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מבוא
דיו רב נשפך על חקר דמותו הכבירה של נשיא דורנו - כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, ספרים רבים העוסקים בתורתו והגותו, פועלו והשפעותיו, אישיותו ומופתיו.

בעת  חיינו  בבית  שהתרחש  על  הציבור  בקרב  התודעה  מועטה  עדיין  כי  נראה  ברם, 
ההתוועדויות, התפילות וכלל המעמדים בתוך ד' אמותיו של נשיא הדור.

כל מי שזכה לשהות בימי האור בחצר קודשו של נשיא דורנו, גם לתקופה קצרה ביותר 
של ימים ספורים, יודע כי קשה מאוד לשחזר ולמסור לזולת את החוויות והתחושות שעברו 
על כל אחד ואחד במקום זה, שעה אחר שעה, רגע אחר רגע, בוודאי ובמיוחד כשמדובר 

בחודש החגים - חודש תשרי - הגדוש באירועים אין ספור.

ודאי שעיקר העיקרים מהזיכרונות והשהייה במחיצתו של הרבי הם המאמרים ושיחות 
הקודש שנאמרו מפי קודשו - שעלו ועולים למכבש הדפוס. אולם, לעתים, דווקא ה'מקיף' 
- האווירה ופרטי האירועים הרבים השוטפים זה אחר זה באופן נמרץ, ה'קולות וברקים' 
שמלווים את מתן התורה המתחדש בכל רגע - תופס את העין ואת הלב במידה לא פחותה 
שמיעה  דומה  "אינה  שהרי  לתיאור  קשים  מאוד  אלו  דווקא  אך  המרכזיים,  האירועים  מן 

לראייה".

כמו כן, בנוסף למגבלה הטבעית הנעוצה בעצם העובדה ששמיעה מן הזולת אינה מהווה 
תחליף לראייה החווייתית הישירה בעין - קיימת גם מגבלה בכך שקשה בכלל לזכור את 

אותם האירועים הרבים ופרטי פרטיהם על ה'פכים קטנים' שבהם.

אצל  ששהו  מאלו  רבים  ניסו)  לפחות  (או  השתדלו  תמיד  שבדבר -  הקושי  חרף  אמנם, 
הרבי (ות"ל רבים הם מספור) להעביר ולו במעט, לחבריהם ולמשפחתם - בין במכתבים ובין 
ביומנים - את הקורות והאווירה בבית חיינו. הכוונה כמובן, להערת הרבי לפלוני, תנועת יד 
לאלמוני, מתי הורה לשיר, מחיאות כפים ועידודים, כמה זמן נמשכה ההתוועדות וחלוקת 

הכוס של ברכה, נסיעה לאוהל, התקיעות, המארש, ההקפות וכו' וכו'.

■

אלפי  מאותם  זו  בבמה  לפרסומם  והובאו  לידינו  נאספו  מאומצת  עבודה  ולאחר  זכינו, 
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כיומנים  שנוהלו  ואם  לפרסמם  מנת  על  שנכתבו  אם   - ומכתבים  יומנים  של   (!) עמודים 
אישיים, כל אלו המסמכים המתעדים את חודש החגים בבית חיינו - בין באופן ישיר ובין 

באופן עקיף.

נציין בזאת שרובם הגדול של היומנים המובאים בספר רואים לראשונה את אור הדפוס, 
ב'תשורות'  האחרונות,  השנים   36 לאורך  חב"ד  כפר  בעיתוני  פורסם  האחר  חלקם  ואילו 

הניתנות בשמחות אנ"ש מפעם לפעם, ובבמות שונות.

יתמקד  כותב  שכל  שווים' -  פרצופיהם  ואין  שוות  דעותיהן  ו'אין  שמכיוון  ומובן,  טבעי 
בכתיבתו בנושא ובאופן שונה, האחד ב'הרגשים', חברו - בתוכן השיחות, ועמיתו - במנהגים 

ואף בציון השעות בהן נכנס הרבי אל בית המדרש וכיו"ב.

בשל כך, ובמטרה להפיק את המיטב מכל המידע שנכתב במקביל על ידי כותבים רבים 
ומזוויות שונות - חיברנו בספר זה את כל המידע כמקשה אחת וכיומן מלא, גדוש ואיכותי, 
הסוחף את הקורא לתוך רצף האירועים ולחוותם מחדש - כל תשרי ותשרי שזכינו לראות 

במוחש "מלך ביופיו תחזינה עיניך".

הקורא יוכל ליהנות בקריאה אחת משילובם של כותבי יומנים שונים כגון: מזכירו האישי 
של  מסודרת  מערכת  ברציפות,  שנים  מספר  ב־770  השוהה  בחור'  'עלטערער  הרבי,  של 
עיתון כפר חב"ד ו'בית חיינו', ילד צעיר שזה עתה הגיע לראשונה אל הרבי, 'תושב השכונה' 
הוותיק ואף כתב של ה'ניו יורק טיימס' - כל אחד מנקודת המבט הייחודית שלו, המאוחדים 

יחדיו תחת קורת גג אחת ומרכיבים בדרך מחוכמת ומרתקת יומן מושלם ומופלא. 

בצורה זו יוכל הקורא לקבל במהרה תמונה - חיצונית, על כל פנים - של כל הדברים 
שקרו בחודש החגים בחצרות קודשינו, כשהכוונה כמובן היא אך ורק להתרחשויות פומביות 
או השייכות לידיעת הרבים. מטעמים מובנים השמטנו את כל הפרטים האישיים של כותבי 

היומנים.

לא יימלט ומי שזכה להיות בתקופת הזמן של חודש תשרי בבית חיינו - נמצא הוא מרענן 
מאלו  ואף  ממנו  שנשכחו  פרטים  או  אירועים  עם  ובקשר  כולל  וחוויותיו,  זיכרונותיו  את 
שמלכתחילה לא הבחין בהם ולא הגיעו לידיעתו (מחמת הדוחק וכיוצא בזה). ומי שלא נכח 
באירועים - מקבל עתה לראשונה, באמצעות התיאור הכישרוני והחי שבספר, מושג וידע 
רב',  'מעשה  בבחינת  שהם  הקדוש  רבינו  והליכות  מהנהגות  ללמוד  ויוכל  שאירע,  מה  על 

להתבונן בהם ולהפיק הוראות ולקחים - כל חד לפום שיעורא דיליה. 

כך או כך, התועלת לעבודת ה' ולחיזוק ההתקשרות אל נשיא הדור בקריאת פרקי הספר 
לא תסולא בפז.

■



תשרי בליובאוויטש 6

כ'חיצוניות'  נראים  אלו  ועובדות  רשמים  ראשונה,  בהשקפה  שלכאורה  להוסיף,  חשוב 
ביחס לשפע התוכני שהעניק הרבי בחודש החגים - מאמרי החסידות העמוקים והשיחות 

העשירות, המבארים את תוכנו הפנימי ומהותו של כל חג וחג.

אולם בהשקפה שנייה, ניתן להבין שגם היומנים מהווים תורה שלמה ומקום להתגדר בו, 
וכפי שכבר כתב הרמב"ם בראש הלכות דעות, שהחכם מבטא את מעלתו לא רק בחכמתו 

ובדעותיו - אלא גם במעשיו, בהילוכו ובדיבורו וכו'.

לאור זאת נדגיש, כי בכתבי הזיכרונות כללנו גם את הצד ה'פנימי', אותם דברים שהם 
מנחם'  ה'תורת  בכרכי  בעיקר  (המובאות  הנפלאות  מהשיחות   - ודעותיו'  'חכמתו  בבחינת 
וה'שיחות קודש'), שהינן חלק בלתי נפרד מהיומן, ועל כן השתדלנו לשלבם בצורה מדויקת 

אך מתומצתת בתוך וכחלק מהיומנים. 

ואדרבה, אולי זו התיימרות לומר שהא בהא תליא - אך ישנם מקומות שאילולי היומן, 
קשה מאוד להבין את כוונת ותוכן השיחות המדברות בענייני השעה, כגון בנושאי 'שלימות 

הארץ', 'מיהו יהודי' וכיו"ב.

■

ובזאת   - שנים  לפי  המסודרות  תמונות  מ־700  למעלה  בו  מובאות  הספר,  יומני  לצד 
הודפסו  הגדול  שרובן  יצוין  הזמנים.  בכל  הגדול  הרבי,  של  לספר־אלבום  אותו  הופכות 

לראשונה בספר זה.

עקב כך שלא בכל השנים ישנן תמונות רבות מחודש תשרי (ובעיקר בשנים המוקדמות) - 
ישנם מקומות שבהם מופיעות תמונות מן הימים והחודשים הסמוכים לחודש תשרי.

■

פשוט ומובן ש'חודש החגים' לא מתחיל רק בא' תשרי, על כן כל היומנים המובאים בספר 
מתחילים מימי הסליחות בחודש אלול ואף קודם לכן.

בהמשך וכתוספת לכך: בין השורות ימצא הקורא 'תוספת' ליומנים - סקירות מורחבות על 
אירועים שונים שחלו במהלך השנה שקדמה לחודש תשרי, תיאור מפורט יותר על אישים, 
מקומות ומושגים שונים שלא קיבלו התייחסות מכותבי היומנים מכיוון שנראו כזוטות או 
ספר  הראשון,  הצ'רטר  אודות  בסקירה  הקורא  יבחין   - לכך  ובדוגמה  מאליהם,  כמובנים 
התורה של הרבי, ה'שידור' הראשון בטלפון ובטלוויזיה, הרחבת 770, ה'קבוצה' הראשונה, 

ועוד ועוד.

ובפנים נוספות לעניין - ניתן לומר שלמעשה שילבנו בתוך הספר את כל 'שלשלת היחס' 
של 'דור השביעי' ואף מעבר לכך.
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בנוסף להנ"ל, במקומות הנחוצים הבלטנו אירועים שונים על מנת לסייע לקורא להתוודע 
במהרה ובקלות לדברים חריגים או הנהגות חדשות וכיו"ב.

■

בתחילת כל שנה ושנה מצוינים שמות הכותבים העיקריים של אותו יומן. מאחר ומבחינה 
טכנית לא ניתן לציין את כל שמותיהם של כותבי היומנים - בעז"ה בכרך האחרון תופיע 

רשימת כותבי היומנים והספרים מהם השתמשנו במידע לעריכת הספר.

חשוב להבהיר, כי כמו בכל דבר מסוג זה - אין באפשרותנו להתחייב על נכונות הדברים 
אף  שעל  למאורעות,  ובעיקר  והן  הקודש  שיחות  לתוכן  באשר  הן  האחוזים,  מאת  במלוא 
וחלק מהחומר המקורי נכתב באופן של יומן - חלקים אחרים נכתבו כמכתבים או סופרו 
בעל פה בראיונות לעיתוני כפר חב"ד ובבמות שונות לאורך השנים, ולפיכך ייתכנו טעויות 
קלות בצורה בה הזיכרונות שוכתבו ליומנים. כמו כן מפאת וחלק מהיומנים תורגמו מאידיש 
ומאנגלית ייתכנו אי־אלו שגיאות, הנ"ל אמור גם בנוגע לציטוטים שנאמרו מפי קודשו של 

הרבי השזורים לכל אורך הספר.

ראוי לציין שלצערנו עורכי הספר לא היו עדים למאורעות המובאים בו, והמידע מבוסס 
על פי כותבי היומנים ובאחריותם הבלעדית, אך למרות זאת ובנוסף לכך, חשוב להוסיף 
השתדלנו   - אודיו  ובהקלטת  וידאו  בהסרטת  תועד  האירוע  ובהם  שבמקומות  ולהדגיש 
להשתמש בהם על מנת לעמוד באמיתתם ודיוקם של פרטים קטנים כגדולים, ויתרה מזאת 
- על פי הנ"ל יכולנו לשים לב אף לדברים שהנוכחים באירוע עצמו לא שמו לב לכך מסיבה 

כזו או אחרת.

שונות  להנהגות  בקשר  ההלכה  פסקי  את  אתר  על  וציינו  שלמרות  להזכיר  המקום  כאן 
המובאות בתוך היומנים - מומלץ שלא לראות מכך פסקי הלכה למעשה ולהיוועץ ברבנים 

מורי הוראה. 

■

תקוותינו איתנה כי הספר ישלים את מטרתו ויחבר את מוחנו וליבנו לאווירת הקדושה 
את  ויחזק  יוסיף  סביבתו,  על  הדור  נשיא  ומשפיע  השפיע  אותה  והמרוממת  המיוחדת 
לפני  עוד  כך,  ובזכות  הוראותיו,  ובמילוי  תורתו  בלימוד  אליו  והתמסרותנו  התקשרותנו 
חודש תשרי הקרוב נזכה תיכף ומיד לראות ולהיות עם נשוא הספר - בגוף ולמטה מעשרה 

טפחים והוא יגאלנו.

מנחם מענדל דוב יוזביץ
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אחת מן ההוראות שמסר הרבי לנוסעי הצ‘רטר הראשון בתשכ“א (להלן 
בכתב  שהועלו  הזיכרונות  מן  עותק  למזכירות  לשלוח  הייתה   (385 עמ‘ 

במהלך החודש.

הרה“ח לייב הכהן מילא את ההוראה, ושלח העתק מיומנו לרבי. במענה 
שקיבל על כך (וכידוע שהרב חדקוב לא היה כותב על דעת עצמו), נכתב 
תועלת  להביא  עלולות  לה  והדומות  זו  רשימה  כמה  עד  לשער  שאין 
הזמן  ובמשך  לכותב 
ולשלימות  לרבים, 
שיתאם  כדאי  הענ יין 
עם  ביחד  יומנו  את 

אנשים אחרים.

שמחים  אנו 
מיובל  יותר  שלאחר 
הדברים  שנים 
פועל  לידי  הובאו 
וכפי  זה,  בספר 
בתורפו  שנכתב 
המכתב:  של 
שלוחה  ”ותודתנו 

לו למפרע“.
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”אין לשער התועלת שביומנים“


