
"יובל היא"

לפני מאה שנה בימים אלו
)מספר  ההיא'  'המדינה  ברחבי  נורא  רעב  שרר  תרפ"ב־תרפ"ג,  בשנים 
בעקבות מלחמת  איש!(,  מליון  בכחמשה  מוערך   – רח"ל   – מרעב  הנפטרים 
אדמו"ר  כ"ק  תרפ"א.  בשנת  רוסיא  את  שפקדה  קשה  ובצורת  האזרחים1 
מהוריי"צ נ"ע השקיע אז מאמצים רבים כדי לסייע ולהציל ככל האפשר, ונלקט 

כאן מעט מאותן אגרות־קודש:
" . . הנה את ההצלה ממות ממש אשר עשתה חברת התמיכה בֹאכל ]=ארגון סיוע 
הומניטרי במזון[ "ארא"2 במדינתנו, אין לבאר, בכל מקום ומקום אשר פתחה בתי 
ֹאכל, בלי הבדל דת ולאום, החיו נפשות רבות. וכן בהחבילות בר ומזון הנשלח מאת 
אחינו,  אתם  ועתה,  נכונה.  בתמיכה  המקבלים  נושעו  ידם,  על  לקרוביהם  הקרובים 
תוכלו  לא  אשר   – והצמאים  הרעבים  אחיכם  את  חסדכם  הגדלתם  האחרונה  בעת 
לשער לכם, גודל היסורים, ואופני הרעב, ובפרט באחוזת אוקריינא, ואת מקרי המות 
ר"ל אשר קרו . . התחזקו אחינו יקירנו, והחזיקו ידי אחיכם הנדכאים והנשברים ר"ל 
הרעבים והצמאים, והוסיפו אומץ בעבודתכם החרוצה, ושלחו עזרתכם עד מהרה, 
כי ימי החורף ממשמשים ובאים, והקור מתחזק ביותר, הזדרזו בכל האפשרי, וֹבאו 
בכתובים אל מכיריהם במדינתנו לדרוש ולחקור על אנשים הפרטים הדרושים עזרה 

נכונה כאמור ויהי אלקים עמכם, אשר בכל אשר תפנו תצליחו"3 . . 
ואיומות צרורות, ל"ע  נוראות  ימינו כצל עובר, אבל בכנפיהם תלאו'  כי  . אם   .  "
ול"ע, אשר אתם עמם לּוקח ח"ו גם המוח והכח, ות"ל בעד העבר, ועל העתיד נקוה 
לד' כי לא יטוש חסדו הטוב מאתנו. הצרות הגדולות ר"ל, הנידודים, המחזות הנוגות, 
ר"ל  מהתעלפותו  המתעורר  וכאיש  וֵרַע,  אוהב  כל  מהלב  השכיחו  המדינה,  והסגר 
אשר לא ידע במה ידֵבר, ומה יהי' תוכן ונושא נאומו, בלול משמחה ותוגה כאחד. כן 
אנכי היום, מעבר מזה שמחה גדולה לראות מסירות נפש אחינו ב"י ד' עליהם יחיו 
במדינתינו על לימוד התורה וקיום המצוה, ומעבר השני עצב ויגון מהמצב הכלכלי 

וִמחָי' המרה, אשר אינו דומה שמיעה לראיית אנשים נופלים מרעב ר"ל.
הכותב  ניקולייב,  מעיר  שי'  חיים  אלי'  ר'  אלטהויז  ַמר  ידידי  מכתב  מונח  לפני 
 – ובמחנם  הנורא,  מהרעב  אנשי'  כמה   – ה'  ירחם  בכ"י,  מתים  בחערסאון  אשר  לי 
ניקולייב – ג"כ, עם רשימת אנשי', דבר המבהיל את הרעיון, והמחשבות מתבלבלים, 

ב"ה.           בדר"ח כסלו, עש"ק ב' כסלו - שנת הקֵהל - תשפ"ג.            גליון 50   

 "...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(

             מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

1.           ראה גם במדור "מלחמת רוסיה-אוקראינה" בגליון זה.
 ARA - American Relief Administration          .2  )= מינהל הסיוע האמריקאי(, ארגון שריכז את התרומות מרחבי 

           תבל לסיוע עבור האזורים מוכי־הרעב, והאכיל מדי יום כ-10 מיליון איש.
3.       ממכתב "ט' מ"ח תרפ"ג" – לאגודת ישראל סניף וינה – אגרות-קודש ח"א ס"ע רל ואילך.

4.       ממכתב "כ"ט שבט, ]תר[פ"ב" – להרה"ח ר' דוד מאיר רבינוביץ, באסטאן – אגרות־קודש חי"ד ס"ע רא ואילך.
5.       ממכתב "י"א מ"ח ]תר[פ"ג" – להרה"ח ר' שמואל מיכל טריינין – אגרות־קודש חט"ז ע' מט.

6.        ממכתב "כ"ב טבת תרפ"ג" – "אל קהל עדת ישורון . . אשר בארצות הברית" – אגרות־קודש ח"א ע' רלג.

             התבטלותו של ר' מיכל אפאצ'קער לאדמו"ר האמצעי
ר"מ אפאצ'קער אמר: ביים רבי'ן בין איך געווען פון עיילי בלא בר. מיט עם קאן איך אונטער איין דאך ניט זיין. ער זאל געזונט זיין, קאן איך אף איין ברעט ניט זיין.

]= אצל הרבי )אדה"ז( הייתי מאלו שהיו נכנסים אליו ללא צורך ברשות. עמו )אדמו"ר האמצעי( אינני יכול להיות תחת גג אחד. והוא )ה"צמח צדק"( – שיהיה 
בריא – איני יכול להיות עמו על קורה אחת[.

)ט' כסלו תרצ"ג - סה"ש תרצ"ב-תרצ"ה עמ' 125(

פנינה
'צוגעקומען

א פערל'

מה  ותורתינו  ר"ל  גועים ברעב,  ות"ח  תורה  בני  נא.  ד' הושיעה  אנא  צועק  והלב 
תהא עלי'. עזרה נכונה במדה גדולה, נחוצה בהקדם האפשרי. ועל כבוד הרבנים 
ופרנסי הקהלות וגבאי בתי כנסיות לעורר את לב אחינו ב"י לקום לעזרת אחיהם 

]ב[השעה נוראה כזו . . "4.
עזרה  ודרושים  הדורשים  לטובת  הפועל  העדר  על  לבבי  יכאב  מאד  מה   .  .  "
במאד  מתפלא  הנני  כולנו.  עלינו  ירחם  השי"ת  רק  עשות,  אוכל  מה  ואני  נכונה, 
מאד על העדר ההתעסקות לטובת אלו הרעבים והצמאים ר"ל באמת, אשר מיום 
אל יום יורע המצב בלחם ודגן, ומי יודע מה יהי' אחרית דבר זה, הרעבים רעבים, 
והצמאים צמאים, תואבים דורשים ומבקשים רחמים להצילם אותם ואת בניהם, 
לדאגת  בראשיתו  עמלו  איש  כל  כי  הדבר  אמת  אטומות.  כִאלו  חלילה  והאזנים 
ואין עושה  כה  ובין  וזה טרוד בעסקו  בלימודו  זה טרוד  עצמו, אבל מה לעשות, 
ואוכל  יזכני השי"ת   .  . ירחם השם  תעמולה להחיות נפשות הרעבים והצמאים, 
כולנו  עלינו  השי"ת  וירחם  והנשברים,  הנדכאים  אחינו  אל  וברכה  טובה  להביא 

לראות בנועם ישראל בגו"ר . . "5.
" . . גם בימינו אלה אשר ערפלי ֹחשך הרעב והבֹצרת ִכסו ארץ מולדתנו ואחינו 
בנ"י נתונים בצרה, נאנקים מדכאים מהמון מים רבים אדירים שבורי לב – נוסף 
על שאר יושבי המדינה – מהמון גלים גדולים אשר יסתערו יעלו על ראש יעקב 
– ר"ל – הנה אור נוגה הופיע מרחוק והאיר פני יושבי מדינתינו בתשורות שלוחות 
מוסדי  צירי  והשלום  החיים  מלאכי  והרחמים.  ָהֶרֶגש  בעלי  בשרנו  אחינו  מאת 
החסד אשר בחו"ל הביאו חבילות מזון ובר, ופתחו בתי אוכל לנפוחי רעב – מבלי 
הבדל דת ולאום – והצילו נפשות רבות ממות. ברכת אבות ואמהות ילדים וילדות 
והתומכים  העוזרים  המנדבים  האגודה  מיסדי  ראש  על  יחולו  ויתומות  יתומים 

להתברך ברכות מאליפות . ." . 

50גליון

"ימי החורף ממשמשים ובאים, והקור מתחזק ביותר . . "
זעקתו וקריאתו של הרבי הריי"צ נ"ע לסייע ליהודי אוקראינה בעקבות הרעב והקור 
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קול ילד בוכה – התביעה מכאו"א
לענינים שנעשים בעולם  בנוגע  נעשה מסביבו, אפילו  יודע מה  כזה שאינו  . במצב   .
שלו – איך אפשר לדרוש ממנו שישמע קול ילד בוכה, ולא רק בכיה שכלית, אלא גם 

בכיה מתוך שינה?!
ילד בוכה – מה מקום להפסיק  זאת ועוד: גם אם היתה מציאות שיוכל לשמוע קול 

מעבודתו ב"יחודים עליונים" כדי לעשות טובה לילד קטן?! 
והמענה לזה – ע"פ ביאורו של בעל השמחה ש"נפש השנית בישראל היא חלק אלקה 
ומורדים  "הפושעים  על  אפילו  ישראל,  איש  כל  על  נאמר  זה  שענין  ממש",  ממעל 
בתלמידי חכמים", שגם נשמתם היא לא רק "חלק אלקה ממעל", אלא גם )בתוספת 

תיבת( "ממש"! 
. . וזוהי ההנהגה שקבע הנשיא הראשון של חסידות חב"ד לדורותיו אחריו עד ביאת 

המשיח )וגם לאחרי זה(:
. יכול לחשוב לעצמו: מה לו, כגדול בישראל,   . כאשר פוגשים "ילד קטן" ברוחניות 
יפסיק מתורתו  ובוכה, שבשבילו  ונחבט  נפל מהעריסה  ולילד קטן ששקוע בשינתו, 

ותפלתו?!
וההסברה בזה – שדוקא בהנהגה כזו נראה וניכר תכונתו של נשיא בישראל, כדאיתא 
במדרש שכאשר הקב"ה לקח את משה רבינו לרועה על ישראל "לא בחנו אלא בצאן", 
והיינו, שלא בחנו בהנהגתו ביחס ל"נשמות", אפילו לא נשמות בגופים, אלא "בצאן" 
דוקא: "יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם - "הצלעה והנדחה" - כך חייך אתה 

תרעה צאני ישראל".

לכאו"א  הורו  זו  ודרך  שלאח"ז,  הדורות  בכל  ישראל  רועי  של  דרכם  היתה  וכך 
מישראל – בנתנם את הכחות הדרושים לכך – שגם כאשר נמצאים במעמד ומצב 
בוכה,  קטן  ילד  שפוגשים  בשעה  הרי  כו',  והבדלה  רוממות  של  ובתנועה  נעלה, 
אפילו בשינתו, צריכים להפסיק מעניניהם ולטפל בילד הקטן להביאו לידי מנוחה. 
יחודים  מעניניו,  שהפסיק  השמחה,  בעל  ע"י  שהתחילה  ההוראה  איפוא  זוהי 
עליונים כו', בשביל להרגיע ילד קטן. ומזה נולדה ההוראה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

שתבע ותובע וימשיך לתבוע מכאו"א,
]בכלל הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר תקיף בדעתו, ומעולם לא התעייף "לרדת לחייו" של 
מישהו )"דערגיין יענעם די יָארן"(... – דהיינו, לזכות אותו – עד שהצליח לפעול 
גדלה  שאכן  ויתכן  בעיניו,  הנראה  כפי  עצמו  מעלת  שתגדל  ככל  אשר  פעולתו[, 
ויום )לא רק מממונו, אלא גם(  יום  יתן בכל   – מעלת עצמו בפועל ממש באמת 
וכמאמר  ברוחניות.  גדול"(  "ילד  )או  קטן"  ל"ילד  ולסייע  לעזור  ונשמתו  מגופו 
בו  ולחיות  גשמי  בגוף  להתלבש  למטה  מלמעלה  יורדת  שנשמה  הבעש"ט 
שבעים-שמונים שנה, בשביל לעשות טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות, אפילו 

פעם אחת!
ולא לדרשה קאתינא; זוהי תביעה שתובעים מכאו"א מאתנו, אשר, מיד כשיוצאים 
מכאן, מבלי לדחות לאחר זמן, יתחילו לחפש ענין של "פרנסה" – למלא שליחותו 
בעשיית  להשתדל   – מישראל  כאו"א  נשמת  של  ה"פרנסה"  שזוהי  הקב"ה,  של 
טובה ליהודי, גם אם נדמה לו שפעולה זו אינה שייכת לדרגא ומדריגה שלו. ונכון 
לו  תביא  זו  שפעולה  כך,  בריה",  כל  שכר  מקפח  הקב"ה  ש"אין  בטוח  לבו  יהיה 

הצלחה בענינים שלו.
)משיחת י"ט כסלו ה'תשי"ד, תו"מ ח"א עמ' 231-233(

ימים ראשונים

אוצרות גאולה 
 "ותעמוד לגורלך לקץ הימין"

" . . ויה"ר שמהדיבור אודות ענין ה"גורל" נזכה תיכף ומיד לקיום ההבטחה "ותעמוד לגורלך לקץ הימין", וכמ"ש לפנ"ז "ותנוח", היינו, שהולכים 
לנוח קמעא, אבל תיכף ומיד "ותעמוד לגורלך לקץ הימין", בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש, תיכף ומיד ממש". 

)תו"מ תשמ"ח ח"א עמ' 325(                                                                   

תורה חדשה
מאתי תצא

תורת אדמו"ר האמצעי במפתח אחד

בימים אלו יצא לאור ספר חדש ומיוחד, 'מפתח מאמרי ודרושי כ"ק אדמו"ר 
האמצעי ודפוסיהם', בעריכת הרה"ח ר' אלכסנדר זיסקינד שי' פיקארסקי.

על  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  רשימת   - רגיל  בלתי  חידוש  נמצא  זה  בספר 
סדר השנים, אף שקשה ובלתי־אפשרי לתארך את רוב מאמרי כ"ק אדמו"ר 
האמצעי נ"ע, שבדרך כלל רשמם בעצמו, וללא תאריך. כעת נעשה לראשונה 

ליקוט מקיף הכולל את כל מאמריו )גם אלו שנמצאים עדיין בכת"י(.

כמו כן, נערכה רשימה ממאמרי אדהאמ"צ בחיי אביו כ"ק אדה"ז. 

בספר ישנה גם הקדמה מפורטת אודות אמירת המאמרים ע"י כ"ק אדהאמ"צ, 
והתבטאויות כ"ק רבותינו נשיאינו בנושא זה, ורשימות ביבליוגרפיות מקיפות 

על ספריו הק', והתבטאויות רבותינו נשיאינו אודותיהם.



"מיום שהותחלה המלחמה הרי אין יום עובר שלא ידברו בדבר ביאת משיח"
)רשימת אדמו"ר מוהריי"צ אודות אביו אדנ"ע - תורת שלום )מהדורת תשע"ט( עמ' 277(

ה'אדומים' וה'לבנים' 
גלגולה הקודם של מלחמת הרוסים באוקראינים 

האזרחים,  מלחמת  ברוסיה  פרצה  סיומה,  ועם  הראשונה  העולם  למלחמת  בהמשך 
שעיקרה היה ההתנגדות של לאומים שונים וקבוצות שונות לבולשביזם של לנין. "רוסיה" 
היתה אז כינוי כולל לכל המדינות שהיו תחת ממשלת הצאר. המהפכה התקבלה בברכה 
במרכז רוסיה, אך לא בדרום רוסיה, שטחה של אוקראינה. גם שם התפצלו המתנגדים 
לקבוצות שונות )וכן היתה התנגדות במרכז רוסיה(, אבל החלוקה העיקרית היתה בין 
ה'אדומים', הבולשביקים-קומוניסטים, לבין ה'לבנים', שברובם היו אוקראינים לאומנים. 
רוסטוב, הניצבת על הגבול שבין רוסיה המקורית לבין שאר רוסיה, סבלה משני הצדדים, 
והמאבק על העיר ניטש זמן רב. כך נראתה מלחמת האזרחים ממבטו של חסיד ברוסטוב, 

הרה"ח ר' לייבל כהן:

"בזמנים ההם היו המהפכות ברוסיא, מקודם בחורף תרע"ז שהורידו מכסא המלוכה 
בין  פנימית  מלחמה  נעשה  חדשים   9 בערך  וכעבור  השני,  ניקאלאי  הצורר  הצר  את 
המהפכנים גופא והיתה מהפכה שניה, ש]את[ השלטון תפסו ה'אדומים' – באלשעביקעס 

– ואדמו"ר נבג"מ גר אז ברוסטוב על נהר דן.
ואחרי המהפכה השניה התחלקה הארץ, כי בדרום רוסיא היו ה'לבנים' – דיא ווייסע – 
ובמרכז רוסיא היו ה'אדומים', ונלחמו זה בזה. ובקיץ תרע"ח היה כעין הפסקה להמלחמה 
רוסיא לדרום,  היינו ממרכז  ובסכנה לעבור ממדינה למדינה,  היכולת אבל בקושי  והיה 

היינו שיהיה היכולת לנסוע לרוסטוב לאדמו"ר. ."1
יצויין כי ה'לבנים' האנטי-מהפכנים הורכבו בעצמם מקבוצות יריבות שונות שדרשו 

לעצמם את השלטון, כך שהמצב הגיע לתוהו ובוהו מוחלט.  
ערים  במאות  פרעות  התחוללו  האזרחים  במלחמת  בתווך:  היהודים   – תמיד  וכמו 
היו  לפרעות  היסוד.  עד  ותיקות  קהילות  ונהרסו  יהודים,  רבבות  נספו  שבהן  ועיירות 
ביהודים  הפרעות  במקום.  כששלט  בתורו,  אחד  כל  הלוחמים,  הצדדים  שני  שותפים 
נעשו על ידי ה'לבנים'2, שהיו ברובם אוקראינים לאומניים, ושאר הקבוצות, אך גם ע"י 
ה'אדומים' בוצעו מעשי רצח רבים3. עם זאת, עיקר פגיעתם הייתה ברכוש, כדי להמחיש 
את התפיסה הכלכלית החדשה, שהרי הרכוש נמצא בידי האזרחים כתוצאה מהשיטה 

הקפיטליסטית הנוגדת את עקרונות השוויון הקומוניסטי...
מכיון  פוגרומים,  היו  לא  ובעיר  ברוסטוב  דניקין  חיל  החזיק  תר"פ  שנת  בתחילת 
לפי  כך  זה.  באזור  פרעות  במניעת  הסיוע  את  שהתנו  ובריטניה  מצרפת  עזרה  שקיבלו 
יהודיות  משפחות  של  טבח  בזכרונותיו5  מתאר  ששונקין  נחום  הרב  אך  אחת4.  גירסא 
סמוך לביתו, ע"י קצינים של הלבנים. לדבריו, אהדת היהודים הייתה לאדומים שהצילו 

אותם מידי הלבנים.
היתה אפילו הלשנה מטעם ה'לבנים' על הרבי הרש"ב שהוא חוגג את נצחונם הקרוב 
של ה'אדומים'! היה זה בעקבות חגיגת שמחת תורה )שנת תר"פ( בבית הרבי בשירה 
ובריקודים... אך על ידי אחד מראשי ממשל ה'לבנים' שהמליץ לטובה על הרבי, הוסרה 

ההאשמה6. 
בחודש טבת תר"פ )ינואר 1920( נכנסו גדודי הגנרל בודיונוב ותפסו את השלטון בעיר 
מידי ה'לבנים'. היה פוגרום קשה ברוסטוב, בעיקר נגד האוכלוסייה האמידה והעשירים 
)גם בקרב הארמנים( תוך כדי שוד כללי7. הדיביזיה הששית של בודיונוב שלחמה בחזית 

זו של המלחמה, הייתה ידועה לשמצה. 
הר"ל כהן היה אז, כאמור, ברוסטוב, והוא מספר:

היה  ביתנו  כי  ממש,  ביתנו  אצל  הייתה  והחזית  גדולה  מלחמה  הייתה  הזמן  "בזה 
עומד בגובה ההר שאח"כ מתחילה הירידה לנהר דן, ובזה הזמן יצאו הדעניקינעס ובאו 

)שאליהם  הדעניקינעס   – והלבנים  תר"פ(  שמות  פ'  לודאי,  קרוב  )בערך,  האדומים 
בתחנה  ונעמדו  ביצות  של  שטח  שהיה  רוסטוב  אחורי  נסוגו  הגרמנים(  גם  נצטרפו 
באטאייסק ונלחמו עם האדומים שהיו ברוסטוב כשני חדשים – ופעם אחת או ב' פעמים 
כבשו הלבנים בחזרה את רוסטוב, והיו רק יום או חצי יום ונסוגו לבאטאייסק, ואצל ביתנו 
ברחוב היו עומדים תותחים )פושקעס( . . ומהקולות של היריות היו מתפוצצים הזכוכיות 

מהחלונות, והדביקו פסי נייר על הזכוכית". 
והנה תיאורו של הפרופסור ללצ'וק, שצפה בכניסת הצבא האדום לעיר:

בידי  מהעיר  נהדפו  אך   )1919( בתרע"ט  לרוסטוב  לראשונה  נכנסו  "ה'אדומים' 
ה'לבנים'. הם היו אז בעיר יום אחד בלבד. היהודים ברוסטוב היו יותר בעד ה'לבנים' . 

דרך  לרוסטוב  השניה  בפעם  ה'אדומים'  נכנסו  תר"פ(  בטבת  )י"ז   1920 בינואר  ב-8 
רחוב טגנרוגסקי פרוספקט, שהיה ריק מאדם בשל הפחד מהבאות. חלק מהחיילים עמד 
פנו לרחוב  ירי לעבר צעדת הצבא. ראיתי איך שהם  יתבצע  לוודא שלא  על המדרכות 

הראשי - בולשוי סדובא. 
אירוע נוסף שאני זוכר מאז: קרסניארמייץ )חייל 'אדום'( אחד נכנס לבית החולים שבו 
היו הרבה שבויים 'לבנים' ויצא והכריז "הרגתי מפקד"! הם פגעו בעיקר במפקדים. גם 

אצלנו בבית החולים הם הרגו את הרופאים שהיו 'אופיצרים' )=מפקדים(.
ברחוב:  תלויות  שהיו  כרזות  שתי  זוכר  אני  האזרחים,  מלחמת  בעת  תקופה  באותה 

"הרוג ביהודים והצל את רוסיה"; "לגרש את היהודים לפלסטינה".  
גם באותם ימים קשים ונוראים לא נפסק הקשר האמיץ בין החסידים לרבי, וכשהתקרב 

חודש החגים תר"פ )1920( חיפשו החסידים דרך כלשהי להגיע אל הרבי לרוסטוב. 
ושוב תיאורו של הר"ל כהן, והפעם בהיותו בקרמנצוג:

ושם  נסיעה.  בכל  כרוכה  נפשות  וסכנת  מאד  קשה  הייתה  הנסיעה  ההם,  "בימים 
שמה,  שהיתה  מהישיבה  חוץ  והתמימים,  מאנ"ש  הרבה  ההם  בימים  היו  בקרעמענצוג 
והתחילו הרבה לטכס עצה איך לנסוע לרוסטוב לאדמו"ר על ראש השנה. ומצאו אחד 
עד  דנעפער  נהר  על  הקטנה  בהספינה  ונסעו  מנוע(  )סירת  לודקע  מוטורנע  לו  שיש 

יעקאטרינוסלאב, כדי למעט הנסיעה ברכבת שהיה סכנה, ומשם להמשיך ברכבת.
ונסענו בה הרבה מאנ"ש . . עד יקטרינוסלאב, ובאמצע הדרך היו לנו נסים גלויים. ירו 
עלינו כמה פעמים וגם סירה מלאה שודדים רדפו אחרינו ורצו לתפוס אותנו, אך בחסדי 
ה' לא השיגו אותנו, ות"ל באנו לשלום ליעקאטרינוסלאב. בבואינו לשם היינו במלון קרוב 
לנהר דניעפר והיינו שם בערך שבוע, ושם מצאנו הרבה מאנ"ש המתכוננים ג"כ לנסוע 
באמצע  כי  מסוכנת,  היא  רוסטוב  עד  שהדרך  מספרים  אך  השנה,  ראש  על  לאדמו"ר 
וגוזלים  לתחנה  אותם  ומורידים  יהודים  ברכבת  מחפשים  אילֹוַואייסק  בתחנה  הדרך 

וחומסים ומכים וכו'.
. . וגמרנו בלבנו לנסוע הלאה והשי"ת שעזרנו עד כה יעזור להבא, ויסעו אנו – הבאים 
מקרעמענצוג – ועוד נטפלו לנו הרבה מאנ"ש דיעקאטרינוסלאב. מובן שנסיעתנו הייתה 
שם  משלו  )אז  קוזקן  שני  נכנסו  והנה  אילוואייסק  לתחנת  ובבואנו  גדולים,  בפחדים 
הדעניקינצעס( והחלו לעשות חיפוש בין הנוסעים ולבדוק את הפאספארטין, וב"ה לא 
. ועל ראש השנה ההוא,   . עשו לנו כלום, והרכבת הלכה הלאה ובאנו לרוסטוב לשלום 

תר"פ - מבלי להביט על הסכנות הכרוכות בנסיעה - היה קהל גדול".

מלחמת רוסיה-אוקראינה ]יד[

1.      'לב הארי' עמ' 56 ואילך.
2.      ה'לבנים' שהיו נגד המהפכה, האשימו את היהודים שהם שהביאו למהפכה, וזו הייתה העילה ה'רשמית' לפרעות.

3.      ראה 'דור ודור' עמ' 34. 
4.      ב'ספר הזכרונות – דברי הימים' עמ' כה הוא כותב שבתחילה לא פגע דניקין ביהודי קרמנצ'וג, והיהודים היו 7.מרוצים. הפרעות 

החל מאוחר יותר בהדרגה.
5.      'זכרונותיי' עמ' 79.

6.      ראה "אשכבתא דרבי" עמ' 6.
7.     ראה 'זכרונותיי' עמ' 78.

)מתוך הספר "בתוך הגולה" פרק י'(



"שיתן השי"ת בלב השופט שאצא זכאי"
דפוס  בינה"  "אמרי  בספר 
נמצאה  תרכ"ב,  לבוב, 
בתור  חסיד  שרשם  פתקה 
האמצעי,  לאדמו"ר  פ"נ 
עלילה,  איזו  בסכנת  בהיותו 
בערכאות  למשפט  ועמד 
הגאולה  חג  לקראת  הגויים. 
אנו  האמצעי  אדמו"ר  של 
ארכיון  )מתוך  מפרסמים 

דמותו  על  מעט  ללמוד  ניתן  שממנה  זו,  פתקה  פרטי( 
חסידים  דמותם של  ועל  אלמוני,  חסיד  אותו  הרוחנית של 

בדורות הקודמים בכלל.

פ"נ לאדמו"ר זיע"א
ממקור  ר"ר  לעורר  אנא 
האמיתיים  והחסדים  הרחמים 
כמ"ש  רחמים  מכניסי  ע"ד 
בתשובת מהרי"ב ז"ל עבור צבי 

מרדכי בן גריינה ע"ה
צרה  בעת  כעת  שאני  היות 
ר"ל שיתן השי"ת בלב השופט 
ושישמור  בדין  זכאי  שאצא 
ביתי  בני  כל  ואת  אותי  השי"ת 
מכל צרה וצוקה ומכל הפחדים 
עבור  השי"ת  ושישלח  יכרתון.  מהרה  המלשינים  וכל  רעים, 
רפואת  רפו"ש  השי"ת  לנו  ושישלח  תורה,  חתני  חתנים  בנותי 
הגוף ורפואת הנפש בכל רמ"ח איברינו ושס"ה גידינו בתוך כלל 

אחב"י אכי"ר

שיר של יום
בהיותנו בשנת השמונים לפרסום ספרו הראשון של הרבי "היום יום", בחודש ניסן1 תש"ג, אנו מגישים בזה פתגם נבחר, לעידוד 

הבנת הפתגמים לאשורם ולעומקם, מתוך הספר "היום יום לעם".
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933. אמירה זו נמצאת ב'ספר יצירה' לגבי הספירות העליונות בעולם האצילות )העליונה והתחתונה(, וכאן במשמעות של 
הקשר בין הרוחניות והגשמיות, הזקוקות זו לזו, כי גם הנפש זקוקה למעלת הגוף, כמו שמבואר בחסידות )ראה לדוגמא, 

במאמרים הראשונים שב'ספר המאמרים תרנ"ט'(.

934. קדושתו וגבורתו של ה' - המרוממת והנסתרת מכל העולמות. 

269 כסלו

שלוש חכמות

ְסֵלו ז ּכִ

ת ֵהן: 
ֹ
 ָחְכמו

ׁ
ש
ֹ
ל ָ

ׁ
ש

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ָהִעְנָיִנים  ל  ּכָ ל  ֶ
ׁ

ִחיתּוָתם ש ּפְ ַרת  ַהְסּבָ ֶאְמָצעּות  ּבְ ַהּגּוף,  ֶמר 
ֹ
ח ּטּול  ּבִ ָחְכַמת 

ים ְוִתעּוָבם - ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

צּוָיה  -ֵכן ַמֲעַלת ָהרּוָחִנּיּות ַהּמְ
ֹ
ְכָלל(, ּוְכמו  ְורּוָחִנּיּות ּבִ

ׁ
ֶפש ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה )- ַהּנֶ ָחְכַמת ַהּכָ

ָרִכים ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם - ָחְכַמת  ַרת ַהּדְ ים, ְוַהְסּבָ ְכִלּיִ ִ
ׂ
ִאים ש ְ

ׂ
ש

ֹ
ת[ ּוְבנו

ֹ
ת ַוֲעִדינו

ֹ
ת ]ְראּויו

ֹ
ִמּדו ּבְ

ַהֲחִקיָרה.

ֶרת  ּכֶ ּנִ ֶ
ׁ

ֶמר ש
ֹ
ְך )ח ֶמר ְמֻזּכָ

ֹ
ח ֶמת ּבְ ּיֶ ֲעָלה ַהּקַ ַרת ַהּמַ ֶמר, ַהְסּבָ

ֹ
ַרת ַהּצּוָרה ַעל ַהח ָחְכַמת ַהְגּבָ

ֶטת(,  ֶ
ׁ

ֻמְפש )ְוֵאיָנּה  ֶמר 
ֹ
ח ּבַ ּוָרה 

ׁ
ְקש ִהיא  ר  ֶ

ׁ
ֲאש ּכַ ְוָקא[  ]ּדַ ּצּוָרה  ּבַ ֶמת  ּיֶ ַהּקַ ֲעָלה  ְוַהּמַ ַהּצּוָרה(   

ֹ
ּבו

יֵניֶהם,  ּבֵ יר  ְלַהּכִ ן  ִנּתָ ְהֶיה  ּיִ ֶ
ׁ

א ש
ֹ
ל ּבְ ַיַחד,  ְוָהרּוָחִנּיּות(  ִמּיּות  ְ

ׁ
ש )ַהּגַ ְוַהּצּוָרה  ֶמר 

ֹ
ַהח ְוִהְתַאֲחדּות 

ָרה ַאַחת ִנְבְראּו  ָרָאם, ּוְלַמּטָ ָתן"933, ֵא-ל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ָפן ּבִ
ֹ
ָפן ְוסו

ֹ
סו ָתן ּבְ ִחּלָ "ָנעּוץ ּתְ ֶ

ׁ
יָון ש ּכֵ

ָתּה 
ֹ
ְוָקא ְמִביִאים ְלאו ֶאָחד ּדַ ֵניֶהם ּכְ ְ

ׁ
ל ה', ּוש ֶ

ׁ
934 ש

ֹ
ן ֻעזּו

ֹ
ת ֶחְביו ַ

ׁ
ר ְקֻדּש

ֹ
ת ֶאת או

ֹ
- ְלַגּלו

ַרת ַהֲחִסידּות.
ֹ
ל ה' - ָחְכַמת ּתו ֶ

ׁ
 ש

ֹ
נו

ֹ
ְרצו ָעְלָתה ּבִ ֶ

ׁ
ֵלמּות ש ְ

ׁ
ש

933. אמירה זו נמצאת ב'ספר יצירה' לגבי הספירות העליונות בעולם האצילות )העליונה והתחתונה(, וכאן במשמעות של 
הקשר בין הרוחניות והגשמיות, הזקוקות זו לזו, כי גם הנפש זקוקה למעלת הגוף, כמו שמבואר בחסידות )ראה לדוגמא, 

במאמרים הראשונים שב'ספר המאמרים תרנ"ט'(.

934. קדושתו וגבורתו של ה' - המרוממת והנסתרת מכל העולמות. 
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