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 ב"ה

 פתח דבר 
טוב,   כלללזכרון  הת ויום  זלמן   מ'  ' מיםלת צאצאינו החתן  הכלה    שלמה  ב"ג  עם                   המהוללה שי' 

מיוסד על    –  תי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק  חנה ליבאמ'  

 . בתשורה המוסגרת בזה –ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

* 

 התשורה כוללת: 

  עשרים וחמש   –כתבי יד קודש  שער  ב(  ;  לשמחות משפחת החתןמכתבים    –   שער המשפחה א(  

לסב החתן הרחשד"ב שי' ליפסקער ולאביו הרה"ח    –שער המכתבים  ג(  ;  כתי"ק בענינים שוניםצילומי  

  –   הגהותה( שער ; לסב החתן הרחשד"ב שי' ליפסקער  –היחידויות  ד( שער  ר' יעקב ליפסקער ע"ה; 

קטעי יומן משנת    –היומנים  שער  ו(  ;  חב"ד")ב( ב' כתבות מ"בטאון  שיחת ח"י אלול תשי"ז,  )א(  על  

 .שער התמונותז(  תשמ"א שנת הקהל; 

* 

שנהגו בנו יד נדיבה, ופתחו את אוצרותיהם להרוות צמאון    אלו  לכל  להודות  ברצוננו  זו  בהזדמנות

 . "דרייוו-רבימערכת ", וליפסקערשי'    דובער  שלום  חייםר'    תזקננו הרה":  אנ"ש והתמימים. ובראשם 

 לראשונה. יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה 

* 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן זיך מיטן  

 שליט"א, תיכף ומיד ממש!  רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

 חסידמשפחת                     ברויןמשפחת 
 

 תשפ"בה' י"ב אלול

 שליט"א להולדת כ"ק אדמו"ר שנה מאה ועשרים

  ברוקלין, נ.י. 
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 שליט"א  חתונת כ"ק אדמו"ר עת התשורה שחולקה ב
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 החתןזקני לחתונת שליט"א   כ"ק אדמו"ר כתבמ
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 החתן אם שליט"א ללידת כ"ק אדמו"ר כתבמ
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 שליט"א לבת מצוה של אם החתן כ"ק אדמו"ר כתבמ
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 קודש כתבי יד 
 

 א
 בדיקת המזוזות והתפלין באם לא נבדקו בי"ב חודש  –אלול 

 ( 1ח על הבשו"ט. כן תבש"ט תכה"י. )"נת' ות

 אזכיר עה"צ להנ"ל. 

 ( 2ע"פ הכתוב בכ"מ בחדש אלול כדאי לבדהמזוהת"פ )באם לנביב"ח( ) 

 המצו"ב)גם( לכל  –המענה 

 

 ב 
 המלך בשדה –אלול 

 והרי המלך בשדה כו' 
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 ג
 זוכים בגורל לנסיעה לחצרות קדשנו מרחבי תבל

 

 זכו בגורל 

 ביסק 

 אקריס 

 קלמנסון ת' ברוינאו 

 רטובסקי    כחב"ד 

 פויזנער      קאראקאס 

 )עוד אחד   ? 
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 ד
 פער גילים  –שידוכין 

 

 ( 1עפ"ז הוא צעיר ) 

 ( 2במה מתעסק )

 ( 3מבוגרת ממנו בארבע שנים! )היא 

 
 ה

 מחילת האחיות המבוגרות –שידוכין 

 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "מבוגרות ממנה", וכתב: 

 ַהבקשה מחילתן? 

 ( 2) (1)כנ"ל 
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 ו
 איסור אשת איש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ על כללות המכתב, כתב:1]

 קראתי הנ"ל   הכי גדולבתמהון 

 ( 1)  הכי חמוראיסור  – אשת אישהרי המדוברת תי' 

 [ סימן בעיגול את התיבות "בנסיבות שונות נפרדנו", וכתב: 2]

 ( 2השם רצה להציל אותם מאיסור כרת ) –הסיבה האמתית 
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 ז
 הסכמה מלאה דמארא דאתרא

 

 2 [CINCINNATI]בטח כהנ"ל בהסכמה מלאה דמארא דאתרא 

 
 ח

 להיות כהרבנים-צריך

 

 גם אחרים אומרים שצ"ל כהרבנים אם 

 יעשה כן  סו"ס אולי  

 ואין צ"ל שאלות לכאן 
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 ט
 בעירו רב מורה הוראה בפועל 

 

 . בעירוכעצת רב מורה הוראה בפועל  –יעשה בכהנ"ל 

 ואין צריך לשאול עוד כאן. 

 וכן לעת"ל 

 
 י

 הקודש( -שייך לרבני אנ"ש שי' )ועד שבארץ

 

 מהי השאלה עוה"פ?!

 להזכיר )לערבני( בכ"ז  ואין  –עניתיו ששייך לרבני אנשש"י )ועד שבאה"ק( 
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 יא
 דין רבנים -פסק

 

 איני מתערב בפס"ד רבנים ולפלא שאינו יודע עד"ז  כמפורסם 

 
 יב 

 לאגו"ח, לארגון הגג, ולועד הרבנים –העתק 

 

 מזכ' 

 בהמצו"ב )באם . . מראש( 

 לשלוח העתק 

 ל אגוח 

 ארגון גג   

 הרבנים )שם( שי' לועד 
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 יג
 כעצת ההורים –מקום הלימוד 

 האברך 

 מכ בק בר פנ 

 יעשה כעצת הוריו שי' –בנוגע למקום לימודו בעתיד 

 
___ 

הוראות לנוסח מכתב אל בחור מסויים. כ"ק אדמו"ר שליט"א מורה לציין את התואר "האברך" )כרגיל במכתבים  
 בר]כה[ פ]"[נ" נתקבל; ולהוסיף את הפיסקא דלעיל. לבחורים(; לציין אשר "מכ]תב[ בק]שת[ 

 
 יד

 ותשועה ברוב יועץ שנאמרמכיון 

 

 –על מה שכתבו "אנו נמלכים עם ידידים ויודעים בזה מכיון . ." 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "אנו נמלכים עם ידידים ויודעים בזה", וכתב: 

 ( 2ותשועה ברוב יועץ ) שנאמר ]מכיון[
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 טו
 כמובן אגו"ח הכלליתבסמכותו של 

 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ את התיבות "חב"ד סנטר מרכז חב"ד ליהדות גרוזי'ה", וכתב:

 כמובן  אגו"ח הכללית( זהו בסמכותו של 2)

 חבר )א' עכ"פ דהנהלת(  –ובהנהלתו 

 
 טז

 ממש -לאור בפועל- הוצאה

 

 בפו"מ? מתי יו"ל 
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 יז
 כישוף אין בו ממש 

 

 ( 2כבר פסק הרמב"ם שכישוף אין בו ממש )

 
 חי 

 כמה רופאים מטפלים 

 

 ? הרי כמה רופאים מטפלים בזה! 
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 יט
 ולדאגתם אין מקום

 

 . לגמרי החצוצרות לאחרי שתבריא   שפותחים –רגיל וביותר 

 עם הרופאים המומחים.  אזוידברו 

 . כללאינה מובנת   –והשקו"ט בזה עתה 

 ולדאגתם אין מקום

 
 כ

 מפורסמת דעתי

 

 " )הפרי' מלאכותית(, כתב:Artificial Inseminationעל התיבות "

 (1מפורסמת דעתי נגד זה ) 

 ( 2בדהתפוהמ"ז ) 
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 כא
 הוספה בהתאם להכירות עם המנגדים

 

 "למרות", וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת 

 ( 2בודאי יוסיף עוד יותר ויותר ) –בהכירו את המנגדים  – אדרבא

 
 כב

 פרסום תמונות מהחגיגות במוסקבא ולנינגרד וכיו"ב 
 

 

 משובח   –. והמרבה וכל כיו"בבודאי ישנם התמונות דהחגיגות במוסקבא לננגרד  

 ( 2באנגלית( )בלהק ו לכה"פביאור מתאימות ) -ויצרפו להם כתבות
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 כג
 סידור אמירת קדיש 

 

 בודאי סודר כדרוש אמירת קדיש וכו' 

 
 כד 

 ענין "הכשר מצוה" שדובר באחת השיחות 

 

 

 לא הוזכר כלל ענין הכשר מצוה

 )אף שנדבר כמה עד"ז 

 עכ"פ להעיר עדהנ"ל 

 ואכ"מ ובהוספה 

  מהיר 
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 כה
 זכות פעולות בעלה לטובת הכלל

 

 פעולות בעלה שי' לטובת הכלל יעמוד להם בהמצטרך אזכיר עוה"פ עה"צ, וגם זכות 
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 ליפסקער  שי' "בדהרחש  מכתבים לסב החתן

בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר   ו, ויקראוהפ"נ שלו מיום ההילולא נתקבל ב'
 זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. 

 שלוחים התלמידים 
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 ניסן.  אד"ש,דחודש וכן רשימת מעמד של הת' שי' 
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 מכתבים לאבי זקנו של החתן
 ר' יעקב ליפסקער ע"ההרה"ח 

 תש"י מאלולמברק 

 

MAZELTOV KESHEM SHENICHNAS LIBRIS KACH 
YACHNISUHU LETORA LECHUPA ULMAASIM TOIVIM 

/Signature/  

 לחופה ולמעשים טובים מזלטוב כשם שנכנס לברית כך יכניסוהו לתורה 

 מקום החתימה//
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  תי' ויגדלו ביחד עם זוגתו 
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 תשפ"ב ה' י"ב אלול

31 
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 ת הצלחה ופרנסה חי"ק בברכ
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  פרנסה חי"קל בברכה
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 לפרנסה חי"קבברכה 
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 לפרנסה בהרחבה חי"ק בברכה 
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 חי"קלפרנסה בברכה 
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 ליפסקערשי' "ב דסב החתן הרחש יחידות
 

 תשי"ג[  ח"י אדר]לפני 

 . 1י"ד טבת תשכ"ב באה"ק תובב"א ,ב"ה

 בשנת תשי"ג אחי נכנס לבר מצוה ונכנסו ג"כ הוריי, ואני בשביל יום הולדת. 

 בתוך הדברים שאל: וואס לערנסטו?

 אני: חזקת הבתים. 

 שאל: וואס איז דער חילוק פון בית השלחין און בית הבעל? 

 [.ו]ע"כ נמצא ברשימת

• 

 

 ]לפני ח"י אדר, תשט"ז או תשי"ז[

 בשנת תשטו"ב או תשט"ז )למדתי אז בבעדפארד( נכנסתי עם אבי שי'. בין הדברים הי': 

  שאל: קענסט עפעס תניא אויף אויסווייניק?

 אני: ]?[ פרקים ]?[

 שאל: וועלכע, די ערשטע און די צווייטע?

 אני: ניין. די ערשטע און די פערטע. 

 פערטע?שאל: וואס עפעס די  

האב איך געדארפט אויס'חזר'ן די פערטע און די פיניפטע האב    –  אזוי, און די פערטע  –  אני: די ערשטע

 ]איך[ אויסגע'חזר'ט די פערטע.

 שאל: פארוואס האסטו געדארפט? 

 אני: ווייל ר' ליס האט מיר געהייסן. 

 שאל: פארוואס האט ער געהייסן?

 האט עם גע'קנס'נט.אני נתביישתי להגיד, וענה אבי: ער 

_______ 

 תשי"ז ומוצאי שבת בראשית תשכ"א נכתבו ג"כ ברשימה זו שכתבה בשנת תשכ"ב. -( היחידויות דלהלן חורף תשט"ז 1
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 אויך דעם פיניפטן. – אמר: וועסטו זען ביז'ן יום הולדת וויסן דעם פערטן, און אויב דו וועסט קענען

 ע"כ. 

• 

 

 ז' אדר תשח"י 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א                                                           ב"ה.

אדר יתמלאו לי ט"ז שנה ואבקש את ברכת כ"ק אדמו"ר הנני להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א שביום ח"י  

 שליט"א. 

 חתימה

 

וועסט בעטן מ'זאל דיר געבן אן עלי' דעם שבת פאר דעם, און דעם טאג פון יום הולדת זאלסטו געבען 

צדקה אינדערפרי און פאר מנחה, און נוסף אף די שיעורים וואס דו לערנסט אין ישיבה זאלסטו לערנען א 

 לה און א ענין אין חסידות. ענין אין נג

 און דער אויבערשטער זאל דיר געבען א הצלחה'דיקן יאהר אין לערנען און אין יראת שמים... 

 .2כ"ז אמר לי כ"ק אדמו"ר שליט"א יום ה' אור ליום ו' לפ' תצוה ז' אדר תשח"י 

• 

 

 ז' אדר תש"כ

 בס"ד. אור ליום ח' אדר תש"כ. 

 הולדת רשם איזה קוים או מחק.קרא את העמוד, ובהנוסח של יום 

 אח"כ ענה מלמטה למעלה. 

 .3על השאלה אודות תפלין דר"ת לא ענה לי 

_______ 

 בתשורה ליבעראוו ד' תמוז תשפ"ב. ( היחידות לקראת יום הולדתו בשנת תשי"ט נדפסה 2

( במענה אליו משנת תשכ"ב כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "נכון ]להניח תפילין דר"ת[" )ליקוט מענות קודש מילואים 3

 (.54ח"ג ע' 
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 ועל הפחד שאל: אין וואס פאר א אופן איז דער פחד, כ'מיין עס'פראן דונער שרעק? 

 עניתי: לא, כ"א מענינים שיוכלו להיות. 

 הלבבות דעם שער הבטחון א פאר מאל.ואמר: אף דעם ענין הפחד זאלסטו דורכלערנען אין חובת 

און וועגען דעם ענין ההרגש, וועסטו לערנען מער עבודה'דיקע מאמרים אין חסידות וועט במילא קומען 

 דער הרגש. 

זאלסטו דורכלערנען הלכות תפלה אין אלטן רבי'נס שו"ע, כ'מיין    ,הלפת  ןיא  טל עפראפ  טסאה  וד  סאוו   ןוא

 ניט נאר תפלה נאר ק"ש ]ו[תפלה… 

 ]...[ דארפסטו היטן די שיעורים חת"ת ]...[

און וועגן טאג פון יום הולדת וועסטו דעם שבת פאר דעם בעטן אן עלי' אינדערפרי צי צו מנחה, און דעם 

טאג פון יום הולדת וועסטו געבן עפעס )וחזר( צדקה פאר שחרית און פאר מנחה. )איני זוכר הלשון( הוספה 

ן דער אויבערשטער זאל דיר געבען א הצלחה'דיקן יאהר אין לימוד התורה  בלימוד החסידות והנגלה. או

 קיום המצוות און עבודת התפלה. 

 אח"כ שאלתי ע"י ר' חדקוב מתי שאלמוד הדא"ח שאמר לי, אם בסדרי הישיבה או חוץ להסדר. 

ניט שטערן צו סדרי הישיבה, ממילא מיינט דא זאל  ווען ער הייסט מיינט ער עס  ס חוץ  ואמר: שבכלל 

לסדרים. אבער אויב איך קען לערנען בהסדרים און ס'זאל ניט שטערן צו סדרי הישיבה, הייסט דאס אויך 

 חוץ לסדרי הישיבה. 

• 

 

 מוצאי שבת בראשית תשכ"א

בדא"ח. ביום ה'  ביום ה' פ' חקת ה' תמוז תש"כ נתקבלתי בהסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א בחברי הקנים  

כתבתי פתקא לכ"ק אדמו"ר שליט"א בבקשת ברכת הצלחה בהנ"ל, ולא קבלתי תשובה.  פ' בלק י"ב תמוז,  

אח"כ הי' מ"ש בעמוד השני ]היחידות דלהלן[, וחברי אמר )ואולי הוא צודק( שזה הי' תשובה על הפתקא  

 הנ"ל שכתבתי. 

* 

כה  ב"ה. ההתועדות דמוצאי שבת המשך התועדות שמחת תורה חלק כ"ק אדמו"ר שליט"א כוס של בר

בפעם ב' )הפעם הראשון הי' בצהרים בהתועדות מבהמ"ז של מוצאי שמח"ת(. אני הלכתי ליקח משקה  

אצל ר.פ. בשביל כ"ק אדמו"ר שליט"א שחלק לכמה מהאורחים בקבוק משקה וכשבאתי חזרה כבר גמר 

 מליתן כוס של ברכה. 
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לכ"ק    –הנ"ל    –א. כשנכנס  שאלתי מר' ח.מ.א. חדקוב אם אני יכול ליקח משקה מכ"ק אדמו"ר שליט"

אדמו"ר שליט"א ושאל אצלו אודותי וצוה לי שאכנוס, כשנכנסתי עמד עם הכובע )והמאנטל( ופניו אל 

שלחנו לקח הכוס ונתן לי בכוסי מהיין. אמרתי לחיים, אמר לחיים ולברכה, ועוד איזה דברים. ולהיות שלא  

  ן א הצלחה'דיקן יאר.שמעתי בבירור שאלתי וואס? וחזר עוד הפעם: זאלסט האב

אח"כ )ר' חדקוב כבר עזב את החדר( התחלתי לצאת ופנה משלחנו והלך לשלחן שעומד אחורי הדלת  

ועליו היו מונחים ניירות וכו' ואמר לי: וועסט זאגן חדקוב'ן ער זאל אריינגיין נאך אמאל פאר א מינוט. 

 ויצאתי.

ות, פנים מאירות ופנים שוחקות )אינני זוכר שראיתיו  כל הזמן שהייתי שמה )כמעט( הנה פניו הק' הי' צהוב

 אף פעם בציור זה(.

• 

 

 ז' אדר תשכ"א

 .מינוט 2ושהיתי  ,לערך 10:20  ,ז' אור לח' אדר תשכ"א ,ה', ]יום[ ב"ה

 נכנסתי ונתתי לו הפתקא וקרא אותה וענה מלמטה מלמעלה. 

, איז אויב דו טוסט דאס בשמחה ובטוב  4גערעדט דאס וואס דו שרייבסט וואס די הנהלה האט מיט דיר  

לבב איז ווען ס'וועט האלטען דערביי און מ'וועט דיר אויסקלייבען ווי מ'האט מיט דיר גערעדט און ס'וועט 

און דאס וואס דו שרייבסט וועגען א סדר ,  איני זוכר הל' בדיוק(  –האלטען דערביי איז דאס א )גלייכע זאך  

 ו זיך דורכריידען וועגען דעם מיט דיין משפיע. אויף ווייטער דארפסט

און דעם סדר וואס דו שרייבסט פון טראכטען חסידות און די המשכים וואס דו לערענסט איז דאס בכלל א  

 סדר נכון.

אוירה( דגוזמא. און ס'איז היפך   :או,  און דאס וואס דו שרייבסט אז ס'פועל'ט גארניט איז דאס א )אמירה

פועל'ט דאס( צי , או: האמת וויבאלד אין לימוד התורה בכלל און פנימיות התורה בפרט )מוז דאס פועל'ן

 מ'זעט דאס גלייך צי שפעטער )מסתמא חסר כאן(.

מנחה. אינדערפרי צי צו   פאר דעם מ'זאל דיר געבען א עלי'און וועגען יום הולדת וועסטו בעטען דעם שבת  

און אין טאג פון יום הולדת וועסטו געבען א פאר סענט צדקה )איני זוכר שיאמר בבקר או למנחה( און  

די סדרי הישיבה( , או:  וועסט לערנען א ענין אין נגלה און א ענין אין חסידות נוסף אף )דעם סדר הלימוד

ורה קיום המצות און אין עבודת  און דער אויבערשטער זאל דיר געבען א הצלחה'דיקן יאהר אין לימוד הת

  התפלה.

_______ 

 ( הכוונה להשליחות לאה"ק. 4



 תשפ"ב ה' י"ב אלול

45 
 

 

 והרים עיניו שאוכל לצאת. 

 כל הזמן לא הביט עלי. 

• 

 

 

 ד' אדר תשכ"ג 

 ב"ה. אור ליום ו' ד' אדר ה'תשכ"ג. 

זאלסט בעטן דעם שבת פאר דעם זאל מען דיר געבן אן עלי' אינדערפרי אדער צו מנחה; און דעם טאג פון  

סענט צדקה אינדערפרי און פאר מנחה און זאלסט )מוסיף זיין( לערנען א יום הולדת זאלסטו געבן אפאר  

איני זוכר בדיוק    –הוספה סיי אין לימוד הנגלה סיי אין לימוד החסידות )נוסף אף די שיעורים הרגילים  

( און דער אויבערשטער זאל )דיר?( העלפן זאלסט האבן א הצלחה'דיקן יאר אין לימוד ]אמר זה[   ומתי

ן אין לימוד החסידות און )אין?( קיום המצות בהידור, און עבודת התפילה בפרט. און זאלסט  הנגלה או

 ווערן א מסודר אין אלע )דיינע?( ענינים.

 . והגביה ראשו שאוכל לצאת

• 

 

 5ז' אדר שני תשכ"ה 

 בערך.  10:30ב"ה. ה', אור ליום ועש"ק פ' ויקרא ז' אד"ש ה'תשכ"ה. 

כולו פניו לדרום )ידיו הסתמכו על הברעטל(, אח"כ אמר: ביזט דאך שוין איבער  קרא הפתק בישבו כמעט  

 צוואנציק איז מסתמא לערנסטו דעם לקו"ת? )ושחוק קל עבר על שפתיו(. 

 עניתי הן אבל אמרתי בלחש, והגביה ראשו לשמוע, ועניתי עוה"פ בנענוע הראש.

 יקלופידי'? )והגביה ראשו(.אח"כ אמר: דו ביסט דאך מסתמא דער וואס טוט אין די אינצ

 ועניתי בנענוע הראש לחיוב.

הולדת, און טאן מיט א חיות און  -הולדת ובפרט נאכן יום-ואמר: זאלסטו זען טאן מער אין דעם ביזן יום

פועל'ן אויף די אנדערע וואס טוען אין דעם. און דער עיקר אריינגעבן חיות ר' יואל'ן )ועוד כמה דברים  

_______ 

יחידות" משנת ( ע"ד עבודתו בעריכת ספר הערכים חב"ד ובעריכת הנחות משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א, ראה גם ב"5

 .ה מענה פחתשכ"ז שנדפס בתשורה הנ"ל. וראה ליקוט מענות קודש תשכ"
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 ואיני זוכרם(. 

ן בנוגע צום יום הולדת זאלסטו אין דעם טאג פון יום הולדת געבן )א פאר סענט?( צדקה אינדערפרי  או

)פארן דאווענען?( און פאר מנחה, און לערנען א שיעור נוסף )אין נגלה און חסידות?( אויף די שיעורים  

ינדערפרי אדער פאר וואס דו לערנסט. און דעם שבת פאר דעם וועסטו בעטן מ'זאל דיר געבן אן עלי' )א

יום   יום הולדת, און פון  מנחה?( און דער אויבערשטער זאל דיר געבן )או: זאלסט האבן( הצלחה ביזן 

הצלחה אין לימוד התורה און אין קיום המצוות, און בפרט אין די מצוה וואס )בדידי' הוה?(   ,הולדת )אן?(

דיין ארבעט?( אין דער חסידישער אינציק  –זהיר טפי   זיין אפגעטאן  )אין  ס'זאל  לופידי', טאן מער און 

 אסאך מער ווי ביז איצטער. און אין דאס אויך בשמחה ובטוב לבב. 

פניו    –פתאום הסתובב קצת עם הפתק והסתמך על השלחן, פניו למולי מוגבה אבל כמדומני מביט בהפתק  

 מערבית דרומית, והמשיך: 

ן ס'איז פראן אויף דעם כמה העלמות והסתרים, וואס  דאס איז זייער א גרויסער זכות… גרויסער ענין או

( א גרויסער ענין, און דער ענין איז דאך ניט אז ס'זאלן בלייבן  ?דאס ווייזט )איז א ראי'?( אז ס'איז )זייער

)מ'דארף אדרבה  נאר  והסתרים  העלמות  בייקומען)(  ?די  בייקומען  זיי  או:  והסתרים,  העלמות  (…  ?די 

ברכה על השנה(. און )דאס זאל בריינגען צו?( א גוטן שידוך ווען ס'וועט קומען    )כמדומני שהזכיר עוה"פ

 די צייט אויף דעם. 

 . נראה הי' שגמר וכמדומני שהתחיל לכתוב משהו על הפתק

שאלתי, הרי עד עכשיו לומד הנני סדר א' נגלה ודא"ח וא"כ יוצא רק שעות מספר לעבודה, אז אם להמשיך  

 בלימודיי כמו ע"ע? 

 ואמר: .לה לא שמע ושאל: וואס? וחזרתי בפירוטמתחי

איך מיין… אויב די גאנצע פרייע צייט אחוץ דעם לערנען וועסטו דאס טאן, איז פראן גענוג צייט, קענסטו 

 לערנען ווי ביז איצט )שחוק קל עבר על שפתיו באמרו זאת(.

 ושאלתי, הרי עוסק אני גם בהשיחות?

 ך, ס'איז ניטא נאך וואס העלפען ארויס? ושאל: ס'איז דאך נאר איינע א ווא

 ואמרתי שישנם, אבל בכ"ז לוקח אצלי משך זמן.

ואמר: אין די שיחות דארף מען זען אריינציען אנדערע, און אויב מ'וועט דארפן וועט מען זיי צאלן אדער 

דו זאלסט  ניט  ווייניקער ארבעט פאר אייך.  ס'זאל בלייבן  וועלן דארפן, אזוי אז  זיי  וואס  אנדערע זאכן 

די   ארבעטן,  דערויף  אין  עיקר  דער  קענען  אנדערע  אבער  דעם,  אין  קענען  אויפהערן  געדיינקען  וואס 

פארצייכענען )בשעת חזרה?(, און בפרט אז ס'איז נאך אין אידיש איז נאך גרינגער. איר זאלט טאקע זיין  

די עומדים בראש אבער אזוי אז ס'זאל בלייבען מער צייט אויף דער אינציקלופידי'. אין דערויף קען מען 

רף דאך וויסן וואו צו זוכן די ענינים און צונויפשטעלן  אויך אריינציען אנדערע, אבער ס'איז שווערער, מ'דא

שבנוגע  עוה"פ  חזר  )כמדומני  מענטשען…  געפינען  צו  גרינגער  דאך  איז  שיחות  די  אין  אבער  זיי, 

לאינציקלופידי' קשה יותר(. )טאן אויך אין דעם?( און אזוי ווי ס'איז דאך מצוה גוררת מצוה איז ניט נאר  

טער, נאר אדרבה ס'וועט נאך ארויסהעלפן… )כמדומני שבאמרו זאת, עבר שחוק ס'וועט ניט זיין קיין ש
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 קל על שפתיו(. 

 והרים ראשו, ויצאתי., כמדומני אמר עוד משהו

 (. כל הנ"ל אינו בדיוק כלל וכלל)

• 

 

 6ג' אד"ש תשכ"ז 

 אד"ש. ב"ה. ]כ"ק אדמו"ר שליט"א[ ע"י רחמ"א, אור ליום ד', ]רחמ"א[ אמר לי יום ד' ג' 

 אלול. ושאל: אלול? וואס עפעס אזוי שפעט? –הזכיר זמן החתונה 

 ואמר ]רחמ"א אלי[ שזה לא הי' בתור שאלה, כ"א הודעה בעלמא לדלהלן:

בנוגע לנסיעה מכאן: אויב מ'וועט קענען ענדיקן דעם ערשטן כרך ביז פסח, איז זאל ער אוועקפארן גלייך  

והד אייר,  ר"ח  )והזכיר רחמ"א  פסח  ניט  נאך  אויב  און  נאך פסח(.  גלייך  ניין,  עוה"פ:  גלייך    –גיש  איז 

 טובה. זייערטובה נאר  מייןאוועקפארן. און ס'גייט ניט ]אן[ נארן, ס'איז ניט 

 בנוגע לסמיכה: ס'איז א גלייכע זאך. 

• 

 
  

_______ 

 ראה ביחידות מיום המחרת )צויין בהערה שלפנ"ז(. –( בהבא לקמן 6
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 הגהות על יחידות לפני ח"י אדר תשכ"ד 
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 )א( מכתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 אדמו״ר שליט״א כ״ק 

הנני להודיע לכ״ק אדמו״ר שליט״א שביום ב' ח"י אדר הבעל״ט יתמלאו לי חיים שלום דובער בן לובע  

 לאויוש״ט ואבקש ברכת כ״ק אדמו״ר שליט״א. ה אלטע טובע שנים ועשרים שנ

 , ראשונה כבר מזמן שאני רואה שכל הבנת ענין בדא״ח )ועד״ז הוא בכל דבר( אצלי הוא רק כמו בהשקפה 

  – שכשאני לומד איזה ענין במאמר הנה כמ״ש בהמאמר הוא טוב ומספיק בשבילי ואיני )יכול( להתעמק  

רק מרחף    ונילראות אם הנני מבין מ״ש בהמאמר או רק שכך כתוב בהמאמר. גם נדמה לי שא  –קצת עכ״פ  

טראכט. דברתי    איךט  ני  ,)כמו דבר שהוא לגמרי חוץ ממני(  ס׳טראכט זיך מיר  –לא שאני חושב  –י  במוח

בנוגע לזה מזמן עם ר׳ יואל שי׳ כהן ולדעתו מסוגל הנני להתעמק קצת בענין ולהבינו. לפני זה הנה האופן 

של טראכטן דא״ח אצלי הי׳ רק מה שכתוב בהמאמר )כמ״ש כ״פ מזה( ולא התעמקתי להבין ז.א. שאני 

עצת הנ״ל לחשוב דא״ח באופן אחר  והיתה    –ולא להאמין שהוא כך רק מפני שכתוב בהמאמר    –מבין  

לראות אם הנני מבין הענין גם בשכלי, ואמר    –קצת עכ"פ    –היינו טראכטן ענין שאני כבר יודע ולהתעמק  

 שיעזור לי בזה.

אז התחלנו ללמוד מצות האמנת אלקות בדרך מצותיך ושם הוא הסביר לי קצת באריכות ובעומק ההבדל  

ר מכפי שמובן בהשקפה ראשונה בענינים אלו. והנה בשעת הלימוד זאת אומרת יות  –שבין ממלא וסובב  

הי׳ לי כי הנני מבין בטוב, וגם הי׳ לי קצת געשמאק באופן לימוד זה, והמדובר בינינו הי׳ שאחשוב    נדמה

אח"כ כמה פעמים בענין זה שהסביר לי ואז נראה אם אני שייך לאופן זה של טראכטן. ניסיתי רק פעמים  

טראכטן לא הי׳ לי כבר חשק בזה, גם נדמה לי כי אין זה מועיל לי כלום. אבל הנ"ל אומר   ובשעת׳ן  יםאחד

 שזה רק לסיבת עשייתי זאת פעמים אחדים לבד. 

 ואבקש עצת וברכת כ״ק אדמו״ר שליט״א. ]...[ 

 

 )ב( ר"ד מהיחידות כפי שנרשם מיד לאח"ז 

געווען בעסער ווען דו וואלסט זיך דורכריידן וועגן דעם ענין פון )טראכטן?( חסידות בהעמקה, וואלט  

אויך )ניט נאר( לערנען מיט א חבר וואס לערנט בהעמקה און אויך איבערריידן און דו וועסט הערן ווי  

און זאלסט לערנען אזעלכע מאמרים וואו    וועט דאס דיר אפשר אויך אריינציען אין דעם ענין.  ,יענער רעדט

ענינים ב די  זיך ארום  הרחב הביאור )דער עיקר( אין דעם שווער׳ס מאמרים און אין דעם רבי׳ן  ס'רעדן 

ווי  ווי ער רעדט אדער  וואס לערנט מער בהעמקה און הערן  נ״ע׳ס, און דער עיקר לערנען מיט א חבר 

וועט דאס דיר אפשר אויך אריינציען אין   ,בהרחבה?()  ?(אנדערע רעדן צווישן זיך ענינים )אין חסידות

 אדער אזוי ווי ער.  (ם)סט וועלן מאכן בעסער פאר יענעדעם, דו ווע

 )כמדומני שהי' עוד משהו שהתחיל און דער עיקר כו׳(.
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  און בנוגע צום יום הולדת )וועסטו געבן צדקה אידנערפרי( איז דעם שבת פאר דעם וועסטו בעטן מ'זאל 

( און אין דעם טאג פון יום הולדת אם אמר אינדעפרי אדער צו מנחה  (בבירור)געבן אן עלי' )איני זוכר   דיר

וועסטו געבן )א פאר סענט?( צדקה אידערפרי און פאר מנחה, און דער אויבערשטער זאל דיר געבן א 

הצלחה'דיקן יאר אין לימוד הנגלה און לימוד החסידות, און קיום המצות בהידור און אין עבודת התפלה  

א לייכטערער נצחון )א גרעסערער?( אין מנצח זיין דעם  און ס'זאל )וועט?( זיין    –  הפסיק רגע והמשיך   –

 מלחמת היצר אין אלע ענינים וועלכע דו שרייבסט. 

 הפסיק רגע ואח"כ הרים עיניו שאוכל לצאת. 

 כל הזמן לא הביט עלי. 

 . הא']על ענין[ אח"כ  ,השני]על ענין[ ענה 

 כל הנ"ל איני זוכר בבירור.

 

 ר"ד מהיחידות, עם הגהות בכתי"ק )ג( מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א ובו 

 כ״ק אדמו״ר שליט״א 

וועגן דעם ענין פון )טראכטן?( חסידות בהעמקה, וואלט    :ביחידות היום אמר לי כ״ק אדמו״ר שליט״א

וואס לערנט בהעמקה און אויך איבערריידן און  גוט  בעסערגעווען   דו לערנסט מיט א חבר  ַ  ווען  דו    זא 

דיר   דאס  וועט  רעדט  יענער  ווי  ענין. או  אפשרוועסט הערן  דעם  אין  אריינציען  זאלסט לערנען    יךאויך 

( אין דעם שווער׳ס רוב  עיקר?אזעלכע מאמרים וואו עס רעדן זיך ארום די ענינים בהרחב הביאור )דער  

נט מער בהעמקה )ממני( דער עיקר לערנען מיט א חבר וואס לער  און  .מאמרים און אין דעם רבי׳ן נ״ע׳ס

און הערן ווי ער רעדט אדער ווי אנדערע רעדן צווישן זיך ענינים )אין חסידות בהרחבה?( וועט דאס דיר 

דו וועסט וועלן מאכן בעסער פאר יענעם אדער    מתוך שלא לשמה בא כו׳אויך אריינציען אין דעם,    אפשר

הו בהתחלת התיבות: און דער עיקר כו׳ אבל אזוי ווי ער )כמדומני שאמר כ״ק אדמו״ר שליט״א עוד מש

 איני זוכר מה(. 

 א( האם הנ"ל נכון?

ב( בהפתק הזכרתי שהתחלתי )עם ר״י שי׳ כהן( בענין ממלא וסובב, בהתשובה נאמר לי ללמוד מאמרים  

בכלל שבכל ענין הנה כדי  ו  אוהכוונה על ענין ממלא וסובב    האםכאלו שמדובר הענינים בהרחב הביאור,  

היינו שאלתי אם היתה כוונת כ״ק אדמו״ר שליט״א שאמשיך בענין   –ההעמקה צריך להיות הנ"ל    שיהי׳

 ענין בהרחב הביאור?  כלממלא וסובב או שזהו תשובה כללית ששם מדובר בכלל 

  פסקערלי  חיים שלום דובער
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 הגהות
 7שיחת ח"י אלול תשי"ז 

 שכ"ג( ח"י אלול ת)י"ל  הגהה ראשונה

_______ 

 .פרסוםהכתי"ק ל  מיצילועל מסירת  חאניןשי'  שניאור זלמן יצחק יהושער'  תודתנו נתונה להרה"תואילך.   1136ע'   בלקו"ש ח"ד  הנדפס( 7
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 ]סעיף ח )א([ 

 

 כפשוטו וס'איז ידוע אז דער אלטער רבי פלעגט רופן דעם בעש"ט "זיידע".  

 . מיט א כ"ף הדמיוןילדו"    כאילואון דעריבער איז עס נאר "

 דער אלטער רבי אבער ]תחילה נכתב "אבער דער אלטער רבי" וכ"ק אד"ש תיקן כנ"ל[ 

 ר' ברוך מעזבוזשער  בנוגע אויף און נאך מער: ס'איז ידוע וואס ער האט געזאגט  

 בגשמיות וועלכער איז געווען דעם בעש"ט'ס א אייניקל 

 אז דער אמת'ער אייניקל איז ער )דער אלטער רבי(,

 ווי   על דרך פונקטדער ביאור אין דעם בקצרה: "הצדיקים דומים לבוראם".    און

 ות  יגעגעבן זיין עצמ אריינאפאז ער האט 

 ות יזייער עצמ  אריין אפאז זיי גיבן 

 געגעבן אריינאפהאט דער בעש"ט 

 .קינד בן צו א  אפילוווערט ניט איבערגעגעבן  

 אייניקל. אמת'עראיז ער דער  

 דער יחוד פנימי ועצמי  ביז אז  און
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איז אין    –ביידנס יום הולדת    –פארבונדן מיט עצמות  , וואס גוף איז  בגוף הגשמי וואס לידתם  

וכ"ק אד"ש העביר   כו''",  לידתם  הולדת  יום  ביידנס  "וואס  נכתב  ]תחילה  זעלבן טאג  דעם 

 התיבות "ביידנס יום הולדת" שיהיו כנ"ל[ 

 

 ]סעיף ב[ 

 

 משלים דעם זיידן  אויך און ער איז 

 ( 11ונאמר עטרת זקנים בני בנים *תורה מחזרת על אכסניא שלה". ה

 ות פון בעש"ט יער האט גענומען די עצמ 

 ניט שייך צו הבנה והשגה  , לכאורה,וועלכע זיינען

ביז אז יעדערער זאל עס קענען פארשטיין אפילו אין שכל אנושי ]תחילה נכתב "ביז אפילו אין  

 ר התיבות "אפילו אין שכל אנושי" שיהיו כנ"ל[ שכל אנושי אז כו'", וכ"ק אד"ש העבי

 נמשך א העכערער אור   אין אירן כח, און דורך דעם ווערט  רטיפע  גארמוז מען דערצו האבן א  

 

 ]סעיף ג[ 

 

 ניט מובן   אינגאנצןולכאורה איז דאס 

 דאס קומט    אז  :נאר דער פירוש איז
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 "קולע אל השערה"  –  אויפטו אן נאר ביים אלטן רבי'ן איז דערביי געווען 

 ןיכטויהאט אט דער אור געל 

"בריחוק מקום )גשמי( כמו בראי' ממש, בקירוב מקום" )פון  וואס דערפאר האבן זיי געזען  

  ת, אבער דאך דער אור ביי זיי ניט געווען בהתיישבואיז    גאר ווייט פונקט ווי פון דער נאענטן(,

 דער אור מאיר געווען בהתיישבות  אט  אבערביי דעם אלטן רבי'ן האט 

 אור   ַאן דעראון בכדי אז 

 אליין דעם אור  פון מצדאיז עס ניט 

 ם ינושא אלע הפכי
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 אויף די גילויים דלעתיד  אויך איז ער דא מרמז 

  ם ביז צו  –התיישבות אור בכלי  אין אן אופן פון    –און דאס קומט אין שכל פון נפש האלקית  

פון    הבנת אופן  אין  הבהמית,   .  . ביז  האלקית,  "נפש  נכתב  ]תחילה  הבהמית  נפש  פון  שכל 

– אין אן אופן פון התיישבות אור בכלי    –התיישבות אור בכלי", וכ"ק אד"ש העביר התיבות "

 " שיהיו כנ"ל[ 

 אין גשמיות  בלויזא אייניקל 

וכ"ק    ר אייניקל'דיקערוחניתבל  ואייניק ן  בין א נכתב "א רוחנית'דיקער אייניקול"  ]תחילה 

 אד"ש תיקן כנ"ל[ 
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 [ 1]הערות ע'  

 

 מכתב כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ב( . . וראה גם 8

ז"ל  ו והיא   הבעש"ט  תורת  ( היא          .  . שבט  יו"ד  בשיחת   )נתבאר 

 בפ"ע בעלון)  כמדומה נדפס –>

 ט. ב"ר רפס"ג. ( משלי יז, ו. אבות פ"ו, 11*

שלא הראה מופתים, כי מופת שייך    שהוא אור עצמי ו של רבינו הזקן  י ת ו( . . ואדרבה, ממעל 14

וראה גם התמים  .  ( 167למופתים )תו"ש ע'    זקוק   צריך אור עצמי אין  ש   רק באור מתפשט אבל

ע'   מדו שלם" בשעת  ומד על עו"עש משה רבינו  החילוק ש ויש לבאר שהוא ע"ד    –  (.30ח"ב 

 ן םהנבואה ולא כשארי הנביאים שהיו יראים ונבהלים ומתמוגגי

  ותיםכי המדריגות היותר נעל
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 [ 2]הערות ע'  

 

ראה ד"ה פדה בשלום תרפ"ה: )בשם אביו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, יט כסלו  [ 20הערה 

 התגלות הבעש"ט ו"  עט(
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 ( 'ד חלק  בלקו"ש)נדפסה  שני'הגהה  

 ]סעיף ח[ 

 צח,ב.    תו"א מג"א
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 )חלק העליון( האט צוגענומען די ווערכושקע 
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 ]סעיף ט[ 

 ווי דורך תורת החסידות הכללית אפילו העכער 
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 ]סעיף י[ 

 וואס ער האט פריער געזאגט ]בתחילה נכתב "געזאגט פריער" ותיקן כנ"ל[ 
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 *43צוגעקומן איז ביי דעם אלטן רבי'ן 

 דער אור האט מאיר געווען ]בתחילה נכתב "האט דער אור מאיר געווען" ותיקן כנ"ל(  

לפי' הפשוט דתיבת  43 ע"פ המבואר בכ"מ    –גם" )שזהו הוספה על העיקר הקודם(  ,, * אין בזה סתירה 

לאחר פטרבורג". וראה ג"כ  ,, שההמשכה בשכל, ה"ז התלבשות בשכל ואין האור מאיר כ"כ וכו'. ובפרט  

 שיחת י"ט כסלו תרסח )בס' תו"ש(.
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 ים פון גשמיות מיט רוחניות ינתחבר ווערן די צוויי הפכ

 אפילו " בשרונגלה כבוד הוי' וראו כל ,, 
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 8(בהוספה לשיחה הנ"ל  )י"ל הגהות על מכתב י"ג אלול תשי"א

  

_______ 

 .1351ד ע' בהוספות ללקו"ש ח"  ( ונדפס8
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 ]סימן להפריד התיבות[ פעולת ח"י אלול היא להכניס 

 אין מקבלת טומאה  שהתורה

 ם וההשתלשלות . . ללב של

 מתפללים   כאחדכולנו כאו"א ווביחוד בימים אלו, אשר 

 פנימיות הלב  אחר

 ולהחתם ב להכת

 ________ 

 וע"ד הדוגמא המובאת )אף כי לענין אחר( דאור השמש המאיר באשפה.לחלק בין טומאה לירידה לקליפות,  

 . . ביוהכ"פ:בר"ה 
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 בטאון חב"ד הגהות על 

  )חוברת עשירית( "מבית רבנו"

 
 

 

 

 , וכתב:עט של הרב אוריאל צימער ע"ה(-)שם כ"ק אד"ש סימן בעיגול שם הכותב "א. גיטלין."

 ספרותי שמשתמש בו במכ"ע, כמובן. -אין כדאי להשתמש כאן באותו השם
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 העומר הפרסום בקצירת  בספירתלהוציא מלבם", כגון "

 עם משיח צדקנו בב"א. האמתיתואח"כ נעלה לארץ ישראל  

 שליט"א עם כל הקהל את ספר התהלים,כ"ק אדמו"ר אמרו עד גמירא  סיים ולאחר חצות לילה 

 שאין כל ערך לצעצוע  ומביןוהאב אף שיודע  
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 אשה קשת רוח אנכי  כי 
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 א()חוברת י "זריחת אורו של הבעש"ט"

  

 התנגדו להבעש"ט ותלמידיו ששעמדו בהתמרדותם ו אותם החלקים שבעם ישראל

"ההיסטוריונים" עד סוף קטע המתחיל "מכלולי סממני"  כ"ק אד"ש סימן להוציא מתחילת קטע המתחיל  

 ( 2)בעמוד 
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במרחקים   שם,  שראה  וכו'ואמר  סוס  של  ורגליו  אדם  של  הוא  שראשו  משונה,  עוף   מין 

 דבר נפלא ותמוהכ"ק אד"ש רשם בצד: 

 הדבר  עוףלאחר זמן אירע שבא אותו 

 



 תשפ"ב ה' י"ב אלול

77 
 

 

 

 

 



 ברוין שיחיו  וחנה ליבא שלמה זלמןשמחת הנישואין של תשורה מ

78 
 

 

  

  "יניקה וקטנות"והיתה אז עדיין בבחינת חכמת הקבלה . . 
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 קטעי יומן שנת תשמ"א 
 : ליל ש"ק פ' נח, בדר"ח מ"ח

אד"ש נכנס לקבלת שבת )והבימה כבר לא הי'( והגיע למקומו, פנה אל העם והתחיל לנגן ניגון אביו זצ"ל  

ובעת התנועה הידועה רמז שימשיכו י' פעמים. אחרי התפלה התחיל לנגן "אך צדיקים" ועמד במקומו משך 

 .שעמדו סביבו והמשיך בהניגון ויצא ועשה בידיו הק' להילדיםזמן 

 :יום ש"ק פ' נח, בדר"ח מ"ח 

בעת ההתוועדות דיבר ע"ד מעלת בדר"ח וההוראה מזה. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה כה גו' השמים כסאי 

את   אד"ש  הרכין  נאו"(  משיח  וואנט  "ווי  שניגנו  הילדים  על  )כשדיבר  השיחות  א'  אחרי  הק' גו'.  ראשו 

שלמטה מהשולחן שלו ורמז שינגנו ניגון זה. ועשה בידו הק' משך זמן מה. בא' מהשיחות אמר:  להילדים

שיוסיפו בלימוד פסוק א' כו' ונתינת הצדקה בכל יום וכ"ז בשמחה. בסיום ההתוועדות אמר שינגנו תיבות  

תן המזונות להר' משה ירוסלבסקי שי'  "אתה יצרת" כו' עם ניגון "אתה בחרתנו". התחיל לנגן "ניעט ניעט". נ

 . בשביל האורחים שעוד נמצאים כאן

 : ב' מרחשון

יקש תניא עם  ב  הנ"ל .ונתן לו אד"ש "שלום", ואיחל לו הצלחה בשנה הבאה פגש אד"ש אצל ביתו. . .  

ש:  "אד .הנ"ל: בוודאי אם מבקש ?בהתניא  –האיש שרוצה ליתן לו    –אד"ש: האם ילמד   .חתימת אד"ש ע"ז

ישיבה עם תלמיד, שפעם ראש  ע"ד  לו מעשה  כל   סיפר  לו  נתן  ותלמידו  לביתו  הר"י לתלמידו  אחת בא 

וכן הראה כו'  מפני שהוא חשב   הענינים  מזה  רצון  אי שביעות  לו  הי'  הר"י  גאלדענער ש"ס.  לו  שיש  לו 

ובמילא בדוקא בהש"ס  חדש שילמד  כמו  ישאר  ...  . לא  בין  ב...  מחלוקת  שיש  ע"ד  עורר  אד"ש: הנ"ל 

 ...המחלוקת ע"ד "מי בראש" כבר התחיל בימי דוד המלך ואין זה חדש

 : ש"פ לך לך, ח' מרחשון

בעת  שצ"ל  ההחלטות  ע"ד  בארוכה  דיבר  ה'.  בעבודת  לך"  ד"לך  ענין  ביאר  ההתוועדות  בעת 

יחות  ע"ד חינוך ונישואי תערובת כו'. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה ויאמר גו' לך לך. בהמשך הש הקאנווענשאן

לרקוד כנגד משיח, במילא צריכים עכשיו איזה "טריינינג" בזה,  קרוב לבוא וצריכים אמר: מכיון שמשיח

במילא יהי' ענין השמחה גדולה בכל יום. לר' ... )שרצה לסדר שהילדים שלמטה מהשולחן יצאו משם( אמר  

הרבה געשמאקע ביטויים אי רגילים.  און זיי זיינען צבאות ה'. בהמשך השיחות היו   זיינט ציוויליע אד"ש: איר

 (.6:05בסיומו צוה לנגן "מלכתחילה אריבער" )י' פעמים(. )
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 : י' מרחשון

עשה אד"ש    -ב"זאל" )בהתאם להוראת אד"ש בהתוועדות הנ"ל( , כשרקדו770אחרי מעריב, בעת צאתו מ

 . בהאולם( לאות של שמחה בידו הק' )להעומדים

 : י"ז מרחשון

השיחה דש"פ לך לך. וע"ד ענין השמחה הוסיף בפנים שאי"ז כדוחה את הקץ כו', כ"א זהו ע"י הגיה תוכן  

 .תומ"צ

 : יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע –אור לכ"ף מרחשון 

פתח ההתוועדות במאמר ד"ה ויהיו חיי שרה גו' )עטר"ת(. בהמשך השיחות דיבר ע"ד שכ"א יצייר את 

ושומע עוד הפעם אמירת עשרת הדברות כו'. וכן התבטא פעם שכ"א יצייר  עצמו כאילו עומד אצל הר סיני  

שנמצאים   לדבר שבהזמן א"ע בהיותו כאן )בההתוועדות(: "אט איז ער און אט איז דער רבי נ"ע". כן הרבה

 כאן צריכים לשכוח אויף דעם אייגענעם מציאות כו'. 

 :יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע  –כ"ף מרחשון 

 .)לא בתיבות( מסכת א' )הקטנות( בתוכן יהא בקיבמענה לחתן שכלתו היא בת כהן: 

חשוב גם  חלק כשיהי'  מענה כ"ק אד"ש לא' על שאלתו אם להדפיס הערותיו ל"לוח היום יום" בקובץ א':  

 .כפשוט בכמות )מספר ע'( כדאי הדבר

* 

 ש"ק פ' וישב: 

מהתיבות "פדה בשלום". מאמר כעין שיחה ד"ה וישב יעקב בעת ההתוועדות דיבר בארוכה ע"ד ההוראה  

גו'. בא' מהשיחות אמר להילדים שיתחילו לנגן "ווי וואנט משיח נאוו". עשה בידו הק' לאות של תגבורת 

 (. 4:25השיר. )

 כ"ג כסלו: 

 הערב נכנסו אצלו האורחים כו' ליחידות. 

דולר ואמר לה שכשתגיעי לאה"ק תחליפי בשביל ( אשה )מברזיל( שכתבה שנוסעת למקסיקא נתן לה  1)

צדקה. והיא מתמי' היאך אד"ש יודע איפה נוסעת? הרי לא הודיעה לאד"ש מזה כלום שחושבת לנסוע גם 

 לאה"ק...
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( ילד בר מצוה מפרס נכנס לאד"ש עם תפלין שלו ואמר לאד"ש שרוצה שאד"ש יקח התפלין בידו  2)

אד"ש התפלין ואמר לו: שעד עתה הי' לו ציווי )אחריות( להקב"ה  הק' )שזה בתור ברכה בשבילו( ונקט  

 להניח תפלין, עכשיו יש לך אחריות אלי )ג"כ(.

( ה"ז טירחא  1בשתים:    –( א' שאל לאד"ש ע"ד שרוצה להעתיק דירתו מאה"ק לכאן וענה לו אד"ש  3)

 ( מה צריך לזה הרי משיח בא בקרוב. 2גדולה. 

נכנס ושאלה4) ווארט" משם וסיפר לאד"ש שבשעה מאוחרת ( א' )מירושלים(  ו אד"ש לספר א "גוט 

 בלילה כשהולך לישון שומע עוד ה"קול תורה" בביהמ"ד )תורת אמת(.

דולר בכדי מען זאל ניט פארגעסן )ע"י רוב    2( א' )מירושלים( נכנס ואמר לו אד"ש בתחילה אתן לך  5)

ל, א איד גייט שלאפן הערט ער דעם קול תורה...  הדיבור(. אח"כ אמר לו אד"ש: ששמע מא' )מירושלים( כנ"

הא' נכנס שאל לאד"ש ע"ד שרוצה לבנות עוד בנינים כו' ואמר לו אד"ש: איך בין א גרויסער חסיד פון בויען  

כו' ובמילא תוסיף עוד כו' וואס מער. ומכיון שבשבוע הבא יהי' מסיבה בשביל המוסד )והביט אד"ש על 

ו צוויי האבן )מיר( זיך געקאכט וועגן בויען כו'. ודיבר אד"ש שיכניסו עוד א' השעון( תספר להם אז צען צ

 וואס זאל ארייבריינגען א קאך אין נגלה ואיני גורע ח"ו מאלו שישנם כבר.

( א' )מברזיל( נכנס וסיפר לאד"ש שהיות שיש לו תאוה חזקה לעשן וזה מזיק להבריאות במילא מוסר  6)

  – נוצן דעם קאך אין תומ"צ. והמשך הסיפור בב' נוסחאות: הא'  סער זאל אויהסיגרטן לאד"ש וענה אד"ש:  

כשיהי' לו תאוה חזקה כ"כ    – שכשיפטור מתאוה הלזו יכתוב מכ' )לאד"ש( ואשלח הסיגרטן בחזרה. הב'  

 שאינו יכול להתאפק וועט איר שרייבן א בריוול וועל איך אייך שיקן א סיגרט )כ"ז בלי אחריות כלל(.

א' נכנס ושאלהו אד"ש מה לומד ואמר פ' ויצא ושאלהו אד"ש ע"ד יעקב אבינו... וכן שאלהו אם  ( ילד  7)

 . promotedואם כבר  badgeהוא ב"צבאות ה'" והאם יש לו 

( א' נכנס ושאל לאד"ש אם יכנס לפוליטיקה ואמר אד"ש שמספיק שאחותו עוסקת בזה. ואמר הנ"ל  8)

דתיים לשם( שרוצה עידוד מאד"ש וענה אד"ש: אני תובע!    לאד"ש )שעוסק במוסד ומכניס כמה מורים

הנ"ל: יש לו נחת מבית ספר שלו )כנ"ל(. אד"ש: נחת?! מען דארף שטרעבן! וכמ"ש בשמים ממעל ועל 

)העכער(, משא"כ –הארץ מתחת, שבענינים של שמים   וואס מער  להיות  להיות השאיפה  צריך  רוחניים, 

 פרידן ממה שיש לו כבר, ממה שא' שלמטה ממנו. בענינים של ארץ צ"ל מתחת, זיין צו

* 

 ש"פ בשלח, שבת שירה: 

שיחה א': מעלת השבת שאחרי היאצ"ט. לא אמר מאמר. הכרזה ע"ד מלוה מלכה.    –בעת ההתוועדות  

אמר )לאחרי שא' הכריז באנגלית(: משה רבינו אמר מתחילה התורה בלה"ק ואח"כ בע' לשון, מכיון שאין  

כ"פ לאחרי שהכריזו בע' לשון יכריזו ג"כ באידיש. אחרי ההכרזה אמר: )שיהי'( בשירה  הרי ע  –לדמות אליו  

 ובזמרה.
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 אור לט"ו בשבט: 

התחלת ההתוועדות ע"ד הלימוד מט"ו בשבט. בענין אכילת פירות ביום זה. ביאור א' מהערות הת' )ע"ד  

ניגון הכנה, אדה"ז, ניע דזשוריצי, ניעט  השושבינין(. טעם )בין השיחות( ענב א'. לא אמר מאמר. בסיומו  

ניקאווא. בצאתו לקח כל האגרות שהיו מונחים בהקערות של פירות )שהניחו על שולחן אד"ש( ושם אותם  

 בתוך )סיום( סידורו.

 ט"ז שבט וכן י"ז שבט: 

 קיבל אנשים ליחידות.

טע מיליאן, -2ויך וועגן די  ( אמר לא' )ברזיל( איר האט שוין א מיליאן מצות איר דארפט זעהן טאן א1)

מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, והדוגמא לזה מי שאוכל קצת קריגט אן אפעטיט אויף עסן מערער. הנ"ל 

 אמר לאד"ש: ווי וואנט משיח נאוו, וענה אד"ש נאוו ממש.

בשפת  2) רק  שדיברו  מברזיל  שנכנסו  כמה  היו  הנכנסים  בין   )Portuguese    בכדי עמהם  א'  ונכנסה 

, בפעם הראשונה כבר נתן אד"ש דולר אלי' ואח"כ נכנסה עוה"פ, נתן לה עוה"פ דולר ואמר שזה  לתרגם

 בשביל "קאמישען".

( א' נכנס ממדינת דרום אפריקה ודיבר עם אד"ש ע"ד נושאים שונים וביניהם: הנ"ל )רב שם( מכין  3)

חנפ'נען?! גם דיבר עם אד"ש ע"ד אברכים שיסעו  דרשותיו משיחות כ"ק אד"ש ואמר אד"ש: דו ווילסט מיר  

מדבר הרבה ע"ד שליחות והוא רואה שאי"ז פועל אצלם   הרי אד"ש לשם ויש לו קושי בזה ובכלל אינו מבין

כו', ואמר אד"ש: שיש לו כמה מנהגים שרוצה ללמדם )ואי"ז בקל(... כן סיפר לאד"ש שכמה אינם רוצים 

בר עם אד"ש היאך שזה באותיות של ממון עם כמה פרטים ואמר אד"ש לנסוע מפני הממון כו' והתחיל לד

לדרום  מא"י  נוסעים  שהרבה  מה  ע"ד  אד"ש  אתו  דיבר  כן  פשוטים...  באותיות  להם  להסביר  שצריכים 

 אפריקה.

( אחרי שכבר נגמר הכניסה ליחידות באה קבוצה א' מאנגלי' )משפחה( ונכנסו לאד"ש ביחד ואמר  4)

מבאר ענין החתונה )הם עשו חתונה בנ.י.( ע"פ חסידות. כן איחלו לאד"ש שינהיג להם אד"ש שיחה שבו  

כלל ישראל עד משיח, ואמר אד"ש יע דער אויבערשטער גיט כח, וביאר שע"ד הכל בידי שמים כו' שהקב"ה  

 צריך לישראל כביכול עד"ז ע"ד חינוך בניו ובנותיו דארף איך צו אייך אנקומען... 

הביט איזה פעמים אחורי המרכז )בחצר( והת' היו שם    770חצות הלילה( בצאתו מביום י"ז שבט )אחר  

 ואח"כ רמז בידו הק' והתחיל לנגן: "ווי וואנט..." ורמז עוד שימשיכו לנגן וכה עשה עד הכנסו להמכונית.

 ש"פ יתרו:

ת הלב. התוועד. ביאר מה שהתוועדות נוספת פועלת ושייכותו לפ' יתרו. לא אמר מאמר. נכנסים לשנ

 (.5:45בסיום ההתוועדות צוה לנגן ה"בינוני". )
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 שנות הכ"ף 
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 ראשית  
 שנות הכ"ף 

מוצאי חה"פ  
 שלהי שנות הכ"ף 
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מוצאי חה"פ  
 תש"מ 

 תשמ"א 
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מוצאי שמח"ת  
 תשמ"א 

 כסלו תשד"מ 

ראשית שנות  
 המ"ם
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 תשמ"ח 



 תשפ"ב ה' י"ב אלול

89 
 

 
  

 תשמ"ט 
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 קיץ תנש"א 
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 ערב ראש השנה תשנ"ב   

 קיץ תנש"א 
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 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

• 

 לזכות 

 שלמה זלמן  החתן הרה"ת

 חנה ליבא והכלה

 ברוין  שיחיו

• 

 יה"ר שיבנו בית בישראל

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה 

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה 

 זוהי תורת החסידות 

 שליט"א  לנחת רוח כ"ק אדמו"ר

• 

 הוריהם   נדפס ע"י ולזכות

 ברוין שיחיו  יהודיתו  ישעי' יוסף הרה"ת

 חסיד שיחיו טליא והלוי  משה מיכאל מנחם מענדל והרה"ת

 
 


