
תשורה
הגהות ומענות בכתב יד קודש

והוספות והשמטות לספר ימי בראשית

מזכרת נצח
משמחת הנישואין של

החתן הרה"ת מנחם מענדל שיחי'
והכלה מרת חי' מושקא תחי' גרינברג

יום שני, כ"ו שבט ה'תשע"ד





ב"ה

פתח דבר
מקרוב  שבאו  שיחיו,  ומכירנו  ידידנו  משפחתנו,  בני  לכל  עמוק  לב  מקרב  מודים  אנו 
מאושרים  וחיים  טוב  מזל  בברכת  שיחיו  הזוג  את  ולברך  בשמחתנו  להשתתף  ומרחוק 

ברוחניות ובגשמיות.
אדמו"ר  כ"ק  בחתונת  "תשורה"  שחילק  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הנהגת  יסוד  על 
המשתתפים  לכל  מיוחדת  תשורה  בזה  מוגשת  זי"ע,  הצדקנית  והרבנית  דורנו  נשיא 
בשמחתנו הכוללת הגהות ומענות קודש רובם בפירסום ראשון, ובסופו רשימת סיפורים 

והוספות לספר ימי בראשית.
•  •  •

גרינברג  משפחת  משפחתנו  הוכתה  תשע"ג,   - תמוז  יו"ד  ביום  חודשים  כמה  לפני 
שליט"א במכה קשה ומרה בהילקח מהם עטרת ואב המשפחה הרה"ח ר' משה ע"ה ז"ל 

הכ"מ. 
בהלקח  אלטיין-דערען  משפחת  משפחתנו  הוכתה  שבט,  כ'  ביום  האחרון  ובשבוע 

מהם עטרת ואם המשפחה מרת קעניא ע"ה ז"ל הכ"מ.
זכותם תגן על כל המשפחה ותנצב"ה. ותהא גם תשורה זו מזכרת נצח עבורם. 

•  •  •
יהי רצון שזכות כל הנ"ל תעמוד לחתן ולכלה ולכל המשפחתו שיחיו לכל המצטרך 

להם בגשם וברוח לאריכות ימים ושנים טובות,
ובבואנו זה עתה מיום הילולא של הרבנית הצדקנית זי"ע כ"ב שבט ה-כ"ו, הננו תקוה 
דמעה'  ה'  ו'מחה  עפר'  שוכני  ורננו  ל'הקיצו  נזכה  ומיד  תיכף  אשר  מוחלט,  ובביטחון 
ו'מהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה' 

ו'שמחת עולם על ראשם' בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

מוקיריכם ומכבדכם
   משפחת גרינברג      משפחת אלטיין
ברוקלין, ניו יורק אנקארעדזש, אלסקה      
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כ˙בי ˜ו„˘ 
˘יח˙ יום ‰' פר˘˙ ויחי - ע˘ר‰ בטב˙ ˙˘מ"‰

א) לא אמרתי בפי' - ולכן יוסיפו בחצע"ג או בהערה במקום המתאים:
ד(הל') אבידה שייך (להל') גניבה ולא (להל') גזילה - שהרי ברשות (ויותר מזה ע"פ הציווי) באה לידו.

ב) ועד"ז גם לא בהמשך תער"ב - כ"א בנגלה, בפס"ד בשו"ע (בתענית חלום שו"ע אדה"ז בשבת) - והובא גם 
סתם  תענית  לעונג (וי"ל:  מהפכו  דהרצון  בשבת -  וכו'  לתענית  בנוגע  גם  הוא  בת"ח  ההסברה  והכרח  בחסידות - 
בשבת ה"ז רצון אסור (והיפך דרצונו הפנימי), ת"ח - התירה תורה (ומ"מ מיתי תענית כי החלום תלוי בהרהורי לבו 

(אבל ראה באדה"ז רפ"ט סוס"ז) ביוהכ"פ - ה"ז רצונו בשלימות ומתאים שכ"ה גם בי"ט [י' טבת]).
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זה שכתוב דבר המוקשה בעוד מקום(-מות) אינו מתרץ הקושיא, כ"א מוסיף הקושיא
בעוד מקום 

(וגם גניבה ה"ה במ"ע דוהשיב)
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לעשות  הוכיחו  שלא  אף  הגזילה,  להשיב  כשמוכיחו  שקיים  וכיוצ"ב  תוכח  הוכח  משא"כ  א) *) 
תשובה

אדה"ז  דעת  כן  אין  אבל   -       ) בדיבור  צ"ל  רוצה  שבאם  ה"ז  תשובה  שמ"ע  י"א  שהרי  ב) 
(אגה"ת      ) וכו' וכו'. ועוד ועיקר - במ"ע שבפנים מודגש ענין דאהבת ישראל היפך סיבת החורבן 

(דיו"ד טבת)).
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במנחה  תחנון  אומרים  אין  וכיוצ"ב,  טוב]  ויום  [דבשבת  דבשויו"ט  כמו  ענינים,  לכמה  בנוגע   (13*
שלפניהם (          ), ושו"ע אדמה"ז.
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ואדרבה כפירוש ראשון
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נח"ר לפני, צום אבחרהו,
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א) (  כפס"ד הרמב"ם (הל' גרושין ס"פ      ) ובמילא גם הפיכת העינוי לעונג אינו (בשלימות)

ב) כפשוט  צריך להיות בהערה.

ג) *56) ומזה אחת בשנה - יחידה בזמן "קץ (שלימות) מחילה וסליחה" (רמב"ם הל' תשובה פ"ב . . ), 
ולכן נתחייב בחמשה תפלות (לקו"ת ס"פ פנחס    )
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שהם דוקא המפורשים וכתובים "בתורה שבכתב" (וראה רמב"ם . . .) כמו יוהכ"פ.
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בגאולה האמיתית שיהפכו ימים אלה למועדים ל"יו"ט וימי ששון ושמחה", כנ"ל.
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א) *) שכל חלק ופסוק ממנה - הוא "חלק ופסוק דפ' ויחי"

ב) (ובסגנון המובן גם לקטנים)

ג) *) בקטנותו כשלמד בחדר דלימוד חומש לתשב"ר

ד) נעמען (  [לקחת את "ארץ כנען"]
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(שצירף "גד" ופעל)  שיצטרפו ביחד
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*) וכמרז"ל ונפש כי תחטא תווהא (זח"ג . . )
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*120) משם דווקא הידיעה שהוא "שם" (שגזל וכו') מביאתו ל"בקשתם", ובל' הלקו"ת (      ):
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ובלשון  נדח,  ממנו  ידח  אל  כי  הדבר   שודאי  אלא  עוד  ולא  עוזרו,  שהקב"ה  אלא  עוד  ולא   (*
ההלכה: הכתוב נתקו (להגזילה - לוהשב).
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*) ולהעיר שדרז"ל אלו תפלין (שבראש) (ברכות     ), 
דמיוחד בזה גד דטרף זרוע אף קדקד  (             )
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א) *) שינוי מיראת הצענזאר ובדפוס . . . וראה לקמן משו"ע אדה"ז 

ב) (לא "גם", אלא) בין מישראל בין מנכרי. *ואולי  י"ל
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- שזהו באופן (כהמשך הכתוב) ורוח לא יבוא בניהם.
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א) [פאסט מען זיך אפ] (גומרין התענית והעינוי ואוכלים)

ב)  154) בקומה זקופה (פרש"י בחקותי . . ובתיב"ע שם).
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‰וספ‰ 
מענ‰ כ"˜ ‡„מו"ר לסב‡ רב‰ ˘ל ‰כל‰ ‰רב י˘ר‡ל ‚'˜בסון

פענוח מעבר לדף
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מדי שנה הי' נוסע אבי זקנתה של הכלה ר' ישראל דזשייקוובסאן לקלבריא, שבאטלי' 
על מנת להביא אתרוגים לחג הסוכות (בהשתתפות כספית כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו).

לאחר עבודתו באתרוגים הי' מבקר בקהילות היהודיות באירופה ומוסר דו"ח לרבי על 
לשם  ישלח  שהרבי  רומא  בעיר  יהודים  בקשת  דבר  על  הוא  שלפנינו,  המכתב  מצבם. 

שליח, כדי להפיח רוח חיים בעיר ובמוסדותי'.

[שנות הכ"פס']

ב"ה

כ"ק אדמו"ר שליט"א

המכתב הזה המצורף בזה הוא בהמשך למה שדברנו בהיותי ברומא וכפי מה שמסרתי בפרטיות 
בכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א בבואי מאירופה בתחילת אלול העבר.

מי  לשם1  לשלוח  דרוש  אם  בהווה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  הקדושה  חוו"ד  יודע  אינני 
מהתמימים? ואת מי לשלוח2? 

ישראל בן פרידה מלכה דזשייקוובסאן        

1) תלוי בהמצב שם שראהו עוד מלפני שנים. וכמובן בהאם "יתנו אפשריות" 
להשליח לעבוד שם בתנאים מתאימים.

2) באם הנ"ל חיובית, יתייעץ עם אלה המכירים את האפשרי לשלחם.

ואני כבר נלאתי מההנהגות דשקו"ט ודו"ד ארוכים וכו' - אבל אך ורק בעולם 
הדיבור, ובנוגע למעשה בפועל - אין כל פעולה מתאימה לשמה ובת קיימא.

ואיני מחוייב כלל לדבר דברים וכו"כ פעמים - שסוף סוף הם בטלים, כי אין 
מביאים לכל תכלית וד"ל.

להחזיר המצורף.
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ימי בר‡˘י˙ 
‰˘מטו˙ ו‰וספו˙  - ספורים בפרסום ר‡˘ון*

"חולה" בכל התחומים
מספר מר יעקב דויד שי׳ מסטטן־איילנד: בתקופת הסתלקותו של אדמו״ר מהוריי״ץ נ״ע בשנת 
תש״י, הייתי צעיר בגיל 18, וקיבלתי צו גיוס לצבא האמריקאי בקשר עם המלחמה בקוריאה. היה 
האחרון  חמישי  ביום  מהוריי"ץ  אדמו"ר  אצל  ביחידות  להיות  (שזכתה  ואימי  חודש,  ראש  ערב  זה 
להשתמט  שאצליח  עבורי  להתפלל  הציון  על  להשתטח  עימי  יחד  הלכה  ההסתלקות),  שלפני 

מהגיוס.
בדיוק כשעמדנו לצאת מהמקום, הרבי הגיע לציון מלווה בזקני החסידים, ואימי שלא הכירה 
אותו  אבל  בפמליה,  שהיה  ביותר  הארוך  הלבן  הזקן  בעל  ליהודי  ניגשה  הרבי,  של  דמותו  את  אז 

חסיד זז מיד לצד והורה לה באצבע שתפנה אל הרבי.
אימי ניגשה אל הרבי וביקשה ברכה עבורי, וכמענה, הרבי הורה לת׳ יהודה לייב גרונר שיסדר 
לנו יחידות. כשנכנסנו לרבי ליחידות במועד שנקבע, הורה לנו הרבי לומר במשך השנה את מזמור 
אל  אכנס  שכאשר  והוסיף,  מהוריי"ץ),  אדמו"ר  של  חייו  שנות  מספר  עם  המתאים  (המזמור  ע״א 

הרופאים עבור הבדיקה הרפואית     - אומר להם שאני חולה.
כשהגעתי ללשכת הגיוס, ישבו בחדר מספר רופאים כשכל אחד מהם מופקד על בדיקת תחום 
מסויים, ולמרות שהייתי כשיר לצבא מבחינה רפואית - כל הרופאים החליטו פה אחד שאני חולה 

בכל התחומים, ושיחררו אותי לביתי עם פטור מלא. ויהי לפלא.
להתוועדות,  מגיע  שהייתי  פעם  ובכל  מיוחד,  יחס  לי  להעניק  החל  הרבי  יחידות,  אותה  מאז 

הורה לי הרבי לומר לחיים.

"דאס איז א ענפטער אויף אייער שאלה"
מקראון  גולדשטיין  ע״ה  יוסף  הרה״ת  של  אחיו  (צפת,  גולדשטיין  שי'  דוד  ר'  הרה״ת  מספר 
סירטוק,  עם  הרבי  הלך  מהוריי"ץ  אדמו"ר  של  פטירתו  אחר  ה'שלושים'  ימי  כל  במשך  הייטס): 

וכשהסתיימו ימי ה'שלושים' חזר הרבי ללכת עם חליפה קצרה.
כאשר אחד מזקני החסידים ניסה לדחוק ברבי לקבל את הנשיאות באופן רשמי, אמר לו הרבי 

"דאס איז א ענפטער אויף אייער שאלה" [= זו - החליפה - היא התשובה לשאלה שלך].
הנשיאות  את  לקבל  מצידו  ההסכמה  לאי  התשובה  היא  קצרה  לחליפה  שהחליף  שזה  היינו 

באופן רשמי.

*) ‰סיפורים „ל‰לן (לב„ ‰ר‡˘ון) ‰ם כולם מזכרונ˙יו ˘ל ‰ר‰"˙ ר' „ו„ ˘יחי' ‚ול„˘טיין, ‡רı ‰˜ו„˘.
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ויגבה לבו בדרכי ה'
אחד  וכל  לחלוטין,  חופשית  הייתה  הרבי  של  לחדרו  הכניסה  שנים,  באותם  הנ"ל:  מספר 
מהחסידים שרצה להתייעץ עם הרבי או לבקש ברכה, היה דופק אל הדלת, ונכנס. גם אני ניצלתי 
והתחלתי  נכנסתי,  הרבי,  של  בדלת  דפקתי  האבילות  בשנת  מהימים  ובא'  הזו,  ההדמנות  את 

להרצות את השאלות שהיו לי בעניני 'עבודה'.
'תיקונים'  שביקש  (היינו  אליך?...".  לזה  יש  שייכות  "איזו  לי:  וענה  שאלותי,  את  שמע  הרבי 
בטוב  ולהוסיף  ה'",  בדרכי  לבו  "ויגבה  בדרך  להיות  צריכה  שעבודתו  אמר  והרבי  שונים,  לענינים 

ובקדושה ולא להתעסק עם הצד השלילי).
שבוע לאחר מכן, נכנסתי שוב אל הרבי להרצות את השאלות שהיו על ליבי, והרבי שאל אותו 

כשבת־שחוק נסוכה על שפתיו הק': "האם גם אצל השווער היית נכנס כל שבוע?"...

קיום המצוות מתוך שמחה
בנוגע  הרבי  את  שאלתי  תש"ח,  בשנת  ב-770  בישיבה  צעיר  בחור  בהיותי  הנ"ל:  סיפר  ועוד 
צריך  הטלית  ששיעור  ציצית)  הלכות  הסידור,  (בפסקי  כותב  הזקן  שאדמו"ר  שכיון  לטלית־קטן, 
להיות מופשט לחלוטין בלי שום קיפול, וכאשר הטלית מקופלת, מקום הקיפול אינו עולה להמידה 
דאמה על אמה, אולי אפשר לקשור את הציצית מלמטה כמו סינר, באופן שהטלית־קטן לא תוכל 

להתקפל.
הרבי שלל את דברי באומרו שהוא לא מחזיק מזה, והציע לי לעשות כמנהג כמה מהחסידים 

(שהתחיל להתפשט באותה תקופה), לשים גארטעל על הטלית קטן.
לי  אמר  הרבי  וכמענה,  בטוח",  יותר  זה  לעשות,  רוצה  שאני  ש"כפי  לרבי  ואמרתי  התחכמתי, 

"נראה מתוך הדברים שלך שאינך עושה מצוות מתוך שמחה".

סגולה לתפילה בכוונה
ועוד מהנ"ל: פעם הייתי ביחידות אצל הרבי בשנת תשי"א, שאלתי את הרבי על דבר "תפילה 
שנכנסתי  הבאה  בפעם  הסידור".  מתוך  "להתפלל  היא:  לכך  שהסגולה  לי  אמר  והרבי  בכוונה", 
מצליח  ואינני  מספיק  לא  זה  עדיין  אבל  הסידור,  מתוך  להתפלל  שניסיתי  לרבי  אמרתי  ליחידות, 

לכוון בתפילה כדבעי.
השפה  את  טוב  הכי  מבין  שאני  וכשעניתי  ללבך?",  קרובה  הכי  שפה  "איזו  אותי:  שאל  הרבי 
האנגלית, אמר לי הרבי: "תיקח סידור באנגלית, וכשאינך מבין את מילות התפילה תוכל להסתכל 

בתרגום".
הרבי  כוס־של־ברכה  בחלוקת  הרבי  לפני  שעברתי  מהפעמים  שבא'  לציין,  יש  הקשר  (באותו 
שהשפה  ראה  הרבי  יחידות  שבאותה  מכיוון  הייתה  לכך  הסיבה  ובפשטות  באנגלית,  איתי  דיבר 

הראשונה שלי היא אנגלית, ולכן בחר בשפה שיהיה לי הכי נוח לדבר בה).
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שהרבי יבטיח כמה שהוא יכול…
כאשר האדמו"ר רבי יששכר בער מקאמרנא (נפטר בבני ברק בג' כסלו תשס"ז) ביקר בארצות 
אדמו"ר,  אותו  לילדים.  ברכה  מהרבי  ואבקש  ליחידות  בשבילו  שאכנס  ממני  ביקש  הוא  הברית, 
היה כבר שמונה שנים אחר נישואיו, והפעם האחרונה שנכנס בעצמו אל הרבי הייתה ארבע עשרה 

שנים קודם לכן.
ביחידות הקרובה, הזכרתי את שמו אצל הרבי וביקשתי ברכה לילדים, והרבי שאל אותי ממה 

הוא מתפרנס. עניתי לרבי שהוא קשור לכולל, והרבי בירר האם הוא לומד בכולל.
לברר  המשיך  הרבי  הכולל,  בשביל  כסף  מתרים  שהוא  ואמרתי  עצמי  את  שתיקנתי  אחרי 
אודותיו היכן הוא מתגורר, ואמר ש"הוא הי' בירושלים", ועניתי לרבי שהוא עבר בשנים האחרונות 

לבני ברק.
לא הנחתי, וביקשתי שוב ברכה לילדים, והרבי אמר "כשאהיה על הציון אזכירו". לא הסתפקתי 

בכך, ואמרתי לרבי: "אני רוצה הבטחה", והרבי אמר לי: "הבטחה? להבטיח יכול רק הקב"ה".
אזרתי אומץ וביקשתי: " וויפל דער רבי קען מבטיח זיין..." [= שהרבי יבטיח כמה שהוא יכול...].

הרבי התרכך, ושאל אותי: "מה השם של האישה" (אשתו של האדמו"ר מקארמנא). עניתי לרבי 
שכמדומני שקוראים לה שרה, אבל הרבי אמר: "כמדומה לי שקוראים לה רבקה" (ואכן לאחר מכן 

ביררתי ואחד מהשמות שלה היה רבקה (העניא חנה)).
והוסיף הרבי "שיברר אצל אחיו שגר בניו יורק [= רבי אלתר יצחק אלימלך ספרין]. (מן הסתם 

האח לא יודע את השם של האישה (הגיסה)), וכשתברר דרכו תודיע למזכירות".
ואכן ההתעקשות השתלמה, ובשנים שלאחר מכן נולדו לאדמו"ר מקאמרנא ג' ילדים.

•    •    •
בהזדמנות אחרת, ניגשתי אל הרבי בשעת ההתוועדות לבקש ברכה, רציתי הבטחה מפורשת, 

והרבי ענה לי באותו הנוסח "מבטיח, איז דער אויברשטער" (הבטחות מקבל מהקב"ה).
וביקשתי מהרבי באותו נוסח שביקשתי אז: "וויפל דער רבי קען מבטיח זיין...", אבל הפעם זה 

'לא עבד', והרבי הניף את ידו בביטול בחיוך גדול.

הרבי מחביא תמימים בארון
החסידים  זקני  עם  יחד  להיכנס  פעמים  מספר  ניסיתי  מהוריי"ץ,  אדמו"ר  של  נשיאותו  בשנות 
להתוועדויות שהתקיימו ב-770 למעלה בקומה שניה בהשתתפותו של אדמו"ר הריי"צ, ולא תמיד 

עלה בידי.
באחת מהשנים, כשהתקרב חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז החלטתי שהפעם אני לא מוותר. עוד זמן 
רב לפני שהחלה ההתוועדות, עליתי במדרגות למעלה הרבה לפני שכולם חשבו לעלות, התיישבתי 

על יד הדלת, וחיכיתי להזדמנות.
פעמים  השתדל  שהרבי  וכפי  ומחכה,  יושב  אותי  וראה  במקום  עבר  הרבי  דקות  מספר  כעבור 
סייע  הרבי  הפעם  גם  ובסעודות,  בהתוועדויות  להשתתף  שרצו  התמימים  את  להכניס  רבות 
במקום.  שהיה  הבגדים  בארון  להתחבא  לי  והורה  הדלת  את  בעבורי  פתח  פנימה,  להשתחל  לי 
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במשך זמן רב ישבתי בארון כשרגלי מקופלות, וחיכיתי בסבלנות ליציאתו של אדמו"ר מהוריי"ץ 
להתוועדות.

לאחר למעלה מחצי שעה של ישיבה בארון, הרבי שלח אלי שליח שיבדוק מה שלומי, ויברר 
האם אני רוצה להמשיך ולהמתין שם.

עבר זמן נוסף, ואדמו"ר מהוריי"ץ נכנס להתוועדות והתיישב במקומו. אנשי וועד המסדר עברו 
בחדר ובדקו האם ישנם בחורים שנמצאים במקום מבלי שקיבלו אישור מראש, ובמהלך החיפוש 

פתחו את דלת הארון בו ישבתי, ורצו לזרוק אותי החוצה.
וועד  ואנשי  ההכרה,  את  ואיבדתי  התעלפתי  כאילו  עצמי  את  עשיתי  המצב,  את  כשראיתי 
המסדר לקחו אותי לחדר של הרבנית הזקנה וקראו לאחות מני'ה שתטפל בי. בינתיים, הם הלכו 

להביא כוס מים, ועד שהם הביאו את הכוס, ברחתי פנימה לתוך ההתוועדות...

הרבי מנע ממני להיכנס
פעם בתש"ט-תש"י, הייתה הזדמנות שהבחורים הצעירים שעזרו למסיבות שבת, קיבלו אישור 
בדלת  עמד  הרבי  יום־טוב.  גוט  ולאחל  מהוריי"ץ  אדמו"ר  לפני  החג  בליל  הילדים  עם  יחד  לעבור 
ופיקד על הסדר במקום, וכשהגעתי ורציתי לעבור, הרבי מנע בעדי ואמר לי שאני לא יכול להיכנס. 

מוצאי שבת פ' בא תש"י
ממה  כלום  שמענו  ולא  פארק,  בבארא  שהיתי  תש"י,  שבט  ביו"ד  ההסתלקות  של  בשבת 
ל-770,  סימפסון  מענדל  ושלום  יוסף  אחי  עם  יחד  נסעתי  בא  פ'  קודש  שבת  במוצאי  שהתרחש. 

ונודע לנו השבר הגדול.
ראדשטיין  לייב  משה  ר'  מהוריי"ץ  אדמו"ר  של  מזכירו  את  שמעתי  נוראיות,  שעות  באותם 

מתבטא ואומר לבערל רבקין: "אנחנו שיכורים. אנחנו לא מבינים מה קורה כאן".

בלי 'התפעלות'
לא  אחת  דמעה  ואפילו  חיצונית  התפעלות  שום  הרבי  אצל  ראו  לא  והלוויה,  הטהרה  בשעת 
בשעות  רק  היה  זה  אבל  גמור.  לכת  בהצנע  הייתה  הנהגתו  שכל  מכיון  הקדושות  פניו  על  נראתה 
שלפעמים  כך  כדי  עד  בכיות,  היו  שיחה  ובכל  מפטיר  בכל  האבילות  שנת  במשך  מכן  לאחר  אלו. 

הבכיות גרמו להפסקה במשך דקות ארוכות עד שהרבי המשיך.

זכרונות מהשנים הראשונות
שהפריעו  נוראיות  ודחיפות  עצום  בלאגן  היה  הראשונות,  בשנים  ההתוועדות  שבאחד  לי  זכור 
וביקש  העיר  הרבי  נרגע,  לא  והקהל  ארוכות  דקות  שעוברים  ראה  כשהרבי  ההתוועדות.  למהלך 
להפסיק, ומשזה לא עזר והאנדרלמוסיה המשיכה לחגוג - הרבי קם, סיים את ההתוועדות, איחל 

"גוט שבת" ויצא החוצה.
של  ההקדמה  בלי  מאמר  מתחיל  הרבי  הי'  שיחה  באמצע  אפילו  לפעמים  הראשונות  בשנים 

הראסטאווער ניגון, וכולם היו נעמדים.
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אותם  ולחבוש  הכובעים  להפוך  לחסידים  הרבי  הורה  הראשונות,  בשנים  ההתוועדיות  באחד 
לרב  והורה  להפכו,  ע"מ  הסרטוק  את  הוריד  הרבי  ובהמשך,  אותם,  הפך  בעצמו  הרבי  וגם  הפוך, 

יצחק דוב אושפאל לעשות כמוהו.
באחרון־של־פסח תש"י הרבי התוועד עד שלוש לפנות בוקר.

הנהגתו של הרבי בראש־השנה לפני תש"י
בקומה  הנוראים  הימים  של  התפילות  התקיימו  מהוריי"ץ,  אדמו"ר  של  האחרונות  בשנותיו 
העליונה בחדר של הרבנית הזקנה, ומלבד מספר מצומצם של חסידים אף אחד לא הורשה לעלות 
למעלה להתפלל יחד עם הרבי. גם אלו שעלו לא זכו להתפלל את התפילה כולה בנוכחות הרבי, 
קוראים  והיו  מהוריי"ץ,  אדמו"ר  ישב  בו  לחדר  הדלת  את  פותחים  היו  התורה  קריאת  בשעת  ורק 

בתוך החדר. הרבי הי' עומד ליד הדלת המובילה למרפסת של הסוכה.
(בסמיכות  שבפרוזדור  השולחן  יד  על  יושב  הי'  הרבי  בחוץ,  היה  המניין  כאשר  הזמן,  בשאר 

לטלפון).
של  לחדרה  הגיע  הרבי  עקבותיו.  אחר  והתחקיתי  הולך  הרבי  את  ראיתי  בר"ה,  השנים  באחד 
הרבנית הזקנה ודפק בעדינות עד שהיא פתחה, ולאחר שהדלת נפתחה הרבי לא איחל "גוט יום־
מפני  הי'  (כנראה  פנימה.  נכנס  בחיוב  ומשנענה  להיכנס",  רשות  לו  יש  "אם  שאל  רק  אלא  טוב" 

זהירותו של הרבי בנוגע לדיבורים בראש השנה).

"ברוך אתה"
עם  נאמרה  שהיא  מכיוון  אבל  בקריאה,  כובד  מהוריי"ץ  אדמו"ר  ההפטרה,  בעת  תש"י  בר"ה 
הברכות  את  מכך,  בשונה  המילים.  את  להבין  יכלו  ולא  כמעט  ממושכות,  ובבכיות  דמעות  הרבה 
שמעו בבירור, ובפרט את המילים "ברוך אתה" שנאמרו על ידו בהדגשה מיוחדת ובאופן ד"מתוכי' 

נפח".

הקפות בחדרו הקדוש
פנימה.  שנדחפתי  בזכות  שחרית  של  בהקפות  תורה  בשמחת  להשתתף  זכיתי  שנה,  באותה 
חודקוב  הרב  את  כיבדו  וכאשר  מהוריי"ץ,  אדמו"ר  של  לשולחן  סביב  התקיימו  עצמם  ההקפות 
בהקפה הראשונה  אמר כדרכו (בסגנונו הידוע) "אנא ה' הושיענא נא", וכאשר בערל חסקינד חיקה 

אותו, התפשט חיוך רחב על פניו הקדושות.
ככלל, אדמו"ר מהוריי"ץ היה יושב בהקפות ליד החלון בין ה'פייער־פלייס' לדלת של הסוכה, 

והיה מעודד את השירה באמצעות היד, ומזמן לזמן היה דופק על השולחן שעמד בסמיכות אליו.
של  הכרכים  מונחים  היה  מהוריי"ץ,  אדמו"ר  של  היחידות  בחדר  הקבוע  פלייס'  'פייער  על 
הקדוש,  שולחנו  על  שהיה  מדף  על  שעמדו  נוספים  ספרים  היו  ובחדר  האריז"ל,  וכתבי  הכתבים 
ובניהם את הספר "the Teachers Guide" ('המדריך למורה') שיצא לאור על ידי אנשי ה'מיטוואך 

שעה' (Release time) של מרכז שיעורי לימודי הדת (של"ה). 
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פעם בעת ההקפות, קניתי את הפסוק "בעבור דוד עבדך" בקשר עם שמי, ואדמו"ר מהוריי"ץ 
חייך מאוד כששמע זאת.

מוקדם  כבר  לדירה  נכנסתי  ההקפות,  למעמד  להשתחל  לי  שיתאפשר  מנת  על  למעשה, 
בבוקר, ונשארתי שם עד מוצאי שמחת תורה, לא יכולתי לצאת החוצה אף לא לרגע אחד, מחשש 

שהיציאה תהיה חד צדדית ולא יאפשרו לי לחזור פנימה.
להשתתף  ובשביל  המועד,  את  שאיחר  חאנוויטש  ישראל  בשם  מהתמימים  אחד  על  לי  זכור 

בהקפות טיפס על הדלת הראשית של 770 מבחוץ, ומשם קפץ לתוך החדר של הרבנית הזקנה. 
ההתוועדות של שמחת תורה שהתקיימה בהמשך להקפות, היתה ארוכה לפי ערך ההתוועדיות 
שנערכו באותו זמן, והיא הסתיימה כמה שעות אחרי שיצא החג. בשעת ברכת המזון, הרבי ישב 
בראש השולחן והרבי בצד שמאלו, ובשעת הברכה הרבי הביט לתוך הסידור של אדמו"ר מהוריי"ץ 

ובירך יחד איתו.

ביריד הזה צריך לרקוד
ועשו  אספו ילדים,  שבת  תורה כשהמסיבות  שמחת  שפעם בערב  יוסף גולדשטיין סיפר,  אחי 
האירוע  במהלך  הספרייה.  של  לבניין   770 של  הבניין  שבין  ברחבה  למטה  בסוכה  אירוע  להם 
נעמד הרבי על כסא ונאם בפני הילדים באידיש, והרבי נעמד על כסא ודיבר עם הילדים באידיש. 
אדמו"ר מהוריי"ץ ששמע את הרבי נואם דרך החלון, השתדל בכל כוחותיו להגיע לחלון ולהביט 

על הילדים, וחייך בחיוך רחב מאוד כשראה את הרבי נואם בפני הילדים שהתאספו.
ולא  חלונות  שתי  נפתחו  העליונה  שבקומה  עין  חדי  בחורים  מספר  הבחינו  הכינוס,  במהלך 
ראו אף אחד שפתח את החלון ונעמד להסתכל. כאשר שאלו את אדמו"ר מהוריי"ץ לפשר הדבר, 
החתונה  בשעת  הזקן  אדמו"ר  את  שאל  מבארדיטשוב  רלוי"צ  שכאשר  להם  סיפר  הרבי  וכמענה 
הגדולה למה הוא לא הנהיג לומר 'ושמרו' בתפילת ליל שבת, שהרי ידוע שבשעת אמירת 'ושמרו' 

יש יריד גדול למעלה, ואדמו"ר הזקן ענה לו ש"לא בכל יריד צריך לרקוד".
וסיים אדמו"ר מהוריי"ץ ואמר: "ביריד הזה צריך לרקוד".

וכמה  כמה  ובו  תש"ג,  בעומר  דל"ג  לכינוס  בנוגע  נוספים  במקומות  נדפס  זה  סיפור  (הערה: 
שלמה  ר'  עם  שהיה  ל'ושמרו'  בנוגע  הסיפור  דוגמת  שלפנינו,  מהסיפור  השונות  וגרסאות  פרטים 

מקרלין ואדה"ז ולא עם הבארדיטשובער, ועוד).

היארצייט האחרון של אדמו"ר הרש"ב
מהוריי"ץ,  אדמו"ר  כ"ק  של  דין  בעלמא  חיותו  בחיים  הרש"ב  אדמו"ר  של  האחרון  ביארצייט 
ב' ניסן תש"ט, היה קהל גדול שנדחף בתפילות בבוקר ובמנחה. לקראת קבלת שבת, כולם חשבו 
שלא יכניסו את מי שיבוא כי זה יהיה בסמוך להדלקת נרות, ולכן בפועל היה קהל מאוד קטן עד 
שאפילו לא היה מניין. ואז זכו הבחורים להיות חלק מהמנין, ובהשגחה פרטית הייתי נוכח במקום 
וזכיתי להשתתף באותה תפילה. ר' שמואל לויטין הי' החזן, ואדמו"ר מהוריי"ץ ישב עם שולחן ליד 

ארון הספרים לצד מזרח והתפלל, ולפני 'כגוונא' אמר קדיש.
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הפעם הראשונה שראיתי את הרבי
בשעת  במלון.  שהתקיימה  בהתוועדות  היה  מהוריי"ץ  אדמו"ר  את  שראיתי  הראשונה  הפעם 
ההמתנה ליציאתו להתוועדות, הוא היה בחדר פנימי, וכאשר פתחו את הדלת לרגע אחד, הצצתי 

וראיתי אותו לרגע אחד.
לאחר מכן הרבי יצא החוצה להתוועד עם הקהל שהתאסף, ובשעה שדיבר דפק על השולחן 

מפעם לפעם. 
פני  לקבל  ילכו  הזה  הניגון  שעם  הרבי  אמר  תצאו"  בשמחה  "כי  כששרו  ההתוועדות  בסיום 

משיח.
בגמר ההתוועדות, הרבי יצא החוצה על כסא גלגלים, נעמד ונכנס למכונית.

בזמן שהתעסקו לעזור לרבי לקום מהכסא גלגלים ולעבור למכונית, ניגש לייבל סימפסון לרבי 
ונתן לו את היד ל'שלום עליכם', 

שפוך חמתך
"בשפוך חמתך" בסדרים של אדמו"ר מהוריי"ץ היו פותחים את הדלת, ואז גם כל שאר הקהל 

היה נכנס ונשאר עד לסיום עריכת הסדר.

כשגדל - תלמד בליובאוויטש
בית  בין  גדול  מרחק  שהיה  מכיוון  תמימים",  "תומכי  בישיבת  ללמוד  לי  הניחו  לא  בצעירותי 

הורי לישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, ולצורכי בריאותי הייתי צריך להיות קרוב לבית. 
כתבתי על כך בכמה וכמה מכתבים, וזכיתי לכמה מענות מאדמו"ר מהוריי"ץ, באחד המכתבים 
ליובאוויטש,  בישיבת  ללמוד  עכשיו  להיכנס  יכול  אנני  בריאותי  מצב  שמצד  הרבי,  לי  הסביר 
בתומכי  אלמד  בעז"ה  ואבריא  וכשאתבגר  לביתי,  קרובה  שיותר  אחרת  לישיבה  שאלך  ובינתיים 

תמימים.
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כתי"ק קודש שבא בהוספה למכתב למשפיע ר' שלמה חיים קסלמן משנת תש"י
על בקשתו שהרבי יקבל על עצמו את הנשיאות באופן רשמי




