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•   הקדמה   •

פחות מחודש בטרם נכנס לשנתו התשעים השיב הגאון החסיד הרב יהודה–ליב גרונר 

ע"ה את נשמתו לבוראה. רוב שנות חייו, מאז היותו עּול ימים, בטרם בא בברית הנישואין, 

נקרא לעמוד לימינו של הרבי ולכהן כמזכירו האישי. רוב ככל שנותיו עלי אדמות היה כל 

כולו דוגמת מופת בוהקת של דמות המעניקה מוחשיות לקביעת חז"ל )שבועות מז,ב(: 

"עבד מלך - מלך". כל מציאותו, כל חושיו, כל הווייתו לא היו אלא המלך בכבודו ובעצמו.

כל  והטובה.  האורה  בשנות  בדמותו  נתקל  פעם  שאי  מי  כל  להבחין  היה  ניתן  בכך 

עת שבה נראה הרבי: פוסע לכל מקום שהוא, עומד לתפילה לפני קונו, ניצב על רגליו 

הקדושות להעניק לעוברים ושבים את ברכתו, אם בחלוקת השטרות לצדקה אם בכל 

מאחוריו,  לימינו,  לצדו,  נראה  תמיד   - החסידים  עדת  עם  ומתוועד  יושב  אחר,  מעמד 

סמוך ונראה לו, המזכיר ששמו אשר ניתן לו אף על–ידי הרבי עצמו, בכתב–יד–קודשו, 

היה: הריל"ג. והשם שבו כונה בפי כול היה ונותר: ר' לייבל.

במשך כל השנים, החל מאותו לילה בשנת תש"ט )אודותיו מסופר בפרוטרוט בפרק 

'הרימותי בחור מעם' בספר זה( שבו נבחר אישית ונקרא על–ידי הרבי עצמו, ששלה אותו 

מספסל הלימודים ועד הלילה הנורא של ג' בתמוז תשנ"ד - לא משה ידו מידו הקדושה 

של הרבי.
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מספר הפעמים בהן זכה להיכנס לתוככי היכלו של הרבי מדי יום ביומו היה רב. שהותו 

בקודש פנימה הייתה לא אחת ארוכה וממושכת. בתפקידו רב הרגישות והאחריות אותו 

נשא על כתפיו כל השנים לא היה רק מוציא ומביא מד' אמותיו הקדושות של הרבי, מן 

ההר אל העם, את דברו, בין ברבבות אלפי מענות ליחידים ובין בהוראות לציבור, לרבות 

עלים מוגהים של דברי תורתו ועוד; בעומדו לפני הרבי בימים ובלילות, זכה הרב גרונר 

להישאב לשיחות של ממש, במסגרת שיג ושיח שלא היה בדומה לו בין הרבי לבין איש 

זולתו. היו אלו מועדים תדירים שבהם השיח הרבי את לבבו הטהור בפני מזכירו נאמן 

ביתו ובמהלכם ביקש לשמוע רק מפיו דברים במישורים שונים, רבים ומגוונים שיד אחת 

קושרת בינם לבין דבר הרבי לבין מזכירו הנאמן והקרוב )ביטויים רבים ומאלפים לכך 

ניתנים בפרק 'ואהיה אצלו שעשועים' בספר זה כמו בפרקים רבים ונוספים, בהקשרים 

השייכים להם(.

לא מעטות מהשיחות הללו התמקדו בנושאים תורניים מובהקים. כאלו, למשל, היו 

חילופי דברים בין הרבי לבינו לאחר התוועדות שבה נושא היה הרבי 'הדרן' על אחת 

ממסכתות הש"ס. גם לאחר מאמרי חסידות שונים, היה הרבי משוחח בהזדמנות קרובה 

עם מזכירו על הנאמר בו והוא מצדו היה מקשה, מביא ראיות, משווה ומתפלפל עם הרבי 

)הצצה מפעימה לנבכי אותן שיחות ולרישומים מהן ניתנת בפרק 'העירני חכם אחד', אשר 

יופיע בע"ה בכרכים הבאים של ספר זה; ואולם ברכה מיוחדת קובעת לעצמה התכתובת 

התורנית המאלפת בין הרבי לבין הריל"ג, כתוצאה ישירה של כל אותן שיחות. זו תופיע 

בע"ה בסדרת ספרים בפני עצמם תוך עיבוד הדברים, הגשתם והנגשתם המלאה. ועוד 

חזון למועד(.

במשך רוב ככל שנות האורה והטובה היה פיו של הרב גרונר חתום. על משמרתו עמד 

בעוז ובתעצומות. לנגד עיניו ראה אך ורק את ההוראות אשר קיבל מפי הגבורה ואת 

רצונו העז שלא לגזול רגע אחד מזמנו היקר מפנינים ומפז של הרבי. רק הוא, כמי שראה 

במו עיניו ושמע במו אוזניו כיצד כל חלקיק שנייה של הרבי כל כולו קודש קודשים - 

יכול היה להקפיד עד כדי היותו נאזר בגבורה על מנת שלא כל הרוצה ליטול את השם 

יבוא וייטול.
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הגיעו הדברים לידי כך שאף מילדיו שלו מנע את הזכות אשר הייתה מנת חלקם של 

יום הולדתם )הדברים מופיעים במלואם בפרק  יתר בני גילם בהיכנסם ליחידות לרגל 

'מכניס ומוציא' בספר זה, המתאר את מסכת האחריות המדהימה שהופקדה בידיו לניהול 

ה'יחידויות' בחדרו הקדוש של הרבי על כל המשתמע מכך, לרבות צרורות של סיפורים 

מאלפים בהקשר זה(.

מעטות אפוא היו ההזדמנויות שבהן פצה פיו ושיתף את עדת החסידים ברוח הקודש 

השורה תדיר בהיכלו של הרבי שאותה זוכה הוא לראות, בוקר צהרים וערב. עתים נדירות 

אלו הסתכמו לרוב בעידנא דחדוותא בעת שמחת נישואי ילדיו, עת הרשה לעצמו המזכיר 

לפתוח חרך צר אל מלאכת הקודש האמונה בידיו ולשתף את הקהל ששתה בצמא את 

דבריו )תמלילים מלאים של שיחות אלו, זעיר פה וזעיר שם, בין עלי כרכי ספר זה(.

•  •  •

עם זאת, אחד ויחיד היה שותף לרבים מהסודות הכמוסים שאצר המזכיר בתודעתו. 

היה זה יומנו האישי שאותו הקפיד לכתוב מאז ימי בראשית ובמרוצת כל השנים. על 

דפי יומן קלנדרי של לוח שנה, ספר עתיק בכריכה קשה, בו מוקדש עמוד לכל יום, היה 

הרב גרונר, רושם מדי יום ביומו, בסגנון קצרצר, אירועים, חוויות, אפיזודות, היגדים ואין 

ספור דיאלוגים שקיים עם הרבי בו ביום. היומנים הללו, המכילים רצף תיעודי מדהים 

בהיקפו של עשרות שנים, מתאפיינים בראש ובראשונה באותנטיות של המופיע בהם. 

אין כאן שכתוב או עיבוד, אף לא העלאת זיכרונות בערוב הימים. יש כאן עדות מהימנה, 

כששטח  המתוארים.  המאורעות  של  התרחשותן  לשעת  מאוד  קרוב  ורעננה  טרייה 

העמוד לא הספיק לכתיבת מאורעות אותו היום, המשיך הריל"ג וכתב על דפים נוספים 

אותם הצמיד לספר הכרוך באמצעות סיכה משרדית.

בקרב  חידות  בגדר  היו  כה  שעד  רבות  לתהיות  תשובה  מספקים  הללו  היומנים 

בהן  הרבי  של  הקדושה  דעתו  את  ידע  לא  איש  כה  שעד  שלמות  סוגיות  החסידים. 

ובמסתעף מהן מקבלות אור חדש באמצעות ציטוטים מלאים מפה קודשו באופן שאינו 

מותיר מקום לספקות. כיוצא בזה, נחשפים לראשונה בין דפי היומנים הללו תמלילי שיח 

בין הרבי לבין מזכירו הנאמן אודות אישים ושיטות, מצוקי ארץ וארזי לבנון לצד דמויות 

מפתח ציבוריות בשורה של זירות וארצות. 
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גם מה שידוע היה עד כה בתחומים שבהן דומה היה כי אין סודות במשנת השקפתו 

גילויים  של  מסכת  עם  עוצמה  רב  זרקור  מקבל  חייו,  ובתהלוכות  הרבי  של  הקדושה 

המבצבצים מבין דפי יומנים אלו )כאלו הם, למשל, הסיפורים המפעימים הרואים אור 

בכרכים הבאים של ספר זה: בפרק 'תל תלפיות', אודות הרשת המסועפת של הקשרים 

בין הרבי לבין גדולי דורו, באמצעותו ובתיווכו של הריל"ג; בפרק 'נר לאחד נר למאה', 

הסוקר לראשונה את הקשר השוטף וההדוק שניהל הריל"ג עם שורה של אישי מפתח 

ליל' הפורש את  'בזעקו בעוד  בארץ הקודש ובתפוצות, בשם הרבי ובשליחותו; בפרק 

ראותו  מזווית  המסתעף,  וכל  ישראל  ארץ  של  לגורלה  הרבי  של  הגדול  כאבו  מסכת 

ועדותו של מזכירו הריל"ג; ועוד(.

אחת מגולות הכותרת של היומנים הללו שייכת ליומני חורף תשל"ח, מאז ליל שמיני 

עצרת, בו פקד את הרבי התקף הלב ובחודשים הסמוכים הללו. במשך כל תקופה זו יומני 

הרב גרונר עמוסים בפרטים ובפרטי פרטים, שרובם המכריע כלל לא היה ידוע לציבור 

הרחב )לכל אלו, מוקדש בהרחבה הפרק 'חדרי הלב' בספר זה(.

מקום של כבוד מיוחד קובעת לעצמה פרשת הקשר המיוחד, הרחק מעין רואים, בין 

מזכיר הרבי לבין בית רבי, הרבנית מרת חיה מושקא ע"ה )לכך ולדברים שטרם פורסמו 

עד כה אודות אמה של מלכות, הרבנית חנה ע"ה, מוקדש פרק מיוחד בכרכים הבאים של 

ספר זה(. והחי ייתן אל לבו. התקופה שבאה לעולם לאחר עת הסתלקות הרבנית, בכ"ב 

בשבט תשמ"ח, פתחה עידן חדש בבית חיינו בכלל ובהיכלו של הרבי בייחוד. הדבר מצא 

את ביטוי בשינוי מן הקצה אל הקצה של רוב ככל סדר היום שהיה נהוג עד אז בקודש 

ולפנים מן הקודש )חלק זה מתואר באחד הכרכים הבאים  של ספר זה בפרק 'בענני ענן'(.

אחד המאפיינים המפעימים ביותר בעיון ביומנים מקבל את ביטויו בשורות הרבות 

מספור שבהן ניתנת חשיפה מדהימה למופתים שהתרחשו בקודש פנימה. לא אחת ולא 

שתיים יש ביומנים הללו לא רק את סיפורי המופתים אלא אף גם נועם–שיח של הרבי 

עם מזכירו אודותם ואודות מי שזכה להם )עדויות אלו, שאליהן נוספו עוד סיפורים מכלי 

ראשון, בשם המזכיר ובשם מי ששמעו זאת מפיו או היו עדים ושותפים לכך, מופיעות 

בספר זה: בפרק 'איש האלוקים' הרואה אור בכרך זה ובפרקים 'בורא רפואות' ו'מצמיח 

ישועות' שיופיעו בכרכים הבאים(.
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חשוב להבהיר כי אין הספר צועד בדרך כרונולוגית, מימי חורפו ועלומיו של הריל"ג 

עד ימיו האחרונים, אלא הוא מציג פסיפס תיעודי רחב היקף שחולק לפי נושאים שונים 

בהתאם לקשת התחומים שבהם ובאמצעותם באה לידי ביטוי קרבתו הבלתי אמצעית 

של נשוא הספר אל הרבי. באותה מידה, יש לציין כי סיפורים רבים הנוגעים גם לנושאים 

יופיעו בכרכים הבאים באשר עז היה חפצנו להוציאו לאור עולם  זה  שנסקרים בכרך 

ולספק את מבוקשו של הדור כולו שּכָמֵהַ לראות את הדברים ולהתוודע להם ולהיקפם.

•  •  •

מדהים להיווכח כי הוא עצמו, רבי יהודה–ליב גרונר, נשוא ספרנו, לא ביקש לעשות 

של  הקטנות  בשעות  הנראה,  ככל  ידו,  על  שנכתבו  אישיים  יומנים  אותם  כל  עם  דבר 

תנומה  נתן  בטרם  עצמו,  לבין  בינו  לו,  שנותרו  הבודדים  העצמאיים  ברגעים  הלילה, 

לעיניו לשעות אחדות.

אמת הדבר כי ימים אחדים לאחר שקיעת השמש בצהריים, בג' תמוז תשנ"ד, בראיון 

שהעניק לאחד מנציגי כלי התקשורת שצבאו על בית חיינו וביקשו להציל מפיו כמזכירו 

הקרוב והנאמן של הרבי דברים אחדים - צוטט מפיו משפט האומר כי בדעתו להעלות 

התומכת  והיחידה  האחת  העדות  שזוהי  לכך  מעבר  אולם  זיכרונותיו.  את  הכתב  על 

במחשבה זו, אף אם היה זה ציטוט אותנטי של דבריו, סביר להניח כי הייתה זו הווא–

אמינא שעד מהרה התחלפה בתנופה של עשייה שעליה הסתער בכל לבבו, בכל נפשו 

האחרון  יומו  ועד  מאז  וכוחותיו.  מרצו  ובשיא  צעיר  עלם  הוא  היה  משל  מאודו,  ובכל 

כמעט, במשך קרוב לכ"ו שנים, חצה ימים ואוקיינוסים כשהוא טופח על מנת להטפיח 

הוראותיו  לקיים  הרבי,  של  הקדושה  בתורתו  לדבוק  לקח,  שומעי  אלפי  רבבות  בקרב 

וללכת באורחותיו.

יפו פעמיך בנעלים. את היומנים, על כל הסודות והאוצרות שגלומים היו בהם,  מה 

הטמין במו ידיו במקומות מחבוא שונים, הסתרה בתוך הסתרה, ולא שיתף בדבר איש 

זולתו. עם פטירתו הפתאומית, ההנחה הראשונה של המשפחה הייתה, שיומני הריל"ג 

למעשה נעלמו או אבדו מן העולם. אך לא חלף זמן רב והאוצר נחשף. במקום שאיש לא 

היה מעלה על דעתו, התגלו היומנים בדמות צרור ספרים עתיקים בני חמישים ושישים 
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מאמצינו  כמו  ותקוותנו  חסרים,  עדיין  רבים  ויומנים  שלם  לא  האוצר  זאת,  עם  שנה. 

הכבירים בהם אנו נוקטים ללא הרף כי בעזרת ה' נאתר גם אותם. 

לעתים בודדות השתמש המזכיר בעצמו ביומנים אלו בצטטו אותם. בעיקר היה זה 

על מנת לגלות דבר מה חיוני או כדי להעביר טללי תחי למי שהיה זקוק לכך באותה 

שעה )או אז סיפר ונקב במפורש בתיבה: "מיומני"(. כיוצא בזה, בעתות שמחה, מרשה 

היה לעצמו, לטובת התשורה שתחולק בעת שמחת נישואי צאצאיו יקיריו, לדלות מתוך 

אלפי דפי היומנים הללו אי אלו שביבים. אף גם זאת את מלאכת הבחירה עשה במו ידיו, 

שלא לנגד עיני החתן בעל השמחה, שהוא ושכמותו מעולם לא נחשפו ליומנים המלאים 

הללו כמות שהם.

נאמן  בידי מזכירו  היומן  והיומיומית של  כי עצם כתיבתו העקבית  להיווכח  מדהים 

ביתו, ידועה הייתה היטב לרבי. הגיעו הדברים לידי כך שלא אחת ולא שתיים פנה אליו 

הרבי בבקשה בלתי אמצעית כי יבדוק דבר–מה כזה או אחר ביומנו שלו, על מנת להגיע 

לבירורם של דברים באמצעות תיעוד זה שאין אותנטי הימנו. 

שניתן  הראשון  בפומבי  ממש  של  בשורה  אפוא  עמם  נושאים  הנוכחי,  הספר  כרכי 

ככל  ומונגשים  מעובדים  כשהם  פרקיו,  ככל  ברוב  המופיעים  ותכולתם  אלו  ליומנים 

שידינו מגעת. כלל נקוט היה בידינו בגשתנו אל יומנים אלו: כל דבר וחצי דבר שאינו ראוי 

לפומבי מכל סיבה שהיא, ורבות הנה מטבע הדברים - הותרנו חתום וסגור ולא הוצאנו 

אותו לאור, אף לא ברמיזה. באותה מידה, דברים שראויים להישאר ברשות היחיד ואשר 

נתינת הפרסום להם עלולה לגרום להפך הצו "הצנע לכת עם אלוקיך" בדרך זו אחרת 

בפלוני או אלמוני - אף הם דינם היה אחד בהותרתם חתומים ונעולים. 

מלבד היומנים הללו, ומעבר לתמלול מאות נאומים והתוועדויות, ראיונות, מכתבים 

רבות  עשרות  זה,  לספר  כמקור  לנו  היו   - השנים  כל  במרוצת  הריל"ג  של  ומאמרים 

של ראיונות שקיימנו עם כל מי שבא עמו במגע במרוצת השנים: החל מבני משפחתו 

וכלה  כימים;  לילות  הקודש,  במלאכת  בידו  והמסייעים  עוזריו  לסגל  עבור  הקרובים; 

באישים רבים שפתחו בפנינו את סגור ליבם, שיתפו אותנו בזיכרונות שהם עצמם תיעדו 
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וזיכו את קורא הדורות בעדויות מרתקות השופכות אור על מסכת חייו ופועלו של מזכיר 

הרבי במחיצתו ובשירותו.

למועד  ונראה  סמוך  כאמור,  עצמו,  הריל"ג  על–ידי  נכתבו  היומנים  למודעי:  וזאת 

התרחשות המאורעות המתוארים בהם. ניתן להבחין בצורת הכתב של הריל"ג ביומני 

השנים הראשונות, בהם היה אברך צעיר לימים, ואת השינוי שהכתב עובר אט–אט במשך 

השנים, עד שהגיע לצורת 'כתב הריל"ג' המוכרת לנו כיום הזה.

ידו במפורש בעת  על  הובע  לרצונו של הריל"ג אשר  כי בהתאם  לציין  עלינו  חובה 

מופיעים  אינם  בספר  שצוטטו  היומנים  קטעי   - לאור  שהוציא  ה'תשורות'  עריכת 

ניסוח  שינויי  בצירוף  וזוקקו  לוטשו  רובם  מיידיש,  תורגמו  חלקם  המקורית;  בלשונם 

אינם  היומן  ציטוטי הרבי המשולבים בקטעי  לפיכך,  נכתבו מחדש.  ומיעוטם  ותחביר, 

בהכרח הניסוח המדויק בו התבטא הרבי אלא משקפים את תוכן הדברים, ויש להתייחס 

אלו  יומן  קטעי  זאת,  עם  מוגה".  "בלתי  לכותרת  הזוכות  הקודש  כלשיחות  אליהם 

זאת,  לעומת  להפליא.  ומדויקת  מקורית  בצורה  ההתרחשויות  את  נאמנה  משקפים 

מרואיינים  ידי  על  נשמעו  אומרם,  בשם  בספר  המשולבים  שונות  ועדויות  סיפורים 

שונים ששיתפונו בזיכרונותיהם והם על אחריותם בלבד. כמו–כן, הסיפורים המועטים 

המופיעים בספר, הנסמכים על הזיכרונות אותם חלק הריל"ג עם הציבור, סופרו שנים 

רבות לאחר התרחשות המעשה וייתכן כי נפלו בהם אי–דיוקים. עם זאת, רובו ככולו של 

הספר, על פרקיו ועל חלקיו, מתבסס על יומני הריל"ג ולא על זיכרונות מאוחרים.

לכל אלו שסייעו בעדנו, בזמן הרב שהקדישו מרצונם הטוב לטובת מלאכת תיעוד 

זו, בראיונות שהעניקו לנו, בזיכרונות שבהם שיתפו אותנו ובהגהת הדברים המופיעים 

בשמם, על מנת לוודא שחלילה לא יצאה תקלה תחת ידינו - מודים הננו מקרב לב ובכל 

פה.

אין  ובמיומנות  במסירות  שעמל  התחקירנים  של  הנרחב  לצוות  היא  אחת  הברכה 

קץ על הראיונות, התמלילים, איסוף החומר, הטקסטואלי והוויזואלי, הקלדתו ומיונו. 

רב  כה  באתגר  כלל  מקובל  ובלתי  קצר  זמן  בפרק  שנעשתה  ההשקעה  רבת  המלאכה 

ומורכב - תעמוד לזכותם ולימינם תמיד כל הימים.


