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י שבט הגדול

סיפור•

אך את כל אלה לא קיבל , הציעו החסידים רעיונות שוניםל"ד שבט תש"יולקראת•
הציעה לרבי , הלמןרייזלמרת לאה , ד"כפר חבבד"נשי חבאחת מנכבדות. הרבי

. הצעה זו זכתה והרבי קיבלה. שיסיימו את כתיבת ספר התורה של משיח
על הסיום בימים הקרובים  הרביהודיע, ל"תששבט' ג,ואראפרשת שבתהתוועדותב

והתפלא על כך שהצעה , תורה-לסיים את הספרארץ הקודשואמר שהגיעה הצעה מ
וזה לשונו  . 'האוצר'יד -על-ת"הסיד -כזו לא הועלתה מאלו הדרים על

ק  "רצינו שהסיום של ספר התורה שכ, מטעמים מובנים: "שנאמרה בעת סיומהשיחהב
.הסתלקותושיהיה בסיום תקופת עשרים השנים מ-ר התחיל לכתוב "אדמוח"מו

שנאמר  , ה"שמשון נקרא על שמו של הקב"ש)וכמו שנאמר בירושלמי אודות שמשון •
כתוב אחד  (: "הוא שמש ללא המגןה"הקבודווקא כמו ש, "אלוקים' כי שמש ומגן הוי

אומר וישפוט את ישראל ארבעים שנה וכתוב אחד אומר והוא שפט את ישראל 
מותו כדרך שהיו לאחרישנה ' יראים ממנו כהפלשתיםמלמד שהיו ' כועשרים שנה 

שזה בסמיכות הכי  , שנה בחייו ולכן הסיום הוא לאחר חצות היום' יראים ממנו כ
(".כבשנת ההסתלקות)שבת קודששבשנה זו זה חל ב, ד שבט"אפשרית ליו

סיימוה  , לאחר חצותל"תשד שבט"יו, פרשת באערב שבת קודש'ואכן ביום ו•
שבאו מכל  ד"חסידי חבמאורע זה הביא איתו המוני. התוועדות בהשתתפות הרביב

.באתי לגנימאמרבאותה התוועדות אף סיים הרבי מחזור נוסף על ה. קצוות תבל

שמואל הלוי  על ידי הרב" למנצח יענך"קריאת פסוקי , לאחר שיחה קצרה מאת הרבי•
-סוימה כתיבת ספר-רבותינו נשיאנווניגוני, הקהל פסוק אחר פסוקוענייתלויטין
.התורה

עשה  סימפסאןהרב , "פרזות תשב ירושלים"ניגון,"הראתאתה "לאחר אמירת פסוקי •
נעשתה על ידי " כתר"ולבישת האבצןאת הגלילה ביצע הרב , את הגבהת התורה

ברך הרבי  -נרות ובלוויתהתורה לארון הקודש תחת חופה -לאחר נשיאת ספר. הרבי
להבין ענין כתיבת  "מאמרמכן אמר-לאחר. ואכל פרי חדש, בקול" שהחיינו"ברכת 

.ושיחה קצרה, "ספר תורה
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ד שבט  "דבר תורה ליו

' היגעלערדערב בשמחת תורה שלמה "בשנת תרנ
גבה קומה וכשהיה אוחז בעץ  ' הוא היבליובאוויטש

וכולם ראו שכולו רטוב  , ניכר מאד' החיים ורוקד הי
מוקיר אותו  ' שהי( ע"ר נ"אדמו)ר"אאמו. מהריקוד

בער החרש היה ' אלי' החסיד ר. אמר עליו נכד טוב
לו חוש השמיעה ' בער הי' אלי' ר. שלמה' זקנו של ר

ק "אצל כ' כי בילדותו כשהי, וקראו אותו החרש, טוב
ובתוך הדברים שמע  , ח"דאושמע צ"הצר "אדמו

זה פעל , שרכילות ולשון הרע לא צריכים לשמוע
,  ר ואבק רכילות"שלא ישמע אפילו אבק לה, עליו

.    בער החרש' אלי' ובשביל זה קראו לו ר

הסבר
איסור רכילות  

ולשון הרע שלמה  ' בסיפור מסופר על ר

והוא היה רוקד עם ספר  

התורה בחיות  ושמחה והרבי  

הקודם אמר עליו נכד טוב כי  

סבו היה הרבי הצמח צדק  

והוא היה ממשיך את דרכו  

של סבו הרבי צמח צדק  



סיפור על הרבי הקודם
עוד בהיותי ילד  . החל לחנך אותי בהיותי ילד קטן–צ"מוהרייספר הרבי –אבי מסירות נפש על חנוך 

.טובות והנגותובעקר השתדל לנטע בקרבי מדות , וחושיכחותי, רך בשנים הוא השתדל לפתח אצלי את שכלי

עלי להרים את ידי כשאחת מול השנייה ולהרכין את ראשי וכך לומר  צוההוא , "מודה אני" כשאבי למד אותי לומר 
האמת היא : "ענה לי אבי , בצורה זו " מודה אני" כשגדלתי מאט ושאלתי את אבי מדוע צריכים להגיד ". מודה אני"

קרא אבי , "מודה אני" וכדי להמחיש לי כי רק בגלל זה צריך לומר " . אותך צויתישאתה צריך לעשות כך רק בגלל שכך 
אני מניח יד אחת : " יוסף מרדכי' ענה ר" ?כיצד אתה אומר מודה אני : "ושאלו, איש כבן שמונים, יוסף מרדכי' למשרת ר

ענה  _ "  איני יודע " , שאלו אבי, " ?ומדוע אתה עושה כך " . "מודה אני"מול חברתה ומרכין את הראש וכך אני אומר 
הוא עושה זאת רק בגלל שכך  "_ פנה אלי אבי –" רואה  אתה ". "כך למדני אבי כשהייתי ילד קטן "–יוסף מרדכי ' ר

צריכים לקים בלי . ואביו קבל זאת מאביו וכך הלאה עד למשה רבנו ואברהם אבינו שהיה היהודי הראשון , למדו אביו 
ענה לי -"  כל ישראל הם ילדים קטנים!" "אני עדין ילד קטן , אבל אבא: "בתנצלותואמרתי התבישתי!" לשאול מדוע 

".  קטנים מאד וכשאנחנו גדלים אנו מבינים שאנחנו "–אבי 

סוףתם אח לא נשלם


