
  

 

gzt xac 
 

"minide el`d mixkfp iyrpem"1 

ãåáëì  íåé  øéäáä  ä  'úáè  ,íåéä  åá  ïãéã  çöð  á"èôùî  íéøôñä  "÷ñôðå  øåøá  éðéòì  ìë 
íéîòä    øùàñéøô  éáúëå  åðéúåáø  åðàéùð  íä  íúìçð  úéçöðä  ìù  úãò  éãéñç  áç"ã  ,åððä 

íéãáëúî  ùéâäì  éðôì  ðà"ù  íéîéîúäå  éù  'úà  äøôñ  éçëåðä  ,ììåëä  øîåç  øá  øåù÷ä  øåôéñì 
úùøô" ïãéã çöð ."÷åæéçì úåøù÷úää àðìéàì ééçã. 

*** 
øôñ äæ ììåë: 

 

øåãî    "i`n  d  'zah"  –  åá  àáåä  øåôéñ  úùøô  íéøôñä  ,øåôéñä  è÷åìî  íéðîåéäî 
úåîéùøäå  åîñøôúäù  êùîá  íéðùä  ,éôìå"æ  åðëøò  úà  íéðéðòä  ïôåàá  éùôåç  àììå  úåéøçà 

ììë ììëå ,åðáúëå ôò"æ úà àåìî øåôéñä. 
 

íé÷ìç  íéáåùç  øåôéñäî  íä  à  (íåâøú  êåúî  øôñä'    Despite All Odds  '=)úåøîì  ìë 
íééù÷ä-  øåôéñä  ìù  ùèéååàáåéì(2  éù"ì  øçàì  ïåçöéðä  ò"é  øôåñä  åãàãøå  ïîôåä3  ,íåâøúä  àåä 

ïôåàá  éùôç  àììå  úåéøçà  ììë  ììëå.  á  (øôñä'  åðåáùç  ìù  íìåò'  .â  (éðåúéò  ôë"ç  åòéôåäù 
äúåàá úò. ã (íéðîåé íééèøô  úåéåãòåíéîñøôúîä ïàë äðåùàøì.  

 
øåãî"    zwrv  jlnd"  –  úåçéù  ë"÷  åîãà"ø  úòá  èôùî  íéøôñä  úåéãòååúäá  é"á  èå" å

  æåîúùå"ô  ñçðéô  ä'îùú"äéá  úéììë  úåãéçéäî  ïëå  "ä  æåîú  ã'îùú"ä  .åðîâøú  ïôåàá  éìåìéî 
úà úåçéùä ,íåâøúä àåä ïôåàá éùôåç àììå úåéøçà ììë ììëå. 
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÷øô  :zetqed  –  úîéùø  ë"÷  åîãà"ø  íåéî  ä  'úáè  ä'ôøú"è  àâéøá4  .úåãòå  úéðáøä 
úéð÷ãöä  úøî  éç  'à÷ùåî  òéæ"à  ,äëøòðù  äúéáá  úôå÷úá  èôùî  íéøôñä  ,ìòù  äúåãò 

ììëá ,àå 'íéèôùîä äøîàù èøôá ,øîà ë"÷ åîãà"ø5 øùà ìòô äæ úà ïåçöéðä.  

 
* 

ä  úðùá  øùà  ïééöì  ùé'ðùú"åä  áá  íéîéîúä  éãéîìú  åàéö-770  äøåùú  ãåáëì  íåé 
øéäáä ä 'úáè , äáåè÷ìð úåçéù éáøäî ìò ä 'úáè  øùàúðùî ä'îùú"æ ãò úðù ä'ùðú"à. 

 

éáøäì  òéâä  äøåùúä  ÷úòäùë  ,éáøä  ìéàåä  áåúëì  ìò  äøåùúä  äîöò  äæá  ïåùìä :
"die"x lertiy dlert dievx d`elina ek 'xikf` dr"v." 

 
* 

ðä ìë"êøòð ìò è÷ìðå "éù ìàåîù íéîúä é 'ïàîøòáéì. 
 

åðéúãåú  äðåúð  ìëì  åìà  åøæòù  úðëäá  øîåçä  ,øùà  íéáø  íä  àå"à  íèøåôì  ,î"î  ïééöåé 
ïàë  íéãçà  íäî  øùà  åøñîúä  ïôåàá  àöåé  ììëäî  ,äøä"çø    'éåì"éù  ö  'ååàîéæà  ,äøä"ø  ç '

î"éù î 'äøäå øòìòô"ø ç ' ïåéöðá)øá"ô (éù 'óøà÷. 
 

åððä  íéåå÷î  øùà  õáå÷  äæ  ìåòôé  äìåòô  éåöø'   äàåìéîá–  ìò  íéàøå÷ä  ,êîñîå  äìåàâ 
äìåàâì øùà î"ïãéã çöð "äæ  äëæð ïãéãì çöð ìåãâä ,úàéáá ìàåâ ÷ãö ,äøäîá åðîéá ùîî. 
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"i`n  d 'zah?" 
 
 

 .ליובאוויטש בבית" אדמה רעידת "מתחוללת ה"תשמ'ה בשנת תמוז בחודש
 
 ארגזי  כמה  בחשאי  נלקחו  ה"תשמ  בחורף  ;לכן  קודם  חודשים  כמה  כאשר  זה'  הי
 .אלמוני י"ע , איסטערן פארקוויי770-ב השוכנת 'ד"סידי חבחדת אגו' מספריית ספרים
 

 קרוב  אלא  אינו  אשר  הגנב  של  זהותו  דבר  היוודע  עם  מתעוררת  הגדולה  המבוכה
, ע"צ  נ"רייוהמ  ר"אדמו  ק"כ  של  ונכדו,  הרבנית  אחות  בן',  גורארי  בארי,  הרבי  של  משפחתו

 .רב הון להם המיוחס הספרים מכירת בזכות להתעשר ביקש אשר
 

 .ליובאוויטש בתולדות ומסעירה ארוכה פרשה של תחילתה זו היתה
 

ביחידות ו  זו  בהתוועדיות.  ה"תשמ  תמוז  ב"י  בהתוועדיות  רק  לציבור  נודעה  הפרשה
 ה"תשמ'ה  פנחס  פ"ושבת  פרשת  בלק  ש,  בתמוז  ו"טד  בהתוועדיותד  תמוז  וכן  "לאורחים  בי

וביחידויות   אלו  בהתוועדיות  הרבי  דברי  בעקבות  .הגנבה  למעשה  ברבים  הרבי  התייחס    –
 קוראת  היא  בה  רשמית  הודעה  'ד"סידי  חבחדת  אגו'  פרסמה'  ד"אגודת  חסידי  חב'לחברי  
 .'לספרי להחזירם  הספרים ללוקחי
 

 .ה"תשמ'ה לחורף רנחזו הספרים פרשיית על כללית תמונה לקבל כדי
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  שספרים  יקרי  ערך ליובאוויטש  בניו  יורק  הבחין  לפתע  צוות  ספרית  ה"תשמ'ה  בחורף
  קבלה  והן  פירושים ספריהכוללים  הן  פרשנות  נדירה  על  ,  לחסידות  וליהדות  כולה

 . נעלמים מן המדפיםך"מופלאים על ספרי תנ
 

 :' הספרי על כך הרב שלום דובער לוין מנהלמספר
 
מסתבר  שבמשך .  לשבתות,  לפעםמפעם  ,  בא  לביתם'    ורעייתו  היג"  של  הרשבנם"
שעדיין ,  ע"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כלוקח  ספרים  מחדר  יחידות  של  '  הי,  ה"תשמ'החורף  

  הולך  עם אותוהיינו  רואים  ,  במוצאי  שבתות.  לא  היתה  לנו  גישה  אליו  באותה  תקופה
 .יכול לחשוב ולדעת במה מדובר' היאבל איש לא , מזוודות למכוניתו

 
',   מעובדי  הספריווילהלםסיפר  לי  הרב  יצחק  ,    מסוים  בין  פסח  לחג  השבועותבשלב

  ספרים  מהאוסף שחסריםכי  נדמה  לו  ,  צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כאחראי  על  אוסף  ספרי  '  שהי
'   זמן  לא  היבאותושכן  ,  אבל  אינו  יכול  לומר  זאת  בוודאות,  צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כשל  

ניתן ,  וכעבור  שבוע',  בספריקבענו  סימנים  שונים  .  ל"קטלוג  מסודר  לספרים  שבאוסף  הנ
 ". זהות הגנב עלו בתוהואחר הנסיונות לעקוב .לראות בבירור כי נלקחו עוד ספרים' הי

 
  בספרים  עתיקים די"חבסוחר  לנודע  ,  ה"תשמ'  חג  הפסח  הסביבותאותו  זמן  בב
הוא  הודיע  על  כך .    למכירהמוצעים  'ד"  חבחסידי  אגודת'אשר  ספרים  מספריית  ,  ק"באה

'   לתפוס  את  אלו  שחדרו  בגניבה  לספרי  מעקביםהחלו  מידבעקבות  כך  ,  מיד  למזכירות
 .ונטלו את הספרים

 
חיים '  עד  אשר  ר,  פרי  הנסיונות  לגלות  את  האחראי  להיעלמות  הספרים  לא  נשאו  כל

 תיקן,  ל"ם  על  האוסף  הנאחראיהמ'  שהי,  ם  ממשרתי  בית  הרב  הנאמניםאברוך  הלברשט
 .  עוד לפני חג השבועותמצלמה נסתרת אשר הותקנה במקום

 
–  של  אותה  שנה  סיוןב  "יום  כשבועות  מספר  סרט  המצלמה  נשאר  ריק  עד  אשר  ב

בשעות  המאוחרות '  למרתף  הספרי,    של  הרביאחיינו'    תועדה  עליו  כניסתו  של  בארי  גורארי
תוך  כדי  שהוא  נושא  עמו  שקיות  מלאות ,  ן  זמן  קצר  לאחר  מכל"  ועזיבתו  של  הנבלילה
 .ספרים
 

כשהרבנית  שמעה  את  זאת   ,ל  הגניבהחיים  ברוך  הלברשטאם  לרבנית  ע'    הודיע  רמיד
 .ה"חב' מספר ר, "היא היתה נראית מזועזעת", אמרה שהיא איננה יכולה להבין כזה דבר

 
 ז"שנ'  ר  ח"ביקשה  מהרה,    אשר  מיד  כשהרבנית  שמעה  על  הגניבה6  מסופרבקשר  לכך

 .ג. בו גרה אמו של ב770-לבדוק מיד את המזוזות בקומה העליונה שבה "ע' גורארי
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  ובנו צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כ  נכדו  של  הוא.  ג.עם  היות  שבאשר    ידעו  ד"חסידי  חב  –

י זר'  פרטי  שחי  בניו  גאדםאך  עם  כל  זה  בתור  ,  העולמישל  מנהל  ישיבות  תומכי  תמימים  
,   ליובאוויטש  בפרטמתנועתה  כבר  זמן  רב  שהוציא  את  עצמו  ז,  בתחילת  שנות  הששים  שלו
  לא  היה  לו  שום  קשר  עם 770-  בשגרוהביקורים  אצל  הוריו  מ  וחוץ,  ומהיהדות  הדתית  בכלל

  – .ד"הרבי ואנשי הצמרת בחסידות חב
 

' הרבנית  חי(  ודודתו  שאמובאומרו  ,    נתבקש  להחזיר  את  הספרים  הוא  סירבל"כשהנ
פ "עכ  (התעקש  שהספרים.  ג.ב',  מהספרירשות  לקחת  ככל  שלבו  חפץ  נתנו  לו  )  ע"מושקא  זי
  אודות כשנשאל,  והוא  מתכונן  למכור  אותם  תמורת  סכום  הגון,    שייכים  לו)חלק  מהם

  של מלבוהשמועה  הוכחשה  מכל  וכל  ונמצא  שקר  גמור  הבדוי  ,  אישור  כלשהו  אצל  הרבנית
 .ג.ב

 
 .כת הזעקה הופעלהומער'  כתגובה לגניבה הוחלפו המנעולים של הספרי

 
  הספיק  לגנוב שהואהחל  במכירת  ארבע  מאות  הספרים  .  ג.  נתברר  אשר  בבנתיים

  בקניית מרובהגילו  התעניינות  ,    סוחרי  ספרים  באירופה  ישראל  וארצות  הברית.'מהספרי
כאשר ,  שוויצרילסוחר  $  69,000  נמכרה  בסך  ט"הגדה  של  פסח  משנת  תקי,  הספרים  הללו

  לחסידי נודעמאוחר  יותר  .  150,000$וחר  עתיקות  שמוכן  לשלם  הלה  מוכר  את  ההגדה  לס
  הצוות  חשד  במכירת ל"תאך  ,  במהנטן'  פנה  לבית  מכירה  פומבית  השייך  לכנסי.  ג.  שבד"חב

 .בספרים לסייע לסחור ל"ונענה בשלילה לבקשת הנ, סחורה גנובה
 
 

 :ד הספרים שנגנבו"צילום המודעה ע
 

התערב ,    של  אביוהפצרותיועל  אף  ,  את  הספריםסירב  שוב  ושוב  להחזיר  .  ג.  בכאשר
הרבי  ביקש .  ג"  הרש– אביובאמצעות  ,  הרבי  בעצמו  והחלו  דיונים  בין  הרבי  ובין  הנכד

  שייכים הספרים"היות  ו,    מהרשיותר  להחזיר  לו  את  הספרים  באופן  ידידותי  וכמה  ל"מהנ
 ".האמיתיובהחלט יחזורו לבעליהם , לקהל החסידים

 
  אין  זאת אשרהספרים  מעידה  גניבת  תיחסותו  של  הרבי  לפרשת    לציין  אשר  הכדאי

רחמנא ,  הנשיאות  מדובר  בנסיון  של  קטרוג  על  םאי  כ',    שכך  יש  להתייחס  אליגרידאגניבה  
  לידי  ביטוי הבאה,  היטב  בעגמת  הנפש  המצמררת  בה  מצוי  הרבי'    הוכחה  לכך  מצוי–ליצלן  

 .כפי שיתואר להלן, במישור הפומבי
 
 

* * *
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עם  הרבי   ליחידות  ח"נקראו  חברי  וועד  אגו,    הנכד  עלו  על  שרטוןעם  שהדיונים  אחרי 
הרב  חיים  מרדכי ,  ליחידות  זו  נקראו  הרב  בנימין  אליהו  גורדצקי.  ה"תשמ'ה  תמוז  ח"בר

והרב  ניסן   '  גוראריז"  והרב  שנץ"פנחס  כמשה  הרב  מרדכי  מענטליק  והרב  ,  חדקובאייזיק  
 .'ח"אגו'כחברי וועד ,  רסקיןדוד הרב א"דל ויבלחטמינ

 
 .של הרבי'  לחדרו הקזו אחד מהמזומנים לא ידע אשר גם יתר חבריו זומנו לשעה כל
 

הרבי  אמר .    פשרםאת  השמיע  בפניהם  דברים  סתומים  שאיש  מהנוכחים  לא  ידע  הרבי
עליהם  בפומבי יספר  ,  תמוז  ב"עד  י,  כתוצאה  משיחה  זו,  כי  אם  הדברים  לא  יסתדרו,  אז

שכן ,    לא  הבין  במה  המדוברמהנוכחיםכאמור  איש  ,    תמוזב"חג  הגאולה  ישל  בהתוועדות  
 .לא היו בסוד הענינים, גם קודם לכן

 
, נכתב  מיד  בתומה,  "דברים  זכרון"  הנושא  את  הכתורת  היחידות  מיוחד  מפורטוקול

 . המשתתפיםי"ע
 

 :7 נאמר בפורטוקולוכך
 
 ה" תמוז תשמח"דר' ב. ה"ב"
 

, מ"  לשמוע  אשר  אנו  החזכינו  –  חודש  הגאולה  –  ה"תמוז  תשמ'  יום  חמישי  א,  היום
 נ"הר,  ץ"  כפ"הרמ,    מענטליקמ"הר,  חדקוב  א"הרחמ,    רסקיןד"הר,    גורדצקיא"הרב
 8  בשעה  א"  שליטר"  אדמוק"של  כ'  מזומנים  ליכנס  לחדרו  הק,  אריה-גור  ז"הרש,  מינדל
 .בערב

 
 ח"  מוק"  הולדת  וחג  הגאולה  של  כיום  מתקרב  :  הואיל  לאמרא"  שליטר"  אדמוק"כ

יתברך  לאמר  זאת  בעת '    שמקוה  בעזרת  הוהגם,    והיום  הוא  ראש  החודשר"מודא
  הענין  בפרטיות  ויוכל  להיות  איזה לבאראבל  אז  אי  אפשר  ,  ההתוועדות  של  חג  הגאולה

 :על כן אומרו עתה בפנינו, יניקה
 

והשם  הזה  הוא  לא  כדי  לפטור ,  "ד"חב  חסידי  אגודת"  הוא  על  שם  770  הזה  של  הבית
  והחדרים  וכל  המקומות  הוא הביתכי  אם  כן  הוא  באמת  שכל  ,  ממסים  של  הבית

  להפצת  המעיינות  חוצה  שזהו השייכיםשמתפללים  ולומדים  תורה  וכן  עושים  בכל  הענינים  
 ".ד" חסידי חבאגודת"פעולות של 
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  שוקל  בפני  עצמו ואחדשאם  יחלקו  היורשים  בניהם  אז  כל  אחד  ,  8  בירושה  הואהדין
 .ואם חלקו פטורים מהקלבון, ונותן קלבון

 
  ולפי  זה  הכל  שייך –  ר"אדמו  ח"  מוק"  כ–  עתה  לא  נעשתה  חלוקה  מהמוריש  עד
שייכים  כולם '    הבית  וכווכליתשמישי  ,  והביכלעך  והכתבי  יד,  וכל  הספרים,  להמוריש
,   ועד  בלי  שום  חלוקהולםלעוישאר  כך  ,  מה  זרעו  בחיים  אף  הוא  בחייםט  שובפר,  להמוריש

 .וברור שזהו רצונו הקדוש של המוריש
 

  איזה ל"  מכל  הנלקנות  יהיה  מי  שיערער  על  זה  ומי  שהוא  ירצה  להשתיקו  וירצה  ואם
והנני  אוסר ,    ולא  אקבלנו  ממנובזהאיני  רוצה  בשום  אופן  ,    ליתן  לי  במתנהי"ביכלעך  או  כת

 . מליתן יותר מכדי דמיהםיםשבוי מרוטנבערג מפדיון מ"וידוע תשובת מהר. זה
 

  ויקרא  בשם ר"  אדמוח"  מוק"כ  על  שם  ד"  יעשו  בית  בכפר  חבו"  בארץ  הקודש  תוכן
, שם  מקום  תפילה  ותורה  להפצת  המעיינות  חוצה'  ויהי,  "  יוסף  יצחק  ליובאוויטשאהלי"

 .ה" על זה בסףכוכבר יש לי , ויהיה כסף הדרוש על זה
 

  ומציע  שנהיה  שותפים ד"חב  לאגודת  חסידי    זה  לפני  אלו  הקרואים  ששייכיםומוסר
, ל"בהחלט  שיהיה  הכל  כמו  שאומר  בהנ'  הק  בדעתו  א"  שליטר"  אדמוק"וכ,  עמו  בזה

 .וכולנו הסכמנו לבקשתו והצעתו
 

' ויהי'    כרצונו  הקיהיהעל  זה  שום  ערעורים  ממי  שהוא  והכל  '    בטוחים  שלא  יהיואנו
  שוכני  עפר  והוא ורננווהקיצו  ,  טפחיםבחסד  וברחמים  בטוב  הנראה  והנגלה  למטה  מעשרה  

 ". צדקנו בקרוב ממשמשיחבתוכם ולקבל פני  
 

  אז  הרבי להםאמר  ,  בין  היתר.    הרבי  עם  המזומנים  ארכה  כמחצית  השעהשיחת
  בחיים  אף זרעו"וכש,  צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כשהוא  בחר  בהם  היות  והם  היו  החסידים  של  

 "הוא בחיים
 

 בכפר"  ד"  חסידי  חבאגודת"עול  כהוראת  הרבי  בית    היחידות  התחיל  לפלאחרי  מיד
ואחרי .    עבורוהוקצה  בנתיים  פעל  הבית  מתוך  מבנה  זמני  שוועד  הכפר  .ו"  תק"  באהד"חב

 .9שלו בניו יורק', תאום'הבנו בית באותה דוגמא ממש של  ) בזמן קצר יחסית(כמה זמן 
 

* * * 
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כדאי  לציין  אשר .  (הספרים  התייחס  הרבי  בפעם  הראשונה  לגניבת  ל"  תמוז  כנב"בי
לא  דיבר  הרבי  בענין  הספרים  ורק ,  'לטלויזי'  חי'בהתחלת  ההתוועדות  כאשר  שודרה  

 .)כאשר כבר נגמר השידור  רק אז  התחיל הרבי לדבר בענין גניבת הספרים, לאחרי זה
 

 :תמונה מהרבי בהתוועדות
 

  התאספו  והחליטו  את 'ד"סידי  חבחדת  אגו'חברי  תחלה  אשר  הב  ודיע  ההרבי
 : דלהלןההחלטות 

 
 .'ד"אגודת חסידי חב'להוא  שייך 770הבנין אשר  לפרסם .א

 
  לכן ד"  אותו  לכתחילה  לאגודת  חסידי  חבנתן  שבנוגע  לבנין  הזה  בעל  הגאולה  כיון"

  חוקי פ"  ע  פטורה  מכל  המיסיםח"  שאגוכיוןהוא  גם  לא  שילם  שום  מיסים  על  הבנין  
 .....המדינה
 

זה   –  ל"  ומאי  קמ  –    יסייעו  בזהגםוודאי  שכולם  ,    גם  החליטו  באסיפה  הזאתשלכן
השייכת   בית  יהוזאשר    הכי  בלאו  שזה  מפורסם  פ"דבר  פשוט  שמפרסמים  אותו  אע

זאל  דאס '  זה  וציווה  אז  מאתכך  רצה  בעל  הגאולה  וכך  הוא  רשם    –'  ד"אגודת  חסידי  חב'ל
  שקראו  לזה כמו  –'  קופקע,  'ושטר  המקנה'  ל  הדברים  בשטר  קני  עם  כרערעגעסטרי

 ושיתפללושל  הבית  הזה  וכמובן  רצה  וגם  הנהיג  זאת  שיתפללו  בבנין  הזה    –  אברוסי
 ."ושתהבפרט באותו בנין ששם היתה הדירה הפרטית שלו גם כן ששם הוא ישן ואכל 

 
ר "  אדמוק"כ  ללמוד  בדירתו  של  וכולל  יתחילאשר  האברכים  הלומדים  ב.  ב
 .ע"צ נ"מהוריי
 
 ... שלובמקוםשימשיכו להתפלל שם ,  גם החליטווהלכך"
 

  התורה  בכלל  ולימוד  תורתו ובלימוד  הרי  צריכים  להשתדל  שימשיכו  בתפילה  במילא
 ".במיוחד
 
  אגודת בית"  הכיתוב  ע"צ  נ"מהוריי  ר"אדמוק  "כ  התגורר  ו  שבהבניןשיכתבו  על  .  ג

 ". יוסף יצחקהליא "משניתם כותרת ע, "ד"חסידי חב
 
  זאת  שנוסף  לזה  שזה  נקרא  בית לקומהשגם  יקראו  שם  ...    שרוצים  להוסיף  מה"

  בעל  הגאולה  אבל  נהוג  בעולם  וגם קבע  את  זה  אי  אפשר  לשנות  כך  ד"אגודת  חסידי  חב



  

  ישנם  השמות  כמו  שקוראים כ"ואח  השם  הכללי    –נהוג  בתורה  שישנה  הכותרת  הכללית  
 ... כותרת משנית-לזה 

 
בתור אז  מכאן  ולהבא  '  ד"  חבחסידיבית  אגודת  '  גם  נוסף  על  זה  שזה  נקרא  כך
  הכותרת  המשנית  שזה גם  לזה  'יהי  ',אין  להרהר  אחריאשר  והחלטה  גמורה  ,  החלטה

 ". 'אהלי יוסף יצחק'
 

 .ל הרבי לספר על מעשה הגניבהי מכן התחלאחר
 
מקרה ,  רע  לדאבוננושאי,  עד  כדי  כך,  הגלות  אנו  בחושך  כפול  ומכופל  דזמן  נמצאים"

 : לקרות דבר כזהשעלוליכול לשער ' לא הי' אשר אף א, חמור ביותר
 

שהוקמה  וטופחה '    ספרי  –  ליובאוויטש  האחרונה  נכנסו  אחדים  לספריית  בתקופה
 . ולקחו משם ספרים – דורנו נשיא ר" אדמוח" מוק" כי"ע

 
אבל  כאן .  הלא  יידע  מאומ'  אשיצליחו  להחבא  ואף  ,  שיערו,    שנכנסו  לשםאלו
הבחינו  בהם  וראו ,    שבעת  שיצאו  משם  –"  מופת"והראה  ,  ר"  אדמוח"  מוק"התערב  כ

 !אותם בני אדם
 
,   אין  בדעתו  להחזירם  –)  פ"עכ  (זהעדיין  ישנו  מי  שלא  החזיר  מה  שלקח  ובשלב    .  .  .

תוך  כדי  טענה ,    ספרים  נוספיםלקחתאלא  שמטכס  עצות  ותחבולות  כיצד  יוכל  ,  ולא  עוד
 ".ירושהבתור , כות תביעה על חלק מהספריםשיש לו ז

 
הרבי  שלל ,  'לספריעל  מנת  להחזירם  .  ג.רצו  לקנות  את  הספרים  מב  חסידים  אשר  היו

  הכסף  אם  הוא  יראה אתואמר  שמי  שכבר  קנה  את  הספרים  יקבל  חזרה  ,  זאת  לחלוטין
 :שטר מכירה

 
על ,  סידים  כאלו  טיפשים  בין  חשישנםשכיון  ,    שרוצים  להזהיר  כאן  ולהבהירמה"

  אנו  נמצאים  בזמן  של  חושך  כפול מ"מ,  אף  שנשיא  דורנו  נתן  כלל  שחסיד  הוא  פיקח
  מצד  טיפשות  גם   –  מנשיא  דורנו  פיקחשיש  חסיד  שרוצה  להראות  שהוא  יותר  ,  ומכופל

הוא  יעשה ,  ב"  ספר  וכיושעההיות  שהוציאו  לפי  ,  אז  נפלה  המצאה.  זה  יכול  להיות
וישלם  כסף  בכדי ,    נשיא  דורנושלוילך  נגד  הרצון  ,  לוימסירות  נפש  וילך  נגד  האיסור  ג

 .להציל את הספר ולהחזיר אותו לרשותו של בעל הגאולה
 
' איך  שלא  תהי,    פרוטה  כסףלושידעו  שבזה  שהוא  נותן  ,    מכריזים  עוד  פעםאז
לא ,    הכלל  והיא  לא  תצלחהואועל  זה  ,  הוא  עושה  בזה  נגד  רצונו  של  בעל  הגאולה,  כוונתו

 . לא תצלח בעולם הזה –הבא רק בעולם 
 

ובשעה ,    את  כל  העניניםלהחזיר,  שמיד  יזדרז,    אותו  טיפש  שכבר  עשה  כךולכן
אלא  שהוא  קנה  את ,    זהאתלא  שהוא  לקח  ,  שהוא  קיבל  את  זה,  שהוא  יראה  שטר  מכירה

הרי  הרחמנות  גדולה ,    לויחזירו,    שהוא  טיפשפ"אע,  בלי  נדר  יחזירו  לו',  זה  ושילם  וכו
 . יראה את השטר מכירהשהואוכמדובר בשעה ,  ממילא יחזירו לו את הכסף הזה. . .עליו

 



  

  שיכולים  לקנות  את  הספרים ד"הקס  את  זה  באותם  מקומות  שהגיעה  ושיפרסמו
שידעו  שזה ,  ב"וכיו,  ט"  של  הבעשהסידוראו  ,  או  כתבים  או  התפילין  שלו,  של  השווער

 ."והיא לא תצלח, גד רצונווזה נ,  בחייםהואאלא , לא רק שלא ברצון של השווער
 

בה   אשר  –'  הקומה  השני  ב770בעקבות  דרישת  הרבי  בהתוועדות  זו  נכתב  על  בניין  
 אהלי  "משניתכותרת  וב  "ד"בית  אגודת  חסידי  חב  "–ע  "צ  נ"מהוריי  ר"אדמוק  "כהתגורר  

 .וכן בכולל. "יוסף יצחק
 

770י  ב"ד  חקיקת  אהלי  י"ח  ע"תמונה  מהשער  בכפ
: 

 
 

* * *
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  דיבר  הרבי  דברים  חריפים  מאוד –ה  "תשמ'ב  תמוז  ה"ביחידות  לאורחים  שהגיעו  לי   

, ז  גם  ביחידות  הכללית"אף  אחד  לא  ציפה  אשר  הרבי  יצורך  לדבר  ע,  בנוגע  לגניבת  הספרים
 .של הרבי' נראה אשר הדברים נוגעים מאוד ללבו הק' הי

 
 :בעת יחידות כלליתתמונה מהרבי 

 
בהתחלת  היחידות  דיבר  הרבי  באריכות  אשר  נשיא  הדור  הרי  הוא  כולל  כל  הדור  כולו 

על  ידי "  הוא  בחיים"בהמשך  דיבר  הרבי  אשר  נשיא  הדור  הרי  ,  10י  המפורסמים"כדברי  רש
 :בקשר לזה אמר הרבי". זרעו בחיים"זה ש
 

הנה  ישנם  כמה  דברים ,  כדי  שהדברים  יובנו  עוד  יותר  ונוכל  לחוש  אותם  בגשמיות
 . ובינהם ספריו אשר הם בחיים בפשטות, אשר בעל הגאולה מסר את נפשו עליהם

 
הוא "אין  המצב  של  ,  י"ד  שבט  תש"הרבי  שלל  את  הטענה  אשר  עכשיו  לאחרי  יו

, קשור'  ד  שבט  הרי  נעלמו  הגבלות  הגוף  בהם  הי"לאחרי  יו,  ביאר  הרבי,  אדרבה,  "בחיים
 :עכשיו יותר מתמידאם כן נמצא אשר הוא חי 

 
" אקטיב"יותר  חי  ויותר  '    שנה  אשר  מידי  שנה  בשנה  הוא  נהי35במילא  הרי  כבר  

על  אחת  כמה  וכמה  בהנוגע .  ז  הגשמי"ויותר  פעיל  בכל  הענינים  השייכים  להחיים  בעוה
" לעבדיקע"יותר  '  הנה  בעולם  הבא  שלו  הרי  הוא  נהי,  ב"לספריו  וכתביו  וחפציו  וכיו

 .ויתר קשור איתם
 

בהמשך  בא  הרבי  בהצעה  אשר  היות  ורבותינו  נשיאינו  השתוקקו  תמיד  לקבל  נחלה 
, ר  האמצעי  אשר  קנה  נחלה  בארץ  ישראל"ק  אדמו"כבר  אצל  כ'  וכפי  שהי,  בארץ  ישראל

 –ע  "צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"אצל  כ'  וכן  הי,  ע"ב  נ"ר  מהורש"ק  אדמו"כ  אצל  כ"וכמו
 ".ד"כפר חב"אשר קנה נחלה בארץ ישראל הלוא היא  

 
והוא ,  )שאז  קיימא  סיהרא  באשלמותא(ו  תמוז  "כ  מציע  הוא  אשר  כבר  ביום  ט"ע

ר "ק  אדמו"ט  שכ"בקשר  עם  הבעש'  אשר  הי',  יום  ההילולא  של  האור  החיים  הק
צ "ר  מהוריי"ק  אדמו"יקנו  בית  ויקראו  על  שמו  של  כ,  ע  הוא  ממלא  מקומו"צ  נ"מהוריי

ר "ק  אדמו"  הכולל  מתורתו  של  כבה  ילמדו  חברי,  "אהל  יוסף  יצחק  ליובאוויטש"
הרבי  הודיע  אשר  למטרה  זו  כבר  הכניסו ,  ם  היומי"ע  וכן  את  השיעור  רמב"צ  נ"מהוריי

 :כסף בבנק אשר יוקדש למטרה זו 
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קיימא  סיהרא "אשר  אז  ,  ובאופן  אשר  היות  ושם  הוא  חמשה  עשר  בתמוז
") מותהשהם  עתידים  להתחדש  כ("שהלבנה  שהיא  מזלם  של  בני  ישראל  ,  "באשלמותא

, ד  הרגיל"פ  מקנה  ע"ועכ,  יקנו  שם  נחלה  מיד.  .  .  הנה  באותו  יום  .  היא  באשלמותא
] של  בעל  הגאולה[וכבר  נתנו  לו  שם  על  שמו  ,  אשר  יתנו  לו  שם,  בתור  הכנה  לבית  קבוע

ומסר  את  נפשו ,  אשר  הוא  מיסודו,  ד"ודוקא  בכפר  חב,  "אהל  יוסף  יצחק  ליובאוויטש"
מקום  שממנו '  ושיהי,    אהבת  ישראל  עד  לאחדות  ישראל]זה  מקום  של['  שיהי,  על  זה

 .ומשם לחוץ לארץ, לכל ארץ ישראל, יפוצו המעיינות חוצה
 

ושם  ילמדו  מתורתו  של ,  ובשנה  זו  יעמידו  בית,  הנה  כבר  ביום  חמשה  עשר  תמוז
ם  ילמדו  גם  שם  השיעור "והיות  שהשנה  לומדים  יהודים  את  הרמב,  בעל  ההילולא

 .מוזם של חמשה עשר ת"רמב
 

 הרבי  רצה  אשר  כל  אלו  שקנו  הספרים  בטעות  יחזירו  את  זה  לאותו  בית  אשר 
 :'ד"אגודת חסידי חב'ומשם יביאום חזרה לרשותם האמיתי בספריית , ד"בכפר חב
 

וכל ,  הנה  בטוח  הוא  אשר  מי  שבטעות  קיבל  כזה  ספר  יחזרנו  בהקדם  הכי  אפשרי
ר  אשר  נמצא  עתה "ח  אדמו"מוק  "ומשם  יחזירו  לביתו  של  כ.  הזריז  הרי  זה  משובח

וזה  שמחזירם  יעשה  את  זה  גם  כן ,  בשמחה  ובטוב  לבב,  והם  יחזירום  לכאן,  ד"בכפר  חב
 .בשמחה ובטוב לבב

 
אשר  אלו  שרק ,  כאן  התעכב  הרבי  על  מופת  גלוי  שראו  בעיני  בשר  בשעת  הגניבה

  את להחזיר)  פ  במחשבה"עכ(ומיד  אשר  רק  החליטו  ,  לקו  בבריאותם'  נגעו  בספרים  וכו
כ  ודאי  הוא  אשר  כשיחזירום  בפועל "אשר  ע,  הוטב  מצב  בריאותם,  הספרים  והכתבים

 :ממש יוטב עוד יותר מצב בריאותם
 

ר  בכאלו "ח  אדמו"ק  מו"  אשר  לא  הוצרכו  להכריח  את  כ–היות  שראו  מופת  
רחמנא  ליצלן  היפך  הבריאות '  הנה  מיד  נהי,    אשר  מיד  שנגעו  בעניניו  אלה–ענינים  

 .וכן לאלו שמסביבו, בנוגע אליו
 

  ראו  בעיני  בשר  הטבה –החלטה  לתקן  את  זאת  '  וראו  בעיני  בשר  אשר  מיד  שנהי
 .הטבה עוד יותר בבריאות' כ אשר כשיחזירו תהי"עאכו, בבריאות
 

ר "ק אדמו"שוב  בשיחה  זו  איחל  הרבי  אשר  חברי  הכולל  יוכלו  ללמוד מתורתו של כ
ק "בדירת  כ,  ובדרכי  נועם  ובדרכי  שלום,  ם  היומי"ע  וכן  את  השיעור  רמב"צ  נ"מהוריי
 :ע"צ נ"ר מהוריי"אדמו

 
וכל ,  ם"וגם  לאנשי  הכולל  כאן  יתנו  להם  ללמוד  החסידות  שלו  ושיעור  רמב

 .בחמשה עשר בתמוז שאז קיימא סיהרא באשלמותא, הענינים
 

ויפעלו  זאת  בדרכי ,  ולאחרי  זה  ישבו  שם  בימות  החול  וכן  במשך  כל  השנה  כולה
ובדרך ,  זה  בדרך  כבוד'  אלא  יהי,  ובטוח  שאין  צריכים  להגיע  לזה..  ,  לוםנועם  ובדרכי  ש
 .של נועם ושלום

 



  

, ויכנסו  לדירתו  של  נשיא  דורנו,  וחברי  הכולל  יוכלו  להתחיל  ללמוד  מה  שקודם
ומיתוסף  בחיותו  מידי  שנה ,  אשר  שם  חי  בדירה  זו  עם  נשמתו  בלי  שום  הגבלות  הגוף

כמו  שבעל  הגאולה  מבאר  בדרושי  ההילולא ,  "אסתלק  יקרא  "11ובלשון  הידוע,  בשנה
 .'לעבדיק'הוא שנמצא ביתר תוקף ויותר " אסתלק"' אשר פי, 12שלו

 
ובמיוחד  הבית ,  בסוף  איחל  הרבי  אשר  יחד  עם  כל  כל  הבתי  כנסיות  ובתי  מדרשות

, ע  ועם  כל  השייך  לזה  כולל  ספריו"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"הכנסת  ובית  המדרש  של  כ
 .לך לקבל פני משיח צדקנו בשמחה ובטוב לבבנ, כתביו וחפציו

 
* * * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ב"כ יאמרו פ"ה ע"חוקת ד' שם פ, פקודי' ת פ"לקו, ז"תניא פכ, זוהר פרשת תרומה דף קכח 11
 י"המשך באתי לגני תש 12
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 ,  אצל הרבי'ח"אגו'לחברי '  שנייחידות תמוז לאחר תפילת מנחה התקיימה ו"בט

 
אגודת 'שהם  רכוש  '  כולל'ה  ושל  770  זו  נסב  עיקר  הדיבור  אודות  הבנינים  של  ביחידות

 ע"  נצ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כ  שלבי  על  כללות  חפציו  ועניניו  כמו  כן  דיבר  הר,  'ד"חסידי  חב
וכן  הוא  בוודאי ,  "  אף  הוא  בחייםבחיים  זרעו  מה"בזה  עניין  של  ירושה  ובפרט  ש'  שלא  הי

כמו  כן  דיבר  הרבי  אודות  בניית ,  לעולם  ועד'    יהיוכך  ע"  נצ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כרצונו  של  
  יוסף  יצחק אהלי"קרא  בשם  שייו  "ת  ק"באה  'ד"סידי  חבחדת  אגו'  ש"הבנין  ע

 ".ליובאוויטש
 

  הדברים נושא.    אותה  יחידות  דיבר  הרבי  באריכות  רבה  אודות  ביסוס  השכונהבהמשך
שהשכונה ,  כדבעישצריכים  לדאוג  לכך  שבניני  המגורים  בשכונת  נשיא  דורנו  יהיו  '  בזה  הי
  לא  דואגים ועמדואף  הצביע  על  בניין  מסוים  באופן  ספציפי  והתעניין  '  מטופחת  ונקי'  תהי

 .לבנותו ולשפצו
 

 .  דיבר הרבי בארוכה גם אודות ענין הספרים בפרטיותזו ביחידות 
 

 ג"  י–  ב"י"  המשתתפים  קונטרס  משבעת  אותה  יחידות  העניק  הרבי  לכל  אחד  בסיום
תו  לפרשה וסח  זו  מבטא  הרבי  את  התייבנתינההנוכחים  חשו  היטב  כי  .  "ז"תמוז  תרפ

 .  אישי להוראות שהטיל הרבילביצועבתחושת חובה ' היכל אחד מהם חדוד ... כולה
 

  מיוחדת  אשר  במרכזה  נשא להתוועדות  קצר  לאחרי  תום  האסיפה  נכנס  הרבי  זמן
  כפי –    שכונת  קראון  הייטסעניניהרבי  דברים  מיוחדים  אודות  פרשת  הספרים  ואדות  

 .שיתואר לקמן בפרק ששי
 

של  הרבי '  פרטית'  בדירתו  הלמודל  לעיל  הרבי  רצה  אשר  חברי  הכולל  יתחילו  כאמור
ואמו  לא .  ג.אולם  ב,    תמוזט"  י–  שלו  הברית  ביום  פ"ועכ,    תמוזב"כבר  בהמשך  לי,  הקודם

 .חותתהסכימו לזה ולא נתנו את המפ
 

 . שלום רצה אשר הכל יתנהל בדרכי נועם ובדרכי הרבי
 

ק "כ  יום  השלישי  למילתו  של  –  תמוז  א"כביום  רביעי  אשר  הורה  הרבי  ,  כ"  עאשר
ר "ק  אדמו"כ  חסידות  של  בספרי  אשר  חברי  הכולל  יתחילו  ללמוד  –  צ"ר  מהוריי"אדמו
 . על יוניאן סטשבבית הכולל , ם"וילמדו השיעור רמב, צ"מהוריי
 

"   ישראלמחנה"  הבנין  את  השם  ראש  על  –  או  שיחקקו  –  שיכתבו  כ"  הורה  גהרבי
 "ליובאוויטש יוסף יצחק אהל) "'ובשורה תחתי(

 
. 



  

* * *
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 :לפני התחילו לדבר בענין הספרים  אמר הרבי

 
פ  דין  מחוייבים  בשמחת  חתן  וכלה "שע,  בשעת  החתונה'  ישנו  הדוגמא  אשר  אפי

אשר ,  הרי  שוברים  כוס,  מ  היות  ונמצאים  בגלות"מ,  ששים  ריבוא  מישראל  ויתירה  מזה
,   ימלא  מלשון  עתיד–"  ימלא  שחוק  פינו"  רק  אז  מהטעמים  לזה  הוא  למען  ידעו  אשר'  א

ועל  כן ,  הגאולה  האמיתית  והשלימה'  הנה  אז  דוקא  תהי,  כשיבוא  משיח  צדקנו
אולם  נשתדל  לקצר  בזה  ככל  האפשרי ,  ל  דוגמת  שבירת  הכוס"לדאבונינו  אין  ברירה  וצ
 .לא יותר מכפי המוכרח

 
וא  מדגיש  את  הנס כשה,  ז  התחיל  הרבי  לספר  עוד  הפעם  את  מעשה  הגניבה"לאח

 .'שבדבר אשר הצליחו לתפוס את הגנב וכו
 

 :כאן דיבר הרבי בחריפות על אלו שקנו ספרים ממנו בארץ ישראל
 

אצלם '  ופתאום  נהי,  ודיברו  איתם  על  זה,  ושם  ישנם  חסידים  אשר  ידעו  מזה
סוד  עבור  האנשים '  זה  לא  הי,  ועשו  מזה  סוד,  אשר  אין  להם  שייכות  לפעול]  תנועה[

, למוכרי  ספרים  אשר  הולכים  למקוה]  סוד[כי  אם  ,  הביאו  לשם  את  הספריםאשר  
  על  מנת  לטבול 13ומי  שהלך  באמת  למקוה,  ז  למקוה"והלכו  לאח,  ז  למקוה"והלכו  לפנ

 .ז"הנה הוא אכן לא קנה את זה לאח
 
 

 

                                                 
, ה"תשמ'ב  תמוז  ה"בבוקר  שלאחרי  י):  "ד"תשס'טבת  ה'  בהתוועדות  ה(מנחם  ברוד  '  בקשר  לזה  יש  לציין  ממה  שסיפר  ר 13

  היות  וכאמור  קהל  החסידים  לא  ידע –כ  הבנתי  "אשר  לא  כ(  את  מה  שדובר  בהתוועדות  –  בעת  היותי  במקוה  –י  תומי  דיברתי  לפ
 .סוחר בספרים עתיקים' אשר הי, )חסיד באבוב(חיים צבי קופטילר ' לר) אז מסיפור הגניבה

 
וסיפר  לי  כי  גם  אליו ,  מה  המדוברהסוחר  הזה  הבין  היטב  ב,  להפעתי  את  הדברים  שדיבר  הרבי  בהתוועדות  אשר  לא  הבנתים

 .כן קנו את הספרים) סוחרי הספרים(אבל חבריו . אך הוא לא קנה מהם, הגיעו מוכרי הספרים
 

וכנראה  זוהי .  לשלוח  בפאקס  את  כל  הפרטים  בדיוק  רב:  ז  הגיע  שמע  השיחה  לאוזני  המזכירות  ומיד  הגיע  אלי  הוראה"לאח
 ... אשר הלכו למקוה באמת ולא קנו את הספריםהיתה כוונת הרבי בדברו על סוחרי ספרים 
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הרבי  דיבר  באופן  אחר ,  א  לנושחריפות  פנחס  התייחס  הרבי  ביתר  פ"  שבהתוועדות
, והרבי  נשען  אחורי  בכסא:    איום  ונוראמראהזה  '    והי–  הרגיל  בעת  התוועדות  ד"מדיברו  ע

ודיבר  עם ,  )ג  אשר  ישב  בצד  ימין"כנראה  מפני  כבוד  הרש  (פנה  לצד  שמאל'  ואת  פניו  הק
  ידו –ובחצי  השני  ,    ידו  הימנית–בחצי  הראשון  של  השיחה  (על  גבי  השולחן  '    הקידיו

באופן  שנשמע  קול (על  ידו  בשולחן  )  מפעם  לפעם(ובאמצע  הדיבור  דפק  ,  )השמאלית
' והדיבור  הי,  '  הקבזקנואחז  ולפעמים  '    במצחו  הק–  מפעם  לפעם  –  נשעןוגם  ,  )הדפיקות

 . מכפי הרגיליותרבקול נמוך 
 

ר "ק  אדמו"כ  פרטי  של  נכסהיתה  '    התייחס  לטענת  הצד  השני  שהספריהרבי
  אגודת שלהיתה  נכס  '  הרבי  אמר  שהספרי,  ש  לו  זכות  ירושה  על  כךולכן  י,  צ"מהוריי

 . ולא נכס פרטי של הרביד"חסידי חב
 
, ר"  אדמוח"  מוק"  ששמעו  מככאלהשיש  כאן  ,    ידוע  ומפורסם  לכמה  וכמההרי"

שהספרים  שלו )  להם  שייכים  הספריםאשר  ,  'ד"חבאגודת  חסידי  'ברשות  (שהוא  רצה  
כפי  שמצינו  בענין .    ולעיין  בהספריםלהשתמשוצה    שרל  אחדיהיו  פתוחים  בשביל  כ

שלהם  ששם '    והקדישו  את  הספרימסרו)  גם  לא  יהודים(שכמה  וכמה  ,  דלעומת  זה
פתוח  בשביל  כולם  לבא '  שזה  יהי',  וכוגם  ספרים  ישנים  וכתבי  יד  ,  נמצאים  ריבוי  ספרים

 ".ולעיין ולהשתמש בספרים
 

אלא  גם  ספרים ,    ספרי  חסידותרקא  היו  ל'  לזה  מהעובדה  שבספרי'    הביא  ראיהרבי
אגודת 'שייכת  ל'    שהספרימפנישהסיבה  היחידה  לזה  היא  ,  ספרי  אפיקרוסות'  סתם  ואפי
ושמו  בה  גם  ספרים '    הספריאתטיפחו  ,  ובכדי  להביא  כבוד  לליובאוויטש,  'ד"חסידי  חב

   הרי  הם  שייכים–  גם  ספרי  אפיקורוסות  –היות  שכל  הספרים  השייכים  ליהודות  ,  כאלו
 .לגויים' אפיאור לא רק לחסידים או ליהודים אלא ' זו תהי' וכך ספרי, כללית' לספרי
 
  שכל  ענינו  של  הרבי פ"  אע  –  ד"  חבספרילא  רק  ,  של  הרבי'    נמצאים  בספריולכן"

  גם  ספרים   –ויותר  מזה  ,    וגם  ספרי  נגלהאחריםאלא  גם  ספרים  חסידיים  ,  חסידות'  הי
וזהו  מכיון ,  פיקרוסותאספרי  לעד  גם  )  סתמיים  (יםספר"  וועלטישע"אלא  ,  לא  תורנים

לא  רק  בשביל  חסידי ,  פתוחה  בשביל  כולם'  תהישלו  '  שכאמור  הרבי  רצה  שהספרי
לכן  הוא  השתדל  לאסוף ,    גם  בשביל  לא  יהודיםאלא,  או  לחסידים  ויהודים  בכלל,  ד"חב

 . יהודיים אלא גם ספרים אחריםספריםלא רק , שלו כל מיני ספרים' לספרי
 

פתוחה  לכולם  ולכן '  תהי'    רצה  שהספריר"אדמו  ח"  מוק"  בפשטות  מדוע  כהטעם
 !כיון שליובאוויטש היא אור לגויים, אפיקורסותהוא החזיק שם ספרי גויים וספרי 

 
ובנתיים  הם  ראו  מה  זה ,    גוייםוגםנמשכו  יהודיים  לא  דתים  '    הספריי"וע

  מתעסק  בהפצת  חכמה ליובאוויטששוראו  ,  והם  נהיו  קרובים  לליובאוויטש,  ליובאוויטש



  

', 14לשבת  יצרה'ו,    ואנשיותיושר,    זה  יצר  אפשרות  שידברו  עם  גויים  על  צדק-'  ומדע  וכו
 ".בפועלוראו במוחש שמזה יצא תועלת ', שבע מצוות בני נח וכו

 
  שרוצים  לקנות  את  הספרים חסידים  זו  הרבי  הרבי  התייחס  שוב  לאותם  בהתוועדות

 .ממשקונה את הספרים משתתף בגניבה ואמר שאדם ש. ג.מידי ב
 
  –  לקנות  את  הספרים  מ"  שיתן  כסף  עא"כ:    מכריזים  ומודעים  ומזהיריםולכן"
  עוזרים  לאותו  אחד ז"היות  ועי!!    נשיא  דורנועם  הוא  נלחם    –  להחזירם  מ"ע'  אפי
זה  שנתן  את (ובמילא  ,    זהו  כאלו  שמשתתפים  עמו  בגניבהובמילא,    זהאת"  סחב"ש

 " שיכולה להתפוצץ בכל רגע ורגעחיהחזיק פצצה הוא מ) הכסף
 

 : הכריז שובהרבי
 
, "  חיותפצצות"  במקומם  הינם  שלא  שהספרים  של  נשיא  דורנו  שנמצאים  שידעו"

שידעו  שהבית  הינו  מקום ,  יותר  מכך!  ל"רלא  יודעים  מתי  ואיכן  תתפוצץ  '  שפצצה  חי
 !"ל"ר, סכנה לאלה הנמצאים בו ולאלה הדרים בו

 
 : אמר  הרביבהמשך

 
אל  תיקח ,  מדוע  אתה  מתכעס  מזה,    ליאמר  שנים  40-44  טוב  שלי  שאני  מכירו  חבר"
 .ללב

 
אני  לא ,    מדבר  כאן  לגבי  כעסומי',  הנני  יודע  שכל  הכועס  כאלו  כו,    בכעסאינני

  מדברים  כאן  רק -  ו"  חונקמה  מלחמהואין  כאן  שום  ,  ברוגז'  אינני  מתנהג  עם  אף  א,  בכעס
 .בנוגע לתוכן הענין

 
ישנם  כאלה ?    אפשר  לא  לקחת  ללבאיך  -אומר  אני  ,    לזה  שאמר  שלא  אקח  ללבבנוגע

  לכתחילה  שאינני אומר]  אני[אך  ,  ואצלם  מוח  שליט  על  הלב,  שיש  להם  מוחין  גדולים
 . מבלבל אותיבפירושוזה , אני לוקח בפירוש על הלב, אוחז עדיין במוח שליט על הלב

 
מבולבל  ומתחיל '  אני  נהי,    על  מה  לדברי"רשן  ורוצה  להכי,    אני  לפני  התוועדותיושב

 !...לחשוב מה קורה עם הבניין
 

  אני -דוקא  בשנים  האחרונות  !  אותיאינני  יודע  אבל  זה  מבלבל  ,    זה  מגיע  לימדוע
  ודוקא  אז   –  בשלוה  לישבשביקש  יעקב    כ–  קהל  החסידים  עבוראלא  ,  עבורימתכוון  לא  

 !".קפץ עליו רוגזו של יוסף
 

 :ך בהנוגע לפועל המשיוהרבי
 
 : עצה שאפשר לעשות בפועל ממשישנה?  כל הדיבורים האלומ" נפקלמאי"
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שלו '    שהוא  רוצה  שהספרידורנושהם  שמעו  מנשיא  ,    כאן  כאלו  שחיים  כעתישנם
אגודת  חסידי '  לשייכיםוהם  שמעו  שהספרים  .    .  .ענין  כללי'  תהי,  עם  כל  הספרים

 .'ד"חב
 

,   שהם  שמעו  מנשיא  דורנומהוב  על  נייר  את  לכת)  אותם  השומעים(  הם  צריכים
  לטעון  שהכריחו  אותם יוכלובכדי  שלא  ,  מוכר(ולחתום  בפני  עדים  יחד  עם  נטריון  ציבורי  

  .. ).ז"לחתום א
 

  להודיע ז"ואח,    משומרבמקום  הנייר  עם  החתימות  צריכים  לקחת  ולהניח  ואת
 . . .לזה שיש לו את הספרים,  באופן המתאיםהאודות ז
 

  שישנו  דף  עם  חתימות  ובלי  שום יראהכיון  שההוא  ,  עזור  שכל  הענין  יתבטל  יוזה
 ". יתפוס מה שקורה כאןהוא אז  –וזה מונח במקום משומר , ספיקות ושאלות בדבר

 
 
-כבר  את  הלקנות    ד"  חב  חסידיהצליחו  ,עקבות  דברי  הרבי  בהתוועדויות  אלוב

  .'בספרי והחזירו אותם למקומם, הספיק למכור. ג.הספרים שב 120
 
קשה  לדעת  מה  הם  הספרים  שנגנבו  כי  כאמור  באותו '  הי'  ד"אגודת  חסידי  חב'ל

את הרשימה של ', קיים קטלוג מפורט של כל הספרים השייכים לספרי' זמן  עוד לא הי
  אשר –הספרים  הצליחו  לקבל  באמצעות  הרב  משה  באגלימסקי  אשר  שמע  מבן  דודו  

. ג.ותו  מומחה  בספרים  עתיקים  ביקש  ממנו  ב    אשר  להי–ד  "אינו  נמנה  בין  חסידי  חב
וכך  בדרכים  שונים  הצליחו  לקבל  את ,  לערוך  רשימה  מפורטת  של  כל  הספרים  ושוויים

 .15ז להתחיל בפדיון הספרים ולהחזירם למקומם האמיתי"ועי, הרשימה של הספרים
 

שמואל  לו  שליחו  של  הרבי '  ח  ר"יש  לציין  אשר  עסק  בזה  רבות  באירופא  הרה
אשר  במסירות  בלתי  נלאה  הלך  לכל  המוכרי  ספרים  למינהם  ולכל ',    אנגלי–  בלונדון

על  מנת  לקנות  בחזרה ',  היחידים  אשר  מבלי  לדעת  קנו  את  הספרים  השייכים  לספרי
את  הספרים  תוך  שהוא  משמיע  להם  את  סרט  ההקלטה  בהם  קובע  הרבי  אשר 

 "!פצצות חיות"הספרים הינם 
 

אשר  בעקבות  דברי ,  גלינצשטיין'  חנוך  שי'  ח  ר"ו  הרה"ק  ת"כ  פעל  בזה  באה"כמו
' סוחרי  ספרים  ויחידים  שספרים  מהספרי,  "פצצות  חיות"הרבי  אשר  הספרים  הינם  

ולהציל  את ,  מהרו  לחפש  דרך  להשיב  את  הספרים,  הגיעו  לידיהם  בצורה  כזו  או  אחרת
 ".פצצה"עצמם מהחזקת 

 
ל "תו  של  הנק  לבי"באותה  שעה  הגיע  הוראה  מהרבי  להביא  את  הספרים  בארה

 .770-ב' בירושלים על מנת שישלח אותם לספרי
 

טילפן  אליו  הרב  חדקוב ,  חנוך  גלצינשטיין'  לאחר  שחלק  מהספרים  נמסרו  ליד  ר
 .והורה לו להכין בדחיפות רשימה מפורטת של הספרים שהגיעו לידו
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, והרב  חדקוב  טילפן  בשנית,  לא  חלפו  עשר  דקות:  "מספר  הרב  גלצינשטיין
התבקשתי  להקריא  את  הרשימה  שבידי  וכמובן .  'על  הקו'  'י  בעצמו  היכשהפעם  הרב

 ".בד בבד הורו לי להכין את הספרים למשלוח. עשיתי זאת מיד
 

 
 

 
 

* * *
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  בערך  נערכה  יחידות 3:50בשעה  ,    מנחהתפילתאחרי  ,  ה"תשמ'  מנחם  אב  הי"  חביום

צורפו אשר  (  הרבי  גם  שני  חברים  נוספים  י"ע  נקראו  הפעם,  של  הרבי'  שלישית  בחדרו  הק
, )להשיגו'  אלא  שמצד  סיבת  טכנית  לא  ניתן  הי  (הרסוןהרב  משה  ):  ל"לוועד  היסודי  הנ

כיון  שלרב :  הסביר  הרבי,    גם  אותםלצרף  שהרבי  החליט  הסיבה .והרב  אברהם  שם  טוב
באותה  יחידות .  שור  לזה  עריכת  דין  והקבעניניולרב  שם  טוב  נסיון  ',  הרסון  יש  נסיון  בבני

 י"  ע–שמטוב  והרסון  ,    הרבנים  קרינסקיצורפובאותו  זמן  (נכח  גם  הרב  יהודה  קרינסקי  
 ").ד" חסידי חבאגודת "לחברי  –הרבי 

 
 :ץ"י של כ"צילום כת

 
  חילופי  דברים  קשים  שנשמעו מצוטטים,  ץ"  ידו  של  הרב  משה  פנחס  הכהן  כבכתב

שעמדנו  כחצי (  מול  פנינו  ש"  אדק"  כעמדהכניסה    בעת"וכך  הוא  כותב  ,  בחדרו  של  הרבי
האט 'כגעגאנגען  עטלעכע  וואכן  וואס  מר  דושוין:  "התחיל,    שב  על  הכסאז"אח)  כורן  עגולה

 ...]. כבר עברו כמה שבועות שדיברו איתכם בנוגע.." [= .דט מיט אייך וועגען עגער
 

הרב ,  תיקהוכולם  הגיבו  בש,    תמנה  לעצמה  דוברהחבורה  ביקש  הרבי  אשר  ז"אח
באומרו  אשר  לאור  דברי  הרבי  בהזדמנות ,  השתיקההפר  את  '  שניאור  זלמן  גורארי

בתרגום (בתגובה  אמר  הרבי  .    לוקח  זמןהדבר,  הקודמת  שהכל  צריך  להיות  בסדר  מסודר
ועד ,  בעלי  הדרת  פנים,  חסידים  של  הרבי,  העיר  בחרתי  בכם  כשבעת  טובי  אני):  "מאידיש

 ". עד ראש חודשלהימשךבר הרי עלול הד, כה לא עשיתם דבר לפועל
 

 כשם:  "  אשר  הוא  מטיל  עליהםלההוראות  גם  התבטא  באותה  הזדמנות  בנוגע  הרבי
והיד  עושה  זאת ,    מזאת  מהראשויתירהזה  בא  מהלב  ,  שכשהיד  רושמת  או  עושה  דבר  מה  

 "...עושהאבל האדם כולו אחראי למה שהיד , בפועל ממש
 

  העל  של כמוסד"  ד"  חסידי  חבאגודת"עמדה  של    תקופה  דאג  הרבי  לעגן  את  מבאותה
שכן  אין  כאן  רכוש פרטי אלא הכל שייך לחסידים ,  הרכושאשר  לה  שייך  כל  ,  ד"חסידות  חב
 ". ד"חב חסידי אגודת"באמצעות 

 
ולנוכח ,  נפטרו  כמה  חברים,  'ד"חבאגודת  חסידי  '  העובדה  שמאז  מינוי  בעקבות

יהודה '  הורה  הרבי  לר,  בכךרוכות  חשיבות  הרישום  המלא  והרשמי  של  הניירות  הכ
 .מקום אלו שנפטרוב חדשיםולצרף שמות חברים , כדבעי' קרינסקי לדאוג אשר הכל יהי

 
 :'ח וכו"צילום ההגהות של הרבי על שמות אגו

 



  

 אגודת"  לרבי  שמות  החברים  בקרינסקיהכניס  הרב  ,  ה"תשמ'מנחם  אב  ה'    זביום
הרבי  בחר  ארבע  מתוך .  כחברים  חדשים  המוצעיםבצירוף  רשימת  שמות  ,  "ד"חסידי  חב

הרב  יעקב  יהודה  העכט ,    שמטוביצחקהרב  אברהם  ,  הרב  דוד  רסקין:  השמות  שהוצעו
את  הנימוק ,  בכתב  יד  קודשו,  הרביציין  ,  לצד  כל  אחד  משמות  אלו,  והרב  משה  הרסון

 .לבחירתו
 

טתם את  החל,  ש  לקיים  אסיפה  בנידון"מיד  לאחרי  יחידות  זו  החליטו  כמה  מזקני  אנ
, )ה"משה  העכט  ע'  ר(כתבו  לרבי  אשר  ענה  להם  לצרף  לאסיפה  זו  גם  את  השליח  לניו  הייבן  

 ).'אברהם שמטוב שי' ר(' והשליח לפילדלפי
 

: ע"צ  נ"יש  לציין  אשר  באותו  זמן  קיים  הרבי  שיחות  ארוכות  עם  מזכירו  של  מהוריי
ק "  אשר  כאילו  כעל  מנת  להעמידו  על  גודל  וחומרת  הענין  באומרו  לפני  עם  ועדה,  ל"ח

 .'ד"אגודת חסידי חב'שיקר באומרו אשר הספרים הם נחלת ) ל"ר(ע "ץ נ"ר מהוריי"אדמו
 

, של  הרבי  על  מנת  לדבר  עם  הרבי'  ג  אל  חדרו  הק"כ  באותו  זמן  נכנס  הרש"כמו
ובמשך  שבועיים  מאז  הרבי .  הבחורים  ששהו  אז  בסמיכות  מקום  שמעו  איך  שהרבי  צועק

גם  את ,  ו  באב"יימה  התוועדות  לא  בשבת  תשעה  באב  ולא  בטולא  התק,  לא  הרגיש  בטוב
  .אז הרבי קורא בלחש' המפטיר הי

 
  הרבי  להתוועדות  עם  כרך הגיע  ד"תשמ'ה  ה"ררב  בהתוועדות  ליל  עאשר  יש  לציין  

  אמר התוועדותהוב,    אזאורלצא  שי,  ה"ע  ח"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כאגרות  קודש  של  
 :16הרבי

 
  מבית  הכורך ע"  זהגיע  ,צ"  הצשלדות  ספר  מתורתו    להמדובר  לעיל  אובהמשך"

 .כרך חמישי,  נשיא דורנור" אדמוח" מוק" כשל" קודש אגרות"
 

) בווארשא(  אודות  מצבו  במקום  שבתו  ר"אדמו  ק"כותב  כ,    הראשון  דספר  זהבמכתב
 :ובהקדים

 
' צריך  להיכתב  בלשון  שהי'    היולכן,  ש"  זה  נכתב  תחת  ממשלת  הנאצים  יממכתב

 שלא"  צענזור"מפני  יראת  ה',  וכוובאופן  של  רמז  )  באשכנזית(לאינם  יהודים  מובן  גם  
 .יעכב את משלח המכתב לתועדתו

 
  אונד  געפינדע  זיך  ביי  פריינד  מיט  דער וואונוהוג  האב  יעצט  קיין  איך:  "  המכתבל"וז

וכל ,  היינו  שמקום  דירתו  עתה  הוא  אצל  ידידים".  צימערגאנצער  פאמילע  אין  איין  
  דערום  האב  איך  קיים  פלאטץ  פיר  די און"  במכתב  וממשיך.  צאת  בחדר  אחדהמשפחה  נמ

איך  וואלט  זיך  פרייען  ווען  די  אגודת ..    האב  מיר  געליגעןד"חבביכער  וועלכע  די  אגודת  
ופירוש  הדברים  הוא  שרצונו  שיצילו  גם  את  הספרים ,  "  צוריק  נעמעןזיי  וואלט  ד"חב

    ".חד עם הצלתו והצלת בני ביתובי',  ומצב של גלות כוממעמדוכתבי הקודש 
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  נדירה  ואולי  היחידה  שהרבי  הקריא  מכתב פעםשזו  היתה  ,      העירו  על  העניןהחסידים
  בו  מודגשת  בעלות מכתבודווקא  ,    בהתוועדותצ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כמאגרות  של  

 . על הספרים'ד"אגודת חסידי חב'
 
 

 
 

* * *
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 אגודת'בבקשה  שיתפשר  עם  .  ג.  בעלי  הון  ובעלי  השפעה  פנו  לב  רביםאנשים
, אליובאומרו  שהספרים  שייכים  ,    הוא  לא  הסכים  לכך  בשום  אופןךא,  'ד"חסידי  חב
נוגדת ',  הספרילבעלות  על  .  ג.טענתו  של  ב,    כמובן  לא  יכולו  להסכים  לזהד"חסידי  חב

 .ד"חבילת חסידי ליחסי החסידים עם הרבי והיא נוגעת בציפור נפשם של כל קה
 
 באדםהם  ידעו  שמדובר  ,    לא  היו  הרבה  אפשריות  לברור'ד"סידי  חבחדת  אגו'ל

 להחזירםמאוד  קשה  '  יהים  ולאחרי  שימכר(למכרם    על  מנתשלקח  את  הספרים  
  אך  הוא ת"בדלבא  ולהתדיין  .  ג.  ביקשו  מב'ד"אגודת  חסידי  חב'  חברי  .)למקומם

 .סירב
 
' ד  ברור  מהרבנים  אשר  הספרי"יקבלו  פס'  ד"אגודת  חסידי  חב'הרבי  רצה  אשר   

, הרב  משה  באגמילסקיקלמן  מארלאוו  ו  הודההרב  י',  ד"אגודת  חסידי  חב'שייכת  ל
פ "והם  כתבו  אשר  הספרים  שייכים  ע,  ל"  להנ–  ד"  מחסידי  חבשאינם  –  לרבנים  ושאל

כי  הרבי  עומד  על  כך  שגם  רבנים  שאינם  נמנים '  נראה  הי  .'ד"אגודת  חסידי  חב'תורה  ל
יורו  שכן )  אשר  באופן  טבעי  יביעו  הזדהות  עם  כל  צעד  של  הרבי  (החסידיםעם  עדת  

 .צריך לנהוג
 

  לבית  משפט  מחוזי  בטענת ו  פנ'ד"סידי  חבחדת  אגו'  חברי  ,  פסק  הדיןבעקבות
 .'בתקוה שזה יפתור את הבעי, ובדרישה לעכל את הספרים, .ג. נגד בגניבה

 
 פנה לעורך דין קרינסקי. הרב י.  קיץבקיץ והרבה מהשופטים היו בחופשת'  היזה

  על  דבר  פרטי לולאחר  שהרב  קרינסקי  הודיע  ,.ק.לואין  מוושינגטון  ד)  נט(הידוע  נתן  
איסטערן 'ה(  שלדעתו  ניתן  להוציא  בבית  משפט  הפדרלי  ד"הגיב  העו,  המצב

 .צו מניעה מיידי)  בברוקלין'דיסטריקט
 

. בבית משפט הפדרלי לואין  נט ד"עוהעם ביחד  הרב קרינסקי ו למחרת נפגשכבר
היות  והגנב  התגורר  בניו ,  ולא  בבית  משפט  אזרחי  רגיל,    נידון  בבית  משפט  זההענין

הרב  קרינסקי .    מעבר  לגבול  המדינה–י  ולא  בניו  יורק  ולשם  הועברו  הספרים  זר'ז
השופט  גלייזר  היושב  עד  עצם ,  "ד"  חסידי  חבאגודת"  הצו  כמזכיר  בקשתחתם  על  

 .הוא שחתם על צו המניעה,  המשפט בבית משפט הפדרלי הזה על כסהיום
 

 :תמונה של נט לואין
 



  

  צו הכולל,  ובידיו  מסר  מבית  המשפט.  ג.  בית  המשפט  הגיע  לביתו  של  בשליח
  במחסן יונחו  –  לפי  אותו  צו    –והספרים  הנותרים  ,    את  מכירת  הספריםל"המונע  מהנ

 .בית המשפטתחת השגחת 
 

 זה",  הרבישל  '  ה  נכנס  הרב  קרינסקי  לחדרו  הק  הצעד  הראשון  של  המניעלאחר
  ניתן  צו  מניעה כי  לרבי  הודעתי  "17  הרב  קרינסקימספר"  מיד  לאחר  תפילת  מנחה'  הי

  אנחת בקעהמפיו  הקדוש  של  הרבי  ,  וכי  כל  הספרים  ניצלו  ושמורים  הם  במשמר  בטוח
 על כל רלמסוהרבי  מיד הורה לי ,  וניכרת  הייתה  שביעות  רצון  על  פניו  הקדושות,  רוחה

 ". והורה את הצעדים הבאים אשר יש לנקוט בהם, התפתחות לרבנית
 

 להתדייןללכת  .  ג.ביקש  השופט  מב,    שהם  ניגשו  לענין  מבחינה  משפטיתלפני
  הצער למרבה,  'ד"אגודת  חסידי  חב'והברירה  היחידה  שהיתה  ל,  אך  הוא  סירב,  ת"בד

 . זה יעכל את הספריםכדי ש, והבושה היתה להגיש בפועל את התביעה בבית המשפט
 
 שכל,  טען  טענת  הגנה  בבית  המשפט.  ג.ב,  ה"תשמ'  ה)  אוגוסט23  (באלול'  בו

בהיותו  נכדו ,  פשוט  ביותר'  נימוקו  הי,  שייכים  לו  ולאמו'  הספרים  יחד  עם  כל  הספרי
הרבי ,  נוטל  הוא  כעת  חלקו  בנכסי  הסב,    של  הרבי  הקודם  וממילא  יורשו  היחידהיחיד
 .הקודם
 
 תובעתהוא  הגיש  תביעה  יחד  עם  אמו  בתור  ,  ו"תשמ'ה)    ספטמבר23(תשרי  '  בח

 .'שני
 

 12  שהם  מושבעיםישנם  חבר  :    מתנהל  בדרך  כלל  בצורה  דלקמןב"  בארההמשפט
 צריכים,  תחת  הנהלת  השופט,  שני  הצדדים.    שנבחרים  לפי  גורלב"אנשים  מארה

  אם -וחבר  המושבעים  קובע  עם  מי  הצדק  ,  לשכנע  את  חבר  המושבעים  בצדקתם
 .כאשר בהתאם להחלטתם השופט קובע את עונשו,  אשםאכןהנאשם 

 
כי  קשה ,    הרבה  יותר  סיכויים  לנצחהיו  .ג.לב,  מתנהל  בצורה  זו'    המשפט  היאם

ואת  שאר ,    את  הקשר  העמוק  שבין  רבי  לחסידיבינולהאמין  שגויים  בורים  ופשוטים  
  מבית 'ד"סידי  חבחדת  אגו'  ו  חברי  ביקשלכן.    כדלקמןד"טענות  אגודת  חסידי  חב

, לפקחותו  יחלואשר  ,    עצמוהשופט  י"עזה  יפסק  ,  שמכיון  שזהו  מקרה  מיוחד,  המשפט
 . חבר מושבעיםי"ולא ע

 
 השופט ךא, עם חבר מושבעים' שהמשפט יהי. ג.ביקש ב, ) אוקטובר2(ז תשרי "יב

,   חבר  מושבעיםי"  תבעה  גם  אמו  שהמשפט  יפסק  ע)  אוקטובר23(חשון  '  חב,  סירב  לכך
 . תביעה זו נענתה בשלילהגם אך

 
' ולואיןמילר  קסידי  לרוקא  ,  'ד"  לשני  משרדי  עוו  פנ'ד"סידי  חבחדת  אגו'חברי  

דת אגו'בבקשה  לייצג  את  ',  מפלדלפי'  שנירר  הריסאן  סגל  ולואיס'ו.  ס.מוושינגטון  ד
) נתן  לוין(  נט  לואין  ד"  הראשיים  היו  עוד"העו.    בבית  המשפט'ד"סידי  חבח

.   נט  לואיןאשר  שיתף  פעולה  עם'  ק  מפילדלפיאסטוש)  יוסף(רי  '  גד"ועו,  מוושינגטון
'   רבות  בנוגע  להשבת  הספרים  השייכים  לספרי'ד"  חסידי  חבאגודת'לשוסטאק  עזר  
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סטאן  ,שלאם'משרד שלישי '   אלו היד"  שני  משרדי  עועםיחד  .  ח"תשל'  בשנת  המפולין
 ..י.מנ' ודולין
  
 

  איירז"מט(ק אוסף שוסטקטע ממכתבו של הרבי לעורך הדין מר י
יד -בעקבות עזרתו בשחרור כתבי, )תרגום חפשי מאנגלית ה- ט"תשל'ה

 :ח"תשל'ה חשוןב רבותינו נשיאנו מפולין
 

 
או  ליתר ,  ואולם  הנושא  גופא.  מכתבי  זה  בא  באיחור  בהתחשב  בנושא  הנידון"
ן מכיו,  ההיבט  הרגשי  שלו  הוא  הנו  הסיבה  העיקרית  לדחיית  כתיבת  המכתב,  דיוק

להביע  בכתיבה  רגשות  אישיים ,  ועוד  פחות  קל,  שאין  דבר  זה  קל  להביע  במילים
עד  שאמצא  את ,  זו  הסיבה  שבגללה  דחיתי  את  כתיבת  המכתב  שוב  ושוב.  עמוקים

מכיון  שרגשותי  אלה  לא  נרגעו  אין  טעם ,  מכל  מקום.  מנוחת  הנפש  הדרושה  לכך
 .נוספת' לדחיי
 

בענין  החזרת  כתבי  היד  והספרים ,  מובהקליוזמה  בעל  ערך  יהודי  ,  כוונתי  כמובן
ואשר ,  אשר  יזמת  בעזרת  ידידיך,  ע"ר  נ"ח  אדמו"ק  מו"השייכים  לספרייתו  של  כ

אשר  הוחזרו  למקומם ,  לגבי  חלק  גדול  של  הספרים,  כבר  נשאה  פרי  במידה  ניכרת
 ".ביתם"הנכון ול

 
 ח"ק  מו"ספריית  שניאורסאהן  זו  כוללת  לא  רק  את  האוסף  שכ,  כפי  שידוע  לך

אלא  גם  ובעיקר  את  כתבי  היד  והספרים  שבאו .  ע  רכש  בעצמו  בימי  חייו"ר  נ"אדמו
וכמה  מהם  נשתיירו  עוד  מימי ,  לו  בירושה  מאבותיו  הקדושים  בדורות  הקודמים

 .ד"ר הזקן מייסד שיטת חב"ק אדמו"כ
 

בוודאי  אין  צורך  להאריך  אודות  המשמעות  העמוקה  שהיתה  לכתבים  אלה  לגבי 
לו  אליהם '  והי.  ד  שקדמו  לו"רי  חב"כמו  לגבי  שאר  אדמו,  ע"נר  "ח  אדמו"ק  מו"כ

. קשר  נפשי  עמוק  מעל  ומעבר  לקשר  אל  ספרים  וכתבי  יד  בלי  תוכן  מוקדש  דומה
 .ד המקודשת"רבים מן הכתבים האלה הם הינם לבה ונשמתה של ספרות חב

 
וכך ,  תמיד'  ואהי,  תוכל  להבין  היטב  עד  כמה  נרגש  עמוקות  הייתי,  משום  כך

לגבי  פעלך  הגדול  והאצילי ,  ל  להבין  את  רגשותיהם  של  כל  ידידי  ליובאוויטשתוכ
כתבי  יד  וספרים "  הביתה"כדי  להשיב  ,  מאמציך  והמונטין  שלך,  בנדבך  את  זמנך
מכיון  שרק  בהיותם  בביתם ,  אמיתי"  פדיון  שבויים"מעשה  זה  הוא  .  מקודשים  אלה

  לא  רק  לתועלתם  של  אלה ,יכולים  אוצרות  רוחניים  אלה  למצות  את  מלוא  חיוניותם
  ליובאוויטש  אלא  גם  לתועלתו  של  כל  עם –ד  "הקשורים  ישירות  עם  תנועת  חב

 .ד ופנמיות התורה"כי בכך מתאפשרת הפצת תורת החסידות חב, ישראל
 

בשר "של  "  תודה  רבה"הרי  שהמצוה  אינה  צריכה  ל,  "שכר  מצוה  מצוה"מכיון  ש
, בכל  זאת.  כל  ביטוי  של  הכרת  תודהופעלך  האצילי  הינו  בודאי  מעל  ומעבר  ל,  "ודם

וכן ,    בשמי  ובשם  התנועה  שזכיתי  לעמוד  בראשה–ולו  במקצת  ,  אני  חייב  להביע
  את  קורת  רוחנו  ותודתינו –בשם  כל  מי  שיפיק  תועלת  בפועל  או  בכח  מן  הענין  הזה  

 .מקרב לב



  

 
שאף ,  אוסיף  עוד  נקודה,  על  ידי  התבוננות  מעמיקה  בנושא  שלפנינו,  ברשותיך

, הם  חלק  מתורתנו'  אשר  שיטתה  והשקפותי,  ד"מבוססת  על  תורת  חסידות  חבהיא  
 :ואקדים בקצרה. תורת אמת ותורת חיים

 
שער "ר  הזקן  דן  בו  ב"ק  האדמו"שכ,  ד"אחד  מעיקרי  היסוד  של  חסידות  חב

הוא  העובדה ,  )וכן  בשאר  מקומות"  (ספר  התניא"שבספרו  החשוב  ,  "היחוד  והאמונה
גרעין  רוחני ,  או  במילים  אחרות,  "נפש"יש  ,  ומרי  דומםאפילו  לחפץ  ח,  שלכל  דבר

גם  בדומם :  "ל"הנ"  שער  היחוד  והאמונה"  כמובא  בפרק  ראשון  של  –אותו  '  המחי
 ".יש בחינת נפש וחיות רוחניות, כמו אבנים ועפר ומים, ממש
 

שרק  משום ,  חפץ  חומרי  פשוט,  קודם  כל,  ישנו.  יש  דרגות  בנפש  רוחנית  זו,  כמובן
בדרגה ;  אותו'  של  הכח  הבורא  האלוקי  המהוה  ומחי"  ניצוץ"  הוא  מכיל  שהוא  נברא
ובדרגה  גבוהה  עוד  יותר ;  ישנו  חפץ  אשר  השתמשו  בו  לתכלית  טובה,  גבוהה  יותר

שכאשר  משתמשים ,  ד"מבואר  בתורת  חב.  ישנו  חפץ  שהתמשו  בו  לקיום  מצווה
רור וזיכוך עד הוא עובר בי, ובמיוחד לקיום מצווה, בחפץ חומרי סתמי למטרה טובה

 ).תפילין הנעשים מעור וקלף, כגון(שהוא מתעלה להיות דבר שבקדושה 
 

בו  מדובר  בכתבי  יד  וספרים  בעלי ,  ל  במקרה  שלפנינו"הבה  ניישם  את  הרעיון  הנ
אשר  נכתבו  בידי  מי  שהקדישו  כל  חייהם  לתורה  ולעם  ישראל ,  תוכן  חשוב  ביותר

במקרה . ו והאירו את חיי עם ישראלובכך העשיר, ולמדו את התורה בכל לבם ונפשם
ל  חדור  באור "של  הכתבים  הנ"  דומם"וה"  חומרי"בוודאי  ובוודאי  שהצד  ה,  זה

אך  כאשר  כתבים  אלה  נלקחים  מסביבתם .  וחיים  ניצחיים  מן  המדריגה  הכי  עליונה
הם ',  יהא  הטיפול  בהם  טוב  ככל  שיהי',  הם  בגלות  ובשבי,  "ביתם"מ,  הטבעית

גם  אם ,  אשר  לעולם  לא  יוכלו  להיות  מאושרים  באמת,  מילהכשבויים  במלוא  מובן  ה
  כיון  שהם  נכספים  לשוב –יספיקו  להם  את  כל  צרכיהם  החומריים  ואפילו  הרוחניים  

מסיבה . הם שייכים' להתאחד עם משפחתם וידידהם ועם כל הסביבה שאלי, לביתם
אין  לשער משום  כך  .  היא  מצוה  כה  גדולה,  במובנה  הרגיל,  מצות  פדיון  שבויים,  זו

 .של כתבים אלה" פדיון שבויים"את גודל הזכות שיש לך ולשותפיך במבצע זה של 
 

ל  הם  מיסטיים "כי  יתכן  שיהיו  כאלה  שיטענו  כי  הרעיונות  הנ,  הנני  ער  לעובדה
. אין  צורך  לומר  שאינני  כולל  אותך  ואת  ידידיך  בין  אלה.  ואין  להביאם  בחשבון

בני  אדם  אשר  ינסו  לטעון  באוזניכם אולם  יתכן  שאתם  תתקלו  באדם  או  בכמה  
אשר '  יהי.  אינם  כל  כך  משוכנעים  בהם,  בתוך  עצמם,  למרות  שהם.  דברים  ברוח  זו

שהיא  גדושת  מאורעות  השונים ,  לאור  נסיונותיו  של  עם  ישראל  בתקופתינו  זו',  יהי
  לעיתים  מזהירים  ביותר  ולעיתים  רחוקים  מאוד –באופיים  מן  הקצה  אל  הקצה  

ופקני  אם  מישהו  יכול  להכחיש  בכנות  את  האמת  בדברים  שנאמרו מס,  מלהיות  כך
 ...בטענה  שהם  בלתי  ממשיים  ומיסטיים,  לעיל

 
 
 

  מחלוקת בתורהוא  התייחס  אל  המשפט  לא  ,    סיפטאן.טשארלס  פמר  '    היהשופט
,   בפזיסולאלא  '  אשר  שווי'  לבין  יורש  הספרי,  פנימית  בין  חסידיו  של  רבי  גדול  שנפטר

 מנהיגיםאם  למנהיגי  ישראל  ובפרט  ,  שפט  זה  נוגע  בשאלה  יסודיתסיפטאן  הכיר  שמ



  

 בדמויותאו  שמדובר  ,  יש  דברים  פרטיים  ששיכים  אליהם  ובהם  יעשו  כרצונם,  רוחנים
ההופכים  את  המנהיג  וחסידיו  לדבר ,  שבידיהם  הופקדה  אחריות  עצומה  וחוב  קדוש

 . הבלתי ניתן לחלוקהאחד
 

,   האמיתיתהתשובהם  הוכחות  לדעת  מהי  צורך  באיזה  שה'    לא  היד"  חבלחסידי
 רכושבתור  '    בספרישרבותינו  נשאינו  ישתמשו,  שלא  יעלה  על  הדעת,  הם  ידעו  בבירור

. אבל  היו  דרושות  הוכחות  לשכנע  את  השופט  באמת  הצרופה.  םתו  ולמשפחהםפרטי  ל
 : להתמודד היו 'ח"אגו'לחברי '  אז מנגד ואיתם הישעמדוהקשיים 

 
האם  שייך  למצוא  את  המסמכים ,    שנה35  לפני  לקהסתהרבי  הקודם  .  א 

 . 'ד" חבחסידיאגודת 'שייכת ל' המעידים על כך שהספרי
 
 ייתייחסכך  שקשה  לדעת  איך  ',  למשפט  הזה  אין  הרבה  תקדימים  בהיסטורי.  ב

, ד"חבשל  חסידות  '  לכך  שופט  גוי  כסיפטאן  שלא  מכיר  את  החסידים  ואת  ההיסטורי
 .וכיצד יפרש הוא את העובדות

 
שלום  דובער  לוין  לכתוב  מאמר '  החליט  ר,  כ  לקהל"מוכר  כ'  היות  והנושא  לא  הי

 .18'ד"כפר חב'בנושא בשבועון 
 

ב  מאמר "מצו  :19לפני  שמסרו  לדפוס  מסר  העתק  מהכתבה  להרבי  וכך  כתב
 ).שכתבתי('  הא)  המאמר(:  "הרבי  תיקן  והוסיף,  "ד"כפר  חב"שכתבתי  עבור  העיתון  

כלומר  שלא  יסתפק  במאמר ,  ]שהדגיש  הרבי  על  הנכתבהמילים  המוסגרות  הם  ממה  [
 .אלא יכתוב עוד' א

 
כפר '  בשבועון  תבנכ,    בפרט  ובעולם  היהודי  בכללד"  הנעשה  בתקופה  זו  בחבעל

 :20'ד"חב
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íéøôñäæçé íîå÷îì åøå 
 

èôåùò  øñà  éìøãô  "æ  íéøôñ  àéöåäù  úééøôñîéøôñì  áø÷úäì  ùèéååàáåéì    ,' øçàî
éøôñäù  'ò  äãñåð"éë  "÷  åîãà"øééøäåî  "õð  "òåâàì  úëééù  "çéä  äá  åúòéâðå    'ïâåäë  àìù ,

àåäååãé  ìò  åç÷ìðù  íéøôñä  ìë  úà  ãéî  øéæçäì  áéåç    , åã÷ôåäå  åúåùøî  øáë  åàöåä  äìà

                                                 
 22'  עמ200'  מס 18
 קי' עמ' עבדות הקודש אצל הרבי מליובאוויטש' 19
 ה"תשמ' אלול הא"מתאריך י, 206' מס 20



  

ïôåàáñëá  éðîæ  èôùîä  úéá  ìù  úô  ,éòáèä  íîå÷îì  úéôåñä  íúøæç  çéèáäì  , éãë  ïëå
 ìäåðúùä÷éãáåëå åøëîð íéøôñäî äîë ú÷ã÷åãî '. 

 
éáåèäøàá  íéðèôùîä  "á  åæ  äðéãîá  íéèôùîä  úåçåîä  áèéî  úà  íéååäîä  íìåòáå åìåë  

èôùîä  ìù  çìöåîä  åìåäéðì  åöìçð  ,åâàù  äîâîá"ç  ìò  øåîùì  çéìöú  äúåîéìù ìù  
éøôñä,'ìáéá  ø÷çîìå  úéãåäé  úåøôñì  éîìåò  æëøî  úùîùîä  ééôøâå  .  úååöíéðèôùîä 

÷øåé  åéðî  íéîñøåôî  ïéã  éëøåòî  áëøåî  ,éôìãìéôå  ïåèâðùéåå  ,'  íùàøáååò"ã  ïéàåì  èð  ) ïúð
ïéåì  (ïåèâðéùéååî  ,éäù  éî  'ïåñ÷éð  àéùðä  ìù  éèôùîä  õòåé  ,åòå"ãâ  '  éø)óñåé(   ÷èñù

éôìãìôî  'øéøâùë  åðîæá  ïäéëùäøà  "á  èôùîä  ïåâøàá  éîåàìðéáäåàä  ìù  "íâá  'äáð ,
äøà  ìù  ïéãä  éëøåò  ãåâéà  éùàøîå"á  .åò"ã  åìàöá  íâ  íé÷ñåò  "ö íä  íäéøòá  íéãåäé  ìù  

äìéäúìå  íùì  íéîñøåôîå  .  ãåòååò"ã÷øåé  åéðî    . úà  íúòôåäá  åòéáä  åìà  íéðèôùî
  úòåðúì  äâìôåîä  íúëøòäùèéååàáåéì  äëøòå  äúåáéùçá  íúøëä  úàå  éøôñä  ìù  íåöòä '

 ììëá òãîìå úåáøúì äúåîéìùáúòéãéìåèøôá úåãåäéä . 
 

èôåùä  ìù  íéøéäæîä  íéðèôùîäù  äãáåòä  ïî  åúåìòôúä  òéáä  åîöò  éìøãôä  äøà"á 
éøôñä  ìù  äúåîéìùå  äãîòî  ìò  ïâäì  åéãçé  åøáç  ,'òåãéë  äáø÷á  úøöåàä  ,  úàíéøôñä 

úéãåäéä  úåøôñä  ïî  øúåéá  íéáåùçä  ,  àéäù  êë  ìòå  úãåâàì  éãòìá  ïôåàá  úëééùéãéñç 
áç"ã. 

 
úãåâàáç  éãéñç  "ã  íéøôñä  úøéîù  úà  çéèáäì  íéãçåéî  ïåçèéá  éãòö  äè÷ð  éøôñäå '

áç  éãéñç  úãåâà  úéáá  äîéîé  íéîéî  òåá÷ä  åîå÷îá"ã  -  ÷çöé  óñåé  ìäà  áù770 ïøòèñéà  
ééåå÷øàô. 

 
íééúðáåùëøå  åòèåäù  íéùðàä  ãöî  úéáéøîå  äìåãâ  úåðéòä  úîéé÷   åç÷ìðù  íéøôñ  

àììéøôñäî  úåùø    ,'  íäéìòáì  íéøôñä  úà  øéæçäì  äàéø÷ì-  åâà"ç- íéøôñä  ìë  èòîë  
åùëøðùéòèä  ììâá    'øúåéá  êøò  éø÷éå  íéáåùçä  íäá  åæ  ,íîå÷îì  åøæçåä  øáë  ,  íéåå÷îåêåúù 

íéøôñä  ìë  åøæçåé  øö÷  ïîæ  .åâà"çäæî  áø  ÷åôéñ  äòéáä    ,ïáåîë  ïëå  ,åú÷éñôî úéá  ìù  
ôä èôùîääøà ìù éìøã"á. 

 
úåòéãéäìáú  éáçøá  úéãåäéä  úåøôñä  éááåç  ìë  ìöà  äçîù  éìâ  åøøåò  úåøåîàä   ,

íéòéáîäéøôñù  äãáåòäî  çåø  úøå÷    ' úà  úåáø  íéðù  úúøùîä  ùèéååàáåéì  ìù  úãçåéîä
  ìëúìä÷úéãåäéä  úåáøúä  éøçåù  ìë  úàå  éôøâåìáéáä  ø÷çîä    , äòéâô  ìë  éðôî  ïâåú

  äúåîéìùáêéùîúåì  ãåîòì  éôøâåéìáéáäå  ø÷çîä  úøù'  . äìà  úåòéãé  åøøåò  úãçåéî  äçîù
  éðåîä  ìöàéãéñçáç  "ãåìåë  íìåòá    ,äãáåòä  ïî  íéøùåàîä  , òé÷ùäù  íéðù  ìîòù  çèáåäù

ë"÷  åîãà"øééøäåî  "öð  "ò  ,åéöéøòîå  åéãéñç  éôìà  úøæòá  ,  çåôéèå  úî÷äáéøôñä  ,' ãøé  àì
ïåéîèì äìéìç. 

 
òåãéëåòéâôä  ìò  úåòéãéä  åøøåò  éøôñá  åùòðù  ú  'úåùøá  àìù  íéøôñä  úçé÷ì  ìòå ,

äãøçéøôñä ìù äîåöòä äúåáéùç éëéøòî ìë ïéá äìåãâ  ,' éãéñç éðåîä ïéá ãçåéîáåáç"ã . 



  

øåáéöá  äàøåð  äøòñ  åúòùá  åøøåò  åììä  úåòéãéä , ìáú éáçøá åòáåä äúòå÷åôéñ çåø úøå÷å 
åæ äáéàëî äùøô ìù éåôöä äîéåñî ,íéåå÷îù éôë. 

 
íòñ   èôùîä  úéáì  øéäöú  äùéâä  íéøôñä  úà  ç÷ìù  éî  ìù  åîà  éë  øñîð  ïåéìâä  úøéâ

åáéøôñä åìàë úøîåà àéä  'ë ìù åéúåðáì úëééù"÷åîãà "øééøäåî "ö ð"ò. 
 

úåðòè ìù  éèøô  ùåëø  íä  íéøôñä  åìàë  äðåàúì  äìéò  ùîùì  ìåëéáë  åãòåð  åìà  
íéùðàáç éãéñçì ïéà åìàëå íéîéåñî "ãà óã óà  'éøôñäî'ìàøùé ììëì àìå . 
 

úãåâàáç  éãéñç  "ã äãáåòä  ìò  êîúñäá  äáéùîå  óñä  ìò  åìà  úåðòè  äçåã  
úéøåèñéääë  úôå÷úá  éë  "÷åîãà  "øééøäåî  "öð  "ò  ãçåéî  ïôåàá  äìçä  äãåáòä úöôä  ìù  

úãçåéî  äùâãäá  äöåç  úåðééòîä  .éøôñä  äãòåð  åæ  úøâñîá  '  ÷ìç  úååäìúöôäî úåðééòîä  
äöåç. 

 
äçëåäêëì  úôñåð  éøôñäù    'éøôñäù  äãáåòá  àåöîì  ùé  øåáéöä  ïòîì  äãòåð  ' äììëíâ 

ìåç éøôñ ,éä àìù øáã 'ä øåáéöì åá êøåö"éîéðô "ìëå éáøì àì ïëù åîöò. 
 

ìáàë  ìù  ùãå÷  éáúëå  úåàøåä  äîëî  àéä  øúåéá  äøåøáäå  úéø÷éòä  äçëåää  "÷ 
åîãà"øééøäåî  "ö  ,âà  øôñáù  àîâåãìå"÷ë  "÷åîãà  "ø  ééøäåî"öð  "òç  "èîò    'ö"á òéôåî  

ð  éáøä  ìù  åáúëî"ò  ìà  ã"øñ÷øàî  øãðñëìà    ,òãåðä  óåøâåéìáéáä  ,ë  ùéâãî  åáå"÷ 
åîãà"ø ééøäåî"öð "òéøôñä éë  'áç éãéñç úãåâà ìù åùåëø àéä"ã. 

 
áúëîáøàùä  ïéá  øîàð  "  :íéøôñåíéìåãâ  íéðçåø  úåøöåà  íä  äìà    ,  ùåëøäîåàä  , ùéù

éòãîå éøåèñéä ùåëø íäì." 
 

òåãé  ãîò  úåöåòîä  úéøáî  øâäì  åúåà  åöìéà  íéèééáåñä  úåðåèìùä  øùàëù  íâ  ó÷åúá 
éøôñä  úà  åúà  úç÷ì  äùøåéù  êë  ìò  ,'à  ãéîòä  êëáù  úåøîì"òäðëñá    ,  íåù  ìòùåëø 

ãîò  àì  àåä  éèøô  ,éäå  'úåöòåîä  úéøáá  åøéàùäìå  åùåëø  úà  øé÷ôäì  ïëåî  .  øáãäéãéçéä 
åéìò  ãîòù  ,éîöò  ïåëéñ  êåú  ,ëåéù  àåäíéøôñä  úà  àéöåäì  ì  ,  àìù  çéëåîä  øáãïååëúä 

íééèøôä  åéëøåöì  êëá  , ìàøùé  ììë  úáåèì  åúâàã  êåúî  äòáð  äôé÷úä  åúãéîòù  àìà
íùëìàøùé  ììë  éðéðò  ìò  úåéãéîúá  åùôð  úà  øñîù    , ììë  úáåèì  éììëä  êøåöä  àìåì

 ìàøùéàìéä  'à ñéðëî"òíéøôñä ììâá äðëñá . 
 

 
* * *
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, לוין'  שי  הרב  שלום  דובער  בראשות'    לצוות  הספריד"הורו  העו,  ו"תשמ'  הבסתיו
זו .  'הספרי  בנוגע  לבעלות  'ד"סידי  חבחדת  אגו'לחפש  מסמכים  שיחזקו  את  טענת  
 מספר    –  "בתחילה  לא  ידעתי  מה  צריכים  לחפש".  היתה  עבודה  קשה  ומוזרה  בשבילו

קיבלתי  תמונה  כללית  מה ,  ד"י  עם  העורק  אחרי  שדברת"  –לוין      שלום  דובער  הרב
 ."ואז התחלנו בעבודה, ומה יעזור למשפטצריכים לחפש אנו 

 
 :תמונת בערל לוין

 
הוא  כתב  יותר  ממאה  אלף ,  כתב  הרבה  מכתבים,  ע"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כ

האם  ישנם .  'יותר  מחצי  מהם  נמצאים  בספרי.    שנותיו  האחרונותבארבעיםמכתבים  
זו  היתה '?  האם  ישנם  שם  הוכחות  על  בעלות  הספרי'?    הספרילעמכתבים  שמדברים  

  היו ע"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"שלככיון  .    לויןב"שדהסתכלותו  הראשונית  של  הרב  
הציעו ,  ב"  להגר  מפולין  הכבושה  לארהכשרצה,  מגיעים  עם  ראשים  בממשל  האמרקאי

 .האמריקני לחפש בארכיון הקונגרס ד"העו
 
 ד"והעו,  ח"אגואות  מסמכים  שמחזיקים  את  טענות  הם  מצאו  מ,    סוף  הסתיועד

  משנות רביםהם  מצאו  מסמכים  .  החלו  לבטוח  שהם  יצליחו  להוכיח  זאת  במשפט
  ספרים לתרוםכותב  לאנשים  רבים  צ  "ר  מהוריי"ק  אדמו"כ,  ש"ות,  צ"תר,  פ"תר'ה

 קנהצ  "ר  מהוריי"ק  אדמו"שכהם  גם  מצאו  מסמכים  )  ולא  לעצמו  אישית(לליובאוויטש  
הם  גם  מצאו ,  בכספי  חסידות  ליובאוויטש  ולא  מכספיו  האישיים',    לספריספרים

ר "ק  אדמו"כ  ו  שלגם  לאחר  הסתלקות'    נקנו  לספריהספריםאשר  הרבה  מהוכחות  
 .ע"צ נ"מהוריי
 
 

' מארקס  שהיר  "ד  לע"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כהעיקרית  היתה  מכתב  הרבי  '  הראי
 .'ח"אגו'שייכת ל' הספריאשר   שם הוא כותב בפירוש.j.t.s- בחשובפרופסור 

 
 :21)ההדגשות אינם במקור( האיגרת בשלימותה להלן

 
 
 ו"תש ר"אד ד"כ ה"ב

 ברוקלין
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 'שי מארקס. דר המהולל החכם כבוד
 

  !וברכה שלום
 

 מלאים  ארגזים  כמה  הזדים  תפסו,  ש"ת  בשנת  פולניא  את  הנאציס  את  כיבוש  לאחרי
 וספרים  יד  כתבי.  באטוואצק  שלי'  בספרי  רושנשתמ  ערך  יקרי  וספרים  עתיקים  יד  -  כתבי
 שמואל  הידוע  הספרן  של  הפרטית  בספרייתו  היו  -  כ"אח  שניתוספו  הרבה  מלבד  -  אלו

 .בשעתו ממנו קניתי אשר ווינער
 

, הנאציס  י"ע  כאמור,  נתפסו  עתיקים  יד  כתבי  מלאי  גדולים  ארגזים  שלושה:  יד-כתבי
 משך,  אחריו  הבאים  ד"חב  נשיאי  דורותה  וחמשת  התניא  מבעל  י"כת  ישנם  יד  כתבי  בין

, הלכה  וגם  חסידות  במקצוע  הם  אלה  יד  כתבי.  לערך  שנה  וחמישים  מאה  של  תקופה
 ימי  דברי  במקצוע  בלום  אוצר  שהם  -  מכתבים  וחליפות  מכתבים  -  רבים  יד  כתבי  בניהם
 .האחרונות שנה מאתיים במשך רוסיא בארץ עמנו

 
' ר  הרבי,  ד"חב  חסידי  אגודת  חברי  הרבנים  שם  על  רשומים,  האלה  יד  כתבי

 ארצות  נתיני  שניהם,  העכט  זלמן  שלמה'  ר  הרב  וחותנו,  דזשייקבסאן  ישראל
 .הזה הרכוש של הרשמים הבעלים, הברית
 

 ויקרי  הערך  גדולי  עתיקים  רבים  ספרים  ניהםיב,  ספרים  אלפי  כמה:  ספרים
 .דהוקנ ב"דארצוה ד"חב חסידי אגודת רכוש הם האלה הספרים ,המציאות

 
 ומתן  משא  דעפרטעמענט  הסטייט  ניהל  במלחמה  ב"ארצוה  מדינת  שנכנסה  טרם  והנה

, דאמריקה  הברית  ארצות  של  הנתינים  לבעליהם  ל"הנ  הרכוש  השבת  ד"ע  ברלין  עם
 אולם,  ב"לארצוה  לשלחם  הכושר  שעת  עד  למשמרת  ועמדו  המשטרה  י"ע  נחתמו  והארגזים

 שוב  נתחדש  המלחמה  ששקטה  אחריו,  מ"המו  נפסק  במלחמה  נכנסה  ב"אה  שגם  אחרי
 בשולי  רשום  ד"חב  חסידי  ואגודת  ל"הנ  הרבנים  כ"ב  בתור  בזה  שעוסק  ד"העו  (מ"המו

 ).המכתב
 

 להשיבם  ל"הנ  וספרים  י"הכת  למצוא  במרץ  יעסוק  דעפרטעמענט  הסטייט  אשר  למען
 רוחנים  אוצרות  הם  אלה  וספרים  יד  כתבי  כי  יבין  דפרטמנט  שהסטייט  צריכים,  לבעליהם

 .ומדעי היסטורי ערך להם שיש, האומה רכוש, דוליםג
 

 זה  במקצוע  שם  בעל  אטוריסט  בתור  אשר,  גדולה  בבקשה  כ"למע  פונה  הנני  ולזאת
 בעד  והספרים  י"הכת  ערך  גודל  על  להעיד  דפרטמנט  הסטייט  שם  על  מכתב  לכתוב  נא  יועיל



  

 הרכוש  שייכים  שאליו  ב"בארצוה  היהודי  הקיבוץ  בעד  ובפרט  ,בכלל  היהודי  העם
 .הזה הגדול

 
* 

 
 

היתה  להם ,    המכתביםמאוצרמסמכים  ואלפי    עבר  על  מאות  ד"  שצוות  העולאחרי
ו  כאשר  הרבי  מגיע  עם  לולב "תשמ'תשרי  ה'  זה  ביום  ד'  הי.  הזדמנות  להתייעץ  עם  הרבי

מארקס  הוא  עדות ר  "ד  להם  הרבי  שהמכתב  לאמר,    בת  שעתייםת"ביחידות  בגעה,  22בידו
',   הם  הבעלי  בית  האמיתיים  של  הספרימי,    ברור  שלא  ניתן  לוויכוחיסודית  שמראה  באופן

 .'ד"סידי חבחדת אגו'חלק חשוב מטענות ' והציע שזה יהי
 

 :23ד" הכללי של הרבי לעוהיחסשמטוב מספר על ' אברהם שי'  רח"הרה
 
'   את  תנועת  ליובאוויטש  במשפט  הישייצגו  ד"  המנחה  שהציב  הרבי  לפני  העוהקו"
  מאידך  עליהם  לחשוב ,)ד"בתור  עו  (האישיתהם  לפעול  לפי  שיקול  דעתם  מחד  עלי:  ברור

 .כדלקמן) חסידבתור (הרבי מתייחס לנושא זה ' כיצד הי
 

 ושאלוכשעורכי  הדין  נכנסו  לרבי  )  ל"ו  כנ"תשמ'תשרי  ה'  ביום  ד  (,  המשפטבתחילת
יך כל  דבר  צר,  ענה  הרבי  שלדעתו,  אותו  מה  דעתו  לגבי  הדרך  המתאימה  ביותר  לטענתם

 . בדרכי הטבע,  מלובש בכלילהיות
 

, לדוגמא.    הרבי  בענינים  שוניםאותםלאורך  כל  תקופת  המשפט  הדריך  ,    לכךבנוסף
  משנת צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כהרבי  הורה  להם  להשתמש  בתור  מסמך  במכתבו  של  

  נוספת  הורה בהזדמנות".    של  העםנכס"היא  '  ובו  נאמר  שהספרי,    למר  מארקסו"תש'ה
 צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כקד  את  הטיעון  שלהם  על  מכתב  נוסף  שבו  כותב  להם  הרבי  למ

 ".'ד"סידי חבחדת אגו'היא רכושה של ' במשך כמה שורות שהספרי
 

 :תמונת אברהם שמטוב
 

מי  יהיו ,    את  מערך  התביעהלתכנןלואין  ושותפיו  )  נתן(התחילו  נאט  ,    האסיפהלאחר
שאצל ,    ללא  עורריןברורוכיח  יסוד  הם  רצו  לה.  '  וכו'ד"סידי  חבחדת  אגו'העדים  מצד  

  מכספי  ציבור יקחשהרבי  ,  לא  שייך  לחשוב,  חסידים  בכלל  וחסידי  ליובאוויטש  בפרט
 .לרכושו הפרטי ובמיוחד ירכוש בהם ספרים עבור ספרייתו הפרטית

 
  וויזל  והרבנים  הידועים  הרב אלי)  חתן  פרס  נובל(  הנבחרים  היו  הסופר  מהעדים

ודוקטור  לואיס ',  אגודת  הרבנים'ג  מהבית  דין  של  "הרב  רלב,  עמנואל  שוחט  מטורונטו
 .")חוקר החסידות והיהדות"סופר ו (ייקוב מלונדון'ג

 
                                                 

משל  לשניים  שנכנסו  אצל  הדיין  ולית  אנן  ידעין  מאן  הוא  נוצח  אלא  מאן  דנסיב .  "ל  ג"ר  פ"כדאי  לציין  מהמובא  במדרש  ויק 22
 ).ג ובהערות שם"ט אות י"ועיין במאמר באתי לגני תשכ" (אנן ידעין שהוא נצחוייא' בידי) לולב והדס(באיין 

 ז"תשמ'טבת ה' רכה בבית חיינו בשבעת ימי המשתה דהבהתוועדות שנע 23



  

  הוא  מוסד  כבר  משנות 'ד"סידי  חבחדת  אגו'להוכיח  הוא  ש'    דבר  שברצונם  היעוד 
ולא  ברשותו  של  הרבי   ('ד"סידי  חבחדת  אגו'  ברשות  אז  היו  כבר  והספרים  ,24פ"תר'ה

 ).פרטין הקודם באופ
 

* * *

                                                 
 ' ??עמ' זכרון לבני ישראל'ובספר ' ?? עמ' ב"ד בארה"תולדות חב'עיין ב  24



  

 
wxt xyr cg` 

zecrzipaxd  
 

 ר"  אדמוק"  של  כבתובתור  ע  "לגבות  עדות  מהרבנית  הצדקנית  זי  ביקש  השופט
  שהרי  היא  יכולה  להעיד –  לושהייתה  שייכת  '  מהספריהם    שהספרים  שנגנבו    –צ  "רייוהמ

צורך למנוע הרבי גם סבר אשר אין , ניתן למנוע'    את  עדות  זו  לא  הי,ישירות  על  הקשור  בזה
 .לפועל' וכפי שהי,   להועילעשויכי זה רק , זאת

 
  של  שני ד"  העידה  הרבנית  בביתה  בנוכחות  העוו"תשמ'ה)    בנובמבר12(  מרחשון  ח"בכ
  קרינסקי  אשר  יישב  אצלה  ליד  השולחן  בו  היא  תמסור  את מהרבהרבנית  ביקשה  ,  הצדדים
 .העדות
 

 :תמונת הרבנית
 

אשר ,  הנתבע  ואמו,  הופיעו  בבית  הרבנית,  תהעדובטרם  החלה  ,    התדהמהלמרבה
כשהיא ,  יזר'  להתגורר  עם  בנה  בניו  זועברהניתקה  קשר  עם  המשפחה  ,  מאז  פרוץ  הפרשה
,   והתמסרות  נאמנה  כלפי  הרבימוחלטאשר  גילה  יחס  של  ביטול    –  נוטשת  את  בעלה

 הרבנית  לא  הביטה  בכלל,  העדות  מיעתעתה  הם  הופיעו  לש  –כשהוא  נותר  בודד  בביתו  
 .לעברם
 

 . מכן צפה בה השופטולאחר הוסרטה במסרטת ווידאו העדות
 

  מכשולים להעריםניסו  ,    של  הצד  השני  הציגו  שאלות  שונות  מזויות  שונותד"העו
  מבלי ובתוקףאך  הרבנית  השיבה  על  כל  השאלות  בבהירות  מזהירה  ,  בעמדתה  החדה  כתער

, לצידםפחות  כמה  מילים  להתפעל  מעורכי  הדין  של  הצד  שכנגד  שניסו  להוציא  ממנה  ל
 . הדיןלעורכיחלק מעדות הרבנית היו באידיש ותורגמו סימולטנית . אך העלו חרס, ל"ר

 
 

 : קטעים נבחרים מהעדותלהלן
 

 '?האם היתה לו ספרי, כשהתוגררת אצל אביך : שאלה
 .אבל ספרים היו לו', כן לא ממש ספרי: תשובה

 
 ?יםולמה אסף ספר? למה היו לאביך ספרים: שאלה
 יהדותהוא  החזיק  ספרים  כדי  להפיץ  .  האינטרס  שלו,  אלה  היו  החיים  שלו:  תשובה

 .הסוביטית' ברוסי
 

 ?לאיזה מטרה קיבל והשיג את הספרים: שאלה



  

 עבור"  חדרים"עבור  ,    כדי  להפיץ  יהדות  בקרב  ילדים  יהודים-עניתי  כבר  :  תשובה
, ללמוד  בספרים'    הישאסורבתקופה  ',  למטרה  זו  החזיק  אבי  את  הספרים  ברוסי.  ישיבות

 .'חדרים'והוא מסר אותם לילדים ולישיבות ובעיקר ל
 

 ?חשוב לדעת מנין את יודעת שזוהי הסיבה שהוא אסף את הספרים: שאלה
  זה  הוא ועםעל  כך  הוא  התחנך  ,  זו  היתה  האשיות  שלו.  אני  יודעת  זאת  היטב:  תשובה

 .חי
 

 ?תסבירי למה את מתכוונת: שאלה
לקחו ,    בביתחיפוש'  כל  שני  וחמישי  הי',    במאסר  ברוסיכ"אותו  עהושיבו  :  תשובה

',   ברוסיהיהדותדתי  ומפני  שהוא  רצה  להחזיק  את  '  מהבית  דברים  שחיפשו  מפני  שהוא  הי
 .זה מה שאני יכולה לומר. 'אסור ברוסי' דבר שהי

 
 ?האם הפצת ולימוד התורה היתה עיקר חייו של אביך: שאלה
 .מאה אחוז. כן: תשובה

 
 ?מעוניין לקבל חפצים עבורו באופן פרטי' האם אביך הי: אלהש

 .לא: תשובה
 

 ?האם ידוע לך על חפצים פרטים שהיו שייכים לו: שאלה
 . שלווהתפיליןפרט לבגדים והטלית , לו משהו אישי' אינני זוכרת שהי. לא: תשובה

 
 ?ב"האם היו לאביך חפצים פרטיים כשהגיע לארה: שאלה
 .לא, נהאינני מאמי: תשובה

 
 ?לו כסף לקנות בית' האם הי: שאלה
 .אינני מאמינה: תשובה

 
 ? בעצמו770-האם היו לאביך די כסף לקנות את הבית ב: שאלה
 .אינני מאמינה, אינני יודעת: תשובה

 
 ?והלאה) ש"ת (1940 החל משנת 770שייך ' האם את יודעת למי הי: שאלה
 .ת זה אלקנותלו כסף ' לא הי, שייך לו' אינני מאמינה שזה הי, אינני יודעת: תשובה

 
האם  לפי  השקפתיך  הספרים  שהרבי  השתמש  בהם  בחדר ,  החלסיום  השי:  שאלה

 ?היו שייכים לו או לחסידים, 770 שלו ובמרתף של הלימוד
 .שייך לחסידים' מאחר שאבי הי, שייך לחסידים'  היזה: תשובה

 
נראה ,    קשהאכזבה  ד"  העונראה  על  פניהם  של'  הי,    סיימה  במילים  אלוכשהרבנית

  תרמה  מאוד היאובסיומה  הבינו  מיד  כי  ,  משום  מה  אשר  תלו  הם  תקוות  בעדות  הזאת'  הי
 תוםובאופן  ספונטני  עם  ,הם  אפילו  לא  יכלו  להסתיר  את  אכזבתם,  לעמדת  התביעה



  

בראותם  כי ,  זרקו  את  עטיהם  בתסכול  על  השולחן,  תשובתה  האחרונה  של  הרבנית
 .25אבודהמלחמתם 

 
 
 
  והספרים שהרבי"ועל  המשפט  האחרון  שאמרה  ,  בכללא  "זיע  עדותה  של  הרבנית  לע

  פרשת ק"שאמר  הרבי  בשיחה  המפורסמת  שנאמרה  בביתו  במוצאי  ,  "שייכים  לחסידים
  שזה ועד,  שהייתה  לזה  השפעה  גדולה  על  תוצאות  המשפט,  26ח"תשמ'ה  ,אדר'  ב,  תרומה

 :"דידן נצח" אשר הביא לפסק הדין
 
שנודעו ,  בחיים  חיותה  בעלמא  דין)  של  הנפטרת(האחרונות  '  פעולותי  בין

 ק"כ',    המענה  שלה  אודות  אבי–"    הארץעמי"גם  ל,    כללעיניונתפרסמו  באופן  גלוי  
, ביחד  עם  ספריו  וכל  עניניו,  הוא  בעצמו,  הרבי,  אבי:  "  נשיא  דורנור"אדמו  ח"מו

 ". לחסידיםשייך
 

שנשיאותו  של  נשיא ,  כלוהכריזה  באופן  גלוי  ל,    ביטאה  הנפטרתזה  במענה
מייסד  תורת ,    הזקןר"  אדמוק"עד  לכ,    נשיאינורבותינו  ממלא  מקומם  של  –דורנו  

שלא  שייך (  נצחי  ע"  הו–מייסד  תורת  החסידות  הכללית  ,  ט"והבעש,  ד"חסידות  חב
 .עד ביאת גואל צדק) ו"ח, בו הפסק

 
ל   שהמענה  שלה  נתקבל  אצ–)  כ"הידוע  וברור  בלאה(  שבדבר  החידוש  ועיקר

 .בפועל במעשה"  יקוםכן"ש) ' הספרים וכוד"ע(ועל יסוד זה פסקו , "הארץ עמי"
 

  דמלכותא דינא"ד  יש  לפסק  שלהם  התוקף'    לכך  שמצד  ענין  הגלות  כונוסף  אשר
  כפי  שמדגיש  רבינו  הזקן –"    הארץעמי  "י"  מעלה  יתירה  בפסק  שניתן  עיש,  "דינא
בעיני  כל   ..  בארץוהגדיל  לעשות  '    ההפלה:  "  כסלוט"  הגאולה  דיד"  הידועה  עק"באג

 ".'השרים וכל העמים אשר בכל מדינות המלך כו
 

,   כי–"  העמים  כל  השרים  וכל  בעיני"  נס  הגאולה  בהדגשת  ומהביאורים
  משיח  צדקנו י"  היא  הכנה  לגאולה  האמיתית  והשלימה  עכסלו  ט"הגאולה  די

ם  כולו  לעבוד   את  העוליתקן"ש,  )  חוצהט"  דהבעשהמעיינותבהפצת  '  שביאתו  תלוי(
ולעבדו '    אהפוך  אל  עמים  שפה  ברורה  לקרוא  כולם  בשם  האזשנאמר  ,  ביחד'  את  ה

 . בכל העולם כולוה"של הקב גילוי מלכותו, "המלוכה' לה והיתה", "שכם אחד
 
  ההמשך  והנצחיות  דתורת ד"ע)  של  הנפטרת  (ל"  שהכרזה  הנ–  ד"בנדו  ז"ועד
  כל  השרים  וכל בעיני"ה  ופעלה    נתקבל–עד  ביאת  גואל  צדק  '    ונשיאיהחסידות
 ".העמים
 

  
 

                                                 
 . נדפסה לקמן בהוספותכולה הרבניתעדותה של   25
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חיים  ברוך '  מיד  הביא  ר,  הרבי  רצה  לראות  את  הווידאו  מהעדות  של  הרבנית
ואת  המכשיר  עצמו ,  ר  את  המכשיר  על  מנת  לראות  הווידאו"ק  אדמו"הלברשטאם  לבית  כ

 .שלום בער גנזבורג'  ר– בנוכחות הרבי –הפעיל 
 

הכל 'ד  ירושת  הרבנית  "ק  ע"צילום  מהכתי
 :'ח"לאגו
 

* 
 

והיא  להיות  אשר   להציע  הצעה  מסוימת  'ד"דת  חסידי  חבאגו'  יום  ניסו  חברי  באותו
מוכן  הוא  להחזיר  את  הספרים  שנגנבו  בתנאי  אשר  הכסף  אשר  נעשה  מהספרים  שכבר .  ג.ב

 . בנידוןרבישל  ה' ד הק"בכדי לדעת חוו  התחתוןע"לגנכנסו  ולשם כך , נמכרו ישאר אצלו
 

 :ה"ע' למן גורארימספר הרב ז
 
  בנוגע  לענין עצוםבמשך  זמן  ארוך  ביותר  ובכאב  ,    דיבר  בהתרגשות  גדולההרבי"

  הרבי  אמר  אז .החדרעל  דופן  '  וכמה  פעמים  הקיש  בחוזקה  בידו  הק,  הספרים  והקשור  בזה
ואשר  שום  דבר  לא  יוכל  למנוע  ממנו  לבטל ,  )ו"ח(שמוכן  הוא  ללכת  לבית  המשפט  להעיד  

 .המשפטאת התביעה בבית 
 

ו "הרבי  אמר  אז  שח,  !"?..ווי  קומט  עס  אזא  מין  סברא:  " בין  הדברים  התבטא  הרבי
 .ו לחשוב על דבר כזה"וח

 
... כמה  תהילים  [=?  געגעבן  ...  האטוויפל  צדקה  ?  געזאגט...    תהילים  האט  וויפל"
 כ"כמו   "?אמירת  תהילים?  היכן  המסירות  נפש  של  החסידים  ]?נתן...  כמה  צדקה  ?  אמר
קבעו  תענית  אודות  ענין  מסוים  שבזה  רואים  שנגע אשר    מסוים  מחוגדוגמא  הרבי  יא  הב

  כשרצו  לקבוע  תענית  בקשר  לזה  הרבי לפועלבנוגע  (    משהושנוגעוכאן  לא  נראה  ,  להם  הענין
 .")תעניות ענינו לגזור ז"ואמר שאי, התנגד

 
שידעו [="  םזאל  וויסן  אז  דאס  איז  א  מלחמה  מיט  די  אלע  רביי'מ  ":  גם  התבטאהרבי

זאל '  מאון  "  :הרבי  דפק  על  הקיר  וצעק  ,ומנה  את  כולם  ,]  כל  הרבייםעםשזהו  מלחמה  
ושידעו [  =    )הנשיאות(ף  דער  ביינקעל  וי  נאר  אספריםוויסן  אז  די  מלחמה  איז  ניט  אף  די  

על '  והראה  בידו  הק)]  הנשיאות(  על  הכסא  אלאשהמלחמה  היא  לא  רק  על  הספרים    
  ).השמועה פ"ע(" !הכסא

 
זוהי !"  [=  ן  'ן  רבי'אלט  איז  א  מלחמה  אנטקעגען  דעם  דאס  ":  אמר  הרביכ"כמו

  יצילוך בזעקך  "  הרבי  את  הפסוקציטט  באותה  יחידות  אגב].    הזקןר"מלחמה  נגד  האדמו
,   שלכאורה  משמעות  הפסוק  היא  בלשון  תמיההשלמרות  והסביר,  )נז'  ישעי"  (קבוצייך

הרבי ,  פועלים  ישועה,    לתפילה  ולצדקהרהלתוהרי  האמת  היא  שכאשר  מתכנסים  יחדיו  
תפילה ,    בשלושת  הקווים  של  תורהלהוסיף  בהתועררות"    את  העולםשיהפכו  "ביקש
על '    ובאומרו  זאת  דפק  בידו  הק"טאפחו  דא  פלאחו"הרבי  אמר  את  הפתגם  הידוע    .וצדקה

 . נשמע קול הדפיקות לאלו שעמדו מבחוץ' בחוזק עד שהי' דלת חדרו הק



  

 
הבינו  אשר  הרבי  איננו  מסכים  בשום  פנים  ואופן  לוותר '  ד"ת  חסידי  חבאגוד'חברי  

 .אפילו על כי הוא זה בנוגע להספרים
 

  והתמימים ש"ואנ,  770-נקבע  מניין  תהילים  כל  בוקר  ב)  ל"הנ(בעקבות  דברי  הרבי  
 א"  הוסיפו  בצדקה  כאוכ"וכמו,  ט"ס,  ב"כ',  ברחבי  תבל  הוסיפו  לומר  אז  מזמורי  תהילים  כ

 . 'דילי' עורילפום שי
* * *
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  שהרי כוונתם  בזה  מובנת  היטב  (ו"הרבי  בעצמו  יעיד  במשפט  חאשר    שכנגד  תבע  הצד
). 'במעמד  זה  היו  יכולים  לשאול  בחוצפה  ובהעזה  כל  מיני  שאלות  על  נשיאותו  של  הרבי  וכו

  לבית לבאיט  אם  הרבי  צריך  היום  שהשופט  אמור  להחל'  הי)    בנובומבר26(  כסלו  ג"י
 .המשפט להעיד

 
 770-ה'  כבר  בהשכמה  הי.    תהיליםואמירת  חברי  הכולל  ליום  תענית  י"  זה  נקבע  עיום
 . ההרגשה הכללית היתה איומה.  שאמרו תהיליםוהתמימים  ש"מלא באנ

 
 :ר וויס"תמונת ד

 
, )ל"ר(  להעיד  נתמל    המשפט  עלביתהרבי  לא  יצטרך  לבא  שפעלו  אשר    מהעדים  חדא

שהעיד  בבית  המשפט  אשר  היות  והרבי  עבר ,  "הרבי  של  רופאו"  וויס  המכונה  ר"ד'  הי
הרבי  יבא  לבית אשר    זה  מן  הרצוי  איןלכן  ,  ח"תשל'  החודש  תשריהתקף  לב  קשה  ב

 . רבהמשפט לדבר על ענינים הגורמים לו עגמת נפש
 
  של בית  המשפט  הפרדליבפסק  נ,  הצהרייםובשעות  ,  המאמצים  נשאו  פרי,  ל"ת
 . צריך להעיד בבית המשפט בענין הספריםאינושהרבי  – " אינו מעידהמלך"אשר  ב"ארה

 
 . הרקיעה שחקיםוהשמחה . 770- התפרסם הדבר בכ" קצר לאחזמן

 
  עם  קהל 770-שמטוב  בזאל  הקטן  ב'  שיאברהם  '    רח"  הלילה  התוועד  הרהבאותו

  שזהו  הצעד  הראשון היתהההרגשה  ,  וההרגשה  היתה  נפלאה,  התמימים  שעות  ארוכות
 . בדרך לניצחון

 
יכירו  וידעו  כל  יושבי )  "ה"ישראל  דוכמאן  ע'  י  ר"ע(בין  החסידים  נתחבר  אז  הניגון  

  .27"ג כסלו"תבל וואס איז געטראפן אף י
 

הרבי  אמר  אז ,  למשך  כשעתיים,  'בבנין  הספרי  עם  הרבי  ד"  יום  דיברו  העובאותו
כ "כמו,    והוא  עדיין  איתנוהיותן  הירושה    אינו  שייך  עניצ"רייוהמ  ר"ק  אדמו"כשאצל  

"   דורנונשיא"  את  הרבי  למי  הוא  מתכוון  כשהוא  אומר  ד"העובאותה  הזדמנות  שאלו  
  לא  כחסידים  אלא לפעול  אמר  להם  הרבי  שעליהם  כ"כמו..  על  עצמו'    הראה  בידו  הקוהרבי

ומיד '  ו  הקהרבי  נכנס  לחדר]    לכםשנראהכפי  "  [=  ביי  אייך  קומט  אויסווי  "-כעורכי  דין  
                                                 

" עלען  די  בחורים  אויפנעמען  אזא  זאךווי  ודארף  טראכטן  ו'מ  :  "הרבי  כסלו  התבטא  ג"  מסופר  שבהקשר  לימ"בכ 27
'   לנו  אשר  לא  היענהאברהם  שמטוב  לאמתיות  הדברים  '  אולם  כששאלנו  לר]    איך  יקבלו  הבחורים  דבר  כזהלחשובצריך  [=

  .ז"עד מהרבי התבטאות שבהתחלת המשפט היתה םאי  כסלו כג"זה קשור כלל לי
 



  

  איך  זאל אז  אבער:  "והוסיף,    דרכי  הטבעפ"עוהרבי  חזר  שוב  על  דבריו  שהכל  יתנהל  ,  חזר
 ].באופן כזה שאני אנצח לדעתיכם' אבל שיהי" [=איבערגעווינען אייער דעת

 
 

* * *
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  שעסק -    מנהל  ספריית  ליובאוויטשלוין  ב"  לפני  תחילת  המשפט  כתב  הרב  שדיום
, בו  הוא  מציג  לפני  הרבי,    לרבימכתב  -אותה  שעה  בהכנת  המסמכים  ועורכי  הדין  למשפט  

לאחר  פירוט  הדברים  הוא .    במשפטשיוצגואת  סיכום  המסמכים  וההוכחות  ,  ד"לבקשת  עו
' שבסופו  של  דבר  יהי,  שאין  כל  ספק'    שיד"  בטוחים  עוז"כ  פ"ע:  "מסיים  את  מכתבו  ואומר

 ": אפשר ללכת למשפט עם מארש של נצחוןכ"וא, ונצחון גמור לטובתינ
 

זכרון ,  ב"ד  בארה"צילומים  ממסמכים  תולדות  חב
 :י"לבנ

 
 
 
"á"ä ,ùöåî"÷øô  'çìùéå 

 
ë"÷ åîãà"øèéìù "à 

 
éúù÷áúð  ò"éíéøôñä  àùåðá  íé÷ñåòäî  äîë    ,ë  éðôì  øå÷ñì"÷åîãà  "øèéìù  "à  úà 

åâà  úåìòáì  úåçëåää  ïééðá  äðáð  íäéìòù  úåãåñéä"çéøôñä  ìò    ,'  òöîàá  øáëåòåáù øáòù  
åòä  úàæ  úåùòì  éðù÷éá"ãéù  ÷àèñòù  øî    ,'  àúìéî  òééúñà  àìù  àìàò"ò  , úåùòì  ìãúùà

éäæòá úòë úàæ"ú ,ëò"ôúéììë äøé÷ñ : 
 
à. ìëìéúåãìåú  êøåà    'éøôñä  ìù  ,'  úøëæðù  äôå÷ú  ìëá  êîñî  ìëáéøôñä  ,' íéàåø

éøôñ  àéäù  ìéìòá  'áç  ìù  úéììë"ã  ,äàåá  íåéîåäøàì  "á  -  äùåëøáç  éãéñç  úãåâà  ìù  "ã 
äøàá"á. 

 
á. úìéçúéøôñä  ïééðá    'àéñåøá  äìéçúä  ,éä  øåñàù  äôå÷úá  '  äìéä÷ìúéúãä úåéäì  

éôñë  ùåëø  íåù  äì  ,éøôñä  úà  íåùøì  úåøùôàä  äúéä  àì  äòùä  äúåàáù  øåøá  'äùåëøë 
áç úòåðú ìù"ããéî äúåà äîéøçî äìùîîä äúéä æàù . 

 
â. ãéî  åðéáø  úàö  øçàì  éñåøî  ,'çø  ïøôñä  åéìà  àáá"ì  ,  øàéáåì úéðëåú  úà  úåéèøôá  

éøôñä  ïééðá  ,'íéø÷åçì  ùîùúù  ,éøôñì  ùåëøì  ùé  ïëì  øùàå  '  íâíéøôñéôàå  íééðéáø  íðéàù   '
úãä ãâð íéøôñå ìåç éøôñ. 



  

 
ã. ãéîäòù  äúåàá    ,éøôñä  ãñééúäá  'àâéøá  ,  íéáúëî  øééð  äì  åñéôãäíéãçåéî ,

  àéä  äá  úøåúëäù"óñåàøôñ  ùèéååàáåéì  ãé  éáúëå  íé  ."  äàáä  äøåùáíðîà  øîàð  "ìùë  "÷ 
åîãà"øèéìù  "à  "åðééä  óñàîä  àåäù  ãñééîäå  ,áç  úåãñåî  ìë  åîë"ãéáøä  ìù  íäù    , äîù  êà

éøôñä ìù ' àéäù äàøî øáëéøôñ ' ìù"ùèéååàáåéì." 
 

ä. íúåàá  íéøôñ  çåìùîì  úáúåë  ùé  úåéåìâäå  íéáúëîä  øééð  "ä÷éúåéìáéá 
ùèéååàáåéìø àéáèì àâé "éìáììë éáøä íù úøëæä . 

 
å . éáøäåîä  ìëî  ù÷éáå  äøåä  "ìì  íéøôñ  çåìùì  íéøáçîäå  "ééøôñú  ùèéååàáåéì "

íùáåéøôñä    'íéçìåùì  äãåî  àåä  .éä  íðîà  íà  'åéìà  çåìùîä  ,  íòè  äîùé éáøäù  íéøáãì  
éøôñä  íùá  úåãåäì  äååöé'  .äòãåî  äúåàá  ,  ñéôãäì  äåéö  éáøäùñãøôäáãåòå    ,ëæð  àì íù  ø

ììë  éáøä  ,âàá  ñôãðäå  éáøä  éôî  àöéù  çñåðá"÷  ,  êàçñåðá áúëð  ñãøôäá  ìòåôì  ñôãðä  
"ä÷éúåéìáéáäë  ìù  ùèéååàáåéì  "÷  åîãà"ø  ...ùèéååàáåéìî  ." àéä  úáåúëä  ïàë  íâ  áåùå
"ä÷éúåéìáéá ùèéååàáåéì" ,ììë éáøä íù úà øéëæäì éìáî. 

 
æ. íâéøôñì  øù÷á  íéáúëî  áúë  åîöò  éáøäùë    '  áúë  øééð  ìò  íúåàíéáúëîä ìù  

éøôñä ,'åìù éèøôä íéáúëîä øééð ìò àìå. 
 

ç . íâéøôñì  íéøôñ  çåìùì  äù÷á  éáúëî  åáúë  øùàë    'ä"ä  äðåô  "íùá óñåà  úéá  
ùèéååàáåéì  ãé  éáúëå  íéøôñä  "íúåçå"  ìäðî  óñåà  úéá  íéøôñäùèéååàáåéì  ãé  éáúëå  "  , éìáî

  øéëæäì)íéîòôì  (éáøä  íù  úà  .  íðîà  øùàëçìùä   äøåùú  øåúá  ù÷áúðù  øôñä  úà  äì
éøôñäì ,'éáøäì åúðååë äúéä àì éàãååá , àì áåùåìëåééèøô ùåëø øåúá åúåà úç÷ì éáøä . 

 
è. íâ  äðååëäù  ùøôî  åðéàå  íéøôñ  åì  åçìùéù  ù÷áî  åîöòá  éáøä  øùàë  àéä ìéáùá  

ùèéååàáåéì  úééøôñ  ,ä"ä  åæ  úùéøã  úáéñ  áúåë  "éäåíéòã  íéãáëîå  íùäå  ùèéååàáåéì   åìéàåé  í
íéøôñ  ìù  äáåè  äðúîá  éðãáëì  ."éäé  éàãååá  '  øæåîãåàî äúéä  åìéà  íéøáãä  úà  øàáì  

úéèøô  äðúîì  äðååëä  .  àéùðù  äîåã  øáãä  äîì  ìùîäøà"áæåøë  íñøôé    , úà  øé÷åîù  éî  ìë
äøàáù  ùôåçä"á  éì  çåìùì  êë  ìùá  ù÷áúî  äðúîúéèøô    ,éäé  àì  éàãååá  'äæ  øáã  ïâåä .

ùàë íâù çëåî ïàëî áúåë ø"éðãáëì äðúîá "äðååëäùèéååàáåéì úééøôñ øåáò äðúîì àéä . 
 

é. ë  ìæäéä    'äôåøéà  úôå÷úá  ,  úðâøåàî  äúéä  àì  íùù"úãåâà  áç"ã"  ,éøôñä  ìëå '
áç  úòåðú  ìù  äùåëø  äúéä"ãììëá    .  æëøî  òéâäá  íðîàäòåðúääøàì  "á  , ïåâøàä  íù  íùù

  àåä  éîùøä"úãåâàáç  "ã"  ,  ïàëîøáåò  ìù  ùåëøä  ìë  áç  úòåðú"ã äòåðúä  ïåâøà  ìù  äúåùøì  
"úãåâàáç "ã." 

 
àé . àìú  úðùî  ÷ø  "ùêìéàå    ,öøú  íéðùá  øáë  àìà"å-  ìéçúä  çåðéáøáç  ùåëø  íåùéøá  "ã 

ò"ùåâà  ïåâøà  "çäøàá  "á  .éä  ïë  '  òâåðáïééðáìéð÷äù  ÷öàååèàá  éáøä  ïéðáå  äáéùéä    'äúéä  , åà
úåéäì  äëøöåä  ,ò"ù  ïåâøà  åâà"çäøàá  "á  ,ò  íòèäå"æøä  øéëæîä  áúë  "é  íéáúëîá  ïéâééô   íéáø

éøäì"ïàñáà÷ééæã  é  ,éä  àì  íää  íéîéä  ìù  àôåøéàá  äòåðúä  úåìòáù  ïåéë  'çåèá  ,éä  ' ãçô



  

ò  ùåëøä  úîøçä  ìù  éãéîú"äìùîîä  é  .åâà  íù  ìò  ùåëøä  úà  íåùøì  èìçåä  ïëì" ç
äøàá"á  .åâà  äù÷áúð  äæ  íòèì"äøàá  ç"äá  ãçåéî  óéòñ  óéñåäì  á"ö'øòèøà  "äìùí ,

äøàì õåçî éãééð àìã éñëð úåð÷ì íúìåëéáù"á. 
 

áé. ò  øéùé  ïôåàá  íùì  åìéçúä  íéøéëæîä  ìù  íéîåìùúä  úà  íâ"åâà  é"äøàá  ç"á  ,éòù" æ
åâà íòèî íéãáåòë íéøéëæîä íéîåùø åéäé"äøàá ç"á. 

 
âé. áç  úòåðú  ìù  ùåëøä  ìë  øáò  àì  ïééãò  äòù  äúåàá"åâà  ïåâøà  éãéì  äôåøéàá  ã" ç
äøàá"á  ,ù  åìà  ÷øùåøéôá  íäá  ùøôúð  .äøàì  äôåøéàî  øâäì  äèìçää  äàáù  äòùá  íðîà" á

áç  ìù  æëøîä  ìë  úà"ã  ,ãåòå  äáéùéäå  åøéëæîå  åúéá  éðáå  éáøä  , ìë  íâ  øáåò  àìéîî  éæà
áç  úòåðú  ìù  ùåëøä"åâà  ïåâøàä  éãéì  àôåøéàá  ã"äøàá  ç"á  , éåðéù  àìà  íéìòá  éåðéù  äæ  ïéàå

íùä  .çá  åðéáø  ìöà  äìá÷úä  åæ  äèìçäöøú  óøå"è  .øä  øéëæîä  úåéãåñá  áúåë  êë  ìò" ïéâééô  é
øäì"øäìå  ïéèéååì  ù"ïàñáà÷ééæã  é  .úéôåñ  äèìçä  ïééãò  æà  äúéä  àì  , úà  øãñì  äèìçä  àìà

êøåöä  úòì  íéðëåî  åéäéù  éãë  úåøééðä  .øä  øå÷éá  úòá  äúéä  úéôåñ  äèìçä" ïàñáà÷ééæã  é
öøú  ìåìà  úìéçúá  ÷öàååèàá"è  .úéà  øáéã  úåãéçéá  æà úà  øãñì  åì  øîàå  äëåøàá  éáøä  å

äøàì  ãåòå  äáéùéäî  ÷ìçå  íéøéëæîä  åúéá  éðá  íò  øåáòé  äðù  éöç  êùîáå  úåøééðä"á  , êë
éä íðîà ,'ú óøåç éäìùáå úåøééðä úëéøò äëùîð äðù éöç êùîù"äøàì åòéâä ù"á. 

 
ãé .  óøåçá  àùøååá  åúåéäá  åðéáø  éøáã  úà  äæá  øàáì  éãë  ø÷éòá  øàáúä  ïåøçàä  óéòñä

ú"ù  ,äøà  úåøéøâùì  øîà  æàù"øä  åì  ìéàùä  ãéä  éáúë  úàù  àùøååá  á"ùøäå  ïàñáà÷ééæã  é" æ
÷öàååèàá  íúåéäá  èëòä  . äèìçää  äúéä  øáë  äòù  äúåàáù  àåä  úîàä  éôì  íéøáãä  ùåøéô

äøàì  äòåðúä  æëøî  úà  øâäì"á  .áç  úééøôñ  úëééù  æàî"åâàì  ã"äøàá  ç"á  , åìöà  íéàöîð  íäå
äìàùäá ÷ø. 

 
åè .   òéâä  øçàìäøàì  éáøä"äøà  úìùîîì  éîùø  ïôåàá  òéãåä  á"ééøôñäù  á  ' úëééù
åâàì"ç .åë ùé åæ úéîùø äòãåäî"íéëîñî ë. 

 
æè. äæì  óñåðá  , ÷ìç  úà  ìéöäì  ìãúùéù  ñ÷øàîì  éáøä  áúë  äîçìîä  íåú  øçàìå

ééøôñäî 'ïéìåôá øàùðù ,åâàì úëééù àéäù ïåéë"ç. 
 

æé. ééøôñä  äúéä  åìéà  åìéôà  'ùåëøá  éáøì  úëééù  æà  ãò  éèøô  )úð  øáëù" äëåøàá  ì
ïë åðéàù (î"ò î"åâàì äúåà äð÷ä åæ äøéîà é"ç ,àúéãåà ïéð÷á. 

 
çé . ééøôñäù  äöø  éáøäù  íéøîåà  åéä  åìéà  'åùåëøë  øàùéú  , òéãåä  äìéöäì  éãë  ÷øå

åâà  ìù  äùåëø  àéäù  íéùðà  ãåòìå  äìùîîì"ç  ,à  ïôåà  íåùá"êë  øîåì  à  ,éäù  ' äæá  íøâð
íùä  ìåìéç  ,ãâ  äòéâô  éäåæååæ  êøãá  âäðúé  àåäù  øîåì  éáøä  ìù  åãåáëá  äìå  .øåøá  , åìéôàù

ééøôñä  úà  ìéöäì  éãë  åæ  äøéîàá  äðååëä  ø÷éò  äúééä  åæ  íà  ,' äúéä  äîöò  åæ  äøéîàá  éøä
åâàì  åæ  úåð÷äì  äùåã÷ä  åúòã"ç  .ééøôñä  úéð÷ð  åìà  úåøééð  úîéúçáù  éàãååáå  'åâàì" íâ  ç

àúåëìîã  àðéã  íòèî  ,à  äàéáä  äìùîîä  éøäùäøàì  äæä  ùåëøä  ú"ééøôñ  øåúá  ÷ø  á '
úéøåáéö. 



  

 
èé . ééøôñä  ìù  ïåøçàä  äæä  ÷ìçä  ,'ïéìåôá  øàùðù  ,äòù  äúåàá  ìéöäì  åçéìöä  àì ,

ùú  úðùá"å  .çàìù  íéðùá  êà"  æ)ùú"è-éùú"à  (äøà  úìùîî  äàéáä" íéãåäéä  íéøôñä  úà  á
íéðîøâä  ìöà  äîéøçäù  ,øàá  úåéãåäéä  úåéøåáéöä  úåéøôñä  ïéá  íúåà  ä÷ìéçåä"á  . íâ

ééøôñ øåúá åìà íéøôñî ìåãâ ÷ìç äìáé÷å äù÷éá ùèéååàáåéì úééøôñ 'úéøåáéö. 
 

ë. éä  åìà  íéøôñ  ÷åìç  ìù  íéàðúäî  ãçà  ' çøåëîå  åìàä  íéøôñä  úà  øåëîì  øåñàù
ééøôñá øàùéäì 'úéøåáéö. 

 
àë. î"úåðè÷  úåàöåä  åéä  î  ,ééøôñä  äúéä  íäéìòù  'íìùì  äëéøö  äîöò  . åìà  íéîåìùú

à úôå÷î åàáåâ"äøàá ç"á .èåùôë ,ééøôñäù ïåéë 'åâàì úëééù"ç. 
 

áë. ùú  õé÷á  éáøä  úå÷ìñä  øçàì  íâ  äùòð  äæ  ìë"é  . åìà  íéøôñ  æà  åìá÷úð  àì  éàãåá
éäé éáøä éùøåéù éãë 'øåëîì äî íäì ,ùèéååàáåéì úééøôñ úà ìéãâäì éãë àìà. 

 
âë. åìà  íéøôñá  ä÷ñòúäù  äøáçä  ìù  íéçåìùîäî  ãçà  ìò  ,íéáúåë  , åæ  äìéáç

éøôñ  úììåë  'íëìù  äáéùéì  úëééù  äúéäù  ,íëúééøôñì  úòë  úçìùð  àéä  ïëì  . ïë  íâ  éàãåá
ùèéååàáåéì  úééøôñì  íúåà  çåìùì  äðåëä  ,éìàù  'íøå÷îá  íéøôñä  íéëéù  åéä  , øñîð  àìå
éáøä éùøåé ìù éèøô ùåëøë äúòî úåéäì. 

 
ãë. ëùú  úðùá"êøòì  å  ,éä  'åòä  ìöà  ïåéã"ò  èëòä  ã"éñéîä  éîåìùú  øåãéñ  ã éùøåé  ìù  í
éáøä  ,åðîî  åùøéù  ùåëøä  øåáò  .éä  'ééøôñáù  íéøôñä  úà  íâ  äæá  ìéìëäì  íà  ïåéã'  . äùòð

ééøôñäî  øúåéá  ïè÷  ÷ìç  ìù  øéçîä  úëøòä  íâ  ')ë-5,000  êåúî  íéøôñ  50,000ééøôñáù  ' .(
äëøòäá  íéøôñä  úà  ìéìëäì  àìù  èìçåä  ìòåôì  ,ééøôñì  íéëééù  íéøôñäù  ïåéë  ' íðéàå

úéèøô äùåøé .ëï ãéòä åòä"ãèëòä  ,úåøééðä êåúî çëåî ïëå. 
 

äë. úðùîëùú  "çéä  êìéàå    '  úéáä  éðéðò  ìë  ìò  äðåîî  íàèùøáìä)770  ( ììåë
éøôñá  íéðå÷éúä'  .òå  æàî  ïîæä  êùîäá"ò  íéøåù÷ä  úåàöåää  ìë  åìò  éøôñì  'çàìå"æ íâ  

ïøôñä  ,ì  áåø÷100,000$  .  éùøåéî  ç÷ì  àì  äæ  ìëì  äèåøô  óàéáøä  ,á  åøîà  íäùëù  ùåøéô"æ 
éøôñì êééù 'úåàöåäì íéàøçà íðéà íäå . ãéòä ïëíàèùøáìä . 

 
êë  åðòâä  äð÷ñîìéøôñä  ìù  äîåé÷  ìù  íéðùä  ìë  êùîáù    ,'ä  úðù  æàî'ôøú"ç íöò  ãòå  
  íåéääæä  ,éä  'éøôñä  äúéä  ãéîúù  èøô  ìëî  çëåîå  øåøá  'áç  úòåðú  ìù  äùåëø"ã ìùå  ììëá  
ïåâøàáç úãåâà "ãèøôá  . 
 

ëôò"æ  èáíéçååòä  "ãéù    'éäé  øáã  ìù  åôåñáù  ÷ôñ  ìë  ïéàù  'åðéúáåèì  øåîâ  ïåçöð  ,àå"ë 
ïåçöð ìù ùøàî íò èôùîì úëìì øùôà. 

 
 



  

íåìù øòá áåã ïéåì 
 
 
ð.á  .ëá"æ  àìãîòîä  àùåð  úàå  éáøì  éáøî  íéøáåòù  íéáúëä  àùåð  úà  éúøëæä    ,òù"æ øáë  

 éúáúëãøôðáéùéùä íåéá . 

 
* * *
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  שיתנהל   –שהמשפט  ,    השופט  סיפטאןקבע  ו"תשמ'ה)    נובומבר13(  מרחשון  ט"בכ
ק  הזקן  ממאסרו "  יום  גאולת  אדמו–)    דצמבר2  (  כסלוט"  יתחיל  בי  –ללא  צוות  מושבעים  

לעומת .  ג.ב.    בזה  השגחה  פרטית  ברורה  והיו  בטוחים  בניצחוןראוכולם    –)  ט"בשנת  תקנ(
 .ופט דחה את בקשתו אך השהתאריךזאת ביקש לשנות את 

 
 . 28" נצחדידן "הידועאת הניגון  770-ב לציין שבאותה תקופה התחילו לשיר יש
 
 ט"בי'    שהיקןזהר    כסלו  הרבי  דיבר  באריכות  על  הקטרוג  על  האדמוט"י  בהתוועדות 
אשר  התוועדות  זו  היתה  הפעם גם  יצויין  ,    לענין  המשפטהזת    קישרו  אחסידים.  כסלו

ועם  הניגון  ההכנה ,    בניגון  המאמר  הרגילח"בי  להגיד  מאמר  דא  הרהפסיקהראשונה  בה  
כ  הבחורים  מספרים  אשר  בהתוועדות  זו "כמו.    בכל  יומא  דפגרא  עד  אזכנהוגהקודם  לו  

 ".דידן נצח) "עם הקהל(יכלו לשמוע את הרבי עצמו שר 
 

 .בכסלו'  העדיות התחילה לפועל בכשמיעת
 

 :ש"צילום ביהמ
 

,   ימי  שימועו  היו"תשמ'טבת  ה'  כסלו  עד  ח'  מכ:  ןהתנהל  בצורה  דלקמ  המשפט
ו  הוגשו  הסיכומים  של  שני  הצדדים "תשמ'ד  שבט  ה"טבת  עד  יו'  ז  מיום  ט"ולאח

 .והתשובות של כל צד לסיכום של הצד השני
 

, מרהיבמראה  '  זה  הי,  ש  לבית  המשפט"  ימי  השימוע  הגיעו  תמימים  ואנ23-במשך  ה
 רביםחסידים  ,  ית  המשפט  בדאון  טאון  ברוקליןכל  יום  הגיע  אוטבוס  מלא  בחסידים  לב

בין  החסידים  בלטו  בנכוחתם ,  התפללו  ואמרו  תהילים,  מילאו  את  מסדרונות  בית  המשפט
ועוד  כמה ,    חגור  בגרטעל770-ראש  ישבת  תומכי  תמימים  ב'  שהי  ה"  מרדכי  מענטליק  עהרב

 .ש" וזקני אנהרבניםמחשובי 
 

  מספרים  שראו  אצל  הרבי חסידים.  שפט  נסע  להאוהל  כמעט  בכל  יום  מימי  המהרבי
 .הנהגה רצינית מאוד בזמן המשפטתנועה של רצינות מיוחדת ו

 
ש  מפאריז  להתוועד  ולקחת  על  עצמם "החליטו  אנ,  מימי  המשפט'  מסופר  אשר  בא

ח  מההתוועדות "כאשר  הגיע  הדו,  ר  להרבי  בימים  אלו"החלטות  טובות  על  מנת  לגרום  נח

                                                 
 ).'?עיל עמראה ל (ז"תשמ' טבת הב"ייחת  בשו עם המדרש הידוע שהרבי הזכירויש לקשראשר  28

 



  

בנימין '      כאשר  יצא  מהמקוה  נתן  לו  ר–  במקוה  –אוהל  הרבי  כבר  בדרכו  ללכת  לה'  הי
 !770-חזר הרבי ל, ח"כאשר ראה הרבי את הדו, ח מההתוועדות"קליין את הדו

 
 :תמונת הרבי נוסע להאוהל

 
'   שהיות  וא29  אמר  הרביו"תשמ'  ה  חנוכהזאת  –ק  פרשת  מקץ  "מוצש  בהתוועדות

  שטענה  זו פ"אעהנה  ")  אקטיווי("  שלהם  היא  שכביכול  ליובאוויטש  איננה  פועלת  מהטענות
  עם  תמונות  מפעולות ספר  לפרוך  את  טענותיהם  הנה  כדאי  שיעשו  נתמל    עמ"מ,  מגוכחת

הרבי  עורר  אז  בהתוועדויות  שיוציאו  את  זה ,    ברחבי  תבל'השלוחים  וממבצע  חנוכה  וכו
 .בזריזות
 

מנת אשר  הסיבה  להתוועדות  זו  היא  על      30 בהתוועדות  שבת  פרשת  ויגש  אמר  הרבי
בשיחה  זו  גם  דיברה !  לעורר  אשר  יתחילו  כבר  בעבודת  הכנת  הספר  מיד  בעשרה  בטבת

 .ר הזקן בעת מאסרו"אצל אדמו' ד הקטרוג שהי"ע' הרבי באופן ברור אשר זהו קטרוג וכו
 

כבר '  ביקש  הרבי  אשר  הספר  יהי")  דברי  כיבושין("ובעשרה  בטבת  בשיחתו  של  הרבי  
 .באנגלית" ויהי אור"אור אלבום מפואר וכך יצא ל, ד שבט הבא"מוכן ביו

 
 :?צילום מהספר

 
  הרבי  טענה  זו  וסיכם  שההוראה הזכירז  "תשמ'הטבת  '  להעיר  שגם  ביום  הניצחון  ה 

 . 'בהפצת המעיינות וכושיש לקחת מזה היא להוסיף בפעולות 
 

הרבי .  על  ניגון  חסידי  עתיק"  דידן  נצח"באותה  תקופה  חיברו  החסידים  המילים  
 .ודד ניגון זה בהתוועדויותהרבה לע

 
 בהמשך:  "31ר  אדוורד  הופמן" את  אולם  בית  המשפט  בתקופה  זו  מתאר  הסופר  ד

דגל  המדינה  המסמל  את  האמרקאי '    היאחדבצד  ,  המשפט  היו  הרבה  דברים  הפכיים
  החדר  בלט  הציבור  החרדי  היושב שלובצידו  השני  ,  החופשי  שאינו  כפוף  לשום  מסמכות

מלא  ביהודים '    בית  המשפט  היאולם.    אנשים  ונשים  בנפרד-דקסי  כמו  בבית  הכנסת  אורטו
ועתה ,    נפשו  של  הרבי  הקודםמשאת  שהיתה  ת"החבדי'  המלאים  בחרדה  לגורל  הספרי

 . השופט סיפטאן- גוי אחד - י"ע' אודות לתהפוכות הגורל היו כולם תלויים בחסדי ה
 

. יו  בעברית  ובאידיש  הקודם  ההרביוהמסמכים  של  ,    נכבד  מהעדויות  והחקירותחלק
ניטשה )  על  הפירוש  המדויק  (ז"וע,  הוא  גם  חייב  להיות  מדויק,  הכרחי'  התרגום  הי

על  השולחן  היו  מונחים  כל  הכרכים  של  האגרות  קודש ,  מחלוקת  תמידית  בין  שני  הצדדים
וכל  אחד  ניסה  להוכיח  את  הוכחותיו ,  )ב  לוין"שד'  בעריכת  ר(צ  "ר  מהוריי"ק  אדמו"של  כ

 .ים שבכרכים אלומתוך המכתב
 

                                                 
 191' ב עמ" התוועדויות ח–תורת מנחם  29
 257' שם עמ 30
 ”despite all odds“בספרו  31



  

  ידעו  שיש  להם  טענה ד"חסידי  חב.    צד  הביא  עדים  לחזק  את  פירושו  על  העובדותכל
  על  שתיקה  כל  משך שמרהשופט  .  אך  הם  גם  ידעו  שמשפט  זה  הוא  ללא  תקדים,  מצוקה

 .לנחש מה הוא חושב' היתן יסבר פניו לא נמו, זמן השימוע
 
 
 

 : 32חולל אז בבית המשפטלתועלת הענינים מובא בזה יומן קצר מאשר הת
 
אולם  השופט  לא  הסכים  לזה ,  הצד  שכנגד  רצה  לדחות  את  מועד  המשפט:  כסלו'  כ

יהודה '  הצד  שכנגד  רצה  אשר  בעת  שר,  יהודה  קרינסקי  יתחיל  להעיד'  וביקש  אשר  ר
אולם  השופט  לא ,  ב  לוין  לעזוב  את  אולם  בית  המשפט"קרינסקי  יעיד  יצטרך  הרב  שד

ח "צד  השני  התחיל  לטעון  אשר  זהו  כארבעים  שנה  אשר  אגוד  של  ה"העו.  הסכים  לזה
ל  והפיק  מזה  הוראה "משיחותיו  כנ'  יש  לציין  אשר  טענה  זו  העלה  הרבי  בא(איננה  פועלת  

יהודה  קרינסקי  הראה  עד  כמה  טענה  זו  מגוחחת '  ור,  )אשר  יש  לפעול  ביתר  שאת  וביתר  עוז
 . מתחילתה

 
קרינסקי  קרא  מכתבים  והם  שאלהו '  ייהודה  ש'    ר–כאתמול  '  היום  הי:  א  כסלו"כ

 .שאלות על זה
 
בעת  עדותו  שאלהו  למה ',  עבור  הצד  שכנגד  ממדינת  אנגלי'  היום  העיד  א:  ב  כסלו"כ

וענה  אשר  הסיבה  אשר  לה  נזרק  אינה  מצד  זה  אשר  אינו  יודע ?  נזרק  מהבית  הכנסת  שלו
 ".חיינובית "של ' וויכוח מהו הפי' כ הי"כמו, ...א מזה אשר לא פעל"כ, ספר

 
קרינסקי  המשיך  בעדותו  ושאלו  לו  שאלות  על  שייכותו '  יהודה  שי'  היום  ר:  ג  כסלו"כ

 . ואופן עבודתו' ד"אגודת חסידי חב'הפרטית עם 
 
בתור  מבין '  ד"אגודת  חסידי  חב'פויזנער  לטובת  '  היום  העיד    הרב  זלמן  שי:  ו  כסלו"כ

 .צ"ר מהוריי"ק אדמו" של כושאלהו שאלות בנוגע לעניני מעמד ורכושו, ד"בעניני חב
 
ב "הרב  שד'  ד"אגודת  חסידי  חס'היום  העיד  הספרן  הראשי  של  ספריית  :  ז  כסלו"כ

בטוענו  אשר  כל  מה  שיאמר  כבר ,  ד  של  הצד  השני  לא  רצה  שיעיד"בהתחלה  העו,  לוין'  שי
השופט  יצא  אז  לכמה  דקות  ובחזרו  אמר ,  ז  וכל  עדותו  רק  תיקח  זמן  לחינם"אמרו  לפנ
אז  התחילו  לשאול  לו  כל  מיני  שאלות  על  עבודתו  וענה ,  לוין  יוכל  להעיד'  ב  שי"שד'  אשר  ר

אחרי  הצהריים  הראו  ווידאו  מעדותה  של  הרבנית .  באופן  מאוד  ברור  וטוב  על  כל  שאלה
בעת  אשר  נראה  הרבנית  עונה ,  )'עדותה  של  הרבנית'כמסופר  לעיל  בפרק  (שנערך  בביתה  

אם  כי  לא ,  אשר  השופט  נהנה  משאלה  זו'    היאשר  הרבי  והספרים  שיכים  לחסידים  נראה
ז "אח',  ד"אגודת  חסידי  חב'לטובת  '  ה  גורארי"ז  ע"ז  העיד  הרב  שנ"לאח.  אמר  שום  דבר

ז  ענה "וע,  איזה  ספרים  נתן  לו  סבו:  מהן  היתה'  כאשר  א.  ג.ד  שאלו  כמה  שאלות  לב"העו
 .אשר איננו זוכר

 
והוכח  אשר  איננו ,  רץ  ישראלבתחילה  העיד  עבור  הצד  שכנגד  פרופסור  מא:  ח  כסלו"כ

ואשר  לכן ,  כאשר  אמר  בעדותו  אשר  מן  התורה  אין  איסור  לשקר,  מוסמך  מאף  פרופסור
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זה '  הי'  ד"אגודת  חסידי  חב'שייכת  ל'  ע  כתב  אשר  הספרי"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כשכ
ומדבר  שקר "שאלהו  ומהו  הפירוש  ב,  מציפורני  הנאצים'  כדי  להציל  את  הספרי)  ל"ר(שקר  
 ...וענה אשר מדובר בענינים של שקר ולא על אמירת שקר" תרחק
 
באותו  יום ,  ד  פירכו  את  כל  דבריו"והעו,  עבור  הצד  שכנגד'  היום  העיד  א:  ח  טבת"ער

הצד  השני  ביקש  אשר  השופט  יאסור  לחסידים  להגיע  לבית  המשפט  היות  ותופסים  את  כל 
ר  אין  זה  אמת  ואדרבה השופט  ענה  אש',  וכו'  אולם  בית  המשפט  ולא  נותנים  מקום  לאף  א

 .  'וכו' דוגמא חי'מתנהגים הם באופן של 
 
והוכיחו  אז ,  )ל"ר(ע  שיקר  "צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"ל  אשר  כ"היום  העיד  ח:  טבת'  ד

ואשר  שרף  מכתבים  של ,  .ג.היות  ואוכל  כל  יום  אצל  משפחתו  של  ב,  אשר  נוגע  הוא  בדבר
והוא  ענה '  וכון  שקרע  מסמכים    שאלו  היתכהשופט,  (!)ובשבת  ,  צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כ

  השופט שאלו  ז"וע..  שהוא  קרעם  היות  ויש  דברים  פרטיים  שאינם  שייכים  לציבור
 צ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כ  שנים  מהסתלקותו  של  35למה  התעורר  רק  עכשיו  לאחרי  

 .. מסמכים אלולקרוע
 
 . 'ח"אגו'לטובת , ג  מהבית דין של אגודת הרבנים"היום העיד הרב רלב: טבת' ה
 
. ופירכהו  אותו  לגמרי  והוכיחו  את  בורתו,  עבור  הצד  שכנגד'  היום  העיד  א:  טבת'  ו
ק "איזה  ענין  של  שקר  מזה  אשר  כ'  כ  הוכח  אשר  אי  אפשר  לומר  אשר  אצל  הרביים  הי"כמו
מ  לא  רצה  להוציא "מ,  כרוך  בפיקוח  נפש'  ר  הזקן  בהיותו  במאסר  כאשר  הדבר  הי"אדמו

 .מפיו דבר של שקר
 

 )כ בנמצא"ע(
 :תמונת קרינסקי

 
 

 ":דידן נצח"צילום משער הקובץ הערות 
 

* 
 

  פעמים  באותה כמה:  "33'ד"חבכפר  'עורך  עיתון  '  שי  הרב  אהרן  דב  הלפרין  מספר
בית  מתעניין האם אני נוכח באולם שהרביאמר  לי  הרב גרונר ,  כששהיתי  בניו  יורק,  תקופה
, שלב  של  הגשת  המסמכים  התחילתלפני  ,  עם  תום  שלב  העדויות,  באותו  שבוע,  המשפט

,   השתלשלות  הדבריםאתלתאר  ,    לראשונה  על  המשפט–  השבוע  –קיבלתי  הוראה  לכתוב  
 .בהניצחוןלהביע רשמים מאולם המשפט ולציין את האופטמיות והביטחון 

 
  הקראתי  בטלפון  שעה  ארוכה הזאתואת  הכתבה  ,    יום  הייתי  אמור  לשוב  לארץבאותו

  וביטחון אופטמיות:  "היתההכתורת  .  מנהל  העיתוןלידידי  הרב  אהרונוב  ששימש  אז  
 ".  בעולםד"בניצחון הצדק אצל חסידי חב
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  ממהלך  המשפט  בעיתון האישית  כותב  הרב  אהרן  דוב  הלפרין  את  התרשמותו  וכך
 :34ד"כפר חב

 
 

íåéñáíéøôñä èôùîá úåéåãòä áìù  

úåéîéèôåà÷ãöä ïåçöðá ïåçèáå  
ìöàáç éãéñç "ãíìåòá  

 
 

éúåîùøúäàä  ÷øåé  åéðá  íéé÷úîä  èôùîä  êìäîá  úéùé  ,åâà  úééøôñì  øù÷á"ç  ,àéä 
éøôñä  éëå  çöðì  ãéúò  ÷ãöäù  'äîåàä  ùåëø  øàùú  ,áç  éãéñç  úãåâà  úåìòáá"ã  ,ïåöøë 

ë  ìù  åùãå÷"÷åîãà  "øééøäåî  "öð  "ò  ,  íúåîùøúä  íâ  åæíðåçèáå íéáøä  íéùðàä  ìù  
èôùîá åôúúùäù. 

 
øåëæë  ,çá  ïúéð"éô  èôåù  ìù  åö  áà    íéøôñä  úøæçä  úà  áééçîä  éìøãåáðâéðù çå÷éôì  

èôùîä  úéá  ,  èôùîä  úéáì  åùéâäå  äæ  íò  åîéìùä  àì  åîàå  éøàøåâ  ãåòáäòéáú íéøôñäù  
á í÷ìç úà íéòáåú àìéîîå éèøô ùåëø íä"äùåøé." 

 
èôùîäåîåöéòá  ïééãò    ,é  íåé  æàî  úåòåáù  äùåìù  êùîá"èåìñë    ,  åòîùðúåéåãò úåáø  

åù  íéëîñî  åùâåäåíéð  ,úåéåãòä  úòéîù  ìù  äæ  áìù  íú  äúò  .  àåä  àáä  áìùäúùâä 
ò  áúëá  íéîåëéñå  íéëîñî"éíéããöä    ,åâà  úà  øùàë"çíéâöééî    ,  ïåøùëááø  , ïéãä  éëøåò

íéîñøåôîä :ïéàåì èð ,â'èñå ÷èñåù éø .ïîñ÷åå. 
 

ïáåîíéèøôì  ñðëéäì  íéòåðî  åðàù    ,åâà  éøáåã  íâå"ç  ,éøôñäù  '  àéääúåìòáá  , íéòðîð
  ïåéñðë  øáãä  ùøôúé  àìù  éãë  äæ  áìùá  úåøäöä  øéäöäìå  íéøáã  òéîùäìîòéôùäì ìò  

èôùîä  êìäî  .  áåø  úåîùøúäå  úéùéàä  éúåîùøúä  éøô  íä  ïìäìã  íéøö÷ä  íéøáãáäìà 
éúòãé áèéîì èôùîá åçëðù. 

 
íìåàéä  èôùîä  úéá    'úåòåáùä  úùåìù  êùîá  äô  ìà  äôî  àìî  .íúåçëåðá  åèìá :

  éùàøúåáùé  ,  éð÷æíéãéñçä  ,å"êîò  "åçëðùáøò  ãòå  ø÷åáî  èôùîá    ,  é÷øô  åøîàíéìéäú 
ä÷ãö  åðúðå  ,çöðé  ÷ãöäù  éãë  .  òéôåäì  ïåöøå  äø÷åé  ìù  ïéðòá  ïàë  éúùç  àìíéçöðîë  , êà

ïéðòä  ìù  ÷ãåö  íåéñì  ìëä  íéôöî  ïëìå  ìëä  éðéòá  ùåã÷å  ø÷é  ïéðòä  ,  éôëåðåöø åúðåëå  
ë ìù äùåã÷ä"÷åîãà "øééøäåî "öð "ò. 
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îéåàøäéôöä  úà  ãçåéîá  ïééöì    '  äøäöäá  íùä  ìåìéç  úôøç  øñåú  éë  äëåøãääøñîðù 
ë  ìù  åéáúëîá  åìàë"÷åîãà  "øééøäåî  "öð  "ò  -  øáãá  äúåëéùéøôñä  ìù    'åâàì"ç  - 

ç ø÷ùì ïååëúð"åéøôñä úà ìéöäì éãë  ,' åùåëøëéèøôäìåëéáë . 
 

øåáéöäúéùéà  éðà  ïëå  åìåë    ,  ìù  åúùéâî  ãçåéîá  åðîùøúäèôåùä  ,ö'  ñìøïåèôéñ ,
÷ãöä  ùåôéç  ìù  úéðéðò  äùéâ  ,íéðô  àùî  àìì  ,éä  àì  äìéçúëìî  íâù  ïáåî  '÷åô÷éô 

äñåðîä  úåéáéè÷ééáåàá  ,èôåùä  ìò  äù÷é  àîù  åùùç  íéáø  êà  ,éãåäé  àì  àåäù  ,øåãçì 
éáø  åîë  íéàùåð  íò  íéøåù÷ä  åøåáò  íé÷åçøä  íéðéðòä  éèøôì  ,  íéãéñçå  úåãéñçäîåãëå .

úä  äæ  ùùç  úà  áèéä  èåì÷ì  èôåùä  ìù  úéðåøùëä  åúìåëéá  åðìåë  åðçëåð  øùàë  äãáéëáñ 
úåøåîàä  úåéâåñá  íé÷ãä  íéñðàåéðäå  íéðéðòä  éèøô  .åéúåìàù  ,  ãåàî  êà  úåøö÷äúå÷éîòî ,

  úìéçúá  éøîâì  åì  íéøæ  åéäù  íéàùåðá  äàìîäå  äøéäîä  åúåöîúä  ìò  åòéáöäèôùîä ,
îù  äìàëå  íéãåäé  íéø÷åç  åìéôàù  íéàùåð  úåãéñç  úà  éçéèù  ïôåàá  íéøéëáç"ã åòéâä  àì  

ú÷ééåãîäå ä÷åîòä íúðáäì. 
 

úçà åúåãò  êìäîá  åìù  úåàèáúä  àéä  èôåùä  ìù  åúèéì÷å  åúåàöîúäì  úåàîâåãä  
  ìùïééãäáìø  áøä  "âèéìù  "àíéðáøä  úãåâà  ìù  ïéãä  úéáî    ,éìòù  'ïìäì  øôåñé  ,øùàë 

éèøô  éèøôì  èôåùä  åúåà  ø÷ç  'àùì  øù÷á  äëìää  ìùø÷ùì  øúåî  éúîå  íà  äì  ,åò"ã 
àù  øéòäì  äñéð  éðùä  ãöä  úà  âöééîäïéïéðòì  íéëééù  äìà  íéèøô    ,òå"ë  áéâä ãò  éë  èôåùä  

  úåèñì  ìåëé  éáøä  ïéà  éáøä  ìù  åðéðòå  åúåäî  ìò  íùøúä  àåäù  äîëàìîëäîéð    , àì  óàå
åé  ìù  åöå÷ë"ã  ,åùá  äëìää  ïî"ò  ,  èôùîä  úéááù  óà  ïëìåòáå÷  äëìää  àìå  ÷åçä  - éøä  

éáøä  ìù  åúðååëå  åðåöø  úà  ÷åéãá  òåá÷ì  éãë  ,ë"÷  åîãà"øééøäåî  "öð  "ò  , ÷åéãá  úòãì  ùé
åùá äëìää úà"ò. 

 
ïî íéòâåð  åéèøôå  èôùîä  êìäîù  úåøîì  éë  äãáåòä  àéä  øúåéá  úåîéùøîä  úåòôåúä  

ãåàîíéãäåàäå  íéãéñçä  ìë  ìù  íùôðå  íáìì    ,ãçà  ìù  åéåèéá  éôëå    éë  íéçëåðä"øùàë  óåâ 
óåâä  éøáà  ìë  íéòæòãæî  áìá  òâåð  øæ  õôç  åà"  ,  úåøøåòúää  äãéòäù  éôëåäìåãâä äôé÷äù  

  úçéúô  éðôìù  íéø÷áä  úîëùäá  íéìéäú  øôñ  ìë  úøéîàá  øåáéöä  ìë  úàèôùîä  , øùàë
  íìåà"770  "àéä  úà  äøéëæä  äìåãâä  úåùâøúääå  äô  ìà  äôî  àìî  éîé ìë úåøîì  úåçéìñä  

èôùîá  íéçëåðä  ìë  úàæ  ,éàìîîä  äô  ìà  äôî  èôùîä  úéá  íìåà  úà  íêåúçåúî  á÷òî   ,
àìôð  è÷ùáå  úéîöò  úòîùîáå  ÷åôéàá  íå÷îá  åâäð  ,  åðééö  íéàðåúéòä  íâùëäòôåú åæ  

úåìòôúäá  ,äìàë  íéòåøéà  ìò  ã÷ôåîä  ãçåéîä  øîùîä  úà  øéñäì  äøåä  óà  èôåùä  .êëáå 
éúøâéù  éúìá  ãòö  è÷ð  ,á  úååö  ìë  àèéá  éçëåðä  áìùä  ìù  ïåøçàä  íåéá úà  èôùîä  úé

åúëøòääæ éîöò ïåñéøî åúåìòôúäå . 
 

úàåâà  "çé÷ñðéø÷  äãåäé  áøä  äãåâàä  øéëæî  âöéé    . êìäî  úà  øàéú  åúåãòáù
úåòøåàîäåúòùá  éìøãôä  äòéðîä  åöì  åàéáäù    ,ò  èôùì  íà"ôîéùøä  ìä÷ä  úáåâú  ä 

ãåàîíéçëåðä  ìë  úà  úãáåëîäå  äðéãòä  åúùéâ    ,íéáøä  íéàðåúéòä  íììëáå  ,ø÷  áøä é÷ñðé
åîöòéøåèñéää  úà  åúåîãá  íìâî    'áç  ìù"ãà÷éøîàá    , ìù  øöåú  äååäî  åîöò  àåäùë

úåìéòôáç  "ãäøàá  "á  .åîöò  èôåùä  ïëå  íéàðåúéòä  ,  èôùîá  ïàë  øáåãîù  åàèáúäãçåéî 



  

úåãäéäå  íéãåäéä  ìù  øúåéá  íé÷åîòä  íéðéðòá  òâåðä  ìéâø  éúìáå  ,  ùéù  åðééö  ìëäåêøåö 
òä úøëäì úãçåéî úåùéâøáå÷îåòì ïéð ,úéìëù äðáäå òãé ìò óñåðá. 

 
åîëíéáø  íéãò  íéããöä  éðù  íéàéáî  èôùî  ìëá    ,  ìë  éë  äãáåòä  ãåàî  úèìåá  êàåéãò 

íéøåëù  íä  éðùä  ãöä  ìù  , íéîåìùú  íéìá÷îå  êë  êøåöì  íéìåãâ  íé÷çøîî  åàáåäù
íéøéçîáøúåéá  íéäåáâ    ,áç  ìù  íéãòä  åìéàå"ã  ,äàìî  úåáãðúäá  íéòôåî  íáåøá  ,åëìì 

áç  éãéñç  íðéàù  íéãòä"ã  .ïéðòä  ìù  úãçåéîä  úåùéâøá  íéùç  ìëä  .  øëéð  øáãäïä íúåãòá  
úéãâðä äøé÷çì íäéúåáåùúá ïäå. 

 
ìòèôùîä òáð íöòá äî ? 
 

èôåùä úéãåñé  äìàù  äìéçúá  øøáìå  òåá÷ì  äöåø  àåäù  èôùîä  úìéçúá  øéäáä  
  úçàäãéçéå  .éøôñä  úëééù  äúéä  éîì  'ë  ìù  åúå÷ìúñä  éðôì"÷åîãà  "øééøä  "ö  ð"òùúá  "é .

éä  äæ  íàä  'áç  éãéñç  úãåâà  ùåëø  åà  éèøô  ùåëø"ã  .  àåäøéäáäéä  äæù  òá÷é  èôùîä  íàù   '
åâà  ùåëø"ç    ïéàêéùîäì  äî  ïéàå  äàìä  úëìì  äî    ,éäé  àì  äæ  æàù  íåùî  ' éî  ììëá  éèðååìø

ä"ùøåé ."úàæä äãå÷ðì áéáñî úåéåãòä ìë úà ã÷îì ìãúùä àåä äùòîìå. 
 

éãë   ìù  òåãéä  áúëîì  óñåðáù  úåéåãòä  ìëá  ùéâãä  àåä  úàæä  äãå÷ðä  úà  òåá÷ì
éáøää  úðùî  íãå÷ä  'ùú"åãì  "øñ÷øàî  øãðñëìà    ,éøôñì  øù÷á  '  ùéâãî  àåä  åáúà 

áç  éãéñç  úãåâàì  úèìçåîä  äúåëééù"ã  ,  äãå÷ðì  øù÷á  ãåîìì  äñéð  úåãò  ìëá  éøäúàæ ,
åðìù  ãöäî  úåéåãò  äáøä  åéä  ,ì  íéçîåî  ìù  ø÷éòááç  úåãéñç"ã  .  à÷åã  ååàìáç"íé÷éðã ,

  àèáì  åçéìöäù2úåéæëøî  úåãå÷ð    :à  .  åäùî  áåúëé  éáøäù  ïëúé  àìùïååëúéåøçà  øáãì   ,
  ø÷ù  áåúëéù  úåøçà  íéìéîá)éðùä  ãöä  ïòèù  éôë(  ,  äáéñ  äúéäùë  íâêëì  , èøôáå

êëì  äáéñ  äúéä  àìù  äìâúä  úåéåãòä  êìäîáùë  ,  íéøôñä  úà  àéöåäì  éãë  éëïéìåôîì   à
éä  'éèøôä  åùåëø  àì  äæù  øîåì  êéøö  ,äáøãà  àìà  ,  íéîéá  çéëåä  äçîåîù  éôëíéðåøçàä 

èôùîä  ìù  ,éä  éë  'éèøôä  ùåëøë  à÷ååã  íéøôñä  úà  àéáäì  øúåé  ì÷  .á  .  àìùïëúé éáøäù  
éèøôä  åùåëø  ìéáùá  øáã  ìë  åà  íéøôñ  íéùðàî  óåñàéå  ù÷áé  ,  ãçåéîá  úèìåáäúéä åúåãò  

ù  áøä  ïøôñä  ìù.á  .éåì  ï)âà  ìù  íéëøëä  ìë  åìù  äìåãâä  äøéöéäù"÷  åéä ïçìåù  ìò  íéçðåî  
åòä"ã  ,åðîî  åèèéö  íìåëå  éæëøîä  êîñéîë(  ,  äøé÷ñ  ïúð  àåäúéììëéåðá  äúéäù    ' ìò

âàá  úåàåáîä  úåãáåòä"÷  , úçà øéñäì çéìöä åìù äøé÷ñáåúçàì ãöäù úå÷éôñä ìë úà 
úåìòäì äöø éðùä. 

 
éôëåðøîàù    ,ðùä  ãöä  ìù  íéãòìåâ  øòá  éרéøàãåàî  íéìåãâ  íéîåëñ  åîìéù    ,ã"ø 

äìéù  ìàåîù  ,  âöåäùë"äçîåî  "ìàøùéîúéøáòä  äèéñøáðåàäî  ãåîìúì    , åîöòá  øôéñ
  ìáé÷  àåäù100  øìåãäòùì    ,  øáö  øáë  àåä  ãéòäì  àá  øùàëå60äðëä  ìù  úåòù    ... íâ  êëå

íéøçàä  íéçåîîä  ,äçåîîäéäù  íäìù  ãöä  ìù    'ã"øôì  éë  ãéòäì  àá  äìéù   ùé  ãåîìúä  é
 ïäáù úåáéñðøúåîø÷ù ãéâäì  ,íéøãðî àøîâä úà èèéö àåä ,áìø áøä"â íéðáøä úãåâàî 

 çéëåäúåãòáíéøãðá äðùî äúåàá éúéîàä èùôä úà äøåøá úéãâð  , ìåìéçä úà øéñä äæáå
  íùäùåøôäî  àøîâä  éøáãì  óìåñîä  )ã  ù÷áúð  øùàëù  êë  éãéì  íéøáãä  åòéâä"ø äìéù  



  

  áéâäììòùåøéôä  áìø  áøä  àéáäù  éúéîàä  "âåéúåðòè  ìë  åîúúñð    .(ã"øô  íçðî  ãéøîà ï
ïéøåèñéääéâåìåéöåñì    '  äæ  äî  ãéòäì  äñéð"ãîòî  "äîå  äæ  "éáø  "éãë ùåëø  äæù  çéëåäì  

éèøô  ,  äî  èìçåî  òãé  øñåç  çéëåä  àåä  úéãâðä  äøé÷çá  øáë  ìáàìãáää ïåéãôå  ãîòî  ïéá  
äæä ïéðòì íéèðååìø åéäù íéøáãä ìëå ,îá òâåðá ãçåéáçì"ã. 

 
ïéáìæéå  éìà  àîâåãì  èìá  øåîàë  úåáãðúäá  åòéôåä  íéãòä    ,òåãéä  äàåùä  øôåñ ,

êìäîáù ùèéååàáåéì  ìù  äìåãâää  äòôùää  ìò  äôé÷î  äëøòä  ïúð  àåä  äîéùøîä  åúåãò  
  íìåòáììëá  ,ò"éøúàå  øúà  ìëá  éã  éáøä  éçåìù    ,åìù  úåøëéää  ìò  ãçåéîáå  , äáåø÷ä

úéùéàäå  ,ù  éáøä  íòèéì"à  ,äòéøéä  úà  áéçøä  àåä  ,  úåãìåú  ìù  íñøåôî  ø÷åçëúåãéñçä ,
åãëå  éáø  ìù  âùåîä  ìò  ,'àéä  åìù  àð÷ñîä  øùàë  ,  éèøô  ùåëø  ìù  âùåî  ïëúé  àìùìöà 

éáøä  åîë  úåéùà  ,à  äùòéå  øçà  åäùî  åáúëîá  áåúëé  éáøäù  ïëúé  àìù  éàãååáå"æ  ø÷ùë 
äøéøá øñåçî. 

 
úåãòäù òåãéë äúéä íäìù úéø÷éòä ïîøáéì íééç ì , äøé÷çáå èôùîä êìäîáúéãâð ,

íéðåù  íéëîñéî  éåìéâ  øçàì  ,ìåãâ  äìàù  ïîéñá  åìù  úåðîàðä  ìë  äãîòåä  .  øçàìàåäù 
 êùîá éë åúåãòá øôéñ åîöò35éä äðù  ' éøàøåâ øòá ìù ãöä ìù íðçìåù ìò ìëåàåîàå. 

 
øáãóñåð    ,éáøä  ìù  øéëæîëù  äãáåòäî  òáð  åìù  éø÷éòä  ïåòéèä  ,úëùá  ,åúðòèì  ,úà 

éáøä  ìù  íéáúëîä  ìë  ,  íñøåôîä  áúëîä  úàù  ãéòä  àåä) úåéàøä  úçà  íöòá  áñð  åéìòù
åðìù  (ãì"øî  à÷øñä  úðùî  'ùú"å  ,  íéëééù  íéøôñäù  ùåøéôá  éáøä  åì  áúë  åáúãåâàì 

áç  éãéñç"ã  ,åúåãò  éôì  éøä  ,à  áúë  àåäå  äæì  ïååëúä  àì  éáøä"æ  øñåçîäøéøá    , ãéòä  àåä
à"æ  áúëù  éîë  éáøä  éáúëî  ìë  úà  .  íéðåøçàä  íéîéáù  àìàäìòåäùë úéãâð  äøé÷çì  

åòä  çéëåä"ã  àåä  àì  ììëáù  íéøåøá  íéðîéñ  äîë  éôì  åðìù  áúë øéëæî  àìà  áúëîä  úà  
îøä  øçà"ìæ  ïééèùèåø  "ì  ,øúåð  àì  ïîøáéììו  ìëéä  ïëà  êëù  äãåä  àåäå  äøéøá    ' ììë  àåäå

áúëîä ìò òãé àì.... 
 

úàåéá  äìåãâä  äòúôää   äîë  äìéëå  óøùù  äãåä  ïîøáéì  øùàë  ÷ôñ  àìì  äúéä  øú
äîëååâà úåëééù ìò øåøéáá íéàøîä íéëîñî "çéøôñì '... 

 
úåøîìåòù  "ã  ÷éãöäì  äúéä  úéø÷éòä  äøèîäùë  äìçúäá  åàá  éøàøåâ  ìù  çéöðäìå 

ò  íéøôñä  úáéðâ  úà"ééøàøåâ    ,ò"é  úòéáú  úùâä  "äùåøé"  ,ìáà åîöò  éøàøåâ  øòá  ìòåôì  
 ÷çéù àìãé÷ôú , òãé àì ãéòäì äìòùë íéòâø íúåàá íâúåðòìéøôñä úåìòá ìò íéèøô  ,'

  ìò  úåìòáì  øù÷á  äîåàî  åáñî  òîù  àì  íìåòîù  äãåäåéøôñä  ' åîøú  àì  åîàå  àåä  éëå
  êùîá  äèåøô35éøôñä  íåé÷ì  íéðù    ,'  ìáé÷  íà  ìàùðùëäæéàð  åáñî  íéøôñ  "ò äðúîá  

íéøôñ äæéà øëåæ åðéàù áéùä... 
 

íåéáéù  úåéåãòä  úòéîù  áìù  øîâð  éù  ,áúëá  ùéâäì  ùéù  íéøáã  åøàùð  .  ïééðòîáâà :
ä  úà  èôùîä  êìäîá  åðééö  íéãéñçä"úåéøå÷î  "äðåùîäíéëéøàúä  ìù    :èôùîä ìéçúä  

éá"èåìñë  ,öàéá øîâð éçëåðä áìùä"èéç úéðáøä ìù  'à÷ùåî ,åúùàöä ìù "ö , úéðáøäù



  

èéìúù"àò  úàø÷ð  "ù  ,ëéñ  úùâäì  éôåñä  áìùä  éîåèôùîäé  íåé  àåä    'èáù  , íåé
ééøä éáøä úå÷ìúñää"öð "ò. 

 
øåîàë ìù  ìåãâä  øåáéöä  ìöà  èôùîä  úåàöåúì  øù÷á  äáø  úåéîåèôåà  úøøåù  ìéòì  

éãéñçáç  "ãíìåòá    ,úåéåãòä  ìò  ÷ø  àì  úññåáî  åæ  úåéîèôåà  , åúçìöä  ìò  íâ  àìà
úãçåéîä  úå÷ãä  úåðçáääå  íéèøôä  éèøô  éëáðì  ñðëéäì  èôåùä  ìù   ìù  úåù÷ä  úåéâåñá

úåãéñçíéãéñçå    ,éáø  ,éáø  ïéáì  íéãéñçä  ïéá  ñçéå  , úùåìù  éðôì  ãò  øùà  íéâùåî  íìåò
úåòåáùéä  'ïéèåìçì øæ. 
 

ãçåéîá÷ãöä  éðæåàîù  êëá  íéãéñçä  íéçåèá    ,  àìù  ãåñéä  úçðäá  éàãååá  åøéëéïëúé 
éìò  åéäéù  '  àéäå  ïéøøåò-äìéìç  ìåëé  åðéà  éáøù    ,ù  äøèî  íåùá  ø÷ùìàéä  ,  úàæúçðä ãåñé  

÷ôñå  ÷åô÷ô  ìë  éìá  ãéñçå  ãéñç  ìë  ìöà  úèìçåî  ,  ïåçöðá  íéçåèá  íìåë  ïëì÷ãöä 
éùäæòá"ú. 

 
* * * 
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  שדיברתי  עם  הרבי  בענין  משפט ההזדמניות  באחת:  "35קרינסקי.    הרב  יסיפר
  כמה  עמודים  בכתב  יד  קודשו  בקשר בידימסר  הרבי  ,  פ"תוך  כדי  הדבור  בע,  הספרים

  וחומר  הענין  הרבי  לא  רצה חשיבותהיתה  שמפני  ,  הסיבה  לכך  בפשטות.  לענינים  שדיבר
וכדי  שלא ,  כדי  למנוע  טעות,  בכתביהיו  בידי  '  אלא  שדבריו  הק,  להסתמך  על  זכרוני  בלבד

 .אשכח שום פרט

אות ,  של  הרבי'    לידיעת  הציבור  וזה  לשונו  הקפ"עכ  לנכון  להביא  קטע  אחד  מצאתי
  :באות

 ק"צילום הכתי
. באמיתית)  מתחיל  בעצמו  (הישביטול  :    היסוד  הראשוןד"  חברי"  אדמוכבכל"

מתחיל   (בכלל  צ"  ולעודדם  בתומלנהלם,  ועיקרית  שליחות  נפשית  ז"  הר"היותו  אדמו
) בפועל  מסירות  נפש  כדיעד    (בזה  'חיולהראותם  דוגמא  )  '  וכוע"שמירת  השו'  באמונת  ה

  חייו  בתור  פרטי םיבא  זה  לאחר.  טא  לשלול  כל  פעולה  שיוכלו  לטעות  לפרשם  להיפךופשי
   ".והעיקריוגם בזה יסוד שלא נוגע כלל בתפקידו הכללי 

  כתב ע"  נצ"  מוהרייר"  אדמוק"  שטוענים  שכשכנגד  התייחס  בדבריו  אלו  לצד  הרבי
  והרבי תבה  צדדי  סימפני"  לפנים"רק  '  אבל  זה  הי,  ד"  חסידי  חבלאגודתשייכת  '  שהספרי

 : והרבי ממשיך.  התכוון לכךלא

 דשייך  רשמית  המורישמכתב  :  העיקרית  והשוללת  כל  הטענות  שכנגד'  הראי
  כך  זהו  חילול והאומרהיינו  טיפשות  (  אולי  כתב  רק  לפנים  ד"הקס.  ד"ודת  חסידי  חבגלא

  אחר ובסגנון.  ל"ר  ח"צריך  להיות  ברמ)  במזיד(השם  הכי  גדול  ועד  כדי  כך  שהאומר  כך  
 ד"  לאגודת  חסידי  חבדשייך  מפורש  כותבים  'וכומכתבים  ,  כל  התעודות  רשמיות):  ועיקר(

   ".סתם פ"שבעהטענות שכנגד הם דברים 
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 :36'ד"אגודת חסידי חב'הספרן הראשי דספריית , לוין' שי ב"שדמספר הרב 

  ליברמן  לתת  עדות  לפני  עורכי  הדין  ונציג  בית חיים  תחילת  המשפט  נקרא  לפני"
נוכח  בעת  נתינת  העדות  של  חיים '  שאהי,    שלנוד"העו  י"גם  אני  נתבקשתי  ע.  שפטהמ

ואני ,    בא  אלי  כמה  פעמים  להסביר  את  עמדתו  בנידוןשלואחרי  נתינת  העדות  .  ליברמן
 .השתדלתי להוכיח לו את טעותו

'   שיל"  האחרונים  נכנס  אלי  בכל  יום  הרחבשבועות:  "  הויכוח  הזה  כתבתי  לרביאחרי
מרגיש ...  מבלי  כל  קשר  לפועל.    להסביר  לו  את  טעותומשתדלאני  .  א  הספריםלדבר  בנוש

 ." ולדווח עליהםהדבריםאני חובה לעצמי לסכם את 

 : כ" השיב עמ" הכהרבי

 ). ולדווח עליהםהדבריםלסכם את ( כפשוט) חובה(

 . מתוך מכתביק"בכתי המוסגרות הודגשו המילים

 :נפרדת הוסיף הרבי בפתקא כ"אח

,   מבהילה  בזהפעולהולשלול  .    לא  שערתיכ"אבל  עד  כ,  ות  מפורסם  הגלחושך
 : בקיצורפ" לכתוב עכ- ע" היפך הנהגתי בזה ע-מוכרחני 

  של רם"שאדמו)  בהן  צדק  או  בשבועה('  שי  המדובר  העיד  שבועות  אחדים  לפני
) 3,  בהם  רבנים)  2,    מחסידיוכ"לכו)  1:    ידובחתימת  מכתבים  כ"רבבות  מישראל  כתב  כו

כיון '  שמבקשם  שיצילו  הספרי,    ואנשי  הקונגרעסלסענאטרן)  4,  ב"החוץ  דארהלמשרד  
  וברור  הדבר  שלא  כתב  כן  אלא -  770  ונמצאת  כאן  בהצליח  וכתבו  -'    הכלל  וכונכסשהיא  

ובמשך  כל  השנים  שכבר (אף  שכתב  כן  ,    לא  נתנם  כלל  לציבוראבל,  שלוכדי  להציל  ספריו  
) גם(  היתה  ל"עדותו  הנ).    שנשארו  נכס  שלול"  אחד  מהנלאףניצלו  הספרים  לא  הודיע  

 . הנמצא כבר בעולם האמתר" שהמדובר באדמו- ל" על כהננוסף. בשביל שופט נוצרי

  אף  שבטח  שמע  בעצמו -  כלל  ל"  אין  לו  כל  מושג  בכהנ-  שלו  ח"הדו"  רוח"  מכנראה
  השמועה  תוגבתו  היחידה  היתה  ראיות  בשכל  שלו פ"ע).  ויותר  מפעם  אחת  (ל"כהנ  פ"פא

 . השכל של המדוברהיפך

היודע (רב  )    עצמו  לחודד"  ע-  ד"  על  חבמסירהבאם  רוצה  למנוע  עוד  (  בהקדם  ישאל
 ל"איך  צ)  ר"אדמו  ח"  מוק"  כשל"  ש"קדה"כדי  שלא  להרבות  ב,  ל"כהנ  ד"  עכ"בלאה

 . ובפרטיותל"לכהנ) ובעתיד ובעבר(תוגבתו 

בכדי (וף  מקורות    בציר-ומה  טוב  )  הרבמבלי  להזכיר  שם  (  המענה  יודיעני  ובטח
 ).או שראה עוד משהו,  שני אנשיםשל שכלית ט" שקו-לדעת האם הרב רואה בכל זה 

 :וגם הוספתי, דבריווהעתקתי את ,  שאלתי רבלמחרת
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 ד"  העוי"  מחרתיים  עומד  אני  לחקירת  שתי  וערב  עה"שאי,    אשיב  בהנוגע  לפועלע"לע
, עיינתי  בזה  הרבה....    גם  אותי  אותן  השאלות  ששאלו  אותוישאלובוודאי  ,  שלהם

 ...ומחובתי לפרוש ולשאול, כ"כווהתעייצתי עם 

 : השיבמ" הכוהרבי

 ].חשאי[ ח מהיר

 .' רמזתי בפתקא האמאשר ערוך באין חושך הגלות הוא עוד יותר כנראה

או  הפכו ,  ד"  דחבר"  של  אדמוש"  על  קדהרק    דברשום  על  )גם  לא  ברמז(  הזכרתי  לא
 .ממש

  דברו  של  פלוני י"ע    מישראלעשרה  יאמרו  מה  יחידהה  הבחינה  ש"  קדהבעניני
 ).כוונתו בזה) 'מלבד בנוגע לשכרו וכו (כלל מ"ואין נפק(ועדותו 

בוודאי  זכר  שנתן ,  במצב  בלי  כל  לחץ'    הירבות  משך  שנים  ר"  שהאדמומפורסם
  ועשרה ב"  ארצהממשלת  י"  איך  מתפרשים  עהבין  ובוודאי)  ואולי  גם  הלשון(מכתביו  
  יעשה ר"שהאדמו,  צורך'    היהאם    אפילורומזיןואין    !!  הספריםייכים    שלמי  מישראל

  המחליטים  הם  רק  עשרה -וגם  בזה  (  או  לא  במכתביו  הפשוט'    פילתקן    שהואמה
 ).מישראל

 !'צורך כו'  ספק האם היאצלוכנראה גם , " אגבדרך"

, מהי  כוונת  המדבר,  או  לאחריהם'    המכלפני'  למי  היו  שייכים  הס:    מפלפלוהוא
 .ר" דהאדמוש" רגע של היפך קדהז"ה וכל רגע בלי מחאה מתאימה -' מידותיו וכו

 ד"חוו)  נוצרי(שהשופט  ,    מן  הטבעלמעלה  לגמרי  קרה  ענין  -  עניים  עוורות  לפקוח
  הצלחתי לא[...הצד  השני  הוא  '    כפיר"האדמו'    מכשלפרש  -  ד"  המשפט  ובפני  עולפני

 . מתפלפלים- להגן על כבודו  שצריכים היוואותם]. לפענח המילה באנגלית

 ר"  אדמוק"שאולני  אודות  כתבי  היד  מאוסף  כ,  ד"העו  י"  הדרישה  וחקירה  שלי  עבעת
,   שליבמענהטעיתי  .  מ"  הכר"  אדמוק"  כי"  שעח"  עתה  בספריית  המלשנמצאים,  צ"מוהריי
 . התרעם על הדברים האלהמ"והרבי הכ,  הודעתי מה שעניתיכ"ואח

 : כתבתילמחרת

, שאין  כאן  שום  תביעות  או  טענות  מן  הצד  השני,  להביכלאךר  בקשר    להבהירציתי"
  אתקן  את  טעותי  והכל  על  מקומו  יבא נ"  ובלטעותירק  אי  הבנה  קלה  שבאה  מחמת  

 :בשלום

 י"  שהיו  פעם  באוסף  כתי"  בספריית  המרכז  כתעתה  השאלות  שאלוני  אם  נמצאים  בין
 .ע" נצ"מוהריי ר" אדמוק"של כ



  

  בשנת א"  שליטר"  אדמוק"  שעבד  עליהם  כצ"  הצת"שו  י"כמדומני  מבין  כת:  השבתי
אני  משער  שלאחר .  ואיני  יודע  איך  באו  לשם,    אחדים  עתה  בספריית  המרכזנמצאים,  ו"תש

 .א" שליטר" אדמוק" נשארו ברשות כצ" הצת"שועריכת 

 ק"  שעבד  עליהם  כצ"  הצת"  של  שוהביכלאך  12  בדקתי  וראיתי  שמתוך  עכשיו
 .בספריית המרכז,  מעתיקי"כת,  נמצא רק ביכל אחד ויחידו"תש בשנת א" שליטר"אדמו

 :הראשון השיב על הקטע מ" הכהרבי

 . שרוצים בשלוםע"ורוצה לרמות א, ח"באגו למלחמה - אותו ודבריו מנצלים

 :הוסיף, ו" אודות שנת תשש" מועל

 ? זהההדגיש - אלה עניניםלו כל שייכות לכל '  לא הישאז

 :כתב, א" שליטר" אדמוק" כברשות נשארו צ" הצת" שלאחר עריכת שוש" מועל

 ?דאז בהמצב[...]  ההשערה שלו לשלול מאין

  :הניצחון אחרי

. ח"והספריים  שייכים  לאגו'    ניתן  הפסק  מבית  המשפט  שהספריז"תשמטבת  '  בה
 . הוחזרו הספריםח" תשמכסלו' וביום ב

ות  הספרים היו  דרושים  רשימ,    החדשים  שבנתיים11במשך  ,    הזההמשפט  להמשך
עסקתי .  המחירים  ששילמו  והמסמכים  הקשורים  לקניות,    חזרהושנקנושנמכרו  ,  שנלקחו

 ר"  אדמוק"וכשנצטוותי  אז  להזדרז  בעריכת  אגרות  קודש  כ,  ז"תשמבזה  בתחילת  קיץ  
 :כתבתי, ")עבודת הקודש"מספר  (כמסופר לקמן פרק שבעה עשר, מ"הכ

לפי  הנראה  גם  בשבועות .  רים  הייתי  טרוד  בענין  משפט  הספהאחרונים  בימים
 .אך אשתדל להסתפק רק בהמוכרח,  קצתבזהטרוד ' הקרובים אהי

 .אינו מספיק כמובן) רק בהמוכרח(:  השיבמ"הכ הרבי
 ".מכתבי מתוך ק"בכתיהודגשו  המוסגרות המילים

 
* 

 
 המשך  "ח"עורך  עיתון  כפ'  אהרן  דב  הלפרין  שי'    כתב  הרבי  לרהמשפט  בתקופה 

להפצת  המעיינות  והפצת '    ובהקדם  ויקדים  רפואה  כוק"ה  באה  מהנעשלהספרים
 ". צ"ותיכף ומיד יודיע כדי להזכירו עה' ואין מזרזין כו' כוהיהדות 

 
 :?תמונת הלפרין

 



  

הרב  חדקוב  הורה  לי ,    במה  מדוברהבנתי  לא  בתחילה:  "37'  הרב  הלפרין  שימספר
שבוע  קודם  לכן  הסתיים ,    הדבריםמןורק  אז  התבהרו  לי  חלק  ,  להתקשר  אליו  בעוד  שעה

שלזה  התכוון  הרבי  בדברו ,  חדקובכעת  מסביר  לי  הרב  ...  שלב  העדויות  במשפט  הספרים
 ". ק" להספרים מהנעשה באההמשך"על 

 
 אגודת"  בית  ד"הורה  הרבי  להקים  בכפר  חב,  ה"תשמ'ה  תמוז  ב"בסביבות  י,  כזכור

 שוועדת  מתוך  מבנה  זמני  בנתיים  פעל  הבי.  770-שלו  ב'  תאום'שיקרא  כמו  ה,  "ד"חבחסידי  
שבהמשך  לרשמים ,  עליך  לכתוב  השבוע:  אומר  לי  הרב  חדקוב,  הכפר  הוקצה  עבורו

בו  באה  לידי  ביטוי  פעילותה  ובעלות  של ,    בגליון  האחרון  מביקוריך  בניו  יורקשהעלית
  חסידי אגודת"בית  ,  הישראלי'  תאום'אתה  רוצה  לשתף  גם  ב,  "ד"  חסיד  חבאגודת"
 .ד"יבורית בכפר חבופעילתו הצ, "ד"חב

במקום  לומדים :    הורה  לי  להדגיש  בכתבה  את  הנקודות  הבאותגם  חדקוב  הרב
גדולה '  יש  ספרי,    שיעורים  סדירים  בנגלה  ובחסידותומתקיימיםבקביעות  עשרות  אברכים  

  משרתת  את  כלל  הציבור  ובמיוחד  שוחרי  תורה והיא,  שהולכת  ומתעשרת  בספרים
הפעילות  הציבורית .    בהשתתפות  רביםמרכזיותויות  יש  שם  תפילות  והתוועד.  וחסידות

 בכפר"  ד"  חסידי  חבאגודת"  של  בית  החדשלבנין  ,  הענקית'  עם  הספרי,  כולה  תועבר
 ".ד"חב

 :ח" בכפ770צילום 
 

 

* * *

                                                 
 1000' ח מס"עיתון כפ 37
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wqtdy oic "ocicgvp " 
 

 
הבטיח ,    הצדדיםי"  הגשת  המסמכים  וסיכומים  בכתב  עגמר  לאחר  -  ו"תשמ'  הבאדר

מוכן  תוך '    שהפסק  דין  יהי-  בתור  אדם  ישר  והגון  הידוע  -ארלס  סיפטאן  'ופט  מר  צהש
טבת '    עשר  חודשים  עד  העוד  צדדיות  זה  נמשך  סיבותאך  מצד  .  ארבע  חדשים,  שלושה

 .ז"תשמ'ה
 

  החסידים  בכלל  וליובאוויטש ד"  עב"  ספרים  וכיולקרוא  תקופה  הרבה  השופט  באותה
 .בפרט

 
 :תמונת השופט

 
 : בצירוף הערותיו, ד" מה שכתב השופט בהפסכאןמות הדברים מובא  שלילמען

 
"ïåèôîéñ ,éæåçî èôåù 

 
á  òöåáù  ìåáâ  úâùäå  ùåëø  úøæçä  ìò  äòéáú  éäåæ-5  èñâåàá  1985ë  øéæçäì  -400 

ñ éøàá íùàðä éãéá íäù åðòèù íúøéëîî íéçååøä åà íéøôñ .éøàøåâ'. 
 

ñ  éøàá  íùàðä  .éøàøåâ  'ù  úàæ  ãâðë  òáú-400 éáúëå  íéøôñä  øàù  ïëå  íéøôñä  
éøôñäî  ÷ìç  íäù  ãéä  'á  ïéðáá  úàöîðù-770÷øàé  åéð  ïéì÷åøáá  éåå÷øàô  ïøòèñéà   ,

òáåúä úåìòááù ,éøàøåâ äðç åîàìå åì íéëééù'. 
 

á-22  øáîáåðá  1985çä  éðôá  èôùî  ìäðúäì  êéøöù  òá÷  èôùîä  úéá  " øáç  àìì  î
íéòáùåî  ,  ïéðòì  òâåðá–éøôñä  íàä    '  äúéä ÷çöé  óñåé  áøä  ìù  åùåëøî  ÷ìç

ïäàñøåàéðù ,éøàøåâ éøàá ìù åáñ 'éáàå 'éøàøåâ äðç ìù ,'á áøä ìù åúøéèô ïîæá-1950. 
 

 åúòéáúì  ãåñéä  úà  äååäî  àåäù  íåùî  äæ  àùåðá  ãøôð  èôùî  êéøöù  òá÷ð
íùàðä  ìù  úéãâðä  ,  úåòéáúä  ãâðë  åúðâäì  ñéñáäå–éøôñäù  øîåìë    ' åìå  åîàì  úëééù

øé úøåúáïäàñøåàéðù áøä åáñî äùå. 
 

èôùîä  øáîöãá  ìäðúä  1985  ,  úàáäåøîåçä  õøîá  äîìùð  èôùîä  éøçàìù  1986 .
  øáåè÷åà  ãòå  ìéøôàî1986éä  èôùîä  úéá    '  ÷åñòèôùîáéìéìô    . úåéåãòä  úòéîù  øçàì

  íéáåøîä  úåéàøä  éëîñîá  úåððåáúä  øçàìå  èôùîáåâöåäùíéããöä  éðù  éãé  ìò    , éúòâä
éøôñäù  äð÷ñîì  '  óñåé  áøä  ìù  åùåëøî  ÷ìç  äúéä  àì÷çöé úòùá  ïäàñøåàéðù  

åúøéèô  .úàæì  íàúäá  ,úåìéèá  ãâðëù  úåòéáúä  ,  ú÷åìçî  ïéàù  øçàîõåçù úøåúáî  



  

éøôñä  ìò  úåéëæ  íåù  íùàðì  ïéà  äùåøé  'ä÷æçä  úåëæ  úåçôä  ìëì  ùé  òáåúìå  ,úãåâàì 
áç éãéñç"ãùåëøä úøæçäì åúðòèì òâåðá òåá÷ì úåëæ ùé . 

 
ìää éðùìù  øçàì  åòá÷åé  åéúåòéáú  øàùì  òâåðá  íäá  èå÷ðì  êéøöù  íéôñåðä  íéëé

åæ  à÷ñéô  øåàì  àùåðä  úà  ìå÷ùì  úåøùôà  ïúðéú  íéããöä  . íéàöîîä  àáåî  ïî÷ì
ìéòìã  úåòéá÷ä  åòá÷ð  íäéôìù  ÷åçá  úåð÷ñîäå  ,  óéòñá  ù÷åáîë52 íéììëä  ìù  

éçøæàä èôùîä ìù íééìøãôä. 
 

ò  äøöåðù  úåãçàúä  àåä  òáåúä"á  ÷øàé  åéð  ìù  úåéúã  úåéåãçàúä  é÷åç  ô-25 éìåéá  
1940  ,á  äãøùîå  äñéñáùë-770ééåå÷øàô  ïøòèñéà    ,÷øàé  åéð  ïéì÷åøá  , äæ  óåâ  äååäá

á  ïéðáä  ú÷æçà  ìòå  ùèéååàáåéì  éãéñç  úìéä÷  ìù  àùéã÷  àøáçä  ìåäéð  ìò  éàøçà-770 
äìéä÷ì  úñðë  úéáå  æëøî  äååäîù  ééåå÷øàô  ïøòèñéà  .  äæ  ïéðòá)àïéðáä  ú÷æç  ( ùé

éøôñä  ìò  íâ  úåùø  òáåúì  'äðåãðä  , íùî  ç÷ì  íùàðäù  äòùá  åúåùøá  äúåéä  íâ
íéîééåñî íéøôñ. 

 
íä  íéððåâúîä  ,ïééåö  øáëù  éôë  ,ïäàñøåàéðù  áøä  ìù  íéøéùé  íéàöàö  ,éäù  ' ãò

 äòåãéä  íéñ÷ãåúøåà  íéãåäé  ìù  äòåðú  åâéäðäù  íéðáø  ìù  äøåùá  éùùä  åúøéèôì
úåãéñçë38áç  "ã  .áç"äîëç  úåéøáòä  íéìéîä  ìù  úåáéú  éùàø  íä  ã  ,úòãå  äðéá  . éôë

äîùî  òîùîù  ,áç  úåãéñç" äìá÷äå  äøåúä  ãåîéìá  ìëùä  ìò  ùâã  øúåé  äîù  ã
úåãéñçá ìéâøäî. 

 
áç  úåãéñç"ã  äãñåð  á-1775ø  éãé  ìò    'ïîìæ  øåàéðù  , ïåùàøä  éáøì  áùçðä

äë  òåãéä  ùèéååàáåéìî"øòèìà  éáø  ."éä  éáø  øòèìàä  'ìúùòáä  ìù  åëéùîî  ìù  ãéî"è .
  êéùîîå  ãñééîä  ìù  åðáåëøã  ,ø  'á  øèôðù  øòáåã-1827éäå    'äë  òåãé"øòìèéîéáø  " ,

  äøééòá  áùééúäúéñåøäùèéååàáåéì    ,éååùëòä  äîù  äòåðúì  ïúéð  êëå  . éùéìùä  âéäðîä
éä  äòåðúä  ìù  'åðúåçïîìæ  øåàéðù  ìù  åúá  ìù  äðáå  øòáåã  ìù    , åéåðéëá  òåãéä  äæ  éáø

ä"çîö  ÷ãö"  ,åéøôñ  áåø  íù  ìò  ,éä  'á  øèôðù  ìãðòî  íçðî  áøä-1866  . éòéáøä  éáøä
ùèéååàáåéìîéä    'ìãðòî  íçðî  ìù  øéòöä  åðá  ,ø  ' åéåðéëá  òåãéä  ïäàñøåàéðù  ìàåîù

øäîä"ù  .ø  åðá  åîå÷î  àìîî  'øòáåã  íåìù  ,  åéåðéëá  òåãéä"ùø"á"  ,øèôðùá  -1920  . éáøä
  åðúåà  ïééðòîä  àåä  åùåëøù  éùùäéä  'ø  ìù  åðá  '  êéùîäå  øòáåã  íåìùúà øçàì  åëøã  

åúøéèô  ,éùùä  éáøä  ìù  åëøã  êéùîî  ,ïäàñøåàéðù  ìãðòî  íçðî  áøä  ,  àåäùåðúåç ìù  
÷ãö  çîöä  ìù  åðéð  ïáå  ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé  áøä  .  éúçôùî  øù÷äæ  êøåàì  úåøåãä 

ïëì  íãå÷  åëøåö  ìë  øäáúä  àì  ïéðòä  òåãî  øéáñî  ,øîåìë  ,  ïéá  äðçáää  ùåëøúåãñåîä 
áç  úåãéñç  ìù  íééúãä"ã  úåãìåúá  äùøãð  àì  íìåòî  éáøä  ìù  éèøôä  ùåëøäå  ìù 

äòåðúä. 
 

ïéðòéøôñä    '  éúùì  ÷ìçúîúåöåá÷íàúäá    ,äæ  ïåéã  ìéáùá  :úéùàø  ,íéáúëä  , éáúë
éúëá  åà  ãé"÷  åà  íééáøä  ìù  úîéùøò  åøîàðù  íéøáãî  íéòîåùä  "éòá  íééáøä  "ô ,

éáøì  éáøî  åøáò  íäéðùù.  úéðù  ,î  äìòîì-40,000íéøôñ    ,ãé  éáúëá  íéáåúëå  íéñôãåî ,
ò  åôñàðù"é  úàøåäá  åà  ø  'á  ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé-1920äæ  éøçàì  åà    . ïäå  íéáúëä  ïä
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התנועה  היתה  במקורה .  כולל  הדברים  הנחותים  ביותר,  ט  מדגישה  את  מציאות  הבורא  בכל  דבר"תורתו  של  הבעש".  טוב
. ה  והחברה  שמחוץ  לקהילה"הקב,  ששמשו  כמתווכים  בין  החסיד,  ט"בעיקר  תלמידי  הבעש,  מנהיגיםקהילתית  והתרכזה  סביב  

ד "אחת  מהן  היתה  חסידות  חב,  התנועה  התחלקה  למספר  קבוצות  שהתרכזו  סביב  מנהיגים  מסויימים  וקהילות  מקומיות
 .שונותהרא' שנודעה כחסידות ליובאוויטש על שם העיר החסית שהייתה את מרכז התנועה בשני



  

ø  ìù  óñåàä  '  ÷çöé  óñåéïäàñøåàéðù  ,åéä  ,÷ôñ  àìì  ,íøå÷îá  , éáøä  ìù  éèøô  ùåëø
 ìù úåøèîì åùîùù úåøîìúåãéñçáç "ã. 

 
  úððåâúîäç  .éøàøåâ  '  úà  äøàéúúåñçééúä íéáúëäì  äðúéðù  ïôåãä  úàöåé  

ïî÷ìãë: 
 
"ù . ïéá ú÷ìçî úà òåãîíéøôñäíéáúëäå ? 

ú  .íéáúëäù  íåùî  ...  íéø÷éãåàîäçôùîì    .  éáñ]ùøä"á  [  éáàå]ø  ' ÷çöé  óñåé
ïäàñøåàéðù  [  ãåàî  äáøä  åáéø÷äøåáòíéáúëä    . åòñðùë  õé÷á  íîò  íéç÷åì  åéä  íä
àùã  úåàðì  ,éðäå  úëúî  íò  íéæâøàá  íåçíéðôá  . íäéøçà  íéá÷åò  åéä  íéãìéä

íéððåáúîå  .  åéäå  õé÷á  íîò  íúåà  íéç÷åì  åéä  íäíéòñåðíéùãåç  äùåìùì    . íä  æàå
âäî  âøåáøèôá  åìöéð.ô.åà  .  ìò  øúååì  íéëéøö  åéä  íäíéøáãíäì  íéáåùçä    .  øöòð  éáàùë

øñàðå  àåä  øîàíéáúëä  úàå  íééç  ìéöäì  êéøöù    .à  øáã  íåùéä  êëå  åì  òâð  àì  øç '
éäùë  '  áåæòì  êéøöúàéñåø    ,'éäùë  'àùøååî  çåøáì  êéøö  , íò  øàùéäì  íéëéøö  íéáúëä

äçôùîä  .  éáàì  åìéôàéáñ]  øäîä"ù[  ,áéáñî  úåøééòä  úà  åôøùùë  , íéðëåî  íéñåñ  åéä
24 äø÷îá íåéá úåòù åëøèöéùçåøáì  ,íéáúëä úà ìéöäì úðî ìò." 

 
äáéñäúãçåéîä  áìä  úîåùúì    äùã÷åäù úãçåéîä  úåáéùçä  àéä  íéáúëì  

áç úåãéñçá éáøä éøáãì úñçåéîù"ã . éôëøàåúùãçà äçîåî éãé ìò : 
 
"úéùàø  ,  éáøäù  øçàîàåäúåãéñçä  úøåú  úà  øàáîù  äæ    , ìò  ÷ø  ãñåéî  äæå
åéîãå÷  ,  úøåúì  ñéñáä  úà  åçéðäùúåãéñçä  ,ïëì  , ìëìù  äìòîá  äðåùàø  úåáéùç  ùé

åéìòù íéáåúë åéäé éáø ññáì ìëåé àåä úàåéúåàöøäå åéùåøéô ... 
 

äâøãäéðùä    ,'  ìù  íéáúëäéáøäíäá  ùîúùî  éáøäù  åà    ,äùåã÷  íäá  ùé  , íäù
äáåùç  äùåøé  ïéòî  .  úàæ  äååùî  éúééäíéðáàìøúëáù  úåáåè    . øáåòîù  éîùâ  øáã  åäæ

éìîñ ïôåàá , úà åá ãçàî íéåñî ïôåàáåäùåã÷ä , éáøä ìù úåéùàäå úåàéöîä]åîöò."[ 
 

úøåñîä  íéòåøéàì  òâåðá  éøåèñéäá  ' àéä  ùèéååàáåéì  úìä÷ì  íéáåùçä  úéììëä
  øòìèéîäå  éáø  øòèìàä  ìù  íéáúëäùéáøéùéìùä  éáøä  éãé  ìò  åôñàð    ,÷ãö  çîöä ,

éìãî  íäì  óéñåäù'  .çà  øáò  äæ  óñåà"ë  úåùøìöä  ìù  åéðá  úùùî  øéòöä  "ö  ,øäî"ù ,
íéðáä  úùîç  øàù  ãöî  úåàçî  úåøîì  .ú÷åìçîîåã   äòøéà  íéáúëä  ìò  úåìòáä  ìò  ä

ùøäùë  àáä  øåãá"áéäð    'éùéîçä  éáøä  .áúëîááç  áøå  ãéãéì  "éãòåãé    ,é÷ñðòìéåå  ÷çöé ,
ùøä  áúë"á  íéîåéà  ìò  äòéáúìíéáúëä  ìò  úåìòáä  ìò  åéçà  éðù  éãé  ìò  ïéãì    . íìåà

ùøä  äàøðä  éôë"á  ç÷ì  íúåàåúåñç  úçú    , úøåñî  ìù  íéçðåîá  ïä  åäùòî  úà  ÷éãöäå
éúã  úåéñéñá  úåñéôúá  ïäå  úé÷åçáùåëø    .ùøäî"áøì  íéáúëä  åøáò    ' ÷çöé  óñåé

äàååöá  ïäàñøåàéðù  .  äàååöáïéåöù  "ìëíéøôñä    ,êåîñá  èøôàù  ïúåà  ãáì  , ùéøåî  éðà
éðáì  ."  íöîåöî  øôñîìùùøä  úåãëðì  åøàùåä  íéøôñ  "á"  ïáåîë ïäéìòáì  åðúéù  éãë  

íäá  ãåîìì  ."ìëìóñåàä  úåãìåú  êøåà    ,  äàøðäðúî  åà  äùéëø  éãé  ìò  åì  óñåðù .
àîâåãì  ,  íéðòåèù  äîàåäùéúëá  ãøùù  ãéçéä  áúëä  "÷ùòáä  "è ìò  ùëøðù  øáãë  øàåú  

 øéùò ãéñç éãéãçàîùòáä éãëðî "èíéáúëä óñåàì éáøì ïúéðå áäæ ìáåø óìà øåáò . 
 

÷ìçäéøôñä  ìù  øúåé  ìåãâä    'ãîåòù øåúá  åòãåðù  íéøôñä  íä  äæ  èôùîá  ïåãì  
ì  úééøôñùèéååàáåé  ,  äìòîì  ìù  óñåàî-40,000 éáøä  éãé  ìò  åôñàðù  ãé  éáúëå  íéëøë  



  

åééç  êùîá  ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé  .òà"ôéøôñù    'äùåøéá  äùëøð  àì  åæ  ,óñåàäù  øåøá ,
éøôñä  ãåîéìå  ú÷æçä  '  äìåãâäåéäéáø  ìë  ìù  åéúåìåòôî  ÷ìç    , éáøäî  úåçôä  ìëì

äàìäå éùéìùä .ø ìù åîùî íùøð ' óñåé÷çöéïäàñøåàéðù : 
 
"éáñ]  øäîä"ù  [øîà  åéáà  úééøôñáù  éì  ]÷ãö  çîöä  [ íéçåúô  úåðåøà  äùîç  åéä

  íéðùå  íéøôñá  íéàìîíéøåâñãé  éáúëá  íéàìî    ... íéàìî  íéçåúô  úåðåøà  äùù  ãåòå
 øãçá åéä íéøôñáêåîñ." 

 
éôì  éøáã    úððåâúîäéøàøåâ  äðç  ,'"éøôñä  '  éáñ  ìöà  íéøãç  äùåìù  äñôú]ùøä"á[ ,

  ìëúåøé÷ä  ."  ïäùøä"áåðá  ïäå    ,íéøôñ  éðôñàë  åøàåú  ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé  ,ø  ïëà '
 ÷çöé óñåéïäàñøåàéðùäæëù øåúá åîöò úà øéãâä óà . 

 
óà  ñçééúä  íééáøäî  ãçà  ìëù  éøôñì  'éèøô  ùåëø  ìàë  , äúåà  åøéáòäù  àîâåãìå
äàååöá  ,éøôñäù  ÷ôñ  ìë  ïéà  '  äáùçðéøôñë  'ùùéñçä  úìéä÷  úáåèì  äùî éãé  ìò  íéãé
âéäðîäìéä÷ä    ,éáøä  .äæî  äàöåúë  ,  éôëéáøäùéùéîçä    ,éäùë  ' úà  êéùîé  àåäù  øåøá
åéáà  ,äçôùîä  ìù  íéáúëä  ìë  úà  óåñàì  âàã  ,êë áåøù  åúàååöá  øéäáä  éùéîçä  éáøä  

åðáì  åøáòåé  ììëä  ïî  íéàöåé  äîëì  èøô  íéøôñä  ,óñåéïäàñøåàéðù  ÷çöé    , ãéòäù  éôëå
 íééáøìù ãçà äçîåîáç ìù"ã úåøåã êùîá åéä "úåéøôñúåìåãâ äãåáò ." 

 
åúééøôñ  éáøä  ìù  äìåãâä  éùéîçäìéòì  äøàåúù    ,ç  éãé  ìò.éøàøåâ    ,' äøáòå
øì  äùåøéá  'ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé  ,äîøçåäò  "é úéøáá  úéèñéðîå÷ä  äìùîîä  

úåöòåîä  .áâ  éøáãì  'éøàøåâ  '  éùùä  éáøääñéðéøôñä  úà  ùãçî  ùåëøì    ,' íìåà
ùîîä  úéèééáåñä  äì"äúöøóñë  éãî  øúåé    .  éáàìàìéä    'óñë  ÷éôñî  ,éä  àìå  ' ìåëé

éøôñä  úà  úåãôì'  "éôë  íãàä  éãé  ìò  øàåúù  éäðù  ' úééøôñ  ìù  ïøôñä  óåñáì
ùèéååàáåéì ,çø"ì: 

 
"øçàì  íäù  ]  äìùîîäúéèéáåñä  [éä  àåä  åúééøôñ  úà  åîéøçä  ' ìåàùì  çøëåî

éäùë  íéøôñ  'íúåà  êéøö  .ïëì  ,ïáåîë  ,éä  'éøôñ  êéøö'  .éä  àåä  'äúåà  úåð÷ì  êéøö  ... áø
 ìåëé åðéà éáø èøôáå èåùôøãúñäìéøôñ éìá '." 

 
êøãä  äãåáòä  úééøôñ  úùéëøì  äîùâúäéøôñä  úééð÷  ìù  ïôåàá    ' éî  ìù  úéèøôä

éäù  'åé"ø  éúàéñàä  ïåàéæåîä  ãøâéðìá  ,øòðéåå  ìàåîù  .éøôñä  ' äæåç  úåòöîàá  äúð÷ð
  éáøä  áééçúä  åá  äøéëî  íìùìøòðéååìíéðù  äîë  êùîá  ùãåçì  øàìåã  íéùéîç   .

éð÷ì  úåñçééúää  '  íéà÷éøîà  íéøìåãáäúååéäéàø    'éð÷ä  ïîæáù  êëì  'á-1925çàìå  "æ ,
éä  éáøä  '  úåîåøúá  ø÷éòá  éåìúäöåá÷îäøàá  åøâù  ùèéåàáåéì  éãéñç  ìù  äìåãâ  "á ,

úãåâàë  åòãåð  ïîæ  åúåàáù39  éãéñç  áç"ãäøà  ìù  "áäãð÷å    ,ìá  ïåâøà ìù  åîãå÷å  ãâåàî  éú
òáåúä  ïåâøàä40  .òà"ôéøôñäù  äãáåòäù    ' äòåãéä  äîåøúë  åôñàðù  íéôñëî  äùëøð

  éãé  ìò  ãîòî  íùáéøáçäðéà  ùèéååàáåéì  úòåðú    ,áç  éãéñç  úãåâàù  éôë"ãúðòåè   ,
éøôñäù  êëì  úîøåâ  'äùëøðäìéä÷ì  íéëééùä  íéôñë  åà  ïø÷  éôñëá    ,ôòà"ë åæ  äãáåò  
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  ושפורק 1924-איגוד  של  רבנים  שנוסד  ב.  ב"ד  של  ארה"אגודת  חסידים  אנשי  חב,  עוד  ארגון  שקדם  לתובע'    הי1924מאז   40
 .י. של חוק התאגדויות החברים של נ57פ סעיף " בשל חוסר פעילות ע1952-י מזכיר המדינה ב"ע

 



  

  äøèîä  úà  äùéâãîéúãäúéøôñä  úôñàð  äîùìù  '  . ïä  åáù  ïôåàäî  íâ  òîùî  äæ  øáã
ãîòîä41 úåøçà úåðúî ïäå åðúéðéøôñì  'áç éãéñç úìéä÷î"ã. 
 

ïøôñä  óñåðáù  ãéòä  ïàîøòáéì  úééð÷ìäìá  íéñøèðå÷  "÷ úéèééáåñä  äøåæðöäî  
"éôìì÷ùî  "  ,  íéøôñ  åùëøðúåòöîàáò  åôñàðù  úåðúî  "é ïî÷ì  äàáä  åæ  úîâåãë  úåòãåî  

ñôãðù éðáøä ïåçøéá äéà÷øîàäãøôä "ñ: 
 
"úééøôñ  ìù  ùèéååàáåéì  éáøä  ,ø  'ùèéååàáåéìî  ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé  , äãåî

íéãáëðä  íéðáøì  ,  íéøáçîäåîå"íéìéøôñì  äðúîë  íäéîåñøôå  íäéøôñ  úà  åçìùù   ,'
íéãáëðä  íéðáøäù  úù÷áîå  ,íéøáçîäåîäå  "íéìò  ãéúòá  íúåà  ãáëì  åëéùîé  "é úåðúî  

áã  ìë  ìù  íäù  øíéàöåîíéñéôãî  åà  øåàì    ,àåäù  àùåð  ìëá  íéøôñ  ïä  , åà  úåøäöä
âåñ ìëî úåòãåî. 

 
úáåúëä : 

 ÷òèåéìáéáùèéååàáåéì 
å÷ìåô , åøòéøá1015 ,äâéø." 

 
íéöîàî  úåîåøú  óåñéàì  íéîåã  íéùéâãîùéøôñä  ìù  éúìä÷ä  éôåàä  úà    ' åùòð

éáèìî øáò éáøäù øçàì 'ïéìåôì . äòãåîáäôå÷úîîàð åæ ø: 
 
"íéðáøä  ,  íéøáçîäåîå"íéì  íäéøôñ  úà  íéçìåùù  ì ãéä  éáúëå  íéøôñä  óñåà

"ùèéååàáåéì  "ìù  ë"÷åîãà  "øø    'èéìù  ÷çöé  óñåé"àïäàñøåàéðù    , çåìùì  íéù÷áúî
 åéùëòîúàäùãçä åðéúáåúëì íäéøôñ : 
 

ø 'é .ïäàñøåàéðù, 
 øåáò úééøôñ" ùèéååàáåéì", 

 ä÷ñáåðàøåî 9\7àùøàåå  ,ïéìåô." 
 

óåñá  1933  ,  åãé÷ôúá  ïîøáéìë"ìäðîùèéååàáåéì  ãé  éáúëå  íéøôñ  óñåà    "çìù 
 íéøôñ ïôñàå ãîåìîì áúëîéèéøáäïåùù ãåã : 

 
"äùøäêéìà  úåðôì  éì    ,úë"ø  ,  ãé  éáúëå  íéøôñ  óñåà  íùá"ùèéååàáåéì"  , äù÷áá

  çåìùì  ìéàåúùåðì  êøôñ  úà  åðúééøôñì  äðúîë  "ìäàãåã  "  ,ñ  íéâäåðù  éôëååîå  íéøô"íéì 
íéáøäðúîë íäéîåñøô úà åðì çåìùì íéøçà . 

 
 åðàúëù íéçåèá "øåðúù÷á úà àìîé  , úàæá åì íéãåî åðàåùàøî." 
 

íéáúëî  åàáåäù  íéøçà  úåéàøë  ,ò  åáúëðù"éïäàñøåàéðù  áøä  åà  ïàîøòáéì   ,
  úåðúî  íéù÷áî"íùá  éøôñä'"  ,"åðøåáò"  ,  øåáò  åà"åðúééøôñ"  ,"éøôñä'  "åà  øåáò  "úééøôñ 

ùèéååàáåéì "î"ìë íéøé÷åîä íéãáëîåùèéååàáåéì íù úà ." 
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 ".נשמתי בינהם



  

éôñëâ  ãîòîä  "ë  åùîéù  úàóñåàä  úìãâäì  íéøôñ  úééð÷ì  éáøäå  ïàîøòáéì   .
  úà  ïéèåìçì  èòîë  øéúñä  éáøäù  äãáåòäúåøèîóñëá  ùåîéùä    , úòøåâ  äðéà

äãáåòäî  ,úåéàøäî  úéàøðä  ,  úøåúá  ìáé÷  àåäù  íéôñëäùãîòî åãé  ìò  åáùçåä  
ñëëäùàøá ãîò àåäù äìéä÷ä úåøèî íåãé÷ì åìá÷úäù íéô. 

 
éôìã  éøáã  "ø  ñéàåì  ñáà÷ééòùæã  ,úåãéñçì  òåãé  äçîåî  , úåéåãéñç  úåöåá÷ë  àìù

  ïäìù  íééáøá  úåëîåúä  úåøçàò"é ïôåàá  åðúéðù  ùôð  ïåéãô  åà  ïåéãô  úåàø÷ðä  úåîåøú  
éáøì  éùéà  ,  éãéñçùèéååàáåéìàåäù  úåãñåîáå  íäìù  éáøá  íéëîåú  íùàøá  ãîåò   ,

  úéðëåú  úåòöîàá  ø÷éòáúðâøåàî ãîòî  åà  ãîòî  íùá  úåòåãéä  úåîåøú  ìù  äòåá÷å  
åðééç úéá. 

 
ã"øøéáñä  ñáà÷ééòùæã    "  :ïîå  úåéøçà  ùéâøé  äòåðúä  øáç  ìëù  éåàøä    ... íåëñ  ùé

  øáç  ìëù  íéòöîàì  íàúäáíìùîíìùì  êéøö  åà    ."  àåä  ïåéãôù  ïîæá"äðúîúéùéà   ,
úðúéðù  ...  øåáòíéúåøéù]  íééðçåø  [åðúéðù  "ò"ééáøä    ,  ãîòî"ìéá÷î äøáç  ìù  øáç  éîãì  
úãîåìîäùåã÷ äøáç åà  ,úåøáç ìù ïôåàá íéìá÷úî íéôñëäå." 
 

ãîòî  éáøì  ÷ôñì  úðî  ìò  ïúéð  úà úåãñåîä  êåîúì  ïëå  åúçôùî  éëøåöå  åéëøåö  
åúåñç  úçúù  äìéä÷ä  .  áúëéðù  èåøéôò"éöåä  ìò  åãé  áúëá  ïäàñøåàéðù  áøä   úåà

úå÷åìç  ùùì  úåàöåää  úà  ãéøôî  ãîòîä  :äàéø÷ä  äùåã÷äå  )äòåðúä  ìù  ïåçøé(  ,íéøôñ ,
îâ"ç  ,ä÷ãö  ,úåéùéà  úåàöåä  ,úåøåëùîååëå  úåîøâìèå  '  .ãçà  âöåîî  äìâúîù  éôë  , êåúî

18,481  $  áøä  éãé  ìò  åìá÷úéðùïäàñøåàéðù  ,  ÷ø2,102  $  êøòá  åà11%  , úåàöåäë  åøãâåä
úåéùéà  .ã"øà÷ééòùæã    ñáíëéñù  "äàøðúåéäì  ìåëéù  ìëë  øåøá    , ãòåéî  ãîòîäù

ïåâøéàä ú÷æçäì." 
 

éøôñä  '  åæ  äôå÷úá  äáëøåäùúåîåøúîò  äøàåú  úåùéëøå  "éïàîøòáéì  íééç    ,ïøôñä ,
ïî÷ìãë: 
 
"åúðåëéøôñ  äúéä    'íéø÷åçì  ,íéãîåìî  , åúééøôñá  ùîúùäì  åéìà  àáì  åìëåéù

úéèøôä  .  úåéøôñ  ùéù  éôëúåìåãâ  ,øôñ  åîë  ïåéøðîñä  úé)ééòùæã  úééøôñì  äðåëä.éè. ñò
  íéáéèáøñðå÷ä  ìù-  íâøúîä  (íéàá  íéø÷åç  ïäéìàù  éèéøáä  ïåàéæåîä  úééøôñ  åà  , àåä
  øáã  åúåà  úà  äöøåîöòì  ,éèøô  äãéî  äð÷á  .éøôñä  'éäú  åìù  ' åàåáéù  íéø÷åçì  äçåúô

éìà'." 
 

åúáéùéùä  éáøä  ìù    ,  úððåâúîä  äðçéøàøåâ  ,'â"ëôñ  úà  úøàúî  éáà  úééø  'éøôñë '
íéø÷åçì  .  éøáã  úà  èèéö  ïàîøòáéìéáøä íéðù  äøùò  ùîç  ìù  äôå÷ú  ì÷ù  àåäùë  

íéøôñ óåñéà ìù: 
 
"äî  ùîç  øåáòë  äø÷é  äøùòíéðù    ,éäé  'äø÷é  äæùë  äæ  ìò  âåàãì  ïîæ  åðì  . éìåà

  ïééðá  äð÷éù  øéùò  íøåú  àöîééùéã÷éååîù  ìò  åúåà    ,íìåòä  ìëá  íéùåòù  éôë  ÷åéãá ,
÷î ìëáíìåòá øçà íå." 
 

ãåòééøôñä  ìù  äæ  éúìä÷    'øùàúîò  "éíéôñàðù  íéøôñä  âåñ    , ãéòä  ïàîøòáéì
éøôñä  øåáò  óñà  àåäù  '  ìëî  íéøôñíéâåñäúåãäéå  íéãåäéì  íéñçééúîä    , àì  óñåàäùå

éä  '  éøôñ  åà  íééðáø  íéøôñì  ìáâåîùãå÷äìá  "÷  .ãéòä  àåä  íöòá  , àåäù  íéøôñäî  ÷ìç



  

òî  êë  éãë  ãò  åéä  âéùä  ìáå÷îì  øáìöàíééãéñç  íééáø    ,éä  àì  àåäù  ' øùàì  ìåëé
  éáøä  øåáò  åìà  íéøôñ  äð÷  ïëà  àåäùíå÷îáåéøôñ  øåáò  íúåà  äðå÷  àåäù  øîà  úàæ   '

àâéøá. 
 

äçîåî  éâåñ  ìò  ãéòäù  ãçà  íéøôñäéøôñá  åàöîðù    '  åàöîð  íäéðáù  ïééö"øôñî 
íéøôñ  ìù  ìåãâ  ..éä  àì  éáøäù  'àøå÷íäá    ,éã  íäá  åéä  íìåàéä  àåäù  úåò  ' áéùçî

úåéñøå÷éôà  ,éäùå  '  åéãéñçî  òðåîàåø÷ìíäá  "  , íéáúëå  éîéùèðà  øîåç  ììåë
úéøáòá  íééèñéðåîå÷  ,òåðúù  øçàîå  úúåéãéñç  äðéàù  úåøôñ  úåðéåò  åéä  "äùåã÷ ."

ã  äçîåîä"ø  ñáà÷ééòùæã  ïéîàäù  "íúìåëúéãéñç  éáøì  åéäéù  äøæåî  ãåàî  àéä    ." êëìä
íëéñ àåä: 

 
"äàøð  éì    äãéçéä  êøãäùøéáñäìéøôñä  úà    'ø÷çî  ããåòì  àéä  úàæä  , ùéù  øîåìë

  ø÷çîä  úåáéùçì  äëøòäéáéè÷ééáåàä  .ø÷çî  úééøôñ  àéäù  íâ  àåä  ùåøéôä  íìåà  ... éðà
  íà  ÷ø  úàæ  ïéáäì  ìåëéøîàðåäùî  åà  åäùéî  øåáò  äùòð  äæù    , ãñåî  ìù  äø÷åéä

åäùìë  ...  ìéáùá  äùòð  äæ  íàåäø÷åé  ,éäú  'äø÷åéä  úàæäòåðúä  ìù    . ìåëé  éðéà  úøçà
ììëå  ììë  úàæ  ïéáäì  ...  éðéàìåëééøôñ  úàæë  ùåëøéù  éáø  éîöòì  ïééîãì    ,'åðøîàù  éôëù ,

  òåøôä  ïåéîãáù  øîåç  äìéëîøúåéáéøôñë  áùçéäì  ìåëé  åðéà    ' ìù  éèøôä  åùåîéùì
éáøä." 

 
úåéòáä  äìéä÷  ùåëø  úøáòä  ìù  åæúåøàùð  åéäù  ïëúé  íééáø  ìù  øåãì  øåãî    ,ë éô
øáòá  åéäù  ,  ìò  øèôéäì  úåëéøö  åéäåéãé íé÷åç  úåòöîàá  éáøä  úçôùî  éðá  

úåéèøô ùåëø úøáòäì íéñçééúîä ,à ììåëåì ìù äùåøéäøéëîå  ,äàåùä àìîìà42. 
 

úåòôùääàåùä    ,  íâ  åîëúåòôùäúåøçà    ,åééç  êùîá  éáøä  úà  åëéøöä  , ÷ø  àìå
åùåëø  úøáòä  ìò  áùçùë  ,  øéãâäìíìåòìéä  úà  éðåöéçä   úàå  åúìéä÷  ïéáì  åðéá  íéñç

åúåùøá åéäù íéñëðä. 
                                                 

לגבי  האופן  שבו  הועברו  הכתבים  מרבי  לרבי  בדורות  שקדמו  לרבי  הששי  מתארת  בדיוק  את  האופן  שבו .  ג.עדותה  של  ח 42
 .טופל כרכוש פרטי בקרב משפחת הרביכ "אעפ. רכוש שנחשב בקהילה כרכוש הקהילה ושימש את מנהיג הקהילה

 
 ? כ הכתבים צריכים להשאר עם חסידי ליובאוויטש"א. ש"
 .עם המשפחה, לא. ת
 
 ?כוונתך לאדם שמתקבל כרבי מליובאוויטש" המשפחה"במילה . ש
 .המשפחה, לא חסידים, א אלו שהם הקרובים ביותר מבחינה משפחתית"כ, לא עם זה שמתקבל. ת
 
 ?שאת הכתבים צריך לתת למישהו אחר חוץ מהרביהאם את מעידה . ש
 .ליורשים. ת
 
 ?אולם ליורשים שהם לא הרבי או חסידיו, אני מבין. ש
 .בודאי, ליורשים הקרובים ביותר, בודאי. ת
 
 ?והאם ליורשים אלו מותר למכור את הכתבים. ש
', והיא מכרה אותם לאחי, אביהם,  סבי-בביחס לסבי אחותו קיבלה ספרים מא. אצלנו איש לא מכר כתבים. איני יודעת. ת

 ".אולם רק בקרב המשפחה
 

התוצאה  של  הירושה ,  למרות  שחוקי  רכוש  פרטי  התייחסו  לרכוש,  מתארת  הרבי  החמישי  מראה.  ג.כפי  שדוגמת  ח
 .והמכירההיתה שהכתבים עברו מרבי לרבי כפי שהעיד ליבערמאן

 
אומר  שזה  דבר  של  המשפחה  הכוונה  מרבי  אחר  לרבי  מליובאוויטש כלומר  שאתה  ?  הכתבים  ההם  עברו  מרבי  לרבי  נכון.  ש
 ?הבא

אולם  בכללות ,  כפי  הנראה,  לוקח  חלק  מהכתבים'  אם  לרבי  היו  כמה  בנים  אחד  מהם  הי.  באופן  כזה'  לא  תמיד  זה  הי.  ת
 .רובם עברו מאחד לבא אחריו



  

 
íéöîàîä  ìù  íéçìöåî  éúìáä  íéà÷øîàäéøôñä  úà  ìéöäì    ' êùîá  íéðîøâäî

éðùä  íìåòä  úîçìî  '  éöîàîì  ñçéá  íééìåù  íäúãåâàáç  éãéñç  "ã øáòî  çéèáäì  
åæ  õøàì  åúçôùî  áåøå  éáøì  çåèá  .  øáîèôñá1939  ,øçàìäîçìîä  õåøô    , úà  áæò  éáøä

à÷öàååè  ,ïéìåô  ,àùøàååì  òñðå  .  íùøð  äá  úáåúëäàùøàååá úåööôäì  äðåúð  äúéä  
ïéðáä  úà  åñøäù  .  ïëî  øçàìå  äçôùî  áåø÷ì  çøá  éáøä  íìåàñðëðàåáçî  íå÷îì   .

éøôñä  'æà  äñøäð  àì  íðîà  ,÷öàååèàá  äøàùð  íìåà  .  øáîöãá1939  òñð  éáøä  , úøæòá
úéà÷øîàä  äìùîîä  ,àâéøì  àùàøååî  .åáæò  éðôì  øáîáåðá  àùøàåå  úà  1939  ,áúë éáøä  

ïàîøòáéìì  ,éäù  'éáèìá  æà  ,'úéðîøâá  ,éøôñä  ìùå  åìù  áöî  øåàéú  ,'ïàîøòáéìù çìù  
÷øåé  åéðá  òáåúä  éâéöðì  ãéî43  .  ïàîøòáéì  éãé  ìò  èèåöù  éôë  éáøäî  áúëîáåáúëîá 

÷øåé åéðì ,áåúë: 
 
"ïéàäøéã  éì    ,  øâ  éðàåìöàãçà  øãçá  éúçôùî  ìë  íò  íéãéãé    ,ïëìå  , íå÷î  éì  ïéà

  ìò  éì  åìàùåäù  íéøôñä  øåáòéãéáç  éãéñç  úãåâà  "ããåîéì  úåøèîì    . íà  ãåàî  çîùà
áç éãéñç úãåâà"ã åç÷é íéøôñäøæçá åìà ." 

 
ïä  íäéìàù  åìà  ïäå  ïàîøòáéì  äøáòåääøàì  äòéãéä  "áéðôë  äæ  áúëî  åùøéô   '

áç  éãéñç  úãåâàì"ã  äøæòì  úçèáàáä÷éøîàì  íéôñë  úøáòä    .î ïàîøòáéì  ìù  åáúë
ò  ãéî  øáòåä"éø    '  ìàøùéïäàñá÷ééòùæã  ,áç  úãåâà  àéùð"ãæàã    ,øòîòø÷  ìàåîùì  ,åò"ã 

  øáëù  é÷øåé  åéð÷ñòúä åúçôùîå  éáøä  ìù  åúçéøá  úà  ìåòôì  éãë  íéùãåç  øôñî  êùîá  
äøàì"á  ,øéòäå"  :áúëîïéìåôî  àéöåäì  åðåöøáù  äø÷éä  åúééøôñì  ñçééúî  éáøäî  äæ   ,

  úãåâà  ùåëøëéãéñçáç  "ã  ."ãééäåø  ñ÷îå  øòîòø÷  ,åò"ãò  øëùðù  ïåèâðéùàååî  "é  úãåâà 
áç"ã  ,ìòô  èøáåø  íò  øôñî  íéîé  øåáòë  åøù÷úä  ,ëðîñ"ì  ä÷ìçîä  úéàôåøéàä èééèñá  

èðîèøàôéã ,éøôñì òâåðá 'ïî÷ìãë: 
 
"úéåæ  áöîä  ìù  úôñåð  äçúôúä  , úåòöîàá  úéãééî  úåáøòúä  äëéøöî  äàøðä  éôëù

äîøâìè. 
 

áøäù    úìùìåùî  åéúéîòå  ïäàñøåàéðáç"ã  , àùøàåå  úà  íúáéæò  ïîæá  åëøèöä
éøôñä  úà  øéàùäì  '  íéøôñ  äìéëîä  äø÷éäéáúëåäáéùéäå  éáøä  åùîúùä  äáù  ãé   ,

àùøàåå  ãéì  ÷öàååèåàá  íéîéîú  éëîåú  úáéùéá  ,íìåàéøôñ    ' óéðñä  ùåëø  àéä  åæ
äìéä÷ä ìù éà÷øîàä ,áç éãéñç úãåâà"ã ìù äøà"áäãð÷å . 

 
îøçà  øåúá  íéòåãé  íéöàðäù  éãéîùîíéøôñ    , úà  øéáòäì  úåéðëåúì  íàúäáå

äøàì  úìùìåùä  áùåî"á  ,  ìò  éúù÷áúðéãéáç  éãéñç  úãåâà  "ãäøà  ìù  "á ù÷áì  äãð÷å  
íðåáùç ìò äîøâìè çåìùì êîî ,éúåáøòá ,éìéñðå÷ì 'úéà÷øîàä ,ïî÷ìãë: 

 
"åù÷áøî    'øòáò  äãåäé  ,ùàøöàåååèàá  íéîéîú  éëîåú  úáéùé   çåìùî  úà  øùàì  ÷
éøôñä  '  ãé  éáúëå  úã  éøôñ  ìùúãåâàìáç  éãéñç  "ãñî  éøðòä  áåçø    '183  ,÷øåé  åéð ,

  úòåðú  ìù  éà÷øîàä  óéðñáùáç"ãéøôñä  ìù  íéìòáä  àéä  '  . ìëë  äìåòô  åôúéù  àðà
  ììåë  çåìùîä  úéðëåúá  øùôàäíéøåãéñéìèéà  êøã  çåìùîì  úåðåèìùä  íò    ' åðì  åçìùå

øãðä íåëñä ìò äîøâìèù , íëì çìùéùùåîùìíëçå÷ô úçú ." 
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äáåâúáãééäåøî äæ áúëîì  ,áúëìòô : 

 
"éððä  úà  úàæá  øùàî  øîàðäá  ïåôìè  úçéùá  éø÷åáä  åðð  ,  åæ  äìùîîù  éãë) úìùîî
äøà"á  –íâøúîä    (  ìòôúòâåðáéøôñä  úøáòäì    'éìàù  úéúãä  ' êéáúëîá  ñçééúî  äúà

î-23  øáîöãá  1939  ,  ÷öàååèàîäøàì"á  ,íéëéøö  åðà çéëåîä  íé÷úòä  äùåìùá  øåùéà  
éøôñäù  '  úéà÷øîà  úåìòáá  àéääàøîäåéìò  úåìòáä  äùëøð  ãöéë    'éúîå  .éäéù  òâøá '

 íéãòöä åè÷ðéé äæ òãéî åðéãéáíéùåøãä." 
 

åúåàáéáøä  ïîæ    ,éäù  'éáèìá  úòë  ,'áúë ÷øåé  åéðá  ïäàñá÷ééòùæã  áøì  úåøùé  
éøôñì òâåðá ,'ïî÷ìãë: 

 
"çèá  íéîé  ãåòá  ìá÷à  îøôñ úà  ìéöäì  äùòðù  äî  ìë  ìò  èøåôî  áúëî  

ïàëî  äúàöåäì  òâåðáå  éúééøôñ  ...  íðùéäàîë ìù  úåáéú  ùåìùå  íéøôñ  úåáéú  íéøùòå  
ëî  ãé  éáúë"÷  åðéúåáø  åðéúåáà  íéùåã÷ä  ..êöøàì  íàéáäì  êúìåëéáù  ìë  äùòú  éàãåáå .

  êøò  éø÷é  íéèéøô  äîë  íâ  íðùéíéøçàäìåãâä  äôéøùä  éøçà  åøàùðù    ,  éôë áøäù
êì  áúë  øáë  ïéâééô  ,åëå  íéèéùëúä  ïë  'åøàùðù  , êúìåëéáù  ìë  úåùòì  êîî  ù÷áî  éðàå

íøéáòäì  .  äîøâìèá  øúåé  áåèå  áåúë  àðàìåñðå÷ì ìåñðå÷ì  òéãåéù  ïéìøáá  éà÷øîàä  
éøôñä  úà  øéáòéù  àùøàååá  '  úãåâà  ìùáç"ã)  äøà  ìù"á  (  ïäàñøåàéðù  áøä  ìùå– éë  
éøôñäî  ÷ìçù  íäì  éúøîà  '  àéä  ùåëøúãåâàáç  "ãéìù  àåä  ÷ìçå  ÷øåé  åéðá    , àéäå

àùøàåå  ãéì  ÷öàååèàá  úàöîð  ,  áåçøáäñåøô  6  ,  à÷ååòìàð  áåçøá  àùøàååá  ïè÷  ÷ìçå7 
  äøéã16  .  ãé  éáúë  ìù  úåáéú  ùåìù  íâ  ùéùãå÷áç  úãåâà  ùåëø  íäù  "ãäøà  ìù  "á ,

÷øåé åéðì øùé ìëä åçìùéùå. 
 

øáë  íéîòô  øôñî  éúòãåä  äîøâìèá  ,  ïëå  éðúåç)éøàøåâ'  ( íéîòô  øôñî  êîò  øáã
ò  ïåôìèá"ã  éáúëå  íéøôñä  ãéäãòå  éäîåàî  úéðò  àì  ïé  . ìëá  ù÷áàå  ùìùàå  ìåôëà

 ìëë äæ ïéðò æøæì ìéàåúù ó÷åúéøùôàä." 
 

äàøð  äøàùðù  úåáúëúääî  úåøòäùéøôñä  ìò  úåìòáì  òâåðá  éáøä    '")íåùî 
éøôñäî  ÷ìçù  íäì  éúøîàù  '  ùåëø  àéäúãåâàáç  "ãðá  éì  êééù  ÷ìçå  ÷øåé  åé  (" åëéáä
  åéâéöðå  åéãéñç  úà  äî  úãéîáäøàá"á  . ìò  úåìòáì  øåùéà  ÷ôñì  ãééäåø  úù÷áì  äáåâúá

éøôñä  '  èééèñìãèðîèøàôé  ,áúëïî÷ìãë  ïäàñá÷ééòùæã  "  :éðà øåùéà  ãøôðá  êì  éúçìù  
íéøôñä  ìò  ,  êøèöà  íìåàìå÷ùìðä  ìò  úåéàøì  òâåðá  "ì  ." ãééäåøì  øòîòø÷î  øéëæúá

ëáåú: 
 
"ùîà  ïäàñá÷ééòùæã  íò  éúççåù  òâåðá úåìòá  òåá÷ì  úå÷éôñî  úåãáåò  úàáäì  

éøôñä  ìò  'áçá"ãä÷éøîàá    .  éùå÷  åðùéíéåñîåìà  úåãáåò  óåñéàá    . áøäù  ïëúé
äâéøì  ïôìèì  êøèöé  ïäàñá÷ééòùæã  .  éúáëéò  ïëì÷øáîäæì  òâåðá  ÷òôééäì    . éàãë

ù  ãò  úåëçì"øäáúúäøéåàä    "âéùðå  ìë  úà  áåòäúåã íéìåëé  åðà  ïäéøçàìù  úåéñéñáä  
íéàúîä äìåòôä ïôåà òåá÷ì." 

 
øåùéàá  íåúç  éúìá  ïäàñá÷éòùæãîáåúë  ÷éúá  ììëðù  "  :ùåëøä äìéä÷ä  ìù  

éøôñ  ììåë  úéà÷øîàä  '  ìùéøôñãé  éáúëå  úã    ... íéîéîú  éëîåú  úáéùéá  àöîð  úòë



  

÷öàååèàá  úéæëøîä  ,àùøàåå  ãéì  ,ïéìåô  ."  øàðåé  óåñá1940ø  áúë   àåäù  øòîòø÷ì  ãééäå
  ïééãò"äëçî  ïåéàøì  áçî"ãéøôñä  ìò  úåìòáä  ìò  ä÷éøîàá    ' úåùòì  ìåëé  éðàù  éðôì

  òâåðá  óñåð  åäùîéòáì  'åæ  ." ãò  äæ  àùåðá  øáã  øúåé  åòîù  àì  øáë  éà÷øîàä  ãöä  ïî
äîçìîä øçàì. 

 
éáèìî  ,'  åúòéñð  éðôì  ãéîéãååùî  'äøàì  äàìäå"á  , çéèáäì  ïåøçà  ïåéñð  éáøä  äùò

éøôñä  úøáòä  úà  '  ä÷éøîàìêøãåò  "ãéðîøâ    . íéøåàéú  äøåàëì  øúåñ  úéðîøâá  áúëîä
 íééîãå÷)â"ë úéðîøâá (éøôñä ìù 'áç úãåâàì ä÷ìçá úåçôì úëééùë"ã: 

 
"äðòîá  éúìáé÷ù  ÷øáîì  úøáçîúåùå  øò÷ðòù  çåìùîä    .á  êì  éúçìù-13 øàðåéá  
1940àáä ïëåúá áúëî : 

 
"éðàé  éáø    .ïäàñøåàéðùçøæà  éáèì    ,'äìá  íéøôñ  äìéëîù  éúééøôñù  úàæá  øùàî"÷ 

 úàöîðùå ãáìááåçøá äñåøô 6 ,÷öàååèà ,øáòùì ïéìåô ,éùåëø àéä. 
 

óñåðá  ,  çìùúù  ù÷áî  éðàøò÷ðòùìúåùå    .á  íéæåøàù  ìéòì  åøàåúù  íéøôñä  úà-
145-135úåáéú  , íúåà åçìùé íäù éãëíàúäáéúåéçðäì ." 

 
áúëî  øåùéàá  øùåà  äæ  éðåéøèåðäâéøá  äô    ,éìñðå÷ä  éãé  ìò  é÷åç  ïôåàá  øùåàå '

úéðîøâä  .åöî  êúòéãéì"á  áúëîò  íåúç  "éíéãò  éðù    , çìù  ïéìøáá  éáèìä  øéøâùäù
êéìà . éúàáù øùàî àåäàùøàååîéáèìì  ' øáîöãá1939 ,éøôñäùå 'éì úëééù. 

 
øçàî  ä÷éøîàì  øáåò  éðàù  á-28øàåøáôá    , øò÷ðòù  úøáç  íò  øù÷úäì  êù÷áà

úåùå  .éøôñä  úà  éì  åçìùé  íäù  âåàãìå  'ðä"ìéìèéà  êøã  ÷øåé  åéðì  '  . ìò  íúåà  çìùú
íù êãøùîì éîù. 

 
úåáéúäéøôñä  íäá    '  ïä  äæåøàúåðùé  ,úåðåù  úåîúåçå  úåðåù  úåáúë  íäéìòå  . äæ

êøãä  êøåàì  úåðáä  éàì  íåøâì  ìåëé  .íàúäá  , åìà  úåáåúëå  úåîúåçù  âåàãì  êù÷áà
ø ÷øù åøñåé"ú ìò åøàùé éîù íéæâøàä. 

 
òâåðáì -11 éìë ìù íéæâøàä úéá ,éøôñä íò ãçéá íúåà çìù àðà'. 

 
éðàêéöîàî  øåáò  êì  äãåî    ,äôöîåøàåãá  êúáåâú  úà  ìá÷ì    .ôá  áèéîá"ù 

íéìåçéàäå." 
 

àìéøôñä  øåàéú    '  úëééùëúãåâàìáç  "ãùì  åçéìöä  éáøì  úëééùë  äøåàéú  àìå  òðë 
 çåìùî úà øùàì íéöàðä úàíéøôñääøàì "á .äîçìîä ïîæá ïéìåôá åøàùð íä. 

 



  

áøä  ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé  òéâä  õøî  òöîàá  ä÷éøîàì  1940  . äðù  äúåà  éìåéá
áç  éãéñç  úãåâà  äãâàúä"ã  äùëøå  úàá  ïééðáä  -770 éáøä  åáù  ééåå÷øàô  ïøòèñéà  

 åúøéèô ãò íù åøàùðå øåâì åøáò åúçôùîåìùéáøä 44. 
 
á-1946  ,äîçìîä  íåú  øçàì  ,ùãéçéáøä   çåìùî  úà  çéèáäì  íéöîàîä  úà  

ä÷éøîàì  íéøôñä  .  íéëîñî  úåçô  ùéù  úåøîìòâåðá òâåðá  øùàî  äæ  õîàîì  
á  éáøä  úçéøá  úà  çéèáäì  íéöîàîì-1939å  1940  ,  áúëî  íéé÷àöåé äàøîù  ãçà  ïôåã  

íéøôñä ïéá íéñçéä úà øéäá ïôåàáå øåøéáá ,äìéä÷äå íäéìòá .áåúëïî÷ìãë åá : 
 
"ãîåìîì òåãéä ã"øñ÷øî øãðñëìà , 

 
íåìùäëøáå ! 

 
éøçà  ïéìåôá  éöàðä  ùåáéëä  ]1939[  , éáúëá  íéàìî  íéæâøà  øôñî  íéòùøä  åîéøçä

  åøîúùðù  êøò  éø÷é  íéøôñå  íé÷éúò  ãééúééøôñá÷öàååèàá    .  åìà  íéøôñå  ãé  éáúë– 
  ïëî  øçàì  åôñåðù  äáøä  ãáìî–  åúééøôñ  åéä  úéèøôä øòðéåå  ìàåîù  òåãéä  ïøôñä  ìù  

÷ åðîîùéúéð'. 
 

éáúëãé    :  íéæâøà  äùåìùíéìåãâåîøçåä  íé÷éúò  ãé  éáúëá  íéàìî    , éãé  ìò  øåîàë
íéöàðä  ,  íðùé  åìà  ãé  éáúë  ïéáäîëáç  éàéùð  ìù  úåøåã  äùîçîå  àéðúä  ìòáî  "ã 

åéøçà  ,ë  ìù  äôå÷ú  êùîá-150äðù    .éáúëäëìäáå  úåãéñçá  íä  åìà  ãé    , äáøä  íäéðá
  ãé  éáúë–  úåéåáúëúäå  íéáúëî  –ù    íäøöåàéñåøá  åðîò  éîé  éøáã  òåö÷îá  íåìá   '

úåðåøçàä íéðùä íééúàî êùîá. 
 

éáúë  íù  ìò  íéîåùø  åìà  ãé  íéðáøä  ,áç  éãéñç  úãåâà  éøáç"ã  ,ø  ' ìàøùé
ø  åðúåçå  ïäàñá÷ééòùæã  '  ïîìæ  äîìùèëòä  ,  íéà÷øîà  íéçøæà  íäéðù)íäù  ( íéìòáä

äæ ùåëø ìù íééîùøä. 
 

íéøôñ  :íéøôñ  éôìà  äîë  ,äéðáí éø÷éå  êøòä  éìåãâ  íé÷éúò  íéøôñ  äáøä  
úåàéöîä . éãéñç úãåâà ùåëø íä åìà íéøôñáç"ãäøà ìù "áäãð÷å . 

                                                 
  איסטערן  פארקוויי  נראית  כחלק  ממגמה  לארגון 770-ההתאגדות  הרשמית  של  התובע  על  מנת  לרכוש  את  הבנין  ב 44

ישראל '    במכתב  מאחד  מעוזריו  של  הרבי  הששי  לר1938-כבר  ב.  ד  כנגד  החברות  בניהם  היא  היתה"משפטי  של  חסידות  חב
 :דזשעייקאבסאהן כתוב

 
שעליהם  היו ,  ביחד  עם  הרבי,  ]אחד  מבתי  הספר  של  התנועה[צר  והבית  עבור  של  הח'  לאחר  שתיקה  ארוכה  בנוגע  לקני"

חייבת  להיות  תחת '  אולם  נקבע  שהקני.  על  מנת  להביא  פירות,  אני  מתחיל  לדון  בנושא  שוב,  פ  בקשת  הרבי"כעת  ע,  מספר  דיונים
 ".ד של אמריקה מטעמים המובנים"שם אגודת חסידי חב

 
 :משך המשפט העיד עד אחדבהתבקשו לבאר טעמים מובנים אלו ב

 
 ".להסתמך על מעמדה שהבית יוגן, ב"אנו מבינם זאת משום שאנו זקוקים להגנה של ממשלת ארה"
 

 .ל"אינה גורעת מאמיתת וחוקיות המסמכים הנ, ל"העבודה שכוונה כזו עמדה מאחרי ביסוס המסמכים החוקיים הנ
 

ז  ניתן  לרבי  ויורשיו  בעלות  רישמית "ועי,  הרכוש  מושכן  לרבי,  עי  התוב"  איסטערן  פארקוויי  ע770-בעקבות  רכישת  הבנין  ב
פטור  ממס  התקבל  ממדינת  ניו  יורק  עבור  החלקים  מהבנין  שנשארו  ברשות  התובע .  על  הבנין  שיורשיו  השתמשו  בו  לאחר  מכן

בי  העביר  את כל  הנסיבות  האלו  מחזקות  את  הממצאים  שהובעו  בדפים  אלו  שהר.  ב"לאחר  שהגיעה  לארה'  ושבהם  היתה  הספרי
 .בידי התובע נתון להתחייבויות לטובת הקהילה הדתית שהרבי עמד בראשה' לידי התובע בכדי שתהי' הספרי



  

 
éðôìäøàù  "á  äáøòúä  äîçìîá  , ïéìøá  íò  ïúîå  àùî  èðîèøàôéã  èééèñä  ìäéð

åéìòáì  äæä  ùåëøä  úøæçäì  òâåðá  ,éçøæàäøà  "á  .ò  åîúçð  íéæâøàä"é åøîùðå  äøèùîä  
  íéàúîä  ïîæì  ãò  íçìùìäøàì"á  .íìåà  ,äøàù  éøçàì"áäîçìîá  äáøòúä    , ÷ñôð

ïúîå  àùîä  ,  íåú  øçàìåäîçìîä  ïúîå  àùîä  ùãçúð  )åòä"ã âéöðë  äæ  ïéðòá  ãáåòù  
ðä íéðáøä"ì úãåâàå éãéñçáç "ãäæ áúëî éìåùá ïééåöî .( 

 
éãë  èðîèøàôéã  èééèñäù  ãåáòé úðî  ìò  åìà  íéøôñå  ãé  éáúë  øúàì  õøîá  

éìòáì  íøéæçäìíä  ,  èðîèøàôéã  èééèñä  ìòïéáäì úåøöåà  íä  åìà  íéøôñå  ãé  éáúëù  
íéøéãà íééúã ,äîåàä ùåëø , éøåèñéä êøò íäìùéòãîåáø . 

 
ïëì  ,  äù÷áá  êéìà  äðåô  éðàäìåãâ  ,äæ  òåö÷îá  íù  ìòá  èéøåèåà  øåúá  , ìéàåä

  ãéòäì  èðîèøàôéã  èééèñì  áúëî  áåúëììò íòì  ãé  éáúëå  íéøôñä  ìù  êøòä  ìãåâ  
äéäììëá éãå , ä÷éøîàá úéãåäéä äìéä÷ì èøôáåäìùäæ øéãà ñëð êééù ." 

 
ääðâä  áúëî  øéáñäì  úù÷áî  äæ äîçìîä  ïîæá  íéáúëîäî  ÷ìçëå  úåìéôëë  

úéðîøâä  äøåæðöä  éðéòì  åãòåéù  úéðîøâá  .úåáéñî úåçãì  ùé  úåëéøàá  ïî÷ì  åøáñåéù  
äæ  øáñä  .  äáéñ  ïéàù  äæ  áìùá  ïééöì  ÷éôñîçéðäìù  áùç  éáøäù   éãéì  ìåôé  áúëîä

  éèñéðåîå÷ä  øèùîë  äðâää  éãé  ìò  íéðåëîä  íéôåâéîùéèðàääîçìîä  éøçàù  ïéìåôá   ,
éä  íúòãìù  'éøôñä  ìò  úåìòáä  éáâì  íúåîøì  êéøö'  .êôéäì  , ìù  ïøôñì  çìùð  áúëîä

ééòùæãä.éè.ñò  .÷øåé  åéðá  ,íìåòá  ìåãâä  ä÷éàãåéä  óñåà  .àìäæ  áúëîù  ÷ø    , åìéôà
ëå  ùâø  àìî  åîåâøúáúåð  ,  íãàù  áåùçì  ïåéâä  ìë  ïéà–  úåéùà  åîëéùùä  éáøä   ,

úåîééåñî  úåáéñðá  ,øîåà  àåäù  äîî  øçà  øáãì  ïååëúé  ,éøôñäù  '  çìùéúúãåâàì éãéñç  
áç"ãäìéä÷ä úáåèì . 

 
úå÷ñòúää  äîçìîä  øçàìù  ïéðòáéøôñä    ,' úãåâàì  äçìùð  íðîà  ïëî  øçàìù

áç  éãéñç"ãá  äðëåùå  -770  ïøòèñéà  ééåå÷øàô  ,áäéøôñä  ìò  òáåúä  ìù  úåìòáäù  äøéä '
  äîçìîä  úåòøåàî  úåá÷òá  äìéä÷ä  úáåèìäúéä ïäáù  úåáéñðä  ììâá  úéúéîà  ïëà  

äìâìâúä  àéä  .éøôñä  øåáò  úåéð÷  '  úãåâà  íùá  åùòðéãéñçáç  "ã  , øåáò  íéîåìùúäå
  éãéñç  úãåâà  úåðåáùç  êåúî  åòöáúä  åð÷ðù  íéøôñáç"ã úøéèô  øçàì  ïäå  éðôì  ïä  

  éùùä  éáøäá-  451950  .  éøëåîî  ÷ø  àì  úåéð÷  ììåë  äæíéøôñíìåòä  áéáñ    ,àìà ,
úãçåéî  úåáéùçá  ,å÷éù  ãåâéàî  úåéð÷íúéãåäé  úåáøú    ,  óåâøöåðù  ,øúéä  ïéá  , úðî  ìò

  ìù  úåéøôñì  äàåùäî  åìöéðù  íéìòá  àìì  ä÷éàãåé  éøáã  õéôäìúåãñåî åçå÷éô  úçú  
ã  ìù"øù  áåúë  éàðúáå  èãðøà  äðç  "ìëåøîùéé  íéøôñä    úùøåîë úåãäé  ìù  úéúåáøú  

äôåøéà "ùå"íåùøëîéé àì ìá÷úðù øîåç ." 
                                                 

  משום  שהחשבונות  של  התביעה 1952-  ו1948ההגנה  ביקשה  למחוק  את  כל  הראיות  המתייחסות  לתשלומים  אלו  בין   45
דורשת  גילוי ,  כפי  שהם  בעצמם  מגדירים  זאת,  של  ההגנה'  גילוי,  הבקשה  נידחית.    משפטי–ביחס  אליהם  לא  צורפו  בגילוי  קדם  

העיכוב  של  התביעה  בהצגת  מסמכים  אלו  הוסברו  בכך  שלא .  של  כל  המסמכים  שעליהם  התביעה  מסתמכת  לחיזוק  טענותיהם
בהסתמך  על  החפזון  בהכנות  למשפט  והגישה  הבלתי  מרוכזת  במהלך ,  ש"י  ביהמ"הסבר  המתקבל  ע,  העריכו  את  חשיבותם

 .המשפט
 
והמאורעות  שבאו  בעקבות  העברת ,  מנקודת  מבט  של  התביעה  ספרייתו  של  הרבי  הששי  מעולם  לא  היתה  רכושו  הפרטי(
 ).לאחר המלחמה אין להם משמעות מיוחדת, אליהם' הספרי

 
ר מסמכי  החשבונות  הם  מהסוג  הבסיסי  ביות,  בכל  המאורעות  להגנה  לא  היו  דיעות  קודמות  בגלל  עיכוב  בהגשת  מסמכים

 .1952 -1948בתקופה שבין ' י התובע לרכוש ספרים עבור הספרי"ע$ 2,200ומראים בבירור את ההוצאות של לכל הפחות
 



  

 
ìåôéèäéøôñá    '  åúøéèô  úòáìùø    ' äð÷ñîä  úà  ÷æçî  ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé

éøôñäù  '  éãé  ìò  åà  åãé  ìò  äáùçð  àìíéáåø÷äéèøôä  åùåëøë  åéìà    .éøåèñéää  úåøîì '
  úøáòäì  òâåðá  ú÷åìçî  ìù  úéúçôùîäíéáúëåãî  íéøôñå  íééáø  ìù  øåãì  ø  , éáøä

äàååö  øéàùä  àì  éùùä  .éáøä  ìù  åùåëø  ,  øçàìéàäìéçúá  úåàãå    ,íùøð  ,éøôñäå  ' àì
åìù  ùåëøë  äììëð  ,áøä  äëøò  úåøîì  ,  éúùå  äðîìàäúåðáéáøä    ,éøàøåâ  äðç  ììåë ,'

ùåëøä  êåúî  ïäì  òéâîä  úà  åìáé÷  ïäù  íéøåùéà  ìò  åîúç  ,àìåéøôñä  úà  åììë  '...á  -
1970éâ  íò    ãåò  ìù  íééåì25éøôñäî  íéæâøà    'àùøååá  , íðéðò  úà  éáøä  ìù  åéúåðá  åøéáòä

éèøôä  åùåëøë  åúøéèô  úòá  éùùä  éáøä  ìù  íéàöàöäå  íéùøåéë  äæ  ùåëøì  , íä  íìåà
áç éãéñç úìéä÷ úáåèì øåîùì åøáòåä"ã46. 

 
* 

 
ïåéã 

 
éøôñä  ìò  úéèøôä  úåìòáä  úà  ììù  éáøä  íàä  àåä  ïåéãì  ãîåòä  àùåðä  'ïîæá 

åúøéèô  éðôì  åäìùë  ,ò"ùèéååàáåéì  úìéä÷  úáåèì  ä÷ãö  ïø÷  ìù  ñëðì  äúëéôä  é  , ùé
äæ äø÷îì êééùä ÷åçä éáâì íéããöä ïéá ú÷åìçî èòî. 

 
ä÷ãö  ïø÷  íé÷äì  úðî  ìò  ,  êéøö  íé÷îä1  (ä÷ãö  úåøèîì  àåäù  úåàãååá  øàúì  .2 (

äàðää  úåáåè  éìòá  úåîùá  áå÷ðì  .3  (úåùøì  ïø÷ä  ùåëø  úà  øéáòäì  åà ñåôèåøôàä  
ïø÷á  íéñëðä  úà  ÷éæçî  àåäù  íéùòîá  åà  íéìéîá  úìôøåòî  éúìáå  äøåøá  äðåëá  .â .

èøâåá  .  óéòñ  íéñôèåøôàå  úåðîàð  úåðø÷  é÷åç232)  éðù  äàöåä  '1977(  ;à  .èå÷ñ  . é÷åç
 óéòñ úåðîàð úåðø÷348)  úéùéìù äàöåä1967.( 

 
úà  çéëåäì  íéùåøãä  íéëîñîì  òâåðá  äì÷  ú÷åìçî  íâ  äðùé íéàðúä  éðù  

íéùåøãä  .éøôñä  úà  áéùçä  åééç  éîé  êùîá  éùùä  éáøäù  íéîéëñî  íéããöä  éðù '
áç  úåãéñç  úåøöåàì  äøéîù  íå÷îå  íéø÷åç  ùåîùì  ø÷çî  úééøôñë" íéáúëä  íäù  ã

  äöåá÷ä  ìù  úãä  éëøö  úà  úøùì  äòåðúä  âéäðîì  íéùåøãä– àìì  ãñç  úåøèî  íäéðù  
øåòøò  .øúåé  ãåò  ,åìçì  øùôà  éàù  èòîë úìéä÷  úà  åáéùçä  åéîãå÷ë  éùùä  éáøäù  ÷

áç  éãéñç"åìà  íéìòôî  ìù  äàðä  úáåè  éìòáë  ã  , éáøä  ìù  ùåîù  ìù  äø÷îá  úåøéùé
íéáúëá  ,ò  óé÷ò  ïôåàáå"éøôñ  ìù  íåé÷  éãé  ìò  äøöåðù  äø÷åéä  é  'íéøôñì  ñçéá  úàæë .

àåä  íéããöä  ïéá  ú÷åìçîì  ãîåòä  àùåðä  ,åééç  êùîá  åäùìë  áìùá  íàä  , àìù
îãå÷ëåé  ,éøôñä  ìò  äèéìùå  úéùéà  úåìòá  ìò  øúéå  ' äðåëá  íéñôèåøôàì  äúåà  øéáòäå

úåðîàðá äúåà åøîùéù ,éäú àéäù éàðúá 'äìéä÷ä úáåèì ,ðä ãñçå ä÷ãö úåøèîìå"ì. 
 

 ïåòèì  äòéáúä  ãöî  íéáåøî  úåðåéñð  ììâá  øøåòúî  ú÷åìçîäî  ìåãâ  ÷ìç
éøôñäù  'òáåúì  éùùä  éáøäî  äðúîá  äðúð  ,öá  äðåë  àìì ìù  úåéåáééçúä  åà  ä÷ã

áç  úãåâà  úåàöåäì  ñçéá  úåðîàð" íåìùúå  äôåøéàî  éáøä  ìù  åúçéøá  úçèáäì  ã

                                                 
הם  מעולם  לא  הועברו  לרשות  התובע  שיחזיק ,  ב  עד  לאחר  פטירתו  של  הרבי"  ארגזים  אלו  לא  הגיעו  לארה25-מאחר  ש 46

והיוו  חלק  מרכושו  בשעת ,  רכושו  של  הרבי  במשך  כל  ימי  חייו  ארגזים  אלו  נשארו  25כתוצאה  מזה  ,  אותם  בתורת  נאמנות
שהיורשים , בנסיבות האלו מובן שנציגיו של הרבי הנוכחי חיפשו ויתור רשמי מיורשי הרבי הששי על התעינותם בספרים. פטירתו

 .'הצהירו בהכרח בכדי להבהיר את כוונותיו של הרבי הששי ביחס לספרי



  

åéúåáåç  , äáøäå  äæ  ÷éúá  úåãáåòä  ìù  äæë  ùåøéô  åúîàéù  úåéàø  ãåàî  èòî  ùé
úàæ íéøúåñù. 

 
åîë"éøôñä  úà  ùåëøì  úðî  ìò  úåðîàðá  éáøì  ïúéð  ãîòîù  äòéáúä  úòéáú  ë '

îàðá  åãé  ìò  ÷æçéúùúåð  , áøä  ìù  åéøéëæî  ìù  äáåùúî  äðâää  èåèéö  éãé  ìò  äøéúñë
ïäàñøåàéðù  ÷çöé  óñåé  ,àùøàååá  ïéâééô  áøä  , ïåáùçì  òáåúä  ìù  åîãå÷  ìù  åúù÷áì

ãîòîä éôñë ìù: 
 
"áç  éãéñç  úãåâà  ìù  øéëæîäù  éøùôà  äæ  ïéà" ìù  åéúåàöåäî  ÷éåãî  ïåáùç  ìá÷é  ã
éáøä  .  íãà  àåäù  íåùî  úàæ  úåùòì  øùôà  éàõåçä  ïî  .áç  éãéñç  äãåâàá  àåä  íåéä"ã ,

áåçøá úåéäì ìåìò àåä øçîå .ìëä òãé àì àåäù øäæäì êéìò." 
 

 íéôñëë  íäá  ùåîùä  éáâì  äìáâä  øñåç  åúåàá  éùùä  éáøì  åðúð  ãîòîä  éôñë
éñðë  âéäðîì  åðúðù  ' èôùîä  úéáá  äðåøçàì  ïåãðùå  ñî  úåîìòäá  íùàðù  øçà

ïåãðá íéøòåøòì .äøà"ïåî ãâð á. 
 

ëò"íúðòè  úà  áéçøäì  äðâää  éöîàî  ô  , éáøä  éãéñç  ìù  úåðåëðä  ìò  ññáúäá
óñëá  åðåöø  éôë  úåùòì  åì  úåùøäì  , íéé÷  åðéà  úåðîàð  ìù  ñçéù  äáçø  øúåé  úåòîùîì
úåçãäì  äëéøö  úéãéñç  äòåðúá47  .éøôñä  ìù  íéîãå÷ä  úåðåáùçäù  éôë  'íéàøî ,

òáåúä  ïéá  øù÷ä  úà  éáøä  ìù  åñåñéñá  ,ñäå  íéãéñçäéøô  ,' úåùéøãî  äàöåúë  àì  äàá
éøôñä  ïéá  øù÷ä  ìù  ÷ééåãîä  éôåàä  úà  íéøçàì  øéäáäì  êøåöî  äàöåúë  àìà  åéãéñç '

áç  éãéñç  úìéä÷å"ã48  ,áç  úãåâàù  äãáåòä" úéèôùî  úåéøçà  äìá÷  ïëì  íãå÷  ãåò  ã
éøôñì  òâåðá  'äøà  úìùîî  äøæò  ìá÷ì  éáøä  ìù  êøåöäî  äàöåúë" íéøôñ  úàöåäá  á

ïéìåôî  ,øéáñîúåðîàð  äøöåð  òåãî  ä  ,éä  øöåðù  ñçéäù  àì  ' àåäù  äîî  øçà  åäùî
äàøð  .ïáåî  ,äøà  úìùîîù  éðôìù" âéäðî  øåúá  åîöò  âéöîä  íãàì  øåæòì  áøòúú  á

äìåãâ  úéúã  äìéä÷  , äàðää  úáåè  éìòá  íä  äâéäðî  àìå  äìéä÷äù  úåàøì  äöøú  àéä
éöîàîî'. 
 

ì  éùùä  éáøä  ìù  åáúëîù  äòéáúä  úðòèì  åðúåà  øéæçîùã" àåä  ñ÷øî  øãðñëìà  ø
ø÷ù  .ïåéãá  åæ  äòéãá  êéøàäì  éìá  ,ò  íéçãð  íéø÷ùù  úåàøîù  úåéàø  éã  ùé" úãä  é

úåúãä  øàù  áåøë  úéãåäéä49  ,éìòù  úîàä  éäî  àéä  úìàùðä  äìàùä  'úåñëì  àá  ø÷ùä .
                                                 

מתיר  לעצמו  או  למוסדותיו  להתקשר '  היחס  השלטוני  בין  הרבי  לחסידיו  הוא  לא  היבהניחם  שבגלל  ,  ההגנה  טועה 47
מצד ,  הסיבות  לכך  שזה  נראה  סותר  נמצאות  בקלות,  הענין  ברור  למדי  שזה  בדיוק  מה  שעשה  במספר  מקרים,  בחובות  משפטיות

י  המאורעות  של  אמצע "אלא  ע,  וי  חסידי"לא  ע,  נהיו  צורך  שנכפה  על  הרבי,  ד"קבלת  חובות  משפטיות  מחוץ  קהילת  חב,  אחד
 .מאה העשרים

 
סמכותו  של  הרבי  על  חסידיו  ומסירותו  להם  הבחינה  בין  התחיבויות  משפטיות  והתחייבויות  מוסריות  שכולם  יוכלו ,  שנית

היוצא  מכך  שמישכנו  את ,  הקהילה  לא  היססה  להעניק  לרבי  ולמשפחתו  את  השינוי  בזכויות  המשפטיות,  אמנם,  להסתדר  עמם
לא  היסס  להעביר  את ,  כפי  שאני  רואה  זאת,  והרבי,  סטערן  פארקוויי  לטובת  הרבי  בכדי  שיהיו  לו  בטחונות  פרטיים  אי770

עשה  צעד  זה  לטובת ',  הבאים  אחרי'  ספרייתו  היקרה  להיות  תחת  נאמנות  הקהילה  בעקבות  המאורעות  של  מלחמת  עולם  השני
 .הקהילה
 

, למרקס'  ד  ופקידי"בו  הרבי  הששי  מתאר  את  התעינותם  של  אגודת  חב  ש1946  –  1940-חשוב  לציין  שבאותו  פרק  זמן  מ 48
 770-ז  שדאג  שרכישת  משכנו  ב"הוא  תיאם  את  עמדתו  עם  מדינת  ניו  יורק  עי,  ב"וכפי  שאני  מניח  בכדי  להעביר  לממשלת  ארה

  שישמשו  למטרות ד  עם  משכנתא  על  הרכוש  לטובתו  ופטור  ממס  על  החלקים  של  הבנין"בשם  אגודת  חב'  איסטערן  פארקוויי  יהי
 .'החלק זבו נמצאת הספרי, דרך אגב, צדקה וחסד כולל

 
מתבטא בצורה ברורה בהתפרצות של ליברמן עוזרו של הרבי וכעת פרטיזן , הקושי בטענה שהרבי שיקר במכתבו למרקס 49

 .חשוב לטובת ההגנה



  

éøôñä  ìù  äãáåòù  øçàî  'ò  ä÷æçåä  àì  íìåòî" úéùéàä  åúáåèì  éèøô  ùåëøë  éáøä  é
á  íééùéàä  åéùåîéùìåíééúãì  ãåâéð  . úåøèîìå  äìéä÷ä  úáåèì  éèøô  ùåëøë  ä÷æçåä  àéä

ãñçå  ä÷ãö  .äøà  úìùîîì  ùåëøì  òâåðá  úåîéùøä  øàùå  ñ÷øîì  áúëîäù  äî" ïä      á
íéàøî  äîçìîä  éøçàì  ïäå  éðôì  ,  úåðîàð  úî÷äì  ÷åçá  ùøãðù  äî  àåä)íéñôåøèôà( ,

øîåìë  ,çä  úà  òðëùì  éãëá  úåéàø  ÷éôñî"éáøäù  ÷ôñ  ìëì  øáòî  î úà  øéáòä  
  øåòøòì  ïúéð  éúìáå  øåøá  ïôåàá  äòéáúä  éâéöðì  åúééøôñ"  úàæ  øåöéì  äðååë  ìù  úåîéùø .  .

  .åúåùøá  ùåëøäù  íãàä  ìò  ãñçå  ä÷ãö  úåøèîì  ùåëøá  ìôèì  úåáåç  úìèäå  ."à  .èå÷ñ ,
  óéòñ  úåðîàð  úåðø÷    é÷åç348á  -2768)    úéùéìù  äàöåä1967(50. ñ÷øîì  áúëîä  ïáåîë  

ë  åðéà  åîöòùëìéàø  äååäî  àåä  íìåà  úåðîàðì  éì  'øúåéá  ÷æçä  âåñäî  , ïôåà  íò  óåøéöá
éøôñá  ìåôéèä  'éøôñä  úòâä  øçàì  'äøàì"á  ,åæ  äðéãîì  íúòâä  íòù  , úçú  úñðëð  àéä

áç  úãåâà"ò  ÷æçåú  àéäù  äøäöäá  ã"áç  éãéñç  úìéä÷  úáåèì  úåðîàðá  ãåâéàä  é"ã .
åáøòä  úééòá  úà  åøúô  éùùä  éáøä  ìù  åéùòîù  äãáåòä úøáòä  ìù  åéîãå÷ì  ä÷éöäù  ï

øåãì  øåãî  éáøä  ìù  äëàìîä  éìë  ,éøôñì  åñåçé  ìù  åúøäáä  ìù  úéø÷éî  äàöåú  äúéä '
éúåãñåîå  äìéä÷ì  åñçéå'  .íìåà  , úáåèì  äøúåôì  êéøöå  åæ  äòéáúá  çúôîä  úãå÷ð  éäåæ

äòéáúä. 
 

ðäëî ÷úòä çåìùì ù÷áúî ãé÷ôä"íéããöä éðùì ì. 
 

êéøàú :ïéì÷åøá ,÷øåé åéð 
6  øàðåéá1987 
 
 )חתימת השופט(
 

* * *

                                                                                                                                                         
 
הרבי  לא  שיקר ,  ו"וא  לזאת  שקר  חואינך  יכול  לקר,  יכול  לעשות  זאת'  זו  היתה  הדרך  היחידה  בתנאים  אלו  שהוא  הי"
הרבי  לא ?  זה  שקר,  האם  בגלל  זה.  ד"הרבי  אמר  שזה  שייך  לאגודת  חב?  הרבי  שיקר?  איך  אתה  מרשה  לעצמיך  במלה  זו.  מעולם

 ".מוכרח לעשות זאת בדרך זו' הוא הי, שיקר לא היתה דרך אחרת להוציא את הספרים החוצה
 

וקבלתו  הכנה  של  המציאות ',    הרבי  שנגרם  כתוצאה  ממלחמת  העולם  השנימה  שברור  מזה  הוא  השינוי  הדראסטי  בעניני
 .שהוא נאלץ להכיר בה בעקבות מאורעות אלו

 
של "  רישמיים"במכתב  מרקס  כבעלים  ה,  ד  מזמן  המלחמה"ההגנה  מייחסת  להתייחסיות  לפקידים  של  אגודת  חב 50
, גויים  בכדי  למנוע  החרמה  של  הרכוש  בבעלות  יהודיתלרשום  רכוש  על  שם  '    ברוסי19-עדות  המזכירה  מנהג  מהמאה  ה',  הספרי

המכתב  למרקס .  היא  הבעלים  האמיתיים  של  הרכוש,  ד"אם  אגודת  חב,  אולם  אינו  עונה  על  השאלה,  ניתוח  זה  אינו  בלתי  סביר
 .מבהיר זאת

 
כמו ,  רכושהמושג  של  רישום  ,  עוד  יותר".  העם  היהודי  בכלל  והקהילה  היהודית  באמריקה  שלה  רכוש  זה  שייך  בפרט"

מערב  בתוכן  הכרה  בהתחייבויות  החוקיות  מצד  הבעלים  החוקיים  בבית .  ד"  איסטערן  פארקוויי  לאגודת  חב770ההעברה  של  
 .וזה כל מה שחוק הנאמנות דורש, המשפט



  

 
wxty draxyr  
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 ז"תשמ'  כסלו  הט"  היו  כבר  בהתוועדות  יהניצחון  הראשונים  מהרבי  על  הסימנים
 ז"תשמ'  בחנוכה  החזקוקיבל  תוקף  ,  "  נצחדידן  "ד"  עהרביכאשר  בהתוועדות  זו  עורר  

ארוכה  על  גאולתו  של והרבי  דיבר  ב,    התוועד  למשך  זמן  ארוך  יחסיתהרביכאשר  
ובשבת  פרשת ,  "על  העליונה'    החסידים  תהייד"  שז"  הדברים  עורר  הרבי  עובין,  ז"אדמוה
 התבטאבסוף  ההתוועדות  ,  שרוי  בשמחה'    שוב  התוועד  הרבי  והי  –"    חנוכהזאת  "  –  מקץ
 :51הרבי

 
 הן"    שמחה  וששוןאורה".  "לנו'    וששון  ויקר  כן  תהיושמחה  היתה  אורה  ליהודים"
  הוספה  בענין י"ובפרט  ע,  מכיון  שנתבשר  בשורות  טובות,  ל"  חזכדרשתוהן  ,  וכפשוט

 ".  הרגילמכפיהשמחה יותר 
 

 . לקרות– שמח – משהו כבר הרגישו אז שעומד חסידים
 
 

הגיעה  הידיעה   11:00בשעה  ,    בבוקרז"תשמ'טבת  ה'    הטוב  שלישי  שהוכפל  בו  כי  ביום
 .יש פסק ויבאו לקחתאשר  המשפטמבית ',  קרינסקי שיהודהי' למזכיר ר

 
',   גוראריז"הוא  יצר  קשר  טלפוני  עם  הרב  שנ,  לרבי  מר  לואין  ביקש  לבשר  על  כך  ד"העו

הרב  קליין  נכנס .  מזכיר  הרבי,  בנימין  קליין'    על  כך  לרהודיע'  הרב  גורארי,  ובישר  לו  על  כך
 ". נצחדידן" לו כי והודיעמיד לחדרו של הרבי 

 

,   מטבע  היחסים  בין  רבי  והחסידיםהרבהים  ותיאר    עמוד41  מתמשך  על  פני  הפסק
 :בסיכמו נאמר

 
 המרובים  שמיעת  העדויות  במשפט  ולאחר  התבוננות  במסמכי  הראיות  לאחר"

  של  הרב הפרטילא  היתה  חלק  מרכושו  '  הגעתי  למסקנה  שהספרי,  הצדדים'    בי"שהוצגו  ע
 מאחר,  בטלותהתביעות  שכנגד  ,  בהתאם  לזאת.  יוסף  יצחק  שניאורסאהן  בשעת  פטירתו

לאגודת  חסידי .  'שאין  מחלוקת  שחוץ  מבתורת  ירושה  אין  לנאשם  שום  זכיות  על  הספרי
 ." יש זכות בדין בתביעתה להחזרת הרכושד"חב

 
, ברשותשניטלו  שלא  ,    חויב  להחזיר  מיד  את  הספרים  והחפצים  שברשותוהנאשם

 .ד"לאגודת חסידי חב
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  מהם  נמכרו  לסחורי 102.  'רי  הספרים  שהם  לקחו  מהספ456  הם"    הרכושהחזרת"
שאר  הספרים ".  ד"  חסידי  חבאגודת  "י"ע,    כולםכמעט,  ספרים  ואספנים  ונקנו  בחזרה

 .תחת בית המשפט, ערזי'ז חברה להפקדות שבניו דשלנמצאו עד אז במחסן 
 
 
 

צהבו ,    הטובההבשורהוברגע  שהודיע  לו  על  ,  של  הרבי'    קרינסקי  נכנס  לחדרו  הקהרב
 .נראה בחדווה גדולה'  והישל הרבי' פניו הק
 

  לעבוד   קרינסקי  שאל  את  הרבי  בדבר  אפשרות  קיומה  של  התוועדות  קודשהרב
] עדיין  צריך  לחשוב  בדבר"  [=  זיך  נאך  מיישב  זייןמדארף:"  הרבי  ענה  לו  אבל,  הניצחון
נראה  שהרבי  משתדל  לשמור  על  שמחה  מאופקת  וכך  הובן  גם  מתוכן '    הדברים  הימרוח

נראה  שהרבי  ידע  שהפרשה  עדיין  לא  הגיע .    הרבי  אחרי  תפילת  מנחה  שאמרהקודששיחת  
בחר  הרבי  לקבוע  רשמית  רק ,  כך  נראה',  דידן  נצח'  האמיתית  של  החגיגהאת  (לקיצה  

 .)ח"תשמ' הטבת' בה, כעבור שנה
 

שאל  הרבי  לפתע )  כשנכנס  הרב  קרינסקי  למסור  את  פרטי  הבשורה(  מעמד  באותו
.   הרב  קרינסקי  לברכה  יממה  קודם  לכןהזכירשאת  שמו  אודות  ענין  פרטי  בנוגע  לאיש  

  ולהודות  להם  על ד"בניהן  לטלפן  לעו,  הוראות  קיבל  הרב  קרינסקי  מהרבי  כמה  כ"כמו
.   לה  על  הפסק  דין  וגם  לשאול  אותה  משהוולהודיעוכן  לטלפן  מיד  להרבנית  ,  מאמציהם

ניכר '  חה  עמה  היוגם  מהשי,    אל  הרבניתטילפןהרב  קרינסקי  מספר  שמיד  בצאתו  מהקודש  
 .כי היא מבינה שהפרשה עדיין לא הסתיימה

 
 :תמונות מהריקודים

 
  בכל ליובאוויטש  -  ד"והמוני  חסידי  חב,    פסק  הדין  התפשטה  במהירות  הבזקבשורת
, וכל  שוחרי  אמת  וצדק,  ע"  נצ"מוהריי  ר"  אדמוק"ואתם  כל  מעריצי  זכרו  של  כ,  רחבי  תבל

  הפדרלי  בניו  יורק  העושה  לחלוטין  את המשפטית    דינו  של  בפסקקבלו  בשמחה  עצומה  את  
הגדולה  ובשאר  החלקים  המצויים  בבית '    בספריהעולמית"  ד"  חסידי  חבאגודת"חזקת  

שהם  נכסי ,    איסטרען  פארקווי  שבברוקלין770,  ליובאוויטש  ד"מרכז  העולמי  של  חב
  התאסף ומיד,  ע"  נצ"  מוהרייר"  אדמוק"  קודשו  של  כרצוןכפי  ,  הציבור  ושייכים  לצבור

 שהרקיעו"  לחיים"שהתפרץ  בשמחה  וריקודים  ואמירת  ,  "770  "ברחבתקהל  עצום  
 .שחקים
 

  בזאל 770-באת  תפילת  מנחה  בחר  הרבי  להתפלל  ,  כאשר,    היתה  גדולהההפתעה
מתפלל '  כ  בימי  החול  הי"  מתפלל  למטה  משאאזהרבי  '  היבחודש  תשרי  אשר  רק  (הגדול  

ועם  סיום  תפילת ,    חומשלוקש  הרבי  שיביאו    ביולפני  תפילת  העמידה,  )בזאל  למעלה
 :בשיחה אמר בין השאר. פתח הרבי בשיחת קודש מיוחדת, מנחה

 
 –מהטענות  שהיו  נגדו  הרי  ,  הזקן  ר"  אדמוק"בעת  מאסרו  וגאולתו  של  כשכמו  ש  ...

  הבין  את  ההוראה  בנוגע –אשר  נתחזק  עליו  הקטרוג  על  שמפיץ  את  המעיינות  חוצה  



  

 –ד  "  חב–סיך  עוד  יותר  באמירת  חסידות  באופן  של  הבנה  והשגה    שצריך  להו–לעבודתו  
 .דוקא

 
שדווקא  מן ,    האלוקית  הנצחית  בקשר  לאירוע  הנוכחיההוראה  ברורה  ז"לאור  כ

הרי  דוקא  מן  הטיעונים ,    חי  ופעילגוף"  ד"  חסידי  חבאגודת"הטיעונים  והאשמות  כאלו  אין  
פורצת ש  שמחה  ,ם  גודל  השמחהביחד  ע  :הוראה  בעבודתינו  עתה  והיא  ללמוד  יש  האלו
  ..., עד להוספה שלא בערך, המעיינות חוצה להגביר עוד יותר את הפצת יש עתה , גדר

 
 :ובסיום השיחה אמר הרבי

 
" אגרא"ולא  רק  באופן  של  ,  "  צערא  אגראלפום"  נעשה  –'    כובעברכי  תמורת  הענינים  שהיו  "

 ".)שלא בערך לגבי שכר(אלא גם באופן של מציאה , )שכר(
 

 :פ ויגש כאשר אמר הרבי אשר " ש–טבת ' בשבת שלאחרי ה'דומה אשר השיא הי
 
לא ,  אשר,  מיוחד)  ומקום(יש  להכריז  ולפרסם  שבימינו  אלה  נמצאים  אנו  בזמן  "

ר "ח  אדמו"ק  מו"כלשון  כ,    וחייב  אדם  לומר  בלשון  רבו–נותר  בו  אלא  ענין  אחד  ויחיד  
 .בביאת דוד מלכא משיחאלבנין בית המקדש העתיד , עמדו הכן כולכם

 
 –ק  העתיד  "א  מישראל  מוטלת  השליחות  להביא  ולגלות  את  ביהמ"ובמילא  על  כאו

 . תיכך ומיד ממש–וצריך רק לירד ולהתגלות למטה , בשמים" בנוי ומשוכלל"ש
 

עבודה  זו  צריכה  להתבטא  במיוחד  בענינים  שבהם  מודגש  הקשר  והשייכות .  .  .  
 :ק"לביהמ
 

ח  שזהו  גם  מטרתם  ותפקידם  של "תי  תורה  ותפילה  וגמב,  "מקדש  מעט"הקמת  
 ..."בכל מקום ומקום, "ד"בתי חב"

 
  תקופה –חסידים  הרגישו  בדברים  אלו  אשר  עכשיו  מתחילה  תקופה  חדשה  אצל  הרבי  

 .של תנופה והרחבה
 
 



  

  נשיא ר"אדמו  ח"  מוק"  לכ–  היא"  דידן"בודאי  שכוונתם  ב,  "נצח  דידן"  אלו  שהכריזו  זה  עתה  כל
כאשר ,  ולכן!  הרי  זה  הניצחון  דנשיא  דורנו,  "נצח  דידן"עליהם  לדעת  שכל  מה  שבא  בהמשך  ל,  ובמילא,  דורנו

או (  הישר  כל"ו,  שעומד  ברשות  עצמו,  היינו,    ייעשה  על  דעת  עצמושהדבר  לא  יתכן  –עושים  פעולה  מסוימת  
, שבוודאי  ינצח,    דורנונשיא  "  נצחדידן"  אלא  –"    יאמר  לו  מה  תעשהמי"ו,  "בעיניו  יעשה")  קרומקייט"הכל  

 .בדרכי נועם ובדרכי שלום
 

אינו  ממתין  ומנסה  אולי ,  ובמילא,  חסיד  הוא  פיקח:  פעמים  הפתגם  שאמר  נשיא  דורנו  כמה  וכידוע
 ר"  אדמוח"  מוק"  כ–ובדורינו  זה  ,    בדרכם  של  רבותינו  נשיאינולכתחילההולך  ,  אלא,  אפשר  באופן  אחר

 . דורנונשיא
 

ואין ,  "  נצחדידן"  סיפור  מפורש  במדרש  שבו  מובא  הענין  ד–"  אמורה  מילתיהו  כבר",    לעיניננוובנוגע
  את  ההוראה  שלמדים  מדברי מידואז  רואים  ,  כפשוטםלפרש  דברי  המדרש  ,  א"כ,  "  גדוללמדן  "להיותצריך  

 ". נצחדידן"במה צריך להתבטא הענין ד, המדרש
 

 נפש  האלקית אשר  ,  )בואר  בתניאכמ(  האלוקית  ונפש  הבהמית  נפש  –  ישנם  שתי  נפשות  א"  כאואצל
 –  רוח  הטוב  ורוח  הרע  –רוחות  אלו  '  והנה  ב.  יצר  הרע  קשורה  עם  ונפש  הבהמית,  נפש  הבהמיתקשורה  עם  

, יצר  הרע,    הרעורוח.  אומר  לו  שצריך  לקיים  את  דברי  נשיא  דורנו,  ובטר  יצ,    הטוברוח"    יהודיאצלמנשבות  
לא ,  שלא  לכך  היתה  הכוונה,    מיני  סברות  והסברותכל  מוצא  ,"  במלאכתואומן"ולהיותו  ',  מתחיל  לבלבל  כו

בכל  פרטי ',  ודבר  פלוני  אומרים  לאמיתתו  וכו,  "לפנים"  רק  אומריםדבר  פלוני  ,  לזמן  זה  ולא  למקום  זה
, שמוצא  הרוח  הרע")    לאאמת  "אותיות"  אמתלא"כדאיתא  בראשונים  ש"  (אמתלאות"וה"  תירוצים"ה

 .ר"יצה
 

 כ"  שמתאספים  כוז"  עי–  לנצח  ולבטל  את  הרוח  הרע  כיצד,  רי  המדרש  כך  באה  ההוראה  מדבועל
 זאתלולא  ,  שכן,  "  נצח  דידן  נצחדידן"וצועקים  ,  ביחד  עם  הכלים  שבידיהם,    לזהזהמישראל  לעזור  ולסייע  

כרצון ,  כדבעי"    נצח  דידן  נצחדידן"  שמכריזים  ז"עי,  כ"ואעפ,  לאוו  דוקא  שיהיו  מנצחים  את  הרוח  הרע
' לראי,  עד  שרואים  טיפת  דם  על  פני  המים,    אותו  לגמריומבטלים  אזי  מנצחים  את  הרוח  הרע  –נשיא  דורנו  

,   גירוש  הרוח  הרע–נמצינו  למדים  שהבחינה  בענין  זה  היא  ,  ר"היצה,    הרעהרוחוהוכחה  שנתבטל  החיות  של  
 ". נצחדידן"שאז יודעים שאכן ', עד לביטול חיותו ודמו כו, ר"היצה

 
 

 
* * *
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 הרביכאשר  במשך  שבעת  ימים  זיכה  אותנו  ,    נמשכה  גם  בימים  הבאיםהשמחה
הימים  האלו  יוזכרו .  שבה  ביאר  את  ההוראות  מהניצחון  ומפרשת  השבוע,  בשיחת  קודש

 ". נצחדידן" הלרגל"  ימי השמחהשבעת"כ
 

  ומתאר  כפי  שרק  אפשר  לתאר 770-ם  ששהה  אז  בהתמימי'    יומן  מאבזה  מובא
 :770- באלובכתב את קורות ימים 

 
  ..."ïáåî äòéâä  íùìù  ïè÷ä  ìàæá  úåéðù  ïúåàá  äø÷ù  äî  úà  øàúì  ïéàù  

äðåùàøì äøåùáä. 
 

ãéî  åàöé  øöçá  ãå÷éøì  íéîéîúä  770  ,ä÷ùî  ïéëäì  âàã  øáë  àåäã  ïàîå  . íù
òìå÷ä åùòð íâ'úåðåùàøä ñ... 

 
ùéç  øäî  ãéîìú  øùà  äðåëùá  úåãñåîä  ìëá  äòåîùä  äöåôðé øåäðì  åìçä  íä

ì-770  ,  øùàëåàë"à  åéðæåàì  äòéâä  äøåùáä  òîù  øùà  äðåëùä  éáùåúî  – óøèöî  
íäéìà. 
 
"æëøî  úåøù÷úäáç  "éã  "ãáò ìëá  øáãä  òãåð  øáë  øôñî  úå÷ã  êåúå  úåðúçã÷á  

 éæëøîáç"ãìáú éáçøá . 
 

íéãå÷éøäî úåðåîú: 
 

ìâòî  íéã÷åøäá  ä  ìåîù  äáçø-770áçøúä    , íéðåùàøä  íéôñëä  åôñàä  øáëå
  úééð÷ì"ä÷ùî)  "à  'áçä  íéøéáâäî"íééã  äìçúä  øåúá  ïúð  1000  $ä÷ùî  úééð÷ì( ,

éøçàø  øéëæîä  òéâä  äòù  éöçë    'éù  é÷ñðéø÷  ìãåé  ' äùéîçå  íéòáøà  åéãéáùë
  ÷ñôä  éãåîòïéãúéìâðàá    .íéòåãé  íéèøôä  ìë  åéä  àì  äìéçúá  éë  íà  ,ë  éøäúò ,

øéëæîä òéâäù øçàì ,òãåðéä ïåçöéðä éë  'å íìùåî"ïãéãçöð  "åèåùôëùîî ! 
 
"úðåëù  ïåàø÷äçîùå  äìäö  ñèééä  "  ,äðåëùä  úåáåçøá  åááåñ  íé÷ðèä ,

  úà  íéìå÷îøá  íéòéîùî"ïãéãçöð    "ùéáëäå  ìåî  770éä  øáë    'äî  áåèø"ä÷ùî "



  

êôùðù  íéîë  ...  òîùð  úåðéôä  ãçàî"ùåãé÷áåè  íåé  ìù  "  ,åë íéñðîå  íéùâåøî  íì
 ÷ìçìíäéúåùâøíäéøáç íò  .åééçì ìò ÷ùåð åäòøì ùéàå. 
 

øéëæîä  é÷ñðéø÷ë  ìù  åøãçì  ñðëð  "÷åîãà  "øèéìù  "ààöåéùëå    , åéøçà  ñðëð
øéëæîäø    'ïééì÷  ïéîéðá  ,íéèøôä  íéòãåé  åéä  àì  éë  íàå  , äëåñð  äúéä  íäéðô  ìò
 äçîùúãçåéî... 
 

ìå÷îøä  úéæçáù  770ôä  àìì  òéîùä    úîéòð  úà  ÷ñ"ïãéãçöð  "  , úôøèöî  åéìà
  ú÷äìäèðîàéôøå    'à  .  äòùä  ãò  åæ  íúëàìîá  ÷ñôä  àìì  åëéùîäù  øò÷ñôéì7:30
áøòá  .à  'íéã÷åøäî  øãâ  ìò  äìò  770úåëøáä  úà  åéøçà  äðåò  ìä÷ä  ìëå  "  :áåèä 

áéèîäå"  ,"åðééçäùäæä  ïîæì  åðòâéäå  åðîéé÷å  "  ,  äàéø÷äå"éçé  åðøåî  åððåãà  åðéáøå"  ,ëå ì
äðò  ìä÷ä"  :éçé!"  ,  íééúðá770"  ìò  íéìâìâä"  ,  íéðôá  íâ  øùàë– äèîìå  äìòîì  

íéãå÷éøä  íéøáåâ  ,  úåëøá"ìæî  áåè  "å"èåâáåè  íåé    "úåòîùðàî    'éðùì  , äçîùäå
íé÷çù  äòé÷øî...  ,  ìëäðéâðîò  äòîùåäù  "éò  äøùåä  úøåîæúä  "é íéìéîä  ìò  ìä÷ä  

"ïãéã çöð." 
 
å"éî  àìùàø  àì  åæ  äçîù  äàø  åéîéî  äçîù  ä..."  ,ò"é úìéôúù  òãåð  úåøéëæîä  
 äçðîíéé÷úúäèîì  ,úåæéøæá äî÷åä éøùú ùãåç ìù äîéáäå. 
 

äòùá  3:15ë  ãøé  "÷åîãà  "øèéìù  "àäçðî  úìéôúì    , ùòåâ  äèîì  úñðëä  úéáùë
ùòåøå  úåâàùá  "ïãéãçöð  "  ,ùä"õ  ìéçúä  "éøùà  "äðéâðîá  úøùåîäíéãìéä  éñåðéëá   ,

åéøçà  ìä÷ä  ìëå  ,ã÷âç  úðéâðîá  ùé  ,åîëå"ë  úøæç  ùä"õ  . éáøä  ìèð  äìéôúä  øçàì
èéìù"à  éðùä  øãðèñä  øáòì  äðôå  åøåãéñ  úà  )  íòìå÷îøä  (  ïëåäù) úøæç  óåñá

ùä"õ (ãçåéîá ,äòù éöçë äëøàù äçéù øîàå) . ïééòìéòì øåãîá "øáãúåëìî .(" 
 

åìù øãðòèñá øáãî éáøäî äðåîú: 
 

äçéùä ääâåäò "éë "÷åîãà "øèéìù "àúéìâðàá . 
 

øçàì  äçéùäúëìì  ãîòùë    ,  ìå÷á  ÷òöù  øåçá  øáòì  êåéçá  èéáä"ãòéúî  ..." ,
ë"÷åîãà "øèéìù "àåøãçì äìò  ,úàù øúéá ãå÷øì åëéùîä õåçáå. 

 
úìéôúì  úéáøò  äòùá  ãøé  5:20  )äìéôúì  åòéôåä  íéðéãä  éëøåò  .( äìéôúä  éøçà

ë  òñð"÷  åîãà"øèéìù  "àåúéáì    ,äì  å÷éôñä  ïîæä  êùîáë  éçåìùî  úåøùò  òéâ"÷ 
ãà"ù)  ø  'ì  òéâä  íåé  éðôì  ÷øù  ïéðå÷  äîìù-770  ...ãåòå(  ,ñî  ïééðá  úéæçáå  '784  äìúð 

 æéøëäù ìåãâ èìù"äæä äùò íåéä  'åá äçîùðå äìéâð ,çöð ïãéã."! 
 

äòùá  9:30  äãåòñ  äìéçúä  –ò  äèîì  úñðëä  úéáá  äìåãâ  úåãòååúä  "é 
  éãéñç  úãåâà  úìäðäáç"ã  ,ä  úéá  úàåíéùðà  éôìà  åàìéî  úñðë  ,äðåëùä  éáùåúî ,

ùé  éøåçáéúåá  ,ðà"ù  úåøæôä  áäøà"áì  òéâäì  å÷éôñäù  -770 éãäåàî ãåàî íéáø ãåòå  
áç"ã  ,éä  äçðîä  'éù  ïé÷ñø  ãåã  áøä  'áç  éãéñç  úãåâà  úìäðäî"ã  úàæ  äùòù  ïçá 

áø íòèáå . 



  

 
ïåùàø  íéîåàðäéä    'éù  é÷ñðéø÷  äãåäé  áøä  'ò  ãîòù  äùøôä  éøåáéâî ì

  ìù  úéøåèñéää  åúåáéùçíåéäæ    ,úåøåãì  òá÷ééù  ,ëî  äàøåä  åì  äúéäù  øôéñ  àåä"÷ 
åîãà"ø  èéìù"à)  äçðîá  äçéùä  éøçà  (åòä  íò  øù÷úäì"ã  åì  øîåìå  "èøàåå  "äçéùäî 

íåéä  äøîàðù  ,íäì  úåãåäì  ïëå  .åòä"ãäôéñàá  åéäù    ,ãçåéîá  åàöé  ,  àåäøîà íäì  
ëù  äãå÷ðä  úà"÷åîãà  "øèéìù  "à  øéëæä    øåòéùì  øù÷á  äçéùáéîåéäùîåçá    ,àå '

ëì  øåñîì  ù÷éá  íäî"÷åîãà  "øèéìù  "à"  èøàåå  "îåìù  :  ÷åñôä  ìò"åùôðå äøåù÷  
åùôðá  "–  ùçåîá  úàæ  äàøù  êìäîáë  äîë  èôùîä  "÷åîãà  "øèéìù  "àéä    ' øåù÷
ïéðòì . 

 
çà"ë  åìçä  çîù  ïåâéð  ïâðì  ")ïãéãçöð    "êëåçà  íâ  "ëíåàðì  íåàð  ïéá    (ìä÷äå 

ãîòðúåáäìúäá ã÷åø ìçäå úåðçìåùä ìò " .éøùàúàæ ìë äúàø ïéò .".. 
 

íàåðä  àáäéä    'ø  'èôùîä  úìéçúá  úåøå÷äî  øôéñù  áåèîù  íäøáà  , ãöéë
åòä  åìàù"ã  éáøä  úà  èéìù"àåúòã  ìò    ,ëå"÷åîãà  "øèéìù  "à øáã  ìë  åúòãìù  äðò  

  êéøöúåéäìéìëá  ùáåìî    ,òáèä  éëøãá  ..ë  úåàøåä  ìò  øôéñ  ïë"÷åîãà  "ø  èéìù"à 
åòì"ãåîãàäî  áúëî  ìò  ïåòéèä  ã÷îì  "ø  úåøåù  äîëá  øùà  íãå÷ä  áúåëéøôñäù   '

áç  éãéñç  úãåâà  ìù  äùåëø  àéä"ã  ,  äæä  øáãä  ìò  åàìôúä  íä  éë  íàå–  åôåñá ìù  
 ãöä  úåðòèî  äáøä  åçãð  äúåëæáù  åæ  äàøåä  äúéä  äðåëð  äîë  íäì  øøáúä  øáã

ãâäëù . 
 

åéøçà  øáéãëãøî  áøä  äáéùéä  ùàø    ÷éìèðòî  é) éãéñç  úãåâà  úìäðä  øáç
áç"ã  (åëøãëù  ,øùé÷  çåìá  áúëðì  íéøôñä  úìåàâ  ïéðò  úà  "íåéäíåé    "íåéáäæ    , àåä

 øáéãúåáäìúäá úìòî ìò "àéùðøåãä  "íééñå úëøáá "ïãéãçöð ." 
 
ïë  åøáéãé  áøä  .÷  .ååàìøàî  ,ãáä  ùàø"ö÷ã  "÷ñèééä  ïåàø÷    ,ðù  áøä"æ  éøàøåâ ,'

éøôñä  ìò  éàøçàä'ø  'ù"áïéååòì    ,ø  'ãåòå  ïéðå÷  äîìù  .  èëòä  äùî  áøäàùð 
àåä  íâ  íéøáã  ,ä  úìéâî  àø÷ééù  øôñ  øáçì  òéöä  '  úáè)é  úìéâîë"è åìñë  

äáúëðùåúòùá .( 
 

øçàì íéîåàðäíéãå÷éøä øåáò áçø íå÷î øöåðå íéìñôñäå úåðçìåùä åàöåä . 
 

úøåîæú  äèðîàéôá  äôéìçî  äúåàùë  äìéìä  ìë  êùîá  äù÷  äãáò   äçìöä
à  úøåîæú  äáø  .  øò÷ñôéìäáéäìäù íúçîùù  íéãéñçä  éôìà  úà  ø÷åáä  øåà  ãò  

 éåìâä ïåçöéðá äøáâå äëìä–" ãé íéãéñçääðåéìòä ìò ." 
 

íåé éòéáøå  'úáè: 
 

äòùá 2:15 ë òñð"÷åîãà "øèéìù "àìäåàäì . 
 

éáøä  èéìù"à  äòùá  øæç  6:30    áéøòîå  äçðî  úìéôúì  ñðëðå)äìòîì  ìàæá (
äòùá  6:40    øçàìäìéôúä  ,  ìä÷ä  øáòì  äòúôäá  ááåúñä- äðéô  ìë  ñôú  øùà  

 úñðëä úéáá úéøùôà-  ìçäåë äëøàù äçéù øîåì 7êøòá úå÷ã . 



  

 
)  òöîàáäçéùäéìøäå  úìãä  äçúôð  "âìå÷îø  äîéðô  ñéðëä    ,ë"÷åîãà  "ø 
èéìù"àìå÷îøä  ìà  åéðô  úà  ááéñ    ,  äçéùä  úà  øîåì  êéùîäå  åéðò  úà  íöò– êëå  
åòîùðáãä õåçá íéãîåòì íâ íéø.( 
 

àéáà òè÷ äçéùäî : 
 
"òâåðáå ìòåôì : 

 
éäúù  äáéñ  åæéàî  øùà  åìà  ìë  'ä÷ãöì  ïééãò  åðúð  àì  , íùå  íîù  óåøéöá

  íîà–  åæøãæé  ä÷ãöì  íéåñî  íåëñ  úúì  )ïëù  ,úåîëä  òâåð  àì  äæ  ïéðòá  ,ë  éàí 
  íúåôúúùä  íöòúðéúðáä÷ãöä    ,ììåë  –  úåôé  íéðô  øáñá(  ,ùå  íîù  óøöìåíîà  í ,

éøùôà  éëä  íã÷äá  ,  éðôìäòéñðäøçî    ,ì  øãð  éìá"ïåéö  "ë"÷åî  "çåîãà  "ø  ,ò úðî  ì 
íøéëæäìäò "ö. 

 
éàãëå  –  åðúéùôá  úåà÷úôä  úà  "òôá  ä÷ãöì  óñëä  úàå  "ò)  äðéúð  äúåàá ,

  úåôèòîá  ìáàúåãøôð  (óñëä  úàå  úåà÷úôä  úà  ÷ìçì  àçøéèä  úà  êåñçì  éãë ,
éäé éàãååá éøäù ' éåáéøìåãâ ,åëàòå úåîëá"ëúåëéàá . 

 
óéñåäìå  ,ïåéëîùéäú  àìù    'úåà÷úôä  ìë  úà  àåø÷ì  úåøùôà  ,ë"à íçéðäì  
äò  íøñåîìå"ö  –  ìåëéåàë  "à  äöåøù  äî  ìë  áåúëì  )äùåá  ìë  àìì(  , ïôåàá  äæ  éøäù

 áúåëùá÷äì"äò "éåðøåã àéùð . 
 

åîëå"ë  íéìåëé  íäá  ùéù  úåîå÷îä  øàù  ìëá  úåùòì  "úéáíééçä    "ïîèðù åá  
â  ìåãìàøùéî  ,ìàøùéá  ÷éãö  ,ìàøùéá  êøã  äøåî  ,  ìëù  òåãéë"éúáíééçä    "íéøåù÷ 

  äæäæá  ,  íò  íéøåù÷  åéãçé  íìåëå"úøòîäìôëîä    "úåòöîàáä  "úåìéçî  "åáîëàø 
íéøôñá."( 
 

éáøä àöéóéñåäå ãéî øæçå úñðë úéáäî : 
 
"ìë ðä"ìóèå íéùð íéùðàì øåù÷  ,åðéúåðáá åðéðáá åððé÷æá åðéøåòðá" 

 
ìøçà äîëåúéáì òñð úå÷ã . 
 

äòùá  9:30  á  úåðçåìùä  íéøãåñî  øáë-770úôñåð  úåãòååúäì    , äòù  øåáòëù
  ìù  øòåñ  ìâì  úëôäðéãå÷éøäçîù    .íéàöåî  íéìñôñäå  úåðçåìùä  ìåîúà  íåéáë ,
ëäáá  úøöåðù  äáçøáå"ð  íéëùîðúøåîæúä  éååéìá  íéãå÷éøä    ,ø÷åáä  øåà  ãò  . ìò

úåàøì  ïúéð  íéã÷åøä  ìù  íäéðô  éë  æàî  äøåùáä  äòéâä  –  äòùá  ùîà  12:00– ïééãò 
ïéò  åîöò  àì  .  úéáì  íéòéâî  ø÷åá  úåðôìúñðëääàî  íéðåùàøä  íéçøåàä  "÷  , íäéðá

  àãðì  äùî  áøä  ÷øá  éðá  ìù  éùàøä  äáø  íâèéìù"à  . ìä÷ì  íéôøèöî  åììä
íéã÷åøä . äòùá ÷ø9:30 úà úøåîæúä úîééñî ø÷åáá äãé÷ôú... 

 



  

 
íåé ä 'æ ' úáè–" òúïåöø :" 

  
éøçàì  úàéø÷ì  øåäðì  ìçä  äøåúä  -770ïååâîå  áø  ìä÷    ,  íéãéñç) íéâåçî

íéðåù  (  äùòî  éùðàååëå  'åëå  ,'åàë  íéáùåé  íäå"àô  íéáúåëå  åîéçøå  åìéçãá  "ð øñîðä  
  ãéîúåøéëæîì  .äáø  äðåëúä  ,úåðúçã÷á  íéãáåò  íéøéëæîäå  ,770íééìâøä  ìò  ììëá   ,

ë"à  øù÷úîøåù÷  àåä  íîò  íéùðàì  á  "íéòöáî  "ìá÷îåíîà  íùå  íîù  úà   ,
  ù÷åáîäøúåéáä  àåä  äæ  íåéá  "óãïáìä    "åëåúìúåîùå  úåîù  íéñðëð    ...åîë"ë  åñðëð 

  ìù  éîìåòä  æëøîá  íéîåùøä  íéãìé  óìà  äàîî  äìòîì  ìù  íäúåîù"úåàáö  íùä "
ðá.é. ,äðéîá úãçåéî äøéåàäå. 

 
ìäåàäá éáøäî äðåîú: 

 
äòùäî  2:00  íéããåâúî  êìéàå  íéáøðàî  "ù éøåçàä  åçúô  úåáéáñ  íéîéîúäå  

äòâ  ìù"ú  –  íéôöîë  ìù  åúàéöéì  "÷åîãà  "øèéìù  "àìäåàäì    , úøáåâ  úåçéúîä
  àéáäùëçø"áìå÷îøä  úà  íàèùøáìä    ,äçéùì  úåøùôàä  ìùá  , íéðåøçàä  íéòâøá

  íé÷úô  íé÷øæðìëîäîéðô  ùãå÷á  íñéðëäìå  íúç÷ì  íéæôçð  úåøéëæîäå  íéðååéëä   ,
  äòùá2:40éàöåé    äæá  íøçà óøåöîä  óñëä  úåé÷ù  úà  íéøéáòî  íéëøáà  òáøà  äæ  

éðôì"í  –ïîå÷î  åäæéàì    ,  ãéîíäéøçàíéøéëæîä  éðù  íéàöåé    , úà  úåãéáëá  íéàùåð
éðôä"í  ,  úåìåãâ  øééð  úåé÷ùúåñåîòåáëøä  ìù  éøåçàä  áùåîá  úåçðåîä    . íéøæåç  íä

  úåôñåð  úåé÷ù  íò  áåù  íéàöåéåäñ"ëøôñîá  äðåîù    .  ä÷ã  éøçàë  àöé"÷åîãà  "ø 
èéìù"à÷ä åéðôùë  'úåøéàî , ìä÷ä áø÷á úåùâøúäå–äìåãâ . 

 
äòùá  7:40  èéìù  éáøä  øæåç"àìäåàäî    , úñðëä  úéáì  ñðëð  äòù  òáøë  øçàì

  úìéôúì  ìåãâääçðîë  ùâéð  úéáøò  úìéôú  øçàì  úéáøòå  "÷åîãà  "øèéìù  "à ìà  
 øãðèñäïëåäùäòù éöçë äëøàù äçéù øîåì ìçäå åúîéá ìò . 

 
éáøä  àéáä  ÷åñôä  úà  "úàååâå  åéðôì  çìù  äãåäé    'äðùåâ  åéðôì  úåøåäì  "åðîîå 

 ÷éñäêéøöùâå äøåú ìù úéáì éèøô úéá ìë êåôäì "ëä÷ãöå äìéôú . 
 

äòùá  10:00éù  âéìøàä  øéàî  ìù  åúîæåéá  úðâøåàîä  äàãåää  úãåòñ  äìçä   '
éäù  'äçðîä  íâ  ,øå  'ù"áá  çúô  èëòä  "øáãúåëìî    "øæçùëúçéù  ìò   ìù  äðåøçàä  å

  éáøäèéìù"à  .øâä"îäàãåä  úãåòñì  øå÷îä  ïéðòá  íéøáã  àùð  àãðì    , ìàåé  áøäå
 ïäëøéáñäò òøåàîä úåáéùç úà "ôúåãéñç  ,åéøáã ïëåú äæå: 

 
ïäàë ìàåéî äðåîú: 

 
"éôë  òåãéùìä÷ä  ìëì    ,ë  øîà"÷åîãà  "øèéìù  "àäá    ' úìéôú  øçàì  úáè

  äçðîäéëé  úìåàâáù  íùë  "èäúéä  åìñë    ,äìåàâäå  øñàîä  ïî  äàöåúë  , úåøáâúä
  úöôäá  úôñåðúøåúúåãéñçä    , ìù  áöîì  ñçéá  äáø  äôñåä  äúò  úåéäì  äëéøö  êë

íåéä .ò"ë éøáã éáøäèéìù "à. 



  

 
äùøåéå  éìíéôñåð  íéãéñç  éôî  êë  éúòîùå  éì  äàøð  éë  óéñåäì    ,íöòá  éë  , ùé

 ÷îåò äæ ïåçöðáóñåðé úìåàâá íâ åððéàù "èåìñë : 
 

åøñàî  ìù  äåîãà"æéä    ,'òåãéë  ,úåãéñçä  úøåú  ìò  âåøè÷ä  ììâá  , øåàä  ìò
  õéôä  åúåàãøå÷î  øåàä  –ä  "øåàî  "–àåää  øåãä  àéùð    ,êëéôì  , äáçøääå  äôñåää

  äàáùäàöåúëóñåð  éåìéâá  äúéä  åðîî    , úøåú  øåà  ìù  øúåé  íéáçø  íéãîî  ìòá
úåãéñçä. 

 
íòôä  éä  'âåøè÷ä  ,úåãéñçä  øåà  ìò  àì  äàøðë  ,ä  ìò  àìà"øåàî  "åîöò  ,ç"å :

äìàùäéä  äæ  èôùîá  ïåéãì  äúìòù    'ù  äãáåòá  äøëää  íöò"àéùðäìëä  àåä   "
øåøáåíàúäá úåéäì äëéøö úøåáâúäå äôñåääù . 

 
úàæ  ãåòå  :ïéðòî  øáã  åðéöî  úåìâä  ïîæá  ìàøùéá  åôñåðù  íéáåèä  íéîéì  ñçéá ,

  ïåùàøä  âçäàåä  ,úéîùâä  äìöää  ñð  úà  íéââåç  åá  íéøåôä  âç  òåãéë íò  ìù  
ìàøùé  ,  ìù  âçäå  ñðä  åäæóåâäéãåäéä    . ìù  ïåçöéðä  ñð  øëæì  àåä  äëåðçä  âç

éìò  úãåäéä  äîùðä  '  úøéæâ  äøæâð"íçéëùäìêéðåöø  é÷åçî  íøéáòäìå  êéúøåú    ."éá"è 
éä  åìñë  '  àì  âåøè÷äìò  äîùðä  ìò  àì  íâå  óåâä  – íîåé÷  òéøôä  àì  íéâøè÷îì  

  ãåîéì  àì  óàå  ìàøùé  ìù  éîùâääøåúä÷å  úååöîä  íåé  ,éä  ' úîùð  ìò  âåøè÷  äæ
äøåúä  .  øùôà  úåãéñçä  ãåîéì  øãòäá  íâãåîììúååöî  íéé÷ìå  äøåú    , éìá  äæ  ìáà
äîùð  ,òåãéë  .  éòéáøä  âçä–ä    '  úáè–  ìò  ìîñî  ìåèéá ìù  äîùðä  ìò  âåøè÷ä  

 äîöòá äîùðä–ä íöò ìò "øåàî." 
 

øåøá  ,àôéà  ,î  äàöåúäë  àåáúù  úåðééòîä  úöôäá  úøåáâúä  éë äæ  ïåçöéðä
éäú  '  íåçúá  ÷ø  àìãåîéì äøëää  úáçøäå  úåèùôúäá  àìà  úåãéñçä  úøåú  

àéùðì øåãä ìë ìù åúåëééùá. 
 

øåæòé  éùä"ú çéùîä  úàéáá  úîàä  éåìéâ  úåîéìùì  íâ  äëæð  ùîî  áåø÷áù  
 äøäîáåðéîéá." 
 

 
,   טבת'תוועדות  חסידים  בהאשר  אחרי  ה,  )יואל'  אשתו  של  ר(כהן  .    מרת  למספרת

כאשר  הרבנית ,  וביחד  שמעו  את  הטייפ,  את  הטייפ  של  הנאומים  א"זיעלהרבנית  הביאה  
אשר יואל  כהן  '  וכששמעה  את  דברי  ר.  מנתחת  בצורה  מפליאה  את  תוכן  כל  הנאומים

אשר נראה  '  הי',    ופורים  וכווחנוכה  כסלו  ט"טבת  הינו  למעלה  מגאולת  י'  דה"    נצחדידן"ה
 !העניןהרבנית מאשרת שאכן כן הוא 

 

 
ëæîøé  ë"÷åîãà  "øèéìù  "àøä  "ééù  é÷ñðéø÷    '  úà  ìä÷ä  éðôì  âéöäåòä"ã éùàøä  

  ìù"úãåâàáç  éãéñç  "ã  "èôùîá  ,ïéàåì  ïúð  øî  ,øçàìå ïëåãì  ïéàåì  øî  ïîæåä  ïëî  
íéîåàðä  .  êøã  ïëù  ïåçöéðäî  ãåàî  ùâøð  éë  øîà  àåäíìåòä èôùîá  ïåçöéð  øçàù  

úøçîìù  íåéá  íéçîù  íéããöä  ãçà  ìù  ,  ïàë  åìéàå  ùèéååàáåéìáàåä äçîù  äàåø  



  

íéîé  úùåìù  ìù  ... íéøôåñîä  íéðéðòì  èôùîä  íéëåøëä  íéøáã  øùé÷  íâ  àåä
úùøôáòåáùä . 
 
 ïë  éùàøä  çéìùä  ïéðå÷  äîìù  áøä  íéøáã  àùð  àéðøåôéì÷á  , êìäîáù  øôéñù

åìî  äñéèäñâðà  '÷øåé  åéðì  ñì  ,éäù  ñåèîá  '  åøäéîù  íéãéñç  àìîòéâäìì  -770 
ä òãååä íò ãéîäøåùá ,èéìù éáøä úçéù äøáòåä"à éðåôìè øåãéùá éèåçìàøéùé ! 

 
ïëå  éúòîùíéãéñçá  íéùåãâ  íäùë  äãð÷î  åòéâäù  íéñåèîä  éðùáù    , ù÷éá

 ìå÷îøá èéðøá÷äùéìçäìäñéèì ÷éæäì íéìåìò íä ïëù íéãå÷éøä úà úö÷ ... 
 

áåù  äèðîàéô  ,úåðçìåùä  ìò  ìä÷ä  ã÷åø  áåùå  , úéáä  ìù  éáøòîä  ìúåëáå
ðëä  íéðô  øéàä  úñíìåëì  áúëð  åéìòå  ìåãâ  èìù  :"äæêéùòî  úìéçú  íåéä    ,ä  ' úáè

–íéâçä  âç    .  íåéúìåàâçöð  ïãéã    ,äìùî  ìëá  åúåëìîå."  áåù úåðçìåùä  åàöåä  
  éôìàå  íéìñôñäåíéãéñçäíéçøåà  äáøä  íäéìà  åôøèöä  íåéäù  íéã÷åøä   :

íéçåìù  ,ùé  éãéîìúé  úåîå÷îî  úåáíé÷åçøãåòå    ,éôöá  íéàìîî úéá  çèù  úà  úåô
úñðëä  ,á  éë  øéòä  àåääã  ïàî"øôñ  úåãìåúä  "øôåñîäåîãà  àöé  øùàëù  "æ åøñàîî  

éá"èåìñë    ,  åëéùîäíéãéñçäâøåáøèô  úåáåçøá  íéøåëéù  ìâìåâúäì    ,áùîê òåáùä  
  ïëî  øçàìù  ...  äúéä  äîë  ãòåäçîùäíää  íéîéá  äìåãâ    , äçîùä  ïàëù  éøä
øúåéá  äìåãâ  ,îùá  íâù  íéãåî  ìëäù  ãò  úéá  úçäáàåùäçîùá  åìéôàå  "ú àì  

äæëù øáã íéàåø... 
 
 

íåé å 'ùøò"÷ ,ç 'úáè: 
 

òéâäùë  éáøäì  -770ùãå÷ä  õøàî  íéôñåð  íéçøåà  úåøùò  åéðô  úà  åìáé÷   ,
  éáøì  äìçéà  úçà  äãìé"ìæîáåè    ."..éøùú  ùãåç  éîéáë  úåðçìåùä  åøãåñ  úáù  ìéìá .

  éáøä  øæçùëåøãçìäãìéì  øîà  "  :èåâúáù    ,åå  éååååàð  çéùî  èðà"  , ìöà  íéàåø  ììëáå
 éáøäíéøáãçöð ïãéã íåéî íéàìôð . 
 
 

úáù úùøôùâéå : 
 

ãøéùë  éáøäèéìù  "à  úøéù  úà  úåöøîð  úåòåðúá  ããåò  úéøçù  úìéôúì  "úçîùå 
êéâçá  "êéùîäå  åîå÷îì  òéâäù  øçàì  íâ  ìëá  )äîéáä  ìò  .( úà  ìä÷ä  øùùë  íâ

"ìàïåãà    "úðéâðîá"  ïãéãçöð    "ããåòù  éáøä  èéì"à  úà  åãéá  äøéùä úåöøîð  úåòåðúá  
)ìéâøä éôëî øúåé.( 

 
úåãòååúää: 

 
éðôì  äçéùä  øéùì  åìçä  äðåùàøä  "ïãéãçöð    ."ùøá  úåìàùä  øçà"é  , øäåæ

áîøå"í ,ä÷ùîä ú÷åìç äúéä .ùøá íéøåàéáä ãçà"é éúá ïéðòá øáåã áç"ã: 
 



  

êéøöù  úåùòì  øáã  ìëî  "éúðëùåíëåúá    "åîëïè÷  ãìé  ïéáîù    ,çàîù ø
á÷äù"ä  àøá  úàúé  åì  äøéã  äæî  úåùòì  êéøö  éøä  äæ    ' úåùòì  êéøö  àìéîîå

åìù  äèéîäî  ,àñéëäî  ,úéôëäîåëå    '–áç  úéá  "ã  . èéìçäù  ïè÷  ãìé  éì  áúåë
  úéá  éèøôä  åøãçî  úåùòìáç"ã  ,áç  úéá  èìù  äìúå"ãåëå    ' úåìòôúä  øøåò  äæå

ãò úåìàùå"æ. 
 

äæáå  äàá  äòöä  )éå"àééð  åà  äàöîä  òééð  à  äøéæâ  ò  ,äæì  åàø÷éù  êéà (
  ìëù  òãéìíéøæåçäúéãéñç  úåãòååúä  åëøòé  íúéáì    ,ãá  à÷åãå  'íäìù  úåîà ,

íúéáá , íúéáî úåùòìúéááç "ã. 
 

êùîäá  øåòéùìáîøä  "íèéìù  éáøä  øáéã  éîåéä  "à íä  íéãåäéäù  êë  ìò  
òáä"á  ìò  íìåòä  ,á÷äù  øçàî"äíäì  øëî  ìåëéáë     ãò  úåîìåòä  ìë  úà
äåò"æå  éîùâä    àìéîîéøääòá  àåä  "áúé  åì  äøéã  åðîî  úåùòì  íìåòä  ìò   ,'

 øòøòì åá íå÷î ïéàù ïôåàáåãöîäöéä "øåëå '. 
 

ze`ivnd zizin`d dc 'dfn `viy dnxdde qpd `ed zah. 
 

הרי  בהכרח  לומר  שכאשר  יהודי  פוגש ...    אנו  בימי  הגלות  האחרונים  שנמצאים  מאחר
  של ענין  אין  זה  אלא  –"    נתחכמה  לוהבה"בבחינת  ,  ות  מניעה  ועיכוב  בעניני  יהדשלאיזה  ענין  

 ז"כדי  שעי,  היינו,    נס  והרמהמלשון)  גם"  (נסה",  "  ניסה  את  אברהםהאלוקים  "ד"ע,  נסיון
כמבואר (  החילוק  דנס  וטבע  ד"ע',  שלפני  הרמה  לגבי  השלימות  –יבא  לתכלית  העילוי  

 ).בארוכה בדרושי חסידות
 
 :ד"בנוד ז"ועד...
 

 במשך  י"כולל  גם  ענין  הנסיונות  שעברו  בנ,  )ל"כנ(העבודה  בכל  הענינים    שלימות  לאחר
, ")    בתר  גופא  אזילרישא"אשר  ,  "  הדורנשיא("ובמיוחד  בנוגע  ליוסף  שבדורנו  ,  כל  הדורות

עד  ליציאתו ,    וגבורה  עילאיתבתוקףשעמד  בכולם  ,  כל  הנסיונות  שהיו  ברוסיא  הסובייטית
  פעולה –כולל  ('    נשיאינו  כורבותינוד  עם  ספרי  וכתבי  ביח,  עם  כל  בני  ביתו,  משם  בשלימות

  הרי  בוודאי  שלא  חסר –)    אלהבימינוגם  '  פירות  ופרי  פירות  כו,  נמשכת  גם  במדינה  ההיא
ולכן  מביא ,    והרמה  באופן  נעלה  עוד  יותרנסענין  של  '    רוצה  שיהיה"שהקב,  אלא',  מאומה  כו
 .נסיון נוסף

 
 עולם",    הגשמי  והחומריז"ציאות  כלל  גם  בעוה  שאין  לנסיון  מ–  ד"  בנדוז"ועד...  
  גלוי  לעין  כל  שאין  כאן באופןאזי  נתגלה  ,  "עניו  לשמים  ..תלה"ולכן  כאשר  ,  "הקליפות

  יתוסף  עוד  יותר  בהפצת ז"שעי  –אינו  אלא  הענין  דנס  והרמה  ,  וכן  מה  שנשאר,  מציאות  כלל
 .'ו נשיאינו כו רבותינכתבי ההוספה בהוצאה לאור ובהדפסת י"ע, המעיינות חוצה

 
  עד תמן  עלון  מן  לא"ש,  "  נצח  דידן  נצחדידן"  בנוגע  להכרזה  א"המק  (המדרש  ובלשון

שאז  שקט ,  )רעסימן  לביטול  המציאות  דרוח  "  (זמן  דחמון  כמין  חררא  דדמא  על  אפי  מייא
  שממנו  שתו שבמדרשהמעיין  והנהר  הטוב  ")    עירבוביא  במיאחמו"היפך  המצב  הקודם  ד(
עד ,    הנהר  מהמעייןהתפשטות  ניתוסף  ביתר  שאת  וביתר  עוז  בתוקף  ז"ישע,  היינו,  י"הנ

 .חוצה) אלא גם המעיין עצמו, לא רק הנהר(להפצת המעיינות 



  

 
  משמרתי וישמור"ד  בענין  ל"צ'    שכל  החיות  וההתלהבות  כו–ובאותיות  פשוטות  ..

דות   ספרי  וכתבי  החסימלימודהחל  ,  )  באברהם  אבינוש"כמ"  (מצוותי  חוקותי  ותורותי
ר  יוצא  לאור  ספר אששכ,  היינו")  בידו  תלמודו  "–בהקדמת  לימוד  נגלה  דתורה  ,  ופשיטא(

  שאין  להסתפק  בכך  שישנם –ובהדגשה  .  ללמדו  א"  כאוךצרי',  קונטרס  או  מאמר  כו,  חדש
בשבילי ,  ד"ובנדו,"  חייב  לומר  בשבילי  נברא  העולםא"כאו"אלא  ,    שלומדים  ענין  זהכ"כו

 .ר זה קונטרס או מאמספרנדפס 
 

 )ז"תשמ' ויחי הפ"שמשיחת (
éáøä  èéìù"àëá  êéøàäì  ùéù  êåéçá  øîàå  ïåòùä  ìò  èéáä  "æ  ,"øòáà 

  èòåå  ãìàáïòî  ïîæ  ï÷éèòôùøàô  áéøòî  èòëéåà=]  " úà  íâ  åøçàé  èòî  ãåò
  úìéôú  ïîæúéáøò  .[çà"ëø  ïæçäì  äðô    'éù  é÷ñååòùéìòè  äùî  ' ïåâéðä  ïâðéù

 øîàå"úåæéøæá "ïâéððä "ìæéøæá çàå úå"ëìä÷ä . 
 

çà"ë øéëæääðåøçàä äëøá úåãåà . 
 

úåãòååúää äîééúñä äòùá 5:05 
 

çà"æ  åììôúääçðî  -ø  êøáàäå  áéøòî"ééù  ïàîöàë    ' úôéñà  ìò  æéøëä
  éøáã  úåãåà  íéðáøäë"÷åîãà  "øèéìù  "à  äòùá  íåéä  9:30  . åùò  äæ  éøçà

äìãáä  ,  äìãáä  éøçàäðôë  "÷åîãà  "øèéìù  "àë  áøäì  "õéù    'éùò  æéøë"ã äåìî  
äëìîùöåîá úîéé÷úîù ãîòîä ïø÷ "÷ . 
 

ìçä  äòùî  11:00    ì  ãòå  äìéìá7:30  ùöåîá  äçîùä  äëùîð  ø÷åáá"÷ ,
  äèðîàéô  úøåîæúäàìéîðä  ïîæä  ìë  êùîá  äãé÷ôú  úà  úåðîàðá  "ì  . êùîäá

  ìë  íéëôåä  úáù  úåãòååúäìíéøéùä  íéìéîä  ìò  íéøùåî  úåéäì  "ãòéúî   "
äòéãéäåñô  ìò  "ã  éðáø  ðà"ùìàøåîä  úà  äìòî    . äøùò  úàù  àéä  äùâøää

ë øçî åâåçé úáèá"íåéáåè ..." 
 

íåé à ' úáèá äøùò–éøéùòä íåö : 
 

òéâäùë  éáøä  ,èéìù  ååàìøàî  áøä  åì  ïéúîä"àïåúçúä  ïãò  ïâá    , åì  øñîå
ñô úà"ã íéðáøäãéî àáì áééç çéùîù ùîà ñåðéëäî  , øîàå äæá ïééò éáøä: 
 

ñôä íåìéö"ã: 
 

ìàæ  ãøòäáåèì  íááì  úåìàùî  ïééæ  àìîî  øòèùøòáéåà    , ïëàæ  òìà  ïéà
  àã  èééèù  ñò  ñàååïåùìáåáîøä  "í  :ïåöø  éäé  ïë  ïîà  . ïééæ  ìàæ  ñàã  ïåà

ùîî  ïãéã  àìâòá  ,  æà  èøôáåñ'åé  øàô  íåé  íéùåìù  æéà"ãèáù    ,î' ïøòä  ìàæ
 åìà íéîé åëôäéå úåáåè úåøåùáïåùùìíéáåè íéãòåîìå äçîùìå ." 



  

 
éáøä øéãìåãâä ìàæá äøåúä úàéø÷å úåçéìñ úøéîàì . 

 
øçàì  úìéôú  äçðî  –ë  øîà  "÷åîãà  "øèéìù  "à)  ÷á  åëøãë  ' úéðòú  íåéá

'  øéæçäìäøèòäðùåéì  '"  (éøáãïéùåáéë  "  , úà  ìöðì  éáøä  ù÷éá  äçéùäá
  úåðîãæääúåãåäì  óúúùäì  åçøèù  åìà  ìëì  áäçîùä  , øùáúäìå  áåè  øùáì

áåè  .èéìù  éáøä"à  ìçéà  éäéù'"  áåè  áì  -ãéîú  äúùî    ." íéúéòì  éë  øîàå
ä"äúùîãéîú    "àåä  àéáîùä  úà  "áåèåáì  "  , ãåò  íøå÷îì  åøåæçé  éë  ìçéàå

  íâå  íéøôñ  ãåòå  íéáúëãåòíéãåäé    ,ò  úàæ"éáç  éúá  úî÷ä  "ã úøáâäì  íéúá  
äøåúì úåìéòôä , äãåáòîâå"ç ,éäé ìàøùéá úéá ìëùå 'äæë úéá. 

 
íåéñáå ÷ìéçèéìù éáøä "à  åãíéøì. 

 
íâ äìéìáø÷åáä øåà ãò íéãå÷éøä åëùîð äæ . 
 
 

íåé á ,'é"à úáè –éì øåà "áúáè . 
 

íåéñá  úìéôúäçéù  éáøä  øîà  úéáøò    , ìë  úà  åîîäù  íéøáã  åéä  äçéùá
íéòîåùä , ãåîéìä éøôñ ìëååçúôð. 

 
"ñçéá  øëæåîììåîúà    ,úáèá  äøùò  úçéùá  ,îøä  éøáã  úåãåà"à íåéñá  

åù"ò  íééç  çøåà  "åèåáãéîú  äúùî  áì  "  ,îøä  éøáã  éë  øéäáäì  ùé"à åòá÷ð  
  íéðîæì  ñçéáíéãçåéîíéãçåéî  íéðôåàáå    , úà  øåëæì  ùé  äçîù  úòá  íâ  êà

  ïééðòá  úåòåãéä  úåìáâääúééúùä÷ùî    . ùåøéôì  íâ  áì  íéùì  êëì  óñåðáå
  äæ  ÷åñôá  óñåðä–éôá  æîøðä    'ùø"é  ìò  äæ  ÷åñô  )è  éìùî"å  ,è"å"  (åðéúåáøå åùøã  

ãù  äî÷ìç  ÷øôá  åùø  :  ìëéîé  íéòø  éðò  –  ãåîìú  éìòá  åìà  ) ãåîìì  äù÷ù
åá  ùéù  úåéâåñ  áåøî  (  ãéîú  äúùî  áì  áåèå–  äðùî  éìòá  åìà  )ãåîìì  äçåð .(
  àëôéà  øîà  àáø)  åòãéù  åòéâéî  íéðäð  ãåîìú  éìòáãúåøåäìøúéäå  øåñéà   ,

øîåà åäî òãåé åðéàå ïéðåù äðùî éìòá ìáà , äëìä ïéøåî ïéàãêåúîî äðù.( 
 

úðååë  äçîùäàéä    ,àôéà  ,äðùî  ãåîéìá  úøåáâúå  úôñåú  àéáäì  , ãåîìúá
äøåúä  úåéîðôáå  ,  úàåúàøåäîøä  "àíéîéàúîä  äøåöáå  ïîæá  íéé÷ì  ùé    , éôë

  ïîæá  åðúéð  äøåúä  úåöî  ìëùíå÷îáå  íéåñî)  äöî  úåöî  ,àîâåãì  , äððéà
åãëå  çñôä  éîé  øçàì  úîéé÷'  .(íöòá  àåä  øáãä  ,èåùôå  ïáåîå  åá  êéøàäì  ïéà ,

ù  êëî  äàöåúë  äàá  äçîùäù  íâ  äî"ïãéãçöð    "ìë  ìëù éë  íéùç  íéçîùä  
ë"÷åî  "çåîãà  "øíäéìòå  åúîçìîá  çöéð  åðøåã  àéùð    ,íàïë    , ãåò  øñîúäì

åéúåàøåä íåé÷ì øúåé. 
 



  

äòùá  øáåãîù  úåãåà  "ïãéãçöð    "ùéò  äøåúá  êëì  äàøåä  àåöîì  "ô 
  ùøãîä)ô  äáø  àø÷éå  'íéùåã÷  :(äùòîéäù  øåúéö  ùéà  éñåé  àáàá  éðúø÷á   '

  çúô  ìò  äðåùå  áùåéïéòî  .éäù  çåø  åì  äìâð  ' çåø  àåäù  åòéãåäå  íù  äøåù
  øäðá  ùéà  ÷åæéð  àì  åúåëæáå  äáåèãòäòø  çåø  àáì  äãéúòù  åì  äìéâå  íåéä   .

äùòð  äî  åúåà  ìàù  ?äðòå  ,êì  ,  øéòä  éðáá  ãòäïëäå íéìëå  øäðä  ãéì  íúåà  
íäãéá  úåëäì  ,åáé  øçîìå  åëé  íéîä  éðô  ìò  áåáøò  åàøéùëå  åàíäá åàø÷éå  

"ïãéãçöð " , éðô ìò åîã åàøù ãò äòøä çåøì åâøäå ïë åùòíéîä. 
 

ïàëî  åðéìò  éåèéáä  úåòîùî  éë  ãåîìì  "ïãéãçöð    "àéä ìò  áåèä  ïåçöéð  
  áåèä  êôéäãòåîã  ìåèéáì    , ìåòôì  ùé  äæ  ïååéëáå  åúåáäìúäå  åúåéç  ìò  äøåîä

éîéá ïåçöéðä øåàì íåìà. 
 

 zepkddeil"chay . 
 

הן  נגלה ...    התורהבלימוד  א"יוסיף  כאו]    לעשירי  בשבטההכנהכל  יום  ויום  משלושים  ימי  [  אלו  בימים
כולל  גם  הענין ',  לימוד  כתבי  החסידות  כו,    התורה  כפי  שנתגלתה  בתורת  החסידותפנמיותוהן  ,  דתורה
 , המעיינות חוצהדהפצת
 
 –  ר"וגם  מלשון  נס  והרמה  בכל  בגו,  אך  ורק  נסיון  מלמעלה',  וכופש  העגמת  נ,  כנראה',  שעל  זה  הי  -

 -צריך להוסיף בזה ביתר שאת וביתר עוז, ובמילא,  ניסה את אברהםוהאלוקים ד"ע
 

 קשוט  "כ"ואח"    עצמיךקשוט  "ל"ובלשון  חז,    בהפצה  כפשוטוגם  מצליחים  ז"שעי,    מהחוצה  שבוהחל
עשיית  טובה ,    צדקה  רוחניתוהן,  הן  צדקה  גשמית  כפשוטה..  ה  בנתינת  הצדקא"  יוסיף  כאוכ"וכמו".  אחרים

 . והמעיינות חוצהוהיהדות הפצת התורה י"ע, ובפרט ברוחניות, ליהודי בגשמיות
 

 )ז"תשמ'טבת ה' מיום ה) היקף שלם(ימים ' סיום ז,  טבתב"לימשיחת אור (
 

 
äàøåää  øåòéùäî  éîåéä  )á  íåé'  (  ùîåçá"åâãéåõøàä  áø÷á  áåøì    :"ìò ìë  
  øåëæì  ãçàøå÷îùäøåúä  àéä  åúåéç    , êëì  íéøáñäì  ÷å÷æ  âãä  ïéàù  éôë

íéîá  àéä  åúåéçù  ,  ãåîéìäøåú  úåéäì  êéøö  "áåøì"  ,á  ïä  øåîàë"øëùùé  "ïäå 
á"ïåìåáæ" , úàæ àéáäì ùéå"áø÷áõøàä " , ïåúçúä íìåòä úà úåùòìäøéãìäì '. 

 
äàøåää  íåéñî  éùéìùä  íåéä  ìù  øåòéùä  –áù  åîìùð  åá   ó÷ää  éîé  úò

ä  éùéìùä  íåé  ìù  'úáè  ,  øáãäøåîä  íéðéðòä  ìë  úîìùä  ìò  "øùà éúç÷ì  
éúù÷áå  éáøçá  éøåîàä  ãéî"  ,"éúåìöáéúåòááå    :"äìéôúä  úãåáòá  óéñåäì  ùé ,

 äù÷ááå äìéôúá ø÷éòáåá÷äì"ä äòéáúáå úåìâä íåéñì "ãòéúî ."! 
 



  

àì  ïîåàé  –äìéìá  ìáà    ,ä  úåãéñç  øãñ  éøçà-770  äôî  àìî   äôì
àøîâ  íéãîåìä  íéøåçáá  !!!ãéîúîäïìèáäå    ,ïè÷äå  ìåãâä  , äæå  åæ  äðéôá  äæ

úøçà  äðéôá  ,ã  èéøñîä  êåøá  íééç-770  àì èéøñäì  àáå  äæçîä  úà  ñôñôî  
íéùãçä  íéðãîìä  ìë  úà  .  íéøôñä  úåéåðç  úðòèì–  åøîâð  ìëñî  úåøîâä   '

íéçñô. 
 
 ãòéá äáúëðù éôë äúùîä éîé úòáù øåàéú ïàë å ïîà'íéîéîúä . 
 
 

* * *



  

 
 
 

wxt dryzxyr  
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שמר .  ג.  הנתבע  בז"תשמ'טבת  ה'    של  בית  המשפט  הפדרלי  ביום  ההפסק  אחרי
, ערעור  זה  נדחה  במהרה,  וערער  באותו  בית  המשפט,  העירעורלעצמו  את  זכות  

ל  פסק   לערעורים  של  מדינת  ניו  יורק  ועירער  עהמשפטהנתבע  לא  הסתפק  והלך  לבית  
 .ז"תשמ'ה במשך הקיץ ז" ודן עישבבית המשפט . שופטים' הדין לפני ג

 
הקו '  זה  הי,    שאת  הערעור  ראה  הרבי  כערעור  על  ענין  נצחיות  הנשיאותלציין  יש
במשך תקופה ' כפי שאפשר לראות מדבריו הק,   של  הרבי  בתקופה זובשיחותיוהמנחה  

 ) שהובאה לעילח"תשמ' תרומה הק"ועיין גם בשיחת מוצש(זו כדלהלן 
 
 :53ז"תשמ' בשלח הפ"בסופו של התוועדות שבקשר לערעור  אמר הרבי וכך
 

 –"    עוז  אלא  תורהאין  "–"    עוללים  ויונקים  יסדת  עוזמפי"  בשההוספה  ר"ויה
  שהם הענינים  כל  לגבי"    נצחדידן"  "  אויב  ומתנקםלהשבית"תמהר  עוד  יותר  את  ה

 ".המנגדשם כלל מדבר  לאופן שלא ישאר שום רועד"  ומתנקםאויב"
 
 

 ח"מבה,  החודש  פ"  ויקפ"ביקש  הרבי  בש,  על  משפט  הספרים  הערעור  בעקבות
, ח"תפילה  וגמ,  תורה,  הקווים  שעליהם  העולם  עומד'  גה  בלהוסיף,  54ז"תשמ'ניסן  ה

 : הרבי שמוסר את הענין לשלוחיםאמרובאופן מאוד מיוחד 
 

עבודה  דהפצת  התורה   שישנם  ענינים  בלתי  רצויים  הבלבלים  לבמוחש  רואים
 .מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב,  חוצההמעיינותוהיהדות והפצת 

 
המנגד "  (  בישרוח"  שגם  לאחרי  הנצחון  בנוגע  לביטול  ה–  המדרש  ובלשון
ובפרט  המעיינות  דפנמיות ,  תורתו  ומצוותיו'  הוי,  מים  חייםמקור,  למעיין  ונהר

 ".פי מייא חרדא דדמא על אמין"',  כורושםעדיין נשאר , )התורה
 

' שהרי  בוודאי  יהי,    שלאמיתתו  של  דבר  אין  להתפעל  מזה  כלל  וכללפ"אע,  אשר
  יש  כאלה  שדבר  זה  גורם  להם מ"מ,  בתכלית  השלימות'    ויהדות  כודתורההניצחון  

אפילו  אם  הפחד  אינו  אלא (ובמילא  יש  צורך  לבטל  זאת  לגמרי  ,  ב"וכיורדש  של  פחד  
 ") בציון חטאיםופחדו"דבאופן 
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 יום"הנקרא  ,  )  ניסןח"ובפרט  ער  (ח"הרי  בעומדינו  בסמיכות  לער,  לכך  םובהתא

 .' יוסיפו פעולות מיוחדות בנוגע לביטול הענינים הבלתי רצויים כו–"  קטןכיפור
 
) שעליהם  העולם  עומד  וקיים(עמודים  -הקווין'    להוסיף  בכל  הג–ובפרטיות  ...
 :ח"וגמ) עבודה(תפילה , דתורה
 

 ח"  מוק"  בתורתו  של  כ–ובמיוחד  ,    בלימוד  התורה  הוספה  מיוחדת–  תורה
 ... דורנונשיא ר"אדמו

 
כולל  המזמור  המכוון ...  הוספה  מיוחדת  באמירת  מזמורי  תהילים–  תפילה

 ... נשיא דורנור"אדמו ק"למספר שנותיו דכ
 

  הקשורים  עם ח"ומה  טוב  צדקה  עבור  עניני  תורה  תפילה  וגמ  ...-  צדקה
 . נשיא דורנור" אדמוח" מוק"דכהמוסדות והפעולות 

 
  שענין  זה –ובהדגשה  ,    לפרסם  את  הדברים  בכל  מקום  ומקום–  מיוחדת  ובקשה
 . נשים וטףאנשים, א"שייך לכאו

 
שיתאספו ,    נשיא  דורנור"  אדמוח"  מוק"  זאת  לשלוחים  דכמוסריםובמיוחד  ..

  מה  שיכולים להחליט"    את  רעהו  יעזורו  ולאחיו  יאמר  חזקאיש",  יחדיוויתדברו  
 . בכל ענינים אלולהוסיףריכים וצ

 
  לכוונתם  של  הצד בקשר  ההתוועדות  התבטא  הרבי  בחריפות  מאוד  גדולה  במשך 
 . השני

 
 

  אמר  הרבי  שיחה  מיוחדת  על ז"תשמ'  ויקרא  הפ"בש  –כ  באותה  תקופה  "כמו
ושלא ,  ועל  ההתקשרות  לנשיא  הדור,  )הגשמים(  וכל  עניניו  וספריונצחיות  נשיא  הדור  

לשבת מיד  לאחרי  השבת  ולהדפיסה  בתור  ליקוט    –  מוגה  –הדפיסה  כהרגיל  הורה  ל
   .55 שבת הגדול –הבאה 
 

  קונטרס  עם  שני  מאמרים  המאמר ל"להו'  ד"חבאגודת  חסיד  '  הורה  הרבי  לכ"כמו
והמאמר  האחרון ,  "  גויים  עמלקראשית  "ה"  המתחיל  בדע"נ)  ב"הרש(האחרון  של  הרבי  

כשהכניסו  את  הקונטרס ".    לגניבאתי  "ה"  המתחיל  בדע"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"כשל  
  :56קרינסקי'  שייהודה' אמר הרבי לר, ז"תשמ' ניסן הח"אור לר'  אביום, לרבי

 
 :צ ממאמר זה"י של הריי"צילום הכת
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 ."זה דבר נכון שכולם ילמדו חלק מאותו מאמר' הי"... 

 
ן האט  דאך  צו  טא'  מנו"והתבטא  ,    ראשית  גוייםה"  על  המאמר  דהתעכב  הרבי
 57"מיט עמלק

 
 :ואמר)  וענה  שמודפס  וישנו  בידי  כולם  (?זה  יש  מאמר  לכולם"  הרבי  שאלו  ז"אח

 ".בהצלחה רבה' ושיהי,  רצון שיכוונו נכוןיהי
 

) הפסחדחג  '  עד  יום  א(ובמשך  כחודשיים  '    ברגליו  הקהרבי  זו  סבל  תקופה  במשך
 'זאל'למטה  ליורד  '  התוועדיות  היההתפלל  כל  התפילות  למעלה  בזאל  הקטן  ורק  ל

 .הגדול
 

שערך (  לווין  ב"שד'  הורה  הרבי  לר  –  תקופת  הערעור  –  לציין  אשר  בתקופה  זו  יש
וכך ,    שלו'אגרות  הקודש'  להדפיס  את  ,)  של  רבותינו  נשיאנו'אגרות  קודש'  הכרכיאת  

 :58 לוויןב"שד' מספר ר
 
עם  פתקא ,  מ"הכ  ר"  קיבלתי  חבילת  תצלומי  אגרות  קודש  אדמוז"  תשמאדר  ז"בט

 :צורפתמ
 

 לוין' שי ב"להרשד
 

  האפשריובהקדם לברר כדאי
 

 .ב" מהמצול" להוכדאי מה )1
 ' וכומ" להוסיף מוהעיקרעוד ' להגי )2
 .מ"בפו ל"להו )3

 
 :ק"צילום הכתי

 
  יום  הולדתו  השמונים  וחמש –א  ניסן  "ואכן  הכרך  הראשון  יצא  לאור  לקראת  י

 .של הרבי
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 תלמידי"    בית  דודייליח  "ד"ע  דיבר  הרבי  59ז"תשמ'  הפ"  דאחשבהתוועדות
'   הויברוך"  דובאופן"  משיחך  חרפו  עקבות  אשר"  נגד  אלו  נלחמים"התמימים  אשר  
הניצחיון ,  היינו,    עם  ניצחון  המלחמהקשור"  אמן"שוכידוע  ,  "מעולם  ועד  עולם

 ". נצחוייאאינון"דמלחמת בית דוד 
 

ד  בשמחה   עמד  הרבי  מלא  קומתו  ורק–  הניגון  ובאמצע"    נצחדידן"  נינגנו  ז"לאח
 .רבה

 
אשר  ידוע  הוא  אשר  זמן  זה  משמש (ח  אחרי  ההקפות  "תשמ'ביום  שמחת  תורה  ה

' כאשר  הרבי  חזר  למקום  תפילתו  ניגש  אל  הרבי  המזכיר  הרב  יהודה  שי)  'עת  רצון'כ
על  כוס '  לחיים'ואז  הורה  לו  הרבי  להגיד  '  דידן  נצח'קרינסקי  וביקש  את  ברכתו  ל

 .60משקה מלאה
 
 )  נובמבר17(    מרחשוןה"כ,  ל  בו  כי  טובפשלישי  שהוכ  הבהיר  יום  וביום  

  שהספרים -שופטים  '    הגי"  עהסופי  נדחה  סופית  הערעור  וניתן  הפסק  דין  ח"תשמ'ה
 .'ד"אגודת חסידי חב'אכן שייכים ל

 
  éøäöá  íåéä äøåùáä  äòéâä":  התמימים'    תוארה  השמחה  דאז  ביומנו  של  אוכך

ì-770óèå  íéùð  íéùðà  åàøéð  íéøáòä  ìëî    ïååéëì  íéæôçð  770  ,äçîùä äá  
äîåöò  äúéä  äøåùáä  äìá÷úð  ,øåòéùì  äðúéð  àìå  . åìçéé  ìëäù  úåøîì  ïëù

äøåùáìåæ    ,àáúù  äîéìù  äðåîàá  åðéîàäå  , äòúôäá  òéâä  äòãåää  øáãù  éøä
éä ìá÷ìå ' äù÷ïééãòäìåãâä äøåùáä úåòîùî úà ìëòì . 

 
äçîùäúåááìä  êåúî  äöøô    ,åð  íéé÷ðò  äçîù  éìâòîå  åøöìò ãéìù  äëøãîä  

770 , õåçî íâ òéâäì å÷éôñäù íéðåîäî òâøì òâøî íéìãâ íäùëäðåëùì... 
 

êùîäá  úùåìù  ìë  íéîåúç  ïéã  ÷ñôä  ìò  éë  òãåð  íéèôåùä  ! øôñì  åòãé  ãåò
íéèôåùä  úùåìù  ìë  éë  ,  ïéãä  ÷ñôì  í÷åîéðá)ò  áúëðù"é  ìëãøôðá  íäî  ãçà   (

  åúåøñîúäå  åúãåáò  ìãåâ  úà  ãåàî  åàéìôäíãå÷ä  éáøä  ìù  úèìçåîä  ,ììëì íò  
ìàøùé. 
 

äáùçîä  íðéàù  íéèôåù  äùåìù  ìù  íéøáã  íä  åìàù  íéãåäé  , úà  äøéáâä
äùåçúä ,ìë ìéòì äúìéâå ,ù"àéùðäìëä àåä  "å"äùî úîàúîà åúøåúå ..." 

 
ìòäòåîùä  éô    ,äøåùáä  øáã  òéâä  æàî  ,ë  éåøù"÷  åîãà"øèéìù  "à äçîùá  
äìåãâ. 
 

íééúðáéôúìù  øñîð  èéìù  éáøä  ãøéé  äçðî  úì"à  úéáìäèîì  ùøãîä   ,
éìò äîéáäå 'èéìù éáøä ììôúî"àéøùú ùãåçá  , äúðáð– úåæéøæá ìòäîå÷î . 
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äîëë  ìù  åñðëä  éðôì  úå÷ã  "÷åîãà  "ø  èéìù"àäçðîì    , ùøãîä  úéáä  àìîúð
äô  ìà  äôî  ,  úøéùùëå"ïãéãçöð    "éôá  ìë  ,äìåãâ  úåùâøúäá  íìåë  åðéúîä  ,éôöå '

äáø ,åáìèéìù éáøä ìù åà"à. 
 

ñðëéäáë  "÷åîãà  "øèéìù  "à  äøáâåä  äøéùäåîå÷îî  ãçà  ìë  åìãúùä  íìåëå   ,
÷ä éðô úà úåàøì 'úò äúåàá. 

 
úåðéöøë  éðô  ìò  äëåñð  äúéä  úãçåéî  "÷  åîãà"øèéìù  "à  , åãîò  åîå÷îì  åëøãá

êøãä  êøåà  ìëì  íéáø  íéãìé  ,  éáøäåèéìù"àä÷ãöì  úåòáèî  íäì  ÷ìéç    , ïîæ  êùî
 éãáø ,÷ä åéðô åéä äìéôúäî åúàöá íâ 'úåéðéöøãçåéîá ." 

 
  נקבע  בבית  המשפט  כי  הספרים ח"תשמ'ה  )  נובמבר19(    מרחשוןז"כ  הבהיר  ביום

 .בתוך כמה ימים) 'ד"אגודת חסיד חב'לספריית  (770- למקומם בפועל ממש ליחזרו
 

 . עוד לפני שבת770- שהספרים יגיעו לרצה הרבי
 

  של רובם  ,העולמיעם  הראשונה  כינוס  השלוחים    התקיים  בפשבת  באותו
 . חזרתם של הספריםלכבודכסלו '  ליום ב770-השלוחים נשארו ב

 
 וחילק"    בשלום  אל  בית  אביושבתי  "ה"  קודש  הגיה  הרבי  את  מאמר  דשבת  לפני

  של  המאמר ה"חסידים  קישרו  ד.  ז"ביום  ראשון  שלאח,    לשלוחיםהקונטרסאת  
  הערות  ונמצא 4  בהגיהו  את  המאמר  הוסיף  הרבי  ולהעיר  אשר(,  הספריםלהחזרת  

 "). נצחדידן" כמנין 216 של הערות במאמר כ"הסה ז"לפי
 

 :'ושבתי בשלום'צילום מהשער של מאמר 
 

וכן  בעת ,  של  הרבי'  נראה  שמחה  גדולה  על  פניו  הק'    קודש  היהשבת  במשך
 .ההתוועדות

 
  חזרו ח"תשמ'ה  כסלו'  ב,    יום  שני  לסדר  ושבתי  בשלום  אל  בית  אביהבהיר  ביום

 .770-הספרים למקומם האמיתי ב
 

  בשורה  טובה משנתבשר"  "  יעקב  רגליווישא:  "  חומש  דיום  זהמשיעור  להעיר"
 . 61" ובמרוצהבשמחה" "נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת..

 
 כתב אך  הרבי  ,    גדולפרסוםרצו  לעשות  את  הענין  ב'  ד"אגודת  חסידי  חב  'חברי
 :בחשאי' להם שיה

 
 בלחש  הסדר  בזה  שינתנו  –'    הנפש  והגוף  וכוובמנוחת  בקיום'    יהישעתה  יוןוכ"
 "ל"וק בלחש ל"וכהנ
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 . ללוחות שניות אשר ניתנו בחשאיז" אקישרו חסידים

 
והרבי ,  770-  הספרים  לשהגיעו  לפני  -  בצהריים  2:00  נסע  להאוהל  בשעה  הרבי 

 .ספריםמספר ) לרבי( שיביאו להאוהל 770-הורה שכשהספרים יגיעו ל
 
  בחוץ  על  מנת  לקבל  את שעמדו  כי  ביום  זה  הדגיש  הרבי  בפומבי  לאלו  יצויין 

 :הספרים שנצחונם של הספרים מתבטא אך ורק בלימוד הספרים

 
  דער  טייטש  אז  מיר איז"    נצחדידן"וואס  ".    נצחדידן  "זינגעןמהאלט  אין  איין  "...  

ן  פענצטער  אז 'זעט  דורכ'מ:  ךפרעג  איך  ביי  איי.    הנהגה  וועלן  מנצח  זייןאונזערמיט  
און ,  גאר)  קען  זיצן  און  לערנען  תורה'אנשטאט  דעם  וואס  מ(  שטייט  מען  נאכאנאדשעות  

קוקט  שוין  אף 'קוקט  אף  די  קלאפן  און  מ'און  מ,    אף  די  שייגלען  פייגלאךשויןקוקט  'מ
ל   אימצען  אריינשלעפן  מיט  דיר  אז  ער  זאךאפשר  קאן  מען  נא:  טראכט'  און  מבוידעםדעם  
 ? זיצן און לערנען ניטאויך 
 

אט  דאס  וועט  פארשאפן  א  נחת ..    אז  דערמיט  וועט  איר  עפעס  אויספירןאיר  רעכנט
און  אז  איר  וועט  שטיין  דא ,  רצועוועט  זיי  בריינגען  איצטער  אה'  אז  מספריםאט  די  ?  רוח

דא 'און  וועט  ארום  קוקען  זיך  צי  ס)  לכל  הרוחות'  הראה  באצבעו  הק  (ארוםארום  און  
פרעג .  דא  מערניט  ווי  א  מנין'  טומעלען  מערניט  ווי  אין  תורה  צי  סוואסאסאך  מענטשען  

האלט  אין  איין  טומלען  טעג 'מ..  כ"אעכו..?  דאס  אן  ארט  אין  שכלהאט:  איך  ביי  אייך
 ) .אנשטאט זיצן און לערנען(נאכאנאד 

 
איז !  דן  איז  וויל  אז  די?    פיר  איך  זיך  אזוי  בפני  קהל  עם  ועדה  פארוואס)  איצטער(

וויזט  נאך  בפהרסיא  אז  דערמיט  וועט  איר  אויספירן  און 'און  מ.  הנהגהדאס  אט  דער  
וואס  רעכנט ..  ?וואס  האט  איר  אויסגעפירט)  :  בקול  רם(  איך  ביי  אייך  פרעג!..  מנצח  זיין

.. שעות  נאכאנאד..  שעות  נאכאנד  היינט  און  נעכטן..    מיט  אזא  מין  הנהגהזייןאיר  מנצח  
 ארוםאון  דא  שטיין  אלע  !  דאס  איז  דאך  א  חוכא  וטלולא..  היפך"    נצחידןד  "שרייעןאון  

האט  צוזאמענגעקליבן 'און  ארום  און  בארימען  זיך  אז  מען  האט  אויפגעטאן  אז  מ
זאלן  זיך  ארום  שטיין  פוסט  און ,    אידן  וואס  דארפן  זיצן  און  לערנען  תורהצענדליגער

מיט  וואס  ווערט ,    א  חסידזאי'  אז  מוויזן]בא[וויל  זיך  'בשעת  מ.    שעות  נאכאנאדפאסט
 ". נצחדידן"אז ער האלט אין שרייען ? דאס

 
 ... און אלע אויךאויךמיינט דיר 'מ) לאלו שעמדו שם' והראה באצבעו הק (
 
ו סלכ'    מסופר  אשר  הרבנית  שאלה  מהרבי  לפשר  תוגבתו  בבמסומךממקור  ( 
: ז"מוכרח  לעורר  ע'    הי  למה62כסלו'    ויצא  זפ"  הרבי  בהתוועדות  שהסביר  ז"  ועל"כנ

  ייתכן  שישמחו  וירקדו שלא  "להיות'      כול"  שהמצב  בפועל  אינו  כפי  שצלהיותוהוא  
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זה ...    על  חשבון  ביטול  תורה  –'  כו'  רצוי  אף  שכוונתם  –'    שעות  כוג"שעות  ע
אבל  לא '    זמני  אכילה  ושינה  כוחשבון  על  ל"שחסידים  רוצים  לשמוח  בשמחה  זו  צ

 ")העולםשאז צריכים לשכוח על על חשבון זמני הלימוד 

 
-  שהיו  ארגוזים  בספריםחבילות  ,  770-  השעה  שלוש  הגיעו  הספרים  לבסביבות 

 אגודת"  חברי  י"  ערב  בהתרגשות  770-הוכנסו  ל,    ארגזים  קרטון  ושקית  ניילון  נוספת13
  .) מר יוסף שוסטאקד"העובעת החזרת הספרים נוכח גם " (ד"חסידי חב

 
 :םתמונות מהספרים חוזרי

 
הרב  אברהם ,  של  הרבי'    התחתון  בסמיכות  לחדרו  הקע"  הונחו  בגהספרים  ארגזי

ומזכירי  הרבי  יצאו '  ד"אגודת  חסידי  חב  'וחברי,  63  ברכת  שהחיינואזשמטוב  בירך  
 .בריקוד
 

הספר  הראשון .  )אשר  שהה  אז  בהאוהל  כאמור(  כמה  ספרים  להרבי  נשלחו  מיד
 מזמור"'  הי'  אוהל'לשלוחו  לה  מנתשעלה  בהשגחה  פרטית  מתוך  החבילות  על  

ועוד  ספר )  שעליו  יסופר  לקמן"  (  אמונהדרך"  נשלח  להאוהל  הספר  כ"כמו"...  לתודה
 .שלישי

  
 מ"לר"    אמונה  דרך"  באותו  שבוע  הורה  הרבי  להדפיס  מחדש  את  הספר  עוד  ואכן

 'ח"אגו'אחד  מהספרים  בספריית  '  שהי,  ")  הקודשעבודת"מחבר  הספר    (ל"גבאי  זצ'  ן
 . ל"כנ'  לרבי בעת היותו בהאוהל הקשהביאו
 

 :'דרך אמונה'צילום מהשער של 
 

, מ"  מלהוסיף"  64'ד"אגודת  חסידי  חב'  הרבי  לספריינים  דספריית  הורה  כ"כמו
גם '    הגיהרבי,    גם  רצה  שהספר  יודפס  באותיות  מרובעותהרבי  ".ז"בעיקר  לזוהר  ותקו
 . בלבד' ארבי לדולר  הי"גם מחירו של הספר נקבע ע, ה פעמיםאת הפתח דבר כמ

 
כדי  שיצא  לאור  ויוכלו  ללמוד  בו ,    לזרז  את  ההתעסקות  בדברהרבה  הרבי

וכל  כמה  שעות  ביקש  לשמוע  דיווח  מהתקדמות .  הספריםבסמיכות  לזמן  החזרת  
 .העבודה
 

יצויין  שבהתוועדות  השבת  הקרובה (כסלו  '    נדפס  לאחרי  יומיים  בההספר  ואכן
 ). ר הספר האמומתוךביאר הרבי ענין 

 
  ברחבי ד"  ריכוזי  חבבכל  ספונטני  והריקודים  פרצו  באותו  יום  באופן  השמחה 
 .תבל
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' אורח  הכבוד  הי,  כסלו  התקיים  החלק  המרכזי  של  כינוס  השלוחים'  ב  במוצאי
  הספרים  מר  יוסף  שוסטאק  אשר  דיבר  על  ניצחון במשפט  המפורסם  ד"כמובן  העו

יוק  מה  עליהם  להגיש  בעת  המשפט   שהרבי  ידע  בדראו  –  ד"  העו–הספרים  ואיך  שהם  
, אברהם  שמטוב:    הספרים  הרבניםלמשפטוהודה  נרגשות  לאלו  שעסקו  במרץ  ',  וכו

,   בכינוס  היתה  מאוד  מרוממתהאוירה.  יצחק  ווילהלם,    לויןב"שד,  יהודה  קרינסקי
 .770- הספרים להחזרת על פני החסידים בעקבות שרתהושמחה גדולה 

 
 :תמונת שוסטאק

 
כמה  שלוחים  שאיתם  עמדה ,  א"  נכנסו  אל  הרבנית  זיעח"תשמ'לו  הכס'  ב  למחרת

וכשדובר  בענין .    עבור  שחרור  הספריםט"  לאחל  לה  מזמ"ע,    ידידותבקשריהרבנית  
  על חזרהוהיא  ".  יעצט  וועט  זיך  דאך  אנהויבן  א  נייע  תקופה..  נו",    היא  אמרההספרים

 .משפט זה פעמים ושלש
 

הכריז  הרבי  לאחרי  תפילת ")    הבאהלשנה("  ט"תשמ'כסלו  ה'  ב  בליליש  לציין  ש
 !"  יום טובגוט) " כסלוח"דמוצאי ר(ערבית 
 

  כמה  ימים  לאחרי  החזרת –  65ח"תשמ'  כסלו  הד"  התוועדות  יושבסוף  יצויין
ובטרם  צאתו  פנה  לפתע  אל ,    קם  הרבי  ממקום  מושבוההתוועדות  בסיום  –הספרים  

 כשהוא"    בשלוםפדה"ניגון    לנגן  בקול  רם  ובצורה  נפלאה  את  הוהחלהמיקרופון  
 .  בעוז להגברת השירה הנלהבת'  להניף ידיו הקבצאתוממשיך 
 

 את  הגדיר  הרבי  ח"תשמ'טבת  ה'    יש  לציין  שלאחרי  חודש  בשבת  קודש  הכ"כמו
 . רצון לדורותוכעת"  נצחדידן"טבת כ' יום ה

 
* * *
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תוכן ,  ו  במשפט  חדש  נגד  הרבי  עצמו  שכנגד  פתחו  תיק  חדש  והתחילהצד  ז"לאח
  דבריו  של  הרבי  בקשר  למשפט  הספרים  גרמו  לאלימות  אצל לוישכאהמלשינות  היתה  

 .  לתוצאות בלתי רצויותוהביאו" קיצונים"
 

 . לאחרי חודשז" הורה השופט שידונו עט"תשמ'ה באלול
 

טים   לפעול שהשופהיותר  קש'  כאן  הי.  הרבי  יעיד  במשפט  זהאשר    רצו  השני  הצד
היות  וטענה  זו  היתה  אישית  נגד (  צריך  לבא  לבית  המשפט  אינו  הרבי  אשריחליטו  
 ).ל"הרבי רח

 
אם  לבא  לבית   (יחליטו  בעצמםש  'ד"אגודת  חסידי  חב'  אז  לחברי  אמר  הרבי
נת מל    פעלו  בדרכים  לא  רגילים  ועל  טבעים  ע'ח"אגו'  חברי  ,)  להעידמ"עהמשפט  

 .משפטהעיד בבית הלא יבא ללפעול אשר הרבי 
 

על  מנת  להחליט  האם  הרבי ,  ו  תשרי  התקיימו  הדיונים  בבית  המשפט"כ  ביום
, הצד  שכנגד  באו  עם  עשרות  ספרים  חדשים,  )ל"ר(צריך  לבוא  לבית  המשפט  להעיד  

והנחות ,  וקלטות  ווידאו  בה  רואים  איך  שהרבי  מחלק  שעות  ארוכות  דולרים
להעיד '  א  ויכול  מבלי  כל  בעיעל  מנת  להוכיח  אשר    הרבי  בריא  הו',  מהתוועדויות  וכו

 .בבית המשפט
 

, כ  בענין  הבריאות"השופט  אמר  אשר  הגיע  למסקנא  אשר  השאלה  כאן  אינה  כ
ד  של  הצד "אשר  לכן  השופט  שאל  להעו.  א  מה  יוסיף  הרבי  בנוגע  לתוכן  המשפט"כ

ד  לא  ידע  בדיוק "והעו,  להעיד  בבית  המשפט)  ל"ר(השני  מה  ישאול  להרבי  אם  יבוא  
אשר  השופט  אמר  שאין  הוא  רואה  שום  סיבה  אמיתית ',  ופו  של  דבר  היס,  מה  לענות

  יום  רביעי הבהיר  יוםונפסק  הדין  בעיצומו  של  ,  לתועלת  המשפט  אם  הרבי  יופיע  בו
 " מעיד אינו המלך" אשר נ"תש'ה  תשריו"כ

 
המזכיר  הודיע  מיד  להרבי  והרבי  שאל .  12:00  הגיעה  הבשורה  בערך  בשעה  770-ב

שנה  זו אשר  הרבי  אמר  לו  שהגם  !  בחיובוענה  ?  לחיים)  770-ב  (האם  אומרים  למטה
 .'בהגבלה וכו' שיהי מ"היא שנת ניסים מ

 
' אומר  כמה  ימים  לפני  שהי'  ולא  כהרגלו  שהי(  ביקש  הרבי  להסתפר  מיד  יום  אותו

 .)' את הספר וכומזמיניםמסתפר והיו 
 

, "  נצחדידן"כאשר  הקהל  שר  בהתלהבות  ,  3:15-הרבי  ירד  לתפילת  מנחה  ב
', כשהגיע  הרבי  למקום  תפילתו  הסתובב  לעבר  הקהל  ועודד  את  השירה  בידו  הק



  

  שמחה הרגישו  770-  אמרו  שכשהרבי  נכנס  אז  למנחה  ב770-הבחורים  ששהו  אז  ב
 ."שלווה ומנוחה" כעין מיוחדת על פני הרבי

 
', והרבי  עודד  את  הניגון  בידיו  הק'  שים  שלום'ץ  שרו  את  הקטע  של  "בחזרת  הש

ובסופו  המשיך "  אך  צדיקים"ו"  אל  תירא"שר  הקהל  את  הקטע  של  ,  התפילהבסוף  
 ".כי אלוקים"הרבי לדפוק על העמוד למשך זמן לאות אשר ימשיכו בניגון 

 
שיחה  של  אותו  לילה  עורר  הרבי  על ה  ובלילה  אמר  הרבי  שיחה  כל  חודש  באותו

" כי  בצרהעמו  אנו"  הרבי  גם  אמר  אשר  בעת  צרה  הרי  .'וכובנין  מוסדות  חדשים  
ובסוף  השיחה  בדברו  על  הגאולה .  ה  נמצא  כל  הזמן  איתנו  בעת  הצרה"שהקב

מען  געפינט  זיך  אין  א  מצב  פון  חירות :  "אמר  באותיות  אלו,  האמיתית  והשלימה
נמצאים  אנו  במצב  של  חירות  אמיתית "  [=אמיתית  למעלה  מכל  מדידה  והגבלה

 ]. למעלה מכל מדידה והגבלה
 

ונאמו  חברי ,  תקיימה  התוועדות  גדולהערבית  הפילת  לילה  אחרי  ת  באותו  מיד
ההתוועדות  נמשכה  עד  אור  הבוקר  בשירה ,  וזקני  החסידים'  ד"אגודת  חסידי  חב'

מען :  "התמימים  ביומנו'  וכפי  שהתבטא  א,  על  החסד  הגדול'  וריקודים  להודות  לה
יך  אליין האט  פון  ז'האט  נאר  געטראכט  אז  דער  רבי  זאל  געזונד  זיין  איז  צופרידן  און  ס

 ].א שמח ובדרך ממילא רקדנו"רק חשבנו אשר הרבי שליט" [=געטאנצט
 
  בסוף  ההתוועדות  הראשונה  הכריז  הרבי –  שבת  בראשית  –  זה  שלאחר  ק"בש

', והרבי  נטל  את  ידיו  הק,  ההתוועדות  התחילה  לפני  השקיעה',  שני  התוועדות  ד"ע
חסידים  קישרו  את  זה   .א"לכאו'  כוס  של  ברכה'  'ולאחר  ההתוועדות  חילק  מידו  הק

 . על הניצחון בהמשפטמהרבי " סעודת הודאה"לכמעין 
 

' שיאברהם  '    רח"  מר  חשון  התקיימה  חתונת  בנו  של  הרהח"  אדרראשון  ביום
  תשרי  הינו  מיוחד ו"  שסטאק  נכח  אז  בחתונה  ואמר  שהניצחון  דכמר  ד"  העו,שמטוב

 ".  הקלעיםמאחורי" לכל אלו שידעו מפרטי הענינים שידועכפי , מכל הקודמים
 
צורך '  נגד  הרבי  עצמו  ולא  הי'  והי  היות  בשעתוידוע  כל  כך  '    לא  היזהמשפט   (

  שהרבי  יצטרך  לבא  לבית כבדחשש  '    מה  גם  שהיד"לשתף  בזה  את  עדת  חסידי  חב
 .)ו" להעיד חמ"המשפט ע

  
  הבהיר  יום  שלישי  שהוכפל וביום.  ל"  הנד"  שכנגד  שוב  ערער  על  הפסהצד  ז"לאח
 . נפסק סופית אשר אין כאן טענה ומשפטנ"תש'ה טבת ט"י, ובבו כי ט
 

אחרי  שיצא )  נוסע  להאוהל'  כשהי'  כדרכו  בק(  באותו  יום  למקוה  הלך  הרבי
 !770-הרבי נשאר בו, " נצחדידן"שמהמקוה בישרו לו 

 
'   היות  והי–טבת  '  מסוימת  יותר  מה'    מבחי–ט  "ראו  בניצחון  זה  בתור  יו  חסידים

 .' וכו.ית להרבימשפט זה קשור איש
 

* * *
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 ר"אד'  נפטר  ביום  ואשר    –  ג"  שיתנו  לו  מהכסף  של  אביו  הרשז"  לאחביקש.  ג.ב

דת  חסידי אגו'כל  רכושו  לאשר  מעביר  הוא  היות  והוא  כתב  בצאוותו  (  –  ט"תשמ'ה
ק "כשהיו  על  שולחנו  של  )    במספר13(  את  הספרים  אתזוהוא  יחזיר  תמורת  ,  )'ד"חב

הרבי  הסכים  שיעשו ,  קיבל  מסבתואשר  ,  י"תש'ה  שבט  ד"ביוע  "נ  צ"רייוהמ  ר"אדמו
היתה  זאת  הפשרה  היחידה  אשר  הרבי  הסכים  לעשות  במשך  כל  תקופת (בזה  פשרה  

  שום ב"יכתוב  בעיתונים  וכיולא    וידבר  יחתום  שלא  ל"אשר  הנ:  והיא)  משפט  הספרים
 ).עד אזעושה ' כפי שהי(יטש דבר על ליובאוו

 
 נ"תש'  אלול  הח"כ  ,66דסליחות'  ג  –  יום  שלישי  שהוכפל  בו  כי  טובהבהיר  וביום

 . 770-למקומם האמיתי בע "נ צ"מהורי ר" אדמוק"של כ'  כל חפציו הקחזרו
 

להודיע  לרבי באותו  יום    סיפרו  כי  כאשר  הגיעו  'ד"סידי  חבחדת  אגו'  וועד  חברי
ניכר ,    הוחזרו  למקומם  כל  החפצים  שנלקחווכעת  הפרשה  הסתיימה  כל,  שברוך  השם

שאל ואז  ,  באופן  פיזי,    יישר  את  גווממשהרבי  .  כי  עול  קשה  ירד  זה  עתה  מהפרק'  הי
  לנו  הזכות  לענות  שאכן  זהו  סיום שהיתהולאחרי  ]  זהו  זה"[=?  איז  דאסדאס  ":הרבי
  יעצט נו"  :אמר  שדמתה  בעיננו  לנצח'  ולאחרי  דקת  דומי,  הרבי  נעץ  את  מבטו,  הענין

 ]. נו עכשיו נוכל לומר דברי תורה" [=67קען מען זאגן דברי תורה
 

ר "ק  אדמו"כ  אז  אם  זוכרים  איך  היו  מונחים  הספרים  בשלוחנו  של  שאל  הרבי
  יפתחו א"תשנ'  הה"ואז  הורה  הרבי  שלכבוד  ר,    אותם  חזרהשמו  ז"ועפ,  ע"צ  נ"רייוהמ

 .  ור כל הקהל עבע"צ נ"רייוהמ ר"ק אדמו"כשל ' את חדרו הק
 

  סליחות ק"קשור  לא  למכתב  דמוצש'    שלא  הי68  כתב  הרבי  מכתב  כללייום  באותו
 ד"  רמזים  עכ"חסידים  מצאו  במכתב  זה  כו,  צמועני    בפמכתב  םאי  תשרי  כ'  ולא  לו
 .הניצחון

 
 :מסגרת

 
   אשר  אמרו  הרבי–  69ו"תשמ'ה  כסלו  ד"  לציין  ממה  שמובא  במאמר  יוהמקום  כאן

קשורים  עם אשר  כל  גאולות  רבותינו  נשיאינו  היו    –ת  המשפט  כמה  ימים  לפני  התחל
ד  של "אם  ביום  יו(בזה  שנפלו  ביום  בו  אומרים  מזמור  זה  "  פדה  בשלום  נפשי"הפסוק  

                                                 
' עמד  "מ  התוועדויות  ח"תו  (א"תשנ'דסליחות  ה'  ג  וראה  בשיחת  יום  ,דסליחות'    המיוחד  של  רבותינו  נשיאנו  לגמהיחסלהעיר   66
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לומר  היום  בתהילים  כשהיו '  או  ביום  שלישי  אשר  מנהג  רבותינו  נשיאנו  הי,  החודש
  כסלו ג"  י":דו  נצחדי"  אשר  כל  תאריכי  –  'אבתרי'  ואף  אנן  נעני,  )'בעת  צרה  וכו

  אלול ח"כ,  נ"תש'  טבת  הט"י,  ח"תשמ'  מרחשון  הה"כ,  ז"תשמ'  הטבת'  ה,  ו"תשמ'ה
  לומר –ל  "  שאז  לפי  המנהג  הנ,)שהוכפל  בו  כי  טוב(  שלישיביום  חלו  .  נ"תש'ה

ה  שבתהילים  בו  נאמר  הפסוק "    אומרים  מזמור  נ–התהילים  כפי  שנחלק  לימי  השבוע  
 ".פדה בשלום נפשי"

 
   

* * *



  

 
            

 
wxt mizye mixyr 

"dpylme`yre meraw zxg`d " 
 

 
 :ח"תשמ'ה
 

 כפר  "עיתוןהופתע  עורך  ,  ח"תשמ'טבת  ה'    ה-  ויגש  ודש  פרשתקבת    לפני  שכשבוע
  הקודש מדברות  הלפרין  לקבל  הוראה  מהרבי  לפרסם  קטעים  ובדהרן    אהרב"  ד"חב

  למעשה הנוגעתהעיקרית  בהם  גם  מוסברת  ההוראה  "  ז"תשמ'  ויחי  הפ"בהתוועדות  ש
  בעיתון  כפר "העורך  דבר"ההוראה  היתה  לפרסם  את  הדברים  בעמוד  המיועד  ל.  "מיום  זה

  70טבת' ד שיצא לה"חב
 

 :צילום מהדבר העורך
 

 ק"של  כ'    הקמשיחתוטבת  הננו  מגישים  בזה  '    יום  הבהיר  הלכבוד("  ההקדמה  דברי
ת  ההוראה  העיקרית  הנוגעת   מוסברגם  בהם  ז"תשמ'ויחי  ה'    משבת  פרא"  שליטר"אדמו

והביאו  להתועררות  רבה ,    פרי  רבל"תדברי  קודש  אלו  נשאו  ,  ואכן.  למעשה  מיום  זה
. של  הרבי'  היו  למראה  עניו  הק")  השנהועצומה  ולפועל  חיובי  של  הוספה  רבה  במשך  כל  

 " טבת'  ההבהיר יום"ומני אז נקבע לדורות הלשון 
 

קבלת 'הרבי  נכנס  לבית  הכנסת  לתפילת  כש,  טבת'    ה–פרשת  ויגש    שבת  קודש  בליל
 במהלך.    עודד  את  השירהוהרבי"    נצחדידן"  הקהל  בהתלהבות  גדולה  את  הניגון  ניגן',  שבת

והאוירה  כולה  היתה )  כנהוג  בשבת  בראשית(התפילה  שילב  החזן  קטעי  נגינה  שמחים  
 . מאודחגיגית
 
.   השבתביום    התוועדות  קודש  של  הרבי–אלא  רק  הכנה  לעיקר  '    כל  זה  לא  היאך

  את קידמה"  נצח  דידן"בצהריים  נכנס  הרבי  להתוועדות  כששירה  אדירה  של    1:30בשעה  
  כיצד  יתייחס –  בקהלשרר  מתח  ,  שהרבי  עומד  לפתוח  בשיחת  קודש'  כאשר  ניכר  הי.  פניו

 ? הרבי לתאריך המיוחד ואיזה משמעות יעניק לו 
 

 :תמונה מהשלט
 

 ודשקבת  ש  ההתוועדות  הגדולה  במוצאי  הרבי  הסתכל  לעבר  השלט  שמארגני,  לפועל
הרבי  לא חשו  אשר  מן  הסתם  הגם  שכמה  יעצו  שלא  לתלות  היות  ש(  תלו  ח"תשמ'טבת  ה'  ה

 בשיחה  ומיד"  טבת'    הבהיר  היום"   כתוב  באותיות  מאירות  עניים'  היבו  )  לזהיסכים  
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  של פןובאוהכריזו  פי  שכבר  כ  "71והזכיר"    נצח-  דהספרים  -  דידן"הראשונה  דיבר  הרבי  על  
שבו ,  בשנה  שעברה,  טבת'  ה,    אודות  המאורע  שאירע  ביום  זה–  "  ניסאפרסומי  "-פרסום  

 ... הניצחון של הספרים–" דידן נצח"' הי
 
בבוא  יום  זה  בשנה ,  כלומר,  "'הימים  האלה  נזכרים  ונעשים  בכל  דור  ודור  גו"ו
שהיו  בפעם אותם  הענינים  "  נעשים"ז  "ועי"  נזכרים",  ז  מידי  שנה  בשנה"ועד,  ז"שלאח

  .. . . "בכל הקשור לנצחונם של הספרים" עת רצון"ו" יום סגולה" להקבע ל–הראשונה 
 

"c izin`d oegvipd" ocic– mixtqdc –gvp " 
 

  אודות –  פרסומי  ניסא  –כפי  שכבר  הכריזו  ובאופן  של  פרסום  ,    בפרשת  היוםלהתחיל  לראש  יש  לכל
 . הספריםשלהניצחון , " נצחדידן"' שבו הי, בשנה שעברה, טבת' ה,  ביום זהשאירעהמאורע 
 

  מודגשת שבו  [ז"בבוא  יום  בשנה  שלאח,  כלומר,  "'  נזכרים  ונעשים  בכל  דור  ודור  גוהאלו  והימים...  "
שהושבו )  רובם  ככולם(  הספרים  של"  שבויים  פדיון"ה'    לאחרי  שכבר  הי–השמחה  בפועל  ובגילוי  עוד  יותר  

,   מידי  שנה  בשנהז"ועד,  ]כסלו'  ב"    בשלום  אל  בית  אבישבתיו  "לסדרביום  שני  ,    ממשבפועללמקומם  
 בכל"    רצוןעת"ו"    סגולהיום"ל  להקבע  –  הענינים  שהיו  בפעם  הראשונה  אותם  "ונעשים"  ז"ועי"  נזכרים"

 .הקשור לנצחונם של הספרים
 

  שמכאן  ולהבא  צריך  לבא  לידי  חיזוק  והוספה  בלימוד  התורה –  בנוגע  לפועל  האמורהמורם  מכל  ..  
ובפשטות ".  נצח)  דהספרים  (דידן",    האמיתי  של  הספריםלנצחונם"    הבוחןאבן"וזהו  ,    וביתר  עוזשאתביתר  

, "  שיושבים  ועוסקים  בתורהעשרה",  ברבים  לימוד  –כולל  ובמיוחד  ,    להוסיף  בקביעות  עיתים  לתורה–
 ". התלמידיםפלפול"ו, " חבריםדיבוק"מתוך 

 
 )ח"תשמ'טבת ה'  ויגש הפ"שמשיחת (

 
  מועטים ורק  הקודש  בהתוועדות  השבת  נתנו  ליום  גושפנקא  של  מועד  תמידי  חותשי

 .השבוע בתחילת" ד" חבכפר"ידעו שהאות ניתן כבר בההוראה למערכת 
 

 : ק"תמונה מהתוועדות מוצאי ש
 

  עם  הוראות מהרבי  72  לוין  פתקא  מיוחדתב"טבת  קיבל  הרב  שד'  ו'    ביום  אלמחרת
  אספני כל"  להרבי  הבקשה  המיוחדת  של  ד"ע  (ודשק  תמפורטות  בקשר  למדובר  ביום  השב

'   אותם  לספרישיתרמו'  מדפוסים  נדירים  וכו,  הספרים  ומי  שברשותו  ספרים  מיוחדים
ובה  נאמר  בין  השאר ")  והכלללטובת  הציבור  ,    ליובאוויטשד"הגדולה  של  אגודת  חסידי  חב

 :אשר
 

 . . . מ" שכפשוט הכונה לבפו–בהמשך להמדובר אתמול 
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 אולי  –  לשלחו  להמתאימים  לזה  –'    להיות  מכתב  בקשה  מהנהלת  הספריךצריכן  

 .או גם לפרסם במכתבי עת. בצירוף תוכן מקוצר מהמדובר בזה
 

  אולי  גם –.  ל"להמתקבל  בקשר  לבמדובר  בהנ'  מקום  מתאים  בהספרי'  כדאי  שיהי
 .'חותם שיוחתם בהס

 
ק "שך  להוראת  כבהמ:  "בנוסח  הרגיל  לוין  הכין  בהתאם  לזה  מודעה  וב"  שדהרב

ד  ובגלוי "סגנון  מיוחד  לחסידי  חב"מיד  כתב  לו  הרבי  ..  '  א  בשיחתו  הק"ר  שליט"אדמו
 . "למלאות כפשוט' אלא רצון אם  בעולמהםאין לו', וכו

 
ז  כתב  לו "ע,  בהתאם  לזה  כתב  נוסח  חדש  בו  הזכיר  את  משפט  הספרים  והנצחון

 :הרבי
 

 .'וכוט והזכרונות "יעורר מחדש את כל השקו
  

  יום –ד  שבט  "בקשר  עם  יו"ואז  כתב  הרבי  בעצמו  את  נוסח  המודעה  שמתחיל  
 –ד  "נשיא  אגודת  חסידי  חב,  ע"צ  נ"ר  מהוריי"ק  אדמו"הסתלקות  של  כ-הפטירה

ראה "(".  .  .  ליובאוויטש–ד  "ספריית  אגודת  חסידי  חב",  שלה'  ומייסד  הספרי,  ליובאוויטש
 ) צילום
 

 :בהנוגע לחותם כתב הרבי
 

" מבצע  ספרים"ל  "  ולכן  עיקר  החותם  צ–  מבצע  זהוכלו  לשער  תוצאות    שי–מטרתה  
 :את הנוסח לחותמת קבע הרבי.ב"וכיו

 
 מבצע ספרים 

  הקהל–שנת תשמח 
 
 
 :ט"תשמ'ה
 

וכשחזר ,  )ז"לאחבשנים  נהג  גם  וכן  ('    הרבי  הלך  להאוהל  הקט"תשמ'טבת  ה'    הביום
  ענין  הספרים עםטבת  קשור  '  ובה  הוראה  מיוחדת  שהיות  וה'  אמר  הרבי  שיחה  בביתו  הק

  יקנה חדאל  שכ'  לכן  כדאי  הי")  איז  דאך  א  טאג  וואס  איז  פארבונדן  מיט  ספרים'ס"(
 :"ספרים קנין" נתן הרבי דולרים עבור הז" ומיד לאח,'ספרים וכו

 
נקשר  גם  ענין  זה ,    המנהג  לאחרונה  לקשר  עם  ענין  הצדקהפ"וע...    זה  קשור  עם  ענין  הספריםיום"

 :דוגמתו בעבר' דבר שלא הי,  חידוששל ובאופן ,)דהספרים(
 

ועכשיו  נוסיף  עוד  שטר ,    מהאנשים  ונשים  והטףא"לכאו,  הסיום  הוא  בחלוקת  שטר  לצדקה,  כרגיל
או  לתת  ליהודי  אחר  שהוא  יקנה  או ,  או  בתיקון  ספרים  ישנים,    חדשיםספרים  כהשתתפות  בקניית  –אחד  



  

י  שהונהג  לאחרונה  שישתדלו  לקנות  ספרים  של  פנימיות כפ,    ספרי  פנימיות  התורה–  כולליתקן  ספרים  
 ")פ"ולא רק ללמוד את הענינים באופן שזוכרים אותם בע( שכבר באו בדפוס התורה

 
 
 
 :א"תשנ'ה
 
 ודשקבת    בליל  שכבר,  שרוי  בשמחה  עצומה'  הרבי  הי,  א"תשנ'טבת  ה'    הודשקבת  בש

וכן  במשך  התפילות  כאשר ,  "חנצ  דידן  "ניגוןבהכנסו  לתפילת  מעריב  עודד  הרבי  בידו  את  
  חלוקת  המשקה  בהתוועדות בעת.  הרבי  מעודד  בחזקה'    הי"דידן  נצח"שילבו  את  ניגון  

 ,'ראריגו'    שילמןזיאור  שנ'  ר,  העולמית"  ד"  חסידי  חבאגודת"  ניגשו  חברי  ודשקבת  דש
לקבל ,  דוד  רסקין'  ר,  קרינסקייהודה  '  ר,  משה  הרסון'  ר,  אברהם  שמטוב'    רא"ויבלחט
 , חדקובא"חמ' לר הסתובב לשמאלו ומזג גם –אחרי שהרבי מזג להם , המשק

 

 
" ziad lkyidi 'xecgmixtqd ly mpkeza " 

 
 : טבת בעבודה' בהתוועדות זו ביאר הרבי ענין ה

 
  על  ההנאה  דהגוף  כביכול  שלמעלה  יש שרומז"    נהנה  מהגוףשהגוף  ירח  "–  של  חודש  טבת  ענינו"
רא  היינו  שחודש  טבת  מורה  על  שלימות  הבירור  התחתון  שאין  תחתון  למטה יש  הנב,  למטהמהגוף  ,  האמיתי
 .בתחתוניםדירה ' להיות לו ית) נהנה( נשלמת התאוה ז"שעי, נעשה חד ממש עם יש האמיתי, ממנו

 
' ג(שציורה  '  מודגש  ענינו  של  אות  ה]  שתוכנו  בירור  התחתון[  שבחודש  טבת  גופא  –טבת  '    של  הענינו

  נעשה  בירור ז"שעי'  רומז  על  מעלת  המעשה  שבעולם  העשי)    העליון  והימניהקונפסק  קו  השמאלי  ,  קווין
 .הפיכת הגלות, בשלימותהתחתון 
 

 א"  לבתים  ציבוריים  והן  בנוגע  לבתים  פרטיים  דכאובנוגע  יש  להוסף  ביתר  שאת  ויתר  עוז  הן  ולכן
 חדור  שכל  הבית  יינוה"    מלא  ספריםבית"  ובלשון  הידוע  ח"תפילה  וגמ,  תורהשנעשים  בית  ,  מישראל

 ."בתוכנם של הספרים
 
 
  ניסך  ועל על:  "  בקול  רם–בסוף  ההתוועדות  התחיל  הרבי  לנגן  להפתעת  כולם   

  הרבי  הניף  את  ידו   –  הכתב  להעלותו  על  פשראי  זה  מחזה  שא'  הי,  "נפלאותיך  ועל  ישעותיך
 .הימנית במשך דקה ארוכה בלי הפסק ובחוזק רב

 
  חדקוב  ובדבריו א"חמ'  כאשר  באמצע  הגיע  ר,  רבתי  התקיימה  התוועדות  ק"שצבמו

  שקיבלנו  בחזרה  את  הספרים רק  שלא"    נצח–  דהספרים  –  דידן"הסביר  את  הענין  של  
  שהמיוחד  בפרשת זהגם  דיבר  בלהט  ובהתרגשות  על  !  בהספריםאלא  גם  את  האמונה  



  

  החזרת על  –'    ביותר  משאר  המבצעים  וכו–  בעצמו  פעל  ופועל  שהרביהספרים  הוא  
 !ספרים למקומםה

 
 :ל אז"צילום השער של התשורה שי

 
 :ב"תשנ'ה
 

דוקא ,    הואהאמיתיהפדיון  שבויים  וניצחון  הספרים  אמר  הרבי  אשר    ב"תשנ'טבת  ה'    הביום
מזה אשר  ].    בהלימוד  בספרים  אלו–כולל  ובעיקר  [  של  תורה  ספרים  בלימוד  ניתוסף  עוד  יותר  ז"כאשר  עי

עורר  הרבי  על כ  "  כמו,מו  חיזוק  והוספה  בלימוד  ספרים  של  תורה  עלהביאטבת  צריך  '  שיום  ה,  מובן
 .770-רו למקומם האמיתי בז ועדיין לא חברוסיא' הספרים הנמצאים בשבי

 :צילום מקניית ספרים הידוע
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  ספרי  וכתבי  רבותינו  נשיאינו  בספריית של"    שבוייםפדיון"והקשור  עם  השחרור  ,  טבת'  ה,    זהיום

 .דורנו נשיא ר" אדמוח" מוק"שבנשיאותו ובהנהלתו של כ,  ליובאוויטשד"חבאגודת חסידי 
 
 ז"ועי"  נזכרים"הרי  ,    שכאשר  מגיע  יום  זה  מידי  שנה  בשנה–"  'גו  האלה  נזכרים  ונעשים  הימים"ו

 . שנפעלו בפעם הראשונההענינים "נעשים"
 

  ניתוסף  עוד ז"דוקא  כאשר  עי,  כמובן  וגם  פשוט,    הואהאמיתיהפדיון  שבויים  וניצחון  הספרים  ...  
טבת  צריך '  שיום  ה,  מזה  מובן].    בהלימוד  בספרים  אלו–כולל  ובעיקר  [  של  תורה  ספרים  בלימודיותר  
  ספר –  פ"  בתורה  שבעהראשון  "ספר"מתחיל  מה,    עמו  חיזוק  והוספה  בלימוד  ספרים  של  תורהלהביא

 .המשניות
 

 ציון"  כמפורש  בפסוק  –  מביא  לדידי  פדיון  הכללי  דהגאולה  הספריםוד  יותר  איך  פדיון  ע  מובן  ז"ועפ
 –]    ופדיית  הספריםהניצחון  אמתיות  ל"  כנמתבטא  שבזה  [  התורהלימודשעל  ידי  .  א.ז,  "'גו    תפדהבמשפט

  כל אין  "–  ל"  כמאמר  חז–ות  מתחיל  מספר  המשני,  הספרים  לימוד  י"ובפרט  ע".  ציון"נעשה  הפדיון  ד
 ". אלא בזכות המשניותמתכנסותהגלויות הללו 

 
 . הלימוד בספרים שכבר נפדוי" ע– עוד יותר מודגש" תפדה במשפט ציון"וה
 

טבת  צריך  להביא  לכל  לראש  חיזוק  והוספה '  דה    שהמאורע–שמזה  מובן  גם  בהנוגע  לפועל  ,  ולהוסיף
  שזה  פועל  שמפדיון  הספרים  באים  תיכף  לפדיון –משניות    המלימודכולל  ומתחיל  ,  בלימוד  הספרים

 יקיימו  רואה  שהחלטות  אמיתיות  הן  ובודאי  ה"  הנה  כיון  שהקב–  עצם  ההחלטות  בזה  י"וע.  ל"כנ,  הגאולה
 .הרי ההחלטות עצמן פועלות ממש כאלו למדו את המשניות, אותן

 
  עם אורו  "–האנשים  והנשים  והטף  ,  "נובבנינו  בבנותי'    ובזקנינו  גובנערינו"ש  –ועוד  והוא  העיקר  ...  
,   בארצינו  הקדושה–  ובפרט  בכלל  ביחד  עם  ההחלטות  טובות  בנוגע  לצדקה  ומעשים  טובים  –"  ענני  שמיא

 . ומיד ממשותיכף .השלישיובבית המקדש , ובהר הקודש,  בירושלים עיר הקודש–ושם 
 

 ) לפני חלוקת הדולרים לצדקה– ב"תשנ' הטבת' ה' משיחת יום ג(

 
 פדיון"הרי  זה  יפעול  ה'    שיקנו  ספרים  וכול  ידי  זהשע,    אמר  הרביז"  לאחודשקת  ובשב
 .  'ד"אגודת חסידי חב' למקומם האמיתי בספריית יחזרווהספרים , "שבויים



  

 

dn leki e`k"`r zeyrl "nmiieay oiicry mixtqd zectl ? 
 

' בדורינו  זה  מודגש  גם  ביום  ה)  לם  על  העוי"  של  בנבתיות"התוקף  והבעה"  (  אליו  יהודהויגש"  דהענין
 ):טבת' ימים מה' היא בתוך הג, טבת' ושבת זו ז, " שבתאקמי", ביום חמישי' שהי(טבת 

 
לכך '  באופן  שהי,    הספרים  והכתבים  של  רבותינו  נשיאינושל"  שבויים  פדיון"  זה  קשור  לשחרור  ויום

 ).פט הפדרליבבית מש(לעיני כל העמים , ע"אוה) משפטי( מוהסיועההסכם המלא 
 
  הנמצאים ע"נ)  ב"מוהרש  (ר"  ושל  אביו  אדמור"  אדמוח"מו  ק"  ישנם  עדיין  ספרים  וכתבי  יד  של  כאך

גם ,    המלכותפקודת  שגם  בהנוגע  אליהם  כבר  היתה  פ"אע,  במדינה  ההיא  ועדיין  לא  הוחזרו  למקומם'  בשבי
 .שישחררו אותם, ע"של אוה
 

 ? הפדיון וההשבה של הספרים והכתבים לזרז אתכדי לעשות בפועל א"מה יכול כאו... 
 

 : לכך פשוטההתשובה
 
, ב"  שיביא  לביתו  ולספרתו  וכיוי"  ע–יעשה  ענין  דוגמתו  ,  וטףאנשים  נשים  ,    שכל  אחד  ואחתז"עי

 .שלו"  מלא ספריםבית"בהוספה על הספרים שיש לו מקודם ב,  חדשים בדברי תורהקודש) וכתבי(ספרי 
 

הן  כאלו  הנדפסים ,    שבכל  שבוע  נדפסים  ענינים  חדשים  בתורהכוןמי,    דבר  קל  לביצועז"  הוכיום
וכן  להוסיף  עוד  ועוד  בקבלת  ובקניית ,    דבר  קל  לקנות  את  הספריםז"במילא  ה,  חדשים  –ועוד  ועיקר  ,  מחדש
 .ספרים

 
ולקיים  זאת  בהקדם ,    לקבל  את  ההחלטות  בזה  כבר  עתהשיתחילו  –  משובח  ז"וכל  הזריז  ה...  
 כ"על  המינוי  לקבלת  ספרים  חדשים  שיוצאים  לאור  אח)  וכן  לשלם(  הזמנה  מראש  עשיית  י"כולל  ע,  האפשרי

  מקבלים  אותו הספרובשעת  ההוצאה  לאור  של  ,  ")פרענומערמטן"בלשון  הידוע  הנדפס  בכמה  ספרים  (
 .המנויים תיכף ומיד

 
  כולל ,לתת  ספרי  קודש  הנדפסים  כמתנה  לאחרים,    ישראלממנהג  ראוי  ונכון  הדבר  לנצל  את  כ"כמו

 .ב"וכיו או לפני חג  שלהםלקראת שמחה , ילדים קטנים
 )ב"תשנ' הויגש פ"משיחת ש(

 
 

  ניצחון  האור  על -"    נצחדידן"יום  של  ,    לחג  ולמועדנקבע"  טבת'  ה"  הבהיר  יום  
 .החושך
 
והגאולה '  והפדי"    נצחדידן"להנזכה  ,  זו'    ופדיומגאולה"    נצחדידן"  שמר"ויה

 !ממש , מידתיכף ו, האמיתית והשלימה
 



  

*   *   * 



  

 

  יד קודשכתבי
 

 בכלל וספרים ספרים להדפסת בקשר דורנו נשיא ר"אדמו ק"מכ קודש יד כתבי
 ".נצח - דהספרים - דידן "אשר ר"אדמו ק"כ י"ע נקבע בו טבת' לה בקשר

 
 

  בו קבעע" נב" מוהרשר" אדמוק" דכק"מאג'  הלכרך"  דברפתח" צילום מעמוד הב"מצו
 :ר"אדמו ק" הורה ככ"כמו "טבת' ה"את התאריך ל ר"אדמו ק"כ

 "בהקדם ל"להו מהיר"  
 

d"ocicgvp  "izin`d 
 

 בשנת שנאמר"  רביםמים "ה" על מאמר דר" אדמוק" מהגהותיו של כצילום ב"מצו
 ." משיח צדקינוי"ע בימינו במהרה נצח דידן כי )"במילים המוצוינות( בו כותב ז"תשי'ה

 
enc`"ixag "c - mcwitz ipgexd 

 
 כדי תוך'  הקבחדרו התחלת המשפט בנידון הספרים הרבי קרא להרב יהודה קרינסקי לפני

הסיבה . מסר הרבי בידו כמה עמודים בכתב יד קודשו בקשר לענינים שדיבר, פ"בעהדבור 
, היתה שמפני חשיבות וחומר הענין הרבי לא רצה להסתמך על זכרונו בלבד, בפשטותלכך 

 וכדי שלא לשכח שום פרט, כדי למנוע טעות, יו בידו בכתביה'  הקשדבריואלא 
 ). הובא בפנים הסיפורהמכתבפענוח (

 
 

ixtq" xve` miciqgd" 
 הספרים ד"מדפיס בעיתונים ע' הי אשר ש"מאנ'  לאר" אדמוק" בזה מכתב שכתבו כמובא
 ".דים החסיאוצר" ספרי ד" לכתוב עמ" שלו עהכתיבההרבי כותב לו לנצל את כשרון . ל"היו

 
 

iqihxkixtqd ' 
 

 .ח"אגו ספרים מספריית פ"מלווה כמ'  הראשונות הרבי היבשנים
 ק" כי"רובו נכתב ע. (ר"אדמו ק" בזה צילומים מהכרטיסים בהם נכתב מה שהלוה כמובא

 .) הספרןי" וכמה נכתב ער"אדמו
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ò"ô éøáã ë"÷ åîãà"ø ò"ã é"è åìñë ,øáëù íéðù ðôì"æ æøëåä ë"íåé 

äøåùá "àáåîë åùá"ú ïî íééîùä ,àáåî äæá úîéùø ë"÷ åîãà"ø íåéî ä '
úáè äá ïúéð àåöîì åë"ë íéæîø ò"ã ä 'úáè. 

 
 .)ריגא ט"פ . טבת' ה', ג ליום אור(
 
 מאחי  ש"פ  לי  למסור  הוא  שחפץ  אמר.  ש"כק  לחדר  הקריאה  פי  על  נכנסתי  -
 מאמר  שמעתי:  "ענני.  ממנו'  מכ  קיבל  אם,  שאלתי  על).  בלינגרד  הדר  (י"נ  לייב
 המשי  מטפחת.  ע"אדנ  את  ראיתי  זה  בלילה:  הדבר  וזה.  ע"מאדנ  עמו  ביחד  ח"דא
. ח"תרס  בשנת  מראהו  כן'  הי  האחרונה  בפעם.  מאוד  עד  צוהלות  ובפנים  בידו
 כנסוונ  הדלת  את  פתחתי.  אריינגיין  קאנען  זיי.  היטל  דער  פאר,  ט"מז:  לי  ואמר
 בידו  וחיבקתיו  אליו  קרבתי  אז  –  קרב  מעט  מעט.  אחיך  ובניהם  אנשים  כמה
, אחדים  רגעים  כעבור  אבל?  יונגערמאן  דער  איז  ווער:  שאלני  ע"אאדנ.  אחת
 .דיר דאך קען איך! אה: אמר
 

 עצם  הוא  בגוף  הנשמה  ירידת:  הענין  קוטב"  (ונאוה  אני  שחורה  "ח"דא  אמר
 לעיין  צריך  פלוני  ממקום  לפרש  שיש  ואף.  א"ורדל'  דמל  באור'  והראי.  הנשמה
 שבין  וכחלק,  במציאות  אינו  שהדבר,  דנסיון  ענין)  ב"תקס  או  (ו"תקס  במאמר
 אצל  לשאול  וצריך)  'וכו  בוחן  שאינו  היוצר  וכמשל  יבחן  צדיק'  ד.  וברור  נסיון
 .ז"עד אחיך
 

 כל  ממני  ונעלם,  דבר  איזה  ד"ע  ושאלתיו  ע"אאדנ  אל  ניגשתי  ח"הדא  אחר
 .זיוןהחי

 
 .להפליא עד – בברור ראיתיו

 
 .יודע איני – זה' הי מקום או עיר באיזה

 
 יודע  יניא.  בשפתיו  ולעס,  הצדה  מעט  מוטה'  הי  כובעו.  ראיתי  לא  אחיך  פני

 .אחר דבר איזה וא, ציפורניו, פפירוסה אם
 
 .החתונה אחרי ע"אאדנ את אני שרואה' הב הפעם זהו

 
* * *
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 אגודת" של הגנבים של ספרי וכתבי רבותינו נשאינו שבספריית זהותם כשנודע מיד

,  הרבי בשתי התוועדיות על הפרשה והזהיר על ענינים מסוימיםדיבר" ד"חבחסידי 
 הראשונות' שג כוראים מובא בזה תרגום חפשי מההתוועדיות האלו הקלתועלת

 .לל כמובן שהתרגום הוא בלי אחריות כ. סרט ההקלטהפ"ע ושבהם נערכ
 

 

zecreezdi "ad fenz 'nyz"d 
 
 

  כמה וועבר,  וגם  יום  ההולדת  שלו,    כאמור  לעיל  יום  הגאולה  של  בעל  הגאולהזההרי  
 תורהשצריך  להעלות  בכל  עניני  ,  "  בקודשלהעלות"והרי  ישנו  הציווי  בזה  ,  שנים  וכמה

' היש  –  לומר  כך  יצלןלמנא    רח–שזה  לא  ,    ענין  הנוגע  לנשיא  בישראלכ"עאכו,  וקדושה
  חסידים  שלומדים  את שישבשעה  ,  "  בחייםזרעו"  שהיות"    בחייםהוא"אלא  ,  נשיא  בעבר

  כאן  למטה ממש"  בחיים  הוא"אז  ,  ועושים  וממלאים  את  התקנות  שלו,  החסידות  שלו
 .מעשרה טפחים

 
כמו  שהגמרא  מבהירה  כבר  את  זה  ומביאה  את ,    השאלות  שאחרים  שואליםונשאלת

  יודעת אהגמר',  וכו"    חנטייאחנטו"ו'  הרי  הייתה  לוי,  "'וכו  בכדי  חנטו  חנטייא  וכי",  זה
"   בחייםזרעו"  זמן  שוכל,  "  בחייםהוא"והמסקנה  היא  שנדע  ש,  ומביאה  את  זה,  את  זה
,   ילמדו  את  החסידות  שלוהמשיחוגם  אחר  ביאת  ,    עד  שיבא  משיח–  הרי  –'    יהישזה
ונלכה  באורוחתיו  נצח  סלה ,  ו  בדרכיו  אשר  הורנויורינו",  "  ורננו  שוכני  עפרהקיצו"'  ויהי
ביחד  עם  זה ,    מפי  משיח  צדקנו–  תורה  חדשה  –גם  לימוד  התורה  '    יהישאז  פ"אע,  "ועד

, עם  נשיא  דורנו,  וכולנו  וכל  אחד  מאיתנו  ילך  עם  הרבי  שלנו,    שלוהרביילך  כל  חסיד  עם  
ם שיכולים  לשאול  ושואלי,  הענין'  ואף  פעם  לא  הי,  "  בחייםהוא  "עכשיוובאופן  שכבר  

והגמרא  הביאה ,  זההגמרא  ידעה  את  ,  ב"וכיו'  ואמרו  קדיש  וכו,  "י  חנטו  חנטייאכד  בוכי"
  כל  הענינים  שיש  להם  שייכות עם"  בחיים  זרעו"ו"    בחייםהוא"ופסקה  שנדע  ש,  את  זה
 .לזה

 
ולא  אצלנו  בתוכו ,  שאם  בכל  הענינים  אמורים  להעלות  בקודש,    גם  מובןשמזה
אז  גם  זה  צריך  להיות ,  באופן  של  פרסום,  "  הוא  הכלנשיא"  שמדובר  עם  בגלל,  ובהחבא
ועד ,  ופעל  בגילוי,  וכיון  שהוא  פעל  ביום  הגאולה  הכל  כמו  שהוא  רצה,    של  פרסוםבאופן
ולא , מהמדינהוכנזכר לעיל שאיפשרו לו לצאת , "  שאסר  הוא  הפה  שהתירהפה"  כך  שכדי

  כל אתכבו  להוציא  שהם  יראו  שלא  יע,  אלא  שלחו  שלוחים  מסייעים  שלהם,  רק  איפשרו
 .הכתבים שלו וכל הספרים שלו וכל החפצים שלו ושיסעו יחד איתו

 
הרי  זה  גם  מובן  ומפורסם  מהסיפור  הידוע ,    החביבות  שהיתה  לו  להספריםוכאמור

שאמר ,  הצורר  ושונא  שלו  במיוחד'  ששם  הי,  בלענינגראד'  שאז  הוא  הי,  היציאהבשעת  
כיון  שהוא  בחזרה ,  ה  שיחררה  אותוסקווו  שמפ"שאע,    ובפרסוםבגילויבפירוש  



  

, במילא  ידעו  בדרך  הטבע  דבר  גלוי',  שידעו  שעוד  ידו  נטוי,  ברשותוללעניגראד  ונמצא  
עומדים  בסכנת  נפשות ,  שם.  ב.ג.  של  אלו  שעמדו  אז  בראש  הקברשותשכל  יום  שנשארים  

 .הוא ובני ביתו
 

, ה  בפשטותהוא  ענ,    לו  שלחלק  מהספרים  או  מהכתבים  לא  יאפשרו  לצאתוכשאמרו
והוא  פעל  את  זה  וסייעו ',  ועם  כל  הספרים  ועם  כל  הכתבים  וכו,    עם  בני  ביתוייסעשהוא  

בזמן ,  להיכן  שהוא  נסע)  בשעת(,  והביאו  את  הספרים  והכתבים  בשלמותם,  ויצאו,  בזהלו  
 .כמבואר ומסופר ומפורסם,  במקומות שלאחרי זהכ" ואחבריגאשבאו 
 

* * * 
 

  לבנין שבנוגע,  "ד"  חסידי  חבאגודת"התאספו  ,  מור  לעילכא,  להוסיף,  אבל,  צריכים
במילא  לכן  הוא ".  ד"חב  חסידי  אגודת"בעל  הגאולה  נתן  לכתחילה  את  הבנין  הזה  ל,  הזה

פטורה  מכל ,  אגודהבתור  ,  ד"חבכיון  שאגודת  חסידי  ,  לא  שילם  שום  מיסים  על  הבנין
  אלו ז"ועד,  ים  שנה  מאה  ועשרעד  פרטיתבנוגע  לזה  שהוא  גר  שם  בתור  דירה  ,  המיסים

הם  שילמו ,    שנה  בנוגע  לדירה  הזאתועשריםאז  עד  מאה  ,  שגרים  שם  בתור  דירה  פרטית
  שגם פ"אע,    הפרטית  שלוהדירהכמו  שהרבי  בעל  הגאולה  שילם  מיסים  על  ,  מיסים

מקום  שלומדים '  וזה  יהי,  שמתפלליםמקום  '  שזה  יהי,  עיקר  ענינו'  הי,  מדירתו  הפרטית
ויחד  עם  החסידות  של  כל ,  אביויחד  עם  החסידות  של  ,  דות  שלוושלומדים  חסי,  בכלל

  חסידות  הכללית  עד  החסידות  של שלעד  גם  להנשיאים  ,  ד"  חסידות  חב–  ד"נשיאי  חב
 .ט"הבעש
 

 זה  –  ל"  ומאי  קמ  –  וודאי  שכולם  גם  יסייעו  בזה,    גם  החליטו  באסיפה  הזאתשלכן
 השייכתבית  אשר  זוהי  ,  )  שזה  מפורסם  בלאו  הכיפ"אע(מפרסמים  אשר  ,  דבר  הפשוט

זאל דאס '  הוא רשם את זה וציווה אז מךוכ,    כך  רצה  בעל  הגאולה–  ד"  חבחסידילאגודת  
  כמו  שקראו  לזה –'  קופקע,  'ושטר  המקנה',  בשטר  קני,    עם  כל  הדבריםרעגסטרירן

ושיתפללו  בפרט ,  שיתפללו  בבנין  הזה,  ורצה  והנהיג  את  זה,    הבית  הזהשל  –ברוסיא  
 . הוא ישן ואכל ושתההרי שםש, הדירה הפרטית שלוגם  היתהששם באותו בנין 

 
ומי  שמכיר  יהודי  פשוט ,  ומי  שמכיר  יהודי  בכלל,  ר"ח  אדמו"ק  מו"כ  שהכיר  את  מי

  היהודי  הפשוט –שיש  לו  אמנם  דירה  ,    ובתכלית  הפשטותאצלומובן  ,  טותישבתכלית  הפ
ויש  לו  שם  גם  את  הספרים ,  והוא  גם  מתפלל  שם,    וישןושותה  שבה  הוא  אוכל  –בתכלית  

 כשלא  מתפללים  בבית  הכנסת  בעת  מן  הזמנים  –  תפילה  שםומתפלל  ,  ואת  התפילין,  שלו
אז ,  תורה  ותפילהשל  זה  ענין  הרי    כ"אבל  אעפ,    של  יהודי  פשוטיחיד  זה  אמנם  תפילת    –

אצלו נחשב  מה  ,  שאצל  היהודי  הפשוט  בתכלית  הפשיטות,  ספק  אין  זהאצל  אף  אחד  
שם  הוא  מחמם  תה  או  שהוא  מבשל אשר    בהדירהאפילו  החדר    –ירתו  דעיקר  בתור  
או  למד  ענין ,    פעם  אחתהתפללהוא  בה    הכל  זה  טפל  דטפל  לחלק  של  הדירה  ש  –  תבשילו

  זה  למעלה  הוא  יחוד יחוד"אשר  ,    בתניאש"  כמשזהו,  אפילו  הלכה  אחת,  אחד  בתורה
או  עם ,    מחזיק  בדירהושהוא,  בדירהבפרט  כשזה  קשור  עם  ספר  שהוא  השאיר  ,  "נצחי

 ". בחייםהוא" הזה כיון שהיוםוכאמור לעיל שהוא מחזיק שם עד , ב"כתב וכיו
 

רוצים  לשכנע  את איפא  ש,  במקום  שלו,  שימשיכו  להתפלל  שם,  גם  החליטו,  שלכן
  לומר  שבדירתו  הפרטית  העיקר  לא   –  ורחמנא  ליצלן,    פרטית  שלודירהזוהי  אשר  עצמם  



  

  שגם פ"אע,  ושינה'  קשור  עם  אכילה  ושתי'    הענינים  ששם  היאלא,  והלימודהתפילה  '  הי
 , ושינה של צדיק'  ושתיאכילה נחשבזה 

 
  צריכים  להשתדל  שימשיכו הריבמילא  ,  וכאמור  לעיל  אין  להאריך  בדבר  הכי  פשוט

 –  זו  שמלכתחילה  היתה  בדירה,  ולימוד  תורתו  במיוחד,  בתפילה  ובלימוד  התורה  בכלל
  הרי –  עד  שבעים  שנה  שלו  או,    עד  מאה  ועשרים  שנה  שלו  שנקראת  דירה  פרטיתפ"אע

  שהוא בשעהנשיא  אשר  ,  אלא  ענין  של  נשיא,  יותענין  של  פרטבזה  '  כבר  אז  זה  לא  הי
, כנשיאוהולך  לטייל  ,  ושותה  כנשיא,  ואוכל  כנשיא,  שיאנהוא  ישן  כהרי  ,  שותה  אוכל  וישן

 התלויים  עם  כל  הענינים    הרי  גם  שם  הוא  נשיא–  בבית  הכבוד  –וכשהולך  בבתי  שירות  
 להתווכחואין  שייכות  ,  שהיא  גם  תורת  חיים,  תורת  אמת,  כך  הוא  הדין  בתורתינו,  בזה

 .ד" כשאין בכלל קסכ"עאכו, ד"קס' על זה אפילו אם הי
 
 

* * * 
 

 :  שרוצים להוסיףמה
 

שכאמור ,    יוסיפו  למה  שקראו  שם  באופן  שונה  ומשונה  שזוהי  דירה  פרטית  שלושגם
, ושם  הוא  הניח  תפילין,  מה  שהתפללו  שם  ולמדו  תורה  'פרטית    העיקר  היה  תורדיבלעיל  
. ועשה  את  כל  הענינים  הקשורים  בזה  ומעין  זה,  ט"  הוא  הסתכל  בסידור  של  הבעשושם
,   שיקראו  שם  לקומה  הזאת–וכל  שאר  הענינים  היו  טפל  דטפל  ,  אצלו  העיקר'    היזה

כך  קבע  בעל ,  לשנותזה  אי  אפשר  אשר    ,"ד"  חסידי  חבאגודת"  לזה  שזה  נקרא  בית  שנוסף
 , הגאולה

 
 כ"ואח,    השם  הכללי–שישנה  הכותרת  הכללית  ,    נהוג  בעולם  וגם  נהוג  בתורהאבל
יש  את  ענין ,  פ"כמו  שיש  בתורה  שבע,    כותרת  משנית–  השמות  כמו  שקוראים  לזה  ישנם

  יש לו   נחלקת  לששה  סדרים  שכל  סדר'המשנה'  יש  איך  שכ"ואח,    שזהו  שם  כללי'המשנה'
' וכו  מסכתות  כ"  יש  לכל  סדר  כוז"עד',  משנה  ':  פרטי  בערך  לשם  כללי  –  שלומ  פרטישם  
   נמצאים שיש  בהם  איך  שהם,  הם  בדוגמת  התורהש,    בכל  הענינים  של  קדושהז"ועד',  וכו

 מה  אםאז  ,    בפרטי  פרטיותנמצאיםואיך  שהם  ,    בפרטנמצאים  איך  שהם  כ"ואח,  בכלל
,   ומתנוובמשאובמאכלו  ובשתייתו  ובטיולו  ,    ניכר  הוא–  ם"  פוסק  הרמב–על  חכם  סתם  

 שלחכם  לפי  הפסק  דין  ,    בזה  ניכר  שעושה  את  זה  חכםהנה  גם,  רסוחק  ווהוא  עס
 ". ועד משה לא קם כמשהממשה"אשר , ם"הרמב
 

שהתייסדו  ברוחו ,  בדוגמא  מה  שעשו  בכמה  מוסדות  שלו,  גם  הכותרת  משנית,  שלכן
,   ספריםגםל  ולכ,  "  יוסף  יצחקאהלי"שהם  נקראים  ,  כזהומתנהלים  באופן  ,    רוחופ"וע

  זה  שזה  נקרא עלכך  גם  נוסף  ,  "  יוסף  יצחקאהלי"גם  קראו  לזה  שם  שמתחיל  מתהילים  
אין  אשר  ,    גמורהוהחלטה,  החלטהבתור      –אז  מכאן  ולהבא  ,  "ד"  אגודת  חסידי  חבבית"

 ". יצחקיוסף אהלי: " לזה גם את הכותרת משנית שהיא'הי י–'להרהר אחרי
 
 

* * * 
 



  

מדובר  כאן  על  ענינים  משונים  לגמרי ,    אנו  בחושך  כפול  ומכופל  של  גלותנמצאים
ענין  הצער ,  ויותר  מזה,  מצד  ענין  השינוי  שבזה,    לא  יכול  לשער  שזה  יקרהאחדשאף  
לא  יותר  ממה ,  נעשה  את  זה  בקיצור,  הצער  המבהיל  שבזה,    מזאתויתירה,  שבזה

 ,  מכאן ולהבאתקןול להבהירכדי , שמוכרח לספר
 

 :וזהו
 

ולקחו  משם  ספרים ,  של  בעל  הגאולה,    שלושה  שנכנסו  לרשותו  של  נשיא  דורנושהיו
הם  חשבו  שהם ,  בעל  הגאולה  הראה  מיד  מופת,    כאן  המקום  להאריך  בזהואין',  וכו

  בני –  בשעה  שהם  היו  שם  ובשעת  היציאה  –הם  פגשו  ,    לא  יודע  מזהדחאואף  ,  התחבאו
זה  דבר  בטוח ,    שניים  מהם  החזירו  את  כל  מה  שהם  לקחו  משםולכן,  אדם  שראו  אותם

  המקדים כל"ו,    את  כל  הענינים  ובדרכי  נועם  ובדרכי  שלוםיחזיר  גם  השלישי  ס"שסוכ
 ".משובחהרי זה 

 
* * * 

 
  נשיא –שכיון  שישנם  כאלו  טיפשים  בין  חסידים  ,    שרוצים  להזהיר  כאן  ולהבהירמה
שיש ,  אנו  נמצאים  אבל  בזמן  של  חושך  כפול  ומכופל,    נתן  כלל  שחסיד  הוא  פיקחדורנו
מצד  טיפשות  גם  זה  יכול  להיות   –  דורנו  להראות  שהוא  יותר  פיקח  מנשיא  שרוצה    חסיד

הוא  יעשה  מסירות  נפש  וילך ,  ב"וכיוהיות  שהוציאו  לפי  שעה  ספר  ,    אז  נפלה  המצאה–
די  להציל  את  הספר וישלם  כסף  בכ,  דורנווילך  נגד  הרצון  של  נשיא  ,  נגד  האיסור  הגלוי

 .ולהחזיר אותו לרשותו של בעל הגאולה
 
'   איך  שלא  תהי–בזה  שהוא  נותן  לו  כסף  )  הוא  עושה(שידעו  ש,  מכריזים  עוד  פעם,  אז
, "תצלח  לא  והיא"ועל  זה  הוא  הכלל  ,    הוא  עושה  בזה  נגד  הרצון  של  בעל  הגאולה–  כוונתו

 . הזהבעולם"  תצלחלא "–לא רק בעולם הבא 
 

  שהוא ובשעה,  שמיד  יזדרז  להחזיר  את  כל  הענינים,    טיפש  שכבר  עשה  כן  אותוולכן
 זהאלא  שהוא  קנה  את  ,  לא  שהוא  לקח  את  זה,  שהוא  קיבל  את  זה,  יראה  שטר  מכירה

  עליו גדולה  הרי  רחמנות    –יחזירו  לו  ,    שהוא  טיפשפ"אע,  יחזירו  לו,  בלי  נדר',  ושילם  וכו
 ונשיא  ע"אמר  הרבי  נ]  ז"הנה  ע[,  לרחם  עליואז  הרי  אסור  ,  "  בו  דיעהאין"]שהגם  שמי  ש[

 בשמוהוא  קרא  אותו  ,  אמר  את  זה  לבעל  הגאולה]  ע"הרבי  נ[והוא  ,    זהעלדורנו  חזר  
  זוהי –  תסתכל  או    –תחשוב  לעצמיך  ,    סייםכ"ואח,  ]ל"הנ  [הפרטי  ואמר  לו  את  המאמר

  מראה  על רכבזה  ,  שאסור  לרחם  עליו,  שאפילו  התורה  אומרת  עליו,  רחמנות  על  יהודי  זה
בשעה ,  וכמדובר,    ממילא  יחזירו  לו  את  כסף  הזה–גודל  הרחמנות  שצריכים  לרחם  עליו  

 .שהוא יראה את השטר מכירה
 

יכולים  לקנות  את  הספרים אשר    ד"  את  זה  באותם  מקומות  שהגיעה  הקסושיפרסמו
, ב"וכיו,  ט"או  הסידור  של  הבעש,  או  כתבים  או  התפילין  שלו,  ר"ח  אדמו"ק  מו"כשל  
, וזה  נגד  רצונו,  "  בחייםהוא"אלא  ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"כ  לא  רק  שלא  ברצון  של  שזהעו  שיד

 ". לא תצלחוהיא"
 

* * * 
 



  

 ל"רואים  ר,    מחפשים  על  כל  ענין  רמז  המאורעות  שרואים  בהשגחה  פרטיתהרי
כדי  שיוכלו  להכניס  פצצה ,  ענין  כזה  בנוגע  פצצות'  אף  פעם  לא  הי,    הכי  אחרוניםבימים
  באים  ואומרים ;  שמכריזים  שזוהי  פצצהי"  עושים  זאת  ע]יםיכול[א    מקום  שלבאיזה
  שזה כיון,  ויכול  להיות  לו  מזה  עולם  הזה  ועולם  הבא,  "  מתוקתפוח"וזה  ,    דבר  טובשזה
עם  כל ,    אתה  צריך  לשלם  יותרובמילא,    ולנשיא  הדור,  שייך  לאיש  קדוש  ולאיש  טהור'  הי

, "  מתוקתפוח  "וזהאשר  הסברה  גם    ולכאורה,  יש  לזה  צורה)  אבל(,  אריכות  הביאור
  לא  יודעים 'פצצה'ו,  'פצצה'  אצלוהוא  מכניס  ,  זה  שמכניס  את  זה  אצלואשר  שידעו  ]  הנה[

ולא  על ,    לא  עלינו–  תהרוסמתי  היא  ,    מתי  היא  תתפוצץ–ולא  על  כל  ישראל  ,  לא  עלינו–
  הכי   מהימיםמהמאורעות  שזה  כאמור  הלימוד  –אפילו  לא  על  שונא  ישראל  ,  כל  ישראל
 .אחרונים

 
' שיהי  דוגמא  –היכן  רואים  זאת  בתורה  ,  זה  הרי  דבר  שרואים  בעולם:  שואליםכ"אח

  כתוב  בתורה שזה  אז  לא  רק  –  'פצצה'ענין  של  '  ובפועל  זה  יהי,  "  מתוקתפוח"לו  ציור  של  
,   יומאבמסכתהתורה  אומרת  :  אלא  זה  כתוב  בתורה  בנוגע  לתורה  עצמה,  גלוי  ובנגלה

   הגמרא  ממשיכהכ"ואח,  "חיים  סם"שזה  ענין  של  ,  "ושמתם  "–ורה  שבנוגע  ללימוד  הת
 כ"אח,    הזה  ובעולם  הבאבעולם"    חייםסם"תורה  היא  ענין  שזה  אשר  ה,  ]ומבארת[

  לא  עלינו –  תורה  שלא  לשמה  שלומד  שזה  –באותו  ענין  ,    התורה  עצמה–אומרת  התורה  
] אלא[,  "  חייםסם"שה  לו    נעשלא  לא  רק  –ואפילו  לא  על  שונא  ישראל  ,  ולא  על  כל  ישראל

 .זה נעשה אצלו דבר הפכיש
 

וזה ,  והמצערים,  בענינים  המבהילים,  "'  תפתח  פה  וכואל"  להאריך  בענינים  של  ואין
,   הנסאתבעל  הגאולה  כבר  הראה  ,  כמו  שמוזכר  לעיל,  דבר  ברור  שברגע  כמימרא  יתתקן

 אז,    הם  עשו  שםהם  פגשו  בני  אדם  שראו  מה,  שמיד  כשהשלושה  יצאו  כל  אחד  בפני  עצמו
 ". נועם ובדרכי שלוםבדרכי "פעול ימשיך ל]ר"ח אדמו"ק מו"כ [ זה דבר בטוח שהוא

 
 

שיקחו  את ,  ב"  כאמור  תפוח  מתוק  וכיושזהו,חלומותבדברי    ישכנעו  את  עצמם  ושלא
וכמו ,  וכמו  שהם  כתובים  בשולחן  ערוך,  כמו  שהם  כתובים  במסכת  יומא,    אלהענינים
  וכאמור  שלא –  אפילו  אצל  הגרועים  שבאומות  –ת  העולם    בחוקי  אומוכתוביםשהם  

 . ויותר מזה ושלימות על ישראל, " על ישראלשלום" על כל הענין ולדבריצטרכו עוד 
 

 בעלאת  זה  נשיא  דורנו  ,  ב"  אחד  לא  נוגע  נצחונות  או  לתפוס  מישהו  בטעות  וכיולאף
 והן,  ירה  והן  הספריםהן  הד,  שכל  הענינים  שלו  כפי  שהוא  רוצה,    וודאי  יפעל–הגאולה  
יהיו  ברשותו  עד  סוף  כל ,  ושאר  כל  הענינים,  והן  הסידור  של  הבעל  שם  טוב,  הכתבים
 .הדורות

 
, "ד"חב  חסיד  אגודת"בשעה  שיש  ,  במי  ימשמשו,    גם  רוצים  הרי  למשמש  בידשזהו

 ".בחיים הוא"זהו , ויכולים למשמש אותם ביד הגשמי, שהם נשמות בגופים
 

* * * 
 

כיון ,  עכשיועד  '  שהי  אור  יותר  גדול  מכפי,  "  האור  מן  החושךיתרון"'  יהי  רצון  שויהי
, עד  עכשיו'    שהימכפיחכמה  עוד  יותר  גדולה  ,  "  החכמה  מן  הסכלותיתרון"שזה  קשור  עם  

קשור  עם '    זה  יהיהשז,  "עפר  ורננו  שוכני  הקיצו",  בקרוב  במהרה  בימינו  ממש'  ויהי



  

  מדרשות  שבבל  ובחוץ ובתיבתי  כנסיות  הרי  '  שאז  יהי,  הגאולה  האמיתית  והשלימה
,   ובתי  מדרשותכנסיות  את  הבתי  ה"  לוקח  הקב–  שזהו  הרי  הפירוש  של  בבל  –לארץ  
, הסמוכיםוהבנינים  ,  כפי  שקוראים  לו")  סווען  סווענטי("  770  את  כל  הבנין  של  כ"עאכו

את   -  אותםומחזירים  ,    של  נשיא  דורנוב"היכן  שמחזיקים  את  הספרים  או  החסידות  וכיו
,   בימינו  ממשובמהרה,  "  שמיאענני"  עם  כ"לארצנו  הקדושה  ג,    בשלמותם-הבנינים  

 ". נועם ובדרכי שלוםבדרכי"ו, ובשמחה ובטוב לבב
 

עם  בעל ,  וביחד  עם  נשיא  דורנו  והוא  בראשם,    בריקוד  יחד  עם  משיח  צדקנווהולכים
ושם ,  ר  הקודשושם  גופא  בירושלים  עי,  ובמהרה  בימינו  ממש  לארצינו  הקדושה,  הגאולה

 בנערינו,  ובשמחה  ובטוב  לבב,  "כוננו  ידיך'    הוימקדש"ושם  גופא  ,    הקודשבהרגופא  
 השלימותובתכלית  ,  וכל  אחד  מהם  בתכלית  השלימות  בגשמיות,  נו  בבנינו  בבנותינויבזקנ

 .ברוחניות
 

  לסיים כ"ואח,    הזקן  הידוער"  הניגון  של  אדמוכ"ואח,    ינגנו  את  ניגון  ההכנהועכשיו
  הניגון  שקשור  עם כ"ואח,    ממלא  מקומו–  האמצעי  ר"ניגון  של  שמחה  של  האדמועם  ה

בזמן '  שזה  הי,    בלשון  המדינה  של  זמן  ההואדוקא,  "  נייעט  ניקאואנייעט"של  ,    תמוזב"י
'   היאעד  אור  של,  ובתוספת  אור'  ט'געחזרראיבע'וכך  זה  נעשה  ,  הגאולה  בפעם  הראשונה

'   זה  נהיכ"ואח,    בלתי  רצויבאופן"    לושהציע  מצעו",  גם  באותו  לשון,  כמוהו  לעולם
ועם  כל  האנשים ,  עם  כל  הענינים  שבבנין,    כאמור  את  כל  הבניןויקח,    קדושהשל"  מצעו"

 .ובשמחה ובטוב לבב, עמו" הנראה"ו, לזה" הסמוך"ו, לזהוכל השייך , שבבנין
 

 !לחיים
 

* * * 
 

, "לחיים"מו  באמירת  שיסיי'  ישנה  גם  הצעה  טריי,  "  בברכהפותחים"  שהתחילו  כמו
  צריכים  כוס  המחזיק  יין הרי,  הרי  צריכים  לדבר  גשמי,  כדי  שזה  יחול,  "  ולברכהלחיים"

ובעגלא , למטה מעשרה טפחים,  בגשמיותוזה  ימשיך  את  כל  הדברים  האמורים  ,  ב"או  כיו
 ,  וכולם רויחא–בבני חיי מזוני רויחא ,  כפשוטהובגשמיות, " עם ענני שמיאאורו"ו, דידן

 
 פנילקבל  ,    ממשלאלתר"  לאלתר  לגאולה,  ה  לתשובלאלתר"  והוא  העיקר  לרקוד  עודו

וכל ,  וכתביו  וספריו  וחפציו,  יחד  עם  כספו  וזהבו,  ונשיא  דורנו  בתוכם,  משיח  צדקנו
 אגודת"שהוא  רשם  את  זה  בשם  ,  ובית  המדרש  שלו,  יחד  עם  הבית  הכנסת  שלו,  עניניו
 . ממש" לגאולהלאלתר"ובאופן של , "ד" חבחסידי
 

  !לחיים
 

* * *



  

 
eigiy migxe`l zillk zecigi 

hl xe`"d fenz e'nyz"d 
 

ז "עי"  הוא  בחיים"ז  אשר  נשיא  הדור  הרי  הוא  כולל  כל  הדור  כולו  והרי  "דובר  לפנ[
כדי  שהדברים  יובנו  עוד  יותר  ונוכל  לחוש  אותם :]  בהמשך  לזה  אמר"  זרעו  בחיים"ש

וביניהם ,  הגאולה  מסר  את  נפשו  עליהםהנה  ישנם  כמה  דברים  אשר  בעל  ,  בגשמיות
 . ספריו אשר הם בחיים בפשטות

 
אם רק נמצאים ' או אפי, שלכן  מובן  אשר  כל  ספר  או  כתב  השייך  לו או שלמד ממנו

שלכן  נעשה  בזה ]  ד  שבט"מאז  יו[כ  שנים  "הנה  רחמנא  ליצלן  לומר  אשר  עברו  כו,  ברשותו
ל  כל  אחד  מאיתנו  לנשיא  דורנו  בעל כל  שנה  מיתוסף  בהתקשרותו  ש,  אדרבה!  איזה  שינוי
שאז  מקבלים  החלטות  ביתר  התלהבות  לקיים ,  ובמיוחד  בהגיע  יום  גאולתו,  הגאולה
עד '  הנה  אז  מיתוסף  עוד  יותר  ממה  שהי,  ולקיים  את  שליחותו,  ללמוד  מתורתו,  תקנותיו

כאן  ממש  ויותר "  הוא  בחיים"היות  ונפעל  עוד  יותר  הענין  ד".  הוא  בחיים"'  עתה  בבחי
 .כאן ממש" שטורמדיקער"

 
  והספרים  אשר  לא  למד  בהם –כתביו  וכל  חפציו  ,  במילא  קשור  הוא  עם  כל  ספריו

  ובמילא  בפשטות –ורק  הסתכל  בהם  הרי  הם  נכללים  בתור  חפציו  '  מאיזה  סיבה  שתהי
 !.נשארו שייכים לו עד סוף כל הדורות

 
  הרי  זה  ההיפך ,  שנים  הנה  רחמנא  ליצלן  לומר  אשר  איננו  פה35ואדרבה  כשעברו  

היות  שבכל  שנה  ושנה  מיתוסף  בחיותו  וכוחו .  היפך  האמת  ואמת  לאמיתתו!  ושקר  גמור
 .ועל ידינו לכל אחד מישראל עד לכל קצוי תבל, בנו" אקטיב"והוא יותר 

 
אשר  מבאר )  ואפשר  להבין  את  זה  בשכל  הפשוט(ר  הזקן  "ק  אדמו"ש  כ"וכמ

מ  מוגבלת  היא "מ,  א  נשמה  קדושהשבשעה  שהנשמה  נמצאת  בתוך  הגוף  הנה  הגם  שהי
הנה  כל  כוחות  הנשמה  שיש  לה  אשר ,  אולם  בשעה  שנפרדה  מהגוף  ואיננה  מוגבלת.  בגוף

עייף  הוצרכה  אז  הנשמה '  שכאשר  הגוף  הי,  כמה  מהם  מצד  הגבלת  הגוף  היו  מוגבלים
 .ב"ומליתן צדקה וכיו, ב"לנוח מלימוד התורה וכיו

 
הנה  אז  לומדת  היא  בתמידות ,  של  הגוףבשעה  שהוסרו  מהנשמה  ההגבלות  ]  אולם[
 .ומקיימת מצוות כפי שמקיימים בעולם האמת, תורה

 
הנה  הוא  מקיים  כל  מצוה  אשר  שלוחיו "  זרעו  בחיים"היות  ו,  ויתירה  מזו

הנה ,  "שלוחו  של  אדם  כמותו"מקיימים  זאת  בתור  ]  שלוחיו[להיות  אשר  הם  ,  מקיימים
 .ור בהגבלות הגוףהוא מקיים המצוות בתמידות היות ואינו קש

 
" אקטיב"יותר  חי  ויותר  '    שנה  אשר  מידי  שנה  בשנה  הוא  נהי35במילא  הרי  כבר  

על  אחת  כמה  וכמה  בהנוגע .  ז  הגשמי"ויותר  פעיל  בכל  הענינים  השייכים  להחיים  בעוה



  

ויותר "  לעבדיקע"יותר  '  ב  שלו  הרי  הוא  נהי"הנה  בעוה,  ב"לספריו  וכתביו  וחפציו  וכיו
 .קשור איתם

 
' אשר  הי,  שידע  אשר  נוגע  הוא  בנשיא  דורנו,  מנא  ליצלן  אשר  אחד  יגע  בזהורח

יותר '  במילא  נהי,  "יסתלק  יקרא"ומידי  שנה  בשנה  ,    שנה35נשיא  בכל  התוקף  לפני  
אשר  גם  כשהיו ,  ועוד  יותר  חזק  ופעיל  בכל  הענינים"  לעבדיק"עוד  יותר  ,  "יקרא"

כ  לאחרי  שנלקחה  ההגבלה "  עאכו,נשיא  בכל  התוקף'  ההגבלות  של  הגוף  הנה  גם  אז  הי
ומשפיע  ברכות ,  ופועל  יותר,  שהוא  יותר  בעל  הבית,  עצומה'  הנה  זה  הביא  לעלי,  של  הגוף

 .וישועות והצלחות לכל אחד
 

ק "אצל  אביו  וכן  מובן  גם  מהמכתב  של  כ'  אחד  מהענינים  של  נשיא  דורנו  וכן  הי
לו  נחלה '  צה  שיהיאשר  כל  אחד  מהם  השתוקק  ור,  ]אצלו'  שכן  הי[ר  האמצעי"אדמו

אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית ' ארץ  אשר  תמיד עיני הוי",  ק"באה,  בארץ  ישראל
ושלחו ,  אלא  שהשקיעו  כוחות  והשתדלויות,  ולא  רק  נחלה  בארץ  ישראל  הרוחנית,  "שנה

 .על מנת לקבל נחלה גשמית בארץ ישראל הגשמי, ויגיעה, ונתנו כסף, שלוחים
 

' שגם  לו  הי,  עד  לנשיא  דורנו,  בנחלה  בחברון'  וכך  הי,  צעיר  האמ"אצל  אדמו'  כך  הי
אולם ,  בזה  הפסק'  אלא  שמצד  סיבה  שונה  ומשונה  נהי,  נחלה  בגשמיות,  ק"נחלה  באה

כך  שביום  הגאולה  דשנה  זו  הכניסו  הכנסה  בבנק  והקדישום  על  מנת ,  את  זה  תיקנו
 .שיוכלו לקחת נחלה

 
  עד  כמה  שאפשר –א  נחלה  יותר  טובה  שהי,  "'צורך  עלי]  כל  ירידה  הוא  ל["ואדרבה  

וכפי  שהובא  בפוסקים ,  מ  מצינו  בזה  חלוקות  בארץ  ישראל"מ,  לומר  את  זה  בארץ  ישראל
ר "ח  אדמו"ק  מו"  השייך  לכ–ד  "ונותנים  את  זה  לרשות  כפר  חב,    וישנו  כסף  במזומן–

 .ד"על מנת שימצאו מקום בכפר חב,  אשר יעמוד לרשותם–בעל הגאולה 
 

קיימא  סיהרא "אשר  אז  ,  ות  ושם  הוא  חמשה  עשר  בתמוזובאופן  אשר  הי
") שהם  עתידים  להתחדש  כמותה("שהלבנה  שהיא  מזלם  של  בני  ישראל  ,  "באשלמותא

 הנה באותו יום. היא באשלמותא
 
, ט"עם  הבעש'    אשר  קשור  הי–  ובפרט  אשר  זהו  יום  ההילולא  של  האור  החיים  –

עד ,  ר  הזקן"ואדמו,  ו  המגידז  נתמלא  לממלא  מקומ"ואח,  נשיא  החסידות  הכללית
  והרי  ביום  הסתלקותו  הנה –ר  בעל  הגאולה  "ח  אדמו"ק  מו"לממלא  מקום  של  דורנו  זה  כ

הנה  ביום  חמשה ,  "פועל  ישועות  בקרב  הארץ"ו,  כל  עבודתו  אשר  עבד  בה  עומדת  בגלוי
, ]של  נשיא  דורנו[  שנים  שנלקחו  ההגבלות  מגופו  35ובפרט  אשר  כבר  .  עשר  זה  דשנה  זו

  –על אחת כמה וכמה בארץ ישראל , ובכל מקום, וא פועל בכל התוקף של הנשמההרי ה
 

אשר  יתנו  לו ,  בתור  הכנה  לבית  קבוע,  ד  הרגיל"פ  מקנה  ע"ועכ,  יקנו  שם  נחלה  מיד
אשר ,  ד"ודוקא  בכפר  חב,  "אהל  יוסף  יצחק  ליובאוויטש"וכבר  נתנו  לו  שם  על  שמו  ,  שם

אהבת  ישראל  עד  לאחדות ]  זה  מקום  של['  שיהי,  ומסר  את  נפשו  על  זה,  הוא  מיסדו
 .ומשם לחוץ לארץ, לכל ארץ ישראל, מקום שממנו יפוצו המעיינות חוצה' ושיהי, ישראל
 



  

ושם  ילמדו  מתורתו  של ,  ובשנה  זו  יעמידו  בית,  הנה  כבר  ביום  חמשה  עשר  תמוז
ם "ם  ילמדו  גם  שם  השיעור רמב"והיות  שהשנה  לומדים  יהודים  את  הרמב,  בעל  ההילולא

 .ל חמשה עשר תמוזש
 

, מיום  ראשון  עד  ליום  ששי,    וכך  ימשיכו  בכל  יום  מימות  השבוע–וילמדו  בבנין  זה  
,  וכאמור  לעיל  הכסף  הרי  הוא  כבר  מוקדש,  פ  חלק  מאנשי  הכולל"  עכ–באותו  בנין  

ובכל ,  אשר  יקיימו  נחלה  בארץ  הקודש:  ונמצא  כבר  ברשותו  של  בעל  הגאולה  לתכלית  זו
 .שאר הנחלותולא פחות מ, החיות

 
ז "ולאח',  שם  ואיך  שניתקנה  וכו'  ר  בקשר  לתקלה  אשר  הי"ק  אדמו"כאן  דיבר  כ[

בחיים  חיותו ,  ז  גם  בבנין  זה  בו  חי  בעשרה  שנים  האחרונות"ועד:]  ל  ואמר"חזר  לענין  הנ
ל  שמאז  נמצאת  נשמתו  בלי  הגבלות "וכנ,  אשר  אז  חי  בבנין  זה  נשמה  בגוף,  בעלמא  דין

זה  בפשטות  על  ידי '  ונהי,  "לעבדיקייט"וביתר  ,  ה  הוא  ביתר  חיותומשנה  לשנה  עול,  הגוף
פ "אשר  לומדים  את  תורתו  ומתנהגים  ע,  "זרעו  בחיים"זה  שרואים  אשר  ניתוסף  ב

 ".הוא בחיים"הנה זה מוסיף עוד יותר ב, צ"תקנותיו בנוגע לתומ
 

ה הנ, וכן  הוא  בוודאות  אשר  כל  הדברים  אשר  מסיבות  שונות ומשונות לא החזירום
היות  וצריכים ,  "זכים  לאחרים"וכאן  הרי  לא  שייך  ,  בטח  יחזירום  בהקדם  הכי  אפשרי

 ].בפועל ממש[את הספר והכתב והחפץ 
 

  אשר –  שהיות  שראו  מופת  –בוודאות  '  וכך  יהי,  ואכן  מקוה  הנני,  אולם  מה  שפעלו
נה   אשר  מיד  שנגעו  בעניניו  ה–ר  בכאלו  ענינים  "ח  אדמו"ק  מו"לא  הוצרכו  להכריח  את  כ

 .וכן לאלו שמסביבו, רחמנא ליצלן היפך הבריאות בנוגע אליו' מיד נהי
 

  ראו  בעיני  בשר  הטבה –החלטה  לתקן  את  זאת  '  וראו  בעיני  בשר  אשר  מיד  שנהי
 .הטבה עוד יותר בבריאות' כ אשר כשיחזירו תהי"עאכו, בבריאות

 
  לאדם  שלא על  ידי  שזכין,    תוקן  כל  הענין–והיות  שבנוגע  לארץ  ישראל  בנחלה  שם  

הנה ,  ז  ישנם  ספריו  וכתביו  וחפציו"הנה  עד,  ונמצא  זה  לזכותו  של  בעל  הגאולה,  בפניו
וכל  הזריז  הרי ,  בטוח  הוא  אשר  מי  שבטעות  קיבל  כזה  ספר  יחזירנו  בהקדם  הכי  אפשרי

, ד"ר  אשר  נמצא  עתה  בכפר  חב"ח  אדמו"ק  מו"ומשם  יחזירו  לביתו  של  כ.  זה  משובח
כ  בשמחה  ובטוב "וזה  שמחזירם  יעשה  את  זה  ג,    ובטוב  לבבבשמחה,  והם  יחזירום  לכאן

 .לבב
 

ואלו  שכבר  החזירו ,  אשר  יחזירו  את  הדברים  שלקחו,  גם  כאן  בוודאות'  וכן  יהי
ובפרט ,  והדברים  אשר  מצד  סיבות  שונות  ומשונות  עוד  לא  החזירום,  תבא  עליהם  ברכה

הטבה  במצב '  נהי,  שבזמן  שרק  החליטו  במחשבה  להחזיר,  בעני  בשר,  כאמור,  שראו
 .וראו את זה בעיני בשר, הבריאות כפשוטו

 
שמסביר  אשר  בבני  ישראל  לא ,  ם"ישנם  חכמים  שעושים  להיפך  ממה  שכתב  הרמב

ראו  בעיני  בשר  את  מה  שקרה  באותו ,  "מקרה  נקרה"אין  זה  ]  וכאן".  [מקרה  נקרה"שייך  
ומהמוסר ,  מוסרהנה  ודאי  הוא  אשר  ילמדו  ,  ולא  רק  פעם  אחד  כי  אם  כמה  פעמים,  זמן

אשר  יחזירו  בהקדם ,  "אתהפכא  חשוכא  לנהורא  ומרירו  למיתקא"',  דבר  נעים'יבוא  זה  ל
' שתהי,  ה  יביא  את  ברכתו"והקב,  הכי  אפשרי  את  כל  הענינים  אשר  עוד  לא  החזירום



  

להם '  ויהי,  הרפואה  ביתר  שאת'  ולאחר  שיחזירו  עוד  יותר  תהי,  בריאות  אמיתי  וקרובה
 .ובותאריכות ימים ושנים ט

 
הנה  שום  דבר ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"כי  כשזה  נוגע  לכ,  ובטח  לא  יגררו  בזה  שום  יהודים

הנה  אי  אפשר  להם ,  ועם  כל  הענינים,  עם  כל  הרבנים,  ולא  רב  ולא  מלאכי  מזרח  ומערב
אשר  ענינו  הוא  כפי ,  ולא  יעשו  נגד  נשיא  דורנו,  ולא  יוכלו  לעשות,  ללכת  נגד  השולחן  ערוך
, בחסד  וברחמים'  דיבורים  אשר  פעל  אצל  אביו  אשר  נשיאותו  תהישאמר  ונדפס  בליקוטי  

 .וככה יפעול אשר כל הדברים יחזרו לתיקונם בדרכי נועם ובדרכי שלום', וכן תהי
 

הנה  בהקדם  הכי ,  ד"ואז  כמו  שבחמשה  עשר  בתמוז  מתחילים  ללמוד  בכפר  חב
וגם ,  ז  שנה  זוו  תמו"  בט–עם  המטבח  וכל  השייך  לזה  ,  אפשרי  יתנו  המפתחות  של  חדריו

בחמשה ,  וכל  הענינים,  ם"לאנשי  הכולל  כאן  יתנו  להם  ללמוד  החסידות  שלו  ושיעור  רמב
 .עשר בתמוז שאז קיימא סיהרא באשלמותא

 
ויפעלו  זאת  בדרכי ,  ולאחרי  זה  ישבו  שם  בימות  החול  וכן  במשך  כל  השנה  כולה

ובדרך ,  ה  בדרך  כבודז'  אלא  יהי,  ובטוח  שאין  צריכים  להגיע  לזה..  ,  נועם  ובדרכי  שלום
 .של נועם ושלום

 
, ויכנסו  לדירתו  של  נשיא  דורנו,  וחברי  הכולל  יוכלו  להתחיל  ללמוד  מה  שקודם

ומיתוסף  בחיותו  מידי  שנה ,  אשר  שם  חי  בדירה  זו  עם  נשמתו  בלי  שום  הגבלות  הגוף
כאן  השתעל [כמו  שבעל  הגאולה  מבאר  בדרושי  ,  "אסתלק  יקרא"ובלשון  הידוע  ,  בשנה

הוא "  אסתלק"'  אשר  פי,  ההילולא  שלו]  והמשיך  לדבר  בקול  רפה,  ר  בחוזק"מוק  אד"כ
 .'לעבדיק'שנמצא ביתר תוקף ויותר 

 
ה "נזכה  לברכתו  העיקרית  של  הקב,    אשר  מתוך  שמחה  וטוב  לבב–לנו  '  וכן  תהי

נלך  באופן ,  הולכים  יחדיו,  "בבנינו  בבנותינו'  בנעורינו  ובזקנינו  גו",  שכל  בני  ישראל  
' תמיד  עיני  הוי'  ארץ  אשר  גו"לארצינו  הקדושה  "  אורו  עם  ענני  שמיא",  "האחישנ"ד

 ".אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה
 

ועל  אחת  כמה ,  "כספם  וזהבם  איתם    "–ולוקחים  עמהם  את  כל  חפציהם  ורכושם  
ובפרט  בית  הכנסת  ובית  המדרש  של  בעל  הגאולה ,    בתי  כנסיות  ובתי  מדרשות–וכמה  

בגמטריא "  770"  אשר  חסידים  מצאו  ש–")  סווען  סעוונטי"  ("770"ת  של  בקומה  האמצעי
 ,ביחד עם הבנין כולו" פרצת"ו

 
, ביחד  עם  כל  בני  הדור,  כ  שלוקחים    את  כל  החסידים  עם  כל  בני  ביתם"ועאכו

ובראשם ,  וכולם  יחדיו,בעל  הגאולה,    ובראשם  נשיא  דורנו–"  הקיצו  ורננו  שוכני  עפר"ו
, ומוצאים  אותה  בשלמותה,  לארצינו  הקדושה"  ם  ענני  שמיאע"  באים  –משיח  צדקנו  
באופן ,  ארץ  קיני  קניזי  וקדמוני"  אלוקיך  את  גבולך'  כי  ירחיב  הוי    "  –ויתירה  מזה  

ואת  ,  וממשיכים  ללמוד  את  תורתו  של  בעל  הגאולה,  "ופרצת  ימה  וקדמה  צפונה  ונגבה"ד
עם  כל  קומותיו  וחדריו ,  כפי  שעומד    בארץ  ישראל"  ופרצת"  בבנין  ד–ם  "שיעורי  הרמב

 ).וכל חפציו הנמצאים בהם(
 



  

  אשר  מחמשה –ובפשטות  ,  ובעגלא  דידן,      מתוך  שמחה  וטוב  לבב– וכל  ענינים  אלו  
מדלגים  ורוקדים  לקבל ,  "באשלמותא)דחודש  הגאולה(קיימא  סיהרא  "שבו  ,  עשר  בתמוז

 .פני משיח צדקנו
 

לששון  ושמחה ",  "ן  המצריםבי",  השבועות'    ג-ובדרך  ממילא  יהפכו  ימים  אלו    
 "!והאמת והשלום אהבו:] "וכסיום הכתוב" [ולמועדים טובים

 
 

* * *



  

zecreezd h"fenz ed 'nyz"d 
 
 

קיימא "אשר  יש  לנצל  את  הזמן  של  ,  ]ו  תמוז"ביחידות  כללית  דליל  ט[דובר  לעיל  
במילא  גם  עכשיו  הרי  זה  עדיין ,  והרי  הלילה  הולך  אחר  היום,  "סיהרא  באשלמותא

 "].קיימא סיהרא באשלמותא"[
 

פ  דין  מחוייבים  בשמחת  חתן  וכלה "שע,  בשעת  החתונה'  ישנו  הדוגמא  אשר  אפי
אשר ,  הרי  שוברים  כוס,  מ  היות  ונמצאים  בגלות"מ,  ששים  ריבוא  מישראל  ויתירה  מזה

,   ימלא  מלשון  עתיד–"  ימלא  שחוק  פינו"מהטעמים  לזה  הוא  למען  ידעו  אשר  רק  אז  '  א
ועל  כן  לדאבונינו ,  הגאולה  האמיתית  והשלימה'  הנה  אז  דוקא  תהי,  קנוכשיבוא  משיח  צד

אולם  נשתדל  לקצר  בזה  ככל  האפשרי  לא  יותר ,  ל  דוגמת  שבירת  הכוס"אין  ברירה  וצ
 .מכפי המוכרח

 
, ואדרבה,  "הוא  בחיים"ו"  זרעו  בחיים"נמצאים  אנו  בזמן  אשר  ,  וזהו  שכנזכר  לעיל
י  לימוד "ע,  נה  זרעו  נתעלה  ומוסיף  בהחייםה,  "מעלין  בקודש"מידי  שנה  בשנה  הרי  
הרי  זה  מוסיף  עוד  יותר  בגלוי ,  "מדרכיו  אשר  הורנו"בכח  של  ,  התורה  וקיום  המצוות

 "!הוא בחיים"אשר 
 

, "אשתכח  יתיר  מבחיוהי",  אשר  אדרבה,  73ק"ז  באגה"ובפרט  כמו  שמבאר  אדמוה
קשור  עם ]  הצדיק['  ומבאר  אשר  היות  ובחייו  הי,  בעולם  הזה  הגשמי?  "אשתכח"ואיפא  

זה  גוף  קדוש '  אכן  הי,  עם  הגבלות  הגוף]  אולם[במציאות  '  תורה  במילא  כך  נהי
 .כ הרי יש לו הגבלה"אולם עאפ, שבקדשים

 
על  אחת ,  הנה  הרי  אין  דבר  שלילי  שאין  בו  דבר  טוב,  בשעה  שהוסרו  ממנו  ההגבלות
עלמין  יתיר צדיקא  דאתפטר  אשתכח  בכולהו  "הנה  ,  כמה  וכמה  דבר  הקשור  עם  הנשיא

  לא  כפשטות  לשון  הזוהר  אשר  מדובר –וההדגשה  בזה  הוא  בכולהו  עלמין  ,  "מבחיוהי
הנה  שם  הוא  נמצא  יתיר ,    בעולם  הזה  הגשמי  והחומרי–כי  אם    מדובר  ,  בשאר  העולמות

פ  המובן "ובפרט  ע,  עם  יותר  ביאור  בזה,  ך  ובביאורו"ק  סימן  ז"באגה'  וזהו  הפי,  מבחיוהי
וזהו  ענין  הטוב  שבזה .  ז"ק  אדמוה"אנו  ממלא  מקומו  של  כממאמרי  רבותינו  נשי

 ,]בההסתלקות[
 

ט  אשר  בה "הנה  הבשו.  אשר  על  כן  יש  לקשר  זה  עם  ענין  שבעולם  הזה  הגשמי
ובבית  זה  אשר  בעשר  שנים  האחרונות ,  הוא  דהיות  אשר  ובשכונה  זו,  "פותחין  בברכה"

, ם"ש  הרמב"כמ,    ושתיתואכילתו'  וכאן  הי,  בחיים  חיותו  בעלמא  דין  למד  התפלל  כאן
על  אחת  כמה  וכמה  חכמה  הקשורה  עם ,  סתם  חכם,  אשר  בזה  ניכר  שעשה  את  זה  חכם

 .נשיא הדור
 

מ "מ,  וישנם  מדידות  והגבלות,  פ  שנמצאים  בגלות"הנה  מובן  בפשטות  אשר  אע
, ז  שניתוסף  בהסביבה  שמסביב  ביתו"זה  ניכר  גם  עי'  צריך  לעשות  כל  האפשרי  אשר  יהי

 .'וכו' אשר בזה נכלל הבית והחצר וכו, אמות אלו' מד
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אשר  יש  לבנות  בתים  חדשים  ויפים ,  ד    השכונה"ר  ע"ק  אדמו"כאן  דיבר  כ[

ז  התחיל  לדבר  בענין "לאח',  ושהמחרים  לא  יהיו  גבוהים  וכו,  המרחבים  דעתו  של  אדם
 .גם התקוה אשר לא יצטרכו לשבור את הכוס' ז  הי"ועד:] הספרים
 

והכתבים , אשר ידעו שהספרים של נשיא דורנו, מים  ויותרוזהו  אשר  דיברו  כמה  פע
בחיים  חיותו  בעלמא '  והחפצים  של  נשיא  דורנו  שייכים  לו  כפי  אשר  הי,  של  נשיא  דורנו

שאינם אלא  שנהיו  סיבות  שונות  ומשונות  ,  "יתיר  מבחיוהי"בזה  '  ואדרבה  אשר  נהי,  דין
 , בגדר אנושי

 
ו "וביחידות  לאורחים  ליל  ט,  ב  תמוז"  י–ז  "בהתוועדות  שלפנ[כפי  שהוזכר  לעיל  

אשר  הם  חשבו ,  ובעל  הגאולה  הראה  מיד  נס,  אנשים  ולקחו  ספרים'  אשר  הגיעו  ג,  ]תמוז
אולם  פגשו ,  לא  יוכל  לתפוס  אותם'  ובמילא  אף  א,  אשר  יוכלו  להתחבאות  באמצע  הלילה

יף ומיד  ענו  שקר  אשר  מוס',  רעש'ומיד  נעשה  ?  ושאלו  אותם  מאי  האי,  אותם  בני  אדם
 .חטא על פשע

 
אין  זה ,  אבל,  כ  נשיא  דורנו  רצה  ופעל  אשר  כל  הענינים  יהיו  בחסד  וברחמים"אעפ

הנמצאים  פה  או  בארץ ,  זה  שייך  לכל  יהודי  אשר  הוא  חסיד  של  הרבי,  שייך  לי  לבד
והלך ,  ויודעים  מי  הביא  אותם  לשם,  חלק  מהספרים  אשר  לשם  הביאו  –הקודש  

ז "וירויח  ע,  לי  יקנו  ממנו  איזה  ספר  של  נשיא  דורנושאו,  בפרהסיא  בבזיון  שאין  כמוהו
 , כמה חודשים לפני זה' זה הי, עוד כמה דולרים

 
אצלם '  ופתאום  נהי,  ודיברו  איתם  על  זה,  ושם  ישנם  חסידים  אשר  ידעו  מזה

סוד  עבור  האנשים  אשר '  זה  לא  הי,  ועשו  מזה  סוד,  אשר  אין  להם  שייכות  לפעול]  תנועה[
ז "והלכו  לפנ,  למוכרי  ספרים  אשר  הולכים  למקוה]  סוד[כי  אם  ,  הביאו  לשם  את  הספרים

  על  מנת  לטבול  הנה  הוא  אכן  לא 74ומי  שהלך  באמת  למקוה,  ז  למקוה"והלכו  לאח,  למקוה
 .ז"קנה את זה לאח

 
לא  רציתי  להתערב ,  "טובל  ושרץ  בידו"אשר  הולכים  למקוה  ו,  אבל  ישנם  כאלה

כל זה  מונח  על  הכתפים  של  ,  ועה  להלקאהואינני  רצ,  ")פאליציין("אינני  שוטר  ,  בזה
חלק !  חלק  מחייוכ  של  נשיא  בישראל  הרי  זה  "  היות  וספר  של  יהודי  ועאכו,החסידים

ככה  פוסק ,  חיים  רוחנייםכי  אם  ,  ב"וכיו,  מחייו  אינו  הלחם  שאוכל  או  המים  ששותה
אשר  מאיפא ,  ומבאר  מיד  אשר  חייו  הם  אמונה  אהבה  ויראה,  ק"ר  הזקן  באגה"אדמו
  אשר –או  אהבה  ויראה  ,  ומאיפא  לוקח  ההתבוננות  לאמונה,  אמונה]  הצדיק[ד  הוא  לומ

 –הנה  את  זה  לוקח  מספרים  אלו  אשר  בהם  הוא  לומד  ?  ת"ושמירת  הל,  צ"קשורים  לתומ
  –ואם לא למד בהם הרי ציוה לאחרים ללמוד בהם 

 

                                                 
, ה"ב  תמוז  תשמ"בבוקר  שלאחרי  י):  "ד"תשס'טבת  ה'  בהתוועדות  ה(מנחם  ברוד  '  בקשר  לזה  יש  לציין  ממה  שסיפר  ר 74

כ  הבנתי  כי  כאמור  קהל  החסידים  לא  ידע "אשר  לא  כ(  את  מה  שדובר  בהתוועדות  –  בעת  היותי  במקוה  –דיברתי  לפי  תומי  
 .סוחר בספרים עתיקים' אשר הי, )חסיד באבוב(חיים צבי קופטילר ' לר) מסיפור הגניבה

 
וסיפר  לי  כי  גם  אליו ,  הסוחר  הזה  הבין  היטב  במה  המדובר,  להפעתי  את  הדברים  שדיבר  הרבי  בהתוועדות  אשר  לא  הבנתים

 .כן קנו את הספרים) סוחרי הספרים(אבל חבריו .  לא קנה מהםאך הוא, הגיעו מוכרי הספרים
 

וכנראה  זוהי .  לשלוח  בפאקס  את  כל  הפרטים  בדיוק  רב:  ז  הגיע  שמע  השיחה  לאוזני  המזכירות  ומיד  הגיע  אלי  הוראה"לאח
 ... היתה כוונת הרבי בדברו על סוחרי ספרים אשר הלכו למקוה באמת ולא קנו את הספרים



  

ולומדים ,  לומדים  חסידות,  הולכים  לטייל!  שקט,  שא  שטילמצב  של  '  וזה  נהי
 .רואים כזה דבר ואין פצה פה ומצפצף, ר"ח אדמו"ק מו"החסידות של כ

 
אלא  שבדרכי  נועם  ובדרכי  שלום ,  החכמה  אשר  גם  אני  אתנהג  ככה'  במילא  מה  יהי

, לא ידע מזה' כמו  שכתוב  בשולחן  ערוך  באופן  אשר  אף א,  פעמים'  דיברתי  איתם  יותר  מג
 .'וכו' לא ישמע מזה וכו' ואף א

 
יודע  אני  הא ,    כל  שהואשום  הזזהבזה  '  פעמים  לא  הי'  תר  מגלאחרי  שדובר  יו

, אין זה דבריי] אולם[, "מי  שאין  לו  יראת  שמים  אין דבריו נשמעים"דאיתא  בגמרא  אשר  
קבל  את ",  הנה  מה  נוגע  כאן  היראת  שמים  שלי,  מדובר  בנשיא  דורנו,  ולא  מדובר  עליי

ל  גם  מגוי  בהלכות  קידוש ם  אשר  זהו  שייך  להבדי"  פוסק  הרמב–"  האמת  ממי  שאומרה
במילא  לומדים  זאת  מספרי ,  פ  שהחכמה  ביהודים  באצטגינות  נעלמה"אשר  אע,  החודש

אבל ,  ]ם"בהרמב[לא  נאמר  זה  באותו  לשון  ,  "קבל  את  האמת  ממי  שאומרה"אולם  ,  יון
  –באותו התוכן 

 
צריך  לפעול  איזה '  הרי  הי,  אצלי  פלא'  נהי,  "קבל  את  האמת  ממי  שאומרה"במילא  

ההזזה  היחידה  שהיתה  הוא  אשר  ניצלו  את ,  שום  הזזה  לא  נפעלה,  וא  הזזהשה
יתירה ,  ב"וכיו,  לדבר  עם  עורך  דין  צו  באווארנען,  ההזדמנות  אולי  יוכלו  למכור  עוד  ספר

הם  הלכו  למצוא  רב  אשר  יפסוק  להם  אשר  לא  רק  שמותר  לעשות  זאת  אלא  שזה ,  מזה
 ".ויראה למלא את נפשו כירי"', נוגע לאכילה ושתי

 
  כמה  דולרים  שכבר  עשו –  אינני  רוצה  לנקוב  בשם  ובסכום  –עבור  הספרים  לקחו  

הרבי  הנשיא  הראה ,  וכאמור,  ולאחרי  זה  שוב  הלכו  ושוב  לקחו  ספרים,  חודשים  לפני  זה
, ואין  צריכים  להסתכל  בזה  בספרי  מוסר,  פצצהלהם  אשר  תדעו  אשר  משחקים  הנכם  עם  
  ושאלו  מה  הם  מה –  אלו  אשר  עשו  את  זה  –ותם  כי  אם  נפגשו  עם  אנשים  אשר  מכירים  א

  אינני –לא  שראו  איך  שנפלו  מזה  בעולם  הבא  ,  וכבר  ראו  איך  שנפלו  בזה?  המעשה'  הי
ר "ח  אדמו"ק  מו"כי  אז  לא  היו  הולכים  להלחם  נגד  כ,  יודע  אם  חושבים  על  עולם  הבא

ח "ק  מו"כי  אם  זוהי  מלחמה  עם  דבר  אשר  כ,  היות  ואין  זה  סתם  דבר  אשר  נוגעים  בזה
 .ר חי איתו"אדמו

 
ודבר ,  זה  לכל  הפחות  דבר  טרי'  אשר  יהי,  בתור  מאמר  המסוגר  אספר  מעשה

אשר  בשעה  שהנכדים ,  ע  כתוב"נ)  ב"מהורש(ר  "ק  אדמו"  בצוואה  של  כ–געשמאק  
ולחותן  השני  אלו ,  יתן  לחותן  הראשון  אלו  ספרים,  ר"ח  אדמו"ק  מו"יתחתנו  הנה  כ

 .ושם כותב אלו ספרים יש ליתן להם, פריםולחותן השלישי אלו הס, הספרים
 

שמעתי  מה  שכתוב '  לאחרי  זה  מאיזה  סיבה  שתהי,  במשך  זמן  לא  ידעתי  מהצוואה
  –ר  "ח  אדמו"ק  מו"והלכתי  לכ,  ")איך  האב  זיך  נישט  געפולט("לא  התעצלתי  ,  בצוואה

ק "אשר  רק  עכשיו  נודעתי  אשר  כ,    ואמרתי  לו  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום–לאחר  החתונה  
 .אשר אלו הספרים צריך ליתנם לי,  כתב בצוואה– ככה  קראו לו –ע "ר נ"אדמו

 
 –  לא  שייך  לומר  לא  מרוצה  –מזה  '  ר  נהי"ק  אדמו"כ:]  ר  חייך  ואמר"ק  אדמו"כ[

, מכל  הענין,  והפסיק  אם  בקרירות  או  שלא  בקרירות',  אבל  בטוח  שמרוצה  מזה  לא  הי
ר  עם  עוד "ח  אדמו"ק  מו"זה  נשאר  אצל  כהנה  ספר  ,  ומה  שכתוב  בצוואה  בנוגע  לספר  זה

 .ספרים



  

 
' אין  צריך  להסביר  עד  כמה  הי,  בהנוגע  לפועל  הנה  ספרים  אלו  עד  עתה  לא  נתנם

כ  מילה  שנכתבה "  עאכו–'  איזה  מילה  שתהי,  ר  מילה  מאביו"ח  אדמו"ק  מו"יקר  אצל  כ
ם ג'  והי,  בטוח  שלא  אקח  אותו  לדין  תורה'  ר  הי"ק  אדמו"אמת  אכן  אשר  כ,  בצוואה

' כך  הי.  אשר  יותר  מפעם  אחת  לא  שאלתי'  והראי,  פעמים'  בטוח  שלא  אבקש  ממנו  ג
מונח '  ר  ידע  מה  שכתוב  בצוואה  זה  הי"ח  אדמו"ק  מו"בהנוגע  לפועל  הנה  כ,  המעשה

 , "קישקעס"ב
 

, יכול  לפעול  את  זאת'  קשור  עם  אביו  לא  הי'  כ  להיפרד  מספר  אשר  הי"אולם  אעפ
' אולם  ככה  הי',  ו  אחרי  מידותיו  והנהגותיו  וכו"חאין  להרהר  ',  מאיזה  סיבה  שתהי

לו ' וידע  אשר  בטוח שיהי,  והכיר  אותו,  ר"ח  אדמו"ק  מו"ע  ידע  את  כ"ר  נ"אדמו,  בפשטות
, כ  אשר  זהו  ספר  של  חסידות"עאכו,  ע  למד  בו"ר  נ"ק  אדמו"קשה  להיפרד  מספר  אשר  כ

 .מדפוס זה או מדפוס אחר, ב"וכיו, תורה אור, לקוטי תורה
 

אשר  כשיבוא  זה  וזה  צריך  ליתן  לו  את ,    כתב  בצוואתו  בין  שאר  העניניםכ"אעפ
את :]  ר  חייך  והמשיך"ק  אדמו"כ[וכאמור  עד  היום  הזה  לא  קיבלתי  ,  הספרים  הללו

זה  נוגע  לי  בחיים '  אין  שייך  לומר  אם  הי'  ואפי,  ו  אין  לי  אפילו  שום  קפידא"וח,  הספרים
 .א כמה פעמים"כ'  איתו לא רק פעם אפ לדבר"חיותו בעלמא דין הייתי הולך עד מסנ

 
ח "ק  מו"כ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"אולם  עכשיו  לא  מדובר  עליי  כי  אם  מדובר  על  כ

, ע  בצוואתו"ר  נ"ק  אדמו"צריך  שום  התעוררות  ועידוד  אשר  מה  שכתב  כ'  ר  לא  הי"אדמו
 .צריך לקיימו

 
  לעבד  עברי   בנוגע–אינו  יודע  מה  כתוב  בצוואה  ,  מגיע  יהודי  נוסע  לארץ  הקודש.  .  .  

הנה ,  אשר  זהו  המקום  שמוכרים  שם  את  כל  העבדים,  מובא  אשר  אין  למכרו  באבן  המקח
 .כ בנוגע לספר של נשיא דורנו"עאכו, שם אין למכור עבד עברי

 
היות  ומדובר ,  וכאשר  באו  למוכר  ספרים  הסבירו  לו  אשר  צריך  ליתן  הרבה  כסף

 .וגע לחסידים אשר שם בנ–וכאמור אין פצה פה ומצפצף , בספר של יהודי זה
 

וכאמור !  ועד  סוף  כל  הדורותבמילא  הנני  מוסר  את  זה  לכל  חסיד  ולכל  החסידים  
ק "ואמרתי  בחשאי  שידעו  אשר  נוגעים  בזה  עם  כ,  פעמים'  דיברתי  ג,  אני  את  שלי  עשיתי

 !עד סוף כל הדורותונוגעים לכל חסיד ולכל החסידים , נשיא הדור, ר"אדמו
 

, היות  ואלו  שראו  את  זה?  איך  אני  יודע,  ו  את  הספריםאני  לא  ראיתי  איך  שסחב
אני  לא ,  דיברו  עם  אחד  ועם  עוד  אחד  עד  שזה  הגיע  אליי,  איתי  לא  דיברו,  פרסמו  את  זה

היות  והלכו  שם ?  איך  אני  יודע  מה  עשו  בארץ  ישראל.  הייתי  בארץ  ישראל  עד  היום  הזה
 חלקבלי  להתבונן  אשר  זהו  ,  ולכל  אחד  בנפרד  אמרו  לו  על  מה  מדובר,  בין  עשרות  אנשים

ק "וחלק  מכ,  ר  עכשיו"ח  אדמו"ק  מו"ובמילא  הרי  זה  חלק  מכ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"מכ
 !סוף כל הדורותר עד "ח אדמו"מו

 
כאשר  שואלים  אותם  כמה ]  הנה[,  וכאמור  זה  אשר  אומרים  אשר  חסר  בהוצאה

ר יכולה  כב]  של  הספרים  הראשונים[הנה  ההוצאה  ,  הספרים  הראשוניםלקחו  עבור  
, יודעים  הרי  כמה  אדם  צריך  עבור  האוכל  ועבור  הלבושים!  מאה  ועשרים  שנהלכסות  עד  



  

לו  די  לכסות  עד  מאה '      יהי–  ההוצאה  מהספרים  הראשונים  –וזה  .  וכל  הענינים,  והדירה
 !ועשרים שנה

 
 –'  להם  קשר  עם  שופטים  ועם  עורכי  דין  וכו'    הנה  חסידים  לא  הי–וכאמור  לעיל  

ומפרסם ,  הנני  מכריז  ברבים,  במילא  מה  אפשר  לעשות,  ה  דבראבל  אין  לשתוק  מכז
  זה  שדיברתי  בחשאי  לא  רק  אשר –וכולי  האי  ואולי  ,  באופן  כזה  אשר  לא  יפגע  באף  אחד

  ולנצל  ההזדמנות –להיפך  ,  ואדרבה,  אלא  שלא  גרם  לשום  הזזה  כל  שהוא,  לא  פעל  משהו
 מכירהאם יעמיד שטר , מהספרים או מהחפצים' אשר כל אחד שקנה א

 
, כמה  משלמים,  ובשטרי  מכירה  עשו  תנאים,    הם  עשו  שטר  מכירה  וחתמו  על  זה-
  -וכאלו פרטים , ואיך

 
אבל  בלי ,  שם'  אינני  יודע  איך  הי,  הנה  בלי  נדר,  בשעה  שיעמידו  כזה  שטר  מכירה

 .יחזירו לו את הכסף ששילם עבור זה, נדר כשיעמידו כזה שטר מכירה
 

, ואין  לך  דבר העומד בפני התשובה,  ות  וכבר  פעלו  עניןהי,  ומזה  מגיעים  לקצה  השני
א  לעבדיקע ("'  זה  פצצה  חי,    לא  שעה  אחת  קודם–קודם  '  שידעו  אשר  יפה  רגע  א

" יתיר  מבחיוהי"אשר  ,  מחייו,  היות  וכל  ספר  הרי  הוא  חלק  מנשיא  דורנו,  ")באמבע
 .עכשיו בעלמא דין

 
: מתעוררת  השאלה,  צמוהרי  מסירים  פצצה  מע,  במילא  כל  כמה  שיחזירו  בהקדם

ח "ק  מו"אחרי  פעולה  כזאת  שייכות  לכ,  ר  אין  לו  שייכות"ח  אדמו"ק  מו"לכ?  למי  יחזירו
ר  אשר  קונות  לו  בכל "ח  אדמו"ק  מו"אמות  של  כ'  נשארו  הד,  אבל  כאמור  לעיל?  ר"אדמו
 .מקום

 
אין  צריכים  להחזירם ,  וכשיביאו  את  הספרים  הללו,  ל  בזה  הבנין"וזהו  כאמור  בחו

 .צריכים להביאם לחדר איפא שנשיא דורנו למד והתפלל, ד"לבשו
 

על  מנת ,  ורחמנא  ליצלן  אשר  זה  שלקח  את  הספר  הוא  עצמו  יבוא  לקודש  הקודשים
. אמר  ברדיו]  ר"ק  אדמו"שמו  של  כ.  [ש.  היות  ומתיירא  ממה  שמ–להחזיר  את  הספר  

שליח  או שיעשה  ,  לא  צריכים  אותו,  ז  יבוא  לקודש  הקודשים"רחמנא  ליצלן  אשר  לאח
אבל  בהקדם  הכי  אפשרי  יניח  את  כל  הספרים  והכתבים  וכל ,  מה  שרוצה,  שליח  שלוחו

כל  הקומה  שבו –  אשר  זהו–ר  "ח  אדמו"ק  מו"אמותיו  של  כ'  בד,  וכל  הענינים,  החפצים
 .כ שלמד והתפלל"אכל ושתה וישן עאכו

 
קויתי ,  הודיאין  זה  עניני  לפגוע  בי,  ואין  זה  ענין  שרחמנא  ליצלן  רוצים  לפגוע  ביהודי

נסיתי , לי כל ברירה' לא הי, ולא  עשו זאת,  פ  למנוע  א  זאת  ממני"אשר  החסידים  יוכלו  עכ
אלא  שלא  עשה  זה  שם ,  ולא  רק  אשר  זה  לא  פעל  משהו,  פעמים  בחשאי'  לדבר  יותר  מג
עוד ,  ומוכרח  הנני  לדבר  באופן  שישמעו  מיד  בארץ  ישראל,  אין  לי  ברירה.  הזזה  כל  שהוא

  אשר  בזה –  בפח  יקוש  –כל  שהם  ימסרו  את  זאת  לאלו  אשר  נפלו  בזה  ,  תהשבועו'  לפני  ג
 .ויחזירום בהקדם הכי אפשרי, ר"ח אדמו"ק מו"פארטשעפן זיך עם כל החסידים ועם כ

 



  

ק "אשר  זהו  בנין  השייך  לכ,  מהבנינים'  ד  א"דובר  לעיל  הרי  אשר  מעמדים  בכפר  חב
בית  אגודת  חסידי "אשר  זהו  כפי  שהוזכר  לעיל  ,  עם  הכותרת  הידועה,  ר"ח  אדמו"מו
 !עד סוף כל הדורות" ד"חב

 
טאפן  רק  דבר ,  ישנם  כאלה  שרחמנא  ליצלן  יכולים  צו  טאפן  לא  יותר  מכסף

  שנים 35-ר  אשר  כבר  יותר  מ"ח  אדמו"ק  מו"ואומר  על  כ,  שאפשר  למששו  בידים  גשמיים
] א  טועןכך  הו[ואדרבה  ,  ]טוען  הוא[  מה  אתה  מדבר  עליו  ,  אשר  הוא  נמצא  בעולם  האמת

מה  אתה  מזכירו  פתאום  בעולם  הזה ,  מעלה  בגן  עדן-כל  שנה  עולה  הוא  עוד  למעלה
ר  לא  יבינו "ח  אדמו"ק  מו"במילא  להגיד  להם  אשר  צריכים  להחזיר  הספרים  לכ?  הגשמי

 .במה המדובר
 

, לא  שישכחו  ממנו  לגמרי,    ממנוישכחוורוצה  שאחרים  ,    עליוששכח  שנים  35
טוען [?  אולם  לפחד  ממנו,  י  שיתנו  עבור  זה  יותר  דולריםשהרי  צריכים  להזכר  עליו  כד

צריכים  לפחד  ממי  שיש  לו  את  הספר  היות  והוא  זה  שיש  לו  את  הספר  בידיו ]  הוא
 .הגשמיים

 
בחשאי ,  "בנחת  נשמעים"אשר  אמרתי  ,  ל"וכאמור  כאשר  אמרתי  כל  האותיות  הנ

' הי',  הזזה  לא  הישום  ,  צריך  לפעול  הזזה  כל  שהוא'  הרי  הי',  שאף  אחד  לא  ישמע  וכו
אבל ,  "כל  מי  שאין  בו  יראת  שמים  אין  דבריו  נשמעין",  אצלי  פלא  הכי  גדול  כאמור  לעיל

 .הרי צריכים לפחד מהפצצה" קבל את האמת ממי שאומרה"
 

ק  והביא  איתו  את "אשר  נסע  לאה,  עד  שסיפרו  לי  אלו  אשר  ראו  את  האיש  הזה
  אלא –אמות  '    לא  רק  מהד–ם  והביא  אותם  מעבר  לי,  ר"ח  אדמו"ק  מו"הכתבים  של  כ

וכאשר  שמעתי  מי  עשה  את  זה  נפלו  אצלי  כל  השאלות ,  הביאם  לארץ  ישראל]  יתירה  מזו[
הפלא  הוא  שלכתחילה  היו  מעורבים  בזה  יותר  מאדם ..  הפלא  הוא  שלא  עשה  יותר  גרוע

ט  שקשורים "מ  איש  זה  לקח  על  עצמו  את  כל  ההנהלה  וההנהגה  ואת  כל  השקו"ומ,  אחד
 .והוא מנהיג את זה מאז, האלועם הספקים 

 
אפילו  כשמספר  לא  יודעים  אם  מספר  הוא  את  הכל ,  לא  יודעים  מה  עושה  עם  הכסף

 .או החצי
 

, ז"הרי  לצדקה  לא  ימסור  נפשו  ע,  דבר  בטוח  הוא  אשר  הכסף  לא  יתן  לצדקה
ר  לא  נפלה  אצלו  כזו  המצאה "ח  אדמו"ק  מו"למסור  נפשו  ולקחת  חלק  מחייו  של  כ

 !מעולם
 

במילא  כאמור  לעיל  לא ,  זה  פלא  אצלי  כששמעתי  מי  האיש  הזה'    לא  היוכאמור
 –"  טאפחו  דא  פלאחו"לא  נוגע  ענין  של  פצצה  מה  שנוגע  לנו  הוא  ,  נוגע  כאן  ענין  של  נקמה

ח "ק  מו"שיחיזו  בהקדם  הכי  אפשרי  אלו  שיש  להם  חלק  מחייו  של  כ;  המעשה  בפועל
אגודת 'בית  "הכתורת  כמו  שיש  כאן  עם  אותה  ,  עכשיו  שלו'  ק  בבנין  שנהי"באה,  ר"אדמו

 .'ד"חסידי חב
 
ק "היות  ולא  נוגע  לו  משמו  של  כ;  ר  הוא"ח  אדמו"ק  מו"  למה  לא  כתבו  שמו  של  כ-

,   שנים  בעולם  האמת35ר  נמצא  כבר  "ח  אדמו"ק  מו"הוא  צועק  שכ]  הרי[,  ר"ח  אדמו"מו
 !אין שפה משותפת, לך דבר עם כזה בן אדם, וכל שנה עולה הוא יותר



  

  ותפגשהו  גם –רואה  הנך  החסיד  הזה  שהולך  ברחוב  !    יש  לומר  לו  שתדעבמילא
בית  אהלי  יוסף  יצחק "ובאותו  בית  נמצא  החלק  ,    שתדע  שהבית  הזה  שייך  אליו–מחר  

 .ט איתך"ולא רוצים לבוא בשקו, ולא רוצים לנקום בך" ליובאוויטש
 

ל  לא  צריך אכן  רוצים  לעשות  לו  גם  טובה  אב?  להגיד  לו  שרוצים  לעשות  לו  טובה
ופסק  לעצמו  אשר  מה  שמונח ',  אני  ואפסי  עוד'מחזיק  הוא  מעצמו  ש,  הוא  לשום  טובות

 .וכן עושה בפועל, בשכלו הנה כן יקום
 

וזהו  חושך  כפול  ומכופל  של  הגלות  אשר  נמשך  זה  כבר  חודשים  ואף  אחד  לא 
 .לא רק שלא מנעו ממנו אלא שלא הפסיקהו, הפסיקו
 

ומדברים ?  מה  זה  נוגע  לפועל,  ף  שהוא  עצמו  יודעכ  כס"וכאמור  שמו  עבור  זה  כ
' ק  אשר  שמה  קנו  עשרות  ספרים  שידעו  לפני  שמתחילים  ג"כדי  שבאה]  זהו[;  דוקא  ברדיו
חפץ  או  כתב  או  תפילין ,  וזהו  ציווי  המוטל  על  כל  אחד  שיודע  ממי  שקנה  ספר,  השבועות

לאותו  איש  ויגידו  לו שירותו  ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"אשר  יש  לזה  שייכות  לכ'  שלו  או  מה  שיהי
 .ובנפשו בעולם הזה הגשמי והחומרי, שבנפשו הוא

 
אבל  מה  שנוגע ,  זה  שיטעון  אשר  אחר  דחף  אותו  הנה  כלפי  שמיא  גליא  מי  דחפהו

אשר ',  ד"אגודת  חסידי  חב'אמות  של  '  לפועל  הוא  שיבוא  לאותו  בית  או  הבנין  שהם  הד
 . את זה בלילהגנבור אש' והראי,  משםנגנבו]זה באופן ש' הי[שהם יודעים 

 
ק  בבנין  שעל  שמו  כתוב  שהוא "ולהחזיר  את  הספרים  או  הכתבים  והחפצים  באה

ובדיוק ,  "אוהלי  יוסף  יצחק  ליובאוויטש"';  ובשורה  תחתי,  "ד"בית  אגודת  חסידי  חב"
וכל  שאר ,  ס  בית  זהו  התורה  והתפילה  ומצוותיו'היות  ודעם  רבי,  נכתב  אוהל  ולא  בית

 .ומצוותיו'  לתורתו ותפילתו וכוהדברים הם ארעי בערך
 

ק  והן  בשאר  המקומות  אשר "ז  אומרים  גם  ומכריזים  שימסרו  מיד  הן  באה"ולאח
כתוב '  ניסו  למכור  שם  את  הספרים  שידעו  אשר  כל  אחד  שיביא  שטר  מכירה  ושם  יהי

הנה [ולוודע  אשר  שילם  בפועל  ,  ועם  הפרטים  מתי  צריך  לשלם,  הסכום  שמתחייב  לשלם
 .ו עד הפרוטה הכי אחרונהיחזירהו ל] אז

 
 .ב ובכל המדינות שמסביבה" ובכל ארה770-ואותו דבר בניו יורק ובברוקלין וב

 
מדובר  שצריך  להסביר  ליהודי ]  כי  אם[,  וכאמור  לא  מדובר  כאן  בנקמה  או  לפגוע

ר  יקבל  בחזרה  את  כל  החלקים "ח  אדמו"ק  מו"צריכים  לוודע  אשר  כ,  שלקח  פצצה
אם ,  הנה  בזה  הוא  חי,  ם  שהוא  מונח  בספר  או  בכתב  או  בחפץא  .  מחייו  עכשיו,  מחייו

  מה  שאותו  איש  אשר  נסע  אין  לו  שום –'  קדושה  או  כמה  ניצוצות  קדושה  וכו'  ניצוץ  א
 .השגה

 
לו  צריך  לומר  אשר  יש  לזה  שייכות  ושייך  לכל  חסיד  ליובאוויטש  שנמצא  בכל 

להפסיד  אשר  זה  שהביאו שהליובאוויטשער  חסיד  בהיותו  איש  ישר  לא  רוצה  ,  קצווי  תבל
ר  הנה  בזה "ח  אדמו"ק  מו"אותו  בבוץ  ובסכנה  ובפח  יקוש  והביאו  לביתו  חלק  מחייו  של  כ

 –'  ד"אגודת  חסידי  חב'י  "  ע–במילא  מיתחייב  כל  חסיד  ליובאוויטש  ,  נמצא  פצצה
 .להחזירם עד הפרוטה הכי אחרונה



  

 
ומי  צריך ,  כסף  ראשית  כל  להחזיר  את  ה–  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום  –ז  יש  "לאח

וכאמור  אין  זה  שרוצים  לנקום  בו ,  זה  מי  שקיבל  עבור  זה  כסף?  להחזיר  את  הכסף
ר "ח  אדמו"ק  מו"ולהראות  נצחונות  לזה  שהאט  געפירט  ולקח  או  הראה  חלק  מחייו  של  כ

לא  הולכים  ללכת  עם  אף ,  אין  מדובר  כאן  בנצחנות,  או  למי  שרותה  להיות  זה  שיחזיר
  אשר  זה  שלקח  את  הכסף  מפלוני  בן –פ  חוקי  המדינה  "יושר  ע  ו–זהו  רק  יושר  ,  במלחמה

אם .  פלוני  וחתם  אשר  פלוני  שילם  לו  כך  וכך  כסף  צריך  להחזירו  עד  הפרוטה  האחרונה
 .אבל לא מונחים ולא מרעישים בזה עתה, הוא לא רוצה אזי אין ברירה

 
או ולכן  לכל  לראש  כמו  שהיו  צריכים  להחזיר  מיד  את  אותם  הדברים  שעוד  לא  ר

כן  צריכים  להחזיר  כל  הכסף ,  ר  וליתנם  לרשותו  של  אחר"ח  אדמו"ק  מו"שגזלו  מכ
הרי ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"להגיד  שיש  להחזיר  לכ,  ד"  כאמור  לא  לבשו–ולהחזיר  ,  שקיבלו

ומאז '    שנה  לפני  זה  השתתף  בלוי35.  ר"ח  אדמו"ק  מו"כאמור  לעיל  הוא  לא  חושב  על  כ
וכאמור  זה  מידותיו !  ז  יקבל  יותר  דולרים"חושב  הוא  רק  שעי,  הוא  לא  חושב  עליו

 .לו אשר לו' ויהי, שלו ועבודת האדם ומידות שבין אדם לחבירו' ועבודת ה
 

מה  שרוצים  להבהיר  הוא  אשר  אין  זה  מהיושר  אשר  חסיד  צריך  ליתן  מכספו 
ר  בשעה  שאצל  השני  נמצא  הכסף "ח  אדמו"ק  מו"הפרטי  להחזיר  חלק  מחייו  של  כ

וזהו  כל  ההנאה  שיש  לו  מזה  שמכרו  ולקחו  חלק .  ל  בזה  אחוזיםוחושב  להגדי,  במזומן
 .ר"ח אדמו"ק מו"מחייו של כ

 
, ע  יש  לכל  לראש  להחזיר  במזומן"פ  שו"ובשעה  שנמצא  הכסף  במזומן  הנה  ע

את [במילא  יש  שייכות  שיתנו  להם  מיד  ,  ומקווים  שאלו  שקנו  ונפלו  בזה  יחזירו  בהקדם
פעם  אחת  כבר ,  ד  שרוצים  להערים  עליהם  כדי  שלא  יפול  להם  חש–]  הכסף  ששילמו
במילא  בלי  נדר  נחזיר ,  ובמילא  אינם  רוצים  להיות  מערומים  עוד  הפעם,  הערימו  עליהם

 .להם את הכסף בהקדם הכי אפשרי
 

יכולים  עוד  לנצל  לפני ,  "יפה  שעה  אחת  קודם"הנה  לכל  הפחות  עכשיו  וכאמור  
 .הנה זהו דבר נכון" ??מ' עלה ארי"שבועות ' מ בהג"שתתחיל ההשפעה מהס

 
שבועות '  פ  שלא  יפעלו  בהג"הנה  עכ,  לא  יוכלו  לפעול  זאת'  ואם  מאיזו  סיבה  שתהי

ר  בכל  רגע  שמעכבים "ח  אדמו"ק  מו"  של  כ'ועוד  הפעם  לוי,  עוד  הפעם  חורבןענין  שהוא  
 .הכסף או שמעכבים את הספר

 
ים וכאמור  ימצאו  כאלה  שמחשבים  את  עצמם  כחכמים  גדולים  ופילוסופים  גדול

אין  זו ,  הנה  לא  איתם  אני  מתעסק  ולא  רוצה  להתעסק  איתם,  והעיקר  שהם  נוגעים  בדבר
 .שליחותי ואין זו עבודתי

 
' צריך  להיות  ענין  שיש  בהד'  ורחמנא  ליצלן  עם  כאלו  בירורים  אין  זה  עניני  ולא  הי

' שזהו  א'  לשני'  ר  כאלו  שהתחכמו  והובילו  את  זה  ממדינה  א"ח  אדמו"ק  מו"אמות  של  כ
 .ונות ופשעים שבזהמהע

 



  

הלכו  להלחם  נגד  המולכה  והממשלה ;  רואים  איפוא  הם  שקועים:  מאמר  המוסגר
, בשעה  שנמצא  אצלו  דבר  שאינו  שייך  לו  אולם  נמצא  זה  באותה  מדינה.  של  כל  המדינה

 .הנה הגם שזה חטא עוון ופשע
 

הנה  זהו  נגד  חוק  המדינה '  לשני'  א")  סטייט("אולם  בשעה  שמובלים  ממדינה  
בדברים  שהנני  כן  יודע  אין '  ואפי.  ד"ד  ולא  רוצה  להיות  עו"איני  עו,  אמור  אין  זה  ענינישכ

 .זה עניני
 

אבל  לזה  יש !  תירוץ'  שלא  יהי?  תירוץ'  א  חכמה  שיהי,  ם  זהו  עניני"א  שאלה  ברמב
 .דבר ששייך לנשיא דורנו א מאמר או ענין בנגלה או ענין של הנהגה שלו, שייכות אליי

 
אלא  שזהו  מן  המוכרח  מצד  החושך  כפול ,  לו  אינם  לגמרי  עניניאבל  הדברים  הא

, פעמים  ולא  פעם  שום  הזזה'  וזה  שדיברו  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום  יותר  מג,  ומכופל
 .הנה אין ברירה, ואדרבה להיפך

 
א  שיעמיד  שטר  מכירה  כבה  ידעו  ששילם "שכ.]  א[ומכריזים  עוד  הפעם  הנקודות  

 .את הכסך עד הפרוטה האחרונהיחזירו לו , כך וכך כסף בפועל
 

בין  שזה  מי  שהביא  את ,  יש  להם  עוד  ספר'  אלו  שמצד  סיבה  שתהי.  וסעיף  ב
מבקשים  ממנו ,  הספרים  לארץ  ישראל  ובין  שזה  שלקחם  פה  והביאם  אצלו  היכן  שנמצא

שצריך  להחזיר  את  זה  בבית "  בדרכי  נועם  ובדרכי  שלום"ומספרים  לו  בכל  לשון  של  כבוד  
ח "ק  מו"הוא  כ[ב  על  זה  עד  עתה  "שהבעה.  בקומה  זו  ובחדר  זה'  ד"באגודת  חסידי  ח'

אם  יש  ירושה  וחלוקה  הנה  יש  לברור  בית ,  שום  ירושה  ושום  חלוקה'    לא  הי–]  ר"אדמו
וכל  ענינים  אלו  לא  היו  עד  היום  הזה ,  ולקבל  הסכם  של  כל  היורשים,  ולקבוע  ולחלוק,  דין

 . יתיר מבחיוהיוחי! והוא חילא יהיו גם להבא היות ' ובעזר ה
 

במילא  אם  יבואו  לאחד  מחר  ויגידו  לו  שנשתנו  הדברים  הנה  מיד  מוסרים  מודעה 
וכך  נגיד  גם  מחר ,  רואים  מה  קרה  ממה  שדיברנו,  ז"וכמו  שאמרו  חודשים  לפנ

 .ומחר לאחר זמן, ומחרתיים
 

כי ,  ולא  ענין  של  אזהרה,  וזה  שמדברים  כל  הענין  הנה  כאמור  אין  זה  ענין  של  נקמה
ולא ,  לא  אומרים  שום  שם,  ולכן  מבקשים  בקיצור  נמרץ,  נין  שנוגע  למעשה  בפועלאם  ע

היות  ויש  לך ;  אומרים  רק  דבר  אחד.  ולא  מכריזים  שום  מקומות,  אומרים  איזה  יום
הנה  תדע ,  וצו  אנאפן  בידי  בשר,  השגה  להתעסק  רק  בדבר  שיכול  הנך  לראות  בעניני  בשר

ובמילא  יש  להחזיר  כל  החפתים ,  ו  מקוםבאות]  ר"ח  אדמו"ק  מו"כ[  נמצא  770-שכאן  ב
 .ובמיוחד בקומה האמצעית

 
אבל .  ומטעמים  המובנים!  וכאמור  עוד  הפעם  רחמנא  ליצלן  שהוא  עצמו  ילך  לשם

ה  או  בינו  לבין "  ובנוגע  לתשובתו  הרי  יש  לזה  שייכות  רק  בינו  והקב–לא  צריכים  אותו  
ר  שכאמור  כל  אחד "ח  אדמו"ק  מו"  כאן  מדובר  בחפציו  של  כ–ר  "ח  אדמו"ק  מו"כ

 .ר"ח אדמו"ק מו"מהחפצים הוא חלק מחייו של כ
 



  

ר  נתן  להם  את  הבית  מלכתחילה  עם "ח  אדמו"ק  מו"הנה  יש  להחזירם  לאותם  שכ
הן  קומה '  קומות  הן  קומה  ראשונה  הן  קומה  שני'  כל  הענינים  שישנם  בבית  עם  כל  הג

 .שלישית והן הקומה התחתית
 
  מאה  ועשרים  שנה  יכול  להחזיק  את  משרדו ז  אומרים  שפלוני  בן  פלוני  עד"וע

ופלוני  בן  פלוני  עם  בני  ביתו ,  והבית  הכנסת  שלו  והבית  המדרש  שלו  בחדרים  מסויימים
פ "ופלוני  בן  פלוני  ופב,  עד  מאה  ושרים  שנה  יכולים  להחזיק  באותם  חדרים  מסויימים

 !יכולים להחזיק באותה קומה עד מאה ועשרים שנה
 

הקיצו  ורננו  שוכני "היות  ודבר  בטוח  הוא  ש,  לאחרי  זה'  היולא  נוגע  כאן  לומר  מה  י
ה  יקחו  את  הבנין  עם  כל  ספריו  איפא  שהם  רק "ר  ביחד  עם  הקב"ח  אדמו"ק  מו"וכ"  עפר

] הבנין[ויקח  אתו  ,  "דרכי  נועם  וברכי  שלום"ויקח  אותם  בוודאות  כמו  שנהג  ב,  נמצאים
אלוקיך  בה  מרשית  שנה '  ויארץ  אשר  תמיד  עיני  ה"ק  "ויביא  אותם  לאה,  עם  עניני  שמיא
הנקראת  ארץ  הקודש  היות  ושם  מקיימים  כל  המצוות  של  תורתינו "  ועד  אחרית  שנה

 .א הנמצא שם שייך לגוי קדוש"היות וכ', הק
 

ויש  להם  מורא  מההיזק  שיבואום  לידי ,  ישנם  כאלה  שנפלו:  וכמדובר  עוד  הפעם
שטר מכירה אשר שם כתוב יעמידו ] אם רק[שום היזק ' אומרים  להם אשר לא יהי,  סכנה

 .ויחזירו לו עד הפרטה האחרונה, שהסכים וכתוב התאריך ולמי הוצריך לשלם
 

בדרכי  נועם "ולהחזירם  ,  ויהי  רצון  שעד  אז  יחזורו  כל  הענינים  שעוד  לא  מכרום
אף  אחד  לא ,  ה"רוצה  הוא  לעשות  תשובה  הרי  זה  בינו  ובין  הקב,  ובחשאי"  ובדרכי  שלום

ובפרט  שזוהי  עגמת  נפש  למי  שרותה  להיפגש  איתו .  'וכו'  ר  וכורוצה  שיפגש  עם  זה  אח
אלא  שבנוגע .    זהו  שלא  בערך  יותר  מזה–וכשאומרים  עגמת  נפש  הנה  זהו  בלשון  המעטה  

 .ובנוגע לאחרים הנה מישהו אחר יכול לומר, ]לומר לו[ לעצמו איני יכול 
 

, "  דא  פלאחוטאפחו"מדברים  כאן  בנוגע  ל,  וכאמור  אין  נכנסים  כאן  בפילפולים
אם  זה  מי ,      חפצים–  לאלו  שיש  להם  –ואת  ,  שיעמידו  שטר  מכירה  ויחזירו  את  הכסף

ועם  אחרים  לא ,  ק  ושם  רץ  בכדי  למוכרם"או  זה  שהביאם  לאה,  שלקחם  או  שנתנו  לו
מילתא 'הגם  שאין  זה  ,  ולא  רצו  להרפות  מזה,    הצליח  למכורם  היות  ותפסו  במה  המדובר

ופרסם  את  זה  עוד  יותר  זה  שהביאם ',  ו  מזה  יותר  מגאלא  ידע'  דאמרי  באפי  תלתא
ואם  רוצה  הנך  לקבל  תוסיף  עוד ,  ורץ  מחנות  לחנות  והודיע  שזה  נותן  כך  וכך,  ק"לאה

 .מעט שקלים וככל הענין שקשור עם תגרות
 

, אין  לו  שום  שייכות  לתגרות,  לא  רוצים  לזלזל  בו,  וכאמור  לא  הצליח  בתגרות  שלו
 .כ פה המשל  הזה ולא יותר" ומביאים ג,הגמרא מביאה בתור דוגמא

 
ומקווים  ובטוחים ,    מעשה  בפועל–"  טאפלחו  דא  פלאחו"וכאמור  נוגע  כאן  הענים  ד

שיחזרו  עוד  לפני  שנשלם ,  שבהקדם  הכי  אפשרי  יוחזר  כל  הכסף  שלקחו  עבור  הספרים
כ  צריכים "אולם  אעפ,    הנה  זהו  א  גלייכע  זאך  לאלו  שהחזירו–עבור  השטרי  מכירה  

 . מהחסידים כסף ולהחזיר לאלו שנגררו בכל העניןלקחת
 

ולא ,  וישנם  כבר  חסידים  שנתנו  כסף,  וחסידים  יתנו  כסף  ותבוא  עליהם  ברכה
 .מבקשים שעוד אחד ישלח היות וישנו כבר די והותר



  

 
זה  פשוט ,  "סטרשונא"ולא  אומרים  זה  בתור  ,  אבל  זה  בריא  בעולם  הזה  הגשמי

הנה ,  ולא  הוא  עצמו,  י  שליח"ה  שנסע  לארץ  ישראל  יביא  עהנה  ז,  היות  ובין  כך  תיתן,  ישר
  איסטערן  פארקווי 770-ר  הנמצא  ב"ח  אדמו"ק  מו"י  שליח  לחדרו  של  כ"יביא  את  זה  ע
 –ושם  גופא  במקום  היותר  משומר  ,  ובכל  החדרים  שבקומה  האמצעית'  בקומה  השני

 .במקום ששם התפלל ולמד
 

וגם  זה  לא  נאמר  בתור ,  ורחנא  ליצלו  שהוא  עצמו  יסתובב  בכל  הקומה
  ולאחרי  כל –אלא  שאם  יסתובב  הנה  לא  יוכל  להתאפק  ויקח  עוד  ספר  ,  "סטראשא"

 .וזהו טבעי, כ למה להביאו לידי נסיון הרי הוא לא יוכל לעמוד בזה"א, הענינים
 

ויש  להאריך  אבל  למה  להאריך  בדבר  במבהיל  ודבר  המצער  את  כל  אחד  ההולך 
למה ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"כ  חסיד  של  כ"כ  יהודי  ועאכו"עאכוואפילו  אינו  יהודי  ,  ]ברגליו[

ואין  שום  ברירה  לכן  דובר  בזה ]  אלא  היות[,  לצער  אותו  אחרי  שכבר  קרה  מאורע  כזה
 .הענין

 
ואין  להביא  לי ,  וכאמור  עוד  הפעם  אין  מה  לדבר  איתי  ואין  להביא  לי  את  הספרים

" הוא  בחיים"יא  דורנו  שר  נש"ח  אדמו"ק  מו"זה  שייך  לכ,  אין  זה  שייך  לי,  את  הכסף
וכל  אחד  מהליובאוויטשער  חסיד  עד  סוף  כל  הדורות  הוא  בעל  הבית  על ,  "זרעו  בחיים"ו

ולקחו ,  ר"ח  אדמו"ק  מו"חוץ  מאלו  שלקחו  את  הספרים  מכ,  כסף  זה  ועל  ספרים  אלו
 .כסף בשביל עצמם

 
לי '  אם  אתמול  הי;  ויש  להם  חשבון,  וכאמור  לעיל  עם  הכסף  הם  יקבלו  אחוזים

היום  היות  ואני  חכם  ויודע  הלכות  המסחר  והשקעתי  בכזה ,  ס'ור  הספר  כך  וכך  דולרעב
קיבלתי  כך ,  אה  אה'  ברינקט  זאך'הנה  מסתובבים  ומ,  ס'אופן  שכבר  ניתוסף  כך  וכך  דולר

 .ס יותר'וכך כסף אולם עכשיו יש לי כך וכך דולר
 

  זאת מה?  איזה  הנאה?  אכלת  חמש  פעמים  יותר?  ס'איזה  הנאה  יש  לך  מהדולר
 .ס ועל יסוד זה הוא מעכב את הכסף'הוא קיבל יותר דולר] עונה הוא[ אומרת 
 

וכאמור  בלב  הדברים  שלא  ידעו  מדבר  שהוא  היפך  הטוב  מספיק  מה  שדיברו  עד 
או  שספק  הוא  אם  קנו  את ,  וכאמור  לעיל  הנה  בטח  יחזירו  כל  אלו  שקנו  הספרים,  עתה

 .במדינה זוכ "ק והן במדינה אחרת ועאכו"הן באה, הספרים
 

  ולא    ז  הוא  לא  מצד  זה  שרוצים  להלחם  איתם"שזה  שמדברים  ע:  ומיד  מוספים
וזה ,  ר  חזרה"ח  אדמו"ק  מו"אוצים  רק  לקבל  בספר  והחפץ  של  כ,  רוצים  להביאם  למשפט

הנה  יחזירו  לו  עד  הפרוטה ,  לו  לשלם  כך  וכך  ממון'  אשר  הי'  ויש  לו  ראי]  על  כסף[שהניח  
 .האחרונה

 
ר  ביחד  עם "ח  אדמו"ק  מו"להכסף  שלקחו  עבור  ספריו  של  כז  בהנוגע  "עד

כזה  דבר  שיהודי '  לא  הי!  לעולמים'  היות  וגיררו  יהודים  בכל  הענין  שלא  הי,  השתדלותם
 !אמות יעשה כזה דבר' איש מאותם הד] ובכלל[

 



  

גדול  והוא  נסע  לארץ  ישראל  ובמילא  שולל  מיד  את  את '  אכן  זה  אמת  שזה  הי
אומר ,  מים  מחוכמים  וחושבים  למי  אני  מתכוון  אם  לזה  או  לזה  חכ–אותם  שיושבים  פה  

ושם  לא ,  ק  "אני  בפירוש  שמתכוון  הנני  לכל  לראש  לאותו  אדם  שנסע  אחרי  פסח  לאה
ס 'הלך  כי  אם  רץ  גם  בין  קוני  ספרים  לראות  ולבקש  ולהתחנן  אפשר  שיתנו  לו  יותר  דולר

 .ר"ח אדמו"ק מו"ואז בשמחה גדולה יתן לו ספר של כ, ושקלים
 

וכאמור  ישנם  כאלה  טיפשים  שאותם  הצליח  אותו  איש  ולקחו  כסף  מהם  וכאמור 
ש  ופרנסה  ולבושים  ולכל "  שנה  לאכו120פ  דרכי  הטבע  עד  "לו  מספיק  ע'  לעיל  שזה  יהי

 .אלו שיש להם שייכות לזה ועוד ישאר
 

  הרי  צריכים  לסיים  בדבר  טוב  שידעו  שיש  עסק  עם  נשיא  דורנו –ר  כאמור  "ויה
עתה '  נהי"  הנשיא  הוא  הכל"י  לבן  חמש  למקרא  ו"ככה  אומר  רש"  הוא  הכלהנשיא  "ש

וציוה ,  גדול  בשנה'  ונהי,  כמו  שהוזכר  בהתוועדות  הקודמת  שמידי  שנה  בשנה  ישנה  בגרות
כ  שהוא  עצמו "ואעכו,  לאחרים  שיאמרו  הקאפיטל  תהילים  המתאים  למספר  שנותיו

 .להדפיס בנוגע לאביו כנדפסוציוה , אומר הקאפיטל תהילים המתאים למספר שנותיו
 

ב  תמוז  זה "ה  ומי"ע  אמרו  תהילים  מזמור  ק"ב  תמוז  זה  ניתוסף  זה  שע"ובי
 ...ו בתהילים"אומרים קאפיטל ק

 
 )2514' ד עמ"ה ח"המשך ההתוועדות נדפסה בתורת מנחם תשמ(
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אבל ,  ושלא  יהיו  טענות  על  זה,  גבי  דבר  המצער  ומבהיל  לדבר  כמה  מילים  לרוצים
 . לדבר על זהחייבים

 
 : בדבר טובונתחיל

 
, החסידות  שלו  ועוד,    שהכולל  יתחיל  ללמוד  את  תורתו  של  בעל  הגאולהרצו  .א
 הברית  ביום  פ"עכ,    תמוזב"וקיוו  שזה  יתחיל  כבר  בהמשך  לי,    של  בעל  הגאולהבהבנין

 .ישי למילתו ביום שלפ"עכ, ) תמוזט"י(שלו 
 

  אגודת  חסידי בית"שזה  נקרא  ,  בהבנין  הגשמי  של  בעל  הגאולה'    שזה  יהיורצו
אגודת  חסידי 'לכמדובר  לעיל  שהבית  שייך  ,  "  יוסף  יצחק  ליובאוויטשאהל",  "ד"חב
  לכן  זה  גם –'  ד"חבאגודת  חסידי  'ועל  זה  הרי  צריך  להיות  אחד  שעומד  בראש  ',  ד"חב

בגילוי  לעיני  בשר  זה  גם  נרשם  על '  יהיובכדי  שזה  ,  "טש  יוסף  יצחק  ליובאוויאהל"קרוי  
 .הבנין
 

 פ"שאעמכיון  ,    יתנו  רשות  ויתנו  המפתחותז"  עד  יום  שלישי  למילתו  בכדי  שעיחיכו
ויתנו  המפתחות ,  זהאבל  רצו  שיסכימו  על  ,    לא  זקוק  לחסידיםר"  אדמוח"  מוק"שכ

,   וללא  אי  שמחה  וברוגזבובליבלי  שום  טינא  ,  "  נועם  ובדרכי  שלוםבדרכי"ברצון  הטוב  
אבל  אם ,    הגוףומנוחתשאז  זה  הרי  גם  מבלבל  את  חברי  הכולל  מללמוד  במנוחת  הנפש  

 .לא רוצים שזה יעשה) 'מאיזה סיבה שתהי(זה עושה למישהו צער 
 

 נועם בדרכי"ומכיון שרוצים שזה יעשה ,    מפני  סיבות  לא  יכלו  לקיים  זאת  בפועלאבל
לכן )  ברורהיש  כאן  הגדרה  לא  ('  יות  זה  שגורם  ברוגז  וכוולא  רציתי  לה,  "ובדרכי  שלום
 אהל  "–  שמו  עלבבנין  שהקנו  לו  וקראו  אותו  )  פ"עכ,  אם  לא  בדירה  שלו('  עשו  שזה  יהי

  יחד  עם  שם  אחר אמנם,  איך  שכתבו  או  חקקו  על  ראש  הבנין,  "יוסף  יצחק  ליובאוויטש
אלא  זה ,    שוניםושמותים  שזה  שני  ענינ,  אבל  שלא  כדעת  הטועים,  ובשני  שורות  נפרדות
 .שם אחד וענין אחד

 
ואנשי )  אריינגעכאפט(שליום  השלישי  למילתו  עוד  הספיקו  ,    הבשורה  טובהוזהו

 .בהבנין מה שהקנו לו'  בפועל ללמוד החסידות של הרבי וכוהתחילוהכולל 
 
, ר"  אדמוח"  מוק"  ששמעו  מככאלהשיש  כאן  ,    ידוע  ומפורסם  לכמה  וכמההרי .ב

שהספרים  שלו )  שלהם  שייכים  הספרים',  ד"חבאגודת  חסיד  'ות  של  ברש(שהוא  רצה  
כפי  שמצינו  בענין .    ולעיין  בהספריםלהשתמשיהיו  פתוחים  בשביל  כל  אחד  שרוצה  

שלהם  ששם '    והקדישו  את  הספרימסרו)  גם  לא  יהודים(שכמה  וכמה  ,  דלעומת  זה
תוח  בשביל  כולם  לבא פ'  שזה  יהי',  וכוגם  ספרים  ישנים  וכתבי  יד  ,  נמצאים  ריבוי  ספרים

 .ולעיין ולהשתמש בספרים
 



  

'   שכל  ענינו  של  הרבי  היפ"  אע–  ד"לא  רק  ספרי  חב,    הרבישל'    נמצאים  בספריולכן
  גם  ספרים  שלא –ויותר  מזה  ,    חסידיים  אחרים  וגם  ספרי  נגלהספריםאלא  גם  ,  חסידות

יון ומכ,  ספרי  אפיקורסותלעד  גם  )  סתמיים  (ספרים"  וועלטישע"היו  תורה  אלא  
לא  רק  בשביל  חסידי ,  פתוחה  בשביל  כולם'  שלו  תהי'    שהספרירצהשכאמור  הרבי  

לכן  הוא  השתדל ,  אלא  גם  בשביל  לא  יהודים,  ויהודים  בכלל,  בכללוחסידים  ,  ד"חב
 .אלא גם ספרים אחרים, לא רק ספרים יהודיים,  ספריםמינישלו כל ' לאסוף לספרי

 
 .ע"נ) ב"מוהרש (הרבי, גם אצל אביו'  היוכך

 
וראה  ספר  שלדעתו  זה  לא ',  שראה  שם  את  הספרי,  בליענגראדחסיד  אחד  קנאי  '  הי

מכיון  שהוא  חשב  שזה ,    שאלותשאולחשב  אשר  בזה  לא  שייך  להוא  .  'התאים  לספרי
  שרף  את והוא"    את  קנאתיבקנאו"  פנחס  כמווהוא  נהג  ,  "  ואין  מורין  כןהלכה"בגדר  
ונתנו  לו ,  ובגלל  זה  נתנו  לו  מוסר,    המתאים)מנה('  חלק'אחר  כל  הוא  קיבל  את  ה!  הספר

מכיון  שזה  לא  יביא ,    רוצה  להזכיר  את  שמולאאני  ).    לא  כפשוטו–בדברים  (על  הראש  
שאחד ,    טוב  על  יהודי  ולא  להיפךלדברל  צריכים  לובכ,  ואין  זמן  בשביל  זה,  תועלת

 .אבל גם בזה יש שיעור, התנהג כמו חסיד שוטה
 

, לא  רק  ספרים  חסידיים,    היור"  אדמוח"  מוק"ל  כש'  שבספרי  פ"  רואים  עכמזה
' והטעם  לזה  הי,  עד  גם  ספרים  אפיקורסיים,  אלא  גם  ספרים  סתם,  תורהוספרים  של  

כל  אחד  שרוצה  להשתמש שאלא  ,  לא  דבר  פרטי',  שלו  תהי'  שהספריכיון  שהרבי  רצה  
 .אלא גם לא דתי וגם לא יהודי, או יהודי בכלל, דתילאו דוקא יהודי , בזה

 
גם  לא ,    להיכנס  לשםב"שאפשרו  לכמה  וכמה  חוקרים  וכיו,  בפועלאכן  '    שזה  היוכמו

אלא  גם  ספרים ,  וכאמור  לא  רק  ספרים  יהודיים,  בספריםיהודים  שרצו  להשתמש  
בכדי  להגיע  לפתרון  חקירה  במדע  או  לברר  כתבי ,  בזהולפועל  השתמשו  .  בחכמת  העולם
, ב"או  מאכל  אחר  וכיו,    המאכל  הזה  אכלו  אתהאם,  או  לראות  לדוגמא,  יד  מסויימים

 .'על יסוד הספרים שראו בספרי,  והדפיסוכתבווהחוקרים , ומזה יצאו גם תוצאות
 
לכן .  כולם  היו  מגיעים,  "אספסוף"'  נהי'  כי  אז  הי,  בפרסום'    שהענין  הזה  לא  הירק
כפי  שהוא ,    רצהר"  אדמוח"  מוק"כפי  שכ,  ידוע  לכמה  וכמה'    זה  היאבל,  בחשאי'  זה  הי
בפועל  שהכניסו  אנשים  בספרי  שישתמשו '  ועוד  יותר  שכך  הי.    כמה  וכמה  פעמיםאמר

 .בספרים
 

זה  באופן '  אבל  שם  הי,  גם  בהיותו  ברוסיא'    רצה  שכך  יהיר"  אדמוח"מו  ק"כ,  באמת
במדינה  ההיא '  מה  שהי,  כידוע  הסכנה  האיומה  והנוראה,  כמובן  מפני  הסכנה,  מצומצם

 .קטן היו יכולים לפרש שזוהי מרידה במלכותכי על כל דבר ,  קטןדברעל כל 
 

אצל '  יותר  מכפי  שהי'    נפש  במדינה  ההיא  הישהמסירות,    כמה  פעמיםוכמוסבר
  שחנניא  מישאל  ועזריא  מסרו  את  נפשם  ובפועל  זרקו פ"שאעכיון  ,  חנניא  מישאל  ועזריא
כתובות  לג  ריש (בכל  זאת  אומרת  הגמרא  ,    אבינואברהםבדוגמת  ,  אותם  לכבשן  האש

לא  בלשון  ספק  אלא  בלשון ,  "'  מישאל  ועזריא  פלחו  כולחנניא  נגדוהו  אלמלי"ש)  ב"ע
מצב  של '    במדינה  ההיא  היכ"משא,  כך  וכך'    שהיבטח.."  נגדהו  אלמלי"ש,  וודאי

 . עמדו במסירות נפשכ"ואעפ" נגדהו"
 



  

' תהי'  הוא  לא  יכל  לפעול  את  רצונו  שהספרי,    ההיאבמדינה  המצב  המסוכן  ומצד
 .םפתוחה לכול

 
וכפי .  שם  זה  התחיל)  כפי  שקוראים  לזה(  מסך  הברזל  מאחורי  לאחרי  שיצא  אבל

יהודים  ושאינם ,  לכולם  פתוח'    רוצה  שזה  יהישהוא,  שהרבי  אמר  כמה  וכמה  פעמים
 .בפועל' יהודים וכך הי

 
  יחזיק  ספרי  אפיקורסות ר"  אדמוח"מו  ק"  לי  שאלה  איך  מתאים  שכהיתה .ג

  את  הספרים  התפלאתי  מיד  איך  מתאים וראיתיגרד  כבר  כשהגעתי  ללעני,  שלו'  בספרי
  החזיק  כאלו ר"  אדמוח"  מוק"אבל  היות  וכ,  ר"אדמו  ח"  מוק"אצל  כ'  שכזה  ספר  יהי

'   הכל  היר"אדמו  ח"  מוק"  אצל  כ–  וודאי  ידע  שולחן  ערוך  ר"  אדמוח"  מוק"וכ,  ספרים
, שה  כך  הוא  עכ"ואעפ,    וידע  חומרת  האיסור  להחזיק  ספרי  מינים–  שולחן  ערוך  פ"ע

במילא )  ל"כנ  (קשותואני  ידעתי  מזה  שאז  מישהו  שרף  ספר  והוכיחו  אותו  על  כך  
 .הקושיא הזאת לא הפריעה לי לישון

 
 ק"וישנם  קושיות  שיצא  לי  לשאול  אצל  כ,    לי  לישוןמאפשרות  קושיות  שלא  ישנן

 ולפעמים,  ולפעמים  הוא  ענה,  ב"ענינים  בחסידות  ובנגלה  על  מנהגים  וכיו,  ר"אדמו  ח"מו
 ר"  אדמוח"מו  ק"דבר  שאני  יודע  שכ:  אבל  דבר  אחד  בטוח  אצלי,  הוא  חייך  ולא  ענה

 . אני יכול לישון רגוע–עשה אפילו אם אני לא מבין את זה 
 
פתוחה  לכולם  ולכן '  תהי'    רצה  שהספריר"אדמו  ח"  מוק"  בפשטות  מדוע  כהטעם .ד

  היא  אור כיון  שליובאוויטש,  אפיקורסותהוא  החזיק  שם  גם  ספרים  גויים  וספרי  
 !לגויים

 
גם '  אלא  גם  אנשיות  וחכמה  ומדע  וכו,    יהדות  ליהודיםרק  מפיצה  לא  ליובאוויטש

 .ללא יהודים
 
, ובנתיים  הם  ראו  מה  זה  ליובאוויטש,    יהודים  לא  דתים  וגוייםנמשכו'    הספריי"וע

' וראו  שליובאוויטש  מתעסקת  בהפצת  חכמה  ומדע  וכו,  לליובאוויטשוהם  נהיו  קרובים  
שבע  מצוות '  לשבת  יצרה'  עם  גויים  על  צדק  ויושר  ואנושיות  ושידברוצר  אפשרות    זה  י–

 . שמזה יצא תועלת בפועלבמוחשוראו . 'בני נח וכו
 
כמו ,  ענין  כללי  לכולם'  תהישלו  '    רוצה  שהספריר"  אדמוח"  מוק"  זה  שכומפני .ה

 וישנם  עכשיו  אנשים,  )ל"כנ(שהוא  אמר  זאת  כמה  וכמה  פעמים  לכמה  וכמה  אנשים  
, לכולם'  ספרי'    יהישזהכמה  אנשים  שמעו  שהוא  רוצה  ,  חיים  ששמעו  את  זאת  ממנו

'   עמט"  אגרות  קודש  חגםראה  (',  ד"אגודת  חסידי  חב'וכמה  אנשים  שמעו  שזה  שייך  ל
  זה  לא  רשות  של –  שלו  בדירה'  וכל  ספר  שנמצא  והי'  אז  מובן  שכל  ספר  שבספרי,  )צג

ולאף  אחד  אין ',    הספרישלוהרשות  ',  ד"באגודת  חסידי  ח'אלא  הרשות  של  ,  שום  יחיד
 !לוזה לא שייך ' רשות לקחת משהו מהספרים והכתבים והחפצים וכו

 
 ! חלוקת ירושהשום בזה לא היתה –'  התירוצים על ירושה וכווכל

 
אני  אומר  זאת  רק ,    רוצה  אותםשאניולא  ,  הספרים  לא  שייכים  לי,    לא  ענין  שליזה

,   והכתבים  עד  סוף  כל  הדורותהספריםכולם  שייכים  שלהם  ,  ד"בתור  אחד  מחסידי  חב



  

אלא ,    נוגע  בספרים  אין  לו  שייכות  אלישמישהוובשעה  ,    אמרר"  אדמוח"  מוק"כמו  דכ
 !עד סוף כל הדורות, ד"ובכל חסידי חב, ר"אדמו ח" מוק"הוא לוחם בכ

 
  צריכים  לדעת  שזוהי  פצצה ר"  אדמוח"מו  ק"  שמתעסקים  עם  דבר  ששייך  לכוכיון

 ) !ו תמוז"ו וט"ליל ט, ב"אה גם לעיל שיחת יר(' חי
 

 תפוח"זה  באמת  ,  ר"  אדמוח"  מוק"כבדירה  של  ,  מקומוב  שהספר  נמצא  בשעה
' זה  נהי,  ר"  אדמוח"  מוק"  משם  היפך  מהרצון  של  כזהאבל  אם  לוקחים  את  ,  "מתוק

 . בכל רגע ובכל מקום– ל" ר–שיכולה להתפוצץ ) 'לעבדיקע באמבע'(' פצצה חי
 
 .שאף אחד לא יגע בספרים, ירים עוד הפעם מזהולכן .ו
 
אלא  גם  לכל  אחד  שקונה  את  זה ,    זהאת"  סחב"  רק  שזוהי  סכנה  לאותו  שלא

 .ומתקרב לזה
 

  מנת  להחזירם  למקומם  לרשותו על,    מתכוונים  שאפילו  לא  יקנו  את  הספריםובכך
 .של נשיא דורנו

 
לכל , שייך  לנשיא דורנוזה  ,    ויפהטובברוחניות  הענינים  אמנם  הכל  :    זה  אחד  טעןועל

אבל  חיים  הרי  בעולם  הזה ',    וכובספריםומצד  רוחניות  אכן  אסור  לגעת  ,  ד"חסידי  חב
  הספרים  מונחים  אצל  ההוא –  העניניםומצד  גשמיות  ,  שבו  כסף  תופס  מקום,  הגשמי

 . ממנושיקנו אז אין כל ברירה אחרת חוץ מזה –והוא חפץ למכרם 
 

 ? ידבר כזהדתיורה שיהודי כיצד ק:  התפלאתי– זאת כששמעתי
 

שזהו  ענין ,  "  דאלוקייאאלוקא"ש  זו  היא  בדיוק  כהשיטה  של  אלה  האומרים  טענה
, ה"  כששואלים  אצלם  אם  אין  הקב–  ה"הקבהם  גם  אוחזים  שישנו  .  של  עבודה  זרה

  על  כל  גויים רם"אבל  ביחד  עם  זה  הם  אוחזים  ש.  ה"הקבובוודאי  שאסור  להתנהג  נגד  
ואומרים  שאין  זה  לפי  כבודו ,  ה"הם  מרוממים  את  הקב,  "דוכבועל  השמים  ',  הוי

 בידי"  את  הארץ'    העזב"אז  לכן  ,  הוא  גבוה  יותר  מהעולם,  העולםלהתעסק  בגשמיות  
 מהם  גבוה  יותר  ה"והקב(  יש  להם  כח  להשפיע  למטה  –"  אלוקא  "–הם  ,  ומזלותכוכבים  

 "). דאלוקיאאלוקא "– שלהם" אלוקא"והוא 
 

זאת ,    הענינים  הוא  באופן  אחדברוחניות:  בקשר  עם  הספרים  בדיוק  כהטענה  שזהו
) הרי  זה(ובגשמיות  העולם  ,    העולםבגשמיותאבל  הרי  נמצאים  ,  ה"אומרת  שישנו  הקב

לא ,    אבל  רק  ברוחניותה"הקבזאת  אומרת  שישנו  ,  אחרת  מכפי  שזה  ברוחניות
 !בגשמיות

 
  שזהו –תי  ברורה    דעאלא"    דעתיעניות"  אני  אומר  בפירוש  לא  -  דעתי  נראה  ולפי

 !? ידבר כך– מאמין – דתי ימאמין שיהוד' מי הי!!! כפירה גמורה 
 

 . מדבר כך מוכרחים למחותשיהודיהיות וכששומעים ?  הנני מדבר על כךמדוע
 



  

  את לקנותכל  אחד  שיתן  כסף  על  מנת  :  מכריזים  ומודיעים  ומזהירים,  ולכן .ז
 !! יא דורנו הוא נלחם עם נש– אפילו על מנת להחזירם –הספרים 

 
ובמילא  זהו  כאילו  שמשתתפים  עמו ,    זהאת"  סחב"ש  עוזרים  לאותו  אחד  ז"  ועיהיות
שיכולה  להתפוצץ  בכל  רגע '  פצצה  חי)  זה  שנותן  את  הכסף(ובמילא  הוא  מחזיק  ,  בגניבה
והוא  יכול  לקדש  אישה ,  שלו'  הכסף  הרי  נהי,  הספרהיות  וכשנותנים  כסף  על  ,  ורגע

, שאי  אפשר  לקיים  איתו  את  המצווה,    שנגזלאתרוגלא  כמו  [,  יםושיהיו  לו  בנים  ובני  בנ
  ממון  גזול כ"משא,    ולא  מן  הגזילה–"  משלכם  "–"  לכם  ולקחתם  "–יך  להיות  רהיות  וצ
במילא  כשנותנים ]  ב"וכיו,  והוא  יכול  לקדש  איתו  אישה,    של  הגנב  והגזלןהכסף'  זה  נהי

  !ל"ו שמשתתפים בכל הענין ראז זהו כאיל, שלו'  הספר נהי– הכסף על הספר אתלו 
 

 כדי"  פעני"אפילו  לא  ,    כסףשוםד  לא  יתן  ח  מזהירים  בכל  התוקף  שאף  אובמילא
  !למקומואפילו על מנת להחזיר את הספר , לקבל ספר

 
,   שקנה  ספר  בלא  ידיעה  מהואחד  אם  –  היחיד  שניתן  לתת  כסף  על  כך  הוא  המקרה

  לו  את  הכסף  בכדי לתתוכרחים    או  אז  מ–והוא  מראה  שטר  מכירה  שהוא  קנה  זאת  
 .לקבל את הספר

 
כפי  שקרה (או  יותר  גרוע  ,  כאן  אם  הוא  שילם  את  הכסף  בידיעה  מה  קורה  אבל
 ןביודעו  שלאחר  מכ,  מכירהשההוא  יקנה  את  הספר  ויקבל  שטר  ,  שהיתה  קנוניא)  בפועל

 . הספרעל" פעני "אף אסור בשום אופן לתת לו –הוא יגיע לכאן וישלמו לו את הכסף 
 

  שלא  יקנו –עשה  קנוניא  ו,    קונההואשההוא  ידע  מה  ,  וספק  ספיקא,    על  הספקאפילו
,   שדוקא  ספיקא  דאורייתא  לחומראפ"שאע[היות  וספיקא  לחומרא  ,  את  זה  גם  כן  ממנו

,   שמלכתחילה  ישנו  היתר  להקילהפירוש  הרי  ידוע  שאין  –אבל  ספיקא  דרבנן  לקולא  
 )].??(אלא שלפעמים צריך גם להחמיר 

 
ומקבלים  חלק ,  ר"  אדמוח"  מוק"כ  נלחמים  עם  –  ואם  כן  ישלמו  על  הספר  היות
  !...ל" ריתפוצץשאף אחד לא יכול לדעת מתי זה , מהפצצה

 
וזה  לא  ענין  של ,  לא  רוצים  להלחם  עם  אף  אחד,    להפחיד  אף  אחדמתכוונים  לא .ח

, חותי  בעולםלי  יש  את  תפקיד  ושלי.    כל  הענין  אינו  עניני  במיוחדובכלל,  נקמה  או  נצחון
החסידים  של  נשיא '  ואני  מדבר  רק  בתור  א,    איתי  במיוחדשייכותאבל  אין  לזה  כל  

 .דורנו
 

  אני –  ואני  רואה  בעיני  בשר  שזה  קשור  עם  סכנה  בפועל  היות  –  ביחד  עם  זה  אבל
 !מוכרח לספר זאת 

 
 :נתחיל עם ענין בתורה,  קשותבמילים בטרם מתבטאים אבל

 
שמים ))  ב,  במדבר  גת"וראה  לקו,  ב"  סעט"י  (ה"  תתקוני  זוהר(  אומרים  ל"חז

  הבדיל ה"שהקב  פ"שאע,  זאת  אומרת,  "  בעינן  למהוי  קדם  מלכאאנן  "–  בוכים  תחתונים
  בכל  יום בוכים  המים  התחתונים  –בין  מים  העליונים  למים  התחתונים  ,  בין  מים  למים

 "... בעינן למהוי קדם מלכאאנן "–



  

 
, "  חיותפצצות"מצאים  שלא  במקומם  הינם    דורנו  שננשיא  שהספרים  של  שידעו

  ! ל" והיכן היא תתפוצץ רמתילא יודעים ' שבפצצה חי
 

, ולאלה  הדרים  בו,    הינו  מקום  סכנה  לאלה  הנמצאים  בושהביתשידעו  !    מכךיותר
 !חמנא ליצלןר

 
  אך  כעת  סכנה –  ב"מקום  שנכנסים  בו  כדי  לקבל  ברכה  וכיו,  קדוש  אמנם  מקום  זהו

  שצריך  להגיע ה  אלכ"עאכו,    שלא  יכנסו  שם  ולא  ילונו  שםובמילא  ,בפועל  להיות  שם
 . וזוהי סכנה בפועל ממשהיות –לברכה לבריאות 

 
 לפני"ומצד  ,  מצד  אהבת  ישראל,  אך  אין  לי  כל  ברירה,    קשיםדברים  יודע  שאלו  אני

  הפירוש אין"    עור  לא  תיתן  מכשוללפני.  "  להזהירמוכרחים"  מכשולעור  לא  תיתן  
ולא  מזהירים ,  אלא  אפילו  אם  רואים  שמונח  מכשול,  יד  מכשול  לפני  עור  להעמשאסור

  עור  לא  תיתן לפני"  עוברים  על  –  שישנה  אפשרות  שהוא  יכול  להיכשל  בזה  השניאת  
 ".מכשול

 
אני  מוכרח  להזהיר  את  אלו ,  ששם  זה  מקום  סכנה,    בעיני  בשררואההיות  ואני  ,  לכן

 ! שם הדריםואלו , הנמצאים שם
 
אני ,  דבר  ברור,  אצלי  זה  ברור):  ואמר'    הצביע  באצבעו  הקא"  שליטר"אדמו  ק"כ(
 ! סכנה ממש – זאת עם עיני בשר שזוהי רואה
 

ואני  לא  יודע  בכלל  מדוע  אני  צריך  להתעסק ,  זה  לא  עניני,  ")פאליסמען("  שוטר  אינני
 !אבל כשאני רואה את הסכנה שבזה מוכרחני לגלות , זהעם 

 
 .ונחים הספרים שנגנבו הינו מקום סכנה ששם מהבית לזה גם ובנוסף

 
אבל  רואה  הנני  ששם  זה  מקום  סכנה  לאלה  הגרים !    מקוםבאותו  לא  הייתי  מעולם

 .שם ולאלה ההולכים שם
 

  שרק  בשעה –אבל  צריכים  לדעת  שהאמת  היא  ,  "  מתוקתפוח"  להשתכנע  שזהו  ניתן
ח  באותו  בית אבל  כשזה  מונ,  "  מתוקתפוח"  נשיא  דורנו  הם  ברשותשהספרים  נמצאים  

 ! מונחת פצצהשבביתצריכים לדעת 
 

, נותר  מזה  רושם,  ויניחום  במקום  אחר,    את  הספריםמשם  אם  יוציאו  אפילו
 . פצצהכ"גשהוא , ומהכסף שקיבלו תמורת זה

 
שמיד  כשנגעו  בספרים  זה ,  נשיא  דורנו  הראה  מופת:    בזהאזהרה  כבר  היתה  ובאמת

 .הרי זה הלאה הזיק, א כשהוא הוסיף בזהאל,  פעם אחדרקולא , מיד הפריע בבריאותו
 

אבל  זוהי ,  "  נקריתמקרה"  יכול  לשכנע  את  עצמו  שוהוא,    להסתיר  זאתאפשר
 . זהו מופת גלוי של נשיא דורנו – בהשגחה פרטית בוודאיוזה , מציאות בפועל



  

 
  הבחינו –הרי  בשעה  שהשלושה  נכנסו  לקחת  את  הספרים  ,  המדובר  על  המופת  נוסף

 !בהם 
 

כדי :  והכונה  בזה  היא.  שזה  נגע  בבריאותו,    את  המופתהרבימכן  הראה    ולאחר
 !שידעו עם מה מתעסקים כאן

 
  אלא  שזהו בכדי להזהיר על מנת –  מופת  בענין  בלתי  רצוי  מראהמדוע  הוא  ,  ולכאורה

 –ולכל  לראש  ,    מראה  נשיא  דורנו  עוד  מופתים–  לזה  ונוסף!  שידעו  עם  מה  מתעסקים
 ! רק כמה שזה מוכרח שיקרהצמו וצמ, שיותר מכך לא קרה

 
 .מובן כמה צריך להיות זהיר מצד הסכנה בבנין זה, המופתים שראו את ולאחרי

 
, ובאמת  זה  מושלל  מיסודו,  דהוא  שזה  יפריע  למאן  ל"  לא  רק  ר–  הדברים  כוונת  .ט

 .שאפילו לא צריך לשלול זאת
 

במקום  פצצה וזה  לא  יותר  מתפוח  מתוק  ,  יק  לאף  אחדז  לא  השזה  יוכח  לבסוף  ואם
 .ה" ויתן שבח והילול להקבשמח' הראשון שיהי'  אני יהי–

 
, "  נועם  ובדרכי  שלוםבדרכי"'  ושהכל  יהי,    שזה  אכן  לא  יזיק  לאף  אחדהלוואי 
אז  מבלי  הבט  על ,    הרי  מאריך  אףה"הקב).  רצהכפי  שנשיא  דורנו  "  (  וברחמיםבחסד"ו

אריכות '  ולכל  אחד  יהי,  אף  בוודאי  יאריך  הוא  –ועל  הסכנה  שבדבר  ,  מה  שקרה  כאן
 .ימים ושנים טובות ובריאות

 
הראשון '    אני  יהי–"    וברחמיםבחסד"  שהכל  יפעל  לבסוףאם  יראה  ,  וכאמור
  לא  ינהג  באופן ה"ויכול  להיות  שהקב,    רואה  מצב  של  סכנהשאניאבל  כל  זמן  ,  המרוצה

לאחר  מכן ,    אני  מחוייב  להבהיר  זאת–)    דורנו  באגרת  הקודשנשיאכדיוק  (של  חסיד  
,   חוק  במדינת  ניו  יארק  שכל  אחד  יכול  לנהוג  כרצונו  החופשיזהו  הרי  :יבואו  עם  טענה

 . שהשני יתנהגאיךואי אפשר לומר דיעות 
 

מזמינים  את  המשטרה ,  ל"  אחד  רוצה  לקפוץ  מהגשר  רשאםישנו  גם  חוק  ,  אבל
 .עד שמורידים אותו משם,  לא יעשה זאתשהואומשתדלים לשכנעו , ומכבי אש

 
במילא  אין  לי  שום ,  אני  רואה  בעיני  בשר  שזהו  סכנה  ופצצה:  זה  הוא  גם  בענין  כך
שיזהרו ,  אפילו  על  ספק  ספיקא  של  פיקוח  נפש,    כל  התלוי  בילעשותומוכרח  אני  ,  ברירה
 !מזה
 

 –  ד"אינו  דומה  לנדו)  מאחד  שרוצה  לקפוץ  מהגשר  (ל"  הנשהדוגמא:    לטעוןמתחילים
לא  ישאר  זמן  לשום ,  אם  אלך  להתוכח  עם  כל  אחד  בנפרד,    עם  הלהלהתוכח  עניניאין  זה  
 .דבר

 
שזה   –  במילא  אומר  אני  כמו  שאני  רואה,  אין  כוחי  אלא  בפי:  עשיתי  את  שלי  ואני

 .דבר זה יצא כבר מתחת ידי,  יכול לעשותאיניויותר , סכנה בפועל



  

 
זהו ,    ליזה  לא  חסר,  אין  לי  לזה  כל  שייכות,    זהו  לא  ענין  שלי–  כאמור  לעיל    –  שהרי

 .ד" חבחסידיענין ששייך לכלל 
 

אלה  הם  באמת ,  אסור  לי  לשתוק,  ני  בשר  את  הסכנהי  בערואה  היות  שאני  אלא
, אבל  אין  לי  כל  ברירה,  שלו  ושל  אחרים,    שופך  דםאניויודע  אני  שבזה  ,  מילים  חריפות

ה  את אבל  עכשיו  אני  רוא.  רק  בעניני  טוב  וקדושה'  הי  הלוואי  שזה  –ואין  כוחי  אלא  בפה  
ואם  מדובר  ביחס  לעולם  אני  אומר ,  ד"  חבמחסידיבמילא  אומר  אני  בתור  אחד  ,  הסכנה

 !ושיזהרו, בפועלשאני רואה סכנה , זאת כבן אדם
 

 ! יכול לעשות מאומהאיני – יותר מלהגיד אבל
 

בשביל  חסידים  אני ?  ל"  מאי  קמ–  אעשה  ככל  שביכולתי  ר"  אדמוח"מו  ק"  כבשביל
ויותר  מכך  אני ,    אין  כוחי  אלא  בפה–  זה  בעניןאבל  ?    ל"אי  קמ  מ–  שביכולתי  ככלאעשה  

 .לא יכול לעשות כלום
 
 ! אלא איני יכול– או לא רוצה לא שאלה אם אני זו
 

אל ,  מתכעס  מזה'  מדוע  אתה  נהי,  אמר  לי,    שנים44  –  40  מכירושאני  ,    טוב  שליחבר
 .תיקח ללב

 
אני  לא ,  מי  מדבר  כאן  לגבי  כעסו,  "'  הכועס  כאילו  כוכל"  שיודעהנני  ,    בכעסאינני
  מדברים  כאן –  ו"ואין  כאן  שום  מלחמה  ונקמה  ח,    אם  אחד  ברוגזמתנהגאינני  .  בכעס

 . העניןלתוכןרק בנוגע 
 

זה  שייך  לנשיא .  יותר  מכל  החסידים,    אלי  במיוחדשייכות  אין  לדבר  זה  ובעצם
 .כולל אותי כאחד מהחסידים,  ליובאוויטשחסידיולכל , דורנו
 

ישנם  כאלה ?    איך  אפשר  לא  לקחת  ללב–אומר  אני  ,    אקח  ללבשלא  לזה  שאמר  בנוגע
אומר  לכתחילה  שאינני ]  אני[אך  ,    מוח  שליט  על  הלבואצלם,  רחביםשיש  להם  מוחים  

 .וזה בפירוש מבלבל אותי,  בפירוש ללבלוקחאני , אוחז עדיין במוח שליט על הלב
 

ומתחיל ,  מבולבל'  אני  נהי,    מה  לדבר  עלי"ורוצה  להכין  רש,  התוועדות  אני  לפני  יושב
 !... עם הבניןקורהלחשוב מה 

 
  אני –דוקא  בשנים  האחרונות  !  אבל  זה  מבלבל  אותי.    יודעאינני?    זה  מגיע  לימדוע

  ודוקא –  "  יעקב  לישב  בשלוהביקש"שכ  –  החסידים  קהל  עבוראלא  ,  עבורימתכוון  לא  
 "!יוסףקפץ עליו רוגזו של " –אז 

 
  אין –אני  לוקח  בפירוש  ללב  ,    בדרגא  של  מוח  שליט  על  הלבעדייןז  נני  אוחי  ואהיות

 . ללבאקחלך מה לדבר איתי שלא 
 



  

לא  נוגע ,  כאן  לא  נוגע  מה  קורה  איתי?    בנוגע  לדרגות  שלילדבר  מה  נוגע  כאן  אבל
זה  דבר  ששייך  לנשיא ,  אני  לא  נוגע  כאן,    שירחמו  עלירוצהאיני  ,  מצב  הבריאות  שלי

 .םולכל החסידי, דורנו
 

אני  מוכרח  לומר  כאחד  מחסידי .  נים  שלי  סכנהי  רואה  עם  העשאנימכיון  ,    יותרולא
 !יש כאן סכנה , הקשיבו, וכבן אדם, ד"חב

 
הראשון '  אהיאני  ,  אין  לי  שום  שנאה  לאף  אחד,    אני  לא  בכעס  ולא  ברוגזאבל .י
חד   אולכל',  והלואי  שכך  יהי,  מרוצה  אם  נווכח  שהכל  ילך  בטוב  הנראה  והנגלה'  שאהי
 .אריכות ימים ושנים טובות ובריאות' יהי

 
, "כן  לב  האדם  לאדם,    הפנים  לפניםכמים"  במשלי  כתוב,    זה  אכן  פלאאצלי

אז  איך  קורה  שאחרי  שההוא  שונא  נפש  שלי .    וחסידותמוסרוכמבואר  בארוכה  בספרי  
אינני  צריך  להתוכח  עם  אף !    כלל  ביחס  שלי  אליומשתקףאין  זה  ,  כל  כך  הרבה  שנים

וחשבתי  לעצמי  כיצד  זה  מסתדר  עם  הפסוק ,    ליהזיזה  אבל  השנאה  שלו  בכלל  לא  .אחד
  של  האוהב היפך"הוא  ה,  שההוא,    גמורשקרשיתכן  שזה  ,  וחשבתי.  המפורש  במשלי

אולי ,  אבל  היות  ואצלי  זה  לא  גורם  לכלום,    נראהזה  נכון  אמנם  שבגילוי  כך  –.  שלי"  נפש
, אך  מיד  הפסקתי  לחשוב  אודות  זה,  רת  אחהסברהלאחר  מכן  נתפסתי  על  .  זה  כן  שקר
 . שליאוהבובאמת הוא ,  שזה שקרד"שישאר בקס

 
 . אף פעם לא היתה חלוקת הירושה– שזהו ענין של ירושה והטענה .יא

 
 ר"ק  אדמו"כו,  ע"נ)  ב"מוהרש  (ר"ק  אדמו"כאצל  '    זה  הידרךשעל  ,    לטעוןהתחילו

 !ש"מהר
 

ובנוגע  לטענה  שגם :  וגע  לענינוזה  לא  נ?  ש"  מהרר"ק  אדמו"כ  סוחבים  לכאן  את  מה
נוגע  כדי '    אצלם  זה  הי–"  כתבים"ואילו  ,    מחלוקת  מי  ירשהיתה  צ"אצל  הבנים  של  הצ

 " !כתבים"ללכת למכור את ה,  אבל אף אחד לא חשב כזה דבר– ידללמוד בכתבי 
 

ענין  כללי '  שלו  תהי'  שהוא  רוצה  שהספרי,    דורנו  בפירוש  אמרנשיא  לזה  שכאן  נוסף
 .ד" לאגודת חסידי חבשייכיםשהספרים ו, לכולם

 
וכפי ,    ישנם  כמה  אופנים  לקבל  כסף–  צריך  את  הכסף  שהוא,    שהוא  טועןומה

מדוע  הוא .  ומלחמה,  תפילה,  לדורון:  דברים'    עצמו  לגשהתקין,  שמצינו  אצל  יעקב  אבינו
הוא  יכל  קודם  לנסות  ולהתחיל  עם  כתיבת  מכתב ?  מלחמהצריך  להתחיל  באופן  של  '  הי

, צריך  להתחיל  מיד  עם  מלחמה'  מדוע  הי.  עוזר'  הי  אולי  זה  –י  שהוא  צריך  כסף  בחשא
 !?ולעשות מיד דבר היפך חוק המדינה

 
. לכך  אני  אין  לי  שום  שייכות  –"!    סטייטלריע  "שאני"  אריינשעסן"  מכן  רצו  ולאחר

 אנשיזהו  ענין  של  ,  לי  עם  זה  שייכות'  אני  לא  רוצה  שיהי,  וכאמור  לעיל  זה  לא  דבר  שלי
 .ד"ושל כל חסידי חב, דורנו
 



  

  ומגיע שהיותשאני  אדע  ,  לומר  ולאיים,  ניסו  לשלוח  אלי  שלוחים,    מכןלאחר .יב
  ינסה לאשאני  ,  שאני  יזהר.  ושם  אני  רגיל  לומר  מספר  מילים,  התוועדיות  חסידויות
 !לדבר לגבי הענין הזה

 
,   הנשיאיםולכבוד,  ולכבוד  ליובאוויטש,    נוגע  לכבוד  החסידיםשזה  אומרים  לי  ועוד

 .ומה אני לא ידבר,  שיכולים להשפיע עלי מה אני כן ידברוחושבים', וחילול השם וכו
 

רק  שזוהי ,  כאן  לא  מדברים  על  מעלות  של  מישהו,    כמוהשאין  הרי  טיפשות  שזוהי
שאני  לא  ידבר  לגבי  ענין  שאצלי ,  שיוכל  לפעול  עלי,    עלילחשובפשוט  טיפשות  לזה  שיכול  
, ולומר  לי,  פשות  לבא  אלי  עם  כזה  שליחותיפשוט  ט.  עליונראה  שכן  צריך  לדבר  

אבל  לגבי ,  ואתה  רשאי  לדבר  לגבי  כל  הענינים,  לעשותשהתוועדות  חסידית  אתה  רשאי  
 ! על זהלדבראסור לך .  הזהר והזהר–הענין הזה 

 
אבל  אם  אני  חושב ,  אני  לא  אדבר,    שלא  צריך  לדבר  על  זהחושבאם  אני  :    נפשךממה

 .ואף אחד לא יעצור אותי מזה,  אדבר על כךבפירושאני , זהשצריך לדבר על 
 
שאיימו ,  שאם  אני  חושב  שצריך  לדבר  לגבי  מישהו,    לגמריוהסברא  היפך  השכל  זה
 !כךואני לא ידבר על , עלי

 
, ישנו  שולחן  ערוך.    אני  יכול  לבד  להחליט–  ולגבי  מה  לא  לדבר  מה  אני  צריך  ולגבי
אני  לא  מתעלם  מזה  שאני  יכול ,  ובתורה  בכלל,  ן  ערוך  בשולחכתובאני  מבין  מה  ,  ולדעתי

ואין  לי ,    אבל  אין  לי  ברירה–ודאי  שאני  יכול  לטעות  ,    ודםבשר  אני  הרי  –לעשות  טעות  
 .ב" את השולחן ערוך ואני נוסע להאוהל וכיורק יש לי –על מי לסמוך 

 
אצלי ו.  'הסתכלתי  בשולחן  ערוך  וכו,    שדיברתי  על  הענין  הזהלפניעוד  ,  ז"ועד

, שדוקא  כן  ידברו  על  זה,  תלוי  בזה'    וכבוד  הנשיאים  וכוליובאוויטששכבוד  '  מסתדר'
 !וחילול ליובאוויטש, וחילול החסידים,  חילול השםזהו, ואם לא שומעים

 
, אני  בפירוש  לא  מזכיר  שמות,    רוצה  להתעסק  עם  זה  ועם  ההואשאני,    יפרשוכ"אח

אלא ,  זה  לא  ענין  שלי,  בכלל,    עם  אף  אחד'התעסק'  לא  רוצה  לשאניואני  אומר  בפירוש  
 .אני מחויב לספר את זה,  הסכנה שבדבראתרק מכיון שאני רואה 

 
 . תמוזב" נוסף לדעתי למה דיברתי לגבי זה בהתוועדות יהכרח .יג

 
, קיבלתי  מכתב  ממישהו  שעד  אז  לא  כתב  לי,    תמוזב"  יהגאולה  ימים  לפני  חג  מספר

שהוא  סוחר :  כאן  הוא  כותב  לי  בפרטיותו.    של  האישממציאותועד  שלא  ידעתי  
של (שיש  למכירה  ספרים  מאבא  שלו  ,    ואמרו  לואליווהגיעו  ,  שמתעסק  עם  ספרים

, ומכיון  שאין  זה  לכבוד  אביו,    את  הספריםמוכרהוא  ,  ומכיון  שהוא  צריך  כסף)  המוכר
 .'הוא מעוניין שזה ישאר בחשאי וכו

 
 ב"המכתב  מספר  ימים  לפני  יוקיבלתי  את  ,    בהשגחה  פרטיתהוא  שכל  דבר  היות
  עמד ר"אדמו  ח"  מוק"  שם  זה  שכעל  חוגגיםהחג  שבו  ,    דורנונשיאחג  הגאולה  של  ,  תמוז

עם  כל ,    המלוכהרשיון  יפל    יצא  משם  עכ"ואח,  עם  כל  התוקף  נגד  מלכות  אדירה  וניצח



  

  שירשו  לו התוקףכידוע  איך  שהוא  עמד  במסירות  נפש  עם  כל  ,  הספרים  והכתבים  שלו
 .והם אכן הניחו לו, כל הספרים והכתביםלקחת את 

 
 . מאחד שמעולם לא שמעתי ממנוקיבלתי המכתב הזה ואת

 
ולהבהיר ,    תמוזב"שאני  מוכרח  לדבר  על  זה  בהתוועדות  של  י'  ראיברור  לי  שזה  '  הי

 . ספרים של נשיא דורנומכירתאת הענין של 
 

ר  שזה  מראה  שאני אבל  לדעתי  ברו,  לו  אשר  לו'    יהי–  אחר  באופן  מישהו  מבין  אם
 .צריך לדבר על זה

 
 ". נועם ובדרכי שלוםבדרכי" הענין יסתיים שכל באמת רציתי ואני

 
לכן  השתדלתי ,    למנוע  את  זאת  שזה  ימשך  בשלושת  השבועותורציתי,  לי  חשש'  הי

 .לרשותו של נשיא דורנו'  לפני זמן זה וכוהספריםבכל האופנים שיחזירו את 
 
 :ישנו עוד ענין של השגחה פרטית, טית אודות השגחה פרוכשמדובר .יד

 
ששיכנע  את  עצמו  שטויות  בקשר  לבריאות ',  ניק'מרה  שחורה'  א,    אחדיהודי  ישנו

 . אצל הרבה רופאיםמסתובבוהוא , הגוף
 

  הוא  אחד  שלא  קורא  את –של  הימים  האחרונים  '  טיימס'ב,  שבעיתונים  לו  עוררו
אבל ,  הוא  מצליח  במסחר',    שם  וכו  קורה  הוא  שוכח  מה  כתובהואואפילו  אם  ',  טיימס'ה

שנשיא  המדינה  נכנס  לבית  רפואה  מצד :    כתוב  סיפור–  שוכחהוא  ,  מה  שכתוב  בעיתונים
 . שיש לועצמואותה מחלה שהוא שיכנע את 

 
 .'בית הלבן' מחפש קשרים בשגם אחד הוא

 
, צריך  לעורר  אותו'  הי'  טיימס'המעשה  ב,    דבר  הוא  בהשגחה  פרטיתשכלהיות  
הוא  יכול  לכתוב ',  בית  הלבן'  חד  פעמית  ליצור  קשר  עם  האפשרותפתחה  לו  שעכשיו  נ

ולהציע  רופא ,  )יכול  לכתוב  את  זה  אחר,    לא  יודע  אנגליתעצמואם  הוא  (מכתב  לנשיא  
מכיון  שהוא  מכיר  הרבה  רופאים (,    המחלה  הזאתבשביליותר  ממה  שיש  לנשיא  ,  טוב

במילא ,  עונים  על  המכתבים'  לבןבית  ה'  הוא  שבההרגל  רוב  פ"וע).  מומחים  במחלה  זו
 !'בית הלבן' העםיכול לפתוח קשר '  הוא היז"עי

 
  טרחה  קטנה  לכתוב  מספר –?  מה  הוא  כבר  השקיע  בזה,    יענו  לולא  באם  אפילו

 .בתוך התיבת דואר' לזרוק'ו, ולהדביק בול, במעטפהשורות ולשים זאת 
 

וב  מיהו  סגן  הנשיא הוא  התחיל  לחש?    בסיפור  שהופיע  בעיתוןההואמש  ת  השכיצד
האם  סגן הנשיא הוא מאותה מפלגה ,    משך  הניתוח  של  הנשיאזמןשינהיג  את  המדינה  כל  

ואיך .   דברים  שכלל  אינם  נוגעים לו–'    את  המדינה  כדבעי  וכוינהיגוהאם  הוא  ,  של  הנשיא
  השגחה  פרטית כ"משא.  לא  מעלה  ולא  מוריד,    לפעול  מאומהיכולהוא  לא  ',  שלא  יהי
 . מזה הוא מתעלם–' בית הלבן'לפתוח קשר עם ה,  לטובתולנצלא יכול שהו', הגלוי



  

 
  יראו  את אז,  שצריכים  להסתכל  על  ההשגחה  פרטית,    הוא  גם  בעניננוז"עד .טו

 .המופתים הגלויים של נשיא דורנו
 

בכדי  שכולם '  שהספרים  שלו  ישארו  תמיד  בספרי,    דורנו  רצהנשיא:    העניןובסיכום
כפי  שהוא ,  "ד"  חסיד  חבאגודת"  את  הספרים  ברשות  ןנתוהוא  ,  יוכלו  להשתמש  בהם

 . גם עכשיוחייםאשר  כ"אמר לכו
 

 .צריכים לדעת שזוהי פצצה וסכנה בפועל, לא ברשותוש מונחים זמן שהספרים וכל
 

  זרעו  בחיים מה",  "  בחייםזרעו  "י"  נשיא  דורנו  חי  עכשיו  ערקשלא  ,    לדעתוצריכים
 לנשיאהנוגע  ב,  )וזה  כבר  נדפס  (ז"תב  וחתם  ע  כפי  שהוא  כתב  במכאלא"    בחייםהואאף  

 "!! יעזוב את צאן מרעיתולא"אומרים שהוא , בישראל
 

  שאנשי  הכולל  יכנסו  בדירה  של  נשיא ז"עי,    התחלה  בדברלעשותרצו  ,    לזהובנוסף
שזה  יראה  בגלוי  שזוהי  הדירה  של ',  ובמטבח  הם  ישתו  תה  וכו',  וכווילמדו  תורתו  ,  דורנו

  יעזוב  את  צאן לא  "–ועוד  יותר  ,  "  זרעו  בחיים  אף  הוא  בחייםהמ"ש  –נשיא  דורנו  
שבדירה  זו ,  ועוד  יותר  מכך,  בחיים  חיותו'  שהי  והוא  חי  בדירה  זו  בדיוק  כפי  –"  מרעיתו

ובפרט (והוא  הסתובב  ,  בחיים  חיותו  בעלמא  דין,    למד  והתפלל  בתור  נשמה  בגוףהוא
וישן ,    במטבחב"א  שתה  תה  וכיווהו,  בפרוזדור,  בכל  הדירה)  ב"  חמץ  וכיובדיקתבעת  
  בתור  נשיא –ויותר  מכך  ,  שאת  כל  הענינים  הוא  עשה  בתור  חכם',    השינה  וכובחדר
 –שהוא  יותר  מחכם  ,  ובפרט,    "'  ניכר  במאכלו  במשקהו  ובשינתו  וכוהחכם"ש,  דורנו

 !נשיא הדור
 

יך ולא  שי,    הרי  מובן  שכל  הדירה  היא  דירה  של  נשיא  דורנו–  בזה  שמתבוננים  ובשעה
 .'והחדר הזה שייך למישהו אחר וכו, שחלק זה שייך לזה, לשנילחלק בין חדר אחד 

 
זוהי  דירה  של ,  כיון  שכאמור,  שמתחילים  להתעסק  בזה,  שבדבר  מובנת  הסכנה  גם

 !הדורותנשיא דורנו עד סוף כל 
 

 :ישנה עצה שאפשר לעשות בפועל ממש?  הדיבורים האלוכל מ" נפקלמאי
 

שלו  עם '  שהם  שמעו  מנשיא  דורנו  שהוא  רוצה  שהספרי,    כעתםשחיי  כאן  כאלו  ישנם
והם )  ולא  תינתן  לאנשים  פרטיים(  הפתוח  עבור  כולם  –  כלליענין  '  תהי,  כל  הספרים

 ".ד" חסידי חבאגודת"לשמעו שהספרים שייכים 
 

, לכתוב  על  נייר  את  מה  שהם  שמעו  מנשיא  דורנו)  השומעיםאותם  (  הם  צריכים
  שהכריחו לטעון  שלא  יוכלו  בכדי    –)  מוכר(  ציבורי  נוטריון  עם  ולחתום  בפני  עדים  יחד

  כאלו מכיריםהרי  ,    שאת  זה  אפשר  הרי  לעשות  מיד  ביום  ראשון–אותם  לכתוב  את  זה  
 ".נאטרי"שיכולים לעשות את ה

 
ואחרי  זה  להודיע ,    צריכים  לקחת  ולהניח  במקום  משומרהחתימות  הנייר  עם  ואת

 .יש לו את הספרים שלזהאודות זאת באופן המתאים 
 



  

  אולי  לא  הודיעו  לו  על –אבל  אפילו  אם  כן  עשו  זאת  ,    זאתעשו  לא  מופרך  שכבר  זה
 . שההוא יבין אודות מה מדוברבאופןאו שלא הודיעו , זה 

 
  יעשו –ואם  עדין  לא  עשו  בכלל  דף  שכזה  ,    ענין  שהזמן  גרמאזהו  –  זאת  עכשיו  שיעשו
 .ולהודיע לו על זה, מת ועדות מנוטריוןעם חתי, האמוריםעם כל הפרטים , זאת עתה

 
כיוון  שההוא  יראה  שישנו  דף  עם  חתימות  ובלי  שום ,    יתבטלהענין  יעזור  שכל  זה

 . אז הוא יתפוס מה שקורה כאן– מונח במקום משומר וזה, ספיקות ושאלות בדבר
 
  ובתי כנסיות  בתי  עתידין"  רצון  שבקרב  ממש  נזכה  לקיום  הייעוד  ויהי .טז

  ובית  המדרש  של הכנסת  בית  כ"ועאכו,  "שיקבעו  בארץ  ישראל)  ל"וח(מדרשות  שבבל  
כל  הענינים  שצריכים ו  –  נקרא  כפי  שהוא  –  "770",    נשיא  דורנור"  אדמוח"  מוק"כ

יחד  עם  שאר ,    בארץ  ישראליקבע  הכל  –נמצאים  שם  ה  האנשים  כ"ועאכו,  להימצא  בו
 ". עם ענני שמיאואורו" ובאופן של ,בתי כנסיות ובתי מדרשות שבכל העולם כולו

 
אם  יש  להם  מזוזות  ודברי ,  קדושה  צריכים  לברר  אם  הם  בתי  –  לשאר  הבתים  בנוגע

ואם  לאו  לא ,    לארץ  ישראלשמיאואם  כן  יהיו  גם  הם  מועברים  עם  ענני  ,  קדושה  בתוכם
 .יוכלו ענני שמיא לשאת אותם

 
, ל  חטאהגן  עדן  לא  יכל  לשאת  ענין  ש,  החטאשלאחרי  ,    כמו  שכתוב  גבי  גן  עדןד"ע

 ". את האדםויגרש "הראשוןולכן הגן עדן בעצמו סילק החוצה את אדם 
 

ואילו ,  "  לעבדה  ולשמרהע"  בגויניחהו)  "לפני  החטא(  בריאת  אדם  הראשון  בשעת
מבצע  את  עבודת '  והי,  נשאר  שם  לעולם'    היהחטאעובר  על  '  אדם  הראשון  לא  הי

כמבואר (וב  את  המקום  נאלץ  לעז'  היולא  ,  הבירורים  השלימות  בהיותו  בגן  עדן
  את ויגרש"  לשאת  אותו  יכל  הגן  עדן  עצמו  לא  –אבל  לאחרי  שפגם  וחטא  ,  )בחסידות
 ".האדם
 

 ה"שהקב,  "אלוקים  מגן  עדן'    הוישלחהו  "–יש  כאן  הפירוש  הפשוט  שבזה  ,    לזהנוסף
וכמו  שדוד  המלך  ביקש ,  שזה  עצמו  מכיל  מעלה,  עדןבכבודו  ובעצמו  שילח  אותו  מגן  

 ".כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפול'  נא ביד האפלה) "יג, א"ם כדברי הימי(
 

  בכבודו  ובעצמו  יחזיר  את  כל ה"הקבואז  ,  שלימות  תיקון  החטא'    לבא  תהיולעתיד
באופן ,  לארץ  ישראל,  שבחוץ  לארץ'  וכוואת  כל  הבתי  כנסיות  ובתי  מדרשות  ,  היהודים

 .ל"כנ, " עם ענני שמיאאורו"של 
 

 . ומיד ממשתיכף"  שמיאענני עם אורו "–מיד  זה צריך להיות וכל
 

כיון  שזה  יכול  להיות  גם  ביום ,  "גערעדט  אום  שבת  ניט"  במפורש  לא  אומרים  אנו
  הקץ  אתם  עתידים  להיות  עולים  שם כשיגיע:    "ל"כמו  שזה  כתוב  במדרשי  חז,  השבת
, "בשבתומידי  חודש  בחודשו  ומידי  שבת  '  והי"  שנאמר  וכמ'    חודש  ובכל  שבת  וכובכל

  טוענין והן'  העבים  באים  וטוענין  אותם  ומביאים  אותם  לירושלים  כו'  האיך  אפשר  כו
".   ארבותיהםאל  שהנביא  מקלסן  מי  אלה  כעב  תעפונה  וכיונים  והוא",  "אותן  לבתיהם

  תחומין  למעלה אין"ש  בגלל  –והטעם  לזה  הוא  ,  שמזה  מוכח  שזה  יכול  להיות  בשבת



  

  במילא  זה  חייב  להיות –  לעכב  אין  שום  טעם  –וכיון  שזה  יכול  להיות  בשבת  ,  "מעשרה
 .בשבת
 

  משיח י"  האמתית  והשלימה  עבגאולה,  בשבת  זה  עצמו'    רצון  שזה  באמת  יהיויהי
 -ובודרנו  זה    ,    הצדיקים  וכל  בני  ישראל  בתוכםוכל,  "  ורננו  שוכני  עפרהקיצו"ו,  צדקנו

  געווערא המתיםת    שכתוב  בזוהר  תחייפ"ואע,    תיכף  ומיד–וזה  גם  ,  נשיא  דורנו  בראשם
 ".צדיקים כולם עמך"כתוב אבל שם גופא שצדיקים קמים מיד ו, ארבעים שנה

 
 ". והשלום אהבוהאמת"ו, " טוביםולמועדים ימים אלו לששון ולשמחה יהפכו"ו
 
 ". לכם ברכהוהריקותי "לנגן התחיל א" שליטר" אדמוק"כ[
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zecrzipaxd  
 

ïòîì ìù äúåãò áåø åðà íéùéâî ïéðòä úåîéìù úéðáøä äúéáá äãéòäù éôë 
ë íåéá"çä ïåùçøî 'îùú"ååàãéååá íìåöå  

 
 - 'עדות הרבנית' בפרק  על עדותה עיין-

 
äîéùøò  äëøòð  åæ  "éäèì÷ää  èøñ    ,úåìàùäúéìâðàäî íåâøúá ïàë åàá  ,
ù äéúáåùåúå ùéãéàî íåâøúá úéðáøä ì) íéîòôìåúéìâðàî.( 

 
úåãòúåðåù  úåîá  ìòî  øáë  äîñøôúð  úéðáøä    ,íìåà ïàë  øùà  ïééöì  ùé  
åëî  ääâåä"ëåéëå  úåéòè  "á  .îëå  úåéä  íìåà"ô  íéèôùîäë  åéä  àì  "ë ïëúé  íéøåøá  

úá íâ úåàéâù åìôðùåíéøáãä ìù íðë. 
 

 
 
 

 :היכולתא תגיד את עדותה כפי וכן אמרו לרבנית האם הי,  את המתרגםהשביעו
 .כן אני מצהירה: וענתה

 
 : שאל השאלות דלקמן ד" של אגודת חסידי חבד"העו

 
äìàù :ééøä ìù åúá úà íàä"õ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :éä àåä 'ùèéååàáåéì ìù íãå÷ä éáøä? 
äáåùú : ïë ,ïåëð. 

 
äìàù :ùðù úéðáøä åéùëò úàåå éçëåðä éáøì äà? 
äáåùú : ïåëð ,ëï. 

 
äìàù :éøì åéä úåðá äîëé"õ? 
äáåùú :ùåìù. 

 
äìàù : íîù äî? 
äáåùú  :  ç  àéä  úçà  .â.  ,ç  àéñåî  ïä  úåøçàäå    .ïäàñøåàéðù  , àðééù  äúéä  úéùéìùäå

ïäàñøåàéðù... 
 

äìàù : êúåçà ,ç .â .åéùëò ïàë úàöîð? 
äáåùú : ïåëð. 

 
äìàù : éðùä úáä úà íàä? ' 



  

äáåùú : ïåëð ,éðùä éðà'. 
 
ùäìà : úéùéìùä éî ? äúåãà éøôñ. 

äáåùú : ïééèùðøàäì äàåùð äúéä àéä ,ïééèùðòøàä ìãðòî. 
 

äìàù : íäì äø÷ äî? 
äáåùú  :  ïéìåôá  íúåà  åñôú  ,ïéìåôá  íúåà  åñôú  íéðîøâä  ,  åøîâåíù íäìù  íéîéä  

ãîùä äðçîá ,íúåà åâøäå. 
 

äìàù : êéáà úéáá úøâ ìéâ äæéà ãò? 
äáåùú :  òáùå íéøùò– äðåîùå íéøùò. 

 
äìàù : éáøä íò úðúçúä æà? 
äáåùú:ïåëð . 

 
äìàù : íúøáò ïàì æàå? 
äáåùú : éðîøâ'. 

 
äìàù : äîçìîä äöøôùë íúééä àôéà? 
äáåùú : úôøöá åðééä äöøô äîçìîäùë ,äçåèá àì éðà , éì äàøðäëë. 

 
äìàù : éä íãå÷ä éáøì íà úøëåæ úà íàä 'éøôñ? ' 
äáåùú :  àôéà? 

 
äìàù : éä åúéà úøâùë 'éøôñ åì? ' 
äáåùú : ïë ,éøôñ ÷åéãá àì ïë ,'éøôñ éàãå àì ,' éàãååá ìáàåéäíéøôñ åì . 

 
äìàù : éøôñì åäùî äø÷ íàä 'äãìé úééäùë úéìðâøåàä? 
äáåùú :  éä 'éøôñ íäì 'íøçåî ïééãò äæ ìáà ,äæ úà åàéöåä. 

 
)åäùî  ìàù  íâøúîä  ,åëä  äîì  äàøðë  äðéáä  àì  úéðáøääìàùå  äð  [:äîíéøîåà  íúà   ?
)äëéùîäå  [:àéöåä  ÷ìç  ìáà  åîéøçä  ÷ìç  ,  úà  íåúçì  äìùîîä  æà  åòéâäíéøôñä ..

äîë ..øîà àåäå úåéä ,òñåð åððéà íéøôñ éìá. 
 

äìàù : éä äæ 'àéñåøî àöé êéáàùë? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù : íéøôñ äîë åúà àéöåäù íãå÷ úøîà ,íéøôñ åîò ç÷ì äîì? 
äáåùú : àåäíéøôñ éìá òñåð åððéà øùà øîà . 

 
äìàù : íéøôñ êéáàì åéä äîì , íéøôñ óñà äîìå? 
äáåùú  :  éä  äæ  '  åìù  íééçä  ,åìù  ïåöøä  ,éä  àåäå  'á  ...  àåä÷éæçä úåãäéä  úöôä  ìò  

 úéèééáåñä àéñåøá åìéôà. 
 

äìàù : éáàùë êì òåãé íàäêéä  'ïéìåôáå àéñåøá , åà âéùä íàäìáé÷éøôñì íéøôñ  ' 
äáåùú : æà ïéìåôá éúééä àì. 



  

 
äìàù : íéøôñá ùîúùä íà êì òåãé íàä? 
äáåùú :  äìàùä äî?? 

 
äìàù : åì åçìùù íéùðàî íéøôñ ìáé÷ íàä? 
äáåùú : ïëù äðéîàî éðà. 

 
äìàù : íéøôñä úà âéùäå ìáé÷ äîì? 
äáåùú :  ìéáùáå íéøãçäå úåáéùéäå íéãìéä ïéá íöéôäì úðî ìòåîöò. 

 
äìàù : àéú úàù äæä òãéîäøòâøë ú ,éä íàä 'äçôùîá úåçéù äæî? 
äáåùú : íéøôñ òâåðá éúøáéã àì íòô óà. 

 
äìàù : íéøôñ óñà êéáà äîì úòãé êéà? 
äáåùú  :  íéãåäéä  íéãìéä  øåáò  õéôäì  êì  éúøîà  ,íéøãçä  øåáò  ,øåáòúåáéùé    ,ë  àì"ë 

íéøãçå  íéãìéì  åîë  úåáéùéì  ,àéñåøá  ÷éæçä  àåä  äæ  úàå  ,àéñåøáíéøåñà  åéä  íéøôñ   ,
úåáéùé øåáò íâå íéãìé øåáò äæ úà ïúð àåäå , øåáò øúåéíéøãç. 

 
äìàù :  äáéñä àéä åæù úòãåé úà êéà úòãì áåùç)íéøôñ óñàù( ? 
äáåùú  :  äðéáî  éðà  ,áåè  ãåàî  äðéáî  éðà  ,éä  äæ  'åìù  úåéùàä  ,äæá àåä  äæáå  ìãâ  àåä  

éç. 
 

äìàù : ðäá êúðååë äî éùøôú"ì? 
äáåùú  :  àìëá  åúåà  åîù  ,àéñåøá  ,àìëá  àéñåøá  áùé  àåäå  ,  ìëå)íåé  (éä  éùéîçå  éðù '

äô  äæì  íéàøå÷  êéà  úòãåé  éððéà  ùåôéç  ,úéáäî  íéøáã  åç÷ìå  ,àôéàùåôéçä  åëøòù   ,
éä  àåäù  ììâá  'éúã  ,    ììâáåàåäùàéñåøá  úåãäé  ÷éæçäì  äöø    ,éä  äæå  úåéä  ' øåñà

àéñåøá , éðàù äî äæäìåëéì  øîå. 
 

äìàù : éä úåãäéä ãåîéìå úöôä íàä 'êéáà ìù ø÷éòä? 
äáåùú : ïë ,éàãå ,æåçà äàî. 

 
äìàù : éä êéáà íàä 'åìéáùá íéøáã ìá÷ì ïééðåòî ,éèøô? 
äáåùú : àì ,àì. 

 
äìàù : éä êúòéãéì íàä 'åì åëééúùäù íéèøô íéøáã íòô éà åì? 
äáåùú : àì ,éäéù úøëåæ éððéà 'éèøô åäùî åì,íéãâáî õåç  ,éèøôéä  'ïéìéôúå úéìè åì. 

 
äìàù : éä íàä 'øùåòá ïééðåòî? 
äáåùú : àì ,äæî úòãåé éððéà ,àì. 

 
äìàù : úôøöá úééäù úøîà äîçìî äöøôùë? 
äáåùú : ïåëð ,êë úáùåç éðà ,áåè úøëåæ àì éðà , éì äîåãîëéúééäúôøöá . 

 
äìàù : äøàì úòâä"áòéâä êéáàù éøçà ? 
äáåùú : ïë ,äðù , äæ éøçà äðùî øúåé. 

 
äìàù : äøàì àáùë íééèøô íéøáã êéáàì åéä íàä"á? 



  

äáåùú : äðéîàî éððéà ,àì. 
 

äìàù : éä äî 'äøäàì òéâäùë åì"á? 
äáåùú :  ïàë éúééä àì. 

 
äìàù :  úðáä äî)éäù 'åì (ïàëì òéâäùë? 
äáåùú : åäùî àéáä àåäù äðéîàî àì éðà. 

 
äìàù : éä íàä ' åì úéá úåð÷ì óñë? 
äáåùú : äðéîàî éððéà. 

 
äìàù : äøäàì úòâä êéà"á ,êì øæò éî? 
äáåùú : ïë åà ,éìù àáà. 

 
äìàù : äøäàá íéùðà åéä íàä"á àáì êìòáìå êì åøæòù äøàì"á? 
äáåùú : éìù àáàì åøæò íä. 

 
äìàù : íä éî úòãåé úà íàä? 
äáåùú  :  éä  äæ  'é÷ñáåðøàæà÷  ééáàø  ,éä  äæ  'éáàøïåñôîéñ  é  ,  êéàåàø÷øçàì  åì    ,åð ,

æã  ééáàø'ïäàñá÷à,  øùôà  íéðáø  äîë  ãåòå  ,íéøçà  úòãåé  àì  éðà  ,ìåëé ãåò  úåéäì  
íéùðà ,àéúòãåé éðð. 

 
äìàù : éä íàä 'á úéáä úà úåð÷ì êéáàì óñë ÷éôñî-770åîöòá ? 
äáåùú : úòãåé éððéà ,äðéîàî éððéà. 

 
äìàù : éä éîì úòãåé úà íàä ' êééù770î -1940) ú"ù (àìäåä? 
äáåùú : úòãåé éððéà ,éäù äðéîàî àì éðà 'åì êééù ,éä àì ' åìóñëäæ úà úåð÷ì øåáò . 

 
äìàù : á úøâ íàä-770?  
äáåùú : úåòåáù äîë ,úåòåáù äîë äîù åðééä åðòâäùë ãéî , éøçàìäæäøéãì åðøáò . 

 
äìàù : éä íàä 'ãåîéì øãç êéáàì? 
äáåùú :  ïë 

 
äìàù: åìù äæù ùîúùäù íéøôñä ìò øîà àåä íàä ? 
äáåùú : éáàî íéøôñ òâåðá éúòîù íòô óà. 

 
äìàù : åéä àôéà úòãåé úà íàä ùîúùä àåäù íéøôñä íéî÷åî? 
äáåùú :  åøãçáå åúééøôñá]à äøîà úéðáøä"æ úéìâðàá ùéãéàáå.[ 

 
äìàù : éøôñ úøîåà úàùë ,'éøôñä äúéä àôéà? ' 
äáåùú : äèîì ,úøîáó. 

 
äìàù : éøôñä úëééùù úáùç éîì éç êéáàùë? ' 
äáåùú : äæì òâåðá íåìë éúáùç àì. 

 



  

äìàù : íéëééù íéøôñä éîì êì íòô øîà êéáà íàä ?åúùàì ,êîéà? 
äáåùú : éúòîù àì éáàî äæ úà. 

 
äìàù : éä éî 'éøôñä ìò éàøçàä 'êéáà ééçá? 
äáåùú : ø ' ïàîøòáéì]ùéãéàáå úéìâðàá.[ 

 
äìàù  :àôåøéàî àáù ïàîøòáéì íééç åúåà àåä íàä? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù : íéøôñä úåãåà êîéà íò øáéã ïàîøòáéì íééç íàä? 
äáåùú : éúòîù àì íòô óà. 

 
äìàù : éä íàä 'àîøòáéì íééçî õåç éàøçà øçà åäùéîï? 
äáåùú : äðéîàî éððéà ,éúòîù íòô óà äæ úà , àåäù äðéîàî éðàéä 'çéä éàøçàäéãé. 

 
äìàù : êéáà úøéèô éøçà ,êì íéëééù íéøôñäù úáùç íàä? 
äáåùú : éðà? ...àì ,éúòãá äìò àì íòô óà ,íòô óà. 

 
äìàù : éøôñäî ÷ìçù úáùç íàä 'êì úëééù? 
äáåùú : àì íòô óà. 

 
äìàù : éøôñäù úáùåç àéäù êì äøîà êîà íàä 'äì úëééù? 
äáåùú : âåðá íòô óà éì äøéëæä àì éîéàéøôñì ò'. 

 
äìàù : éä éî 'éøôñä ìò éàøçàä 'êéáà úøéèô éøçà? 
äáåùú : úòãåé àì ,ø 'ïàîøòáéì ,éä 'úòãåé éððéà øúåé. 

 
äìàù : ø íàä êúòéãé éôì ' úà ìäðì øçàì úåùø ïúð ïàîøòáéìéøôñä? ' 
äáåùú : úòãåé éððéà ,äðéîàî éððéà. 

 
äìàù : êéáà úøéèô éøçàì ,øáéã ïàîøòáéì íàä áöîì øù÷á êîà íò éøôñä? 
äáåùú : íòô óà éðà ,éúòîù àì íòô óà. 

 
äìàù : éã àåä íàäøáéøôñä úåãåà êúéà ? ' 
äáåùú : íòô óà ,íòô óà ,éøôñì òâåðá åäùî éúòîù àì íòô óà'. 

 
äìàù : ç êúåçà íàä.â .éøôñäù êéáà úøéèô øçàì äøîà 'äì úëééù? 
äáåùú : äæî éúòîù àì. 

 
äìàù : àäéáà úøéèô øçà úìáé÷ íêíéöôç äæéà ? 
äáåùú : ïë ,ìèé÷ éì äðúð éîà ,äæ äî òãåé äúà íà , äáéðò íòúéìèå ïè÷ . 

 
äìàù : éøôñäî ÷ìç êì ïúú àéäù êì äøîà àéä íàä? ' 
äáåùú : àì íòô óà. 

 
äìàù : äì êééù ïéðáäù êéáà úøéèô øçàì äøîà êîà íàä? 



  

äáåùú : àì íòô óà. 
 

äìàù : éìéä éîì êúòéã ' ïéðáä êééù770? 
äáåùú : ò éúáùç àì"æ íòô óà . 

 
äìàù : á äøèôð êîà-1970) ìùú"à(? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  êéáà ìù úåàéøáä áöî úà éøàúú)äøàì åàåá éøçà"á (íàäéä  'àéøá? 
äáåùú : àì ,éä àì àåä 'àéøá. 

 
äìàù : åúìçî äúéä äî? 
äáåùú : ÷åúéù )?.( 

 
äìàù : æåìù øåáéãá òâô ä? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù : ìù úåìéòô øùåëá òâô äæ íàäå? 
äáåùú :  áéáñî æåæì]éô 'éæéôä åøùåë úìåëéá òâô äæù.[ 

 
äìàù : òåîùì äìåëé êîà íàä? 
äáåùú : àì ,ùìç ãåàî äòîù. 

 
äìàù : äúéà åøáéã êéà? 
äáåùú : ìå÷á øúåé úö÷ øáãì íéëéøö åéä. 

 
äìàù :  äúéä íàääì åáúëù åà íééúôù úàøå÷? 
äáåùú  :  äì  åáúë  íéîòôì  ïë  ,åáúë  íéîòôì  ,éä  äæ  ìáà  '  ÷øíéîòôì  , úå÷åçø  íéúéòì

åáúë íéùðà. 
 

äìàù : éä êéà 'äúøéèô éðôìù íéðùá êîà ìù äúåàéøá áöî? 
äáåùú : äëë äëë ,øîåì äìåëé éðà äî ,ùìç. 

 
äìàù : øéàùä àéäù êîà úøéèô øçàì ãéî úòîù íàä êì áúëî äêúåçàìå? 
äáåùú : éøçà ãéî ,àì ,úøëåæ éððéà ,àì. 

 
äìàù : êúåçàìå êì êîéà áúëî úåãåà úòîù éúî? 
äáåùú : íéðù äîë ,éðôìíéðù äîë  ,÷åéãá øîåì äìåëé àì éðà ,ìáàíéðù äîë éðôì . 

 
äìàù : áúëîä úà úàø÷ íàä? 
äáåùú : éúàø÷ àì , äæ úà éúìáé÷ù úøëåæ éððéà ,ðéàúøëåæ éð ,àìéúàø÷ . 

 
äìàù : áúëî äæë ùéù úòîù éîî? 
äáåùú :  éúåçàî 

 
äìàù : á äøâ êúåçà-770 ? 



  

äáåùú : ïë. 
 

äìàù : éðùä íò úçà íúøáéã êéà 'úåðåøçàä íéðùá? 
äáåùú : íéðô ìà íéðô ,ïåôìèáå. 

 
äìàù : éä äî 'øúåé? 
äáåùú : ïåôìèá äðéîàî éðà. 

 
äìàù : à úø÷áî úééä íàäá äøéãá äúå-770?  
äáåùú : ë àì"ëçéëù  , úåðåøçàä íéðùá ãçåéîá]íâøúîì [ àìíéðùáúåðåøçàä . 

 
äìàù : úåðåøçàä íéðùá íéðô ìà íéðô êúåçà úéàø éúî? 
äáåùú  :    éððéàäìåëéøëæéäì    ,éä  'íéîòô  äîë  ,úéðåëîä  íò  íéîòôì  äòéâî  éúééä 

 òñéðùåðéðùøáãúäì  ,øå÷éá úøåîú ,íâ äæ ìáàéä àì  'ë"ëçéëù . 
 

äìàù : êîà ìù áúëîä úåãåà úøáéãùë ,éä íàä 'ïåôìèá äæ? 
äáåùú : ïåôìèä ìò ,éä äæ úøëåæ éððäù äî 'ïåôìèá , éððéà øúåéúøëåæ. 

 
äìàù : ïåôìèá êúåçà íò úøáãùë ,úøáéã äôù äæéàá? 
äáåùú : úéñåøá áåøä. 

 
äìàù : äøèôð êîàù æàî ,ø êúéà øáéã íàä 'øòáéì úåãåà ïàîéøôñä?' 
äáåùú : øîà àåä ,áæåò àåä ,áæåò àåä ,áæåò àåä. 

 
äìàù : áæåò àåä ùåøéô äî? 
äáåùú  :    àåäù  ììâáóééò  ,øúåé  ãåáòì  ìåëé  åðéàå  ,äöåø  åðéàå  óééò  àåä  , àåä  úøçîìå

éøôñì àá áåù '. 
 

äìàù : áæåò àåä øîàùë åúðåë éøéáñú? 
äáåùú  :  ïåøëæáå  úåàéøáá  ùìç  àåäù  ,  àì  äæêìåäáåè    ,éäé  äî  òãåé  åðéàå ,'

éøôñäî  úëììì  äöåø  àåä  ïëìå  ,'  äáøä  íéúéòì  éúéà  ìáàúå÷åçøøáéã   ,
åéúéàø úå÷åçø äáøä íéúéòìå. 

 
äìàù : éøôñä úà úåàøì úëìä íàä êîéà úøéèô øçà' 
äáåùú : àì. 

 
äìàù : ç êúåçà íàä.éøôñä úà úåàøì äëìä ? ' 
äáåùú : úòãåé éððéà. 

 
äìàù : êìúù äøîà íàä? 
äáåùú : éúòîù íòô óà ,àì. 

 
äìàù : ø íàä 'åäùî ï÷úì éãë óñë úúì êîî ù÷éá ïàîøòáéì? 
äáåùú : àì íòô óà. 

 
äìàù : óñë úúì äðç êúåçàî ù÷éá àåä íàä? 
äáåùú : úòãåé éððéà. 



  

 
äìàù : óñë äðúðù êì äøôéñ àéä íàä? 
äáåùú : àì ,äøîà àì íòô óà. 

 
äìàù: éøôñä úåãåà äðåøçàä äðùä ãò êúéà äøáéã àéä íàä ? ' 
äáåùú : øëæéäì äìåëé éððéà. 

 
äìàù :  úåãåà äðåøçàä äðùä ãò êúéà äøáéã íà úøëåæ úà íàäéøôñä? ' 
äáåùú : äðåøçàì ,äðåøçàì ùîî. 

 
äìàù : éä äæ íàä 'ïåôìèá? 
äáåùú : ïåôìè. 

 
äìàù : æà êì äøîà àéä äî? 
äáåùú : é äîéä 'éøôñä íò'. 

 
äìàù : äì úéðò äîå? 
äáåùú  :    éúéðò  äîäì  ?éøôñì  åëìäù  éúøîà  ,'éøôñì  íéëìåäù  åðøáéã  ' åàø  íéùðàå

éøôñì  ñðëð  éøòáù  '  ç÷ìåíéøôñ  ,áðâ  åððéà  éøòáù  éì  äúðò  àéäå  , éððä  øîåà
äì  ,àáçäá  êìä  àåä  ,  åðìçúä  æàåøáãìúåãåà    ... äöø  éáà  íàù  äì  éúøîà

øåáò  øéàùäìíéãìéä    ,éä  àåä  'áåúëì  ìåëé  ,  àåäéä  'ïâøåàî  ãåàî  íãà  , åìåëå
éðéöø  ,éäå  'áåùçì  ïîæ  åì  ,éäå  '"ééøô  "äáéúëá  ,éä  àåä  '÷úô  øéàùî  , åäùî  åà

éøôñì  òâåðá  ,'íåìë  áúë  àì  àåäù  ïåéëå  ,  àì  äæêééùéàãååá  éì    , éúøîà  íâ
éúåçàì  ,éä  åðéìöàù  'äøéòö  úåçà  ,  úåðçîì  äëìä  àéäåäãîùä  , àéäù  åîëå
äøèôð  ,äô  àì  àéäù  åîë  ,äô  éððéà  øáãä  äæá  ,äøèôðå  ,  úàù  åîë  éùòúäöåø ,

ïåôìèä úà éúøâñå ,åäæå. 
 

äìàù :  úàæä äçéùääúéäïåôìèá ? 
äáåùú : ïåôìèá. 

 
äìàù : äôù åæéàá? 
äáåùú : úéñåø. 

 
äìàù :  úðáä äîäæîíéøôñ äîë ç÷ì éøàáù äøîà êúåçàù ? 
äáåùú  :    éúøòéùùíãàì  åíúåàøì  äöåøå  úåàñôå÷  äîë  ç÷  , äæ  éøçàì  íúåà  àéáîå

  äøæç]  øéæçîù  øîà  íâøúîäíúåàúøçîì    ,  äøîà  úéðáøä  æà  [: éúøîà  àì
"úøçîì." 

 
äìàù :  úøîà íàääçéùáäöåø àåäù íéøôñä ìë úç÷ì ìåëé éøàáù êúåçà íò ? 
äáåùú : íòô óà ,éððéàäæ úà úøëåæ  ,øáã äæë úøëåæ éððéà. 

 
ìàùä  :    úùîúùä  íàäéàéøôñä  ìò  êúåçà  íò  úøáãùë  íòô    ' úà  éøàá  ìò  åà

 íéìéîä"éìáíåñøô "? 
äáåùú  :    éððéàúøëåæ  ,êë  úáùåç  àì  éðà  ,úøëåæ  éððéà  , úà  éúøîàù  äãéçéä  íòôä

  íéìéîä"éìá  íåñøô  "äæéä    'éáà  úà  åøçùùë  ,àîàøèñ÷ì  æà  çìùð  àåä ,
åúåà  åøøçùå  ,  éúëìäïôìèìãàøâéðòìì    ,éäãøàâéðòìá  åéç  íäå  úå  , éúåçàå

ïåôìèì íù äùâéð , íéòéâî éúøîàåúáùìíåñøô éìá  , åðéáé àì àéñåøáù úåéä



  

äæä  øáãä  ,øøçåùî  àåäù    ,àìùúéáá  íéùðà  éãî  åöá÷úé    ,éúøîà  äæ  , øúåé
éððéàúøëåæ . 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæéä êîàìù  'óñë ìù íéèåîô äîë? 
äáåùú : äì åéä ,ìáàëåæ éððéà úø , äîë øëæéäì äìåëé àì éðà. 

 
äìàù :  äîë êì ùéíéèåîôêì ïéà åà åìàä ? 
äáåùú :  éúåçàäçìùéì  , éøçà]úøéèô [éîà. 

 
äìàù :  êì ùé æàäîëåììä íéèåîôî ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  íâ ùé äìåíéèåîôîåìàä ? 
äáåùú :  éðàäðéîàîêë  ,úòãåé éððéà. 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæéä êîàìù àøáàìéãðà÷ éðù å? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  ãçà êì ùéåíäî ,êì ïéà åà? 
äáåùú : íééúù. 

 
äìàù :  úà êì ùéíäéðù? 
äáåùú :  éúåçàäçìù íäî íéðù éì . 

 
äìàù :  äçìù àéäêìäéðù ? 
äáåùú :  éðùíéèåîôíéãéçé  ,àøáàìéãðà÷ àì. 

 
äìàù :  øîåà éðàùëàøáàìéãðà÷ ,ëî éðàù úáùåç úà äîìïåå? 
äáåùú : àøáàìéãðà÷ìíéð÷ äáøä ùé . 

 
äìàù :  êì ùé íàäúàêîàì åéäù íäéðù ? 
äáåùú :  éì ùéíéèåîôíéãéçé . 

 
äìàù :  êìù àîàìåéäúåñåë ìèñéø÷ äîë ? 
äáåùú : äì åéä ,ïë. 

 
äìàù :  úìáé÷ úàåäîëíäî ? 
äáåùú : ïë , àììèñéø÷ë "à úéúôøö úéëåëæ ]FRENCH GLASS[ 

 
äìàù : ÷ äîë úìáíäî? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  úøáâäéøéàøåâ 'íäî äîë äìáé÷? 
äáåùú :  éððéàúòãåé ,éúìàù àì íòô óà. 

 
äìàù :  êîàì íàäéä 'íéèéùëú? 



  

äáåùú :  éððéàäðéîàî.  
 

äìàù :  øåëæ íàäêìáäæ úåøùøù éúù äì åéäù ? 
äáåùú : ïë , åéääìáäæ úåøùøù éúù . 

 
äìàù :  úìáé÷ íàäåúçà åìàî? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  úøáâì íàäåéøàøåâ 'éðùä úà ùé? 
äáåùú :  éððéàúòãåé ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæ éðù åéä êîàìù "èòðøàåå "áäæ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  êì ùé íàäåúçàåìàî ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ ,éìåà ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù :  êîàùëäøèôð , éî èìçåä êéàäî ìá÷é ,äì íéëééù åéäù íéøáãäî? 
äáåùú :  éððéàúòãåééä éî  'èéìçîä ,éúèìçä àì éðà. 

 
äìàù :  úìáé÷ íàääæéàäðç êúåçàî íéøáã ? 
äáåùú  :    éøáãúéëåëæ  ,ïë  íëì  éúøîà  ,úøëåæ  éððéà  íéðéãñå  ,â  íéèéùëúå"ëúøëåæ  éððéà   ,

 ìåëéúåéäìéúçëù òâøäù . 
 

äìàù :  øåëæ íàäêì äôéñà éäù 'êîà úøéèô éøçà íééîåé åà íåé? 
äáåùú:  äòáù. 

 
äìàù :  äôéñàåôúúùäùúà  ,êìòá ,êúåçàå ,äìòáå ,éøàøåâ éøòáå? ' 
äáåùú :  éððéàúøëåæ. 

 
äìàù  :    øåëæ  íàäêìäøèôð  êîàù  éøçà  íéøåáéã  äæéà    ,éøàøåâ  äðç  òâåðá  ' øàùú  íà

á äúøéãá-770?  
äáåùú : àì , éððéàúøëåæ ,ñà äæëåéä àì ììëá äôé'. 

 
äìàù  :  éä  íàä  'àåäùæéà  êîàù  øçàì  äçôùî  úôéñà  äøèôð  , äðçù  åøáéã  íùùå

éøàøåâ 'á äúøéãá øàùú-770?  
äáåùú :  éððéàúøëåæ ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù  :    úåãòäòâåðáéäù  äçéùì    'éøôñì  òâåðá  êúåçà  íò  êì  ' ìàù  ïéàåì  øîù  äî

êúåà? 
äáåùú : éä äæ 'ïîæáïåøçàä . 

 
äìàù :  úøîà íâåêðéàùéä íàá úøëåæ  'éøôñäì òâåðä êúåçà íò íéøåáéã äæéà êì? ' 
äáåùú  :    íëì  éúøîàéððéàùéä  íà  úøëåæ    'éúåçàå  éðéá  äçéù  ,ðôì  íéðùä"æ]   òâåðä

éøôñì'[ 
 



  

äìàù  :    äæ  ïéà  íàääãáåòéøàøåâ  úøáâ  úåéåðîãæäå  íéðîæ  äáøäáù    ' êîî  äù÷éá
éøôñä òâåðá åäùî úåùòì ' 

äáåùú :  úøáâéøàøåâ ?'àì ,äðéîàî éððéà ,úøëåæ àì ,úøëåæ àì. 
 

äìàù  :    íò  úøáãùëúøáâéøàøåâ    'äðåøçàì  , áúë  àì  íëéáàù  ïåéëîù  äì  úøîà
éøôñä úåãåà äîåàî ,' äæ ïéàêééùêì  , ïåëð äæ íàä? 

äáåùú :  ïéà éúéàäæìúåëééù . 
 

äìàù  :    íò  úøáãùëúøáâéøàøåâ    'äðåøçàì  ,ì  úøîà áúë  àì  íëéáàù  ïåéëîù  ä
éøôñä úåãåà äîåàî ,' äæ ïéàêééùêì  , ïåëð äæ íàä? 

äáåùú :  ïîæä ìëéððäéì êééù äæ ïéàù úøîåà . 
 

äìàù :  íåùî åäæåêéáàùäæ úåãåà øáã íåù áúë àì  ,ïåëð äæ íàä? 
äáåùú : éàãå ,éàãå ,ïë. 

 
äìàù : êúðáäìå ,íàáéä  'äæ øáã ìò áúåë ,éä 'êìù äæ? 
äáåùú  :    éúáùç  àìäîéä    'éä  íà  'äùåò  ,éúáùç  íòô  óà  äæ  , àåäù  äãáåò  úòãåé  éððä

áúë àì , êééù äæ ïéàéì ,ìëä äæå. 
 

äìàù  :    êúåãòáíåéäéøôñäù  ÷ôñ  íåù  êì  ïéà    'èë  äá  úåùòì  êéáà  ìù  äúéäå á
åéðòá? 

äáåùú  :    êøãá  çéððäæ    :íàêë  äöåø  àåä    ,  úëééù  éîì  éúòãé  àìéøôñä  ,'à"à  úòãì  , äî
éøôñä  íà  éì  çååã  éáàù  áùåç  àåä  'éøôñäù  åà  åì  úëééù  'äððéàåì  úëééù   ,

 íìåòî-éøôñì òâåðá  '-éúøáéã àì äìéî  ,ìëä äæå. 
 

äìàù :  íòô óà àåäàìéøôñäù øéëæä  'áç éãéñç úãåâàì úëééù"ã? 
äáåùú :  àì éáàøáéãéøôñä úåãåà éúéà  ,'ìëä äæå ,åðîî éúòîù àì íìåòî ,åìëä äæ. 

 
äìàù :  êðä íàäúøëåæéä êîàìù  'íåìäé úòáè? 
äáåùú  :  ïë  ,  éúçëùøîåìêì    ,ö  éððä  äæ"ìíâ  êì    ,íåìäé  úòáè  éì  äçìù  éúåçà  , äæå

íù àöîð ãåò ,éððääøæç äì øéæçäì äìåëé  ,íéîåìäé éðù äá åéä. 
 

äìàù :  úåãòä øáëåúìáé÷ùúçà áäæ úøùøù  ,ïåëð äæ íàä? 
äáåùú : éúìáé÷. 

 
äìàù :  éìåàåèòðøàååáäæ ãçà ? 
äáåùú :  éððéàúòãåé ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù :  úà íàäúòãåéñìøô èðøåáá äðåëä äî  ,íéèéùëú âåñ? 
äáåùú :  äðéáî éðàåîëíéðéáî íìåëù . 

 
äìàù :  úìáé÷ íàäêîàîíäî ÷ìç ? 
äáåùú :  íéðéðôøòùèìà÷ ?ïååëúî àåä äî ?íéôåøù åà øòèùìà÷? 

 
äìàù: íéôåøùä ! 
äáåùú :  íéðéðôíéôåøùàì  ,úøëåæ éððéà. 

 



  

äìàù :  úøëåæ úàåêîàìùíéèåîô ïòéôàì éðù åéä ? 
äáåùú : ïë ,íéèåîôäíúéàøù . 

 
äìàù : äô íä íàä? 
äáåùú : ïë , éúåçàäçìùíúåà éì  , éøçà]úøéèô [éîéà. 

 
äìàù :  úìáé÷ íàäíéãâáêîàì íéëééù åéäù ? 
äáåùú :  éððéàäðéîàî ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæéäù  'äååøô ìéòî äì? 
äáåùú  :  éä  'à  äì  'ãåàîïùé    ,ïùé  ãåàî  ãåàî  ,à  éúìáé÷  àì  éðà  úæä  , êì  øîåì  éúçëù

 äîë úåãåà"úåèîù "åéäù äì . 
 
)åòä"ã äàøä úéðáøììàùå íéåñî êîñî (: 

 
äìàù :  úà íàäääæääæ êîñîá êîà ìù ãé áúëä úà ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  úéàø íàäêîñîêãåòî äæ ? 
äáåùú : ïë ,åòä"ã éì øîà – äæ úà éì äàøä . 

 
äìàù :  ïéàåì øîäàøääøé÷çì äðëää úòùá êîñîä úà êì ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  åäùéî íàäøáéãäæ êîñî úåãåà íòô éà êúéà ? 
äáåùú : éúåçà. 

 
äìàù :  äøáéã éúîêúåçà úåãåà )äæ êîñî(? 
äáåùú  :äðåøçàì ,ìáà éúî øëæéäì äìåëé éððéà . 

 
äìàù : éä íàä ' äæéðôìíééúðùî øúåé ? 
äáåùú " äðù ,äðùéöçå  ,øùôà ,øëæéäì äìåëé éððéà. 

 
äìàù :  êì äøîà äîúåãåàäæ êîñî ? 
äáåùú :  äøéãäùúëééùäì  ,øëæéäì äìåëé éððéà øàùäå. 

 
äìàù :  úìàù íàääúåàäæ êîñî êì äàøä òåãî ? 
äáåùú :  äøîà àéäéì÷úåò éì úðúåðù  ,úøëåæ éððéà ìáà ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù :  àéä íàääøîàáø ïîæ éðôì ÷úåò êì äðúðù êì ? 
äáåùú : éä äæ 'éðôìäðù  ,íééúðù ,úøëåæ éððéà ,íéðù ùåìù åà ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù :  äøîà éúîêìäæ êîñîî ÷úåò êì äðúðù ? 
äáåùú :  äøîà àéäéìôì äðù éð ,úøëåæ éððéà ,äðù éðôì. 

 
äìàù :  àéä íàääøîà êúòéãéì úàæ äàéáä òåãî êì ? 



  

äáåùú : àì. 
 

äìàù :  úìàù íàääúåà òåãî ? 
äáåùú : àì. 

 
äìàù :  úìàù íàääúåà òåãî ? 
äáåùú :  ååéëéððéàùøáã íåùá úèìåá  ,äîì éúåà ïééðò àì äæ. 

 
äìàù :  ïéàåì øîùëäàøääæ êîñî êì  ,åúåà åàø÷ íàä? 
äáåùú :  éúàø÷ àìåúåà ,àì. 

 
äìàù :  úà íàääìåëé äæ êîñî àåø÷ì ? 
äáåùú :  éðàäìåëé ,åéùëò äæ úà àåø÷ì úëìåä éððéà ìáà. 

 
äìàù :  êðéà òåãîäöåø àåø÷ì ? 
äáåùú :  éðàå úåéääôééò. 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæ äæ êîñî úåãåà êúéà øáãî ïàîøòáéì øî úà ? 
äáåùú : íòô óà. 

 
äìàù :  àì íìåòîøîà äæ úà àöî àåäù êì ? 
äáåùú : àì. 

 
äìàù :  êúåçàùëäàéáääì úøîà äî êúòéãéì äæ êîñî ? 
äáåùú  :    éððéàúøëåæéúøîà  äî    ,äì  éúøîà  äî  úøëåæ  éððéà  , øëæéäì  ìåëé  äúà  íàä

 éðôìî êééçá ãòö ìëáäðù ,íééúðù ,äðù íéùåìù åà. 
 

äìàù  :    ù÷áî  éððéàêîîêîñîä  ìë  úà  éàø÷úù    , ãçà  òè÷  éàø÷úù  éðåöøá  ìáà
åðîî? 

äáåùú : àì , éððéàäöåø ,äìåëé éððéà. 
 

äìàù :  äôééò êðäéãî åàøå÷ìî ? 
äáåùú : àì , éððéàäöåøåàøå÷ì  ,éãî äôééò éððä ,éàãå. 

 
äìàù :  êðä íàäúòãåééøôñä úåãåà øáãî äæ êîñîù ? ' 
äáåùú :  éððéàúòãåéíåìë . 

 
äìàù :  øî íàäïéàåì äæ êîñî ïëåú åäî êì øîà ? 
äáåùú :  íòôáäðåùàøäïéàåì øî éúéàøù  ,ãé áúëä àãååì äæ úà éì äàøä. 

 
äìàù :  åì úéðòååäæù êîà ìù ãé áúë ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  êðä íàäúòãåîéøôñä úåãåà ïã êîñîäù úàæì ? ' 
äáåùú :  àìåéúàø÷ ,ä úà àø÷ì úëìåä éððéàåêîñî. 

 



  

äìàù :  éððéàúù÷áî åàø÷ì êîî ! 
äáåùú : øãñá ,çéðúéúåà  ,äçéìñ. 

 
äìàù :  ìàåù éðàêúåàéøôñä úåãåà ïã êîñîäù úàæì úòãåî êðä íàä ? ' 
äáåùú :  úòãåé éððéàäîêîñîá . 

 
äìàù :  ïéàåì øîàì êîñîá äî êì øîà ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ. 

 
äìàù  :    êðä  íàäúøëåæç  êîöò  úà   øçàì  êéáà  úéá  òâåðá  úåøééð  íäù  åæéà  úîúå

åúøéèô? 
äáåùú  :    ìò  éúîúçóãøèôð  éáàù  éøçà    ,éä  äæù  úáùåç  éððäå  'éåìä  øåáò  ,' øåáò  åà

äáöîä  ,  àìà  äáöîä  àìíå÷îäéäúù  àôéà    'åúçåðî  ,éä  äæ  'äòáùá  ãéî ,
äàøðë ,äòáù éðôì ãåò. 

 
äìàù  :    éðåöøáúåàøäìéúçúá  òéôåî  êîùù  êîñî  êì  åú  , úîúç  úà  íàá  úòãì  éãë

 åúåà? 
äáåùú : àì ,àì. 

 
äìàù  :    äàøî  éðàêìêîñî    ,ð  ìù  íéáúëî  øééð  íéôã  éðù  ïéá  ùéãéàá  áåúë.ã  .ù. ,

 éì øîåì êúìåëéá íàäíàäêîà ìù åãé áúë åäæ ? 
äáåùú :  ãåàî äæäîåã. 

 
äìàù :  íàäêúìåëéá êîñîä ùàøáù êéøàúä úà éì øîåì ? 
äáåùú :  éððéàéäìåë ,øåøéáá úåàøì äìåëé éððéà. 

 
) øîàî íâøúîäêéøàúäù àåä  :ùò"÷ë "ãùú èáù "ãæ åà '( 

 
äìàù : êúðáäì ,íàäéä  ' úàæ úåùòì úåøùôàä êîàì? 
äáåùú : àì. 

 
äìàù :  úøéèô øçàìêéáàêúðáäì íàä  ,éøôñä äúéä ' êîà ìù? 
äáåùú : éä àì ' éìíåùéáà úøéèô øçàì äæá âùåî  ,áã íåùø. 

 
äìàù :  àì íìåòìúáùçò "æ?  
äáåùú : àì. 

 
äìàù :  úøëåæ êðéàúøáâùéøàøåâ  'ò êúåà äìàù"æ? 
äáåùú :  íúåàáíéðùä?]äìéìùì äùàøá äúðòðå[ 

 
äìàù  :    úøéèô  øçàìêîà  ,â  úøáâ  úà  úøëåæ  êðä  íàä  .éøôñä  úåãà  êúåà  úìàåù  ,' àì

äðåøçàì , øçà óëéú àìàúøéèô êîà ? 
äáåùú : éððéà úøëåæ. 

 
äìàù :  ïëúé ìáàäìàùùêúåà  , úøëåæ êðéà ÷ø? 
äáåùú  :    àéäùäìåëéêì  øîåì  äìåëé  éððéà    ,úøëåæ  éððéàù  úåàãååá  úòãåé  éððä  ,ðéàð é

 äìàùù úáùåçéúåà äæ úåãåà åäùî . 



  

 
äìàù :  äôå÷úáéðôìù  úøéèôêéáà  , êìòáù úòãåé úà íàäøéáòä åøãçî íéáúë ? 
äáåùú] :  äúðòðàøáäùäìéìùì  [úáùåç éððéà. 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæ íéáúëì øù÷á êúéà äøáéã êîàù íòô éà ? 
äáåùú :  úåãåàíéáúëíòô óà . 

 
äìàù :  éà êîà íàäíòô íéáúë úåãåà êúåçëåðá êéáà íò äøáéã ? 
äáåùú : éúåçëåðá ,óàíòô . 

 
äìàù :  êìòá íàäéà íéáúë òâåðá åäùî êì øéòä íòô ? 
äáåùú : ìà. 

 
äìàù  :    úà  íàäúøëåæâ  úøáâ  òâåðá  êîà  úøéèô  éøçà  äçéù  äæéà  .  ,äìòáå  , åøàùéù

 äøéãá770 ïøòèñéà éååà÷øàô? 
äáåùú : íòô óà. 

 
äìàù : éä äæ íàä 'èåùôíù øåãì åëéùîéù  , äøèôð êîàù éøçà? 
äáåùú :  åéä àìíåùúåçéù  ,íòô óà ,íòô óà ,íòô óà. 

 
äìàù :  íòô óà úàåàìáùç ò ú"æ? 
äáåùú : íòô óà. 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæéäéù íòô äæéàá  ,åâà ìù äøëæä äæéà"çéøôñì òâåðá ?' 
äáåùú :  éððéàäðåòäæ ìò  ,äìåëé éððéà ,äìåëé éððéà. 

 
äìàù :  íâøúì íàäúà äìàùä ? 
äáåùú  :  éúðáä  ,ìáàééìà  úåëééù  äæì  ïéà    ,æàî íåù  äæì  ïéà  äæá  úðéðåòî  éððéàù  

úåëééùééìà  , êëíàù ....äçéìñ. 
 

äìàù : éä äî 'äáåùúä äðåøçàä äìàùì ? 
äáåùú : àì , ïéàäáåùúäìàù ïéà  ,åäæå , äæ úåãåà ìàùú ìàå. 

 
äìàù :  äöåø àì úàúåðòì úàæä äìàùä ? 
äáåùú : àì , éúøîàêìäæî õåç éððäù  ,äæá úîéé÷ éððéà éúåçàì éúøîàå ,....... 

 
äìàù :  úà äîúðååëúî   äæáúàùøåôéñä ìëá úîéé÷ àì ? 
äáåùú :  úåãåàéøôñä'. 

 
äìàù :  úà äîúðååëúî?  
äáåùú  :    äúà  äîïååëúî  ?íééçá  éððéà  éúåçàì  éúøîà  ,çîá  äøèôð  äøéòöä  éúåçàð ä

äãîùä , äøèôð éðà êëäìàùáúàæä  ,ìëä äæå. 
 

äìàù :  øù÷áéøôñì?' 
äáåùú  :  ïë  ,éúøâñåïåôìèä  úà    ,ø  úàù  äî  éùòúåäì  éúøîàù  äî  äæå  äöå  , äî  åäæå

 íâ úøæåç éððäùêì. 



  

 
äìàù :  úøîà æàêúåçàìéøôñá úåðéðòúä íåù êì ïéàù  ,' ïåëð äæ íàä? 
äáåùú : ïåëð äæ ,ìàúåìàù øúåé ìàùú . 

 
äìàù :  úà íàäúééä ìù óúøîáù úòãåî 770éòá äúéä  ' íéøáëò íò? 
äáåùú :  éúèìù àìíäéìò. 

 
äìàù :  úòãé ìáàùíäíù åéä  , àì? 
äáåùú : øùôà ,éððéàúòãåé . 

 
äìàù :  úòîù íàäíòô óúøîá íéøáëò ùéù åäùéîî ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ. 

 
äìàù :  úåéäì ìåëéúòîùù , úøëåæ àì èåùô úà ìáà? 
äáåùú : àì , éððéàúáùåç. 

 
äìàù :  úééä íàäúòãåî óúøîá íéöøù ùéù ? 
äáåùú :  íéöøù ùéìëáòä úåáéáñ øé. 

 
äìàù : ïë , ìáàíàäéòá ùéù ãçåéîá úòãé  'á íéöøù íò-770? 
äáåùú  :    äáøä  äæïîæåçôéè  àìù    ,éøôñä  úà  ,'éä  ãåàîå  'ìëä  êééù  , àåöîìå  íù  ìëä

íúåà. 
 

äìàù :  òãåð êéàêìâ éøàáù  .éøôñäî íéøôñ ç÷ì? ' 
äáåùú :  äîëíéøåçáäîäæá åðéçáä  ,äáéùé éøåçá. 

 
äìàù :  íúåîù äî? 
äáåùú :  éððéàúòãåéúåîùä . 

 
äìàù :  äæ êéààáåä êúòéãéì ? 
äáåùú : ä . øôéñéì. 

 
äìàù :  úáâä êéàåøîìä  .éøôñäî åç÷åìù íéøôñì òâåðá êì øôéñùë? ' 
äáåùú :  éððéàúøëåæ. 

 
äìàù :  øî øîà äîä .éøôñäî íéç÷ìð íéøôñù êì øôéñùë? ' 
äáåùú :  èåùôíéøôñù  íéç÷ìð éøôñäî ,'ìëä äæå. 

 
äìàù :  øôéñ àìåêì íéøôñä úà ç÷ì éî ? 
äáåùú : øîà àåä. 

 
äìàù :  øîà àåäéøàáù íéøôñ ç÷ì ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  àåä íàäåìàùíéøôñ úç÷ì øãñá äæ íà êúåà ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæéúøîàù äî  ,úøëåæ àì úîàá éðà. 



  

 
äìàù :  øîà àåä äîêìíéøôñ åç÷ìù äæ ìò ? 
äáåùú :  øîà àåäéøàáùíéøôñ ç÷ì . 

 
äìàù :  àåä íàäåìàùøãñá äæ íà êúåà ? 
äáåùú : àì , äæéä 'øö÷ ãåàî ,øáã íåù ìàù àìå. 

 
äìàù :  ïîæ äîëéä 'úàæä äçéùä ,ä÷ãî úåçô? 
äáåùú :  àìéúìëúñäïîæä ìò . 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæä øîì úøîà äî  .? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ ,éä äæ 'ö÷ ãåàîø ,úòúôåî éúééä. 

 
äìàù :  úà íàäúòãåéä øî äîì  .íéøôñ åç÷ìù êì øôéñ? 
äáåùú :  àåäå úåéäááåúñä íù  ,ä áéáñ ááåúñî ãéîú àåä-770 ,ãéîú. 

 
äìàù : ä øî íàä .øîàíéøôñ ç÷ì éøàáù êì øôéñ àåä äîì êì ? 
äáåùú : àì , àåäàìéì øîà . 

 
äìàù :  úøâ àì úàá-770ïåëð ? 
äáåùú : àì , éðàäøâïàë . 

 
äìàù :  äøâ úàá-1304èéøèñ èòðãéæòøô ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  úà íàäúøîàä øîì  .øçà åäùî íò øáãì úëìì ,íéøôñä òâåðá? 
äáåùú : àì , éððéàúøëåæåäùî åì úøîåà  ,úøëåæ éððéà ,úøëåæ àì úîàá éðà. 

 
äìàù :  úøòèöä íàäøîàùëä øî  .éøôñäî íéøôñ ç÷ì éøàáù? ' 
äáåùú :  éðééàäìåëéøëæéäì  ,úîàá. 

 
] ìò øæç íâøúîääìàùä , äúðò àéäå[: 

 
äáåùú : ôåäúéúò 

 
äìàù : úøòèöä íàä? 
äáåùú :  éú÷ãá àìúà÷ôåãä  ,êì øîåì äìåëé éððéà. 

 
äìàù :  úøôéñ íàäêìòáìäæ ìò ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ ,øëæéäì äìåëé éððéà úîàá. 

 
äìàù :  úééä úàáåø÷äêîàì  ,ïåëð? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  âöåîíùàðä ,äãé áúëá äæ ,àì? 
äáåùú : ïë. 



  

 
äìàù :  åéùëò æàíâøúîäùäæ úà êì àéø÷ä  ,éä íà úòãì äöåø éðà 'äçéù äæéà êì... 
äáåùú : íòô óà. 

 
äìàù : ú äù÷ááéð éìäìàùä úà øåîâì ? 
äáåùú :  úøîåà éðàêìíòô óà . 

 
äìàù  :    ïéîàî  éðàêì,äìàùä  úà  øåîâì  äðåëá  áééç  éðà  ìáà    :éä  íàä  ' íòô  éà  êì

 âöåî úåãåà êîà íò äçéùäæ? 
äáåùú : íòô óà ,éðàíòô óà øáã åúåà êì úøîåà . 

 
äìàù :  äðù äæéàíúáæòàâéø úà  ,êéìòáå úà ,ïéìøáì? 
äáåùú :  éðàäðéîàîòùúå íéøùòá  ,äðåîùå íéøùò åà ,úøëåæ éððéà ,1928. 

 
äìàù : àä êìòá íãáòïéìøáá íúøâùë ? 
äáåùú : àì , àåäéä 'èãðåèñ. 

 
äìàù :  íúâùä äôéàóñëïéìøáá íúééäùë úåéçì ? 
äáåùú :  éððéà äæäìåëéúåðòì  ,ìëä äæ. 

 
äìàù :  úìáé÷ íàäóñëàâéøá úééäùë êéáàî ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ. 

 
äìàù :  úà íàäúòãåéóñë úâùä àôéàî  ,ãéâäì äöåø àì úàå? 
äáåùú :  àì éðàúøëåæúîàá . 

 
äìàù :  íåù êì ïéàïåøëéæ ïéìøáá úåéçì óñë íúìáé÷ êéà ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ ,àì. 

 
äìàù :  äðù äæéàáíúøáòæéøàôì ? 
äáåùú :  àì éðàúøëåæ. 

 
äìàù : êøòá? 
äáåùú :  éøçà êøòáøìèéäùòéâä  ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù : 1933-34?  
äáåùú  :    éððéàìåëéä  ,íéùåìùå  úçà  ,íéùåìùå  íéúù,øçåàî  àì  ,úøëåæ  éððéà  íãå÷  , àì

úòãåé ,éä ' äæëä÷éðàô. 
 

äìàù :  êìòá æàéä 'æéøàôì íúøáòù éðôì ïéìøáá èãðåèñ? 
äáåùú : ïéìøáá ,ïë. 

 
äìàù :  ãîì àåä äîïéìøáá? 
äáåùú : éôñåìéô 'úéòáè ,éôñåìéô 'úéòáè ,åò äúà"ãúòãì êéøö äúà . 

 
äìàù : éôñåìéô 'úéòáè? 



  

äáåùú : ïë. 
 

äìàù :  úà íâåúééäïéìøáá èãðåèñ ? 
äáåùú : ä÷éúîúî. 

 
äìàù :  íúééäåíëéðùíéàìî íéèãðåèñ ? 
äáåùú :  éì äàøðäëë ,úøëåæ éððéà. 

 
äìàù :  àì úàåúøëåæíëéðùî ãçà  ,éä íà 'úãçåéî äãåáò äæéà åì? 
äáåùú : ïéìøáá ,àì. 

 
äìàù :  òåãé íàäêì íà éä êéáàì 'ïéìøáá úééäùë ãéñç äæéà ,íéãéñç ììëá? 
äáåùú : äà ..íéãéñçúòãåé àì éðà . 

 
äìàù :  àì íòô óàúùâôíéãéñç åìàë ? 
äáåùú : ïéìøáá? 

 
äìàù : ïë! 
äáåùú :  úà éúùâôáøäöééáåìåñ '÷é ,éä àåä 'äèéñøáðåàá ,åðá , åúåà øéëî êðä íà. 

 
äìàù : éä àåä 'èãðåèñ? 
äáåùú :  éúåà úìàùìòø  'öééáìåñ'÷é? 

 
äìàù :  ïë! 
äáåùú :  êéøö äúàéöîøåôðéà 'åéìò? 

 
äìàù :  úåáéñ ùéäæì ,úåìàù äîë ÷ø äáøä êúåà ìàùà àì éðà. 
äáåùú : ïë , àåäéä 'èãðåèñ. 

 
äìàù :  àåä íàäéä 'êéáà ìù íéãéñçäî ãçà? 
äáåùú  :    àì  éðàúòãåé  ,éä  àåä  'éáà  úà  ãáëî  ãåàî  ãåàî  ,çåèá  äæ  , íò  ãåàî  ãåàî

 íò õøà êøã äáøääáøäãåáë  ,äæì ùé úåëééù äæéà ìáà. 
 

äìàù  :    úà  íàäúòãåé óñë  êìòáì  åà  êì  åðúð  êéáà  ìù  íéãéñçäî  ãçà  íà  
ïéìøáá íúééäùë? 

äáåùú :  àì éðàäðåò ,ìëä äæ. 
 

äìàù :  äæ íàäíåùîäìàùì äáåùúä úà úòãåé àì úàù ? 
äáåùú :  àì éðàäðåò ,æìëä ä. 

 
äìàù :  úéùò äîúøáòùëæéøàôì ? 
äáåùú :  éúãáòúö÷. 

 
äìàù :  úà íàäúøëåæíù äùò êìòá äî ? 
äáåùú : ãáò íâ àåä. 

 



  

äìàù :  úà íâ íàäúãîìíù ? 
äáåùú : ïë ,éàãå. 

 
äìàù :  úà íàäåúøëåææéøàôá úééäùë úåéçì óñë úâùä äôéàî ? 
äáåùú :  àéöåúéúåàäù÷áá óñëäî  ,àì éðàåäæ ìò úåðòì úëìåä . 

 
äìàù : ù úøî . úààìéìù äìàùä ìò úåðòì äöåø ? 
äáåùú :  àì éðàäöåø. 

 
äìàù :  úà ìáàúòãåéúåðòì äöåø àì úà äáåùúä úà ? 
äáåùú  :    àì  éðàúòãåé  ,ééçá  ãòö  ìë  øåëæì  äìåëé  éððéà  ,ë  éúòñð"ë  ,éìèéàá  éúééä ,'

 éúééäéìâðàá ,'âøàôá éúééä ,öá'é÷áåìåñ ,'ïéìåôá éúééäå , êì ãéâäì äìåëé éððéà
 ä÷ã ìëééçî. 

 
äìàù :  úééä úàúéèðãåèñæéøàôá äàìî ? 
äáåùú : èòîë. 

 
äìàù :  êìòá íàäåéä 'àìî èðãåèñ? 
äáåùú : èòîë. 

 
äìàù  :    òãåðù  éøçàêìî  íéøôñ  äîë  ç÷ì  éøàáù  -770    ,íàä  íòô  úøáéã íò  äæ  ìò  

êìòá? 
äáåùú :  àåä éìòáãåàî÷åñò . 

 
äìàù :  éðàòãåé... 
äáåùú  :    ãåàî  àåäãåàî íãå÷î  ãåàî  áæåò  àåäå  äúéáä  äìéìá  øçåàî  òéâî  àåä  ÷åñò  

éä àìå ø÷åáá ' øúåé éìéãî ìæî ]åúéà øáãì[ 
 

äìàù : ä øîî õåç .íàäøçà åäùéî íò íéøôñä úà ç÷ì éøàáù äæ ìò úøáéã ? 
äáåùú :  àì éðàúáùåç. 

 
äìàù :  úà íàäúòãåéãåð êéà íéøôñä úà ç÷ì éøàáù êìòáì ò? 
äáåùú :  éððéàúòãåé. 

 
äìàù :  ïîæ äîë ìëúàúéáä úà áåæòì úìâåñî ? 
äáåùú : åéùëò? 

 
äìàù : ïë. 
äáåùú :  úëìåä éðàåéùëòúåòù äîëì íééøäöá íéîòô äîë . 

 
äìàù :  úëìåä úàúåéð÷ìòåáùá íéîòô äîë ? 
äáåùú :  àìäðåøçàì ,äìåëé éððéà. 

 
äìàù :  úà ïàìúëìåäúàöåé úàùë ? 
äáåùú :  ÷ø éððäúááåúñî. 

 
äìàù :  âäð êì ùéèøôé? 



  

äáåùú : ïë. 
 

äìàù :  ç÷åì àåäåêúåàúéðåëîá áåáéñì ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù:  äöåø ú àãéâäì ÷ø åúéà úàöåé úàù 3-4òåáùá íéîòô ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  äæéà ãò÷çøîíéòñåð íúà ? 
äáåùú :  âåìììééàãð ,ãúñôîä . 

 
äìàù :  úééä àì úàúéááäðåøçàì äàåôø ? 
äáåùú : ïë , äîëíéîòô. 

 
äìàù : éä éúî ' íòôääðåøçàäêøòì ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ. 

 
äìàù : äðùî øúåé? 
äáåùú : àì. 

 
äìàù :  úà íàäúòãåéá úéáä ìòáä éî -1304èñ èðãéæøòô . ? 
äáåùú : æëøî. 

 
äìàù :  úéáä íò äîêåîñ ì-770 ,úéáä ìòáä éî úòãåé úà? 
äáåùú :  éððéàúòãåé. 

 
äìàù :  âäðäùëàéöåîáåáéñì êúåà  ,áëøä êééù éîì ?êìù úéðåëî äæ? 
äáåùú : ïë. 

 
 äìàù :íåùéøä ìò àåä êîù? 
äáåùú :  äîãð êëéì ,äâéäð ïåéùø éì ùé. 

 
äìàù :  úà íàäúâäåðãáì íòô éà ? 
äáåùú :  àìäðåøçàì. 

 
äìàù  :  ëò  úøî  åéùù  .úåì÷á  ãåàî  äæä  àùåðá  åðòâð  , ò÷øä  åäî  úòãì  äöåø  éðà  ìáà

êìù éëåðéçä? 
äáåùú : éä àì ' éìêåðéç ,úéìâðà åìéôà øáãì äìåëé àì éðà äàåø äúà. 

 
äìàù :  úøáãî úàúéìâðàè ãåàî áå. 
äáåùú : éä àì ' éìêåðéç. 

 
äìàù :  òåãé íàäêìä ìò úåøéëù äæåç êìòáìå êì ùé íà úéá? 
äáåùú :  éððéàúòãåé. 

 
äìàù :  àì úàúòãåéúéáä ìéáùá úåøéëù éîã úîìùî úà íà  ?äæë åäùî åà? 



  

äáåùú :  éððéàúòãåé. 
 

äìàù :  êúåçà íàääðçæéøàôá úøâùë êúåà äø÷éá ? 
äáåùú : àì. 

 
äìàù :  àéä íàääø÷éáïéìøáá êúåà ? 
äáåùú :  ïéìøááïë ,÷åéãá úøëåæ éððéà ,ä àéä ìáàíù äúéé. 

 
äìàù :  úééä íàäãåàîéìà äáåø÷  'ïéìøáá? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù : éä éúî 'íòôäæä èôùîì òâåðá ÷àèñåù øîå ïéàåì øî íò úøáéãù äðåùàøä ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ. 

 
äìàù : éä íàä ' äæøúåéùãåç éðôìî ? 
äáåùú :  óò ïîæääæëáúåøéäî  ,úøëåæ éðéà. 

 
äìàù :  úøáéã úàøçàìäðåäæ èôùîì òâåðá ïéàåì øî íò ? 
äáåùú : ïë ,äô ,ùùäô åéä íéùðà . 

 
äìàù :  íä ïîæ äîëåéääô  ,ø÷åáä äøé÷çä úìçúäù éðôì? 
äáåùú :  àìéúìëúñäïåòùä ìò . 

 
äìàù :  éãéâú íàäøúåéíééúòù éðôìî ? 
äáåùú :  éðôì ?éððéàúòãåé  ,úáùåç éððéà. 

 
äìàù :  úççåù íàäìò íò êéúåãò ÷àèñåù øîå ïéàåì øîî õåç àåäù éî? 
äáåùú : àì. 

 
äìàù :  úøîà íàäíòôäøé÷çì àáì éãë úéáäî úàöì äöåø àì úàù ïéàåì øîì ? 
äáåùú :  éððéàúøëåæ ,úéáäî úàöì äìåëé éððéà ,úëìì äìåëé àì éðàå úåéä. 

 
äìàù :  ùé íàäêìòáìäæ úéáá íéøôñ ? 
äáåùú :  äîë åì ùéíéøôñ , ùé éàãåáíéøôñ äîë åì . 

 
äìàù :  ùé íàäéøôñ 'äæ úéáá? 
äáåùú : éøôñ ùé ,'äðè÷ ,éøôñ äæ 'úéèøô. 

 
äìàù :  êééù äæêìòáì? 
äáåùú:   éðàúòãåé àì  ,éøôñ äæ'. 

 
äìàù :  úòãåé úàéîìêééù äæ ? 
äáåùú :  àì éðàúòãåé ,úåèåøôä úà éúøôñ àì éðà. 

 
äìàù :  úòãåé úà íàäíàéøôñ øîåù êìòá øçà íå÷îá í? 
äáåùú : àì , éððéàúòãåé. 



  

 
äìàù :  êéáà íàäøéëæäíéøôñä àùåð úà íòô éà êì ? 
äáåùú : íòô óà. 

 
äìàù : ç íàä.ì .øéëæäíéøôñä àùåð úà êì ? 
äáåùú:   éìåàíéîòô äîë  , éððéàúøëåæ. 

 
äìàù :  úà íàäúòãåéá íéàöîðù íéáúëä êééù éîì -770 ? 
äáåùú :  éððéàúòãåé. 

 
äìàù :  úáùåç úàêîàùäòãé ? 

] äúéä ïàëúåãâðúä ,åòäî äàøðë"ãåðìù [ 
 

äìàù :  àöîð êìòáúáùáì êåîñä úéáá -770 ,ïåëð? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù :  åì ùéåíéøôñíù ? 
äáåùú :  éàãå ,íðùéíéøôñ íù . 

 
äìàù :  íéøôñä åìàåìù? 
äáåùú :  éððéàúòãåééøôñ äæ '. 

 
äìàù :  ãåò íù ùéøôñé? ' 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù : éøôñä ìòå 'úàæä êééù äæ éîì úòãåé àì íâ úà ? 
äáåùú :  éðààì úòãåé ,äæä øáãä ìëá úðééðòúî éððéà ,éøôñä ìò'. 

 
äìàù : ù úøî . äîë ìëïîæ éðåé éðôì êúåçà íò úøáãî úééä 1985? 
äáåùú :  íéúéòì åðøáéãúåáåø÷ ,íééîòô êøòá ,úéáä ìù íéøáã , íúñíéøáã. 

 
äìàù :  úøáéãúåçôìíåéá íééîòô ? 
äáåùú : ïë. 

 
äìàù : éä äæå 'ïåôìèá? 
äáåùú : ïë ,ïåôìèá. 

 
äìàù :  äúåà úùâôåäîëòåáùá íéîòô ? 
äáåùú  :  àì  åà  ,úåéääöåçä  äàöé  àì  àéäå    ,úàöåé  äúéä  àì  àéä  ìáà  åðøáéã  , àéä

äúéáä øàùéäì äáäà. 
 

äìàù :  ïîæ äîë ìëúùâôäúåà ? 
úäáåù :  íòôùãåçá ,úåòåáù ùåìùá íòô ,úåòåáù ùùá íòô ,úøëåæ éððéà. 
 

äìàù :  úà íàäúòãåéäðùä èñâåàá äòöôð àéäù ? 
äáåùú : ïë. 



  

 
äìàù :  éúù ÷øúåìàùù úøî  .úåòéðö êåúî éìåà êúåà ìåàùì éúçëù ,úà äîë úá? 
äáåùú :  êì éúøîà84. 

 
äìàù  :    äìàùäåéðùä  'à  êúåà  ìåàùì  éúéöøåðìù  äçéùä  éøç  ,êúáùçî  éôì  , íéøôñä

  øãçá  ùîúùä  êéáàùãåîéìåìù    ,  ìù  óúøîáå770  ,éä  äæ  íàä  ' àáàì  êééù
íéãéñçì åà êìù? 

äáåùú :  êééù äæíéãéñçì ,íéãéñçì êééù éáàå úåéä. 
 

äìàù :  êéáà íàäøîàéøôñäù íòô  'íéãéñçì úëééù? 
äáåùú :  óà éáàíòôéøôñä ìò éúéà øáéã '. 

 
ìàùä :  íòô óà àåäàìììëá äæ úà øîà ? 

äáåùú : àì. 
 

äìàù :  úà ìáàúòãåéäæ ìëî  ,êéáà ìò úòãé úà... 
äáåùú :  éúøëä éðàúàçåø êìää úà éúòãéå éáà  ,íéãéñçìå éáàì êééù èìçäá äæå. 

 
äìàù  :    úåøëéääîíòéäù  òãéîäå  êéáà    'éøôñä  íàä  êéáàì  øù÷á  êì  ' äëééúùä

íéãéñçì? 
äáåùú : ïë. 

 
* * *
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 .הדין

 
שגם ,  היינו,  גילוי  אלקות,  "לשכן  שמו  שם  "–היא    אחת  –והכוונה  בשניהם  

שהרי (רואים  בגלוי  '  עם  היותה  בלבוש  המעלים  ומסתיר  כו,  "אלקים"השליחות  ד
י "ע,  יש  צורך  בהוראה  ברורה  ומאירה,  96"המעשה  הוא  העיקר",  בנוגע  למעשה  בפועל

 .ז יתוסף בגילוי אלקות"שהכוונה בזה היא שעי) 97"אורתורה "
 

, )'הוי(  מגילוי  שלמעלההיא  מבחינת  האלקות  "  אלקים"ת  דהשליחו:  ואדרבה
, אבל',  באופן  של  ירידה  כו',  ע  של  גבורה  וצמצום  כו"בפועל  ובגלוי  נראה  שזהו,  שלכן

 .ערוך-שבאיןבאופן , עילוי הכי גדול' ז יהי" שעי–הכוונה בזה היא 

 
חותו אלא  שלי'  שלא  הי,  ז"לפנ'    שהמעמד  ומצב  הבלתי  רצוי  שהי–ונקודת  הענין  

 .עד לעילוי שבאין ערוך, צריך להביא לעילוי גדול יותר, )ל"כנ(של האלקים 
 

                                                 
 .א, ג עג"ראה זח 89
 .מ"ובכ. ג, ת ויקרא א"וראה לקו. נ"וש.  במשנה–ב , ברכות לד 90
 .נ"וש. ג"ט הוספות ס"כש. י אלול"ח" היום יום" 91
 ב, תבוא כו 92
 .ד תמוז"יו" היום יום"וראה . כג, ם לזתהלי 93
 א"סע, עירובין ב 94
 .ח,  תרומה כב 95
 .ז"א מי"אבות פ 96
 .כג, משלי ו 97



 

כתוצאה (והנה  כדי  לדעת  מהו  הענין  המיוחד  שבו  צריך  להיות  תוספת  עילוי  .  ד
 :98"מאויבי תחכמני" הרי זה באופן ד–) ז"רצוי שלפנ-מהמעמד ומצב הבלתי

 
 99כידוע,  ט  כסלו"הזקן  ביר  "  שמצינו  כן  גם  בנוגע  לגאולה  של  אדמו–ובהקדמה  

הסיפור  שבהיות  רבינו  הזקן  במאסר  נכנסו  אצלו  פעם  אחת  רבו  הרב  המגיד  עם 
, והשיבו  לו?  ושאל  אותם  רבינו  הזקן  למה  מגיע  לו  זה  ומה  תובעים  ממנו,  ט"הבעש

, ושאל  אותם',  שנתחזק  עליך  הקטרוג  על  שאתה  אומר  דברי  חסידות  הרבה  ובגילוי  כו
לכשתצא ,  אדרבה,  והשיבו  לו?  ק  מלומר  דברי  חסידותואם  אצא  מכאן  האם  הפסי

 .תאמר יותר
 

) ט"אלא  שרצה  לשמוע  זאת  גם  מהמגיד  והבעש(הבין  ,  מהטענות  שהיו  נגדו,  כלומר
באופן ,    שצריך  להוסיף  עוד  יותר  באמירת  חסידות–את  ההוראה  בנוגע  לעבודתו  

 .ד שבנפש"הבנה והשגה בחב, 100"יתפרנסון"ש
 

יש  לימוד  והוראה  במה  צריך  להתבטא ,    שמהטענות  שלהם–  ומזה  מובן  גם  בעניננו
 .כדלקמן, ההוספה והעילוי

 
, עד  לסיומו  וחתמו,  ויש  להוסיף  שגם  ענין  זה  מודגש  בהמשך  שיעור  חומש  היומי

 ).ז ואילך"ס(כדלקמן 
 

 :ביאור הדברים. ה
 

שבה '    שהספרי–כולל  ,  ד  אינה  פעילה"כביכול  שאגודת  חסידי  חב,  הטענה  היתה
, ובמילא,  אינה  בשימוש  עבור  הפצת  המעיינות  חוצה'  ח  כו"ים  הספרים  וכתבי  דאנמצא

 .'וכו' וכו, מתעוררת שאלה אם הם שייכים למקום זה
 

 :ולכאורה נשאלת השאלה

 
  בהפצת  המעיינות גדולות  ונפלאותהיתכן  שיש  מקום  לטענה  כזו  לאחרי  שפעלו  

עד ,  הפיץ  את  המעיינות  חוצהש,    לאחרי  בוא  נשיא  דורנו  למדינה  זו–ובמיוחד  ,  חוצה
היא ,  ת  של  יהדות"ף  בי"החל  מאל,  כדי  כך  שגם  הפצת  התורה  והיהדות  בכללותה

מקור  מים "עד  ל,  דפנמיות  התורה"  מעיינות"באופן  שניכר  שחדורה  ומאוחדת  עם  ה
 !?היתכן שלאחרי כל זה יש מקום לטענה האמורה; עצמות ומהות, "חיים

                                                 
 .ניסן' ח" היום יום"וראה . צח, תהלים קיט 98
 ז בהערה"א פט"בית רבי ח 99

 נ"וש. 35 הערה 156' ד עמ"ש חכ"וראה לקו. ו בסופו"ז ת"תקו 100



 

 
מכיון  שלא  נותר  לנו  כי ,  101"עמדו  הכו  כולכם  "–  פ  עדותו  של  נשיא  דורנו"ובפרט  ע

  היינו  שכל  פרטי  הענינים ,102")צופוצן  די  קנעפלאך"  ("לצחצח  את  הכפתורים"אם  
,   גם  הכפתורים–כולל  ,  הם  בשלימותם)  כ  אברי  הגוף  וכחות  הנפש"ועאכו,  הלבושים(

 . את הכפתוריםלצחצחוצריכים רק 
 
 :ובפרטיות יותר[
 

גם  לולי  הכפתור  הבגד  הוא ,  כלומר,    את  שני  צדדי  הבגד  לחבר–ענינו  של  כפתור  
ששני  צדדי  הבגד  הם ,  אלא,  וממלא  את  תפקידו  להלביש  ולהגן  על  האדם,  בשלימותו

    מתחברים  ומתאחדים –י  הכפתור  "וע,  ע"ע  והצד  השמאלי  בפ"הצד  הימני  בפ,  ע"בפ
 .שני צדדי הבגד

 
שצד  ימין ,  היינו,    השמאלי  הצדעל  גבי  כמנהג  ישראל  שצד  הימני  הוא  –ובזה  גופא  

גם  צד  השמאלי  הוא  חלק  מהבגד ,  שכן,  לא  באופן  שמבטלו,  אבל,    על  צד  שמאלגובר
פ  הסיוע "אלא  שפעולתו  של  צד  השמאלי  הוא  ע,  שמלביש  ומגין  על  גוף  האדם

מכיון  שכל  דבר  שבעולם  הוא  גם  מקבל  וגם  משפיע,  ונוסף  לזה.  וההתגברות  דצד  הימני
 .]104ע דיתרון האור מן החושך"שזהו,  מסייע לצד הימני הרי גם הצד השמאלי– 103

 
כולל ,  שכל  הענינם  הם  בשלימותם,  כאמור,  הרי  נשיא  דורנו  מעיד,  ובנוגע  לעניננו

כיצד  יתכן ,  כ"  וא–וכל  מה  שנותר  לעשות  אינו  אלא  צחצוח  הכפתורים  ,  גם  הכפתורים
 !?הבהפצת המעיינות חוצ' שבמעמד ומצב זה יטענו על העדר הפעילות כו

 
) 105"נשתלשלו  מהן("הביאור  היחידי  שניתן  למצא  בתור  סיבה  שגרמה  ,  ולכן

 –הוא  ,  שנמצאו  בו  בתקופה  האחרונה'  עד  למצב  המבהיל  והספיקות  כו,  לטענות  אלו
, שלא  בערךעד  להוספה  ,  ז  יתוסף  כמה  פעמים  ככה"כדי  שעי,  שליחותו  של  האלקים
 .התורה והיהדות כפי שחודרת בהפצת –כולל , בהפצת המעיינות חוצה

 

שמחה ,  ביחד  עם  גודל  השמחה,  אשר,    בנוגע  למעשה  בפועל–וההוראה  מזה  
יש  להוסף  בהענין  שבו  היתה ,  ביטול  כל  הגדרים  דמדידה  והגבלה,  106שפורצת  גדר

                                                 
 .רעט' ד ריש עמ"צ ח"ר מהוריי"ק אדמו"ק כ"אג. ב, ב שצז"מ קונטרסים ח"סה 101
 ט"צ תרפ"שיחת שמח 102
 )ג ואילך, צז(ת "שער הת) ח"עם דא(ראה סידור  103
 .נ"ח וש"ב ערך אור ביחס לחושך ס"ד ח"וראה ספר הערכים חב. יג, קהלת ב 104
 .ג"ז בתניא רפ"לשון אדמוה 105
 .ע רכג ואילך"ז ס"מ תרנ"ראה בארוכה סה 106



 

ביתר )  כולל  כפי  שחודרת  בהפצת  התורה  והיהדות(  הפצת  המעיינות  חוצה  –הטענה  
 .שבאין ערוךעד להוספה , שאת וביתר עוז

 
סיום  וחותם (של  חנוכה  '  שבת  השני',  ויש  לקשר  ענין  זה  עם  השבת  דאזלינן  מיני.  ו

ביום ,  ובמיוחד  יום  השלישי  בשבוע,  107"מתברכין  כולהו  יומין'  מיני"ש,  )ימי  החנוכה
 :108"בתר שבתא"הימים שהם 

 
 .קאי על רזין דרזין דאורייתא" שמן" ש111וידוע, 110השמן קשור עם נס – 109חנוכה

 
, היינו,  "על  פתח  ביתו  מבחוץ",  112"משתשקע  החמה  "–כה  היא  והדלקת  נר  חנו

לא (צריכים  להאיר  ,  במצב  של  חושך  והעלם,  ")'שמש  הוי("שגם  לאחרי  שקיעת  החמה  
 ".מבחוץעל פתח ביתו ) "אלא גם, רק בביתו

 
מרידה ,  113"תרמוד  אותיות  מורדת",  "עד  דכליא  רגלא  דתרמודאי  "–ויתירה  מזה  

  את  ענין  המרידה  באלקותלבטל  ולכלות  –ת  נר  חנוכה  היא  היינו  שפעול,  ו"באלקות  ח
, אשר,  דמרידה  באלקות)  רגל(הדרגה  הכי  תחתונה  ,  "רגלא  דתרמודאי"כולל  אפילו  ,  114
 .שלא בערך' עד לעלי, גדולה ביותר' ז נעשה עלי"עי

 
שנעשה "  (מהדרין  מן  המהדרין"כ,    מיום  ליום115"מוסיף  והולך"  באופן  ד–וכל  זה  

 ).א מישראל"אודכ" מנהג פשוט"
 

ובמיוחד  יום  השלישי ,  "מתברכין  כולהו  יומין  "–דחנוכה  '  וכאמור  משבת  השני
בהפצת ")  מוסיף  והולך("  שיתוסף  ביתר  שאת  וביתר  עוז  –  יום  זה,  ")בתר  דשבתא("

על  פתח  ביתו "יאיר  "  שמן"שה,  כאמור,  שזהו  התוכן  דימי  חנוכה,  המעיינות  חוצה
 .שאין חוצה הימנו" חוץ", "איעד דכליא רגלא דתרמוד", "מבחוץ
 

טוב  לשמים  וטוב ",    בקשר  ליום  השלישי  שהוכפל  בו  כי  טוב–והדגשה  נוספת  בזה  
 ":לבריות
 

                                                 
 .א, חשם פ. ב, ב סג"זח 107
 .ח"ט ס"סרצ. ה"ה ס"ז סרפ"ע אדמוה"שו. ד"ט ה"שבת פכ' ם הל"וראה רמב. א"סע, פסחים קו 108
 .ו ואילך"דחנוכה ס' א, פ וישב"ראה גם קונטרס משיחות ש 109
 .י"ב ובפרש, שבת כא 110
 .ד ואילך"ש פנ"ב שער הק"ובארוכה אמ. ד ואילך, כד. ד ואילך, ש ב"ת שה"לקו 111
 .שבת שם 112
 .י ערך תרמוד"קה). א, קח(פ קיא "שער קרית ארבע רעמק המלך  113
 ).ז"נדפס בקונטרס חנוכה תשמ(ח "ה מצותה משתשקע החמה תשל"ראה בארוכה ד 114
 .ב"א ס"חנוכה סתרע' ח הל"א או"רמ 115



 

" מעיינות"קאי  על  ה"  שמים"  ש–  הוא  בתורה"  בריות"ו"  שמים"החילוק  ד
  הפצת  התורה –ובכללות  ,    שבתורהדגליאקאי  על  הענינים  "  בריות"ו,    התורהדפנמיות
 .ח"י תורה תפילה וגמ"ע, והיהדות

 
, וכאמור,  גם  יחד"  טוב  לשמים  וטוב  לבריות"הענינים  ד'  וביום  השלישי  ישנם  ב

חודרים ")  טוב  לשמים("שהמעיינות  דפנמיות  התורה  ,    היינו–בכל  רגע  ובכל  פעולה  
עד  שניכר  בגלוי  בכל  ענין ,  ")טוב  לבריות("בכל  פרטי  הענינים  דהפצת  התורה  והיהדות  

 .עיינות דפנמיות התורהוענין שחדור בהמ
 
י  השליחות  דאלקים "האמור  לעיל  אודות  תוכן  הענין  שבו  צריך  להתוסף  ע.  ז

עד ,    מודגש  גם  בהמשך  תוכן  שיעור  חומש  היומי–)  בהתחלת  שיעור  החומש  היומי(
 :לסיומו וחותמו

 
אודות  הדברים  שביקש  יוסף  למסור  ליעקב ,  מסופר,  בהמשך  שיעור  חומש  היומי

ויגידו  לו ",  וכן  עשו,  116"  בנך  יוסף  שמני  אלקים  לאדון  לכל  מצריםכה  אמר  "–אביו  
וידברו  אליו  את  כל  דברי  יוסף ",  117"לאמר  עוד  יוסף  חי  וכי  הוא  מושל  בכל  ארץ  מצרים

ותחי  רוח   "–עד  לסיום  וחותם  השיעור  ,  118"'אשר  דיבר  אליהם  וירא  את  העגלות  גו
 ".יעקב אביהם

 
ר  נשיא "ח  אדמו"ק  מו"ת  עבודתו  של  כשבפסוקים  אלו  מרומזות  כללו,  ויש  לומר

  בהפצת  התורה  והיהדות  והפצת –יוסף  שבדורנו  ,  "יוסף)  "הראשון(  ששמו  –דורנו  
 .כדלקמן, המעיינות חוצה

 
 :ובהקדמה. ח
 

)  בדרושים  על  הפרשיות  דימים  ושבועות  אלה–ובמיוחד  (מבואר  בדרושי  חסידות  
  שהאבות –)  כ  השבטים"אכווע(אודות  החידוש  דעבודת  יוסף  לגבי  עבודת  האבות    119

כדי  שעניני  העולם  לא  יפריעו ,  רועי  צאן,    מעניני  העולםהתבודדותהיו  במצב  של  
אף  שהתחלת ,  ואילו  יוסף,  )120"האבות  הן  הן  המרכבה("לדביקותם  באלקות  בתכלית  
הרי  זה  רק  הכנה  לחידוש ,  121"רועה  את  אחיו  בצאן'  הי"עבודתו  היתה  גם  באופן  ש

, 122"ויבא הביתה לעשות מלאכתו", בהיות  עסוק בעניני העולם  שגם  –העיקרי  בעבודתו  
" נשתלשלו  מהן"ו,  החל  מהמצרים  וגבולים  דקדושה,  "מצרים"מלאכה  הקשורה  עם  

                                                 
 ט, מה 116
 .כו, שם 117
 .כז, שם 118
. שטו'  ו  עמ"המשך  תרס.  רנח  ואילך'  ט  עמ"מ  תרכ"סה.  א,  צ  פא"צ  להצ"סהמ).  ד  ואילך,  קא(פ  ויחי  "ח  ס"ראה  תו 119
 .כג ואילך' ח עמ"מ תרפ"סה
 .ד"רפל, ג"וראה תניא פכ. ו, ב"פפ. ו,ז"ר פמ"ב 120
 .ב, וישב לז 121
 יא, שם לט 122



 

  גם  במעמד  ומצב –עד  למיצרים  וגבולים  דמצרים  כפשוטו  ,  מיצרים  וגבולים  דעולם
 .כזה נמצא בתכלית הביטול והדביקות עם אלקות

 

תכלית ,  123"  יוסף–יעקב  אלה  תולדות  ",  ימות  דיעקבז  נתגלה  תכלית  השל"ועי
 .'השלישי והמשולש כו, 124"בחיר שבאבות", האבות' השלימות דג

 
כה  אמר  בנך  יוסף  שמני   "–וזהו  תוכן  הדברים  ששלח  יוסף  להודיע  ליעקב  אביו  

 ":אלקים לאדון לכל מצרים
 
, ו"ח,  הלא  זו  בלבד  שהיותו  במצרים  לא  גרע  מאומ,    הרי–פ  שנמצא  במצרים  "אע

עוד ",  "בנך  יוסף"שגם  במצרים  הוא  במעמד  ומצב  ד,  היינו,  בתכלית  הדביקות  לאלקות
בכל וכי  הוא  מושל  ",  "לאדון  לכל  מצריםשמני  אלקים    "–אלא  יתירה  מזה  ,  "יוסף  חי

בלעדיך  לא "ש,  עד  כדי  כך,  שפועל  ומשפיע  על  כל  ארץ  מצרים,  היינו,  "ארץ  מצרים
 .125" ארץ מצריםירים איש את ידו ואת רגלו בכל

 
שבדורנו  בעבודה  דהפצת  התורה "  יוסף"  בחידושו  של  –וככל  הדברים  האלה  .  ט

 :והיהדות והפצת המעיינות חוצה
 
  פתח  וסלל  את  הדרך  לכל –ר  נשיא  דורנו  "ח  אדמו"ק  מו"כ,  שבדורנו"  יוסף"

שיוכלו  לעסוק  בהפצת  התורה  והיהדות  והפצת ,  תלמידיו  ושלוחיו  ההולכים  בדרכיו
 ,חוצה שאין חוצה הימנו, "מצרים"גם ב', ת חוצה בכל מקום ומצב כוהמעיינו

 
לא  יגרע  מאומה )  מצרים"  (חוצה"ובאופן  שלא  זו  בלבד  שהיותם  במקום  ה

לכוף  את ",    שפועלים  ומשפיעים  בכל  ארץ  מצרים–  אדרבהאלא  ,  מדביקותם  באלקות
  והודיענו תורהה  ב"הקבמפני  שצוה  בהם  .  .  כל  באי  עולם  לקבל  מצוות  שנצטוו  בני  נח  

 .126"' כומשה רבינוי "ע
 

ולא  נאמר  אשר  שלח ",  "העגלות  אשר  שלח  יוסף"פ  הדיוק  "  ע–ויש  להוסיף  בזה  
 :127"פרעה
 

י  צריך  לשלול  זה "ועד  כדי  כך  שרש(ד  "יש  קס,  מכיון  שנמצאים  בזמן  הגלות
שהתורה ,  אלא,  "פרעהאשר  שלח  "ד)  128"פשוטו  של  מקרא",  בפירושו  על  התורה

                                                 
 ועוד. ב ואילך, ת ויחי שפה"אוה. קסח ואילך' צ עמ"להצ. ג ואילך, כט) צ"לאדהאמ(ז "ראה ביאוה 123
 .ב, קמז. ב, א קיט"חז. א, ו"ר פע"וראה ב. כה, שער הפסוקים תולדות כז 124
 מד, מקץ מא 125
 .ח"מלכים ספ' ם הל"רמב 126
 .פ"י עה"פרש 127
 .ועוד. כד, שם. ח, י בראשית ג"ראה פרש 128



 

שאומות  העולם  עצמם ,  עד  כדי  כך,  "יוסףשלח  "  שענין  זה  גלוי  לעיל  כלקובעת  באופן  
 "!בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו"מכריזים ש

 
) פשוטו  של  מקרא(י  "כפירוש  רש,  "העגלותוירא  את  "  בתוכן  ד–ועוד  ענין  בזה  .  י

 ":בפרשת עגלה ערופה, עוסק כשפירש ממנו' סימן מסר להם במה הי"
 

ונפל  בשדה  לא  נודע .  .    ימצא  חלל  באדמה  129כי  "–גלה  ערופה  הוא  התוכן  דפרשת  ע
ומדדו  את  הערים  אשר  סביבות )  130סנהדרין  גדולה(מי  הכהו  ויצאו  זקניך  ושופטיך  

 ".'העיר הקרובה וגו' החלל והי
 

, "נופל  בשדה.  .  חלל  "'    כדי  שיתפרסם  המאורע  שהי–והטעם  בפשטות  שבדבר  
ישמעו "  כדי  ש–ועוד  וגם  זה  עיקר  ',  ת  ההורג  כונקל  יותר  למצוא  א'  ז  יהי"עי,  אשר

 ".חלל בשדה"לשלול מלכתחילה את האפשרות ד, היינו, 131"'ויראו גו
 

 :' בעבודת ה–וביאור הענין 
 
, שמתנכל  לאותם  יהודים  אשר,  132"איש  שדה.  .  עשו  "  קשורה  עם  עשו  –"  שדה"

, יות  שלהםמהח,  ו"ח,  לנתקם,  "שדה"מסיבות  שונות  ומשונות  נמצאים  לעת  עתה  ב
  יהיו –  133"  כולכם  היוםחייםאלקיכם  '  ואתם  הדבקים  בה"שתמורת  הענין  ד,  היינו

ואתם  הדבקים "פ  את  הענין  ד"או  להחליש  עכ,  רחמנא  ליצלן,  "בשדה.  .  חלל  "במצב  ד
 ". כולכם היוםחייםאלקיכם ' בה

 
א  מישראל  אינו  רוצה  ואינו  יכול  להיות "הרי  כאו,  לאמיתתו  של  דבר:  ולהעיר[
רוצה  להיות "  שכל  יהודי  135ם"ד  הרמב"וכפס,  )134ר  הזקן"כדברי  אדמו(  מאלקות  נפרד

שגם  כאשר ,  ועד  כדי  כך,  "לעשות  כל  המצוות  ולהתרחק  מן  העבירות.  .  מישראל  
, "לרצונו"הרי  זה  ,  "רוצה  אני)  "בדבור  בלבד(ויש  צורך  לכופו  שיאמר  "  תקפו  יצר  הרע"

, הצורך  הוא;  צונו  האמיתי  והפנימימכיון  שהדיבור  בעולם  הזה  הגשמי  הוא  בהתאם  לר
עד  להנהגה  במעשה ,  שרצונו  האמיתי  והפנימי  יומשך  ויתגלה  גם  ברצון  הגלוי,  איפא
 ].בפועל
 

  לשלול  מכל –"  העגלות  אשר  שלח  יוסף  "–נשיא  דורנו  ,  וזוהי  שליחותו  של  יוסף
י  מילוי  השליחות  דנשיא  דורנו  בהפצת "שכן  ע,  "בשדה.  .  חלל  "וכל  את  המציאות  ד

כולל  גם ,  "על  פיתח  ביתו  מבחוץ"להאיר  ,  התורה  והיהדות  והפצת  המעיינות  חוצה
בית  מושב  לאדם ,  "בית",  "שדה"  עושים  גם  מה–עד  לחוץ  שאין  חוץ  הימנו  ,  "שדה"

                                                 
 .א ואילך, שופטים כא 129
 .ב, י שם"פרש 130
 .ועוד. כ, יט. ג,  שם יז–לשון הכתוב  131
 .כז, תולדות כה 132
 .ד, ואתחנן ד 133
 .מ"ובכ. ה תמוז"כ" היום יום" 134
 .ב"ירושין ספהלכות ג 135



 

'   דירה  לו  ית–נעשה  מקום  ראוי  לגילוי  והשראת  השכינה  "  שדה"עד  שגם  ה,  העליון
 .137אדם שמתגלה בה בכל עצמותובדוגמת דירת ה', דירה לעצמותו ית, 136בתחתונים

 
 ":ותחי רוח יעקב אביהם "–ז "ועי. יא
 

וכי  בכדי  ספדו  ספדנייא ",  והקשה  בגמרא,  "יעקב  אבינו  לא  מת:  138איתא  בגמרא
  ואתה  אל  תירא 139שנאמר,  מקרא  אני  דורש",  ומתרץ?  "וחנטו  חנטייא  וקברו  קברייא

מה ,  מקיש  הוא  לזרעו,  כי  הנני  מושיעך  מרחוק  ואת  זרעך  מארץ  שבים.  .  עבדי  יעקב  
 ".זרעו בחיים אף הוא בחיים

 
בתוך ,  א  מאיתנו"כאו,  "בזרעו"תלוי  "  ותחי  רוח  יעקב  אביהם"הענין  ד,  כלומר
חיים אמיתיים , חיים כפשוטם בעולם הזה הגשמי, "זרעו בחיים"שכאשר  ,  כלל  ישראל

, רהי  הדביקות  בתו"ע,  ")חיים  כולכם  היום)  ז"שעי(אלקיכם  '  ואתם  הדבקים  בה(
באופן ,  "אף  הוא  בחיים"  אזי  –"  וחי  בהם  "140עליהם  נאמר'  ומצוותי,  "תורת  חיים"
 ".ותחי רוח יעקב אביהם"ד

 
 ":לחיות עם הזמן "–ההוראה מכל האמור לעיל בנוגע לפועל . יב
 

) 141אלא  גם  מלשון  שלימות,  לא  רק  מלשון  תשלומין(יש  להשתדל  למלא  ולהשלים  
שהיתה  לפי  שעה  באופן  של  העלם ,  האלקיםאת  הכוונה  הפנימית  בשליחותו  של  

  כדי  שמתוך  שמחה  וטוב  לבב  יוסיפו  ביתר  שאת  וביתר  עוז  בעבודתו  של –'  והסתר  כו
עד ,  בהפצת  התורה  והיהדות  והמעיינות  חוצה,  ר  נשיא  דורנו"ח  אדמו"ק  מו"כ,  "יוסף"

 .לחוצה שאין חוצה הימנו
 

שלילת  הענין ,  "יוסףהעגלות  אשר  שלח  ",    הן  בנוגע  לבני  ישראל–ובפרטיות  
תורה ,  שבכל  עניני  יהדות,  כאמור,  והן  בנוגע  לאומות  העולם,  "בשדה.  .  חלל  "ד

בלעדיך  לא  ירים  איש  את  ידו "עד  ש,  "מושל  בכל  ארץ  מצרים"נעשה  יהודי  ',  ומצוותי
 . בנוגע לקיום המצוות שנצטוו בני נח–כולל ובמיוחד , "ואת רגלו

 
ותחי  רוח  יעקב ",  "עוד  יוסף  חי  "–"  חייםמה  זרעו  בחיים  אך  הוא  ב",  וכאמור

 ").אלה תולדות יעקב יוסף" ("אביהם
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אמותיו  וביתו '  א  יעשה  מד"  שכאו–ובאותיות  פשוטות  בנוגע  למעשה  בפועל  

עד ,  ובאופן  נעלה  יותר  ממה  שעשה  עד  עתה,  ח"בית  תורה  ובית  תפילה  ובית  גמ,  הפרטי
  בו ומגדלין  בו  תורה  גדליןמ"ש,  "גדולבית  "תעיד  שבית  זה  הוא  "  תורת  אמת"ש

"כל  מעשיך  יהיו  לשם  שמים  "–כולל  ,  143כללות  המצוות(ח  "  בו  גמומגדלין",  142"תפילה
שממנו  אורה ,  146"מקדש  מעט",  ד  ובדוגמת  בית  המקדש"ע,  )145"בכל  דרכיך  דעהו"  ו144

 ).פ בארוכה"כמדובר כמ(' עד שהעולם כולו נעשה דירה לו ית, 147יוצאה לעולם
 

א  מישראל  הוא "  שהרי  כאו–  א  מישראל"לכאויל  שייך  שכל  האמור  לע,  ומובן
ובדואי  שמצליחים ,  דירה  בתחתונים'  לעשות  לו  ית,  שלוחו  של  האדם  העליון  כמותו

שיש  לו  את  כל  הכח ,  נמצא,    שכיון  ששלוחו  של  אדם  כמותו–במילוי  השליחות  
בהתאם  לתכלית  השלימות ,  ובתכלית  השלימות,  דעצמות  ומהות  למלא  שליחות  זו

 .ות ומהותדעצמ
 

י  הוספה "  ע–ביום  שהוכפל  בו  כי  טוב  ,    להתחיל  בכל  זה  תיכף  ומיד–ומה  טוב  
והן ,  )בממון(הן  צדקה  כפשוטה  )  גם  יחד"  טוב  לשמים  וטוב  לבריות("בענין  הצדקה  

  פרסום  והפצת  הדברים  האמורים  בכל  מקום –כולל  ,  צדקה  רוחנית)  ו"ש  וק"במכ(
ובאופן  דמוסיף  והולך ,  נינים  האמוריםשיעסקו  בכל  הע,  א  מישראל"ומקום  לכאו

 .למטה מעשרה טפחים, בפועל ממש, ואור
 
ותחי  רוח ",  "עוד  יוסף  חי"ר  שכל  ענינים  אלו  ימהרו  עוד  יותר  את  הענין  ד"ויה.  יג

ויעקב ,  "הקיצו  ורננו  שוכני  עפר  "148כי  יקויים  היעוד,  כפשוטו  ממש  –"  יעקב  אביהם
 .בתוכם, ר נשיא דורנו"ח אדמו"ק מו"כ, ויוסף של דורנו, ויוסף בתוכם

 
שאין ,  גאולה  שלימה,  י  משיח  צדקנו"  גאולה  האמיתית  והשלימה  ע–ובפשטות  

 ,149גלות' אחרי
 
קהל  גדול  ישבו "ובאופן  ד,  שלימות  העם,  150"בבנינו  ובבנותינו'  בנערינו  ובזקנינו  גו"
 ,151"הנה
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 .יט, כו' ישעי 148
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 .ט, בא י 150



 

 
ת הן  הגדלו,  שלימות  התורה',  ביחד  עם  הגדלות  בכל  עניני  תורה  ומצוותי

החיבור ,  152"ויגש  אליו  יהודה"שזהו  תוכן  הענין  ד,  "מעשה"והן  הגדלות  ד"  תלמוד"ד
שהרי  לעתיד ,  עד  שיהודה  יתעלה  למעלה  מיוסף,  )יהודה(עם  מעשה  )  יוסף(דתלמוד  

  גדלות –כולל  ,  )154כמבואר  בארוכה  בדרושי  פרשת  ויגש  (153"מעשה  גדול"לבוא  
ובכולם ,  יי  ומזונא  רויחאבני  ח,  א  מישראל"ה  לכאו"בהשפעת  ברכותיו  של  הקב

 ,רויחא
 

עד ,  שלימות  הארץ,  לארצינו  הקדושה,  "ישובו  הנה  "–ומתוך  שמחה  וטוב  לבב  
י "שע")  ירחיב("לא  רק  השלימות  ,  155"אלקיך  את  גבולך'  כי  ירחיב  ה"לשלימות  באופן  ד

בפרשת (דלעתיד  לבוא  ")  ירחיב("אלא  גם  השלימות  ,  )156כבפרשת  ראה(כיבוש  יהושע  
 ".ארץ קני קניזי וקדמוני"י שקאי על "פי שמפרש רשכ, )157שופטים

 
מכיון  שענינים  אלו  נעשים  בפועל  ממש  תיכף ,  "עמדו  הכן  כולכם"  באופן  ד–וכל  זה  

 ,ומיד
 
ולא  רק ,  158"לפום  צערא  אגרא"  נעשה  –'  תמורת  כל  הענינים  שהיו  בעבר  כו,  כי

 ,)שכרשלא בערך לגבי (אלא גם באופן של מציאה , )שכר" (אגרא"באופן של 
 

למטה ,  ביאת  משיח  צדקנו  בפועל  ממש,  159"מצאתי  דוד  עבדי"עד  למציאות  ד
 ,בעגלא דידן ממש, מעשרה טפחים

 
 .אמן כן יהי רצון
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