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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו

שלום וברכה!

בעומדנו ביום הבהיר י"א ניסן, "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", יום 
מלאות קי"ט שנה להולדתו של כ"ק אבינו רועינו, אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח שליט"א, ותחילת שנת המאה ועשרים - לאורך ימים ושנים טובות,

הננו מוצאים לאור קובץ חגיגי ומוגדל - "בשמן קדשי משחתיו", הכולל בתוכו 
אוצרות ופניני פז בפרסום ראשון מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומהם:

א. מאוצר המלך - צילום שני צעטלאך נדירים בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א. קובע ברכה לעצמו תצלום ראשוני של הוספת כ"ק אד"ש 

מה"מ על שיחה שנדפסה מכבר בלקו"ש, הוספה שלא פורסמה מעולם.

ב. תיעוד מקורי ואותנטי מיחידות נדירה ומרתקת בקייץ תשי"ח. ביחידות 
זו שוחח כ"ק אד"ש מלך המשיח עם הקונסול הכללי הישראלי בניו יורק מר 

שמחה פרת אודות מגוון נושאים רחב ומרתק.

ג. יומן מחציו הראשון של חודש ניסן תשל"ד - כקביעות שנה זו - במחיצת 
כ"ק אד"ש מלך המשיח. מיומנו של התמים )הרב( עזרא מפעי.

ד. סקירה מרתקת ומקיפה על מעמד ברכת החסידים אל כ"ק אד"ש מלך 
המשיח ביום הגדול י"א ניסן מידי שנה בשנה. כהוספה לכך ובקשר עם הברכה 
הרבי בשנת תשמ"ח ובשנת תשנ"ב, מובא סיפורם של המכתבים ופסקי הדינים 
של הגה"ח הרב יצחק הכהן הענדל ע"ה אודות כך שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא 
המלך המשיח ויחס הרבי לדברים. בסקירה מסמכים נדירים הנדפסים לראשונה.

ה. שני מכתבי קודש של כ"ק אד"ש מלך המשיח אל הרב הראשי הספרדי הרב 
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יצחק ניסים ע"ה הנושאים את התאריך י"א ניסן ומתפרסמים כאן לראשונה. 
לחביבותא דמילתא צורפו מכתבי המענה של הרב ניסים.

ו. מכתב לבבי של ר' שניאור זלמן דוכמאן אל ר' שניאור זלמן שז"ר לרגל 
יום הולדתו ה-80, בו כותב על סיפור בקשר עם חיי האדם ושנותיו והתייחסות 
כ"ק אד"ש מלך המשיח לסיפור. למכתב צירף ר' זלמן דוכמאן את מכתב מכ"ק 
אד"ש מה"מ אליו שבשוליו הוספה בכתי"ק ותוכנה התעוררות על כתיבת 

סיפורים וכו'. תצלום המכתב נדפס כאן לראשונה.

•

"בקָאּפיטל ק"כ מתחיל ענין חדש בתהלים" נאמר בשיחת ש"פ וירא, כ' 
מר-חשון תש"מ "הט"ו פרקים של "שיר המעלות", שכל הט"ו פרקים הם 

המשך אחד".

הרבי מביא את מאמר המדרש כי בעת שהיה יעקב בבית לבן הארמי "מה 
היה אומר? ט"ו שיר המעלות שבספר תהלים" ומבאר כי בהיותו בבית לבן, 
יעקב אבינו היה במעמד ומצב של גלות. ירידה שכזו, מבית יצחק אביו, מבית 
מדרשו של עבר - הושלך הוא אל בית רמאים, לבין החוחים. ממעמד ומצב 

של "טמון בבית עבר - לא שכב" - אל ההתעסקות עם צאן לבן.

ולא רק שמא וחשש היה כאן, אלא כפי שלימדונו רבותינו הכיצד בפועל 
ובמוחש פעל הענין ד"ארמי אובד אבי" ירידה אצל אבינו יעקב. לצער הממשי 
- "ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיני" ולמדריגת "גם אני אחיו 

ברמאות"..

ומזדעקת השאלה, הכיצד אם כן גבר בחיר האבות על אותו שביקש לעקור 
את הכל, על החושך והירידה? וכלשונו הזהב בשיחת הקודש: "האיך הוא צלח 

והתמודד עם ענין הגלות - "ומה הי' אומר"?"

ובשעת גלות זה האחרון, כאשר חושך כפול ומכופל יכסה ארץ, נשנת השאלה 
מתעצמת ונשאלת - הכיצד ניתן לצלוח ולהתמודד עם ענין הגלות? מאין העוז 
והתעצומות לעמוד איתן בלילה זה לבלתי התקרר מרוחות הקרח ולעיניים תת 

שינה כאשר "זה עשרים שנה אנכי עמך"...

"ועל כך אומר המדרש - ועל כך עונים ליהודי, שכיצד ניתן לצלוח ולעבור 
את ענין הגלות - ע"י הט"ו שיר המעלות שבספר תהלים".

במעמד ומצב שכזה, שפל המדרגה, כאשר כנסת ישראל אומרת "אויה לי - כי 
כבר לקיתי בגלויות הרבה" - "משך שכנתי" - -

כאשר "צרתה לי" יודע היהודי כי "בכל צרתם - לו צר", ולא רק שהנסיונות 
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אינם מונעים ופועלים חלישות בעבודתו את השם, כי אם אדרבה - מגלים הם 
בו את תוספת הכוחות, יתר שאת ויתר עז.

ומבין אהלי קידר ובית הארמי מזמר הוא אל השם "שיר למעלות - קראתי 
ויענני".

וכדברי קדשו אל ילדי "צבאות השם", בכינוס כ"ז מנחם-אב תשמ"ב:

"נאמר "שיר המעלות אל ה' בצרתה לי קראתי ויענני", היינו, 
כאשר יהודי מרגיש שהוא נמצא בצרה ח"ו, אסור לו ליפול ברוחו 
ולא לפחד כלל, כי הקב"ה )המפקד העליון( נמצא יחד עמו, 
ולכן בודאי ש"קראתי ויענני", היינו, שהקב"ה ימלא את בקשתו.

ולא זו בלבד שהקב"ה ימלא את בקשתו ויבטל את הצרה, אלא 
אדרבה: ה"צרה" עצמה תתהפך ל"צהר", היינו שחושך הגלות 

נהפך לאור.

וגודל הוודאות בענין ד"קראתי ויענני, היא עד כדי כך - שגם 
קודם הענין ד"קראתי ויענני" נאמר כבר "שיר המעלות" . . וטעם 
הדבר - כי גם בעת שנמצא "בצרתה" יודע הוא שענין זה הוא 
לרגע קטן בלבד, ובודאי שע"י הקריאה להקב"ה ייענה תיכף ומיד 
- "קראתי ויענני". וע"ד הפתגם הידוע שבעת היציאה למלחמה 

מנגנים כבר "מארש של נצחון"!

עפ"ז מובן שכאשר בנ"י נמצאים בחשכת הגלות )שזוהי ה"צרה" 
הגדולה ביותר(, יודעים הם שזהו לרגע קטן בלבד, והדבר תלוי 
רק בקריאה להקב"ה, וכאשר "קראתי" - עי"ז ששרים אודות 
"משיח נאו", ואומרים "כי לישועתך קוינו כל היום", הרי בוודאי 

ש"ויענני", וכפס"ד הרמב"ם: "מיד הן נגאלין".

ומאחר ש"קראתי ויעננני" - יוצאים תיכף ומיד לקבל את פני 
משיח צדקנו, מלך המשיח, וביחד עם מלך המשיח ומלך מלכי 
המלכים הקב"ה - יוצאים מהגלות ומהשדה, ובאים לעיר הבירה 
של הקב"ה - ירושלים עיר הקודש, ושם גופא - לארמון המלוכה 

- לבית המקדש השלישי, "מקדש אדני כוננו ידיך"".

•

בטוחים אנו שקובץ זה יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים לכ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתבטאת בעיקר בתוספת חיות בשליחותו 
היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי שליחותו 
העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות הנבואה העיקרית "הנה זה משיח 
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בא", עליה הובטחנו שקיומה אינו מוטל בספק והיא תתקיים בוודאות גמורה.

בציפי' ובביטחון גמור אשר תיכף ומי"ד ממ"ש נזכה לראות בהתגלות הוד 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביופיו" לעיני כל חי, ונזכה לשמוע 
תורה חדשה מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכותו, וישירו לפניו שיר 

חדש - "שיר המעלות" - על גאולתנו ועל פדות נפשנו, יקראו ויענו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח 

ימות המשיח, יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"א
התחלת שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
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תוכן עניינים

12 | פסח כשר ושמח ומעורר השראה
מנתבי קודש בפרסום ראשון

14 | יחידות נדירה
רישום אותנטי של ידידות קונסול ישראל בניו יורק

17 | ניסן תשל"ד
יומן מיודד ומפורט - דלק א'

26 | ואני אברכם
סקירה מקיפה על מעמד ברנת הדסידים לנ"ק אד"ש מה"מ

49 | כמה מעלות טובות למקום עלינו
תיאור די ולבבי אודות דווית י"א ניסן במדיצת הרבי 

55 | עורו ישנים משנתכם
משא מרתק בקשר לי"א ניסן
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דבר מלכות

דברי נ"ק אדמו"ר מלך המשיד שליט"א בי"א ניסן תשי"א 
ודלק משידה בקשר עם י"א ניסן תשנ"ב. בציפייה לשמוע 

תורה דדשה תינף ומי"ד ממ"ש.

אלה שרצונם להתמסר - יחתמו שמם ושם אמם ע"ג פתקא

]כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ביקש - קודם נסיעתו לאוהל - למסור 
בשמו הדברים דלקמן:[

כל אלה שרצונם להתמסר )"איבערגען זיך"( ולציית )"פלאגן"( כל מה שיאמרו 
אליהם, מבלי לשאול שאלות - יחתמו ע"ג פתקא שמם ושם אמם.

אלה שחותמים - אין להם להתיירא )"זיי האבן זיך ניט וואס צו שרעקן"(, כיון 
שלא ידרשו דברים שהם בבחינת "לעלות השמימה", אבל לאידך, עליהם לדעת 
שזהו ענין רציני, לא משחק )"עס איז אן ערנסטע זאך, ניט קיין געלעכטער"( 

ויצטרכו לקיים את הבטחתם.

]כשמסרו לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הפתקא עם כל השמות, אמר 
עוד הפעם:[

כאמור, זהו ענין רציני, אם כי לא ידרשו "לעלות השמימה".

)ר"ד יום ג', י"א ניסן, תשי"א - בלתי מוגה(  

המשיחה של "ראש בני ישראל" למלך המשיח

באחד עשר בניסן מסתיימת שנת הצדי"ק הקשורה עם מזמור צדי"ק )שבא 
לאחרי מזמור פ"ט שבו נאמר "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו", עד 
לסיום וחותם המזמור ברוך ה' לעולם אמן ואמן"(, שסיומו וחותמו ב"ויהי 
נועם גו' ומעשה ידינו כוננהו", שקאי בשלימות השראת השכינה בביהמ"ק 
השלישי, ע"י גמר ושלימות מעשינו ועבודתינו בדור זה, דור השביעי, שבו 
נשלמת פעולתו של משה רבינו )"גואל ראשון הוא גואל אחרון"( בהמשכת 

וגילוי אלקות בעולם, לעשות לו ית' דירה בתחתונים.

וכן תהי' לנו - שבאחד עשר באדר )ששים יום לפני אחד עשר בניסן( יושלם 

מאוצר המלך



מאוצר המלך

שליט"א  המשיד  מלך  אדמו"ר  נ"ק  מנתי"ק  צילומים 
המתפרסמים כאן לראשונה.

בדבעלה  שי' ]=בשל בעלה שי'. כנראה זוהי הוראה למזכירות להכניס המענה 
לאישה במכתב לבעלה. המו"ל[.

•

המדויק 
השם ?
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כבר הענין דאחד עשר בניסן, "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", מאשר 
שמנה לחמו", "וטובל בשמן רגלו" - כמודגש בהתחלת פרשת תצוה: "ויקחו 
אליך שמן זית זך", וכן בהתחלת פרשת תשא )שמתחילין לקרוא במנחת ש"ק 
פ' תשא( שבה מדובר אודות שמן המשחה - "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
משחתיו", שזהו עיקר ושלימות הענין דכי תשא את ראש בני ישראל", ע"י 
המשיחה של "ראש בני ישראל" )משה רבינו, גואל ראשון הוא גואל אחרון( 

למלך המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש.

)משיחות )ליל ויום( ג', )ליל ויום( ועש"ק וש"ק פ' תצוה, ז', יו"ד וי"א אדר   

ראשון ה'תשנ"ב - מוגה(  

•

מאוצר המלך
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אור חדש

בהתוועדות ש"פ צו, שבת הגדול, י"ב ניסן תשמ"ג, 
נשא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דברים בענין 
הטעם שזכרון הנס דשבת הגדול נקבע ע"פ קביעות 

ימי השבוע )בשבת שלפני הפסח ולא בי' ניסן(.

כליקוט  לאור  ויצאו  הדברים  הוגהו  בשנת תשמ"ו 
שנדפס לאח"ז בלקו"ש חלק כ"ז )ע' 44(.

כפי הנראה, בשלב מסויים אח"כ הוציא 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 
השיחה כפי שנערכה להגהה כשבראשה 
נדפסו,  כבר  הדברים  האם  השאלה 
אד"ש  כ"ק  הוסיף  השיחה  ובפתיחת 
מלך המשיח בכתי"ק חלק שלא נדפס 

מעולם עד היום )!(.

לפנינו בפרסום ראשון תצלום מהגהה 
מחברי  אחד  באדיבות  זו  מיוחדת 
וזכות  שי'  החסידים  אוצר  מערכת 

הרבים תלוי' בו:

"הנדפס?"

"שבת הגדול - דמיני' מתברכין כולי ימין - 
וועלכע קומען דער וואך ]=המגיעים בשבוע[ 
- שלאחרי' כולל ובפרט די יום ]=היום[ ימים 

המיוחדים - פסח".
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פסח כשר ושמח ומעורר 
השראה

לפנינו בפרסום ראשון שני מנתבים מנ"ק אדמו"ר מלך 
המשיד שליט"א לר' אליעזר דניאל מאייערס ע"ה דסיד 
דב"ד שהתגורר בהולנד. המנתבים נושאים את התאריך 
של יום הבהיר "י"א ניסן" תש"כ ותשכ"ד נשבשני הוספות 

בנתי"ק. תרגום חופשי 

י"א ניסן, ה'תש"כ, ברוקלין, נ.י.

מר אליעזר דניאל מאייערס
באמצעות 'הזלזת'

רחוב מיכל אנגלו 107
אמסטרדם

שלום וברכה:

קיבלתי את מכתבך מכ"ט אדר, ושה' יתן שיהי' לך בשורות טובות לדווח 
בעניינים אודותם אתה כותב במכתבך.

להתבונן  הזמן  תיקח את  בטוח שאתה  אני  חירותינו,  לזמן  בהתקרבנו 
במשמעות של החג הגדול הזה, להיזכר בעבדות במצרים, שהייתה לא רק 
עבדות גשמית אלא גם רוחנית. שבכל זאת, בגלל האמונה הגדולה של בני 
ישראל בהקב''ה, הם נפדו משעבוד, וקיבלו את התורה, ובכך ניתנה להם 
חירות אמיתית ושלימה. המסר הפשוט של זה הוא שיהודי אינו מתייאש אף 
פעם, ותמיד שואף לשחרר את עצמו מההשפעות והגבלות של הסביבה, כמו 

גם מהפיתוים הפנימיים, ולעשות צעדים יציבים במסילת התורה והמצוות.

באשר לבעיות הפרטיות שלך, העצה הכי טובה היא שתשתדל לחשוב מעט 
ככל האפשר אודות הבעיות הפנימיות שלך, עד שתדחה אותן לגמרי ממוחך. 
זאת אומרת, אפילו לא לחשוב אודות ההיבטים המזיקים שלהם או איך להתגבר 
עליהם, אלא לנתק את המחשבות שלך לגמרי מאותם בעיות ולהעסיקם בעניינים 
של תורה ומצוות. שיטה טובה נוספת היא להשתדל להיות בין אנשים עד 

כמה שאפשר.
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האמירה שהנער מישיבת קול 
כותב,  שהנך  כפי  אמר,  תורה 

איננה נכונה.

שחג חרותנו הקרוב יביא לך 
חירות אמיתית מכל המחשבות 
פיתויים  ומכל  מסיחות הדעת 
והן  חיצוניים  הן  וסטיות, 
פנימיים, כדי שתוכל לעבוד את 

ה' במלוא ובשמחת לבבך.

ושמח  לך פסח כשר  מאחל 
ומעורר השראה,

בברכה.

•

ב"ה

י"א ניסן ה'תשכ"ד
ברוקלין נ.י.

מר אליעזר דניאל מאייערס
אמסטרדם

שלום וברכה:

לרגל חג הפסח הקרוב, הנני שולח 
שחג  תפילותי,  משאלות  את  לך 
חירותינו יביא לך ולאשר לך חירות 
בגשמיות  מדאגות  חרות  אמיתית, 
וברוחניות, מכל מה שעלול להסיח את 
הדעת מעבודת ה' בלב שלם ובשמחה, 
ולהמשיך חירות זו ושמחה בכל השנה.

כשר  פסח  לך  ולאשר  לך  מאחל 
ושמח, 

Letters received ]= המכתבים התקבלו[ ואזכירם על הציון.

בלבביות ]חתי"ק[

קבלתי עכשיו את המכתבים שלך מערב פסח. התרגומים גם הם נתקבלו. 
Thanks ]=תודה[.
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יחידות מיוחדת
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לפנינו מנתבו של קונסול ישראל הנללי בניו יורק, מר שמחה 
פרת אל משרד הדוץ הישראלי בו מגולל הוא תיאור מרתק 

מידידותו עם נ"ק אדמו"ר מלך המשיד שליט"א 

כ"א סיון תשי"ח
9 ביוני, 1958

ערכתי בחודש שעבר ביקור נימוסין אצל הרבי מלובביץ. הרבי קבע לי 
פגישה ל-11:00 בערב, מכיוון שכל פגישותיו נקבעות החל מ-11:00 בערב 

ומסתיימות בשעות הלילה המאוחרות.

בשיחתנו הידידותית שנמשכה כשעתיים בקש לשמוע פרטים על המצב 
בארץ וכשמסרתי לו ההתפתחות הכלכלית בארץ העיר לי כי הוא מעוניין 
לשמוע דברים שאינם מתפרסמים בעתונות. עברתי איפוא להסבר זהיר על 
המצב המדיני. התפלאתי לשמוע ממנו הערות המוכיחות ידיעת עובדות שאינן 

מתפרסמות בעתונים.

מצב  על  אותי  שאל  מכן  לאחר 
יחסינו עם הואתיקן. עניתי לו כי אין 
לי ידיעות מעודכנות על נושא זה 
והוא בקשני להוודע פרטים מלאים 
אותם  לו  ולמסור  זה  נושא  על 

בפגישתנו הבאה.

בהמשך השיחה שאל אותי מדוע 
אין אנו עושים הסכם עם ממשלת 
ארצות הברית בדבר חיפושי נפט 
אין  כי  לו  כשהסברתי  בארץ. 
ארצות  שממשלת  לכך  סיכויים 
הברית תהיה מוכנה להסכם כזה 
ענה לי כי הוא בטוח שישנן דרכים 
להגיע להבנה עם ממשלת ארצות 

הברית בענין זה. 

בהמשך השיחה התרעם מאד 

יחידות מיוחדת
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על שבמרכז היהדות החרדית בניו 
דתית  להסברה  מדור  אין  יורק 
בקרב היהדות החרדית בארה"ב. 
הוא טען כי חוגים חרדיים רחבים 
הדתי  המצב  את  מכירים  אינם 
תהיה  כזאת  הסברה  וכי  בארץ 
ישראל.  למדינת  רבה  לתועלת 
הקיצוניים  בבעית  נגע  לא  הוא 
אולם אין לי ספק שהתכוון להזמת 

השמצותיהם.

הרבי נגע גם בשאלת היהדות 
לי  וסיפר  הברזל  למסך  מעבר 
על פעילות חסידיו ברחבי ברית 
המועצות ועל הצלחתם לשמור על 

גחלת היהדות. 

נפרדנו בידידות וכששאלתי אותו 
מתי יבקר בארץ ענה לי כי עוד 
חזון למועד. לא בקשתי הסברים 

לביטוי סתום זה, אולם הבינותי כי אין לו תכניות ברגע זה לבקר בקרוב בארץ.

  בברכה, שמחה פרת

תשובת משרד החוץ הישראלית 
אודות היחסים עם הוותיקן נמסרה 
למר פרת באמצעות ציר מיוחד. 
במכתב תשובה מל' סיון כותבים 
ממשרד החוץ ששהדברים נקראו 
בענין רב וחשוב מאוד שימשיך 

לקיים קשר זה עם הרבי.

בקשר למסירת המידע אודות 
הקשר עם הוותיקן כותבים הם, 
שלדעתם על הציר עימו הועברו 
הפרטים בנושא לקבוע מה ניתן 
יקבל  כדאי שהרבי  אך  למסור, 

תשובה לשאלתו זו.

•

מר שמדה פרת

ניסן תשל"ד
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דציו הראשון של דודש ניסן תשל"ד מיומנו המיודד והמפורט 
של התמים )ר'( עזרא מפעי המתפרסם כאן לראשונה – 

נקביעות שנה זו.

יום ראשון, ר"ח ניסן

היום הוא יום בואי לחצר כ"ק אדמו"ר שליט"א ]בשנה שעברה[. תפילת 
שחרית וקריאת התורה עם הרבי שליט"א. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
בשעה 3:30 בערך והתפילה הייתה למטה עקב שבאו ילדים וילדות. בשעה 
7:15 הרבי שליט"א בא מהבית וכולם עומדים ליד 770 לראות כשהרבי שליט"א 
ישפוך בספל את ה'מים שלנו'. אני חשבתי שישר כשהרבי שליט"א יירד מהרכב 
יבוא לשפוך המים, אולם הרבי שליט"א המשיך לכיוון 770 ותוך שניות עשו 

שביל, ורק לאחר מספר דקות יצא הרבי שליט"א מחדרו הק'. 

היה צפוף מאוד ועמדתי במקום טוב מאוד וראיתי את הכל: ראיתי איך 
שהרבי שליט"א ממלא את הספל במים ושופך לתוך בקבוק גדול, מנער את 
הבקבוק ושופך את המים על הרצפה, ולאחר מכן ממלא את הספל שלוש 
פעמים ושפך לתוך הבקבוק. יש לציין במיוחד שבמעמד הזה, בדיוק לפני שנה, 
הגיע האוטובוס שלנו משדה התעופה ל770 וזכינו לראות את הרבי שליט"א 

במעמד ה'מים שלנו'.

ניסן תשל"ד
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היה חשש להתוועדות אולם זה היה טעות – יוניק הלך לשאול את ר' גרונר 
אם באמת יש והוא אמר שאין התוועדות. תפילת ערבית התעכבה עד לשעה 
10:30 עקב שמשה פיינשטיין ושמחה עלבערג )עורך הפרדס( היו ביחידות 

אצל הרבי שליט"א.

יום שני ב' ניסן

הרבי שליט"א לא בא לקריאת התורה. הרבי שליט"א נסע לאוהל בשעה 
4:15 ומאיר טורנהיים עמד ליד הדלת של גן עדן התחתון והרבי שליט"א אמר 
לו געזונטרהייט ושלום. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 7:57, בשעה 

9:00 הייתה חופה ותפילת ערבית בשעה 9:35.

יום שלישי ג' ניסן

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:25. לפני התפילה היה ליום טוב 
ליסון שבע ברכות והשלחן של הרבי שליט"א לא היה מתוקן עקב שרוצים 
להחליף או לתקן את השלחן של הרבי שליט"א והביאו את הסטענדער והכסא. 
לאחר תפילת מנחה עמדו ליד הדלת של גן עדן התחתון גרוזינים ובוכרים 
לאחר  יצא  שליט"א  והרבי  לארץ,  שנוסעים 

התפילה ובירך אותם לנסיעה טובה. 

בוכרי אחד דיבר עם הרבי שליט"א ברוסית 
הוא  מה  הבין  לא  שליט"א  שהרבי  וכנראה 
לרבי  אמר  מהנוסעים  אחד  וגרוזיני  רוצה, 
רוצה ברכה"  "הוא  גרוזיני:  שליט"א במבטא 
והרבי שליט"א חזר עוד פעם ואמר )במבטא 
של עברית(: "חג כשר ושמח ולבשורות טובות". 
וכן הרבי שליט"א שאל את גרונר בנוגע למצות לארץ ישראל ולאחר שהרבי 
שליט"א נכנס לחדרו הק' ר' גרונר ובנימין קליין היו בחדרו של הרבי שליט"א, 
והציאו מצות משם ור' גרונר יצא וקרא לאדם אחד שהרבי שליט"א קרא לו, 

ונתן לו הרבי שליט"א מצות.

בשעה 4:40 בערך יצא הרבי שליט"א ללוות את הנוסעים, וכל הזמן הרבי 
שליט"א מחה כפיים וכעבור חמש דקות נסעו במספר רכבים כשלפני כן לוקחים 

איתם את המצות של הרבי שליט"א לארץ ישראל.

הרבי שליט"א בא מהבית בערך בשעה 7. בשעה 9:30 באנו לתפילת ערבית 

אחד הבוכרים 
אמר על 
המשיח והרבי 
שליט"א ענה 
לו בקרוב ממש
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והיה הסטענדער עם הכסא. לאחר תפילת ערבית עמד אבא של ליסון יחד עם 
אשתו של ליסון והרבי שליט"א דיבר איתה כשמחייך.

יום רביעי ד' ניסן 

היו נפוצה השמועה ב770 שהקבוצה תגיע לכאן )לשדה התעופה( בשעה 
3:30, וחיכינו לאוטובוס )שייקח אותנו לשדה התעופה( ועוד לא הגיע והתפללנו 
מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:20. לאחר תפילת מנחה שני בוכרים דיברו 
עם הרבי שליט"א ואחד אמר לרבי שליט"א על המשיח והרבי שליט"א ענה 

לו בקרוב ממש.

בשעה 3:50 בא האוטובוס, הגענו לשדה וחיכינו כשעה עד שיצא הראשון 
והיה שמח וכו'. חיכינו זמן ממושך עד שיצאו כל הקבוצה ועלינו לאוטובוס 
וחזרה ל770. הגענו ל770 והרבי שליט"א עוד לא יצא. רובם של הקבוצה 
התרכזו ליד גן עדן התחתון וכשהרבי שליט"א יצא, הביט בהם וקצת חייך 
ואח"כ לקחו המזוודות וכו'. לאחרי האוכל חזרנו ל770 וראו כשהרבי שליט"א 

חזר מהבית ובזמן הזה עשו מברק לארץ.

הגענו לתפילת ערבית ובחוץ הייתה חופה. תפילת ערבית בשעה 9:50.       

י"ג ניסן תשל"ט
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יום חמישי ה' ניסן

הרבי שליט"א נסע לאוהל בשעה 3 בערך. בדיוק באותו רגע שהרבי שליט"א 
פתח את הדלת של גן עדן התחתון הגיע שמואל ונכנס ל770 עם המכתבים 
שצריך להכניס לרבי שליט"א )סעדי' קרא לו שימהר היות והרבי שליט"א יוצא 
עוד מספר שניות(, והוא התבלבל והתרגש ונעמד במקום. אולם למזלו  הרבי 
שליט"א התעכב עקב שדיבר עם גרונר ושמואל הספיק לתפוס עמדה לידינו.

אחר הצהריים דיברו מענטליק, רסקין, זרחי ולבקובסקי לפני הקבוצה שבאה. 
תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 8. בשעה תשע הפסקנו מהלימוד 
לתפילת ערבית ולאחר התפילה נכנס חדקוב לחדר הרבי שליט"א. ב770 היה 

הלילה שבע ברכות של גאנזבורג.

יום שישי ו' ניסן

תפילת ערבית בשעה 8. לאחר האוכל אספתי את הספרים ולפני כן חיכיתי 
עד שהרבי שליט"א ייצא וכשיצא הרבי שליט"א ירד את המדריגות לאט לאט, 

עקב שיש על המדריגות שלג וירד באותו הזמן קצת ברד וגשם.

ש"פ ויקרא ז' ניסן

תפילת שחרית בשעה 10. לא התקיימה התוועדות. תפילת מנחה עם הרבי 
שליט"א בשעה 6:45, תפילת ערבית בשעה 8:10 ובשעה 9 הרבי שליט"א נסע 

לבית. הייתה התוועדות חודשית ]של צא"ח[.

יום ראשון ח' ניסן

בשעה 3 בערך נסע אוטובוס לשדה התעופה להביא את שארית הקבוצה. 
חיכינו זמן ממושך בשדה התעופה עד שיצאו כולם. עלינו לאוטובוס וחזרה 
ל770. כשהגענו ל770 עמדו כולם ליד הדלת של גן עדן התחתון לראות את 
הרבי שליט"א לראשונה, והרבי שליט"א יצא עם חבילת מכתבים ומסר למשרד 

]המזכירות[ וכל אלו שמול פתח המשרד מיד פילסו דרך.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 9:30. הטלאפון ב770 התקלקל 
ובחורים משארית הקבוצה שהגיעו היום שלחו מברק לארץ בצא"ח.
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יום שני ט' ניסן

קריאת התורה עם הרבי שליט"א בשעה 10:10. כל הקבוצה בירכה ברכת 
הגומל. היום נסענו להאריך את הוויזה וכו'. הרבי שליט"א נסע היום לאוהל 

ותפילת מנחה התקיימה בשעה 8:10 ותפילת ערבית בשעה 9:15 לערך. 

לאחר תפילת ערבית, לפני שהרבי שליט"א יפתח את הדלת, מסר יצחק 
]חורגין[ )זה שאומר את ההבדלה( לרבי שליט"א מכתב והרבי שליט"א היה 
קורא אותו מול גן עדן העליון לפני שיפתח את הדלת וכך שהה הרבי שליט"א 
כ-15 שניות ליד הדלת כשקורא את המכתב בלי לפתוח את הדלת ולאחר מכן 

פתח ונכנס.

כעבור 5 דקות כולם היו בחוץ וחשבו שהרבי שליט"א ייצא לקידוש לבנה, 
והרבי שליט"א כיבה את החשמל בחדרו ובגן עדן התחתון המשיך לדבר עם 
יצחק. כעבור מספר דקות יצא הרבי שליט"א ובאותו זמן שרו את השיר החדש 
"כי הנה רחקיך יאבדו" וכו' והרבי שליט"א עשה תנועה בידו הק' מספר פעמים 

ותלמידי הקבוצה החדשה מאוד התפעלו מתנועתו של הרבי שליט"א.

יום שלישי י' ניסן

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:25. כשנכנס חייך למקורב אחד. 
לאחר התפילה נכנס אדם אחד ודיבר עם הרבי שליט"א בגן עדן התחתון. תפילת 
ערבית בשעה 9:30 מיד לאחר התפילה קידוש לבנה עם הרבי שליט"א וכשהרבי 

שליט"א חזר לחדרו החלו לשיר אולם הרבי שליט"א לא עשה שום תנועה.

מאוחר יותר היה ב770 שבע ברכות ובחובבי תורה התקיימה התוועדות עם 
זרחי שהייתה מכוונת לקבוצה הבאה.

יום רביעי י"א ניסן

הרבי שליט"א נסע לאוהל. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 
7:50. בין תפילת מנחה למעריב הלכתי למצוא ארגז לע. להתוועדות 
אולם לא מצאתי. אחר תפילת מנחה היו מזקני אנ"ש בגן עדן התחתון 
שבירכו את הרבי שליט"א ליום הולדתו ה-73. תפילת ערבית עם הרבי 
שליט"א בשעה 9:20. אחרי התפילה ניגש רב אחד ליד השולחן של 

הרבי שליט"א ודיבר עם הרבי שליט"א והרבי שליט"א חייך.
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יום חמישי י"ב ניסן

הבוקר חילק ר' חדקוב מזונות ומשקה ב770. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
בשעה 3:15 ולאחר התפילה היה מנקה גוי בגן עדן התחתון וכשיצא הרבי 
שליט"א המתין עד שיוציאו את כלי הניקיון, וכן הרבי שליט"א הרים את ידו 

הק' לאות שלום עם חיוך לאישה אחת שעמדה בצד.

לאחר זמן ניכר מהתפילה נסענו לכיוון הים וחילקנו דפים על ענייני חג 
הפסח והיה דווקא מוצלח. חזרנו בשעה 7:30 ובדיוק כשחזרנו נסתיימה תפילת 
ערבית והספקתי עוד לראות מהדלת החיצונית של 770 כשהרבי שליט"א עובר 

לחדרו הק'. לפני כן הרבי שליט"א מזג מים שלנו וכן מכר את החמץ.

ירדנו מיד להתוועדות וב"ה כולם תפסו עמדה טובה ולראשונה 
עמד איתי א. על הארגז וההתוועדות התחילה בשעה 9:30. בתחילת 
ההתוועדות הרבי שליט"א אמר שיחה ולאחר השיחה התחילו לשיר 
שניים מהניגונים ביחד ]החדשים, שחוברו לי"א ניסן[ אולם השליח 
של הרבי שליט"א ]ר' שלמה קונין[ עמד בשלו עד ששרו מה שהוא 

שר והרבי שליט"א עשה תנועות בניגון החדש.

במשך ההתוועדות הרבי שליט"א התנועע בשירים והיה שמח מאוד. 
וכן הרבי שליט"א רמז למספר אנשים שיגידו לחיים ויש סברא שהרבי 
שליט"א אמר לישעיה קמינקר שיגיד לחיים. וכן הרבי שליט"א דיבר 
בחריפות על הנושא של 'מיהו יהודי'. בתוך ההתוועדות ניגש אחד לא 
מאנ"ש לרבי שליט"א עם כוס משקה ואמר לרבי שליט"א לחיים וכן 
הושיט יד לרבי שליט"א. באמצע ההתוועדות הרמקול התחיל להנמיך 

את הקול והרבי שליט"א חיכה מספר שניות עד שיסדרו את זה.

בסוף ההתוועדות הרבי שליט"א התחיל לשיר את השיר "ממצרים 
גאלתנו", הרבי שליט"א בירך והלך לחדרו הק' וההתוועדות נסתיימה 

בערך בשעה 12:10.

בזמן שהרבי היה בחדרו הק' חיכינו בחוץ וירדו טיפות גשם והרבי 
שליט"א שהה בחדרו הק' כ-45 דקות היות שנכנסו ליחידות שני אנשים 
)אולי יותר( שהביאו אותם השליחים של הרבי שליט"א. כשהרבי 
שליט"א יצא היו שרים והרבי שליט"א היה עושה תנועות בידו הק' 

וכן בתוך המכונית. חדקוב נסע עם הרבי שליט"א.
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הרבי שליט"א יצא אחר התפילה ונסע לבית אולם אחרי שגמר הרבי שליט"א 
לעשות בדיקת חמץ חזר לחדרו הק'. כשיצא הרבי שליט"א חודקוב עמד 

בחוץ והרבי שליט"א דיבר עם הנהג וכן עם 
חודקוב )לא ידוע על מה( והרבי שליט"א 

נסע לבד )בלי חדקוב(.

יום שישי י"ג ניסן  

קמתי בשעה 8 הלכתי למקווה והתפללתי 
מוקדם. לאחר מכן עליתי לעזרת נשים 
לראות אם כבר התחילו לתפוס תור לקבל 
מצות מכ"ק אדמו"ר שליט"א והיה שם רק 
רוסי אחד והלכתי למטבח וחזרתי לתור 
ועמדתי שם כל הזמן ובשעה 2:35 יצאתי 

ממקומי היות ששמעתי שהרבי שליט"א יתפלל כעת, אולם הרבי שליט"א 
התחיל לחלק וחשבתי שרק לנוסעים ואח"כ יתפלל מנחה ולאחר התפילה יחלק 
לשאר, אולם לא כך היה וחזרתי לעזרת נשים בקושי מרוב התור והצפיפות 

שהי' שם וכן מתנגדים לכך שאני עוקף אותם.

י"א ניסן תשל"ו

אחר השיחה 
התחילו לשיר שניים 

מהניגונים ביחד 
אולם ר' שלמה 

קונין עמד בשלו עד 
ששרו מה שהוא שר 
והרבי שליט"א עשה 
תנועות בניגון החדש
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סוף סוף הגעתי וקיבלתי מצות בשבילי ועוד שני מצות למשפחה ע"י שאמרתי 
לרבי שליט"א: למשפחה. תפילת מנחה הרבי שליט"א התפלל בשעה 5:30 
ותפילת ערבית בשעה 8:35. בסוף התפילה הגבאי הכריז על תפילת שחרית 

מחר בבוקר בשעה 7.

ש"פ צו י"ד ניסן

התפילה התחילה בשעה 7:10. באמצע התפילה אמר לי יוסקה גופין שאני 
ושבתי נלווה היום את הרבי שליט"א. לאחר התפילה חיכינו כ-45 דקות 
והרבי שליט"א יצא ואני ושבתי ליווינו את הרבי שליט"א וכרגיל נאגל וכן 
אבא של מיידנצ'יק וכן בנו נחמן. הרבי שליט"א הלך באיטיות והיה מביט 
בצדדים ובבתים כשהגיע הרבי שליט"א לביתו 
ראינו כשהרבי שליט"א פותח את הדלת הראשית 

ונשארה פתוחה עד שהדלת הפנימית נפתחה.

הלכנו למטבח ואכלנו רק שאריות. תפילת מנחה 
בשעה 6:45 לאחרי התפילה אמרנו את ההגדה עם 

הרבי שליט"א.

התפילה  לאחר   8:40 בשעה  ערבית  תפילת 
כשהרבי שליט"א הלך לחדרו הק' חייך לילד קטן 
וכן הרבי שליט"א נפנף בידו הק' לילד לאות שלום 
)הילד שאומר איפה ה?(. לאחר התפילה הלכנו למטבח ותפסתי מקום טוב 
היות שהרבי שליט"א צריך לבוא לשם לברך את התמימים. לאחר כמחצית 

השעה הרבי שליט"א נכנס עם חדקוב וגרונר ועוד.

הרבי שליט"א עבר על כל אורך המטבח ]=החדר אוכל[, וכן נכנס למטבח 
איפה שמבשלים ]=למטבח[ ובירך את גברת מוסיא. לאחר מכן יצא משם ועמד 
לא רחוק מהיכן שאני אוכל והרבי שליט"א עמד ובירך את התמימים )עמדתי 
מאוד קרוב וראיתי ברור כשהרבי שליט"א מתחיל לברך ומסיים(. לאחר מכן 
הרבי שליט"א המשיך והלך לכיוון הדלת ושם עמד והעיר שיהיו שני נרות על 
כל שולחן בשביל ההבדלה.  ליל הסדר נמשך יפה מאוד וישנו אחרי 2 בלילה.

יום ראשון ט"ו ניסן - א' דחגה"פ 

תפילת שחרית עם הרבי שליט"א בשעה 10. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
למעלה. בתפילת ערבית של ליל החג היה חזן שהאריך את התפילה ע"י חזנות 
יפה מאוד. לאחר התפילה ערכנו שנית את ליל הסדר והפעם היו פחות בחורים 

עמדתי מאוד 
קרוב וראיתי 
ברור כשהרבי 
שליט"א 
מתחיל לברך 
ומסיים
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בחדר אוכל.

יום שני ט"ז ניסן - ב' דחגה"פ

קמתי בשעה 9:35 באתי ל770 והרבי שליט"א התחיל להתפלל כרגיל. בשעה 
3:20 הרבי שליט"א יצא והלך לביתו. לפני כן ב-770 דיברו על המלחמה בסורי' 
כביכול. בשעה 5:30 מענטליק לימד את המכתב כללי מי"א ניסן תשל"ד 
לפני הבחורים. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א למעלה וכן תפילת ערבית 

התקיימה למעלה.

]במשך כל החג כשהחזן מגיע ל'אתה בחרתנו' בתפילת שמונה עשרה הרבי 
שליט"א מכה בידו הק' על הסטענדר לאות שישירו, כך נמשך כל החג כולל 

חול המועד[.

אחר תפילת ערבית הייתה הבדלה והבדיל זקן אחד )לא אותו זקן שהוא 
מבדיל כל השנה(.

•

דוהמ"פ תשנ"ט
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ואני אברכם
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ואני אברכם



28  |  בשמן קדשי משדתיו

תגלנה עצמות דכית

בליל י"א ניסן שנת תשי"ב – יום מלאות יובל שנים להולדתו, נקראו ע"י 
הרב חדקוב אל חדרו הק' של הרבי כעשרים איש מזקני אנ"ש ומתלמידי 
התמימים. הם נקראו אל הקודש על פי רשימת שמות שהכין הרבי עוד קודם 
לכן. בהתרגשות רבה נאספו הקרואים אל גן עדן העליון כאשר הרבי מחכה 
שיכנסו כולם. אחד המוזמנים איחר להגיע והרבי חיכה לו, ורק כאשר אף הוא 
נכנס פתח הרבי ואמר בפניהם מאמר ד"ה "ה' שפתי תפתח" - פסוק מתוך 

פרק נ"א בתהילים, הפרק שהרבי החל להגיד באותו היום.

המאמר נאמר בהתרגשות גדולה מאוד, והרבי בכה במהלכו הרבה. במיוחד 
כאשר דיבר על הפסוקים שבהמשך הפרק, ובמיוחד הפסוק "אלמדה פושעים 
דרכיך". הרבי ביאר את פסוקי הפרק ע"ד החסידות, ובין השאר דיבר אודות 
"בן נ' לעצה". לאחר סיום המאמר שארך כמעט חצי שעה, פנה אחד מזקני 
החסידים אל הרבי, בירכו במזל טוב ונקט בלשון הכתוב בפרק התהילים אותו 
החל הרבי לומר באותו היום – "תשמיעיני ששון ושמחה". כשחיוך נסוך על 
פניו הקדושות, נענה אחריו הרבי והוסיף את המשכו של הפסוק: "תגלנה 

עצמות דכית".

החסידים סברו בשעתו, כי מנהג של קבע קובע הרבי כאן, וכי מעתה בי"א 
בניסן יאמר הרבי מאמר. כשנכנסו אל הרבי בשנה שלאחר מכן וביקשו כי יאמר 
מאמר, ענה הרבי כי אין זה הזמן. אולם המנהג לברך את הרבי שהוחל בשנה 
ההיא, הוקבע מאז ונמשך במשך השנים שלאחר מכן. בשנים ההם, כשהרבי 
לא התוועד בי"א ניסן, הרי שברכת החסידים הייתה האירוע המרכזי ואולי אף 

היחידי שייחד את היום הגדול.

ביומן משנת תשי"ד נכתב: "בי"א ניסן לא היה שום דבר. כמדומה שאפילו 
לא נכנסו מזקני אנ"ש לאד"ש", אך בשנה שאחרי, במוצאי שבת קודש ליל י"א 
ניסן תשט"ו נכנסו זקני החסידים אל הרבי לברכו בברכת מזל טוב והצלחה 

לרגל יום ההולדת. על ברכה זו ענה הרבי )בתרגום ללה"ק(:

"כל המברך מתברך וכו', והפירוש מתברך הוא מהקב"ה. שהקב"ה יברך כאו"א 
מכם בפסח כשר ושמח, ושהמיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא יאירו אצל 

כאו"א בפנימיות, ובמילא תימשך שנה שמחה".

ואברכה מברכיך

לעיתים היתה הברכה ניתנת באור ליום הבהיר, ולפעמים בעיצומו של יום, 
לאחר שהרבי חזר מהאוהל והתפלל מנחה, אזי היו נכנסים קבוצה מצומצמת 
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מזקני החסידים לגן עדן העליון והיו נעמדים מול שולחנו של הרבי. אחד 
מזקני החסידים )בשנים הראשונות היה זה ר' שמואל הלוי לויטין, לאחר מכן 
ר' משה פנחס הכהן כ"ץ, ולאחריו, משנת תשמ"ו הרב שניאור זלמן גוראריה( 

היה מברך את הרבי, ולאחר מכן הרבי ענה בברכה קצרה.

עת רצון ורגע מיוחד זה, ניצלו החסידים על מנת לברך את הרבי בברכות 
אישיות ופרטיות, וכן על מנת לבקש מהרבי ענינים מיוחדים. בשנת תשכ"ג, 
לאחר שבירך ר' שמואל לויטין את הרבי, השיב הרבי בברכה "שהקב"ה יעזור 
שכל הברכות שבירכתם אותי, והברכות שאני מברך - יתקיימו". ר' שמואל אזר 

אומץ וביקש מהרבי שיאמר מאמר למחרת, 
בליל שבת קודש. ע"כ ענה לו הרבי "אין זה 

חסר לאף אחד"...

בהוספות לליקוטי שיחות חלק ז' נכתב: 
"בקשר עם שנת השבעים לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א - י"א ניסן תשל"ב - ברכו אנ"ש 
והתמימים שיחיו את כ"ק אדמו"ר שליט"א, 

ובהזדמנות זו מסרו לידו סכומי כסף במספר של שבעים לצדקה, ורבים מהם 
קבלו ע"ע הוספה בלימוד התורה. בהתוועדויות של ש"פ שמיני ודר"ח אייר 
הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לברך את כל המברכים". בהמשך לכך הודפסו 
שיחותיו של הרבי מהתוועדויות אלו, ובהם דברי תודה וברכה לאלו שבירכוהו 

לרגל יום הולדתו.

במהלך השנים, הועבר מקום מעמד הברכה מחדרו הקדוש אל גן עדן התחתון, 
שם עמד הרבי והקשיב לדברי הברכה. כאמור לעיל, לאחר פטירת ר' שמואל 
לויטין בירך את הרבי ר' משה פנחס הכהן כץ. משנת תשל"ו החל הרבי להגיה 

את דברי ברכתו שבמענה לברכת החסידים.

להנהיג את כל בנ"י

בברכת החסידים בשנת תשל"ח, בעקבות האירוע הבריאותי בשמיני עצרת 
אותה השנה, בירך הרב כץ את הרבי בהתרגשות ובאריכות רבה מתמיד, וזה 

לשון הברכה:

"כיון שנמצאים ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב, שיהיה באופן של פעולה 
נמשכת, ושבראשית יהיה ברא - שהרי יהיה בריא וחזק, בריאות נכונה ושלמה, 
אריכות ימים ושנים טובות . . ושהרבי יוכל להנהיג את עבודת הקודש מתוך 
מנוחה ושלווה, להנהיג את כל המוסדות ועדת חסידי חב"ד בכל העולם, וגם 
את כל בנ"י בכל העולם . . ושינהיגנו וימלא את ה"גאלת בזרוע עמך בני יעקב 

שהקב"ה יעזור שכל 
הברכות שבירכתם 

אותי, והברכות שאני 
מברך - יתקיימו
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סלה" . ."

ברכתו  את  שסיים  לאחר 
וענה  הרבי  פתח  הנרגשת, 

בברכתו:

"שהקב"ה ימלא את הברכות 
שבנ"י מברכים בנ"י - ושכאו"א 
מבנ"י מברך כל יהודי וכאו"א 
מישראל - בטוב הנראה והנגלה 
למטה מעשרה טפחים, ובעגלא 

דידן,

ושבמיוחד יתקיימו הברכות, 
משיח  פני  לקבל  יחד  ונלך 

צדקנו בקרוב ממש,

ובודאי יתקיים מאמר רז"ל 
שכל המברך מתברך, שהקב"ה 
מברכיך,  ואברכה  מבטיח 
בברכתו של הקב"ה, שתוספתו 

מרובה על העיקר,

עד ה' גו' יוסף, עליכם ככם 
אומר  שזה  גו',  פעמים  אלף 
משה מעצמו, והקב"ה יתן יותר 

ויותר עד לאופן של א"ס,

טפחים  מעשרה  ולמטה 
נשמות בגופים,

ומן  הזבחים  מן  שם  ונאכל 
הפסחים, בקרוב ממש".

כאשר הגיה הרבי שיחה זו, 
המילים  על  בהערה  הוסיף 
האחרונות כי בכל מקום הביא 
הרמב"ן  דעת  את  אדמוה"ז 
שתכלית השכר והשלימות היא 

דוקא לנשמות בגופים.
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לזמן הזה

בתחילת שנת השמונים להולדת הרבי, לאחר ברכת החסידים המסורתית 
וברכת הרבי שלאחריה, בירך אחד החסידים בהתרגשות רבה ובקול רם "ברוך 

. . שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" בשם ומלכות, והרבי ענה "אמן".

ביום הבהיר י"א ניסן תשמ"ב, הגיש ר' משה פנחס הכהן כץ אל הרבי טרם 
אמירת הברכה פ"נ כללי בשם כל אנ"ש והחסידים. ברכתו של הרבי הייתה 
מיוחדת במינה, ובה גם התיחס לפסוק מפרק התהילים החדש "הרחב פיך 
ואמלאהו". בהגיהו את הברכה הוסיף הרבי עוד הסבר בענין בכתב יד קדשו.

מידי שנה בברכתו, בירך הרב כץ את הרבי בהצלחה רבה בענינים שהזמן 
גרמא. כך לדוגמא בברכה משנת תש"מ, מזכיר באריכות על הענין של "והשיב 
לב אבות" אודותיו דיבר הרבי באריכות באותה השנה. כן בברכה בשנת תשד"מ 
- בה עורר הרבי ע"ד הצורך בהדפסת התניא בכל מקום ומקום, הזכיר הרב 

כץ גם אודות כך, וכן בכל שנה ושנה.

ביומן המתאר את ברכת החסידים בשנת תשמ"ה, נכתב התיאור הבא:

"יום ב', י' ניסן. אחר תפלת מעריב נכנסו לג"ע התחתון זקני אנ"ש לברך את 
כ"ק אדמו"ר שליט"א לכבוד י"א ניסן, ולאח"ז בירך כ"ק אדמו"ר שליט"א את 
כללות אנ"ש. במשך כל הזמן הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על הקרקע, ובמשך 
הברכה שבירך כ"ק אדמו"ר שליט"א רעד )בעיקר ראשו וחלק הימני של גופו( 
באופן מבהיל, לאח"ז הסתובב לחדרו ונכנס". ברכתו של הרבי באותה השנה 

הייתה ארוכה מהרגיל.

בחודש אדר תשמ"ו נפטר הרב כץ, ובמקומו בירך את הרבי הרב שניאור 
זלמן גורארי.

תיאור יחודי ומרגש

לפנינו תיאור קצר מהברכה בשנת תשמ"ז:

"בבית הכנסת ובמסדרונות הסמוכים, הצפופים ומלאים מפה לפה, מתחילה 
תפילת מנחה וערבית ו'מוקד ההתענינות' עובר עד מהרה ל"גן עדן התחתון", 
הסמוך לחדרו של הרבי שליט"א, דרכו אמור הרבי שליט"א לעבור עוד דקות 

אחדות בכניסתו להיכל קדשו.

שם, בגן עדן התחתון, ממתינים כבר בצפיפות, בהתרגשות עצומה ובמתח 
רב, עשרות מזקני וחשובי החסידים, השלוחים, לכניסתו של הרבי שליט"א, 
כדי למסור לו, ע"י הזקן שבחבורה הרה"ח ר' זלמן גורארי, את ברכותיהם 
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ואיחוליהם הנפשיים של המוני אנ"ש והתמימים בכל קצוי תבל.

אלפי ללבות עצרו פעימתם, כשבעיני רבים דמעות התרגשות, באותם רגעים 
קדושים, כאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א עומד בראש מורכן ובפנים רצינות מאוד 
ו'שליח הציבור' משמיע בקול חנוק מדמעות את הברכות והאיחולים היוקדים 
בכל הלבבות, ואשר הועברו מיד בשידור ישיר לכמה נקודות בחצר "בית חיינו".

תשובתו – ברכתו של כ"ק אד"ש היוותה למעשה את ה'הפתעה' הראשונה 
של י"א ניסן. היה זה כאשר דברי הברכה ה'מקובלים' הפכו עד מהרה לשיחה 

שנמשכה כ-7 דקות . ."

במהלך השיחה הודיע הרבי לפתע, כי יחלק דולרים לצדקה לכאו"א. הרבי 
יצא מגן העדן התחתון לעבר מקום החלוקה הקבוע, כאשר הקהל שמילא 
את הזאל הקטן, ה"הול" והמסדרונות שר בכל עוז את הניגון החדש "כי גדול 
אתה".  בשורת החלוקה התפשטה במהרה ואל בית חיינו נהרו אנשים נשים 

וטף. החלוקה ערכה כשלוש שעות.

עד מהרה ירוץ דברו

בשנת תשמ"ט חל י"א ניסן ביום ראשון בשבוע. את תפילת מעריב במוצאי 
השבת, ליל יא" ניסן, התפללו – באורח יוצא דופן – בבית הכנסת הגדול, שלא 

כרגיל אז, שאת תפילת ערבית של מוצאי שבת התפללו ב'זאל' הקטן.

הגהות על הברנה משנת תשמ"ב
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"ליל התקדש החג, 770 מלא בקהל כבר למעלה משעה קודם תפילת מעריב. 
כולם שרים ביחד את הניגון החדש. ליד ארון הקודש  ובימת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א הדוחק גדול ביותר. תופסים מקומות ומתכוננים לברכה של הרב שנ"ז 
שי' גורארי' לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שמסתמא תהי' אחריה שיחה-ברכה מכ"ק 
אדמו"ר שליט"א. ברחבה שלפני ארון הקודש רוקדים: ר' שלמה שי' קונין 
מלהיב משם את הקהל ורוקד ביחד עם ר' ישראל שי' דוכמן, פרופ' ר' ירמיהו 

שי' ברנובר וד"ר וויס שי'... די לתאר את הארבעה 
האלו רוקדים בכדי להבין את מצב הרוח המרומם 
שבכל ביהכ"נ…" - כך נכתב ביומן מאותה העת.

"רק ניתן הסימן שכ"ק אדמו"ר שליט"א ירד 
שעה  באותה  דומה  בביהכ"נ  והמעמד  למטה, 
ל"מארש" שבמוצאי יוהכ"פ. בשעה 7:25 לערך 
נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א ועלה על הבימה, ועודד 

את השירה בתנועות חזקות בידו הק'".

בימת  גבי  מעל  יתנו  הברכה  את  כי  תוכנן 
התפילות של כ"ק אד"ש מה"מ. בתום תפילת 'עלינו לשבח' עלו זקני החסידים 
על הבימה. אד"ש הסתובב, הסתכל עליהם בתימהון, וסימן בידו לאות תמיהה. 
הריל"ג ניגש אל הרבי והרבי אמר לו מספר מילים, שתוכנם היה תמיהה על 

כך שהם עומדים על הבימה, והורה שירדו למטה.

לאחר הבדלה ירד הרבי ונעמד לצד הבימה בכדי לשמוע את הברכה. הרב 
גורארי' נעמד ממש סמוך לרבי עקב הצפיפות הרבה. בשעה שבירך את ברכתו 

היו פני הרבי רציניות ביותר והוא הביט למטה.

לאחר הברכה השיב הרבי בברכה שארכה כשלוש דקות, והזכיר בה את 
הפסוק הראשון מפרק התהלים - "שיר מזמור לבני קרח".

בסיום הברכה בירך הרב יצחק הכהן הענדל את הרבי בברכת כהנים, הוסיף 
בברכה ל'דידן נצח', וסיים "עד מהרה ירוץ דברו". הרבי חייך, בירך את כולם 
בברכת "שבוע שמח" ויצא מבית הכנסת תוך כדי עידוד שירת הניגון החדש 

"שיר מזמור לבני קרח".

במשך שעה ארוכה אחרי שעלה הרבי לחדרו הקדוש, עדיין המשיך כל הקהל 
ב-770 לרקוד בביהכ"נ עם הניגון החדש בשמחה רבה. 

בשנת תשנ"ג, ניתנה הברכה במהלך ה'סטלייט'. לפני תפילת ערבית הכריז 
הגבאי על הסדר שיהיה לאחר התפילה, ואחר כך דיבר הרב יואל כהן במעלת 
ענין ההכרזה "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" ועל כך שזה 

די לתאר את 
הארבעה האלו 

רוקדים בכדי 
להבין את מצב 
הרוח המרומם 
שבכל ביהכ"נ…
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צריך להיאמר עם כל הכוונה, קבלת המלכות וכו'.

לאחר תפילת ערבית יצא הרבי אל המרפסת, הקהל הכריז שלוש פעמים 
'יחי' והרבי ענה "אמן" בפיו הק'.  הרב גוראריה נשא את הברכה המסורתית 
באריכות ולאחמ"כ בירך הרב הענדל את הרבי בברכת כהנים כשעל כל ברכה 

וברכה עונה הרבי אמן. 

לאחמ"כ בירך הרב הראשי לישראל הרב ישראל מאיר שי' לאו שהשתתף 
במעמד בשידור חי מאה"ק. את דבריו הנלהבים הוא סיים במילים: "יחד עמכם 
נזכה במהרה בימינו. "זך שוכן מעונה, כונן קהל עדת מריעיו בקרוב, נהל עדת 
מי מנה ופדויי ה' ישובון לציון ברינה". לשנה הבאה בירושלים הבנוי' יחד עמכם 
- אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א להקביל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן".

•

י"א ניסן תנש"א

חתימת ידו מגיד
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חג הפורים תשמ"ח היה המועד הראשון בו בא לידי ביטוי הסדר החדש שהחל 
אחרי כ"ב שבט תשמ"ח בו לא מתוועד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בימי 
חול. ביומן אחד התמימים מי"ב אדר מצויין ש"היום הרבי הודיע לר' יעקב 
יהודה העכט שלא תהיה התוועדות בפורים ולא יתכוננו לשדר ברדיו". אלו 
שלא שמעו על הודעה זו נודעו לכך בשיחת הקודש בתענית אסתר בה הורה 
הרבי לערוך התוועדות במוצאי פורים "וכמובן שהיתה אכזבה גדולה" כלשונו 

של תמים אחר במכתב לבני משפחתו.

בביתם.  זו בחג הפורים  נותרו בשנה  מ'ערי השדה'  והמקושרים  אנ"ש 
במונטריאול נקבצו כמה חסידים להתוועדות פורים בבית רב קהילת ליובאוויטש 
בעיר, הגה"ח הרב יצחק הענדל ע"ה. במהלך התוועדות זו העלה אחד הנוכחים 

חתימת ידו מגיד
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הצעה: הבה חתום כולנו על מכתב לרבי, בו אנו מבקשים את התגלותו המיידית 
בתור מלך המשיח. הרעיון התקבל ואחד אחרי השני חתמו החסידים על מכתב 
בתוכן זה. גם הרב הענדל צירף את חתימתו למכתב כשלצידה הוסיף הערה 

בזו הלשון: "שהרבי ימהר את הגאולה האמיתית והשלימה".

הנוכחים החליטו שעל המכתב להישאר חשאי ושהוא לא יתפרסם בכל מקום 
וזאת בשביל שלא תהיה ממנו "יניקה לחיצונים". נבחר שליח מהימן והוטל 
עליו למסור את המכתב ישירות למזכירות הרבי. לפועל, בניגוד למה שסוכם 
בעת החתימה, הוסיף מי שהוסיף בראשו את המילים "לאנ"ש די בכל אתר 

ואתר" וצילום המכתב התגלגל למקומות נוספים. 

עדות לפרסומו של המכתב ניתן אולי למצוא במה שרשם אחד התמימים 
שלמד אז ב770 לבני משפחתו באה"ק במכתב הנושא את התאריך ה' ניסן 
תשמ"ח: "אגב, שמתי לב וראיתי בנוסף לכך פקסימליא של חסידים אשר חתמו 
על עצומה שבה מכתירים את הרבי שליט"א כמלך המשיח. הלב עומד נפעם 

)מילה קטנה מידי( לנוכח תופעות מסעירות אלה במובן החיובי".

ימים מספר עברו והטלפון בביתו של הרב הענדל מצלצל. על היה קו מזכירו 
של הרבי הרה"ח יהודה לייב גרונר ע"ה שמסר את מענה קודשו על המכתב: 

")1( מהיכן דנתוני )2( האם כל הפס"ד שלו הם בערך הנ"ל". 

במענה לשאלת הרבי "מהיכן דנתוני" השיב הרב הענדל למזכיר שיש מקור 
לדברים בהלכות מלך המשיח ברמב"ם שם מפורטים סימנים המתאימים 

לרבי בדיוק. 

המזכיר הקשה בשם הרבי בנוגע לפרסום המכתב שהתגלגל גם למקומות 
אחרים בכל העולם ושאל את הרב הענדל האם הוא חשב אם זה יעזור להפצת 
המעיינות או ימעט? והוסיף ואמר: הרי זה יעורר מלחמה נמרצה! על כך 
השיב הרב הענדל שעל פי המוסכם בעת החתימה, דובר בבירור שהמכתב 
לא מיועד לפרסום והוא יישלח בידי שליח ישירות לרבי בשביל שלא תהיה 
יניקה לחיצונים. על כך שאל הרבי: "מהו הלשון 'די בכל אתר ואתר'?" ולאחר 
שהרב הענדל השיב שלא זכורה לו לשון שכזו ענה הרבי: "חתימת ידו מגיד 

מה שהוא יודע". 

לאחמ"כ התברר שבשעה שהמכתב היה כבר בדרכו לרבי, נוספו המילים 
"לאנ"ש די בכל אתר", כנ"ל. "בפועל", סיפר הרב הענדל, "העניין מאוד לא 
התקבל אצל הרבי, ובהמשך לכך, אותו אחד שהוסיף את המילים הללו, הודה 

בעצמו לרבי שהוא עשה זאת ללא ידיעתי וביקש מהרבי תיקון". 

מספר שבועות אח"כ, בליל י"א ניסן בביתו הפרטי של כ"ק אדמו"ר מלך 
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המשיח שליט"א, אירעה התפתחות בפרשייה. 

היה זה בעת ברכת זקני אנ"ש לרבי לרגל היום הבהיר. הרבי ירד מהקומה 
העליונה לתפילת ערבית והגה"ח הרב שנ"ז גורארי' ע"ה ניגש ובירך את הרבי 
בבריאות הגוף וכו' ו"שהקב"ה יתן לרבי הצלחה מרובה, הצלחה אלוקית, שכל 
המניעות יוסרו ושינצח בכל העניינים ושינהיג אותנו לגאולה האמיתית" וכו'.  
הרבי השיב בדברי ברכה קצרים שתוכנם היה שתקויים ברכתו של הקב"ה, 
שהרי "כל המברך מתברך" ו"תוספתו מרובה על העיקר", ושהברכה תהיה 
בכל המצטרך בכל העניינים עד הענין העיקרי: הגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו. וביאר הרבי כיצד עניין הגאולה הוא העניין שהזמ"ג הן מצד 
החודש הן מצד השבוע והן מצד השנה וכו'. את השיחה סיים הרבי באומרו: 

"ועוד והוא העיקר - ולא עכבן אפילו כהרף עין, תיכף ומיד ממש ממש".

בשלב זה ניגש הרב הענדל ובירך את הרבי בברכת כהנים. ברכתו זו הייתה 

לפנינו העתקה המתפרסמת כאן לראשונה מהוראת המזכירות 
בשם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לערך מתחלת חודש ניסן 
תשמ"ח. ניתן אולי לשער שהוראה זו נשלחה בקשר לסיפור והמכתב 

שבגוף הדברים:

"לכל אלו שקיבלו "פאקס" הזה - אודות התגלות מלך המשיח וכו' 
- הנה ע"פ הוראה מהמזכירות בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א - עליהם 
להשמיד מכתב הזה, באופן שלא ישאר ממנו שום שריד ופליט כלל. 
ולהבטיח, שלא יגיע לידי אלו "תלמידים ה…", ושלא יגרם מזה שום 

ניזק וכו' וד"ל".
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כרגיל מתמיד בלא חידוש 
זו,  בשנה  אולם  מיוחד 
באורח פתע, בחר הרבי 
בצורה  לכך  להתייחס 
מיוחדת. מיד לאחר שסיים 
הרב הענדל לומר "ושמו 
את שמי על בני ישראל 
ואני אברכם" נשא הרבי 
שתוכנם  קצרים  דברים 
שנזכה לברכה של אהרן 
גדול בבית המקדש  כהן 
בתחיית המתים )בתרגום 

חופשי ללה"ק(:

"בתחיית המתים, כאשר "משה ואהרן עמהם" ישמע כאו"א מישראל את כל 
הענינים הללו מפי אהרן הכהן, בבית המקדש השלישי, בית גדול וברכה גדולה, 

כחלק מהעצם של "קהל גדול"".

"חסידים יודעי-חן אמרו אז", שח הרב הענדל לימים, "שהיה זה מעין "פיוס" 
בשבילי"... 

•

סגירת מעגל מרגשת לסיפור אירעה בי"א ניסן תשנ"ב בפתח ג"ע התחתון. 
היה זה תקופה ניכרת לאחר שיחת כ"ח ניסן תנש"א ועידודו החיובי של כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לפס"ד בחתימתם של רבני אנ"ש שהרבי הוא 
המלך המשיח, פס"ד עליו חתם אף הרב הענדל. בשעת אחה"צ של י' ניסן 
נודע כי ברכת אנ"ש לרבי לרגל יום הולדתו תתקיים הלילה בשעה שמונה 
בערב בדיוק )בזמן התחלת כניסת יום הבהיר(. כל קהל אנ"ש והתמימים שיחיו 

התבקשו להיות נוכחים אותה שעה בזאל הגדול. 

ואכן, קהל עצום נהר לבית חיינו לקראת מעמד הברכה ואף כמה כלי תקשורת 
סיקרו את אירועי הערב ב"מרכז חב"ד העולמי". סמוך לשעה שמונה היו אולם 
בית הכנסת, המעברים וגם החצר מלאים בקהל רב כשבעצם הנוכחות נותן כל 
אחד ביטוי לעובדה שאף הוא בין המברכים ועונים אמן אחר הברכות והתפלות 
לרפואתו הקרובה של הרבי והמשך הצלחה אלוקית בכל פעולותיו הק'; עד 

לקיום משאת נפשו – הגאולה השלימה.

בשמונה בדיוק התיצבו כמה מזקני החסידים, הרבנים, המשפיעים, והשלוחים 

י"א ניסן תשמ"ד. מתוך סרט הוידאו
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ליד פתח "גן עדן התחתון" כשדלת חדרו של הרבי נפתחה והגה"ח הרב שניאור 
זלמן גורארי' השמיע את הברכה בשם כל הציבור. בקול חנוק מהתרגשות הביע 
הרב גורארי' את האיחולים הלבביים שהרבי שליט"א יהיה בריא וחזק פשוטו 

כמשמעו ובמהרה יתרפא ויחזור לעבודת הק' כמאן ומקדם. 

בתוך דברי הברכה שולבו אי אלו אמרות ובין הדברים סיפר הרב גורארי' 
את הסיפור הבא: אחד מתלמידי הרב המגיד ממעזריטש זי"ע שאלו: קאפיטל 
צדי"ק שבתהלים כולו מלא טענות ותביעות כלפי הקב"ה, "תשב אנוש עד 
דכא", "כי כלינו באפך", "שובה ה' עד מתי" וכו', אך עד סוף המזמור אין אנו 
מוצאים כל תשובה של הקב"ה. היתכן? ענה לו הרב המגיד: התשובה לכך 
היא בתחילת המזמור הבא, קאפיטל צ"א – "אומר לה' מחסי ומצודתי", היינו 
שהקב"ה אכן עוזר ופודה מכל הצרות. הנמשל מובן – במהלך שנת הצדי"ק 
אירעו כמה ענינים בלתי מובנים, אך עתה עם היכנסנו לשנת הצ"א של הרבי 
שליט"א נזכה בע"ה ל"מחסי ומצודתי" בפועל, והרבי שליט"א יבריא לגמרי 

תיכף ומיד ממש. 

עם סיום דברי הברכה ענה כל הקהל "אמן" וכל הנוכחים בבית חיינו ועמם 
כל אלפי המאזינים בכל העולם קראו יחד שלשה פעמים בקול רם ובהתרגשות 

רבה – "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"!!!

בשלב זה ניגש הרב הענדל וקרא פסק דין ברור מטעם הרבנים בו נאמר כי 
ע"פ ההלכה כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המתאים, לפי כל הסימנים והתנאים 
שמונה הרמב"ם בהלכות מלכים, להיות מוגדר "בחזקת שהוא משיח". הרב 
הענדל ציין שבראש החותמים על פסק הדין עומד הגאון המפורסם רבי פנחס 

הירשפרונג. וזו לשון הפסק שהוקרא באותו מעמד באוזני הרבי:

הננו בזה פסק דין ברור, כי בחסדי ה' יתברך זכינו בדורנו לצדיק 
יסוד עולם, מלך מבית דוד, אשר נתקיים בו בפועל כל התנאים 
המנויים ברמב"ם הלכות מלכים )פי"א ה"ד( בענין "חזקת משיח": 
"יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, 
כפי תורה שבכתב ושבעל-פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
בדקה, וילחם מלחמות ה'" - הלא הוא רבן של כל ישראל, הגאון 
האלוקי בנגלה ובנסתר, העוסק בהפצת התורה ובחיזוק בדקה 
למעלה מיובל שנים: כבוד קדושת אדמו"ר רבי מנחם מענדל 
שליט"א שניאורסהן מליובאוויטש ולכן, עפ"י פס"ד הרמב"ם 
ברור ש"הרי זה בחזקת שהוא משיח". אנו מברכים את כבוד 

קדושת אדוננו מורנו ורבינו בברכת "יחי המלך"! 

ופוסקים אנו שע"פ תורה חל עליו שבועת הקב"ה "שלא יכבה 
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נרו לעולם ועד" ועליו לחיות חיים נצחיים נשמה בגוף ולהיות 
תיכף ומיד ממש בריא אולם כפשוטו בכל רמ"ח אבריו ושס"ה 
גידיו, בריות גופא ונהורא מעליא, ולראות הצלחה אלוקית בכל 
מעשיו. וקוראים אנו לכל אחינו בנ"י שליט"א להתחזק ולהוסיף 
בקיום התורה והמצוות כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה 

בקרוב ממש.

זמן קצר אח"כ, בד' דחול המועד פסח תשנ"ב, משגרים רבני אנ"ש באוסטרליה 
הרב חיים גוטניק והרב יצחק דוד גרונר מכתב בו ביקשו את הסכמת וברכת 
הרבי "לעשות תעמולה גדולה ומסודרת בין רבני אנ"ש שיח' ובין סתם רבנים 
מכל העולם כולו שיתעוררו בעצמם ולעורר כלל ישראל אודות ביאת משיח 
צדקנו, ובמקומות המתאימות לבקש מרבנים שיתמכו בפסק דין רבנים של 
י"א ניסן דהאי שתא . . לנסוע לארצנו הק' ולכמה מדינות באיירופע ובפרט 
בארצות הברית וקאנאדע לעורר הרבנים שיח' בענין הנ"ל" כשרצונם זה הינו 
"בהמשך לשיחות ק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א בנוגע לביאת משיח צדקנו 
תיכף ומיד ממש, ובפרט שיחתו הק' של כ"ח ניסן, תנש"א, וההוראות בנוגע 

לענין זה מאז ועד עתה".

על תשובתו החיובית של הרבי חותמים המזכירים הריל"ג והריב"ק יחדיו 
באופן נדיר: "כל הכתוב במכ' זה הוקרא לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א ועל כל פרט 
ופרט נענע בראשו הק' לחיוב. אח"כ נמסר כל הנ"ל ג"כ בע"פ מספר פעמים ושוב 

השיב ע"י נענוע בראשו הק' לחיוב".

לפנינו יומנם המיוחד של התמימים ]השלוחים[: לוי שי' הענדל 
)נכדו של הגר"י הענדל( וישעי' כהן שנדפס כאן לראשונה ובו תיאור 
מפורט אודות מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עם סיום 
חודש ניסן הי' תהא שנת נפלאות בכל, בו אישר את נסיעתם לשליחות 
בפטרבורג להכין את בני המקום )יהודים ושאינם( לגאולה "ועד 

שהרבי הוא משיח".
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בס"ד

היום בשעה 6:00 לפנות ערב הכנסנו מכתב לרבי ובו שאלה להסכמתו 
וברכתו של הרבי שליט"א לנסיעתנו צלחה לשליחות לרוסי'ה.

וזה לשון המכתב שכתבנו לרבי שליט"א

בס"ד 
יום ראשון ל' ניסן היה תהא שנת נפלאות בכל

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח
עזרת אחים מציע לנו לנסוע לרוסי'ה בימים אלו לכג' חודשים. יש אישור 

מהנהלת הישיבה.
האם לקבל את ההצעה?

והננו לבקש ברכה והצלחה להכין את כל היהודים וגם אינם יהודים ביתר 
שאת ויתר עוז לגאולה האמיתית והשלמה, ועד שהרבי הוא המשיח.

ויה"ר שממש בקרוב הרבי יתגלה לעיני כל העמים כמלך המשיח וגאלנו 
גאולה אמיתית ושלימה.

ויה"ר והוא העיקר שכ"ז יהיה תיכף ומיד ממש ממש ממש
ישעיה אלעזר בן חיה ינטה כהן  
לוי בן חיה רחל הכהן הנדל  

מיומנם של התמימים השלודים
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בשעה 10:20 בערב התקשר מזכירו של הרבי שליט"א ובשר על הסכמתו של 
הרבי שליט"א, והדגיש שהרבי הנהן בראשו הקדוש על כל הפרטים הכתובים 
במכתב זה, הן על ההסמה והברכה, והן על מטרת השליחות לפרסם על הגאולה 

ועד שהרבי הוא המשיח*, וכן על הברכה לרבי שליט"א על התגלותו.

בעת שגולל הרב הענדל את סיפור המכתב מתשמ"ח שלא התקבל אז 
לרצון הצביע הוא על מעמד הסאטלייט של יו"ד שבט תשנ"ג כנקודת המפנה 
המשמעותית ביותר בנושא. "אז הרבי עצמו עודד את הכרזת ה"יחי אדוננו 
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" בפרסום הכי גדול, לעיני מליוני צופים 
שראו ושמעו את הנעשה ב"בית חיינו" באמצעות שידור הלויין והטלוויזיה וכו'".

עובדה לא כ"כ מוכרת היא שהקול קורא של רבני אנ"ש, ביניהם הרב הענדל, 
בו הוגדר באופן ברור תוכנו ומטרתו של המעמד, היה למראה עיני הרבי שנענע 

בראשו הק' לברכה, כמצויין ביומני הת', וזה נוסחו:

כולנו כאחד מכל העולם כולו נכריז יחד: יחי אדוננו מורנו ורבנו 
מלך המשיח לעולם ועד ובזה נוסיף חיים ובריאות בחיי המלך, 
כמבואר בשיחת ק' הידועה . . רבני אנ"ש ושלוחי מלך המשיח 
שליט"א מהעולם כולו, ישאו דברים על הזמן המיוחד בו אנו 
נמצאים עתה, ש"כל אחד מראה באצבעו ואומר זה מלך המשיח", 
ועל התוכן הפנימי של ההכרזה "יחי המלך" בעת הכינוס, נכריז 
כולנו יחד, בקול גדול שיישמע בכל קצות הארץ והעולם: "יחי 
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" ונקבל על עצמנו 

יחד מלכותו של מלך המשיח שליט"א..

בעת אסיפת רבני אנ"ש בי' סיוון תשנ"ג אודות פרסום האמונה ש"הוא יגאלנו" 
סיפר הרב הענדל על מה שהתרחש מאחורי הקלעים קודם מעמד הסאטלייט 
)שהוא היה כידוע מעורב בדברים בהיותו מראשי הרבנים שעודדו את קיומו(: 
קודם המעמד אמר המזכיר הרחי"ק לרבי כו"כ פעמים שעלול להגרם מכך 

חילול ה' וכו' והרבי ביטל זאת במחי יד!

)מקורות: מפי הרב חיים שלמה שי' כהן, שבועון בית משיח גל' 376, יומן "בית   
חיינו" גל' 136, תשורה הלפרין )תש"פ(, יומן 'בית משיח - 770' גל' 33, ועוד(

* על פרט זה ביררו התמימים הנ"ל אצל המזכיר במיוחד האם אכן אישרו כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א והמזכיר הדגיש והבהיר אודות הסכמתו הק' בהנהון ראש אף לעניין זה )מפי 

ר' לוי הענדל(.
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במכתב הראשון משנת תשי"ז תוארו של הרב ניסים הוא: "כבוד הרב הגאון 
וו"ח אי"א בעל מדות תרומיות איש  המפורסם חו"ב סועו"ה סדרן ופלפלן 
אשכולות דורש טוב לעמו וכו' וכו' מוהררי"נ שליט"א רב ראשי ראשון לציון". 

ראשון לציון הנה הנם
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במכתב השני משנת תשי"ט תוארו של הרב ניסים זהה מלבד התואר "דורש 
טוב לעמו" שהושמט. בשולי המכתב, קודם חתי"ק, מוסיף כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א בכתי"ק: "ובפ"ש בנו שליט"א".

ראשון לציון הנה הנם
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ימי שנותינו בהם

ביום ר"ח כסלו תש"ל חגג ר' שניאור זלמן שז"ר את יום הולדתו 
השמונים. יחס מיוחד הראה הרבי לתאריך זה, כפי שניתן לראות 
מהנחת התוועדות שבת מברכים חודש כסלו תש"ל, בה ביאר 
הרבי את ענין "ואם בגבורות שמונים שנה" ודיבר אודות פרק 
פ"א בתהילים. כאשר יצאה לאור שיחה זו מוגהת )נדפס בלקו"ש 
ח"י, שיחה א' לפרשת תולדות( נכתב בה במפורש: "...שלכן שייך 

מזמור זה למי שנכנס לשנת שמונים ואחת שלו".

בשבוע שלפני כן הרבי אף שלח למר שז"ר מכתב בו ביאר בקצרה 
את הפרק הנ"ל בתהלים, הקשור ליום ההולדת השמונים.

לפנינו מכתבו הלבבי של החסיד ר' שניאור זלמן דוכמן אל ר' 
זלמן שז"ר )בתרגום חפשי מאידיש( בקשר עם יום הולדתו. 
ר' זלמן  מכתב זה נכתב חודשים ספורים לפני פטירתו של 
דוכמן - בחודש אדר באותה השנה. למכתב זה צירף ר' זלמן 
דוכמן כתשורה מכתב מכ"ק אד"ש מה"מ אליו שבשוליו הוספה 

בכתי"ק. תצלום המכתב נדפס כאן לראשונה.

ב"ה א' כסלו תש"ל

ברוקלין ניוארק

כבוד הרה"ח ר' שניאור זלמן שז"ר שליט"א נשיא בארץ ישראל תותב"א

אחדשה"ט! בהכנעה גדולה

שלום וברכה

הנני באתי לברך בברכת מז"ט ליום השמחה, למילוי לכת"ר שמונים שנה. 
והשי"ת יתן לכת"ר אריכות ימים ושנים טובות - ויהיו ימיו מאה ועשרים שנה.

ישנו אצלי סיפור מעשיות, ששמעתי מזקני חסידי האדמו"ר הצמח-צדק 
אצלנו בהומיל' שמה שדוד המלך אמר "ימי שנותינו בהם שבעים שנה" הוא 
התכוון "בהם" - בתורה ומצוות. כלומר, שלאחר גיל 13 - בר מצוה, הרי זה 

83, ו"בגבורות שמונים שנה" זהו גיל 93.
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כאשר כתבתי זאת לאדמו"ר שליט"א, 
"הוא" מסר לרב חדקוב שישאל אותי 

מהיכן שמעתי זאת.

ע"כ ברכתי לכת"ר, ששני "הפלגה" 
יהיו שנים טובות ובריאות, לשמחת כל 
בני ישראל בארץ ישראל ובכל מקום 
שהם, כי ר' זלמן שליט"א זכור בלב כל 

ישראל לטוב ולברכה.

כבודו הרם כתב לי "בכתב ידו" אודות 
חלק נוסף של "לשמע אזן", ובזה בעזרת 
השם, מתי שרק יצא לאור, אשלח לכת"ר 
על מהרה )כפי שנהוג להגיד בהומיל. 
הגם שבעשרים השנים האחרונות חייתי 
בלנינגרד, או כפי שכ"ק אדמו"ר שליט"א 

אומר - "פטרבורג"(.

אדמו"ר שליט"א דורש ממני לכתוב ולכתוב עוד ועוד.

מצורף בזה מכתב, והמילים האחרונות בו בכתב ידו הקדוש של אדמו"ר 
שליט"א.

והנני ידידו המברכו מקול"ע בכל מילי דמיטב, לקבל החיים והשלום והברכה 
מאדה"ש בנפשו ובנפש.

שניאור זלמן הלוי דוכמאן - מחבר ספר "לשמע אוזן".  

המכתב המצורף הוא מכתב כללי-פרטי מתאריך "ועש"ק ואתחנן, ה'תשכ"ט", 
ותוכנו ע"ד ההתעוררות הבקשה והדרישה לפעול ב"מבצע תפילין".

בסוף המכתב, הוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בכתב יד קדשו: בברכה לבשו"ט 
בהנ"ל ]חתי"ק[

בשולי המכתב נוסף: נ.ב. נתעכב המשלוח ובנתים נתקבל מכ' מכ"פ מנ"א 
והמצו"ב והקודמו ובודאי יוסיף במשלוח הר"ד ובתוספת מרובה, וכמש"נ 

בפרשתנו: כי תעשה הטוב והישר גו' וכפירש"י

ר' שניאור זלמן דונמן
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כמה מעלות טובות למקום עלינו
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כמה מעלות טובות למקום עלינו
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לאור הסכמתו וברכתו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
אוסטרלי'  למלבורן,  השלוחים  מהתלמידים  חמישה  הגיעו 
)התמימים: אלחנן דב מרוזוב, מרדכי צבי ליברוב, יהושע דוד 
רוזנבלום, דוד אליהו פרטוש ואשר פרקש( "לשמוח יחד עם 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית חיינו ביום הבהיר י"א ניסן ]ולחה"פ[ 
הבעל"ט, התחלת שנת התשעים" )לשון מכתב בקשתם עליו ניתן 

אישורו של הרבי( - י"א ניסן התנש"א.

לפנינו מכתב מיוחד ומרתק בו מגולל אחד מהתלמידים השלוחים 
הנ"ל את חוויות הנסיעה והשהות בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א והאווירה המיוחדת השוררת ב770 בית 

משיח בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן ]וחג הפסח[:

יום א' מוצאי איסרו חג הפסח שנת אראנו נפלאות - בשמי רום ביציאה 
מניו יורק

שלום וברכה בלי גבול כלל!

זה עתה המריא המטוס ופניו מיועדות פריזה, אך מטרתינו - להגיע למלבורן 
אוסטרלי', וכוונתינו - להמשיך שליחותינו "בהתחדשות וחיות חדשה" )לשון 
מכתבנו לכ"ק אד"ש(, ותכליתנו - לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
ומהרה יגלה ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה "ממש" עם כל הפירושים 

)כמדובר בשיחות האחרונות(.

ב"ה הנסיעה עוברת כשורה והנני מרגיש ת"ל בטוב ובנעימים. הנני רגיל כבר 
בנסיעות ארוכות וממושכות עמלי התלאות ואקוה שכל הנסיעה - המתוכננת 
לד' ימים שלימים מעל"ע )לערך( מיום א' לילה עד יום ה' לפנות ערב - תעבור 
עלינו בנקל וכשורה וכברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת פרידתנו הגשמית 
ואחרי תפילת מנחה היום: "פארט געזונעטרהייט, מ'זאל הערן בשורות טובות 

און הצלחה רבה, ברכה והצלחה".

ג' שבועות, עשרים ואחד ימים מלאים ושלמים זכינו ת"ל לשהות במחיצת 
פני הקדשים מיום ב' ג' ניסן בבוקר עד יום א' כ"ג ניסן בערב.

ראיית פני הקודש, שפעת שיחות ודברי הקודש, גילוי השמחה העצומה 
כאשר "שני חללי הלב מלאים וחדורים שמחה" )ל' מכתב כללי ה' ניסן ש"ז( 
אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מראה בכבודו ובעצמו מראה ומגלה שמחתו שמחתו 
העצומה וקרבתו העצומה אלינו ומנצח על השמחה )ועיין תניא פמ"ו וק"ל(, 
ריבוי שפע השיחות והמאמרים והמכתבים היוצאים לאור כמעט מידי יום 
ביומו, התוועדויות החסידיות כאשר איש את רעהו יעודד או יוכיח ואחד באחד 
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יגשו ובמיוחד ביום הבהיר והזך יום הולדת אדוננו שליט"א שנת הצדי"ק אשר 
מחזה מאות החסידים היושבים כל אחד בקבוצתו ומתוועדים ביניהם זה מנגן 
זה משוחח והאחר שופך מרי ליבו, והשלישי כבר נמצא במעמד ומצב של "עד 

דלא ידע" - מי שלא ראה זאת לא ראה שבת אחים מימיו.

כל אלו ועוד כהנה רבותו אשר ילאה העט מלתארם שפכו עלינו אור וחיות, 

למלבורן  השלוחים  התלמידים  של  מכתביהם  צילומי  לפנינו 
אוסטרליה בהם שוטחים את בקשתם אודות הנסיעה לחצרות קדשינו 
ומענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ע"כ שסימן את מה שכתבו 
"מובן ופשוט שכתוצאה מהנסיעה יתוסף התחדשות וחיות חדשה 
בהמשך מילוי השליחות כאן" וכתב: "ועפ"ז כדאי ויהא בשעטו"מ 

אזכיר עה"צ".
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ועצמותינו היבשות אשר 
אבדה  ואמרו  כמעט 
עצם  קרבו  תקוותינו 
בהם  ותבוא  עצם  אל 
רוח חיים ויחיו, ונשאב 
ונמלא אמתחתינו בכל 
ההשפעות והגילויים כי 
המלאכה רבה לפנינו - 
"מען דארף האבן, אויס 
צו פאק'ן, פאר צוועלף 

חדשים".

ולפיכך אנחנו חייבים 
להודות ולשבח על כל 
חנם  והחסד  הטובה 
מלכנו  לנו  עשה  אשר 
לתת לנו רשות והורמנא 
לפניו  ולעמוד  להקהל 
מלכנו  בכבוד  לראות 
גדולתו  תפארת  ויקר 
אשר אלי' חיכינו ציפינו 
וייחלנו ימים וחודשים, 
ולא עלה על ליבנו כלל אשר נזכה להתעודד ולהתעורר עוד הפעם לראות את 
פני המלך מלכו של עולם, וראות פניו הקדושים לא פיללנו, אך בחסד ה' אשר 
גבר עלינו במאוד, ובצירוף שנת אראנו נפלאות - שנה זו, והתחלת בתקופה 

חדשה דבן צדי"ק לשוח, זכינו ת"ל לכל זה. 

ויתן ה' שכל זה יתן לנו עוז ותעצומות להמשיך ולהוסיף בקיום השליחות 
ובמילוי שלה ביותר שאת ויתר עוז בהתקשרות הנפש והגוף, וה' יתן לי כחות 

גשמיים ונפשיים לעמוד חזק ולקיים שליחותי, כרצו"ק.

- כמה מעלות טובות למקום עלינו -

אילו הביאנו לחצרות קודשינו ולא ראינו פני הקודש דייינו

אילו ראינו תואר פני קודה"ק רבינו שליט"א וחזרנו מיד לאוסטרלי' דיינו

אילו נשארנו לעוד כמה וכמה ימים אך לא היינו ביום הבהיר י"א ניסן דיינו 

אילו היינו ביום הזך והבהיר י"א ניסן ולא ראינו ושמענו ברכתו הקדושה 

י"א ניסן תנש"א



נמה מעלות טובות למקום עלינו  |  53

והמחזה הנהדר בדברו מתוך פנימיות ועצמיות לבו הטוהר אל בניו החסידים 
דיינו

אילו ראינו ראינו ושמענו ברכתו הקדושה ולא ראינו בשבת אחים גם יחד 
שמחים וטובי לב ומודים לה' על כל הטובה אשר גמלנו והגיענו ליום בהיר 

זה דיינו

אילו ראינו בשבת אחים יחד ולא זכינו לשמוע שיחות הקודש בשבת הגדול 
ושמחתו העצומה בשעת הניגונים ושיחות י"ג וי"ד ניסן דיינו

אילו זכינו לשמוע שיחות ודיבורי הקודש והשמחה העצומה ולא זכינו ליכנס 
לפני ולפנים אל מול פני הקודש ולקבל ברכתו ביום א' ט' ניסן )א כשר'ן און 

פריילעכן פסח( דיינו

אילו זכינו ליכנס לפני ולפנים ביום א' ולא זכינו לראות פני קדשו באמירת 
'שפוך חמתך' בב' לילי הפסח דיינו

י"א ניסן תנש"א
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אילו זכינו לראות פני ק' באמירת 'שפוך חמתך' ולא זכינו לשמוח בשמחתו 
והעצומה ודברי הלהבים בעת כינוס צבאות ה' שנוכחנו בפנים הביהכ"ס דיינו

אילו זכינו לשמוח ולשמוע בעת כינוס צ"ה ולא ראינו ביציאת התהלוכה 
בשש"פ ומלכנו בראשינו מנצח על התהלוכה דיינו

אילו ראינו כל הנ"ל ולא זכינו לראות לפתע פניו הק' משתנים ומסמן בידיו 
הק' להתקרב אליו, ובקול גדול ורם מדבר וכמלך בראש עמו עומד על המדרגות 
בחצר וכל אנ"ש והתמימים למטה מסביביו והקהל נדחק והאזנים כאפרכסת 
והעיניים צופיות ורגשי הלב מתמלאים על כל גדותיהם ומאזינים בדריכות דיינו

אילו זכינו לראות את כל זה ולא ראינו בשמחת החסידים לאחרי הכנס כ"ק 
אדמו"ר שליט"א לחדרו הק' כשכולם יחד יצאו בריקוד נלהב וסוער ומודים 
לה' על התגלות העצמות ושוכחים על הרעב, החלישות והעייפות וטלטול 

הדרך הקשה דיינו

אילו ראינו בשמחת החסידים ולא שמענו ההפטורה "עוד היום בנוב לעמוד" 
כאשר מלך המשיח בכבודו ובעצמו קורא מילה במילה והאויר כבר נרגש כי 

בא מועד דיינו

אילו שמענו ההפטורה ולא שמענו וראינו התוועדות - סעודת משיח כאשר 
מאיר הארת המשיח והוא בראשינו מדבר ומשמח מניף ידיו בעוז ותעצומות 

בכל ניגון וניגון דיינו

אילו נוכחנו בהתוועדות ולא קיבלנו כוס של ברכה ולא נפגשנו עוד הפעם 
פנים אל פנים בעת חלוקת דולרים יום א' כ"ג ניסן וקבלנו ברכתו הקדושה 

"הצלחה אין די שליחות" דיינו

אילו קיבלנו ברכתו הקדושה ולא קיבלנו ברכת הפרידה הנ"ל דיינו

- על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו -

שהביאנו לחצרות קדשנו, והראנו פני הקודש, ונשארנו לג' שבועות, והיינו 
ביום הבהיר י"א ניסן, וראינו - שמענו ברכתו הקדושה לנו, וראינו פניו הק' 
בעת אמירת 'שפוך חמתך', וראינו בשמחתו ודיבוריו בכינוס צ"ה, וראינו 
מלכנו בחדותו בלוותו אותנו לתהלוכה, ובשמחתו בעת הקבלת פנים בשובנו 
מהתהלוכה, ושיחתו הקדושה בראש חוצות, ובשמחת החסידים שלאחרי', 
ושמענו ההפטרה ממנו, ונוכחנו בהתוועדות ונפרדנו בברכתו הק' וכל זה ויותר 

מזה הכל להצלחת השליחות, בעתיד.

לפיכך אנחנו חייבים )דווקא( להודות.

עורו ישנים משנתכם



עורו ישנים משנתנם  |  55

זכורני את ההתוועדות הראשונה של ר' מענדל פוטארפאס בה השתתפתי. 
הייתה זו התוועדות בצהרי שבת קייצית וחמה בישיבה בכפר חב"ד, חלק 
מהתמימים הלכו לפנימיה להינפש מעמל השבוע, ור' מענדל שם לב שהשורות 

די דלילות...

ר' מענדל לא יכל לסבול זאת, ולאחר מספר דקות הוא קם והלך לכיוון 
הפנימיה – כמובן, בתמיכת תהלוכה של כל הנוכחים מאחוריו. ר' מענדל ניגש 
לחדר הראשון, דפק נחרצות על הדלת, וכשזו נפתחה, נכנס למרכז החדר 
והכריז בקול רם "עורו ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמתכם". לא היה צורך 

ביותר מכך בשביל לעורר את כל חדרי הפנימיה...

•

עורו ישנים משנתכם
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מהחידושים שנתגלו בשנים האחרונות בעולם הרפואה, הוא מצב שינה 
הנקרא R.E.M, ובפירושו העברי - "שינת החלום". זהו זמן שיא בשינה, בו 
דפיקות הלב מואצות, האדם נמצא בפעילות אינטנסיבית, הוא חולם. במצב 
כזה שוקעים בשינה עמוקה, השרירים מתרפים, הכל בכדי לא להסחף יותר 

מדי אל החלום – וחלילה לא לעשות את מה שחולמים.

ומה עושים אלו הסובלים מבעיות שינה? להם נמצא פתרון לפני כמעט 
מאתיים שנה. בניתוח הראשון שהתקיים אי שם בארצות הברית, הצליחו 
לראשונה בהיסטוריה להרדים בן-אדם, לנתח את איבריו הפנימים, מבלי 
שהחולה יזוז, מבלי שהוא ירגיש, וחשוב מכך – להעיר אותו לאחר מכן. היה 

זה הניתוח הראשון בהרדמה כללית.

מאז, תודה לקל, המדע התקדם והתפתח. וגם לאדם שלא זקוק להרדמה 
כללית, אלא סתם סובל מאי אילו הפרעות שינה, ישנה רשימה שלימה של 
מוצרים – חלקם ללא מרשם רופא, רובם והיעילים שבהם עם מרשם רופא - 

שנקראים 'כדורי שינה'.

אז הנה לנו. הגענו למצב השיא, אנחנו נמצאים בתרדמה. מי בהרדמה 
כללית, מי תחת השפעה של כדורי שינה. מי באלחוש מקומי, מי במים ומי 

בקרח. אפשר כעת לישון טוב.

•

נו, ומה טוב ממקור תורני הגון לענין השינה והתרדמה? נמצא הוא בספר 
שחובר על ידי רב אמריקאי לפני כמאה שנים, ושמו "פרפראות לחכמה". שם, 

במסה ארוכה בראשית ספר בראשית.

"השרוים בגלות נחשבים כישנים" פותח הוא. "כשהחושים נרדמים נרדמים 
עמהם הרגשות המרות הבאים להאדם ע"י חושיו הערים. ובכלל התרדמה של 
שינה שהביאה ברכה להאדם נכלל ג"כ השינה המלאכותית הבאה ע"י סמי 
דשינתא, ונזכרה בתלמוד, ונשתכללה הידיעה הזאת לישן את החולים. וע"י 
חכמת הרפואה בזמנים האחרונים במדריגה כזו אשר לא שערו הראשונים, ולולי 
הסמי דשינתא של האיתר והבלורופרם לא היה באפשר להציל חולים מסוכנים".

בזאת מסביר הוא את "הניתוח הראשון הנזכר בתורה, שעשה השי"ת לאדם 
הראשון בבריאת האישה מעצם מעצמיו של האדם" "היתה ע"י הפלת תרדמה 
וסמי דשינתא". ממש ניתוח בהרדמה! ולשם מה הרדמה? ממשיך בעל המחבר 
האמריקאי ומבאר "כי לולי זה, אולי כשל כח הסבלנות של האדם הקדמוני 

)?!( לסבול מהנתוח..."
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מול כל מפרשי המקרא הראשונים וייחסם לתרדמה שהפיל הקב"ה על 
האדם, מול ביאורם המאיר את משמעותה של זו השינה באור אלוקי. מטווה 

לו פרשננו קו חדש.

מן הסתם לדעתו "ראשונים לא ראו" סמי דשינתא...

ופרפור-רע נוסף בענין השינה, בדרוש לפרשת ויצא. 

"וייקץ יעקב משנתו". בהסבר ארוך ומנומק היטב, מתאר המחבר את הליכתו 
של יעקב לחרן. רואה יעקב האיך צדיק ורע לו - רשע וטוב לו. עשו מנסה 
להורגו, אליפז מנקה אותו מכל נכסיו. בעוברו את הירדן הוא ראה דגים גדולים 
בולעים דגים קטנים מהם, ובמדבר נתקל הוא ב"ארי טורף את הדוב, הדוב את 
הזאב, והזאב את הכבש". גם ברוחניות, חוזה הוא בסולם בו מלאכי האלוקים 
עולים ויורדים, כלומר "כל עלייתו של האחד בנויה על ירידתו של השני". 
לפירושו, כביכול ראה יעקב כיצד המלאכים הגדולים לוקחים שלוש מלאכים 

קטנים ומתפסים על גבם, והנה – 'סולם האלוקים'...

ואז – ממשיך חכם הפרפראות – "כמעט שהתחיל להאמין בשיטת עשו 
ובמשנתו של ניטשע )- הפילוסוף הגרמני הידוע( כי העולם נתפתח ע"י 
מלחמת הקיום וע"י כוח האגרוף של החזקים נגד החלשים...". על פי לשונו, 
ובשפתינו, יעקב אבינו היה על סף אמונה בתורת האבולוציה! יעקב ראה כיצד 

מנצח החזק את החלש – ואפילו בחלום!

עד ש... הופיע עליו הדר גאון ה', והראה לו כי מאחרי כל התאוריות מסתתר 
לו הכח האלוקי, "מקור הצדק והיושר". 

בזאת מסביר הוא מאמרם של חכמינו ז"ל "וייקץ יעקב משנתו – ממשנתו". 
פסע לפני שיעקב אבינו נוהה אחר תאוריית ההתפתחות, מעיר אותו הקדוש 
ברוך הוא ממשנתו ומראה לו כי "למעלה למטה, משמאל ומימין, יש אלוקים 

אני מאמין" – כפי שאומרים בני החמש בתהלוכות ל"ג בעומר.

)אגב, בסוף הכרך הראשון כותב המחבר כי חלק זה הינו על ספר בראשית, 
ובאם יתקבלו דבריו על הקוראים יודפס חלק ב'. ב"ה, ככל הנראה לא מצא 

הספר חן בעיני הקוראים. עובדא שלא הודפס חלק ב'...(

•

בעל מחבר הספר הזה – ממנו הובאו הפרפראות וההגיונות בעניני שינה 
הרדמה וכו' – נקרא בשם שלמה סדובסקי.

הוא היה מהתמימים הראשונים בתומכי תמימים. משכיל נפלא שהרבי 
הריי"צ כותב עליו כי הוא "אחד מי"ב עמודים שעליהם נבנה בית אלקים זה". 
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בתחילה הוא היה תמים בתומכי תמימים, לאחר מכן העלוהו לדרגת בוחן 
ומדריך לתלמידים, אחר כך נעשה כבר ר"מ בנגלה.

בראשית שנות הס' עקבות חייו מיטשטשות, ובתרס"ה הוא מופיע מחדש – 
כעת כבר בתור רב ברוצ'סטר ובאולבני, ומחבר ספרים בסגנון הנזכר לעיל... 
אחד מזקני החסידים שמזכירו בספר זכרונות שכתב, מתאר אותו בעדינות כי 

"במהותו הוא 'בעלבוס'"...

גם בהיותו בארה"ב הרחק בכל המובנים, הוא 
לא 'חותך'. הוא נשאר חסיד של הרבי הריי"ץ. הוא 
משתתף בכמה וכמה עיסוקים ציבוריים לבקשת 
הרבי, ומתכתב איתו רבות. הרבי הריי"ץ מצדו כותב 
עליו תארים מופלגים. אבל כפי שנראה, הוא נשאר 

סוג של 'זכר' לעצמו.

כדוגמה: לרגל חתונות של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, משגר הרב דראצ'סטר – אולבני מכתב 
מזל-טוב לרבי הקודם. ובדרך אגב וכהוספה הוא 
לתמיכה  הריי"צ  הרבי  שכנוע  במאמצי  מכביר 
בציונות. הרבי נצרך לענות במכתב ארוך ומנומק 

בהסברה על היחס לציונות, כתשובה ל'מזל טוב' שלו...

ו...עוד משהו שיותר מוכר לנו, ואפשר לומר, מוכר לנו מאוד.

בשנת ת"ש כותב מיודענו לרבי הריי"צ מכתב בעניני בריאות. )אחרי הכל, 
יהודי שנולד בתר"מ, וביחוד עם ה"סמא דשינתא" ושאר מיני רפואות שהיו 
בימיו, יכול להתלונן מעט בעניני בריאות...( במכתב מענהו של הרבי הריי"צ 

– לאחר הברכה לרפואה שלימה, מוסיף וכותב לו הרבי:

"מכתבו הגיעני ביום חגיגתי – י"ב תמוז – יום הזכרון, כמובא בספרים אשר 
ביום ההולדת על האדם להתבודד ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם והצריכים 

תקון ותשובה ישוב ויתקנם".

כן. זהו המקור לפתגם ה'היום יום' הידוע, ליום י"א בניסן. 

וכיצד ממשיך אותו מכתב ל"הרב דבית הכנסת החדש )?!( – ראצ'סטר"? 
מהו הזכרון אותו מעלה הרבי ובו הוא מתבונן ביום הולדתו?

" . . עלה בזכרוני זמן בואו לליובאוויטש . ."

•

מה עושה 
'האדם' – 
הנשיא דסוף 
זמן הגלות 
- ביום 
הולדתו?! 
ביום זה 
הוא מעלה 
זכרונותיו!
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ודברים נפלאים כאן. אחד נפלא ממשנהו. 

ראשית כל, ניתן כאן ביאור מפעים באותו היום – יום מיוחד. בפירוש מילות 
הפתגם "על האדם . . להעלות זכרונותיו", זאת על פי ביאורו הידוע של כ"ק 
אד"ש מה"מ במשנת "איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם", שתיבת "האדם" 

מורה על האדם 'שלימו דכולא' – הנשיא של סוף זמן הגלות.

ובפתגם זה מגלה לנו הרבי הריי"צ דבר נפלא. מה עושה 'האדם' – הנשיא 
דסוף זמן הגלות - ביום הולדתו?! ביום זה הוא מעלה זכרונותיו! היינו, שיותר 
מהוראה יש כאן כביכול סיפור דברים! כותב הרבי הריי"צ כי ביום הולדתו 
שלו, הוא מעלה בזכרונו את כל אלו שהגיעו לליובאוויטש, שהו בה, התלהבו, 

היו 'קאכט'זיך' בכל הענינים, ולאחר מכן...

ומהי המסקנה מכך? מה יוצא מהעלאת זכרונות אלו? "ישוב ויתקנם"! כלומר, 
ביום הזה הרבי כביכול אוסף את כל נפולת הנמושות, הוא מלקט את אלו 
שבלעו חפיסות כדורי שינה, הרבי מעורר אותם! את אלו שהיו מבחרי התמימים 
בתומכי תמימים, ותוך כמה שנים, במשנתם, יעקב אבינו רואה בחלומו מלאכי 

אלוקים, וכמעט נהיה מחסידי האבולוציה - רח"ל...

ה' דשון תשמ"ד
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זאת מורה לנו אותו 'ישנוני', שבעצם מצבו משקף לנו את אשר כתב אודות 
שינה "כי היא התאבנות החושים". וכפי שממשיך שם וכותב שיש תרדמה יותר 
גרועה, ויותר גרועה... ובמכתב הרבי הריי"צ אליו – אותו ראה לנכון כ"ק אד"ש 
מה"מ לשבץ ב'היום יום – י"א ניסן' – הרבי מראה את הדרך כיצד להתעורר 
מהשינה. כשרק מחזירים מבט לרבי, שמעלה זאת בזכרון, הנה כמו בהחייאה 
בעזרת 'אלקטרי-שוק', פתאום מתעורר לו משהו, העינים מעפעפות, הידיים 

מתחילות לזוז. יש דרך חזרה מהשינה הזו!

ומה זה דורש מאיתנו? - פשוט לא להתנגד. ישנו פתגם ידוע, שאדם ישן 
תמיד ניתן להעיר, אך בלתי אפשרי להעיר את מי שעושה עצמו כישן...

•

ראה הרבי בי"א ניסן'ים שהם מועטים – וחלים רק פעם אחת בשנה, עמד 
ושתלם בכל החודשים האחרים.

תשעה באב? - יום לידתו של משיח צדקנו!

תשעה באב נדחה? - מצוין! יום הולדת שני של גאולות!

ערב ראש השנה? יום הולדת 'איש צמח שמו'.

חודש אדר? – גובר מזלן של ישראל, ביום בו נולד מושיעם.

הרבי מחדש מושג חדש "שישים יום קודם י"א ניסן". כל החגים האחרים 

ג' דשון תשמ"ד
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מסתפקים בשלושים יום קודם החג. י"א ניסן? חדשיים!! הרבי לוקח את י"א 
ניסן, מפשיט ומרחיב אותו על פני השנה כולה. 

ומדוע?

כי אותה קריאה אלוקית שהרבי קורא באזנינו בי"א ניסן חייבת להדהד שם. 
אותה 'העלאת זיכרונות' של 'האדם' - נשיא הדור - ש'מנערת' אותנו מהשינה, 

חייבת להיזכר אצלנו כל הזמן! 

הרבי רואה מולו את כל עדת הנרדמים, ומפשט את זריקת המרץ על פני 
כל השנה, שכל השנה יהיה לנו י"א ניסן! שיהיה "נשמע תמיד באזנינו . . קלו 
קריאתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר". שיהיה נשמע ונראה אצלנו בחוש, הקריאה 

של הרבי אלינו.

עורו ישנים משנתכם! "אויף וואס ווארט מען"!

•

ִנְרָּדַמי ִויֵׁשַני היקרים!

כמו אותם בחורים - עם פיג'מות וטלית קטן מבד - שבעיצומו של נמנום 
עונג שבתי נכנס אליהם אותו יהודי זקן וזעק "עורו!". כמו אותו יהודי מודרני 

אך מ-יושן ששקע בתרדמה, שהרבי מעורר, מחייה ומתקן.

עלינו להתעורר!

אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות על סמי הרגעה. כך לא ניתן 
להביא משיח! הרבי נתן לנו את שיחותיו הנפלאות. את שיחות הדבר מלכות 
של נ"א-נ"ב. שיעור דבר מלכות, כל שיחה ווארט של הרבי, צריכים 'לבעור'!

אל תיתנו לתרדמה לבלבל אתכם. הרי תיכף ומיד ממש הרבי שוב יירד 
להתוועד, ובתנועת יד-עידוד אחד יעורר את הנרדמים. ושוב יצטופפו להם 
יחד, תמימים עירניים ובעה"ב ישנוניים, כאלה שלא נתנו לחושך הגלות להפיל 
חבלי שינה על עיניהם יחדיו עם אלו שבלילה תפסו קצת 'חרופ'. ולמנומנמים 
האחרונים "השעין הרבי שליט"א את ראשו על ידו כמי שנח וכשחיוך רחב 
על שפתיו רמז בכך לכמה אנשים )בהמשיכו בתנועה זו בתנועות קלות( 

שיתעוררו..." 

יחד ירקדו, כתף אל כתף, טרוטי עיניים ומשוכי קורים

"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

)ע"פ דברים שנשא בכינוס בארה"ק, תוכן המאמר באחריות המערכת בלבד(
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הרה"ד הרב ירחמיאל שי' וזוגתו מ' חנה תדי'

וב"ב:

חי' מושקא ובעלה הרה"ת מנחם שידי' קלמנסון

דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד,

שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל

דובער שידיו

בעלינָאוו

שלודי נ"ק אדמו"ר מלך המשיד שליט"א

להצלדה רבה ומופלגה בעבודת השלידות לנד"ר נ"ק אדמו"ר

מלך המשיד שליט"א

ס. פאולו - ברזיל

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

שפריצער


