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הבית- בעל  מגור  האדמו"ר  אצל  מביקורי  באחד  תש"כ,  אלול  חודש  בשלהי  זה  היה 
בכדי  חרבי  אל  החגים  לחודש  לנסוע  מתכונן  הנני  כי  השאר  בין  לו  סיפרתי  זי"ע,  ישראל 
להסתופף בצלו בחודש השביעי. בשמעו על תכנית נסיעתי, הטיל עלי שליחות מיוחדת 
רבין,  ליובאוויטשער  דעם  גריסן  לי: "זאלסט  אמר  הדברים  בתוך  לרבי.  למסור  וחשובה 
און אים ווינטשן א כתיבה וחתימה טובה פון מיין נאמען" (=תמסור דרישת שלום לרבי 

מליובאוויטש, ותאחל לו בשמי ברכת כתיבה וחתימה טובה).

שליחות  לי  שיש  ע"ה,  חודקוב  הרב  למזכיר  הודעתי  קדשנו,  לחצרות  הגעתי  כאשר 
מסוימת מהרבי מגור אל הרבי. הוא התייחס ברצינות לדברים שאמרתי לו, ואמר לי שעלי 

למסור את תוכן השליחות באופן אישי, ביחידות ולא בכתב.

על  חזרתי  וכאשר  השליחות,  את  לכ"ק  מסרתי  ליחידות,  להכנס  תורי  הגיע  כאשר 
הפריסת שלום וברכת השנה - קם הרבי מכסאו ושמע את הדברים בעמידה. לאחר מכן 
ענה אמן, התיישב בכסאו ואמר בלשונו הק': "דער אויבערשטער זאל העלפן, עס זאלן 
ה',  (=יעזור  אנדערן  דעם  איינער  זיך  ווינטשן  אידן  וואס  ברכות  אלע  ווערן  אנגענומען 
שיתקבלו כל הברכות שבני-ישראל מברכים איש את רעהו) ועל פניו הקדושות של הרבי, 

ניכרה שביעות-רצון מיוחדת.

בתום החגים, כששבתי ארצה, היה זה ביום חמישי בערב. רציתי להכנס מיד אל הבית 
ישראל, למסור לו על קיום שליחותו ואת הברכה שהעביר הרבי, אך מאחר שהייתי עייף 
מהנסיעה הממושכת, שארכה אז קרוב לעשרים שעות, חשבתי לדחות את ביקורי ליום 

ראשון, מאחר שבערב שבת ובמוצ"ש, באים רבים מחסידיו להתברך ממנו.

שאלני  ההוא  מגור.  האדמו"ר  של  ממקורביו  אחד  את  פגשתי  שישי,  ביום  למחרת, 
שצריך  לי,  ואמר  מאוד  התפלא  בשלילה,  עניתי  כאשר  האדמו"ר,  אצל  הייתי  כבר  אם 
כאשר  שבת.  במוצאי  מיד  להכנס  החלטתי  ואכן  כזה,  דבר  לדחות  ואסור  מיד  להכנס 
נכנסתי לחדרו, שאל אותי על דא ועל הא, ואחר ביקשני לספר לו על דבר פרטי ומיוחד 
שהרבי אמר ברבים. שאלתי אותו האם הוא מתכוון למשהו מהיחידות - ואמר לי שלא. 
כאשר שאל אותי שוב אם אין בפי משהו שאמר ברבים שאלתיו 'אם הכוונה למה שאמר 

מוצאי יוה"כ ה'תשכ"א
זכרונותיו של הרה"ח ר' יוסף צבי הלוי סגל, ראש כולל צמח צדק בעיר 

העתיקה בירושלים תובב"א, ממוצאי יום הכיפורים ה'תשכ"א.



25 ברכות כ"ק אדמו"ר

הוא  אולי  כי  ברעיוני  שחלף  עד  דעתו,  לסוף  ירדתי  לא  בשלילה.  שוב  ענה  בהתוועדות, 
מתכוון לדברים שונים שהרבי אומר ועונה בעת סעודות הימים-טובים הנערכות במספר 
מוזמנים מוגבל, בביתו של הרבי הקודם, והוא ענה שאכן לזה הוא מתכוון, והתעניין לדעת 
אודות הנהגות הרבי בסעודות אלו. סיפרתי לו על הסדר הנהוג שם, שהרבי יושב במקומו 
ומתנהג כאילו חמיו הרבי נ"ע, נמצא. הוא התעניין לדעת אם במקום מושבו של הרבי נ"ע, 
ישנם חלות ויין ואחר אמר: "נו, זאג עפעס איבער א ווארט וואט ער האט געזאגט דארטן" 

(=אמור איזה דבר שאמר שם).

באותה שעה נזכרתי במאורע שקרה באחת הסעודות בימי החג, אבל היססתי לספר 
רוצה  אני  זאת  הרי  נו,  ענה:  כאן,  זאת  לספר  הדבר  עלי  שקשה  לו  אמרתי  כאשר  זאת. 

לשמוע!...

והחילותי לספר לו מה שקרה באחת הסעודות: בעת שהרבי עלה לסעוד את סעודת 
ועצומה.  רבה  בשמחה  שרוי  שהוא  הקדושות,  פניו  על  היה  ניכר  יום-הכיפורים,  מוצאי 
כפר- של  רבה  ע"ה  גרליק  שניאור-זלמן  הג"ר  חשובים:  רבנים  השתתפו  סעודה  באותה 
נחום  הג"ר  ע"ה,  ששונקין  שמריה-נחום  הג"ר  ע"ה,  ברוק  חיים-שאול  ר'  המשפיע  חב"ד, 

טרבניק ע"ה והג"ר דוד חנזין ע"ה.

באמצע הסעודה פנה הרבי אל הרבנים ואמר: "ס'איז דאך געווען אין די צייטונגען אז 
זאל  משיח  אז  זיין  מסכים  און  פסק'ענען  זיי  זאלן  רבנים,  חשוב'ע  דא  אנגעקומען  ס'איז 
קומען" (=הרי התפרסם בעיתונים שהגיעו לכאן רבנים חשובים, אם כן, יפסקו נא ויסכימו 

שמשיח יבוא).

אותה שעה נענה ואמר אחד הרבנים החשובים בתמיהה: "וכי אנו צריכים להסכים לכך? 
מי אנו שנסכים - שהרבי יסכים!". פניו של הרבי הרצינו ביותר, וארשת השמחה שהיתה 
שלי  הסכמה  האם  להסכמתי?  מחכים  "אתם  בצער:  ואמר  והפטיר  התחלפה,  פניו  על 
הק',  פניו  שעל  השינוי  את  ראותו  ונוכח  הדברים  את  רב  אותו  שמע  כאשר  כאן?!  חסרה 
הבין מיד כי לא טוב עשה, הוא התנצל מיד וחזר בו מדבריו, אך הרבי נשאר בסבר פנים 

רציני ולא הגיב כלל על דבריו.

חג  של  ראשון  ליל  בסעודת  ימים.  מספר  כעבור  מבהיל.  מעשה  ארע  לזה  בהמשך 
הסוכות, בה זכיתי גם אני להשתתף. בעת חלוקת המנות למסובים, פנה אותו רב מכובד 
אל הרבי ושאלו: "מה בנוגע ליום-טוב שני של גלויות עבור הבחורים האורחים שהגיעו"? 
עוד בטרם המשיך בדבריו אמר לו הרבי: "יום-טוב שני של גלויות?! - איר האט דאך דאס 
געקענט אינגאנצן פארשפארן" (=הרי יכולתם לחסוך זאת לגמרי!). אותו רב שהשתתף 
בסעודת מוצאי יום-הכיפורים, נחרד מאוד בשומעו את הדברים, והחל להתנצל על דבריו 
בפני הרבי, אך גם הפעם ניכר היה על פני הרבי, כאינו שומע דבר ועבר לדבר על עניינה 

של ברכת כהנים. עד כאן הסיפור שסיפרתי לבית ישראל זי"ע.
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עלי  מסתכל  הוא  כי  לראות  נדהמתי  הסיפור,  את  לו  וסיפרתי  בפניו  שעמדתי  בעת 
שעיניו  ראיתי  לספר  גמרתי  כאשר  רגילה,  בלתי  ברצינות  לדברי  ומקשיב  מיוחד  במבט 
הקדושות נעשו אדומות ושתי טיפות של דמעות זולגות מהן ואחר נענה ואמר: "אוי ויי, 
זאל שוין זיין גוט" (= הלוואי שיהיה כבר טוב)!. הוא נשאר לשבת על מקומו בפנים רציניות 
גוט",  זיין  שוין  זאל  ויי,  שוב: "אוי  המילים  על  וחזר  והתאנח  אל-על  מופנות  עיניו  ביותר, 
פניו  על  הנסוכה  העמוקה  והרצינות  המדהים  מהמחזה  נרגש  וכולי  עמדתי  עת  אותה  כל 
לאחר  רק  תגובתו,  ועל  המבהיל  המחזה  על  פליאתי  היתה  וגדולה  המרובה,  והתרגשותו 
שהבחין בתדהמתי, הפסיק את השיחה ועבר לשוחח על נושאים אחרים. במהלך אותה 
פגישה נזכרתי מהעת רצון והשעה הכשרה להגאל המובא בספר שבחי האר"י, שבאחת 
מערבי השבתות הציע להם לעלות לירושלים אבל הם ביקשו להתייעץ עם נשותיהם, ואז 
נחרד האריז"ל ואמר, שאלמלי הייתם משיבים שאתם רוצים ללכת לירושלים, כל ישראל 

היו נגאלים.

לפני כמה שנים ביקרתי אצל אחיו יבדלחט"א כ"ק האדמו"ר מגור ה"פני מנחם" זצ"ל, 
לאחר  הסיפור.  על  לחזור  ממני  וביקש  גור,  חסידות  הנהגת  את  עצמו  על  שקיבל  לפני 
שגמרתי את סיפורי נענה ואמר – "ועתה נתחוור לי סיפור אחר: "מספר שנים לאחר מכן 
ביקרתי אצל הרבי, ותוך כדי שיחה נענה ואמר לי: "איך בעט אייך איר זאלט גריסן די ביידע 
לפרוש  מכם,  בבקשה   =) ידיד"  אומבעקאנטן  דעם  און  ידיד  בעקאנטן  דעם   – ברידער 
אני לכשעצמי - ממשיך  בשלום שני האחים - ידידי המוכר לי וידידי שאיני מכירו). 
כ"ק הפני מנחם זצ"ל - הבנתי מדבריו שהידיד המוכר כוונתו לבעל הלב שמחה זי"ע, אשר 
זי"ע.  הבית-ישראל  לאחי  כוונתו  מוכר  הבלתי  הידיד  ואילו  פעמים,  כמה  הרבי  את  ביקר 
מתוך הנחה זאת באתי אל אחי, הבית-ישראל, ואמרתי לו שיש לי פריסת-שלום מהרבי 
מליובאוויטש, וחזרתי על דבריו שאמך לי. מצידי הוספתי שהכוונה על הידיד הבלתי מוכר 
- הוא לכאורה עליו. (כידוע תבית ישראל לא נפגש מעולם עם הרבי פרט לכך שהשתתף 
בחתונת הרבי בוורשה). או-אז תפס אחי, הבית-ישראל את הדיקנא קדישא שלו, ובחיוך 
על פניו הקדושות הטה עצמו אלי ואמר: "ברודער לעבן, אזוי האט ער דיך געזאגט - מיר 
רעהו).  את  איש  היטב  מכירים  אנו  לך -  אמר  כך  רחימאי,  אחי  גוט!" (=  גאנץ  זיך  קענען 
כעת - סיים הפני מנחם - מבין הנני הכרה זו מה טיבה, וכיצד הם מכירים איש את רעהו 
לכבודו,  וקם  נעמד  הבית-ישראל  של  ברכתו  את  לרבי  שמסרו  בשעה  אם  טוב.  כל-כך 
ובמקביל בעת שמסרו לו מה שהתרחש אצל הרבי, מתאדמות עיניו ומזילות דמעה - מובן 

אפוא ביותר איך שמכירים איש את רעהו".


