכן הרבי 
שליט"א הלך לחדרו. בין תפילת מנחה למעריב ר' חדקוב הודיע באולם למעלה 
ודיבר בקול, שהאורחים שבאו יש להם סדר קבוע ללמוד והרבי שליט"א אמר 
שייתן לכל אחד מהאורחים הלומדים 20 סנט )10 סנט בשבילם ו-10 סנט 

שיתנו צדקה( שכר טרחה.
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תפילת ערבית בשעה 8:40. כולם חשבו שהרבי שליט"א לא יאמר קדיש 
בערבית, אולם בסוף התפילה הרבי שליט"א אמר קדיש לאחר עלינו לשבח 
ולאחר קריאת משניות. ר' יואל היה עומד חזן, ולאחר שהרבי שליט"א מסיים 

לומר קדיש ר' יואל חוזר ואומר קדיש.

לאחר תפילת ערבית, כעבור חצי שעה בערך, הרבי שליט"א יצא. הפרטיזן 
של כפר חב"ד עמד הוא ועוד מספר בחורים בחוץ ליד הדלת, ומתי שהרבי 
שליט"א יצא מחדרו הקדוש בכדי לנסוע לבית, הפרטיזן התחיל לשיר את השיר 
'נפוליון מארש' והרבי שליט"א עשה תנועה בידו הקדושה, ועד למכונית של 
הרבי שליט"א הבחורים הלכו לאחר הרבי. בתוך המכונית גם כן - שהייתה 

ממש מוקפת בחורים - הרבי שליט"א עשה תנועה בידו הקדושה.

ועש"ק כ"ד אלול תשל"ג

באתי ל770. תפילת מנחה בשעה 7 בערך. 

תפילת ערבית בשעה 8 בערך, הרבי שליט"א אמר את כל הקדישים של תפילת 
ערבית. משה מעטוף היה ]עומד[ מבין הראשונים. לאחר התפילה ר' זושא 
התחיל לשיר והרבי שליט"א חייך והמשיך לומר "שבת שלום". משה מעטוף 
אמר לרבי שליט"א "שבת שלום" והרבי שליט"א ענה למשה "שבת שלום".  

יום ש"פ נצבים וילך

קמתי בבוקר ב7:30 והלכתי ל770, אמרתי תהלים. הרבי שליט"א אמר 5 
קדישים, ובקדיש לפני האחרון, הקדיש הרביעי, החזן סיים את המזמור ובאמצע 
הקדיש – בזמן שהרבי שליט"א אומר את הקדיש, החזן רצה לסיים את ריבונו 
של עולם, )מה שאומרים אחרי כל יום ויום ]שבתהלים[( והתחיל לומר בקול, 
השתיקו אותו, אולם בשעה שהתחיל לומר את הסיום הרבי שליט"א פנה לעבר 

החזן באמצע הקדיש והמשיך מיד.

]בערב שבת היה עוד האולם חצוי - מרוב הדחיפות שרוצים לשמוע את 
הרבי שליט"א בשעה שאומר את הקדישים, ארון הקודש נדחף לבפנים קצת[

כן במשך כל התפילה הרבי שליט"א אמר קדישים. אני עמדתי קרוב.

בהתועדות היה לי כבר )קופסא( ארגז מברזל ועמדתי עליה במשך כל 
ההתוועדות. במשך ההתוועדות היו 3 שבע ברכות של חתנים. וכן באמצע 
ההתוועדות הרבי שליט"א התנועע מספר פעמים, הרבי שליט"א מחא כפיים, 
ובסוף ההתוועדות הרבי שליט"א מחא כפיים. כן הרבי שליט"א התחיל לשיר 
את הניגון של האבא של הרבי שליט"א. בהתוועדות כ' מנחם אב הרבי שליט"א 
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גם כן ניגן את הניגון הזה.

ההתוועדות באורח כללי הייתה שמחה. הרבי שליט"א רמז לשניים שישתו 
לחיים, כן באמצע ההתוועדות הרבי שליט"א ציווה שכל הילדים מגיל 13 
ומטה יגידו לחיים, כן הי'. גם כן הילדות בעזרת נשים אמרו לחיים והרבי 
שליט"א הסתכל כלפי עזרת נשים ואמר לילדות לחיים. הרבי שליט"א דיבר 
משהו עם ר' גרונר )כנראה בשביל הילדות למעלה שיגידו לחיים(, ור' גרונר 
מיד הלך במהירות לכיוון בחוץ. בסוף ההתוועדות הרבי שליט"א קם ועשה 

תנועה בידו הקדושה.

לאחר ההתוועדות תפילת מנחה. הרבי שליט"א אמר קדישים בתפילת מנחה. 
לאחר התפילה הרבי שליט"א התחיל לנגן הניגון של האבא של הרבי שליט"א, 
לאחר מכן יצא. יצאו כולם בחוץ והרבי שליט"א יצא מחדרו הקדוש, וכולם היו 
שרים, הרבי שליט"א היה עושה תנועה ביד הקדושה. לויתי את הרבי שליט"א 

עד לבית, וחזרנו ואכלנו במטבח מה שנשאר.

תפילת ערבית במוצאי שבת בשעה 7:50. לאחר התפילה כחצי שעה ויותר 
הרבי שליט"א יצא מחדרו הקדוש וזושא שר, והרבי שליט"א עשה תנועה בידו 
הקדושה. הבחורים עשו עיגול ליד המכונית של הרבי שליט"א והוא בתוך 

המכונית עשה תנועה בידו הקדושה..

בעת אמירת סליחות ⋅ כ' אלול תשמ"א
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הסליחות עם הרבי שליט"א בשעה 1, עמדתי ראשון. בסוף הסליחות שרו 
את השיר 'רחמנא דעני', חזרו על השיר שלושה פעמים והרבי שליט"א כל 
הזמן במשך השירים עשה מכה בידו הקדושה על הסטענדער, ובסוף הרבי 

שליט"א עשה תנועה יותר חזקה וחזר לבית..

יום ראשון כ"ו באלול תשל"ג 

 . . בשעה 3 מיהרתי ללכת ל770 . . אולם ליד חובבי תורה הודיעו לי שהרבי 
שליט"א נסע לאוהל . . תפילת מנחה בשעה 7:40 ולפני תפילת שמונה עשרה 
הרבי שליט"א רמז למאיר הארליג שיביאו חתן, וכן היה לאחר תפילת שמונה 

עשרה. הביאו את החתן )פריז( ולפני תחנון הרבי שליט"א הביט בחתן.

לאחר תפילת מנחה, כחצי שעה בערך - תפילת ערבית עם הרבי שליט"א . 
. לפני תפילת ערבית, זקן אחד )כנראה שבא כרגע מהארץ( איך שהוא נכנס 
הניח את מעילו איפה שהרבי שלט"א יושב, כולם צעקו עליו ולקחו את המעיל 
. . בסוף תפילת ערבית זקן אחד בירך שהחיינו על שראה את הרבי שליט"א 

פעם ראשונה.

לאחר התפילה כחצי שעה הרבי שליט"א יצא מחדרו וזושא התחיל לשיר. 

התרת נדרים ⋅ ער"ה תשל"ח
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הרבי שליט"א עשה תנועה בידו הקדושה וכולם שרו.

יום שני כ"ז אלול תשל"ג

קמתי בשעה 6:20 לומר סליחות עם הרבי שליט"א. קודם לכן הלכתי למקוה, 
הסליחות התחילו בשעה 7 בבוקר עמדתי במקום טוב.

בתפילת שחרית בקריאת ס"ת הרבי שליט"א לא יצא לקריאה.

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:15. לאחר תפלת מנחה בג"ע התחתון 
היו איש ואשה ובנה, והרבי שליט"א דיבר איתם מספר מילים. לאחמ"כ הרבי 

שליט"א נכנס לג"ע העליון וחזר לדבר איתם, והם יצאו מכיוון עזרת נשים.

לאחר סדר חסידות תפילת ערבית עם הרבי שליט"א, והיום גם כן באו 
הרבה אורחים. 

יום שלישי כ"ח אלול תשל"ג

בבוקר קמתי השכם לסליחות בשעה 5:55, וראיתי פתקה מונחת על הבגדים 
ובה כתוב שאני אעיר את ד.מ. בשעה 6:15. כן הי', הערתי את דוד, אולם 

דוד אמר לי שכבר הרבי שליט"א אמר 
סליחות בלילה בשעה 1:30. 

נדהמתי מאוד, אולם המציאות לא 
לא  ובעה"ב  בחורים  המון  השתנתה. 
אמרו סליחות עם הרבי שליט"א. אמרתי 

סליחות עם איזה מנין ב770.

היום עוד ממשיכים בתיקונים ב770.

בשעה 5:45 הלכנו ל770, ור' מענטליק 
הסביר את המכתב של הרבי שליט"א 
מט"ו מנחם ]אב[. באותו זמן פגשתי את 

. . ר' מוניא ]שניאור[.

כבר בבוקר נודע שיהיה התוועדות 
עם הרבי שליט"א. אני חשבתי שהרבי 

בלילה  למרות שהתקיימה  נסע,  לא  ולבסוף  לאוהל,  היום  ייסע  שליט"א 
התוועדות, ו]לכן[ הפסדתי היום מנחה עם הרבי שליט"א.

בשעה 9:30 בערב התפללתי עם הרבי שליט"א תפילת ערבית. היום הרחיבו 

בסוף ההתוועדות 
הרבי ציווה לרוסי 

אחד שישיר את 
השיר 'סלושבא 

נשא', וכן הי', ושר 
והרבי שליט"א 

במשך כל השיר 
התנועע. בסוף השיר 
קם עם תנועה בשתי 

ידיו הקדושות
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את הבמה מאיפה שהרבי יושב, וזאת ההתוועדות הראשונה שמתוועדים עם 
הוספת הרחבת הבניין.

לאחר התפילה מיד ירדתי ולקחתי את הארגז שלי ממ. שאמרתי שישמור 
אותו לי, ותפסתי מקום טוב בהתוועדות. לאחר כשתי דקות לאחר תפילת 
ערבית הרבי שליט"א ירד מחדרו הקדוש והתחילה ההתוועדות בשעה 9:45.

כשהרבי שליט"א ישב על כסאו צוה 
לנגן ניגון של מאמר, וניגנו. הרבי שליט"א 
התחיל בהמאמר "זה היום תחילת מעשיך". 
המאמר נמשך כחצי שעה, ולאחר המאמר 
שיחות  כ3-4  עוד  אמר  שליט"א  הרבי 

ולאחר מכן נסתיימה ההתוועדות.

באמצע ההתוועדות במספר שירים הרבי 
שליט"א התנועע חזק )בשיר ששרים עם 
המילים "ויהי בימי אחשוורוש"(, וכן הרבי 
שליט"א עשה תנועה בידו הקדושה. כן 
באמצע ההתוועדות הרבי שליט"א רמז 
למספר אנשים שישתו משקה ויגידו לחיים, ביניהם זושא, והרבי שליט"א רמז 
לו שישתה לחיים. הרבי שליט"א גם חייך אליו, והיה זושא שמח מאוד. כן 
בסוף ההתוועדות הרבי ציווה לרוסי אחד שישיר את השיר 'סלושבא נשא', וכן 
הי', ושר והרבי שליט"א במשך כל השיר התנועע. בסוף השיר קם עם תנועה 

בשתי ידיו הקדושות וכך נסתיימה ההתוועדות.

לאחר ההתוועדות כולם יצאו בחוץ, ולאחר כמחצית השעה הרבי שליט"א 
יצא מחדרו הקדוש, וכולם עמדו בחוץ ושרו, והרבי שליט"א עשה תנועה בידו 

הקדושה בחיוך במכונית וגם בחוץ.

יום רביעי ערב ראש השנה תשל"ד

קמתי בבוקר לומר סליחות. כרגיל סליחות של ערב ראש השנה הם קצת 
ארוכות, הסליחות התחלנו לומר אותם בערך בשעה 7, ובשעה 9:45 בערך 
ירד הרבי שליט"א מחדרו הקדוש. אני עמדתי במקום טוב מאוד למרות שהיה 
צפוף מאוד. באו צלמים ובמשך כל הסליחות הצלמים צילמו את הרבי שליט"א.

לאחר התפילה ר' גרונר אסף עשרה מזקני אנ"ש, לא רחוק מהרבי שליט"א, 
ובסוף התפילה הרבי שליט"א אמר לפניהם את התרת נדרים. אני ממש עמדתי 
מול הרבי שליט"א ושמעתי כל מילה ומילה בשעה שהרבי שליט"א הי' אומר 

במספר שירים 
הרבי שליט"א היה 
עושה תנועות בידו 
הק'. בשעה שהרבי 
שליט"א היה עושה 
תנועות בידו הק' 
היו כולם שרים 
בקול רם ואדיר
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את הנוסח מה שצריכים לומר. לבסוף הרבי שליט"א אמר לזקנים יישר כוח 
לשנה טובה ומתוקה.

לאחר התפילה מיד הצלחתי אני וב. לארגן עשרה חברה ואמרנו התרת נדרים. 
לאחר מכן עליתי וכתבתי פדיון נפש אחד לרבי שליט"א בצירוף דאלר, ואחד 
לרבי הקודם )ואת זה קראתי באוהל, וקרעתי אותו והשלכתי אותו בציון(. מיד 
לאחר שכתבתי עמדתי בתור. התור היה ארוך מאוד, אני עמדתי בתור עוד לפני 
המדריגות שליד המדרכה מול 770 . . התור היה הולך מהר, ותוך רבע שעה 
כבר כמעט ניגשתי לרבי שליט"א. סדרתי את החולצה וסדרתי את המעיל, 
ונגשתי לרבי שליט"א. הרבי שליט"א בירך אותי בברכת כתיבה וחתימה טובה.

לאחר מכן מיד רצתי לחדר והחלפתי את הנעלים והבאתי את נעלי הגומי 
. .  ומ. וא. היו כותבים פדיון נפש על נייר עם שורות, ונתתי להם נייר חלק 
משלי. אמרתי להם שיכתבו מחדש ומהר, לפני שיגמרו למסור הפ"נ ב-770 . .

בשעה 4 הלכתי לכיוון 770, ופגשתי את סעדיה. אמר לי שקנה לי בקבוק 
בשביל כוס של ברכה, ומיד הלכתי לבית מרקחת וקניתי עוד שני בקבוקים 

בשבילי . .

עד שעה לפני ראש השנה עוד היו עובדים בבניין )-כל הימים שלפני ראש 
השנה עבדו במרץ כל הזמן(.

הלכתי לכיוון 770, התלבשתי לכבוד החג והתפללתי מנחה עם הרבי שליט"א. 
לאחר התפילה ירדתי לאולם הגדול. בתחילה חשבתי לעמוד ליד הבמה אולם 

כ' תשרי תשל"ו
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מרוב צפיפות הלכתי למקום אחר . .

לאחר התפילה הרבי שליט"א ניגש לפרוכת ונגע בה ובירך גוט יום טוב . .

יום חמישי יום א' דר"ה 

קמתי בבוקר בערך בשעה 7:30 והלכתי למקווה. חזרתי מיד ל-770 ועמדתי 
במקומי, איפה שעמדתי אתמול בערב. בתפילה היה צפוף. הרבי שליט"א ירד 
להתפלל תפילת שחרית בשעה 10 בבוקר. שהרבי שליט"א בא הביא איתו 
שלושה שופרות, והרבי שליט"א ניגש ישר לבימה המיוחדת שעשו לרבי שליט"א 
ושם על הבימה. הסטנדער והתא שנמצא בתוך הסטנדער היה פתוח, ומתי 
שהרבי שליט"א ניגש לסטנדער הניח את השופרות בתוך הסטנדער. כן על 
הבימה היה שולחן עם מפה, ובשעה שהרבי שליט"א ניגש לסטנדער הלכו ר' 

גרונר ובנימין קליין עם 5 חבילות של פ"נ והניחו את החבילות על השולחן.

הגיע הזמן לקרוא את הרבי שליט"א למפטיר, וכל הקהל היה מצטופף 
סביב התיבה. הרבי שליט"א לקח את השופרות, ואיך שהרבי שליט"א עזב 
את הבימה מיד התנפלו עליה הרבה אנשים, ותפסו מקום עליה בכדי לראות 
את הרבי שליט"א. את ההפטרה לא שמענו בכלל, את הברכות של ההפטרה 

הסופיות שמעתי חלש מאוד.

לאחר גמר ההפטרה הרבי שליט"א סידר את החבילות של הפ"נ שהיו מונחים 
על התיבה, ולאחר מכן פרש הרבי שליט"א טליתו עליהם ופניו של הרבי 
שליט"א גם כן היו מכוסים, וכחמש דקות הרבי שליט"א היה נמצא במצב הזה.

לאחר מכן בשעה שהרבי שליט"א הרים את הטלית היו פניו אדומות, והוציא 
את המטפחת וניגב את עיניו הק'. לאחר מכן שוב כיסה בטליתו את הפ"נ וגם 

את פניו הק', ושוב היו פניו אדומות וניגב את עיניו הק'.

ולאחר מכן היו מונחים על השולחן כשלושה – ארבעה שופרות, והרבי 
שליט"א כרך אותם במטפחות לבנות. לפני שהרבי שליט"א תקע שם מטפחת 
על כתפו הקדוש - לא ידוע משום מה - והרבי שליט"א אמר את המזמורים - 

מה שאומרים לפני התקיעות - בניגון.

לאחר התקיעות, הרבי שליט"א לקח את השופרות, ואחריו היו ר' גרונר וקליין 
שלקחו את החבילות של הפ"נ והניחו אותם על השולחן. הרבי שליט"א הניח 

את השופרות בסטנדער בתוך תא התקיעות.

אני עליתי על השולחן הסמוך, מאיפה שעמדתי אבל בצד . . לאחר התפילה 
הרבי שליט"א קרא בקול רם 'גוט יום טוב', ולאחריו כל הקהל שלושה פעמים 
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בקול גדול וחזק . .

חזרתי למקומי לתפילת מנחה. ]תפילת מנחה[ בשעה 5:30. לאחר התפילה 
מיד אני רצתי ויצאתי מהיציאה, איפה שנמצאת הבימה איפה שהרבי שליט"א 
מתוועד, ותפסתי לי מקום על הקרשים, ומשם ראיתי את הרבי שליט"א כשאמר 
תשליך. ממש הרבי שליט"א עמד מולי, וראיתי את פניו הק' בשעת אמירת 
תשליך, ואני אמרתי את התשליך מעל הקרשים. )צעקו עלינו בחורים שעלולים 

הקרשים להתדרדר, אולם אני עשיתי את שלי(.

הרבי שליט"א אמר את התשליך בתוך איזה חדר מוקפת ברשת, וסגרו את 
השער. בפנים היו הרבי שליט"א ור' חדקוב ור' גרונר ור' קליין.

תפילת ערבית הייתה רגיל.

יום שישי יום ב' דראש השנה 

קמתי בבוקר וחזרתי למקומי הקבוע. תפילת שחרית עברה כרגיל כמו יום 
א', ובסוף התפילה הרבי שליט"א אמר גוט יום טוב שלושה פעמים, והקהל 
ענו אחרי הרבי שליט"א גוט יום טוב בקול חזק מאוד. סיימנו את התפילה 

היום יותר מוקדם בערך בשעה 3 אחרי הצהריים.

תפילת מנחה הייתה למעלה בזאל הקטן, והרבי שליט"א אמר שני קדישים, 

כ"ק אד"ש מה"מ עולה לתורה ⋅ חוהמ"פ תשל"ב
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לאחר עלינו לשבח ולאחר המשניות.

לאחר תפילת מנחה התוועדות. אני נטלתי ידיים עוד לפני תפילת מנחה. 
וכל אחד היה תופש לו לחמנייה. ובשעה 6:15 הרבי שליט"א יצא מחדרו 
הקדוש ואמר לאחד מהקהל שיגיד לכולם שיגידו לחיים לפני השקיעה. צוה 
לנגן את הניגונים של הרביים, כעשרה ניגונים, ועל כל הניגונים אמר לר' יואל 
כהן שינגן הניגון של המאמר. לאחר מכן הרבי שליט"א אמר את המאמר ד"ה 
שובה ישראל וכו'. לאחר המאמר הרבי שליט"א אמר שיחה אחת, ולאחר מכן 
הרבי שליט"א בירך על הכוס של ברכה, ושמעתי את כל הסיומים בשעה שהרבי 

שליט"א היה אומר בקול.

לאחר ההתוועדות תפילת ערבית. אני עמדתי רחוק על שולחן אחד, והרבי 
שליט"א אמר קדיש אחד, ולאחר תפילת שמונה עשרה לא אמר שום קדיש.

- שכחתי לכתוב שכל התפילות של ראש השנה הרבי שליט"א היה אומר 
קדישים -

לאחר התפילה הרבי שליט"א אמר גוט שבת. הלכנו לאכול וחזרתי ל770, 
ועוד הרבי שליט"א לא יצא מחדרו הקדוש. באותו זמן היו מספר ניידות של 
משטרה עומדים ליד 770, ושמעתי שנגנב כסף וחפצים מהאזור. בשעה שהרבי 
שליט"א יצא הצדיע לשוטרים במקום, וכן לאחר מספר פסיעות הצדיע הרבי 
שליט"א בהרמת אצבע לעוד שוטר. המשכנו וליוינו את הרבי שליט"א ממש 
עד מול ביתו, ובמשך כל הדרך גם עם שוטר שליווה את הרבי שליט"א עד 
שנכנס ממש לבית. ראיתי כשנכנס הרבי שליט"א לבית ניגש לחדר מצד שמאל 

וסידר את הווילונות לראות שהם סגורים טוב.

יום שבת ג' תשרי

לאחר תפילת שחרית התקיימה התוועדות, והרבי שליט"א נתן לשני חתנים 
שנגשו וקיבלו בקבוק כל אחד מהרבי שליט"א. כן הרבי שליט"א נתן  את 
המזונות ואת היין למלווה מלכה, ואמר הרבי שליט"א שיעשו את זה ברעש. 
וכן הרבי שליט"א אמר מאמר. לפני כן היה ניגון של מאמר, ובשעה 4 הרבי 

שליט"א הפסיק את ההתוועדות והתחיל לחלק כוס של ברכה.

אני ישר אחרי ההתוועדות הלכתי וסגרתי את הארגז שלי בתא, ועמדתי אני 
ומ. במקום טוב, ומשם ראינו איך שהרבי שליט"א מזג לכולם. יותר מאוחר אני 
ומ. ניגשנו. מ. היה עומד אחריי, וכל אחד, רובם קיבלו רק כוס אחד מחמת 
קוצר הזמן לתפילת מנחה. באמצע החילוק הרבי שליט"א אמר לרוסי אחד 
שישיר, ובמספר שירים הרבי שליט"א היה עושה תנועות בידו הק'. בשעה 
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שהרבי שליט"א היה עושה תנועות בידו הק' היו כולם שרים בקול רם ואדיר. 
כן בשעה שהרבי שליט"א נתן למספר ילדים משקה הרבי שליט"א חייך אליהם.

לאחר גמר החלוקה אני הייתי עומד מול הרבי שליט"א למטה הראשון, 
והרבי שליט"א ישב ואכל קצת מזונות ושתה קצת יין ובירך ברכה אחרונה. 
אני עמדתי קרוב וגם ראיתי איך שר' מענטליק אמר לרבי האם להוסיף עוד 

יין בכוס, והרבי שליט"א עשה אותו תנועה בראשו הק' שכן.

לאחר מכן תפילת מנחה. אני עמדתי ממש ליד הבימה איפה שהרבי שליט"א. 
בקריאת ספר תורה בשעה שהרבי שליט"א גמר לעמוד שלישי ילד אחד עשה 
גלילה והרבי שליט"א נגע בו על כתפו שילך לפניו. איך שהילד ירד מהמדרגות 
הבחורים רצו לסחוב את הילד וכבר סחבו. הרבי שליט"א עשה תנועה בידו 
הק', ובראשו הק' - מדוע סחבו את הילד. הרבי שליט"א נגע פעם שניה בידו 
הק' על כתפו של הילד, והילד כל הזמן היה הולך אחרי הספר תורה בשביל, 
והרבי שליט"א הלך אחרי הילד. בסוף מתי שהילד הלך לצד, הרבי שליט"א 

פנה לילד וחייך אליו.

לאחר התפילה הרבי התחיל לשיר את השיר "אתה בחרתנו". לאחר התפילה 
כולם יצאו וחיכו לרבי שליט"א מתי שיצא מחדרו הקדוש, וליוינו את הרבי 

שליט"א עד לבית, וחזרנו לאכול סעודה שלישית "חטוף ואכול" וד"ל.

תפילת ערבית כרגיל. לאחר התפילה חזרה על ההתוועדות עם ר' יואל, ואנו 
חיכינו בחוץ עד שהרבי שליט"א יצא לביתו. בשעה שהרבי שליט"א יצא מחדרו 
הקדוש זושא שר איזה שיר, והרבי שליט"א עשה תנועה בידו הק' וכן הרבי 

שליט"א המשיך לעשות תנועות . . חזרתי לחדר ואני עייף ורצוץ.

כ' אייר תשמ"ג
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בעל-הבית על העיר



בעל-הבית על העיר  |  31

עשרות מפתחות ערים נמסרו אל כ”ק 
אדמו”ר שליט”א מלך המשיח במהלך 
השנים ⋅ כל מפתח שכזה מורה על 
עוד עיר שנכבשה בכוחו של הרבי, על 
עוד נקודה בארץ הקודש בה התגלתה 
מלכותו של הרבי באופן גלוי ⋅ סקירה 
הקודש  בארץ  הערים  על  מיוחדת 
שהעניקו את מפתחותיהם למנהיג 

הדור
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קריית גת

“אני שמח על הערב שהוא חוליה נוספת בקשרים שלנו עם גדול הרוח בדורנו 
ועם חב”ד בכלל. כבוד לנו ואנו גאים על כך שהרבי שליט”א הוא ידיד עירנו.

אנו רוחשים הוקרה וחיבה לרבי ולחב”ד והלואי שיתגשמו שאיפותיהם 
הנעלות.

אני מוסר את מפתח העיר לרבי כדרישת שלום חיה לאישיות הדגולה מאת 
עירנו, אשר כפטרונה ידאג להתקדמותה ושגשוגה, ובבקורו בארצנו בודאי לא 

יפסח על עירנו אשר בידו המפתח של שעריה”.

תיבה קטנה ובה מפתח מוזהב ומעוטר עברה מידו של ראש עיריית קריית 
גת, מר גדעון נאור, אל ידו של ר’ יעקב פלס.

הרב פלס היה מהפעילים הנמרצים בקהילה החב”דית הקטנה שבקריית 
גת. קשריו עם חברי העיריה וראשה סייעו במשך השנים להתפתחות מוסדות 

חב”ד בעיר. 

בעודו עוסק בהכנות לנסיעתו לרבי לקראת חודש החגים תשכ”ג, חש ר’ 
יעקב צורך עז להביא אל הרבי את האות והרושם של הפעילות הענפה בעיר, 

ואת רגשות האהדה וההוקרה של ראשיה אל הרבי.

באמצע חודש אלול, ימים מספר לפני שהמריא אל חצרות קדשנו, פעל ר’ 
יעקב לכנס את חברי העיריה ולדון בנושא. בתום הישיבה הוחלט כי מן הנכון 

ביותר יהיה לשלוח אל הרבי את ‘מפתח העיר’ של קריית גת.

מנהג מסירת ‘מפתח העיר’ היה ועודנו מנהג מקובל במקומות רבים. הענקת 
המפתח - שברובם של המקרים הוא מיצג כבוד מרשים ותו לא, אך יש והוא 
אכן המפתח של משרדי העיר - מראה את ההוקרה וההערכה הרבה המופנה 
כלפי מקבל המפתח, אולם יחד עם זאת, זהו מעשה של כבוד בלבד - ללא כל 

משמעות מעשית.

מספר מפתחות נמסרו אל הרבי בשנים שלפני כן, על ידי אנשים פרטיים 
ומוסדות חב”דיים שונים. אולם קריית-גת זכתה להיות העיר הראשונה ששלחה 

את המפתח שלה אל הרבי.

דבריו החמים של ראש העיר נאמרו בטקס מסירת המפתח לשליח העיר 
הרב פלס, שהתקיים בח”י אלול תשכ”ב. שבוע לאחר מכן כבר בא ר’ יעקב 

בשערי בית חיינו.

במהלך התוועדות קודש בליל ערב ראש השנה, לאחר השיחה החמישית, 
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ניגש הרב פלס אל הרבי, והגיש לו את התיבה המהודרת ובתוכה המפתח.

הרב פלס תכנן להביא את המפתח במהלך היחידות. בבוקרו של אותו יום 
הוא נסע לבקר ידידים ומכרים שהתגוררו בניו יורק, וכשחזר ל-770 שמע כי 
הרב חדקוב חיפשו. הרב פלס הבין שככל הנראה זה בקשר למפתח, ולכן הביאו 

איתו להתוועדות באותו הלילה.

במהלך ההתוועדות הרב חדקוב הבחין ברב פלס, ואמר לרבי כי הוא נוכח 
בהתוועדות, הרבי סימן בידו הק’ לרב פלס לעלות לבימה, ואזי הוא ניגש ומסר 

לרבי את המפתח.

את השיחה שלאחר מכן פתח הרבי 
 - “זהו מפתח - א שליסע  במילים: 
של עיר בישראל, שהובא הנה ע”מ 
להימסר”. לאחמ”כ נשא הרבי שיחה 

שלימה על ענין מסירת המפתח.

צריך  הקודש  בארץ  עיר  כל 
להיראות “עיר אלוקינו” - שבכל צעד 
ושעל יהי’ ניכר שהקב”ה הוא בעל 

הבית של העיר.

העיר מוקפת חומה על מנת שלא 
ל”עיר  שמחוץ  מהעולם  תושפע 
היהודי  על  זה,  עם  יחד  אלוקינו”. 

ערב ראש השנה תשכ"ג ⋅ הרב פלס מוסר לרבי את מפתח העיר קריית גת

מפתח העיר קריית גת בידו הק' של 
הרבי
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לא  השליחות  מוטלת  בעיר  הנמצא 
להסתגר בעיר, אלא לצאת ולהציל יהודי 
נוסף. לשם כך מתקינים בחומת העיר 
שערים, דרכם ניתן לצאת ולהשפיע, וכן 
להכניס פנימה ולרומם את היהודי עליו 

השפיעו.

וזהו ענינו של מפתח, שפותח את 
השער ליציאה להשפיע, וכן מלקט את 

נדחי ישראל ומכניסם בשער הכניסה.

הרבי אף למד מכך הוראה בכללות 
עבודת היהודי בעולם הזה.

לאחר שיחה זו אמר הרב פלס ‘לחיים’ 
של  ניגון  “שינגן  הורה:  והרבי  לרבי, 

קריית גת, של תומכי תמימים, של קישינוב. תנגן ניגון של קישינוב! נו!” )הרב 
פלס היה מנהלה הגשמי של תומכי תמימים קריית גת שנקרא גם ‘תומכי 

תמימים - קישינוב’(

בפני א’ מזקני החסידים התבטא הרבי ואמר בשמחה גלויה: “הגיע לכאן 
אברך הגון וישר מאוד מארץ הקודש, והביא לכאן ‘מפתח’ מראש העיריה של 

קריית גת”...

מספר ימים לאחר מכן, בזמן המיוחד של ‘בין כסא לעשור’, שלח הרבי מכתב 
לראש העיר מר נאור, להלן קטעים מן המכתב:

“אביעה בזה ביחוד תודתי הלבבית עבור מסירת המפתח על ידי 
ב”כ שי’ מהאורחים מקרית גת שנמסר לי בשמו ובשם המועצה 
בעת ההתועדות דערב ראש השנה. גם מלאתי ידי השליח למסור 
לכ’ אישית הכרת תודתי וגם איזה דברים שנאמרו באותו מעמד 

בקשר עם מסירת המפתח . .

וכאן בקיצור:

מפתח עניינו בשנים, לפתוח ולנעול, זאת אומרת, שיש דלת 
ושער שלפעמים צריכים להיות פתוחים ולפעמים סגורים. 
ובחיי האדם הם שני העמודים, הקו דסור מרע, שצריך לנעול 
הדלת בפני השפעה בלתי רצוי’, וקו דעשה טוב, שצריך לפתוח 
להשפעות טובות. וענין זה חל על כל אחד ואחת, הפרט והכלל. 
שכל אחד ואחד, אפילו אם מעמדו ומצבו נעלה ביותר, הרי 

דיוחי העיתונות
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מבקש אל תביאני לידי נסיון, להיות נזהר מהשפעה בלתי רצוי’, 
ולאידך הרי הטוב הוא בלי גבולי, כי קשור עם עצם הטוב השי”ת 
שהוא אין סופי, וצריך להשתדל תמיד להוסיף בטוב, וכפסק 

חכמינו ז”ל מעלין בקדש.

כיון שאחריות כל אחד היא לפי האפשריות והכוחות שניתנו 
לו, יהי רצון שכ’ בתור ראש המועצה וכל חברי המועצה ינצלו 
האמורים,  הקוים  בשני  במילואה,  ואפשריותם  כוחותיהם 
להשתדל שהעיר תהי’ סוגרת ומסוגרת בפני השפעות בלתי 
רצויות ופתוחה לקלוט עניני טוב במדה הכי גדולה . . וגם מובטח 
להם העזר מלמעלה לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות גם 

יחד . .”

לוד

היוזמה להקמת שיכון חב”ד בלוד הועלתה בשנת תשכ”ד, ובחודש אב בשנה 
שלאחר מכן כבר נורתה אבן הפינה באירוע מצומצם. טקס מרשים וגדול יותר 
תוכנן להתקיים בחודש סיון תשכ”ז. פריצתה של מלחמת ששת הימים והנס 

שבניצחון הגדול באותם ימים ממש - כמעט והביאו לביטול האירוע.

למעשה, לאחר מאמץ רב ובהשתדלות עסקנים, הוחלט לקיים את התכנית 
כרגיל, ואף יותר מכך. אישי ציבור נכבדים הוזמנו והגיעו, ובאירוע שהתקיים 

ב’חג הגאולה’ - י”ב תמוז השתתפו מאות אנשים.

ראש עיריית לוד באותם ימים, מר צבי איצקוביץ, נשא באירוע נאום נרגש 
ביותר. והעלה על נס את פועלם המבורך של אנשי ומוסדות חב”ד בעיר.

חודשיים לאחר מכן, תכנן מר איצקוביץ לנסוע לארצות הברית, ובהיותו 
נתון תחת ההתרשמות הכבירה מהאירוע, ביקש להתקבל ליחידות אצל הרבי, 

ולהעניק לו את מפתח העיר לוד.

כך נכתב במכתבו של הרב אפרים וולף - שעמו עמד בקשר - למזכירות הרבי:

“ראש העיר לוד מר צבי איצקוביץ ביקר אצלנו ומסר לנו שהיות והוא נוסע 
לביקור בארה”ב . . בהזדמנות ביקורו מעונין להתקבל ליחידות אצל כ”ק 
אדמו”ר שליט”א, וכן הוא חושב למסור בהזדמנות זו מפתח העיר לוד לכ”ק 

אדמו”ר שליט”א.

בקשר למסירת המפתח חושבים אנו לסדר שישתתף בהתועדות ו’ תשרי 
ובהזדמנות זו שימסור את המפתח . .”
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השתתפותו של ראש ‘עיר מוסדות חב”ד’ 
- כפי שכינה אותה הרבי - בהתוועדות ו’ 
תשרי תשכ”ח תועדה ביומני התקופה. הרבי 
אף נשא שיחה מיוחדת שכוונה אליו בנוגע 
לארץ הקודש, ובעיקר נגד מי שהיה אז שר 

החינוך - חבר מפלגתו של איצקוביץ.

ניגש מר איצקוביץ והגיש  בין השיחות, 
לרבי את המפתח בתוך תיבה מרופדת, בה 
נרשם: “תשורת העיר לוד לידידה הדגול - 
כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש שליט”א”. במהלך 
אותו שבוע זכה גם להיכנס לחדרו של הרבי 

ליחידות.

נרגש  הקודש  לארץ  חזר  איצקוביץ  מר 
מעמדי  את  מלתאר  פסק  לא  הוא  ביותר. 
תמונות  זכה.  להם  והיחידות  ההתוועדות 
שצולמו בעת שדיבר עם הרבי בהתוועדות 
נשלחו אליו ואל עסקני חב”ד בארץ הקודש, 
העיר  ראש  ביקור  ע”ד  לפרסם  דאגו  הם 

והענקת המפתח.

כמובן ופשוט, מאותו יום ואילך הפעילות החב”דית בעיר הלכה והתעצמה.

למעלה מעשרים שנה לאחר מכן, עלה מר מקסים לוי על כסא ראש עיריית 
לוד. ליבו של מר לוי היה חם לכל ענייני יהדות וקדושה, והוא תמך נלהבות 

בפעילות החב”דית בעירו.

לקראת יו”ד שבט תשמ”ה, תכנן מר לוי לנסוע לבקר בחצרות קדשנו. וכך 
נכתב במכתב שנשלח למזכירות הרבי: “אחדשה”ט, ידידנו מר מקסים לוי ראש 
העיר לוד, מתעתר לנסוע בעז”ה לקראת יו”ד שבט הבעל”ט לניו יורק, וברצונו 
לבקר בחצרות כ”ק אדמו”ר שליט”א, ובעת התוועדות יו”ד שבט ברצונו למסור 

לידי כ”ק אדמו”ר שליט”א את מפתח העיר לוד.

והננו לשאול באם אכן יוכל למסור מפתח העיר לוד לידי כ”ק אדמו”ר 
שליט”א בעת התוועדות יו”ד שבט, כדי שיוכל להחליט באם לנסוע לניו יורק 

באם לאו, כי בזאת תולה נסיעתו זו”.

לפועל, לא התקיימה באותה שנה התוועדות יו”ד שבט ביום חול, ומר לוי 
דחה את נסיעתו.

ידיעה בעיתון 'בכרם חב"ד'
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מספר שנים לאחר מכן, לקראת כינוס השלוחים תנש”א, נסע מי שהיה 
החוליה המקשרת בין מר לוי לחב”ד - הרב יעקב גלויברמן אל הרבי.

בחלוקת הדולרים של ראש חודש כסלו, ניגש הרב גלויברמן עם המפתח, 
וכאשר הגיש אותו אל הרבי ואמר כי זהו מפתח העיר לוד שאל הרבי: “פון 

מקסים לוי?” 

הרבי מסר לר’ יעקב דולר עבור 
ראש העיר, ועוד דולר עבור המפתח 
ואמר: “יישר כח עבור המתנה. ע”פ 
דין כשמוסרים מפתח מוסרים את כל 
הבע”ב’תישקייט של העיר הנ”ל”. ר’ 
יענקל אמר - “אכן, הרבי הוא בעל 
הבית” - וע”כ זכה לחיוך רחב ולדולר 

נוסף…

אילת

ישראל  הרב  יצא  תשל”ו,  בשנת 
גליצינשטיין לשליחות בעיר אילת. עם 
הגיעו למקום, יצר הרב גליצינשטיין 

ר"ח כסלו תשנ"ב . הרב גלויברמן מוסר לרבי את מפתח העיר לוד

י"א ניסן תשל"ו . הרב גליצינשטיין אומר 
'לחיים' לרבי לאחר מסירת מפתח העיר
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קשרים עם חברי העיריה והעומד בראשה 
- מר גדי כץ.

שנה,  באותה  ניסן  י”א  בהתוועדות 
מסר הרב גליצינשטיין את מפתח העיר 
לרבי. הרבי הביט במפתח ובמכתבו של 
ראש העיר שצורף אליו. הרבי הורה לרב 
גליצינשטיין לאמר לחיים עבור ראש העיר. 

לפני חזרתו לארץ, ביחידות, העניק לו 
הרבי מאה לירות להעניק לראש העיר. 
בעיתונות הכללית דווח על כך באותם 

ימים.

י”א ניסן  בשנה שלאחר מכן, לקראת 
תשל”ז - יום מלאות שבעים וחמש שנה 
להולדת הרבי, ארגן ר’ שלמה מיידנצ’יק 
מכתבי ברכה לרבי מאנשי הממשל ונכבדים 
מארץ הקודש. במהלך ההתוועדות ניגשו 

אורחים רבים והגישו לרבי את מתנתם. ביניהם ניגש ר’ שלמה והביא לרבי בין 
השאר גם את מפתחות הערים תל אביב וראשון לציון. 

צפת

להתייחסות מיוחדת במינה זכתה העיר צפת לאחר הענקת המפתח לרבי.

היה זה בחודש סיון תשל”ח, באותה העת בה התוועדויות הרבי היו נערכות 
במוצאי השבת. במוצאי שבת מברכים תמוז התייצבו ראש עיריית צפת - מר 
אהרן נחמיאס - יחד עם כמה מחברי העיריה, על בימת ההתוועדויות ב-770.

במהלך ההתוועדות חייך אליהם הרבי רבות, ולאחר אחת השיחות, ניגשו 
והגישו לרבי את המפתח.

בסרט ההקלטה ניתן לשמוע כיצד הרבי אומר לראש העיר: “אתה יודע 
בוודאי שכשנותנים המפתח זהו סמל שנותנים הבעלות על העיר, זהו הפירוש 
הפשוט”. לאחר מכן דיבר ראש העיר עם הרבי וסיפר לו על התקדמות בניית 
קריית חב”ד בעיר. הרי עודדו ואמר לו כי בניית הקרייה היא רק השלב הראשון…

לאחר שהתיישבו במקומם, שלח הרבי את הרב גרונר לומר להם שיחכו לשיחה 
הבאה. השיחה שלאחר מכן הוקדשה כולה לעיר צפת ומעלותיה המיוחדות, 

דיוחי העיתונות
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מחרת י”א ניסן תשל”ב - שנת השבעים לנשיאות הרבי, נכנס ל
ליחידות הרב משה יצחק העכט. במהלך היחידות, מסר הרב 
העכט לרבי את מפתח העיר ‘ניו הייבן’. הרב העכט העלה על הכתב 

את תוכן היחידות:

כ”ק אד”ש: אצלי אין זה בדיחה )דז’אק( כשאני מקבל “מפתח” בפרט 
ע”פ המובא בהלכה שכשמקבלים מפתח נהיים )ווערט מען( בעה”ב.

כ”ק אד”ש: האם הוא )רה”ע( יהודי?

הרב העכט: לא, הוא גוי. וזהו הפעם הראשונה שמוסרים מפתח 
של עיר.

כ”ק אד”ש: מהיכן ידע כל הענינים, האם מסרת לו?

הרב העכט: הוא היה בחגיגות היובל )25 שנה לפעילות הרב העכט 
בנ.ה.( שם שמע אודות הרבי וכו’.

כ”ק אד”ש: הרי עכשיו הוא הזמן שצריך להיות “ואשרו אתכם כל 
העמים”.

כ”ק אד”ש: אני מקבל ה”מפתח” לא כענין אישי )אלץ פריוואטישע 
ענין(, אלא כהכרה במוסדות שיש לי הזכות לעמוד בראשם. ומסירת 
המפתח הרי זו הוכחה שהוא )רה”ע( מרוצה מכך שא’ מהמוסדות הוא 
בעירו. וזה גם אומר שהוא מוכן לעזור למוסדות עם כל האפשרויות 
שברשותו. הוא כותב יפה מאוד על “בית חנה” )מוסד שהוקם ע”י 

הרב העכט(.

הרב העכט: דער רבי זאל זיין געזונט ] - שהרבי יהיה בריא[.

כ”ק אד”ש: חסידים זאלן זיין געזונט און מ’זאל פרייען זיך מיט 
חסידים ] - שחסידים יהיו בריאים ושנשמח עם חסידים[.

הרב העכט: חסידים מיט’ן רבי’ן זייינען אלע מאל פרייליך ] - 
חסידים עם הרבי תמיד שמחים[.
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והיתה גדושה בביטויים מיוחדים ונדירים.

כמה חדשיים לאחר מכן, נכנס הרב אריה לייב קפלן ליחידות. הרב קפלן 
- שהיה מייסד קריית חב”ד בצפת - הוא שהיה החוליה המקשרת בין מר 

נחמיאס לחב”ד.

ביחידות אמר לו הרבי דברים מיוחדים במינם ]תוכן[: “בנוגע לראש העיר, 
הרי אין מילים לתאר את חשיבות הענין. הוא מסר מפתחות, וזהו לא פשוט, 
הרי עי”ז מוסרים את הבעלות. צריך להראות לו את הגמרא בבבא-בתרא שעי”ז 
קונים את הכל. וצריך למסור לו שאני סומך עליו שהוא עושה ברשות - שהוא 

יהיה מרוצה, שאני אהיה מרוצה ושהקב”ה יהיה מרוצה. לומר לו את זה”.

לאחר מכן הרבי הוסיף: “כשנותנים מפתחות של בית קונים את כל הבית 
וכמו”כ כשנותנים מפתחות של שערי העיר - קונים את כל העיר”.

טבריה וראשון לציון

בשנת תשד״מ נמסרו לרבי מפתחות של מספר ערים חשובות בישראל.

על בלאנק רשמי של עירית טבריה, כתב בשלהי שנת תשמ״ג מר יגאל ביבי 
- ראש העיריה - אל הרבי:

"לכבוד מעלת כב׳ האדמו״ר מליובאוויטש שליט״א

השלום והברכה.

והוקרה,  כבוד  ברגשי 
הריני לברך את כב׳ תורתו 
שנת  טובה,  שנה  בברכת 

ברכה והצלחה.

את  לראות  ליבי  שמח 
של  הברוכה  פעולתם 
שליחי מצווה חסידי חב״ד, 
רבה  במסירות  הפועלים 
בעיר הקודש טבריה תוב״א, 
ובקירוב  הנוער  בחינוך 
הלבבות לאבינו שבשמים, 

קידוש השם ממש . . 

מכתב הרבי לראש עיריית טבריהכב׳ תורתו, אנו זקוקים 
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לרחמי שמים. בברכתו נתברך לשנה טובה.

אנו מתכבדים לשלוח עם הרב אייכמן לכב׳ מפתח העיר טבריה. יפתח שער 
בעת נעילת שער.

טבריה עמוקה מכולם, וממנה עתידים להיגאל״.

הרב דב טייכמן -מהפעילים הראשיים בעיר, מסר לרבי את המפתח לקראת 
ראש השנה תשד״מ.

מענהו של הרבי לראש העיר נשלח במכתב מיוחד הנושא את התאריך ׳בין 
כסה לעשור׳, והוא נפתח במילים ״בנועם מאשר אני קבלת מכתבו מכ״ו אלול, 

חודש הרחמים תשמ״ג, בצירוף מפתח העיר טברי׳״.

כאברך צעיר התיישב הרב יחיאל מלוב בעיר ראשון לציון, וכבר במשך 
שנות הלמ״דים פעל גדולות בסביבתו. בשנת תשד״מ נבחר לראשות העיר 
מר מאיר ניצן - שהיה בקשרים טובים עם הרב מלוב, באמצעותו יצאה אל 

הפועל מסירת המפתח.

טקס מסירת המפתח נערך ברוב עם, ובנוכחות חשובי חסידי חב״ד. נכחו 
בין השאר הרב אשכנזי ע״ה, ו׳הפרטיזן׳ - ר׳ זושא וילימובסקי. ראש העיר נשא 

נאום נרגש, והעניק לרב מלוב את המפתח ע״מ למוסרו לרבי.

בבוקרו של חג הפורים באותה השנה, לאחר תפילת שחרית וקריאת המגילה, 
נעמד הרב מלוב ליד דלת המעלית - בכניסה ל׳גן עדן התחתון׳. כשיצא הרבי 

ראש העיר מוסר את מפתח העיר לרב מלוב
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מהמעלית, ניגש הרב מלוב והגיש את המפתח. הרבי נטל את המפתח לידו, 
ואמר לרב מלוב: ״א גרויסן ישר כח״.

הרבי בירך את הרב מלוב בעוד כמה וכמה ברכות פרטיות, ובסיום הדברים 
אמר: ״מן הסתם תיתן לו להבין את המשמעות העמוקה והפנימית של ׳ראשון 

לציון׳".

מפתח נוסף שהוענק באותם ימים, הוא של קרית טבעון.

מי שהביא אותו אל הרבי היה הרב יהודה זילברשטיין, שהיה רבה של הקרייה. 
הרב זילברשטיין לא היה חסיד חב״ד במובן הפשוט, ואת תלמודו קנה בישיבות 
ליטאיות מובהקות. אולם מעת שגילה את תורת הקבלה והחסידות - ליבו נמשך 

אל חסידות חב״ד ואל הרבי.

כמה שבועות לפני כן, יזם הרב זילברשטיין הדפסת ספר התניא במועצת 
טבעון, הוא נסע במיוחד אל הרבי על מנת להעניק את ספר התניא - ויחד עימו 
את מפתח המועצה. את המפתח וספר התניא הוא הכניס אל הרבי בבוקרו 
של יום ט״ז אדר - ובליל אותו יום, לאחר היחידות הכללית לאורחים שהגיעו 

לחג הפורים - הודה לו הרבי על המפתח וספר התניא.

מספר חדשים לאחר מכן הצטרפה גם רמלה לרשימת הערים שזכו לתת את 
מפתח דלתותיהם לנשיא הדור.

מי שהביא זאת לרבי, היה הרב יוסף כהן, רב שכונה ברמלה, שזכה להביא 
זאת בצירוף מספר ספרים ומכתבים.

ע״כ הוא קיבל מענה מהרבי: ״הספ׳ מכופ״נ ] = הספרים מכתב ופ״נ[ והמפתח 
נת׳ ות״ח, הפ״נ יקראו בל״נ עה״צ״.

ומלכותו בכל משלה

במהלך השנים שלאחר מכן, הפעילות החב״דית בארץ הקודש גדלה עשרת 
מונים. השלוחים התפרסו על פני כל ארץ הקודש, בתי חב״ד נפתחו כמעט 
בכל עיר ועיר - הבאת מפתח העיר לרבי היתה גולת הכותרת והסימן לכבישת 

עוד מעוז על ידי צבא הרבי.

החל משנת תשמ”ו - בה החל הרבי לחלק דולרים מידי יום ראשון, טקס 
מסירת המפתח עבר אף הוא אל החלוקה. ראשי הערים או השלוחים מעניקים 
לרבי את המפתח, והרבי מעניק להם ברכה ואף דולר מיוחד לברכה עבור העיר.

עם זאת, גם בשנים אלו היו כמה אירועי מסירת מפתח מיוחדים.
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בשנת תש”נ, נסעו קבוצה של שלושה ראשי ערים לניו יורק, ראשי הערים 
שדרות, חצור הגלילית ואופקים.

ביום שני, ט’ תמוז תש”נ, התייצבו השלושה ב-770 וביקשו למסור את 
המפתח לרבי באופן אישי. המזכיר הרב גרונר הסביר להם כי ייאלצו להמתין 
עד יום ראשון הבא. שובם לארץ הקודש תוכנן לאמצע השבוע, והם הסבירו 
לרב גרונר כי לא יוכלו להמתין עד יום ראשון; ומאידך - לא יוכלו לשאת את 

זה שתושבי עירם ידעו שהם היו בניו-יורק ולא ביקרו אצל הרבי.

לבסוף הורה להם הרב גרונר להמתין בכניסה לחדרו של הרבי, בגן עדן 
התחתון. לאחר תפילת ערבית, כשעלה הרבי לחדרו, ניגשו השלושה ומסרו 

את האותות ומפתחות עריהם.

הרבי לקח את המפתחות בידיו הק’ ואמר:

תודה רבה. על פי הלכה, כשמוסרים מפתח אזי מוסרים ג”כ 
הבעלות של הענין שזה המפתח שלו. אני בכלל מתחשב בדעת 
הציבור, לכן לא אתערב בהנהלת המושב רק הדגשה מיוחדת 
- לעמוד חזק בכל הענין של שלימות התורה, וזה תלוי גם כן 
בשלימות הארץ ובשלימות עם ישראל על ידי החזקת התורה.

ראשי הערים אצל הרבי . ט' תמוז תש"נ
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הרבי הוסיף ואמר:

יהי רצון שתהיה שלימות גם בחוץ לארץ, ועיקר השלימות תהיה 
בביאת משיח צדקינו. עוד הפעם תודה לכל תושבי המקום ללכת 
מחיל אל חיל. בשורות טובות, הצלחה רבה. נסיעה בהצלחה 

רבה.

ראשי הערים נשקו לידו של הרבי, והרבי פתח את דלת חדרו הק’. בעודו 
עומד על המפתן, הסתובב הרבי בפנים מאירות שנית אל ראשי הערים, והוסיף:

אני רגיל להזכיר מה שכתוב בתלמוד - בתורה, שאיש מארץ 
ישראל כשמבקר בחוץ לארץ, בחזרתו לארץ הקודש חכמתו 

נעשית בכפליים.

הרבי חייך אליהם חיוך רחב ונכנס אל חדרו.

אור עקיבא

הרב אליעזר שמולביץ - שליח הרבי לאור עקיבא - קיסריה, זכה גם הוא 
למסור את מפתח עירו אל הרבי, בחודש טבת תש”נ. את ברכתו של הרבי, 
רצה הרב שמולביץ להעביר לראש העיר באופן מיוחד, לצד הדולר שקיבל 

בשביל העיר ותמונה מהמעמד.

הרב שמולביץ העלה עלי כתב את נוסח ברכתו של הרבי )עבודת הניסוח 
נעשתה על פי סרט ההקלטה של דברי הרבי(, ומסרה לרב טוביה בלוי על מנת 
שינסח זאת כראוי. את הנוסח המוכן שלחו אל המזכירות, וזכו שנוסח זה היה 

למראה עיני הרבי, שאישר אותו!

הנוסח המלא:

“בעזהי”ת

דברי הרבי מליובאוויטש שליט”א

בעת מסירת מפתח העיר של אור-עקיבא ע”י הרב אליעזר 
שמולביץ

הנני מברך את אור-עקיבא בברכת הצלחה רבה, ושתזכה להיות 
עיר ואם בישראל

לפי ההלכה, מי שנותנים לו מפתח של מקום - קונה בכך את כל 
הנכסים שבמקום. ולכן אני מקווה שמסירת המפתח לי מהווה 
ביטוי לנכונות להתנהג בדרך שבה הנני רגיל לכוון את כל הפונים 
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אלי, ובכללם אלה שמביאים לי מפתחות של ערים וישובים

אין לחשוש מכך, שכן כוונתי - התנהגות על-פי ההלכה, כפי 
הנפסק בשולחן ערוך והרי כל מי שמתנהג לפי השולחן ערוך 

- טוב לו מכל הבחינות

ויהי רצון, שכל האמור יתבצע בשמחה ובטוב לבב”

בשנת תשנ"ג, כחלק מהתנופה האדירה ב'מבצע משיח', החל הרב יצחק ליפש 
- מנהל צא"ח בעיר הקודש צפת, לעסוק 
בהחתמת נבחרי ציבור וראשי ערים על 
מכתבי ברכה לרבי, כשיחד עם זה הוא 
דואג שימסרו את מפתחות עריהם לרבי. 

השבועון 'כפר חב"ד' מדווח על כך:

הזאת  בארץ  עיר  ראש  כמעט  "אין 
שטרם פגש או לפחות שמע על הרב 
יצחק ליפש, מנהל צעירי חב"ד בצפת. 
מהם  לבקש  שבא  ה'מוזר'  החב"דניק 
"כדי  לרבי,  העיר  מפתח  את  למסור 

שהעיר תתנהג כמו שצריך", ולחתום על מכתב ברכה לרבי שליט"א ובקשה 
שיופיע מיד ויוליכנו לירושלים עיר הקודש ובית המקדש ייבנה מיד".

בגוף הכתבה מוזכר גם ענין שהיה אז כה בוער - שלימותה של ארץ ישראל. 
והרב ליפש מספר:

"כשמסרנו את מפתח הגולן לרבי, הביעו רבים את תקוותם, גם מעל גבי 
העיתונות, שהם מקווים שזכות מסירת המפתח לרבי תמנע בסופו של דבר 
את מסירת הגולן. גם רבים מתושבי יש"ע מביעים כל הזמן תקוה שמסירת 
מפתחות הישובים לרבי תוסיף לבטחונם. לא מזמן יצאה לרבי משלחת מיוחדת 
של נציגי יישובי השומרון עם מפתחות הישובים ותעודה חתומה ואחר כך 

אמרו לי שעכשיו ירגישו יותר בטוחים".

התעוררות רבה חלה בעקבות פעילותו של הרב ליפש בענין. שלוחים רבים 
דאגו שגם ראש-עיר מקום שליחותם ישלח את מפתח העיר לרבי. תעודה 
מיוחדת ייצר ר' יצחק באותה התקופה, היא הייתה נשלחת לכל שליח שחפץ 

לשלוח את מפתח עירו.

נוסח התעודה היה:

כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח רבי מנחם מענדל 

דיווחי העיתונות
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שניאורסון מליובאוויטש.

הנני ראש העיר . . אשר בארץ הקודש מתכבד בהוקרה והערכה 
רבה להגיש לכבוד קדושתו את מפתח העיר.

תפילתנו ובקשתנו שכבוד קדושתו יופיע מיד מתוך בריאות 
שלמה בארץ הקודש ויוליכנו לירושלים עיר הקודש ולבנין בית 

המקדש בגאולה השלמה.

תחת שמו וחתימתו של ראש העיר, הופיע הכרזת הקודש:

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

עמנואל

ביום ראשון - א’ תמוז תשמ”ז - 
במהלך חלוקת הדולרים נמסר לרבי 

מפתח העיר עמנואל.

אריאל

מר רון נחמן  - ראש עיריית אריאל 
מסר לרבי את מפתח העיר. ע”כ אמר 

לו הרבי: “על פי הדין במסכת בבא 

בתרא, כשמוסרים מפתח - מוסרים 

למעשה את כל העניינים שזה המפתח 

שלהם, ולכן, בודאי יהיו אצלכם גם 

שיעורי תורה. בתורת החסידות כבר 

יש; קיבלתי מכתב משם שכבר יש 

לכם שיעורים בחסידות - אבל אל 

תסתפקו בזה, שיהי’ כפליים לתושי’”.

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח  נוספות שזכו למסור  ערים 
שליט"א את מפתחותיהם:

טקס הענקת מפתח העיר מעלה אדומים ע"י שליח הרבי הרב שמלה
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מגדל

ראש המועצה המקומית של מגדל 
מסר את המפתח ואמר: אני ראש 
המועצה המקומית של מגדל, אני 

נותן לך את מפתח העיר.

“השי”ת  שליט”א:  אדמו”ר  כ”ק 
יצליחך לנהל את כל המועצה ואת כל 
המפעל בכיוון המתאים וכולם יתברכו 
בכוח”ט ושנה טובה ומתוקה, בארצנו 
הקדושה באופן של שלום אמיתי מבלי 
כל וויתורים”. )כ”ק אדמו”ר שליט”א 
הוסיף עוד סכום ואמר:( “השתתפות 

בהוצאות הנסיעה”.

מגדל העמק

ראש המועצה האזורית של ‘מגדל 
העמק’ הגיע לחלוקת הדולרים בר"ח 
אלול תשמ"ח, ומסר לכ”ק אדמו”ר 
‘מגדל  העיר  מפתח  את  שליט”א 

העמק’.

בהנהגת  בהצלחה  בירכו  הרבי 
המועצה, ושכל יושבי הארץ יבורכו 
בכתיבה וחתימה טובה שנה טובה 
ומתוקה מתוך שלום אמיתי מבלי כל 

וויתורים.

הרבי אף הוציא מכיסו סכום כסף 
כהשתתפות  המועצה  לראש  ונתן 

בהוצאות הנסיעה.

חדרה

ברכה מיוחדת ונדירה אמר הרבי 
לאחר מסירת מפתח העיר חדרה ע”י 
“איך עפנט  השליח הרב קופצ’יק: 

די שטאט אף אלע עניני טוב, און 
תו”מ, און איך פארשלוס די שטאט 
פאר אלע ענינים בלתי רצויים” ] = 
הנני פותח את העיר לכל עניני טוב 
ותומ”צ והנני נועל את העיר בפני כל 
עניינים בלתי רצויים[ ונתן לו דולר 
נוסף ואמר “מסתמא דא א פושקא אין 
בנין העיריה זאלסט געבן דארטן אף 
צדקה” ] = מסתמא יש קופת צדקה 
בבנין העיריה. תתן זאת שם לצדקה[.

עתלית

את  מסר  אקסלרוד  משה  הרב 
מפתח העיר עתלית וע"כ אמר הרבי: 
"שיהיה הצלחה רבה ומופלגה. תודה 
רבה, וכל המברך מתברך בברכתו של 

מפתח העיר 'בת ים'
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מפתח העיר ירושלים

הקב"ה. בשורות טובות". הרבי העניק 

בשביל  "זה  ואמר:  נוסף  דולר  לו 

הטרחה להביא את זה".

תל מונד

את  הגיש  שעתל  עמרם  הרב 

מפתח העיר תל מונד. הרבי החזיק 

ידיו  בשתי  הממוסגר  המפתח  את 

ואמר:  ממושכות  בו  התבונן  הק', 

"הצלחה רבה, ותודה רבה. בשורות 

נוסף  דולר  העניק  הרבי  טובות". 

ואמר: "בשביל כל התושבים שם. יש 

לך בוודאי קופת-צדקה כללית, תיתן 

את זה בקופת הצדקה הכללית של כל 

העיר, או ועד העיר". ונתן לו דולר 

נוסף ואמר: "ואת זה תתן לצדקה 

בשבילך. בשורות טובות".

קריות

הגיש  אוירכמן  הרב  השליח 
שלושה מפתחות של הערים קריית-
ים, קריית-מוצ'קין וקריית-ביאליק 
הרבי  הערים.  ראשי  ע"י  שנמסרו 
אמר: "בוודאי תסביר להם שעל פי 
דין, כשמוסרים מפתח, אזי מוסרים 
כל  על  הבעל-הבית'ישקייט  כן  גם 
העניינים שמפתח זה פותח. שיהיה 
בהצלחה רבה. לאחר מכן מסר לו 
הרבי שלושה דולרים נוספים: "בשביל 
שלושת המפתחות. ברכה והצלחה".

ירושלים

מיוחדת  משלחת  תשנ"ג,  בשנת 
של נשי חב"ד מירושלים עיר הקודש 
חג  נסעו לחצרות קדשינו לקראת 
השבועות. הם הביאו עמם מפתח 
מעשה ידי אמן, מתנת ראש העיר 

טדי קולק לרבי.

למפתח צורף מכתבו של מר קולק 
לרבי, בו הוא מאחל רפואה שלימה 
לרבי, וכותב: אני מצטרף לתפילות 
תבריא  וכאשר  מהירה,  להחלמה 
נשמח אם תגיע ותבקר בירושלים. 
אני שולח לך דוגמת מפתח, כאשר 
המילים  חרוטות  העליון  בחלקו 
"שער הרחמים", שהוא אחד משערי 

מפתח העיר מעלה אדומים



הקודש  עיר  העתיקה,  ירושלים 
והמקדש".

נוה מונוסון

הרב  מסרו  תנש"א,  בכ"ה תשרי 
יעקב סגל והרב יוסף שטרסברג את 
מפתח העיר 'נוה מונסון' לידי הרבי. 
הרבי התבונן במפתח בחזקה ואמר: 

"הצלחה רבה ויישר כח גדול".

מצפה רמון

ביישוב  שליח  מלכה,  מיכאל  ר' 
מצפה רמון, מסר לרבי את מפתח 
כסלו  בחודש  כבוד  ותעודת  העיר 
תשנ"ב. הרבי העניק לו דולר נוסף 
ואמר: "הצלחה רבה בשביל כל תושבי 
"ושיהיה  נוסף  דולר  מצפה רמון", 
'מלאים מצוות כרימון'", ודולר רביעי 
"שיהיה ברכה והצלחה בשביל כל 

היהודים שם".

עפולה

בעת  תשנ"ב,  רבה'  ב'הושענה 
חלוקת ה'לעקאח', מסר הרב שלמה 

את   - עפולה  בעיר  - השליח  סגל 

מפתח העיר. יחד עם הרב סגל ניגש 

גם מר עובדיה עלי, שהיה לפני כן 

ראש עיריית עפולה ובאותה העת 

והיה  הביטחון,  שר  כסגן  שימש 

מהיוזמים של הענקת המפתח.

נצרת עילית

בשנת תשל"ט נפגש ר' דוד נחשון 

מר  עילית  נצרת  עירית  ראש  עם 

מנחם אריאב, ושכנע אותו למסור 

את מפתח העיר לרבי.

יחד עם מכתב בו הוא מפרט את 

מבחינה  העיר  של  הקשה  מצבה 

התפתחותית ובקשת ברכה, הוא שלח 

את המפתח עם הרב נחשון אל הרבי.

הרבי שלח מכתב תשובה אל ראש 

העיר, בו מוזכר גם הרב נחשון בתור 

השליח להעברת המפתח. תוכנו של 

המכתב הוא - שכיוון שנצרת היא 

עיר ואם בישראל הרי שהיא תוסיף 

ותגדל - כפי שאכן אירע.

מפתח העיר עפולה נמסר לרבי
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עירו של נשיא הדור
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פעמים מספר התייחס הרבי ליחודיותה של העיר ניו-יורק. 
היא שנחשבת בעיני העולם למרכז החומריות, סמל לתאוות 
ממון ורדיפת שררה, הייתה למקום מושבו של נשיא הדור, 
מקום ממנו משפיע אורו הגדול אל כל קצווי ארץ • מספר 
ראשיה של העיר, חברי העיריה, סנאטורים מטעמה ומושליה 
זכו לקשר וליחס מיוחד מהרבי. מאלו שהגיעו ליחידויות 
ארוכות, אחרים זכו לקבל דולר של ברכה מידו הק', וחלק 

מהם אף זכו להשתתף בהתוועדויות קדשו של הרבי

יהודי בשושן

בהתוועדות פורים תשכ"ט התייחס הרבי לנשיאת משרות ציבוריות ע"י 
יהודים. "כאשר רוצים לילך למקום חדש ולפעול ענין חדש, שבו יש מחלוקת 
גדולה בין קכ"ז מדינות . מוטב שייעשה הדבר ע"י אינו יהודי . . כאשר יהודי 
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צריך לעשות זאת - אזי מתחיל לחשוב שאם ילך בדרך המיצוע ובדרך הטוב 
יחשדו בו שעושה זאת בגלל היותו נגוע בדבר, ולכן, כדי למנוע חילול השם, 
ולמנוע מלחמות וכו', מוכרח לוותר. משא"כ כאשר הדבר נעשה ע"י אינו 
יהודי. אלא, שהיהודי שנמצא בשושן הבירה צריך לעמוד מאחורי האינו יהודי, 

ולהבטיח שהנהגתו תהיה כדבעי"

שיחה זו, כוונה לעבר יהודי שהגיע לאותה התוועדות, שמו היה ג'יימס 
שאווער. מר' ג'יימס היה פוליטיקאי פעיל, והוא התמודד על מועמדות המפלגה 
הדמוקרטית לראשות עיריית ניו-יורק. התוועדות פורים הייתה בעיצומה 
של מערכת הבחירות המקדימות, וכמעט שנה לפני הבחירות עצמם. לאחר 
ההתוועדות שאל הרבי את המזכיר הריל"ג ע"ה, האם מר ג'יימס נכח בהתוועדות 

בעת השיחה שהופנתה אליו.

בשבוע שלפני הבחירות, הגיעו אל הרבי ליחידות שלושה מהמתמודדים על 
התפקיד לקבלת ברכה. מר ג'יימס אכן לא נבחר לתפקיד, ומי שהמשיך לאחוז 

בכיסא הוא מר ג'ון לינדזי, שהחזיק בו מאז חשון תשכ"ו.

מר לינדזי זכה להיות אצל הרבי מספר פעמים ביחידות. לקראת מערכת 
הבחירות הראשונה בה התמודד על ראשות העיר בשנת תשכ"ו הוא הגיע 
ליחידות, אולם לא סיפר מאומה על דבריו עם הרבי. במהלך כהונתו זכה 
ליחידות נוספת, בחודש כסלו תשכ"ט. יחידות זו נערכה במהלך תקופה סוערת 
של פרעות וונדליזם מצד תושבי ניו יורק השחורים. הרבי עוררו ע"ד הצורך 
לשמור על תושבי השכונה ובעלי העסקים היהודיים, והנחה אותו כיצד יש 

מר גו'ן לינדזי ביחידות אצל הרבי
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לטפל בפורעים ולגרום לשקט לשוב ולשרור ברחובות ניו יורק.

מספר שבועות לאחר בחירתו בפעם השניה, בשבת פרשת וישב תש"ל, גילה 
הרבי מעט מדבריו עם ראש העיר, ביחידות שנערכה לאחר בחירתו - מספר 

שבועות לפני כן.

היה זה בשיאו של המאבק על אופיה של שכונת 'קראון הייטס', כאשר הרבי 
נלחם בנטישת היהודים מהשכונה. הרבי אמר שדיבר עם ראש העיר על הצורך 
בחיזוק השכונה, ודרש ממנו שיפעל להגברת השמירה בשכונת 'קראון הייטס', 
בברוקלין, ובניו יורק בכלל. הרבי אף אמר שראש העיר הבטיח לתת כסף למען 

התפתחות השכונה היהודית, בניית מבני ציבור, אולמות וכו'.

בעיר הבירה של חב"ד

מר לינדזי עמד בקשר חזק עם מוסדות חב"ד בניו יורק ואף בארץ הקודש. 
הממוצע המקשר בינו לבין מוסדות חב"ד היה ר' שלמה מיידנצ'יק. הקשר 
עם מר לינדזי וראשי העיריה שאחריו הגיע לר' שלמה מכורח תפקידו הרשמי 

ותוארו כראש עיריית כפר חב"ד.

מר לינדזי נישא על כפים בעת ביקורו בכפר חב"ד



54  |  ימי הסליחות

במהלך חודש תשרי, בהיותו בחצר הרבי, נשלח ר' שלמה פעמים רבות 
להיפגש עם ראשי ערים בארצות הברית ובקנדה. עם ראשי עיריית ניו יורק 
היה נפגש גם כן. אופיו הלבבי והיותו איש שמח גרמו לקשר להיות כה אמיץ 

וידידותי.

מלבד היותו אוהד חב"ד, היה מר לינדזי גם אוהב ישראל ובעל גישה פרו 
ישראלית מובהקת, ותמך בהתישבות בארץ הקודש בעזרת קשריו המרובים 
וכספו. מר לינדזי ביקר מספר פעמים בארץ הקודש, וביקוריו כללו גם סיור 
בכפר חב"ד. במהלך היחידות לה זכה בתשכ"ט, הביא אל הרבי תמונות של 
היישוב החב"די בארץ הקודש. את התמונות קיבל הוא מר' שלמה במהלך 

ביקורו בכפר חב"ד - על מנת למוסרם אל הרבי.

במהלך כהונתו השניה של מר לינדזי, בחודש כסלו תשל"ג, הוא הגיע שוב 
לביקור בארץ הקודש ובכפר חב"ד. הביקור סודר על פי בקשת מזכירות הרבי 
ור' שלמה הוא שהוציאו אל הפועל. ההוראות שהתקבלו היו מיוחדות. ר' 
שלמה נתבקש להעניק לו מתנת זכרון - כפי שהוא עצמו העניק לר' שלמה 
בבקרו אצלו. הודגש כי יש להביא מתרגם נאמן ומקצועי, וגם להקליט את 

הדברים במהלך הביקור.

מר לינדזי הסתובב ברחובות הכפר, ואף נכנס לאולם הישיבה המרכזית. 

יו"ד שבט תשל"ה ⋅ מר אברהם בים מוסר לרבי תעודת כבוד
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לכבודו  הוגשה  יוקרתית  ארוחה 
בהשתתפות עסקני חב"ד בארץ 
כי  ביקשו  מהמזכירות  הקודש. 

הפגישה תתועד ותפורסם.

גם לאחר תום תפקידו המשיך 
בקשריו עם הרבי, ובראשית שנות 
ב'כפר חב"ד'  ביקר  המ"מים אף 
ר' שלמה מיידנצ'יק.  ידידו  אצל 
מר לינדזי אחז בתפקידו עד שנת 
אברהם  מר  החליפו  אז  תשל"ד. 

בים.

ודרשו את שלום העיר

מר בים, או בכינוייו הידוע 'אייב' 
מסורתית,  למשפחה  נולד  בים, 
ובילדותו נקרא בשם אברהם דוד 

בירנבאום. מר בים היה מקורב לחסידות חב"ד כבר שנים, ועם בחירתו גבר 
הקשר. הוא הגיע להתוועדויות רבות של הרבי. והיה אורח הכבוד באירועים 

חב"דיים רבים.

להתוועדות יו"ד שבט תשל"ה, עשרים וחמש שנה לנשיאות הרבי, הגיע מר 
בים. לצד שורה ארוכה של אנשי ממשל ואישי ציבור אמריקאים, נעמד גם 
הוא על בימת הרבי. בכניסת הרבי להתוועדות, חלף במהירות ובפנים מחויכות 
על פני שורת אישי הציבור, והנהן להם בראשו לאות שלום. כאשר הגיע הרבי 
אל מקומו של מר בים, הושיט האחרון את ידו, והרבי לחצה בחום. במהלך 
ההתוועדות ניגשו אישים רבים והעניקו לרבי מתנות שונות. ביניהם ניגש גם מר 
בים והעניק לרבי תעודת הוקרה מטעם עיריית ניו יורק, והרבי הודה לו על כך.

להתוועדות הגיעו אנשי ממשל אמריקאים נוספים, ואף שליח מיוחד הגיע 
למסור לרבי את מכתב ברכתו של ה'פרזידנט' דאז. לאחר מסירת המתנות 
נשא הרבי שיחה מיוחדת, בה הודה לממשלת ארצות הברית ולעיריית ניו יורק 
על עזרתם בהצלת אדמו"ר הריי"צ ממאסרו, הכנסתו וקבלתו לארצות הברית, 

והסיוע שמתמשך עד לאותו היום:

בקשר עם הציווי "ודרשו את שלום העיר גו' והתפללו בעדה" 
- שצריך לדבר אודות )כבוד( אכסניה, ובפרט שזה קשור עם 
בעל ההילולא, וכידוע שבעת המאסר הממשלה של ארה"ב 

תעודת הברכה מעירית ניו-יורק
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"יונייטד-סטייט" לקחה חלק גדול בשחרורו, וגם - בבואו לאחר 
מכן לארצות הברית, כבר ידוע אודות הסיוע וההשתדלות של 
ממשלת ארה"ב בנוגע להצלתו, בנוגע להגעתו לכאן, ולאחר 

מכן ג"כ בהתישבותו פה.

כלומר, שהענין של "ודרשו את שלום העיר גו' והתפללו" הוא לא 
רק על ענין שבהווה ושבעתיד, אלא כפי שכבר ראו בעבר, את 
הקשר המיוחד והכרת הטובה שיש אליהם, שהם היו השלוחים 
של הקב"ה - ש"לב מלך ביד ה'" - לפעול את ההצלה של בעל 

ההילולא.

מר בים זכה להשתתף בהתוועדויות רבות במהלך כהונתו כראש עיר, כהונה 
שנמשכה עד שנת תשל"ח. בהתוועדות י"א ניסן תשל"ז, יום מלאת שבעים וחמש 
שנים לנשיא הדור, הגיע מר בים והעניק לרבי גביע כסף מהודר ועליו חרוטה 

הקדשה מראש העיר. הרבי הודה 
ולכל  לך  "תודה  ואמר  בחום  לו 
העיר ניו יורק שהיא המטה הראשי 
של התנועה שלנו". מר בים ענה 
"אנחנו מאוד גאים בכך"... לגביע 
הכסף צירף הרבי פיתקה בה כתב 

בכתב ידו הקדוש "יא"נ תשל"ז"

גם מר בים זכה לביקור שנתי של 
ר' שלמה מיידנצ'יק בחג הסוכות. 
ר' שלמה היה מגיע בראש משלחת 
של חסידי חב"ד, היה מזכה את 

ראש העיר במצוות החג, ולאחר מכן מנהל במשרדו מעין 'פארבריינגען' קטן. 
תיאור מביקור זה נרשם ביומנו של ר' שמעון בקרמן מתשרי תשל"ו. ר' שמעון 

הצטרף לביקור כחבר בועד כפר חב"ד:

בקרנו אצל ראש עיריית ניו-יורק. הוא בירך על ארבעת המינים. 
שלוימקע נתן לו נשיקה וכן קופסת אתרוג שעשו בבי''ס בכפר 

חב"ד, וכן אלבום תמונות של כפר חב"ד.

ראש העיר נתן לו מפתח זהב של העיר. היו צלמים ועיתונאים 
וראש העיר לחץ את ידו והצטלם עם כל אחד. אותנו הציג 
שלוימקע כסגניו. שלמה אמר שיחה של הרבי ואחר כך אמר: 
היות שיש לך בעיות כספיות, יש לי הצעה. גם לנו בעיר יש 
בעיות כאלו, ואנחנו סומכים על השם והוא עוזר לנו תמיד. 
אנחנו מציעים גם לכם לעשות כך. זה מאוד מצא חן בעיני ראש 

גביע הכסף שמסר מר בים לרבי
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העיר ובעיני העיתונאים.

גם ר' שלמה עצמו דיווח על כך בדו"ח לרבי:

היום בשעה 14:30 ביקרנו אצל ראש עירית ניו יורק, מר אברהם 
דוד שיח' בים. בירכתי אותו )ביידיש( בשם כפר חב"ד של חסידי 
ליובאוויטש - שיש לו הזכות שבעיר שהוא עומד בראשה גרים 
ונמצאים קהילת ליובאוויטש גדולה ובראשה הרבי שליט"א. 
אחר כך הקראתי לו קטעים מהשיחה של הרבי שליט"א מערב 

חג הסוכות. ר' יהודה שי' קרינסקי תירגם.

הבאתי איתי את ארבעת המינים, שקיבלתי אצל הרבי שליט"א, 
ובירכתי איתו. הוא עשה זאת ברצון ובקבלת עול. בירך את שתי 
הברכות )הצלמים, ומר פרידין ביניהם, נתפשו בזה וצילמו רבות(.

בסוף אמרתי לו, ששמעתי שיש לו בעיות כספיות, גם לי יש 
לעתים רבות דאגות מעין אלו - ובע"ה ובכוח הרבי, אנו יוצאים 
מזה ואנו חסידים תמיד בשמחה, אותו הדבר יהי' גם אצלו בעזרת 
השם. הפגישה הייתה לבבית ומסודרת, לא שכחתי גם להתנשק 

איתו לאחר שבירך על האתרוג.

נ.ב.

החלפנו מתנות. מסרתי לו את האלבום של כפר חב"ד שיצא 
באנגלית וגם קופסא עבור אתרוג עשויה מעץ ואמרתי לו שילדי 

בי"ס לנגרות עשו זאת.

דיווחי עיתונות על ביקורו של מר בים בכפר חב"ד
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מר בים מסר לי את מפתח העיר, שהנני מעביר לכ"ק אד"ש.

ולהגיע  להתמיד  בים  מר  המשיך  העיר  כראש  תפקידו  תום  לאחר  גם 
להתוועדויות הרבי. גם לכינוסי חב"ד שונים המשיך להגיע, ובמשך שנים 
רבות היה אורח הכבוד בדינר השנתי של ישיבת תומכי תמימים המרכזית. מר 
בים היה אף ראש העיר הראשון שהדליק את החנוכיה הגדולה בעולם - בכיכר 
הטיימס-סקוור שבמנהטן. הוא שדאג לאישור ההדלקה במיקום זה בשנת 

תשל"ח, וכך החל במסורת הנמשכת עד היום הזה.

יהודי כמו כולם

הקשר בין ראש עיריית ניו יורק לרבי ולליובאוויטש רק התחזק עם כניסתו 
של מחליפו, מר אדווארד 'אד' קאטש - ובשמו היהודי יידל יצחק. מר קאטש, 

שכקודמו היה יהודי גאה, וליבו אף היה ער יותר אל מסורת ישראל.

כחודש לפני יום הבחירות, בהתוועדות ו' תשרי תשל"ח הגיע מר קאטש אל 
הרבי. בסיום ההתוועדות, בעיצומה של חלוקת הדולרים ל'טנקיסטים', ניגש 
מר קאטש אל הרבי ושוחח עימו. "אני שמח לראותך", אמר לו הרבי "שתהיה 
התחלה טובה". הרבי שאלו לשמו המלא, איחל לו גמר חתימה טובה והעניק 
לו שני דולרים, אחד לצדקה ואחד לעשות כטוב בעיניו "אתה הרי יהודי כמו 

כולם" הוסיף הרבי בחיוך.

ו' תשרי תשל"ח ⋅ מר יידל יצחק קאטש אצל הרבי
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מר קאטש ביקר פעמים מספר בחצר הרבי, והגיע למעמדי חלוקות הדולרים 
והלעקאח.

בבוקרו של ערב יום כיפור תשמ"ט, הגיע מר קאטש לקבל 'לעקאח' מהרבי. 
הוא ופמליתו המתינו בגן עדן התחתון לתחילת החלוקה, שהתקיימה בפתח 
חדרו הקדוש של הרבי. כשנפתחה הדלת ניגש מר קאטש והגיש את ידו. הרבי 
הושיט את ידו הק' ולחץ את ידו של מר קאטש כשחיוך רחב נסוך על פניו 

ואמר "שתהי' לך שנה טוב, שתהי' לך שנה מתוקה".

"אולי, בהזדמנות נוכל לשבת ולשוחח, כאשר יהיה לרבי הזמן - יהיה זה לי 
לזכות. כאשר אין חמשת אלפים איש שמחכים בחוץ..." אמר קאטש, והרבי ענה 
לו בחיוך: "אני לא יודע מה יקרה בשנה חדשה זו, אבל אני מקוה שהענינים יהיו 
בסדר טוב. שתהיה לך שנה מתוקה ושנה של שלום. כל האנשים זקוקים לזה".

בסוף אותה שנה, בכ"ו מנחם-אב תשמ"ט, הגיע שוב מר קאטש אל הרבי, 
בעיצומה של מערכת בחירות. "שלום, רבי" הוא פתח "ציפיתי לרגע שבו אפגוש 

אותך שוב, זוהי תמיד זכות והנאה עבורי".

"ברכה והצלחה" אמר לו הרבי, "זהו זמן מתאים, זמן התחלת ההכנות לשנה 
החדשה. אם כן, יהיה רצון שתזכה לשנה טובה, שנה מתוקה, וגם כל אזרחי 
ניו-יורק ואני בכללם". מר קאטש הודה על הברכות והרבי הוסיף ואמר "אני 

אבדוק אם אתה ממלא את ברכותי".

מר קאטש אמר: "אני מקווה שאנחנו מתכוונים לאותה הברכה". והרבי חייך 
ואמר "אל תחשוד בי שאני אומר דבר אחד ומתכוון לדבר אחר".

הרבי העניק לו דולר, והוא החל לשבח את הרבי "כולם יודעים שאתה אדם 
יוצא מן הכלל. ישנם מעטים מאוד כמוך, בזכות עמידתך איתן על היהדות, 
בזכות חכמתך. כולם אוהבים אותך, וגם אני מעריץ שלך. אתה מנהיג בצורה 

נפלאה את אנשיך".

"אל תנסה לשחד אותי . ." אמר לו הרבי, וראש העיר פרץ בצחוק גדול. הרבי 
הוסיף לברכו, והוא אמר "אני עוד אשוב לכאן בשנה הבאה כראש העיריה". 
על כך ענה לו הרבי "בנוגע לכך, אינני נביא. הקב"ה אינו צריך נביאים. וברור 

שהוא בוחר את ראש העיר הטוב ביותר, ואתה בכלל".

באותם בחירות הובס מר קאטש.

גם לאחר תום תפקידו המשיך מר קאטש לבקר אצל הרבי. ביומנים מליל 
שמחת תורה תשנ"ב מוזכר בואו של מר קאטש להתוועדות הרבי. במהלך 
ההתועדות, ניגש המזכיר הריל"ג ע"ה אל הרבי, ואמר לו שראש העיר לשעבר 
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מר קאטש הגיע. הרבי הורה שיגיד לחיים. לאחר שהובא לו כוס מלאה, הסתובב 
הרבי לכיון מקומו, בספסלים שמאחורי הרבי, ועשה בידו השמאלית הקדושה 
תנועת שלום כשחיוך נסוך על פניו. במהלך הניגונים אף עודד הרבי לעברו 

מספר פעמים בחוזק.

ונהרו אליו

לפני הבחירות שהתקיימו בשנת תש"נ, הגיעו כמה מהתמודדים על התפקיד 
לחלוקת הדולרים. הרבי שוחח איתם והעניק את ברכתו. הנה רשימת דברים 

מביקורו של אחד מהמתמודדים, בשם מר גולדין:

הרבי הצביע על סיכת כפתור שהייתה תחובה בדש חליפתו של מר גולדין 
ואמר: "שמתי לב שזה . . " מר גולדין אמר "רבי, אם היה לי כפתור מיותר 
הייתי מביאו לרבי. אבל אין לי מיותר . . " על כך ענה לו הרבי: "אבל אם אתם 
מתמודדים בשביל ראשות העיר, חייב להיות לכם לפחות מאתיים אלף כאלו . ."

אלול תנש"א ⋅ מר דינקניס אצל הרבי
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אביו של מר גולדין שהתלווה לביקור, הוריד בזריזות כפתור זהה שהיה נעוץ 
בחליפתו ואמר, שאם ברצון הרבי לקבלו - יתן. הרבי לקח את הכפתור ואמר 

בחיוך: "תודה רבה. אבל אני לא מתמודד לראשות העיר".

באותם הבחירות נבחר המועמד השחור דיוויד דינקינס. מר דינקינס אף 
הגיע אל הרבי טרם הבחירות פעמים, ומעט לאחר בחירתו הגיע פעם נוספת.

במהומות השחורים באלול תנש"א, ספג מר דינקינס ביקורת רבה על כך 
שלא עשה מספיק למען ההגנה על תושבי השכונה. במהלך המהומות הגיע 
מר דינקינס אל הרבי לחלוקת הדולרים, והרבי שוחח עימו על הצורך בשמירה 

והגנה על השכונה.

נחתום סקירה זו במילותיו הקדושות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
בשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב, בהסברה מדוע פגישת השלום של מנהיגי 
המעצמות בדבר צמצום צריכת כלי נשק "וכתתו חרבותם לאתים" הייתה 

דווקא בניו-יורק:

"המקום שבו אירע מאורע זה . . הוא במדינה זו ובעיר זו, המדינה והעיר 
שבה נמצא "בית רבינו שבבבל", "בית חיינו", בית הכנסת ובית המדרש, בית 
תפלה וגמ"ח, דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שבחר בו וקבעו להמקום המרכזי 
שממנו "תצא תורה", הפצת התורה והמעיינות חוצה בכל קצוי תבל עד ביאת 

משיח צדקנו )כשיפוצו מעינותיך חוצה( . .

חלק מדבריו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח אל מר 

דייוויד דינקינס בחלוקות הדולרים

כ"ז תמוז תשמ"ט

מר דינקינס: זהו כבוד גדול לפגוש 

אותך, אדוני. תודה רבה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א העניק שני 

דולרים ואמר: זהו בשביל הפעולות 

האישיות שלך, וזהו בשביל הפעולות 

כלול  אני  וגם  העיר.  לטובת  שלך 

בתוכם.

מר דינקינס: זה נפלא. תודה רבה 

לך. אני מבקש את ברכתך למאמצי, 

ואני לוקח את זה בתור ברכה. אני 

מלא רגשי תודה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: שהקב"ה 

יברך אותך שיהיו לך חדשות טובות.



62  |  ימי הסליחות

ט' שבט תש"נ ⋅ מר דינקינס אצל הרבי

מר דינקינס: תודה רבה לך אדוני. 

זהו כבוד לפגוש אותך.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: זהו כבוד 

יביא  שזה  מאמין  אני  בשבילי, 

לפעולות נוספות מצדך, וגם מצדי.

מר דינקינס: זה נפלא, ביחד אנחנו 

יכולים כנראה לפעול רבות.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אמן. בשורות 

טובות. חדשות טובות והצלחה רבה. 

מר דינקינס: תודה רבה לך.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: בבקשה.

כ"ד אלול תשמ"ט

נפגשנו  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

בעבר.

מר דינקינס: אכן.

יברכך  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

הברכות  כל  של  כפולה  במנה  ה' 

טובה  בשנה  ובמיוחד  הדרושות, 

זו שנה טובה, שתתחיל  - שתהיה 

בצדקה.

מר דינקינס: ברצוני רק להודיע 

שהברכה שקיבלתי קודם לכן עבדה 

היטב.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אני שמח 

מאוד לשמוע זאת.

מר דינקינס: תודה רבה. וברצוני 

לבקש ברכת המשך.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ואני אבקש 

ממך לפרוט אותה למזומנים בהקדם 

לי האפשרות  ואז תהיה  האפשרי, 
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להוסיף עוד מנה של ברכות.

מר דינקינס: זה נשמע לי מצוין.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: יברכך השם.

לפגוש  נפלא  היה  דינקינס:  מר 
אותך שוב, תודה רבה על הפגישה 

הזו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: זה לצדקה 
עבור ניו יורק כולה.

מר דינקינס: עבור ניו יורק כולה, 
ועבור כל אחד מניו יורק.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כולל אותי 
ואת מר דינקינס.

מר דינקינס: ובמיוחד אתה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: תודה רבה, 
חדשות טובות ושנה טובה.

מר דינקינס: ברצוני לאחל לך שנה 
טובה ושמחה.

לך,  גם  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ובכפליים.

אדמו"ר  כ"ק  הוסיף  מכן  לאחר 
שליט"א: הקב"ה הוא המנהיג שלנו. 

מר דינקינס: המנהיג של כולנו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אפילו בניו 
יורק. יברך ה' כל אחד בשנה שמחה, 
ובהליכה מחיל אל חיל בכל הדרוש, 
ובמיוחד לטובת בני האומות השונות 
של ניו-יורק. זהו כור היתוך של עמים 
רבים. יהי רצון שכל הלאומים האלו 
יחיו בשלום ובהרמוניה, וכל אחד 
מהם יחזק את כל האומות שסביבו, 

במיוחד בתחום הצדקה.

מר דינקינס: אמן.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: יברכך ה'.

ט"ו אלול תנש"א

ברכה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
והצלחה רבה, תודה רבה. השי"ת 
וללכת  יברך אותך להיות מוצלח, 
מחיל אל חיל בבריאות טובה, ומתוך 
והרבה ברכות  כוונות הכי טובות, 
מהשי"ת. הוא מגן על המשטרה, ומגן 
על כולנו, והשי"ת יברך אותך שיהיו 

לך בשורות טובות.

הרבי  רבה.  תודה  דינקינס:  מר 
בירך אותי פעם לפני זה, וזה עזר לי.

אל  אז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
העתיד  בשביל  מזה  פחות  תעשה 
הקרוב, ובאם אפשר תעשה פי שנים 

ככה.

לרבי  מבטיח  אני  דינקינס:  מר 
שאעשה כמיטב יכולתי, ואני מאושר 

שאני נמצא בתפילותיך.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אז השי"ת 
יברך אותך שיהיו לך בשורות טובות, 
באוירה  השפעתך  כל  את  ולנצל 

שקטה, והרבה הצלחה.

מר דינקינס: אני אעשה זאת, ואני 
בטוח שאם האנשים הטובים מכל 

הקהילות יבואו ביחד...

משני  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הצדדים.



מר דינקינס: משני הצדדים, נבוא 
ביחד ונעשה את הדרוש להגן על 

כולם.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ולשכוח שזה 
'שני הצדדים', זה צד אחד, אכלוסיה 
אחת, מאוחדים על ידי הנהלת העיר 

ניו יורק.

מר דינקינס: אנחנו כולנו בנים של 
אלוקים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: השי"ת יברך 
אותך. זה יהיה מנה כפולה של ברכות 

השי"ת.

מר דינקינס: תודה

כ"ק אדמו"ר שליט"א: בבקשה.
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לזכות

הרה"ח הרב ירחמיאל שי' וזוגתו מ' חנה תחי'

וב"ב: חי' מושקא, דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל, 
חוה רבקה, דוד, שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי 

הירש, יקותיאל דובער שיחיו

בעלינָאוו

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

ס. ּפאולו - ברזיל

נתרם ע"י הרה"ת ר' שמואל וזוגתו מרת שטערנא 
שרה שיחיו
שּפריצער


