
  ריההשלמת האגף החדש בספ
   הרחבת בין הספריהתולדות

  

קביעת וחוכת הבית מעמד ת "תקיים בעזהיי, טבת' באור להו, ימים אלו הושלם שיפוץ האגף החדש של הספריה
  :א ועד היום"מאז קיץ תש,  השים האחרוות80-הזמן המתאים לסקור את שלבי הרחבת הספריה באולי זה . המזוזות

וקומת ,  קומות3 בין בעל .ד"ועבור המרכז של חב, ע"צ "ר מוהריי"ק אדמו" עבור כ 770קה הבין ש"כבר בקיץ ת
לדירת בתו  –וקומה השלישית ,  לדירת הרבי הקודם–ת קומה השי. קומה הראשוה הוקדשה לבית הכסת .קרקע

  .)770-  שהתקיימה עד אז ב,אהלאלו שבאו למרפ ( מקום חיה מורחבשימשואילו קומת הקרקע . ה"ג ע"וחתו הרש

 .770 של הרבי הקודם את קומת הקרקעלה אז הקדיש . ב"יצלה הספריה מפולין והגיעה לארה, א"בקיץ תש, כעבור שה
, שאספו על ידי הרבי הקודם בתקופת רוסיא,  אלף ספרים50- מדובר ביותר מ. והועמדו בו הספרים, הותקו בו ארוות

  .770- שואה והובאו לויצלו מה, לטביא ופולין

ד שבט "בעת ההסתלקות ביואשר עד ו,  עבור הספריההמשיך הרבי הקודם לאסוף ספרים, י"תש- א"במשך השים תש
  .ספריםאלף  100-היתה קומת הקרקע מלאה וגדושה בקרוב ל, י"תש

תחלה אספו ב. התחיל לעודד אשים מקרוב ומרחוק לשלוח ספרים לספריה, מיד כשהרבי קיבל עליו את השיאות
לשמור בהם את וספים שכרו מקומות , צר מלהכיל' המקום היוכש. הספרים בחדרו של הרבי ובחדר המזכירות

, קדשה קומה שלמה לספריהושבו ה, 770-הסמוך ל,  איסטרן פארקוויי766קה הבין שאז , ו"כך עד שת תשכ .הספרים
  . אלף ספרים20-הוקמו בה ארוות והוכסו בהם כ

אשר הפקיד אותי כ ו.בקומה הזאתשהמקום עד אשר לא הספיק להם , השים שלחו לרבי ספרים ואוספים רביםבמשך 
אז הקמו . עם המון ספרים מוחים עדיין בארגזים, המקום מלא וגדוש' הי, ז"בשת תשל, על יהול הספריההרבי 

 עוד ועוד ספרים  לספריההגיעואשר בהם , זה הספיק לכמה שים. ומלאו גם אותם בספרים, מת הקרקעארוות בקו
  :מ כתבתי לרבי"ה אייר תש"בכו, המקום לא הספיק להםעד אשר , ואוספים לספרים

, מחוסר מקום בבין הספריה
את כל ספרי , העברו בקיץ העבר

אגלית ושאר שפות שבספריה 
" גאראזש"לה)  כרכים5,000-כ(

בארוות מיוחדים , שבבין זה
מקום זה איו אך . שהקמו לזה

כ מפי זרם ומטר קור "חסוי כ
ולאחרוה הבחתי בכמה , וחום

ספרים שהתחילו להתקלקל 
להציע בזה לתקן את ורצוי , קצת
  .ראוי להחזיק בו ספרים' באופן שיהי" גאראזש"ה

  . הספריהלהרחבת" גאראזש"תוקן גם הכך ו". לתקן את הגאראזש"הרבי הדגיש את המלים 

הרחיבו את מ "בשת תשד. עד שהמקום בספריה לא הספיק להם, פו עוד ספרים רבים לספריהד וס- א"בשים תשמ
 להרחבת הדירה עבור –העליוה  החדר שבקומה. הבין והוסיפו לו חדר אחד גדול בכל אחת משתי קומותיו התחתוות

  .ריםבכעשרת אלפי ספ  הועמדו ארוות שהתמלאו עד מהרהת הקרקע ובחדר שבקומ,והרביתהרבי 

כסלו ' בח, החדשהעביר ספרים לחדר ביום שהתחלו ל
היום חיכו את החדר החדש  :כתבתי לרבי, מ"תשד

-הקמו הארוות והכסו בהם כ, שהוסיפו לספריה
- בסופו של דבר יהיו מוחים בחדר זה כ.  ספרים2,000

  . ספרים10,000

עה טובה שיהא בשי רצון ויה: "הרבי השיב בברכה
  ".ומוצלחת

הצורך בהרחבת בין הספריה הורגש ביותר כבר בשת 
' ביום א, חות שכתבתי אז לרבי"באחת  הדו. ז"תשמ

 ואין מקום שבין הספריה כבר התמלא  על גדותיו ובכל יום  מתקבלים ספרים חדשים, הזכרתי את העובדה, ז יסן"כ
  .להיחם

  .י קרובפ המצב שבהוה ובעתיד הכ"ע, הצעה מעשית ):שאציע(הרבי השיב 

הספריה , שבו יהיו ממוקמים בית הכסת, רב קומות, התוכית היתה אז לבות בין גדול
עיתי  ולפי זה  .מוקדשת לספריה' כך שקומה שלימה תהי. ד"והמשרדים הרבים של תועת חב

י "דברתי בזה בפרטיות עם הר. ע אין בידי הצעות מעשיות"לע, בעין הספריה :לרבי למחרת
  .ואמר שיתעיין בזה, יקריסק' שי



כפי שכבר הכריזו ובאופן , לכל לראש יש להתחיל בפרשת היום :ח"טבת תשמ' אחרי שיחת הבעיקר הלחץ בספריה גבר 
 –" דידן צח"' שבו הי, בשה שעברה, טבת' ה,   אודות  המאורע  שאירע ביום זה– פירסומי  יסא  –של פירסום 

ז  "ועד, ז"בבוא יום זה בשה שלאח, כלומר, "'ה זכרים ועשים בכל דור  ודור גוהימים  האל"ו ... הצחון של הספרים
עת "ו" יום סגולה" להקבע ל–אותם העיים שהיו בפעם הראשוה " עשים"ז "ועי"  זכרים", מידי שה  בשה

'  להוסיף ולהרחיב את הספרי–ד ליובאוויטש "ספריית  אגודת  חסידי  חב ... בכל הקשור לצחום של הספרים" רצון
' שיואילו מטובם לשלוח  העתק בתור תשורה לספרי, לים"והמו,  מחברי ספרים, שמבקשים מכבוד הרבים ... עצמה

,  וכן מבקשים מאספי  ספרים  שיש  ברשותם  ספרים  מיוחדים .ד ליובאוויטש"הגדולה של אגודת חסידי חב
הגדולה  של  ' לתרמם לספרי –) 'שאין  זקוקים להם ללימוד כו(ב "מעזבון קרובי משפחה וכיו',  מדפוסים דירים כו
  .לטובת הציבור והכלל, ד  ליובאוויטש"אגודת  חסידי  חב

כעבור איזה ימים הורה הרבי ו. ח התקיימה החת אבן הפיה שהיח הרבי"י אלול תשמ"בח
' בהבהמשך לזה כתבתי לרבי  ו.ולא לבות במקום בין רב קומות, ןלהסתפק בשיפוץ הבי

 עדיין מוחים  ...במשך השה תקבלו לספריה כחמשת  אלפי ספרים :ט"תשרי תשמ
  . מחוסר מקום–בתיבות 

  .'בסמיכות לדהווה או הרחבת הוכחי וכו' ד בין לספרי"ח ע"לדבר עם אגו :הרבי השיב

 ארוזים  כיום בספריה ך הכלבס... היום התקבלו לספריה  : לרביט כתבתי"ז שבט תשמ"בכ
ויובאו ' אם יתן ה ... מאין מקום בארוות העמוסים, בתיבות המוחים במעברים שבבין הספריה, כעשרת אלפי  ספרים

כעשרת אלפי , הספרים מרוסיה
אין לו שום מושג להיכן , ספרים

ומבקש אי עצה . ייחו אותם
את הספריה וברכה שאוכל להל 

  .בהצלחה

יתעיין בסידור  ועד  :הרבי השיב
' וסף להספרי) ובהקדם(לבין 

  . והסמוך אליו770בשטח 

הסכמו בחפץ לב  ליסד ביחד  את , קוין' ש שי"הרבט "ה ועם יבדלח"ע' ז גורארי"בהתאם לזה דיברתי מיד עם הרש
שהואיל  לתת את  הסכמתו וברכתו  הקדושה לועד , ר"ק אדמו"ק הודעו  על כך אל כ"וכבר  במוצש,   הזכר"ועד"ה

  .ובהצלחה רבה :ובהוספת, הזה

דער בין וועט דאך דארפן האבן געלט  :ואמר,  ר דולר וסף"ק  אדמו"תן לי כ,  בעת חלוקת הדולרים',  למחרת ביום א
  .וועט דאס זיין א התחלה, מסתמא, אויכעט

בשלהי תשרי  ו,מורחבתהספריה הכדי לבות בו את ,  בין בשכותיולרכוש, ט דו בכמה אפשריות"במשך שת תשמ
  . את האפשרויות הקיימות בזה כתבתי לרבי "תש

. 770לבות בתוך השטח ד : הרביכתב, לאפשרויות אלהבמקום להתייחס 
  .באופן שלא יערער את הבין, 770 להוסיף בהבין ד–ויותר טוב 

איז 'ס  :"תש'ה ט כסלו"פי יק של" שוביאר יותר את הדברים בשיחת
דאס  איז די ספריה אין בית  , פאראן אך א עין אין  וועלכן איך בין א מחותן

אבער באותו , גייט בויען  א בין חדש ובהרחבה'וואס מ,  ד"אגודת חסידי חב
  .ווייל קדושה לא זזה ממקומה, מקום

שיחבר את המחסן שבקומת , ביו שם מחסן גדול,  766 – 770 חפרו את כל החצר שבין הביים .רשיון הביה התקבל
, 766 – 770  עם גשר המחבר בין הביים, 766הוספו קומה לבין . 766 המחסן שבקומת הקרקע של אל 770הקרקע של 

   ".ווייל קדושה לא זזה ממקומה, אבער באותו מקום, בין חדש ובהרחבה"באופן שגם בין זה חשב 

,  אלף ספרים וספים30 עד 20- וגם הספיק לכ. ספרים שהיו באותה תקופה בספריהאלף ה 250 המקום הספיק לכל
  .ע"תש-"שהתקבלו לספריה במשך השים תש

עד אשר התחלו להשאיר את ארגזי הספרים ,  הבין בארוות המלאים וגדושיםשוב כלהתמלא ע "לערך בשת תש
  .בפיות ובחדרי המדרגות

 760, הבין הסמוך ומחובר לבין הספריהאת , עבור הספריהלרכוש , מירלשוילי' שייצחק ' ד רהגיבאותה שעה יאות 
כך שהקומה העליוה תשופץ עבור אגף וסף של  .)ה"מאיר אטקין ע' עד אז ביתו של החסיד ר' שהי (איסטרן פרקוויי

  .הספריה

פאפאק קיבל זאת ' שייוסי '  עד אשר הגיד ר. עבור השיפוץ של הקומה העליוה עבור הספריהיתרמוחיפשו תורמים ש
  .ובתה מחדש עבור הספריה, הקומה פורקה ווקתה. רשיון הביה התקבל. על עצמו

 ומיד ,ספרים וספיםאלף  25-שבהם מקום לכ,  ארוות חדשים100 ההוקמו ב,  של הקומה הזאתימים אלו סוים השיפוץ
  .ו מוחים עד עתה בפיות המחסים וחדרי המדרגותשהי, התחלו להעביר אליו מאות ארגזי ספרים

ת "תקיים בעזהיי, של הספרים והספריה" דידן צח"לכל מה שקשור לכיום סגולה היום שקבע הרבי , טבת' באור לה
  . של הספריהחוכת הבית וקביעת המזוזות לאגף החדשמעמד 


