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הרבי וה'תמימים', ברוסיה ובפולין 
בקשר עם יום ייסודה של ישיבת 'תומכי תמימים' )ט"ו אלול תרנ"ז(, מובא בזאת לקט מעדויות חסידים על 

ביקוריו של כ"ק אדמו"ר )קודם הנשיאות( בכמה מישיבות 'תומכי תמימים.
בין השנים תרפ"ג1־תרפ"ו ביקר כ"ק אדמו"ר כמה פעמים בחרקוב )לצרכי בריאותו של אחיו הצעיר, ר' דובער 
הי"ד(. וכך תיאר החסיד ר' מענדל פוטערפאס ע"ה, שלמד אז בישיבת תומכי־תמימים בעיר, את זכרונותיו מאותם 

ביקורים:
בישיבה  וביקר  לחרקוב,  נ"ע  הרלוי"צ  אביו  בלוית  אדמו"ר  כ"ק  הגיע  תרפ"]ג?[  בשנת  מסוימת  בהזדמנות 
– שנוהלה אז ע"י המשפיע המפורסם ר' יחזקאל פייגין )הי"ד(. הרלוי"צ נ"ע שוחח שעה ארוכה עם המשפיע ר' 
יחזקאל, ואילו כ"ק אדמו"ר ישב ושוחח עם קבוצה מתלמידי הישיבה. אחדים, כמו ר' בערל קורניצער )הי"ד( ור' 
יהודה קולאשער, בחנו אותו ב'נגלה' – והתפעלו מידיעותיו. בין השאר, נסובה השיחה על דברי תוס' מסוים במסכת 

גיטין.
בשנת תרפ"ד2 הגיע כ"ק אדמו"ר מיקטרינוסלב בגפו. בעיר היה בית־מדרש של ביאליסטוק ]ישיבת נובהרדוק, 
שמרכזה הי' אז בביאליסטוק[, שם למדו טובי ה'מתנגדים'. היתה שם ספריה גדולה )'אוצר הספרים'(, וכ"ק אדמו"ר 
שהה שם זמן רב. הלומדים הקיפוהו בשאלות רבות, ויצאו מגדרם לשמע חידושיו והסברותיו – עד שרגילים היו 

לומר כי 'בנו של הרב מיקטרינוסלב בקי הוא בש"ס ופוסקים'...
מדהימה.  בבקיאות  אך   – בקצרה  התקיימו  התורניות  שיחותיו  וגם  בדיבור,  ממעט  אדמו"ר  כ"ק  היה  ככלל, 

לדוגמא: 'לדעת הרמב"ם במקום פלוני ההסברה היא כך, לאידך, שיטת 'ראשון' אחר היא כך וכך...'.
כ"ק אדמו"ר נהג ב"הצנע לכת" במאד. נודע לי, למשל, באותה תקופה, כי כ"ק אדמו"ר ערך נסיעה ארוכה כדי 

להשיג שערות עגל, על־מנת לכרוך בהן את פרשיות התפלין – מצרך נדיר בשעתו3.
החסיד ר' ניסן נמנוב ע"ה, בהיותו משגיח בישיבה בחרקוב, נהג להתפלל השכם בבוקר בבית־כנסת לא חסידי 
שהיה מרוחק מהישיבה )כדי להגיע לסדר חסידות – שהחל בשעה 7.00 בבוקר – כשהוא לאחר התפלה(, ופגש שם 

כמה פעמים בכ"ק אדמו"ר – שאף הוא התפלל שם )'ר' ניסן' ע' 31(.
                                                           )'ימי מלך' ח"א ס"ע 159 ואילך. 'שנים ראשונות' ח"א ע' 136(

 
בחודש תשרי תרצ"ה מינה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע את כ"ק אדמו"ר ל'מנהל־פועל' בישיבת תומכי  ־תמימים 
דווארשא )שם התגורר אז כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע(, התפקיד אותו מילא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ עצמו בחיי 

אביו - כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.
הגה"ח ר' יצחק הכהן הענדל ע"ה )שהיה מתלמידי הישיבה בשעתו( סיפר, כי בא' מלילות הש"ק בהן אמר כ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ מאמר דא"ח – קרא לו כ"ק אדמו"ר, וביקשו להכנס אליו למחרת כדי להבחן על המאמר. לבחינה 

דומה נקראו עוד רבים מתלמידי הישיבה, שגם הודרכו אז ע"י כ"ק אדמו"ר.
ככל הנראה, לא היתה אפשרות שכ"ק אדמו"ר ימשיך בתפקידו זה - עקב היותו אז אזרח בריה"מ, שיחסיה 

הדיפלומטיים עם פולין היו בשעתו בשפל, מה שמנע את המשך שהותו במדינה.
תומכי־תמימים  ישיבת  גם  עמו  עברה   – לאטוואצק  מגוריו  מקום  את  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  כשהעביר 
ותלמידיה; וכשביקר כ"ק אדמו"ר בחצר כ"ק חותנו – ביקשו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ להתוועד עם התלמידים, ואף 

לבחון אותם על הנלמד בישיבה.
הרה"ח ר' יוסף הלוי וינברג ע"ה סיפר על זיכרונותיו מאותה תקופה:

"כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע גילה את דעתו באזני מקורביו, כי ברצונו ]באותה תקופה, סביבות תרצ"ו[ למנות את 
חתנו, כ"ק אדמו"ר, כ'מנהל רוחני' של הישיבה. אך לא אסתייעא מילתא.

באחת ההתוועדויות אמר כ"ק אדמו"ר לחסיד שסבב בעיירות לעסקי מסחרו: "כאשר הנך מגיע למקום כלשהו 
- עליך להותיר שם שיחה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, און א איד וועט פון דעם צוקומען צו 'תשובה עלאה' )= ויהודי יבא 

מכך ל'תשובה עלאה'(.

ימים ראשונים
מכתב הרבי לבני כל הישיבות – לפני שבעים שנה

ב"ה, ה' אלול, ה'תיש"א
ברוקלין, נ.י.

לתלמידי מוסדות התורה בכלל, ובני הישיבות בפרט, ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

ולבבית  חמה  ברכתי  ולברכה,  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא  הלימודים,  זמן  התחלת  לקראת 
שלוחה לכם, אשר החונן לאדם חכמה בינה ודעת יאר פניו אליכם ותהי' ההתחלה וכל שנת הלימודים 

בהצלחה בכל הפרטים.
כל מעשה ומעשה של בני ובנות ישראל, צריך להיות בו כוונה ותכלית רצוי'. גם ימי החופש שחלפו זה 
עתה יש להם כוונה ותכלית, והן – להחליף כח ולהוסיף אומץ בכדי שתוכלו להמשיך – והמתחילים, 

להתחיל – לימוד התורה וחינוך הכשר ביראת שמים ביתר התמדה ויתר חיות.
הנני מקוה, ואני תפילה, כי תוציאו מן הכח אל הפועל את השקידה, ההתמדה והחיות הדרושים לקנין 
התורה, שהיא תורת חיים, מפי אלקים חיים, מורשה לעם ישראל שעליהם נאמר "ואתם הדבקים 

בה' א-לקיכם חיים כלכם היום".
ובימי חודש אלול אלה בפרט, החודש שמרגלא בפומי' דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
הנה  להבא,  על  טובות  וההחלטות  וחולפת,  ההולכת  השנה  חשבון  החשבון",  "חודש  בשם  לקראו 
בטחוני חזק, כי תעשו חשבון צדק ממה שראוי לשנותו לטוב ולתקנו בעניני הנהגה וסדר בעבר, בכדי 

אשר מכאן ולהבא יהי' לימודיכם והנהגתכם על הצד היותר טוב, לטוב לכם בגשמיות וברוחניות.
החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחד מכם, להוריכם שיחיו, 

למחנכיכם שיחיו, ולמנהלי מוסדכם שיחיו,
                                                                                  מ. שניאורסאהן
)אג"ק ח"ד ע' תנד־תנה(

*
]כ"ק אדמו"ר פנה לר' זלמן שי' דוכמַאן )שהי' 'בעל־שמחה' – לרגל חתונת בנו ביום א' ט"ו אלול 
י"ג  ימי המשתה מחתונת כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהיתה ביום  בּפַאריז(, ואמר:[ עומדים אנו בשבעת 

אלול )תרנ"ז(, וגם מחתונתו של אביו, כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, שהיתה ביום י"א אלול )תרל"ה(.
מיד לאחרי החתונה, בשבעת ימי המשתה, נקרא כ"ק מו"ח אדמו"ר לוויטעבסק להתייצב לעבודת 
הצבא )ואף שהי' רק בן י"ז שנה, הנה לפעמים היו נקראים קודם הזמן(, וטרם לכתו, הנה ע"פ הצעת 
החסידים, צבע והשחיר את פניו בפחם )"סַאזשע"(, כדי שיראה מבוגר בשנים ויפטרוהו. ולאח"ז חזר 

לליובַאוויטש )כנראה בו ביום( להתוועדות דשבע ברכות עם פנים מושחרות...
)ר"ד מש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשי"א – לאחר תפלת מנחה – 'תורת מנחם' ח"ג ע' 300(

חוט-השדרה של אלול
אאמו"ר  העצמות.  פשיטות  איז  אידן  ַא  פון  שפשיטות  שמע,  המשיח,  בהיכל  הי'  כשהבעש"ט 
]מהורש"ב נ"ע[ אמר שח"י אלול איז ַא רוקנביין ]= חוט־השדרה[; כלומר, כי ח"י אלול ]בשנת תק"ה 
)הולדת כ"ק אדה"ז(, ובשנת תרנ"ז )ייסוד ישיבת תו"ת([ הי' ביום הרביעי בשבוע, ויום הרביעי הוא 
חוט־השדרה של השבוע. ח"י אלול גיט ַא חיות אין 'אני לדודי ודודי לי'. ח"י אלול איז ַא חיות פנימי 
במסירה ונתינה".        )ר"ד יום ד', ח"י אלול תש"ז - יובל שנים להתייסדות ישיבת תו"ת - סה"ש ס"ע 451(

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

ט"ו-ח"י אלול תשפ"א.      גליון 26.      שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

 "...הגלות עומדת להסתיים, ועד כדי כך, אז די וועלט טרייסלט זיך שוין אויף מקבל זיין פני משיח צדקנו
] = שהעולם כבר מזדעזע לקראת קבלת פני משיח צדקנו[".   )ליל ט"ו בשבט תנש"א(

שבעים שנה לקבלת הנשיאות
)תשי"א-תשפ"א(

שנת המאה ועשרים להולדת הרבי

נושא  כל  לקשר   - נ"ע  לוי־יצחק  ר'  הגה"ק  אביו,  כדרך   - אדמו"ר  כ"ק  נהג  התוועדויות  באותן 
כי  יצויין  ועיסוקיהם של החסידים אליהם פנה, כשהדברים כלולים מכל פרד"ס התורה.  לשמותיהם 

באופן כללי מיעט בהתוועדויות, כיון שסירב לדבר בפניהם של זקני החסידים שהיו שם4.
                                                                              )'ימי מלך' ח"א ע' 415. שם ע' 442(

1      כצ"ל, כמבואר ב'שנים ראשונות' ח"א ע' 544.
2      יתכן שצ"ל: תרפ"ו. ר' מענדל הגיע לחרקוב רק בקיץ תרפ"ה )'תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית' ע' רסג. שם ע' תמב(.

3      ולהעיר מ'התוועדויות' תשמ"ח ח"ג ע' 117.
4     רשימת א' התמימים דאטוואצק מהתוועדויות כ"ק אדמו"ר - נדפסה ב'הוספות' לסה"ש תרצ"ב־תרצ"ה שי"ל לאחרונה.

לרגל ט"ו אלול, אנו מביאים בזה תמונה של 'תמימים' בכניסה 
לליובאוויטש. קיץ תנש"א )מתוך ארכיון התמונות של אגו"ח(.
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גילויים חדשים על דמותו של הת' הרב מנחם )נאחע( בנציון קרסיק ע"ה * 
לרגל ט"ו אלול יום התייסדות 'תומכי תמימים' 

בין קבוצת התלמידים ששלח כ"ק אדנ"ע לחברון לייסד בה את ישיבת "תורת אמת" היה ה'תמים' הנעלה 
מנחם )נאחע( בנציון קרסיק1 ע"ה, שהיה אישיות למופת בתורתו וביראתו * על הביקור ברוסטוב אצל הרבי 

הריי"צ, והקשר העלום עם הרבי נשיא דורנו * מתוך עדותו של בנו מר מרדכי )מוטל( שי' קרסיק
לאחר שחזר מהשליחות בחברון לליובאוויטש, בשלב מסויים היה בקרמנצ'וג, ועבד במפעל הטבק של 
גוראריה. בשנת תר"פ השתדך עם בת העיירה ליובאוויטש. חותנו היה החסיד ר' מענדל ליאדיער, דיסקין. 

לאחר מכן עבר לאודסה, בה נולד בנו מרדכי )מורדוך, מוט'ל( בשנת תרפ"א. 
בשנת 1922 )כנראה תשרי תרפ"ג( נקרא לרוסטוב על ידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, כדי לדון בעסקנותו 
הציבורית בעניני הכלל שבהם היה מעורב, בתוך הפעילות הגדולה של ה'תמימים' אז בהנהגת הרבי הריי"צ2. 
שם פגש את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. לפי עדות בנו מר מרדכי מוט'ל: "הוא היה אז מיודד מאד עם הרבי 

מליובאוויטש". את בנו הנ"ל, שהיה אז בן שנה וחצי, נטל עמו לרוסטוב, כדי להתברך מאת הרבי.

)נ(פלאות אראנו
"לימוד פנימיות התורה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו"

 " . . ובגמר כל הבירורים מתגלה אורו של משיח . . וענין זה נעשה במיוחד ע"י לימוד פנימיות התורה – שלימוד זה הוא החידוש בישיבת תומכי תמימים:
גילוי פנימיות התורה הוא ענין גילוי המשיח ברוחניות, כידוע דברי הצ"צ בזה. אלא שאדמו"ר מהר"ש אמר לו על זה, שרוצים שיהיה גילוי משיח בפשטות, ועי"ז פעל את הדבר 

כו' – שתיכף ומיד הותחל גם ענין זה באופן אמירת התורה של הצ"צ בכלל.
. . ובפרט לאחרי שעברו ארבעים שנה, תכלית השלימות דחב"ד )"לב לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמוע"(, בלימוד פנימיות התורה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו . . "

התמים, השליח והעסקן 

תורה חדשה
מאתי תצא

הסודות הגנוזים בפשט הזוהר
בתקופה האחרונה זכינו לכמה מאמרי דא"ח שי"ל בפרסום ראשון, לאחר עשיריות בשנים בהן 

היו גנוזים וספונים מעין כל בכתבי־יד נעלמים. 
" . . ודוקא בעת המלחמה, הנה לא רק שהוא פותח את כל האוצרות – אלא יתירה מזו, שהוא מבזבז אותם 
בלי שום מדידה והגבלה, ונותן אותם לאנשי החיל בכדי לנצח את המלחמה; והדוגמא מזה למעלה, שיש בחינת 
אוצר שכמוס וחתום מעין כל רואה, 'עין לא ראתה א-לקים זולתך', ובכדי לנצח את המלחמה עם היצר – העבודה 

ד'אתכפיא' – נותנים גם אוצר זה, ובאופן של בזבוז . . 

)ד"ה 'כימי צאתך' תשמ"ב – קונטרס י"א ניסן תשמ"ז – ס"ו(.

*
י"ל מאמר ד"ה 'השמים כסאי', מש"פ ראה אדר"ח   – וער"ח אלול  לקראת ש"פ ראה, מבה"ח 
אלול תשכ"ח, שלאחרונה נמצאה רשימה נדירה של תוכן המאמר )נכתבה ע"י הרה"ח ר' שלום ב"ר סימון ע"ה 

יעקבסאהן – נלב"ע י"ח מנ"א תשפ"א – ונמצאה בביתו לאחר פטירתו. הקונטרס נדפס לעילוי נשמתו(.

בסוף שנת תרפ"ז )אולי בתשרי תרפ"ח( הגיע ללנינגרד, בתוך כל החסידים שהגיעו אז, כידוע. אף הפעם 
נטל את מוט'ל עמו, והוא זוכר שהרבי הניח את ידיו הק' מעל ראשו ובירכו. לאחר עזיבת הרבי את בריה"מ 

הוא עבר להתגורר בשצ'עדרין, בשל הסכנה ל'תמימים' בעקבות מאסר הרבי הריי"צ נ"ע.
בשנת תרצ"ג, בעת הרעב הגדול בחבל אוקראינה, נפטרה בתו בת השנתיים, ר"ל.

בשנת תרצ"ו הורע מצבו הרפואי והוא נאלץ לעבור ניתוח דחוף. הוא לא הסכים בשום אופן לגלח את זקנו 
לצורך הניתוח, למרות הצעקות של הפרופסור.

הניתוח לא הצליח והוא נפטר בדמי ימיו בשצ'עדרין, ושם מ"כ.
מצורפים בזה מתוך האלבום המשפחתי: תמונה שלו בצעירותו. תמונת אביו הרב מרדכי שמואל קרסיק, 

ותמונת המצבה שלו בשצ'עדרין, משנת תשל"ו, שנתגלתה במפתיע באותה שנה.

1       אחיו של התמים הרב אליעזר קרסיק ע"ה, סבו של הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה.
2    מועלית בזה השערה בדבר הקשר בין פגישה זו לבין מעמד ה'כריתת ברית' עם תשעה מהתמימים, שאירע במוסקבה בשנת תרפ"ב )או 

תרפ"ד, לגרסה נוספת(.

)התוועדויות, תו"מ, תנש"א ח"ד, עמ' 542(

נצבים  בש"פ  נ"ע  אדה"ז  כ"ק  ע"י  שנאמר   – צמחה'  תוציא  כארץ  'כי  ד"ה  מאמר  גם  י"ל  במקביל, 
תקס"ו.

והאחרון חביב: לקראת ש"פ שופטים י"ל מאמר נוסף מכ"ק אדה"ז נ"ע, ד"ה ')זהר חיי־שרה( תא חזי 
באורייתא כמה רזין עילאין' )תקס"ה(, כפי שנכתב ע"י כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע. נצטט קטע קצר הימנו, 

כ'טעימה' בעלמא מריבוי הטוב והשפע: 
בשבחא  בהפלגת  לספר  כו'  עיני  גל  בפסוק  ר"א  דפתח  זה  במאמר  להפליא  יש  באמת  והנה,   .  .  "
דאורייתא. וסיים בדברים פשוטים, וסתר דבריו הראשונים בעוצם ההפלגה כאילו עמוק עמוק הוא מי 
ימצאנו וכו'. אך הענין הוא דבא להורות במאמר זה דרבקה יוצאת כו', על אמיתיות עומק רזין דאורייתא 

שהפליג תחלה". 
עד כאן מתוך המאמר, ויעו"ש ביאור הענין בפנימיות הענינים בהפלאה וכו'.

הרב התמים ר' מנחם נאחע 
קרסיק ע"ה.

 אביו, הרב מרדכי שמואל
קרסיק ע"ה.

מצבת ר' מנחם נאחע קרסיק בשצעדרין. תשל"ו. 
משמאל נראה – יבל"ח - בנו מוט'ל.



מוצאי ראש השנה, תרס"ו שעה שמינית
זה עתה באתי מן המחול, הנהוג אחר אמירתו של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק את המאמר השני 

דראש השנה אחר תפלת המנחה.
. . כעשרה רגעים - מינוט - עיכב אותי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק. כאשר נכנסתי, ברכתי את הוד 
כ"ק אאמו"ר הרה"ק בברכת שנה טובה ומתוקה, ואנשק ידי קדשו, והוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הואיל 
לשום את ידי קדשו על ראשי, ויברכני כשהוא יושב על הספסל - דיווַאן2  - העומד בין שתי החלונות 

אשר בכותל מערב, ועיני קדשו סגורות.
ובגמרו את הברכה אחז בשערות זקני וינשקני במצחי, ויאמר:

"אם כי שנה פשוטה - ולא מעוברת - היא שנה זו, אבל שנה כבדה היא ביותר".
לאיש  הגיד  לבלתי  גדולה  באזהרה  ויזהירני  כסיד,  לבנים  קדשו  ופני  דמעות,  זלגו  קדשו  ועיני 

מאומה. ויאמר לי לקחת את הטעלעג'3  והמכתבים שנתקבצו במשך הימים האלו לסדרם.
"שנה זו - אומר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק - דורש ברכה מיוחדת. ותסדר – אבל לא ידעו כי אני 
צוויתי כן - אשר בכל לילה ]מעשי"ת[ קודם אמירת סליחות, גם בליל שבת תשובה, יאמרו שלשה 
מנינים מהתלמידים בשלשה מקומות את כל ספר תהלים, אבל - מסיים הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק 

דברי קדשו - ראה הזהרתיך אשר לא תגלה לשום איש מכל אשר אמרתי לך".
*

עצוב הנני במאד, על השמועה אשר שמעתי מאת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, בעניני' של שנה 
זו, כי שנה כבדה היא ביותר, במה היא כבדותה של שנה זו לא הגיד, אבל מההקדמה הקצרה "ולא 
מעוברת", אפשר להבין כי כבדותה של השנה הוא בענייני הכלל וח"ו בענייני נפשות. ועתה בשמעי 
,"ַאיי גוואלד"4  אל  זו, הנני כמדומה מבין פירושם של הקריאה הלבבית  את עניין הכובד של שנה 
יחוס  יתברך  והשם  בנפשות.  בהנוגע  גם  וח"ו  כובד,  יהי'  הישיבה  בענייני  גם  אשר  זדים,  יעשקוני 

וירחם.
סדרתי שלשה מנינים מבין התלמידים, לאמירת תהלים בשעה השני' לילה, בשלשה מקומות: 
א( באולם הגדול של הישיבה. ב( במניין, זַאל הקטן. ג( על פי הצעת חבר ועד התלמידים, התלמיד 
החשוב מר שילם קוראטין, לקבוע המניין של אמירת תהלים בבית הכנסת של אהל היכלי הוד כ"ק 

אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
ועתה אשוב לכתוב את סדרי העניינים:

 ]ערב ראש השנה, תרס"ו[
לבית  בהלכי   - הטבילה,  מבית  באתי  השנה,  ראש  ערב  בליל  לילה5  שלישית  שעה  על  כרבע 
ובית הכנסת הגדול הנקרא  בין שתי הבתי כנסיות העירוניים, בית מדרש הגדול,  הטבילה עברתי 
בנימין שטיבל, הנה שתי הבתי כנסיות מוארים, וקול אמירת מזמורי תהלים בקול בציבור נשמע 
בחוץ. ובחזירתי ראיתי, כי גם המנין שבחצר - זַאל הקטן - מואר, וקול אמירת מזמורי תהלים נשמע 

בחוץ.
 . . כשבאתי לבית הכנסת לאמירת סליחות, הי' כבר הבית הכנסת מלא אנשים, ובעמל רב פינו 
בקרן  הכנסת,  בבית  למקומו  הרה"ק  אאמו''ר  כ"ק  הוד  וכשבא  הרה"ק,  אאמו"ר  כ"ק  להוד  דרך 
מזרחית דרומית, הכריז החזן הבעל תפלה החסיד ר' ישראל מאיר מועליזש: אשרי יושבי ביתך, 

בקול רועד, וכרגע ענו ואמרו אחריו כל הקהל הקדוש, בשפיכות נפש ובכיות גדולות.
מאותן  גדולה,  בהתרגשות  שהנני  או  טובה,  בהתעוררות  הנני  בעצמי  שאני  לפי  אם  אדע,  לא 
של  וקריאה  קריאה  כל  אבל  הרה"ק.  אאמו"ר  כ"ק  מהוד   - השיעור  בעת   - שמעתי  אשר  דברים 
הבעל תפלה רי"מ, מעורר אותי בהתעוררות גדולה, וכשהנני מביט בפינתו של הוד כ"ק אאמו"ר 
הרה"ק, ורואה עמידתו כפוף, נשען על ידו השמאלית, ומתמוגג בבכי רב, הנני כולי רועד, ואימה 
גדולה תלפפני, מבלי דעת מפני מה. ולא אכחד, כי בכיליון עינים, צפיתי לאותה השעה אשר יגמרו 
אמירת הסליחות, כי אמירתו הלבבית של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק את מזמורי הסליחות בכלל, 
ובבכי', הד' פסוקים שמע קולנו, השיבנו , אל תשליכנו, אל תשליכנו,  וביחוד אמירתו בקול רועד 

ותחנוני בקשתו באמרו עננו, הבהילוני ולא ידעתי נפשי.
כרגיל, הנה גם בשנה זו, גמרו אמירת הסליחות איזה רגעים - מינוטין - קודם שעה ששית, ובבואי 
לביתי הנה כשתי שעות אמרתי תהלים, והכנתי עצמי לכתוב הפ"נ שלי, ובשעת תשיעית בערך, 
עמדתי בתוך - כל החסידים, שעמדו לחכות לפתיחת הדלת, מחדרו6 של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, 

לקבל פתקי פ"נ של ערב ראש השנה.
כשפתח הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק דלת פתחו, קבל את פתקי הפ"נ. בגמרו, רמז לי לכנוס לחדרו - 
החדר שהי' מקבל ביחידות - ישב לו במקום קדשו, וקרא הפ"נ, כשעיני קדשו זולגים דמעות, יורדים 
על לחייו הקדושים, ונופלים על בגדו. ובגמרו לקרוא, ברך אותי, את רעייתי, ואת בנותינו בברכה 
כבוד אמי מורתי  ואת  כ"ק אאמו"ר הרה"ק,  הוד  ובהיותי מזכיר תמיד בפ"נ שלי, את  משולשת. 

הרבנית, הנה בצירוף הברכה אשר ברך אותנו כולנו, ברך את עצמו, ואת כבוד  אמי מורתי הרבנית.
בשעה אחד עשרה, נוסע הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, לבקר בהיכלי קדש, אהלי הוד כ"ק אאזמו"ר 
הרה"ק מוהר"ש והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק, ואני הנני נוסע עמו. פני קדשו של הוד כ"ק 
עיני קדשו או  כי  זאת אינו מביט על פני החוץ,  ונלהבים במאד, בנסיעתו  אאמו"ר הרה"ק רצינים 

סגורות, או מביט על רצפת המרכבה.
כבוא הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לבית הכנסת של האהל, הכריז הגבאי של אהלי הקדש ר' יוסף 
שאכנאוויטש, כי כל העומדים בהיכל קדשי הציונים, ייצאו וייכנסו לבית הכנסת. וכעבור כחמשה 
נכנס  עת,  בכל  כרגיל  הנה  הרי"ש,  והגבאי  קדש,  בהיכל  העומדים  כל  יצאו  הנה   - מינוט   - רגעים 
להודיע להוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק ולהוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש, אשר הוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק מתעתד לבקרם, ו]הגבאי[ מכין שם את הלאמפין של שמן. וכשיצא הגבאי הרי"ש, 
הכין הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק את עצמו לכנוס, ובעודנו עומד על מפתן האהל, אומר לי, כי נותן לי 
רשות הכניסה בהיותו שמה, - אשר כן הי' הסדר מפעם הראשון ]ב[ערב ראש השנה תרנ"ד, ככתוב 

ברשימתי דשנה ההיא.
קהל האורחים, אשר יצאו מהאהל ונכנסו לבית הכנסת, הנה כשנכנס הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק 
אל האהל, עמדו כשפניהם אל כותל צפוני, אשר שם הוא פתח הכניסה אל האהל, וממשיכי' את 
דליובַאוויטש,  האהל  בשביל  ביחוד  הנדפס   - לשון  המענה  פזמוני  אומרים  עוד  אלו  תפילותיהם, 

בשנת תרכ"ז נדפסו בהזכרת שמו הקדוש של הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר הרה"ק צמח צדק, ובשנת 
תרמ"ג נדפסו בהוספת הזכרת שמו הקדוש של הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר הרה"ק מוהר"ש - ומהם 
אשר כבר גמרו המענה לשון, ואומרים מזמורי תהלים, וכולם אומרים בלבבות נשברות ובבכיות, 
וגם אני הנני משתתף עם הציבור, ואומר מזמורי תהלים, ובאזני צוללים דברי קדשו של הוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק, אשר דיבר בעת לימוד השיעור בפרי עץ חיים, בענין דינא קשיא דיום א' דראש 

השנה, ורעד עובר בכל גווי.
כעבור כחצי שעה נכנסתי להאהל, וראיתי אשר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק עומד על עמדו כרגיל, 
בין שתי הציוני קדש, אצל מקום רגליהם הקדושים, ופני קדשו של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק למערב, 
ועיני קדשו סגורות ודמעתו על לחייו, ובידי קדשו אוחז את ספר המענה לשון, מזמן לזמן הנה ילולי 

יליל שאינו יכול לעצור בעד רגשותיו הקדושים, והרושם העז שפעל עלי כבד לתאר בדברים.

במקומה,  המרכבה  זזה  כאשר  אך  הנה  לנסוע,  במרכבה  הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד  כשישב   .  .
הנה שר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בחשאי לעצמו, די גילוי אליהו תנועה - הוא הניגון הידוע מהוד 
כ"ק אדמו"ר הזקן, שאומרים בו הפסוק "אלי אתה ואודך אלקי ארוממך", בההלל דחג הפסח בעת 
הסדרים, וחוזרים וכופלים הניגון - בלי התיבות - בעת ששופכין שיורי כוסו של אליהו להבקבוק - 
וראיתי כי פני קדשו של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק מאירים, ואם כי פני קדשו אדומים במאד מגודל 
ַא אינערליכע   – זה הנה רוח של הרגעה פנימית  ועיני קדשו כבולות7 מרוב בכי, בכל  ההתרגשות, 

בערואינונג - מרחפת על פני קדשו.

 
במקור.  שאינם  בשוה"ג,  אחדות  הערות  ובתוספת  המ"מ,  רוב  בהשמטת  רפ"ג.   - ר"פ  עמ'     1 
             בנוגע לשנת תרס"ו וה'קץ' שהיה על אותה שנה - ראה "קטע משיחת אחש"פ, ה'תש"ל"- נדפסה 

        בהוספות ל'המשך תרס"ו'. לקו"ש ח"ז עמ' 206. סעיף ג'. 
2     = ספה.

3     = מברקים.
 4    ראה לקמן )סה"מ תרס"ו-תרס"ז( עמ' רפ"ח, תיאור התקיעות בר"ה, שבהם קרא אדנ"ע "איי, 

       געוואלד" כו'.
5     בשעה שתיים ורבע.

6    = של חדרו . . שעמד לצאת על מנת לקבל פתקי פ"נ מהחסידים.
7    = נפוחות.

ליובאוויטש עכשיו

אוהלי הקודש בליובאוויטש. 
)באדיבות השליח הרב גבריאל שי' גורדון(

ליובאוויטש. הבית של הרבי נשיא דורנו. קיץ תנש"א.
)מתוך ארכיון התמונות של אגו"ח(.

מאורעות תרס"ו
הנבואה והזעקה

על ראיית העתיד של הרבי הרש"ב נ"ע לגבי מאורעות שנת תרס"ו, ועל ההתעוררות שנוצרה בעיירה ליובאוויטש באלול תרס"ה
שנת תרס"ו היתה שנה קשה, לאחר שבעקבות המהפכה הראשונה )מהפכת 1905( בתחילת חודש חשוון, פרצו פוגרומים ר"ל ביהודים בעשרות ערים ועיירות ברוסיה. התוצאות היו נוראות ומזעזעות. לפנינו 
עדותו של הרבי הריי"צ נ"ע על ראש השנה תרס"ו במחיצת אביו הרבי הרש"ב נ"ע שחזה מראש את פרוץ הפרעות ושפך דמעות כמים לביטול הגזירה * קטעים נבחרים1 בגליון זה ובגליון הבא אי"ה, מתוך יומן 

שהתפרסם לראשונה ב'ספר המאמרים תרס"ו-תרס"ז' )קה"ת תשע"ד(, אך לרבים אינו ידוע * העיירה ליובאוויטש בימים טרופים; התפילות וההתעוררות בשנה שהוגד עליה 'קץ' - -


