תשורה
מזכרת משמחת בר המצווה של
הת' אברהם יהודה שי' סוקניק
כ"ט מנחם אב ה'תשע"ט

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו לשמוח בשמחת 'בר
המצווה' לבננו היקר אברהם יהודה שיחי'.
זכינו להימנות על צאצאי הרה"ח הת' ר' חיים משה אלפרוביץ ע"ה .רח"מ היה חסיד משכמו
ומעלה וחבריו העריכו אותו מאד ש"אור של ליובאוויטש לא השתנה אצלו" .בעבודת ה' שלו
הגיע לדרגות גבוהות ועם כל זה בהתנהגותו לא היה ניכר שום גבהות.
בקובץ שלפניכם תמצאו:
א -מספר סיפורים מחייו של הסבא המבטאים את האישיות המיוחדת שלו .סיפורים אלו
התפרסמו בכל מיני במות וצורפו לקובץ זה.

ב -מכתבים שקיבל ר' חיים משה ובנו ר' גרשון מהרבי הריי"צ ומהרבי שבהשגחה פרטית
הגיעו לידינו לאחרונה ע"י השליח הרב ישראל שיחי' דיסקין ומכתבים נוספים.

ויהי רצון שיזכה חתן בר המצווה לגדול לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,לנחת רוח כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו .ונזכה אנו וצאצאינו להיות מקושרים בלו"נ לרבותינו נשיאנו ובקרוב
ממש לראות בגאולה אמיתית ושלימה ע"י משיח צדקנו.
משפחת סוקניק
כפר חב"ד
כ"ט מנחם אב ,התשע"ט
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איך האב מיט עם אליין
א פראמאיע סאביצעניע ,מאסקווע ,לענינגראד"

["יש לי איתו קשר ישיר"]
מיומנו של ר' יואל כהן

ב"ה חוהמ"ס יום ג' כ"ף תשרי תשי"ז
מיינע טאייערע (יקיריי) ,אינני כותב את התואר באריכות ,בכדי לכתוב יותר חדשות .הפעם
לא קיימתי את הבטחתי ולא כתבתי מיום א' עד היום .ביום א' בשעה שתיים ,התקיים כינוס
עולמי מצאגו"ח :מרוקו ,צרפת ,אוסטרליה ,קנדה ,דרום אפריקה ,מהרבה עיירות באמריקה,
ושכחתי עלינו ...גם מארץ ישראל .היה מאד מעניין ,אבל את הפרטים אכתוב או אספר בבואי,
אי"ה .הכינוס התקיים באולם בו התחתנו יואל ולאה .בשעה זו התקיימה תהלוכת ילדים
(בערך ח' מאות ילדים כ"י) והתחילו ללכת בחצר אד"ש ,וספרו שהיה מאד יפה אבל כמ"ש על
בית המקדש  -מי שרואה דבר זה לא יכול לראות דבר הב' שהיה באותו זמן.
באמצע הכינוס באה ברכה מאד"ש שתוכנה שהיה רוצה להיות בעצמו ג"כ על הכינוס ,אבל
הוא משתתף [בכך ש] כשיגמרו את הכינוס שלא יכריזו על כך שסיימו אלא רק "הפסקה",
וההמשך יהיה בלילה בעת ההתוועדות( .הי' ג"כ צילומים ותקליטים כנהוג ,וכולם נאמו
ובעיקר האורחים אבל את זה נספר בפעם אחרת).
אח"כ התפללנו מנחה ,והכנה להתוועדות ,הכנה להתוועדות הפירוש  -פארחאפן אארט
[לתפוס מקום] (בש"ק נצו"י ועד המסדר נתנו לי מקום חשוב אז לא היו הרבה 'מיוחסים' ,וגם
אורחים היו מעט .וזה המקום שהנני ב"ה ,כל הזמן .אבל לסמוך לחלוטין על נסים יש לי פחד...
בשעה שתיים בערך כבר ישבתי על מקומי  -הרביעי מהקצה של השולחן שעל יד פני קדשו
של אד"ש ,חוץ מזה היה גם רמקול וגם תקליט (התקליט זהו בשביל אד"ש לבד)...
אחרי שעה שמונה בערך בא כ"ק אד"ש ,והיו שמונה שיחות מסרתי את הבקבוק יי"ש של
ברוך אלי' שניאורסאהן (זה הי'  95%וגם כ"ק שתה מזה ,וגם חילק לאחדים).
אח"כ קבלתי פתקא מיואל (שעומד במקום מיוחד) וגם משלום [איידלמן] (שהי' רחוק ממני)
שאבקש ברכה עבור ...וטיפסתי על השולחן בסמיכות לכ"ק אד"ש עם כוס יין בידי ובקשתי
ברכה עבורה ,וענה "א רפואה קרובה" חיים משה אלפרוביץ ישב מאחוריי (היינו גב לגב) וביקש
אותי שאבקש ברכה עבורו ,ומסרתי פתקה לבנו שד"ב שהוא יעשה זה .אבל עד כה וכה ,וחיים
משה מפציר בי הרבי האט באמערקט [הבחין] וככה עשה עם הידיים בסימן שאלה ,ואמרתי
שהוא מבקש ברכה ואמר לי" :נוא איר זייט דאך א כהן ,בענטשט עם!" [נו אתה הרי כהן ברך
אותו!] ואמרתי" :הלא כתוב אח"כ 'ואני אברכם'" .ואמר :איך האב מיט עם אליין א פראמאיע
סאביצעניע ,מאסקווע ,לענינגראד" ["יש לי איתו קשר ישיר"] (פי' שכבר דבר אתו ביחוד) ואמר
לי עוד" :גיסט אן א כוס מלא ,ווי עס שטייט ביי די כהנים אז א כלי שרת דארף זיין א מלא" [מזוג
כוס מלאה כמו שכתוב לגבי הכהנים שכלי שרת צריך להיות מלא] ,ומזגתי ואמרתי בקול רם:
2
"רפואה שלימה לחיים משה" ,והרבי אמר אמן.

שמערל גורארי' אמר לחיים עבור אלו שהם בארץ ישראל ועומדים בתשוקה להיות כאן ואינם
יכולים ,ואמר כ"ק אד"ש" :פריער דארף מען זאגן לחיים פאר די ארץ ישראל'דיקע וואס זיינען
דא און זיינען נאך ניט גיקומען"[ ...קודם צריכים לומר לחיים עבור בני ארץ ישראל הנמצאים
כאן ועדיין לא הגיעו] .הוא נשאר על מקומו ,ואד"ש מילא את דבריו והמשיך "דער צמח צדק
האט גיזאגט ,איך בין א קירזשנער איך ניי היטלען ,און נאכדעם אז איינער מעסט אן און טרעפט
צו צוא זיין מאס ,איז א סימן אז דאס איז פאר עם" [הצ"צ אמר אני הנני כובען הנני תופר
כובעים ולאחר מכן כשאדם מודד ומוצא שזה במידתו ,סימן שהיה זה עבורו] שוב פעם ביקש
מהארץ ישראל'דיקע לשיר ,א ארץ ישראל'דיקען ניגון ומה שלא שרנו אמר" :דאס איז ניט קיין
ארץ ישראל'דיקען ניגון" [זהו אינו ניגון של ארץ ישראל] ואמר שצריכים לזרוע בכפר ניגונים...
ועד שיצמחו הניגונים ,ננגן בינתיים את הניגון "ניע זוריצע חלאפצי" ,ואחר כך אמר על שיר זה
ביאור ארוך .מהשיחות אינני כותב כלום ,היה נפלא מאד ,ואי"ה אביא זאת.
היו עוד דיבורים בין שיחות הקודש אבל אינני כותב הכל.
באמצע ההתוועדות החל לרדת גשם חזק (זה היה בסוכה) וכולם נעשו רטובים ,אפילו הנשים
(שהיו כולם מבחוץ ,כי היה רמקול (ומובן שגם לאה שלנו בתוכם)) אבל אף אחד לא זז ממקומו,
כל זמן שהרבי שליט"א ישב .הרבי לא הביט על שום דבר ,והיה בשמחה גדולה ,ושר ורקד על
מקומו ,בערך בשעה אחת הלך הרבי לביתו בלוויית שירת "כי בשמחה תצאו" ,וכולם עלו
למעלה לביהמ"ד ושרו ורקדו קצת ,ובאנו הביתה וישנו עד הבוקר...
גמר חתימה טובה לכולכם
שלכם רפאל נחמן כהן
(קובץ לחיזוק ההתקשרות ,חג סוכות ,תשע"ז)

לאחר החתונה של בנו שד"ב ,התוועד ר' חיים משה עם הבחורים כל הלילה בין הדברים שאמר:
"מדארף מפקיר זיין די אייגנע גשמיות צו די אייגנע רוחניות און די אייגנע רוחניות צו די
גשמיות פון דער צוויטע" [צריך להפקיר את הגשמיות שלי עבור הרוחניות שלי ,ואת הרוחניות
שלי עבור הגשמיות של השני]
ס'גייט ארויס אזוי פיל זאכען ,ווי האט מען בכלל צייט צו דברים בטלים"[ ...מדפיסים כ"כ הרבה
דברים ,איך בכלל יש זמן לדברים בטלים]
"איך הער טאקע ניט גוט אבער ד'רבי הער איך" [איני שומע טוב ,אבל את הרבי אני שומע]
מ"מ אלפרוביץ בשם וולוביק ממונטריאול
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המיוחד באדמו"ר נ"ע
הרה"ח ר' חיים משה אלפרוביץ הי' יהודי מיוחד ,הי עובד עבודה פיזית קשה בשביל לשבור את
הנפש הבהמית .כשהגיע פעם ראשונה לרבי הרש"ב בליובאוויטש ,שאל אצל הבחורים הרי יש
בעולם הרבה צדיקים ומה מיוחד פה? ענו לו שהרבי יכול לחשוב על דבר עמוק שמונה שעות,
עד כדי כך ,שהוא מסתכל ע"ז אח"כ כמו על תמונה ,ומענה זה תפס אותו.
הרה"ג הרה"ח אליהו לנדא שיחי' /קובץ עטרה ליושנה

לילה ויום לא ישבות
סיפר לי הרב החסיד ר' ירחמיאל אלפרוביץ שליט"א ,שאביו החסיד המפורסם ר' חיים משה
ע"ה ,שימש את רבינו בשנה הראשונה לנשיאותו ,והיתה דירתו תחת דירתו של רבינו ,ובמשך
כל השנה הראשונה מב' ניסן ,שמע כל הלילה את הרבי הריי"צ מסתובב בחדרו ,ונראה היה
שכמעט לא נתן תנומה לעיניו כלל ,ובסוף אותה שנה אמר הרבי" :ב"ה זכיתי שהנני יכול ללבוש
את הלבושים של אבי"...

"מכריח" להקשיב לאותיות התניא
ר' חיים משה היה נוהג לחזור על פרקי תניא בעל פה בכל הסעודות של יום השבת קודש ,וכל
פעם היה חוזר על פרק אחר ,שלא לפי הסדר .כשהיה פוגש את אחד מנכדיו ,היה מבקש ממנו:
"בוא תפתח את ספר התניא בפרק פלוני ,ותבחן אותי" ,וכך היה "מכריח" את הנכדים להקשיב
לאותיות של התניא.
כפר חבד גיל' 522

הולך ברחוב וממלמל כל הזמן
מספר הרה"ח ר' שלמה אלפרוביץ מכפר חב"ד :פעם הלכתי ברחוב עם סבי הרה"ח ר' חיים
משה אלפרוביץ ז"ל ,והבחנתי שסבי ממלמל כל הזמן בשפתיו .הייתי אז נער צעיר וביני לבינו
הפרידו שלושה אנשים .מאחר שידעתי שסבא הוא כבד שמיעה ,שאלתי את אבי" :מה סבא
ממלמל כל הזמן"? ,ואבא לא ענה לי .שאלתי שוב ואבא שוב לא ענה לי .פתאום פונה סבא אל
אבא ואומר לו" :כשיהודי הולך ברחוב ,עליו לחזור ולומר בעל פה פרקי תהילים ותניא" .ברור
שזה היה מענה לשאלתי .סבא ענה על השאלה ,למרות שדיברתי בקול נמוך .שוב נוכחנו לדעת
שכאשר מדובר בדברי תורה ,הוא חד שמיעה...
כפר חבד גיל' 522
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משאו ומתנו באמונה
ר' חיים משה אלפרוביץ עבד למחייתו כפועל בניין בירושלים העתיקה .באותה תקופה היה
בארץ מצב כלכלי דחוק מאד ובעה"ב לא יכול היה לשלם כראוי על העבודה .כשראו הפועלים
שלא קיבלו את שכרם המגיע להם ,החלו להקל ולזלזל בעבודה ,במטרה להפעיל לחץ על בעל
הבית שישלם את כספם ואילו ר' חיים משה המשיך לעבוד במסירות כמנהגו.
כשנוכחו חבריו שר' חיים משה עובד כרגיל טענו באזניו שהוא גורם להם נזק ,כי בכך שמגיע
בעבודתו להספק גדול בעה"ב בא אליהם בטענה והוכחה שהנה ,אפשר לעבוד טוב גם כשלא
משלמים כדרוש .ענה להם ר' חיים משה תשובה ,שממנה למד ר' אברהם הערש הוראה,
להנהגתו של יהודי ירא שמים" :הדברים הם הפוכים בדיוק .אם אנו לא נבצע את עבודתנו
כדרוש ,ודאי לא יהיה לבעל הבית מהיכן לשלם ,אפילו מה שנותן כעת .אך אם אנו נקיים הלכות
פועלים כדבעי ,ממילא יהיה לבעל הבית הכנסה מספקת ,ואז הוא יוכל לקיים הלכות בעה"ב
כדבעי".
(סיפור זה עם הפשטות וההתקשרות ֵׁש ָק ְרנו ממנו בשעת מעשה הוא מהמאורעות שתפשו מאור את ליבו של ר
אברהם הערש וגרמו לו לדבוק בחסידות)

ר' אברהם הערש עמ' 271-2

למשול על המחשבה
ר' חיים משה היה אומר" :מילא על הדיבורים והמעשים קשה לשלוט ,כיון שהדיבור והמעשה
שייכים גם לזולת ,לכן לעתים אנשים יכולים לדרוש מהאדם ולגרום לו לדבר או לעשות כרצונם.
אך המחשבה ,הלא שייכת היא רק לאדם עצמו והוא הבעל הבית הבלעדי עליה .ממילא ,מובן
שאפשר לשלוט עליה בקלות ,ולחשוב עשרים וארבע שעות ביממה רק מה שצריך.
שם

עשה כאן ארץ ישראל
כשר' זלמן משה הגיע לארה"ק נסע ר' חיים משה אלפרוביץ לקבל את פניו בתל אביב,
כשנפגשו אמר לו ר' זלמן משה" :קום מאכן דא ארץ ישראל"
תורת נחלת הר חב"ד גיל' קס"ח
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פועל בנין בתל אביב של מעלה
כאשר עלה ארצה הרה"ח רבי חיים משה אלפרוביץ זצ"ל מתל אביב .סידרו לו עבודה כפועל
בנין .מדי יום יצא ל"כאן בונים" זה או אחר ,שם עבד כסבל פשוט .העמיס אבני בנין ,והובילן
להיכן שצריך.
לימים הציעו לו "העלאה בדרגה" ,קבלן שהבחין שמדובר באדם מוכשר ,הציע לו לעבוד אצלו
כ"רצף" .עבודה זו דורשת פחות מאמץ פיזי מאשר סבלות ,ומה גם ששכרה בצידה ,שכן רצף
נחשב כבעל מקצוע! שמע רבי חיים משה את ההצעה הקוסמת ,למרבה ההפתעה דחה אותה
בנימוס אך בתוקף.
לימים נימק שבשעה שהוא מוביל בגופו אבני בנין ,נותר מוחו פנוי לגמרי ללימוד בשעת
העבודה! אך אם חלילה יתחיל לעסוק כרצף ,או אז יהא עליו להשקיע בעבודה גם את מוחו -
ולזאת אינו מוכן בשום פנים ואופן!
הוא אשר פירש"י על דברי משה רבינו בפרשה (האזינו) :ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל
הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום ...לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת (לב ,מו) פירש"י:
שימו לבבכם  -צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוונים לדברי תורה" ,וכראיה לכך מביא את
הפסוק ביחזקאל (מ' ,ד') שם נצטווה הנביא להתבונן היטב בצורת הבית "בן אדם ראה בעיניך
ובאזניך שמע ושים לבך" וגו' ומסיים רש"י :והרי דברים ק"ו ,ומה תבנית הבית שהוא נראה
לעינים ונמדד בקנה ,צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוון ,להבין ד"ת שהן כהררין התלוין
בשערה על אחת כמה וכמה".
עבודת הרצפות אף היא "נראית לעיניים ונמדדת בקנה" ,אך אינה מותירה את המוח פנוי
ל"הררין התלוין בשערה" העדיף רבי חיים משה להמשיך לשעבד את כתפיו לאבני הבנין ,אך
להותיר את מוחו בן חורין.

להכשל במחשבה?
ר' חיים משה אלפרוביץ כשהיה בארץ התעסק בסחיבת אבנים והיה אומר תמיד" :א מחיה א
גרינגע ארבעט( " ...כי אפשר לחשוב אותיות התורה בלי מפריע) הוא התבטא פעם" :מילא אז
מען פעלט דורך אין א מעשה אדער א דיבור איז מען דאך נישט אלע מאל א בעה"ב אויף דעם
(ווייל יענער זעט וכו') אבער דורכפאלן אין א מחשבה לא טובה ח"ו ,ווי קען דאס זיין ,דארטן
ביסט דו דאך אליין דער בעה"ב[ .מילא כשנכשלים במעשה או בדיבור הרי האדם הוא לא תמיד
בעה"ב ע"ז (בגלל שהזולת מסתכל וכו') אבל להיכשל במחשבה לא טובה ח"ו איך זה יכול
להיות ,הרי שמה אתה בלבד הבעה"ב]( .ממש הסתכלות הפוכה מהרגיל וכו')
תורת נחלת הר חב"ד גיל' קס"ח
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ביקש להודות בטעותו
סיפר ר' חיים משה אלפרוביץ ע"ה :בשנות נשיאותו הראשונות של אדמו"ר הרש"ב נ"ע ,היה
ויכוח בין החסידים ר' גרשון-בער ע"ה מפאהאר ור' דוד-צבי ע"ה חן.
כידוע ,בעת הסתלקות אדמו"ר מהר"ש ,היה הרבי הרש"ב בן פחות מ  -22שנים ,ואף-על-פי-כן
התקשרו אליו גם מזקני חסידי ה'צמח צדק' .אמר החסיד ר' גרשון-בער :אילו היה הרש"ב בין
האברכים החסידיים שהקיפו את אדמו"ר הזקן ,היה נחשב ביניהם למיוחד .גם אילו היה אצל
המגיד ממעזריטש – היה נחשב כזה – ואפילו אצל הבעש"ט.
ואילו הרד"ץ אמר :גם אני מחשיב את הרש"ב עד "עולם ומלואו" – אבל עד כדי כך?!
כשעלה הרד"ץ בסוף ימיו לארץ-הקודש ,אמר" :עכשיו אני רואה שר' גרשון-בער צדק" .והיה
הרד"ץ מצטער על כך שרק אז ,לאחר פטירת ר'גרשון-בער ,הגיע להכרה באמת שהחסיד ר'
גרשון-בער הכיר בה כבר עשרות שנים לפני כן ,ועתה אינו יכול לפגוש אותו ולהודות לפניו
שהצדק עמו.
מארכיון הרב ישראל אלפנביין שיחי'

מזכרונות הנכד הבכור
הרה"ת יקותיאל גרין שיחי'
הנהגתו בסעודות שבת
סבא היה אדם מאד מופנם כל הזמן היה עם עצמו .כאשר היה יושב בסעודה .לא ראיתי
שהתערב בשיחות שהתנהלו .הסבתא הייתה מנהלת את הסעודה .היא תמיד דאגה ,בפרט
בחגים ,שכל המשפחה תתאחד סביב שלחן אחד .הסבא לא הרבה לדבר ,אלא בכל סעודה היה
"משחיל" את העניינים שלו :חוזר פרק תניא או חלקו ,חוזר שיחה מהרבי הרש"ב או הריי"צ וכן
הרבה לספר מר' גרונם המשפיע שלו מליובאוויטש ,אותו ממש העריץ .לאחר שהיה מעביר את
המסר אותו רצה להעביר היה חוזר להיות עם עצמו .בעינינו הנכדים ,וגם בעיני חתניו נתפס
הדבר בצורה מאד נעלית.
שמירת תקנת אמירת תהילים
לאחר התפילה היה מכין ספרי תהילים פתוחים ביום החודש לפי תקנת הרבי הריי"צ כיון שלא
כל המתפללים היו חסידי חב"ד .והיה מחלק לכל אחד מהמתפללים (כך נהג גם מאוחר יותר
בתקופות מסוימות שהתפלל בבני ברק) .כל שבת התקיימה התוועדות בביהכ"נ בד"כ לא היה
מהמדברים (בצעירותו בי-ם היה מתפלל באריכות עד שלש אחה"צ עם מנין מיוחד מקרב
החסידים של מאריכים בתפילה ,והיה מראשי המדברים בהתוועדות) אבל בכל התוועדות היה
כהרגלו "משחיל" אימרה מהרבי או מעשיה ששמע מר' גרונם המשפיע שלו.
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הנהגתו היום -יומית
כאשר התחילה מלחמת העצמאות בתש"ח נסע חתנם ר' זלמן דרורי לי-ם והעבירם ממאה
שערים המופגזת ,לר"ג שהייתה אזור רגוע יותר שם במשך כשנתיים גרו אצל ביתם שרה גרין
ע"ה עד שבנו את ביתם בסמוך .ר' חיים משה המשיך לעבוד בסולל בונה אך עכשיו באזור
עמידר (רמת עמידר של היום) .בכל יום היה קם לפנות בוקר וצועד כ 2-ק"מ עד למקווה ברח'
עוזיאל ומשם חזרה לביהכ"נ המרכזי שהיה עוד מהלך רב .לומד חסידות ומכין עצמו לתפילה
ומתפלל באריכות עם המניין.
לאחר יום עבודתו היה חוזר הביתה על מנת לעזור לאשתו החולנית בקניות ובבית .ושוב
לביהכ"נ למנחה שעורים ומעריב בביהכ"נ הסמוך לביתו בית-אל יהודה .לאחר מכן בלילה שוב
בביהכ"נ לשיעור בחסידות וש"ע (עליו היה מאד שומר) עם ידידו ר' שלמה נוימן .ר' שלמה הנ"ל
התקרב לחסידות ע"י ר' מאיר בלזינסקי ע"ה מצד ה"השכלה" ולר' חיים משה מצד
ה"עבודה"(הוא חמיו של מענדל בלזינסקי) .בכל שבת היה מגיע לביהכ"נ ללמוד חסידות-
לקו"ת -שם היו מתקבצים עוד יהודים שהיו נדבקים אליו ומצטרפים ללימוד.

לא כועס
אבי ר' דוד גרין ע"ה סיפר לי שמעולם לא ראה את חמיו כועס או מתרגז תמיד דיבר בנחת אפי'
כאשר היה לכאורה דבר שלא התאים עם השקפתו לא הגיב בכעס אלא היה מסביר את הנכון
בעיניו בצורה כאילו השני טעה בהנהגתו בלבד .יתרה מכך כאשר היה מדבר אם מישהו אחר
אפילו עם הסבתא על הדבר לא אמר מעולם שהשני אינו בסדר אלא הסתכל על כך כמו דבר
הצריך תיקון.

"דברים היוצאים מן הלב ,נכנסים ללב"
זכור לי שפעם בא אלינו להתארח בשבת .בשכנות לנו גרו זוג שאינם שומרי תומ"צ .והיו
רחוקים מאד מאידישקייט .הבעל היה קבלן וכאשר בנה את ביתו בא בשבת להוריד את
הפיגומים .בדיוק באתו הזמן אנו חזרנו מבהכ"נ ונכנסנו הביתה לפתע ראינו שהסבא נעלם
יצאנו החוצה לחפשו ומה מתברר הסבא שראה את היהודי מחלל שבת לא יכול היה לשאת
זאת .הוא ניגש אליו ואמר לו בנעימות" :אתה יודע שהיום שבת ואסור לעשות מלאכה זו"
כאשר שמענו זאת ניגשנו לסבא ושאלנו אותו מה זה יעזור הוא אינו שומר שבת אמר הסבא
ואולי הוא רק שכח שהיום שבת .אותו יהודי הפסיק לעבוד באותה ההזדמנות.
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"פנימי"
בכלל הרבה פעמים שבאתי לבקרם הוא היה או אומר תהילים אותו קורא "בתורת שלום" .
פעם עמדתי ברחוב ליד הבית לפתע אני רואה את הסבא צועד וכרגיל ממלמל פניתי אליו
ואמרתי לו "שלום" .הוא לא ענה לי בכלל הוא לא ראה אותי מרוב שהיה שקוע בחזרת דברים
שבקדושה.

"קווי ה' יחליפו כח"
בשנים האחרונות יצא לפנסיה (אז הם עברו לגור בבני ברק) אחד הדברים שקיבל על עצמו זה
ללמוד ש"ס וכך ישב כל היום ולמד (חוץ מהשיעורים הקבועים שלו אליהם לא ויתר) שבאתי
לבקרו ,סיפר לי מה שחשב לאחרונה " :תראה ,הוא אומר חברי הפועלים שעבדו איתי היו
מגיעים לעבודה בבוקר ישר מן המיטה ,בעבודה עצמה ,לפעמים עובדים וכאשר מנהל העבודה
אינו רואה קצת מזלזלים מדברים נחים וכדו' .לאחר מכן בשעה ארבע בסיום יום העבודה
הולכים הביתה מתקלחים לובשים קצר ומתרווחים על הכיסא נח באפיסת כוחות .פעם בשבוע
לוקחים את האישה ל"כינור" (קולנוע) אבל כל הזמן הם עייפים .אני לעומת זאת קם לפנות
בוקר צריך הרי ללכת למקווה ולהתכונן לתפילה מתפלל הולך לעבוד .בעבודה אסור הרי לדבר
אני שכיר יום ,וגם זהו חילול ה' ,כאשר אני מגיע הביתה אני עוזר לאשתי הולך להתפלל ובלילה
קביעות עיתים ובכ"ז למחרת קם שוב לפנות בוקר ,מהיכן יש לי את הכוח"? "אלא ,סיים ,זה
בכוח התניא והתהילים שחזרתי במשך היום הם נותנים לי את הכוח".
כן פעם אמר לי ע"ד זה" :אני לוקח לעבודה תה ולימון וכן קצת אוכל .הפועלים לעומת זאת
מקבלים ארוחה חמה ושתייה חמה וכו' ולמרות זאת להם אין כוח ולי יש אלא זה בכוח הד"ת.

מפרי עטו של הרב יוסף הרטמן
נחלת הר חב"ד ק.מלאכי:
"צדיק נסתר" ברמת יצחק
....הוא נהג לעמוד בקצה השני ,הרחק מארון הקודש ,של בית הכנסת הגדול ,ברחוב ירושלים
ברמת יצחק ,רמת גן ....היה עטוף בטלית ומעוטר בתפילין .זקן צהוב מעטר את פניו הצנומות,
משקפיים קטנות-מסגרת היו רכובות על אפו ....הוא לא דיבר עם אף אחד דברים
בטלים....ישב והתפלל בדביקות עצומה...
כך חרוטה בזיכרוני ,דמותו המיוחדת של החסיד הנודע והבלתי נשכח ,עובד ה' בכל ליבו ומוחו,
הרב החסיד רבי חיים משה אלפרוביץ זצ"ל.
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אלו הם ,זיכרונות ילדותי ,לפני למעלה משישים שנה ,בשכונה הנ"ל בה גרנו .אנו הילדים קראנו
לו "הצדיק הנסתר" .הסתכלנו עליו ביראת כבוד .הבנו בשכלנו הילדותי ,כי לפנינו דמות
מקורית ונדירה .סיפרו עליו כי למרות שהצטנף בפינתו בחלק האחורי של בית הכנסת הגדול,
למרות שהיה כבד שמיעה ,כאשר החזן אמר" :קדיש" או "קדושה" ,או "ברכו" הוא שמע היטב .
הוא לא החסיר אף אמן ו"אמן יהא שמיה רבה"...

ספרי תהילים פתוחים....
....המתפללים בבית כנסת חב"ד ,ברמת יצחק ,ברחוב עוזיאל ,טרם סיימו לומר" :עלינו לשבח"
וכבר מצאו לפניהם על השולחן ספר תהילים פתוח ב"שיעור היומי"...היה זה החסיד המסור ר'
חיים משה שטרח מידי יום ביומו ,להכין ספרי תהילים לפני כל מתפלל כדי להמריצו ולעודדו
לומר את השיעור היומי כתקנתו הקדושה של כ"ק הרבי הקודם רבי יוסף-יצחק נ"ע ,הנשיא
השישי של חסידות חב"ד .היה זה לערך בשנת ה' תשט"ז .שמעתי לאחרונה מבנו הרה"ח
ירחמיאל שי' ,כי גם כעבור שנים רבות כשעבר לגור בבני ברק הוסיף לבוא להתפלל בביכנ"ס
חב"ד ברמת יצחק .פעם סבל משפעת ומכאבים ולא וויתר על מנהגו הקדוש" .מי יכין את
התהילים לציבור אם אני לא אבוא?!" כך שאל בתמימות את בנו .לאחר מאמצים רבים הוקם
בית כנסת חב"ד ברמת יצחק ברחוב עוזיאל (רחוב התיכון לשעבר) בשנים תשט"ז –תשי"ז
ואני נער צעיר ,זכיתי להתפלל בכל בוקר ,בשעה שש במניין היחידי ..בשנים הראשונות היה
צורך לחזק את המניין החדש .אבי הרה"ח נחמן שלום שכנא ז"ל הרטמן היה בין הראשונים,
ממייסדי המניין ומתומכיו הנלהבים של ביהכנ"ס .בזכותו התקרבנו לחסידות חב"ד באופן
מעשי וזכינו לראות את החסיד ה"עובד" רבי חיים משה זצ"ל .בכל בוקר ,גם בימי גשם וקור,
צעדתי עם אבא ז"ל כעשר דקות עד לבית הכנסת .הגבאי המסור היה ה"שוחט" הלוא הוא
הרה"ח ר' מרדכי גרוזמן ז"ל.
הרה"ת הרה"ח ר' חיים משה ,הצטרף מיד לבית הכנסת החב"די עם היווסדו .הוא היה מתפלל
באריכות ,כשטליתו מופשלת על פניו .הוא פיאר את בית הכנסת והיה המרגלית בכתר
של בית הכנסת שהלך והתבסס בשכונה ,שלא הייתה שומרת תורה ומצוות .ר' חיים משה לא
דיבר ב"התוועדויות" לא זכור לי שישב אי פעם בראש השולחן ודיבר ...אך דמותו ואישיותו
השפיעו רבות עלינו הצעירים .בחודש מנחם אב ה'תשי"ט זכיתי להיכנס ללמוד בישיבת תומכי
תמימים בלוד ,אצל המשפיע המפורסם והבלתי נשכח החסיד רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל.
ממנו שמענו רבות על חשיבותה של התפילה באריכות כפי שתבעו רבותינו נשיאנו החל מכ"ק
רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך ועד לכ"ק רבנו נשיא דורנו .ההסתכלות שלנו על החסיד
רבי חיים משה קיבלה מימד יותר רציני ויותר מעמיק.
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סיפרו עליו שהוא הגיע למדרגת "בינוני" של התניא! היו שאמרו כי רק בשעת התפילה הגיע
למדריגה זו.
"בינוני" לפי ספר ה"תניא" הק'-זו מדרגה רוחנית גבוהה ביותר .יש ללמוד את ספר ה"תניא"
כדי להבין אלו "דרישות" מקיף מושג זה של בינוני לפי התניא .ה"בינוני" לפי התניא אינו נכשל
באף עבירה במחשבה ,בדיבור או במעשה .רבי חיים משה אלפרוביץ זכה בצעירותו ללמוד
בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש ,מייסודו ובנשיאותו של הוד כ"ק אדמו"ר רבי שלום
דובער נ"ע המכונה הרש"ב.הוא היה מקושר בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר הרש"ב .אחריו לבנו
האדמו"ר הרי"יצ נ"ע .לאחר הסתלקותו של הרבי הרי"יצ התקשר בלב ונפש לכ"ק הרבי נשי"ד.
אותה יראת כבוד ילדותית ותמימה של ילדים בגיל תשע –עשר הפכה עתה ,בגיל תשע עשרה-
עשרים ,להסתכלות של תלמיד ב"תומכי תמימים" ,המודע מעט לכובד "המעמסה" המוטלת
על כתפיו של "הבינוני" .לעומק ה"תואר" –"בינוני" לפי התניא ...יהודי בימינו שזכה שאומרים
עליו כי הגיע למדרגה כזו "לאו מילתא זוטרתא היא"(...זהו לא דבר קל ופשוט) יהודי שזהיר
במחשבה בדיבור ובמעשה ,לא נכשל באף עבירה ח"ו!.

הליווי לביתו ברחובה של עיר:
בלילות שבתות וחגים ובעיקר בליל שביעי של פסח בכל שנה ,זכינו מספר תמימים ללוות את
הרה"ת החסיד רבי חיים משה לכיוון ביתו .בין התמימים היו :הרה"ח אברהם הכהן טאובר ז"ל,
ושיבלח"ט אחי הבכור הרה"ח רפאל -צבי שי' ,נכדו הרה"ח יקותיאל גרין שי' ואחיו הצעיר חנן
שי' ,הרה"ח לוי וינר ואנוכי .כולנו נערים צעירים הצמאים לשמוע ספורים וענינים בחסידות.
כאשר בקשתי ממנו" :ר' חיים משה זעגט עפס" ..תרגום :ר' חיים משה תגיד משהו ...הוא היה
שופע סיפורים ואימרות .לזכותו ייאמר שלא היה צריך להפציר פעמיים ...אך ,היה קשה מאד
להבין את דיבורו ,השתדלנו לקלוט את העניין .לצערי הרב ,ברוב איוולתנו ,לא רשמנו את
הדברים במוצאי השבת או החג .כך לא נשתמר לנו מאומה.
זכורני שתבע הרבה בנושא האריכות בתפילה .הוא אכן שימש דוגמא אישית מצוינת בנושא זה.
כן תבע לעשות "אתכפיא" (מושג ידוע בחסידות .משמעותו צריך לכפות את היצר הרע ולא
להיכנע לדרישותיו)...
עוד תבע "לשמור על העיניים" .גם בעניין זה היה דוגמא אישית מצוינת עבורנו .מעולם לא ראה
מחוץ לארבע אמותיו .כשהלך ברחובה של עיר לא הביט לצדדים ,מבטו מושפל לארץ .העוברים
ושבים בוודאי התפלאו לראות יהודי קשיש הצועד על המדרכה כאשר מסביבו כמה נערים
צעירים שחותם של זקן על פניהם והם משתדלים לשמוע את דבריו.
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לימוד תניא לאור הלבנה:
את העובדה המדהימה הבאה שמעתי אישית מיהודי בעל תשובה ,התקרב ליהדות בזכותו של
המשפיע של בית הכנסת הרה"ח הרה"ת מאיר שלום בליז'ינסקי ז"ל .יהודי זה התפלל בבית
כנסת חב"ד והיה בעבר מהעובדים במפעלי ים המלח בסדום .אינני זוכר את שמו ,כי חלפו מאז
כחמישים שנה .הייתה תקופה שהחסיד הרב התמים חיים משה ז"ל ,עבד לפרנסתו בסדום,
ליד ים המלח ,בתנאים פיזיים קשים ביותר ,החום הכבד השורר במקום האוויר המלא בריחות
של מלח וגופרית מקשים על הנשימה .בלילות ירח מלא ראה הנ"ל ,את ר' חיים משה יושב
ולומד מתוך ספר התניא קדישא .לא היתה תאורה וכנראה גם הנרות אזלו ...עוד עובדה
ששמעתי וראיתי בעצמי :כל משך הזמן שסחב משאות כבידים ,תמיד כשהלך ברחוב היו
שפתיו ממלמלות דברי תורה( .כפי הנראה תניא משניות ותהילים) .אף דקה לא עברה אצלו
לאיבוד .הזמן נוצל לעבודת הבורא" .חבל על דאבדין ולא משתכחין"......
יהי רצון שדמותו,אישיותו ,הנהגותיו של הרב החסיד התמים רבי חיים משה אלפרוביץ זכר
צדיק לברכה תשמש לכולנו לפיד-אש להאיר את נתיבות חיינו כחיילים של תומכי תמימים
ושל הרבי נשיא דורנו להחשת הגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו ממש. . .
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מכתב שקיבל
אבי חתן בר
המצווה,
לרגל
בר המצוווה
שלו
בט' ניסן
ה'תשמ"ב
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מכתב שקיבל ר' חיים משה בקשר עם ביאתם
לארץ הקודש בשנת ה'תרצ"ה.

בשלושת המכתבים האחרונים ניתן לראות
שעל אף המצב הכללי הקשה בארץ הקפיד
ר' חיים משה על שליחת כספי מעמד לבית רבנו.

18
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"מז"ט לו בעד קשוה"ת של בתם מרת שרה תחי' עם ב"ג התלמיד מר דוד משה שי' למז"ט"
ברכת הרבי לקישו"ת של ביתו של ר' חיים משה עם הרה"ת ר' דוד גרין ע"ה.
(הוריו של הר' יקותיאל גרין שי')

"נהניתי במאד מזה שהחתן שי' חזר את המאמר כל המאריך באחד"..

"נישואי ביתו מרת שרה עם ...מו"ה דוד משה"
ברכת הרבי לנישואי ביתו של ר' חיים משה עם הרה"ת ר' דוד גרין ע"ה.
(הוריו של הר' יקותיאל גרין שי')
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במכתב זה מברך הרבי את כל ילדיו.
"רפואה לביתם מרת שרה ...יגדלו את בנם יקותיאל" -למשפחת גרין
"ומז"ט לבנם מר גרשון שי' עבור הבת שנולדה להם -"..היא מרת שטערנא שרה ע"ה ,סוקניק
"בעד הקשו"ת של בתם מרת רבקה תחי' -"..בעלה הרה"ג הרב זלמן דרורי ע"ה
"ובניהם התלמידים מר ירחמיאל ומר שלום דובער יחיו -"..שהיו באותו זמן תלמידים
בישיבת 'אחי תמימים' ,תל אביב
"ובתם מרת לאה תחי' -"..אשת הרב צבי שפיגלמן שי'

"ובנם אפרים ליב שי'"..
הרבי בירך כל אחד לפי מעמדו באותה תקופה .דבר הניכר בשינויי הנוסח

"בתם ובנם"..
ביתם היא מרת שטערנא שרה סוקניק ע"ה
בנם הוא הרה"ח ר' יוסף אלפרוביץ ע"ה מב"ב
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מכתב 'כללי פרטי' בו הוסיף הרבי בכתי"ק את שמו של ר' חיים משה .בשולי המכתב הוסיף:

"בטח לא ימנע הטוב מלהודיע מהטבת בריאות זוגתו תי'"..

מכתב שקיבל הסבא,
ר' גרשון אלפרוביץ'
בי"ג ניסן ת"ש מכ"ק אדמו"ר הריי"צ.
המכתב נכתב קודם קניית ביתו של הרבי ,770 ,ולכן
מען המכתבים הוא אצל
הרה"ח ר"י דג'ייקובסון.
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"וימלא את ימי הריונה של זוגתו תחי'"..
הברכה עבור העובר ר' יוסף אלפרוביץ ע"ה.

"ויחזק השי"ת את בריאות בתם הילדה שטערנא שרה תחי' ויגדלוה"..
הברכה עבור מרת שרה סוקניק ע"ה
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מכתב שקיבל הסבא ,ר' גרשון אלפרוביץ'
בי' אדר ה'תשל"ז .לאחר פטירת אביו ר'
חיים משה ,בנוגע לנוסח המצבה.
ר' גרשון הוסיף בכתב ידו את הנוסח
שהכניסו כשאלה לרבי:

"החסיד התמים שהי' נזהר במחשבה דיבור ומעשה
כל ימי חייו"
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חן על השתתפותכם בשמחתנו

