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יוצא לאור על־ידי ועד 'חיילי בית דוד'

770 איסטערן פארקוויי - ברוקלין, נ. י.
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פתח דבר

ב"ה

אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,

שלום וברכה

בעמדנו בערב יום הגדול והקדוש יו"ד-י"א שבט, שבעים ואחת שנים לנשיאות 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

הננו מוציאים לאור את הקובץ החגיגי "יהי שמו לעולם", הכולל:

א. דבר מלכות - ליקוט מתורתו של כ״ק אדמו״ר שליט״א מלך המשיח - 
קטעים ממאמרי ״באתי לגני״.

ב. צילומי מכתבים נדירים.

ג. יומן מחודש שבט תשל״ד.

ד. סקירה על התוועדויות חסידים ביו״ד שבט.

ה. יריעה מרתקת על קשריו של הגאון הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ׳יק עם 
כ״ק אד״ש מה״מ.

�

נמצאים אנו בסיומה ובמילואה של שנת השבעים לנשיאות אבינו מלכנו 
משיחנו. רבות דובר ונדרש על גודל ההפלאה במעלת שלימות מספר השבעים 
בחיי האדם ועבודתו. אין לתאר ההתעוררות ורבו מספור הפעולות בקשר 

למספר זה, ולשנה כה מיוחדת זו.

בעמדנו כעת בתחילתה של שנת השבעים ואחד, אין לנו אלא דברי מלכינו 
כי "לאחר סיום העבודה ד"שבעים" - שבע המדות, אזי מתחילה עבודה חדשה, 

שלימות על השלימות הקודמת" )משיחת כ"ף טבת תשמ"ט(.

ומעשה רב, מהתוועדות י"א ניסן תשל"ב, יובל השבעים להולדת מושיען של 
ישראל, אז ביקש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הקמתם של שבעים 
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ואחד מוסדות חדשים במשך השנה. ובשנה שלאחר מכן, לקראת סיומה של 
התוועדות י"א ניסן, אמר הרבי: "מכיון שישנו הענין של "מעלין בקודש" ולא 

ח"ו להיפך, הרבי שבשנה הבאה שיהיו לפחות ע"ב מוסדות".

�

אין ראוי ומתאים לומר על יום גדול וקדוש שכזה, מאשר את מילותיו של 
דוד מלכא משיחא במזמור התהילים השייך לשנת השבעים ואחד - מזמור 

ע"ב שבתהילים,

אשר כפירוש מפרשי התנ"ך ומדרשי חז"ל על תחילתו "לשלמה, אלקים 
משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך" - "אז דאס גייט אויף מלך המשיח" 

)משיחת י"א ניסן תשל"ג(,

הרי שבשנת נשיאות זו, תחזינה עינינו ביעודים הנפלאים המנויים שם, כאשר 
יפרח בימינו צדיק "וירד מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ, לפניו יכרעו ציים 
ואיביו עפר ילחכו" "יהי שמו לעולם . . וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו 

את כל הארץ, אמן ואמן".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד "חיילי בית דוד"  
770 בית משיח, בית חיינו  

ימות המשיח, ערש"ק פ' בא יו"ד שבט תשפ"א
ברוקלין נ.י.
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והוא יגאלנו מגלות 
הרוחני והגשמי

רלילוב דן ושתתי יופ ממימפי תיבי לאלי תמשך השלים.

הוא הורה לנו את הדרך

דהנה משה הוא רועה ישראל, ואיתא במדרש שניסו אותו בזה שטיפל עם 
קטנים ביותר, דמזה דוקא ראי' שהוא רועה כדבעי, וכמו כן הוא בכל דור ודור, 
דאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, שהם רועי ישראל שבכל דור, הנה הם 
הממשיכים כח על עבודת הקרבנות, להיותם ממוצע המחבר, ממוצע בין הוי' 
וביניכם. שהוא ממוצע המחבר, פאראיינציקט, עולמות מיט אלוקות על ידי 
נשמות. וזהו עשיית הדירה לו ית' בתחתונים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 
בתוך כל אחד ואחד, המוטלת על כל אחד ואחד . . וכן הוא גם בנוגע לדורנו, 
הנה רועה ונשיא ישראל שהוא הורה לנו את הדרך הישרה, אשר נלך בדרכיו 
ואורחותיו, את המעשה אשר יעשון ואת המעשה אשר לא יעשון, הנה על ידי 
זה ניתן והומשך הכח, אשר כל אחד ואחד בכל מצב ומצב שהוא נמצא בו, הנה 

בשעתא חדא וברגעא חדא, אפשר להכון ולהקריב מכם קרבן להוי'.

)באתי לגני, תשי"ב. מוגה(  

אוחז בידו ומוציאו מהגלות

וגם נמשך בחי' עשרים שהו"ע פתחו של אולם שהי' בביהמ"ק, שיבנה ויתגלה 
ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו, שזה יהי' ע"י שיקום איש מבית דוד הוגה 
בתורה ועוסק במצוות כו' ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה כו' ויבנה 
ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל, וכ"ז באופן של חסד ורחמים, והקב"ה 
יאחז ביד כל אחד ואתם תלוקטו אחד אחד בני ישראל, אז דער אויבערשטער 
פארלאזט זיך נישט אויף קיינעם ] - שהקב"ה אינו מוותר על אף אחד[, והוא 
עצמו אוחז ביד כ"א ומוציאו מהגלות, שאז תהי' השלימות דבאתי לגני, למעלה 

גם מכמו שהי' קודם החטא.
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 ובכדי לפעול כ"ז, מגלים האוצר העליון שהו"ע הפצת המעיינות דפנימיות 
התורה חוצה, און מ'נעמט די מעיינות און מען גיסט און מען גיסט און מען 
גיסט, אולי יכנס טיפה אחת שיפעל על בן המלך, דכל ישראל בני מלכים הם, 
ועי"ז מעמידים צבאות ה', שיצאו מארץ מצרים על צבאותם, ונעשה ויהי בשלח 

פרעה את העם ובנ"י יוצאים ביד רמה, שמשיח בא בפועל ממש.

)באתי לגני, תש"ל. בלתי מוגה(  

גלות רק בחיצוניות

וזהו באתי לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים 
היתה, אלא שלאח"ז הי' הענין דחטא עה"ד, וכמבואר באגה"ק שמזה נמשך אח"כ 
מה שגלו ישראל )ששרשם הוא בבחי' פנים העליונים, פנימיות הקדושה( לבין 

האומות, גלות כפשוטו, מפני חטאינו 
גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, 
ועד לגלות דחושך כפול ומכופל בימינו 
אלו, שזהו גם הענין דאות ק', כמבואר 
במאמר שזהו מה שארז"ל ירד גבריאל 
בו  ועלה  בים  )קנה הק'(  ונעץ קנה 
שרטון ועליו נבנה כרך גדול )של רומי, 
שמורד בהקב"ה, והוא מיצר לישראל(.

אמנם כללות ענין הגלות הוא רק 
בפנימיות  אבל  הדברים,  בחיצוניות 
הגלות  בשעת  אפילו  הנה  הדברים, 

הרי זו ארצנו ואדמתנו, וכמו בישראל, שאפילו בשעת החטא היתה הנשמה 
באמנה אתו ית', והיינו לפי שהחלק אלקה ממעל ממש הוא בשלימות בכל 

אחד מישראל, ועד שישנה ההבטחה שבל ידח ממנו נדח.

)באתי לגני, תשל"ח )א(. בלתי מוגה(  

לצחצח הכפתורים

וכל זה יהי' במהרה בימינו ממש, שנשלמת עבודת הבירורים, כולל גם 
צחצוח הכפתורים, כידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא שצריך רק 
צופוצן די קנעפלאך, וכל צבאות הוי' עומדים )שטעלט זיך אויס( לפני הוי' 
אלקי צבאות, ובאופן של ביטול, שלכן נקראים בשם צבאות הוי', לשון סמוך, 
שהצבאות טפילם ובטלים להוי', וכל אחד מאנשי הצבא מקבל מהאוצר הכי 

והקב"ה יאחז ביד כל 
אחד ואתם תלוקטו 

אחד אחד בני ישראל, 
שהקב"ה אינו מוותר 

על אף אחד, והוא 
עצמו אוחז ביד כ"א 

ומוציאו מהגלות
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גדול והכי יקר כו', מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ובאופן שכאשר 
נמצאים עדיין בזמן הגלות, במצרים, נעשה לכל בני ישראל אור במושבותם, 
ומיד לאח"ז ובני ישראל יוצאים ביד רמה, בריש גלי, ע"י משיח צדקנו, בגאולה 

האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש.

)באתי לגני, תשמ"ג. בלתי מוגה(  

באופן דאל יבוש

ויש להוסיף, שכל האמור לעיל הוא בפרטיות יותר בדרא דעקבתא דמשיחא. 
והענין בזה, דהנה ידוע שעבודת המס"נ בדרא דעקבתא דמשיחא היא בתוקף 
יותר. וכמבואר בתו"א ובכ"מ עה"פ והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על 
פני האדמה, שעיקר ענוותנותו של משה היתה בפני דרא דעקבתא דמשיחא, 
מחמת המס"נ שלהם שעומדים בתוקף בפני כל המניעות והעיכובים, ובפרט 

בפני המלעיגים, ובאופן דאל יבוש בפני המלעיגים.

וזהו גם מה שדווקא ע"י העבודה דעקבתא דמשיחא באים לשלימות ענין 
עשיית המקדש לו ית', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כפי שיהי' בביהמ"ק 
השלישי, וכמ"ש הרמב"ם שמצות עשיית כל בתי המקדשות נלמדת מהפסוק 
ועשו לי מקדש שנאמר במשכן שעשה משה רבינו, וממשיך, וכן בנין העתיד 
להבנות )ביהמ"ק השלישי( אע"פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר 

ואנשי בית שני כו' בנוהו כו' ומעין דברים המפורשים ביחזקאל.

והרי ביהמ"ק השלישי יבנה במהרה בימינו ממש ע"י מעשינו ועבודתינו דדרא 
דעקבתא דמשיחא שעבודתם היא מתוך מסירות נפש )שזהו אופן העבודה דעבד 
נאמן ובן נאמן ועבד פשוט וכו'(, שזהו עיקר הענין של צבאות הוי'. ומטעם זה 
הנה גם נתינת האוצר היקר מכל יקר כו' היא במיוחד לדרא דעקבתא דמשיחא.

)באתי לגני, תשמ"ה. בלתי מוגה(  

הדור שהולך לקראת משיח

והנה, כאמור לעיל, דע"י שהנשיאים גילו לנו כל זה, ניתוסף עוד יותר 
בהנתינת כח לכאו"א מהצבאות הוי' ]ובפרט צבאות הוי' דדורנו זה, דור השביעי 
מאדה"ז, ודור התשיעי מהבעש"ט, ומיד נעשה דור זה )דור האחרון להגלות( 
דור הגאולה, דור עשירי שהולך לקראת משיח צדקנו[, שעבודתו תהי' בתוקף 

בלי שינויים )מכיון שכאו"א מישראל שייך לעתיק שאין שייך בו שינוי(.

)באתי לגני, תשמ"ח. מוגה(  
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מכתבי קודש

לרלילו צילום לחיפ ממכבת קוחש של כ"ק יחמו"פ שליט"י 
מלך המשיד יל הפת ילכסלחפ זושי תן-לון )תולין(. על 

המכבת הוסרוב תכבת יח קחשו של הפתי.

מכבת זה לשלד לכמה וכמה לידפ יו"ח שתט בשל"ו.

למכבת צופף צ'ק על סך 25$ ל"קפן ברילין", קפן מיודחב 
שייסח פ' ילכסלחפ והעליקה זואוב ברילין לכל ידח מתואפי 
'פשב יהלי יוסף יצדק' שהבדיית להקריח על הלדב ברילין 

מחי יום.

ההוספות בכתי"ק:

• מאשר אני קבלת מכתבו דו"ח ע"ד מבצעיו ע"ע. ות"ח ת"ח על 
גודל הנח"ר ע"י הדו"ח )נוסף על העיקר - עצם הפעולות(

• בברכה להצלחה ב"ביתנו" - ביחד עם זוג' תי' - ובחיבור הילקוט 
ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור - מתוך שמחה אמתית 

ובריאות וט"ל ]חתי"ק[

על הצ"ק: 2500 ]חתי"ק ]באנגלית[[
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מכבת זה לחרס תיאפוב קוחש דלק י"א, וכין לחרס צילומו 
המלי הכולל הוסרוב תכבת יח קחשו של כ"ק יח"ש מה"מ, 

וכן דלקים שהושמטו.

ב"ה. ג' אלול תשט"ז
ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה' חיים שמרי' שי'
שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח הרחמים:

במ"ש, אז איך האב זיך א קנייטש געטאן, ולכן כותב ע"ד כו' הנה לפלא 
גדול על אנ"ש שי', שבהענינים אודותם הנני כותב מפורש ומהם שהנני כותב 
כמה פעמים, אין שמים לב לזה, ואין הדברים זזים ממקומם, ולפעמים עוד 
נסוגים אחור, אף שאין ללמוד כל פשטים בזה שכתבתי או שאמרתי, ולאידך 
גיסא - מתאחזים ברמזים ורמזי רמזים וקנייטשען וכו' ומתעמקים בזה וכו'. 
והקנייטש הי' בהתאם למה שכתבתי במכתבי להנהלת אגודת חב"ד בסעיף 

מיוחד אודות נסיעות לכאן ואינו ענין פרטי שלו.

במ"ש אודות הנכבדות בשביל בתם תחי', נכונה ההצעה במאד מאד, ויה"ר 
שתהי' בשעה טובה ומוצלחת לבנין עדי עד בנין חסידותי, והוא וזוגתו תי' ירוו 

מהם ומכל יו"ח שיחיו רוב נחת אמיתי לאורך ימים ושנים טובות ובריאות.

בברכת כוח"ט ]חתי"ק[  
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שבט תשל"ד

דוחש שתט בשל"ח תמדיצב כ"ק יחמו"פ מלך המשיד 
שליט"י. מיומלו של הבמים )הפת( עזפי מרעי - מברפסם 

כין לפישולה

אור לר"ח שבט

תפילת ערבית בשעה 7:25 ולפני 
תפילת שמונה עשרה הרבי שליט"א 
הביט לצד החזן לאות שיתנו מכה 
כדי שיגידו "יעלה ויבא". כ10 דקות 
לאחר תפילת ערבית הרבי שליט"א 

נסע לבית.

יום חמישי ר"ח שבט

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר 
תורה, לשלישי עמד הבחור רסקין 

בר מצווה. 

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
עמד  הש"ץ  בחזרת   .3:20 בשעה 
הש"ץ  מחזרת  חצי  שליט"א  הרבי 
בתפילת  עמד  אחד  שבחור  עקב 
שמונה עשרה ורק לאחר שגמר הרבי 
שליט"א ישב. בעלינו לשבח כשהרבי 
שליט"א ירק ניגב את פסת )?( ידו 
הק' עקב שנגע בה קצת רוק. לאחר 

תפילת מנחה עמדו איש ואשה בזווית 
החדר שלפני גן עדן התחתון והרבי 
שליט"א אמר לאיש שלום ע"י נענוע 

בראשו הק'.

בשעה  התחילה  ערבית  תפילת 
6:50 וכחזן עמד נחום מזרחי. 

יום שישי ב' שבט

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
ערבית  תפילת  בערך.   6 בשעה 
האוכל  לאחר   .6:45 בשעה  בערך 
וסידור הספרים עליתי למעלה ואמרו 
לי שהרבי שליט"א כבר הלך לבית 

וחזרתי לסדר.

ש"פ בא, ג' שבט

תפילת שחרית עם הרבי שליט"א 
בשעה 10. לא התקיימה התוועדות. 
תפילת מנחה בשעה 5:30. תפילת 
ערבית בשעה 7 בערך. הרבי שליט"א 
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יצא בערך בשעה 7:50. בשעה שהרבי 
שליט"א יצא שמעתי מכה מהחלון 
של הרבי שליט"א – כנראה שהרבי 

שליט"א סגר את החלון.

ההתוועדות  התקיימה  הערב 
החודשית של של צא"ח והשתתפתי 

בה זמן מה.

יום ראשון, ד' שבט

תפילת מנחה בשעה 3:20. תפילת 
ערבית בשעה 7.

יום שני, ה' שבט

הרבי שליט"א בא לקריאת ספר 
 3:20 בשעה  מנחה  תפילת  תורה. 
הרבי  עם  ערבית  תפילת  בערך. 

שליט"א בשעה 7.

יום שלישי ו' שבט

תפילת מנחה בשעה 3:20 )לפני 

כן הודיע קליין שהרבי שליט"א ייצא 

קצת מאוחר(. תפילת ערבית בשעה 

.7:00

יום רביעי ז' שבט

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 

בשעה 3:15. בשעה שהרבי שליט"א 

יצא והלך לכיוון חדרו לאחר התפילה, 

הנה לפני שהרבי נכנס פנה לעבר 

החדר מול גן עדן התחתון ור' גרונר 

מה  לו  ואמר  לחודקוב  הלך  מיד 

שהרבי שליט"א רוצה )כך אני חושב 
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שהיה המעשה(.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א 
בשעה 8:25. באו מספר אורחים וכן 
באו שני ילדים ושמתי לב שב"עלינו 
לשבח" הרבי שליט"א הסתכל על 
סידור  מחזיק  שהיה  הילדים  אחד 

ומתנועע.

יום חמישי ח' שבט

הרבי  עם  תורה  ספר  בקריאת 
שליט"א היו הרבה אורחים שבירכו 
מנחה  תפילת  לפני  הגומל.  ברכת 
שבתאי קרא לי לצא"ח ושם עבדנו 
מעטפות.  לתוך  פתקאות  להכניס 
שליט"א  הרבי  עם  מנחה  תפילת 
בשעה 3:15. לאחר התפילה ראיתי 
את ר' גרונר נכנס לחדרו של הרבי 

שליט"א עם חבילה של ספרים. לאחר 
מכן נסעתי עם חיים בער לאוהל. 
שליט"א  הרבי  עם  ערבית  תפילת 

בשעה 7.   

יום שישי ט' שבט

תפסתי מקום ב770 היות והרבי 
והלכתי  חזן בשבת  עומד  שליט"א 
למקווה. התפללתי תפילת מנחה עם 
הרבי שליט"א ולאחר התפילה ירדתי 
למטה ותפסתי את מקומי עד לתפילת 
ערבית. הצפיפות גדולה מאוד וגלי 
דחיפות מקצה האולם ועד קצהו. גם 
עלי עברו הדחיפות אולם באופן יחסי 
בפירמידה  עמדתי  חלשה.  בצורה 
מימין לאיפה שהרבי שליט"א עומד 

להתפלל כרגיל בערב שבת.

ליל ש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט

הרבי שליט"א ירד מחדרו בערך בשעה 7:10, ניגש לעמוד ואח"כ 
ניגש לפרוכת, נגע בה בידו הק' והתחיל "לכו נרננה" בקול. שמתי לב  
שבפסיעות שלאחרי הקדישים הרבי שליט"א מפנה את ראשו הק' 
ב'עושה שלום' קודם לצד ימין ואחר כך לצד שמאל. שמעתי את כל 

התפילה מילה במילה וכן ראיתי את הרבי כל הזמן.

בסיום התפילה היו על התיבה שני גבאים. לאחר שהראשון גמר 
להודיע על מבצע תפילין וכו' והרבי שליט"א כבר התחיל לומר 
לאנשים שבת שלום, פתאום התחיל הגבאי השני לדבר על הכנס 
בבורו פארק על 'מיהו יהודי' והרבי שליט"א עמד ליד הסטענדר עד 
שהוא גמר לדבר. לאחר מכן אמר הרבי שליט"א עוד הפעם שבת 

שלום לאנשים, והלך לחדרו הק'.
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הלכתי לאכול וחזרתי ל770 וסידרתי את הספרים. אח"כ עליתי 
למעלה והרבי שליט"א עוד לא יצא מחדרו הק' וקראתי 'שניים מקרא 

ואחד תרגום'. בשעה 10:05  יצא הרבי שליט"א מחדרו הק'.

יום ש"ק, יום הבהיר יו"ד שבט

לפני התפילה ארגנו מנין לקריאת ספר תורה. עמדתי במקום שלי 
מאתמול אלא שהפעם שמו ספסל ועמדתי עליו וכך ראיתי ושמעתי 

את הרבי שליט"א יותר טוב. 

הרש"ג פתח את ההיכל ומסר את הספר תורה של משיח לרבי 
שליט"א. במשך קריאת ספר תורה הרבי שליט"א עמד איפה שהעמוד. 
בסוף שביעי הרבי שליט"א אמר קדיש. אחרי מפטיר הרבי שליט"א 
לקח את הספר תורה להיכל. בשעה שהרבי שליט"א הניח את הספר 

תורה בטליתו נישק את הספר תורה.

ההתוועדות התחילה בשעה 1:30. במשך ההתוועדות הרבי שליט"א 
נתן למספר חתנים משקה. לאדם אחד מזג הרבי שליט"א משקה לכוס 
מכוס של ברכה לה מזג מהבקבוק וודקה לפני כן. אחר כך נתן לו 
הרבי שליט"א את כל קערת המזונות. הרבי שליט"א אמר את המאמר 

באתי לגני. ההתוועדות הסתיימה בשעה 4:40 בערך.

לאחר ההתוועדות בעוד הרבי שליט"א מברך הכנסתי את הארגז שלי 
למקומו ורצתי לתפוס לי מקום כדי להסתכל בשעה שהרבי שליט"א 
יעמוד חזן והצלחתי לתפוס לי עמדה על איזה שולחן וראיתי ושמעתי 
את התפילה. לאחר התפילה הרבי שליט"א התחיל לשיר 'ניעט ניעט 
ניקאווא' ויצאנו לעבר המעילים והיה צפוף מאוד והצלחתי למצוא 

את המעיל שלי. 

בחוץ ירד שלג וכבר היה שכבה דקה של שלג והרבי שליט"א יצא 
מחדרו הק' וירד את המדריגות לאט לאט. דומני שבאמצע הדרך הרבי 
שליט"א הצדיע לשוטר. בפרזידנט בשעה שהרבי שליט"א רצה לחצות 
את הכביש היה הרמזור אדום והרבי שליט"א רצה לעבור את הרמזור 
ומכוניות צפצפו והרבי שליט"א עמד עד שהיה לירוק. בדיוק אחרי 
הרמזור עבר אדם, חסיד אחר, והרבי שליט"א אמר לו שבת שלום. 

הרבי שליט"א חזר למעריב מוקדם מאוד. 
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מוצש"ק ליל י"א שבט

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 7:05. ההתוועדות התחילה 
בשעה 9:30. במספר שירים הרבי שליט"א התנועע. באו להתוועדות 
צלמים ועיתונאים וכו' וכמה מהעיתונאים לחצו יד לרבי שליט"א 
ודיברו עם הרבי שליט"א. זקן אחד מאנ"ש מסר לרבי שליט"א מעטפה 
צהובה והרבי שליט"א פתח, הסתכל בפנים והחזיר. עורך 'הפרדס' 
דיבר עם הרבי שליט"א זמן ממושך כ5 דקות, וכן לבסוף כשיצא דיבר 

עם הרבי שליט"א מספר מילים. 

בשעה 2 בלילה הרבי שליט"א ציווה לנגן ניגון של מאמר ואמר 
את המאמר "באתי לגני". לאחר המאמר הרבי שליט"א אמר שיחה 
בנוגע למסירות נפש של שניים שהרבי הקודם עשה אותם שלוחים 
ונשרפו על מסירות נפש )כך אני חושב(, ובאמצע השיחה הזאת הרבי 
שליט"א התאפק מלבכות והפסיק זמן מה - ההתרגשות מאוד גדולה. 
צלם אחד התקרב מאוד ליד הרבי שליט"א וצילם את הרבי שליט"א 

מקרוב בשעה שלחץ יד של אדם אחד. 

בסוף ההתוועדות הרבי שליט"א דיבר אודות מי שנדבה רוחו לתת 
צדקה כרגיל בכל שנה ושנה ומיד פזרו פתקאות ומעטפות וכל אחד 
כתב את שמו ושם אמו בכדי שהרבי שליט"א יקרא זאת על הציון. 

ההתוועדות נסתיימה בשעה 3 לפנות בוקר. 

לאחר ההתוועדות הרבי שליט"א הלך לחדרו והיו הקהל שרים 
והרבי שליט"א עושה תנועות בידו הק' ויצאתי מיד בחוץ. כשהרבי 
שליט"א יצא שרו והרבי שליט"א עשה תנועה בידו הק' וכן בתוך 
המכונית הרבי שליט"א עשה תנועות בידו הק' וכן בכביש איסטערן 

פארקווי עשה הרבי שליט"א תנועה בידו הק'.  

יום ראשון י"א שבט

לאחר תפילת מנחה נסענו לבורו פארק לכנס אודות 'מיהו יהודי'. 
נאמו פיקרסקי, ווינברג ועוד. היום בלילה הייתה יחידות.
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יום שני י"ב שבט

לקריאת ספר תורה הרבי שליט"א 

לא בא עקב היחידות אתמול. תפילת 

מנחה בשעה 3:15. תפילת ערבית 

בשעה 7. היום היה קידוש לבנה עם 

הרבי שליט"א.

יום שלישי י"ג שבט

לאחר תפילת שחרית הרבי שליט"א 

יצא מחדרו הק' ומסר מכתב למשרד. 

ונסע  למקווה  הלך  שליט"א  הרבי 

1:30. תפילת מנחה  לאוהל בשעה 

עם הרבי שליט"א בערך בשעה 6:50. 

תפילת ערבית בשעה 7:30.  

יום רביעי י"ד שבט

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 

התקיימה בשעה 3:30 עקב מישהו 

שהיה ביחידות אצל הרבי שליט"א. 

הרבי  לו  רמז  התפילה  לאחר  וכן 

שליט"א בידו הק' שיכנס לחדרו הק' 

)ייתכן שהרבי שליט"א דיבר איתו 

בגן עדן התחתון, ]איני יודע[ כיוון 

שהדלת נסגרה(.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א 

הרבי  נכנס  מכן  ולאחר   7 בשעה 

שליט"א לחדרו הק'. הערב שמענו 

הרבי  שיחת  של  הקלטה  בחדר 

שליט"א בפורים תשח"י.

יום חמישי ט"ו שבט

הרבי שליט"א בא לקריאת ספר 
נסע לאוהל.  תורה. הרבי שליט"א 
שליט"א  הרבי  עם  מנחה  בתפילת 
נראה סימן להתוועדות עקב שהרבי 
שליט"א יצא ב"סירטוק" של שבת. 
לאחר תפילת מנחה ר' חדקוב נכנס 
לחדרו הק' של הרבי שליט"א ונשאר 
שם כ-5 דקות ולאחמ"כ יצא והודיע 
שיש התוועדות אחר תפילת ערבית. 
לתפילת  מיד  וחזרתי  לאכול  רצנו 
ערבית. לאחר תפילת ערבית ירדתי 
ועמדתי  הארגז  את  והוצאתי  מיד 
על מקומי וכעבור חמש דקות הרבי 

שליט"א ירד להתוועדות. 

 .8 בשעה  התחילה  ההתוועדות 
ומאמר  הרבי שליט"א אמר שיחה 
"ביום השלישי". לאחר מכן מספר 
שיחות כולל מיהו יהודי, גיוס בנות, 
ענייני משפחה ומבצע מזוזה ותפילין. 
ההתוועדות נסתיימה בשעה 9:50.  

לאחר ההתוועדות יצאנו וחיכינו 
עד שהרבי שליט"א ייצא וכשיצא שרו 
והרבי שליט"א עשה תנועות בידו 
הק'. לרכב נכנס הרבי שליט"א עם 
ר' חדקוב, ר' גרונר ור' יעקב יהודה 
העכט. לאחר שהרבי שליט"א נסע 
עם הרכב כולם היו על הכביש ועיכבו 

את התנועה.

לכיוון  ישר  נסע  שליט"א  הרבי 
אולבני וביקר בבית בן שלושה קומות 
שקנו אותו בשביל בעלות תשובה 
וביקר בכל הקומות. הרבי שליט"א 
חיפש ארון ספרים ולא מצא, והניח 
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על שולחן אחד שעמד שם ספר תניא, 

סידור, כתר שם טוב ומגיד דבריו. 

והרבי שליט"א נתן לזוג העכט 400 

דולר בשביל לחלק לנשים דולר אחד 

עוד  יש  בשבילם.  והשני  לצדקה 

פרטים במעשה הזה.

יום שישי ט"ז שבט

לרבי  מפנים  היו  שבת  לקראת 

שירד  מהשלג  הדרך  את  שליט"א 

שנית.  ומכסה  חוזר  השלג  אולם 

שליט"א  הרבי  עם  מנחה  תפילת 

דקות  כ-45   .6:10 בשעה  בערך 

לאחר התפילה, תפילת ערבית. לאחר 

תפילת ערבית נפוצה שמועה שלא 

תהיה התוועדות. הרבי שליט"א יצא 

בערך בשעה 9 ונחום היה עומד בחוץ 

וכשהרבי שליט"א יצא אמר לנחום 

"גוט שבת".

יום ש"ק פ' יתרו, י"ז שבט

הייתי ב770 בשעה שהרבי שליט"א 

בשעה  מנחה  תפילת  מהבית.  בא 

5:45. תפילת ערבית בשעה 7:10.

יום ראשון י"ח שבט

מהלילה מתחיל הסדר שתפילת 

ערבית בשעה 9:30. הלילה הייתה 

תפילת ערבית בשעה 12:15 בערך 

עקב שהיה הלילה יחידות.

יום שני י"ט שבט

הרבי שליט"א לא בא לקריאת ספר 
תורה עקב שהיה אתמול יחידות. 

יום שלישי כ' שבט

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
בשעה 3:20. תפילת ערבית בשעה 

.9:30

יום רביעי כ"א שבט

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
זה   - אחד  3:30 עקב שרב  בשעה 
 - שעשה את ההגהות על המאירי 
היה ביחידות אצל הרבי שליט"א לפני 
תפילת מנחה. לאחר שיצא המשיך 
קצת לדבר בקול ולאחר מכן הפסיק. 
לפני כן הוא קרא לדרייפוס ונתן לו 

שני סטירות חיבה. 

לאחר התפילה )ממש אחרי הקדיש 
האחרון( לפני שהרבי שליט"א פתח 
את הדלת, התחיל הוא לדבר עם הרבי 
והרבי שליט"א פתח את  שליט"א. 
הדלת ודיבר הוא עם הרבי שליט"א 
וכן דיבר בשעה  בגן עדן התחתון, 
שהרבי שליט"א פתח את דלת חדרו 

הק'.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א 
בשעה 9:30.

יום חמישי כ"ב שבט    

לקריאת ספר תורה הרבי שליט"א 
בא וראיתי שלפני כן הרבי שליט"א 
אני  צדקה.  לעני  ונותן  לצד  הולך 
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הנחתי חומש והרבי שליט"א עיין בו. 
גם בשעה שהרבי שליט"א הלך לחדרו 
נתן לעני אחר צדקה. תפילת מנחה 
עם הרבי שליט"א בשעה 3:15. הלילה 
יש יחידות וישי נכנס. תפילת ערבית 
11:50 בערך. אחרי האוכל  בשעה 
בלילה הייתי כשהרבי שליט"א חזר 

מהבית. 

היום ביקר הרב מענטליק במטבח 
בארוחת צהריים ובארוחת ערב עקב 

תלונות הבחורים. 

יום שישי כ"ג שבט

תפילת מנחה בערך בשעה 6:20. 
תפילת ערבית בערך בשעה 7.

ש"ק פ' משפטים, כ"ד שבט

ההתוועדות  ותפילה.  תהילים 
התחילה בשעה 1:30. במספר שירים 

הרבי שליט"א התנועע. כ-10 חתנים 
ניגשו וקיבלו בקבוק משקה מהרבי 

שליט"א.

שעוסקים  אלו  אנשים,  מספר 
בגמ"ח, קיבלו  משקה מהרבי שליט"א 
הגמ"ח  לראש  אמר  והרבי  בכוס, 
שילבש שטריימל אולם חיפשו מישהו 
מחסידים אחרים שיש לו שטריימל 
ולא מצאו. והרבי שליט"א מסר לו את 
המטפחת שמכסה את המזונות ושם 
וכולם צחקו...  אותה על המגבעת 
ודיבר על הארגון של גמ"ח כשהוא 
עומד על איזה ספסל. לאחר שגמר 
לדבר הרבי שליט"א אמר לו שידבר 
עוד ודיבר. לאחר שגמר אמר לחיים 
לרבי שליט"א. באמצע שהרבי חילק 
לחיים לאלו שעוסקים בגמ"ח ניגשו 
מהרבי  משקה  וקיבלו  זקנים  שני 
שליט"א. ההתוועדות נסתיימה בשעה 

.4:50
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לאחר ההתוועדות תפילת מנחה. 

לאחר התפילה הרבי שליט"א התחיל 

'ניעט ניעט ניקאווא' ולאחר  לשיר 

שהרבי שליט"א הגיע לאחרי התיבה 

בשולחנות  חסומה  הדרך  הייתה 

בין  ללכת  התחיל  שליט"א  והרבי 

שני שולחנות אולם תוך שניה דחפו 

שולחן אחד לפילוס הדרך. 

לאחר מספר דקות הרבי שליט"א 

יצא מחדרו הק' והלך לבית. בצומת 

את  הרים  שליט"א  הרבי  ברוקלין 

אצבעו הק' לשוטר שישב ברכב.

תפילת ערבית בשעה 7:20. כחצי 

שעה לאחר תפילת ערבית יצא הרבי 

שליט"א מחדרו הק' ובחוץ ממשיך 

השלג לרדת, והרבי שליט"א ירד את 

המדריגות לאט לאט.  

יום ראשון כ"ה שבט 

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 

מנחה  תפילת  לאחר   .3:15 בשעה 

מיד יצא הרבי שליט"א להלויה של 

יהודי אחד. כרגיל הרבי שליט"א חצה 

את קינגסטון ועמד עד שנעלמו כל 

המכוניות שצריכות לנסוע. לאחר מכן 

הרבי שליט"א נטל את ידיו הק' ואמר 

"יושב בסתר" ונכנס לחדרו הק'.

הלילה הייתה יחידות וסעדיה נכנס 

וכן חייל פצוע נכנס לרבי שליט"א 

והרבי שליט"א בירך אותו שיראה 

בעין השניה.

יום שני כ"ו שבט

לקריאת ספר תורה הרבי שליט"א 
הרבי  עם  מנחה  תפילת  בא.  לא 
שליט"א בשעה 3:30. החייל הפצוע 
בתפילת  וכן  מנחה  בתפילת  היה 
ובין  מנחה  בתפילת  בין  ערבית. 
בתפילת ערבית הסתכל הרבי שליט"א 
על ילד של יוסף בלוי כשהיה מתפלל 

ועונה "אמן" בקול.

יום שלישי כ"ז שבט

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
לחדרו  נכנס  חדקוב   .3:15 בשעה 
אחרי תפילת מנחה. תפילת ערבית 

בשעה 9:30.

יום רביעי כ"ח שבט

תפילת מנחה בשעה 3:20. תפילת 
ערבית בשעה 9:30.

יום חמישי כ"ט שבט

בקיראת ספר תורה בירכו מספר 
אנשים ברכת הגומל אחד מהם אח 
של פלדמן. בשעה שהרבי שליט"א 
שומע קריאת ספר תורה נכנסו ר' 
כנראה  הק'  לחדרו  וטכנאי  גרונר 
לצורך תיקון בטלאפון והרבי שליט"א 
חזר לחדרו הק' והטכנאי עודנו שם. 
בשעה  לאוהל  נסע  שליט"א  הרבי 

 .2:30

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
7:25. תפילת ערבית  בערך בשעה 

בשעה 8:25 בערך.
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ואברכה מברכיך

לקראת יו"ד שבט תש"נ, יזמו כמה עסקנים בארץ הקודש משלוח 
מכתבי ברכה מפוליטיקאים ואישי ציבור, המברכים את הרבי לרגל 

שנת הארבעים לנשיאותו.

בערב יו"ד שבט, הגישו לרבי את האלבום המהודר, והרבי ענה על 
כך בשיחה קצרה.

מכתב בקשתם של העסקנים אל ה'פרעזידנט' חיים הרצוג, שיועיל 
לשלוח מכתב ברכה, ומכתב ברכתו שהוגש אל הרבי נדפסים כאן.
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וחגותם אותו

דסיחי דת"ח תכל פדתי בתל ילשים לשים וטף הכל דואאים 
מיחי שלה תשלה יב יום יו"ח שתט, יום ההילולי של כ"ק 
יחמו"פ הפיי"צ, ובדילב לשייובו של כ"ק יחמו"פ שליט"י 

מלך המשיד.

תסקיפה זו מותיים פשמים מהבוועחויב כילוסים, ויחיעוב 
על דאיאב דסיחים יב היום התהיפ יו"ח-י"י שתט.

בודאי התועדו

בריבוי מקומות באגרות הקודש של הרבי מצינו את השורה "בודאי התועדו 
באופן המתאים לציין את יום הסגולה יום ההילולא )יו"ד שבט( של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל".

באגרת אחרת, ובאופן שונה, כותב הרבי במענה למכתב שקיבל מא' שלא ציין 
כי השתתף בהתוועדות יו"ד שבט - "לפלא שאינו מזכיר על דבר יום סגולה 
יום ההילולא, אשר תקוותי שהשתתף בזה ובפעילות, ויהי רצון שרישומה של 

ההתועדות יהי' ניכר בכל השנה כולה".

בסיום התוועדות מוצאי שבת קודש, י"א שבט תשכ"ח, אמר הרבי:

"כיון שלכל ענין צריך להיות המשך,  הרי שמסתמא יהיה המשך להתוועדות 
זו ע"י התוועדות נוספת, בלי השתתפותי בגשם, מחר בלילה . . ובכלל אין 
צורך לחפש טעמים מיוחדים עבר התוועדות; עריכת התוועדות חסידותית 
לחזק את ההחלטות של ההתוועדות הקשורה עם יום ההילולא, כדי שיתווסף 

ביתר שאת וביתר עוז בכל ההחלטות..."

תיאור של התוועדות חסידים שהתקיימה ב-770 בליל יו"ד שבט תשכ"ד 
והוגה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ שהוסיף עליו הערות והגהות, ובתיאור נרשם:
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"למעלה, בהיכל בית המדרש הקטן יותר, ישבו זקני החסידים והעלו זכרונות 
מהשנים בהם בילו במחיצתו של בעל ההילולא . . הבחורים הצעירים שברובם 
אפילו לא זכו להכיר את בעל ההילולא, עמדו מסביב ובלעו בשקיקה כל מילה 

שיצאה מפי זקני החסידים".

שיפעלו פעולתם

בארץ הקודש, ארגנו מידי שנה בשנה מוסדות חסיד חב"ד התוועדויות 
מרכזיות ברחבי הארץ. כך לדוגמא, במודעה שפורסמה על ידי אגו״ח וצאגו״ח 

בארה״ק נרשם:

"הזמנה והודעה

לכל אנ״ש והתמימים יחיו!

הננו מודיעים כי ביום רביעי אור ליו״ד שבט, יום ההילולא של הוד כ״ק 
אדמו״ר נבג״מ זי״ע, תתקיימנה לאחר תפלת ערבית התועדויות במקומות אלו:

תל אביב: בביהכנ״ס חב״ד רח׳ נחלת בנימין 23.

ירושלים: בביהכנ״ס חב״ד מאה שערים.

ספריא: בביהכנ״ס.

לוד: בישיבת תומכי תמימים."

התוועדות אחת שכזו אף הוזכרה ע״י הרבי עצמו. היה זה בשנת תשט״ז, אז 
התוועד ר׳ פאלע כהן ביו״ד שבט וכטוב ליבו ביין אמר כי א׳ מגדולי ישראל שבגן 

תלמיד  בקטן  מתקנא  עדן, 
ללמוד  שזכה  התמימים 
חסידות. בהתוועדות זו נכחו 
בחורים  וחמשה  כעשרים 
מישיבת פוניבז׳, וחלקם נעשו 

לאחר מכן לחסידי חב״ד.

פורים  )בהתוועדות 
אד״ש  כ״ק  אמר  הקרובה 
מה״מ כי קיבל מכתבים רבים 
והרבי  פאלע,  ר׳  דברי  על 
הסברי באריכות הכיצד ניתן 

מוחעב הזמלה להבוועחויובלומר כך(.
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בבטאון חב״ד שיצא לאור בשנות היו״דים, נדפסו דיוחים על התוועדויות אלו:

״השנה ביו״ד שבט, צעירי חב״ד ניצלו ניצלו את יום ההילולא קדישא, בפרסום 
דברי קדשו ותקנותיו הקדושות שתיקן וקבע.

בכל בתי המדרש החב״דיים באה״ק ת״ו ובכל מוסדות וישיבות חב״ד, 
התקיימו התוועדויות חסידיות רבות משתתפים. בישיבות הערב של צעירי 
חב״ד בירושלים התקיימו התוועדויות חסידיות, בהן באו לידי ביטוי מסירות 
נפשו של בעל ההילולא, להפצת יהדות וחסידות וביחוד אצל בני הדור הצעיר 

ותנוקות של בית רבן, שבהם תלוי קיום היהדות והחסידות.

בשבת פרשת בא, שבתו תלמידי התמימים . . בישיבת בני עקיבא במושב 
נחלים ונתקבלו בספר פנים יפות ע״י תלמידי המוסד ומנהלם. באותו יום 
התקיים במוסד זה כינוס של כמאה תלמידי כיתות ח׳ ממקומות שונים בארץ, 
ותלמידי התמימים הנ״ל נאמו בפניהם, כמו״כ למדו אתם פרק תניא, ומספר 

פעמים במשך יום השבת התועדו עם קבוצות שונות של התלמידים״.

הבטאון ממשיך ומונה את כל המקומות בהם התקיימו התוועדויות דומות, 
ואת הרושם הגדול שנגרם ע״י פעולות אלו.

גם בירושלים נערכה מידי שנה התועדות גדולה עבור תושבי שכונת ״מאה 
שערים״ ושכנותיה. מי שארגן זאת מידי שנה היה ר׳ אברהם הערש כהן, ועל 

דו״ח מהתוועדות שכזו שנשלח אל הרבי, קיבל מענה במכתב:

ויהי רצון שיפעלו דברי  ״כותב ראשי פרקים מההתוועדות בעת רצון, 
ההתעוררות פעולתם . .״

בית הספר למלאכה.

במשך כל השנים עורר הרבי את צוות בית הספר למלאכה על חשיבות שמירת 
הקשר עם הבוגרים גם לאחר עזיבתם את המוסד. כינוס בכפר חב"ד המיועד 

א׳ התמימים כתב לרבי מכתב על כך שמאוד מפריע לו שלא יוכל 
להיות אצל הרבי ביו״ד שבט תש״נ, והוסיף במכתבו: ״בעזה״י נערוך 
התוועדות לכבוד יו״ד שבט הגדול לת׳ התמימים ולאנ״ש, וברכה 
להצלחה בזה, ושהענין של לב לדעת וגו׳ יוחדר בנו בפנימיות״. את 

המילים הללו הקיף הרבי בעיגול וכתב ״אזכיר על הציון״.
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מכתב מרגש זה נשלח בעיצומה של התוועדות חסידים ביו״ד שבט 
תשל״ה, אל כ״ק אד״ש מה״מ. במכתב כותבים החסידים: "מתוך 
התוועדות בבית כנסת חב"ד רחובות יע"א, לרגל מלאת כ"ה שנה 
לנשיאותו, הרינו בזה לברך את כ"ק אד"ש שיחזק השי"ת את בריאותו 
ובריאות משפחתו האצולה, ויאריך ימיהם ושנותיהם בטובה ומתיקות 
וינהיג את כלל ישראל בכלל ואנ"ש בפרט בהצלחה מרובה, ויצליח 
בענין המבצעים וביטול גזירת "מיהו יהודי" בקרוב ממש ויוליכינו 

לקראת משיח צדקנו בגאולה השלימה והאמיתית בקרוב ממש".

בהמשך המכתב מבקשים המתוועדים ברכה לחיזוק ההתקשרות אל 
הרבי והצלחה בכל עניניהם הגשמיים וקיבלו החלטה לחזק את ענין 
המבצעים בכלל ובפרט בענין חינוך הכשר והחסידי. כמו"כ ביקשו 
ברכה להצלחה בעניני הקהילה ובית הכנסת ומוסדות חב"ד בעיר 
שהחלו אז להתפתח אט אט, "שתהיה רחבות אמיתית בכל הענינים".
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לכל בוגרי בית הספר נערך פעם בכמה שנים בתאריכים שונים. לאירוע שכזה 
שלח הרבי לעיתים מברק ברכה.

בשנת תשל"ח, אורגן ומוסד ארגון הבוגרים של בית הספר למלאכה, נערכה 
רשימה מסודרת של כל בוגרי בית הספר, כולל מקום מגוריהם וכתובת למשלוח 

הזמנות וחבילות לשמירת קשר.

ביו"ד שבט באותה השנה אורגן כינוס גדול לכל בוגרי בית הספר, בבית 
הכנסת בית מנחם שבכפר חב"ד. בכינוס השתתפו כ-250 מבוגרי בית הספר, 

והוא עבר בהצלחה רבה.

מכתבו של הרבי אל משתתפי ההתוועדות המדוברת הגיע כעבור 
קרוב לחודש )ז' אדר תשל"ה( ומאשר את קבלת מכתבם "בקשר עם 
שנת הכ"ה להסתלקות הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר". הרבי מודה 

להם על הברכות, ו"כל המברך מתברך מהשי"ת מקור הברכות".

"יתברכו כאו"א הם ובני ביתם שיחיו מידו המלאה הפתוחה הקדושה 
והרחבה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד, כולל מילוי 

משאלות לבבם לטובה על פי תוכן מכתבם".
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מכן,  שלאחר  בשנה 
הכינוס  קודם  נתקבל 
הרבי,  של  מכתבו 
חודש  ראש  מתאריך 

שבט תשל"ט:

המשתתפים  "לכל 
ארצי  בוגרים  בכנס 
בתי ספר למלאכה כפר 
חב"ד . . בנועם קיבלתי 
הידיעה על דבר הכנס 
המיועד להתקיים ביום 

סגולה . ."

שנה  מידי  כמעט 
את  הרבי  שלח  בשנה 

ברכתו אל הכינוס שנערך בימים הסמוכים ליו"ד שבט, ולעיתים ביו"ד שבט 
עצמו.

במהלך הכינוס היו מגרילים כרטיס טיסה אל הרבי, והזוכה בגורל מהשנה 
העברה היה עולה לספר את רשמיו מביקורו בבית חיינו.

כינוס ילדי הרשת

כמה וכמה פעמים כתב הרבי לאחראים על "רשת אהלי יוסף יצחק" ע"ד 
חשיבות ניצול היום הגדול יו"ד שבט לפעולה עם התלמידים.

כבר בשנת תשט"ז כותב הרבי "יעשו תוכנית אחידה, איך לנצל יום עשירי 
בשבט בבתי-ספר הרשת" ובמכתב נוסף, בשנת תשכ"א - "בוודאי ינצלו ככל 
האפשרי – בענייני הרשת, העת-רצון דיום הילולא זה )כינוס תלמידים-ות שי' 
וכיו"ב(. ובפרט שבהנ"ל אין כינוסים וכו' בחוגים אחרים מלבד חב"ד )מה-
שאין-כן בפורים וכיו"ב(. ויהי-רצון שסוף-סוף יהיה באופן מתוכנן ומאורגן 

ובמילא בהוספה רבה בהצלחה".

בשנת תשכ"ג, נערך הכינוס הראשון של ילדי הרשת ביו"ד שבט, ומאז הפך 
למסורת. הרב אורי בן-שחר מתאר כיצד התייחס ר זושא ווילימובסקי - ממנהלי 

הרשת - לכינוסים אלו:

"כשהגיע יום הכנס, זושא לבש בגדי חג. עבורו הייתצה זו חוויה לקדם בברכה 
את מאות התלמידים, תינוקות של בית רבן, חיילי צבאות השם.

מוחעב עיבולוב
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לשיא האושר הגיע זושא כאשר הוזמן על ידי המנחה לברך את המתכנסים, 
הרגשות עברו על גדותיהם בשעה שמילים חוצבות להבות אש מלאו את חלל 

האולם וחדרו ללבותיהם הזכים של הילדים".

בשנת תש"מ, כאשר הכריז הרבי על פעולות בענין "והשיב לב אבות על ידי 
בנים", נערך כינוס ארצי ומיוחד, בהשתתפות אלפי ילדי הרשת מכל רחבי הארץ.

מהכינוס בשנת תשד"מ, נשתמר תיאור מעניין בעיתון "כפר חב"ד":

"משיח משיח, מתי כבר תבוא" התחננו זמרי בי"ס חב"ד יפו, בשיר קורע לב. 
הזמרים הצעירים שהופיעו בפני 800 תלמידי בתי ספר חב"ד, הציתו מחדש 
בלכ כולם את התשוקה לביאת המשיח, תשוקה שהתפרצה בזעקה אדירה "אנו 

רוצים משיח עכשיו".

היה זה בכנס י' שבט המסורתי, שנושאיו המרכזיים היו "אחדות ישראל" 
ו"הציפיה למשיח".

"מסמר" הכנס היה "מצעד זמירות", בהם הופיעו והתחרו 13 בתי ספר. 
כל בית ספר חיבר שיר ואליו חיבר או התאים לחן. לקראת הכנס יצאה לאור 
על ידי הרשת חוברת "מצעד הזמירות של אחדות ישראל - י' שבט תשד"מ". 

בחוברת הופיעו כל השירים שהוצגו בכנס על ידי תלמידי בית הספר.

נסיים בדברי שירם של תלמידי בי"ס חב"ד תענך:

הנה הנה משיח בא והגאולה קרבה

איך נוכל אנחנו לקרב את בואה

בראש תפילתינו נקבל עלינו לאהוב את כל עמנו

בקבלת מצוות "ואהבת לרעך כמוך"

בסוף תפילתנו אחר עלינו נשמח את לבנו

באך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך.

◆
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נקבל את עול מלכותו

קול קופי מיודח של פתלי דת"ח תקשפ לקתלב מלכובו של 
כ"ק יח"ש מה"מ
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ב"ה. כ"ד טבת יום ההילולא דאדמו"ר הזקן, שלח נא ביד תשלח

בהמשך להתעוררות של כו"כ שלוחים מכל קצוי תבל שכאו"א מאנ"ש 
יחתמו על פ"נ כללי לזירוז הגאולה וקבלת מלכותו של מלך המשיח, ושלחו 

מכתב התעוררות בזה.

הננו בזה למלאות ידי המתנדבים בעם, המתעסקים בענין נעלה זה לעורר 
את אנ"ש והתמימים ולהעמידם על רצינות הענין ועל גודל הזכות והאחריות 
המוטל עלינו להזדרז למלאות את צו השעה לחתום על הנ"ל מתוך שמחה 
פנימית והתעוררות אמיתית של קבלת המלכות ומתוך התעוררות להוספה 

בתומ"צ ובהנהגה בדרכי החסידים והחסידות כיאות וראוי בענין זה.

ויהי רצון שכולנו יחד כאיש אחד בלב אחד נקבל את עול מלכותו, ונזכה 
תיכף ומיד להתגלות מלך המשיח לעיני כל בשר בגאולה האמיתית והשלימה.

הרב שניאור זלמן גוראריה
הכללי   - חב"ד  רבני  וועד  בשם 

המרכזי 

הרב שניאור חיים הכהן גוטניק
מלבורן - אוסטרליה

הרב יצחק הכהן הענדל
מאנטרעאל - קנדה

הרב עזריאל חייקין
בריסל - בלגיה

הרב דוד חנזין
פתח תקווה - אה"ק

הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי
בשם בי"ד רבני חב"ד באה"ק ת"ו

הרב יהודה קלמן מארלאוו
בשם הבד"ץ דקראון הייטס - כאן 

צוה וכו'

הרב פנחס הכהן פלדמן
סידני - אוסטרליה

הרב הלל פעוזאנר
פריז - צרפת

הרב שמואל דוד רייטשיק
לאס אנדעלס - קליפורניא

הרב עזריאל זעליג שארפשטיין
סינסינעטי - אהייא
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משה גאל את ישראל

תקשפ עם רפשב השתוע, מואש תזה מכבת לחיפ ששלדו 
הטלקיסטים תיפץ הקוחש לקפיב י"י ליסן בשמ"ת, תו 
הם מתפיכם יב כ"ק יח"ש מה"מ תהאיעו לשלב השמולים, 
ומקשפים זיב לכך שמשה פתילו איל יב עם ישפיל תהיובו 

תן שמולים שלה

ו' ניסן ה' תהי' שנת ביאת משיח

כ"ק אדמו"ר שליט"א

לקראת היום הבהיר י"א ניסן ה' תהי' שנת ביאת משיח יום הולדת 
את כ"ק אדמו"ר שליט"א "ומשה בן שמונים שנה" "גואל ראשון הוא 
גואל אחרון" מבקשים הטנקיסטים בצפון ארה"ק לברך את כ"ק 
אדמו"ר שליט"א - מלך המשיח שיאירך ה' ימיו ושנותיו עם משפחתו 
האצולה בטובה במתיקות ובנעימים וינהיג את עם ישראל בכלל ואת 
אנ"ש בפרט מתוך בריאות נכונה לגאולה האמיתית והשלימה מי"ד 
ממ"ש ובריש גלי ובהצלחה רבה ומופלגה ועצומה ויתגלה לעיני כל 

בשר נאו.

ונרנין כולנו לאלקים עוזנו המעלנו מארץ מצרים ו"כימי צאתך 
מארץ מצרים אראנו נפלאות" - נאו.

במכתב מענה שהתקבל הוסיף הרבי בכתב יד קדשו: "ות"ח ת"ח 
על הברכות"
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איש האמונה הכללי

רבות נכתב על קשריו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עם 
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק. חלק הארי ממסכת קשרים זו 
נתפרסמה מכבר בסדרת הספרים "שמן ששון מחבריך" בעריכת 

הרב שד"ב וולפא.

בשנת תשמ"ג, פנו תלמידי ישיבתו של הרב סולובייצ'יק אל 
כ"ק אד"ש מה"מ, וביקשו כי יכתוב מאמר תורני לספר שיצא 
לכבוד הרב סולובייצי'ק. אף שלפועל ענה להם הרבי כי אין זה 
נהוג בבית הרב, הרי שעל הנכתב בגוף מכתבם כי "יודעים אנו 
כמה הדוקים הם קשרי הידידות, ההוקרה וההערצה ההדדית 
בין כ"ק שליט"א לבין מורנו ורבנו שליט"א" הוסיף הרבי בכתב 

יד קדשו "הרבה יותר מאשר יודעים"...

זה,  מופלא  מקשר  פנינים  מספר  כאן  מובאים  זה,  בהקשר 
חלקים כבר נדפסו ונודעו, אך יש בהם שבבחינת אור חדש. 
חלק מהדברים הם מכתביהם וזכרונם של תלמידי הגרי"ד, ובאו 

כאן בלשונם.

מה שיש לי בלבי

בתקופת ילדותו גדל הרב סולובייצ'יק בעיירה חסלאוויטש, בה היו חסידי 
חב"ד רבים. המלמד שלו עצמו היה חסיד חב"ד, ולמד עם ר' יוסף דוב את 
ספר התניא. הרב סולובייצ'יק סיפר לימים כי המלמד שלו היה מלמדם מספר 
התניא בזמן שהי' צריך ללמוד איתם מסכת בבא מציעא. על היסודות החסידיים 

שהושרשו בו דיבר רבות, והדברים מפורסמים.

בראיון נדיר שהעניק בשנת תשל"ח, סיפר הרב על אותם זכרונות ילדות, 
משנות לימודיו אצל המלמד החב"די. הראיון מובא כאן כפי שנדפס בזמנו 

בעיתונות:
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וראשי הישיבות בבריסק  לגדולי הרבנים  הרב סולובייצ'יק הוא צאצא 
ובוואלוז'ין. הוא נמנה עם זרם ה"מתנגדים", אך כאשר התגלגלה השיחה 
לחב"ד, ראה צורך לספר משהו מהביוגרפיה האישית, מפרקי חוויות הילדות 

שלו. "לגבי חב"ד - אני נוגע בדבר" הוא אמר ופניו חייכו.

"בילדותי", החל הרב סולובייצ'יק לספר, "גדלתי בעיירה חב"דית, חסלביץ. 
המלמד שלי היה איש חב"ד, והוא השפיע עלי השפעה רבה. אבי מורי ז"ל 
שכר אותו ללמד אותי ונערים אחרים גמרא, אבל הוא לא לימד אותנו גמרא, 
אלא 'ליקוטי תורה' ו'תניא'. אבי מורי היה מבקר את ה'חדרים' בחסלביץ פעם-
פעמיים בשבוע. אני זוכר שהיו לנו 'מרגלים' שעמדו בחוץ, ובשעה שראו את 
הרב, הוא אבי-מורי, הולך ומתקרב - היו מודיעים לנו, ואז היו כל התלמידים 
מסתירים את ה'תניא' ו'ליקוטי תורה', ופותחים בניגון של לימוד הגמרא. 
עכשיו אני שמח שלמדתי אז 'תניא' במקום גמרא. אחרי כן למדתי גמרא אצל 
אבי מורי, מפיו למדתי תורה שבעל-פה. לא היה צורך בשום מלמד. אם לא 
הייתי לומד 'תניא' ו'ליקוטי תורה' אצל אותו מלמד - לא הייתי יודע מחשבת 
חב"ד עד היום. מחשבת חב"ד השפיעה עלי מאוד. אף על פי שאני 'מתנגד' 

נוסח ואולוז'ין".

ריפתפיללאען יו"ח שתט בש"מ
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עובדה שאינה כה מפורסמת, ונרשמה מפי אחד מתלמידיו היא, כי בעת 
שנפטרו אשתו ואחותו באותה השנה, הי' הרב מדוכדך ביותר. באותה תקופה 
החל למסור לקבוצה מתלמידיו שיעורים בתניא, ולאחר מספר שיעורים הפסיק 
בשיעורי התניא ועבר למסירת דברים מתורתו והשקפותיו. כאשר שאלו אחד 
מדוע הפסיק במסירת השיעורים בתניא, ענהו הרב בזה הלשון "הם רק 

מעוניינים במה שיש לי במוחי, ולא במה שיש לי בלבי"...

נוגע בדבר

בראיון לעיתונות הישראלית המוזכר לעיל, נשאל הרב -

"אנשי חב"ד יוצאים לחוצות ערי ישראל וארה"ב, ומשדלים עוברי-אורח 
להניח תפילין, לברך על לולב ואתרוג וכיו"ב. מה דעת כבוד הרב על כל 

התופעות האלה?"

הרב סולובייצ'יק מאט את קצב דיבורו כמי שמבקש לברור את מילותיו 
בקפדנות יתירה.

"אינני מאמין, שהדרך ליהדות היא קצרה - כשם שהדרך לגיאומטריה אינה 
קצרה. אני מבקש לומר דבר בענין התפילין: במעשה זה של הנחת התפילין 
מזכירים אנשי חב"ד ליהודים שהם יהודים - וזה טוב, וגם מעוררים בכך 
להרהורי-תשובה ראשונים. והרי כאשר אדם מישראל מתחיל להרהר - אין 

יודעים מה יהא הסוף".

דעתו על תנועת חב"ד ופעולותיה בארה"ב "מה שעשתה תנועת חב"ד 
באמריקה - לא עשתה שום תנועה אחרת, ולא יכולה לעשות שום תנועה 
אחרת",סבור הרב סולובייצ'יק, "היא הוציאה את היהדות לרשות הרבים. ואף 
על פי שבמספר אנשי חב"ד הם מיעוט ביהדות החרדית באמריקה - רישומה של 
תנועה זו ניכר. תנועת חב"ד לימדה את היהודים החרדים באמריקה "חוצפה" 

מעלה הפתי "הפתה יובפ מישפ יוחעים"
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באשר להפצת תורת ישראל בראש חוצות - זה דבר חשוב".

היה זה חודשים מספר לאחר שמיני עצרת תשל"ח, וכאשר נשאל הרב בסיומו 
של הראיון - "האם כבודו עומד בקשר עם הרבי מלובאביץ'?" ענה: "יש קשר. 
אני מתפלל לרפואה שלימה. גם העברתי אליו איחולים לרפואה שלמה ומהירה".

לפני המפגש

חודשים מספר לפני התוועדות יו"ד שבט תש"מ, נדפס בעיתון ה"אלגעמיינער 
זשורנאל" רשמי שיחה של א' הרבנים עם הגרי"ד, תחת הכותרת "הרב והרבי 

- הגיע הזמן לפגישה":

" . . דיברנו אודות הכינוס האחרון 
והדיונים  הרבנים",  "התאחדות  של 
השונים שהתנהלו במהלכו. אמרתי 
הביא  שהוא  הרעיונות  שאחד  לרב, 
בדרשתו בכינוס, דומה לדבר תורה 
שלמדתי בשיחותיו הקדושות של הרבי 
מליובאוויטש. סיפרתי לרב, שאני מגיע 
להתוועדויות של הרבי מליובאוויטש.

שהוא  לי,  אמר  סולובייצ'יק  הרב 
מאוד אוחז מהרבי מליובאוויטש. הוא דיבר אודות הרבי מליובאוויטש בכבוד 
גדול ודרך ארץ, והאריך במיוחד בתיאור ובהפלאת ההשפעה הגדולה של 
ליובאוויטש, וכיצד הרבי מליובאוויטש הראה בהצלחה גדולה, שניתן להפיץ 

תורה ויהדות בפינות הרחוקות והנדחות ביותר.

הרב סולובייצ'יק סיפר לי, שהוא התכתב עם הרבי בחידושי תורה פעמים 
מספר, אך לא נפגש איתו פנים אל פנים בהתוועדות.

לפתע התחיל הרב סולובייצ'יק לספר לי אודות המפגש ההיסטורי של בעל 
התניא והגאון מוילנא, שהוחמץ בשעתו. התלמידים של בעל ה"תניא" והגאון 
מוילנא עשו את כל ההכנות למפגש, אך הדלת של הגאון מוילנא הייתה נעולה 

מפני סיבה כלשהיא... ולכן הם לא נפגשו.

לאחר סיימו את הסיפור, הרב סולובייצ'יק שתק זמן ארוך. הרב סולובייצ'יק 
עצם את עיניו, וניכר מפניו הצער ותחושת ההחמצה על אותו מאורע, בשלו 

לא נפגשו הרבי מליאדי והגאון מוילנא.

במוחי חלפה לה המחשבה, מדוע בדורנו לא ניתן לארגן פגישה שכזו בין 

הוא דיבר אודות 
הרבי מליובאוויטש 

בכבוד גדול ודרך 
ארץ, והאריך במיוחד 

בתיאור ובהפלאת 
ההשפעה הגדולה של 

ליובאוויטש
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שני עמודי התורה, הרבי מליובאוויטש והרב סולובייצ'יק. הרבי מליובאוויטש 
ממשיך את שלשלת הזהב של חב"ד וליובאוויטש, והרב סולובייצ'יק ממשיך 

את הייחוס הגדול של וולאז'ין ובריסק"

גם העיתונאי מיכאל ששר, שנתלווה ל'פרעזידנט' שז"ר בביקוריו אצל הרבי, 
כתב על הביקור בשנת תשל"ג:

"רבים הגיעו לדון עם שזר, אחד מהם היה הרב סולובייצ'יק, מנהיג היהדות 
הדתית באמריקה. השיחה ביניהם התגלגלה והגיעה לרבי מליובאוויטש. שזר 

הציע לרב סולובייצ'יק להצטרף אליו ולנסוע אתו אל הרבי.

חשבתי שהנה תתקיים פגישה היסטורית בין שני גדולי ישראל )אולי הגדולים 
בעולם היהדות בימינו( המתנגד הליטאי ומנהיג חסידות חב"ד. אך הרב 

סולובייצ'יק ענה שהערב עליו להגיד שיעור לזכר רעייתו.

שזר הציע איפה לקיים את הפגישה למחר, והרב סולובייצ'יק הסכים, אך 
הביקור לא התקיים מטעמים טכניים. שזר הפציר בי לדאוג לקיום הפגישה 

בלעדיו, עשיתי כמיטב יכולתי, אך הפגישה לא יצאה אל הפועל עד היום".

בפגישתו עם הרבי באותו היום, סיפר שז"ר לרבי:

שז"פ יצל הפתי. ח' שתט בשל"א
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"לפני כמה שעות הייתה לי שיחה ארוכה עם ר' יוסף בער, הוא הגיע אלי. 
בכלל, הוא דיבר בהתלהבות אודות חב"ד. הוא סיפר שפעם, בחסלאוויטש 

הוא היה תלמיד של מלמד חב"די, ועד ימים אלו הוא יונק ממעיינות אלו".

יו"ד שבט תש"מ

"חיילי אדוננו מורנו ורבינו, חיילי משיח - משיח צדקינו, הוא יוליכנו בטנק'ן 
לארצנו, עם המבצעים ונש"ק בידינו, יבוא ויגאלנו!"

קהל האלפים מילא את אולם הזאל הגדול ב-770 עד אפס מקום. השירה 
כניסתו של הרבי  זמן  וגוברת בהתקרב  הולכת  כל,  נישאה מפי  האדירה 
להתוועדות הקודש, התוועדות יום ההילולא יו"ד שבט תש"מ - שלושים שנה 

לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

בימת ההתוועדויות התמלאה עד אפס מקום זה מכבר, אדמו"רים, רבנים 
וראשי ישיבות מכל רחבי ארצות הברית והעולם כולו הצטופפו על הספסלים 

הצרים, שמספרם על הבימה הוכפל והושלש.

השעה הקרואה לכניסת הרבי הלכה וקרבה, השירה התעצמה. סמוך מעט 
לכסאו של הרבי, ניצב עוד כיסא אחד בודד וריק.

כאשר הכל עומדים על רגליהם, רוקדים ומפזזים כתף אל כתף, מבטם מופנה 
לעבר השביל הצר למרגלות הפירמידה שבקיר המערבי, סמוך על ידי שניים 

מתלמידיו נכנס אל בית המדרש הגאון הרב יוסף דוב סולובייצ'יק.

"גוון "דרמטי" העניקה להתוועדות קדושה זו גם השתתפותו של הגאון הנודע, 
הגרי"ד סולובייצ'יק שליט"א מבוסטון, שעוררה רושם מיוחד על הציבור הגדול 
בלע"ה שנכח במעמד זה, והדים נרחבים בעולם התורה והרבנות גם בימים 

שלאחר מכן" - נכתב בשבועון 'כפר חב"ד' בתיאור ההתוועדות המיוחדת.

מיד לאחריו נכנס הרבי אל הזאל המלא באדם, תוך כדי שהוא מהנהן לשלום 
למכובדים שעמדו לאורך הבימה. כשהגיע סמוך לשולחנו הק', נעצר ליד מקומו 
של הרב סולובייצ'יק, לחץ את ידו בחום ובחיוך רחב. הרבי המשיך למקומו, 
נעמד והביט לעבר הגרי"ד, שמלוויו סייעו בידו לשבת במקומו. רק לאחר 

שהתיישב, התיישב גם הרבי על כסא קדשו, ופתח בשיחת קודש.

למעלה משלוש שעות ישב הגרי"ד סולובייצ'יק בהתוועדות, במהלכם נשא 
הרבי ארבע שיחות. האחרונה שבהם הייתה שיחת 'הדרן' שארכה יותר משעה.

באחד מיומני התקופה נכתב כי "כנראה שכמה דברים בשיחות הראשונות 
ובפרט אופן וסגנון שיחת "הסיום" הי' מוסב להרה"ג הנ"ל".
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בעיון מעמיק בשיחות הקודש שנאמרו בהתוועדות, ובשימת לב להגותו 
והשקפותיו של הרב סולובייצ'יק, מתגלה אור חדש בדברי הרבי. ננסה לעמוד 
על עיקר הדברים מאחת השיחות עכ"פ, כמובן שבדרך האפשר ובכח הבנתנו.

◆

ספרו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק 'איש האמונה הבודד', יצא לאור בשנת 
תשכ"ה. בספר זה הוא פרש את עיקרי שיטתו בנושא תפקיד האדם, ויחסו 

אל העולם.

בעיקר דבריו, מתייחס הרב סולובייצ'יק לשתי "אדם" שבכל אדם. ה"אדם" 
הראשון מוצג כאיש המדע והעוצמה, הוא שלמד את חוקי הטבע והצליח 

לכבוש אותם, איש של שלטון, כח והצלחה.

לעומתו ניצב לו ה"אדם" השני, הוא הנקרא איש האמונה. תכליתו אינה 
בהכרת רזי המדע והטבע, כי אם בהבנת משמעותם. הוא אינו שואל את עצמו 
כיצד מתנהל העולם כי אם למה ומדוע מתקיים הוא. ממילא נגזרת מכך הכרתו 

בקטנותו ושפלותו, ביטולו והשתעבדותו לבורא העולם.

שני אנשים אלו נמצאים בכל אדם ואדם. מחד נמשך הוא אל עוצמה 
והשליטה, אפשר לומר אל החומריות, ההצלחה, ומאידך מושכו ה"אדם" השני 

אל הביטול והענווה.

מניגוד זה נגזר, כי דמותו של ה"אדם" הראשון, נוטה לחיי קהילה וקשרים 
עם הסביבה, כחלק מההכרה בעולם הסובב, בעוד שה"אדם" השני, איש הרוח 
והאמונה - חיי את חייו בבדידות, בתפילה וביחס שבינו לבין קונו מבלי כל 

כך קשר לעולם הסובב אותו.

את בסיס דבריו מוצא הרב בתיאור בריאת האדם הכפול שבספר בראשית. 
בפרק א' נאמר:

"ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אתו זכר ונקבה ברא 
אתם; ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה 

ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ"

זהו ה"אדם" האחד, שנברא על מנת למשול ולשלוט בעולם החומרי. אדם 
זה נברא בטבעו כ"זכר ונקבה", אלו הם חייו - חיי קהילה וסביבה.

לעומת זאת, בפרק ב', מובא תיאורו של ה"אדם" השני:
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"ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" - אין הוא מצווה 
לפתח את העולם, למשול ולרדות בו, כי אם אך לשומרו, ולהתבטל לאלוקיו 

בקיום הוראותיו על המותר והאסור בגן עדן.

שונה הוא גם ובעיקר מהאדם הראשון באופן בריאתו:

"ויאמר יהוה אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו". נברא 
הוא ראשית כל יחידי ובודד, ורק לאחר ביטולו והקרבת עצם מעצמו, זכה 

להגיע לשלימות של "עזר כנגדו".

סתירה נצחית זו מלווה כל אדם בחייו, כשהוא מיטלטל בין חיי החומר 
והחברה לחיי הרוח והבדידות.

◆

לאחר השיחה הראשונה, בה פתח הרבי את ההתוועדות בברכת "ברוכים 
הבאים" למשתתפים שבאו על מנת להוסיף בעניני תורה אור, פצח הקהל 
בשנית בשירת "חיילי אדוננו", ולאחר כעשר דקות שירה פתח הרבי בשיחה הב'.

ביסודה של השיחה ניצב פתגמו של בעל ההילולא - אדמו"ר הריי"צ - שנאמר 

הפת סולותייצ'יק מיזין לחתפי הפתי
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בהיותו בארצות הברית - "א יחיד איז א רבים" ]= יחיד הוא רבים[, ובכוחו 
לפעול על רבים ו'לעשות' רבים.

את העולם ברא הקדוש ברוך הוא באופן של "ברא אלהים לעשות - לתקן". 
רצונו של הקב"ה - שהאדם יעשה מהעולם דירה לו יתברך, וייעשה שותף 

לקב"ה במעשה בראשית.

מכיון שהאדם נברא יחידי - מוכרח שניתן לו הכוחות מהקב"ה לבצע את 
מטרתו בשלימות ובכוחות עצמו.

כבר בנקודה זו מסביר הרבי כי פועלו של היחיד אינו עם עצמו בלבד, עצם 
בריאתו כיחיד ובעולם הדרוש תיקון מראה על הצורך בפועלו בעולם. 

ומהי אופן פעולתו עם הסביבה?

כאן מציג הרבי שני ניגודים בדרישה מהאדם: מחד נאמר כי "חייב אדם לומר 
בשבילי נברא העולם", ומאידך נדרש מהאדם הענווה הראויה והידיעה כי "מי 
אני ומה אני". הרבי מיישב זאת בהנחה כי גישת האדם כלפי עצמו צריכה 
להיות כבאופן הב', מבלי להחזיק טובה לעצמו. אך כאשר מדובר על פעולתו 
בעולם ומילוי שליחותו - אזי עליו לדעת כי עולם זה לא נברא אלא בשבילו, 

וכי רק בכוחו להביא לשלימות הכוונה בבריאת העולם.

כאן מבאר הרבי באריכות ובבהירות את המשמעות של יחיד בעולם בהלכה.

כשם שפסק בית דין ניתן כמציאות אחת, כמציאות של בית דין, אף שהוא 
מורכב ממספר דיינים יחידים. כשם שעשרה מישראל נקראים "עדה" ו"קהל" 

ריפתפיללאען יו"ח שתט בש"מ
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בלשון יחיד -

כך גם על האדם לדעת, כי משמעות היותו "יחיד" בעולם, אין פירושו להיות 
בודד. אדרבה! "תפקידו הוא לעשות מה"רבים" ל"ציבור"" - לקחת את מכלול 

היחידים הבודדים, ובצירופם יחד ליצור מציאות חדשה וכוללת.

)ובדרך אגב נציין, כי בנקודה זו בשיחה הביא הרבי את הדין ודברים הידוע 
בין חכמי ישראל לחכמי יוון, וכי "חכמה יש בגוים תאמין". רבים בקהל החסידים 
חשו כי הרבי מדבר ממש אל ראש הישיבה שישב והאזין לדברי הרבי בשקיקה, 
בהיותו ידוע כבקיא בתורות חכמי הגויים, וכמי שהציג בעצמו רבות את דעת 

"חכימאי דיהודאי" לעומתם...(

ויותר מרמז יש בהמשך דברי הרבי, כאשר מצטט הוא את הפסוקים המבססים 
את דעת הרב סולובייצ'יק בספרו הידוע - פסוקי ספר בראשית - ובבהירות 

רבה מפרשם:

""לפיכך נברא האדם יחידי", הייתה סברה, וכן היה צריך להיות, שהאדם 
ייברא כשאר הבריות - איש וביתו. זה שלפועל נברא האדם יחידי, הטעם על 
כך הוא - לפיכך, כדי שנפש אחת מישראל בסוף כל הדורות, בכל מקום שהוא, 
ידע שהוא עולם מלא, בדוגמת אדם הראשון. ואדרבה, בריאת אדם הראשון 

נשתנה, לא כפי שהייתה הסברא לכתחילה".

ניתן לסכם שיחה זו, ובנקודתה העיקרית, כי בשונה משיטתו של הרב 
סולובייצ'יק, כי האיש עובד האלוקים עיקר מציאותו בבדידותו, הרי שבשיחה זו 
אומר הרבי כי אדרבה - שלימותו של איש שכזה הוא בעת הצטרפותו לאחדים 

שכמוהו ויצירתם יחד מציאות חדשה - קהל ומנין.

◆

לאחר התוועדות זו, כתב הרב שמחה עלבערג בקובץ "הפרדס" רשימה על 
המפגש בין כ"ק אד"ש מה"מ לרי"ד סולובייצ'יק:

"אין כאן המקום לכתוב על האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, על מהותו 
ואופיו, על גדלותו בתחומים שונים, בהלכה באגדה ובקבלה. דרושה לכך מסה 
ארוכה ומעמיקה. ולא עוד. אין זה קל לכתוב על רבי-אדמו"ר ששמו הולך מסוף 
העולם ועד סופו. לפעמים חסרות המילים לתאר ענק-רוח זה, להגדיר בהן כל 
צדדיותו. ועוד, אפשר שאין בכלל צורך לכתוב עליו, מי לא יודע מה מייצגת 

ליובאוויטש? מה לא נאמר עדיין על ליובאוויטש, מה אפשר עוד להוסיף?
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ואם בכל זאת רב החשק לכתוב לפחות כמה מילים, הרי זה מכוחו של אותו 
מראה נהדר מיום ב', י' שבט, שנחרט עמוק, עמוק בלב. מי שיש לו לב רגש 
ועין רואה, ואינו לקוי בסנוורים, מן הנמנע שלא התעוררה בקרבו שירה פנימית.

גם אין מכוונתי לכתוב כאן על אישיותו הגאונית של הגאון ר' יוסף דוב 
הלוי סולובייצ'יק . . תדמו לעצמכם. אילו איש-פלא שכמותו היה בא לכנסיה 
הגדולה בירושלים והיה נושא שם את דבריו, הרי היה מלהיב את שבעת אלפים 
המשתתפים, משפיע עליהם, היה כובש לבבות והיה מסעיר את נשמותיהם. 

כי בכל מילה משלו יש מחשבה ובכל משפט - רעיון.

חבל שלא בא לכנסיה הגדולה בירושלים, ברם הגרי"ד סולובייצ'יק בא 
לכנסיה גדולה - או אסיפה גדולה - אחרת שנמשכה לא ימים ולא לילות, 
אלא שעות אחדות - היא התוועדות ליובאוויטש, לרגל יובל שלושים שנה 

לנשיאות האדמו"ר.

שלושים שנה עברו מאז הוכתר לאדמו"ר, שלושים שנה עברו מאז החל 
לזרוע גרעיני ליובאוויטש בכל רחבי העולם.

ובכן, מה ראו שם? - מה שנוגע לשמיעה הרי כל אחד שומע, לפי הבנתו 
והשגתו. אך בראייה כולם שווים, כולם ראו אותה מראה. ראו כבוד התורה.

חמש או ששת אלפים אנשים ראו כיצד מכבדים את התורה. אינני יודע אם 
ראו אי-פעם באמריקה כבוד-התורה כזה מהמון רב כזה.

בשביל מה נתקבל הרב סולובייצ'יק בכל-כך יראת-הכבוד? השתררה דממה. 
נשימתם של אלפים נעצרה לרגע. העינים היו מופנות לראות כיצד - כאשר 
הרב סולובייצ'יק התכונן לקום, קם גם הרבי, והוא נשאר עומד על מקומו עד 

שהרב סולובייצ'יק יצא.

לפעמים מספיק מילה אחת כדי לציין בו את גדלותו של בן-אדם. מילה 
אחת מגדירה את מהותו. אמנם לא באתי לכתוב מסה על ליובאוויטש, ברם 
אפשר לענות במילה אחת על השאלה: מהו האדמו"ר מליובאוויטש? - הוא 
מנהיג ישראל. אפשר להיות אדם גדול מאוד, גאון וצדיק אבל לא מנהיג, הרבי 

מליובאוויטש הוא מנהיג".

◆
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