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ב"ה

 אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,

שלום וברכה

'קבצי  מסדרת  השני  הגליון  את  לאור  מוציאים  הננו  ושמחה  גיל  ברגשי 

חודש השביעי בליובאוויטש - תשרי תשע"ה' הנקרא בשם "אם המלך".

בקובץ שלפנינו יוכל הקורא למצוא בין היתר את המדורים:

יומנים משנת תשכ"ה, המתארים  - מארג של מספר  • "יומן ההסתלקות" 

בפרוטרוט את אירועי אותה שבת, ו' תשרי, בה נסתלקה אם המלכות, ההלוויה 

וניחום האבלים.

• סקירה ממצה על תולדות חייה של הרבנית חנה.

בתוכם  ומבארים  המאגדים   - חסידית"  ו"התוועדות  גאולה"  "לומדים   •

את העניין המיוחד של תקופתנו - עידן הגאולה, ומסבירים מחד את סגולתה 

וייחודה של התקופה, אגב ביאור ביטויו המפורסם של הרבי שעומדים כבר 

הדגש  את  לשים  יש  מה  על  מבהירים  ומאידך  חצות",  אחר  שבת  ב"ערב 

בהסתכלותנו על התקופה על מנת לראות בה את סימני הגאולה.

במרכז הקובץ מופיעה סקירה מיוחדת - "מסע ההצלה", קטעים מיומנים 

יוכבד זלמנוב, שזכתה ללוות את הרבנית במסע יציאתה  אותנטיים של מרת 

מרוסיה ב'עשאלונים' לפולין, במחנה פאקינג הידוע שבגרמניה ואף בנסיעתה 

של הרבנית לצרפת, שם פגשה את בנה - כ"ק אד"ש מה"מ, שהגיע במיוחד 

בשעתו  שהתפרסמו  המיוחדים,  בזכרונותיה  עימה.  להתראות  יורק  מניו 

זלמנוב באריכות את המסע ומביאה בסגנון מיוחד את  גב'  באידיש, מתארת 

המתארים  סיפורים  מספר  הבאנו  התמונה  להשלמת  הימים.  אותם  אווירת 

את קורותיה של הרבנית מעת הסתלקותו של ר' לוי יצחק באלמא-אטא, עד 

פתח דבר



להגעתה ללמברג-ללבוב, משם יצאה מרוסיה. בהכנת הסקירה נעזרנו בארכיון 

השבועון העולמי 'בית משיח'.

• • •

ויהי רצון שהקובץ אכן יפעל את פעולתו ויוסיף באור וחום האהבה וחיזוק 

ההתקשרות לאבינו מלכנו משיחנו נשיאינו הנצחי שליט"א.

וע"פ הלשון ב'תפילת חנה' "ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו" - נזכה תיכף 

ומיד להרמת קרן הגואל - בנה של הרבנית חנה, הרבי שליט"א מלך המשיח 

שאז ייתקיים "עלץ ליבי בה'" בשמחת הגאולה האמיתית והשלימה, אז נעמוד 

כולנו מול פני הקודש ונכריז לפניו ברננה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ועד "חיילי בית דוד"

770 בית משיח, בית חיינו

 ימות המשיח, ו' תשרי תשע"ה, יובל ה-50 להסתלקות הרבנית חנה ע"ה
 שנת הקי"ג לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.

 אש"ל - הכנסת אורחים

מחלקת הוצאה לאור
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הרוקחת
מיקטרינוסלב

מסירות נפשה של אישה יהודית בישימון הקרח

נפלא  בדבר  זכתה  ע״ה,  הרבנית  מורתי  אמי  זה,  דיום  היארצייט  בעלת 

שלמעשי׳ ועבודתה יש תוצאות ביחס לכל העולם כולו — שהודות לה לומדים 

בנ״י בכל תפוצות הגולה עד היום הזה דברי חסידות, פנימיות התורה, שבהם 

)ובקשר להם( מתבארים גם ענינים דנגלה דתורה. דהיינו החידושי תורה של 

אאמו״ר שבאו לידי גילוי ב״דיו על הנייר״ בזכות בעלת היארצייט.

וכידוע עד כמה השתדלה והתאמצה כדי שיהיו לו דיו ונייר כו'. ונוסף ע״ז 

טרדות  כל  ללא  המתאים,  המצב-רוח  את  לו  שיהי׳  בכך  שסייעה   — ועיקר 

ובלבולים כדי שיוכל לפעול ולחדש חידושי תורה כפי שחידש בפועל, ע״י כך 

שכאשר נשלח לגלות, עזבה גם היא את הדירה שבה גרה כמה עשרות שנים 

להמשיך  לו  ולסייע  הגלות  במקום  בעזרתו  להיות  כדי  בגולה  אחריו  והלכה 

בעבודתו למרות הגלות הקשה לפינה נדחת וברוסי׳ בימים ההם )וכידוע לכל 

אלו שהיו שם עד כמה הי׳ המקום מושלל מיהודים בכלל, ועאכו״כ מיהדות 

ועאכו״כ מלימוד התורה, ויתירה מזו — אפילו לא ידעו מהו יהודי ובודאי לא 

הי׳ שם מושג מעניני יהדות(, מתוך מחסור בכל הצרכים והעדר הכסף לקניית 

ובעלת היאצ״ט היתה צריכה  נייר,  ולא  דיו  הי׳ להם  נוסף, כך שלא  כל דבר 

וכיו״ב,  נייר  פיסות  ולקבץ  דיו  מהם  לעשות  עשבים  ללקט  בעצמה  לטרוח 

ובקושי השיגה מעט דפים שעליהם נכתבו החידושי תורה של אאמו״ר, ועד״ז 

- בשוליים של גליונות הספרים שהיו תחת ידו ומזה נדפסו הספרים ״לקוטי 

לוי יצחק״ ו״תורת לוי יצחק״ על תורה נביאים וכתובים ועל מאמרי רז״ל וכו׳.

אאמו״ר  של  הכלל  בעבודת  גם  חלק  יש  היאצ״ט  שלבעלת  להוסיף,  ויש 

בתקופת הרבנות שלפני המאסר והגלות, שגם אז ניהלה עסקנות ציבורית בתור 

רבנית, ובהרחבה )בנוסף לחייה הפרטיים(:

פותחין בדבר מלכות
הוח כ"ק אחמו"פ מלך המשיד שליט"א



לעיר  בחינות,  מכמה  נחשבה,  )דניפראפעטראווסק(  יקטרינוסלב  העיר 

הבירה של כל מחוז אוקריינא )כפי שנקרא חלק זה דדרום רוסי׳(, ובעיקר — 

העיר הראשית בכל הנוגע לעניני יהדות. וכידוע שבאותם הימים סבלו קשה 

ההיא  המדינה  של  הבירה  לעיר  לנסוע  צריך  והי׳  הממשלה  מרדיפות  ביותר 

כדי להשתדל לבטל את הגזירות או עכ״פ למעט אותן כו׳, והממשלה דרשה 

מהרבנים שלא להתערב, ולא עוד, אלא שהרבנים עצמם יפרסמו מכתב שהם 

ואזי  כמ״פ(.  )כמדובר  הדת  את  רודפת  איננה  לעובדה שהממשלה  מסכימים 

)כמו  זה  מכתב  על  יחתום  בלבד שלא  זו  דלא  דעתו  את  וגילה  אאמו״ר  יצא 

מספר רבנים שמפני היסורים, האיומים וההפחדות וכו׳ נאלצו לחתום(, אלא 

עוד ישתדל לפרסם שאיננו חותם, באמרו, שהכל יודעים את המצב כפי שהוא 

באמת אלא שמפחדים לומר זאת בפומבי, וכעת — כשיתפרסם שאיננו חותם, 

וכו׳ וממילא  יעורר הדבר רעש ומהומה  יהיו כאלו שיצטרפו אליו,  ומסתמא 

תאלץ הממשלה לקבל את דרישות הרבנים.

לאפיית  מהדרישה  החל  דרישות  לכמה  נענתה  אמנם  הממשלה  הוה.  וכך 

מצה, ״מיכלא דמהימנותא", שבאותה שעה הופנתה בקשה למוסקבה לקבל 

רשיון לטחון חטים בצורה שהקמח יהי׳ כשר לפסח )לפי המצב בעת ההיא(. 

ושעורים  )דניפראפעטראווסק( צמחו חטים  יקטרינוסלב  וכיון שבאזור העיר 

שייך  הדבר  הי׳  וממילא  קמח  לטחינת  הגדולות  התחנות  שם  היו  וכיו"ב, 



לאאמו״ר שלא פחד ולא נבהל אלא נסע בעצמו למוסקבה ונפגש עם קאלינין 

עצמו — ראש הממשלה הקומוניסטית בעת ההיא — והצליח לפעול שקאלינין 

יתן רשיון וצו לכל פקידי הממשלה ביקטרינוסלב שלא יתערבו בסדרי טחינת 

איננו  מסוים  שקמח  יאמר  שניאורסאהן  הרב  שהעמיד  המשגיח  ואם  הקמח, 

גדולה של  בו, אע״פ שאפשר לטעון שע"י איבוד כמות  - לא ישתמשו  כשר 

קמח, הרב שניאורסאהן גורם נזק לא רק ביקטרינוסלב ובמחוז אוקריאנא, אלא 

מכיון שמדובר במקור אספקת קמח לכל המדינה, הרי כתוצאה מאיבוד חטים 

ששייכים לממשלה, כך שלא ימכרו באותו מחיר של החטים הראויים לפסח — 

נגרם נזק כלכלי לכל המדינה!

ואעפ״כ, אאמו"ר לא נבהל כלל )כאמור( אלא פירסם מראש שאיננו פוחד 

מלכתחילה  הפירסום  בגלל  ודוקא  כזו,  בדרישה  ולפנות  למוסקבה  לנסוע 

הוכרח קאלינין לקבל אותו ולתת את הרשיון המבוקש בצירוף פקודה שהגיעה 

ליקטרינוסלב ובה נאמר שאף אחד איננו רשאי למנות את המשגיחים ולומר 

להם דיעה מה לעשות והם אינם חייבים למסור דו״ח על הנהגתם לאף אחד 

- מלבד הרב שניאורסאהן, ואם הרב שניאורסאהן יקבע שקמח מסוים שנטחן 

למצות  בו  להשתמש  כשר  איננו  פלוני,  ביום  פלוני  למקום  שהגיעו  מחטים 

לפסח - יש לשמוע להוראתו )ולשלוח קמח זה בחזרה או למכרו בזול וכיו"ב(.

וכל זה הי׳ אפשרי בזכות העובדה שבסביבתו הקרובה, בביתו, הי׳ מצב-

באופן  בעצמה  פחדה  שלא  רק  לא  הרבנית  שאמי  היינו  לזה,  שהתאים  רוח 

שמה של הרבנית בכתב-יד קודשו של הרבי
הנוסח  את  בכתי"ק,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כתב  עליה  פתקה 

להבריק למישהו ברכת "מזל  טוב", בשם אמו הרבנית חנה ע"ה:

מזל טוב

הרבנית חנה שניאורסאהן
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תוספת  לו  נתנה   - אדרבה  אלא  וכו',  לחשוש  הי׳  עלול  הוא  גם  זה  שבגלל 

בכל הסכנות, בה בשעה שלפי  כלל  ברוחו שלא להתחשב  והתחזקות  עידוד 

המצב במדינה ההיא בימים ההם, הרי בגלל זה יכלו להאשים לא רק את הרב 

בעצמו אלא גם את כל בני ביתו, החל מאשתו הגרה בביתו ומסייעת לו, שהם 

״קאנטער־רעוואלוציונער׳ס״ )אנטי־מהפכניים(, וברצונם לגרום נזק לכלכלת 

המדינה )כנ״ל(.

)משיחת מוצאי ו' תשרי תש"נ - בלתי מוגה(

קריאת מקוה על שם הרבנית
מענה לאחד שביקש את הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לקריאת שם 

למקווה על שם הרבנית חנה נ"ע:

 

 "אין נהוג
 לקרות שם

למקוה 
וכיו"ב".
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הנפילה של הרבנית מהמיטה • 

השריפה השמימית בעזרת נשים 

של 770 • הבכיות של הרבי תוך 

כדי עידוד השירה • הישיבה על 

הארגז והמחצלת שהתמלאה בדם 

• הדחיפות בהלוויה וה'קפידא' 

של הרבי על א' מאנ"ש שניסה 

לצלם • תיאור מרטיט ומפורט 

מחצר בית חיינו שעטה אבל כבד 

עם הסתלקותה של אם המלכות 

הרבנית חנה ע"ה



אבל יחיד עשי לך
 יומן מרטיט מהסתלקותה של אם המלכות

הרבנית חנה ע"ה

נפילה מהמיטה
ליל שבת קודש, אור לו' תשרי

כ"ק אד"ש ביקר הלילה אצל הרבנית חנה כרגיל בכל שבת, ולא היה ניכר 

כלום ורק שהיתה קצת חוורת. )ולפנ"ז ביקר אצלה המשב"ק הר' בערל )ע"ה( 

יוניק, והיתה חוורת מאד( לפנות בוקר בשעה 4:30 לערך שמעה מרת ווינער 

נכנסה  היא  נאנחת.  – שהיא  בה  וטיפלה  בבית  איתה  ביחד  – האשה שהיתה 

לחדרה ומצאה שהיא שוכבת על הרצפה ומיד החזירתה למטתה. )אח"כ נודע 

ווינער  נפילתה מהמיטה( מרת  סיבת  הי'  וזה  הי' לה "סטרוק" ל"ע  שבלילה 

הלכה תיכף ל-770 ומצאה שם את הת' לייבל בראנדעל שי' והוא הלך תיכף 

לבית כ"ק אד"ש להודיעו מזה וכ"ק אד"ש הלך אצל אמו עד הבוקר.

המצב משתפר
בוקר יום השבת קודש

בשעה 9:00 לערך כשבא הר' בערל יוניק ל-770 קרא לו הרב חדקוב שי' 

)ע"ה( ואמר לו בשם כ"ק אד"ש שהיות שאם כ"ק אד"ש לא מרגשת בטוב, 

שילך לבקר אצלה ויראה איך היא מרגישה, ויודיע לכ"ק אד"ש ושכ"ק אד"ש 

עמה  שיהיו  נשים  לאיזה  שיקראו  אמר  כן  יתפלל.  ואח"כ  הידיעה  על  ימתין 

בבית ומוטב שתהיינה שתיים שתוכלנה להחליף בניהם ואמר שיוכלים לקרוא 

את מרת שורפין שהייתה בידידות עם אמו ואפשר גם את מרת לאה כהן.

לא  מתחילה  וכשנכנס  סט.  פרעזידענט  שב-1418  לביתה  הלך  יוניק  הר' 

הכירה אותו ושאלה בקול עב שנשמע קול לא שלה "מי זה"? וענה. אז הכירה 

כך  ובתוך  משהו,  הכינה  וו.  ומרת  לאכול  משהוא  לה  שיביא  וביקשה  אותו 

נתנמנמה. הר' יוניק יצא והלך ומסר את המצב לכ"ק אד"ש.

בחצר המלך
יומנים מדוחש בשפי תתיב דיינו



הריל"ג ניגש אל 
הרבי, והרבי אמר 
לו משהו. כנראה 

ששלח אותו למסור 
מסר מסוים. כך 

נראה ממבט 
ראשון. הוא ניגש 

לרב חדקוב וממנו 
חזר לרבי ומוסר 

משהו. רוב הקהל 
ואולי כולו )מלבד 

אחדים-בודדים ממש 
ממקורבי בית-רבי( 
איננו יודע מאומה. 

בכל אופן, המתח היה 
רב ומורגש בחלל 

האוויר

כרגיל.  לתפילה  נכנס  הרבי  בבוקר:   10:00

לאחר שהחלה התפילה היה נראה שהרבי ממתין 

פעמים  מספר  הביט  כי  למישהו  או  למשהו 

פעמים.  ארבע  עצמו  על  חזר  הדבר  הצידה. 

משהו.  לו  אמר  והרבי  הרבי,  אל  ניגש  הריל"ג 

כנראה ששלח אותו למסור מסר מסוים. כך נראה 

ממבט ראשון. הוא ניגש לרב חדקוב וממנו חזר 

לרבי ומוסר משהו. רוב הקהל ואולי כולו )מלבד 

איננו  בית-רבי(  ממקורבי  ממש  אחדים-בודדים 

יודע מאומה. בכל אופן, המתח היה רב ומורגש 

בחלל האוויר.

והאמונה"  "להאדרת  מגיע  כששליח-הציבור 

- מסמן הרבי  אלוקינו"  ב"הוא  גם במוסף  כך   -

בידיו הק׳ לשיר.

כ"ק אד"ש ביקש לפני זה מבערל יוניק שיבקר 

וראה  עשה  וכן  התפילה.  אחר  עוה"פ  אצלה 

והודיע  תיכף  אותו  והכירה  קצת  מצבה  שהוטב 

את זה לכ"ק אד"ש. אז הורה הרבי שיקחו אחות 

בשביל אמו ושיבררו אצל הנאראלער רב איפה 

יוכלים להשיג נורס וביקש שילך עוה"פ קודם ההתוועדות לבית אמו וכן יבקש 

אח"ז  אליו.  זליקסאן  ד"ר  יכנס  קודם  אבל  אצלה  שיבקר  זליקסאן  ד"ר  את 

כשביקר בערל יוניק אצלה הכירה אותו והודיע את המצב לכ"ק אד"ש.

שריפה בעזרת נשים
התוועדות שבת שובה בתחושה מאיימת

אצל הקהל מורגשת דריכות מסויימת בחלל האויר. ישנן לחישות שמשהו 

בסיום  הודיעו  לא  התוועדות  על  גם  תעלומה.  בגדר  הדבר  אבל  כשורה  אינו 

התפילה אם תתקיים אם לאו, אך בשעה הרגילה - 1:30 - הרבי מגיע ומתיישב 

במקומו. מבחינים כי דקות ספורות מחליף הרבי דברים עם הד"ר זעליגסאהן 

"רופא החצר". אחר-כך הרבי מתחיל לשוחח בשפע של נושאים כדרכו בקודש 

ואף משמיע מאמר של דא"ח ]המשך למאמר שנאמר ביום שני של ראש- השנה 

"זה היום תחילת מעשיך"[ שנפתח במילות הפרק ה"מאה ושלושים" בתהילים 

"שיר המעלות ממעמקים".
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ראינו  כאשר  היה  זה  קורה.  מה  התברר  השיחות  שבין  ההפסקות  באחת 

את ד"ר זעליגסאן מדבר עם הרבי והתברר שממשיכים לדווח לרבי על מצב 

בריאותה של אמו. ד"ר זעליגסאן שאל את הרבי כיצד קראו לאמא של הרבנית. 

נודע לכל  ואז  הרבי השיב לו והד"ר הכריז: "חנה בת רחל לרפואה שלמה" 

הקהל שצריך לעורר רחמים.

]וכאן אני מוסיף פרטים עליהם נודע לי רק אחר כך, רובם מפי השמועה 

אך ממקורות די מוסמכים: למרות שלאחרונה לא הייתה כל-כך בקו הבריאות 

מסירות נפש של הרבנית הצדקנית
ח"י  עקב,  ש"פ  שיחת  עלי  על 
ההילולא  יום  )ערב  תשמ"ט  מנ"א 
של כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' 
 - של  אביו  נ"ע,  יצחק  לוי  מוהר"ר 
שליט"א(,  אדמו"ר  כ"ק   - יבלח"ט 

הוסיף הרבי בגוף כתי"ק:  

און  גדולה  זכות  זכינו   – ולהעיר 
חידושי  זיינע  פון  טייל  קליינע  א 
חידושי  פון  נאר   – ולהעיר  תורה, 
די  געהאט  האט  ער  וועלכע  תורה 
מעגליכקייט – דורך דער מסירת נפש 
הצדקנית  הרבנית  מאמען  דער  פון 
אשת חבר כחבר – בריינגען ספרים, 
מאכן טינט זוכען און געפינען פאפיר 
אין דעם  וכו'  וכו'  צו שרייבן  א.ז.וו. 

גלות בתוך גלות.

התורה  מחידושי  קטן  וחלק   -[  
שלו, ולהעיר – רק מחידושי התורה 
שהייתה לו האפשרות – ע"י המס"נ 
אשת  הצדקנית  הרבנית  האמא  של 
חבר כחבר – להביא ספרים, לעשות 
 – וכו'  ניירות  ולמצוא  לחפש  דיו, 
לכתוב וכו' וכו' בגלות בתוך גלות[.

16 | תדמפ המלך



באחת ההפסקות 
שבין השיחות התברר 

מה קורה. זה היה 
כאשר ראינו את 

ד"ר זעליגסאן מדבר 
עם הרבי והתברר 

שממשיכים לדווח לרבי 
על מצב בריאותה של 

אמו. ד"ר זעליגסאן 
שאל את הרבי כיצד 

קראו לאמא של 
הרבנית. הרבי השיב לו 
והד"ר הכריז: "חנה בת 

רחל לרפואה שלמה" 
ואז נודע לכל הקהל 
שצריך לעורר רחמים

)מדי יום היה מבקר אצלה רופא שלוש פעמים( 

להשתתף  השנה  ראש-  של  ראשון  ביום  הלכה 

יוצאים  כשהן  התקיעות  את  ולשמוע  בתפילות 

מפי בנה הרבי.

לא  כבר  ראש-השנה  של  שני  ביום  למחרת, 

באוזני  התבטאה  כבר  למחרת  טוב.  הרגישה 

"יודעת  יוניק:  בערל  הר"ל  ביתה,  מבאי  אחד 

אני, הליכתי אתמול לבית הכנסת הזיקה לי, אך 

מאושרת הנני מזה! התקיעות היו כה נפלאות! 

כוח  שליט"א(  אדמו"ר  )לכ"ק  לו  יעניק  השי"ת 

ועוז. אינכם יודעים להעריך את אשר זכיתם לו, 

אינני אומרת את הדברים כאם, אלא משום שכך 

הם פני הדברים והאמת" סיימה בהתלהבות...

קלה  שריפה  פרצה  השבת  ביום  ומעניין: 

בעזרת נשים וכסאה של הרבנית נשרף כליל! - 

עד כאן הוספה[.

הרבי בוכה והמצב מתדרדר
צהרי יום השבת קודש

הרבי ממשיך להתוועד ובשיחה העמוקה שהזכרתי קודם, מדבר על תורת 

הבעש"ט על הפסוק "ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא", ש"הסתר אסתיר" 

פירושו הסתר כפול, שההסתר עצמו מוסתר. הרבי הביא משל, ותוך כדי הצעת 

המחזה.  ונורא  איום  ידו,  על  ראשו  והשעין  נוראות  בבכיות  התחיל  הדברים 

אותו. לפתע העביר  נחנק מהדמעות ששטפו  בכי  לדבר. מרוב  יכל  לא  הרבי 

בתנועה מהירה את כף ידו מעל מצחו וחזר למצב הרגיל עד שלא הורגש כל 

רושם.

כיום  מסוגל  אינו  שהגוי  לכך  בנוגע  דברים  לביאור  הגיע  הדברים  תוך 

נאנח  כיסאו,  על  נשען  נורא.  בבכי  פורץ  ושוב   - הקב"ה  מצוות  על  להסתיר 

אנחות קורעות לב, נושם בחזקה ושוב בוכה. המאמץ להפסיק ניכר מאוד, אך 

הבכיות ממשיכות שוב ושוב. לפתע, מעביר כף ידו ביעף מעל מצחו והמצב 

חזר לקדמותו.

יוניק רץ מיד לאחר ההתוועדות  ההתוועדות הסתיימה בשעה 4. ר׳ בערל 

ניגש  מיד  מאוד.  עד  בכבדות  נושמת  הרבנית  כי  הבחין  הוא  הרבנית.  לבית 
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והתקרב. היא תופסת בזרועו 

הוא  לי".  "עזור  ואומרת 

אך  לדבר  להמשיך  רצתה 

כבר לא הייתה מסוגלת. הוא 

זירז  לבית-המדרש,  מיד  רץ 

שאחז  זעליגסאן  ד"ר  את 

שמצבה  התפלה,  באמצע 

רץ  זעליגסאן  ד"ר  מחמיר, 

מיד.

לקראת סוף מנחה הזעיק 

לביתה  הרבי  את  בערל  ר׳ 

לו  ביקשה  אמו  כי  לו  )מסר 

כשהרבי  הן  אגב:  שיבוא(. 

לחדרו  מההתוועדות  יצא 

כך מחדרו  והן כשיצא אחר 

עודד את השירה  לבית אמו 

בידו הק׳. הרבי נכנס לשניות 

ספורות לחדרו, שם הותיר את שתי המטפחות שבכיסיו ומיד יצא ממהר לביתו. 

לעיני  בפרוזדור  בעברו  לבש  העליון  המעיל  שאת  רבה  כה  הייתה  המהירות 

המצטופפים, ובידו עדיין מעודד את השירה. 

הרבנית נאבקת על חייה
עם דמדומי חמה

כשהגיע לביתה, מצא הרבי את אמו כשהיא במצב קשה, מתפתלת בייסורים 

ונושמת בקושי רב. הוא קרב אל מיטתה ומשעין ידה ברוך על ברכיו. מצווה 

להנ"ל שיזעיק עוד ב׳ רופאים.

בינתיים התפתלה בחוזקה מצד לצד עד כי הוכרח, בעזרת הנ"ל, להחזיק בה 

כדי שלא תיפול. במשך זמן זה הגיעה הרבנית חיה-מושקא למקום.

תחילה התנגד הרבי שייקחו את אמו לבית-הרפואה, אך כיוון שב׳ הרופאים 

החיוניים  והתרופות  המכשירים  )כי  בחיוב  המליצו  זעליגסאן(  לד"ר  )בנוסף 

לא היו בהישג-יד(, אמר: "מאחר ששלושה רופאים בדעה זו, אני מבטל דעתי 

מפני דעתם".
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הן כשהרבי יצא 
מההתוועדות לחדרו והן 
כשיצא אחר כך מחדרו 

לבית אמו עודד את 
השירה בידו הק׳. הרבי 
נכנס לשניות ספורות 
לחדרו, שם הותיר את 

שתי המטפחות שבכיסיו 
ומיד יצא ממהר לביתו. 

המהירות הייתה כה רבה 
שאת המעיל העליון לבש 

בעברו בפרוזדור לעיני 
המצטופפים, ובידו עדיין 

מעודד את השירה

מיד העבירו אותה באמבולנס לבית-הרפואה 

הרופא  נסעו  ]כן  לצידה  יושב  בתוכו  כשהרבי 

וגב׳ כהן[. פני הרבי היו רציניות ביותר.

אדמו"ר  כ"ק  של  בבית-הכנסת  נודע  הדבר 

בתפילות  ופתחו  התארגן  והציבור  שליט"א 

מהקהל  חלק  תהילים  פרקי  ואמירת  ובתחנונים 

"גוי של  וגררו אתם  מיהר ברגל לבית-הרפואה 

שבת" שנשא אוכל לרבי.

בבית-הרפואה החלו בטיפול נמרץ, אך יצאו 

והודיעו לרבי כי כבר מאוחר... הרבי גילה ידע 

רב ברפואה ולחץ עליהם לנסות זריקה מסוימת 

ודרכי טיפול אלה ואלה. כשהתברר לרופאים עם 

מי יש להם עסק, צייתו מיד לכל הוראה... שוב 

אלה,  דרכים  הועילו  לא  כי  לרבי  ואמרו  יצאו 

וכך  נוספות,  ומציע שיטות  ושוב הרבי ממשיך 

עד הרגע האחרון.

השעה שהשיבה נשמתה, במעמד בנה הגדול - הייתה בסביבות שש.

הרבי נעמד ליד החלון, נושא עיניו השמיימה דומם. לרגעים פורץ בכי עז 

ולרגעים נשאר בדומייה.

"הבחורים מיותרים לחלוטין!"..
בין הערביים ויציאת השבת

זו נכחו במקום מספר אברכים שנזכרו כי הרבי לא אכל עדיין  בהזדמנות 

סעודת שבת קודש והם הציעו לרבי לאכול, אך הרבי סירב וביקש שרב יפסוק. 

אם  ושאל  סירב,  עדיין  אך  לאכול,  צריך  והרבי  רב  שהוא  ואמר  ניגש  ריל"ג 

אפשר למצוא שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן, אך לא מצאו.

הרב  היכן  מהחברא-קדישא?  מישהו  כאן  אין  האם  הרבי:  שאל  אחר-כך 

ג׳ייקובסון? אחר-כך פנה בתרעומת לנדחפים בחדר שלא ידחפו וציווה כי "כל 

מי שלא טבל במקווה שלא יכנס לחדר!". "בכלל", הוסיף "הבחורים מיותרים 

כאן לחלוטין!".

גם לבעלי-בתים שנדחפו אמר "ס׳איז ניט קיין פארבריינגען, וואס שטופט 

מען זיך?!" ]=הרי אין זו התוועדות, למה נדחפים?![.
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ג׳ייקובסון  ישראל  והרב  סימפסאהן  אליהו  הרב  הרבנים,  הגיעו  בינתיים 

הרבנים  מזקני  כמה  רק  ונשארו  החדר  את  לפנות  וציוו  קדישא,  מהחברה 

והחסידים החברים ב׳חברא קדישא׳. הרבי אמר שהפטור של אבל מקריאת-

שמע ותפילה זהו מצד שהוא טרוד, אך כיוון שהוא מוסר את האחריות לחברא 

קדישא אזי הוא כבר אינו טרוד וחייב בכל זה, וכן היה והתפללו מעריב בחדר 

הסמוך )הרבי ביקש סידור, כנראה לא לשנות מדרכו בקודש, אך כיוון שכולם 

הרבי  עמד  ושוב  "עלינו"  אחר  קדיש  אמר  הרבי  נמצא(.  לא  "שבת׳יים"  היו 

שהוצאה  עד   ,10:00 השעה  עד  הק׳  ידיו  אצילי  על  נשען  החלון,  ליד  דומם 

גופתה הק׳.

הרב יוסף הלוי וויינבערג שמשמיע שיעור-רדיו בספר התניא מדי מוצאי- 

נקודות משיחות הרבי בהתוועדות של שבת, שאל את הרבי  וכן מוסר  שבת 

האם להודיע מעל גלי האתר על הפטירה והרבי ענה בחיוב. 

הר' בערל יוניק הלך תיכף לביתה וקיבץ כל התמונות והמכתבים והכתבים 

שהיו לה וכן ספר תהילים של בעלה הר' לוי יצחק זצ"ל ושם הכל במזוודה 

גדולה ומסרה למרכז להר' חדקוב. בנתיים כשעה לאח"ז הובילו אותה הביתה. 

כ"ק אד"ש נסע איתה ונדחק במכונית )כי נכנס א' מהח"ק שלא מאנ"ש(.
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אחר-כך שאל הרבי: 
האם אין כאן מישהו 

מהחברא-קדישא? היכן 
הרב ג׳ייקובסון? אחר-

כך פנה בתרעומת 
לנדחפים בחדר שלא 
ידחפו וציווה כי "כל 

מי שלא טבל במקווה 
שלא יכנס לחדר!". 

"בכלל", הוסיף 
"הבחורים מיותרים 

כאן לחלוטין!".
גם לבעלי-בתים 

שנדחפו אמר "ס׳איז 
ניט קיין פארבריינגען, 

וואס שטופט מען 
זיך?!" ]=הרי אין 

זו התוועדות, למה 
נדחפים?![.

הרבי שהה בבית אמו משך זמן, אחר כך לפני 

האחראי  כאן  יהיה  "מי  שאל:  המקום  את  שעזב 

שלא יסחבו מכאן שום דבר?" ובערל יוניק קיבל 

על עצמו אחריות.

הרבי הלך לביתו.

יום ראשון, ז' תשרי 

התפרסם  מיד  מביתו.  הרבי  הגיע   8:00 בשעה 

ב-770 שההלוויה תצא בשעה 11:00. בשעה 9:15 

יצא הרבי מחדרו לבית הכנסת לומר את הקדישים 

הרבי  כאשר  בחדרו(.  בטו"ת  שהתפלל  )וי"א 

לבכות,  התחיל  הראשון,  הקדיש  באמירת  התחיל 

עצר קצת והמשיך. כך היה גם בשני ה"קדישים" 

הנוספים בכי עצור.

כשחבילת  מ-770  הרבי  יצא   11:05 בשעה 

במהירות  נסע  ומשם  למכונית  נכנס  בידו,  ספרים 

לבית אמו. הרבי נכנס פנימה ואחרי הטהרה עשה 

הרבה קשרים בחגורה שחגרו אותה. את הקריעה 

פרץ  אד"ש  וכ"ק  דוכמאן  זלמן  הר'  לרבי  עשה 

בבכי. יצא מן הבית אחר המיטה.

שמנציח  החסידים  באחד  הרבי  הבחין  לפתע 

מעשיו  על  הביט  שניות  וכמה  מאוד,  כך  על  והקפיד  במסרטה  ההלוויה  את 

הנ"ל  של  ידו  את  כשכופף  הק׳  בידיו  בתנועות  ביטוי  לידי  באה  ]התרעומת 

עם המצלמה עד הרצפה - דבר נדיר[. אחר כך המשיך לעקוב כשהוא מלווה 

במבטו הק׳ עד שהוכנס הארון למכונית החברה קדישא.

באותו רגע שאל היכן מחצלת הפלסטיק )הכוונה כנראה לזו שניתז עליה 

דם כשפרץ השטף דם( וכן פיסת עץ מסויימת, הסובבים הודיעו כי הכל מסודר 

והבחינו שמרוצה מכך.

מבית הרבנית ב-1418 רח׳ פרזידנט צעדו ל-770 דרך רח׳ קינגסטון.

אחר כך נסעו לבית-העלמין. הרבי ביקש כמה פעמים שהבחורים לא יעמדו 

שם )"מה עושים כאן הבחורים?"(

כן ביקש שהנשים לא תלכנה אחרי המיטה. רצוי שלא ילוו בכלל אבל דבר 

הפלסטיק  היכן  בתמיהה:  הרבי  שאל  בקבורה  כשהחלו  לביצוע...  קשה  זה 
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)הנ"ל(? אך הדבר נעלם משום מה. לרבי כאב הדבר מאוד. כל אחד התבקש 

לחפש במקומו, אך לשווא. הרבי מתבטא: "הניחו לי. מדוע נדחפים? רואה 

אני שאיאלץ בעצמי לעשות סדר".

מכתב תודה למנחמים על הרבנית חנה
הרבי  הגהות 
כללית,  אגרת  על 
בה מודה על דברי 
שנשלחו  ניחומים 
השבעה  אחר  אליו 
הרבנית  אמו  על 
להעיר  ע"ה.  חנה 
שנשלח  שבמכתב 
שינויים  ישנם 
וכנראה  קלים, 
שהרבי הגיהו שוב:

ב"ה ערב חג 
 הסכות, ה'תשכ"ה

ברוקלין נ.י.

שלום וברכה!

דבר  בעד  ת"ח 
ששלח  הניחומים 

לי כ' שי'.

אשר  רצון  ויהי 
בקרוב בימינו נזכה, בתוך כלל ישראל, לראות בנחמת ציון וירושלים

ולקיום היעוד בלע גו' ומחה ה"א דמעה מעל כל פנים גו'

והקיצו ורננו שוכני עפר שיחיים ה' בטל של אור גדול של מעלה.

 בברכה לבשורות טובות
ולחג שמח

 בלע גו' . . פנים: ישעי' כה, ח. סוף מו"ק.
 הקיצו ורננו: ישעי' כו, יט.

בטל של אור: זח"א קיח, סע"א. וראה ג"כ חגיגה יב, סע"ב. כתובות קיא, ב. 
תניא ספל"ו.

22 | תדמפ המלך



ולאחד הנוכחים פנה ואמר: "אין כל מצווה להידחף".

אחר כך פנה פתאום לעבר המכונית מתוך חשש שאולי השאירוהו שם. אך 

הדוחק והעומס והקברים הפזורים לא אפשרו מעבר קל ומהיר, לכן נמנע מכך. 

הרבי החל לצעוד לעבר הרכב ותוך כדי הליכה דחף אנשים. בסופו של דבר 

נמצאה האבידה. 

אחר כיסוי הקבר אמר הרבי, ככל הנראה, פרקי תהילים מסוימים, ולאחר 

מכן קדיש.

הקהל  לגמור.  יכול  שלא  וכמעט  הפסק  ללא  ממושך  זמן  לבכות  החל  אז 

כולו, עליו נמנו אלפים ורבבות ובלטו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מכל 

חוגי הציבור, היה באבל כבד, וזמן רב ארך עד שהרבי סיים את הקדיש.

כנהוג התייצבו בשורה. הרבי חלץ נעליו ושוב ביקש שהבחורים לא יעמדו 

בשורה. הסתכל לצדדים, העיף מבט על הקבר הטרי והתחיל לצעוד. כשעבר 

סמוך לאוהל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע נכנס לדקותיים, יצא ונכנס למכוניתו 

שהסיעה אותו לבית אמו ז"ל, ברחוב פרזידנט.

פרסום ראשון

 "כשהגיע הרבי ל'מחיה המתים'
פרץ לפתע בבכי סוער"...

על תפילת מנחה הראשונה לאחר הלוויה, מספר הרה"ח ר' שמואל 
שי' שפריצר:

אדמו"ר  כ"ק  הורה  חנה,  הרבנית  של  הסתלקותה  לאחר  מיד 
של  במנין  להתפלל  יזכה  מי  הגרלה  שיערכו  המשיח  מלך  שליט"א 
ב-770  מהישיבה  בחורים  עשרה  מנין  בכל   – השבעה  בימי  הרבי 
ועשרה אברכים. משום מה, במנין הראשון שהרבי היה צריך לעלות 
כשליח ציבור, כלומר המנין של תפילת מנחה ביום ראשון ז' תשרי, 
לאחר הלוויה - נערכה הגרלה על הזכות להשתתף במנין של הרבי 
רק בין עשרה בחורים מהישיבה. באותם ימים הייתי עדיין נער צעיר, 
זמן קצר לאחר הבר-מצווה, וכמובן שלא הכניסו אותו להגרלה של 

הבחורים מ-770.

מיד בסיום הלוויה יצא הרבי חזרה לקראון הייטס כשהנהג נוהג 
במהירות רבה. בהשגחה פרטית נפלאה, ביציאה מבית החיים זכיתי 

>>>
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שמעתי ממקורות שעד עתה היו די מוסמכים, שבמשך הלילה שבין הפטירה 

הן  נפש"  "פיקוח  של  לעניינים  בקשר  שונות  הוראות  מסר  הרבי  והקבורה 

בגשמיות והן בעניינים רוחניים כמו שיגור שליח מיוחד למקום סודי בו שוהים 

חיילים יהודים ]הערת המלקט: כנראה הכוונה להרה"ח השליח ר' שמואל לו 

ואודותיו התבטא  שנשלח, אז בתור תמים לבסיס צבא אמריקאי ליום כיפור 

הרבי "עבור שמואל לו אין פטירה ואין הלוויה". עיין בכל זה בספר 'סיפורו 

של חג - יום הכיפורים'[. הרבי אף ענה בחיוב בקשר לשאלה האם לערוך השנה 

"כינוס תורה".

במשך ימי ה"שבעה" נערכו הגרלות להתפלל במניין של הרבי. הרבי ביקש 

בשורה,  נכנסו  כולם  מנחה.  תפילת  אחר   - לאנ"ש  כנראה  הכוונה   - שייכנסו 

לעלות על רכב של מספר בחורים שזכו בהגרלה של המנין של הרבי 
והיו צריכים להגיע בזריזות לקראון הייטס. הנהג היה בחור מבוגר 
בשם אברהם סטון וכמובן שנסע במהירות רבה מיד אחרי רכבו של 

הרבי.

ברחוב  חנה  הרבנית  של  לביתה  מיד  ופנה  לשכונה  הגיע  הרבי 
 ,)1414 הפנימיה  בנין  כיום  שעומד  )היכן  קינגסטון  פינת  פרזידנט 
להתפלל את התפילה הראשונה של ימי האבילות בתור שליח ציבור. 
ר' דוד ראסקין ע"ה עמד בכניסה לבית עם רשימה בידו ונתן להיכנס 
רק למי שזכה בהגרלה. ביקשתי ממנו שירשה לי להיכנס אולם הוא 
ברכב  איתנו  שהגיעו  הבחורים  כל  נכנס.  שברשימה  מי  שרק  אמר 
נכנסו לבית והרבי כבר רצה להתחיל בתפילת מנחה אולם אז הסתבר 

שחסר העשירי למנין.

אולם  מנין,  פנה לחפש מישהו מהרחוב שישלים  דוד ראסקין  ר' 
מבית  לחזור  הספיק  לא  עוד  אחד  אף  לחלוטין.  שומם  היה  הרחוב 
בר- "אתה  לידו.  שעומד  הצעיר  בנער  הבחין  הוא  לפתע  החיים. 
מצווה?", הוא שאל אותי, השבתי בחיוב והוא אמר לי מיד להיכנס 
פנימה... זכיתי להיות העשירי למנין בתפילה הראשונה של השבעה!

באותו מנחה היה משהו מיוחד: במשך התפילה בכה הרבי מספר 
הש"ץ  בחזרת  הגיע  שכשהרבי  מיוחד  באופן  לי  זכור  אולם  פעמים 

לברכת "מחיה המתים" - פרץ לפתע בבכי סוער...

לקח זמן ממושך עד שנרגע הבכי והרבי המשיך ל'קדושה'.

>>>
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בסימן  מביט  והרבי  ושותקים  עוברים  הבחורים  קטן,  ארגז  על  יושב  הרבי 

פליאה כתמה מה הם עושים פה.

אלה  של  המשניות  חלוקת  רשימת  את  הפטירה(  לאחר  )מיד  כשהגישו 

יום  איזה  "עד  שליט"א:  הרבי  שאל  יום-הכיפורים  עד  לסיימם  שהתחייבו 

כיפור?..." וענה הרב חדקוב כי עד יום כיפורים זה. אמר הרבי שליט"א: "א 

קורת רוח, קורת רוח מרובה", וחזר ואמר "זייער א גרויסן קורת רוח!" )והביט 

ברשימה( "אין ספק שימלאו הבטחתם".

יום שני, ח' תשרי 

בחזרת  וכן  ממעמקים"  המעלות  ב"שיר   .10:00 בשעה  החלה  התפילה 

הש"ץ היו בכיות. אחר חזרת הש"ץ קינח הדמעות ואמר חצי קדיש.

אמר כי אף שאין אומרים תחנון אצל האבל, יש לומר "אבינו מלכנו", ושאל 

האם לומר קדיש אחרי "אבינו מלכנו".

בקריאת התורה עלה כהן א' שנולד לו בת ושאל את כ"ק אד"ש האם לקרוא 

לבתו חנה )ע"ש אמו ז"ל( וענה כ"ק אד"ש שכן וברך אותה לאריכות ימים. 

אח"כ עלה כ"ק אד"ש לשלישי בלי שקראו אותו )אף שאבל לא עולה לתורה( 

אבל כ"ק אד"ש סיפר עוד אתמול שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בימי אבלו הי' 

עולה לתורה בלי שקראו לו ומעשה רב עדיף.
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המילה  המבורך"  ה'  את  ב"ברכו  במעריב, 

"ברכו" בכפיפה, ו"ה' המבורך" בזקיפה.

חיה  הרבנית  קלה  לשעה  ביקרה  בלילה 

מושקא שתליט"א בבית הרבנית חנה, והקהל לא 

נכנס באותה שעה.

גדולי ישראל את כ"ק  ניחמו  במשך השבעה 

אדמו"ר שליט"א. להלן קטע יומן אודות הביקור 

המיוחד של האדמו"ר "הדברי יואל" מסאטמער 

והאדמו"ר מסקולען:

את האדמו"ר מסאטמער שאל מה עם מקווה 

לפני מנחה של ערב יום- כיפור? וענה הסאטמער 

שבוודאי הולכים. ואמר הרבי הרי בשולחן ערוך 

היתר(,  מחפש  שהרבי  ניכר  )היה  להפך  כתוב 

ואח"כ אמר שהפעם היחידה שרואים שערב חג 

דוחה זה ערב יוכ"פ, דבכל דוכתא אמרינן שהחג 

עצמו דוחה, והוא משום שלערב יוכ"פ יש דין יו"ט. וראיה מהא שאומרים על 

חטא וכו'. ואמר הסאטמער שלפי זה צריך לומר שלמנחה אין דין אבילות כלל, 

שהרי בבוקר א"א תחנון ובמנחה אומרים, ש"מ דהוי לשעת מנחה דין חדש.

האדמו"ר  צאת  לפני  רגעים  כמה  נכנס  הוא  מסקולען  האדמו"ר  כשהגיע 

מסאטמער, והרבי שאל אותו מה עם טבילה בערב יוכ"פ כנ"ל, ואח"כ שתק 

דהרי  שונים  באופנים  פיו  לפתוח  ניסה  והרבי  זמן  משך  מסקולען  האדמו"ר 

במקום מעשה שאני, ולאפרושי מאיסורא שאני, ואין לך אפרושי מאיסורי גדול 

על  אינו אלא  לימוד התורה  איסור  הרי  ואמר שבאמת  יותר מביטול תורה... 

האבל ולא על המנחמים.

יום שלישי, ערב יום הכיפורים

הרבי לא חילק היום לעקאח. אומרים שיחלק בהושענא רבא.

מסמר  לתקוע  המזכירים  מאחד  וביקש  מנחה  התפלל  אחה"צ   4 בשעה 

במקום שישב בו.

ביקש שתפילה אחת לפחות יתפללו )כל יום( בביתה של אימו עד לאחרי 

שבת, כולל יום כיפור.
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בשעה 6 לפנות ערב הלך למקווה. כשחזר היה לבוש עדיין במעיל הקרוע. 

נכנס לחדרו ויצא כשפניו מכוסות בטלית ובירך את התמימים שהמתינו לו. היו 

דחיפות איומות. היה ניכר מאוד שהרבי מתאפק מלבכות.

ואני  גו'  ושמו  גו'  יברכך  וגו',  "וידבר  היה  השנה  התמימים  ברכת  נוסח 

אברכם. יברככם השי"ת בשנת הצלחה בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות מתוך 

קיום המצוות בהידור  לידי מעשה,  יביא  והלימוד  ואהבת השם,  יראת שמים 

ובנקודתו בעבודת התפילה. שיתעוררו בתשובה אמיתית, תשובה עילאה מתוך 

שמחה ושיומשך בחתימה וגמר חתימה טובה על כל השנה כולה בטוב הנראה 

והנגלה למטה מעשרה טפחים".

אלו הן הדקות בהן מודגש ביתר-שאת ה"אם כבנים" וכל בחור רוצה לזכות 

למטה,  לאולם  נכנס  דקות.  שתי  כעבור  ויצא  לחדרו  נכנס  בשנה".  ב"אחת 

עלה על שולחן והתחיל לברך את הקהל. הקהל, שהיה מועט שכן הדבר היה 

שנוסף  בקושי(,  שמעו  )מעטים  הברכה  תוכן  את  קלט  לא  ברובו  בהפתעה, 

לכל, נאמרה בעיניים עצומות ופניו בעלות מבט בלתי רגיל, ואף הייתה מלווה 

בבכיות. הרב חדקוב ניגש אחר הברכה לרבי ואמר כי הקהל בחלקו לא נכח 

במקום ואף הנוכחים לא שמעו טוב, והעיר כי הקהל לא שמע. הרבי עלה פעם 

נוספת ובירך כמעט מילה במילה כמו הברכה הקודמת.
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אמו של מלך
תולדות ימי הרבנית הצדקנית מרת חנה 

שניאורסאהן ע"ה

הרבנית הצדקנית מרת חנה ע״ה נולדה ביום הבהיר כ״ח טבת שנת תר״מ 

ניקולייב, להורי׳ הגאון החסיד ר׳ מאיר שלמה   - בעיר החסידית המפורסמת 

הלוי ינובסקי, ששימש כרבה של ניקולייב, והרבנית הצדקנית מרת רחל, בתו 

של הגאון ר׳ יצחק פושניץ, רבה של דוברינקה.

בשנת תרנ״ח לערך באה הרבנית בברית הנישואין עם הגאון החסיד המקובל 

וכו' רבי לוי יצחק שניאורסאהן. מסדר הקידושין הי׳ כ״ק אדמו"ר הרש"ב נ״ע. 

נולד בנם  ניקולייב, שם  לאחר חתונתם קבעו בני הזוג את מגוריהם בעיר 

בכורם - כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ושני אחיו. בשנת תרס״ט נקרא ר׳ לוי 

יצחק לכהן פאר כרבה של העיר הגדולה יקטרינוסלב )כיום דניפרופטרובסק(. 

רלוי״צ עמד בראש עדה חשובה זו עד שנת תרצ״ט, כשהוא משמש למעשה 

כמנהיגה של יהדות אוקראינה כולה.

כאשר נאסר ר' לוי יצחק ע"י השלטונות הסובייטים עקב עמידתו בביצור 

חומות היהדות והוגלה לקזחסטן, הלכה עימו הרבנית למקום גלותו צ'יאלי, 

הרבי  ציין  הקדושות  בשיחותיו  המצטרך.  בכל  לימינו  ועמדה  לו  סייעה  שם 

את פועלה הרב בהכנת דיו לבעלה ובהשגת נייר לכתיבה - על מנת שיוכל גם 

במקום גלותו לכתוב את חידושיו.

לאחר הסתלקות ר' לוי יצחק בשנת תש"ד, עזבה הרבנית את רוסיה יחד עם 

וצרפת  לגרמניה  תחילה  תש"ו',  רוסיה  'יציאת  שכונה  במבצע  חסידים  אלפי 

ולבסוף לארה"ב )סקירה מקיפה בנושא, כולל עדויות מכלי ראשון, ראה להלן(.

זמן קצר לאחר הגיעה לארה"ב, זכתה לראות את בנה בכורה, הרבי שליט"א, 

יושב על כיסא נשיאות ליובאוויטש ומנהיג את הדור השביעי.

בשבת קודש ו' תשרי תשכ"ה, נסתלקה הרבנית ועלתה בסערה השמימה. 

על אף רצונו של הרבי לא נטמנה בחלקת הרבניות של חצר בית ליובאוויטש.     

קורות חיים



בניה 
א. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

ב. ר׳ דובער הי״ד. נהרג על ידי הנאצים ימ״ש במהלך השואה האיומה.

ג. ר׳ ישראל ארי' לייב ז״ל, נפטר בדמי ימיו ביום י״ג באייר שנת תשי״ב, 

ומנוחתו כבוד בעיר הקודש צפת.
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עדויות מכלי ראשון על מסלול יציאתה 

של הרבנית מבריה"מ  הייסורים ודרך 

החתחתים אותם עברה במדינה בה השם 

'שניאורסון' בלבד היה עילה למאסר, 

התנכלות יומיומית ואף גרוע מכך  ההצלה 

הניסית מפלוגת חיילים חמושים  סקירה 

מרתקת על המסע המופלא אותו עברה 

הרבנית עד למפגש המרגש עם בנה בכורה 

כ"ק אדמו"ר שליט"א



ניסן תרצ"ט נאסר ר' לוי יצחק, אביו של כ"ק בחודש 
אדמו"ר שליט"א, בביתו שביקטרינוסלב )היום 
גלות בעיירה  5 שנות  עליו  נגזר  מכן  דנייפרופטרופסק( כשנה לאחר 

צ'יאלי הנידחת שבקזחסטן הרחוקה.

תש"ד,  מנחם-אב  כ'  ביום  גלות,  שנות  אותם  שנסתיימו  לאחר  מעט 
נסתלק ר' לוי יצחק בבירת קזחסטן אלמא-אטא ושם מנוחתו כבוד.

לאחר הסתלקותו, נותרה אשתו הרבנית חנה ע"ה באלמא-אטא.

וועד  מנהל  חאנין,  זלמן  הרב  מספר  ההסתלקות,  לאחר  קורותיה  על 
להפצת שיחות:

צעדים ראשונים בדרך אל החופש
אמי,  אחי  דודי,  עם  הקשר  היה  ומשפחתינו  הרבנית  בין  הראשוני  הקשר 

הרה״ח ר' יוסף ניעמאיטין שזכה לשרת את הרה״ג הרה״ח הרב ר׳ לוי יצחק 

וזכה  דין  בעלמא  ימיו  של  האחרונים  בחודשים  באלמא-אטא  שניאורסון 

להתעסק בקבורתו ובהקמת המצבה על קברו.

מספר דודי הרה״ח ר' יוסף ניעמאיטין ע״ה:

הרבנית חנה, שהגיעה לשהות עם בעלה הדגול במקום גלותו, תחת תנאי 

בודדה,  תש״ד(  מנחם-אב  )בכ׳  פטירתו  לאחר  נשארה  מנשוא,  קשים  חיים 

לפיקוח  מושא  ברבנית  לראות  הוסיף  שהנ.ק.וו.ד.  למרות  וגלמודה.  שבורה 

צמוד וחמור בהתחשב בכך שהייתה אשת חבר ל״אלמנט קונטרבולציוני ואנטי 

סובייטי״ כר׳ לוי'ק - בכל אופן, המשכתי להכנס ולבוא בביתה כדי לעודדה 

ולהיות לה לעזר.

מאנ״ש  כאלה  שישנם  קול,  השמים  עוף  אלינו  הוליך  תש״ו  שנת  באמצע 

המדברים אודות יציאה בלתי חוקית מרוסיה. סיפרתי זאת לרבנית והיא אמרה 

קבלתי  תורתינו  מתן  חג  אחרי  מיד  כזו.  מהרפתקאה  חוששת  היתה  שהיא 

משפחתי  כל  עם  מיד  שאבוא  חאנין,  חייקל  ר׳  מגיסי  מטשקנט,  טלגרמה 

הרבי  של  דעתו  ושחוות  זמן,  ואין  ממש  בפועל  לזוז  מתחילים  כי  ללעמברג 

הריי"צ נ"ע היא שצריכים לנצל את שעת הכושר.

כדי  לרבנית  רצתי  עצמי,  על  שחשבתי  לפני  המברק,  את  כשקבלתי  מיד 

לשכנע אותה שתצטרף לאנ״ש. הרבנית עברה כל כך הרבה יסורים שהיא היתה 

יציאה לא  וכה. בתחילה היא לא רצתה לשמוע כלל אודות  מפוחדת בין כה 

חוקית. היה לי קשה להשפיע עליה שזה הצעד הנכון ביותר שעליה לעשות 

עתה. הסברתי לה שאין ברירה, כי החיים ברוסיה קשים מנשוא עבורה, ושזו 
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הוספתי  וחסידים.  ידידים  עם  ביחד  הזו  הארורה  מהמדינה  לצאת  הזדמנות 

אד"ש  )כ"ק  חדב״נ  בנה  עם  להתראות  תוכל  שהיא  בתואנה  אותה  ושידלתי 

תצטרך  ולא  אליו  להביאה  קל  לו  יהיה  ושבודאי  בארה״ב,  שנמצא  מה"מ( 

מכל  הבהרתי  כך.  כל  אליה  שמתאכזרת  בארץ  קרוב  ללא  גלמודה  להשאר 

הבחינות, עד שהוכחתי לרבנית את צדקת דברי והיא הסכימה.

לפני שהיה סיפק בידה לשנות את דעתה, עזרתי לה לארוז את מעט החפצים 

ואת מה שנשאר לה מבעלה הרה״ג הרה״ח ר׳ לוי'ק על מנת לנסוע למוסקווה 

ומשם להמשיך את המסע אל עבר החופש. לפני שיצאנו, הרבנית הודיעה לי 

״שניאורסאהן״  עם השם  ורק  אך  ותסע  את שמה  לא תשנה  בתקיפות שהיא 

ובניירות הרשמיות שהיו לה. ידעתי ששם כזה ״מפליל״ את הרבנית מלכתחילה 

ומכניס לא רק אותה בסכנה אלא גם את מי שמלווה אותה.

הגענו לתחנת הרכבת, ולהפתעתי פגשתי שם את אחד מידידי שהיעד אליו 

רצה להגיע היה מוסקווה. עלה בליבי שאם הוא נוסע בין כה וכה אולי יוכל 

לעזור לרבנית. הידיד הרים גבה, הסתכל ישר לתוך עיני כלא מאמין: ״היצאת 

מדעתך? אני פוחד על עצמי ועל אשתי, איך אתה מבקש שאוסיף סכנה לכל 

הסכנות שעלולות לקרות לנו בדרך? אתה רוצה שאאבד את עצמי לדעת?״.

 ותוך כדי דיבור הוסיף שבין כך הרכבת כבר מלאה והוא עצמו לא הצליח 

לקנות  אצליח  אם  הנס,  הגיע  שהנה  בליבי  חשבתי  כרטיסים.  להשיג  עדיין 

כרטיסים עבור שלושתם הרי יקח את הרבנית עמו. אבל גם כשהראתי לו את 

הכרטיסים שהשגתי בקופה מיוחדת - עדיין היסס וטען שהוא לוקח סיכון גדול 
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"הייתי  לו:  עניתי  בהלצה  ספק  ברצינות  ספק  מידי. 

אותך  שלחה  העליונה  ההשגחה  אבל  לנסוע,  מוכן 

נוסע  היא, שאתה  עובדה  ללוות את הרבנית.  דווקא 

למוסקווה באותה רכבת שנוסעת בה הרבנית. לאשתך 

קוראים חנה ולרבנית קוראים חנה אז תסע עם שתי 

הרבנית  שבזכות  בטוח  אני  האלוקים.  ויחנך  חנה 

המלאכים ילוו אתכם ותגיעו בשלום למוסקווה״.

הרבנית  את  הושבתי  להסכמה,  לחכות  מבלי 

ידו  על  נקשן,  לדא  דא  ושיניה  נידף  כעלה  שרעדה 

עבור  ולקנות  לרדת  הספקתי  עוד  למזלי  בקרון. 

הרבנית, ידידי ואשתו תות שדה כצידה לדרך.

הרכבת  כיצד  על השפתיים הסתכלתי  תפילה  עם 

עוזבת את התחנה עד שנעלמה מעיני.

הדואר,  בית  אל  פעמי  שמתי  הרכבת  מתחנת 

נמצאת  שהרבנית  מוצ׳קין  ללייבקע  מברק  ושלחתי 

בדרך למוסקבה. בקשתי שיפגוש אותה ומסרתי לידיו ולידי העסקנים האחרים 

את האחריות על הרבנית.

לייבקע ארגן את כל מה שנחוץ. הוא שלח את ה״מומע שרה״ מרת שרה 

קצנלבויגן הי"ד לפגוש את הרבנית ולדאוג לה עד ליציאה מרוסיה.

"על תמימים אפשר לסמוך"...
הכהן  מענדל  מנחם  ר'  מספר  בלמברג-לבוב,  הרבנית  של  קורותיה  על 

אהרונוב:

ממוסקווה הביאה המומע שרה את הרבנית ללמברג. היא התאכסנה בחדר 

צנוע ששכרו אצל יהודי קומוניסט, שם היתה צריכה לשהות עד שעת האפס. 

הרבנית לא יצאה מפתח הבית מפני היראה וגם אנ״ש לא ידעו שהגיעה העירה 

ילשין. המומע שרה, שהייתה היחידה שנכנסה אליה,  מפני החשש שמישהו 

יבשים עד שכמעט תשו  ורק מאכלים  הבחינה שהרבנית אוכלת מעט מזעיר 

כוחותיה. היא נסתה לדבר אל ליבה שתאכל משהו חם, אבל הרבנית הסבירה 

בעדינות שהיא מקפידה ביותר על חומרות יתרות בכשרות ולא תאכל דברים 

מבושלים. מששמעה את הבעיה עלה רעיון מבריק במוחה של המומע שרה 

חשבה על רעיון מבריק: היא תביא תרנגולת לדירה שבו נמצאת הרבנית ותביא 

מיד כשקבלתי 
את המברק, 

לפני שחשבתי 
על עצמי, רצתי 

לרבנית כדי 
לשכנע אותה 

שתצטרף לאנ״ש. 
הרבנית עברה כל 
כך הרבה יסורים 

שהיא היתה 
מפוחדת בין כה 

וכה. בתחילה היא 
לא רצתה לשמוע 
כלל אודות יציאה 

לא חוקית
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אותו  ותבשל  העוף  את  תכשיר  אח״כ  גם שוחט. 

לעיני הרבנית, ובאופן כזה בוודאי הרבנית תסכים 

לאכול אוכל מבושל.

אותי,  מצאה  היא  מרובים,  מאמצים  לאחר 

הייתי אז בחור צעיר כבן שמונה עשרה, שזה אך 

עתה קבלתי ״קבלה״ וברשותי היה חלף חד וחלק. 

תרנגולת  שאשחט  רוצה  שהיא  לי  אמרה  היא 

ונתנה לי כתובת להיכן להגיע. מיד אחר כך קנתה 

החביאה  השחור,  בשוק  תרנגולת  שרה  מומע 

לבנין  זריזים  בצעדים  והלכה  לחולצתה  מתחת 

המגורים בו היתה הרבנית, כשעל שפתיה תפילה 

כזו  תרנגולת  על  שכן  תקרקר,  לא  שהתרנגולת 

יכולים ״לשבת״ מספר שנים במרתף עינויים...

כשנכנסתי לבית עם המומע שרה ראיתי לפני 

אישה אצילית ועדינת נפש והבנתי שהיא לא סתם 

אישה אבל לא ידעתי עדיין מי היא והמומע שרה 

אך  בחביבות,  שוחט.  בתור  לפניה  אותי  הציגה 

בתקיפות מה, החלה הרבנית לחקור ולשאול אותי 

היכן  משפחתי?  מי  אני?  מי  וערב:  שתי  שאלות 

שאלות  שאלה  הסמכה?  קיבלתי  היכן  למדתי? 

בקשר לסכין ובקשר לשחיטה, עד שהמומע שרה 

התערבה ואמרה: ״מה את שואלת שאלות, בחור הוא הרי ״תמים"! הוא למד 

בתומכי תמימים!". הרבנית הרימה את עיניה וענתה: "אהא, תמים? מיין מאן 

האט מיר געזאגט אז אויף א תמים קען מען זיך פארלאזן" )בעלי אמר לי שעל 

״תמים״ יכולים לסמוך(.

וקיימתי את מצוות כסוי הדם, והכל בתוך הדירה.  שחטתי את התרנגולת 

הרבנית עקבה אחרי כל הזמן ווידאה שאנקה את הדם שנשפך על הרצפה כדי 

שלא ישארו סימנים על מה שנעשה כאן. אחרי כן לקחה המומע שרה ומרטה את 

הנוצות והתחילה להכשיר את העוף כשפתאום נכנס חמיו של בעל הבית. הוא 

התבונן בנעשה ו... התחיל לספר זכרונות על ילדותו בעיר דנייפרופטרופסק, 

שם היה רב גדול בשם ר' לוי'ק אותו הם שאלו כל שאלה שהתעוררה בענייני 

כשרות... ר' לוי'ק, סיים בעל הבית, היה תקיף מאוד בדעתו והנהיג את רבנותו 

ביד רמה, עד ששלחו אותו לארץ גזירה ואיני יודע מה קרה איתו.

בחביבות, אך 
בתקיפות מה, החלה 
הרבנית לחקור 
ולשאול אותי שאלות 
שתי וערב: מי אני? 
מי משפחתי? היכן 
למדתי? היכן קיבלתי 
הסמכה? שאלה 
שאלות בקשר לסכין 
ובקשר לשחיטה, 
עד שהמומע שרה 
התערבה ואמרה: ״מה 
את שואלת שאלות. 
הבחור הוא הרי 
״תמים"! הוא למד 
בתומכי תמימים!". 
הרבנית הרימה את 
עיניה וענתה: "אהא, 
תמים? בעלי אמר לי 
שעל ״תמים״ יכולים 
לסמוך"
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ובפחד  נוחות  באי  הסתובבה  הרבנית 

לא  שהיא  אמרה  סליחה,  בקשה  היא  בכסאה, 

חשה בטוב, הלכה לחדרה וסגרה את הדלת.

מאוחר יותר שמחה המומע שרה לראות את 

הרבנית אוכלת סוף סוף משהו מבושל שיחזק 

אותה.

יוצאים לדרך!
ממשיכה  החופש,  אל  מלבוב  המסע  על 

ללוות  שזכתה  זלמנוב,  יוכבד  גברת  ומספרת 

את הרבנית בקטע הדרך הגורלי ביותר: לאחר 

שהיינו בלבוב תקופה קצרה, אמרו לנו פתאום, 

שבעוד כמה שעות כולנו חייבים להיות מוכנים 

לצאת עם העשלון השני )רכבת משא המיועדת 

לבהמות עימה יצאו החסידים מרוסיה(. הרכבת 

צדדית,  מסילה  על  כבר  וממתינה  עומדת 

וחייבים להזדרז...

וציפינו  חיכינו  וימים  ששבועות  למרות 

כאב,  נצבט,  הלב  פתאום   - מכל  הגדול  לרגע 

ללא  חמות  בדמעות  בתוך-תוכו  בכה  כמו 

והגעגועים התמידיים לאהובינו  וגאו האהבה  עלו  מעצורים. מעמקי הנשמה 

אהובים  שהיו  מאלו  בצער-הפרידה  בער  איבר  כל  כאן.  הנשארים  היקרים 

ויקרים במשך שנים... 

בהגיענו לתחנה, הגיע לקראתנו לייבקע מוצקין וביקש מאחותי הדסה וממני, 

ה״עשלון״...  נסיעת  את  מעכבים  שבגללה  אישה,  להביא  ומיד  תיכף  לנסוע 

המונית מוכנה וממתינה בסמוך...

של  והענין  האיברים...  כל  את  זעזעה  ה״עשלון״  עיכוב  על  המחשבה 

הנסיעה מכאן כמו ״נקב״ את הלב... עם הדאגות...

אבל, בלי מילים, בלי דיבורים, עם כל הדחף של ההתפעלות מהנסיעה... 

כמה דקות לאחר מכן כבר החלנו לעלות במדריגות המובילות אל הבית, וקול 

חרישי ומייבב נשמע לאוזנינו: ״אל תבקשו ממני, אינני רוצה לנסוע!... אינני 

הנני  לכוחותיי,  מעל  ולרגשותיי,  ליכולותיי  מעל  זה  זאת...  לעשות  יכולה 

שבורה ומותשת מכל הקשיים עד עכשיו״...

"אנו בנותיו של ר' חיים מאיר גרליק". 
הרב גרליק
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ומכובדת,  אצילית  אשה  ישבה  הכסא  על  מואר;  לחדר  במהירות  נכנסנו 

חמות  דמעות  פנימיים.  וקורות  מאורעות  שידרו  והפקחות  העמוקות  עיניה 

ועגולות, התגלגלו על לחייה... בקול עדין ולבבי, כאוב, מבקש ומתחנן דיברה 

שהביעו  ובוערות  אמיצות  שחורות,  בעיניים  לצידה,  שעמדה  האישה  אל 

החלטיות: ״האמינו לי, קשה לי במאוד מאוד לנסוע; הלב נקרע ושבור להיפרד 

מכל הנשאר כאן לנצח״...

בראותה אותנו ובשמעה את מטרת בואנו, פנתה האשה האצילית מליאת 

החן היהודי-לבבי, ושאלה בעדינות: ״מי אתן?״... - ״אנו בנותיו של ר׳ חיים 

מאיר גרליק, שליחו של הרבי בקרים!״. מיד נמסכו פניה העדינות בברק חיים 

עם  אסע!   - אלו  ילדים  ״עם  בעוז:  ואמרה  התרוממה  היא  ומוארים,  חדשים 

ילדים אלו - אסע!״ חזרה ואמרה בעוז, מאושרת...

כולנו, יחד עם המומע שרה, עם חבילות גדולות וקטנות, נכנסנו במהירות 

כמה  אותן  להביא  היתה  - מטרתנו  עימנו  הנוסעות  את  היכרנו  לא  למונית... 

שיותר מהר ל״עשלון״.

אם-המלכות,  חנה  הרבנית  כבוד  אלו  היו   - לנו  נתגלה  הנסיעות  בהמשך 

את  לרבנית  נתנה  שבעצמה  שרה״,  ״מומע  מרת  והאמיצה  הנפלאה  והאישה 

הניירות שלה, ונשארה ברוסיה בתקווה שיהא זה זמני בלבד...

כשהגענו, מיד הגיעו לייבק׳ע ועוזריו, ובשמחה לבבית-עמוקה והתמסרות, 

התעסק ודאג להסתדרות האישה ב״עשלון״ וכו׳...

"עם ילדים אלו - אסע" איור של עשאלון
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אנ"ש דואגים לרבנית
הלילה,  לחושך  התחלף  והעמוס  הקשה  היום 

הטרודים  לעייפים,  מנוחה  מעט  להעניק  רוצה  כמו 

כמו  רכבת-המשא,  רצפת  על  ישובים  ודאגות  בפחד 

הצפוף,  במקומה  משפחה  כל  בחבית...  דג-מלוח 

עם חבילות ושקיות, עם ילדים גדולים וקטנים בתוך 

הפנימי  הפחד  וחושך  הלילה  חושך  הלילה,  קור 

מהניירות המזוייפים, כשאף אחד לא יודע בדיוק את 

שמו האישי, ועם מי משפחתו מאוחדת, הכל מזוייף 

ו״טרף״... אבל יחד עם זאת, בשמחה לבבית, אשר 

״גן  של  הארורים  מהגבולות  יוצאים  סוף  סוף  ב״ה, 

של  החופשי  לעולם  נוסעים  סטאלין...  של  העדן״ 

האושר היהודי!

כולם  וכמו  אבי,  יד  על  הקרון  בפינת  הצטופפתי 

נטלנו שמיכה  רק  כמעט שלא לקחנו איתנו חפצים, 

ממחלת  תכופות  שסבל  היקר  לאבינו  וחמה  קלה 

ה״אנגינה״.

נרגעו קצת, ביקש ממני אבי  כשקור הלילה החל להתחזק, והרעש והבכי 

ללכת ולכסות עם השמיכה את אותה אישה, שיושבת לבדה בצד, ומן הסתם 

על  ללכת  היה  פירושו  ובצפיפות,  בחושך  הקרון,  בתוך  ללכת  לזה...  זקוקה 

דברו  אבל  ומתוחים...  חלשים  עצבים  ועל  ידיים,  רגליים,  על  זה,  של  ראשו 

בין האנשים  ובזהירות  בעדינות  דרך  לי  ותוך שפילסתי  קדוש!  הוא  שלאבא 

הישנים והישנים-למחצה והעייפים, עם חבילותיהם, בקושי עלה בידי לכסות 

את האישה המוכרת לי מכבר, שישבה בצד נושאת בכי חרישי ועצור, עצובה... 

שבורה ובודדה... פתאום, האירו פניה באור פנימיות מהותה המפואר, והיא 

זרחה בחן יוצא-מן-הכלל...

- ״ילדתי! החיית את נפשי ממש!... שזכות זו תעמוד לך לנצח, בכל מעשי 

מפיה,  הברכה  פרצה  ידייך!״  מעשה  בכל  אותך  תלווה  השם  ברכת  ידייך! 

כברכת-אם אהובה. ברכה לבבית חמה, נכנסה למצב- רוחי הנסער.

החלנו לעלות 
במדריגות 

המובילות אל 
הבית, וקול 

חרישי ומייבב 
נשמע לאוזנינו: 

״אל תבקשו 
ממני, אינני 

רוצה לנסוע!... 
אינני יכולה 

לעשות זאת... זה 
מעל ליכולותיי 

ולרגשותיי, מעל 
לכוחותיי, הנני 

שבורה ומותשת 
מכל הקשיים עד 

עכשיו״...
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מול פלוגת פולנים חמושים
נעצר  הליל,  חשכת  באמצע  לפתע,  ברכבת,  שנסענו  ארוכה  נסיעה  לאחר 

ה״עשלון״ במרחב השומם, בין שמים לארץ. פחד ואימה נופלים על הנוסעים, 

על עצמם, ועל הנשארים בצד ההוא...

פולנים חמושים פותחים את הדלתות הרחבות של קרונות-הבהמות, ובעזרת 

הרצחניות- בעיניהם  פנימה  ומסתכלים  אור  אלומות  שולחים  קטנים  פנסים 

חייתיות, מוכנים להסתער ולשדוד את היהודים חסרי ההגנה... בשפה הפולנית 

מצווים הם בקשיחות: ״כולם לרדת מהר!״, ״לא לקחת שום דבר!״. 

הם הורו לעמוד אחד אחרי השני, בשתי שורות רחבות... הישנים-למחצה, 

מעולפים-למחצה מפחד, מי עם ילדיו הקטנים הבוכיים והפוחדים על זרועותיו, 

מי אוחז בידי ילדיו, ומי בגפו - כולם מיהרו כפי יכולתם, נעמדו חיוורים כמו 

מתים... למול הגזלנים ימח-שמם הדרוכים עם נשקם וכו', שהתחילו לחקור 

ולשאול כל אחד לשמו. אך אף-אחד לא ענה לשאלותיהם - הרי כולם עם שמות 

כח- זה-את-זה...  מכירים  לא  פיקטיביות,  למשפחות  ומאוחדים  ״מזוייפים״, 

הדיבור כמו נלקח, נעלם בחשכת הלילה מחרדת האנשים...

כולם:  בשביל  ענתה  בוני׳ה(,  )גברת  פולנית  קצת  שידעה  אחת,  אשה  רק 

הביטו  הגזלניות  עיניהם  חרשים-אלמים״...  צוענים  הינם  כאן  הנוסעים  ״כל 

לכל עבר, ופקודות פראיות חתכו את הלילה השבור... אולם, נראה, כי הצליחו 

מראה 'עשאלון' בהגיעו לקראקא, פולין

38 | מלצ ההמלה



החרשים-אלמים״  ה״צוענים  אותם...  ״לקנות״ 

לקרונות  בחזרה  טיפסו  בקושי  וה״חיים-למחצה״ 

משא-הבהמות, המרוקנות מכל-וכל... ב״ה! הרכבת 

המשיכה בדרכה... 

שבת מרוממת ללא אימת הק.ג.ב.
וניתנה  ביום שישי בבוקר, נעצר העשלון לרגע, 

הוראה לרדת במהירות עם כל השקיות והחבילות, 

והעשלון - תיכף נסע לו... בין-רגע, הגיעו משאיות 

נמרצים,  יהודיים  צעירים  בידי  נהוגות  סגורות 

העמיסו את כולנו במהירות האפשרית על המשאיות, 

והודיעו: ״אנו נוסעים לעיר קראקא!״.

כשהגענו לקרארא, הושיבו אותנו בחדר גדול על 

ומתוך  מיוחד  יחס  הרצפה עם החבילות שלנו, עם 

מרוסיה!  חסידים  מרוסיה!  יהודים  לב:  תשומת 

אורחים גדולים ונפלאים לשבת! הכנסת האורחים שלהם הייתה בשמחה גלויה 

- באהבת אחים אמיתית, דאגו לנו לכל הדרוש לכבוד שבת קודש בהתמסרות 

כאחים אל אחים.

ביחד  ראשונה  שבת  זו  הייתה  המאוחדת,  החב״דית  המשפחה  בעבורנו, 

מחוץ לרוסיה... יהודים בין יהודים - עולם חופשי!...

תשומת לב והתמסרות רבה הוענקה לאישה המלכותית, הבודדה. האהבה 

הלבבית כלפיה הייתה בלי גבולות, כמעט מכל הנוסעים, ביניהם גם משפחתנו. 

חושבני, כי כל זאת בשל בדידותה ושברונה של האישה, יחידה בלי משפחה, 

שלא  האנושיים:  הנימוס  מגינוני  נעלית  מלכותית  בצניעות  איתנו  שנסעה 

אצילותה,  חכמתה,  טוב  האימהית,  אהבתה  הזולת.  את  חלילה  להטריח 

התנהגותה האצילית-עדינה והתמסרותה ונתינת היחס לכל... וכל אחד אליה!

מסע לילי מפרך
אחד  ערב  בעיות-ביטחון...  בגלל  כנראה  קצר,  זמן  התעכבנו  בקראקא 

הודיעו לנו כי בלילה זה נבריח את הגבול הצ׳כי. על כולנו לדעת ולזכור את 

הפרטים הכתובים בניירותיהם. הסיעו אותנו על משאיות לחורשה, ושם היה 

עלינו ללכת בחשכת הלילה בשורה. לא להיאבד, בשקט מוחלט, לחצות את 

נעמדו חיוורים 
כמו מתים... 

למול הגזלנים 
ימח-שמם 

הדרוכים עם 
נשקם וכו', 

שהתחילו לחקור 
ולשאול כל אחד 

לשמו. אך אף-
אחד לא ענה 
לשאלותיהם 
- הרי כולם 

עם שמות 
״מזוייפים״
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החורשה, לעבור את הגשר מעל הנהר, עד שהגענו לפטרול על הגבול - שומרי 

הגבול... 

שטח לא רחב התגלה לנו באמצע היער, ליד מבנה לא-גדול, שצידו האחד 

נראו משמר- בחזית  אל השטח הפתוח...  היה  וצידו הפתוח,  היער,  אל  היה 

חיילים, חמושים בנשק ובמגלבים...

הלכנו, כמו בזחילה, ״נסחבים״ אל עומק היער בשורה ארוכה, התקדמנו 

לא  בראש:  ויחידה  אחת  מחשבה  עם  רק  נטולים...  וברגשות  חרישי  בשקט 

להיאבד...

כשהגענו לשטח רחב וגדול, מוקף ביערות עבותים, העמידו אותנו בשורות, 

משפחה ומשפחה, והורו לנו ללכת בשקט וברוגע, להמשיך הלאה... 

היהודים  קבוצת  על  בתדהמה  והביטו  שוטרים,  כמה  יצאו  הקטן  מהבית 

עטורי הזקנים והפאות הולכים - ילדים וטף... נושאים שקיות וחבילות...

שם  מראש,  שנקבעה  המפגש  נקודת  אל  הגענו  מאוחרת  לילה  בשעת  רק 

חיכו לנו משאיות שהסיעו אותנו אל מחנות הפליטים בצ'כיה.

תחנות מעבר במסע
שמם  יימח   - הגרמנים  אצל  בשימוש  הנראה  כפי  היה  בצ׳כיה  המחנה 

האסתטיים:  האנושיים  התנאים  מן  קצת  בו  היה  ולכן,  הקצינים,  בשביל   -

אוכל  הפליטים  מאות  קיבלו  בו  כשר  מטבח  גדולה,  חצר  וחמים,  קרים  מים 

תצלום נדיר - פליטים יהודיים בדרכם להבריח את הגבול הצ'כי
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הפליטים  ארגוני  וכדומה...  וחם  טרי  מבושל, 

כשרים  יבשים  למוצרים  לליובאוויטשער׳ס  דאגו 

ומהודרים, בדוגמת ארגזי ירקות משומרים, ארגזי 

דגים, פירות, הרבה שוקולדים וכדומה.

לחלוקת  האחראים  על  נמנתה  הדסה  אחותי 

להביא  דאגה  הדסה  הפליטים,  בין  האוכל  מוצרי 

לרבנית את המנות הטובות והמזינות - לפני כולם. 

ואילו אנו - קיבלנו כמו כולם.

קרונות-משא  על  ועלינו  במסע,  המשכנו 

לבהמות בהם נסענו את צ׳כיה עד הגבול האוסטרי, 

שם שוב נסענו על משאיות בכבישי אוסטריה...

בערב הגענו לעיר הבירה של אוסטריה – וינה. 

ברכבת  בנסיעה  המשכנו  קצרה,  עצירה  לאחר 

המשא.

לרוץ  והורו  הדרך,  באמצע  נעצרו  פתאום, 

לעבר צריפי מחנות-הריכוז, שבקושי נראו מרחוק, 

מגודרים עם עמודי חשמל גבוהים... )חשמל כבר 

לא זרם שם(.

מוכרחים היו לרוץ מהר, טרם ירד הלילה )היה זה לפנות ערב(, לרוץ ולתפוס 

חדרים ולאסוף מעט קש שהיה מפוזר בחצר, ולסדר יצועים למנוחת הלילה... 

רצו מהר, כל אחד לפי יכולתו...

ראשית כל, אני ואחותי ״תפסנו״ )ממש כך...( חדר בשביל האישה האצילית 

והמוכרת, הבודדה, שלא יכלה לרוץ כמונו. ״חטפנו״ קצת קש לרפד את ״מיטת 

המלכה״, ואילו אנחנו עצמינו נשענו על קיר כלשהוא בפרוזדור...

למחרת העמיסו אותנו שוב על משאיות, ונסענו על אדמת הגזלנים, אדמת 

גרמניה השנואה, בלא לדעת... עד שהגענו למחנה היהודי הגדול ״פוקינג״, 

בשטח תחת שליטתם של ארצות-הברית, בשליטת שוטרי ה״MP״.

התאקלמות בפוקינג, גרמניה
יימח-שמם.  פוקינג. אחד ממחנות הפליטים הגדולים על אדמת הגרמנים 

צבא  מחנה  היה  האמריקני,  בשטח-השיפוט  מינכן,  מהעיר  ק"מ   60 בערך 

של חיל האוויר הגרמני יימח-שמם, בזמן המלחמה הנוראה... המחנה נראה 

תשומת לב 
והתמסרות רבה 
הוענקה לאישה 

המלכותית, הבודדה. 
האהבה הלבבית 

כלפיה הייתה בלי 
גבולות, כמעט מכל 

הנוסעים, ביניהם גם 
משפחתנו. חושבני, 

כי כל זאת בשל 
בדידותה ושברונה 
של האישה, יחידה 

בלי משפחה, שנסעה 
איתנו בצניעות 

מלכותית נעלית 
מגינוני הנימוס 

האנושיים: שלא 
להטריח חלילה
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כמו עיירה עם הרבה רחובות עשויים באספלט, עם צריפים ארוכים ומלאים, 

מיושבים בפליטים-יהודיים, שהובאו לכאן ממדינות שונות )פולין, אוסטריה, 

צ׳כיה, הונגריה ועוד...( מקהילות שונות, מנהגים שונים, שפות שונות - עולם 

יהודי מלא בעולמות-משנה!...

 - ולנו  חיים,  ומלא  מיושב  היה  כבר  הוא  למחנה,  הגענו  כשאנחנו 

פארק  עם  ליער  קרוב  צדדי,  ברחוב  צריפים  כמה  חילקו  הליובאוויטשער׳ס, 

קטן בסוף. כל משפחה קיבלה חדר לעצמה, וב"ה התיישבנו רגועים, ״לא על 

גלגלים״...

היה   - - חסידיו של הרבי  הנודדים  הצעד הראשון של הליובאוויטשער׳ס 

בית- בית-כנסת,  לילדים,  ״חדר׳  לבחורים,  תמימים״  ״תומכי  ישיבת  לפתוח 

לקבל  בכדי  מיוחד  מקום  הכינו  לכל המבוגרים...  ולימודים,  לתפילה  מדרש 

אספקת מזון )מהג'וינט(, מקום לקבל בגדים הכרחיים למלבוש - הכול, כמובן, 

מהג׳וינט האמריקאי והאונר"א. עם כוחו הגדול והקדוש והשפעתו של כ״ק 

באמריקה  העניפה  ופעילותו  והעל-אנושית,  הגדולה  ברוחו  הריי"צ,  אדמו"ר 

ובג׳וינט... כך שכל האזור והבלוקים של ליובאוויטש נראה והיה כמו ארגון 

ו״מלוכה״ נפרדת - פאקינג-ליובאוויטש.

בפוקינג קיבלו החסידים לראשונה כמות ומגוון מזון שלא הורגלו אליו, אך 

והרבנים  ידעו מה רמת הכשרות של המוצרים. החסידים  הבעיה היתה שלא 

שהיו בקבוצה התחילו להתפלפל - בהתחשב במצב הגופני הירוד של הילדים, 

ישיבת תומכי תמימים במחנה פאקינג
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את  לאכול  אסור  או  מותר  ההלכה,  לפי  האם,   - הגברים  של  ואפילו  הנשים 

קופסאות השימורים האמריקאיות שקבלו.

לחדר  לפתע  נכנסה  דיון הלכתי שכזה,  בהן התקיים  באחת מההזדמנויות 

אישה אריסטוקרטית שכולה אומרת כבוד, הרבנים קמו לכבודה פינו לה מקום 

והביטו בה בדרך ארץ והערכה. בעדינות נפש אמרה שהיא רוצה לומר כמה 

מילים ובקשה את סליחת הרבנים ואת רשותם. בחדר השתרר שקט מוחלט.

השימורים  קופסאות  לגבי  הרבנים  אצל  דיון  ״שישנו  אמרה,  ״שמעתי״, 

שקבלנו ואינכם יודעים מה להורות לאנ״ש. הנני להעיד בזה שאפשר לאכול 

אותם בלי שום שאלה ופקפוק. ואם תשאלו איך אני יכולה לומר בוודאות כזו? 

אספר לכם שקבלתי פאסילקעס )חבילות( מאת בני מארה״ב, ובין יתר המוצרים 

ששלח לי היו קופסאות שימורים כאלו. חזקה על בני ששלח לי מאכלים שהם 

רק בתכלית הכשרות״.

פלוטקין  אלי'  אברהם  ר'  הרב  הגאון  הרב  מהחדר  יצאה  שהאשה  אחרי 

והרה״ח הר״ר אברהם מאיאר )דריזין( אמרו לבני ביתם שיכולים לאכול את 

השימורים.

מה"מ  הרבי  הוא  הלא   - ובנה  חנה  הרבנית  אלא  אינה  זו  שאישה  התברר 

במאה  עליה  לסמוך  וכמובן שאפשר  אלו,  מזון  חבילות  לה  - שלח  שליט"א 

אחוז.

ביתן מגורים במחנה פאקינג

אם המלך | 43



עצי הסקה עבור הרבנית
היה  אמריקאי,  שוטר   - פי״  ״עם  לכל 

אקדח ומגלב ארוך מעור, על מנת להפחיד, 

קשוחה...  שנאה-מוסתרת  עם  להכות,  אולי 

כשורה  אצלינו  היה  הכל  ב״ה  ליהודים... 

ר׳  סגר את  פי״  חוץ משבת אחת בה ה״עם 

ישראל קוק בצריף קטן על חטא כלשהוא... 

ר׳ גרשון מענדל שי׳ גרליק, שהיה  אחי, 

לשבת  ממני  לבקש  נהג  בישיבה,  בחור  אז 

על ספסל ליד הרחוב שלנו, קרוב לחורשה, 

שהם  ובמקרה   - פי״  ה״עם  מפני  לשמור 

יבואו - שאשהה אותם ואדבר אליהם בקול שהוא יוכל לשמוע בחורשה, היכן 

שהוא אוסף קיסמים, גזרי עצים, ענפים וכו׳, כדי להסיק את תנורה של הרבנית, 

לראותו  לו,  חיכיתי  ובקושי  בחוסר-סבלנות  בפחד,  בשבילה...  בנו  אותו 

מאושר, וידיו עמוסות קרשים...

הפכה  וקור,  רוחות  בגשמים,  העולם  את  לכבוש  החורף  התחיל  כשאך 

ההסקה בפוקינג ליקרת-המציאות. רעיונותיהם של אחיי היו יפים מאוד, והם 

לא  אף-פעם  אישית,  אני  נצרך.  משהו  עם  לרבנית  לעזור  כיצד  היטב  חשבו 

יכולתי לחשוב על כאלו רעיונות...

פעם אחת הוא הגיע, דואג ומוטרד - ״אין היכן להשיג אפילו קיסם... הכול 

ספוג ברטיבות לגמרי״... עם עוד חבר הם מצאו ביער בית קטן, יתכן שהיה של 

ה״עם פי״ ויתכן שהיה של הנאצים )ימח שמם(, ובדקו היטב את השעות שאף 

אחד לא נמצא שם. הם כבר ימצאו עצה כיצד למצוא שם חומרי- הסקה... אבל 

לשם כך צריכים הם גם אותי, שאשמור את הדרך לבית במקרה שסכנת ה״עם 

פי״ תבוא, על-מנת להתריע...

היה זה בוקר קר ולח, שום מוצא אחר לא נראה, אז הלכתי איתם. תוך כדי 

הליכתי הזריזה, הבחנתי בבית הקטן, בחדר עם שולחן, כיסאות, ארונות ופר 

ורצתי לשמור על השביל... לאוזני הגיעו קולות ורעשים של הכאות, חפצים 

נשברים... וכו', ופתאום השתרר שקט.

גם  הגיעו  הם  באויר,  התפזרו  פי״  ה״עם  מכונית  של  מבואם  כשהרעשים 

אלי,  רצו  ביער,  ה״אוצר״  את  בחפזה  הסתירו  והם  החבריה,  של  לאזניהם 

והלכנו יחד שלווים על הדרך לכיוון המחנה, כמובן.

ר' גרשון מענדל גרליק בצעירותו
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עם  בנופפם  וברציחה,  בתדהמה  נעצרו,  הם  בנו,  פגשה  כשהמכונית 

מגלביהם לכל הצדדים, שואלים בכעס: ״מה אתם עושים כאן״?! - אחי שי׳ 

כמו  היסטרי,  בצחוק  פרצו  פי״  ה״עם  מטיילים...״.  ״אנחנו  בפשטות:  ענה 

תיישים מטופשים, מלמלו משהו בשפה האנגלית, ונסעו לדרכם, עולזים...

וסופה,  מרוח  נסערים  כמו  שלשתינו,  ברחנו  עינינו,  מטווח  יצאו  כשהם 

והתחבאנו בצריפים, הכל עבר ב״ה כשורה, כמובן - בזכות הרבנית חנה...

לפנות ערב, בשעות בהם חשוך-למחצה, בלי שישימו לב, הובאו השולחנות, 

הספסלים והאמנות השבורים, שבורים לגזרים קטנים, על-ידי הבחורים, והם 

הספיקו לזמן מה להחם את תנורה של הרבנית...

הרבנית מבקשת שתבואי מייד
ממנה  להיפרד  נאלצתי  אני  בפאקינג  במחנה  המתינה  הרבנית  בו  בזמן 

ונסעתי יחד עם עוד 10 בנות ממשפחות אנ"ש ללמוד בסמינר יהודי במרחק 

ישבנו,  וסוער,  קר  לילה חורפי  נסיעה. פעם אחת, עמוק באמצע  כמה שעות 

קבוצת נערות-חברות באולם הגדול, החם והמוסק, מתכוננות למבחן, שקועות 

בלימוד. פתאום, הגיעה אלי בריצה נערה, ואמרה בפנים שמחות: ״לכי מהר, 

המורה קוראת לך לחדרה, הגיעה שיחת טלפון עבורך!״.

כחץ מקשת רצתי, כשהרבה מחשבות-דאוגות אופפות אותי. מה קרה שם, 

השארתי  איך  בביתי?!... 

היקרים  כולם,  את  אותם, 

ובחורף  בקור  לבד  לי, 

להתקשר  יכול  מי  הקשה... 

ל״אי״ המבודד הזה? מהיכן 

הטלפון?!  על  הם  יודעים 

שיש  כלל  ידעתי  לא  אני 

ההן  בשנים  טלפון...  כאן 

יקר- לוקסוס,  ממש  זה  היה 

המציאות. שיחות טלפון היו 

מקבלים רק בבית-הדואר.

המורה,  אל  כשנכנסתי 

בשפופרת  עדיין  אחזה  היא 

ממש  ״כעת  ואמרה: 

הגיעה  השיחה.  התנתקה 
חסידים במחנה פאקינג

אם המלך | 45



ידיעה מאימך, הרבנית הצדקנית - למסור לבת - זאת אומרת לך - היא נקבה 

והיא מבקשת ממך  נוסעת הרבנית לפריז,  בשמך, שמחר, בשעה שש בבוקר 

להתראות עימה ולנסוע ביחד איתה עד לפרנקפורט״!...

לרגע הייתי בהלם, כמו בערפל... ואמרתי לעצמי: ״בשעה שש בבוקר!... 

עכשיו 12 בלילה... הרבנית הצדקנית יודעת הרי גם שכעת 12 בלילה - חשבתי 

לעצמי, אם הרבנית התקשרה עכשיו, היא יודעת שאני יכולה להגיע בזמן״...!

כמו נכנסה לתוך מחשבותיי, פנתה המורה ושאלה: ״זוהי הרבנית הגדולה 

את  אודותיו  הרבי,  של  למשפחה  שייכת  שמסתמא  מליובאוויטש,  והנעלית 

שמלה חדשה לרבנית
בנה  עם  להפגש  כדי  לפריז  מפאקינג  לנסיעה  התכוננה  כשהרבנית 

חאנין   גברת  עם  לתומה  שוחחה  היא  שליט"א,  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 

וגילתה שהיא מודאגת מאד מהנסיעה ומהפגישה עם בנה. כל מה שיש 

באמתחתה הם לבושים ישנים ובלויים, ואיך תראה לפני בנה בלבושים 

אלו!

גב' חאנין רצתה לעזור לרבנית שאיחלה לעצמה שמלה חדשה לקראת 

הפגישה עם בנה וביקשה מבעלה שישתדל להשיג איזה סחורה טובה 

ומיוחדת עבור הרבנית בנסיעתו הקרובה למינכן, העיר הגדולה. למרות 

שלא היה קל בימים שאחרי המלחמה למצוא מותרות כאלו, הצליח הרב 

חאנין להביא אריג יפה ומהודר שמצא חן בעיני הרבנית וגם בעיניה של 

אמא, ולאמי היה טעם מעולה וידעה היטב להבחין בטיב סחורה טובה.

לדירתה.  במיוחד  התופרת  הוזמנה  הרבנית  את  להטריח  לא  כדי 

אח״כ כשהבגד היה מוכן והרבנית מדדה אותו היא שאלה את גב' חאנין 

במבטא אוקראיני מובהק: ״ווי האלט איר, איך וועל געפעלן ווערן מיין 

זין?״ )= איך את חושבת, האם אמצא חן בעיני בני?(

כאשר הגיע הזמן והרבנית היתה צריכה לנסוע לפריז, שכרו החסידים 

עבורה מכונית עם נהג שיקח אותה לתחנת הרכבת וכל אנ״ש, למגדול 

ועד קטון, הרבנים, המשפיעים וראשי הישיבות, התלמידים המבוגרים 

את  ללוות  יצאו  הקהילה  ובנות  נשות  כל  וכן  הצעירים  והתלמידים 

היא  למכונית  הרבנית  כשעלתה  פרידה.  ברכת  ממנה  ולקבל  הרבנית 

נראתה כקיסרית באפריון.
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הרבי   - בעולם  אחד  רבי  רק  שקיים  תמיד,  מדברת 

לימד  כך  הדור,  נשיא  היחיד,  הרבי   - מליובאוויטש 

אותך אביך היקר! ודבריו אצלך קודש קודשים״!

של  המנהיג  ״הרבי,   - דבריה  על  חזרתי  ״כן״   -

העולם היהודי! וזו הרבנית הצדקנית הנעלית בשביל 

כולנו - הדוגמא לאנושיות, המופת לידידות ומסירות, 

לחכמה וקדושה!״

- ״יש מוצא!״ - אמרה המורה בהתלהבות: ״בשעה 

לתחנת- שנעצרת  למינכן,  רכבת  ישנה  בלילה  שלוש 

ביניים - בפוקינג! משם יהא עלייך ללכת רגלי - תוכלי 

להספיק להגיע בזמן״!...

מיד  המורה  התקשרה  לתשובתי,  להמתין  בלי 

לשמש הצעיר שירתום במהירות את העגלה הגדולה 

לתחנת  בדחיפות  להגיע  ועלינו  היות  סוסים,  לשני 

הרכבת לשעה שלוש בלילה. נחפזת, הורתה לנערות: 

״בעוד עשר דקות בערך, ניסע כולם-כולם ללוות את 

לפוקינג  מעט  עוד  לנסוע  עליה  הרכבת.  לתחנת  גרליק  ייבא  היקרה  חברתנו 

ולהספיק להגיע לשם עד השעה שש בבוקר״!

והקפוא  הקר  בלילה  בעגלה,  עמוסות  נסענו-טסנו  כנפי-נשרים,  על  כמו 

בעומק היער, בשירה, שמחה, בדיחות והמולה. לרכבת הגענו בזמן!...

שמחים  צעירים,  נוסעים  כאלו  ראתה  לא  אף-פעם  בפירסטנזייל  התחנה 

ומתלהבים, אבל בנסיעה עם הרכבת הגרמנית הנתעבת, הייתי רק אחת מתוך 

כל 30 חברותיי היקרות!...

הנסיעה עם הרבנית
כשירדתי מהרכבת, הלילה עמד כבר ללכת, הלבנה החצי-מחוייכת במבטה 

החיוור, כמו עזרה לי למצוא את הדרך, וליוותה אותי, בתקווה שאגיע בזמן!

לא הלכתי. רצתי. בין שמיים וארץ, עם זריחתו של היום החדש, לוחשת את 

ברכות- השחר ביחד עם נפלאות בריאתו של הקדוש ברוך הוא. על רקע עליית 

הארוכים,  המחנה  צריפי  את  ריצה,  כדי  תוך  מרחוק,  ראיתי  השחר,  דמדומי 

החלומיים, עומדים על מקומם. נראה היה לי שהכל רדום עדיין בשנת בוקר 

מתוקה... אבל ליבי הלם עם רגש משונה, מהפרידה הפתאומית...

״כעת ממש 
התנתקה השיחה. 

הגיעה ידיעה 
מאימך, הרבנית 

הצדקנית - למסור 
לבת - זאת 

אומרת לך - היא 
נקבה בשמך, 

שמחר, בשעה שש 
בבוקר נוסעת 

הרבנית לפריז, 
והיא מבקשת 

ממך להתראות 
עימה ולנסוע 

ביחד איתה עד 
לפרנקפורט״!...
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עמדה  הרבנית  של  הרחוב  ליד  עיני:  למראה  האמנתי  לא   - כשהתקרבתי 

מכונית סגורה של ה״עם פי״, וסביבה, הרחוב שחור לכל ארכו מרוב אנשים-

מלווים שלא רצו לפספס את הרגע ההיסטורי הגדול והזכות שלהם לתת את 

הכבוד לאשה האבירה הרבנית הקדושה הליובאוויטשאית!... נראה היה שכל 

פוקינג שם... כיצד יכולה הנני ללכת לשם?... מי אני ומה אני? חוצפה והעזה 

וודאי אין לי.

)שם לא  מגודל ההלם הסתובבתי היישר לרחוב שלנו, רצתי לתוך חדרנו 

היה כבר אף אחד(, רציתי להתחבא מכל ההמולה, מהרהרת: ״בלי עין הרע, 

כזה קהל, כזה ׳עוילם'! - משמח מאוד! אבל כיצד יכולה אני - ׳אפס', שכמותי 

- להגיע אל הרבנית היקרה לי, לעיני כולם?! מי אני? מה אני? ומי צריך אותי 

שם?״

ילד מתייפח...  מרוב עייפות וכאב-לב גלשו עיני דמעות מתוך הלב, כמו 

מדוע  שלה...  בחדר  היא  כאן!  ״היא  קולניות:  קריאות  נשמעו  פתאום, 

התחבאת?" קריאות כאלו וכדומה השמיע הקהל הגדול מכל עבר - ״הרבנית 

לא מחכה!"  הזמן  בואי!  עגמת-נפש.  תגרמי  אל  בואי,  לך!  הקדושה מחכה 

אבל אני נשארתי בשלי...

עד שהגיע אבי היקר ואמר: ״ילדתי, את צריכה לנסוע, הרבנית הצדקנית 

מחכה לך, היא בטוחה שכבר הגעת״... דיבורו של אבא בשבילי הוא קדוש!

כיצד  ליווי, הבחנתי במבט חטוף  כמו תחת משמר  אל המכונית,  בלכתנו 

להיכנס  בכדי  המדרגה  על  להעלותה  בתה,  את  דוחפת  אמא,  חשובה,  אישה 

למכונית, אולם הרבנית היקרה אינה מאפשרת לה לעלות, מנידה בראשה לאות 

תחנת הרכבת במינכן
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״לא, לא״, ומונעת בעדה להיכנס... רעד אחז בי, 

רציתי לברוח, להסתתר, להיטמע בין הקהל...

הרבנית  כבוד  התרוממה  אותי,  בראותה  אך 

מחבקת  שאמא  כמו  אותי  חיבקה  חנה,  מרת 

חמות  דמעות  ואני...  היא  יקירתה...  ילדה  את 

בלי-הפסקה  קטנים  נחלים  כמו  מעיניה,  זלגו 

משתינו. כמו שופכות את כל הצרות שלנו ושל 

כלל ישראל!... וכך, חבוקות, נסענו זמן-מה עם 

בכי ושמחה מעומק הנשמה, בלי יכולת להוציא 

הגה... הפגישה הייתה נעלית ממילים...

פתיתי-שלג רכות ולבנות ניתכו מן השמיים, 

סבבו באוויר כמו פרפרים לבנים ונפלו במרחב, 

ובהיר  לבן  שטיח  עם  הדרך  את  הבריקו  כמו 

לכבוד המלכה ואיחלו דרך צלחה!

בתחושות-ליבי  להילחם  יכולתי  בקושי 

הן  מהמפגש,  הן   -- הדמעות  את  ולעצור 

מכאב- והן  הצדקנית,  הרבנית  של  מהמסירות 

לרדת  צריכה  שהיתה  בחורה  אותה  על  הלב 

עד  עלי  מעיק  זה  בגללי...  המכונית  ממדריגת 

היום...

של  או  הג׳וינט,  של  נציג  נסעו  איתנו 

של  ניירותיה  את  להסדיר  מנת  על  הקונסוליה, 

הרבנית כנדרש... ושני חסידי חב״ד יקרים נעלים 

וחשובים, כמו נציגים נלהבים, כשרוניים וחשובים - חסידי ליובאוויטש, סיוע 

חסידי - למען אם המלכות האבירה והאצילית של ליובאוויטש.

בהגיענו לעיר מינכן, לבנין גדול ויפה של הקונסוליה, נחנו שם כמה שעות 

)חוץ מהקונסול( לתחנת הרכבת במינכן. מובן,  כולם  נסעו  או-אז  עד הערב, 

שאני הלכתי עמהם בנאמנות ובמסירות אחרי הרבנית צעד אחרי צעד, ובכלל 

ניירותיה )בעניינים הרשמיים(. בעניינים אלו התעסקו  לא התערבתי בסידורי 

הרבנית  אצלה  החזיקה  הניירות,  את  והחשובים.  הגדולים  החסידים  שני 

הצדקנית והחכמה בתיק, זה היה נס, אחד מהניסים הגדולים...

בתחנה הגדולה, בין קהל אדיר של מאות נוסעים, ישבנו בצד מול החסידים 

החל  פתאום,  לפרנקפורט...  הרכבת  לבוא  בסבלנות  והמתנו  שלנו,  היקרים 

פתאום, החל בלאגן 
גדול, ערבוביא של 

אנשים וקולות מכל 
הכיוונים עם צעקות 
פראיות של צעירים 
גרמניים מלאי-כעס 

וגזלנים )ימח-שמם(!: 
״הכו ביהודים!״ ״הכו 

ביהודים!״... עם 
יריות מפחידות... 

איני יודעת איך וכיצד 
תפסתי את הרבנית 
הצדקנית, העמדתי 

אותה במבוא-הדלת 
הסגורה הסמוכה, 

ונעמדתי לפניה, להגן 
עליה עם גופי. רוצח 
צעיר רץ עם אקדח 

טעון )אני רואה אותו 
כאילו עכשיו מולי, 

עם פרצופו הזועם, עם 
מבטו הפראי ורושף-

השנאה( וירה לכיווננו
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פראיות  צעקות  עם  הכיוונים  וקולות מכל  אנשים  ערבוביא של  גדול,  בלאגן 

של צעירים גרמניים מלאי-כעס וגזלנים )ימח-שמם(!: ״הכו ביהודים!״ ״הכו 

ביהודים!״... עם יריות מפחידות... איני יודעת איך וכיצד תפסתי את הרבנית 

לפניה,  ונעמדתי  הסמוכה,  הסגורה  במבוא-הדלת  אותה  העמדתי  הצדקנית, 

כאילו  אותו  רואה  )אני  טעון  עם אקדח  רץ  צעיר  רוצח  גופי.  עם  עליה  להגן 

עכשיו מולי, עם פרצופו הזועם, עם מבטו הפראי ורושף-השנאה( וירה לכיווננו, 

ניצוצות האש התעופפו לפניי ולנגד גופי, ופגעו בקיר צדדי שהיה לידינו... כך 

כמה פעמים, החסידים שלנו, שישבו ממול, נעלמו ממקומותיהם... שוטרים 

והרבנית  אני  יחסי...  שקט  והשתרר  הרוצחים  את  גירשו  למקום  שהובהלו 

זו-בזרועות-זו,  שוב  נפלנו  דבר,  לנו  אירע  לא  קדושתה  שבזכות  הצדקנית, 

מרוגשות מגודל נס הצלת- החיים... אולם, חוסר הידיעה מהקורות עם החסידים 

היקרים שלנו, התיש אותנו בפחד ובבלתי- רוגע... חיפשנו אחריהם היכן שרק 

מכתב הרבי לגב' זלמנוב "ובפרט כפי ששמעתי מאימי הרבנית שתליט"א פרטים אודותיך במיוחד"
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היה יכול להיות, ״הוצאנו 

אבל...  העינים״,  את 

לא  ממש  לדאבוננו... 

ידענו כלום...

לפרנקפורט  הרכבת 

בו  האחרון  הרגע  הגיעה, 

קרב  לרכבת  לעלות  ניתן 

החסידים  הם,  אבל  ובא, 

לא  עדיין  היקרים 

עליהם  דאגתנו  הופיעו... 

הרבנית  הכל.  את  אפפה 

בלי  נהייתה  הצדקנית 

כוחות, ״אויס-מענטש״... 

הצער היה גדול, ולא היה 

בכדי  להישען  מה  על 

להירגע. מילות הנחמה שלי לא הועילו הרבה - ״צריך לקוות ולהאמין כי בזכות 

ולהתחבאות,  להימלט  בידם  סייע  הקב״ה  הרבנית,  של  וקדושתה  שליחותם 

גדולה״...  עדיין  הסכנה  להם,  אסור  יכולים,  לא  הם   - שוב  לכאן  לבוא  אבל 

הכרטיסן, בראותו את הבלבול הגדול שאפף אותנו ואת רפיון ידינו, עזר לנו 

להיכנס לרכבת ברגע האחרון טרם-לכתה, ובהמשך הדרך התעניין בנימוסיות 

לגבי הרגשת-בריאותה של הרבנית... כך נסענו לילה שלם עם דאגות קשות 

ותחת הרגשת חווית הפחד שעברנו, אוחזות זו-בזו, יד-ביד, לא עצמנו עין... 

קשה ונבזית היא השנאת-חינם הרצחנית לעמנו הנעלה, הנבחר והמפואר!...

)בסופו של דבר נודע לנו, כי החסידים ניצלו וחזרו לשלום לפוקינג(.

תודתה של הרבנית
הנס שלנו גדול ועצום - בוודאי בזכות הרבנית הצדקנית! כך חשבתי לעצמי 

את  הרגשתי  ופתאום  הקדוש.  מהותה  הדר  אודות  מהרהרת  לידה,  ביושבי 

קטנותי, לשבת ליד כזו קדושה, כזו נשמה גדולה... זזתי מעט הצידה, הרבנית 

ישבה עם עיניים עצומות כמו שקועה בעצמה...

 - עולם!  חכמת   - הרבנית  אותי  חיבקה  למחשבותיי,  נכנסה  כמו  פתאום, 

דבר  כל  מתנה?!  איזו  עם  לך,  להודות  אוכל  ״במה  ברכות-אמהית:  ואמרה, 

יהיה קטן ואפסי... שהרי את הצלת את חיי!... מתנתי תהיה - הטובה ביותר 

מכתב הרבנית חנה לכותבת הזכרונות
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שנמצאת ברכושי כעת! - תמונה שלי, ממני! מזכרתי היקרה מהזמנים הקשים 

והבלתי-נשכחים מהגירוש ברוסיה - תמונה שצולמה בשביל הפספורט לנסוע 

לשם - אליו... )לגלות צ׳יאלי(, לרב הגדול והנצחי הגאון החסידי, זכותו תגן 

עלינו לעד.

ועוד תמונה יקרה, שמורה כבבת-עיני, של נכדתי היחידה, היקרה והאהובה, 

נותנת  - אני  אותה לא ראיתי אף-פעם, שגרה בארץ ישראל! ארץ- הקודש1! 

עם  ילד שחי  כמו  אותי,  ולא תשכחי  ותראי  אישית!... למען תביטי  לך  זאת 

זיכרון אימו! היי ברוכה ממעיין נשמתי, שחייך יהיו מבריקים בשמחה ואושר, 

לחיים ארוכים! שתחיי בכל מעשייך )כמו שכבר אמרתי לך(, שתמיד יהיה לך 

נותנת  ובנוסף  יהודית-חסידית!  לבת  שמתאים  כמו  ואדם,  אלוקים  בעיני  חן 

לי  נאבדה  )המטפחת  שמי!...  של  התיבות  ראשי  עם  שלי  ממחטה  לך  אני 

בדרכים...(. היי ברוכה תמיד מהקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל! זכרי אותי, 

ואל תשכחי. אני אזכור אותך לנצח!״.

מילים אלו מצלצלות במחשבתי ובליבי, עד היום, ולנצח!...

1.  הערת המערכת: ככל הנראה הכוונה למרת דלי'ה רויטמן, בתו של הוו"ח אי"א נו"נ הר"ר ישראל אריה 

לייב, אחיו של כ"ק אד"ש מה"מ, שהתגורר באותם ימים בתל-אביב.

הרבי קיבל את התמונה
מספרת גב' זלמנוב, כותבת היומן: בשנת תש״נ, סיפרתי, בדרך אגב, 

פינסון,  ליובא  מרת  משנות-הילדות,  עוד  לחברתי  המסע  אודות  מעט 

והראיתי לה את התמונה של הרבנית חנה נ״ע ושל נכדתה. מרת ליובא 

הציעה לי לרוץ מיד ולתת את התמונות לרבי שליט״א.

אני לא עשיתי זאת כל השנים, כי תמונת אימו של הרבי היא משנות 

הצער הקשות של שליחת הרב ר׳ לוי׳ק זצ״ל לגלות, ולא רציתי לגרום 

בעליל צער ועגמת-נפש לרבי שליט״א... אולם ליובא תחי׳ חשבה בדיוק 

להיפך.

מכיוון שנסיעתי בחזרה הביתה - לארץ ישראל - היתה קרובה מאוד, 

את  חיפשנו  התמונות,  את  להגדיל  רצנו  ובמאמץ,  גדולה  בזריזות  אזי 

הדולרים,  בחלוקת  ראשון  וביום  ביותר,  והיפות  העדינות  המסגרות 

מסרתי לרבי שליט״א את התמונות עטופות ביחד עם מכתב.
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פרידה כואבת, כמו חלום...
בבוקר הגענו לפרנקפורט, ועברנו לרכבת צרפתית מהירה, שכבר המתינה 

על פסי הרכבת הסמוכים, לבואה של הרכבת ממינכן... עברנו מקרון לקרון, 

אבל הפרידה הקרובה כמו הקפיאה את כל האיברים בקושי הפרידה...

ואנו, בקושי ״תפסנו״  הכרטיסן הצרפתי הרים את האות ליציאת הרכבת, 

הייתי  אני  על מקומה המסומן.  התיישבה  היקרה  הרבנית  בנו...  גם  שמדובר 

חייבת לרדת... כמו בחלום... הרבנית האצילית ליוותה אותי עד לדלת... עם 

ועיניה  שלה,  היהודית  החן  אצילות  הצלחה!...  וברכות  שלום,  עם  דמעות, 

לנחת  גדולה  ותקווה  ותבונה  חכמה  עם  קרן  מהותה  וכל  העמוקות-חכמות 

אימהית- מאושרת! בנסעה לבנה האהוב המבורך מפי עליון - מלך המשיח!...

כמו נתונה בתוך ערפל עמוק ליוויתי את הרכבת עד שנעלמה מטווח-ראייתי, 

כמו ״מכושפת״ עמדתי ארוכות, וראיתי רק את עזיבת הרכבת... ואת חיוכה 

והבלתי- והאוהב!... ברכותיה הקדושות, ברכותיה האלוקיות  הטוב, הלבבי 

נשכחות לעד!... והבטתי-הבטתי בחלל ממנו עברה זה-עתה הוד הקדושה...

הרבי עם אימו הרבנית בפגישתם בפאריז
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הרבי פועל לחילוץ
הרבנית חנה מאירופה

אדמו"ר  כ"ק  שכתב  מיוחדים  מכתבים  שני  לפנינו 
ששהה  החסידים  לאחד  המשיח  מלך  שליט"א 
בפאריז, בו מבקש ממנו הרבי שיתאמץ ככל יכלתו 
כניסה  אשרת  ע"ה  חנה  הרבנית  עבור  להשיג 
ולהגיע  בנסיעתה  להמשיך  תוכל  משם  לפאריז, 
אדמו"ר  כ"ק  בנה,  של  מגוריו  מקום   - לאמריקה  

שליט"א מלך המשיח

אדמו"ר  כ"ק  אמו של  חנה,  הרבנית  הצליחה  אלול תש״ו  חודש  בתחילת 

שליט"א מלך המשיח, לצאת מעבר למסך הברזל של ברית המועצות. יחד עם 

מאות מאנ״ש שיצאו דרך עיר הגבול לעמברג, יצאה גם הרבנית חנה בזהות 

בדוייה. לפי הידיעות שהגיעו לניו-יורק, ידע הרבי שאמו נמצאת בעיר קראקא 

שבפולין, אך לא ידע באיזה כתובת היא נמצאת, ותחת איזה שם היא רשומה.

שהתגורר  שניאורסאהן,  זלמן  שניאור  הרב  משפחתו,  לקרוב  פנה  הרבי 

בפריז, וביקשו לאתר את אמו ולסייע לה ככל יכולתו.

שתוכל  חנה,  הרבנית  עבור  אישורים  להשגת  לפעול  הרבי  החל  בינתיים 

ליד  ולהתקדם לכיוון אמריקה, שם תוכל לגור  ואת אירופה  לצאת את פולין 

זו היתה כרוכה  - הרבי מלך המשיח שליט"א. באותם ימים נסיעה כגון  בנה 

- היה צריך להשיג אישורי יציאה מפולין, משם להתקדם  במאמץ לא פשוט 

מדינת  לעבר  להמשיך  משם  שבגרמניה,  בפוקינג  שהוקם  הפליטים  למחנה 

צרפת, ומשם להצליח לצאת את אירופה ולנסוע במטוס או באנייה לאמריקה. 

המשימה לא היתה פשוטה כלל וכלל, אולם הרבי שליט"א מלך המשיח פעל 

במאמצים גדולים בהדרכת הרבי הריי"צ נ"ע, בכדי להצליח להביא את אמו 

הרבנית אל המנוחה ואל הנחלה, שתוכל לגור ליד בנה - הרבי.

מאמצי הרבי להצלת אימו



המאמצים נשאו פרי, ובתחילת שנת תש״ז עזבה הרבנית את פולין, ומשם 

הגיעה למחנה הפליטים פאקינג שבגרמניה.

דרכה  הייתה אשרת-מעבר להמשך  לא  לרבנית  נוספת:  בעייה  נוצרה  כאן 

לצרפת. הרבי נכנס בעובי הקורה, ופנה לעסקני אנ״ש בצרפת בבקשה להפעיל 

קשרים על מנת לזרז את ההליכים לקבלת הויזה עבור אמו.

מהמכתבים שלפנינו עולה כי כבר בראשית שנת תש״ז פנה הרבי אל הרה״ג 

הרה״ח ר׳ בנימין גורודצקי, בבקשה לסדר עבור הרבנית חנה את וויזת המעבר 

לפריז, ובמקביל - לסדר את הניירות לארצות הברית.

הרב גורודצקי, שיצא מרוסיה כמה חודשים קודם לכן, הגיע לפריז בתמוז 

תש״ו, ויצר קשרים טובים עם ראשי ארגון הג׳וינט כדי לסייע למשפחות אנ״ש 

שיצאו מרוסיה באותה תקופה ושוכנו במחנות הפליטים ברחבי אירופה.

הריי״צ  הרבי  אולם  הברית,  לארצות  לנסוע  גורודצקי  הרב  תכנן  בתחילה 

על  מקרוב  לעמוד  מנת  על  הפליטים  במחנות  יבקר  נסיעתו  שלפני  לו  הורה 

צרכיהם של אנ״ש חסידי חב״ד, ולמסור דרישת שלום מהרבי.

מעניין לציין, שיום אחד לפני משלוח המכתב שלפנינו, בכ״ד מרחשון, כתב 

הרבי הריי״ץ לרב גורודצקי ״בדעתי אי״ה למנותו - בתנאים מתאימים - בתור 

בא-כחי אל הדזשאינט ]=ג'וינט[ כפי אשר אכתוב לו״. בהמשך לזה כתב הרבי 

הריי״ץ לרב גורודצקי שהוא ממנה אותו לבא-כוחו באירופה, ולפתוח לשכה 

בשם ״לשכה ליובאוויטש אירופית לעזרת הפליטים וסידורם״. כעבור זמן קצר 

שיגר הרבי מכתב כללי לאנ״ש והתמימים הניצולים מרוסיה, והודיעם על כך.



גורודצקי  הרב  יצר  בראשית שנת תש״ז  מהמכתב שלפנינו מתגלה שכבר 

קשר עם הרבנית חנה, ואף העביר את מכתבה אל בנה, הרבי שליט"א.

פרט מעניין שמתגלה במכתב, הוא השתדלותו של הרבי הריי״צ אצל הד״ר 

שווארץ, שהיה מראשי הג׳וינט ועמד בקשר מכתבים הדוק עם הרבי הריי״צ. 

הרבי  של  מאמציו  על  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מספר  שלפנינו  במכתב 

הריי״צ להשיג עבור הרבנית חנה אשרת כניסה לצרפת, כדי שתשהה במקום 

מסודר יותר מבחינה גשמית מאשר מחנה הפליטים בפוקניג. 

בירושלים  מאנ״ש  אחד  אל  הריי״ץ  הרבי  כתב  חשון(  )כ״ב  ימים  באותם 

הרב  הראשי,  הרב  עם  לדבר  קעט(,  ע׳  ח״ט  הריי״ץ  אדמו״ר  קודש  )אגרות 

הרצוג, ולנסות להשיג עבור הרבנית חנה אשרת כניסה לארץ הקודש.

מסתבר, שהרבי הריי״צ פעל בכל המישורים במקביל, כדי שהרבנית חנה 

תוכל לנסוע או לארץ הקודש, שם התגורר בנה הרה״ח ר׳ ישראל אריה לייב, 

או לניו-יורק, שם התגורר בנה הבכור - הרבי מלך המשיח.

• • •

למרות כל ההשתדלות, לא הצליחה הרבנית חנה לקבל את אשרת הכניסה 

לצרפת, עד חודש אדר תש״ז.

זמן קצר לאחר שהתקבלה בניו-יורק הידיעה על מתן אשרת הכניסה לצרפת, 

ונסיעתה של הרבנית חנה לפריז, החל הרבי בהכנות לנסיעה לפריז, לקבל את 

פני אמו, ולהביאה לניו יורק.

• • •

ב״ה כ״ה מ״ח התש״ז 

ברוקלין נ.י.

כבוד הרה״ג והרה״ח הוו״ח אי״א וכו׳

מוהר״ב נ״י

שלום וברכה

בתודה רבה קבלתי מכתבו בצרוף מכתב אמי מורתי תי׳. כן בטח הגיעו 
ליתן לה ככל הנצרך לה בלי  ]= מברק[ שלי בבקשתי  במועדו הטלגרמע 
צמצום, ובודאי אין צורך בבקשתי אלא להעדפה, ועלי לסלק מה שיעלה, 

בצירוף ת״ח על הטרחא וההשתדלות.

שישתדל  שוַארץ  הד"ר  אל  במכתב  פנה  שליט״א  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 
ככל  בזה  לעשות  הבטיח  )והוא  לפַאריז  אפשרי  היותר  בהקדם  להעבירה 
יכולתו( למען תהי׳ בתנאים היותר נוחים עד שתקבל ויזא. ולכן הנני שולח 
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מוסג״פ,  הַאפידַאויט 
עד  אשר  בתקותי 
תהי׳  כבר  שיתקבל 
בפאריז, וימסרה לה.

לברר  פה  קשה 
יש  כי  בודאות, 
אשר  אומרים 
בבלגי׳  הקאנסול 
הרבה  בטוב  מתייחס 
יותר, וי״א להיפך כי 
דוקא בפאריז מועלת 
ההשתדלות והיכרות. 
מטובו  יהי׳  ואם 
הפרטים  להודיעני 
החלטת  אברר  בזה 
אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 
שליט״א איפוא תגיש 
מטובו  כן  הניירות. 
בבירור  להודיעני 
מקום מולדתה וזמנה.

באיזה ימים אקבל 
פה,  הנתינות  תעודת 
אפשריות  ישנה  ואז 

אבל  שלה,  הקואטַא  תור  מקדים  שזהו  משמי,  נוסף  אפידַאויט  לעשות 
שיתבררו  עד  בשילוחו  אחכה  ולכן  להקאנסול  ישר  נשלח  זה  ַאפידאוויט 

שאלות הנ״ל.

אקצר למען יושלח המכתב היום, ואסיים בנתינת תודה על טרחתו בעבר 
ות״ח על להבא. 

המחכה למכ׳ מענה על כהנ״ל ופו״ש כל הדו״ש.

מ. שניאורסאהן

כ״ק .. במכתב: לא הגיע לידינו לע״ע.

שתקבל ויזא: לנסיעתה לארצות הברית.

מקום מולדתה וזמנה: של אמו הרבנית, אולי כוונת הרבי היא לברר את מקום ותאריך הולדת אמו 
הרבנית הרשום במסמכים הרשמיים, שבאותם שנים, בדרך כלל, לא הי' תואם למציאות.

אקבל תעודת הנתינות פה: אזרחות ארצות הברית.
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• • •

ב״ה ג׳ כסלו ה׳תש״ז

ברוקלין נ.י.

כבוד הרה״ג והרה״ח הוו״ח אי״א מוהר״ב שי׳

שלום וברכה!

הגיע  בטח  תי׳,  מורתי  אמי  של  האפידאוויט  עם  ביחד  הקודם,  מכתבי 
במועדו.

להביאה  דז'וינט  ע״י  ההשתדלות  שהתחילה  ימים  כחודש  זה  והנה 
החתום  )על  מדז'וינט  מכ׳  נתקבל  והיום  הקודם,  במכתבי  כמ״ש  לפאריז, 
כי  לפאריז,  לבוא  תוכל  מתי  יודעים  אינם  שעדיין  גאלדשטיין(  מעלווין, 
צרפת נותנת ויזות לפליטים בקושי, וממשיכים בהשתדלותם. - לפי דעת 
כ״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א, כדאי הדבר שיבקר שם ויזרזם, אם הענין דורש 
להתעכב  בדעתה  מוכחת שאין  לראי׳  יהי׳  שזה  הַאפידַאויט,  ויראה  זירוז, 

בצרפת ותוקדם קבלת הויזה בשבילה.

להחזיר  אפשר  במחנם  הנה  דז'יקובסאן,  שי׳  מהר״י  פה  שסיפר  כפי 
מקום  יהי׳  עתה  בטח  כו׳  מקום  שינוי  הי׳  אם  גם  וא״כ  ליושנה,  העטרה 

לידתה אליבא דאמת. -

אחכה למכתבו מבשר טוב ואחתום בת״ח למפרע על טרחתו. 

הדו״ש כל הדו״ש.

מ. שניאורסאהן

אנ״ש  את  לבקר  לאירופה,  תש״ו  בקיץ  הריי״צ  אדמו״ר  בשליחות  שנסע  דז'יקובסאן:  שי׳  מהר״י 
חסידי חב״ד שיצאו מרוסיה ושהו במחנות באשכנז ואיטליה.

ושמות  מסמכים  עם  נסעו  הם  מרוסיה  אנ״ש  יצאו  כאשר  ליושנה:  העטרה  להחזיר  אפשר  במחנם 
מזוייפים, בדרך זו יצאה גם הרבנית חנה. כנראה שכוונת הרבי, שבפאריז אפשר לסדר בחזרה מסמכים 

עם השמות האמיתיים.
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ללמוד חשבון
לראות גאולה

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הגדיר  תש״נ  שבט  בחודש 
את תקופתנו כ״הקץ הכי אחרון״, בה מתחיל ה״דור 
הראשון של הגאולה - דור העשירי״ והודיע כי אנו 
נמצאים כבר בערב שבת אחרי חצות היום • חשבון 
העולמים״  לחיי  ומנוחה  ״שבת  ערב  של  השעות 

מגלה לפנינו ענינים נפלאים

״דור התשיעי״ ו״דור העשירי״
שמלך  השנה  היא  )ה׳תנש״א(  זו  ״שנה  הבירורים״.  עבודת  "נסתיימה 

חלק מההכרזות-בשורות  הן  אלו   - גאולתכם״  זמן  ״הגיע  בו",  נגלה  המשיח 

ההיסטוריות להם זכה דורנו לשמוע מנשיאו, שקבעו כ״דור אחרון לגלות ודור 

הראשון לגאולה״.

הכרזות אלו ועוד רבות אחרות מעידים על זמן חדש בעולם, ״זמן הגאולה1״.

בשורות הבאות ננסה - בדרך אפשר - לתת קצת תוספת טעם להגדרת הזמן 

בו אנו נמצאים, אשר אין לו הגדרה מדוייקת יותר ממה שהגדירה נשיא דורנו 

בעצמו2: ׳תקופה חדשה בנשיאות׳.

סמוך  תש״נ,  וארא  בשיחת ש״פ  מפליאים שנאמרו  בדברים  בעיון  ונפתח 

״עיקר הגילוי דפנימיות התורה החל  לנשיאות:  ממש למלאות ארבעים שנה 

בזמן האריז״ל . . והולך ומוסיף על ידי רבותינו נשיאינו מדור לדור, עד לנשיא 

התשיעי  דדור  התשיעי  כנשיא   .  . דורנו  נשיא  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  השמיני 

)מהבעש״ט(, דור האחרון של הגלות, ודור הראשון של הגאולה - דור העשירי״.

1. ראה )גם( בספר התקופה והגאולה, שער ג' פרקים ב' וג'.

2. ראה קונטרס "בך יברך ישראל", כ"ב שבט תשנ"ב.

לומדים גאולה
הפה״ד פ' שמואל אלכלנחפ לצנחפ שי' ווילשאנלקי



מדיוק המילים האמורות לעיל: ״ . . דור התשיעי )מהבעש״ט(, דור האחרון 

של הגלות, ודור הראשון של הגאולה - דור העשירי״, יש ללמוד, ששני דורות 

לגלות,  האחרון  הדור  )א(  דורות של  שני  בעצם  הם  והעשירי,  אלו, התשיעי 

)ב( הדור הראשון לגאולה. היינו, שבתקופתנו זו מתחיל אף דור חדש - דור 

הראשון לגאולה, דור העשירי.

והדברים הללו אומרים דרשני.

בהמשך הדברים מוסיף כ״ק אדמו״ר שליט״א בתיאור מצבה המיוחד של 

התקופה, ואומר: ״כבר בזמן הגמרא כלו כל הקיצין וכן הקיצים שנאמרו על 

ידי גדולי הדורות שלאחרי זה . . ועל אחת כמה וכמה בבוא זמן מיוחד ומסוגל 

אחרונה  הכי  ההכנה  חודש״,  עשר  בעשתי  שנה  ״בארבעים  לגאולה,  ביותר 

והקץ הכי אחרון . . ״.

מהו ה״קץ״ הזה, ומדוע הוא הכי אחרון?

 ״מ'געפינט זיך אין ערב שבת נאך חצות״
)לשון כ״ק אדמו״ר שליט״א, החל משנת תשי״א(

נוספת של  ניתן לתת הסבר וטעם בדברים, בהקדים מעלה מיוחדת  ואולי 

התקופה שהוגדרה בשיחה הנ״ל ״המעלה דשנת ה׳תש״נ . . אשר ע״פ האמור 

לעיל בחשבון דשנת ה׳ת״ק לאלף השישי, נמצא ששנת תש״נ היא חצות יום 

)״יום  השבת  לכניסת  ממש  בסמיכות  חצות  אחר  שלישית  שעה  או  השישי, 

שכולו שבת״(״.

ביאור הדברים3:

ימי  לששת  מקבילים  עלמא״  דהוי  שנין  אלפי  ״שית  כי  חז״ל,  למדונו 

בראשית - הקשר ביניהם מובהר יותר לאור זה ש״יומו של הקב״ה אלף שנה״, 

וכמו שנאמר בתהלים ״כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור״. ואם כן, 

כל אלף שנים הם בעצם יום אחד של מעשה בראשית, כשהיום השביעי - שבת. 

״שבת ומנוחה לחיי העולמים״. ובמפרשי התורה )לתחילת בראשית( המחישו 

הקשר בין הדברים, באמצעות השוואת הנהגת העולם בכל אלף שנים לתוכן 

היום במעשה הבריאה )עיי״ש כי אין כאן מקומו(.

וחילקו  ישראל  גדולי  באו  לימים,  שנין״  אלפי  ה״שית  לחלוקת  בהמשך 

החיים  האור  המפרשים:  בין  מחלוקת  נפלה  שבזה  אלא  לשעות.   - יום  כל 

)ריש פרשת צו( סבר, שמהשכל משמע שהחלוקה היא ליממה שלימה, היינו 

3. בכל הבא להלן ראה במקורות שנסמנו בספר התקופה והגאולה, שער א' פרק ב' ושער ב' פרק ד'.
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אולם  שעות.  וארבע  לעשרים 

פי״א(  לפדר״א  )בפירושו  הרד״ל 

לשעות  רק  היא  שהחלוקה  סבר 

היום בלבד, ולא לשעות הלילה.

נדרשו  נשיאינו  רבותינו 

לחשבונות השעות הללו, וקישרו 

החסידות  תורת  להתגלות  אותם 

מהגאולה  טעימה  המהווה   -

בעיקר  להתגלות  שהחלה   -

״טעימה״  בתור  ה׳ת״ק,  בשנת 

של(  הרוחנית  מ)המשמעות 

של  והלויתן״,  הבר  שור  ״סעודת 

ה״שבת ומנוחה לחיי העולמים״.

הוא  השעות  חשבון  בכלל, 

יום  של  הבוקר  התחלת  היא  ה׳ת״ק  ששנת  היינו  החיים",  דה"אור  אליבא 

חלק  )פרשיות,  הזקן  לאדמו״ר  האלף״  ״ואת  וכמו שמובן מהמאמר  השישי. 

״להבין  תרס״ג  כסלו  די״ט  הנפלאה  ברשימה   - ובאריכות  תכא(.  עמ׳  ריש  א 

הקושיא המפורסמת, אם תורת הבעל שם טוב אמת ובלא זה אין יכולים לעמוד 

בקשרי המלחמה של הסט״א - למה לא נתגלה בימים הקדמונים״ )נדפס בספר 

המאמרים תרס״ג בסופו(. וכן בכמה וכמה שיחות של כ״ק אדמו״ר שליט״א4.

ובהמשך לכך, הנה בשיחה הנ״ל מש״פ וארא ממשיך ומדבר במעלת שנת 

 - ]ולחשבון הרד״ל  היום  - חצות  לפי חשבון האור החיים   - ה׳תש״נ, שהיא 

התחלת הרבע האחרון של היום[.

דבר זה כבר יכול לתת לנו מבט לכאורה אודות ענין ה״קץ״, מחמת שודאי 

הדבר שזמן מסוגל כזה, חצות יום ערב שבת קודש, שכבר מתחילים בו כמה 

עניני השבת בפועל5 - הוא זמן של ״קץ לגאולה״.

״השעה השביעית״
התשיעי  דור  ענין  ולבאר  האחרון,  קץ  היותו  את  להדגיש  מנת  על  אולם, 

ודור העשירי הנ״ל, אולי אפשר להוסיף ביאור בענין השעות, על ידי שנתבונן 

במהותה של השעה המתחלת עתה ]לדעת האור החיים[ - השעה השביעית.

4. אולם להעיר, שבשיחה הנ"ל ובעוד כמה וכמה שיחות מזכיר גם את חשבון הרד"ל.

5. וכמובא בשיחות – כמה וכמה עניני שבת שמתחילים כבר אז, ובראשם )בנוגע לעניננו( דברי הפרי עץ 

חיים שאז "מתחילים הקליפות להיפרד מהקדושה".
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ובהקדים:

סנהדרין  בגמ׳  למבואר  זאת  מקשר  השעות׳,  ׳חשבון  בספרו  האברבנאל, 

)לח, ב( תהליך בריאת אדם הראשון ביום השישי למעשה בראשית: ״אמר רבי 

יוחנן ב״ר חנינא, י״ב שעות הוי היום; שעה ראשונה הוצבר עפרו, שני׳ נעשה 

גולם, שלישית נמתחו אבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, 

שישית ברא שמות, שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית עלו למטה שנים וירדו 

ארבעה וכו׳״.

היינו, שהזמנים באלף השישי מתאימים לתוכן השעות שהיו ביום ו׳ למעשה 

בראשית. ועל פי זה רצה לבאר, אליבא דשיטת הרד״ל, שהשעה הרביעית, בה 

נזרקה באדם הראשון נשמה, מכוונת כנגד לידת משיח, היינו בשנת ה׳ר״נ שהי׳ 

בתקופתו.

ולפי זה אולי אפשר לומר גם בענייננו6:

דהנה, אפשר לומר ששעת הגאולה היא השעה השביעית - שבה נזדווגה לו 

חוה, שהוא ענין הנישואין. ומתאים לימות המשיח, עלי׳ נאמר במדרש )שמות 

רבה טו, לא( ״העולם הזה אירוסין היו שנאמר וארשתיך לי לעולם, אבל לימות 

המשיח יהיו נישואין שנאמר )ישעי׳ נד, ה( כי בועליך עושיך״.

והשעה השביעית על פי חשבון האור החיים היא בדיוק שנת תש״נ7!

- "די העכסטע צייט צו די גאולה״!. וא״כ  והיינו, שאז הוא זמן הגאולה 

ודאי שזהו קץ, ו״קץ הכי אחרון״.

"ארבעים שנה אקוט בדור"
בכלל  דהנה,  חדש.  ״דור״  כאן  יש  מדוע  שיובן  הרי  הדברים,  כנים  ואם 

דור הוא הרי ארבעים שנה, כמ״ש ״ארבעים שנה אקוט בדור״, וכאשר עברו 

ארבעים שנה, ממילא יש כאן ״דור״ חדש.

ובפרט שכל ״שעה״ מהאלף שנים הם בערך 40 שנים )41,666(, ואם כן, 

לאחר ארבעים שנה החלה ״שעה״ חדשה, דור חדש, ובפרט בשעה שביעית 

שהיא זמן הגאולה.

בכלל  דהנה,  חדש.  "דור"  כאן  יש  מדוע  שיובן  הרי  הדברים,  כנים  ואם 

דור הוא הרי ארבעים שנה, כמ"ש "ארבעים שנה אקוט בדור", וכאשר עברו 

6. ראה בכל זה במה שכתב הר"ר איסר זלמן שי' ויסברג בקובץ "ולקח אזוב" )טורנטו, ה'תשס"ח(, הנכתב 

כאן מתבסס בעיקרו על המתבאר שם.

7. ועל פי חשבון הרד"ל מתחילה השעה העשירית - אולי אפשר לקשר ענין זה לדור העשירי.
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ארבעים שנה, ממילא 

יש כאן "דור" חדש.

שכל  ובפרט 

מהאלף  "שעה" 

 40 בערך  הם  שנים 

ואם   ,)41,666( שנים 

ארבעים  לאחר  כן, 

"שעה"  החלה  שנה 

חדש,  דור  חדשה, 

בשעה  ובפרט 

זמן  שהיא  שביעית 

הגאולה.

בשיחת  וראה 

תש״נ,  צו  ש״פ 

שכותב ומקשר הענין 

הארבעים  שנת  של 

שנה  ל״ארבעים 

אקוט בדור״, וכנ״ל.

ולפי זה מובן מדוע ה״דור התשיעי״ נקרא ״דור האחרון לגלות״, וה״עשירי״ 

״דור הראשון לגאולה״, שזהו ממש מקביל לשעה השביעית שהיא זמן הגאולה.

חדשה״  ״תקופה  מאשר  יותר  זה  לזמן  טובה  הגדרה  שאין  נמי  הכי  ואין 

בנשיאות, כי היא אכן תקופה חדשה, דור וזמן חדש ומיוחד.

וזמן זה נקרא ״זמן גאולתכם״ - זמן הגאולה, ובתוכו נכלל ה״שנה שמלך 

המשיח נגלה בו״, ולקראתו ״סיימו את עבודת הבירורים״ )בשורה שנאמרה 

לראשונה בשנת ה׳תש״נ(8.

קול התור: "הגיע זמן גאולתכם"
בהמשך למדובר לעיל, ראוי להביא חשבון נוסף התואם לדברים שאמרנו, 

שי'  הרא״ז  ע״י  בארוכה  ונתבארו  נכתבו  הדברים  הגר״א.  תורת  על  מבוסס 

ויסברג )בקובץ ״ולקח אזוב״ -טורונטו ה׳תשס״ח(, ובאו כאן בתמצית:

כל  כולל   - השביעי  בדור  נכללים  אלו  דורות  ששני  השביעי,  דור  עם  שייכות  כל  בזה  שאין  ופשיטא   .8

הפרטים, ובראשם נשיא הדור, משיח שבדור, כי אין כאן אלא שינוי בתקופה, וכפי שהדגיש הרבי מלך המשיח 

פעמים רבות, שדורנו זה הוא דור האחרון לגלות והוא הוא דור הראשון לגאולה.
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ובהקדים: ידוע המבואר בכו״כ מקומות בתורת כ״ק אד״ש - מדברי הגר״א 

אודות חשיבות לימוד פנימיות התורה, שעי״ז גם כאלו שאינם מרגישים שייכים 

לדרכי החסידות יתחזקו בזה. וכמו״כ כאן, הלוואי ובאמצעות הדברים דלהלן, 

יתחזקו קהלים נוספים בהכנת עצמם ובני ביתם לקבלת פני משיח צדקנו9.

בשיתא  תליין  שנין  אלפי  ״שית  וז״ל:  כתב  פ״ה  דצניעותא  בספרא  והנה 

שבין  בשייכות   - התורה  מפרשי  שביארו  מה  לכל  המקור  הם  והם  קדמאי״. 

ששת ימי בראשית לשית אלפי שנין, כמובא לעיל.

ובפי' הגר״א על אתר כתב, שע״פ דברי הגמ' בסנהדרין )דלעיל( המתארת 

״שנת  את  לדעת  נוכל  בראשית,  למעשה  ו-ו'  ה'  יום  שעות  ותוכן  סדר  את 

הגאולה במכוון".

בערך  היא  כל שעה  במכוון״, כאשר  הגאולה  ״שנת  הכוונה  ולכאורה מה 

ארבעים שנה, כדלעיל? אלא, שאולי הכוונה לשנה שבה מתחיל הקץ האחרון, 

שהיא השעה השביעית, כנ"ל בארוכה.

״והרי  ע״ה:  מוולאז'ין  הגר״ח  כתב  הנ״ל  הגר״א  לפי'  ולהעיר, בהקדמתו 

ידוע שיעקב אבינו ידע הקץ, ואפי' רצה לגלות לבניו, רק שהבין שאין זה הזמן 

״נסתלקה״  הלשון  בדיוק  ויחי,  לפ'  שיחה  ח״כ  בלקו״ש  בארוכה  )כמבואר 

ולא ״נתכסה״ - שהוא עצמו ידע, רק שהבין שא״א לגלות, עיי״ש(, ואולי אלו 

מהסודות שנתגלו ע״י יעקב אבינו!״.

9. וע"ד הצחות, יש להעיר מהפתגם הידוע המושמע בפי חסידים, בשם רבינו הזקן, שמשיח יהי' מתנגד - כי 

אז המתנגדים ודאי יאמינו בו והחסידים יקבלוהו מי שהוא, העיקר שיבוא כבר!
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בדיוק לפי התכנית!
כאשר מתבוננים על ההיסטוריה היהודית והאנושית, 
בפרט בדורות האחרונים, ובמיוחד בכלים שהעניק 
לנו הרבי מלך המשיח, רואים כי השיחות וההוראות 
חלק  אלא  ח"ו,  “סטיה"  אינן  האחרונות  מהשנים 
האמיתית  לגאולה  המוליכה  כוללת  מתכנית 

והשלימה

אירועים לא מקריים 
אחד מצדיקי פולין, שרצה להמחיש את הייחודיות שבסיפור המגילה, סח 

לחסידיו: 

גם בזמן אחשוורוש היו שטיבלאך ומקוואות, שהיוו מרכזי מידע עדכניים. 

יום אחד פשטה השמועה בשטיבלאך שהמלך אחשוורוש הזמין את כל השרים 

למשתה. כמה ימים אחר-כך סיפרו מקורות יודעי-דבר במקוואות שושן הבירה 

שהמלך עורך משתה נוסף לתושבי שושן. כאשר החלו החגיגות הגיעו כמה 

אברכים לשטיבל וסיפרו שהמלך הרג את המלכה. 

עידכנו מקורות בכירים בשטיבל המרכזי של שושן,  אחת לכמה חודשים 

מהנעשה בחצר המלך. פעם על מינויו של המן לראש השרים, פעם על נסיון 

שנפל להתנקש בחיי המלך, וכך הלאה. כל הסיפורים שאנחנו קוראים במגילה 

ברצף אחד - נפרסו על פני תקופה של כמה שנים. 

אחר-כך, כאשר הסיפור הסתיים בכי טוב, וליהודים הייתה אורה ושמחה 

היה  לא  זה  לדורות.  להכתב  וביקשו  הדור  לחכמי  ומרדכי  אסתר  הגיעו   -

פשוט, ואסתר הייתה צריכה לעמול רבות כדי להוכיח שכל הסיפורים הקטנים 

שהסתובבו בשטיבלאך ובמקוואות, בהפרשים של חודשים ושנים - אינם אלא 

רצף אחיד תהליך גאולתי, להצלת עם ישראל מכליון ר"ל. 

כך - סיים אותו צדיק - תהיה הגאולה השלימה. תהיינה התרחשויות שונות 

ופירור  פירור  שכל  יקלטו  ולבסוף  במקווה,  או  בשטיבל  זאת  ויספרו  בעולם 

התוועדות חסידית
המשריצ הפה״ד פ' דיים אשכנזי צ"ה



לגאולה  שמוביל  ארוך  לתהליך  מצטרף  הכל   - שקרה  מאורע  כל  מידע,  של 

האמיתית והשלימה. 

דתוהו,  הכלים  לשבירת  בקשר  החסידות,  בספרי  מבואר  דומה  רעיון 

בין  קשר  בלי  לאותיות  אותם  שמחלקים  שלם,  משפט  או  למילה  הנמשלים 

אות לאות. רגע אחד היה כאן משפט עם משמעות עמוקה, ובמשנהו -אותיות 

פשוטות ללא שום משמעות. 

יקשה עלינו   - בידינו מאות חלקי פאזל, ללא תמונה מקורית  יהיו  גם אם 

מאוד לחבר את חלקי הפאזל, וכל חלק ייראה בעינינו כחתיכת נייר בלי קשר 

הפאזל,  חלקי  כל  את  -לחבר  הניצוצות  גילוי  עבודת  וזוהי  החלקים.  לשאר 

ולקבל את התמונה המושלמת: הגאולה האמיתית והשלימה. 

אלא שלעבודה זו מפריע עמלק, עליו נאמר:"ויבוא עמלק... - שהיה חותך 

מילות וזורקן". ואפשר לפרש זאת בדרך הצחות:עניינו של עמלק הוא לקרר. 

כיצד עושים זאת?הוא חותך את המילים השלימות, את הקשר בין האירועים, 

ומראה לעינינו אותיות נפרדות, אירועים בלי קשר. כך הוא מצליח לקרר אותנו, 

שלא נתלהב מרצף האירועים המיוחד. 

המזל שלנו, שקיבלנו שרטוט כללי של התמונה המושלמת, ואם רק נפקח 

את העיניים, נחשוב קצת ונתבונן -נוכל להרכיב את רוב חלקי הפאזל. נעצור 

לרגע ונעיף מבט על רצף האירועים, בהתאם להסבריו של כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א על אירועים אלה. 

הכיוון ברור 
נחזור אלפיים שנה לאחור, אל חורבן בית המקדש. גזירות הגלות השפיעו 

קשות על מצבו הגשמי והרוחני של עם ישראל. גם ההגשמה והחומריות של 

העולם תרמה להידרדרות, וכל דור בישר שפל חדש. 

בה  ממושכת,  תקופה  לא  בוודאי  אחת,  תקופה  על  להצביע  אפשר  אי 

התחלפה המגמה. היו אמנם תקופות קצרות של פריחה, אבל הן היו מוגבלות 

מאוד בזמן ומקום. במבט כלל-עולמי, המצב של עם ישראל היה במגמת ירידה 

מתמדת. 

אם עד לפני כמה מאות שנים התבטאה הירידה הרוחנית בפחות גאונים - 

הרי במאות האחרונות הגיעה הירידה לשפל חדש: חלקים רחבים מעם ישראל 

החלו לעזוב את הדת, לא מתוך "עם-ארצות" וחוסר ידיעה, אלא בכוונה לעזוב 

את התורה. 
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נוצר מצב חדש, שרוב מניין 

ובניין בני ישראל יצאו ממחנה 

והמצווה.  התורה  שומרי 

מרצון,  שיצאו  לאלו  בנוסף 

הקומוניזם  גזירות  הגיעו 

משורשיהם  מליונים  וניתקו 

הגשמי  המצב  גם  היהודים. 

של חלק גדול מיהודי העולם, 

שחי תחת המגף הרוסי - היה 

הברית  בארצות  גם  רע.  בכי 

גורלם של היהודים,  לא שפר 

ובעיקר  גשמית  מבחינה  גם 

-יהודי שנסע  רוחנית  מבחינה 

לאמריקה,  הישן  מהעולם 

עליו  קרעו  משפחתו  קרובי 

'קריעה', מכיוון שהיה ידוע שאי אפשר לקיים שם אורח חיים יהודי כשר. 

שיא השפל היה לאחר השואה האיומה. למותר להאריך אודות המצב הגשמי 

של יהדות העולם, שאיבדה שליש מבניה. המצב הרוחני לא היה פחות חמור: 

בעם  ביותר  רחבים  רבדים  בקרב  ביותר  חמור  אמונה  למשבר  גרמה  השואה 

וחורבן  הרס  שזרעו  והחלוציות  הציונות  תנועות  התפתחו  ובמקביל  היהודי, 

רוחני בעם ישראל. עם הקמת המדינה, הובאו לכאן מאות אלפי עולים, ורבים 

מהם נותקו בכוח מה' ותורתו. 

הבא  שבשלב  בטוחים  היו  הירוד,  הרוחני  המצב  את  שראו  ישראל  גדולי 

יהיה הרבה יותר גרוע, והנהיגו את קהל עדתם המצומצם על פי הכלל "הירא 

את דבר ה' - הכניס את מקנהו לבית". הציבור החרדי הסתגר בדל"ת אמותיו 

והחל במלחמת הגנה, מתוך מטרה לשמור על הקיים עד כמה שהדבר יתאפשר. 

משנים כיוון 
כאמור, מדובר במגמה ברורה שנמשכת כאלפיים שנה. לפי כל קנה מידה, 

בכל  ביותר  הגרועה  ורוחני,  גשמי  שפל  בתקופת  כעת,  לחיות  אמורים  היינו 

שנות קיום האומה היהודית. 

אם לפני חמישים שנה עמד מספרם של תלמידי הישיבות על אלפים בודדים 

- הרי שכעת היו צריכים להיות מאות בודדות בלבד. אם לפני חמישים שנה 
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היה קשה לחיות כיהודי ולקיים תורה ומצוות - היום זה היה אמור להיות כמעט 

בלתי-אפשרי. 

אבל לא. 

גלגל ההיסטוריה שינה את מהלכו זה אלפיים שנה, והחל לדהור במהירות 

מסחררת לכיוון ההפוך. 

תורה  לחיי  יהודים  אלפי  מאות  מחזירה  מימדים  אדירת  תשובה  תנועת 

ומצוות, בכל רחבי העולם; ארה"ב הפכה למקום תורה לא פחות ממה שהיה 

ב"אלטער היים" ברוסיה; אלפי יהודים יצאו מרוסיה והתקרבו לצור מחצבתם 

לאחרי שנות ניתוק. גם בארץ ישראל, למרות ההסתה האנטי-דתית, יש יותר 

בעלי  של  בקצב  עומדים  לא  והמצוות  התורה  ושומרי  מ'מוכרים'  'קונים' 

התשובה. 

ובנוסף לכל זה - לראשונה מאז החורבן ותחילת הגלות -אין אפילו מקום 

אחד בכל העולם כולו, שיש בו גזירות נגד הדת! 

למרות  הכר.  לבלי  עד  השתפר  ישראל  עם  של  והחומרי  הגשמי  מצב  גם 

יהודים שחיים בתנאים של  והקיצוצים התקציביים, באופן כללי אין  המיתון 

עוני מחפיר. מציאות החיים הזאת, של רעב תמידי ללחם, שהייתה מנת חלקו 

של עם ישראל במשך אלפיים שנה - עברה למדינות אפריקה והמזרח הרחוק, 

אל הגויים. 

תהליך לא-טבעי 
התהליך הטבעי שליווה אותנו משך אלפיים שנות גלות, הפך לתהליך ניסי 

שעובד בדיוק הפוך. בניגוד גמור לכל התחזיות, שהסתמכו על מגמה ברורה 

בת אלפיים שנה, החל תהליך של עלייה מסחררת. 

דווקא לאור העובדה  נוסף,  ניסי  תהליך ההתעצמות הרוחני מקביל מימד 

שבדורנו העולם נהיה מגושם וחומרי הרבה יותר מדורות קודמים, וכל הרוע 

נמצא בהישג יד, עד שאין צורך לטרוח כלל כדי להשיגו. לעומת זאת, ענייני 

התורה והמצוות נראים מיושנים ביחס להתקדמות המדע והתרבות. 

ולמרות כל הנתונים הקשים הללו -אנו עדים לשינוי כיוון של 180 מעלות. 

ממש כאילו מישהו נעלם סובב את הגלגל נגד הכיוון בו נע אלפיים שנה. 

היחיד שחזה את השינוי המדהים הזה, הוא הרבי מלך המשיח. בעוד גדולי 

הגנה  מערך  ובנו  ויגבר,  ילך  השלילי  שהכיוון  בטוחים  היו  האחרים  ישראל 

בנוסח "קו בר-גלות" - החל הרבי את מלחמת התנופה לכיבוש העולם בכוח 
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מתהליך  כחלק  והמצוות,  התורה 

חדש, תהליך הגאולה. 

המהפכה מתחילה מצרפת 
למהפכה  הראשונים  הזרעים  את 

בהיותו  עוד  הרבי  זרע  ההיסטורית, 

הריי"צ.  הרבי  בשליחות  בצרפת 

לאחד  הרבנית  תאמר  שנים  כעבור 

לסיפור  צרפת  את  שהפכו  השלוחים, 

וזרענו,  חרשנו  "אנו  רוחני:  הצלחה 

ואתם צריכים לקצור". 

אותה צרפת, שרבינו הזקן התפלל 

לא  שדורו  כיוון  במלחמה,  לכשלונה 

"ארץ  בניסיון של  לעמוד  מסוגל  היה 

אשור" בה חוגגת המתירנות -הפכה להיות הסמן הראשון במהפכה הרוחנית 

של דורנו. לאחר דורות של עבודה ויגיעה, במהלכן ביקרו הרביים פעמים רבות 

בצרפת - הגיעו הרבי והרבנית והורידו לפועל את האורות הגדולים שאיפשרו 

את תחילת המהפך. 

עולם חדש 
והחל  לניו-יורק  הרבי  הגיע  בצרפת,  הרוחניים  הנבטים  לצמיחת  במקביל 

את המהפכה הרוחנית בכל רחבי יבשת אמריקה. בהשראת סיסמתו של הרבי 

תורה  של  למרכז  אמריקה  את  הרבי  הפך  שונה",  איננה  "אמריקה  הריי"צ 

)וכפי שפעם הסביר הרבי מדוע  ומגדלור להפצת היהדות בכל רחבי העולם 

אינו עולה לארץ - כי רק מניו-יורק יש לו את האפשרות הטכנית להגיע לכל 

רחבי העולם(. 

החרדית.  היהדות  מנהיגי  אצל  בברכה  התקבל  לא  הרבי  שחולל  המהפך 

של   - הרבי  שהוביל  הקו  נגד  הדתית  בעיתונות  התפרסמו  חריפים  מאמרים 

דיבור ישיר עם כל יהודי, במטרה לקרבו לתורה ומצוות, תוך ניצול כל אמצעי 

התקשורת, הכתובה והאלקטרונית. 

על תגובות חריפות מעין עלו, אמר כבר הרבי הריי"צ: "עכשיו המנהיגים 

שינה  ישן  וכדרכו של  לישון  להם  אנו מפריעים  כי  בנו  נלחמים  היהדות  של 

חזקה הרי הוא כועס כשמעירים אותו"... 



הרבי, כידוע, לא התחשב בכל החיצים ששוגרו מולו, ושלח אלפי חסידים 

מצד  ונשנות  חוזרות  התקפות  תחת  הארץ.  כדור  פני  על  אפשרי  מקום  לכל 

המימסד החרדי כולו, ונגד מהלך הרוח של גדולי ישראל בשנים ההן, הקים 

הרבי את מפעל השליחות, בסיסמת "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה". 

שפעלו  שלוחים  של  חשאית  רשת  הרבי  הפעיל  הברזל  מסך  מאחורי  גם 

תשמישי  ואלפי  מאות  והבריחו  היהודי,  הניצוץ  את  להדליק  נפש  במסירות 

קדושה לרווחתם הרוחנית של יהודי רוסיה. 

באמצעות  בעולם  פינה  כל  רוחנית  בסערה  הרבי  כבש  המ"מים  בשנות 

הדפסת ספר התניא, והקים את צבא הילדים היהודי להכנת העולם לגאולה - 

צבאות ה'. 

הגיע הרגע 
ואז, לאחר שנים של חריש עמוק מתחת לפני השטח, פותח הרבי בשלב 

גם  מתבטא  והדבר  הגאולה,  לזמן  במהירות  מתקרבים  שאנו  ומגלה  חדש, 

בראשי התיבות של השנים שחולפות. 

אחת לכמה חודשים מגלה הרבי שעברנו שלב נוסף. בתחילה אומר הרבי 

כיוון שכבר  לגאולה",  -לאלתר  לתשובה  "לאלתר  של  התנאי  התקיים  שכבר 

"עשו תשובה". אחר-כך אומר הרבי שכבר סיימו גם לצחצח את הכפתורים, 

ועד שמכריז ואומר: "הגיע זמן גאולתכם"!. 

משלב זה, האירועים תופסים תאוצה, ובמהלך חצי שנה אנחנו מתבשרים 

התגלות  והחלה  שבדור,  משיח  הוא  הדור  שנשיא  והולכת  גבוהה  בתדירות 

ועד  העמים,  על  פעולותיו  והתחלת  מעין  גם  ורואים  משיח,  של  מציאותו 

והלווייתן, שהכל  הבר  שור  את  לראות  כדי  העינים  את  לפקוח  רק  שצריכים 

מוכן לסעודה. 

יותר  טוב  להיות  הפך  כולו  העולם  כיצד  ובגלוי  במוחש  רואים  במקביל, 

ליהודים. הן ברוחניות והן בגשמיות. בראשית שנות הנו"נים קרס הקומוניזם, 

- נוצר מצב שאין מקום בעולם שבני ישראל נתונים  ולראשונה מאז החורבן 

מנת  שהיה  מהעוני  רחוק  כללי,  באופן  הפרנסה,  מצב  ממשי.  שיעבוד  תחת 

חלקו של עם ישראל במשך שנות דור. 

הקומוניזם האידיאולוגי מת אף הוא, ותנועת הציונות מתה. תנועת החזרה 

חדרו  החסידות  ורעיונות  החסידות  דרכי  עצומים.  למימדים  הגיעה  בתשובה 

וחודרים לכל חוג ועדה בישראל. המדע והתורה אינם צרות זו לזו, וריבוי עצום 
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של מדענים שומרי תורה ומצוות באופן של קלה כבחמורה. אין בושה להיות 

יהודי, ושומר התורה והמצוות כבר לא נראה כאדם שאינו מן היישוב. 

תהליך מכוון 
האירועים  כל  כיצד  במוחש  רואים  הללו,  האירועים  בכל  כשמתבוננים 

הקטנים הללו מצטרפים כחלקי פאזל קטנים לתמונה ענקית ומושלמת, אותה 

צייר הרבי כבר במאמר הראשון לנשיאותו: תפקיד דורנו, אמר הרבי, להוריד 

את השכינה לעולם הזה הגשמי, ולהביא את הגאולה. 

זה לא היה ביטוי רוחני. זאת הייתה תוכנית פעולה מפורטת, שנקבעה על 

ידי הרבי, עם לוח זמנים מפורט. 

הרי   - אחד  כהמשך  האחרונות  השנה  חמישים  אירועי  על  כשמביטים 

את  יודעים  כבר  אנחנו  אבל  הסתיימה,  לא  שעדיין  הגאולה,  מגילת  לנו 

ההמשך:ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. 

בכל הדורות ידעו שתכלית הפצת תורת החסידות היא כדי להגיע ל"קאתי 

מר", ועל זה מסרו הרביים והחסידים את נפשם. אבל עדיין לא הגיעו הדברים 

לידי התממשות, ואף אחד מהרביים לא דיבר על המשיח כפי שהרבי דיבר על 

כך. למרות שבכל הדורות - נשיא הדור היה משיח שבדור - אף אחד מהנשיאים 

הקודמים לא אמר בגלוי ובדפוס שנשיא הדור הוא משיח שבדור, ואף אחד 

מהם לא הודיע שכלו כל הקיצין, ונסתיימה העבודה, והשולחן מוכן לסעודת 

שור הבר והלוייתן, וישנה כבר מציאותו של משיח וגם התגלותו החלה. 

המשיח,  מיהו  ומצביעים  משיח  שתובעים  בדורנו,  החסידים  הנהגת  גם 

ומדברים על זה כמציאות ממשית - מקורה בשיחות הרבי, שעודד הנהגה זו 

והוביל את העולם כולו לכיוון זה. לאחר שלומדים את שיחות הרבי, יכולים 

לראות את הדברים גם ברמב"ם ושאר הספרים שמלאים בעניין זה. 

לא מתבלבלים 
ודווקא בשלב הזה, כשכבר אפשר לחבר את חלקי הפאזל ולקבל חלק גדול 

מהתמונה השלימה - מגיע עמלק ו"חותך מילות וזורקן". בכל כוחו מנסה הוא 

לשכנע שאין כאן רצף של אירועים. 

הוא מודע לכך שישנם עוד הרבה פרטים בתהליך שאינם מובנים, ומנסה 

יכול להיות  לרתום אותם לצורך ההוכחה שאין כאן תהליך מכוון. הוא היה 

אבל  אישי,  דמיון  סמך  על  היו  להשלים  שהצלחנו  הפאזל  חלקי  אילו  צודק 

מאחר וכל אותם חלקים הושלמו על פי התמונה השלימה ששירטט הרבי מלך 
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המשיח כבר בתחילת נשיאותו, והוסיף בה פרטים עם השנים, והוא גם חיבר 

עבורנו חלקים גדולים מהפאזל - הרי ברור לנו שזאת התמונה הנכונה. 

האי, יש חלקים שעדיין אינם מובנים? אנחנו צריכים לתת תודה על החלקים 

שכן הבנו... וכפי ששמעתי פעם מהרה"ח ר' חיים שאול ברוק, שאמר בשם 

לתירוצים.  פנוי  ומקום  חלל  ואין  קושיות  מלא  הזה  שהעולם  הרש"ב,  הרבי 

הבנת  כן  קודם  "מה  ע"ה:  דונין  ראובן  ר'  של  המפורסמת  אמרתו  גם  ידועה 

שהיום אתה לא מבין?" 

בלימוד  הרבי.  של  לתוכנית  בהתאם  הפאזל  חלקי  את  לחבר  נמשיך  לכן, 

שיחותיו של הרבי נוכל לחבר נכון את חלקי הפאזל, ובאמונה ובשירת ""יחי 

ועידודו  ועד" שקיבלה את אישורו  ורבינו מלך המשיח לעולם  אדוננו מורנו 

של הרבי מלך המשיח - נדביק חזק את החלקים אחד לשני, באופן של "לא 

ימושו". 

מתלבש  אמנם  הוא  שבדורינו.  עמלק  של  נסיונותיו  מכל  נתרשם  לא  כך 

חלילה  היו  המשיח  על  הדיבורים  שכל  וטוען  חסידיות,  אצטלות  מיני  בכל 

אוחזים  אנו  ובאמת  החסידות,  תורת  של  הקבוע  מהמסלול  חריגה"  "יציאה 

עדיין בהפצת המעיינות על ידי המבצעים, שנעשים השכם והערב באמצעות 

השלוחים הפזורים בכל קצווי תבל, עד שהרבי ישוב ויורנו מה עלינו לעשות 

אלפיים  בכל  במשיח  שהאמינו  כמו  להאמין  עלינו  ובינתיים  למשיח,  בקשר 

שנות הגלות. 

חסידות  של  השיטה  היא  האמיתית  התמונה  ה'קלוגינקער',  טוען  בכלל, 

חב"ד מאז רבינו הזקן, שתובעת עבודה פנימית, עבודת המוחין והמידות. לכן 

ברור שכל העניין של ההכרזות -החל מ"עד מתי" ו"אנו רוצים משיח עכשיו", 

וכלה ב"יחי המלך"ו"יחי אדוננו"-אין זה חלק מהתמונה הכוללת של חסידות 

חב"ד. זה ניסיון נפל שלא צלח, וצריכים לקוברו כמה שיותר עמוק ולשכוח 

מכל הסיפור, על מנת שנוכל להמשיך את ה'חיים היפים' הלאה... 

אשרינו שאנו חסידים 
תודה לה', שנתן לנו את הרבי, "דער איינציגער משיח שבדור", שלפני ג' 

- הדריך  ושומעים את הרבי  רואים  אנו  אין  בה  תמוז, בטרם החלה התקופה 

באמצעות  עבורנו,  שהכין  המפורטת  התוכנית  במתווה  ללכת  אותנו  ועודד 

של  המוביל  הקו  זה  -לאמר:  אדוננו"  "יחי  הכרזת  של  פוסק  בלתי  עידוד 

התוכנית, ולפי הקו הזה תמשיכו! 
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הרבי גם הדריך אותנו כיצד להתייחס לג' תמוז, ואמר שיום זה מסמל את 

תחילת הגאולה, למרות שבעיני בשר נראה שהגלות הולכת ומחמירה. מעניין, 

ג'  שדווקא בשנים האחרונות ראה הרבי צורך מיוחד להדגיש את עניינו של 

תמוז, והלא דבר הוא! 

יש כאן הכוונה מפורטת מהרבי - כיצד לראות את פרטי המאורעות בראיה 

אמיתית בדעת עליון, ולהבין כי כל מה שקורה הוא חלק מהתכנית האלוקית 

שמיושמת על ידי הרבי מלך המשיח, גם כאשר איננו מבינים את כל פרטיה. אנו 

סמוכים ובטוחים על הרבי מה"מ, כי הוא יודע כיצד להמשיך אותה, וכי הוא 

ממשיך בה כל העת. ואנו דבקים בהוראותיו ובתנועותיו הקדושות ומכריזים 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. 



לזכות
הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

 יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד






