
תשורה

מזכרת  משמחת בר המצווה של
סוקניק' שיאברהם יהודה ' הת

ט"תשע'הט מנחם אב "כ





בר  'ובחסדו הגדול זיכנו לשמוח בשמחת , ת על כל הטוב אשר גמלנו"אנו מודים להשי

.  'לבננו היקר אברהם יהודה שיחי' המצווה

היה חסיד משכמו  מ"רח. ה"חיים משה אלפרוביץ ע' ר' התח "על צאצאי הרהזכינו להימנות 

שלו  ' בעבודת ה". לא השתנה אצלוליובאוויטשאור של "שומעלה וחבריו העריכו אותו מאד 

.גבהותהגיע לדרגות גבוהות ועם כל זה בהתנהגותו לא היה ניכר שום 

:בקובץ שלפניכם תמצאו

סיפורים אלו  . מבטאים את האישיות המיוחדת שלוהמחייו של הסבא סיפורים מספר -א

.במות וצורפו לקובץ זהבכל מיניהתפרסמו 

ומהרבי שבהשגחה פרטית  צ "הרייגרשון מהרבי ' חיים משה ובנו ר' רשקיבל מכתבים -ב

.נוספיםדיסקין ומכתבים ' י השליח הרב ישראל שיחי"הגיעו לידינו לאחרונה ע

ק  "לנחת רוח כ, לחופה ולמעשים טובים, לתורהלגדול המצווה רצון שיזכה חתן בר ויהי 

לרבותינו נשיאנו ובקרוב נ"בלוונזכה אנו וצאצאינו להיות מקושרים . ר נשיא דורנו"אדמו

.י משיח צדקנו"ושלימה עאמיתיתממש לראות בגאולה 

משפחת סוקניק

ד"חבכפר 

ט"התשע, מנחם אבט "כ

פתח דבר
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אלייןעם מיטאיך האב 
"לענינגראד, מאסקווע, סאביצעניעפראמאיעא 

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

ז"ף תשרי תשי"כ' ס יום ג"ה חוהמ"ב

הפעם.חדשותיותרלכתובבכדי,באריכותהתואראתכותבאינני,(יקיריי)טאייערעמיינע
כינוסהתקיים,שתייםבשעה'אביום.היוםעד'אמיוםכתבתיולאהבטחתיאתקיימתילא

,באמריקהעיירותמהרבה,אפריקהדרום,קנדה,אוסטרליה,צרפת,מרוקו:ח"מצאגועולמי
,בבואיאספראואכתובהפרטיםאתאבל,מענייןמאדהיה.ישראלמארץגם...עלינוושכחתי

ילדיםתהלוכתהתקיימהזובשעה.ולאהיואלהתחתנובובאולםהתקייםהכינוס.ה"אי
עלש"כמאבליפהמאדשהיהוספרו,ש"אדבחצרללכתוהתחילו(י"כילדיםמאות'חבערך)

.זמןבאותושהיה'הבדברלראותיכוללאזהדברשרואהמי-המקדשבית
אבל,הכינוסעלכ"גבעצמולהיותרוצהשהיהשתוכנהש"מאדברכהבאההכינוסבאמצע

,"הפסקה"רקאלאשסיימוכךעליכריזושלאהכינוסאתכשיגמרו[שבכך]משתתףהוא
נאמווכולם,כנהוגותקליטיםצילומיםכ"ג'הי).ההתוועדותבעתבלילהיהיהוההמשך

.(אחרתבפעםנספרזהאתאבלהאורחיםובעיקר
אארטפארחאפן-הפירושלהתוועדותהכנה,להתוועדותוהכנה,מנחההתפללנוכ"אח

וגם',מיוחסים'הרבההיולאאזחשובמקוםלינתנוהמסדרועדי"נצוק"בש)[מקוםלתפוס]
...פחדליישנסיםעללחלוטיןלסמוךאבל.הזמןכל,ה"בשהנניהמקוםוזה.מעטהיואורחים

קדשופניידשעלהשולחןשלמהקצההרביעי-מקומיעלישבתיכברבערךשתייםבשעה
(...לבדש"אדבשבילזהוהתקליט)תקליטוגםרמקולגםהיהמזהחוץ,ש"אדשל

שלש"ייהבקבוקאתמסרתישיחותשמונהוהיו,ש"אדק"כבאבערךשמונהשעהאחרי
.(לאחדיםחילקוגם,מזהשתהק"כוגם95%'היזה)שניאורסאהן'אליברוך

(ממנירחוק'שהי)[איידלמן]משלוםוגם(מיוחדבמקוםשעומד)מיואלפתקאקבלתיכ"אח
ובקשתיבידיייןכוסעםש"אדק"לכבסמיכותהשולחןעלוטיפסתי...עבורברכהשאבקש

וביקש(לגבגבהיינו)מאחורייישבאלפרוביץמשהחיים"קרובהרפואהא"וענה,עבורהברכה
וחיים,וכהכהעדאבל.זהיעשהשהואב"שדלבנופתקהומסרתי,עבורוברכהשאבקשאותי
ואמרתי,שאלהבסימןהידייםעםעשהוככה[הבחין]באמערקטהאטהרביבימפצירמשה

ברךכהןהריאתהנו]!"עםבענטשט,כהןאדאךזייטאירנוא":ליואמרברכהמבקששהוא
פראמאיעאאלייןעםמיטהאבאיך:ואמר."'אברכםואני'כ"אחכתובהלא":ואמרתי![אותו

ואמר(ביחודאתודברשכבר'פי)"[ישירקשראיתולייש]""לענינגראד,מאסקווע,סאביצעניע
מזוג]"מלאאזייןדארףשרתכליאאזכהניםדיביישטייטעסווי,מלאכוסאאןגיסט":עודלי

:רםבקולואמרתיומזגתי,[מלאלהיותצריךשרתשכליהכהניםלגבישכתובכמומלאהכוס
2.אמןאמרוהרבי,"משהלחייםשלימהרפואה"



ואינםכאןלהיותבתשוקהועומדיםישראלבארץשהםאלועבורלחייםאמר'גורארישמערל
זיינעןוואסדיקע'ישראלארץדיפארלחייםזאגןמעןדארףפריער":ש"אדק"כואמר,יכולים

הנמצאיםישראלארץבניעבורלחייםלומרצריכיםקודם]..."גיקומעןניטנאךזיינעןאוןדא
צדקצמחדער"והמשיךדבריואתמילאש"ואד,מקומועלנשארהוא.[הגיעולאועדייןכאן

טרעפטאוןאןמעסטאיינעראזנאכדעםאון,היטלעןנייאיךקירזשנעראביןאיך,גיזאגטהאט
תופרהנניכובעןהנניאניאמרצ"הצ]"עםפאראיזדאסאזסימןאאיז,מאסזייןצואצו

ביקשפעםשוב[עבורוזהשהיהסימן,במידתושזהומוצאמודדכשאדםמכןולאחרכובעים
קייןניטאיזדאס":אמרשרנושלאומהניגוןדיקען'ישראלארץא,לשירדיקע'ישראלמהארץ

...ניגוניםבכפרלזרועשצריכיםואמר[ישראלארץשלניגוןאינוזהו]"ניגוןדיקען'ישראלארץ
זהשירעלאמרכךואחר,"חלאפציזוריצעניע"הניגוןאתבינתייםננגן,הניגוניםשיצמחוועד

.זאתאביאה"ואי,מאדנפלאהיה,כלוםכותבאיננימהשיחות.ארוךביאור
.הכלכותבאינניאבלהקודששיחותביןדיבוריםעודהיו

הנשיםאפילו,רטוביםנעשווכולם(בסוכההיהזה)חזקגשםלרדתהחלההתוועדותבאמצע
,ממקומוזזלאאחדאףאבל((בתוכםשלנולאהשגםומובן)רמקולהיהכי,מבחוץכולםשהיו)

עלורקדושר,גדולהבשמחהוהיה,דברשוםעלהביטלאהרבי.ישבא"שליטשהרביזמןכל
עלווכולם,"תצאובשמחהכי"שירתבלווייתלביתוהרביהלךאחתבשעהבערך,מקומו

...הבוקרעדוישנוהביתהובאנו,קצתורקדוושרוד"לביהמלמעלה
לכולכםטובהחתימהגמר

כהןנחמןרפאלשלכם
(ז"תשע, חג סוכות, קובץ לחיזוק ההתקשרות)

:חיים משה עם הבחורים כל הלילה בין הדברים שאמר' התוועד ר, ב"שדלאחר החתונה של בנו 
דיצורוחניותאייגנעדיאוןרוחניותאייגנעדיצוגשמיותאייגנעדיזייןמפקירמדארף"

הרוחניותואת,שליהרוחניותעבורשליהגשמיותאתלהפקירצריך]"צוויטעדערפוןגשמיות
[השנישלהגשמיותעבורשלי

הרבהכ"כמדפיסים]..."בטליםדבריםצוצייטבכללמעןהאטווי,זאכעןפילאזויארויסגייט'ס
[בטליםלדבריםזמןישבכללאיך,דברים

[שומעאניהרביאתאבל,טובשומעאיני]"איךהעררבי'דאבערגוטניטטאקעהעראיך"
ממונטריאולוולוביקבשםאלפרוביץמ"מ
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ע"ר נ"המיוחד באדמו
אתלשבורבשבילקשהפיזיתעבודהעובדהי,מיוחדיהודי'היאלפרוביץמשהחיים'רח"הרה

ישהריהבחוריםאצלשאל,בליובאוויטשב"הרשלרביראשונהפעםכשהגיע.הבהמיתהנפש
,שעותשמונהעמוקדברעללחשוביכולשהרבילוענו?פהמיוחדומהצדיקיםהרבהבעולם

.אותותפסזהומענה,תמונהעלכמוכ"אחז"עמסתכלשהוא,כךכדיעד
קובץ עטרה ליושנה/ 'ח אליהו לנדא שיחי"ג הרה"הרה

לילה ויום לא ישבות  
משהחיים'רהמפורסםהחסידשאביו,א"שליטאלפרוביץירחמיאל'רהחסידהרבליסיפר

ובמשך,רבינושלדירתותחתדירתווהיתה,לנשיאותוהראשונהבשנהרבינואתשימש,ה"ע
היהונראה,בחדרומסתובבצ"הרייהרביאתהלילהכלשמע,ניסן'מבהראשונההשנהכל

ללבושיכולשהנניזכיתיה"ב":הרביאמרשנהאותהובסוף,כלללעיניותנומהנתןלאשכמעט
..."אבישלהלבושיםאת

להקשיב לאותיות התניא" מכריח"
וכל,קודשהשבתיוםשלהסעודותבכלפהבעלתניאפרקיעללחזורנוהגהיהמשהחיים'ר

:ממנומבקשהיה,מנכדיואחדאתפוגשכשהיה.הסדרלפישלא,אחרפרקעלחוזרהיהפעם
להקשיבהנכדיםאת"מכריח"היהוכך,"אותיותבחן,פלוניבפרקהתניאספראתתפתחבוא"

.התניאשללאותיות
522'גילחבדכפר

הולך ברחוב וממלמל כל הזמן
חיים'רח"הרהסביעםברחובהלכתיפעם:ד"חבמכפראלפרוביץשלמה'רח"הרהמספר
לבינווביניצעירנעראזהייתי.בשפתיוהזמןכלממלמלשסביוהבחנתי,ל"זאלפרוביץמשה

סבאמה":אביאתשאלתי,שמיעהכבדהואשסבאשידעתימאחר.אנשיםשלושההפרידו
אלסבאפונהפתאום.ליענהלאשובואבאשובשאלתי.ליענהלאואבא?,"הזמןכלממלמל

ברור."ותניאתהיליםפרקיפהבעלולומרלחזורעליו,ברחובהולךכשיהודי":לוואומראבא
לדעתנוכחנושוב.נמוךבקולשדיברתילמרות,השאלהעלענהסבא.לשאלתימענההיהשזה

...שמיעהחדהוא,תורהבדברימדוברשכאשר
522' כפר חבד גיל
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משאו ומתנו באמונה
היהתקופהבאותה.העתיקהבירושליםבנייןכפועללמחייתועבדאלפרוביץמשהחיים'ר

הפועליםכשראו.העבודהעלכראוילשלםהיהיכוללאב"ובעהמאדדחוקכלכלימצבבארץ
בעלעללחץלהפעילבמטרה,בעבודהולזלזללהקלהחלו,להםהמגיעשכרםאתקיבלושלא

.כמנהגובמסירותלעבודהמשיךמשהחיים'רואילוכספםאתשישלםהבית
שמגיעבכךכי,נזקלהםגורםשהואבאזניוטענוכרגילעובדמשהחיים'שרחבריוכשנוכחו
כשלאגםטובלעבודאפשר,שהנהוהוכחהבטענהאליהםבאב"בעהגדוללהספקבעבודתו
,הוראההערשאברהם'רלמדשממנה,תשובהמשהחיים'רלהםענה.כדרושמשלמים
עבודתנואתנבצעלאאנואם.בדיוקהפוכיםהםהדברים":שמיםיראיהודישללהנהגתו

הלכותנקייםאנואםאך.כעתשנותןמהאפילו,לשלםמהיכןהביתלבעליהיהלאודאי,כדרוש
ב"בעההלכותלקייםיוכלהואואז,מספקתהכנסההביתלבעליהיהממילא,כדבעיפועלים
."כדבעי

ָקְרנו  וההתקשרותהפשטותעםזהסיפור) ֵׁ רשלליבואתמאורשתפשומהמאורעותהואמעשהבשעתממנוש 
(בחסידותלדבוקלווגרמוהערשאברהם

271-2' אברהם הערש עמ' ר

למשול על המחשבה
והמעשהשהדיבורכיון,לשלוטקשהוהמעשיםהדיבוריםעלמילא":אומרהיהמשהחיים'ר

.כרצונםלעשותאולדברלוולגרוםמהאדםלדרושיכוליםאנשיםלעתיםלכן,לזולתגםשייכים
מובן,ממילא.עליההבלעדיהביתהבעלוהואעצמולאדםרקהיאשייכתהלא,המחשבהאך

.שצריךמהרקביממהשעותוארבעעשריםולחשוב,בקלותעליהלשלוטשאפשר
שם

עשה כאן ארץ ישראל
,אביבבתלפניואתלקבלאלפרוביץמשהחיים'רנסעק"לארההגיעמשהזלמן'כשר

"ישראלארץדאמאכןקום":משהזלמן'רלואמרכשנפגשו
ח"קס' ד גיל"תורת נחלת הר חב
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פועל בנין בתל אביב של מעלה
כפועלעבודהלוסידרו.אביבמתלל"זצאלפרוביץמשהחייםרביח"הרהארצהעלהכאשר

והובילן,בניןאבניהעמיס.פשוטכסבלעבדשם,אחראוזה"בוניםכאן"ליצאיוםמדי.בנין
.שצריךלהיכן
אצלולעבודלוהציע,מוכשרבאדםשמדוברשהבחיןקבלן,"בדרגההעלאה"לוהציעולימים

רצףשכן,בצידהששכרהגםומה,סבלותמאשרפיזימאמץפחותדורשתזועבודה."רצף"כ
אותהדחהההפתעהלמרבה,הקוסמתההצעהאתמשהחייםרבישמע!מקצועכבעלנחשב

.בתוקףאךבנימוס
בשעתללימודלגמריפנוימוחונותר,בניןאבניבגופומובילשהואשבשעהנימקלימים

-מוחואתגםבעבודהלהשקיעעליויהאאזאו,כרצףלעסוקיתחילחלילהאםאך!העבודה
!ואופןפניםבשוםמוכןאינוולזאת

לכללבבכםשימואלהםויאמר:(האזינו)בפרשהרבינומשהדבריעלי"פירשאשרהוא
:י"פירש(מו,לב)הזאתהתורהדבריכלאתלעשותלשמר...היוםבכםמעידאנכיאשרהדברים

אתמביאלכךוכראיה,"תורהלדברימכווניםולבוואזניועיניושיהיואדםצריך-לבבכםשימו
בעיניךראהאדםבן"הביתבצורתהיטבלהתבונןהנביאנצטווהשם('ד',מ)ביחזקאלהפסוק
נראהשהואהביתתבניתומה,ו"קדבריםוהרי:י"רשומסיים'וגו"לבךושיםשמעובאזניך
התלויןכהרריןשהןת"דלהבין,מכווןולבוואזניועיניושיהיואדםצריך,בקנהונמדדלעינים

."וכמהכמהאחתעלבשערה
פנויהמוחאתמותירהאינהאך,"בקנהונמדדתלעינייםנראית"היאאףהרצפותעבודת

אך,הבניןלאבניכתפיואתלשעבדלהמשיךמשהחייםרביהעדיף"בשערההתלויןהררין"ל
.חוריןבןמוחואתלהותיר

?במחשבהלהכשל
אמחיהא":תמידאומרוהיהאבניםבסחיבתהתעסקבארץכשהיהאלפרוביץמשהחיים'ר

אזמילא":פעםהתבטאהוא(מפריעבליהתורהאותיותלחשובאפשרכי)"...ארבעטגרינגע
דעםאויףב"בעהאמאלאלענישטדאךמעןאיזדיבוראאדערמעשהאאיןדורךפעלטמען

דארטן,זייןדאסקעןווי,ו"חטובהלאמחשבהאאיןדורכפאלןאבער('וכוזעטיענערווייל)
תמידלאהואהאדםהריבדיבוראובמעשהכשנכשליםמילא].ב"בעהדעראלייןדאךדוביסט
יכולזהאיךו"חטובהלאבמחשבהלהיכשלאבל('וכומסתכלשהזולתבגלל)ז"עב"בעה

('וכומהרגילהפוכההסתכלותממש).[ב"הבעהבלבדאתהשמההרי,להיות
ח"קס' ד גיל"תורת נחלת הר חב
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ביקש להודות בטעותו
היה,ע"נב"הרשר"אדמושלהראשונותנשיאותובשנות:ה"עאלפרוביץמשהחיים'רסיפר
.חןה"עצבי-דוד'ורמפאהארה"עבער-גרשון'רהחסידיםביןויכוח
כן-פי-על-ואף,שנים-22מפחותבןב"הרשהרביהיה,ש"מהרר"אדמוהסתלקותבעת,כידוע

ביןב"הרשהיהאילו:בער-גרשון'רהחסידאמר.'צדקצמח'החסידימזקניגםאליוהתקשרו
אצלהיהאילוגם.למיוחדביניהםנחשבהיה,הזקןר"אדמואתשהקיפוהחסידייםהאברכים

.ט"הבעשאצלואפילו–כזהנחשבהיה–ממעזריטשהמגיד
!?כךכדיעדאבל–"ומלואועולם"עדב"הרשאתמחשיבאניגם:אמרץ"הרדואילו

והיה."צדקבער-גרשון'שררואהאניעכשיו":אמר,הקודש-לארץימיובסוףץ"הרדכשעלה
'רשהחסידבאמתלהכרההגיע,בער-גרשון'רפטירתלאחר,אזשרקכךעלמצטערץ"הרד

לפניוולהודותאותולפגושיכולאינוועתה,כןלפנישניםעשרותכברבההכירבער-גרשון
.עמושהצדק

'שיחיאלפנבייןישראלהרבמארכיון

הבכור הנכד מזכרונות
'ת יקותיאל גרין שיחי"הרה

הנהגתו בסעודות שבת
ראיתילא.בסעודהיושבהיהכאשר.עצמועםהיההזמןכלמופנםמאדאדםהיהסבא

בפרט,דאגהתמידהיא.הסעודהאתמנהלתהייתההסבתא.שהתנהלובשיחותשהתערב
היהסעודהבכלאלא,לדברהרבהלאהסבא.אחדשלחןסביבתתאחדהמשפחהשכל,בחגים

וכןצ"הרייאוב"הרשמהרבישיחהחוזר,חלקואותניאפרקחוזר:שלוהענייניםאת"משחיל"
אתמעבירשהיהלאחר.העריץממשאותו,מליובאוויטששלוהמשפיעגרונם'מרלספרהרבה
נתפסחתניובעיניוגם,הנכדיםבעינינו.עצמועםלהיותחוזרהיהלהעביררצהאותוהמסר
.נעליתמאדבצורההדבר

שמירת תקנת אמירת תהילים
שלאכיוןצ"הרייהרביתקנתלפיהחודשביוםפתוחיםתהיליםספרימכיןהיההתפילהלאחר

יותרמאוחרגםנהגכך)מהמתפלליםאחדלכלמחלקוהיה.ד"חבחסידיהיוהמתפלליםכל
היהלאכ"בדנ"בביהכהתוועדותהתקיימהשבתכל.(ברקבבנישהתפללמסוימותבתקופות

מקרבמיוחדמניןעםצ"אחהשלשעדבאריכותמתפללהיהם-ביבצעירותו)מהמדברים
היההתוועדותבכלאבל(בהתוועדותהמדבריםמראשיוהיה,בתפילהמאריכיםשלהחסידים

.שלוהמשפיעגרונם'מרששמעמעשיהאומהרביאימרה"משחיל"כהרגלו
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יומית-הנהגתו היום
ממאהוהעבירםם-לידרוריזלמן'רחתנםנסעח"בתשהעצמאותמלחמתהתחילהכאשר

גריןשרהביתםאצלגרוכשנתייםבמשךשםיותררגועאזורשהייתהג"לר,המופגזתשערים
באזורעכשיואךבונהבסולללעבודהמשיךמשהחיים'ר.בסמוךביתםאתשבנועדה"ע

'ברחלמקווהעדמ"ק2-כוצועדבוקרלפנותקםהיהיוםבכל.(היוםשלעמידררמת)עמידר
לתפילהעצמוומכיןחסידותלומד.רבמהלךעודשהיההמרכזינ"לביהכחזרהומשםעוזיאל

.המנייןעםבאריכותומתפלל
ושוב.ובביתבקניותהחולניתלאשתולעזורמנתעלהביתהחוזרהיהעבודתויוםלאחר
שובבלילהמכןלאחר.יהודהאל-ביתלביתוהסמוךנ"בביהכומעריבשעוריםלמנחהנ"לביהכ
ל"הנשלמה'ר.נוימןשלמה'רידידועם(שומרמאדהיהעליו)ע"ושבחסידותלשיעורנ"בביהכ

מצדמשהחיים'ולר"השכלה"המצדה"עבלזינסקימאיר'רי"עלחסידותהתקרב
-חסידותללמודנ"לביהכמגיעהיהשבתבכל.(בלזינסקימענדלשלחמיוהוא")עבודה"ה

.ללימודומצטרפיםאליונדבקיםשהיויהודיםעודמתקבציםהיושם-ת"לקו

לא כועס
'אפיבנחתדיברתמידמתרגזאוכועסחמיואתראהלאשמעולםליסיפרה"עגריןדוד'ראבי

הנכוןאתמסבירהיהאלאבכעסהגיבלאהשקפתועםהתאיםשלאדברלכאורההיהכאשר
אחרמישהואםמדברהיהכאשרמכךיתרה.בלבדבהנהגתוטעההשניכאילובצורהבעיניו
דברכמוכךעלהסתכלאלאבסדראינושהשנימעולםאמרלאהדברעלהסבתאעםאפילו
.תיקוןהצריך

"נכנסים ללב, דברים היוצאים מן הלב"
והיו.צ"תומשומרישאינםזוגגרולנובשכנות.בשבתלהתארחאלינובאשפעםליזכור

אתלהורידבשבתבאביתואתבנהוכאשרקבלןהיההבעל.מאידישקייטמאדרחוקים
נעלםשהסבאראינולפתעהביתהונכנסנונ"מבהכחזרנואנוהזמןבאתובדיוק.הפיגומים

לשאתהיהיכוללאשבתמחללהיהודיאתשראההסבאמתבררומהלחפשוהחוצהיצאנו
"זומלאכהלעשותואסורשבתשהיוםיודעאתה":בנעימותלוואמראליוניגשהוא.זאת

הסבאאמרשבתשומראינוהואיעזורזהמהאותוושאלנולסבאניגשנוזאתשמענוכאשר
.ההזדמנותבאותהלעבודהפסיקיהודיאותו.שבתשהיוםשכחרקהואואולי
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"פנימי"
."שלוםבתורת"קוראאותותהיליםאומראוהיההואלבקרםשבאתיפעמיםהרבהבכלל
אליופניתיממלמלוכרגילצועדהסבאאתרואהאנילפתעהביתלידברחובעמדתיפעם

דבריםבחזרתשקועשהיהמרובאותיראהלאהואבכללליענהלאהוא."שלום"לוואמרתי
.שבקדושה

"יחליפו כח' קווי ה"
זהעצמועלשקיבלהדבריםאחד(ברקבבנילגורעברוהםאז)לפנסיהיצאהאחרונותבשנים
שבאתי(ויתרלאאליהםשלוהקבועיםמהשיעוריםחוץ)ולמדהיוםכלישבוכךס"שללמוד
היואיתישעבדוהפועליםחבריאומרהוא,תראה":לאחרונהשחשבמהליסיפר,לבקרו

העבודהמנהלוכאשרעובדיםלפעמים,עצמהבעבודה,המיטהמןישרבבוקרלעבודהמגיעים
העבודהיוםבסיוםארבעבשעהמכןלאחר.'וכדונחיםמדבריםמזלזליםקצתרואהאינו

בשבועפעם.כוחותבאפיסתנחהכיסאעלומתרווחיםקצרלובשיםמתקלחיםהביתההולכים
לפנותקםזאתלעומתאני.עייפיםהםהזמןכלאבל(קולנוע)"כינור"להאישהאתלוקחים

לדברהריאסורבעבודה.לעבודהולךמתפלללתפילהולהתכונןלמקווהללכתהריצריךבוקר
ובלילהלהתפללהולךלאשתיעוזראניהביתהמגיעאניכאשר',החילולזהווגם,יוםשכיראני

זה,סיים,אלא"?"הכוחאתליישמהיכן,בוקרלפנותשובקםלמחרתז"ובכעיתיםקביעות
."הכוחאתלינותניםהםהיוםבמשךשחזרתיוהתהיליםהתניאבכוח

זאתלעומתהפועלים.אוכלקצתוכןולימוןתהלעבודהלוקחאני":זהד"עליאמרפעםכן
.ת"הדבכוחזהאלאישוליכוחאיןלהםזאתולמרות'וכוחמהושתייהחמהארוחהמקבלים

מפרי עטו של הרב יוסף הרטמן 
:מלאכי.ד ק"נחלת הר חב

ברמת יצחק" צדיק נסתר"
ירושליםברחוב,הגדולהכנסתביתשל,הקודשמארוןהרחק,השניבקצהלעמודנהגהוא....

,הצנומותפניואתמעטרצהובזקן.בתפיליןומעוטרבטליתעטוףהיה....גןרמת,יצחקברמת
דבריםאחדאףעםדיברלאהוא....אפועלרכובותהיומסגרת-קטנותמשקפיים

...עצומהבדביקותוהתפללישב....בטלים
,ומוחוליבובכל'העובד,נשכחוהבלתיהנודעהחסידשלהמיוחדתדמותו,בזיכרוניחרוטהכך

.ל"זצאלפרוביץמשהחייםרביהחסידהרב
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קראנוהילדיםאנו.גרנובהל"הנבשכונה,שנהמשישיםלמעלהלפני,ילדותיזיכרונות,הםאלו
דמותלפנינוכי,הילדותיבשכלנוהבנו.כבודביראתעליוהסתכלנו."הנסתרהצדיק"לו

,הגדולהכנסתביתשלהאחוריבחלקבפינתושהצטנףלמרותכיעליוסיפרו.ונדירהמקורית
.היטבשמעהוא"ברכו"או,"קדושה"או"קדיש":אמרהחזןכאשר,שמיעהכבדשהיהלמרות

..."רבהשמיהיהאאמן"ואמןאףהחסירלאהוא

....ספרי תהילים פתוחים
"לשבחעלינו":לומרסיימוטרם,עוזיאלברחוב,יצחקברמת,ד"חבכנסתבביתהמתפללים....

'רהמסורהחסידזההיה..."היומישיעור"בפתוחתהיליםספרהשולחןעללפניהםמצאווכבר
ולעודדולהמריצוכדימתפללכללפניתהיליםספרילהכין,ביומויוםמידישטרחמשהחיים
הנשיא,ע"ניצחק-יוסףרביהקודםהרביק"כשלהקדושהכתקנתוהיומיהשיעוראתלומר

ח"הרהמבנולאחרונהשמעתי.ז"תשט'הבשנתלערךזההיה.ד"חבחסידותשלהשישי
ס"בביכנלהתפלללבואהוסיףברקבבנילגורכשעבררבותשניםכעבורגםכי',שיירחמיאל

אתיכיןמי".הקדושמנהגועלוויתרולאומכאביםמשפעתסבלפעם.יצחקברמתד"חב
הוקםרביםמאמציםלאחר.בנואתבתמימותשאלכך!"?אבואלאאניאםלציבורהתהילים

ז"תשי–ז"תשטבשנים(לשעברהתיכוןרחוב)עוזיאלברחוביצחקברמתד"חבכנסתבית
היההראשונותבשנים..היחידיבמנייןששבשעה,בוקרבכללהתפללזכיתי,צעירנערואני

,הראשוניםביןהיההרטמןל"זשכנאשלוםנחמןח"הרהאבי.החדשהמנייןאתלחזקצורך
באופןד"חבלחסידותהתקרבנובזכותו.ס"ביהכנשלהנלהביםומתומכיוהמנייןממייסדי

,וקורגשםבימיגם,בוקרבכל.ל"זצמשהחייםרבי"עובד"ההחסידאתלראותוזכינומעשי
הואהלוא"שוחט"ההיההמסורהגבאי.הכנסתלביתעדדקותכעשרל"זאבאעםצעדתי

.ל"זגרוזמןמרדכי'רח"הרה
מתפללהיההוא.היווסדועםדי"החבהכנסתלביתמידהצטרף,משהחיים'רח"הרהת"הרה

בכתרהמרגליתוהיההכנסתביתאתפיארהוא.פניועלמופשלתכשטליתו,באריכות
לאמשהחיים'ר.ומצוותתורהשומרתהייתהשלא,בשכונהוהתבססשהלךהכנסתביתשל

ואישיותודמותואך...ודיברהשולחןבראשפעםאישישבליזכורלא"התוועדויות"בדיבר
תומכיבישיבתללמודלהיכנסזכיתיט"תשי'האבמנחםבחודש.הצעיריםעלינורבותהשפיעו
.ל"זצקסלמןחייםשלמהרביהחסידנשכחוהבלתיהמפורסםהמשפיעאצל,בלודתמימים

ק"מכהחלנשיאנורבותינושתבעוכפיבאריכותהתפילהשלחשיבותהעלרבותשמענוממנו
החסידעלשלנוההסתכלות.דורנונשיארבנוק"לכועדערוךוהשולחןהתניאבעלהזקןרבנו
.מעמיקויותררצינייותרמימדקיבלהמשהחייםרבי
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הגיעהתפילהבשעתרקכישאמרוהיו!התניאשל"בינוני"למדרגתהגיעשהואעליוסיפרו
.זולמדריגה

"תניא"הספראתללמודיש.ביותרגבוההרוחניתמדרגהזו-'הק"תניא"הספרלפי"בינוני"
נכשלאינוהתניאלפי"בינוני"ה.התניאלפיבינונישלזהמושגמקיף"דרישות"אלולהביןכדי

ללמודבצעירותוזכהאלפרוביץמשהחייםרבי.במעשהאובדיבור,במחשבהעבירהבאף
שלוםרביר"אדמוק"כהודשלובנשיאותומייסודו,בליובאוויטשתמימיםתומכיבישיבת

לבנואחריו.ב"הרשר"אדמוק"לכונפשבלבמקושרהיההוא.ב"הרשהמכונהע"נדובער
.ד"נשיהרביק"לכונפשבלבהתקשריצ"הריהרבישלהסתלקותולאחר.ע"ניצ"הריר"האדמו

-עשרהתשעבגיל,עתההפכהעשר–תשעבגילילדיםשלותמימהילדותיתכבודיראתאותה
המוטלת"המעמסה"לכובדמעטהמודע,"תמימיםתומכי"בתלמידשללהסתכלות,עשרים

שאומריםשזכהבימינויהודי...התניאלפי"בינוני"–"תואר"הלעומק."הבינוני"שלכתפיועל
שזהיריהודי(ופשוטקלדברלאזהו)..."היאזוטרתאמילתאלאו"כזולמדרגההגיעכיעליו

!.ו"חעבירהבאףנכשללא,ובמעשהבדיבורבמחשבה

:הליווי לביתו ברחובה של עיר
אתללוותתמימיםמספרזכינו,שנהבכלפסחשלשביעיבלילובעיקרוחגיםשבתותבלילות

,ל"זטאוברהכהןאברהםח"הרה:היוהתמימיםבין.ביתולכיווןמשהחייםרביהחסידת"הרה
חנןהצעירואחיו'שיגריןיקותיאלח"הרהנכדו',שיצבי-רפאלח"הרההבכוראחיט"ושיבלח

.בחסידותועניניםספוריםלשמועהצמאיםצעיריםנעריםכולנו.ואנוכיוינרלויח"הרה',שי
היההוא...משהותגידמשהחיים'ר:תרגום.."עפסזעגטמשהחיים'ר":ממנובקשתיכאשר
מאדקשההיה,אך...פעמייםלהפצירצריךהיהשלאייאמרלזכותו.ואימרותסיפוריםשופע
אתרשמנולא,איוולתנוברוב,הרבלצערי.הענייןאתלקלוטהשתדלנו,דיבורואתלהבין

.מאומהלנונשתמרלאכך.החגאוהשבתבמוצאיהדברים
.זהבנושאמצוינתאישיתדוגמאשימשאכןהוא.בתפילההאריכותבנושאהרבהשתבעזכורני

ולאהרעהיצראתלכפותצריךמשמעותו.בחסידותידועמושג)"אתכפיא"לעשותתבעכן
(...לדרישותיולהיכנע

ראהלאמעולם.עבורנומצוינתאישיתדוגמאהיהזהבענייןגם."העינייםעללשמור"תבעעוד
העוברים.לארץמושפלמבטו,לצדדיםהביטלאעירשלברחובהכשהלך.אמותיולארבעמחוץ

נעריםכמהמסביבוכאשרהמדרכהעלהצועדקשישיהודילראותהתפלאובוודאיושבים
.דבריואתלשמועמשתדליםוהםפניהםעלזקןשלשחותםצעירים
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:לימוד תניא לאור הלבנה
שלבזכותוליהדותהתקרב,תשובהבעלמיהודיאישיתשמעתיהבאההמדהימההעובדהאת

בביתהתפללזהיהודי.ל"זינסקי'בליזשלוםמאירת"הרהח"הרההכנסתביתשלהמשפיע
מאזחלפוכי,שמואתזוכראינני.בסדוםהמלחיםבמפעלימהעובדיםבעברוהיהד"חבכנסת

,בסדוםלפרנסתועבד,ל"זמשהחייםהתמיםהרבשהחסידתקופההייתה.שנהכחמישים
בריחותהמלאהאווירבמקוםהשוררהכבדהחום,ביותרקשיםפיזייםבתנאים,המלחיםליד
יושבמשהחיים'ראת,ל"הנראהמלאירחבלילות.הנשימהעלמקשיםוגופריתמלחשל

עובדהעוד...אזלוהנרותגםוכנראהתאורההיתהלא.קדישאהתניאספרמתוךולומד
היוברחובכשהלךתמיד,כבידיםמשאותשסחבהזמןמשךכל:בעצמיוראיתיששמעתי

אצלועברהלאדקהאף.(ותהיליםמשניותתניאהנראהכפי).תורהדבריממלמלותשפתיו
......"משתכחיןולאדאבדיןעלחבל".הבוראלעבודתנוצלהזמן.לאיבוד

זכראלפרוביץמשהחייםרביהתמיםהחסידהרבשלהנהגותיו,אישיותו,שדמותורצוןיהי
תמימיםתומכישלכחייליםחיינונתיבותאתלהאיראש-לפידלכולנותשמשלברכהצדיק

...ממשבימינובמהרהצדקנומשיחי"עהשלימההגאולהלהחשתדורנונשיאהרביושל
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מכתב שקיבל  
אבי חתן בר 

,  המצווה
לרגל 

המצוווהבר 
שלו 

ניסן  ' בט
ב"תשמ'ה
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חיים משה בקשר עם ביאתם ' מכתב שקיבל ר
. ה"תרצ'הלארץ הקודש בשנת 









בשלושת המכתבים האחרונים ניתן לראות 
שעל אף המצב הכללי הקשה בארץ הקפיד

.מעמד לבית רבנוחיים משה על שליחת כספי ' ר
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"ט"למז' התלמיד מר דוד משה שיג"בעם ' של בתם מרת שרה תחית"קשוהט לו בעד "מז"

. ה"דוד גרין ע' ת ר"חיים משה עם הרה' של ביתו של רת"לקישוברכת הרבי 
('יקותיאל גרין שי' הוריו של הר)

.."חזר את המאמר כל המאריך באחד' מזה שהחתן שיבמאדנהניתי "



"ה דוד משה"מו... נישואי ביתו מרת שרה עם"

. ה"דוד גרין ע' ת ר"חיים משה עם הרה' ברכת הרבי לנישואי ביתו של ר
('יקותיאל גרין שי' הוריו של הר)
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.במכתב זה מברך הרבי את כל ילדיו

למשפחת גרין-"יגדלו את בנם יקותיאל...  רפואה לביתם מרת שרה"

סוקניק, ה"היא מרת שטערנא שרה ע-.."עבור הבת שנולדה להם' ט לבנם מר גרשון שי"ומז"

ה"ג הרב זלמן דרורי ע"בעלה הרה-.."'של בתם מרת רבקה תחית"הקשובעד "

שהיו באותו זמן תלמידים -.."ובניהם התלמידים מר ירחמיאל ומר שלום דובער יחיו"
תל אביב', אחי תמימים'בישיבת 

'אשת הרב צבי שפיגלמן שי-.."'ובתם מרת לאה תחי"

.."'שיליבובנם אפרים "

הנוסחדבר הניכר בשינויי . הרבי בירך כל אחד לפי מעמדו באותה תקופה



.."בתם ובנם"

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

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



, מכתב שקיבל הסבא
'גרשון אלפרוביץ' ר

.צ"ר הריי"ק אדמו"ש מכ"ג ניסן ת"בי

ולכן , 770, המכתב נכתב קודם קניית ביתו של הרבי
מען המכתבים הוא אצל 

.ייקובסון'דגי "ח ר"הרה
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.."'וימלא את ימי הריונה של זוגתו תחי"

.ה"יוסף אלפרוביץ ע' הברכה עבור העובר ר

.."ויגדלוה' ת את בריאות בתם הילדה שטערנא שרה תחי"ויחזק השי"

ה"הברכה עבור מרת שרה סוקניק ע
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'גרשון אלפרוביץ' ר, מכתב שקיבל הסבא
' לאחר פטירת אביו ר. ז"תשל'האדר ' בי

.בנוגע לנוסח המצבה, חיים משה

גרשון הוסיף בכתב ידו את הנוסח  ' ר
: שהכניסו כשאלה לרבי

נזהר במחשבה דיבור ומעשה ' החסיד התמים שהי"

"כל ימי חייו
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חן על השתתפותכם בשמחתנו


