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"חיבה היתירה שהנחילוהו ממרום ..." 

מאגרת־קדשו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - לקראת יום ההילולא הראשון, ב' ניסן תרפ"א )אג"ק ח"א ע' קלח ואילך(:

ב"ה, א', ה' אדר ראשון, תרפ"א
רוסטוב־דון

ופרישא  חסידא  והדרו,  תפארתו  ישראל,  גאון  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד  ותלמידי  מקושרי  אוהבינו,  ידידנו  כבוד      
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הכ"מ, מחבבי פעולותיו הנשגבות, מייקרי שם הוד קדשו וזכרו הטוב, יראי א־לקים די בכל אתר 

ואתר, ד' עליהם יחיו, ויתענגו על טוב הוי' בזמני ונצחי.
    לשלום אין קץ ולברכה אין סוף.

    א־לקי הרוח והבשר, שחלק מחכמתו ליראיו, שם אבן החן בעטרת ראש הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע, הכ"מ; אות האהבה, חיבה היתירה שהנחילוהו ממרום, להיות נחמד לבריות, יקר מכובד ומופלא בעיני כל רואיו 

ומכיריו – הוא שנותן לי הכח והיכולת לדבר בשער בת רבים.
    התורה אומרת ואתם הדבקים בהוי' א־לקיכם חיים כולכם היום, ביום שכל העולם כולו מתים אתם חיים )סנהדרין צ', 
ב'(; ונפלינו, אנחנו עם סגולה, מכל העמים שעל פני האדמה, הצלחת רכושי הנפש וקניניו הבאה לנו – תוד]ו[ת לדאגת 
פרנסינו, נשיאי ישראל, גאוניו ורועיו בכל דור, כבירי הרוח ואדירי הדעה, דורשי ושוקדי טובת קהלם ומרעיתם. מה נעים 
גורלינו ומה רבה ירושתינו, אשר אחת לאחת ינחיל]ו[נו, רבותינו היושבים בסתר עליון, פנינים יקרים, במדעים ונפלאים, 
מנהגים ישרים וארחות צדיקים, אשר בהן ועל ידן, הנה מלבד אשר פני ישראל סבא יזהירו בזוהר א־לקי – הנה עוד זאת, 
כי זכרון נשיאי ישראל, חכמיו ואלופיו לא יסוף מאתנו לעד, ונשמור עקבי מהלך רוח קדשם, ונקדש יום עלות נשמתם 
בגנזי מרומים; הן המה שרשרת אהבה ויקר, פתילי מדות תרומיות, הנטועים בלב עם חכם ונבון לנשיאיו ורועיו, קדושי 

עליון, משיחי מרום, מלאכי האור, עבדי הוי', וישלח פאֹרֹתיו בכל מרחבי חיי עם א־לקי ישראל, בכבוד והדר א־לקי.
    . . מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר כו' ומחורבן בית המקדש – כי הם עמוד התורה והמצוה, ראשי 

אלפי ישראל המלמדים דעה ויראת ה' ואהבתו לעם סגולה.
    מחנה א־לקים, ַעם הֹקדש - לאורם יסעו, ויתעלו בעילוי הצלחה הנפשית, המשובצת בכשרון מעשים נעימים, 

גלילי1 החיים הזמני.
    גבורי ישראל, מגיני ארץ, גם בהשיבם נפשם אל חיק אביהם שבשמים, אשר לו משלימים נפשותם )מד"ר בראשית 
פ"ק בתחילה( – הנה לא זה בלבד שלא יפרדו מעל צאן מרעיתם, הנה עוד מתרפסים להדום כסא מרום, להתיצב לפני 

הוד א־ל רם ונשא, להגן על עם ישורון )עי' מד"ר בראשית פמ"ד ה'(, לדרוש רחמי וחסדי האב על בניו, עמו ונחלתו.
    תלמידי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע זצוקללה"ה הכ"מ, מקושריו, מחבבי שמו וזכרו, יתאספו 

לעלות  ישתדלו  שלפניו  בש"ק  קבוע,  במנין  להתפלל   – הבע"ל  בניסן  בשני  היאצ"ט  ביום 
לתורה, ובערב יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה; מהראוי שיתפלל אחד כל הג' תפלות, 
אחד  כל  שלשה,  או  שנים  יתפללו   – לחלקם  לנכון  ימצאו  אם  אך  ומנחה,  שחרית  מעריב, 

תפלה שלימה, ולא ימהרו בתפילתם. אחרי תפלת ערבית יחזרו דא"ח בעל פה, ואם אין 
מי שיחזור בע"פ – ילמדו בס' בפנים, כשעה ויותר. בבוקר קודם התפלה ילמדו פרק תניא. 

אחר התפלה ילמדו משניות, אותיות השם ונשמה.
    מהראוי שביום הזה יהי' התועדות אנ"ש יחיו לחזק ולהתיעץ באופן הטבת מצב הרוחניי, 
– רבינו מאיר, תומכי תמימים,  ירים תרומה באחת הקופות  והדומה. כל אחד  בלימודם 

קופת רבינו – לזכר היום המיוחד הלזה. תפלת המנחה, ואחריו לימוד פרק תניא.
ונזכה להיעוד  יחזק לבבינו, להיות מקושרים באמת ובתמים, בלב שלם;      הא־ל הטוב 
המקווה והקיצו ורננו שְֹׁכני עפר, והוא – כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ 

– בתוכם, וישמיענו נפלאות בתורת א־ל חי . .

 1 ראה שה"ש ה, יד: ידיו גלילי זהב. ואולי המשמעות כאן, שהמעשים הנעשים על ידי הידיים והגוף בכלל )"החיים 
הזמני"( מביאים לביטוי את ה"הצלחה הנפשית".

ימים ראשונים
הזכרת זכות אבות במאמר הראשון

 בעת החתונה )בי"ד כסלו תרפ"ט( אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבשמחת נישואין באים 
מעולם האמת נשמות האבות עד ג' דורות למפרע - בכל ישראל; ויש כאלה שאצלם באים 

יותר ויותר דורות למפרע. ומנה כ"ק מו"ח אדמו"ר את כל הרביים, עד לאדמו"ר הזקן.
כיון שבעת ההיא לא מנה כ"ק מו"ח אדמו"ר יותר )לפני אדמו"ר הזקן(, לכן, בהמאמר 
הנאמר ביו"ד שבט )ד"ה 'באתי לגני'( לא הזכרתי בשם אלא עד אדמו"ר הזקן. ירא הנני 

להתערב, ובכלל לשם מה להתערב, כיון שהרבי לא הזכיר יותר.
אבל, כיון שבכל זאת הפריע לי הדבר )"עס הָאט מיר דָאך געשטערט"(, לכן, היום, י"ג 
שבט, שהוא עדיין בהמשך ליו"ד שבט – כמודגש בכך שהמאמר היושבת בגנים די"ג שבט 

הוא המשך למאמר באתי לגני דיו"ד שבט – הזכרתי בשם עד הבעש"ט.
... ע"ד שמצינו בעבודה שהיו אומרים "האיר פני כל המזרח עד שבחברון" כדי להזכיר 

ולהמשיך זכות אבות.

מילוי השליחות – לא לפי חישובים אישיים
. . הענין שלנו הוא – לא לרדוף )"יָאגן זיך"( דוקא אחר גדולות ונפלאות )גם אם הוא 
בטוח שיודע מה הם גדולות ונפלאות(, כי, אם אין זה מענינו, מענין שליחותו בעלמא דין, 
אינו  כאשר  ונפלאות  בגדולות  התועלת  מהי  לזה,  יגיע  האם  גדול  שספק  זה  מלבד  הרי, 
יותר: מהי התועלת  ממלא את השליחות שהטילה עליו ההשגחה העליונה?! ובפשטות 
בגדולות ונפלאות, ואיזה גדולות ונפלאות יש כאן – אם אינו מקיים את ציווי הקב"ה ע"י 

עבדיו הצדיקים אודות עבודתו ופעולתו?!
והיוצא מזה בנוגע לפועל אלינו:

  כאשר הרבי נתן לו שליחות, עבודה מסויימת – הרי אפילו אם נראה לו שלגדולות מזה 
נוצר, והתברך בלבבו לאמר שיש לו כחות להגיע לכך – עליו לדעת, שאין זו הדרך שלו, ולא 

בכך יבוא להשלימות שלו. הלואי שלא יהי' ההיפך מזה ח"ו.
ולילך  הרבי(,  של  בידית־דלתו  להיאחז   =( קליַאמקע"  דער  ביי  זיך  "הַאלטן  צריכים 

"בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו", ואז ייטב לו בזה ובבא.

 העבודה שלא בנקל – אבל שתהיה בלי העלמות והסתרים
בזה  צריך  מ"מ,  קטנים,  פכים  רק  ונשאר  חדא,  בשעתא  הוא  התשובה  שענין  אף   .  .  

זריזות, וידוע שזריזות היא היפך העצבות, ובאה ע"י שמחה.
והזריזות צריכה להיות בכל הג' פירושים שב"צבא" המבוארים במאמר ההילולא )פ"י(.
וכיון שענין זה תובעים הנשיאים מאתנו, בודאי עושים כן בעצמם גם בהנוגע אליהם 
בתור נשיאינו ומנהיגנו, כמבואר בענין "מגיד דבריו 

ליעקב".
 – בעבודתינו  לנו  שנותנים  והסיוע  העזר  ג"כ  וזהו 

שתהי' בדרך הישר.
כיון  לומר,  צריך  אם  יודע  אינני  בנקל,   –  
)יגיעה(  עבודה  בדרך  להיות  צריכה  שעבודה 
דווקא, ולא להגיש מן המוכן; אבל מה שכן – בלי 

העלמות והסתרים, ובהצלחה.

 )משיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט תשי"א - 'תורת 
מנחם' ח"ב ע' 224 ואילך(

'עבודה' והתקשרות
בכל פעם שהי' כ"ק אדמו"ר ]מהוריי"צ נ"ע[ אומר 'לחיים' )בההתוועדות דשמח"ת תרפ"ב(, הי' מברך: "דער אור הנשמה זָאל מאיר זיין אין גוף, און מען זָאל 

זיין מקושר צו דעם טַאטן" ]= יה"ר שיאיר אור הנשמה בגוף, ושנזכה להיות מקושרים לכ"ק אאמו"ר[. 

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ליובאוויטש עכשיו

עש"ק וארא ג' שבט תשפ"א  70 שנה ליו"ד שבט, ו-100 שנה לב' ניסן. גליון 13 

יו"ל לקראת מלאת שבעים שנה לקבלת 
הנשיאות בשנת תשי"א, עד לניצחון 

מלכות בית דוד בקרוב ממש!

)סה"ש שם ע' 29(

כך נראה 770 של העיירה ליובאוויטש... בית שניאורסאהן 
לאחר שיפוץ נרחב.

)באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון(



מערכת "אוצרות ליובאוויטש"
otsrotlyubavitsh@gmail.com :איתור מקורות מידע: כמה מהת' באה"ק | עריכה: אלישיב הכהן קפלון | לתגובות

www.mylubavitch.org  : אתר העיירה ליובאוויטש

מפגש מרתק עם העיירה ליובאוויטש
רובל(.   500 )במחיר  ברכב  נסיעה  שעות   5 לליובאוויטש1.  נסענו  בצהריים  ב-1:15 
הבוץ המפורסם של ליובאוויטש מתחיל כבר בבחינת טועמיה כו’ כ-20 דקות לפני 

שמגיעים לעיירה. הכבישים שבורים ומכוסים בבוץ.
זו שליד  חשוב לציין שישנם שתי עיירות הנקראות בשם ליובאוויטש2, האחת היא 
זלעו”ז(.  )בבחי’  משם  שעתיים  במרחק  והשני’  ליובאוויטש”(,  )“רודינסקע  רודניא 

ברודניא ישנו שלט שעליו מסומן חץ אל הדרך המובילה לליובאוויטש.
העיירה4 שאלנו  למרכז  וכשהגענו  תשרי3(,  )וא”ו  יום  פנה  טרם  לליובאוויטש  הגענו 
היכן ה”ייברעייסקי דאׇם”5, וכולם ידעו לענות. מעניין שהרחוב המוביל לשם הוא הכי 

בוצי בליובאוויטש! 
והלכנו כשאנחנו נאחזים בגדרות שסביב הבתים6.

זוגות מגפיים לצורך ההליכה אל   2 נמצא בקצה העיירה7. בתוך הבית מצאנו  הבית 
האוהל. בפנים יש מה לאכול, ממה שמותירים אחריהם המבקרים הקודמים )ועוד(, 

וכן בקבוק משקה כמובן. התפללנו מנחה.
לקחנו את מפתח האוהל והלכנו לאוהל, הנמצא )כמעט( בקו ישר מאחורי הבית8 על 
גבעה סמוכה9. באוהל ישנם ארבעה ציונים, מלבד דהצ”צ ואדמוהר”ש - גם של רב”ש 

1    ממוסקבה. הרכב היה “ַלאַדא” פשוט, ונהגו בו שני אחים )לא יהודים( לסירוגין, במהירות רבה 

מהרגיל..

2    כך שמעתי בזמנו. מאז לא שמעתי שוב את העובדה הזאת, שכיום היא נשמעת לי אף מוזרה.

3    תנש”א.

4    בנסיעה ההיא לא ידענו כלל היכן החצר, הנמצאת בכניסה לעיירה, ואיפה היתה הישיבה; הכל היה 

נראה אותו דבר, אף שהיתה איזו גדר עץ בחלק משטחה, לפי הנראה בתמונות מאז. כיום, בזכות חומת 

הלבנים האדומה המקיפה את ה’חצר’, יודעים כולם איפה ה’חצר’. באותה נסיעה עברנו ליד ה’חצר’ 

מבלי לדעת על כך.

5    = “הבית היהודי”. הוא ניהו ה”770 בית חב”ד” שנקנה בשנת תשמ”ט על ידי קבוצת ‘תמימים’ 

ממארינא ראשצ’ע ובראשם הת’ הנעלה נחום שי’ תמרין, ונקרא עד היום ‘בית שניאורסון’, גם בפי 

המקומיים - ראה “ליובאוויטש – העיירה של חב”ד” עמ’ 480 ואילך.

6    ליד הגדרות האדמה גבוהה מאמצע הדרך, ויבשה במקצת.

7    כיום – רחוב ַחַבּד’ְסַקאַייא... )בשלט רשמי של “עיריית” ליובאוויטש, בהשתדלות השליח 

הרב גבריאל גורדון(. הבית שופץ לפני כמה שנים על ידי “ארגון “ליובאוויטש – רוסיה – המקומות 

הקדושים”.

8    וזו הסיבה לכך שנבחר הבית הזה.

9    כך התרשמתי אז, משום מה. 

)נ(פלאות אראנו
העבודה העיקרית בדורנו

. . בבואנו מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר, "מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש" ונותן כח לכל ההולכים בדרכיו, שזֿה עתה חגגו )"געּפראוועט"( 
את יום ההילולא שלו בכל מקום ומקום – יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז במילוי הוראותיו ע"ד לימוד והפצת תורת החסידות, באופן שיהי' ניכר בכאו"א מישראל שהוא יהודי שלמד 
חסידות וכל מציאותו חדורה בתורת החסידות.  ובהדגשה – כאמור – שהפצת המעיינות חוצה היא העבודה העיקרית דדורנו זה . . כיון שדור זה הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון 

                                                                  )תו"מ 'התוועדויות' תנש"א ח"ב ע' 226(של הגאולה, שתהי' כשיפוצו מעינותיך חוצה.    

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. 

)יג(

נ”ע ור’ אברהם סענדער נ”ע )בן אדמוהר”ש(10.
כשחזרנו מהאוהל אמרנו לחיים וכו’. ושבנו למונית11 שחיכתה לנו בתחילת הרחוב )רכב אינו 

יכול לעבור בבוץ(. סה”כ היינו בליובאוויטש שעה ו-40 דקות )100 דקות(.
בכלל – שקט בליובאוויטש12, ולא נרגש שגרים בו תושבים כמנין הבתים. ב-8:20 עזבנו את 

ליובאוויטש. הגענו למאסקווא ב-2:00 בלילה בערך13. ולמחרת בבוקר שבנו לנ.י.14
תם ולא נשלם!15

                                                )בגליון הבא – מילואים למסופר ביומן אי”ה(

10    ראה “ליובאוויטש – העיירה של חב”ד” עמ’ 385-386. ה’אוהל’ הוקם בקיץ תשמ”ט על ידי הרב דוד נחשון – ולהבחל”ח – ר’ 

אבי טאוב )ראה בספר הנ”ל עמ’ 397(. עד אז היתה רק גדר ברזל סביב המצבות.

11    בברה”מ, וגם בשנים שלאח”ז, כל רכב מזדמן היה בחזקת מונית, להשלמת הכנסה. רק תסמן ביד - ומיד יגלוש אליך רכב 

מהכביש, סמוך מדי אליך.. והנהג שבתוכו ישאל בצורמנות רק שאלה אחת ובמלה אחת: קּוַדא? ]=לאן?[.

12    היינו רק שנינו בעיירה, ומלבד הבבושקות שעזרו לנו למצוא את המקום לא פגשנו איש, וגם הנ”ל נכנסו לבתיהן.

13    לדירה שהיתה בבנין סמוך למארינא ראשצ’ע, ובו שוכנו, במספר דירות, תלמידי הישיבה.

14    הגענו ל-770 באמצע שיחה של הרבי לגבירים. הקהל עמד בחוץ והקשיב לשידור. כמה מהחברים שראו אותנו בקושי 

התאפקו מלפגוש אותנו בידידות כנהוג אז בין התמימים, בשל השיחה. בתום השיחה אמרתי למישהו שרק לפני פחות מיממה 

היינו בעיירה ליובאוויטש, והוא הביט בי כלא מאמין. בזמנו הדבר היה נשמע חידוש גדול, כי רק מעטים ביקרו בה. גם עבורי 

המעבר הפתאומי מליובאוויטש, העיירה העתיקה, לליובאוויטש שב-770, באמצע ניו-יורק, היה חד מאד.

15    כך כתבתי בזמנו, מתוך רצון לשוב לברה”מ לשליחות, כפי שב”ה אירע כמה שנים לאחר מכן. ועדיין “תם ולא נשלם”. וד”ל.

בית שניאורסאהן בשנת תש"נ.
)מארכיון התמונות של אגו"ח(.

מצבות רבותינו נשיאינו כפי שנראו 
בשנת תשד"מ. )מארכיון התמונות של אגו"ח(.

האוהל הק' מיד אחר הקמתו. קיץ 
תשמ"ט. )מארכיון התמונות של אגו"ח(.

כך נראה פנים האוהל כשבוע וחצי לפני שהגענו 
– ז"ך אלול תש"נ. )מארכיון התמונות של אגו"ח(.

לע"נ
הרה"ח ר' אברהם מיכאל ע"ה

ב"ר יעקב שמעון הלוי
פלינט

נלב"ע ז"ך טבת תשפ"א
תנצב"ה


