ב"ה

אור
אים לא
כך יוצא
ך
הרבי
חותיו של ה
שיח

חת הנישואין של
שורה משמח
תש

ה
לאה
עקב ודבורה
מענדל יע
מנחם מ
האמו
בנה
ד' אלול ה'תשס"ח

כך יוצאים לאור שיחותיו של הרבי

ב"ה

פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים
הרב מנחם מענדל יעקב שי' עב"ג הכלה המהוללה מרת דבורה לאה תחי'.
בשמחה ובטוב לבב נעניק בזאת לידידנו ומכירנו אשר הואילו לשמוח אתנו יחד ביום שמחת
לבבנו' ,תשורה' מיוחדת  -קובץ ובו סקירה מרתקת החושפת ומגלה 'כיצד יוצאים לאור
שיחותיו של הרבי' הקובץ יוצא לאור גם כן לרגל ''שנת החמשים'' להופעתו הראשונה של
הלקוטי שיחות.
ליקוט החומר ועריכתו נעשה ע''י אח הכלה הת' מנחם מענדל שיח' אסולין והרה''ת הר' ישי
שיח' קלי ,חלק מהחומר נלקט מתוך גליון 'בית משיח' מס'  ,269גליוני 'התקשרות' מס'
מט',רמ''ד ושכ''ט ,וגליון כפר חב"ד ,וע"כ תודתנו נתונה להם.
בתור הוספה להנ"ל הדפסנו בסוף החוברת חלק משיחת שמח"ת תשל"ב ,הקשור להוצאת
והדפסת לקו"ש ,כמו"כ הדפסנו מקבץ מיוחד של סיפורים על כ"ק אדמו"ר.
אנו תקווה שחוברת זו תעודד את הלימוד בתורתו של הרבי נשיא דורנו ,ושנזכה לשמוע
'תורה חדשה' מפיו תיכף ומיד

ממש.

מוקירהם ומכבדיהם
משפחות בנהאמו  -אסולין
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יוצאים לאור שיחותתיו של ההרבי
ם
כך
העריכה ,ההגהה ,העיבוד ,הההכנה
ה
שלבי
מיוחדת 'מאחורי ההקלעים' ,לש
ת
הצצצה
לדדפוס וההפצצה של שיחחותיו של הררבי – ליקווטי שיחות .סדרת הספפרים
שהפכה את ההעולם הלימודדי-תורני ונותננת טעימה 'ממתורתו של ממשיח'.
שפים
תשורה שלפפננו ראיון נדיר עם חברי ה'וועד להפפצת שיחות' בו הם חוש
בת
ת
ת
הרבות שקיבלו ממהרבי והשללבים
את תהליך ההקמתו של הוועד ,ההורראות
שונים בהוצאאת השיחות ללאור.
הש

אוצר
חות  -הא
לקווטי שיח
שיחות .צמד מיללים ,שאומר כל כך הררבה לכל חס
ת
קוטי-
לק
סיד חב"ד ,ואף
מילים ,שבזייכרון החב"דדי מתקשר מיד עם א
מי שאינו ככזה .צמד מ
למ
אותן
חווברות שבככל שבוע היו הציר המ
מרכזי של חיי הרוח ההחב"דיים ,וגם
מעין
סו אחר-כך והפכו לאבבן יסוד בביית חסידי ,מ
לעעשרות הכררכים שנדפס
'ש"ס חב"די'.
חות
וערוך מתוך שיח
ך
טי-שיחות .כשמה כן ההיא ,לקט ננבחר
סדרת הלקוט
שקיים בימי ג
ם
בעת ההתוועדוויות
ת
קודש של הרבי
הק
חג ומועד .ההרבי
סמך על אחרים
קן בשעתו ,ללא כתב בעעצמו את תוורתו ,אלה ס
אדמו"ר הזק
כא
ת דבריו.
שישכתבו את
ש
עם זאת הערריכה וההגגהה
הסופייות של השיחות ,כפי
י
שנדפפסו ב'
לקוטי-שיחות' ,נעעשו
על-ידדי הרבי בכבבודו ובעצמו.
להלן סקירה קצררה אודות
מתוך ביטאוון
הליקווטי שיחות מ
'הפרדדס':
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ïúåéááìáå ïúåìéìö ,ïúåâä ÷îåòá ÷ø àì úåðééèöî ùèéååàáåéìî éáøä ìù åéúåçéù"
éøå÷î àåä íéðééðòá ìåôéèä ïôåà ìë éë ,ïùåãéç íöòá íâ íà éë ,ú÷äáåîä úéãéñçä
.æàî äìåìñä úéã"áçä úåøôñá åìéôà àåä ùåãéçå .ùãçå
úåãéñçä éøôñù äòùá äáå .úåãéñçáù úåèéùä øàùî ã"áç êøã àéä äðåù ,òåãéë
úéø÷éòä äúîâîù ,äìéâøä úåãéñçä êøãá íé÷åñôä úøàäá íáåøá íéìôèî úéììëä
äðåô ã"áçä éøä - úåãéîä øåøéáå êåëéæ ìò àéä äùâãääå ,áìä úåøøåòúä ááñì
äðáåîù - äîëç :ã"áç íùä úåäî íöòá àåìä åäæå .úòãä øåäéèìå çåîä éôìë äø÷éòá
,úéìëùä ä÷øáä úãå÷ðá ïåéòå ìå÷éù - äðéá ,÷éøáîä ÷øá åîë ,úéìëù ä÷øáä úãå÷ð
äìëùää íò äúåøù÷úäå úéúîùð úå÷îò - úòã
.äâùääå
äòôùääå ,ãçé íâ çåîäå áìä úâéæî àéä ã"áç úøåú
çåîä úòã úåìéìö ,úéããä áåùå êåìä ïéòî àéä
íéùùåàîå íéðñåçî áìä úåùâøå áìä íåçá úîîåçî
.çåîä úðåáúá
÷"ë ,éáøä ìù úåçéùä ïä ãçåéî ïåéáöå éôåà úåìòá
ïðëåúá ïä úåðééèöîå ,à"èéìù ìãðòî-íçðî éáø ø"åîãà
ïåâë .úåðåù úåáéñîá åòîùåä åìà úåçéù .ïúøåöá ïë íâå
íéáåè -íéîé úåãòååúä ,íéëøáî-úáù ìù úåãòååúäá
ìù ììù ïëåúá ïä úåøöåàå 'åëå íéðåù íééãéñç íéñåðéëå
.øñåîå úåãéñç ,äìá÷ ,ùåøã ,äëìä :äøåúä úåòåö÷î ìëá úåòéãé
ìëá åúåàé÷áá åðøåãáù íéìåãâä íéðåàâä ãçà øåúá òåãéä à"èéìù ùèéååàáåéìî éáøä
úðéçáî ,ïééðòå ïééðò ìë úøàäá åìùî úãçåéî êøã åì ùé ,éìðîåðéôä åðåøëæáå äøåúä éøãç
äîë ãò ïééðòå ïééðò ìë ,úììëåùî úçà äáéèçì åúàáä éãë ãò ,äøåúä úåòåö÷î ìë
ùéù úåøåàîä òáøà ìë øåàì øàåéå ïçáåé - ì÷å èåùô åà äìòðå áâùð - åðì äàøéé àìù
íéããöä úòáøà ìëîå ,ãåñ ,ùåøã ,æîø ,èùô ,äøåúä ñãøô ïäå ,äøåúä úøëäá åðì
."íéãçàì ïééðòä ïáìúî
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רקע כללי
בהתוועדויותיו ,מדבר הרבי על נושאים שונים ומגוונים -החל
מפילפולים בהלכה ובסוגיות עמוקות בש"ס ,ועד לענייני דיומא.
ברוב המקרים ,הועלו הדברים על הכתב ,על פי זכרון השומעים ,במסגרת
של מה שנקרא 'הנחה בלתי מוגה'' .הנחה' זו הייתה כעין פרוטוקול של
ההתוועדות ,בו מופיעים רישומי הדברים לפי סדר אמירתם ,וזהו הייתרון
הגדול של ההנחות ,שבהם הועלה כל תוכן ההתוועדות על הכתב .אולם,
יש מיגרעה מסויימת בעובדה
שאין הדברים מוגהים על ידי
הרבי ,כך שייתכן שחלו
שיבושים במסירת הדברים
ובדיוקם .מסיבה זו ,אי אפשר
לראות בהנחות אלו שיחות
אותנטיות ומדוייקות.
לעומת ההנחות ,ישנן חוברות
הלקוטי שיחות .חוברות אלו,
נערכו מידי שבוע במתכונת
חוברת
כשכל
מיוחדת,
מוקדשת לנושא אחר ,ומכילה
את השיחות של הרבי באותו
נושא -בדרך כלל ,נושא הקשור לפרשת השבוע או למועד שבסמיכות לו
יוצאות החוברות.
אמנם חוברות הלקוטי-שיחות הצטמצמו בנושא מסויים ,ולא הקיפו את
כל תוכן ההתוועדויות ,אולם מאידך ,הנושא הנידון מוצה בצורה מלאה.

היתרון הגדול של החוברות הוא בכך שהן הוגהו על-ידי הרבי ,שהוסיף
להן ציוני מקורות והערות מאלפות וגדושות .חוברות אלו ,הן ,איפוא,
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שנת הצלחה"-
ברכת הרבבי לוועד להפצת שיחות-על המילים "לש
מופלגה  -ומתוך זריזזות
הוסיף הרבי :מ
שדובר מאז? ,ועל
בתחתית ההדף עורר הרבי על ]ספר[ המפתחות ש
מאז?
כרך ]לקוטי-שיחות[ הנוסף שדובר מ

שיחות רשמיות של
שנחת
תמו
בטבעעת המלך ,והן
למעש
שה מאושרות
אות
מפיו,
מ
כיוצא
בדיוק המלא.
ק
על מ
מלאכת ערייכת
השיח
הופפקד
חות
להפפצת
ה'וועעד
שיחות' .וועד זה

של תלמידי חכמים ,א
מצוות מעולה ש
ת
מורכב
אשר את מררבית שנותייהם
חות
מוד מעמיק בבית חייננו ,וזכו לשמוע
מהרבי מאות שיח
י
העעבירו בלימ
מאמרים.
ומ
י
מיתו של דדבר ,בית מ
משרדי הוועד הם ,לאמ
בפני עצמו .עוורכי
מדרש
ליקוטים' על פי ה'הנחות' ומ
ם
מכינים את ה'
השיחות ,המ
מסדרים אוותם
להגהה על-ידי הרבי ,משקיעעים עבודה עיונית מרובה
קראת מסיררתם
ה
לק
אות המדוייק
תאם להורא
מדוייקת בהת
של הבנת דבברי הרבי ועעריכתם המ
ש
קות
שקיבלו מהרבבי במהלך ההשנים ,תוך השוואתם עעם המקורות השונים וועם
ש
מובאת להכרעתו של
ת
שייה
אלה וכל קוש
הרבי בעצמו .מובן ,שכל שא
י
שיחות
ש
הררבי תוך כדי העריכה.
כא
אשר עוברים הם על ה'הנחה' כדדי לעבדה ל'שיחה' ,הרי הם יושבבים
תעמקים בדדברים ומתפפלפלים בההם במטרה ללבנם הייטב,
בצצוותא ומת
הרבי .רישום הדדברים ב'הננחה' ,שלעית
י
תו של
וללקלוע במדווייק לכוונת
תים
נעעשה בחיפזזון ,עלול ללתת מקום לטעויות בהבנת הדברים והצגתם.
לפני ציבור ,אך אין
גם כפילויות ,שהן טבעיוות כאשר מדדברים
י
פעעמים יש ם
תב.
לההן מקום בדדברים שבכת
לעיתים קרובות דדן הרבי בננושא מסויים בהזדמנוויות
ם
מלבד זאת ,הן
פנים אחרות ש
ם
ש
של העניין ,או
שונות ,כשבככל הזדמנוות מבהיר הרבי
אלות שהופנו אליו בעניין זה לאח
מתייחס לשא
חר שהשמיע את הדברים
קטעים משיח
מרכיבים חבברי הוועד ק
בההזדמנות קוודמת .במקררים כאלה ,מ
חות
אחת ,אחידה.
שונות ,ו'יוצרים' שיחה א
ש
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את הליקוט
מוסרים ת
אחר העריככה ,היו מ
לא
לההגהת לשוון אחרונה אצל הרב יהושע
דוובראווסקי ,ואצל הרב צצבי הירש גננזבורג .על
תבטא הרבבי באחת
אווסקי הת
הררב דוברא
קי מאכט א זאך איז
הההזדמנויות "דובראווסק
אס ראוי ללדפוס" )'ככשדובראווס
דא
סקי עושה
הוא היה גם
דבבר ,הרי הווא ראוי לדדפוס'( .א
כוותב את ההנחות ש
שהתפרסמו בבטאון
אידישע הייים" ,ופעם
חבד"י הפופפולרי "די א
הח
הנחה האב איך
ה
אמר על כך ההרבי" :אזא גוטע
אך קיינמאלל ניט געזען"".
נא

הרב יהושע דובראווסקי

המדוקדקת ,נמסר הלליקוט להגההת הרבי .ההרבי
ת
ההגהה הלשונית
ה
לא
אחר
ומחזיר לוועד א
ר
שונה,
את השיחה פעם ראש
הייה מגיה א
את השיחה עם
הההגהות .לא פפעם היה ה
זה בשעת ליללה מאוחרת ,וצוות העוררכים היה צרריך
אחר התיקונים היו מוסרים
קן את הטעוון תיקון .לא
לררוץ לבית ההדפוס ולתק
ת
לההגהה
חוזרת אצל הרבבי .לעיתים רחוקות ,הררבי היה מגגיה את השיחה
להגיע את ה"ליק
ע
שית .קרה ללא אחת שההרבי היה מסיים
בפפעם השליש
קוטי
השיחה ותוך כדי כך מוסיף עוד
ה
מין את המזזכיר לקבל את
שיחות" ,מזמ
ש
ועעוד.
הרב בנימין קליין שי' "לפת
כפפי שהעיד ההמזכיר ב
תע הרבי הווסיף עוד העערה
עד שבסוף אמר הרבי "ננעם
חצי שעה ,ד
ועעוד הערה ,ולפעמים זה נמשך כך ח
ניט ענדיקן" )הוצא את זה,
קיינמאל ט
אס ארויס ,אויב ניט ,וועל איך ק
דא
אחרת לא אגמור לעולם(".
לספרים הכוללים את
ם
חות'
שנים רוכזו חוברות ה'לקוטי שיח
אחת לכמה ש
ם
בשנים האחרונות ,לפי סדר ההפרשיות והמועדים.
השיחות שהופיעו
תב בהזדמנוויות
בההזדמנות זוו נוספו לחוברות גם מכתבים של הרבי שנכת
מועדים שבבתקופה א
שיות או המ
תוכן הפרש
שונות ,וקשוורים אל ת
ש
אליה
טים
מתייחסות ההשיחות .ספפרי הלקוטי שיחות איינם מורכביים מהליקוט
השבועיים בבלבד .בסוף כל כרך מ
מובאים 'הווספות' .מדוובר בדרך-ככלל
שורים לתוכן הפרשיות שבכרך העוומד
של הרבי הקש
בלליקוט אגרות קודש ל
לדדפוס.
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אגב ,את האיגרות הללו התחילו להדדפיס שנים רבות
סה סידרת ההאגרות -קודדש של הרבבי ,כך
טרם הודפס
בט
הספרים היחידים בהם
שספרי הלקווטי שיחות היו
ם
ש
של הרבי.
הייה ניתן למצצוא תדפיס ממכתביו ש
בעעוד שלמדפפיסי
קודש יש גישה
סידרת האגרות-ק
ת
האיגרות של הרבי אנחנו לא זכינו
ת
יש
שירה לארכייון
ההרב נחמן שפירא
קט את האגגרות אחת ללאחת
לזזה ,והיינו צצריכים ללק
את האגרות.
מהאנשים שזזכו לקבל ת
שנת
תפרסמו איגרותיו של הרבי עד ש
גם כיום ,לאחר שבכרך האחרון הת
ם
איגרות מש
ללקוטי-שיחות א
י
חנו מדפיס
תשל"א ,אנח
שנים
סים בהוספפות
אור הדפוס.
תר ,שעדיין ללא ראו את א
מאוחרות יות
תחת הגבלה של אגרות השייכים ללתוכן הפרש
איסוף האגרות ,בפרט ת
שיות
מץ מיוחד וואורך זמן רב.
והמועדים דורש מאמ
ק
שחלק מהמכתבבים שנדפפסו
ראוי לציין,
משך
בהוספות ,ננמסרו לנו בבהוראתו של הרבי ,במ
אף הייתה הוראה לח
סויימת ף
תקופה מס
חברי
המזכירות ללהעביר לנו העתק ממככתביו של הררבי,
עבור הדפס
סתם ב'הוספפות' ללקוטי-שיחות.
בכלל ,כל הההוספות עברו את הגגהתו של הררבי,
ופעמים רבבות הואיל הרבי להגגיה ולתקן את
ההרב יוסף יצחק וווילשנסקי
ההוספות ,למרות שההמכתבים והשיחות ככבר
פוורסמו בעברר.
האגרות-קודש ל
ת
למ
של הרבי ,היייתה
מעשה ,ההווראה על ההדפסת סדררת
בההמשך לבקשת חברי ההוועד להפצצת שיחות מהרבי שיואיל לתת ללהם
שיחות.
ת
המ
מכתבים עלל-מנת להדפפיס בהוספות לכרכי הללקוטי
המערכת של ה' ד
ת
רא
ועד להפצת שייחות' עומדיים
אש
קב
הרב נחמן שפיררא והרב יעק
הררבנים המוככשרים ,ב
ליייב אלטיין ,ולהם מסייעעים חבר מעערכת של תלמידי
שרים הרב אללימלך צוויבבל ,הרב אלככסנדר
חככמים מוכש
מה
קי והרב שללום דובער לליפסקר ,בכמ
סנדר פיקרסק
שנסקי והרב דוד
שנים גם עזררו הרב יוסף יצחק ווילש
ש
הוועד ,והממונים על
אולידורט .חבברים
ד
נוספים של
ם
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ההוצאה לאור הם הרבנים שניאור זלמן חנין
ושלום יעקבסון.
כל מי שלמד ב 770-בעשרות השנים
האחרונות ,זוכר כיצד בכל שבת היו מקיפים
את הממונים על העריכה ומבקשים לבאר
קטע מוקשה בליקוט השבועי ,או מנסים
לברר מה בדיוק נכתב בספר מסויים אשר
הרבי ציין אליו בהערה ואינו נמצא בהישג יד.
מפעם לפעם ,כאשר הייתה איזשהי הוספה
לא שיגרתית בליקוט השבועי ,היו ניגשים
לאחראים על ההוצאה לאור ומנסים לגלות
כדאי ביותר שבהקדם
מה בדיוק אמר הרבי.
יו"ל כרכי הלקו"ש מתשל"ט ואילך

)ועד שיו"ל בפועל  -יוכלו לכלול ג"כ
תשמ"ב(
ובמילא ועיקר -יו"ל ג"כ
מפתח ענינים דכל הנ"ל
ויוכללו בו גם ההוספה
דח"ב דהמפתחות
שחסרונו מורגש מאוד

מי ששוחח פעם עם חברי הוועד,
וניסה להשיג מהם שבב מידע
על דרך עריכת הלקוטים השבועיים,
נוכח לראות שהם 'אגוזים קשים לפיצוח' ...מאז ייסוד הוועד ,הם
מקפידים לשמור על חשאיות מוחלטת ,וחוץ מתשובות לשאלות ענייניות
הנוגעות להבנת הליקוטי-שיחות ,הם ממעטים בדיבור.
בראיון מיוחד זה הסכימו חברי הוועד לחשוף טפח מתהליך הקמתו של
הוועד ,ההוראות הרבות שקיבלו מהרבי ,והשלבים השונים בהוצאת
השיחות לאור.

כך זה התחיל
נעבור לימי הבראשית של השיחות המוגהות.
הפעם הראשונה בה הגיה הרבי שיחה במסגרת
הוצאה-לאור מסודרת ,הייתה לקראת חג
השבועות תשי"ח .יוזמי הרעיון היו ראשי
מחלקת חזרת דא"ח בבתי כנסיות שעל-ידי
צא"ח המרכזית .הם פנו אל הרבי בבקשה להגיה
את שיחותיו ,כדי שהאברכים והתמימים
ההולכים לדרוש בבתי-כנסיות יוכלו להנות את
קהל שומעיהם בשיחותיו של הרבי.
~~9
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אחר שקיבללו הסכמה עקרונית
לא
מהרבי ,פנו אל הרב אוריאל
ציימר ,שיעבדד את ההנחוות בצורה
מתאימה לחזרה
ה
קלילה שתהיה
בבבתי-כנסת.
אחר העיבווד ,הוכנסו השיחות
לא
לההגהת הרבי ,ולאחר הההגהות הן
הוודפסו בבדפים משוכפלים
חב"ד לכל
וההופצו על-ידדי צעירי ח
אנ"ש ברחביי תבל .דפפים אלו
כנסיות" .שיחות אלו
ת
תוכן ענייניים בדא"ח לחזור בהבבתי
קראו אז "ת
נק
קה"ת,
לא מטעם ה
הוודפסו ללא השער המללווה את ספפריו של הררבי ,ואף א
אלא מטעם צצא"ח.
שיחות אלו יצצאו לאור בבמתכונת שבבועית עד ש
ש
שנת תשי"ט ,ובשנת תשכ"ב
ספרים כרוכיים הפעם עם השער של הרבי ,על ידי
הוודפסו כל ההחוברות בס
צא"ח.
א
בספר התקבלה בבהתוועדות חברים שעערכו
ר
הההחלטה על הדפסת הש
שיחות
אשי צא"ח לקראת י"ד כסלו תש
רא
שי"ט ,יובל השלושים לחתונת ההרבי
שאנ"ש
נ
החתונה נכנסו לליחידות אצצל הרבי ,וואמרו
ה
וההרבנית .ביום
טי שיחות וללהגישם כמת
חשבונם את ספר הלקוט
מעוניינים לההדפיס על ח
תנה
אשון
סכמתו וברככתו ,וכך זככינו למעשה לכרך הרא
לררבי .הרבי ההביע את הס
שיחות.
של הלקוטי-ש
ש
י
בא
בשני טורים .חלפו
אותו כרך ההוחלט להדדפיס את ההשיחות המוגהות
ת
מספר שננים,
ולקראת שמחת תוררה תשכ"ג ההחל
את השיחות ,כנראה ללרגל
הרבי להגגיה שוב א
קות כ"ק אדמו"ר הזזקן.
הק"ן להסתלק
שנת ק
אור,
אלו ,שנערככו על-ידי  ,יצאו לא
שיחות א
ן
כקודמיהן ,על דפים משוכפלים.
ת
שמחת תורה תשכ"ד
במשך שננה תמימה ,עד
הגיה הרבבי את השיח
חות .שיחות אלו יצאו לאור
הכרכים ג'
ם
ם
בספרים ת
תוך
חודשים ספורים ,ווהם
ו-ד' בסידדרת
הלקוטי-שיחות.
י
הסתלקות אמו ,הרבבנית
ת
ר
לאחר
שכ"ה,
בשנת תש
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הצצדקנית מררת חנה ע"ה ,הקדיש ההרבי
חללק נכבד מ
מההתוועדויות לפשוטו של
מקרא בפירווש רש"י .א
אחד מהחוזזרים
עררך את השיחות והכנייסן להגהתו של
הררבי ,ולשמ
מחת כולם הסכים ההרבי
לההגיהם לזככרון ולעילווי נשמת אמו.
השיחות נדפפסו כ"תוכן עניינים בדדא"ח
חזור בהבת
לח
תי כנסיות" ,ללא שער של
הררבי וללא סמל של קה"ת.
מספר הרה''ח גרשון מענדל גררליק
שבשנת תשככ''ה אז כידוע התחיל ההרבי
ש
ת על רש'''י ,קרה פעם
את השיחות
שבאמצע הההיתוועדות אנשים התחילו
ש
דעם די
געטרכאט אויף ם
ט
אב
לער'( ''איך הא
הפסיק ואמר ) ר
ק
חלום ואז ההרבי
לח
על זה כל הללילה
אני חשבתי ל
תפעל'' ) י
אנצע נאכט ,און איר וועט נישט נת
גא
תפעלים(.
אתם לא מת
וא
שלח פסק ההרבי
שבת פרשת ויש
שלאחר ת
שמחה זו לא ארכה זמן רב ,כיוון ש
ש
חר-כך כהוס
השיחות שהוגהו ,הודפסו אח
ת
מעט
מלהגיה את השיחות .מ
ספה
לללקוטי-שיחוות חלק ה'.
תחילת ת
בת
שנת תשכ"ז הווקם ה'ועד להפצת שיחות' .היה זזה החסיד ההרב
תורת הרבי ,במט
ת
בן-ציון שמטוב ,מי שעס
ן
טרה להביא את
סק בקאך בההפצת
קחת על עצצמנו
וביקש מאיתנו לק
ש
קרא לנו
תורתו של הררבי לחוגים רחבים ,א
א
את האחרריות
להפפצת
ש
של
שיחותיו
ההרבי .כא
אשר
נניגש ר' בן-צציון
למזככירו
של
ההראשי
ההרבי
ומנהל
ההמל"ח ,ההרב
במעענה על דו"ח ,כתב הרבי:
ככהנ"ל נת' ות"ח ת"ח .ויה"ר שיגדילו תורה ויאדירו ובכל ההפי'
אזכיר עה"צ
~ 11
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חיים מרדכי אייזזיק חדוקוב ,הוא קיבל את
תחלנו לשכפפל את השיח
הרעיון בחיוב .הת
חות
מתוך ארבעת הכרכים ההראשונים של
ת
טי שיחות ,ועעל
הלקוט
החוברות כתבנו שההן
תדפיס מתוך הספר.
ס
הצליח ר'
ח
שכ"ז,
מנחם אב תש
בסמיככות לכ"ף מ
בן-ציוון להשיג ככסף מספיק כדי לרככוש
קר מאוד בימ
מכונת דפוס מצררך נדיר ויק
ת
מים
חוברות מהוודרות יותר.
ההם ,ומאז היו הח
כאשר הכנסנו דוגמא לדדף השער של
ר
סמל
החובררת לרבי ,סיימן הרבי לההוסיף את ס
הרב בן-ציון שמטוב
קה"ת על שער החוברת ,ואף את הש
שער
מר ,למרות שהשיחות יצאו לאור על-ידי הוועד
מיוחד של הרבי .כלומ
המ
את ,הורה ההרבי להשת
אי ,בכל זא
מוסד עצמא
לההפצת שיחוות ,שהוא מ
תמש
חות
חותמת קה"ת )במשך ההשנים זכו ללכך
מו 'וועד שיח
מוסדות נוספים כמ
ת
בח
אנגלית' 'היככל מנחם' ועעוד(.
בא
אנחנו ,תלמידי הישיבה ,היינו ממונים על הההדפסה ,אבבל בכדי לס
סדר
נעזרנו בתלמידי הישיבה ,שבכל ליל ש
ו
שישי
וללקפל את ההדפים לחובברות
קטן והופכיים את הדפים המודפפסים לחוברות
ם בזאל הק
הייו מתפזרים
שר בחור א
סרט-נע ,כאש
עבדנו בשיטת ס
ו
שלוח.
מוכנות למש
אחד מקפל את
שי מהדק והרביעי מככניס
הדדפים ,השני מחבר את כל הדפפים ,השליש
מעטפות.
למ
תשכ"ט
שה מהרבי .בחורף כ
ללא שיחה חדש
חות כך ,א
שנה וחצי הודדפסו השיח
ש
אחר שהדדפסנו מחזזור וחצי
לא
בכרכים
שנדפסו
מהשיחות
הרראשונים ,ההתברר כי לשבתות
מקץ ,שמות ,ויקרא ,אמור וואתחנן
אין שיחות לההדפיס.
שסוף סוף
הייה תקווה חזקה ש
יס
סכים הרבי ללהגיה שיחות חדשות.
פננינו להרב יואל כהן ,וביקשנו
את השיחות
אותו להכין עבורנו ת
שערך
ליקוט משיחות
ט
הלללו .לאחר ש
לפרשת מקץ ,הככנסנו את
ת
הררבי
הרב יואל כהן
הלליקוט לרבבי ,וכתבנו שמכיוון
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אחרת להדפפיס
שאין שיחה א
ש
הנננו מבקש
שים מהררבי
שיואיל
קוט.
להגיה את הליק
ה
ש
כעעבור כמה ימים הוצציא
הררבי את ההשיחה כשההיא
השמ
א
מוגהת.
מחה
את
קנו
מנת
חלק
מ
שהייתה
ש
אותם ימים
בא
ם אי אפשר
לת
תאר .עד אז ,גם אם
לעעיתים נדיררות הגיה הררבי
שיחות ,היה זה רק בקשר
ש
ם
עם אירועים מיוחדים כך
תי
מיוחד ,הייתה פריצת דררך משמעות
חה ללא קשר לתאריך מ
שהגהת השיח
ש
חברי הועד:
י
ספרים
מס
חת
שנת תשכ"ט הסתיימה ,וועמה הסתייימו רוב השיחות המוגההות שהיו תח
ש
לרבי ,וצירפנו לייקוט
תש"ל.
לפרשת בראשית ת
ת
י
ידדינו .כתבנו על כך
קר מסר הרבבי למזכיר ,ההרב
מחרת בבוק
זה היה בליל הושענה-רבבה ,ומיד למ
ה
מבט לאחור ,אותו יום היה
יההודה לייב גגרונר ,את ההגהותיו על השיחה .במ
ציון הדרך ההחשוב ביותר
קוטי-שיחות
בתוללדות הליק
מאז ,החל הרבבי להגיה את
משך
שיחוותיו בכל שבוע .במ
עסק
בהככנת
קנו
שנתייים
ליקוטים משיחוותיו של הררבי,
וזכיננו לאין-ס
ספור הדרכות
בנווגע
אות
והורא
לערייכת
קוטים.
הליק
ר
הסדר הי' כך בהתחלה ההיינו
מתוקתקים עם
נותניים דפים מ
ה
הרבה רווח בצדדדים כדי שיהי'
י
לרבי מקום איפפה לכתוב ואז
י
הרבי הגיה פעעם אחת את
חה .אחר -ך
השיח
כך החומר הועעבר
תח-דבר
הגהות הרבבי על קטעים מהפת
לכררך ט"ו בלקוטי-שיחוות
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היה מגיה
ואז הרבי ה
לבבית דפוס לסידור ז
פעמים לא ידוע למה,
ם
שוב ,היו הררבה
ש
מרי את ההשיחה
שהרבי הי' משנה לגמ
ש
השני' ,מוסיף עניינים שללימים,
י
בההגהה
לא היו.
שבהגהה ראשונה א
ה
ודדברים חדשיים
בשיחת שבת
ת
סיק...
תיים זה הפס
* כעבור שנת
שית תשל"ב ,הודיע הררבי כי
פררשת בראש
מעעתה ואילך יפסיק להגגיה את הללקוטי
שערך .הרבי
ך
ש
שיחות בעקבוות 'בחינה רוחנית'
לא מפרט מהיי אותה 'בחיננה רוחנית'.
א
על אותה 'בחיננה רוחנית'?
שפוך אור ל
אוולי תוכלו לש
חינה
של אותה 'בח
כייוון שהרבי לא מצא לננכון לשתף את הקהל בבמהותה ל
תשל"א
ל
את הדיבור .בקיץ
חיב עליה א
רווחנית' ,אנו מעדיפים שלא להרח
בשם הרבי שבבמשך החדש
ם
אל הרב חדדקוב ,שאמר לנו
קראנו גם א
נק
שים
חנית' ,שתכריע אם הגגהת
עד שמחת תורה תהיה 'בחינה רוח
קרובים ד
הק
חות תימשך.
הלליקוטי-שיח
וככך אכן היהה בפועל ,הררבי הודיע בצורה שאיינה משתמעעת לשתי פפנים
שמעתה ואיללך הוא לא יגיה את ההלקוטי-שיח
ש
חות .בעקבוות הודעתו של
הררבי ,שיגרו כמה מזקני החסידים איגרות לררבי ,בהם ת
תיארו את גגודל
סיק דבר כל-כך טוב?
שאלו כיצד ייתכן להפס
הההשפעה של השיחות ,וש
מחת תורה )השיחה במ
תוועדות שמ
א הרבי בהת
שיחה שנשא
בש
מלואה מודפפסת
ואמר כי
ר
תבים,
קמן ב'הוספפות' לתשורה זו( ,התייחס הרבי לככותבי המכת
לק
שונו
טוב ,שכן ,כלש
עד כמה הלקווטי שיחות ההן עניין ב
סביר לו ד
אין צורך להס
גם אני יודע ככמה זה טוב,
של הרבי " ם
ש
להוסיף 'נופך מדיילי' ,בפרט ש'אדם חס עעל מעשה ידדיו',
ף
אדרבא ,ביכוולתי
וא
שזה אפילו בעניינים גשמיים ,ל
ש
כל-שכן בענניינים כאלה אשר בננוגע
שיחות ,נוהג אני
ללקוטי ש
לקרוא ווללמוד א
אותן
עם כל
מתחילה ועד סוף ם
מקומות לא
המראה מ
אחר
שהן מודפפסות נוסף על
כל מה שהיה ללפני
ההדפסה  ....יכול אני
שיחות.
מענה על הודעה אודות הדפסת כררך י''ט בסדרת הלקוטי ש
נת' ות''ח ת''ח וכו'
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אחד אחר,
לההסביר זאת יותר מכל א
אצלי
אה-מקומות ,ולכן מובן וומוסכם שא
זה עם המרא
שכן אני התיייגעתי על ה
ש
מצד כמה סיבבות
מר הרבי" ,מ
זההו דבר יקר"".למרות שזהו עניין כל כך טוב ,אמ
זה .ובדוגמת עעניינים אחררים,
תעוררו אצללו ספיקות ההאם בכלל צצריך את ה
הת
חלה
ובאמת מיד בהתח
ת
ספק שהם עעניינים טובבים,
מונח ללא ס
שאצלי היה מ
ש
רא
איתי בהם ההצלחה רבה אבל מכיווון שהנני נוגגע בדבר ,כייוון שאת הדדבר
את העניין הזזה בפני בחינה  . .הודעעתי
הזזה חידשתי אני ,לכן ההעמדתי ת
לפפני כמה ח
חודשים ,שעעד שבת ברראשית צרייך העניין ללהסתיים וזזוהי
חינה על זזה ,שמזה אראה הוראה ,האם להמשיך)בההגהת הלקווטי-
בח
להוראה לטוב ,שההרי בדרך הט
ה
בדרך הטבע ו
ך
שיחות(.
ש
היו אמורים לצציית
טבע
לא היה שום מקום שלא יוכלו לפעוול את הענייין".
א
כך לא התייח
אים על ך
מר שהאחרא
הררבי הבהיר מיד שוודדאי אין לומ
חסו
הרבי ,אלא ש"מלמעלה ללא הניחו ללהם
אזהרת
י
תאימה לא
בררצינות המת
כדי שאפיק מככך את ההורראה".
מלאכה י
סיים את המ
לס
שיחות ,כי
ת
קוטי
את מעלת הלק
סביר לו ת
אין צורך להס
הררבי חזר שווב ושוב שא
אחד אחר ,וובכל זאת ההחליט להפס
יודע הוא יותר טוב מכל א
את זאת ע
סיק
טובה' אבל 'רוב טובה אינם
ה
שיחות" .זהו עניין של 'רוב
את הגהת הש
יככולים לקבל'" ,אמר הרבבי.
חות,
השיחה הייתה מלאה בבביטויים מיווחדים בשבבח ומעלת ההלקוטי-שיח
עם זאת דברי הרבי היו החלטיים בבמידה שלא הותירה מק
אולם יחד ם
קום
לתקוווה קלושה .את כל הטענות ש
שרק
ת
אפשר
ר
להעלות הרבי עצמו העעלה
בהתווועדות ,ואמר שלמרות הכל לא יצאו
עוד שיחות מווגהות .מעעניין ,שלמרות
ה
השיחה החריפה ,הוציא הרבבי באותו שבוע
שבת
פרשת בראשית אך
ת
שיחה מוגהת לש
הבהיר ששיחה זזו יוצאת א
ר
אך ורק לככבוד
שינוי
מסמנת על ש
ת
ה
ואינה
חים,
האורח
חת-
אמרו בשמח
מהדיבבורים ההחלטיים שנא
תורה.

עשיתם?
ם
חריפה מה
ה
* אחררי שיחה כזזאת

מה יככולנו לעשוות? לא היה לנו צל של
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~5

לאור שיחותיו של הרבבי
כך יוצאים ר

כמש"נ לקח טוב )להפפצה( ]פשוט
מענה אודות הדדפסת מאמרים :ש
תי בזה
שאין כוונת
שיותן חנם כ"א לההדגיש העיקר
נת' הטופס ודבבר בעתו גו'

שות.
אפשר לעש
מושג מה א
מ
בבסופו של דבר ,פפנינו
שאלנו לעצצתו.
ללחדקוב וש
ההוא הציע להכין רשיימה
שנה,
של שיחות לכל הש
ש
ולהכניס לרבי .לא
אחר
ש
שעשינו כעעצתו הכננסנו
ללרבי את רש
שימת השיחוות

נח שכבר הוגגהה
שאנו רוצים להכין לשננה הקרובה ,וכן שיחה לפרשת ח
ש
שנת תשכ"ה.
בש
מענה שתוכנו היה :כמדדובר בהתוועעדות ,ישאללו אצל הרבננים.
הררבי הוציא מ
של שכונת קרראון-הייטס באותם שננים,
פננינו איפוא אל המרא-דאתרא ל
שיך
הררה"ג זלמן שמעון דבוררקין ,ושאלננו לדעתו .ההוא פסק שעעלינו להמש
חות חדשות
לא מגיה שיח
תפקידנו בההפצת המעייינות ,וכל עווד הרבי א
בת
שהודפסו בבעבר ,ולצייין שזוהי הדדפסה חוזררת.
עללינו להדפייס שיחות ש
חות של ההרבי
התחלנו להדפיס קטעי שיח
ו
משך החודדשים הבאיים
במ
שיחות שהוגהו בשעתן עבבור
מתקופות שונות .חלק מהשיחות היו
ת
לעיתים קרובות ההיה הרבי עעובר
ם
הבביטאון האיידישאי "די אידישע הייים".
אחר השבת' היו
סתן ,ואת הההגהות היינו מקבלים לא
על השיחות ללאחר הדפס
ל
קנו להכניס את
גם פעמים שקיבלנו את הגהות הרבבי לפני ההדפסה ,והספק
ם
תיקונים לפפני הדפסה.
הת
שיחה שרק ק
ה
חלק ממנה היה אמור לההתפרסם ,אולם
פעעם הכנסנו לרבי
שלא
את החלק ש
הגהות הרבי שמנו לב שהרבבי הגיה גם א
ת
אשר קיבלנוו את
כא
שנדפיס את כל ההשיחה ,ושא
ס
תכננו להדפייס .חשבנו,ש
אלנו
שהרבי מעונניין
אלא
סו את זה ,א
על כך .הרבי השיב ,שהווא לא התככוון שידפיס
את הרבי ל
תחת ידו ורראה בה ענייין הטעון תייקון והרי נא
מכיוון שהשייחה הייתה ת
אמר
"ללא תשכון בבאהלך ה
עולה" לכן הגיה גם חלק זה.
קראת י"א נניסן תשל"ב ,בקשר עם דברי הרבי אודות הצוורך בייסוד ע"א
לק
מוסדות ,הצעענו לייסד מווסד שתפקיידו יהיה להעלות על הככתב מידי ש
שבת
תוכן קצר מהההתוועדות ,ולהפיץ את התוכן בקררב אנ"ש ברחבי העולם.
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תשל"ב ,התחלנו להוציא לאור
את ההצעה ,ומאז שבת הגדול ל
הררבי קיבל א
ההתוועדויות .התוכן ה
ת
תוכן קצר מה
היה מורכב מעעמוד פותח בו הובא תיאור
מהלך ההתווועדות ,ומעמ
מודים נוספפים בהם ננכתב תוכן משיחות ההרבי
הודפסו על נייר המ
ו
בעעת ההתוועדדות .דפים א
מכתבים הרשמי של הוועד
אלו
שיחות שיצא
גם קטעי הש
אלו ,כמו ם
לההפצת שיחוות .שיחות א
או לאור במההלך
במכונת דפוס כמ
ת
ת
קיץ ,תוקתקו
הק
מו הליקוטיים
במכונת תקתוק וולא
של הרבי ,הדדפסת החוברות
את הגהתו ש
קצר זה עבר ת
גם תוכן -ר
הררשמיים .ם
תשרי תשל"ג.
י
במ
מתכונת זו ננמשכה עד חודש
והתמימים להעיר וללהאיר על ההמובא בליק
ם
אותה שנה החלו אנ"ש
בא
קוט
קיבלה תנופה ניככרת לאחר ו
ה
מה זו
השבועי .מגמ
יו"ד שבט ,בעקבות החללטת
לאחר סיום הסדרים
שיחות
קבוע
ר
ללימוד הלקוטי-ש
ד
קבוע סדר ק
תמימים לק
הת
תר קובצו ככל חוברות ההערות לס
הנהלת הישיבה .מאוחר יות
ת
ספר
מטעם
אחד ,שהוגש לרבי כמתנה בקשר לי"א ניסן.
מהספר ,ואף התבבטא עליו
ר
הררבי מאוד ננהנה
חשיבו לחלק מע"א ההמוסדות
שאפשר להח
ש
קים לרגל
קיבלו על עצמם להק
שהחסידים ק
ש
שנת הע"א לההולדת הרבבי.
ש
שוב את
אפשר לראות ש
ר
של"ג
* משנת תש
החליט הרבי
ט
בעקבות מה
ת
ת.
הלליקוטי-שיחות
לחחדש את הופפעת הלקוטי-שיחות?
חות הייתה
הגיה את השיח
השנה בה הררבי לא ה
מן חשבנו
שנה קשה בביותר עבורננו ,וכל הזמ
ש
תו .באחת
כייצד משיבים את המצצב לקדמות
קנה שאם
שקיימנו ,הגגענו למסק
אסיפות ש
הא
סיכוי טוב
נררענן את צצוות העורככים יש ס
את הופעת הלקוטי
ם לחדש א
שהרבי יסכים
ש
החדש נימנו הררב נחמן שפירא ,הרב לייבל שפיירא,
ש
שיחות .על ההוועד
ש
תפקנו בכך,
וללהבחל"ח הררב לייבל קפפלן .לא הסת
כמה שיחות בבבת-
להגיש לרבי ה
ש
וההחלטנו לעררוך כמה שייחות ,כדי ש
שנוכל
שב
אחת,
לעבודה ברצינות .בבמשך כל חוודש אלול יש
ה
סים
ולהוכיח שאנו נכנס
ח
הצצוות וערך 'ליקוטים' מ
מפרשת בראשית עד וירא.
הכנסנו את הליקוטים לרבי ,ווהודענו לרבבי על המינוויים
ו
שנה
לפפני ראש הש
חדשים של חברי המעררכת.
הח
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ההוספה הידועה למכתב כללי של ו'
יום כיפור,
תשרי תשל"ד ,שנרשמה בערב ם
שעות ספפורות טרם פרוץ מלחממת יום
הכיפורים.
]המכתב בבשלימותו נדפס בלקו"ש ח"ט
עמ' [486
ועד"ז הי'
א גאנץ איייגנארטיקען אופן :ד
כו"כ פעמים בדברי ימי עם ישראאל )ע"י
מצוקי ארץ גו'( ,וכנבואאת חנה
כי להוי' מ
שירה זו על
)הפטורת יום א' דר"ה(  "-ה
מלכי או"ה וועל כנס"י" :עלץ לבי בבהוי' גו'
וכפפי' התרגום בארוכה
בימי שמואל
)הובא בקיצצור ברד"ק שם( :י
כו' ועד "ויררם קרן משיחו"  -מלך המשיח.

תח
שרויים במת
לחיוב ולא לשליילה ,והיינו ש
ב
מהרבי ,לא
י
לא הייתה תגגובה
א
תה תשובה שלילית ,וללפני
עצצום .שאבנוו מעט עידדוד מהעובדדה לא היית
רבה הכנסנו שללוש שיחות נוספות להגגהה.
הוושענא -ה
חת תורה ,בבחלוקת ס
מוצאי שמח
במ
כוס של ברכה ,ניגשנו כולנו יחד ככולל
של ברכה .כאש
קבל כוס ל
העורכים החדש לק
ם
שר עברנו לליד הרבי ,הביט
צווות
אחר-כך נתן בקבוק מש
חיוך רחב .א
תנו ,וחייך ח
הררבי על כל אחד מאית
שקה
החדש".
ש
אמר "עבור ההוועד
לההרב שלום ייעקבסון ,וא
מה בהם נא
מהחיוך של הרבי ,והנימ
אמרו הדבריים היינו בבטוחים שההרבי
ר
חליט לשובב ולהגיה ת
הח
כאשר למחרת ללא קיבלנו את
את השיחות .לכן,
הגגהותיו של ההרבי ,היינו מאוד מאוככזבים .אבל האכזבה א
לא ארכה זמן רב,
ש
שכן למחרת התבקשנו להכניס לררבי העתק ננוסף של ההליקוט לפררשת
סתבר ,שב'ס
ברראשית .הס
סדר' של חודש תשרי ,נעלם הלייקוט שהכננסנו
כא
אמור לפני רראש-השנה....
את ההגהות לליקוט שההכנו
יומיים אחרי שמחת-תוררה זכינו לקבבל מהרבי א
לאחר שנודע שההרבי החל ש
ר
שבת בראש
לש
שוב להגיה את
שית .באותו לילה,
והתמימים בריקודי
ם
השיחות ייצאו אנ"ש
בשמחת-תורה .זה
ת
ש
שמחה סוחפיים ,לפחות ככמו
שניות"...
ת
קפות
הייה ממש "הק
לאחר שנתיים ל
ר
של הדפסת ההליקוטים יש
* ושוב,
שנה .מה קרה?
הפפסקה בת ש
הרבי שוב על
י
אכן ,בשנת תשל"ה ההודיע
שהפעם ,בשוונה מהפעם
הפפסקת ההגההות .אלא ש
סביר זאת בבהתוועדות.
קודמת ,הררבי לא הס
הק
מצא לנכון להבהיר את
א
מכיוון שהרבבי לא
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העניין ברבים איננו מרחיבים על כך את הדיבור.
אנו יכולים רק לציין ,שבזמנו אמרו שהרבי אינו מעוניין שתהיה 'חזקה'
של שלוש שנים בהן הרבי מגיה שיחות.
בכל אופן ,לאחר שהרבי הודיע לנו באופן הכי ברור שלא תהיינה הגהות
על השיחות קיבלנו רשות מהרבי להוציא ליקוטים ללא הגהותיו .ליקוטים
אלה הופיעו בחוברות מודפסות באופן רשמי לחלוטין ,עם שער של הרבי
וחותמת של קה"ת אולם היה מצויין עליהן כי השיחות אינן מוגהות.
כמו בשנת תשל"ב ,גם בתשל"ה קיבלנו הגהות רבות מהרבי לאחר
שהשיחה הודפסה והופצה .אולם גם במקרים כאלה הרבי לא החשיב את
הליקוט כשיחה מוגהת ,והשארנו על שער החוברת את הכיתוב "הנחה
בלתי מוגה" .תקופה זו נמשכה שנה בדיוק.
בראשית שנת תשל"ו ,פנו חברי הוועד לרבי,
וביקשו שהרבי ישוב להגיה את השיחות ,תוך
שהם מציינים כי בכוונתם לחזור לעיבוד
הליקוטים בשפה האידית ,בשל הקושי
להעביר את לשונו הבהירה של הרבי בשפה
העברית .הרבי הביע את הסכמתו ,ושב
להגיה את הליקוט השבועי.
לאחר האירוע הבריאותי בשמיני עצרת
תשל"ח היה לנו חשש כבד ששוב הרבי
יפסיק להגיה את הליקוט ,כדי שלא תהיה
'חזקה' .חשש זה התגבר לאחר האירוע
הבריאותי בשמיני עצרת ,הספק הלך
והתעבה .לפועל ,כמה ימים אחרי שמחת תורה ,אמר הרבי למזכיר ,הרב
לייבל גרונר" ,מדארף נאך מאכן דעם ליקוט" )=צריך עדיין לעשות את
הליקוט( .הריל"ג מסר לנו את דברי הרבי ,ואמרנו לו ,שהיו דברים מעולם
שהליקוט הודפס לאחר השבת ,ולכן אפשר להכניס לרבי את הליקוט גם
אחרי שבת .ואכן ,אותו ליקוט של שבת בראשית תשל"ח ,הודפס באמצע
השבוע.
את התקופה שחלפה מאז שנת תשל"ח ,ועד הליקוט האחרון שיצא לאור
לקראת שבת פרשת ויקהל תשנ"ב אפשר להגדיר כתקופה אחת ארוכה,
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תמידין כסדדרן ,כמעט ללא שינוויים
בה הגיה הררבי את הליקוטים ת
ה
מיוחדים.
תשמ"ז ,כאש
שינוי מיוחד היה בשנת ת
ש
שר התחלנו לערוך את השיחות בללשון
קודש .הגעננו למסקנה שכך ה
הק
יהיה ליותר אנשים אפשררות ללמוד את
ש
שיחותיו של הרבי כי בבעוד שבין אנ"ש והתמימים יש רבים שאיננם
שון הקודש.
כולם מבינים לש
אידיש הרי ם
ש
מבינים

כסף מנלן?
שיחות בכל שבווע כרוכה בהוצאות גגדולות ,ומקור
ת
קוטי-
הדדפסת הלק
מאנשים שההיו מבקשיים לרשום הקדשות בגב
קרי היה מ
מימון העיק
המ
השיחה לזכות
ת או לעילוי-נשמת.
הייה פעם זווג מאנ"ש
תם חלפו
שמאז חתונת
ש
תשע שנים וועדיין לא
תברכו בזררעא חיה
הת
עד שעלה
ד
קיימא.
וק
בדדעתו שלל הבעל
ת עלות
תרום את
לת
הההדפסה של הלקוטי-
שיחות השבבועי .הוא
ש
קש שזכות הפצת שיחותיו של הרבי
תעמוד לו
ד
תב על כך לרבי ,וביק
כת
שון.
המאושר בנם הראש
ר
ויזכה לזחו"ק .ואכן ,כעבבור פחות משנה נולד ללזוג
שנים אחרי החתונה הייו עדיין חש
זוג ששמונה ש
מקרה דומה היה עם ג
שוכי
משנה
את ההוצאה ללאור של כררך י"ב בלקווטי-
לאחר שתרמו ת
ר
בננים .פחות מ
שיחות נולד ללהם בנם הראשון .ר
ש
ספר המאמרים באתי לגני חלק א שנדדפס
ע"י הוועד לההפצת
חו"ק
שלא זכה להתברך בזח
על-ידי אחד ש
שיחות ונתרם ל
ת
אחר הדפסת הספר נולדדה להם בת.
משך שמונהה שנים ,ולא
במ
שרי,
מוקדש על-ידי הרבי בעעצמו בו' תש
היה הליקוט מ
פעמים בשנה ה
ם
ש
שלוש
נשמת אמו ,בי"ג אייר ,לעילוי נשמת אחיו ,בכ"ף מננחם-אב ,לעילוי
לעעילוי
ת
שמ"ח גם ללעילוי נשמ
שמת אביו ,ומשנת תש
נש
מת הרבנית הצדקנית חי'
מושקא .הפעעם הראשוננה שהופיעה הקדשה של הרבי הייתה דוווקא
~ ~ 200
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בייוזמת חברי הוועד.
ם
הם הודיעו על כך
לררבי וקיבללו את
שותו .מאזז ,בכל
רש
בארבעת
שנה,
ש
הת
תאריכים
אמורים ,מקדיש
הא
מו את
הררבי בעצמ
הלליקוט השבועי.
שנים האחרוונות
בצ'ק ,אבל בש
שונות שילם הרבי על הההקדשות צ
שנים הראש
בש
בכל פעם ,בטרם שילם ,נההג הרבי לשאול
שלם בכסף מזומן .ל
חל הרבי לש
הח
מים  150דוולר.
סכום שאנ"ש היו משלמ
ם אנ"ש ,ושילם את הס
מה משלמים
כמ
ועומד על  150דדולר שאל ההרבי
ד
שנים בהן ההמחיר היה קבוע
פעעם ,לאחר ש
מדוע לא מעעלים את המחיר? הרי כולם מעלים מחירים מפעם לפעם!
מאנ"ש
את המחיר שככל אחד נ
אות ,וברצוני לשלם ת
מחפש מציא
אמר :אינני מ
וא
דולר.
משלם! לפועלל ,הרבי שיללם  250ר
מפליא עד כמ
מה השקיע הרבי בהגההת הדברים לפרטיהם וופרטי פרטיהם,
שיעור שעות על גבי שעוות.
וההקצה לשם כך מזמנו ההיקר לאין ש
פעעם כשביקשנו מכ"ק אדמו"ר לההגיה שיחה ,קבלנו מעענה בערך בבזה
הללשון:
úåìààùå íéáúëî ìòò úåðòìî òðîéäì åéìò äéäé ,äçéùä úà äéâäì åðîæî ùéãã÷é [éáøä] íàù
ù
לאשה שכתבה שהרגישה התללהבות מהלימוד בלקוטי שיחות השבועי úäâääù úåéøçà åîööò ìò ç÷åì éîå ,íéáø íéùðà ìù
ה
מענה
éãåäéì úåðòìî ,äöåçðð øúåé àéä åæ äçéù
עפ''ז וודאי
קראה שם
ציטוטי פס''ד
עיקר
חז''ל  -המעשה ע

íäá ùéù íéðééðò ,äîåãëå úåàéøøá ìù äìàù ìò
.àîøâ ïîæä ïéàà íäéðùìå.ùîîî ùôð çå÷éô íååùî

בת
] פרק אבות דשב
זו[ והINSPIRE
בא במעשה המצוות
בהוספה
וה' יצליחה

שאצל הרבבי הגהת שיחה
זאת אומרת ש
ת
קוח
אלה של פיק
מענה על שא
קולה כנגד מ
שק
מזה,
של חיים .המורם מ
נפש וענין ש
ש
שבבהגהת שייחה וכתייבת מכתבבים
~ 21
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מים(
סידות ,לקח הרבי על עעצמו )לפעמ
שאלות בענינני נגלה וחס
ובביאורים בש
אות ,ולפעמים על עניינים
מישהו על עעניני בריא
אחריות לא לענות למ
מש.
תלויים בפיקוח נפש ממ
הת
שקיבלתם מהרבי בנוגע לעעריכת
* מה הייתה הההוראה הכלללית ביותר ש
הלליקוטים?
חבת
תר שהצריך ידיעה נרח
קוט בנושא עמוק ביות
פעעם ,כאשר ערכנו ליק
חות
לנו על כך ,ווהתבטא שהלקוטי-שיח
תורת החסיידות הרבבי העיר ו
בת
מיועדים גם עעבור יהודי שלא למד בבתומכי-תמימים ואין ללו הבנה עמווקה
לבחור שיחה ככדי לערוך את
תורת החסידות .מאז ,כאשר ניגשנו
ר
בת
אוד לבחור את השיחות בהן דיבבר הרבי אודדות
שתדלנו מא
ה'ליקוט' הש
ענניינים
שמתאימים גם
ש
אינם
לככאלה שא
מאנ"ש.
: íøéáñéù àåäù éî åøëù
ùé ñ''åñ éìåà
à''ë ì''åîä ìéáùáá àì íéñôãð úåøòääå ù''å÷ìäù(1
.øáã àîò
à ìéáùá
1 äøòä ìò ïîîñî éáøäå) íãéá ïéà øáãã àîòù(2
(à''éñ è''ìùú æåîú å''è úçéù
[íãé úçú=] ì''ðä é''çú ïéà íéðôáù àîîò íâù (3
,íéìéëùîì íéàúúî ïéà – úåèùôá øå÷îää ïééöìù (3
.ùîî ô''âñî äæ ïéàà æ''ëá ìáà

שיחותיו הק' בלקוטי-שיחות
"הההשקעה הרבבה והגדולה שהשקיע הררבי בהגהת ש
הרבי ציין עובדה זאת לא פעם בהגהוותיו
י
חוצה'.
ת בעיקר ל'ח
הייתה מיועדת
שיש
שיחות' ,כשהוא מדגיש ש
ועד להפצת ש
שיחות במהללך הכנתן ללדפוס ב' ד
לש
שמתאימים ל'חוצה'.
שונות וביטויים וכדומה ש
לההשתמש בלש
שאת להשמיט ביטויים ומוושגים המוככרים
ת
משנה לשנה תבע הרבי ביתר
"מ
משל
מקומם הורה לנקוט ביטוייים הידועים לכול .כך למ
לללומדי חסידוות בלבד .במ
שהו בסגנון :ההיכן
צייינו פעם 'מללמעלה למטה' ו'מלמטה למעלה' .הררבי הגיב מש
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ומי יבין זאת? במקום זאת ,כמדומה ,ההרבי
מצא ביטוי ככזה בש"ס ופפוסקים? י
נמ
תב' :קדושה משמיא'.
כת

שבו אמר ההרבי
תמוז תשל"א ש
ז
ט כאן קטע מיחידות חודש
מעניין לצטט
אה לאור שללהם
"בבנוגע לשינווי הלשון בההנחות ובשייחות בעבבודת ההוצא
תוב
אם זה יכול להקל את הההבנה לקורראים ולמעייינים ואין זזה לשון הכת
שונות"
או מאמר רז"ל אפשר לש
לההלן עוד דוגגמה חריפה לרוח הדבריים הנ"ל:
פרשת וירא כ' בבמרחשוון ה'תשמ"ז ,ררשם
ת
על עלי ההגההה משיחת שבת
ל
הררבי הערה חריפה ללעורכים )ההצילום
גיליון רפה ,ערב שבת-
ן
נדדפס ב'יחי ההמלך'
תש"ס עמ':((23
קודש פרשת וישלח ה' ש
[íéîòô
í
äîë=] ô"ë øáåãîä úåøîîì
[úåçéù éèå÷÷ì=] ù"å÷ì ìë úìéçúá
ú
íéù÷òúúî
,á"øòú
ø êùîä ãåîéìì [úåéäì êéøöù=] ì"öù ùéâãäì!!øáåããîä ìë ãñåéî æ"òå
:[íéîòô äîë=] ô"ë ïî÷÷ì íðåùìá - !!àø÷é
à äöôä - äææìå
.!!äöåçá øòèéééåå

שלל זאת ההרבי
תב שבו הציע הכותב גגירסה נדיררה ברש"י ,ש
מענה למכת
במ
)בבשנת תשל"ג( והוסיף:
,íéòîîåùäì øúåé ïáåîîä øåàéááå ïåùììáå ïôåàá [úåéäìì êéøö=] ì"ö - [úåçéù-éèå÷ìì=] ù"å÷ìì òâåððáå
.íáúåëù íé÷åéãì íå÷î ììë ïéàå

בההזדמנות נוספת ציין הרבי:
ùé éìåãâ ìëã 'åëëå úåèéùä øàááìå øøáìå äæá áøòì
á éìáî - úååèùôá äøáñä éô-ìò ãåîéì åðù
ùé
ìàøù
.éôè
ô éìòî èåùôãã ìë - äæë ãåîéììáå
~ 23
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:וההרבי הוסיף
.ñ"ùä ìòò åùåøéôá äøåúää ìò åùåøéôá (ìààøùé ìù ïáø] é"ùø
ù ãîìî äæ êøøãå

קודש כרך כד-באדר שני תשכ"ה )איגרות
ר
'הרבי בכ
י
שכתב
הננה דברים ש
:(עמ' שנה
מ
!íåìùå äëøøá
íéøáååãîä "íéðééðòä ïëåú" äãîìá äùâôù
ä
íéåùé÷ää úåãåà úáúåëë åá ,÷"ùöåîî äáúëîì äðòîîá
ù úáù úåçéù
ùá
.åéèøôì ãéîú àì ìáà åúåììëá ïéééðòä äðéáîù ,ùãå÷
úðáääá íéðåù íéâåñì íéëééù ïë íâ äææ ãåîéìì íéàáäù
ù ïååéë ,íé÷ìç äîë
ä ïðùé ,úåøåîààä úåçéùá ììëáå
úåììëë úðáä ìò óñåð åéúåòéãéì äîéàúúî åúðáäù ïééðòò àåöîì ìåëé âåññ ìë - ïäî úçà ìëá ìáà ,äøåúúä
.'åëå ÷ìç
÷ ãåòå ÷ìç ãåò
ã ïéáú éàãååá äøåúä ãåîéìá íã÷úúùëå ,àåää ïë äéìà òâåðáá íâ çèáå ,ïééðòòä
ï
éãëá íéøôôñ ãåîìì ïééðò ïéàå
äøåúä úðáäå ãåîéìáá íã÷úäì íà éëë ,êøãä åæ àì éëë ,úåçéùä åìà ïéáäì
,ïåùààø ÷øô óåñ äøåúú ãåîìú úåëìääá ï÷æä åðáø úààøåäì íéàúúù- ,éø÷éòä äãå÷ðááå ,ãòö ãçà ãòòö
úàøé øåãç ,äùòî éãéì
é àéáî ãåîéììä äéäéù - ø÷éòòäá úåìãúùäù
ù íéùð ìù äøååúä ãåîéìì òâåððá
(.ì"ðä ú"ú úåëììäá ë"â ïáåîë) íùä
í úáäàå íù
ùä
.äæá è"åùáìå ìëáá äçìöäì äëøááá

קוטי שיחות דוקא
יחס מיוחד ללק
ס
 חסידים ציינו את ייובל.לנשיאות הרבי מה"מ
ת
 שנה30 שנת תש"מ צציינה
ספרי
 בפתח דבר של אחד מס.שלשים בכל הספרים שייצאו לאור בבשנה ההיא
הש
ספר
העורכים את התאריך בו יצא הס
ם
 צציינו,שנדפס אז
 ש,כ"ק אדמו"ר ההרש"ב נ"ע
.השלשים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
ם
שנת
אור בשנת תש"מ שהיא ש
לא
 שההרבי רצה שתייאור השנה כשנת.א.קו"ש! ז
 "שייך להלק:שורה זו וכתב
הררבי השמיט ש
אות כ"ק אדמ
שלשים לנשיא
הש
מו"ר שליט"א ייהיה שייך אך ורק ללקוטי שיחות ולא לככל
.נשיאינו
ו
ספראחר מרבבותינו
ס
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מצווה מקיבבוץ דתי ששיגר לרבי
הרבי לנער בר-מ
י
שנת תשל''ח כתב
בש
העעתק מדרשה שנשא לררגל המעמד
"– íâå úåçéù éèå÷ìää úà äúà ãîåìì øùà êìù äåöîî øáä úùøã ÷úúòá éúåàøá äúéééä äîéòð äòúôää
."äáåèì êááì úåìàù
ùéî ìë àìîé íù
ùäå ,íéáøì ïáåîîä ïåðâñá íðëåú úøéñîá äçìöäää

תרגמים .כך ,למשל ,הוררה הרבי להררה"ח ר' ישרראל
רבות ניתנו למת
הווראות ת
העניינים" -
ם
אודות התרגוום של "תוככן
ליייבוב ז"ל ,ייו"ר צאגו"ח באה"ק ,א
שהמתרגם יעיין במראי
ם
אשר זהו בתנאי
מות.
המקומ
בתשל"א תורגגמו במרווקו השיח
חות
תית .הרבי כתב להם" :ואשרי חללקם
לצרפת
וכו' וככו'".

השיחות
הדפסת וומשלוח ה
מו לערוך את
לאחר שחברי ההוועד סיימ
השיחה ,והרבי ההגיה את הש
ה
שיחה היו עלי
ה
ההגהה עוברים לבית הדפפוס של ההרב
ש
י
הירש גנזבורג .שני
מרדכי חן והרב צבי
חסידים אלה עבבדו לילות כימים למ
מען
הוצאת השיחות בבאופן של ' ה
ת
זה קלי ואנווהו'.
סרו את השיחה
לאחר ההגהה הרראשונה ,מס
ב
ספת,
לרבי להגהה נוס
ושוב היו השנניים
את הנחוץ תיקון .מככיוון
עומלים לתקן א
ם
תה תקופה לא היו מח
שבאות
חשבים ,הרי כל
ההערות מחדש במ
ת
ה
הווספת
הערה היה מצרייך הקלדת כל
מכונת תקתוק...
עבבודה זו היייתה נעשית לעיתים קררובות בשעות שאינם מן היום וא
אינם
מן הלילה...
השלב הבא בבהפצת השייחות ,היה ההמשלוחים .בשנים הרא
אשונות לא היה
תדלותו של הרב יקותיאל מנחם רראפ,
חים מסודר ,עד שבהשת
מערך משלוח
חברת אל-על ,כי החבררה תוביל א
הווסכם עם ח
את השיחות לארץ הקודש,
ובבתמורה ייככתב בגב הללקוטי-שיחוות שהמשלוח נעשה בבאדיבות חבברת
מסודרים.
ם
את הסכמתו של הרבי ,ההחלו משלוח
אל-על .לאחרר שקיבלו ת
חים
~ 25
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התורה שבכתב כל יהודי ייכול
ה
כיום ,הן ממש כמו
השיחות כפי שהן ם
לללמוד את ההתורה ,ולהבבין את משמ
מעות הדבררים ,ויחד עעם זאת ,אפפשר
לההעמיק בה עעוד ועוד.
גם שיחותיו של הרבי מובנות לככל מי שלוומד אותן ,גם אם רמ
ם
מתו
חכם
לצד היהודי ההפשוט ,הרי התלמיד ח
תורנית איננה גבוהה בבמיוחד .ד
הת
אות.
מילה ובכל א
שיא ,ויגלה דדיוקים נפלאים בכל מ
בשיחה עומקים ש
ה
ימ
מצא
שבשולי השייחה.
אותן מראי-מקומות ש
נמצא דווקא בא
א
עוומק נפלא ביותר
רבבים מגאוני הדור שלמ
מדו את השייחות הביעו התפעלות מיוחדת דוווקא
מהמראי-מקוומות.
הררבי עצמו בביאר כמה פעמים ת
את העומק הננפלא שבהעערותיו .היו גם
השיחות היו שואלים את
מדי
ת
פעעמים שלומ
ה
לפשרה של העררה זו או אחרת,
הררבי
מכתבים מבבוארים
שיב להם במ
וההרבי היה מש
הייטב.
ולא היינו
פעעם הרבי ככתב הערה ללשיחה ,א
ת
טוחים שהצצלחנו
בט
לרדת לסוף כוונתו של
תב את
הררבי .מכיוון שכך ,העללנו על הכת
מה שהבנו ,ווכתבנו שלככאורה הכוונה כך.
הררבי השיב ללנו בזה הללשון :כמה כוונות
בזזה...
מלך חיים',
שוב לחזות ב'אור פני ך
כוולנו תקווה ש
תצא' .אגב,
שה מאיתי א
וללשמוע מתורתתו 'תורה חדש
הפעמים ,כאשר הרב זלמן חנין הגייש לרבי
ם
באאחת
שיחות חדש ,אמר לו הרבבי" :אז
ספפר לקוטי ש
שיח וועט קוממען וועט מען ערשט אנהויבבן דרוקן
מש
חלק מ' ראשי תייבות
ספפרים" ...יהי ררצון שנזכה בבקרוב ממש לללמוד מלקוטטי שיחות ק
מ'שיח תיכף וממיד ממש.
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)תרגום מאידית -חופשי בלי אחריות כלל(

לפני שמתקבצים מפינות רחוקות ,נדבר ענין מסויים; והוא בנוגע לקוטי
שיחות ,שהיה בזה "טענו בחיטים והודה לו בשעורים".
הכניסו מכתב ,היתכן שיופסק הלקו"ש ,זה הרי דבר טוב?  -הרי דבר זה
מתקבל אצלי עוד לפני זה ,ובמדה יותר גדולה.
)היה פעם רב  -הוא כבר נמצא בעולם האמת  -שהי' לו חוש הדיבור ,והוא הי'
"פה מפיק מרגליות" ,קרה פעם שהוא היה צריך לשמוע דרשות מאחרים
שדיברו לפניו ,ובשבילו נשאר בסוף לא יותר מכמה דקות ,אז כשעמד לדבר,
התחיל לדבר על גודל מעלת תק"ש ,שענינו שמישהו אחר תוקע והוא צריך
לשתוק ,כדי לשמוע קול השופר ,הרי זה מראה על קב"ע גדולה ,עד"ז  -אמר -
בנוגע לעצמו ,שעד עכשיו הי' מונח אצלו בפשטות שאלו ששומעים אותו הרי
הם מרוצים ממנו ,עכשיו הוא רואה ( . .
כל ההסברות שנותנים ,הרי הם שלא במקומם ,שמסבירים כמה טוב הלקו"ש,
גם אני יודע כמה הוא טוב ,ואדרבה יכולני להוסיף גם "נופך מדילי'" ,בפרט
ש"אדם חס על מעשה ידיו" ,וגם ידוע ש"אדם רוצה בקב שלו" יותר אפילו
מ"תשעה קבין של חבירו" ,שזהו אפילו בעניינים גשמיים ,כ"ש בכאלו עניינים,
שבנוגע ללקו"ש הנני נוהג לקראו וללמדו מתחילה ועד סוף עם כל המראי
מקומות ,לאחרי שכבר הודפס ,נוסף על )הלימוד וכו'( שהיה קודם . .
אלו שמקבלים )את הליקוט( אינני יודע כמה לומדים אותו ,לוקחים אותו מיד
וכורכים אותו ,או אחרים מעיפים מבט בקושיא ,יש כאלו שמסתכלים על
התחלת התירוץ ,אחרים שמגיעים עד לאמצע ,וישנם אחרים שמגיעים עד
לסוף ,בפרט באופן שזה נשלח אליהם ,שלא הם ביקשו אותו ,וגם הכתובת
קיבלו באופן כך וכך ,שלא שהוא ביקש את זה ,ומכיון שבכ"ז מקבלו ,הוא
כלפי,
עושה טובה ומסתכל בזה או יש כאלו שבכלל רוצים לצאת ידי חובה ַ
אבל עכ"פ להסביר לי המעלות של לקו"ש – לא צריך ,ואני יכול להסביר יותר
טוב ,כי אני התייגעתי עליו עם המראי מקומות ,ובמילא מובן ומוסכם שאצלי
הוא יקר.
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אלא שמצד כמה סיבות נהיו אצלי ספקות בענין הזה ,האם צריכים אותו ,ע"ד
עוד ענינים שאצלי היה מונח ללא ספק שהוא דבר טוב ,ואמנם כבר בהתחלה
ראיתי בזה הצלחה רבה ,אלא מכיון שאני נוגע בדבר כי הוא חידוש שלי ,לכן
העמדתי את הענין לבחינה ,ובחינה כ"כ קשה שבדרך הטבע היה צריך לצאת
שנצטרך להמשיך את הענין.
ע"ד כמו שנהגנו פעם לומר מאמר חסידות בכל התוועדות ,או כמו שהיינו
אומרים מאמר ביחוד בשביל התלמידים בחנוכה ,או מה שהייתי מלמד ניגון
חדש בכל שמח"ת ,והיה לי "קאך" בזה ,אלא שאני הרי נוגע בדבר ,ואינני רואה
מקום לספק בענין אמירת חסידות בכל התוועדות.
אלא שלפועל הראתה הבחינה על אי המשכת ענינים ,חשבתי לעצמי כיון שאני
הרי יודע שאלו ענינים טובים – למה שלא ירצו את זה?
אלא שיש גמרא "מוזרה" ,הגמרא מספרת שהיה זמן שהיו צריכים לגשם ,הגיעו
לחוני המעגל והוא התפלל עליהם וירדו גשמים ,אלא שירד יותר מדי ,ואמר
שהיהודים לא יכולים לקבל "רוב טובה".
לכאורה לא מובנת הלשון ,היה צריך לומר "רוב מים אינם יכולים לקבל" ,או
רוב גשמים אינם יכולים לקבל ,אבל הלשון "רוב טובה אינם יכולים לקבל" -
לכאורה לא הוא הענין! כי אמנם רוב גשמים לא יכולים לקבל ,אבל רוב טובה?!
אלא שמכאן סימן שאצל חוני המעגל היה בפשטות ש"רוב טובה" אינם יכולים
לקבל.
אצלי מונח בפשטות עד היום הזה שלומר מאמר חסידות בכל התוועדות הוא
דבר טוב ויציב ונכון וכו' ,שלכן עשיתי על הנ"ל בחינה שבדרך הטבע היה צריך
להראות שהענין ימשיך ,אלא שלפועל לא היה כך ,מכניס אני )שמוגל איך
אריין( לפעמים אמירת מאמר בתוך שיחה או כעין וכו'.
עד"ז ,שלקו"ש הוא דבר טוב ונכון – אין בזה שום ספק ,רק מכיון שאנחנו
"בשר ודם" יכול פעם להיות ענין עם טעות ,והרי לא מדפיסים את זה בשבילי,
אלא שגם אחרים יקראוהו וילמדוהו ,והודעתי ופירסמתי לפני כמה חדשים,
שזה נגמר בשבת בראשית ,ושיש בחינה על זה ,שהוא יתן את ההוראה האם
להמשיך ,ובדרך הטבע היה צריך ליפול ההוראה לטוב ,כי לא היה שום מקום
בדרך הטבע שהענין לא יבוצע.
~ ~ 29
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ח"ו לומר שחשבו לעשות לי "צחוק" ,או עד"ז ,או שזה ענין שאצל שני מונח
שהיה צריך להיות אחרת ,אלא הפירוש הוא שמלמעלה לא נתנו להם לבצע,
כדי שאני אקבל את ההוראה.
עונים לי שלקו"ש הוא דבר טוב ,אבל לא על זה מדובר ,ענו לי שפב"פ לומד
פשט בהוראה באופן אחר ,אבל כמו שדובר הרי זה הוראה בשבילי לא בשביל
השני ,ולכתחילה אמרתי שאינני רואה שום פירוש אחר בענין.
רוצים להסביר לי שלקו"ש זה דבר טוב – על זה כולם מסכימים! או שיש
מישהו שחושב שההוראה הוא באופן הפכי – ההוראה היא לא בשבילו אלא
בשבילי ,וחבל שמבלבלים אנשים אחרים על כתיבת מכתבים ,אין לי בעי' –
"תבא עליהן ברכה" ,אבל אין לזה כל שייכות לענין.
לכאורה זהו ענין של "רוב טובה" ,אלא ש"רוב טובה אינם יכולים לקבל".
חוץ מזה יש עוד ענין צדדי ,שפעם עוררתי ע"ז ,שפעם היה הסדר שהיו אלו
שנהגו ללמוד תו"א ,ובשבועות המאוחרות יותר  -לקו"ת ,או המאמרים שיש
להם שייכות לפסוק מהסדרה ,והנה יצא הלקו"ש ,אז סימן שזה הלימוד של
השבוע ,והוא עוד "שפיץ חב"ד" וטוען שמכיון שפב"פ אמר שידפיסו את זה
בשביל השבוע ,סימן שזה נוגע השבוע.
אבל באמת ,הנה כל השבוע הוא חושב שצריכים ללמוד את הלקו"ש ובמילא
איננו לומד שום תו"א ,ולקו"ת ,לקו"ש הוא גם לא לומד ,רק כשמגיע בין מנחה
לקבלת שבת זורק מבט לתוך השיחה.
ההסברה היחידה בזה היא ש"רוב טובה אינם יכולים לקבל" ,זה לא יותר מכאב
לב ,שבירות ממה שנפסק המאמרים בכל התוועדות ,ועד"ז בנוגע לחנוכה
ועד"ז בנוגע ללקו"ש ,ומכיון שזה שמח"ת זה לא יזיק לאף אחד.
עכשיו שמתחיל שנה חדשה ,שילמדו את המאמרים בתו"א ולקו"ת והדרושים
שנעמדים על הפסוקים של הפרשה" ,והפך בה והפך בה דכולא בה" ,ולא ישאר
זמן לכתוב מכתבים ולדאוג שהשני יהיה לו לקו"ש ,ושלום על ישראל.
ומכאן ולהבא שידברו רק אודות דברים המשמחים בגשמיות וברוחניות.
ויה"ר שאני אזכה שהדברים שחידשתי בעשרים שנים האחרונות שעוד לא
התבטלו ,שלא יתבטלו.
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תש

עד שנת תורה ,הן
שמנויים ,ד
שיהיה שנת אורה ושנה של כל הכ"ב אותיות ש
וש
אמר
תורת הנגלהה הו בתורת החסידות ובבשופי ,ושנככבוש את העעולם ,ע"י "א
בת
ה
מללכא עקר תוורא" ,שזה נההיה ע"י
תורה" ,תען לשונני אמרתך" ,וולעשות מהעעולם
ממש.
"דדירה לו ית' בבתחתונים" ,בקרוב ש
מו"ר מהר"ש )באמצעיתו (
((
תחיל לנגן ניגגון כ"ק אדמ
)כ"ק אד"ש הת
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אדמו"ר
ו
ממקבץ מיווחד  -סיפפורים על כ"ק
'מהו 'בחור חסידדי

ההקפות ,ללמד ניגון חדש ,וללתת
ת
משקה לאלו שמקבבלים על עצצמם

חור אחד ננכנס ליחידוות ואמר
בח
לכ"ק אדמו"ר שליט"א שרוצה
כ
לההיות
"בבחור חסידי "
".

השנה

ועענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בשנת תשכ"ד הזההיר הרבי שייקחו

בח
חמשה דבריים ניכר הההפרש בין

ספה בפועל ,ולא
אלו שיעשו הוס
רק ו

בתומכי-תמימים,

כמו בש
שנים שלפני-זה שהיו שלקחו

לבבחור של ישייבה אחרת :א( זקן ,ב(

משקה ולא הוסיפו בפועל .לא
אחר

שני זוגות
מקוה ,ד( ש
פייאות ,ג( מ

אנ"ש
נמנעו רבים מא
ו
דברים אלו,

תפילין )רש"י ור"ת( ,ה( אבנט

אד"ש
מים לגשת לכ"ק ד
והתמימ

חור
בח

ד
שלומד

)ככנראה הכווננה להאבנט שעל
הצציצית  -המלביה"ב( .ואם
יעעשה חמשה דברים ו
אלו אזי
יההיה

"חסיידישער

בבחור".

תפילה
אנני צריך ללהתכונן לת
שנים תשט"ו-תשכ"ד נההג כ"ק
בש
שמחת-
שליט"א בליל ש
ט
אדדמו"ר
תורה

לפנוות-בוקר

לאחר

משך
הוספה בלימוד ההחסידות במ
הבבאה.
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משקה.

ולקחת

הרה"ח ר' אבא פליסקין עמד ליד
כ"ק אד"ש ,ולא ידע האם לגשת
ולקבל

משקה

לא.

או

לפתע פנה אליו כ"ק אדמו"ר
ואמר:

שליט"א

איר ווילט גאר קיין משקה ניט
נעמען? איך האב קיין צייט ניט,
איך דארף זיך גרייטן צום דאווענען
)= אינכם רוצים כלל לקחת
משקה ?אין לי זמן ,אני צריך
להתכונן

לתפלה!

הגיע לי מכתב מאחד מאנ"ש
ברוסיא ,וכשקראתי את המכתב

(

זה היה בשעה  6:00בבוקר ,וכבראז החל הרבי את ההכנות לתפלה!

נזדעזעתי )"בין איך פארציטערט
געווארן"( :על מה מתאונן ודואג
החסיד? על זה שיש לו מחשבות
זרות בתפלה! מדובר אודות אחד

דואג על מחשבות זרות בתפלה

שאין לו מה לאכול ,וחייו נתונים
בסכנה ,ועל מה הוא דואג על

ראביי קונסרבטיבי שהיה אצל כ"ק

מחשבות

אדמו"ר שליט"א ביחידות יצא מלא
התפעלות ,ואמר שהרבי סיפר לו:
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זרות

בתפלה!

מקבץ מיוחד  -סיפורים על כ"ק אדמו"ר

ובלבד שיכוון

ההסתלקות

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר פעם:
"אחד

ואחד

המרבה

הממעיט

תלויה

בשנה הראשונה לאחר הסתלקות
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ דיבר כ"ק

ובלבד שיכוון לבו" ,ולכן אל יפול

אדמו"ר

לב האדם כשרואה את חבירו עושה

שמחת

יותר ממנו ,כי תובעים מכל אחד

דיבורים

שיעשה רק זה ששייך אליו ,אך כל

הסתלקותו

של

אחד בהדברים השייכים אליו צריך

מהוריי"צ,

ואמר

לבו.

לכוון

בהראש!

שליט"א
בית

)בהתוועדות

השואבה
מבהילים

תשי"א(
אודות

כ"ק

אדמו"ר

בין

השאר,

שחסידים אלו שהרבי חי אצלם גם
עתה  -הרי הם ממשיכים לקבל את

בגשמיות

ההשפעות של הרבי גם עכשיו.

אחד מאנ"ש סיפר לכ"ק אדמו"ר

ואלו

הק':

שליט"א בהיותו על יחידות שחזר

בחיי משה רבינו ראו בגלוי איך

דא"ח ברבים ,ומזה באה לו אחר כך

שכל הענינים הרוחניים והגשמיים

בגשמיות.

היו נמשכים על ידיו והם :המן לחם

חזרת

דא"ח

טובה

טובה

גדולה

היו

תוכן

דבריו

מן השמים ,ומים מבארה של מרים,
אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:

וענני הכבוד שהיו מכבסים בגדיהם

הלוואי היו כולם יודעים ומכירים

וכו' .אך לאחרי הסתלקותו של

אשר חזרת דא"ח היא פשוט טובה

משה ,הנה אף שארז"ל "משה לא

בגשמיות.

מת" ,אך כיון שלמטה מעשרה
טפחים חסרה מציאותו  -לכן
נפסקו גם ההשפעות הבאות על
ידו.
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אמנם ,אלו שמשה חי וקיים אצלם
גם עתה למטה מעשרה טפחים,

הצער של הקב"ה

הנה הם מקבלים גם עכשיו את

שני אחים שהלכו בשנת תשכ"ב

ההשפעות הבאות ממשה )המן
והבאר

הכבוד(

וענני

לארגן

סדר

פסח

ציבורי

לסטודנטים מהאוניברסיטה ,סירבו
לקבל
וציוה

כסף
כ"ק

על
אדמו"ר

ההוצאות.
שליט"א

שימסרו להם :שיקחו את הכסף,

לראות את הטוב
הרה"ח ר' שמואל הלוי לעוויטין

והצער שיש להם מלקיחת הכסף

סיפר ,שפעם נכנס ליחידות אצל

אינו מגיע להצער שיהיה ח"ו

כ"ק אדמו"ר שליט"א בעשרת ימי

להקב"ה מזה שליהודים לא יהיה

תשובה,
שבחסידות

ואמר

לכ"ק

מבואר

אד"ש

שעל

סדר.

ידי

העבודה של עשרת ימי תשובה,

לא

להתבייש

במנהג

חסידים

רואה האדם שאינו כפי הכוונה.
סיפר הרה"ח ר' בערל בוימגארטן:
ויאמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בחג הסוכות תש"ב או תש"ג קודם

וואס עפעס ניט כפי הכוונה ,מען

התפלה אחר שברכו על הלולב,

איז יע כפי הכוונה! )מדוע הינך

נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לסוכה

אומר שאיננו כפי הכוונה ,הרי זה

ב 770-וחילק מזונות לאנ"ש

הכוונה(.

והתמימים ,אחד החסידים ניגש

כן

כפי

לכ"ק אדמו"ר שליט"א והעיר :הרי
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ה
זה

אוכלים
ם

שחסידיים

הוא
מזזונות לפני התפלה א
אך
מפני החלישוות וכו' ,ך
זה
מדדוע צריך לעשות ה
בפפרהסיא

?

לו

כ"ק אדמו"ר

ועענה

שליט"א:

מנהג

מיט א

חס
סידים איז נניטא וואס צצו
סידים אין
שעמען זיך! )עעם מנהג חס
מה

לההתבייש(.

באחד המאמרים ההראשונים )ד"ה
תשא תשי"א( אמ
כי א
מר כ"ק אדמו"ר
שליט"א

יללך

קודם

ה
למקוה

שכותב

:

איתא בבלקו"ת )תבווא מג ,ב( שבכל
יום צרייך להיות שלשה הכנות לפני

תב מכתב
מעעשה באחד מאה"ק שכת

לימוד החסידות .ב(
ד
התפלה :א(
ה

לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,וכ"ק אד"ש
כ

הליכה למקוה .ג( נתינת הצדדקה.

הש
שיב לו :בדדרך כלל ננוהג אני
והשמות וכו' על
ת
תבים
לההזכיר המכת
הצציון ,ולכן ,מכאן ואיילך ילך
מקוה
למ

שכותב.

קודם

שהם
הטוענים שכיון ש
ם
שנם
אך יש
צריכים לחדש חידדושי תורה ,וולכן
ם
להם זמן לכך .ווהגורם לכך הוא
אין ם
שחושב שהת
כיון ש
תורה היא שלו

קב"ה
הק

ציוהה:

טבול
לט

במיים

ללמוד

חסידות

ולתת

צדקה

"תורתו" ,והוא צרריך לחדש עם
שכלו ההאנושי ,ולכן מונע את עצצמו
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תש

משלושת

ההכנות

הללו.

וכ"ק

אדמו"ר

שליט"א

אמר
א

תוב בעצמו ,כי
מר לו שיכת
לו:תאמ
אך אם היה לוומד תורה מפפני שהיא
ך

קורא
כאשר אני קורא מכתב ,הנני ק

ורצונו של הקב"ה ,אם כן
ו
חככמתו

גם מה שכתוב בין השוררות!

אייך יכול ללהיות שהכננות אלו
שהקב"ה ציוהה )"דער אויבבערשטער

חד ב"תומכי תמימים''
יום אח

אט געהייסןן "):ללמוד חסידות
הא
טבול במים )גיין אין וואסער(
לט

שאל את כ"ק
"אחד מאנ"ש ש

שיהיו מניעה מלימוד
וללתת צדקה ש

אדמו"ר שליט"א אודות בחוור

תורה.
הת

שיבה ,אך אם
המוכן ללכת ליש
מים"
תומכי תמימ
ישלחו לישיבת "ת
אילו
רק זמן קצר ,וא
יוכל לללמוד שם ק

בין השורות
ן

חרת יוכל לללמוד
ילך לישיבה אח
אם ך

אח
חד מסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א

שאלה היא לההיכן
מה שנים ,והש
שם כמ

מככתב עבור ידדידו .

עדיף

לשולחו?

שליט"א:
ט
ענה לו כ"ק אדדמו"ר
מים",
תומכי תמימ
חו אותו ל"ת
ישלח
אחד,
אפילו יהיה שם רק יום א
אחרי
ומפליא הדבר שלפועל א
שנכנס ללמוד בבישיבת "תוומכי
שיבה
מים "נשאר ללמוד ביש
תמימ
~ 37
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משך

כמה

שנים.

וכמה

פעם התאונן חסיד ביחידות לפני
כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות ענין
מסויים שאינו יכול לעשותו כיון
עייף.

שהוא

אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א :
כתוב "ואתה עיף ויגע" ,מדוע? -
כיון ש"ולא ירא אלקים" ,שחסר
שהכוונה

ביראת שמים.

אינה

אליו.

"הובא כמה וכמה פעמים פתגם

דבר מלכות

והוראת רבותינו נשיאינו" :טראכט

אחד מאנ"ש כתב מכתב לכ"ק

גוט וועט זיין גוט" )חשוב טוב

אדמו"ר שליט"א בחודש אדר ,בו

ויהיה טוב( ,שהכוונה שהמחשבה

מבקש ברכה עבור אחד שהיה

מועלת בזה ,בהיפך מזה הממציא

חולה מסוכן ל"ע ,וכבר התייאשו
ר"ל.

ממנו

מחשבות

באופן

הפכי.

"ולמרות שנמצאים בחודש אדר

ויענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א בזה

שנצטווינו להרבות בשמחה שרוי

הלשון :לפלא אז מען רעדט און

בעצבות וכו' )-עיין תניא בזה(.

שמדברים

וחותמים בדבר מלכות" :טראכט

מען

רעדט

)לפלא

ומדברים אודות זה( ,וכשמגיע

גוט וועט זיין גוט"  -הנראה

לפועל חושב כל אחד ואחד

ונגלה".
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לקיים

סוף הסיפור היה ,שהחולה הנ"ל

אפשר

הבריא לפתע להפתעת כל

הנהלת ישיבת "תומכי תמימים"

הרופאים.

במונטריאול כתבה לכ"ק אדמו"ר
שליט"א

כשקוראים עיתון לפני השינה...
פעם ציוה כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאחד מהחסידים לקרב את יהודי
פלוני .פעם נכנס החסיד לכ"ק
אד"ש ואמר שהוא מודאג מאוד
אודות

יהודי

הנ"ל

אמר

לו

שתלמידי

משקיעים

חלק

גדול

התמימים
מזמנם

בהפצה ומבצעים ולכן יש להם
חלישות בלימוד ,וביקשו שכ"ק
אדמו"ר שליט"א יצווה להתמימים
להגביל את ההתעסקות במבצעים
באופן שלא יפריע ללימודים.

משום

שלאחרונה יצאו מפיו דברי כפירה.
כ"ק

שניהם

אד"ש:

הנני מכיר אותו .דיבורים אלו הם
סתם דיבורים ,וכנראה קרא עיתון

אמר להם כ"ק אדמו"ר שליט"א
בזה

הלשון:

"אפשר

לקיים

שניהם".
הרבי

תמיד

קלע

למטרה

)"פייפער"( לפני השינה ,וכאשר
קוראים עיתון לפני השינה ,
מדברים למחרת דיבורים כאלו.

באחת

ההתוועדויות

בשנה

הראשונה )ש"פ ויגש( סיפר כ"ק
אדמו"ר

שליט"א:

כ"ק מו"ח אדמו"ר היה מוכשר בכל
התחומים כמו רכיבה על סוס,
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למטרה.

קלליעה

וההוסיף :שמעתי מהרה"ח ר' אלי'
נסע עם כ"ק
אלטהויז שפעם ע
ז
חייים
ו
מו"ח אדמו"ר בחיי אביו כ"ק
אדדמו"ר( מהוורש"ב( נ"ע ,ובעברם
המיועד לקליעה
ד
סמיכות למק
בס
קום

מקום לא ידע ללנהוג במכוננית.

הר"מ צריך לללמוד חסיידות
גם ר
פעם בבהתוועדות )בשנת תשי"ב(
חד
אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לאח
מהרמי"ם בישיבה:

מטרה .הציעע ר'
למ

לפפעמים

לכ"ק
אללי' חיים כ

שכוח שהוא ר"מ
לש

צצריך

מו"ח אדמו"ר -
ו

בננגלה,

לא
אלי' חיים היה

ם
קודם
סידות
חס

בררייטקייט
לההתחרות

-

תפלה ,ועל-יידי-
הת

יחד

ה
זה

טרה,
קליעה למט
בק
וכ"ק
כ

ולללמוד

ישפיע

על

הת
תלמידים בננוגע

מו"ח

ם.
אדדמו"ר הסכים
חיים סיפר :הפפלא היה
ם
ור' אלי'
ר
למטרה ,ואילו
ה
שהרבי תמיד קלע
חטאתי את המטרה!
אנני תמיד הח

לללימוד

תורה
הת

בייראת

מים.
שמ

להביא את הילדים
ההתוועדויות)בשנת תשי"ב(
ת
באחת
דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א שצצריך

אף שכ"ק מו"ח אדמו"ר היה
וא
מווכשר בכל תחומים אללו  -מכל

להביא

להתוועדוויות

גם

את

הילדים הקטנים בבני שלש ש
ם
שנים
שיידחפו )"שטופן זיך"( בין
כדי ש

~ ~ 400

תשורה משמחת הנישואים של מנחם מענדל יעקב ודבורה לאה בנהאמו

לכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות מצבו

חסידים.
וסיפר על אחד שבהיותו בכותאיס

וביקש

בגרוזיה ראה יהודי שהביא את בנו

ואמר

הקטן

לה"סיום"

שאלו

אותם"

בערב

פסח.

ברכה.
כ"ק

אדמו"ר

שליט"א:

שילחשו לחולה באוזנו שסיפרו לי
את מה שקרה ,ושילחשו לו את

:און

ראזווי

שמי

ושם

אבי

.

פאנימאייט"? )האם הוא מבין(?.
ענה להם :אני ראזווי פאנימאייט ?
)והם )הגדולים( מבינים( ?
לחשו את שמו של הרבי והתעורר

התמים הנ"ל עשה כן מיד ולחש
באזנו שסיפרו זאת לכ"ק אדמו"ר
שליט"א ולחש באוזנו את שמו הק'
של כ"ק אדמו"ר שליט"א ושם אביו
הרה"ק הרלוי"צ ז"ל ,ולפתע פקח
החולה את עיניו ,ומיד הכיר את

בחורף תשי"א מצאו את הרה"ת

העומדים סביבו ,הרופאים היו

הר' אברהם סייקינס פצוע קשה

המומים ואמרו שזה ממש נס על

באמצע הרחוב ללא הכרה ,ולקחו
אותו מיד לבית הרפואה ,והוא שכב
שם שלשה ימים ללא הכרה,
הרופאים התייאשו ממנו ואמרו
שח"ו

אפסה

כל

תקוה.

אחד התמימים שטיפל בו טלפן
למשרד המל"ח וביקש שימסרו

טבעי!
אני אוהב יותר את זה שמדבר
ביחידות אחרת כשדיבר הרבי עם
אחד מאנ"ש אודות אלו שכותבים
ואומרים לרבי את הכל ,ואלו
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ששותקים התבטא הרבי :ישנם שני
סוגי שוטים :אחד שמדבר ,ואחד

שברצונו לקבל ברכה כמו שקיבל
פלוני

זה

בענין

.

ששותק ,אך אני אוהב יותר את זה
שמדבר.

ויאמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:

איך נעשים כלי לדבר רוחני?
חסיד אחד התאונן לפני כ"ק
אדמו"ר שליט"א שאינו 'כלי' לדבר
רוחני

וביקש

ברכה

על

זה.

הנני נאלץ לא להתפעל ולומר לכם
את האמת ,שנתינת ברכה הוא ענין
שנוגע וקשור בשורש הנשמה!
)ולכן לא שייך לבקש שרוצה
ברכות כמו פלוני  -המעתיק(

ענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:
הרי בשעה שמגיע לאכילה הרי הינו
בורר לעצמו חלק יפה ,ואם חסר
מעט מלח הוא מוסיף מלח ,וכיון
שמונח )ליגט( בשאול תחתית אם
כן איך יהיה 'כלי' לדבר רוחני?

אצל הרבי לא שייך בעל כרחו
הרה"ח ר' מ"מ קונין היה סובל
צרות מזוגתו בזיווג שני ,והיה
תמיד אומר שהסיבה לצרותיו היא
כיון

שהפציר

בכ"ק

אדמו"ר

מהוריי"צ עד שקיבל את הסכמתו
קשור

בשורש

הנשמה

באחת ההתוועדויות )בשנת תשי"ב(
ביקש אחד מאנ"ש מכ"ק אדמו"ר
שליט"א ברכה עבור אחיו שיזכה
לצאת ממדינת רוסיא ,ואמר לרבי

לשידוך.
באחת ההתוועדויות )ש"פ שמיני
תשי"ב(

אמר

לו

הרבי:

השי"ת יעזור לכם להבין שאצל
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הרבי לא שייך בעל כרחו ,וכיון

אד"ש ,ששמע את הבכיות מחדרו,

שהרבי הסכים לכך הרי זה מפני

טלפן אל הריל"ג ושאלו מי בוכה

בכך.

ליד דלת חדרו .כאשר סיפר הריל"ג

שרצה

כל הנ"ל ,אמר לו הרבי לגשת אל
האשה ולומר לה ,שאם היא
מאמינה לו  -שהרי אם הגיעה אליו

אם את מאמינה

הרי

לי...

זה

סימן

שמאמינה בו  -הרי
הוא אומר לה

פעם הגיעה אשה

שכעת הוא לא זמן

ל,770-

וביקשה

מקובל

להיכנס

להיכנס

ליחידות

ליחידות ,ולכן שלא

אצל כ"ק אד"ש

תיכנס.

ולבקש רחמים על

כאשר הריל"ג אמר

אביה ,שלפי עדות

לאד"ש שהיא רוצה

נמצא

לקבל

הבטחה

שאביה

יבריא

הרופאים

במצב אנוש .מכיון
שלא היה זמן של יחידות ,סירב

ממחלתו  -אמר לו אד"ש למסור

המזכיר הריל"ג לאפשר לה להיכנס,

לה שהרופאים טעו באבחנתם,

אולם היא התעקשה ,ונעמדה ליד

יבריא.

ואביה

בודאי

דלת חדרו של הרבי ופרצה בבכי.
מסר הריל"ג לאשה את דברי אד"ש,
אולם האשה לא נרגעה ,והוציאה
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מברק שקיבלה מארץ ישראל ,שם

שהתלבש

כותבים הרופאים שמצבו של אביה

ולבושים מאירים יותר )ליכטיקערע

אנוש .הריל"ג אמר לה שוב את

לבושים( ,ולמי זה איכפת  -כיון

דברי אד"ש ,ולבסוף היא נרגעה

רבי!

והלכה

בלבושים

שזה

אחרים

אותו

לדרכה.

כעבור שבועיים באה האשה שוב,

אחד התמימים שהיה חולה ל"ע

וביקשה מהריל"ג למסור לאד"ש

ושכב בבית הרפואה ,היה בעצבות

את תודותיה ,כי באמת הרופאים

ובמרה שחורה ,וכתב על-כך לכ"ק

טעו ומצבו של האב לא היה כל-כך

שליט"א.

אדמו"ר

אנוש ,וכעת הוא מבריא במהירות.
ואמרה האשה ,שכעת היא מבינה

שלח לו כ"ק אדמו"ר שליט"א

מדוע לא רצה הרבי שתיכנס אליו -

מכתב

ואיחולים

כי כעת התברר שכל דאגתה הייתה

לרפואה שלימה ,והרבי סיים את

בטעות...

המכתב :לומדים חסידות שוב

עם

ברכות

ושוב ,וכשמגיע לפועל היכן
אותו רבי; לבושים מאירים יותר

הבטחון?

באחת ההתוועדויות )ש"פ מקץ

לימוד

תורה

בעיון

תשי"ג( ראה הרבי שאחד מזקני
החסידים שבור מהסתלקותו של
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ וכו'.
פנה

אליו

הרבי

ואמר

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לאחד
מאנ"ש

לו:

זה אותו רבי עם אותם הנהגות ,רק

ביחידות:

מה שארז"ל )ב"ק פב ,א( שלא
ישהה אדם שלשה ימים בלא לימוד
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התורה  -אין הכוונה רק אם לא

לפתע הרצינו פניו הק' של כ"ק

למד לגמרי ,אלא אף אם משך

אדמו"ר שליט"א ואמר בזה הלשון:

שלשה ימים אלו לא למד תורה

צריך להשקיע בחינוכם ,כי ילדים

בעיון ,הרי זה נחשב כאילו שהה

אלו ילכו לקבל פני משיח צדקנו

תורה!

בימינו!

בלא

במהרה

אחד מאנ"ש סיפר לכ"ק אדמו"ר

לכתוב הכל

שליט"א ביחידות אודות התוועדות
מסוימת בה רק אמרו לחיים וניגנו

אחד מאנ"ש אמר לכ"ק אדמו"ר

ניגונים חסידיים ולא דיברו

שליט"א

מאומה.

שאנ"ש לא רוצים לכתוב לכ"ק

אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:
צריך

בהתוועדות

לומר

דבר-

מלכות ,שיחה או סיפור ,ואם לא
אין

התוועדות!

זה

עם הילדים יקבלו פני משיח!
באחד היחידויות דיבר כ"ק אדמו"ר
שליט"א עם אחד מאנ"ש אודות
החינוך

של

ילדי

כפר-חב"ד

בעת

היותו

ביחידות

אדמו"ר שליט"א דברים בלתי
רצויים.
אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:
שטויות ,שטויות ,צריך לכתוב הכל!
לכתוב "ב"ה" בראש המכתבים
כמה מהתמימים שהיו במרכז
שליחות בקיץ בפנמה ,קבלו מכתב
מאחד

האנשים

שקירבו

שם,

והכניסו את המכתב לכ"ק אדמו"ר

באה"ק.
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שליט"א.

חיצוניות לגבי הפננימיות ,והוא רק

ענה על זה,
כ"ק אדמו"ר שליט"א ה

הפנימיות ,אך כאשר ח
ת
אל
חיזוק א
חסר

בהזדמנות זו כדאי
ת
וההוסיף בזה"ל" :

בפנימיות אין מקום לחיצוניוות".

לעעוררם לכת
תוב בראש מכתבים

של"ב
]ובהתווועדות דיום שמח"ת תש

שלהם ב"ה ,ווכו"כ תועליוות בזה".

שום
שהפסיק מנהג זה מש
ק
אמר הררבי
שלא נניצלו את זזה כפי הרראוי,
זה בבחינת "רוב טובה א
והרי -ה
אינם
ייכולים
לקבל''[.
ל

מי חנוכה -
דמ
חייזוק הפנימיוות

שי"א
בבר"ה ה'תש
שאל אחד א
ש
את

ציצית בעת השיננה
ת

שנים תשי"ב-
בש

ההרבי

אוודות

תש"כ נהג כ"ק

מנהגנו
מ

ללבוש

אדדמו"ר שליט"א

א
את הטלית קטן

של
בננר החמישי ש

שינה,
גגם בעת הש

חננוכה

מר
לומ

וולכאורה יש בזה

שיחה

מיוחדדת

עבור

תלמידי

חר-כך היה נוותן להם
תמימים ,ואח
הת

משום "בל תוסיף" כי "לילה לאו
זמן

ציצית

הוא?"
א

מי חנוכה )דולר
של כסף(.
ל
דמ
שליט"א:
ט
ענה ללו כ"ק אדדמו"ר
משנת תשכ"א ואילך הפס
ומ
סיק הרבי

בל תוסיף" הוא
האיסור של" ל
ר

נוהג זה .ובחננוכה תשכ"א התבטא

ספה
שיש בו הוס
שים מעשה ש
כשעוש

הררבי אודות זה" :מעות חנוכה הוא

על קיוום המצוה ,וכיון שלביישת
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טלית קטן עעצמו )בתור בבגד( אינו
הט

שאני חלש ,ללכן
למלאות ,אך כיון ש
ת

ת
מצצוה ,וקיום מצות
ציצית נעשית

אני מבבקש ברכה שיהיה לי כוח

בדדרך ממילא  -לכן אין בזזה משום

ת
למלאות

תוסיף".

"בבל

מעורריים

ת
את

את

השליחות...
ת

השליחוות

צריך

למלאות

מים
רחמ

מיד!
תמ

נכנס ליחידות לכ"ק
תמימים ס
אחד הת
שליט"א,
ט
אדדמו"ר
שאין
אמר לרבי ש
וא

חד ממזכיררי
אח

מוד,
לו חיות בלימ
ו

שכ"ק
הררבי סיפר ש
אדדמו"ר שליט"א
רצצה לשלוח א
אחד

ובביקש

מההרבי

שיעורר

רחמים

עלליו שיהיה לו

חות,
אנ"ש לשליח
מא
וההנ"ל כתב ללכ"ק

חייות

שליט"א,
ט
אדדמו"ר

ויעענה

חולה וחלש ולא יהיה
שכיון שהוא ח
בככוחו

וביכוולתו

אות
למלא

את

אדמו"ר

מוד.
בלימ
לו

כ"ק

שליט"א:
ט

איז
תלמידי תומככי תמימים א
"אויף ת

מבקש מהרבי
ש
שליחות  -עעל כן
הש

טענדיק מעוורר רחמים ,מען
מען שט

מההשליחות.

מאכן כלים א
מער ניט ווי מ
דארף מ
אויף

שישחרר

אותו
א

עננה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מקבל

ן
זיין

זייי"!!

תוב בצורה ההפוכה :זה
שבתי שתכת
חש

תומכי תמימים
)על תלמידי ת

שאת השליח
דבבר ודאי ש
חות צריך

תמיד ,צריך רק
מעוררים רחמים ת
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לעשות כלים לקבל את זה( .

ברצונו לעיין בלשון הגמרא בפנים.

ומזה נראה את גודל היוקר של
תלמידי

התמימים

אצל

אדמו"ר

כ"ק

לאחר שהרבי סיים לעיין בגמרא

שליט"א.

המשיך לדבר בענינים אחרים תוך
כדי אחיזת הגמרא בידיו הק'.
כשראה זאת אחד מאנ"ש שאל את

דוחה

את

ביאת

המשיח!

הרבי אם יכול הוא לקחת את
הגמרא ,כי אולי קשה לרבי לאחוז
הגמרא.

את
כ"ק אדמו"ר שליט"א התבטא פעם
בחריפות לאחד שדיבר עמו אודות
יום העצמאות ,וזה לשונו הקדוש:
ביום זה דחו את ביאת המשיח
בחמישים שנה! ומי שנוקף אצבעו

ענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:
"א רבי'ן איז תורה ניט שווער !!")
לרבי ,התורה אינה כבידה( .

הקטנה בנוגע לזה ,הרי הוא דוחה
המשיח!

מלחמת הגנה ומלחמת תנופה

לרבי  -התורה אינה כבדה!

בחול המועד פסח תש"כ ,כשיצא

את

ביאת

הרה"ג
באחת ההתוועדויות )ש"פ שמיני
תשי"ב(

הזכיר

כ"ק

אדמו"ר

שליט"א

מאמר

חז"ל

שהובא

הרב

אפרים

יאלעס

מפילדלפי 'מיחידות אצל כ"ק
אדמו"ר שליט"א )כמנהגו בכל
שנה(,

בגמרא ,וביקש להביא לו גמרא כי
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משמעות דבררי הרבי היו שעבודת
מהוריי"צ(
חוותנו )כ"ק אדמו"ר מ

בא עד
המשיח כמחז"ל "איין בן דוד א
ח
שיכלו

כל

שמות
הנש

שבגוף".

הייתה בבחינת מלחמת הגננה ,ולכ"ק
ט"א מסר ת
אדדמו"ר שליט
את העבודה
מלחמת

אופן
בא

של

שייך
ש

להכנוות

תנופה.
מדוע

להסתבך

צריך

מנהגו של הרבי כשחוגר את
מחזירו כרך על
האבנט )גארטל( מ
לביאת

משיח

גבי כרך )כדברי הרמב"ם בהללכות
סידי
מקדש סוף פ"ח( ,ולא כחס
כלי המ

פעעם בהתוועדדות )בשנת תשי"א(

אבנט
קפל את הא
שנוהגים לק
פולין ש

מזזג כ"ק אדמוו"ר שליט"א בבידו הק '

שכך
שמסבבים את הגוף ,ש
ם
בכל פעעם

משקה לכמה מהתמימים ,ובירכם

מחזיק

שידוכים הגונים .
בש
וההרבי הוסיף ואמר:
מדדברים

כלל

הזמן

ת לביאת
אוודות ההכנות
משיח ,ושידדוך הגון
המ
וההקמת בית בישראל
הווא הרי קשוור ושייך
לההכנות

לביאת
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התפעלו מזה ,ובכל-זאת המשיכו
פעם שאל אחד את כ"ק אדמו"ר

לשאול את רבותינו נשיאינו

שליט"א מדוע אינו מקפל את

שאלות ,גם בנוגע לענינים גשמיים,

האבנט?

וכך נהגו גם חסידים גדולים ביותר,
ורבותינו נשיאינו אכן ענו על

ויענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:
"וואס דארף מען פארבדרייען ,אז
מען קען מאכן גלייך"! )מדוע צריך
להסתבך כשאפשר לעשות ישר (.
הרבי"

נביא"

ממש!

ההתוועדויות

בשנה

שאלותיהם .ומזה יודעים שהמענה
של הרבי על ענינים גשמיים הוא
כיון
והרבי

שהוא
סיים:

"נביא
חסידים

ממש"
אינם

מתייראים מכך ,ואם יש צורך
שהרבי יהיה נביא הרי הוא גם

באחת

נביא!

הראשונה )תשי"א( ביאר כ"ק
אדמו"ר

שליט"א

את

מנהג

החסידים לשאול את הרבי שאלות
בענינים גשמיים ,ואלו היו תוכן
דבריו

הק':

אדמו"ר הזקן באגרת הקודש )סימן
כ"ב( שולל את ההנהגה "לשאול
בעצה גשמית כדת מה לעשות
בעניני העולם הגשמי" כיון שזהו
ענין ששייך רק "לנביאים ממש".
אך לפועל רואים שחסידים לא
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שתנה
הש

ממהות

למהות

והרבי

מסר

לו

כמה

עניינים

בחסידוות שבהם ייחשוב בכל יום
התמימים נכנס ליחידדות לכ"ק
ם
חד
אח

)חלק מ
מקונטרס ומעעין ,ומאמר ד"ה

אדדמו"ר

שליט"א,

האומנם

וההתאונן

דבר

תרמ"ג (.

ש
שכל

שעושה  -בין בלימוד בין

הת'

בההפצת המעייינות  -יש

הנ"ל

קיים

את

המצווה עעליו במשך ככמה

ו
לו מזה הרבה ישות ,ואינו

חדשים,

מזה .וביקש
יככול ליפטר מ

ואח"כ

ככתב

לכ"ק אדדמו"ר שליט"א

עצצה וברכה על זה.

שינוי.
שאינו רוואה שום ש

עננה לו כ"ק אדמו"ר

הרבי ה
ענה לו שלא יתפפעל

שליט"א :חשוב חסידות

אחר
וימשיך בבזה ,ואכן לא

בככל יום לפנני התפילה

חשב
ממושכת שח
תקופה מ

מעעשר דקות עעד ארבעים
מישים
חמ

ישב

אלקים

חסידות לפני התפילה,

דקות.

עליו איך שנשת
ו
ראו
תנה

הנ"ל לא הבין מהי כוונתו
נ

שלא
ממהות למהות ,עד ש

ק
הק' מעשר עעד ארבעים

יכלו

מישים ,והרבבי שראה עלליו שאינו
חמ
שוט ,פעם
מבבין אמר לו :כוונתי פש
ם
ה
ופעם זה יקח
זה יקח עשר דקות,
אררבעים

חמישים

דקות.

להככירו.

הרבי כן
י
שכדברי
והת' הנ"ל סיפר ש
שוב
היה שפפעם היה לווקח לו לחש
קות ופעם היה
חסידות עשר דק
ת
קות.
חמישים דק
לוקח ארבעים ח
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ונכנס לחדר המזכירות .היה זה
מן השמים עכבו את גזר דינה

בשעות הערב ,והוא ביקש מהרב
חדקוב שברצונו ליכנס מיד אל

בשנה הראשונה )בשנת תשי"א(

הרבי .הרב חדקוב אמר לו שהוא

היה יהודי אחד שבתו חלתה

ישאל את הרבי על כך ,והרבי ענה:

במחלה ממארת רח"ל ,ואושפזה
בבית הרפואה ,הרופאים לא נתנו
לה כל סיכוי ,ואמרו שנותרו לה
ימים ספורים ,אביה לא ידע מה זה
"רבי" ,אך אשתו שבאה ממשפחה
מסורתית אמרה לו שילך לרבנים

שיבוא מחר בשעה עשר בבוקר.
משך כל הלילה התהלך כסהרורי
והיה בטוח שבתו כבר מתה ל"ע ,
עד שפחד להתקשר לבית הרפואה
להיוודע אודות מצבה של בתו.

ולאדמורי"ם לבקש מהם שיצילו
בתם.

את

למחרת בשעה עשר בבוקר נכנס

הלך האב לכמה מאדמו"רי פולין

לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,והרבי אמר

והבטיח להם ממון רב בתנאי

לו :בתך עודנה בחיים ,מן השמיים

שיבטיחו לו שבתו תבריא ,אולם

עכבו את גזר דינה עד עכשיו ,אך

הם סירבו להבטיח לו הבטחה כזו.

עכשיו אין הדבר תלוי אלא בך.

בינתיים המצב הלך והחמיר והוא
ממש לא ידע את נפשו ,עד שפגש

האבא אמר מיד לרבי שהוא מוכן

אחד מאנ"ש שאמר לו שייכנס

לתת כל סכום שהרבי יאמר לו,

שליט"א.

בתו.

לכ"ק

אדמו"ר

בשמעו זאת נסע מיד ל770-

העיקר

שיציל

את

אך הרבי אמר לו :לא לזה כוונתי ,
כוונתי היא שתקבל על עצמך
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לההניח תפיליןן בכל יום חול ,ואז

לכם -
מה אעשה ם
אמר לו הרבי :ה

תבריא.

הרבי )כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ( עשה

אבא כמובן קיבל על עעצמו מיד
הא

קיד )"אפיצעער"(
אתכם לשר ופק

החליט לשמור
ט
תפילין ,וגם
ן
לההניח

)
חייל (.
יכול להיות ל
וממילא אינו ל
א

שבת ,ובאורח פלאלפתע ננתרפאה

ואמר ר' פיניע :אם כן שההרבי

תך
בת

תו.
בת

י
אותי

יעשה

הררבי

לגננרל.
ענה

עשה

לו

הרבי :גגנרל

תכם לקצין
את

חייל
וח

אחת
בא

צרייכים

הההתוועדויו
ת

לההיות

)ש"פ

בביטול כיון

שלח
בש

שננעוץ

תשי"ד(
דייבר

תחיללתם

הרבי

בסופן,

אוודות

מה

ת חב"ד" .ההרה"ח ר'
"צצעירי אגודת

קיד )"אפיצעער"(
שאין ככן לשר ופק

פייניע אלטהוייז )שהיה בא
אותה עת

(.

)שאין

לו

ביטול

בנניו-יורק לרגגל חתונת בבנו( אמר
לההרבי שגם ההוא רוצה לההיות חלק
מ"צעירי

אגודת

חב"ד".

תכלית

ירידת

הנשמה

בבגוף

אנ"ש נכנס לליחידות אל כ"ק
אחד מא
אדמו"ר שליט"א ,ווהרבי דיבר עמו
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מקקבץ מיוחד  -סיפפורים על כ"ק אדדמו"ר

אוודות יציאה לשליחות במקום

תדע את כל הספריים?
מתי ת

מסויים.

תשי"ב בצהרריים
ביום י"ג ניסן ת

אחד לכ"ק אדמו"ר
מר אותו א
אמ

חדרו
הסתובב ילד מילדי אנ"ש ליד ח
ב

אי ששם
שליט"א :ברווחניות וודא

של כ"ק אדמו"ר שליט"א )כיון
הק' ל

יותר טוב ,אך בגשמיות
ר
יההיה לו

שאז

(.

שאר כאן.
יההיה עבורי יוותר טוב ליש

אותו:
כשראה אותו הרבבי שאל א
ה

ויעענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מדוע

מד?
לומ

שליחות( שתלוי
ת
בדדבר כזה )ככמו

ויענה הילד:
מפני שבישיבה לא
י

ת
תכלית
מלאות את ת
למ
ירידת הנשמה

שוב:
לומדים עכשיו .שאלו הרבי ש
ם

בגגוף  -אין להביט אל גשמיות.

לא לומד? ד
אבל מדדוע אתה א
הילד לא

אין

לימודדים
אינך

בחדר

את כוונתו ההק' ,ויענה עוד
הבין א
מדדוע הנך ח
חושב אודות עצמך

הפעם :מפני שבישיבה לא לומ
מדים

יההודי פשוט בבא והתאונן ללפני כ"ק

עכשיו.

ת
אדדמו"ר שליט"א
אודות ענינים
אמר לו כ"ק אדמו"ר
מעיקים לו.א
המ
שליט"א :מדדוע הנך חושב רק
עצמך?

אוודות

אודות מה
וישאל את הררבי :אלא א
חשוב
אח

אם

לא

על

אינו מבין ,ללקח
כשראה הרבי שא
ה
ספר,
חדרו הק' ס
מעל ההשולחן שבח
ופתחו לדף האחרון ,ואמר ליילד:
ספר
אתה כמה דפפים ישנם בס
רואה א
חדר
אה כמה ספררים ישנם בח
זה ,ורא

עצמי?

יודע שישנם עוד
ע
הזה ,ואתה

ב
ויעענה לו ההרבי:
חשוב אודות

ספרים ,מתי תדע את כל הספפרים

הבעש"ט הרב
ש
אינו:
רבבותינו נשיא
מגיד
המ

אדמו"ר

הזקן

האלו

אדמו"ר

אמצעי עד ללכ"ק מו"ח אדמו"ר .
הא
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להורי
י
מכתב כ''ק אדמור
ההחתן

תב כ''ק אדמור להורי
מכת
הכלה
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מכתבי כ''ק אדמו''ר

הרבי הווסיף בכיה''ק

להצלחה בעעבוה''ק ובככלל
]בעבודדת הקודש[

מיכתבי כ'''ק אדמו''ר בקשר
לליידת הכלה
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תן
מיכתבי כ''ק אדמו''ר לחת
ל-אאפשערניש-
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לע"נ
הרה"ח הר' משה בן שלום ז''ל
אואקי
הרה"ח הר' יעקב בן יצחק ז"ל
האישא בת מסעודה ז"ל
בנהאמו
הרה"ח הר' רחמים בן ז'ולי ז''ל
שמחה בת אסתר ז''ל
יפיל
יה"ר שנזכה תיכף ומיד לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני
עפר" והם בתוכם
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לזזכות
מררת איילה בבת רחל אואאקי
ר' יוסף בן רחמה
אסתר בת פריחה
מרת ר
אססולין
בות,
ימים ושנים טוב
אריכות ם
לא
ידיהם בגשמיות וברוחניות
ם
מעשה
פלגה בכל מ
הצלחה מופ
ברכה וה

לזזכות
ר' מרדדכי ומשפחחתו שיחיו בבנהאמו
ר' יצצחק ומשפחחתו שיחיו אאסולין
בות,
ימים ושנים טוב
אריכות ם
לא
ברוחניות,בנני,
בגשמיות וב
שה ידיהם ב
מופלגה בכל מעש
ה
ברכה והצללחה
רוח רב לכ''ק אדמו''ר
מזוני וכולם רויחי ולגרום נחת ח
חיי ,ומ
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מוקקדש

ללחיזוק ההתקשררות
לכ''ק אדמו '''ר נשיא דורינו

לזכות
דבורה לאה שיחחיו
החתן הרה''ת מנחם ממענדל יעקקב והכלה ממרת ה

בנההאמו
תומ''צ
על יסודי הת
עדי עד ל
בנות בנין ע
יה"ר שיזכו לב
החסידות
מוארים במאור שבתורה ,זו תורת ה
ם
הם
כפי שה
תם.
וכל משפחת
סביהם ,ל
הוריהם ,ס
ללנח''ר כ''ק אדמו''ר ,ולנח"ר ה
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