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קומה ישראל למנוחֶתָך! 
הגה"ח הרב יעקב לנדא ע"ה סיפר1 שהאגרת 'קומה' נחשבה למרידה נגד השלטון הסובייטי, ובעת 
החיפוש בביתו בניסן תרפ"ד, חשש הרבי הריי"צ מאד שלא תיפול לידיהם, והרב לנדא הסתיר את 
האגרת אצלו. לכאורה הכוונה לאגרת שלפנינו, שבאמצעה נמצאת הקריאה "קומה ישראל למנוחתך", 

והיתה חשובה במיוחד בעיני הרבי הריי"צ נ"ע, עד שזכתה לכינוי: "האגרת קומה" )"דער קומה"(. 

    . . קומה ישראל למנוחֶתיָך!2 מדוע נפלו פניך?! השקיטה נא סערת לבבך העדינה, והתעודד לזּכֹר כי הנך 
גוי אחד בארץ, אשר אלקים קרובים אליו, חָנְנָך דעת לשום בכל עת חכמה רכובך, וֲאָזְרָך גבורת לב, לגזור ]= 

לפלס[ גם במים עזים נתיב; א־ל גדול ונורא, בריתו ִאָּתנו לא יפיר, וחסדו הטוב מעל עמו לא ימיש לעד . . 
. . זה כשנה וחמשה חדשים, מיום עלות נשמת רוח אפינו מחמד לבבינו הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה 
ידיד]י[נו, מקושריו  - ואנחנו אלה פה כולנו חיים היום בארץ זרוע]ה[ אור צדקו; הבו  זי"ע, השמימה  נבג"מ 
ותלמידיו, ונתבוננה - מה עשינו מכל אשר צוונו באגרת בקשתו? אי' החדרים שהעמדנו, ואי' התלמידים 
שטפחנו? איפוא המדות המסולאות שִרַּגְלנו ]= שהרגלנו עצמנו בהם[, התורה אשר למדנו, מוסדות הצדקה 
- רעבים  ֶאל אלקינו, הוי' צבאות, בשמים  כי צדקו דברינו, שועת נפשנו  . אמת הדבר   . והחסד שיסדנו? 
ההשגחה  –  הוסרה  ח"ו   – כאלו  אנחנו,  ורצוצים  שבורים  נדכאים  אנחנו,  מגורשים  אנחנו,  צמאים  אנחנו, 
מעלינו, כל פרא וחי' רעה ישלטו בנו, יעשו פרעות בבתינו ובזרעינו, ר"ל, הלב ]ינוע[ ממקומו בִחְשּבֹונֹו בזה, 
ושערות הראש תסמר; אבל, בכ"ז, אין עלינו לשכוח אף רגע - כי יד ה' עושה זאת! הבו, אחינו, נתרפס לפני 
אבינו מרחמינו3, ואליו יתברך ויתעלה יתחנן, כי יסור מעלינו כל צר ומסטין, ונהי' ככל האדם אשר על פני 

האדמה.
    ועתה, הסכת ושמע ישראל: עם ָקֹדש אתה להוי' אלקיך, כל עם הוי' כולם קדושים, מכשילה4 אין בהם; 
גם רקתך כפלח הרמון, מלא וגדוש מדות תרומיות, מזהיר באהבה מסותרת. ברוכים יהיו, עם ה' – ישראל 
– יפים הם בבריאות שכלם וצור לבבם, ורק שהטרדות בקושי החיים והזרמים השונים מבלבלם ובעוכרי 
ואושר,  חיים  שפעת  וישפיע  והדעת,  הלב  מנוחת  אחינו  ישראל  ולכל  לנו  יתן  הטוב  הא־ל   – ה"י   – נפשם 
ברכה עד בלי די. ואתה ישראל, התעורר בחלק א־לקה ממעל אשר בקרבנו שוכן!  . . קומה ונלכה בעקבי 
אבותינו, אשר מדמם ורוחם בעורקינו יזל, ובעוז גאון יעקב נאחוז את הדגל הֹקֶדש, אשר אותיותיו מזהירות: 
"ישראל, אורייתא, וקוב"ה - כולא חד"; את הדגל הזה אחזו הוד אבותינו, בו נאחוז אנחנו, ובו יאחזון בנינו, 
כ"ק  הוד  נושע;  ואנחה בלבד  לב  לא בסערת  כי  ואחד מאתנו לדעת,  כל אחד  על  יהרסון.  כי השתות  עד 
אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע דורש מאתנו עבודה ותעמולה - ליסד בתי למוד, לקבוע שיעורי 

למוד ברבים, בנגלה ובדא"ח, ואותה עלינו לעשות בעזרתו ית'.
    ועתה, בהגיע אליכם דברי אלה, הנה כל אחד ואחד – המתיחס על דגל מקושרי ותלמידי הוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואשר אור לו בציון נקודת נפשו לקוות לחסדי הא־ל הטוב בזכות 
מורו ורבו – יבחר לו את נחלתו בגאון יעקב באחת האגודות שישנם; ובמקומות שאינם – יקבעו מחדש, 

בלימוד אגדה ודא"ח ברבים בסדר מסודר, ויתדברו יראי ה' לקרב הלבבות באהבת רעים אהובים . .

1    ‘שמועות וספורים’ ח”א )מהדורת תש”נ( עמ’ 356.

2  על פי הפסוק )תהלים קלב, ח( “קומה ה’ למנוחתך”.

3   כ”ק אדמו”ר מהורש”ב נ”ע ]שיתחנן אל ה’, כהמשך האגרת[.

ם" )שה"ש ד, ב. שם ו, ו(. 4   מלשון מכשול. ואולי הוא )בשינוי( ע"פ לשון הכתוב "ְוַׁשֻּכלָ֖ה אֵ֥ין ָּבהֶֽ

ימים ראשונים
הכוחות שמקבלים הת' מרבותינו נשיאינו

יגיעו  ובכל שעה  צ"ל באופן שבכל עת  . שעבודתם   . בנוגע לתלמידי הישיבה   .  .
דוקא לדרגא היותר עליונה בשמן, "ראשון למנורה": בעבודה – עבודה שלמעלה 
והגבלה,  מדידה  שלמעלה  ושקידה  בהתמדה  לימוד   – התורה  ובלימוד  מהגבלה, 
הן בנוגע לזמן, למעלה מהגבלת זמני הלימוד בכתלי הישיבה, והן בתורה עצמה – 
בחלק התורה שהוא למעלה ממדידה והגבלה; לא רק של העולם, אלא אפילו של 

האדם, שזהו"ע ה"שמן" שלמעלה אפילו מ"יין" שבתורה.
ידה  שעל  התפלה,  עבודת  הקדמת  לאחרי  התורה  פנימיות  ללמוד   – ובפשטות 
נעשה חיזוק  לא רק בלימוד נגלה דתורה, אלא אפילו בלימוד פנימיות התורה – אף 
שהלימוד הוא רק אודות אלקות, ולכאורה מהו הצורך בהקדמת עבודת התפלה – 
כיון שבפנימיות התורה גופא ישנו אופן כפי שנקראת בשם "יין", שהו"ע של הבנה 
והשגה )אלא שזוהי הבנה והשגה של פנימיות התורה(; אך כדי שענין זה יחדור את 
כל מציאותו, יש צורך בענין ה"שמן", שהו"ע "רזין דרזין", למעלה אפילו מהבנה 

והשגה כפי שהיא בפנימיות התורה . . 
 – הכנה  ובתור  בר־מצוה,  )לאחרי  הכיתות  בכל  הישיבות,  תלמידי  לפועל:  ובנוגע 
עוד מקודם לזה(, צריך שיהיו להם זמנים קבועים בשעות היום ללימוד החסידות, 
פנימיות התורה – קביעות בנפש, באופן ש"קבוע לא בטיל", מבלי הבט על הכמות 
בשעה  וגם  נגלה  שלומדים  בשעה  שגם  כך,  היום,  בכל  אצלם  שיחדור  באופן   –
כל  יהיו  דעהו",  דרכיך  ד"בכל  בעבודה  שעוסקים  בשעה  וגם  מצוות  שמקיימים 

הענינים חדורים ב"שמן", וב"שמן" גופא – ה"שמן" הראשון, "ראשון למנורה".
והיינו,  זה.  נותנים תחילה כחות על  זה, בודאי  וכיון שמבקשים ומצווים על   .  .  
שרבותינו נשיאינו, מייסדי הישיבה וגם המנהלים שלה בהוה, נותנים כחות לכל אלו 
שנכנסים בד' אמות אלו, שבכל יום ויום )לא רק ביום השבת, יו"ט וימים נוראים, 
אלא אפילו בימות החול(, יהיו אצלם הזמנים שבהם יאחזו בענין ה"שמן", ולאח"ז 
מפעפע השמן בכל דבר ובכל מקום, שחודר בכל כ"ד שעות המעת־לעת, שיהיו 

נעשים דבר ָשֵמן.
שגם  הנתינת־כח  וזוהי      

עמו  יקח  לעולם  בצאתו 
"שמן   – זה  מ"שמן" 
חייו  כל  על   – ראשון" 
לבטח  וילך  היום־יומיים, 
ב"נר  המואר  באופן  דרכו, 
מצוה ותורה אור" ו"מאור" 
שבתורה, ואור זה יאיר גם 
באופן  בעולם,  עניניו  בכל 

ש"בכל דרכיך דעהו".
)משיחת ליל נר ה' דחנוכה 

תשי"ט - 'תורת מנחם' 

חכ"ד ע' 013־113(

היו"ט החסידי – די פינפטע ליכטל
"דער יו"ט פון די פינפטע ליכטעל איז ַא חסידישער יום־טוב . . ַא חסידישער יו"ט איז ניט נָאר ַא יו"ט פַאר חסידים, עס איז ַא נוגע דעם כלל ישראל" ]= היום־טוב 

בנר חמישי דחנוכה הוא יום־טוב חסידי . . יו"ט חסידי אינו יו"ט רק לחסידים לבדם, אלא הוא שייך לכלל ישראל[.. 
            )משיחת נר ה' דחנוכה תש"ג - סה"ש ס"ע 22. וכ"ה בתו"מ התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 128(   

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

 בח' טבת ימלאו 160 שנה להסתלקות הרבנית
חיה מושקא, אשת הצ"צ. בתמונה )מר"ח כסלו 

תשפ"א(: אוהל הרבניות הצדקניות שהוקם לאחרונה.

הערת המערכת:
 בגליון 10 פורסם כאן כתי"ק

הרבי הריי"צ בענין עלילת בייליס – 
 כפרסום ראשון.

העירונו כי פורסם כבר בשנת תשע"ד 
ב"בית משיח" גליון 926.

ליובאוויטש עכשיו

נר ה' דחנוכה, תשפ"א  70 שנה ליו"ד שבט, ו-100 שנה לב' ניסן.       גליון 11       

הנר החמישי
 "א יו"ט ביי חב"ד"

)משיחת נר ה' דחנוכה תשמ"ז(
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התקיעות של ר' לוי'ק נ"ע
ו' תשרי תנש"א )המשך(

תחנה   – בדרך  לאלמא-אטא4.  הנ”ל  רא”פ3   עם  נסעתי2   א’1  ביום      
בקאראגאנדא5, שעה לפני אלמא-אטא )סה”כ 6 שעות נסיעה(. שם צלצלנו 
ללייב שמיוק6, אח”כ הגענו לביתו )ב-11:00 בלילה( וקיבל את פנינו בספ”י 

)וגם נכדו זכור לטוב(, ושוחח איתנו רבות, סיפורו האישי ומצב הקהילה.
    הוא הגבאי ראשי דביהכ”נ שם. קבענו בביתו קופת צדקה. ָיַשנּו בביתו, 
ולמחרת, ז”ך אלול, בבוקר הלכנו לביתו של יהודי בשם זלמן משה אהרונוב 
ימינה  ההולך  לשביל  שמגיעים  עד  ישר  נכנסים  ַלבית-עלמין.  שְלָקחנו 
ושמאלה, פונים ימינה ועוברים 15 גדרות ברזל )שסביב המציבות – בכל גדר 
כזאת מציבה או שניים(, על כולם )כמדומה( כתובת ברוסית, עד שמגיעים 
לפנים  לאורכה,  צידה,  על  השביל  של  ימין  בצד  המונחת  שחורה  למציבה 
משפת השביל, ועלי’ כתוב בלה”ק “ר’ חיים ב”ר פנחס”. ]זהו גם 4 גדרות לפני 
עמוד חשמל )בצד שמאל([. שם יש לפנות לצד השני של השביל ולהיכנס 

שמאלה וללכת ישר כמה דקות עד שפוגשים באוהל7.
טבלנו באגם גדול בדרך ַלבית-עלמין. אהרונוב8 סיפר שלפני שבוע הגיע לציון 
וקנה מנעול חדש, וכעת המפתחות אצלו )מספר  נגנב,  ומצאו פרוץ, והמנעול 

הטלפון שלו 432-567(.
סמוך )בכמה מטרים( לאוהל ישנו גם הציון של אמו של ר”י נימוטין9.

בלילה הלכנו לביתו של ר’ ארי’ לייב10, תמים שלמד בליובאוויטש. בביתו 
מצאנו כמה עיתוני כפ”ח אחרונים שנשלחו לו ע”י צייטלין מצפת. הוא סיפר 
 20 לפני  רק  הגיע  )לאלמא-אטא  ביעקאטרינאסלאוו  בהיותו  רלוי”צ  על  לנו 

1   כ”ו אלול תש”נ.

2   בטיסה כמובן..

3   ר’ אביגדור פרנס.

4   רצינו שר’ רפאל נימוטין ע”ה מלנינגרד ]אח”כ באה”ק[ יסע איתנו, שהרי הכיר את ר’ לוי’ק נ”ע, אבל הוא אמר לר’ 

אביגדור שכבר אין לו כוחות לנסיעה הארוכה, וביקש שיזכירהו שם לברכה. 

5   המטוס נחת באמצע המדבר, רחוק מהעיר. וירדנו ממנו במדריגות להפסקה קצרה, עד שמילאו לו דלק מול עינינו 

במשאבה רגילה..

6   לפי זכרוני הוא הגיע אלינו ופגש אותנו בכבוד, ומאוחר יותר הגענו לביתו. אגב, ברגע שיצאנו משדה התעופה 

)הבלתי-מודרני( אל העיר מיד הרגשנו שהגענו לארץ בעלת תרבות שונה לגמרי, וזה גרם להלם מסויים. המחזה הראשון 

שפגשנו מיד כשיצאנו, היה מחול עליז של קבוצת מקומיים גדולה עם תופים ושאר משמיעי-קול מזרחיים.

7   כואב היה לראות שרלוי”צ נ”ע נמצא בין קברים של גויים, כשכל הקברים צפופים והרבה שיחים גבוהים גדלו פרא 

ביניהם. ]בתמונה המתפרסמת בזה נראה האוהל שנבנה על ידי הר”ד שי’ נחשון, ו -להבחל”ח – ר’ אבי טאוב ע”ה[.

8   ]הנ”ל..[

9   אחיו של ר’ רפאל. היגר לארה”ב, והרבי קירבו מאד. הוא היה אחראי על הציון של הרלוי”צ, והיה מבקש שם וכו’.

10   ב’ספר התמימים’ מופיע “דריימן, לייב”. בעבר נכתב שהכוונה לרא”ל דידן. אני מסופק בכך, כי נדמה לי שהיה לו 

שם משפחה ארוך יותר ובעל אותיות אחרות. 

)נ(פלאות אראנו
מבצע חנוכה באופן של נפלאות

    . . ויש להוסיף ולהדגיש שהפעולות בשנה זו צריכות להיות בהתאם למעלתה של השנה – "תהא שנת אראנו נפלאות", "נפלאות" גם בערך ל"נסים" דשנה 
שעברה )"תהא שנת נסים"(, ו"אראנו נפלאות", באופן גלוי לעיני בשר.  ויה"ר שההחלטה בזה תמהר ותזרז עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 

צדקנו, שאז תהי' גם חנוכת ביהמ"ק השלישי, ביחד עם הדלקת נרות המנורה . .    
                                                         )תו"מ התוועדויות תנש"א ח"ב עמ' 71(

אנו מתכבדים לפרסם את המשך יומנו של הרה"ח ר' אלישיב קפלון אודות שליחותו בברה"מ בשנת תש"נ. היומן מועתק כאן כלשונו, עם הערות 
שנוספו כעת בשולי הגליון. 

)יא(

שנה(. הוא יליד יעקאטרינאסלאוו, וסיפר שרלוי”צ הי’ רב על חצי העיר ובתיכנ”ס 
שבה, והרב גלמן )“א מתנגד און א משכיל”..( הי’ רב על חצי עיר ובתיכנ”ס שבה. 
לכל א’ מבתיכנ”ס הי’ רלוי”צ מגיע פעם אחת בשנה )או בזמן מסויים?(, ולביהכ”נ 

שהי’ סמוך לביתו של רא”ל ברח’ בעזוסלאווסקע הי’ רלוי”צ מגיע בר”ה בלבד.
    הוא הי’ הבעל-תוקע, והתקיעות היו משהו מיוחד: בפסוקים שלפני התקיעות 
היו בכיות; הוא זוכר במיוחד את הפסוק “מן המיצר”. בכלל, הי’ כל המעמד משאיר 
צו איבערגעבן,  ניט  זיין הכרת-פנים, איז  “זיין הויכקייט און שיינקייט,  רושם אדיר. 
ניטא קיין ווערטער”11. לא הי’ מדבר מאומה )וכמדומה ברור שאמר שאחר התקיעות 

הי’ עוזב את ביהכ”נ )היינו שהגיע רק לתקיעות(.
    על אדנ”ע סיפר שהי’ לו “זייער א בייזער פנים”12, ואמר שזוכרו היטב כאילו 
נמצא לפניו. את אדמוהריי”צ )מהזמן ההוא( אינו זוכר. הוא זוכר היטב את מלמדיו.

    הנ”ל קרוב לשנת הצדי”ק לאויוש”ט, ומאחרי המהפכה משך 50 שנה )!( הי’ 
מרוחק מבנ”א, עאכו”כ מיהודים, כיון שעבודתו היתה בתור גיאולוג )גיאולוגיא למד, 
במקומות  נמצא  והי’  וכו’(  המהפכה  בגלל  דבריו  לפי  ליובאוויטש,  את  עזבו  אחר 
עכשיו  אמנם  לאלמא-אטא(.  בא  שנה  כ-20  לפני  שכאמור  )עד  ביותר  מרוחקים 
כשנדלק הניצוץ ה”ה בוער בכל תוקף, והוא כעת הכלי-קודש דעניני הקהילה, סידור 
קידושין, כתיבת “כתובות” )כשנכנסנו הי’ באמצע כתיבת כתובה( וכו’ וכו’. ומפליא 

הזכרון שלו אחרי כל ההפסק הנ”ל.
ל”עזרת  הנ”ל  ממכתב  חלק      
אחים” פורסם בגליון כפ”ח לפני חצי 
הוא  שמו(.  )בעילום  יותר  או  שנה 
בלשון  בדיבורו(  )ומשתמש  כותב 
מליצית מאד, וכתב ידו נאה במיוחד. 
לעזרת  הנ”ל  מכתבו  את  הראנו  הוא 
אחים, ומכתביו לרא”ל צייטלין שי’. 
השארנו לו “סליחות” )שלא הי’ לו(.

חזרה  נסענו  בבוקר  ב-5:00 
ללנינגראד . . 

                                                                                    
)המשך יבוא(

11   = את קומתו התמירה ותואר פניו )ויפיו( לא ניתן 

לתאר. אין מלים!

כ"א מנחם-אב תש"נ. האוהל והציון של הרלוי"צ נ"ע. 12   = פנים חמורות-סבר במאד.
)מארכיון התמונות של ספריית אגו"ח(


