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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 הרביעי בסדרת הקבצים של תשרי 

בליובאוויטש תשפ"א.

קובץ זה יוצא לאור לרגל שמחת תורה.

בפתח הקובץ נדפס המשכו של היומן המיוחד והמפורט מחודש תשרי 
תשל"ד מתפרסם כאן לראשונה. היומן נכתב על ידי הרב עזרא מפעי, ומלא 

בפרטים מיוחדים.

י"ט תשרי הוא יום היארצייט של ר' שניאור זלמן רובשוב - שז"ר. בקשר 
לכך מובא בפרסום ראשון צילום מכתבו של כ"ק אד"ש מה"מ אל מר שז"ר, 

ובו הוספה בכתב יד קודש.

בקשר ובהמשך לכך מובאים מספר מסמכים מרתקים אודות הקשר המיוחד 
בין נשיא הדור למר שז"ר.

במרכזו של קובץ זה ניצבת סקירה מרתקת ומקיפה אודות נפילת מסך הברזל. 
נבואת הרבי על כך שנאמרה במשך השנים, המאורעות הניסיים והמפליאים, 
הפעולות החב"דיות בימים שאחרי קריסת המשטר הקומוניסטי, תחיית היהדות 

ויחס השלטונות.

הוספה מיוחדת, מרתקת וראשונית באה בסיומו של הקובץ. מקבץ התוועדויות 
חסידים מהשנים תשנ"ג-נ"ד. ההתוועדויות הועלו על הכתב לראשונה מתוך 

סרטי ההקלטה מקוריים ונדירים שהגיעו לידי המערכת.

⋅

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

שתתקיים בוודאות גמורה.

ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו 
במסילות שדרך בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהיה רגיל להמצא שמה", ומתוך 
רגש הזעקה הנשמעת "כלתה לתשועתך 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, ערב חג הסוכות תשפ"א
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ
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ליל שמיני עצרת תשל"ד

כשהרבי שליט"א נכנס לתפילת ערבית בלילה, הרבי שליט"א התחיל לשיר 
ולמחות כפיים בחוזק והשמחה הייתה גדולה מאוד עד להפליא. בתפילת 
ערבית לא היו הרבה אנשים, היות שהמון הלכו כבר לשמח אנשים ברחבי ניו 

יורק בבתי כנסיות.

לאחר תפילת ערבית הלכתי אני ומ. לכיוון קינגסטון לא' הבתי כנסת.. לאחר 
שסיימנו את ההקפות חזרנו ל-770, היות שבשעה 9 יתחילו ההקפות ב770.. 
ההקפות התחילו בשעה 9. איך שהרבי שליט"א נכנס, וכבר הבימה איפה שהרבי 
שליט"א עומד, קרבו אותה יותר קרוב לארון קודש, ואת העמוד איפה שעומד 
הש"ץ שמו אותו מול הארון קודש מהצד. כשהרבי שליט"א ניגש לסטענדר, פנה 
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כשהרבי שליט"א ניגש 
לסטענדר, פנה לעבר 
הקהל והתחיל לשיר 

עם מחיאות כפיים 
סוערות, וכל הקהל 
שרים בקולי קולות

לעבר הקהל והתחיל לשיר עם מחיאות כפיים סוערות, וכל הקהל שרים בקולי 
קולות. א' הכריז על כיבוד הפסוקים שהאנשים קונים ומכבדים את כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לומר את הפסוקים. פסוק ראשון "אתה הראת" עלה עשרת אלפים 
דולר, וכן הרבה פסוקים כמו שכתוב בסידור. קנו את הפסוקים בסכום כסף ניכר. 
ובין כל זמן של 15 דקות בערך ויותר, מפסיק להכריז והוא ניגש לרבי שליט"א 
והרבי שליט"א אומר לו מספר מילים והוא מכריז את מה שהרבי שליט"א אומר 

לו. בין היתר הרבי שליט"א גם כן 
לפעמים היה אומר לו שיגיד שישירו, 
והוא מכריז ואומר שהרבי שליט"א 
ציווה שישירו. ומיד הרבי שליט"א 
מתחיל לשיר ומוחא כפיים בחוזק 
מאוד וכן כל הקהל. בלילה הראשון 
הכסף ]שנכנס ממכירת הפסוקים[ 

שייך לישיבה. 

הרבי שליט"א בהקפות הזמין את 
כל אנשי הצבא שנמצאים כעת ושהיו - שיעשו כעת הקפה, וכן היה. אני קראתי 
לא. ש. מהחלון שלו שליד העזרת נשים, ומיד ירד ועשה הקפה עם כולם. 
הרבי שליט"א שר לבדו את הניגון של "האדרת והאמונה" במילים אחרות ממה 
שכתוב בסידור. הרבי שליט"א לקח את הסידור בידיו הק', ופנה לעבר הקהל 
והחל לשיר. וכן שר את השיר "האדרת והאמונה" בניגון הלאומי של צרפת. 
לפני כן הרבי שליט"א הזמין את כל הצרפתים שיעשו הקפה, ובאמצע בזמן 
שהם מקיפים הרבי שליט"א פנה לעבר הקהל, ובלי סידור התחיל את השיר 

הנ"ל. הרבי שר את השיר בקול גדול ואדיר וחזק.

בהקפה הראשונה הוזמן כ"ק אדמו"ר שליט"א. הרבי שליט"א לקח בידו הק' 
ספר תורה קטן בצבע לבן, והרש"ג ]ספר[ בצבע כחול. בשעה שהרבי שליט"א 
עובר בין השולחנות עשרות ידיים נשלחות לעבר הספר תורה כשהרבי שליט"א 
מחזיק בידו את הס"ת בידו הק'. כשהרבי שליט"א היה עובר בין השולחנות 
לעבר התיבה, יש כאלו מאנ"ש אומרים משהו - כנראה ברכה לרבי שליט"א - 

והרבי שליט"א עונה להם בחיוך. 

לאחר ההקפה הזו הרבי שליט"א פנה לעבר הרש"ג, והרבי שליט"א שם את 
ידו הק' על זרועו של הרש"ג, והרש"ג שם את ידו על כתיפו של הרבי שליט"א, 
והתחילו לנגן ניגון שמח מאוד. הרבי שליט"א והרש"ג רקדו במשך כ-5 דקות, 
ובשעת הריקוד הרבי שליט"א מחזיק את הס"ת בידו הק' וכן הרש"ג. באמצע 
הריקוד כל הקהל שרים בקול גדול מאוד, והרבי שליט"א היה עושה תנועה 
בראשו הק' שישירו יותר בקול. השמחה הגיעה לשיאה בשעת הריקוד שרקד 
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הרבי שליט"א עם הרש"ג. אותו דבר בהקפה השביעית, כיבדו את הרבי שליט"א, 
והרבי שליט"א רקד עם הרש"ג. כל זה ראיתי טוב מאוד.

במהלך ההקפות הרש"ג דיבר עם הרבי שליט"א על הבימה של הרבי שליט"א, 
ובאמצע שהוא מדבר הרש"ג נגע בזרועו של הרבי שליט"א ביד שלו.

בסוף ההקפות הרבי שליט"א אמר בקול גדול "גוט יום טוב" שלושה פעמים. 
בשעה 4 לפנות בוקר, לאחר שגמרנו לאכול באנו ל-770, והמון אנשים עוד 
רקדו עם הספרי תורה. גם אני רקדתי איתם ולקחתי ספר תורה והקפתי. לאחר 

מכן הלכתי אני ומ. לחדר לישון.

יום חמישי יום שמיני עצרת תשל"ד

קמנו בשעה 9:20. הלכנו למקווה במהירות וחזרנו ל-770 למקומותינו. 
כשהרבי שליט"א נכנס לזאל הגדול לתפילה וכשעלה על הבימה איפה שהרבי 
שליט"א עומד, פנה לעבר קהל והתחיל לשיר "הושיעה את עמך". הטלית של 
הרבי שליט"א ירד מעל כתפו הק'. בתחילה הרבי שליט"א הרים את הטלית 
אולם הרבי שליט"א התחיל למחות כפיים יותר בחוזק, וירד הטלית מעל כתפו 
של הרבי שליט"א, והרבי שליט"א לא החזיר את הטלית, רק בסוף כשגמר 

למחות כפיים ולשיר.

חוה"מ סוכות תשל"ט
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תפילת שחרית רגיל. הפסדנו תפילת מנחה, והתפללתי תפילת מנחה לבד. 
לאחר תפילת מנחה הלכתי אני ומ. לתהלוכה.. אנשי בית הכנסת ]אליו הלכנו[ 
ירדו למטה לחדר אוכל לאכול, והחלטתי לחזור ל-770 עד שיגמרו לאכול בכדי 

שאספיק להתפלל תפילת ערבית עם הרבי שליט"א.

ליל שמח"ת תשל"ד

למזלנו אך שהגענו ל-770, שהינו פחות מחמש דקות ותפילת ערבית התחילה 
בשעה 7. לפני התפילה הרבי שליט"א עמד ליד הסטענדר, איפה שעומד 
במנחה בשבת, ופנה לעבר הקהל המועט. הרבי שליט"א התחיל לשיר את השיר 
"ושמחת", וכן הרבי שליט"א מחא כפיים כ-5 דקות. עשו עיגול והיו שרים, 
ואני לא רקדתי ]בעיגול[. לאחר מכן 
תפילת ערבית. לאחר התפילה חזרנו 
אני ומ. מיד לבית כנסת מהתהלוכה.

חזרנו לאיטנו לכיוון 770. כשהגענו 
שם  האנשים  כל  כבר   770 לכיוון 
שהם  חשבתי  אני  רובם,  נמצאים 
כבר באמצע ההתוועדות ]של הרבי[, 
וניגשתי לארון והוצאתי את הארגז. 
אולם פתאום נשמע שהרבי שליט"א 
להגיע להתוועד, הנחתי את  צריך 
שהרבי  עד  לצד  זזתי  ומיד  הארגז 
הארגז  את  לקחתי  עבר.  שליט"א 

ונעמדתי על מקומי.

באופן כללי ההתוועדות הייתה שמחה. אנשי הקונסליה הישראלית באמריקה 
היו כאן בהתוועדות, והרבי שליט"א אמר לר' גרונר שביא ספסל והם ישבו 
לפני זקני אנ"ש. כן הרבי שליט"א כיבד אותם במזונות, ר' גרונר לקח את 

הקערה וחילק לכולם.

לאחר ההתוועדות הרבי שליט"א חזר לחדרו הקדוש, וכולם הכינו את 
הפרמידות להקפות. כעבור 20 דקות בערך הרבי שליט"א יצא להקפות. בשעה 
שמכריזים ומוכרים את הפסוקים אנשי הקונסוליה דיברו עם הרבי שליט"א 
כשעה לסירוגין. וכן הלילה הרבי שליט"א רקד עם הרש"ג והקיף את התיבה, 
וכן הקפה שביעית. באמצע ההקפות אנשי הקונסוליה הלכו. לאחר מכן הלכנו 

לישון.

הרבי שליט"א התחיל 
למחות כפיים יותר 
בחוזק, וירד הטלית 
מעל כתפו של הרבי 

שליט"א, והרבי 
שליט"א לא החזיר 

את הטלית, רק בסוף 
כשגמר למחות כפיים 

ולשיר
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יום שישי יום שמחת תורה תשל"ד

קמנו בבוקר ביום שישי - יום טוב שני של גלויות - לתפילת שחרית עם הרבי 
שליט"א.  לאחר תפילת ההקפות כמו שהיו אתמול בלילה הרבי שליט"א שר 
בקול וכן מחא כפיים. הרבי שליט"א הקיף 7 פעמים בבת אחת, ולאחר מכן 

רקד הרבי שליט"א עם הרש"ג.

אחר הצהריים, כשהרבי שליט"א חזר מביתו, היו ב-770 שרים את השיר 
"האדרת והאמונה" בניגון של צרפת. כולם עמדו מול החדר של גן עדן התחתון 
ושרו בקול רם, והרבי שליט"א התחיל למחוא כפיים עוד לפני שהרבי שליט"א 

נכנס לפתח של 770.

תפילת מנחה של ערב שבת התפללנו למעלה. תפילת ערבית של שבת 
למטה, והרבי שליט"א אמר "גוט שבת" 

בקול רם שלושה פעמים.

יום שבת בראשית תשל"ד 

 1:30 בשעה  שחרית  תפילת  אחרי 
התקיימה התוועדות. בהתוועדות מכרו 
את המצוות של כל השנה, והרבי שליט"א 
רמז למוכר שילבש שטריימל. בהתחלה 
לבש כובע גדול של רבנים, שלקח מאחד 
מזקני אנ"ש שישבו אחרי הרבי שליט"א, 
שילבש  לו  רמז  שליט"א  הרבי  אולם 
שטריימל. וק. רץ לסוכה ומצא איזה חסיד 

שלבש שטריימל וקרא לו, ומסרו למוכר המצוות. בשעה שלבש את השטריימל 
הרבי שליט"א חייך וכולם חייכו. מכרו נר להבדלה, פתיחת הארון קודש, יין 

לקידוש והבדלה וכו' באלפי דולרים.

ההתוועדות נסתיימה בשעה 4. כן לאחר ההתוועדות תפילת מנחה. הרבי 
שליט"א במשך כל השבת אמר קדישים. לאחר מכן הלכנו למטבח לאכול 
וחזרתי ל-770 וכבר נוטלים ידיים להתוועדות הרבתית שתהיה במוצאי שבת. 
ההתוועדות התחילה בשעה 6 בערך ונסתיימה בשעה 12:30 בלילה. בהתוועדות 
הרבי שליט"א קרא לכל הצרפתים, והמשפיע של הצרפתים ניגש לכיוון הרבי 
שליט"א, והרבי שליט"א נתן לו בקבוק משקה. הרבי שליט"א דיבר כ-4 דקות 
שיחה לכל הצרפתיים העומדים מימינו, כ-4 דקות שיחה לצרפתים בצרפתית. 
לאחר מכן הרבי שליט"א התחיל בעצמו לשיר את השיר "האדרת והאמונה" 

בזמן ההתוועדות 
אחד מהאורחים 
היה קם ומוחא 
כפיים ומסתכל 

כלפי הרבי 
שליט"א, והרבי 

שליט"א הסתכל 
אליו
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בניגון הלאומי של צרפת, והצרפתים היו רק עונים את המוזיקה. אולם הרבי 
שליט"א רמז להם שישירו לבד והם לא הבינו, ובסוף הם התחילו מההתחלה 

ושרו את כל השיר.

בזמן ההתוועדות אחד מהאורחים היה קם ומוחא כפיים ומסתכל כלפי הרבי 
שליט"א, והרבי שליט"א הסתכל אליו. והרבי שליט"א גם כן התחיל למחוא 
כפיים, והאדם הזה התלהב מאוד והיה מראה באצבעו לכיוון הקהל שגם הם 
ימחו כפיים. פעם אחת אחד מזקני אנ"ש שהיה יושב אחרי הרבי שליט"א רצה 
לרמוז לאדם הזה שעומד ומוחא כפיים שיישב, והרבי שליט"א פנה קצת לעבר 
הזקן הדורש מהאדם ]הנ"ל[ שיישב, ומיד התחיל שוב הרבי שליט"א למחות 

מוצאי ראש השנה תשל"ה
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כפיים מול האדם הזה.

לאחר ההתוועדות הרבי שליט"א בירך כוס ברכה על ברכת המזון. לאחר 
מכן עשו איזה מחיצה על הבימה איפה שהרבי שליט"א מתוועד, ושם הרבי 

שליט"א התפלל ערבית.

לאחר מכן הרבי שליט"א חילק לכל 
אחד כוס של ברכה. בזמן החלוקה 
לנגן  שליט"א  מהרבי  ביקש  אחד 
בכינור והרבי שליט"א הסכים, ומיד 
הביא כינור וניגן במשך כל חלוקת 
הכוס של ברכה. כמה פעמים בשעת 
החלוקה הרבי שליט"א חייך למספר 
ילדים ולמספר אנשים לא מאנ"ש. מתי שהגיע תורו של האדם הנ"ל ]שמחא 
כפיים לעבר הרבי בהתוועדות[ הרבי שליט"א התחיל למחות כפיים מולו, וגם 

הוא התחיל למחות כפיים. 

היום התקיימה יחידות.

יום שני כ"ו בתשרי תשל"ד

אחר הצהריים בשעה 4:30 הרבי שליט"א יצא ללוות את האורחים היוצאים 
ונוסעים לצרפת. הרבי שליט"א יצא והם היו שרים את השיר הלאומי של 

צרפת, הרבי שליט"א מחא כפיים עד שנסעו ונעלמו.

תפילת ערבית התפללנו עם הרבי שליט"א.

היום התקיימה יחידות. יום אחרי יום.

יום שלישי כ"ז בתשרי

אחר הצהריים התפללנו מנחה עם הרבי שליט"א בזאל הגדול. לאחר התפילה 
זושא התחיל לשיר את השיר "ופרצת" במנגינה של "ושמחת בחגך". לאחר 
התפילה הרבי שליט"א יצא ללוות את האורחים שהאוטובוס ]שלהם[ כבר היה 

מוכן לזוז לכיוון שדה התעופה.

כשהרבי שליט"א יצא הרבי שליט"א עמד מול הדלת של 770, כולם היו 
שרים והרבי שליט"א היה מוחא כפיים. לפני שנסעו היה הרבי שליט"א אומר 
איזה ברכה לברך את הנוסעים. הרבי שליט"א שהה בחוץ כ-5 דקות וכן הרבי 

שליט"א דיבר עם חדקוב מספר מילים.

הרבי שליט"א התחיל 
למחות כפיים מולו, 

וגם הוא התחיל 
למחות כפיים. 
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תפילת ערבית התפללו עם הרבי שליט"א.

יום רביעי כ"ח בתשרי תשל"ד

תפילת מנחה התפללתי עם הרבי שליט"א אחר הצהריים. בסוף תפילת מנחה 
בערקה חן ביקש מהרבי שליט"א ברכה שיהיה בריא והרבי שליט"א בירך אותו.

הרבי שליט"א חזר מהבית בשעה 6:40 בערך והנוסעים לארץ היו כבר 
באוטובוס. הרבי שליט"א יצא מהמכונית ועלה את המדריגות מול המדרכה 
ועמד על יד הברזלים באמצע, ומשם היה מוחא כפיים. היינו שרים וכל הזמן 

עמד הרבי שליט"א עד שנסע האוטובוס.

הלילה התקיימה יחידות ולמעלה נשמעו מספר קולות ]מהיחידויות[: אבא 
של י.ל. אמר לרבי שליט"א שיהיה בריא ושיזכה הוא לראות את הרבי שליט"א 

בארץ ישראל והרבי שליט"א אמר "אמן".

ג' מנחם-אב תשל"ז
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יום חמישי כ"ט בתשרי תשל"ד

הרבי שליט"א נסע לאוהל והתפללנו תפילת מנחה מאוחר וכן לאחר חצי 
שעה תפילת ערבית.

בלילה התקיימה התוועדות עם הרב פוטרפס והרב זרחי. זרחי . . ורצה 
לעכב את פוטרפס מללכת אולם הצליח לעכב אותו ]רק[ כחצי שעה ולאחר 

מכן התפזרנו בערך בשעה 3.

יום שישי ראש חודש חשוון תשל"ד 

עקב ההתוועדות קמנו מאוחר והפסדנו את קריאת התורה עם הרבי שליט"א.

תפילת מנחה של ערב שבת התפללתי עם הרבי שליט"א.  לאחר כשעה 
תפילת ערבית עם הרבי שליט"א. בסוף התפילה זושא התחיל לשיר "ופרצת" 

והרבי שליט"א עשה תנועה בידו הקדושה.

יום שבת ב' דר"ח חשוון תשל"ד

קמנו בשעה 9:15. תפילת שחרית התפללתי עם הרבי שליט"א. לאחר תפילת 
שחרית כרגיל זושא התחיל לשיר.

י"ד שבט תשכ"ד
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הגבאי הוציא לי את הארגז מהתא, ממילא עליתי למעלה לאולם הקטן ושם 
מצאתי כסא, ובהתוועדות עמדתי עליו. לפני ההתוועדות אמרתי לב. שישמור 
לי את הכסא והלכתי למטבח ושם עשיתי קידוש. ההתוועדות התחילה בשעה 

1:30 והרבי שליט"א אמר את המאמר 'כאשר השמים והארץ וכו''.

בתחילת ההתוועדות הרבי שליט"א קרא לזה שנותן לרבי שליט"א ליטול 
ידיים כל התוועדות, והרבי שליט"א אמר 
לו מספר מילים, ומיד רץ והביא בקבוק 
קטן ריק. הרבי שליט"א מזג מכוס של 
ברכה לתוך הבקבוק, ובאמצע ההתוועדות 
הרבי שליט"א מזג לבקבוקים הגדולים 
מהבקבוק הקטן שבו היה הכוס של ברכה. 
הרבי שליט"א קרא לכל עסקני הציבור 
של כפר חב"ד שיקבלו כוס של ברכה. הם 
ניגשו והרבי שליט"א מזג לרובם, ולשאר 
אמר הרבי שליט"א שיקבלו בכפר חב"ד.

בסוף ההתוועדות בשיחה האחרונה 
'מיהו  הנושא  על  דיבר  שליט"א  הרבי 

יהודי' ועל ירושלים העתיקה ובפרט בנושא המלחמה שעברה כעת, יותר 
משעה דיבר על זה. בסוף ההתוועדות הרבי שליט"א התחיל לשיר "ופרצת", 

בניגון הרגיל. 

לאחר ההתוועדות מיד תפילת מנחה ובסיום תפילת מנחה זושא התחיל 
לשיר, והרבי שליט"א עשה תנועה בידו הקדושה. 

לאחר שהרבי שליט"א יצא מחדרו שרו את השיר "ופרצת" וליוויתי את הרבי 
שליט"א עד לביתו. בצומת בברוקלין היה אישה שוטר והרבי שליט"א הרים 
אצבע לאות הצדעה.. לאחר מכן הרבי שליט"א הולך לבד לביתו בדיוק באותו 
זמן שני כושים הלכו אחרי הרבי שליט"א, וה. הלך אחרי הכושים ללוות את 

הרבי שליט"א עד שנכנס לביתו.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א. לאחר התפילה הבדלה וכעבור חצי שעה 
בערך הרבי שליט"א יצא מחדרו ונסע לבית. כשהרבי שליט"א יצא בכלל לא 
שרו אלא עמדו דום פשוט זושא לא היה באותו זמן, בשעה שהרבי שליט"א 

יצא ונסע לבית.

לאחר מכן ר' יואל כהן עשה חזרה על השיחות של השבת.

הרבי שליט"א קרא 
לכל עסקני הציבור 

של כפר חב"ד 
שיקבלו כוס של 
ברכה. הם ניגשו 

והרבי שליט"א מזג 
לרובם
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בחור מעם ומורם מעם

בי"ט תשרי תשל"ה הלך לעולמו ר' שניאור זלמן רובשוב - 
שז"ר. אודות מסכת הקשרים הנפלאה שנרקמה בין נשיא 
הדור כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ל'פרזידנט' שז"ר 
נכתב רבות, כאן מוגש לפני הקוראים בפרסום ראשון 
צילום מכתב כ"ק אד"ש מה"מ אל מר שז"ר עם הוספה 
בכתב יד קודש. בנוסף מובאים מספר מכתבים ומסמכים 

בפרסום ראשון סביב קשר מיוחד זה.
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אגרת זו נשלחה למר שז"ר לרגל יום הולדתו בר"ח כסלו תשל"א - יום מלאות 
לו שמונים ואחד שנה. אגרת זו נדפסה בעבר, וצילומה נדפס כאן לראשונה 
ובו מספר שינויים ותיקונים מהנדפס בעבר, וכן הוספה בכתב יד קדשו של 

כ"ק אד"ש מה"מ.

בראש המכתב כתב שזר בכתב ידו - 'יום הולדת ה-81' והוסיף בצד 'לתיק 
המיוחד'.

ב"ה, ערב שבת-קדש מברכים חודש כסלו, ה'תשל"א
ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ
בחור מעם ומורם מעם

ודורש טוב לעמו
בעל מדות תרומיות

ענף עץ אבות
מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה רבה!

בקשר עם יום-הולדת הבע"ל של מר, אביע בזה איחוַלי מקול"ע לשנת 
הצלחה וברכה הן בענינים הפרטיים והן בענינים הכלליים - 

אשר קשורים ותלוים הם זב"ז ואין להפריד בין הדבקים בנוגע ליהודי בכלל 
ועל אחת כמה וכמה אצל מר ותפקידו הרם שרבים צריכים לו - 

ושיהי' מתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב.

ויה"ר אשר יקויים במר ואת אשר לו כראש ותחלת מזמור תהלים - של שנה 
זו שלו: אלקים נצב )"יהי' אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך גו' 

והי' הוי' לי לאלקים" - שיעור חומש דיום ההולדת. וכן הכתוב שם לפניו:(.

והנה הוי' נצב עליו ויאמר אני גו' )וראה פי' כ"ק אדמו"ר הצ"צ ב"יהל אור" 
עה"פ - קשר שני כתובים אלה( ובימיו ובימינו נזכה לקיום היעוד הנאמר

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לאריכות
ימים ושנים טובות

ולבשורות טובות בכל ]חתי"ק[
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זה עתה הו"ל מאמר דא"ח פדה בשלום )ממנו פינה וממנו יתד בהבנת מהות 
תורת החסידות, אשר רבים נתלבטו ומתלבטים בזה( ושמח אני לצרפו בזה 

קודם כל איחולי. ויהי' מר-הראשון באהקת"ו שמקבלו.

פשוט אשר הצעתי-בקשתי נפשית ב)הוספה ל(מכתבי ליום ההולדת ה'תשכ"ט 
בתקפה עומדת וחבל על השנתיים שחלפו. ויה"ר שתהא העכבה לטובה נראית 

ונגלית.

אחד מאנשי הקשר המרכזיים של הרבי עם הפרזידנט שז"ר היה ר' יונה 
איידלקופ. לפנינו מכתבו של ר' יונה אל שז"ר שנשלח מחצרות קדשינו בחודש 
כסלו תשכ"ה. במכתב זה הוא אף מספר על אנקדוטה מיוחדת משמחת תורה 

באותה השנה.

אור ליום ח"י לחודש הגאולה ה'תשכ"ה

לכבוד הוד מעלתו כבוד הנשיא בישראל המורם מעם מר שניאור זלמן 
שיחי' שז"ר

הברכה והשלום.

ראשית כל ישא ברכה לרגלי יום הולדתו השבעים וחמש, ואיחולי לו מעומק 
לבי שישב על כסאו מתוך הבריאות הנכונה ועפ"י אור ספר הספרים כי היא 
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וכו' בחיצוניותה ובפנימיותה עד מאה ועשרים 

שנה.

ובהזדמנות זו אודיע לכב' שמסרתי את המשקה שכב' שלח לי לידי כ"ק 
אדמו"ר שליט"א עוד לפני ראש השנה בהיותי על יחידות, וכ"ק שאל בחביבות 
ובהתענינות אודות כב', וכן בהתוועדות דשמחת תורה, כ"ק הוציא את המפתח 
ושלח את מזכירו להביא את המשקה שכ"ק שלח, והמשקה הי' מונח כל הזמן 

על השלחן הקדוש ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

אי"ה כשאחזור לארצנו הקדושה אספר לכב' על כל הפרטים ועל כל מה 
שדובר.

ואמסור בזה שקהל אנ"ש והתמימים שואל אודות כב' ומוסר את איחולי ליום 
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הולדתו ה-75 שיהי' צנור להפצת המעיינות עדי חוצה. וממילא עי"ז יבורך עם 
ישראל בגשמיות וברוחניות ותרבה השלום מבית ומחוץ. 

אבקש את סליחתו שמחמת סיבות שונות לא כתבתי לו עד עכשיו.

נא למסור ד"ש לכל הנהלת בית הנשיא.

המקוה לשמוע ולהשמיע דברים משמחים

יונה איידעלקאפ

את מעמדו הציבורי וקשריו הרבים, כמו גם את יכולת ההשפעה שלו על 
משרדי הממשלה השונים, ניצל שז"ר על מנת לסייע למוסדות חב"ד. במכתב 

זה מודה ר' אפרים וולף לשז"ר על תמיכתו בבית הספר חב"ד שבלוד.

ב"ה יום ב' כ"ט מנחם אב תשכ"ו.

לכבוד ידידנו אשי נעלה מורם מעם מר זלמן שז"ר שי'! נשיא המדינה.

שלום רב וברכה!

מביעים אנו בזה את תודתנו העמוקה והוקרתנו על שהואיל בטובו לפעול 
ולהפעיל למען המשך קיום בית ספרנו.

אסירי תודה אנו לכב' על כך, ויקבל נא בזה את תודתנו יחד עם איחולנו 

מכתבו של ר' יונה לשז"ר
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לרוב נחת מתוך בריאות נכונה ואריכות ימים ושנים טובות, ויאריך ימים על 
ממלכתו מתוך הרחבה.

בכבוד רב וברגשי הוקרה

אפרים וולף מנהל ביה"ס.

מכתב נוסף ומרתק, שלח ר' בערקע וולף למר שז"ר זמן קצר לאחר שזה נבחר 
לתפקיד ה'פרזידנט'. נושא המכתב הוא אודות ההתוועדות בשבת קודש פרשת 

נשא תשכ"ג, בה דיבר הרבי על שז"ר ואמר כי "העולה לגדולה מוחלין לו".

ב"ה כ"ד סיון תשכ"ג

כבוד נשיא המדינה מר זלמן שז"ר שליט"א

הנידון שיחת קודש של כ"ק אדמו"ר שליט"א

למדינה  נאמן  אזרח  בתור 
ולנשיאה הנכבד, מצאתי לעצמי 
חובה להודיע לכבוד הנשיא על 
דבר בואו של בחור מבית הרבי 
אדמו"ר  שכ"ק  בעת  נוכח  שהי' 
שליט"א דיבר שיחה מיוחדת לכבוד 
הנשיא. הרבי דיבר שיחה זו ביום 
ש"ק פרש' נשא. הבחור הנ"ל הי' 
נוכח בעת השיחה, וכבוד הנשיא 
וודאי מעונין לשמוע מהבחור בעל 
פה מה שהרבי דיבר לכבודו, בטוח 
הנני שכבוד הנשיא ירצה להזמינו 

לחזור על השיחה בפניו.

שהנני  על  כבודו  לי  יסלח 
מטריחו.

ושה' יעזור שיהי' לנשיא הצלחה 
מכתבו של ר' יונה לשז"ר



בחור מעם ומורם מעם  |  21

מרובה בעבודתו הקדושה. ואריכות ימים.

דוב וואלף, ישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד.

מר יונה כסה היה איש ציבור ידוע שאף כיהן כחבר כנסת במשך שנים רבות. 
הוא זכה לקשר אישי עם הרבי עוד מילדותו שהייתה בעיר יקטרינוסלב. מר 
יונה היה ידיד נפש של מר זלמן שז"ר, ובמכתב ששלח לו ומובא כאן, הוא 
מספר לו על ביקורו אצל הרבי בחג הפורים תשכ"ז. בהתוועדות זו דיבר הרבי 
בחריפות נגד עריכת ויכוחים ודיאלוגים עם נוצרים, ולאחר שיחה זו שוחח 
עם מר כסה על כך. ביומנים נרשם כי הרבי שאלו "גם אתה סבור כך? הפלא 
הוא, שככל שהאדם יותר עם הארץ כך יותר חפץ ללכת ולהתווכח, והגויים 

עצמם מתחרטים על כך..."

ליל אמש שכנתי בחצר הרבי מליובאויטש וחזרתי הבית עם אור השחר. שמעתי 
דברי תורה במשך ארבע שעות ונסחפתי בזרם האדיר של ההתעוררות החב"דית. 
מרוב הקשבה לפרושי המגילה - במרחבי הנגלה ותעלומות הנסתר, חלשה עלי 

דעתי. בעיקר ההתרסה ביקוד אש 
נגד חסידי הדיאלוג היהודי-נוצרי, 
ונגד פתויי ההמשכות לרשת זו. בין 
אם הסכמת לכללות הפילוסופיה, 
בין אם נתעוררו ערעורים על פרטי 
ונדבק  נשכר  יצאתי  ההנמקה, 
לעוצמת החרדה לגורל ייחודו של 

עם ישראל בין הגויים.

האקורד המסיים במאמר האחרון 
"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה", 
הזמר הנלהב "ניעט ניעט ניקאווא" 
נגע עמוק בשכבת הנפש היהודית 
השואלת לנתיבות עתידה של אומה 
השרויה בגולת הרווחה המודרנית. 

י"ג אב תשכ"וודיו לרמז זה לחבד"ניק כמוך!
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מכתבים של 'גיסא דבי נשיאה' - הרש"ג - לשז"ר
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כימי צאתך אראנו נפלאות
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ובדם. מאות שנים של  נכתבו באש  יהדות רוסיה  ימי  דברי 
פרעות ופוגרומים, גירושים והגבלות, מימי שושלות הצארים 
ועד לשלטון הרשע הקומוניסטי. רדיפות הדת, איסור קיום 
מצוות ורמיסת הגאווה היהודית במדינה העצומה היו לאחד עם 

דיכוי הגוף בבתי הכלא והמחנות, סיביר והגולאגים.

קמעא קמעא החלה מנצנצת גאולתן של בני ישראל מ'המדינה 
ההיא'. שלבים רבים ושונים היו ביציאה מן המיצר אל המרחב. 
לעיתים יצאו יחידים ולפעמים משפחות שלמות, טיפין טיפין 

עלו מעמק הבכא.

ועוד בעת  וכשם שקולו של נשיא הדור היה עמם בצרתם, 
שבתם מעבר למסך הברזל כאב את כאבם ובכה את צרתם, כך 
גם נשמעו ברמה דברי נבואתו של מלך ישראל וגואלו על שהן 

עתידין להיגאל.

הבטחת הרבי כי "קהל גדול ישובו הנה" לוותה בקריאה לדאוג 
לאלו העתידים לעלות לקליטה נכונה, בגשם - בהקמת שיכוני 
דירות וקריות לעולים, וברוח - בהגשת עזרה יהודית וחסידית, 
סיוע בכל עניני תורה ומצוות. וביום בו קרה הנס, והשערים 
מאחורי  שנותרו  ליהודים  אז,  גם  ונפלו,  נרעדו  האימתניים 
חומת הברזל המנותצת דאג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
בשליחת שלוחי קודש ובהקמת ארגוני עזר לסיוע גשמי ורוחני.

תהפוכה היסטורית זו ייחס הרבי לעת הגאולה הקרבה ובאה. 
קריסתה של המעצמה דורסת היהדות, עליית מאות אלפים 
מבני ישראל אל הארץ הקדושה, כל אלו ועוד הם חלק מתהליך 

הגאולה השלימה.

במלאות שלושים שנה לאירועים אלו שהוגדרו על ידי הרבי 
כ"ענין של "נפלאות"", מוגשת לפניכם סקירה מקיפה ומרתקת 
הרבי  נבואת  הברזל,  מסך  נפילת  את  הסובבים  הימים  על 
המקדימה, הפעולות החב"דיות בימים שאחרי, תחיית היהדות 

ויחס השלטונות.
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עמק הבכא

בראשית שנות הכפ"ים ברית המועצות הסובייטיות הייתה חזקה מאי פעם. 
המעצמה שהתחרתה בארצות-הברית על התואר 'המעצמה הגדולה והחזקה 
בעולם' התפרסה על פני שטח עצום, החזיקה ברשותה ארסנל צבאי אדיר, 
ולעיתים אף הובילה בעליונות טכנולוגית וצבאית על מדינות המערב. מרוץ 
ההתחמשות שלה מול ארה"ב חיזק משמעותית את הצבא הסובייטי, וגם 
אויבים פנימיים מבית לא נצפו, ומשנצפו - הושתקו ונעלמו עד מהרה על 

ידי השלטונות.

מומחים מדיניים העריכו את עוצמתה וחוזקתה של המעצמה, בעיניהם היא 
נראתה כאחת מאותן אימפריות היסטוריות שנותרו איתנות מאות בשנים.

עבור מאות אלפי יהודי ברית המועצות, היו אלו שנים קשות ביותר. אף כי 
לאחר מותו של סטאלין ימ"ש פחתו הרדיפות והרציחות הגדולות שהיו בזמנו, 
אולם חופש דת במדינה היה עודנו בגדר חלום, ושמירת וקיום המצוות בברית 

המועצות הייתה עדיין כמשימה בלתי אפשרית.

כבר באותם הימים ומעברו השני של העולם, נשמע קול נבואתו של הרבי 
כי לא רחוק היום ובני ישראל שנמצאים מאחורי מסך הברזל יזכו לצאת 
משם, ולהתחיל לקיים תורה ומצוות באופן גלוי ומבלי לפחד כלל. רבות דובר 
בהתוועדויות הקודש על כאבם של אותם הנמצאים בברית המועצות, פעמים 
ואף נשמע קול בכייתו של הרבי כאשר דיבר על צרתם של אלו, אולם גם ביטויים 

נדירים החוזים ומנבאים את גאולתם הקרובה של אלו נשמעו מפי הקודש.

י"ג אב תשכ"ו
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ביטוי מעין זה נשמע מפי קדשו בשיחת י"ט כסלו תשי"ט, בה דיבר הרבי 
על אלו "שנמצאים במעמד ומצב שצריכה להיות אצלם היציאה מן המיצר 

אל המרחב כפשוטו בגשמיות":

"בהמשך להמדובר קודם, אע"פ שבדרכי הטבע ישנם ענינים 
העוברים בצינורות הטבע, והמשכות שבמשך זמן, אבל מצד זה 
שהוא ]אדמה"ז[ מוציא ומרים מהגהינום, מן הגשם אל הרוח 
ומן המיצר אל המרחב, יכול להיות ש"כהרף עין" ובשעתא חדא 
וברגעא חדא, הם יצאו בחסד וברחמים מן המיצר ומעומק תחת".

בשנים שלאחר מכן הלכו תכיפות ביטויים אלו וגברו, ואף נעשו נחרצים יותר.

דברים מיוחדים במינם נאמרו בו' תשרי תשכ"ז - שהייתה שנת 'הקהל'. 
באותה התוועדות דיבר הרבי בחריפות רבה על אותם האומרים שכבר ישנה 
'אתחלתא דגאולה', והבהיר כי הגאולה 
השלימה תהיה אך ורק לאחר התגלות 
משיח צדקינו. תיאור של אותה התוועדות 
ניתן למצוא ברשמיהם של מספר כותבי 

יומנים:

דיבורים  היו  ההתוועדות  "בתוך 
מבהילים בקשר לארץ ישראל, ובין השאר 
אמר את כל לשון הרמב"ם, שצריך להיות 
יהודי הוגה בתורה ובמצוות, והרמב"ם 
יכול  זה  כי  מספיק,  לא  שזה  ממשיך 
ולא המשיח  צדיק,  יהודי  להיות סתם 
האמיתי, ולכן צריך להיות וינצח, שהוא 
ינצח ויקבץ את הגלויות ויבנה ביהמ"ק, 
שקיבוץ גלויות צריך להיות אף הוא על 

ידי משיח".

לקראת סיום השיחה, הביא הרבי את סדר הדברים הנכון שיהיה בעת בוא 
הגאולה, על 'מלחמות השם' שילחם המשיח, כולל המלחמה "להעביר ממשלת 

זדון מן הארץ" - שבירת מסך הברזל וממשלת ברית המועצות:

"ואזי מתחילה הגאולה הפרטית - כנאמר באגרת הקודש - של 
כל אחד ואחד בעבודתו, וכן גאולה כפשוטו, של כמה וכמה 
בחסד  משם  שיצאו  ובשביה,  במצור  עתה  לעת  שנמצאים 

וברחמים ובשמחה ובטוב הנראה והנגלה בעגלא דידן".

פעמים ואף נשמע 
קול בכייתו של 

הרבי כאשר דיבר 
על צרתם של אלו, 

אולם גם ביטויים 
נדירים החוזים 

ומנבאים את 
גאולתם הקרובה 

של אלו נשמעו מפי 
הקודש
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חודשי הקיץ של שנת תשכ"ח אירעו שני אירועים מיוחדים ב
בקשר לחזונו של הרבי על נפילת ברית המועצות. בכ"ג סיון 
באותה השנה, הגיע האלוף דאז מר אריאל שרון ליחידות אצל הרבי. 
במהלך היחידות ביקש שרון מהרבי כי באמצעות קשרי חב"ד הענפים 
יפעיל לחץ על ברית המועצות שיקלו עם היהודים ששם. הרבי ענה 
לו שהוא לא מקבל את בקשתו, וכי לא יקח זמן רב ושערי ברית 
המועצות ייפתחו. היה זה זמן קשה ביותר, זמן שלטונו של ברז'נייב, 
ובהזכירו את דברי הרבי הוסיף שרון כי "אני זוכר שבשעתו זה נשמע 

לי מקומם וגם בלתי אפשרי, אבל הרבי, כדרכו, צפה למרחוק".

בראש-חודש תמוז תשכ"ח, הגיע רבה הראשי של מוסקבה, הרב 
יהודה לייב לוין לביקור אצל הרבי. במהלך הביקור ליוו את הרב 
לוין סוכני חרש סובייטים שעקבו אחר כל צעדיו וכל דיבור הנשמע 
מפיו. בהתוועדות י"ב תמוז באותה השנה, דיבר הרבי בכאב גדול על 
המצב הנורא בו שרויים יהודי רוסיה, ובפרט על מצבו האומלל של 
אותו רב שגם בהיותו מחוץ לאותה המדינה צריך להיזהר ולשמור 
על מוצא שפתיו. הרבי הוסיף ואיחל ש"יקויים הענין של "פתחו 
שערים" דהמדינה ההיא, שייצאו משם "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו 

ובבנותינו", "לא תשאר פרסה".

שבת לאחר מכן, הייתה שבת י"ז תמוז - נדחה. באותה השבת הרבי 
התוועד ולקראת סוף ההתוועדות הביא הרבי את דברי הגמרא "נפל 
תורא חדד לסכינא" ]כאשר שור נופל לארץ, יש לנצל את ההזדמנות 
ולשוחטו[, ואמר כי עד"ז יש לנצל את דחייתו של צום י"ז בתמוז 

ולבטלו מכל וכל.

הרב נפתלי אסטולין, שהיה אז בחור בישיבה המרכזית ב-770, 
נגאל מברית המועצות שנה לפני כן, ונהג לשלוח מכתבים אל חבריו 
שנשארו בעמק הבכה בהם הביא את דברי הרבי בצורה מוצפנת 
ומרומזת. את דברי הרבי בהתוועדויות חודש תמוז תשכ"ח הוא שלח 
אל ר' משה ניסילעוויטש, ולצד רמיזתו על דברי הרבי בקשר ליהודי 
רוסיה, הוסיף את ביטוי הרבי "נפל תורא". ר' משה קישר בין הדברים, 
ופירש את הביטוי על נפילתה ופירוקה של ברית המועצות הקרב 
ובא. דברים אלו גרמו לחיזוק גדול אצל החסידים שם, שחשו כי הנה 

מגיעה הגאולה מן הגלות והגאולה השלימה.
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וזו תהיה ההתחלה הקרובה וההכנה הקרובה, וסלילת דרך המלך 
- דרך רחבה, הפתוחה להמון 'קהל גדול יבואו הנה' בקרוב ממש, 
על ידי זה שתהיה גאולה פרטית של 'המון' - עשיריות ומאות 
ואלפים ורבבות מישראל, וזה יסלול את הדרך לגאולה האמיתית 

והשלימה של בנ"י בכל מושבותיהם, ע"י משיח צדקינו".

באותם היומנים מוזכר כי השיחה הייתה נדירה ומיוחדת, וביטוי שכזה 
על גאולתם הקרובה של יהודי רוסיה היה מפליא ושמיימי. מכתבו של אחד 
הבחורים נחתם בשורה: "ממש בשעת מעשה היה ע"ד שהרבי אומר שהוא 

המשיח כו'"...

ימים לאחר מכן, בעת הברכה לאנ"ש בערב יום כיפור לאחר תפילת מנחה, 
ציין הרבי את היות השנה שנת 'הקהל' ואמר "הקב"ה יקיים "הקהל" בשנת 
הקהל זו, ויקהיל "את כל העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, ויעלה 

אותם לירושלים לראות גו' בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו".

בהגהות על שיחה זו, מחק הרבי את מילות המניחים "שהקב"ה יקיים את ענין 
ההקהל" והוסיף בכתב ידו הקדוש את המילים "יקיים הקהל בשנת הקהל הזו".

לא תשאר פרסה

באותה השנה - שנת תשכ"ז, נשנו ונזכרו כמה ביטויים שכאלו, על גאולתם 
הקרובה של בני ישראל הנמצאים מאחורי מסך הברזל. היה אלו מילים מעודדות 
וממלאות בתקווה, במיוחד לנוכח שערי המדינה ההיא שלא נראו כעומדים 
להיפתח. קבוצות בודדות ואנשים מעטים יצאו באותם השנים ובשנים שלאחר 
מכן מגבולותיה של רוסיה, דברי הרבי על "פריצת כל הגדרים דאחינו הנתונים 
במצור ובשבי' כפשוטו, ופתיחת כל השערים והדלתות לרווחה, בחסד וברחמים, 
ובאופן טוב, וטוב הנראה והנגלה, ו"קהל גדול" יצאו משם, שלמים בגופם 
ובנשמתם, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", ועד ש"לא תשאר פרסה"" 

הגהות הרבי על שיחת ו' תשרי תשכ"ז
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)י"ט כסלו תשכ"ז( - היו כנבואה רחוקה.

את תחילת נפילתם של הקומוניסטים ראה הרבי באירועים הניסיים של 
מלחמת ששת הימים באותה השנה, בשל התמיכה הסובייטית והסיוע בציוד 
ובכלי נשק לצבאות ערב שהובסו. זמן קצר לאחר תום המלחמה, בהתוועדות 
י"ב תמוז תשכ"ז - ארבעים שנה לשחרורו של הרבי הריי"צ ממאסרו ע"י 

הקומוניסטים, הזכיר הרבי את מפלתם של אלו:

"היתה אז ממשלה ששלטה על 180 מליון בני אדם, שהתייצבה 
נגד אדם אחד . . ואעפ"כ, הי' אז נס גלוי לעין כל, באופן ש"ראו 
כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו ממך", וסוכ"ס פעל 
הדבר שתהי' היציאה משם באופן ש"בני ישראל יוצאים ביד 

רמה" , כפי שראו זאת בעיני בשר, למטה מעשרה טפחים . .

והפלא הגדול שבדבר - שאותם אלו שהתייצבו אז נגד ה' ונגד 
משיחו, הם-הם אלו שצצו גם עתה ונעמדו נגד עם ישראל בארץ 
הקודש, וכמו אז, חיפשו טעמים והסברות צדדיות, אבל אלו 

שהסתכלו בעומק, ראו את הסיבה האמיתית!...

וכאמור, שבסופו של דבר היתה "אתהפכא חשוכא לנהורא" 
- "כשלחו כלה שלח גרש יגרש אתכם", ובאופן של טוב וחסד 
הנראה והנגלה, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", "לא 
תשאר פרסה", ו"ביד רמה" . . ובכן: מאורע זה שאירע לפני 
ארבעים שנה באופן של "אתם ראיתם האותות והמופתים", הי' 
פתיחה, סלילת והוראת דרך, שאם רק הולכים באורחותיו אשר 

י"ב תמוז תשכ"ח
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שה לתאר כיום עד כמה ניסי ומפליא הוא השינוי שחל עם ק
נפילתה של ברית המועצות לפתע פתאום. אך ורק על מנת 
לשבר את האוזן, מוגש כאן מסמך נדיר מתחילת שנות המ"מים, 
ברית  לנציגי  היהודיים  הנציגים  בין  ממשלתית  פגישה  המתעד 
המועצות, ממנה ניבט חומרת המצב. הדו-שיח הוא בין מר יצחק 

שמיר לשר החוץ של בריה"מ - אנדריי גרומיקו:

שמיר: האינטרס היחיד שלנו הוא שתאפשרו ליהודים הרוצים 
בכך לבוא אלינו.

גרומיקו: אשר לאלו שאתם מגדירים כאחיכם החיים בבריה"מ. 
האם אתם מצפים לנס? מספר היוצאים מוכרח להצטמק מבחינה 
מתמטית. ככל שיגדל מספר היוצאים, קטן מספר הנשארים. ניסינו 
בנינו לבדוק המספרים והתברר שמאות אלפים יצאו את בריה"מ 

באשורה של ממשלת בריה"מ.

שמיר: באשר לאחינו היהודים בבריה"מ, נכון שיש מאות אלפים 
שהורשו לצאת. אך אנו יודעים שיש עוד מאות אלפים החפצים 
לבוא אלינו. כל מה שאנו מבקשים הוא שתרשו גם להם לצאת כפי 
שהרשיתם עד כה. יש להם קרובים רבים אצלנו ומבחינה אנושית 
יהיה זה מעשה אנושי לאפשר להם ללכת למקום שהם חפצים בו 

ורוצים לחיות בו.

יש יהודים רבים בבריה"מ הרוצים ללמוד וללמד יהדות ותרבות 
יהודית ורודפים אותם בשל כך. לא מובן לנו מדוע זה קורה. הם 

אינם אנטי-סובייטיים.

גרומיקו: חושבני שבזה מיצינו את הנושא. אני מציע שלא תתרשמו 
משמועות המופצות בקשר לענין לימוד השפה העברית.

בסופו של אותו מסמך מופיעות מילות הסיכום: אין סימנים לערעור 
כל שהוא ביציבותו של המשטר בבריה"מ.
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הורנו, יכולים גם עכשיו להגיע ל"האותות והמופתים הגדולים 
ההם", שיהי' הענין ד"ונהפוך הוא", ובאופן ש"בני ישראל יוצאים 

ביד רמה"".

באותם השנים, נשלחו על ידי הרבי מספר שלוחים חשאיים לעזרה רוחנית 
ליהודי רוסיה. בחזרתם היו נכנסים ליחידות ומדווחים לרבי על מצב היהדות 
והיהודים. אחד השבים מברית המועצות סיפר לרבי כי מצא בבית הכנסת 

קלף  ויריעות  תורה  ספרי  שבלנינגרד 
רבים, שהיו במצב פיזי גרוע ואיש לא 
טיפל בהם, וכי בכוונתו להצילם משם 
הרבי  ההיא.  למדינה  מחוץ  ולהעבירם 
ענה לו כי אין לעשות כן, מאחר שלא 
ירחק היום וספרי תורה אלו ישמשו את 
היהודים ששם, כשמהפך יתחולל וחופש 
דת ינתן במדינה. עבור אותו שליח היה זה 
הדבר המדהים ביותר ששמע בחייו, ולאחר 
מעשה אף סיפר שלא האמין כי יש סיכוי 
שברית המועצות תתמוטט ותאפשר קיום 

תורה ומצוות באין מפריע.

גם על גלי עליה הגדולים שהיו בשנים 
שלאחר מכן הצביע הרבי כהתחלה והכנה לנס הגדול בגאולת כל היהודים 
מרוסיה. בשיחת אחרון של פסח תשל"ג - שהייתה שנה בה יצאו קבוצות 

גדולות מרוסיה אמר הרבי:

"גאולה פרטית היא הקדמה לגאולה כללית, ופרט הוא בערך 
לכלל. אלו שנגאלו מאחורי מסך הברזל, למרות שאין זה כולם, 
אבל 'הניצנים נראו בארץ', כולם יגאלו. או ששם יוכלו להתנהג 
כפי שצריך, או ע"י שינוי מקום . . וזה יהיה הכנה לגאולה הכללית 

של כל ישראל".

ניצוץ באפלה

תהפוכות רבות עברה ברית המועצות בראשית שנות המ"מים. מספר מראשיה 
נבחרו לתפקיד בגיל מבוגר ומתו זמן קצר לאחר מינויים. בשנת תשמ"ה 
הוחלט להעמיד בראשות המפלגה הקומניסטית, כ'מזכיר' המפלגה - את מיכאל 
גורבצ'וב. מינויו של גורבצ'וב לא נתפס כמסמל שינוי כלשהוא במדיניותה של 
בריה"מ. בתזכיר סודי של משרד החוץ בנושא זה נרשם כי "למרות שגורבאצ'וב 

מאורע שאירע 
לפני ארבעים 

שנה, הי' פתיחה, 
סלילת והוראת 
דרך, ל"האותות 

והמופתים הגדולים 
ההם", ובאופן 
ש"בני ישראל 

יוצאים ביד רמה""
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יצר לעצמו תדמית במערב כאיש משכיל ודינמי )בביקורו באנגלית ובפגישותיו 
עם סנטורים האמריקניים במוסקבה(, אין עדיין שינויים משמעותיים במדיניות 

החוץ הסובייטית".

בימים ההם ממש, הגיע לחצר הרבי ר' ירמיהו ברנובר. ר' ירמיהו יצא מרוסיה 
למעלה מעשור לפני כן, והגיע לחצר הרבי לקראת חג הפורים.

גורבצ'וב התמנה לתפקידו בי"ח אדר באותה שנה, ובאחד הימים שלאחר מכן 
נקרא ר' ירמיהו אל חדר הרבי. הרבי השמיע באזניו של הרב ברנובר דברים 
מפליאים, וניבא במילים מפורשות את סופה של העריצות הקומניסטית הקרוב 
מאוד. הרבי אמר כי הן מי שירצה לצאת משם ולעלות לארץ ישראל, והן מי 

שיחפוץ להישאר שם ולקיים תורה ומצוות בגלוי - יורשה.

היו אלו מילים מדהימות וכמעט חלומיות. די אם נצטט את דבריו של מי שהיה 
שגריר ישראל באו"ם באותם הימים, בנאום שנשא באותה התקופה ובו תקף 
את הנהגת בריה"מ: "עבור יהודים בברית המועצות החיים הם גיהינום. שערי 
בריה"מ סגורים כה חזק. פחות ממאה יהודים מורשים לצאת מדי חודש. בסופו 
של דבר, בקצב הנוכחי, יקח 400 שנה עד שייצאו אלו שכבר הגישו בקשה"!

בכותרת אחד העיתונים באותה תקופה ממש, ניתן לראות את הכיתוב: "נשיא 
הקונגרס היהודי: אין סיכוי רב לעלייה המונית מבריה"מ"...

הרבי ביקש מר' ירמיהו למסור את דבריו ליהודי ברית המועצות. הם מצידם 
התקשו להאמין ולקבל את הדברים כפשוטם.

)שנים לאחר מכן, נפגש ר' ירמיהו עם מיכאל גורבצ'וב, מי שהוביל לפירוקה 
של ברית המועצות. הרב ברנובר סיפר למר גורבצ'וב כי הרבי ניבא את קריסת 
הקומוניזם שנים לפני כן. גורבצ'וב התקשה לקבל את דבריו של ר' ירמיהו, 
ואמר בהשתאות, כי בעת שעלה לשלטון - עת נבואת הרבי, לא היה בדעתו 

כלל וכלל להקל בחוקי יציאת היהודים מארצו כי אם אדרבה!(

כותרת עיתונאית מאותם הימים
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שנתיים חלפו מאז מינוייו של גורבצ'וב, למרות שינויים מרחיקי לכת במדיניות 
הפיננסית של ארצו, לא ניכר שינוי רב בהנהגתו ובמדיניותו בנוגע ליהודי 
ארצו. בימים הסמוכים לי"א ניסן תשמ"ז, מלאות שמונים וחמש שנה להולדתו 
של נשיא ישראל, החל שלב חדש בגילוי הנבואה והמופתים העתידים להיות.

עיר חב"ד בירושלים

י"א ניסן תשמ"ז חל ביום שישי בשבוע. התוועדות הקודש הגדולה והמרכזית 
לרגל היום הגדול הייתה בשבת בצהריים. בעיצומה של ההתוועדות הפתיע 

הרבי את הקהל והודיע על התוועדות נוספת שתערך במוצאי שבת:

"מכיון שיש צורך לדבר אודות ענינים נוספים שאינם שייכים ליום השבת - 
תתקיים בעזה"י התוועדות נוספת במוצאי שבת קודש, בקיצור ובזריזות כו'".

את זמן ההתוועדות קבע הרבי לעשר וחצי, שעה מאוחר מהרגיל בהתוועדויות 
בין  לנוח  זמן  שיהיה  ובכדי  אז,  שנעשתה  השעון  הזזת  בשל  החול,  ימי 

ההתוועדויות.

בשעה עשר וחצי נכנס הרבי אל הזאל הגדול. מיד בשיחה הראשונה החל 
הרבי לדבר על הנושא "שאינו שייך לשבת קודש" ועבורו נערכה ההתוועדות 

המיוחדת:

"ע"פ ציווי כ"ק מו"ח אדמו"ר ייסדו )ובאופן "מיוסד"( ישוב באה"ק 
- "ארץ הבחירה" - "כפר חב"ד. שרובם ככולם מהמתיישבים 

הראשונים שם הם עולים מהמדינה ההיא . .

ומכיון ש"מצוה גוררת מצוה" נתייסדו עוד ישובים חב"דיים 

תשרי תשמ"ז
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בארצנו הקדושה, בתור "כפר" או בתור "סניף" לישוב הקיים 
מכבר.

והנה, עדיין נשאר מקום פנוי בזה בנוגע לירושלים עיה"ק. 
בירושלים עיה"ק נמצאים "בתי חב"ד", קיבוצים דחב"ד, בתי-

כנסת חב"ד וכו', אבל עד עתה לא נתייסד שמה ענין יסודי - ישוב 
בפני עצמו בירושלים שיהי' בדוגמת "כפר חב"ד"".

הרבי הסביר כי על מנת לבנות עיר שכזו יש צורך בבירורם של שני ענינים:

א( האם ישנם אלו המוכנים ורוצים להתיישב בה.

ב( האם יש את הכסף להוצאות הדרושות לענין זה.

בנוגע לענין הראשון אמר הרבי, כי לאחרונה השתנתה הנהגתה של בריה"מ, 
וישנם הקלות באפשרות ההגירה לארץ הקודש. ודבר בטוח שיהודי רוסיה ירצו 

וישמחו לעלות ולהתיישב ישר בירושלים - ועוד ביישוב חב"די בה.

בנוגע לענין השני, סיפר הרבי כי שנים מספר לפני כן, הוטל על מספר 
עסקנים להתחייב על סכום כסף מסוים לצורך ענין חשוב וגדול. מגבית זו, 

שכבר הגיעה לסכום נכבד, תוכל לשמש ליסוד והתחלת ההתיישבות.

ענין נוסף הוסיף הרבי, הוא שבירושלים ישנם כאלו שיצאו מהמדינה ההיא 
בעבר, ויוכלו לסייע לעולים. במיוחד נעמד הרבי על כך שישנם בירושלים 
עולים ותיקים שהם אנשי מדע, שאף הקימו אגודה למדענים וחוקרים, ויוכלו 
לסייע בביסוס הישוב, בדאגה למקומות עבודה ומקור פרנסה לעולים, שרבים 

מהם התמחו במחקר ופיתוח.

ענין נוסף, חשוב ואחרון הוסיף הרבי, כי יש צורך בעזרתם של האחראים 
על חלוקות השטח והקרקעות. ובזה אמר הרבי:

"בימים אלו פנו אלי בברכה, האנשים השייכים לחלוקת הקרקעות 
והממון או השייכים לסיוע באופן אחר. ובראשם - העומד בראש 
כל חלק ארץ ישראל הנמצאת עתה בידם של ישראל . . ומכיון 
שבודאי אין הכוונה לכבודי או כבוד בית אבא, אלא הכוונה לכבוד 
וחשיבות התנועה דליובאוויטש, שכנ"ל קשורה עם אהבת ישראל 
וכו' ובמיוחד שהברכה באה מהתעוררותם ומצדם הם - בודאי 

שצריך ואפשר לנצל הזדמנות זו במילואה"!

ר' ירמיהו ברנובר, שזכה כבר שנתיים לפני כן לשמוע את נבואתו של הרבי 
על נפילת ברית המועצות הקריבה, נקרא כעת אל הדגל לנקוט יוזמה בקשר 
לכך. ארגון המדענים אותו הזכיר הרבי היה ארגון שהוא עמד בראשותו - ארגון 
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"שמי"ר". ארגון זה קם ע"פ הוראתו של הרבי שנים רבות לפני כן, בשנת תשל"א 
ושמו הוא ראשי תיבות של "שומרי מצוות יוצאי רוסיה".

יחד עמו נכנס למלאכה ר' שלמה מיידנצ'יק. לקראת י"א ניסן ב'שנים עגולות', 
דאג ר' שלמה למשלוח מכתבי ברכה מאישי ממשל בארץ הקודש אל הרבי. 
באותה שנה - שמונים וחמש שנה להולדת הרבי - הוא הביא עמו מארץ 
הקודש אלבום שלם מלא במכתבי ברכה משרים וחברי כנסת רבים, בהם אלו 
האחראים על המקרקעין והבניה בארץ הקודש - "שהברכה באה מהתעוררותם 

ומצדם הם".

אין להם מנוחה

למחרת, יום ראשון י"ג ניסן, בעת חלוקת הדולרים, עברו לפני הרבי יחדיו 
ר' שלמה מיידנצ'יק ור' ירמיהו ברנובר. הרבי העניק להם דולר לברכה ואמר 

שיפעלו יחד עם ר' יצחק קוגן בענין השכונה החדשה.

בתוועדות אחרון של פסח חזר הרבי ודיבר על הענין:

"באה ההצעה לזכות את כלל ישראל בבניית שכונה בירושלים 
עיר הקודש, שכונה שבה ייתישבו יהודים שומרי תומ"צ בפועל, 
שיבואו בעתיד הקרוב "מאחורי מסך הברזל" . . וכבר נתמנו 
שלוחים מהעולים מאחורי מסך הברזל, הנמצאים כאן במזומן, 

שיתעסקו בבניית השכונה ככל האפשרי".

לאחר השיחה, בה אמר הרבי גם כי לאחר החג יתן את השתתפותו בצ'יק, 

מוצאי חג הפסח תשמ"ז
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נתן הרבי שתי מצות לר' ירמיהו וכן לר' שלמה - כהשתתפות במעמד הנחת 
אבן הפינה לשכונה.

עם צאת החג, במעמד חלוקת כוס של ברכה הגיע כמידי שנה החזן 'צאצקעס', 
ובאותה שנה ניגון חדש ומיוחד היה בפיו. "בונה ירושלים עיר הקודש במהרה 
בימינו, יבנה ישוב חב"ד בירושלים במהרה בימינו" התחזן, וקהל החסידים 
שקלט אט אט את השיר החל מזמר יחד עמו. בעת השירה חייך הרבי, ועודד 
את השירה בחזקה בידו הק'. פעם אחרי פעם חזרו הקהל בהתלהבות על 
פזמון השיר "בונה ישוב חב"ד בירושלים" כשהרבי מעודד ומנצח על השירה.

עד עת נסיעתו של הרב מיידנצ'יק לארץ המשיך הרבי לעודדו ולדבר על 
הקמת השכונה. אף ליחידות מיוחדת ונדירה זכו הם באותם הימים, וחגיגת 

'צאתכם לשלום' מיוחדת נערכה עבורו בזאל הקטן.

מילים מיוחדות נשמעו מפי הרבי בענין, בשבת שלפני נסיעתם לארץ:

"יש להזכיר לזרז ולעודד עוה"פ ע"ד בניית שכונה חדשה עבור 
. . השלוחים שנתמנו  עולים חדשים בירושלים עיר הקודש 
לעמוד בראש - שבאו מהתם להכא, ועומדים לחזור מהכא 
להתם לעסוק בענין זה בשליחות כל הנמצאים כאן - צריכים 
לעסוק בכל הפעולות הקשורות בזה מתוך מסירה ונתינה עד 

כדי מסירת נפש"!

שיחה זו, ובפרט מילים אלו האחרונות נאמרו בצורה מיוחדת, כנזכר באחד 
היומנים: "כשדיבר אד"ש אודות ירושלים, היו ידיו הק' על השולחן. בידו 
השמאלית אחז בחזקה מפית )מתחילת השיחה(, עיניו הק' עצומות, ראשו 
מושפל, ופניו רציניות מאד. מיד בסוף השיחה עזב את המפית. בין הדברים 

מייצג 'עיר ליובאוויטש דירושלים' ⋅ ל"ג בעומר תשמ"ז
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אמר: צי מ'וויל יע, צי מ'וויל ניט ]= 
בין אם רוצים, בין אם לאו[ - אין 

להם מנוחה!"

במסמך המצורף )הנדפס כאן 
לראשונה( על בלאנק רשמי של 
יצחק  ר'  כותבים  'שמי"ר',  מכון 
קוגן ור' ירמיהו ברנובר אל ראש 

הממשלה מר יצחק שמיר:

"לכבוד ראש ממשלת ישראל מר 
יצחק שמיר.

לאחרונה הגיע אלינו מכתב מאת 
מסורבי עליה ואסירי ציון מברה"מ 
שבו הם מביעים תמיכה ברעיון 
הקמת שכונה חדשה עבור עולים 

מברה"מ שיזמה תנועת חב"ד. לדעתם הקמת השכונה ושיפור תנאי הקליטה 
בארץ יגבירו מאד את העליה מברה"מ. מצ"ב המכתב הנ"ל".

על אף דביקותם של השלוחים והעוסקים במלאכה, לפועל, מלבד מספר 
דירות בשכונת שמי"ר בירושלים לא נעשה בענין זה יותר מידי. מלבד חזונו 
הנבואי של הרבי היה קשה לראות כי גלי עליה משמעותיים יעלו מברית 
המועצות בעתיד הקרוב, מה שהרפה את ידם של הגורמים הממשלתיים, 

וגרם לכשל זה.

ילחום . . וינצח

תהליכים דרמטים ומהירים שאירעו בשנים תשמ"ז-תשמ"ט החלו לרמז על 
העתיד הנראה. ראשיתם במשבר כלכלי אליו נקלעה ברית המועצות, ובקשר לכך 
גם שינוי חוקת ברית המועצות, שינוי שאפשר למדינות החברות בברית לפרוש 
ממנה, וכן אפשר למפלגות נוספות שאינן קומוניסטיות להתמודד בבחירות. 
היו אלו שינויים מרחיקי לכת, שבישרו את תחילת פירוקה של ברית המועצות.

חודשים מספר לאחר דברי הרבי על הצורך בבניית העיר החדשה לעולים, 
הכריז נשיא ברית המועצות - מיכאל גורבצ'וב - על שינוי המדיניות הכלכלית 
של ברית המועצות לפתוחה יותר ומקילה יותר. היה זה הצעד הראשון בדרך 

להתפרקותה של ברית המועצות.

ביום כ"א מנ"א תשמ"ט, הגיעו ילדי מחנה הקיץ שבמונטריאול ל-770, 

מכתב עמותת שמי"ר למר יצחק שמיר
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לכינוס ילדים ולשמיעת דברי הרבי אליהם. לאחר תפילת מנחה ניגש הרבי 
אל סטענדר השיחות והחל באמירת השיחה.

בשיחה זו אמר הרבי לראשונה מהו סימנה והר"ת של השנה הבאה - שנת 
תש"נ:

"שיקויים הר"ת של השנה הבאה שהוא ג' האותיות תי"ו שי"ן 
נו"ן - "תהא שנת ניסים", היינו שתבוא השנה שבה נראה את 
הניסים של הגאולה האמיתית והשלימה, שהיא הנס הגדול 

ביותר שיכול להיות".

ובשנת ניסים, הניסים לא איחרו לבוא.

כבר בראשיתה של השנה תנודות רבות החלו במדינות הגוש הקומניסטי. 
פולין והונגריה, שתי מדינות שהיו חברות בברית המועצות פרשו ממנה, ובכך 

אפשרו חופש כמעט מוחלט לתושביהם.

בו' תשרי תש"נ, במהלך שיחה אודות אימו - הרבנית הצדקנית מרת חנה - 
הזכיר הרבי את כתבי אביו - רבי לוי יצחק - שנשארו ברוסיה ואמר:



42  |  שמחת תורה

"ויהי רצון שבמשך הזמן יקויים היעוד "ובאו האובדים בארץ 
אשור והנידחים בארץ מצרים", ועאכו"כ חידוש תורה, ובפרט - 
חדו"ת שנכתבו "מן המיצר", מיצר אמיתי גדול ביותר בגשמיות 
. . בודאי סוף-סוף יתגלו שאר הכתבים ונזכה לריבוי נוסף של 
ענינים דפנימיות התורה, ועצם ההחלטה ע"ד לימוד ענינים 
חדשים אלו ממהרת את בוא הזמן שיוכלו לחפש אחר הכתבים 

גם במדינה ההיא ולמצוא אותם".

חודש לאחר מכן, אירע אחד האירועים שסימלו יותר מכל את סופו של אותו 
משטר עריצות ששלט ברוסיה מעל שבעים שנה. בעיצומו של חודש חשוון 
בשנת ניסים, המונים שנהרו לעבר חומת ברלין, שחצצה בין הצד המזרחי 
שהשתייך לברית המועצות לצד המערבי של העיר, הפילו את החומה שסימלה 
יותר מכל את העריצות והבידוד הסובייטי. תמונות החומה הנופלת והאנשים 
המתאחדים משני צידי הגבול התפרסמו חיש בכל רחבי העולם, ובישרו על 

השינוי המתחולל.

שבועיים לאחר מכן, בהתוועדות שבת פרשת תולדות תש"נ, נשא הרבי שיחה 
מיוחדת במינה אודות המהפכה המתהווה:

"ישנם התמהים על המדובר בתקופה האחרונה שעומדים אנו 
בסוף זמן הגלות, עקבתא דמשיחא, ושואלים: היכן רואים זאת? 

נפילת חומת ברלין ⋅ חשון תש"נ



כימי צאתך אראנו נפלאות  |  43

הרי עולם כמנהגו מידי שנה בשנה כרגיל נוהג? - ולפלא הכי גדול 
שאינם מתבוננים בהמאורעות שמתרחשים בעולם, מאורעות 

הגלויים ומפורסמים!

בתקופה האחרונה )החל מהשנים הכי אחרונות, ומוסיף והולך 
מזמן לזמן( מתרחשים ברחבי העולם מהפיכות קיצוניות, מן 
הקצה אל הקצה, ובחסדי ה', מתרחשים מהפיכות אלה בשקט, 
כלומר, ללא מלחמות ושפיכות דמים, רחמנא ליצלן, עד כדי כך, 
שחיי היום-יום )בעניני המסחר וכיו"ב( ממשיכים להתנהל ע"ד 
הרגיל, כאילו עולם כמנהגו נוהג, למרות שמתרחשת מהפיכה 
קיצונית בהנהגת המדינה כולה, אלא שהיא מהפיכה פנימית, 

בדרכי פוליטיקא מדינית:

לכל לראש ומתחיל ממדינת רוסיא )המדינה שממנה בא כ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו יחד עם תלמידיו ושלוחיו(, אשר, 
לאחרי תקופה של שבעים שנות משטר תקיף ואימתני שהפיל 
חיתתו על כל תושבי המדינה, עד שאפילו עבור התבטאות של 
ביקורת על המשטר היו עונשים להשלח לארץ גזירה )סיביר 
וכיו"ב( - נעשה לפתע, בפרק זמן קצר ביותר, שינוי קיצוני )ע"י 

אחר שיחת פרשת תולדות תש"נ, בה דובר בארוכה אודות ל
המהפכות המתרחשות בעולם, הכניס ר' שלום דובער וולף 
ידיעה בעיתוני הארץ על כך. כשהכניס מודעה זו אל הרבי זכה למענה:

"אלא שנהפכה פצצה עולמית לטיפי מרגוע לקטן בן יומו, לא יקח 
זה לליבו כי שפיץ חב"ד דכאן לא לקחה אלי' כל הנ"ל, גם הם צודקים 

כי זה ארבעים שנה וכן מחבריהם באה"ק נוהגים כך"

במודעה דומה שהדפיס ר' יוסף יצחק גוטניק בעיתונים - והיתה 
למראה עיני הרבי לפני ההדפסה - תחת הכותרת "הגיע זמן גאולתכם!" 

נכתב:

ימינו אלה הם ימים של נסים ונפלאות. הכיצד? פשוט, הרי חיים 
אנו את הנסים יום יום. הבה נתבונן: • ההתמוטטות הבלתי צפויה 
של מסך הברזל ובעקבותיו - של משטרים רודניים במזרח אירופה • 
ההתקבצות ההיסטורית של מאות אלפי יהודים אל ארצנו הקדושה, 

מגלויות לוחצות ומדכאות, מכיוונים שלא חלמנו עליהם . .
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העומדים בראש הנהגת המדינה( במשטר המדינה, ומתפשט 
גם בשאר מדינות דוגמתן".

הרבי אף דיבר על כך ששינויים אלו ארעו דוקא בשנים האחרונות, ובמיוחד 
בשנה זו שהיא שנת ניסים. לאחר שיחה זו החל הקהל לשיר "שישו ושמחו 

בשמחת הגאולה", והרבי עודד בראשו הקדוש בתנועות עזות.

באותו החודש דיבר הרבי מספר פעמים נוספות על הניסים המתרחשים 
בהפיכה זו.

שבוע לפני כן, ביום שישי כ"ו חשון, נכנס הרבי לתפילת מנחה עם נעלים 
חדשות. ביומנים מאותה התקופה מובאת שמועה מחסידים, כי בעת המהפכה 
הקומוניסטית אמר הרבי הרש"ב לבנו הרבי הריי"צ, שהקומוניסטים יפלו בידי 

אברך עם נעליים קרועות.

פעילות גלויה

השינויים הקיצוניים אפשרו את העלאת הפעילות החב"דית הנסתרת מעל 
לפני השטח. הפעילים הגלויים הראשונים שנשלחו לרוסיה היו ר' זלמן טוביה 
אבלסקי ור' משה סלונים. הם נשלחו ע"י ארגון "עזרת אחים" - שפעל בחשאיות 
ברוסיה כמעט עשרים שנה. בהתוועדות קודש שבת פרשת ויצא, י"א כסלו תש"נ, 
בעת חלוקת המשקה, ניגש ר' זלמן, לקח בקבוק משקה והכריז על התוועדות 

כינוס של 'עזרת אחים' ⋅ תשרי תשנ"ב
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שתתקיים במוסקבה בירת רוסיה ובקישינוב בירת מולדובה. הייתה זו הפעם 
הראשונה שהכריזו בפומבי על התוועדות במדינות הברית הקומוניסטי.

לקראת נסיעתם של אותם השלוחים, נערכה התוועדות "צאתכם לשלום" 
רבתי ב-770, ובו דובר בארוכה ובהרחבה על הניסים הגלויים המתרחשים. 
באותה התוועדות אף נתבשר הקהל בבשורות מיוחדות ומשמחות. ראשית 
כל סיפר המנחה כי בשבוע שלפני כן, נשלח למוסקבה מאמר של הרבי 

באמצעות ה'פקס' - דבר שהיה בגדר חלום 
אך שנה לפני כן. בהמשך לכך הוסיף ואמר, 
להציב  הקרב מתעדים  החנוכה  בחג  כי 
מנורה גדולה ברחובות העיר בצורה גלויה 
ומפוארת - דבר שזמן קצר לפני אף בגדר 

חלום לא היה...

כינוס ילדי צבאות השם בחנוכה תש"נ 
היה אירוע היסטורי ומיוחד במינו. היתה 
מעמד  נערך  בה  הראשונה  הפעם  זו 
הנרות  שידור ההדלקת   - ה'סאטעלייט' 
ושיחת הרבי לכל רחבי העולם, ובכלל זה 

גם שידור חי באופן של 'לראות ולהיראות' - למוסקבה.

"יש להעיר על דבר ההתרגשות שאחזה את כולם בעת שהדליקו בבית 
הכנסת במוסקבה את המנורה, לכולם היה דמעות בעינים" נכתב ביומנו של 
אחד התמימים. עוד קודם להדלקה, בעת שאחד מילדי מוסקבה נקרא לאמירת 
פסוק, ומראה בית הכנסת במוסקבה עלה על גבי המסכים הפזורים ב-770 
"הבחינו שכשכ"ק אדמו"ר שליט"א ראה את מוסקבה בפעם הראשונה, השתנו 

פניו הקדושות"...

בימים הסמוכים ליו"ד שבט תש"נ, יום מלאות ארבעים שנה לנשיאותו של 
נשיא הדור, חלה מהפכה מרחיקת לכת בסדרי השלטון של ברית המועצות. 
היה זה כינוס של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית שהתקיים 
בי"ב שבט תש"נ, ובו הוחלט על הענקת סמכות עצמאית לכל אחת מהמדינות 

המרכיבות את הברית.

דברי הרבי מימים נעלים אלו, בסמיכות ליום הגדול והקדוש י' שבט, יצאו 
לאור בליקוט "משיחות ש"פ בא, ח' שבט, ואור ליום ב', יו"ד שבט ה'תש"נ. 
יום בו ימלאו ארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א". בשיחה זו מביא 
הרבי בהערה את הנאמר במאמר "וידעת מוסקבא - תרנ"ז", שעל ידי יציאת 
מצרים וכניסה לארץ, וע"י הניסיונות שקודמים לכך, מגיעים לידיעת אלוקות 

לכולם היה דמעות 
בעינים . . הבחינו 
שכשכ"ק אדמו"ר 
שליט"א ראה את 

מוסקבה בפעם 
הראשונה, השתנו 

פניו הקדושות
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בדרגא הנעלית ביותר.

את אותה הערה מסיים הרבי במילים: "עפ"ז גם יומתק שדרוש זה נקרא 
בכ"מ בשם "וידעת - מוסקבא" )על שם עיר גדולה של אוה"ע, בעת שהיו 
צוררי יהודים(? כי אמירת מאמר חסידות )גילוי פנימיות התורה( ב"מוסקבא" 
- מדגיש ביותר היחוד דהוי' ואלקים, שרש 
הדין והצמצום, גם בהתחתון ביותר. ועי"ז 
נתברר המקום )בשעתו(. שסו"ס יתבטל 
ההעלם וההסתר של מוסקבא ושל המדינה 

בעת ההיא".

באותה השנה  חופש הדת שניתן  אל 
התייחס הרבי בחג השבועות באותה השנה: 
"ברוב המדינות )כולל ובמיוחד במדינה 
ההיא( בטלו כבר הגזירות, ומניחים לקיים 

תומ"צ".

לקראת תומה של שנת ניסים, בכ"ב אלול, נשא הרבי שיחה בפני נשי ובנות 
ישראל. בשיחה זו 'סיכם' הרבי את הניסים שנראו באותה השנה, ובמיוחד 

קריסת מסך הברזל:

"מהנסים שראינו בשנה שעברה, ישנו נס מיוחד . . בשנה זו, 
ה'תש"נ, שמסתיימת בימים אלו - אירע נס גדול, שהמדינה 
הידועה )רוסי'(, "מאחורי מסך הברזל", אשר במשך עשרות 

עי"ז נתברר 
המקום )בשעתו(. 

שסו"ס יתבטל 
ההעלם וההסתר 
של מוסקבא ושל 

המדינה בעת ההיא

כינוס נשים ⋅ כ"ב אלול תש"נ
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בשנים לא אפשרה ליהודים לצאת משם - הממשלה עצמה 
)בדרך הטבע(, ללא שום השתדלות מבחוץ, אפשרה יציאתם 

של מאות אלפי יהודים".

בסופה של אותה שיחה הוסיף הרבי לדבר על השנה הקרובה, שנת אראנו 
נפלאות, ואמר כי הניסים ימשכו עד סוף השנה, ועוד ועיקר בשנה שלאחרי זה.

בחלוקת הדולרים שהתקיימה בי"ט אלול תנש"א, עבר מי שהיה אז שר החוץ, 
מר דוד לוי. מר לוי אמר לרבי, בהתייחסו לעליית מסך הברזל והעליה הגדול 
לארץ כי "כשרואים את המפנה הגדול הזה, אין צל של ספק שאצבע אלוקים 
היא". אמר לו הרבי בחיוך כי "לא רק אצבע, אלא גם יד שלימה - חמישה 

פעמים ככה"...

טעימה מקיבוץ גלויות

כבר בשבת הראשונה של השנה החדשה - שנת תנש"א - הזכיר הרבי על 
דבר הניסים שארעו בשנה שעברה וימשכו בשנה הקרובה: "בשנה שעברה, 
שהיתה שנת ניסים, יצאו המון יהודים ממדינה ההיא )מאחורי מסך הברזל(, 
ובאופן קל וטוב כו', דיש לומר, שזוהי ה"טעימה" מהענין דקיבוץ גלויות שיהי' 

בגאולה האמיתית והשלימה".

בחודשים שלאחר מכן נראה במוחש הכיצד הניסים ממשיכים להתרחש. גם 
לאחר השינוים בשנים שלפני כן, שאפשרו למדינות החברות בברית לפרוש 
ממנה והתירו למפלגות נוספות להתמודד בבחירות הפנימיות, הרי שברית 
המועצות עדיין התקיימה. בחודש כסלו שנת "אראנו נפלאות" החל תהליך - 
שהתמשך על פני השנה כולה - למתן עצמאות מלאה לכל המדינות החברות 

בברית, אולם יחד עם זה להשאירם 
תחת נשיא אחד וצבא אחד.

כמה ימים לפני שהחל תהליך זה, 
בשבת פרשת וישלח, דיבר הרבי 
על מלחמתם של רבותינו נשיאנו 
הרבי  ההיא.  המדינה  בממשלת 
והניסים  כי למרות העילוי  אמר 
הגלויים שבגאולת רבותינו נשיאינו 
ממאסריהם, הרי שהממשלה של 
חזקה  נשארה  ההיא  המדינה 

ובתקפה:
כתבה עיתונאית ⋅ חשון תש"נ
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"לאחר כל העילויים בהגאולה די"ט כסלו, אעפ"כ הרי הממשלה 
של המדינה ההיא נשארה בתקפה, ואף התנגדה לכמה עניני 
במיוחד, עד שלאח"ז התבטא הדבר  וחסידות  בכלל  יהדות 
במאסרו של אדמו"ר האמצעי. וגם לאחרי גאולתו ביו"ד כסלו - 
שהוסיף בהבירור דאדום - הממשלה נשארה בתקפה ובהתנגדות 
שלה ליהדות וחסידות  כפי שהתבטא אחר כך בגזירות המלכות 

השונות וכו' שרבותינו נשיאנו - כל אחד בדורו - לחמו בהם.

עד אשר לאחר המהפכה )בשנות תרע"ז-ח( בדורו של כ"ק 
אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, ולאח"ז בדורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
- הרי בכמה ענינים ניתוסף בחושך ומיצר של הממשלה ההיא, 

עד אשר בשנת תרפ"ז הי' המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר . ."

בשונה מכל אותם מקרים המנויים, בהם על אף הניסים הגלויים משטר הרשע 
המשיך להיות איתן וחזק, הרי שבדורנו זה הגיע הזמן לתכלית השלימות בענין 
זה. היו אלו דברי הרבי, ימים מספר לפני שהכריז שליט ברית המועצות על דבר 
כוונתו לפרק סופית את ברית המועצות. ההתפרקות ההדרגתית הוסברה ע"י 
הרבי בחודש תמוז באותה השנה. הרבי אמר כי ודאי יש בזה טעם והשלבים 
הם בהשגחה פרטית. הרבי אף ציין את דברי הרבי הריי"צ ביציאתו מרוסיה 

בשנת תרפ"ח כי "סדר מסודר ישנו כאן".

לוח מודעות בירושלים ⋅ תנש"א
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לרקוד ברחובות

חודשי החורף של שנת תנש"א זכורים בעיקר בשל מלחמת המפרץ שהתרחשה 
במהלכם. רבות נכתב על שיחות הרבי ועידודיו ליושבי הארץ באותה העת, אך 
ראוי לציין, כי פעמים מספר ציין הרבי והזכיר את הניסים שהתרחשו בענין 

ברית המועצות - בקשר לניסים שעתידים להיות במלחמת המפרץ.

כך היה גם בעת שהרבי נעמד כסניגורם 
של ישראל אל מול דברי הבלע שנשמעו 
ע"ד שואה שניה רחמנא ליצלן. הרבי הזכיר 
את העליה הגדולה מברית המועצות כסימן 
לאהבתו הגדולה של הקב"ה לעם ישראל, 
וכן ציין את תשובתם של אותם עולים שהיו 
שנים רבות בחזקת תינוקות שנשבו - מה 
שמוסיף עוד יותר ברחמים והאהבה של 

הקב"ה לבנ"י.

ביחידות כללית שנערכה ביום כ"ו ניסן - 
לאחר תום מלחמת המפרץ - ובה דיבר הרבי על הניסים הגלויים שהתרחשו 

באותה השנה, כלל הרבי גם את העליה מברית המועצות בין הניסים:

ניסים  בהם  בזמן האחרון שרואים  בהמאורעות  נוסף  "ענין 
ונפלאות - הוא היציאה של ריבוי יהודים ממדינה ההיא, היא 

בדוגמת יציאת מצרים:

לאחרי ריבוי שנים של הנהגה באופן אחר לגמרי, שיהודים לא 
יכלו לצאת ממנה - הרי דוקא בשנה זו ובשנה שלפני' פתחה 
מדינה זו את שערי' לשחרר יהודים לנסוע לארץ הקודש . . 
ועד שהמדינה עצמה מסייעת להם לצאת, בדוגמא כפי שהי' 

ביציאת מצרים".

ההוראה הנלמדת מכך בשיחה היא לתת שבח והודאה לה' על הניסים 
הגדולים. הרבי אף ציין כי היהודי אינו מתבייש לצאת בריקוד למראה הניסים 

הגלויים.

מארחת ומכבדת את שלוחיו

בפתח דבר של הכרך הרביעי של 'ספר השלוחים', בו נדפסו תמונתיהם של 
השלוחים למדינות חבר העמים נרשם: "אחד הדברים המיוחדים שארעו מאז 
ההוצאה לאור של הכרכים הראשונים, היא התפוררות המעצמה שחקקה על 

דוקא בשנה זו 
ובשנה שלפני' 

פתחה מדינה זו 
את שערי' לשחרר 

יהודים לנסוע 
לארץ הקודש
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דגלה את המלחמה בה' ובתורתו, ובזה ניתנה האפשרות אשר עבודת השליחות 
שהיתה קיימת תמיד וברוב תוקף במדינות "חבר העמים" - תוכל להיות מעתה 

בגלוי לעין כל ובהרחבה".

הפעילות החב"דית הענפה בברית המועצות, שהתנהלה מתחת לפני השטח 
במשך עשרות שנים, נחשפה במלוא פארה בחודש אדר תש"נ, בכינוס שלוחי 

הרבי למדינות ברית המועצות.

הכינוס נערך במועדון של הנוער הקומוניסטי במרכז מוסקבה, שעוטר 
בכרזות המבשרות על הכינוס ועל ארבעים שנה לנשיאות הרבי.

שנה לאחר מכן, עלה ברעיונם של כמה משלוחי הרבי, לקיים את כינוס 
השלוחים האירופאי במוסקבה. במכתבם אל הרבי מסיון תנש"א כתבו:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א. בקשר לכינוס השלוחים האירופאי השנתי שהיתה 
הצעה שיתקיים השנה בברית המועצות, והוסכם מרוב השלוחים, וקבלנו 
מענה שבאם יוכלו לסדר הוויזות - יכולים לסדר שם הכינוס, וכפי הנראה 

יכולים לסדר זה".

לאחר הרצאת תוכנית הדברים וסדר הכינוס נרשם: "והננו מבקשים הסכמת 
וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתכנית והתאריך והמקומות וכו' להצלחה 
מופלגה בכל ושנזכה למלאות הכוונה ולגרום רוב נח"ר". על המכתב חתמו ר' 

תמונה קבוצתית של משתתפי 'כינוס השלוחים למדינות חבר העמים' הראשון
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גרשון מענדל גרליק, ר' יהודה לייב 
רסקין, ר' יוסף יצחק מטוסוב, ור' 

נחמן סודאק.

מענה  נתקבל  זה  מכתב  על 
הרבי: "אזכיר עה"צ להצלחה רבה 

וכו' וכו'"

האירופאי  השלוחים  כינוס 
באותה השנה החל באמצע חודש 
אב. את השלוחים שנחתו בשדה 
התעופה במוסקבה קיבלה הקריאה 
במערכת הכריזה ברוסית, עברית 
ואנגלית "ברוכים הבאים לכינוס 
ההתרגשות  את  חב"ד",  שלוחי 
מצעירי  החל  בכל,  שאחזה 
השלוחים ועאכו"כ אצל המבוגרים 

וילידי רוסיה לא ניתן לתאר...

במהלך ימי הכינוס נסעו השלוחים לקברי רבותינו נשיאינו שברית המועצות 
לשעבר ולציונו של ר' לוי יצחק, אביו של הרבי, ביום ההילולא שלו - כ' 

מנחם-אב.

במהלך הכינוס עסקו השלוחים רבות בפעילות ברחבי מדינות ברית המועצות 
לאחר חופש הדת שניתן בהם. התהפוכות הפלאיות והמהירות נידונו, והצורך 
לנצל את השינויים לטובת חיזוק היהדות והחסידות ברחבי מדינות הברית 

היה נחוץ מתמיד.

כדאי לצטט את דבריו של אחד הנואמים בבאנקט המרכזי שנערך במרכז 
מוסקבה: "אלה שנולדו וגם חיו ופעלו ברוסיה מתרגשים שבעתיים להיזכר 
איך היו 'נזרקים' בעבר מבית-כנסת אחד למשנהו כל פעם שרצו לארגן שיעור 

ביהדות, ואילו הפעם כולנו יחד צעדנו ברחובות כשהטליתות על כתפינו".

בשבת פרשת ואתחנן, ט"ז מנחם-אב, בעת ששלוחי הרבי התוועדו במוסקבה 
על הפלאות הגדולות שמתרחשות סביבם, בהתוועדות קודש ב-770 דיבר הרבי 

על הכינוס במילים מיוחדות:

"דובר כמ"פ בתקופה האחרונה שלפי כל הסימנים נמצאים אנו 
ב"שנה שמלך המשיח יתגלה בו" . . כמרומז בהר"ת )שנתפשט 
בכל ישראל( "הי' תהא שנת נפלאות אראנו", ובפרט שבמשך 

מכתבם של השלוחים ומענה הרבי עליו
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השנה ראו בפועל )ויראו עוד( כו"כ מאורעות שהם "נפלאות", 
ביחס  גם  "פלא"  א' מהם הוא באופן של  ויתירה מזה, שכל 

לה"פלא" שלפניו, פלא לגבי פלא שמעורר התפעלות חדשה,

ה"פלא"  גם  כולל   -  
אלו  בימים  שמתרחש 
אנ"ש  כינוס  ממש: 
והשלוחים שיחיו במדנות 
מכו"כ  שהתכנסו  רוסיה, 
משאר  )גם  מקומות 
מדינות שבעולם( בעיירה 
ליובאוויטש, כולל גם כדי 
להשתטח על ציוני קודש 
של רבותינו נשיאינו ששם 
על  וגם  כבוד,  מנוחתם 
הציון הק' של אאמו"ר ז"ל 
מתכנסים  לזה,  ונוסף   .  .
בעיר הבירה דכל המדינה 
שמאורע   .  . מאסקווא   -
"נפלאות"  של  הו"ע  זה 
שלחמה  מדינה  שאותה 
נגד פעולותיו של כ"ק מו"ח 

השלוחים ברחובות מוסקבה

מודעה על כינוס 'צאתכם לשלום' ל-116 
שלוחים למדינות חבר העמים
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אדמו"ר נשיא דורנו )ועד"ז בנוגע לפעולותיו של בעל ההילולא 
דעשרים באב( בהפצת התורה והמעיינות חוצה, מארחת ומכבדת 
את תלמידיו ושלוחיו וההולכים בדרכיו ואורחותיו בהפצת 

התורה והמעיינות חוצה".

בחודשי הקיץ של שנת תנש"א נסעו מעל מאה בחורים ואברכים לשליחות 
במדינות חבר העמים. ביומן מיום ה' תמוז מוזכר כי "ב-770 נערכה, לאחר 
תפילת ערבית, מסיבת 'צאתכם לשלום' לשלוחים )שמספרם עולה ל-116!( 
הנוסעים להפעיל את מחנות הקיץ ושאר המבצעים שמתנהלים בשנה זו ברוסיה 

מטעם "לשכת עזרת אחים".

עשרות קייטנות קיץ התקיימו לראשונה בכל רחבי ברית המועצות, ובהם 
השתתפו אלפי ילדים שנחשפו לראשונה ליהדות. את הנוסעים לשליחות בירך 

הרבי טרם צאתם בברכת הצלחה, ומענות מעודדים ניתנו להם.

ובעת שמאות בחורים, אברכים ונערות עוסקים במלאכת הקודש, בחינוך 
ילדי ישראל ברחבי ברית המועצות לשעבר, הניסים הגדולים ונבואות הרבי 
מתגשמות לנגד עיניהם, לפתע פתאום מתחולל מאורע המערער את השלווה.

נסיון ההפיכה

התהליך הארוך שהוביל גורבצ'וב למתן עצמאות למדינות הברית, לווה 
בהתנגדות רבה מצד גורמים שמרניים במפלגה הקומוניסטית. יום קודם 
לחתימת ההסכם שיהפוך את מדינות הברית לעצמאיות ומאוגדות תחת נשיא 

וצבא אחד - קמו אותם גורמים ועשו מעשה, הפיכה שלטונית.

בכלי התקשורת  אלול, התפרסמה  ט'  שני,  יום  בבוקר של  בשעה שש 
הממשלתיים הודעה המודיעה כי נשיא הברית - מיכאל גורבצ'וב - אינו כשיר 

ם לאחר שפעילויות הפצת היהדות ברוסיה הותרו חוקית, עקבות ג
האימה והחשש מפני המשטר נותרו במשך שנים. ר' זלמן לנדא 
מספר, כי בעת כינוס השלוחים ברוסיה בשנת תנש"א, הגיעו כוחות 
ביטחון מקומיים לדאוג שהשלוחים יוכלו להתנייד בבטחה ובמהירות. 
כמה מזקני השלוחים, שמראה השוטרים הזכיר להם את ימי הרדיפות 
והמאסרים, פחדו מאוד מפניהם, ברחו והתחבאו. רק לאחר שהסבירו 

להם כי השוטרים באו על מנת לסייע הם נרגעו...
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לתפקד מטעמי בריאות, וסמכויותיו ניטלו ממנו והועברו לסגנו - גנאדי ינאייב 
- שהיה קומוניסט שמרן והתנגד לרפורמות ולפתיחות.

הודעת הממשל אף הודיעה על 'וועד לאומי לשעת חרום' בראשות סגן 
הנשיא, שלקח את השלטון לידיו, והכריז על מצב חירום בכל רחבי המדינה, 
והחלת חוקת ברית המועצות על כל מדינות הברית. הדבר היה נראה כתפנית 

חדה וחזרה לאחור אל ימי האימים של הקומוניזם.

אלפי חיילים ומאות טנקים זרמו אל רחובות מוסקבה, הקיפו את כל מבני 
הממשל והטילו עוצר ברחובות. החשש בקרב מאות חסידי חב"ד ששהו באותה 
העת ברחבי מדינות חבר העמים היה עצום. העסקנים שהיו קשורים לפעילות 
פנו במכתב בהול אל הרבי ושאלו האם יש להחזיר במהרה את השלוחים למקום 

מבטחים. מענה הרבי היה חד משמעי:

"בתמהון הכי גדול קבלתי השאלה – כפשוט ימשיכו בכל התכניות שלהם, 
כולל הקייטנות עד גמירא כמתוכנן, וה' יצליחם ויבש"ט, אזכיר עה"צ".

התשובה המעודדת הועברה במהירות אל השוהים בברית המועצות, חיזקה 
את השלוחים והסירה מלבם כל חשש.

יומים בלבד התמשך המצב ואי הסדר ברחובות מוסקבה. כאשר מצד אחד 
ניצבים גדודי הצבא שנשמעו למנהיגי ההפיכה ולמולם מפגינים האזרחים 
הרוסים שוחרי החופש והעצמאות. בסופו של דבר נכשל הקשר, כוחות הצבא 

התמימים הנוסעים לרוסיה באמצעות 'עזרת אחים' ⋅ תמוז תנש"א
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נסוגו מעיר הביר ונאמנותם הוחזרה לנשיא גורבצ'וב.

כישלון הקשר זרז את תהליכי התפרקות ברית המועצות, ואף הוביל לתהליכים 
מהפכניים יותר מהמתוכנן לפניה. מלבד סילוק מתפקידם של כל המעורבים 
בקשר, הרי גם פירוקו של ארגון האימה הקג"ב, שנטל חלק פעיל בנסיון 

ההפיכה, אירע כתוצאה מכך.

את ישיבת הממשלה של ט"ז אלול תנש"א, שבוע לאחר כשלון ההפיכה, 
פותח המזכיר ואומר: "אנחנו שבוע אחרי ההפיכה שגם כותבי הספרים ומפיקי 
הסרטים עוד יעשו ממנו חגיגות. לדעתי זהו שבוע היסטורי יותר מכל שבוע 

אחר במאה הזאת".

בחודש תשרי תשנ"ד שוב נשמעה ברמה נבואתו של הרבי בקשר לסדרי 

משך השנים לא הודפס ספר התניא בברית המועצות תחת ב
השלטון הקומוניסטי. גם לאחר שהושג אישור מיוחד להדפס 
התניא הורה הרבי כי "לא כדאי להכניס אנ"ש שי' שם לחששות וכו' 

וכו', כפשוט".

עם נפילת הקומוניזם ופתיחת השערים ניסו הממונים על הדפסת 
התניא, ר' לייבל זאיאנץ ור' זלמן חאנין, לבקש מהרבי אישור להדפיס 
שם את התניא. הרבי התעלם מבקשותיהם פעם אחר פעם, הן מבקשות 

בכתב והן מבקשות בעל פה.

באחת הפעמים בה הביאו אל הרבי ארון מלא בדפוסי תניא חדשים, 
ולמראה שביעות הרצון ונחת הרוח הרב שעל פני הרבי, ניצל ר' לייבל 
את עת הרצון והציע שוב את רעיון הדפסת התניא ברוסיה. כך תיאר 

ר' זלמן חאנין את אותה העת:

"לפתע נמחה החיוך מפניו של הרבי, סבר פניו נהיה רציני להחריד, 
והוא אמר לר' לייבל ]מתורגם ללה"ק[: "אתה יודע מה זה רוסיה? 
שם אין כלום. לא נייר, לא דיו, לא כוס ולא צלחות, וכל שכן שאין 

שם מכונת דפוס. איך אתה רוצה להדפיס שם ספרי תניא?

לייבל ענה בפשטות: אנחנו נביא מכאן!

הרבי אמר לו: "אתה שומע מה שאתה מדבר? אתה תגיע לרוסיה 
»
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השלטון והמהפכות ברוסיה. היה זה כבר כשנתיים לאחר שברית המועצות 
התפרקה סופית.

מחלוקת חריפה בין יושב ראש הפרלמנט לבין נשיא רוסיה הפכה במהרה 
לעימות אלים בין הצדדים, במהלכו נהרגו כמה מאות אנשים, והמורדים ניסו 

להשתלט על מבני ממשל ומוסדות ציבור.

מי שהיה אז שליח למוסקבה, הרב בערל לאזאר, שלח במהרה את שאלותיו 
בדבר המצב אל הרבי. המזכיר הרב גרונר הוא שהציג את השאלות בפני הרבי. 
השאלה הראשונה הייתה "האם יש מה לדאוג בנוגע לאחינו בני ישראל שיחיו 
ברוסיה?" והרבי נענה בראשו הק' לשלילה. "באם על אנ"ש שנמצאים שם 
לנסוע משם?" - ושוב נענה הרבי בראשו הק' לשלילה. המזכיר הוסיף ושאל 
"בקשר למורים ומורות מארה"ק, האם ימשיכו בתפקידם או יחזרו לארה"ק?", 

ונענה שוב לשלילה.

לבסוף הוסיף המזכיר ואמר שהרב לאזאר מבקש ברכה בשם כל אחינו בני 
ישראל שהקב"ה ישמור על כל אחד ואחד, ושכולם ישארו שלימים. על כך 

עם מכונת דפוס, עם נייר, דיו וגנרטור, וכיו"ב. אתה חושב שיפגשו 
אותך ממשרד החוץ עם פרוטוקול דיפלומטי?

אתה יודע מי יקבל את פניך? יקבלו אותך שוטרים, והדבר הראשון 
שהם יעשו, הם יחרימו את הכל, ומיד יאסרו אותך על כך שהבאת 
חומר תעמולה לרוסיה. ייקח שישה חודשים עד שנמצא היכן אתם 
נמצאים, וששה חודשים עד שנחלץ אתכם. ובשביל זה אתה נוסע 

לשם?

ומה בנוגע לעגמת הנפש של המשפחות? אתה שומע מה שאתה 
מדבר?!"

כמובן שלאחר מענה כזה נמנעו ר' לייבל ור' זלמן מלנסוע בגופם 
לרוסיה להדפסת התניא, אולם עד מהרה נמצא השליח המתאים 

למשימה חשובה זו.

היה זה הרב משה חיים לוין, שהיה בעל אזרחות רוסית, ונסע לשם 
פעמים רבות באותה העת. הוא שזכה להיות הראשון שהדפיס את 

התניא ברוסיה, בתמוז תנש"א.

»
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נענה הרבי בראשו הקדוש לברכה.

למחרת היום הצליח הנשיא המכהן להשתלט על המצב ולשוב לשלוט.

סקירה זו נחתום בדבר המערכת של גליון 'שיחת השבוע' שיצא לאור שבוע 
לאחר ההפיכה הכושלת ברוסיה:

"כשם שהשנה נפתחה בניסים, כך היא מסתיימת בנפלאות. 
הפיכת-הנפל ברוסיה, מות המפלגה הקומוניסטית, מתן עצמאות 
לעמי רוסיה - כל אלה הפכו בבת אחת את העולם לעולם טוב 
יותר לאין-ערוך. זהו עולם שיש בו הרבה פחות רשע ודיכוי, 
יותר לשלמות  ונעשה מוכן  כפירה ושחיתות. העולם הולך 

המיועדת לו בזמן הגאולה.

אכן, נפלאות קראו השנה, וגם ראינו אותן בעינינו - "אראנו 
נפלאות". השאלה הגדול שכל אחד צריך לשאול את עצמו היא, 
לשם-מה הראה לנו הקב"ה את כל אלה? והמסקנה המתבקשת: 
כדי שנתעורר ביתר אהבה לשוב לה' ולתורתו, ונתחזק עוד יותר 

בשמירת התורה ומצוותיה.

אך יש גם מטרה נוספת: כדי שנפקח את עינינו וניווכח כי אכן 
מתקדמים אנו בצעדי-ענק לקראת ביאת משיח-צדקנו.

חנוכה לייב תשנ"ב ⋅ הרבי מביט בהדלקת הנרות במוסקבה
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אז נדברו
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במהלך הנקיונות לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, ניקיתי 
את הרכב שלי. מעל הרכב מתנוסס כמובן שלט 'ברוך הבא מלך 
המשיח' - לפרסום בשורת הגאולה, ובשביל ניקוי הגג והשלט 

נאלצתי להוריד את השלט מהרכב.

כמה מהעוברים והשבים שמכירים אותי, וראו אותי ליד הרכב 
ללא השלט, ניגשו אלי ושאלו אותי האם נהיה לי ספיקות באמונה 

ברבי )רח"ל(...

התבוננתי בכך, שלמרות שהורדתי את השלט לשעות ספורות, 
ואך ורק מפני סיבה צדדית, על מנת לנקות אותו - הם חשבו 

מחשבה שכזו.

מכך למדתי, שאי אפשר להוריד ולהפסיק עם הענין של 'יחי 
אדוננו' והענין של 'מלך המשיח' אפילו לרגע קט. אסור שתיווצר 
איזושהי חולשה ח"ו בענין, אף לא לשניה. הן לעצמנו והן כפי 

שאנחנו מתנהגים לעומת הזולת.

אנחנו נמצאים כעת בזמן של נסיון, נסיון שאין בו ממש. כך 
מובן לכל חסיד וחסיד, בהבנה בשכל, באמונה ובבטחון וברגש 
הלב. הלא כל הענין של ביאת משיח זה מעל לטבע לגמרי, ומצידו 
של מלך המשיח אין שום הגבלה של טבע, וגם כעת אין אצל מלך 

המשיח שום ענין של חסרון.

אלא מאי? אצלנו יתכן וחסר, חסר באמונה והבטחון, חסר 
בהתקשרות וב'קאך' בעניני גאולה ומשיח. חסרון זה צריך למלא 
ולדאוג שלא תהיה אפילו חלישות קלה, ואילו לרגע קל, בענינים 

של הרבי - בעניני משיח.

⋅
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לאחרונה יצא ספר מיוחד - 'ימי בראשית'. הספר מלא בביטויים מיוחדים על 
ענין הנשיאות, שלא שמענו לפני כן ולא שמענו לאחר מכן. בהשגחה פרטית 
יצא לאור ספר זה בזמן מיוחד זה, כי רבים מהענינים המובאים בו נוגעים 

במיוחד לעכשיו.

מובאים שם דברי הרבי כי ההתקשרות אל הרבי היא אצל אלו שראו את 
הרבי פעמים רבות, אצל אלו שראו רק פעם אחת, אצל אלו שרק קיבלו מכתב 

ואפילו אצל אלו שאך שמעו על הרבי.

מה הנקודה של ההתקשרות של מי שרק שמע על הרבי? לכאורה הוא לא 
יודע על הרבי כמעט כלום, לא קיבל מהרבי מאומה, ובמה התקשרותו?

בהדרן על הרמב"ם מתשמ"ו, מסביר הרבי כי ראשית לכל ההשגות וההשכלות 
יש את ההנחה הראשונית של "מציאות הא-ל", דבר ראשון יש מנהיג לעולם. 

לאחר הכרה זו וממנה מסתעפים כל הפרטים וכל עניני תורה ומצוות.

ע"ד הסביר הרבי בשבת פרשת תולדות תשנ"ב, שראשית כל ישנו המציאות 
של משיח, ולאחר מכן יש את ההתגלות של משיח ופעולותיו, שכולם הם 

תוצאה מעצם מציאותו.

זוהי נקודת ההתקשרות של מי שרק שמע על הרבי. עוד קודם לכך שהוא 
מתקרב לתורה של הרבי, להוראות של הרבי, הוא כעת מחובר לעצם מציאותו 

של הרבי.

באותה השיחה הרבי הסביר שהענין של 'יחי אדוננו' מגלה את מציאותו 
של משיח. זוהי אינה עוד פעולה והוראה של הרבי, זוהי הכרזה שמגלה את 

מציאותו של הרבי - מלך המשיח.
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דבר זה אנו רואים כיום. הרבי יוצא מידי יום בשביל לעודד את שירת 'יחי 
אדוננו'. אין שום גילויים, לא התוועדויות לא שיחות ולא חלוקת דולרים, אך 

ורק עידוד של 'יחי אדוננו'.

זה לא שאנחנו רוצים רק את זה, חס וחלילה. אנחנו רוצים את כל מה שהיה 
קודם ויותר מזה, אבל צריך לדעת שבהכרזה זו ובעידוד הזה של הרבי, בזה 

מתגלה העצמות של מלך המשיח!

בבית חב"ד שלנו יש מקורבים וציבור מהחברה הגבוהה, איטלגנטים. יש 
לנו מקורבים רופאים, עורכי דין, אנשים חשובים. אצלנו אומרים להם את 
הנקודה הזו בגלוי ומבלי להתבייש. מכריזים יחי, ומתחת לתמונת הרבי יש 
את הכיתוב 'יחי אדוננו'. זה הרוח של הבית חב"ד, וברוך השם אנחנו הולכים 

וגדלים ולא מפחיתים ח"ו.

אם הרבי יוצא מידי ערב ומעודד את שירת 'יחי', זה 
אומר שהעולם כלי לזה.

⋅

לקראת י"א ניסן תשי"ב, עלה ברעיוני לארגן התוועדות בכפר חב"ד, לרגל 
יום הולדתו של כ"ק אד"ש מה"מ. התאריך י"א ניסן לא היה מוכר אז לכל, 
ובכלל, לחגוג את יום הולדתו של הרבי היה דבר שנשמע מוזר לרבים מתושבי 

כפר חב"ד.

הגעתי אל רבה של כפר חב"ד דאז - הרב גרליק, וביקשתי ממנו לחתום על 
המודעה הקוראת קהל לבוא להתוועדות. הרב גרליק אמר שאני אכתוב את 

הנוסח, והוא יחתום עליו.
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בעיצומה של ההתוועדות תכננתי לשלוח מברק ברכה לרבי. את הנוסח 
למכתב כתבתי אני, והתבססתי על נוסח מכתב שנשלח לרבי הריי"צ לרגל 
יום הולדתו בי"ב תמוז תש"ה. המכתב נדפס בספר המאמרים ת"ש, וחתומים 

עליו גדולי החסידים, ובראשם כ"ק אד"ש מה"מ.

שינוי אחד עשיתי בנוסח המכתב. המכתב המקורי נחתם בתפילה כי הרבי: 
"ינהיג את כל ישראל בכלל ואת אנ"ש בפרט בהצלחה מרובה עד בוא משיח 

צדקנו בב"א", ואילו אני שיניתי זאת ל"יגאלנו במהרה בימינו".

את המכתב הבאתי לרב גרליק בהתוועדות, והוא חתם עליו. ביקשתי ממנו 
שאף יקריא את המכתב, אבל הוא אמר לי להקריא.

לקראת סוף ההתוועדות התכוננתי להקראת המכתב. מכיוון שידעתי שלכמה 
וכמה מהמסובים לא ינעמו דברי הסיום, סיכמתי עם כמה מחבריי שייעמדו 
ממש בסמיכות לשולחן הנואמים, ומיד כשאסיים להקריא את המכתב הם 

יקחו וישלחו אותו.

הקראתי את המכתב, ומיד לאחר שהבאתי אותו לחברי מיהרתי לחמוק 
ולצאת מבית הכנסת. כפי ששיערתי, כמה וכמה הקימו מהומה על הנכתב, 

ותפסו אותי בעודי מנסה לחמוק החוצה.

היה להם תערומת רבה עלי. "מהיכן לקחת נוסח כזה? "איך אתה מעיז 
לשלוח דבר כזה? הם צעקו עלי. אני מצידי אמרתי להם שזהו נוסח שנדפס 

וחתום עליו הרבי בעצמו.

הם לא האמינו לי והלכו להביא את הספר. עד מהרה הם מצאו את ספר 
המאמרים, וראו את השינוי שהכנסתי בגוף הדברים.

הם כעסו שבעתיים, כעת התווספה גם הטענה "מנין לך העזות לשנות 
מדבריו של הרבי"?

אני עניתי להם ברוגע ובפשטות, שהרבי הריי"צ הוביל אותנו כל הדרך עד 
בוא הרבי שליט"א - שהוא משיח צדקנו. מהרבי יש רק לבקש שיגאל אותנו 

במהרה בימינו.

הם לא נרגעו בכך, והבטיחו לי שאקבל על כך 'חלק' מהרבי. מה רבה הייתה 
פליאתם )ולמען האמת - גם פליאתי( כאשר זמן קצר לאחר מכן קיבלתי מכתב 
מהרבי מלא בחיזוקים ועידודים, וכן הרב גרליק - שחתם על המכתב - זכה 

לקבל מברק ברכה מהרבי בחזרה.

⋅
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פעמים רבות מבואר בחסידות ההבדל בין מספר שבע למספר שמונה. מספר 
שבע מורה על הטבע, ההגבלה, ואילו מספר שמונה מורה על מעל הטבע, 
מעל לכל ההגבלות. מספר שבע הוא מספר של חול, ומספר שמונה הוא קודש.

בילקוט שמעוני כתוב שלמשה רבינו הייתה שייכות מיוחדת למילה 'אז' - 
שבגיטריה שמונה, ובלשונו "כל קילוסו של משה היה באז". הילקוט שמעוני 
מצטט את דברי המדרש ומביא על כך שני דוגמאות, א - "אז ישיר משה", 

וב - "ומאז באתי לדבר בשמך".

כשמעיינים בענין, מתעוררת שאלה עצומה. מילא הענין הראשון, "אז ישיר 
משה", מובן מדוע הוא שבח של משה. משה הוא שנשלח על ידי הקב"ה לגאול 
את עם ישראל ממצרים, ובעת קריאת ים סוף נאמר ע"י השירה המקלסת 

ומשבחת את הקב"ה, ומתחילה ב"אז".

אולם הענין השני, "ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך", הוא לכאורה היפך 
השבח והקילוס למשה. הרי מדובר בתלונתו הכואבת של משה על כך שמצב 

של היהודים הורע בגללו, ומהו איפה השבח למשה בזה?

"אז ישיר משה" זה גילוי אלוקות, הגילוי הנעלה ביותר שהיה אי פעם, 
שאפילו שפחה יכלה לראות. אבל הענין של "באתי אל פרעה" והתוצאה מכך, 

זה נשמע תכלית הירידה ממש.

במצבנו כיום, ניתן להבין ולתרץ שאלה זו.

משה רבינו של דורנו, גואל אחרון, כבר נתן ממזמן את בשורת הגאולה. 
"פקוד פקדתי אתכם" - "הגיע זמן גאולתכם".
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ולאחר כל דברי הנבואה והבשורה, לפועל מה קורה כעת? להיכן הדברים 
נתקדמו? רח"ל - "הרע לעם הזה"...

אולם כעת, ודוקא כעת. כאשר היהודים המאמינים במשה רבינו בנאמנות, 
מחזקים את הביטחון והאמונה בכל דבר ודבר, כל נבואה והבטחה של כ"ק 
אד"ש מה"מ - אזי זהו השבח של משה רבינו. למרות כל הנסיונות, העלמות 

והסתרים, בכל זאת הם מחזיקים חזק באמונה וההתקשרות לרבי.

כאשר הרבי יתגלה בפועל כמלך המשיח, ברור שהכל יצטרפו ויבואו. אולם 
עכשיו היה שעת המבחן, והעמידה שלנו במבחן מביאה ל"קילוסו של משה".

מה שמצפים מאיתנו ברגעים אלו, הרגעים האחרונים של 
הגלות, זה להתחזק ב"ויאמינו בהשם ובמשה עבדו". 
למרות כל הקשיים, וכל השאלות השכליות. להאמין 
שהכל זה חלק מקילוסו של משה, חלק מהגאולה.

⋅

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ציווה עלינו, להכריז ולפרסם ע"ד ביאתו 
הקרובה של משיח. הרבי אומר שבשורה זו היא נבואה, ש"הנה זה משיח בא".

ודאי הדבר שכאשר הרבי מצווה החובה מוטלת עלינו במלואה. ואם יש 
אחד שאצלו חסר בענין זה, אזי אין מדובר רק בכפירה בנבואתו של הרבי, כי 

אם הרבה מעבר לכך.

בכדי להבין זאת יש להקדים:

האמונה בביאת המשיח הינה מ"י"ג עיקרי האמונה". מדוע זה "עיקר"? 
מדוע הדבר כל-כך נוגע?
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כאשר יהודי לומד מעט חסידות )אפילו פרק תניא אחד(, מובן אצלו בפשטות 
שהאמונה בביאת המשיח איננה פרט ודבר צדדי בתוך היהדות, אלא היא 
נוגעת להכל - כיון שהסיבה לכל בריאת העולם ע"י הקב"ה הייתה מכיוון 
ש"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". והדירה הזאת להקב"ה, תהיה 

בביאת המשיח.

ממילא, אם חסר באמונה בביאת המשיח, הווי אומר שיש ספק האם בסוף 
תושלם כוונת בריאת העולם, או ח"ו לא!

ואינו  קדמון  איננו  ברור שהעולם  אם 
מתנהג מעצמו, שהעולם נברא ע"י הקב"ה 
בשביל מטרה, ברור שתהיה ביאת המשיח, 
זהו יסוד ועיקר בכל הענין! העולם נברא 
בשביל נתינת התורה, וכל מתן תורה היה 
נברא  שהעולם  מובן  כן  אם  זה.  בשביל 
במטרה שהוא יהיה דירה לה' בעת ביאת 

המשיח.

בנוסף לכך, יש תכנית לביצוע המטרה, 
באיזה אופן תיעשה ה"דירה בתחתונים" עד לביאת המשיח:

התכנית של המטרה כתובה בתורה, היה מתן תורה, היתה עשיית המשכן, 
אח"כ היה בנין בית המקדש הראשון ובית שני, ובסיום התכנית, השלמת 
הדירה - יהיה בית המקדש השלישי. הכל מתבצע על פי סדר התכנית הכתובה, 

שיהיה כך וכך.

בנוסף לכך, יהודים שלמדו חסידות יודעים שחלק עיקרי בתכנית קשור גם 
עם גילוי פנימיות התורה, שהתחיל ע"י תורת החסידות, ובפרט ע"י חסידות 

חב"ד שייסד אדמו"ר הזקן.

יהודים שלמדו חסידות ויודעים זאת, יודעים גם את החידוש שהוסיף כ"ק 
אדמו"ר שליט"א במאמר הראשון שאמר - 'באתי לגני' תשי"א - בסדר ותכנית 

הבריאה, כיצד יהיה בפועל הגילוי של משיח:

היתה התכנית  כללי,  באופן  לעולם-הזה  התורה  לנתינת  כשם שבנוגע 
מלכתחילה שהדבר יקח שבע דורות, החל מאברהם אבינו, שהחל בהמשכת 
גילוי אלוקות מלמעלה למטה )כמובן המשכה זו קשורה עם הענין של תורה, 
כפי שמוסבר בכמה מקומות( - שאז, בימי אברהם אבינו היה התחלה של 
התקופה של תורה, אח"כ ע"י יצחק וכו', עד שהגיע משה השביעי "וכל השביעין 

חביבין", ועל ידו היתה נתינת התורה למטה בפועל.

אם חסר באמונה 
בביאת המשיח, 
הווי אומר שיש 

ספק האם בסוף 
תושלם כוונת 

בריאת העולם, או 
ח"ו לא!
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ואותה התכנית על-פי תורה, כותב הרבי, בנוגע לגילוי פנימיות התורה 
שתתגלה ע"י משיח. הגילוי החל ע"י אדמו"ר הזקן, וכו' וכו', עד שבא "משה 

- השביעי".

ממילא - הדבר ברור: עוד קודם שהכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א )בזמן האחרון( 
את הבשורה שמשיח בא - ידענו ממה שכתוב במאמר זה, שזהו הסדר על 

פי תורה.

לכאורה ניתן לשאול: למה נוגע כל-כך לדעת שזה הסדר?

התשובה היא, שעבורנו נוגע הדבר לאופן הוודאות:

יש כמה וכמה אופנים בוודאות. דומני שלעיתים, כאשר ישנו עניין אחד 
שהוא ודאי בתכלית, ועמו מערבים עוד דבר שאינו ודאי ומדברים עליהם יחד, 

אין זה תוספת אלא גירעון.

אני מתכוון במילים פשוטות: יש ענין שנקרא "ביטחון". גם כאשר מתרחש 
משהו לא בסדר, יהודי צריך להיות עם ביטחון, ביטחון חזק - שהקב"ה בוודאי 

יעזור. אבל להשוות את ביטחון זה לדבר ודאי, אי אפשר )על-פי תורה(.

ודאי )כפי שכתוב( שכאשר יהודי בוטח הקב"ה עוזר, אבל בסופו של דבר, 
אי אפשר להגיד 'אולי לא בטחתי מספיק, ולכן קרה מה שקרה', כיון שתמיד 
ישנו מקום )או עכ"פ איזו סברה( של ספק וספק-ספיקא, שישנו איזה דבר 

שיעכב את קיום העניין.
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אבל כאשר אומרים שכך הוא הסדר על-פי תורה, זה ענין אחר.

מה שאנחנו יודעים באופן הכי ברור הוא - שזהו האופן והסדר על-פי תורה: 
שאנחנו נמצאים בדור השביעי, ושהרבי עוד מעט יתגלה בתכלית, "ויבנה בית 

המקדש, ויקבץ נדחי ישראל".

את הפרטים בדיוק, מתי זה יהיה, אם בחודש ניסן, או חודש אייר או חודש 
סיון, תשנ"ד או תשנ"ה - זה אנחנו לא יודעים. אבל שזה יהיה, שהוא יעשה 

את זה - זה אנחנו יודעים בוודאות.

מצד ענין האמונה והביטחון, אכן צריכים אנו לבטוח שבפועל ממש זה יהיה 
היום. אבל לא לערבב ענין זה עם ענין זה.

אם לאחד אין ביטחון שזה יהיה היום והוא חושב שזה יהיה מחר, זו בעיה 
אחת.

אבל אם לאחד נוצר ספק אם זה דור השביעי - זו שאלה אחרת לגמרי, אין 
זה ספק בפרט, זה ספק בכלל! - זאת אומרת, שהוא לא מבין בכלל בכל הענין!

ואם מדובר ביהודי שלא יודע בכלל מחסידות - אז הוא לא יודע. אבל אם 
זה יהודי שכן יודע...

פעם אמרתי דוגמא פשוטה לעניין:

נתאר לעצמנו יהודי שיודע על הענין של משיח. היום הרבה יהודים יודעים 
על משיח, אבל הם לא יודעים שמשיח זה בן דוד. יהודי כזה, יכול לתאר שח"ו 
יכולה להיות השמדה של זרע דוד-המלך, ואף על פי כן זה לא סתירה אצלם 

לענין של משיח - כיון שהם לא יודעים שעל-פי תורה משיח הוא "בן דוד".

אותו דבר בנוגע לענינינו: יהודי שלא יודע מכל העניין, שמשיח הוא בן דוד, 
או שאינו יודע שעל-פי תורה משיח זה הרבי של "דור-השביעי" - יכול לחשוב 

את כל השטויות... ולא תהיה אצלו כל סתירה.

אבל יהודי שכן יודע, אז )ממה-נפשך( מדובר תורה אחת, אין שתי תורות: 
תורה שבכתב, תורה שבע"פ, ותורת החסידות, כולל מאמר באתי-לגני תשי"א 

- הכל תורה אחת!

או שזוהי אמת או שזה שקר!

⋅

אמרו לי שאסור לדבר ככה. אבל אוַמר שוב, מה זאת-אומרת אסור לדבר?.. 
זה כך או זה לא כך?! זה תורה של אמת או של שקר ח"ו?
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אם ח"ו יש ספק על המאמר 'באתי לגני' אם הוא חלק מהתורה שבע"פ - אז 
יש ספק על כל התורה שבע"פ, ספק על כל התורה שבכתב וספק על 'בראשית 

ברא אלוקים את השמים ואת הארץ'!

אלא מה? אסור לדבר על תורת אמת ככה!

אתה אוחז שזה שקר? אז למה אסור לדבר ככה?... אלא מה? זה כן אמת?

היה פעם מתנגד אחד שהיה מאוד 'פרומער' )אדוק(, וה'פרומקייט' שלו היתה 
בתכלית. כיון שיש מצווה להניח תפילין, הוא הניח תפילין. היות ויש מצווה 
להאמין, אז הוא אמר )וגם חשב( - "אני 
מאמין". אם האמת היא ככה - היה אצלו 
ספק. אבל כיון שהיה מאוד 'פרומער', אז 
הוא אמר וחשב כמצווה עליו. שאלו אותו 
פעם, אתה מוכן לתת שבועה על זה? הוא 
נבהל - מי יודע, מדובר ב"שבועה", ושבועה 

היא איסור חמור...

זה בדיוק אותו הדבר: אם זה אמת, אז זו היא האמת!

כתוב על אליהו הנביא, שהוא אמר "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, 
אם ה' האלקים - לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו". כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל 
פעם, כיצד יהודי מדבר דברים כאלו? יהודי אומר ש"אם הבעל לכו אחריו"? 
איך הוא אומר כאלו מילים? והרבי תירץ דבר פשוט: אליהו הנביא ידע היטב 

שיהודי לא ילך אחר הבעל, כיון שהוא קשור עם הקב"ה.

אלא מה, היה אצלו טשטוש במוח, וכאשר פסח על שתי הסעיפים הוא לא 
תפס את הסתירה בכך, הוא חשב שאפשר לרקוד על שתי החתונות, אפשר 
"להשם" ו"לבעל" והכל טוב ויפה. ממילא הוא הלך לבעל, כי הוא לא הרגיש 

עד כמה הוא מתנתק מהקב"ה.

ולכן אמר להם אליהו הנביא - אל תדברו שטויות, אי אפשר ככה! תדעו 
ש"הבעל" ו"ה'" זה סתירה! ואם אתם פוסחים על שתי הסעיפים - תלכו רק 
לבעל... וכיון שזה באמת היה מופרך ומושלל אצלם, ממילא הם הלכו אחרי ה'.

כך גם בנוגע לאמונה במשיח: הרמב"ם מדגיש, שאם חסר הענין זה לא 
חוסר פרט, אלא זוהי כפירה בנביאים ובמשה רבינו. מה רוצה הרמב"ם להגיד 
בזה, שאם אצל מישהו יש ספק במשיח "אז ער זאל גיין צו שמד'ן" ]שימיר 
את דתו ח"ו[?! רח"ל! הרמב"ם כתב זאת כדי שנדע כמה מופרך הוא עניין 

של ספק בביאת המשיח.

אם אצל מישהו 
יש ספק במשיח 
שימיר את דתו 

ח"ו?! רח"ל!
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כך בנוגע לענינינו: יהודי שלמד "באתי לגני" צריך לאחוז בקצה אחד 
מהשניים. אם אתה לא מאמין ויש לך איזה ספק בכך שהתכלית )משיח( היא 
אכן בדור הזה "דור השביעי" - ספק אצלך על כל התורה! וזה הרי בוודאי 

מופרך, וממילא...

⋅

לכאורה, ניתן לשאול על כך שאלה, קושיא עצומה:

אם ביאת המשיח תלויה בעבודה שלנו, והרבי אמר שאנחנו צריכים לעשות 
זאת, ו"כל מה שביכולתנו" - הרי לאדם יש בחירה, ולכאורה מדובר בתכנית 

אלוקית מתחילת הבריאה?

אבל את אותה שאלה אפשר לשאול על דברי הרמב"ם, בנוגע לביאת משיח 
בכלל:

הרמב"ם פוסק בהלכות תשובה ש"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה". ניתן 
לשאול: מכיון שהדבר תלוי בעבודת התשובה, לכאורה זה בבחירת האדם. ולכן 
הרמב"ם מוסיף, "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד 
הן נגאלין". ואותו התשובה ניתן לענות בנוגע לימינו: כיון שמדובר בהבטחת 
התורה, על-אף שאנחנו אלו שפועלים את העניין, אבל אין שאלה על עצם הדבר.

למה חשוב שאנחנו נדע שהדבר תלוי בעבודה שלנו )כפי שמעורר הרבי(? 
כי זה גופא נכלל בתוכנית של התורה שנעשה מה שצריך.

על-כל-פנים, זהו דבר ברור מאה אחוז. ומי שמתפלל ומבקש שהרבי יבריא 
זה שטויות. - זה בדיוק כמו שאחד יבקש שמחר תזרח השמש!... זהו דבר 

טבעי, ואפילו עוד יותר ברור מזה!

אלא מה, אנחנו לא יודעים, בדיוק מתי זה יהיה, אז אנחנו צריכים לבקש, 
שהדבר יתרחש כמה שיותר מהר. אבל לבקש על עצם הענין? זה טיפשות! 

מה יש לך לבקש על דבר ברור?

למעשה, צריך לבקש את קיום העניין ולעשות את כל הפעולות, ובמיוחד 
בנוגע לפרסום. אבל הפירוש בכל הפעולות הללו אינו כתנאי שבו תלוי העניין. 
זה הרבה יותר ברור מאשר שתזרח השמש, כיון שביאת המשיח הוא ענין 
שבבריאה, וזו היא התכנית ע"פ תורה - אותה ידענו, עוד לפני שהרבי הכריז 

ש"הגיע זמן גאולתכם"!

וכשהרבי הכריז, וציווה לפרסם - צריך לפרסם בכל העולם כמובן!
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