
ג

ב"ה, ב' מרחשון תשט"ז
הוו"ח וכו' ר' טוביה שי'

רב תודות על מכתבך והעתקת המכתב.

האחרון,  ברגע  שהערת  כפי  ה"שמועס'ן",  את 
אשתדל  וכן  כרגיל,  תקבל  ובוודאי  כבר  קיבלת 

לסדר עבור ר' צבי גרינוואלד.

החלטתי  הנה  הנוראים,  הימים  לתיאור  באשר 
לפרסם הפעם את התיאור שאני כותב בדרך כלל 
מנחם־אב)  מכ'  שראית  מה  (כגון  העיתונות  עבור 
מבחינה  אף  הרי  דעתי,  עניות  לפי   .  . ב"הקול"  גם 
עיתונאית מקצועית יש בכך ענין לא פחות מאשר 
טובים  לא  אשר  דברים  ואפילו  שטויות,  מיני  בכל 
תראה  משם  האחרון.  בזמן  שם  שנכתבים  ממש, 
פרקים  וראשי  החיצוני  התוכן  על  כללית  סקירה 

קטנים מהשיחות וכו'.

הימים  משיחות  הנחות  להשיג  נדר  בלי  אשתדל 
רב  בשפע  עין־הרע  בלי  הפעם  שהיו  הנוראים, 
אנסה  אשר  תחת  ההנחות  לך  ולהמציא  מאוד, 

לחדש מהזיכרון.

שיהיה  מה  על  להוסיף  רק  אשתדל  במכתב 
ב"הקול" (כפי שאני מקווה).

בימים  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  ההתוועדויות 
(כרגיל),  השנה  ראש  שלפני  שבת  היו:  הנוראים 
(בלי  מאמר  היה  כרגיל)  (שלא  שובה  בשבת 
לפנות  השנה  דראש  ב'  יום  ושיחות),  התוועדות 
יום  האחרונות),  בשנים  (כרגיל  לערב  ונמשך  ערב 
ב' דסוכות לפנות ערב ונמשך ללילה (שלא כרגיל, 
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˜בל   .  . ‰"מועס'ן"   ‡
כר‚יל: ר‡‰ לעיל במכב מיום 
ט' מוז ט"ו, וב‰‰ער‰ ם.

‰ר‰"ח  ‚רינוו‡ל„:  ˆבי  ר' 
מ‡יי  ‚רינוול„,  י'  ˆבי  ר' 
בירולים  ‰נו„עים  ‰חינוך 
למל‡כ‰  ‰ספר   בבי ולימים 

בכפר חב"„.

מ‡מר:  ‰י‰   .  . וב‰   בב
נ„פס  יר‡ל.  וב‰   ‰"„
 ווע„ויו‰  – מנחם   ורב

חט"ו עמ' 24.



השואבה  בית  שמחת   – (בחו"ל)  סוכות  המועד  דחול  ב'  ג'  יום  המאמר),  ראה 
לתלמידי הישיבות, ליל שמחת תורה (היינו מוצאי שבת) – ראה במאמר, שמחת 

תורה – ונמשך עד לפנות בוקר, שבת בראשית.

 – ב"שאלאש"  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  התפילות  היו  במאמר,  הנזכר  כפי 
היינו החצר המקורה בבד אוהלים, ובסוכות נמצאת שם הסוכה.

אומר  רק  וכדומה,  התיבה  לפני  עובר  אינו   – לך  ידוע  שבוודאי  כפי   – אדמו"ר 
הפסוקים לפני התקיעות, בבכיות עצומות, וגם תוקע חלק מהתקיעות. וכן עולה 
בדרך  הכיפורים  יום  בשחרית  (מפטיר  יונה  למפטיר  הכיפורים  וביום  למפטיר 
כלל מקבל הרב חודקוב). ההליכה לתשליך – מרחק כחצי שעה – בצוותא וכ"ק 
שליט"א בראש. בערב ראש השנה – אדמו"ר שליט"א מתפלל עם הציבור (שלא 
כמנהגו בימות החול בדרך כלל). אחר התפילה – מתיר נדרים שלו במנין. אחר 
כמבואר   – הסליחות  וכו'.  לציון  הליכה  בידו,  אחד  כל  קוויטלאך  מסירת   – כך 
בשעה  התפילה,  לפני  בבוקר  כך  אחר  הלילה,  בחצות  הא'  סליחות  במנהגים – 
מוקדמת. בעשרת ימי תשובה אין אומרים סליחות. אדמו"ר שליט"א נוכח גם 

כן בכל הסליחות.

לאלה  גם  המבקשים  יש  לעקאך.  לבקש  בתור  נכנסים   – הכיפורים  יום  בערב 
הנמצאים בארצות אחרות ושולחים בדואר, אבל השנה חל ערב יום הכיפורים 
ביום ראשון שהדואר סגור. אדמו"ר שליט"א לובש הקיטל (אגב – כפי שסיפרו 
במתנה  שקיבלו  מהר"ש  אדמו"ר  של  כותנות  הם  רש"ג  ושל  שלו  הקיטל  לי, 

מאדמו"ר זי"ע) רק ביום הכיפורים וכן הקהל. שחיטת הכפרות לפנות בוקר.

פרט  ההתוועדויות  בכל  היו  מאמרים  כתבתי.  כבר  והשיחות  המאמרים  על 
לשמחת בית השואבה, ליל א' דשמחת תורה.

יתכן שזה רק רושם שלי, אבל נדמה לי שכ"ק אדמו"ר שליט"א היה רציני מאוד 
כל ימי החגים וכן בשבת בראשית.

בהקפות  היינו  עצרת,  שמיני  בליל  כזה:  הוא  הראת  באתה  המנהג  מעניין:  דבר 
הראשונות, אין מוכרים פסוקי אתה הראת. רק מכבדים, ואלה שמכבדים אותם 
אומרים הפסוקים – בין אם אחד, בין אם כמה ביחד. בליל ב', היינו ליל שמחת 
ברוב  וכן  הקפות,  לעשות  בליובאוויטש  נוהגין  אין  עצרת  שמיני  (ביום  תורה 
עושים  אין  שבכלל  אשכנזים  לומר  צריך  ואין  חסידים  אפילו  ישראל,  קהילות 
אגב)  דרך  זה  כל  צאנז.  מונקאטש,  וויזניץ,  והן:  עצרת,  שמיני  ביום  גם  הקפות 
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מוכרים  אין  השנה  שבכל  (אף  הפסוקים  מוכרים 
הישיבה  לטובת  וההכנסה  בכלל)  וכדומה  עליות 
ביום  באמירתם.  לכ"ק  מכבדים  הקונים  וכל 
כנ"ל,  לכ"ק  ומכבדים  מוכרים  כן  גם  תורה  שמחת 
שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  מוסדות  לטובת  וההכנסה 
כל פעם אומרים ג' פעמים אתה הראת. והנה בליל 
שמיני עצרת, שמכבדים בפסוקים, ציוו – בפקודת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א – לכל ה"ארץ־ישראל'דיקע" 
לאמור הפסוק "ואמרו הושיענו וגו' וקבצנו והצילנו 
כ"ק  קנה   – הפסוקים  שמוכרים   – ב'  בליל  וגו'". 
אדמו"ר שליט"א את אותו הפסוק עבור כפר חב"ד 

בפרט וארץ ישראל בכלל.

הסדר בהקפות, כי אדמו"ר שליט"א וכן רש"ג ועוד 
שהייתי  הראשונה  (בשנה  "נכבדים"  אנשים  כמה 
ההקפה  ממקבלי  אני  גם  הייתי  בליובאוויטש 
ואחרונה.  ראשונה  הקפה  מקבלים  האחרונה), 
בהקפות אלה רוקד כ"ק אדמו"ר עם רש"ג באמצע 
על  זרועו  שם  שאחד  היינו  ברוסיא,  הרגיל  בריקוד 
שמואל  ר'  וגם   – וכו'  שלישי  ומצטרף  חברו  זרוע 
לויטין לפעמים מצטרף. ביתר ההקפות – אדמו"ר 
בהתלהבות  תמיד  מקומו,  על  רוקד  שליט"א 
רק  רב,  זמן  נמשכות  אינן  עצמן  ההקפות  גדולה. 
(בליל  הקפות  שלפני  ההתוועדות  היינו  ההכנות, 
שמיני עצרת שייך הפארברענגען לרש"ג, עוד בחיי 

כ"ק אדמו"ר זי"ע), והאתה הראת.

בעת  נרגש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  היה  ביותר 
הצהריים  אחר  תורה  דשמחת  ההתוועדות 
שנמשכה קרוב ל-11 שעות (מ-6 עד 5). הוא לקח 
כי  שאמר  מה  במאמר  והזכרתי  יין.  מאוד  הרבה 
אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי – והוסיף 
פאר  נאר  עס  איז  יא,  נעמט  מען  אויב  אפילו  לזה: 
דעם עולם, אין דער אמת'ן אבער איז ואשפך נפשי 
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 :"ל ‡„מו"ר מ‰ר . . יטל˜‰
 "י‡בר "ימי  בספר  ‚ם  ר‡‰ 

עמ' 255 ‰ער‰ 15.

‰וסיף לז‰: ר‡‰ ור מנחם – 
‰ווע„ויו חט"ו עמ' 169.

 .  . נעמט  מען  ‡ויב  ‡פילו 
‡ם  ‚ם   = וכו':  נפי  ו‡פך 
בביל  ר˜  ז‰  ‰רי  "לו˜חים", 
„בר  ל  ל‡מו  ‡בל  ‰ˆיבור, 
ֈ"יפך נפ‡ו" ריך ל‰יוˆ



וכו'. כן כלל עצמו בברכה לעליה ברוחניות וזה לשונו: "וגם אני מנחם מענדל בן 
חנה ש"ס בכלל". גם הפעם הזכיר בשיחות על ארץ ישראל שיש בה שני הפכים, 
בהיכל  שמשתובב  כמי  זה  הרי  לאו  ואם  העליונה  הקדושה  זוהי  זוכים  שאם 
עונש,  לו  מגיע  היה  לא  אולי  אחר  במקום  דבר  אותו  עושה  היה  שאילו  המלך, 

אבל בהיכל המלך, כיון שבא לשם ועשה מעשים אלה – עונשו גדול.

במקרה היתה לי שעת הכושר בשמיני עצרת לפני מנחה להציץ לסוכה אשר בה 
גם  לאכול  מקומות  ובעוד  בחב"ד  נזהרים  (כידוע  החג  סעודות  את  כ"ק  סועד 

בשמיני עצרת כל הסעודות בסוכה).

בכלל – כיון שכל הפרטים הקטנים מעניינים אותך, הסדר הוא כזה: בחצר 770 
כמעט  ותופסת  השנה,  כל  משך  "שאלאש"  משמשת  שהיא  גדולה,  סוכה  יש 
משתמשים  ובה  ההתוועדויות  נערכות  בה  כללית,  סוכה  זוהי  החצר.  כל  את 
הבחורים  אין  בוקר  ארוחת  גם  האחרון  (בזמן  שאוכלים  כמה  עד  הבחורים 
אוכלים שם, אלא בבניין אחר). אחר כך, באותה החצר, יש סוכה קטנה, מסוג 
וכן  לנעלה,  שאפשר  דלת  ובה  הצדדים  מכל  סגורה  מראש,  המוכנות  הסוכות 
וכן  המועד  חול  בימי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  סועד  בה  אשר   – וילונות  עם  חלון 
יושב שם. בקומה השניה – אשר שם היה גר כ"ק אדמו"ר נ"ע – על הגזוזטרא יש 
סעודות  עוד סוכה לא גדולה, אשר בה אוכל כ"ק אדמו"ר שליט"א ומוזמניו את 
הסעודה  רש"ג.  של   – סוכה  עוד  יש  הגזוזטרא  על  השלישית  בקומה  טוב.  יום 
סוכת  היינו   – השניה  הקומה  שעל  בסוכה  איפוא  היתה  בה  להציץ  לי  שנזדמן 
אדמו"ר נ"ע, שם ישב כ"ק אדמו"ר שליט"א עם כמנין וחצי יהודים – כולם זקנים 
האוכל  מגישי  גם  היו  שהם  בחורים  ושנים־שלשה  אורחים,  מהם  פנים,  ונשואי 
ומשמשי השולחן וכו'. בעת כל הסעודה לא הוציא שום איש הגה מפיו ושמעתי 
שכן המנהג בכל סעודות החג כי כ"ק אדמו"ר שליט"א אינו רוצה לאמור דברי 

תורה בחדר חמיו.

רבנית – לא הצעירה ולא הזקנה – לא ראיתי במשך כל ימי החג, לא השנה ולא 
אגב,  להקפות.  כלל  בדרך  באה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אם  רק  אחרות.  בשנים 
קיים גם ארגון של נשי ובנות חב"ד, אבל עד כמה שידיעותי מגיעות אין אף אחת 

מן הרבצינ'ס משתתפת בזה – מטעם בלתי ידוע לי.

(הזכרתי  נדרי  כל  לפני  לבחורים  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  להזכיר  שכחתי 
במאמר). נוסח הברכה דהשתא בוודאי קיבלת.

הזהר  ממאמרי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הביא  ההתוועדות  בעת  בראשית  בשבת 
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שלי,  זו  (הערה  האונגארים  בפני  לומר  שאסור   –
שמו  על  המבול  קורא  שהנביא  נח  ע"ד   – כמובן) 
ע"פ  אפילו   – בתיבה  כשמסתגרים  כי  נח",  "מי 
ציווי השי"ת, ואין עושים כדי להחזיר הדור למוטב 

בטרם יבוא המבול – כך קוראים לזה.

אינני  מחלתי  מאז  אמנם  ואקצר:  נגמרה  היריעה 
מרבה כל כך במשקה, אבל ב"ה דערפאר און נאר 
ניט ערגער ח"ו. בבריות גופא יוכל להיות עוד יותר 

טוב, אבל ב"ה בעד ההווה.

ישראל  גדולי  היה  סוג  מאיזה  לשמוע  היה  מעניין 
שפורטו במכתב אליך.

תודה על כל דרישות השלום, ונא להשיבם.

האחרון  לפני  במכתבך  נשארו:  שעוד  ובשורות   .  .
הקיצור  בתכלית  והריחוק.  הקירוב  ענין  זכרת 
ארץ  ענין  הזכיר  מנחם־אב  כ'  בשיחת  גם  כי  אומר 
מצוות  לקיים  שיוכל  שיודע  מי  רק  אשר  ישראל 
אחי  דברי  והזכיר  יסע,  בהידור  ישראל  ארץ  ישוב 
את  להיות "אזכיר  יוכל  מקום  בכל  אשר  המהר"ל 

שמי", ועל דרך השיחות הידועות.

יש  ששם  ושמעתי  ה"קובץ"  סוף־סוף  יוצא  בקרוב 
כמה משיחות אלה.

נא לדרוש שלום אביך וכל בני משפחתך.

והנני דור"ש בכמ"ד
אוריאל

עם  נורא  מעשה  מספרים  פה  שמעתי  שכחתי: 
(מתלמוד  שי'  מילעצקי  חייקל  לר'  בקשר  מופת 
תורה "חיי עולם") שאני מכירו היטב. השמעת מה 

בנידון זה? נא ונא להודיעני.

במכתב  נזכר  שמי  גם  אם  לשמוע  מעניין  עוד 
העידוד לתלמוד תורה של השיכון.

29אגרת ג

ו‚ם ‡ני . . בכלל: ר‡‰ ם עמ' 
162 ‰ער‰ 194.

ם   :יחוב ‰זכיר  ‰פעם  ‚ם 
עמ' 111.

˜ור‡ים  כך   .  .  י‡בר  בב
 – מנחם   ור ר‡‰  לז‰: 

‰ווע„ויו ם עמ' 199.

ו„‰   = ער‚ער:  ניט   .  . ב"‰ 
‚רוע  יור  ול‡  כך  על  ל‡Œל 

מז‰.

ו‰זכיר . . ‡זכיר ‡ מי: ר‡‰ 
ור מנחם – ‰ווע„ויו חי"„ 

עמ' 262.

 ל"˜וב ‰כוונ‰   :"וב˜"‰
Œ‡ˆיו ‰י‰   "ליוב‡וויט

 בעריכ נים  ב‡ון  ל‡ור 
‰ר‰"ח ר' מו‡ל זלמנוב ע"‰, 
כחבר  בו   ימ ‡ורי‡ל  ור' 

.מערכ

חיי˜ל  ר'   .  . נור‡   ‰מע
חיים  ר'  ‰‚‡ון  י':  מילעˆ˜י 
מר‡י  ע"‰,  מילˆ˜י  חיי˜ל 
בירולים.  עולם"  "חיי   יבי
וסיפורים"   מועו" ספר ר‡‰ 
כ‰ן  נחמן  רפ‡ל  ר'  (ל‰ר‰"ח 

ע"‰) ח"‡ עמ' ˜נב.


