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לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א

חלק מהחומר שבתשורה זו
באדיבות מערכת רבי-דרייוו
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בס"ד.

פתח דבר
שמחים אנו להגיש בפני קהל התמימים ואנ"ש ,אשר התכנסו כאן מרחבי אירופא
במשך השבת – ע"פ ובהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנת תשמ"ו,1
ובלשונו הק' "בקשה נפשית" ,להתכנס בשבת הסמוך לחג השבועות באופן ד"שבת
אחים גם יחד" -
תשורה מיוחדת במינה ,הכוללת שלל גילויים נפלאים הרואים כאן אור
לראשונה.
חלק מדהחומר שבתשורה זו הינו באדיבות האתר "רבי דרייוו" ,ותודתינו נתונה
להם וזכות הרבים תלוי בם.
*
התשורה שלפניכם מחולקת לשלושה שערים:
א) שער הכתי"ק – בו צילום כתי"ק בפרסום ראשון.
ב) שער התמונות – בו כמה תמונות מיוחדות.
ג) שער היומנים – בו כמה יומנים מיוחדים ונדירים .ובפרטיות:
( )1יומן מפורט מתמוז-מנ"א תשמ"ט ,שנכתב ע"י א' התמימים ב.770
( )2מכתבים שכתבו תלמידי התמימים באהלי תורה וב 770לחבריהם הנמצאים
בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א בישיבת תות"ל ברינוא.
מתוך מכתבים אותנטיים אלו ,שנכתבו ע"י הבחורים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לחבריהם הנמצאים בשליחות מעבר לים ,אפשר לחוש בגודל הקאך והצמאון,
החיות והגעשמאק ,בכל תנועה ובכל פיסת מידע הקשור עם כ"ק אדמו"ר שליט"א.
*
כל הנ"ל נערך ע"י הת' דובער שי' נמירובסקי ,מהתלמידים השלוחים בישיבת
ליובאוויטש מנשסתר.
____________

 )1ש"פ בחוקתי – לקו"ש חכ"ז ע'  297ואילך .ומהדו"ב בלקו"ש חל"ב ע'  261ואילך.
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תודתינו נתונה לכל אלו שעזרו בכל שלבי הכנת התשורה לדפוס.
*
ויהי רצון ,שכמו שאומרים בקאפיטל קי"ח שהתחילו לומר בי"א ניסן ש.ז" .מן
המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה" ,ואין לך מיצר גדול יותר מקרוב לעשרים-
וחמש שנים מאז ג' תמוז תשנ"ד ,ובקרוב ממש נזכה להתגלות מלכינו משיחנו כ"ק
אדמו"ר שליט"א ,שאז יהי' "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" ,בגאולה
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!
מוצש"ק בחוקותי תשע"ט
שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
ברינוא ,צרפת
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שער כתבי יד קודש
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מענה למכתב מתאריך ה' כסלו תשנ"ב ,בו כתב א' ששלח מכתבים בצירוף מאמרו בנושא
מדינה פלישתינית לכמה מפעילי הליכוד ,ושבכוונתו לשלחו גם לכל חברי מרכז הליכוד:

נת והמצו"ב לאחרי מנחת יום ד' ,ואזכיר עוה"פ עה"צ ()1
מה שנשתנה שאומרים בגלוי מה שהי' ברור בלאה"כ  -שענינם מדינה
פלישתינאית ובירתה ירושלים כולה ויחלקה
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שער התמונות

י"ט כסלו תשל"ח ,בו התוועד בביכהנ"ס למטה בפעם הראשונה מאז שמע"צ

י"ד אלול תש"מ
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חוהמ"ס תשנ"ב
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הושענא רבה תשנ"ב

מוצאי שמח"ת תשנ"ב ,בעת אמרית קדיש
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שער היומנים
יומן מפורט מתמוז-מנ"א תשמ"ט
יום ב' אדר"ח תמוז
היום הי' נצחון המנורות המרכזיות.
יום ג' א' תמוז
לאחרי תפילת מנחה נגש האדמו"ר מזלוטשוב המעורר נגד טלביזי'ה ליד ארון
הקודש ונתן לרבי ספר שחיבר ,הרבי בירכו בהצלחה וכן לשמשו ,ובשו"ט" ,יאריך
ימים על ממלכתו".
יום ד' ב' תמוז
לאחר תפילת מנחה חילק מטבעות גם לקצת בחורים שעמדו למעלה.
הערב היתה חתונת ישראל לנדאו ,ובערב באו כ"כ אישי ציבור .לפני תפילת
ערבית לאחר שבירך החו"כ עשה שלום בראשו לנוימן מגור.
לאחר תפילת ערבית ליד המעלית למטה ניגש קרול גיסו של הרב לנדאו והציג
את בנו שהוא סוכן נסיעות (הנ"ל קיבל הוראה לפני ג' שנים שלא לעזוב ובכ"ז עזב,
וכעת חזר לזה) ,ושאלו הרבי "ער האט דאך א פליגלאנט" וענה אביו שחזר כבר.
ובירכו הרבי בהצלחה והוסיף שיהי' תפילת הדרך בכרטיסים .לאחרי שנכנס למעלית,
יצא עוה"פ ואמר "איר זייט דאך א מחותן קומט א מז"ט אויף די חתונה" ,וחזר
למעלית.
למעלה פנה לנוימן ושאלו "וואס הערט זיך דארט" (עם האדמו"ר מגור) .וענה
הנ"ל שמרגיש יותר טוב ,ושאלו האם מחלק פירות ,הנ"ל ענה שכן וכבר מקבל קצת
אנשים  100 -אנשים .ואד"ש סיים "זאל זיין א התחלה טובה" ,ונכנס לחדרו.
יום ה' ג' תמוז
כשחזר מהמקוה ,בשעה  ,12:30נשאר במכונית כמה דקות כשהוא מדבר עם ר'
בנימין קליין (הנהג).
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יצא לאוהל בשעה  1:10וחזר בשעה  ,10:30לאחרי תפילת מנחה וערבית אמר
שיחה קצרה של  10דק' .בעת חלוקת הדולרים שאל את הרב לנדאו על בנו החתן
"ער איז דער חתן?" ונתן לחתן עוד דולר (עבור הכלה?).
עבר שם מנדלסון שמשו של האדמו"ר מאמשינוב וכשהריל"ג הציגו ,אמר לו כ"ק
אד"ש "א ישר-כח אויפ'ן גרוס" ושאל "ס'איז א דרך ארץ מאכן דיר א שליח פאר
צדקה פאר'ן אמשינוו'ער רבי?" וכשהנ"ל שתק חזר אד"ש על שאלתו "דאס איז
מכבודו פון אמשינאוו'ער רבי וכו'" .הנ"ל שתק ,ואד"ש נתן לו עוד דולר באומרו
שהוא עושהו לשליח לאמשינאוו'ער רבי שיתננו לצדקה (מעניין היחס המיוחד
ובפרט בלילה).
יום ש"ק פ' קרח ה' תמוז
כשירד לתפילת שחרית לחץ ידו של הד"ר ווייס (השוהה כאן בשבת ורואים
שחייך לו כו"כ פעמים) באומרו "גוט שבת" ,ואח"כ שאלו באנגלית אם יש מקום
לאכול ,הנ"ל ענה כמובן בחיוב.
לפני קרה"ת כשהוציאו הס"ת הורה באצבעו הק' לילד שעמד שם שילך לנשק
את הס"ת.
בהתוועדות הי' סגנון חדש-מחודש של שיחות קצרות ,היו  5שיחות קצרות
ותוכנן מעניין.
בשיחה הרביעית ע"ד לזעוק "עד מתי קץ הפלאות" ,הקהל החל לזעוק "עד מתי"
ולאחרי שהחלו לנגנו עודד השירה ,וכן בין שאר השיחות היו מחיאות-כפיים.
בחלוקת המשקה הי' הסדר כנהוג בשבתות האחרונים ,אמר לילד א' לומר לחיים.
ההתוועדות נסתיימה בשעה  3:35בלבד.
לאחרי תפילת ערבית נכנס לחדרו הד"ר ווייס.
מתשובות הרבי ששמעתי לאחרונה:
הרי"י העכט רצה לערוך סדרים ציבורים ברוסיא ,וכ"ק אד"ש ענה לו שלא יעשה
מפני שיכול להיות שהמצב ברוסיא ישתנה לרעה ,ואזי האנשים שישתתפו יסבלו
מכך כו'.
ילדה או בחורה א' מאנ"ש כתבה לרבי מכ' לפני י"א ניסן ורצתה לברך את הרבי
אך התביישה בכך כו' ,ולכן החליטה על סוג "צופן" חדש (ע"ד א"ת ב"ש) ,ובאותו
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צופן בירכה את הרבי .לאחר זמן קיבלה מכ' מהרבי ובו כותב לה תודה על ברכתה -
על אותו צופן שהיא כתבה.
כ"ז נעשה בשנה זו  -תשמ"ט( .שמעתי שיצאו כו"כ תשובות חריפות לאחרונה).
יום א' ז' תמוז
חלוקת הדולרים החלה בזמנה ונסתיימה בשעה  2:35כשעה פחות מהרגיל בזמן
האחרון .כמה גרגירים ממה ששמעתי ,ללא אחריות:
כשעבר גבאי של האדמו"ר מאמשינאוו אמר לו הרבי "א ישר כח אויפ'ן גרוס".
כשהנ"ל ביקש ברכה עבורו ענה הרבי "דער אמשינאווער רבי דארף ניט אנקומען צו
מיין ברכה ,נאר וויבאלד אז כל המברך מתברך איז יאריך ימים על ממלכתו" עכ"ל.
כשעבר אליהו לנדאו נתן לו עוד דולר באומרו "שטייט אין תניא אז תשובה
עילאה איז מתוך שמחה" ,ועוד דולר עבור הישיבה ,ועל עזרתו לאחיו ברבנות .ואח"כ
שאלו על סיום הרמב"ם שנערך בלילה העבר (שם נאם הרב משה לנדאו  -זה הי'
כתוב גם במודעות) "ווער האט גערעדט דארטן איר צי דער ברודער ,איר העלפט
איינער צום צוויטן" .ואח"כ אמר "זיכער דארף ער ניט אנקומען צו אייער הילף".
כשעבר ר' משה עם בנו אייזיק (לא הוא החתן) שאלו עליו אם הוא החתן ,הר"מ
ענה שהוא אחיו בתוך שנה ראשונה ,והוסיף כ"ק אד"ש לו עוד דולר לחתונה שיהי'
בנין עדי עד ,ונתן לר"מ עוד דולר בשביל הרבנות.
לא' שביקש שהרבי יחתום לו על ספר את שמו הק'  -ענה הרבי בשלילה כי אינו
עושה זאת כבר (י"א שהי' זה על הצהרה).
יום ב' ז' תמוז
בשעה  10:20נסע כ"ק אד"ש לביתו.
יום ג' ח' תמוז
בתפילת מנחה נכח מנכ"ל עריית ירושלים מר שריג ,כ"ק אד"ש אמר לו הצלחה
רבה ,ברכה ובצלחה כפליים לתושי' בשו"ט.
יום ד' בערב אור לי' תמוז
התקיים ב 770-סיום על הל' פרה אדומה ודיבר הרה"ת ר' יצחק שי' מישולבין,
ולימד הקונטרס י"ב-י"ג תמוז תשמ"ט ,וכן דיבר הרה"ת ר' נחמן שי' שפירא שיחת
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כ"ק אד"ש בקשר לפרה עשירית אדומה "מהרה יגלה אכי"ר" ,וכן דיבר הר"ר זכרי'
שי' גור' על רש"י ראשונה דפ' ,וכן שכל מלה מכ"ק אד"ש הוא קודש קדשים .וגם
סיפר סיפורים בקשר לבדיקת תפילין ומזוזות ע"פ הוראת כ"ק אד"ש .וכן דיבר
הרה"ת זלמן שי' לאנדא בקשר להפצת המעיינות (חסידות) חוצה בעיר בני ברק.
יום ש"ק י"ב תמוז  -חג הגאולה
בליל ש"ק בלכה דודי ניגנו בניגון ניעט ניעט כו' ,ועשה חזק בידו ובראשו כו',
ובכלל הי' שמח מאוד .בתפילת שחרית ומוסף ניגנו כמעט בכל קטע האפשרי והרבי
עודד חזק.
ההתוועדות החלה בזמן ונגמרה בשעה  ,4:10ההתוועדות הייתה שמחה באופן
מיוחד ,בתחילה דיבר על השייכות לגאולה ,בשיחה הב' והג' דיבר ביאור בפ"ז דשבת
בעבודה ,בא' השיחות התבטא "משיח נשיא דורנו" ,וכן כו"כ ביטויים יפים.
בשיחה הד' דיבר אודות שייכות אדה"ז לצרפת ושל נשיא דורנו שביקר לפני
ואחרי הנשיאות ויש משם מקושרים וכו' ,והורה שינגנו את "האדרת והאמונה" כו'
בניגון שלהם.
אחרי השיחה דיבר כמה דקות בצרפתית ,חלק שתוכנה בואכם לשלום ותנגנו
הניגון ותמסרו את המסר בצרפת וצאתכם לשלום "בון מזל" ו"בון וויאזש" ,והחל לנגן
"האדרת והאמונה לחי עולמים" ,הוא החל לאט (זה הי' דומה קצת לניגון השני של
האדרת והאמונה צו וועמן כו') ואח"כ בסיום  -כרגיל.
בשיחה הה' דיבר אודות מעשה בפועל  -התוועדיות ושנת הבנין כו' ,ומשקה ,היו
הרבה בקבוקי משקה.
לאחרי שניגן והריקותי כו' אמר בצרפתית שהקבוצה מצרפת יאמרו לחיים.
בתחילה פנה לפרמידה הקבועה אך שם לא היו כ"א שניים שלש ,והריל"ג הראה לו
שהם בצד מזרח .כ"ק אד"ש פנה להם בידו כו"כ פעמים שיאמרו לחיים ,הנ"ל הראו
שאין להם עד שהביאו להם (בתחילה חשבו שהרבי רוצה לדעת מה השעה ,והם
הצביעו על השעה .)…4:00
להעיר שכל הקבוצה שהשתתפה בהתוועדות מנתה לא יותר מ 10-איש (אך
בכלל היו כאן קבוצה גדולה יותר של כ 50-איש כ"י בחורים ובחורות שבאו במסגרת
טיול בארה"ב גם לכ"ק אד"ש לש"ק וליום א').
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ואח"כ החל לנגן בניגון הרגיל "האדרת והאמונה לח"ע הבינה והברכה לח"ע הגאוה
והגדולה לח"ע" ,ועשה בידו הימנית תנועות כמ"פ חזקות מאוד כבשמח"ת ,והאמת
שלא היו צריכים כלל לעודד את השירה…
אח"כ בשיחה הוא"ו אמר שמדברים ושוכחים להזכיר אודות לימוד סה"ש
תרצ"ו-ש"ת כו' .אח"כ ציוה להש"ץ שי' לנגן שיבנה (הפעם השתתף כבר טלישבסקי
שי').
אח"כ אמר שישנם אורחים מאה"ק וכו' שיאמרו לחיים וינגנו ניגון כפי נדבת ליבם
הטהור וכו' ,ניגנו הושיעה את עמך כו"כ אמרו לחיים ,באמצע שאל את הריל"ג "א ווי
איז הרב לנדאו פארוואס זאגט ער ניט לחיים" הנ"ל אמר לחיים.
לאח"כ חייך ואמר אלע בני חו"ל ואני הקטן בתוכם זאלן זאגן לחיים פאר נשיא
דורנו וכו' .והקהל החל לנגן דידן נצח ,ובאמצע הניף את ידו הק' באופן בל ישוער כלל
וכלל ,וכשהוא מוטה על צידו קמעה עודד את השירה בהנפת ידו למעלה ובסיסובים
שלמים ,בקיצור ...בל ישוער" ,שמח"ת בפורמט-כיס"...
לאחר ברכה אחרונה כשאמר קרבנות המשיך לענות לחיים לקהל וכן כשעמד כבר
המשיך לענות והסתובב כו"כ פעמים בסיבוב מלא בענותו לחיים ,המחזה הי' מאוד
מיוחד.
בתפילת מנחה ניגנו בשים שלום והביט קצת לשמאלו על הקהל ועודד השירה
חזק .פרקי אבות  -אמר בעמידה ,לאחרי תפילת מנחה המשיך לענות לחיים לכו"כ.
לאחרי תפילת ערבית היתה הלבנה מכוסה ולכן לא יצא לקידוש לבנה .אך לפתע
בשעה  10:30יצא לקידוש לבנה ,אח"כ בירך את הקהל "א גוט חודש א גוט יאר".
יום א' י"ג תמוז חג הגאולה
חלוקת הדולרים בבוקר החלה בזמנה ונגמרה בשעה  .2:00לא שמעתי מה הי'
כ"א שכ"ק אד"ש דיבר עם זה שארגן את הקבוצה הצרפתית הגדולה באריכות ,הנ"ל
הוא לא מאנ"ש (ולא שומ"צ).
חזר מהאוהל בשעה  ,9:20בירך חו"כ לפני התפילה .לאחרי התפילה אמר שיחה
קצרה כ 15-דק' .בחלוקת הדולרים הגיעו החו"כ ונתן לכ"א מהם עוד דולר בשביל
החתונה .עלה לחדרו בשעה .10:20
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יום ב' י"ד תמוז  -המשך החג
בתפילת שחרית הי' הכנסת ס"ת ,וקראו בו ,כשהחזירהו להיכל ניגנו שישו כו'
וכ"ק אד"ש מחא בכפו הימנית על כפו השמאלית הקמוצה (ומילמל כה"ז).
לאחרי תפילת מנחה לא הכריזו על מעריב וכ"ק אד"ש חיכה בפליאה ,הריל"ג
לחש לו משהו (כנראה שיש יחידות) ,וכ"ק עשה בראשו בתנועה של הסכמה בדוחק,
ויצא.
בשעה  8:00ירד ליחידות הכללית ,לאחרי השיחה כשחילק דולרים דיברו עמו
כו"כ .לא' מהם אמר בקול "אויכעט דיר".
כשכולם יצאו פנה הר"י קארף שי' עם מעטפה ושוחח עם כ"ק אד"ש כמה דקות
(כל שנה לפני שנוסע לשד"רות נכנס תמיד ליחידות ,ולכן הריל"ג הוריד את המייק
מהשולחן) ,וכ"ק אד"ש השתתף עמו ,לא ידוע על מה דיבר.
אח"כ היתה שיחה קצרה לבר מצוה ,וכן לחו"כ .נגמר בשעה  ,9:15תפילת ערבית
בזאל ,לאחרי תפילת ערבית נסע כ"ק אד"ש לביתו.
יום ג' ט"ו תמוז
תפילת שחרית בביתו ,וכן תפילת מנחה ומעריב לאחרי שחזר מהאוהל בשעה
 .9:20לאחרי תפילת מנחה דיבר שיחה כ 30-דק' ובה דובר ע"ד מקור להתוועדות
בתושב"כ ,הי' בהסברה כו'.
מתשובות כ"ק אד"ש שהגיעו לידי לאחרונה:
ע"ד הו"ל ספר תרגום אנגלי מרמב"ם הל' תפילה ח"ב הואיל לענות (ז' תמוז)" :נת'
ות"ח וגדול זכות הרמב"ם וכו' .זה א-לי ואנווהו גו' דפוס נאה ,לכאורה הי' בשלימות
יותר באם יתווסף חוט השני להזכיר וואו מ'האלט אזכיר עה"צ".
לרמ"א זעליגסון ע"ד אמירת תחנון בג' תמוז וח"י אלול (ט' תמוז)(" :דברים?)
התלויים ברגש אין מקום לשאול כאן שזהו הוכחה שאין רגש".
לר.א .שרצה לקנות את המלון בשכונה ענה (לפני זמן מה)" :אין לאורח אפי'
חשוב מצפת להתערב בעניני השכונה".
יום ה' י"ז בתמוז יהפך לששון ולשמחה
לאחרי תפילת מנחה דיבר שיחה כ 30דק' ,ובסיומה אמר "נשיא דורנו  . .שהוא
השביעי וכל השביעין חביבים וכולל כל הנשיאים שלפנ"ז וגם להם יש את המעלה
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שבכ"א מהם" .לאחרי' חלוקת הדולרים כ 15-דק' ,כ"ז הי' מביתו (לא זכיתי להיות
בב' השיחות בבית).
ש"ק פ' פינחס י"ט תמוז
לתפילת שחרית ירד ב .10:25התוועדות החלה ב 1:35ונגמרה בשעה  ,3:40היו
שלש שיחות.
בשיחה הא' דיבר ע"ד שמחה בשבת ופ' פינחס ושבבין המצרים ,וכן היו הרבה
אותיות כבדים כו' ,ובעיקר בשיחה הב' ,וכן הי' ביטוי "שמשיח יבוא לפני סיום
ההתוועדות ולפני סיום שיחה זו  -דברים אלו".
בשיחה הב' דיבר ע"ד הבריאות של הרבי הקודם ועל "וביום שמחתכם" ,ולאחרי'
הורה לחזן של שחרית לומר "לחיים" ובמאור פנים (הנ"ל משך את התפילה בחזנות
טפשית) .ולאחרי' עשה בשמחה מאוד בידיו הק' ,וכן הורה לילדים לומ' לחיים.
בשיחה הג'-האחרונה ,דיבר על שנת הבנין משקה ושיעור תהילים היומי וחת"ת.
לאחרי' חלוקת המשקה החל לנגן והריקותי גו' הורה להש"ץ לנגן שיבנה ,החל לנגן
"ניעט ניעט" ,ועשה בידו בשמחה .בסוף ניגש  ...וביקש ברכה ,כ"ק אד"ש קרא לו
ואמר שיאמר לחיים "בשו"ט בשו"ט".
במנחה ,החזן לא אמר צדקתך ,אך הרבי כן אמר.
יום א' כ' תמוז
חלוקת הדולרים החלה בזמנה ונסתיימה בשעה  .2:45אלוף פיקוד המרכז הי' כאן
ודיבר עם הרבי כדקה א' בלבד .אשה א' שהיתה צריכה לבקש מחילה ממישהו וקשה
לה ,ענה הרבי "שתתסתכל בשו"ע" (ומה שקשה) "ולכ"א יש יצה"ר ,גם לי יש
יצה"ר".
[כאן חסר כמה עמודים]

יום א' ה' מנ"א
[חלוקת דולרים] נסתיימה ב.2:15
כשעבר ראש-העיר בית-שמש אמר לו אד"ש (מובא בזה חלק מהתוכן וללא
אחריות) :בית שמש הוא הבית של השמש שזה הולך על שמש ומגן ה' אלוקים,
ובעת ביאת המשיח תתגלה השמש בתוקפה ,ע"כ.
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הת' ב.כ .עבר והזכיר שם של א' שנפצע ע"י ירי' בשוד ,ולפני שסיים את השם
ענה אד"ש אמן .אז הנ"ל החל לומר שירו בו ,ואד"ש שאלו מה השם .כשהנ"ל לא
ידע שמו היהודי ,ענה אד"ש "אז דו זאלסט וויסן זאלסט געבן צו מזכירות".
לקבוצה של פרסים שביקשו ברכה לפרנסה ענה (באנגלית) שמירת שבת ,לא רק
בחנות שתהי' סגורה אלא גם בבית.
יהודי א' מבוגר שאמר שקיבל ברכה מהרבי הקודם לעשרים וחמש נכדים ולע"ע
יש לו רק עשרים ושנים ,אד"ש ספר  25דולרים ונתן לו ובירכו.
ליהודי א' לאחר שהקריא מדף רשימה של שמות כו' ,לאחרי שאד"ש בירכם,
הורה לו שאת המכתב יתן לו  -כשהוא מצביע על בנימין קליין (כ"ז באנגלית).
כמובן שהיו עוד הרבה סיפורים אך לדאבוני לא שמעתי עוד.
חזר מהאוהל בשעה  ,9:15ולאחרי תפילות מנחה מעריב פתח בשיחה כרבע שעה
אודות הילולת האריז"ל החי ,לאחרי' חלוקה קצרה של דולרים.
יום ב' וא"ו מנ"א
לתפילת ערבית ירד כשמרירות פשוטה נסוכה על פניו.
לאחרי תפילת מעריב בזמנה דיבר שיחה כרבע שעה אודות החומרא בז' מנ"א
לגבי "עד מתי" .הטון בה נאמרה השיחה התאימה לתוכנה ולימים אלו  -בניגון לאט
וחלש ,ומרירי .פשוט החל ז' מנ"א ,והרי "הימים האלו נזכרים ונעשים".
הלילה לא נסע לביתו (כרגיל לאחרונה בכל יום ב') ,אולי בגלל ט"ב יהפך לשמחה.
יום ג' ז' מנ"א
נסע לאוהל וחזר בשעה  .9:15כשירד לתפילות נמשכה המרירות הנ"ל אך היום
נראו פניו הק' יותר טוב.
לאחרי מעריב דיבר שיחה בת  20דקות ,וכל השיחה היתה שגוזרים (צריך לגזור)
שמשיח כבר יבוא ועד מתי! ושמשיח יבוא עוד הלילה לפני קששעהמ"ט ,הוא
התבטא "נשיא דורנו וואס האט זיך משיח צדקנו" (אך הקול הי' יותר איתן
מבאתמול ,ב"ה ,וכן בדולרים חייך כו"כ פעמים).
יום ד' ח' מנ"א ערב ת"ב יהפך לשמחה
תפילת מנחה בשעה 6:00
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ליל ה' תשעה באב יהפך במהרה לששון ולשמחה
תפילת ערבית בשעה  .8:30לפני'  -הורידו את הפרוכת והכתרים מהס"ת ,וכן
המפה מעל הסטנדר של אד"ש ושל החזן .ובמקום הכסא שמו ארגז בנוי מעץ ,בגובה
הספסלים ,מרופד בריפוד חום ,פתוח מלפניו להכניס את הרגלים .לצד ימינו  -דרום
ביהכ"נ הי' שולחן צר וארוך וסגור מצדדיו להשען עליו (הוא השולחן החום של
הרש"ג נ"ע בהתוועדיות) ,ו'מנורת לילה' גבוהה להאיר בספריו.
כשירד לתפילה ,וכן במשך כל ט"ב ,היו פניו מלאות מרירות ועיניו הק' כבולטות,
והמבט הי' מאוד תמוה כבעולם אחר… ובעיקר :הליכתו היא איטית ביותר .ובידיו
החזיק את הסידור וכן ספר קינות גדול (הוא תדפיס גדול מקינות מוסד הרב קוק
תשל"ז) מכורך (בגודל התהילים הגדול) ,ובתוכו צילום מאיכה בפ"ע ,שדפיו
מהודקים בצד הימני למעלה.
החזן הי' הרב חודקוב שי' (יש לו יארצייט) ש(כמובן) 'עיצבן' את הקהל בכך,
שאד"ש הי' צריך לחכות לו בסיום הק"ש ולאחרי שמו"ע וכו' ,וכמו"כ להרבה פעמים
פנה אד"ש לשמאלו כדי לשמוע הקדישים כו' שלו,כי בגלל חלישותו התפלל בשקט.
לאחר שמו"ע וק"ש ,פנה אד"ש לימינו לשולחן הנ"ל והניח עליו את ספר הקינות.
כשראה זאת הריל"ג חשב שבכוונת אד"ש לשבת ופניו אל השולחן ,לכן סובב את
הארגז הנ"ל לכיוון הנ"ל ,וכך התיישב אד"ש בתחילה ,דהיינו שפניו לצד דרום ביהכ"נ.
לאחר זמן מועט (כנראה מפני שהשולחן סתום וא"א להכניס לשם הרגליים ,או
מפני שלא רצה לשבת ואחוריו כלפי כל הקהל) ,החל אד"ש לפנות לצד שמאלו עד
שפניו היו לצד מזרח ,אך כמובן שזה לא הי' נוח כלל כי אז ישב על רוחב הארגז (כנ"ל
שהריל"ג סידרו לצד דרום) וידיו על ברכיו ,והקינות על המגירה שנפתחת מהסטנדר.
באיכה הי' החזן ר"י גורדון ,והוא יושב באמצע ביהכ"נ .הנ"ל קרא קצת לאט,
ואד"ש קרא יותר מהר ,אך בתחילת כל פרק מאיכה חיכה לחזן (פ"ד נאמרה באריכות
לפ"ע) ,והחל לומר את הקינות של הלילה לפני החזן.
בעת אמירת הקינות הרכיב את משקפיו (הם בצבע חום ,קצת חדש) ,זה הי'
מחזה שאינו רגיל בד"כ .כשאמרו ואתה קדוש הורידם והכניסם לכיס העליון של
הסירטוק ,ואתה קדוש אמר בישיבה.
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יום ת"ב יהפך במהרה לשו"ש
לתפילת שחרית ירד עם סידורו והקינות הנ"ל .הסידור הי' פתוח אך לא התפלל
בו ,ועליו היו הקינות פתוח ,ומידי פעם הי' מדפדף בו כמה דפים ל"החזיק" עם החזן.
בתחילה הרכיב את משקפיו ולמד קצת מתוך הקינות עצמם (י"א שיש שם פ' הצ"צ
על איכה שהוא באותיות קטנות ובה למד ,וצ"ע).
לאחר זמן קצת הוריד את המשקפיים ופתח את הצילום של איכה והחל לאומרו
כה"ז עד לאמצע חזרת הש"ץ שאז גמרו כולו (זה חידוש שלא הי' בשנים עברו) ,ורק
אז החל להסתכל בסידור ,ולעקוב בו אחרי החזן.
ברכו ק"ש (שכנראה אמר רק פסוק ראשון ולא יותר) וקדושה  -אמר כשהוא
מסתכל בקינות ולא בסידור (אף שהי' פתוח כה"ז כנ"ל (כשהוא מתחת לקינות)).
במשך כל הזמן עמד שעון על הסטנדר.
כשהקהל הגיע לשמו"ע פסע לאחוריו ,כביכול ,כלפני שמו"ע ,ג' פסיעות,
והמשיך לומר את איכה .כשחודקוב גמר את התפילה ופסע לאחוריו  -פסע אד"ש
עוה"פ ג' פסיעות (כביכול) ,אך לא כרע בראשו לשמאלו וימינו וכו' ,וכן לא מילמל
עושה שלום כו'( .אגב בתחילת השמו"ע ובסיומה התנועע חזק כבכל שמו"ע…) .גם
פרט זה לפסוע וכו' ,הוא דבר חדש השנה.
לאחרי קדושה המשיך באמירת האיכה עד שסיימה ,ואז סגר הקינות והביט
בסידור.
בעת קריה"ת הביט בקינות .עלה לשלישי  -מפטיר ,וקרא את ההפטרה כרגיל
ובקול קצת שבור ,לאחרי' חזר למקומו אחרי הס"ת.
הפעם לפני שחרית" ,קיבלו קצת שכל" והביאו שולחן הפתוח מצדדיו .ומכיון
שהריל"ג חשב שאד"ש ישב כשפניו לצד מזרח כבאתמול במשך רוב הזמן ולכן סידר
את הארגז בכזה אופן.
אך אד"ש לפתע התיישב באופן אלכסוני כשרוב לצד דרום ,ועוה"פ הי' לא נוח כי
רגל הימנית היתה לצד דרום ורגל השמאלית למזרח .ואת הקינות הניח על השולחן
שבצד דרום  -ימין ,וידו הימנית על השולחן והשמאלית באויר.
במשך כל אמירת הקינות הרכיב את משקפיו ,אך לא ראינו זאת כי פניו היו כנגד
צד דרום-מזרח .את הקינות לא אמר כל קטע עם החזן (שוסטרמן שישב בתוך
הריבוע לצד צפון) ,כנראה שיותר לאט וכנראה שלא גמר עמו.
19

שבת אחדות האירופאי

כשהחזן אחז בקינה האחרונה עמד אד"ש מהארגז שעון על הסטנדר ואז הוריד
את המשקפיים וחיכה שהחזן יתחיל את הקינה אלי ציון וערי' (שמתי לב שאמר
לפני החזן את הקטע ,ורק לאחרי שהחזן מסיים לחזור עליו (והקהל מתחיל את
הקטע הבא) אומר את הפזמון אלי ציון וערי' כו' .ועוד פרט ,כשחוזר על הפזמון ,קורא
אותו מתוך הכתב ואפי' אם הוא בעמוד אחר ואפי' אם צריך להפוך דף ,וכן בלילה).
לאח"כ אמר אשרי ובל"ג ועלינו עם הקהל ואח"כ עלה לחדרו .כל פעם שנכנס
ויצא מהלילה הביט מרחוק על ארון הקודש ,במקום לנגוע בפרוכת.
תפילת מנחה בשעה  ,3:15לפנ"ז כבר הקימו את הספסלים ,החזירו את הכתרים
לס"ת והפרוכות ,וכן הורידו את הכסא ,וכן המפה שעל הסטנדר וכו' .ירד כשהוא
מעוטר בטלית ותפילין (לא ידוע לי אם של רש"י או אחרים ,וי"א שיש להם הוכחה
שאינו של רש"י מהרצועות דתש"י ,אך לדידי צ"ע).
החלו שש"י ,ק"י ,אכ"א ,עלינו (כמדומה ,לא ברור ,שלפני עלינו דפדף לקרבנות
של שחרית ככמה שיטות בשו"ע ויל"ע) ,אח"ז אמר השיעור תהילים היומי ,סדר
הקרבנות וקטרת דמנחה ,אשרי .קריה"ת עלה עוה"פ לשלישי  -מפטיר (זו הפעם
היחידה בשנה שרואים מפטיר עם תפילין) ,את ההפטרה אמר בקול נמוך אך הי'
שקט ולכן שמעו.
בתפילת העמידה האריך הרבה כשתי דק' יותר מהרחמ"א חדקוב… באמצע משך
זמן לאחרי שהפך את הדף שבו מסתיים "נחם" (עיין בסי' תו"א) דפדף עוה"פ לאחור
(אולי קרא שם עוה"פ נחם) ,אח"כ בעננו דפדף עוה"פ להתחלה כי בסי' תו"א איננו
בשו"ת כ"א בין גואל לרפואה.
לפני ואחרי התפילה נגע בפרוכת .מעריב בשעה  8:30בזאל הקטן .לאחרי' לא יצא
לקידוש לבנה כי הי' מכוסה.
לכללות הת"ב בבית חיינו יש להעיר נקודה אחת :מצד א' אין כאן עצבות של
מתנגדים ,ואפי' בלא זריקת "בערעלאך" וכיו"ב (שאיננם גם בפועל) .ולאידך גיסא
כשרואים את פניו הק' של אד"ש פניו החיוורות כו' וכן העינים ,ובכלל המרירות
עצומה הנסוכה על פניו (וכ"ז א"א כלל לתאר בכתב…) הרי מבינים שהחורבן הוא דבר
רציני… וד"ל… ויה"ר שיהפכו ימים אלו לשו"ש תיכף ומיד ממש.
יום ועש"ק ואתחנן-נחמו יו"ד מנ"א
כשירד לתפילת שחרית לא שרו ועל פניו עדיין נראה ארשת של תשעת הימים.
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כשירד לתפילת המנחה כבר שרו לראשונה מתחילת ר"ח מנ"א (אגב זה עצמו
מאוד "מוזר" שהרבי ירד ולא שרים) .ואד"ש עודד את השירה ואפי' חייך לילדים
בדרך ,בקיצור הירידה נסתיימה והחלה העלי'.
ליל ש"ק ואתחנן  -נחמו י"א מנ"א
כשנכנס עודד חזק את השירה וכן בלכה דודי.
יום ש"ק
בעת קריאת עשה"ד עמד שעון בצד דרומו  -ימינו של הסטנדר ,והביט בחומש
ורק מפעם לפעם ובפרט בסוף הביט לכיוון הבימה .לאחר שהעולה לתורה (הרב
מארלו שי') סיים את ברכתו  -שב למקומו ,אך המשיך לעמוד עד הסוף.
ההתוועדות החלה בזמנה .בשיחה הא' שארכה כשעה דיבר אודות סיום הל' כלים
והקשר לואתחנן ערי מקלט ועקב .ומחצי השיחה דובר על הרבה נושאים שהקשר
שביניהם קטן ולכן קשה לזוכרם.
בשיחה הב' ,שארכה כמחצית השעה ,דיבר בהרחבה (ולפ"ע יותר מהשיחה הא')
על והי' עקב וההוראה מפרש"י עה"פ  ,לאחרי שיחה זו מחא כפים חזק.
בשיחה הג' הקצרה דיבר על האורחים שבאו שיאמרו לחיים וכל הקהל "ואני
הקטן" ...מתחיל לחיים לחיים ולברכה .שתה רוב כוסו ,לאחרי' ניגנו ניגון הרלוי"צ
ועשה חזק מאוד בידו השמאלית לכיוון הקבוצה בצורה אחרת קצת מתמיד.
בשיחה הד' דיבר אודות ט"ו באב ומשקה .לאחרי חלוקת המשקה החל לנגן
והריקותי ורמז להש"ץ לנגן שיבנה ,לאחרי' החל לנגן ניעט ניעט.
בתפילת מנחה עלה לתורה ,בשים שלום ניגן החזן ואד"ש עודד בזה להביט
באותו זמן לצד ימינו .בכלל הי' נראה בהתוועדות "אויפגעלייגט".
יום א' י"ב מנ"א
חלוקת הדולרים החלה בזמנה ונסתיימה בשעה  2:30ומובא בזה כמה גרגירים:
מארגני כינוס בקעמפ עם וורדיגר ופריד ביקשו ברכה שלא ירד עם גשם ,ענה
אד"ש בפשיטות "יא עס וועט ניט רעגינען" .וראה זה פלא שהחזאים הודיעו שכל
היום ירד גשם ,ורק זמן מועט לאחרי דברי הרבי הפסיק הגשם כליל!
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הרב קופציק השליח בחדרה נתן לאד"ש מפתח העיר ,ענה לו אד"ש :זאל זיין
בהצלחה רבה ומופלגה ,דו זאלסט זאגן אז איך האב געפנט די טירן פאר די ענינים
טובים וקדושה ,איך נעם מיט דער שליסל ממילא האב איך פארשלאסן די טירן פאר
ניט גוטע זאכן און געפנט די טיר פאר אלע ענינים פון אידישקייט און קדושת א"י,
אין אן אופן דאס זאל זיין (ווערן) א חלק פאר תורה ומצוותי' ,בשו"ט .האט א פושקע
צדקה מסתמא אין עירי' זאלסט דאס אריין לייגן אין א צדקה פושקא.
י.ר .הביא מישהו ממשרד החינוך באה"ק ,אמר לו אד"ש בחיוך "תחנך את כל
אה"ק ,גם את הממשלה ,לא באופן של פקודות (הם לא אוהבים פקודות) ,אני לא
מתכוון בדרך צחוק אלא בכל הרצינות" ,ואח"כ נתן לו עוד דולר ש"יחנך את כל
הממשלה".
להר' משה אדרעי אמר אד"ש (לפני שיציג א"ע) "דו וויסט דאך פון ביה"ס
למלאכה" ונתן לו דולר שיתן שם.
וכן לא' מהבוגרים הביס"ל שביקש ברכה לשידוך נתן לו ד' באומרו לתת בביה"ס.
יום ב' י"ג מנ"א
לפני תפילת ערבית נכנסו לגעה"ת קבוצה קטנה של  3אנשים ואשה ,ושוחחו עם
אד"ש זמן מה ,לא ידוע לי מי הם.
לאחרי תפילת ערבית לא נסע אד"ש לביתו.
יום ג' י"ד מנ"א
לאחרי תפילת מנחה ניפנף בידו לשלום ובחיוך רחב להנגיד מינץ (וכן במשך
התפילה הביט עליו כמה פעמים).
לאחרי תפילת ערבית בזמנה אמר שיחה ארוכה וערוכה בת  25דק' על ט"ו באב
מעלתה וההוראה להתוועד ולהחליט ובפרט בקביעות עיתים בלימוד החסידות.
בחלוקת הדולרים הי' מאוד "אופגעלייקט".
כשעבר הרד"ר נתן לו עוד דולר כהשתתפות בהתוועדות ,וכן נתן לקרינסקי
מאוסטרלי' וכן לעוד כו"כ אנשים.
כשעבר רוזנפלד (שתמיד עובר בנו הקטן ובידו מנפנף לאד"ש) ,שאלו כשהוא
מתמי' בשתי ידיו "היכן הילד?" ,ואח"כ עשה בידיו בתנועה של ביטול ,וכ"ז בחיוך לא
ישוער כלל!
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יום ד' ט"ו מנ"א
נסע לאוהל .לאחרי תפילת מנחה ומעריב אמר שיחה בת  25דקות ,ובה הורה
לעשות עוד התוועדות .בדולרים חייך כו"כ פעמים ודיבר עם כמה אנשים ,וביניהם
סרברנסקי מאוסטרלי'.
יום ה' ט"ז מנ"א
נסע לאוהל וחזר בשעה ( 8:30מוקדם יחסית).
יום ש"ק פ' עקב ח"י מנ"א
ההתוועדות החלה קצת לאחרי זמנה ונסתיימה בשעה .4:05
בשיחה הא' דיבר שיחה בהרחבה אודות ב' הפי' בעקב (זו היתה דומה להרחבה
שבשיחת כ"ח סיון ' -לדעתך').
בשיחה הב' דיבר אודות הרלוי"צ שהלך לגלות וע"ד דניאל .בין השאר אמר
שהרלוי"צ קשור עם משיח כי הי' מזרע דוד ויש לו יחוס מהמהר"ל וכבר נדפס.
לאחרי' ניגנו 'שאמיל' וכ"ק אד"ש מחא כפים בחוזק אבל לא מהר.
בשיחה הג' קישר שמו של בעל ההילולא עם הגאולה ששניהם לשון עתיד,
לאחרי' ניגנו אימתי ואד"ש עודד את השירה ,וכן השתתף בשירה בעצמו.
בשיחה הד' חזר תורה מבעל ההילולא ובתוספת ,ובה אמר אודות משקה.
בחלוקת המשקה מזג מכוסו ,חוץ ממה שמזג מהבקבוק ,להר"מ אדרעי ולמנחם
גערליצקי שהכריז על סיום רמב"ם .הר"ד ראסקין הכריז על הירחי כלה שהתקיים
בגן ישראל ,וכ"ק אד"ש אמר "מסתמא איז דאס אויכעט פאר די חתונה" (השבוע
ביום ג' מחתן את בתו בשעטומ"צ).
לאחרי חלוקת המשקה חיכה קצת והביט לצדדים ,ואח"כ החל לנגן ניגון הקפות
לאביו ,ועודד את השירה חזק מאוד .לפתע באמצע הניגון קם על מקומו והחל
למחוא כפיו חזק מאוד פחות מדקה ,והתיישב על כסאו והמשיך לעודד את השירה.
בשיחה הה' והאחרונה דיבר על פרקי אבות.
במוצש"ק המשיך לעודד השירה קצת לאחרי שהגיע למקומו.
יום א' י"ט מנ"א
בעת חלוקת הדולרים הגיע הרב יעקב יוסף שי' ,ושוחח עם אד"ש כמה דקות.
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אד"ש נסע לאוהל וחזר בשעה  8:50לערך .בשעה  9:00ירד לתפילת מנחה
ומעריב .לתפילת ערבית ירד אד"ש בעצמו לפני התיבה ,לראשונה מכ"ב שבט!
התפילה היתה כרגיל.
לאחרי מעריב אמר שיחה בת  25דקות אודות המיוחד שבשנה זו שנת המ"ה -
ביטול ,וביחד ע"ז מאה  -שלימות.
כשעבר הר"י נימוטין אמר לאד"ש שהי' בשבת בגן ישראל ,אמר לו אד"ש בחיוך
רחב "כ'האב אייך געזוכט".
חייך כו"כ פעמים ועודד השירה כשעברו אנשים מסויימים.
יום ב' כ"ף מנ"א
בשעה  10:00ירד אד"ש לתפילת שחרית ,והחל את התפילה כרגיל .ניגון התפילה
הוא כמו לפני שנת האבילות ר"ל ,כלומר שמקריא בקול יותר פסוקים ,ויותר מנגן כו',
אך אין שינויים גדולים.
מכיון שהי' חתן אמר "והמרחם" ,וכן במנחה .בתהילים אמר כל הפסוק האחרון,
ורק תחילת הפרק הבא.
נסע לאוהל וחזר בשעה  9:00וירד לתפילת מנחה ומעריב .במנחה עבר לפני
התיבה .למעריב עבר לסטנדר שלו כשהסידור פתוח בידיו.
לפני תפילת מנחה הגיעו ילדי הקעמפ גן ישראל נ.י .ובמשך התפילות ניגנו
כדרכם ,וכשרצו להשתיקם  -עודד אד"ש בידו ,ואפי' בפרשה ראשונה בק"ש,
ובעלינו ואך צדיקים.
לפני עלינו אמר משהו לריל"ג .לאחרי התפילה דיבר עוה"פ עם הריל"ג ואמר לו
שמישהו יתרגם את השיחות כבכל כינוס צ"ה ,ושיביאו עוד מיקרפון .עד שהביאו,
הורה אד"ש ש"ינגנו ניגון לבנתיים" ,וניגנו ניגון הרלוי"צ ואד"ש עודד את השירה בידו
הק' לצד הילדים שישבו בצד דרומי מזרחי בספסלים ,כתמיד ,וכן לצד הבחורים כו'.
מיד שסודר המייק החל בשיחה.
בשיחה אמר שמכיון שרוב הנאספים כאן (כנראה הכוונה באיכות ,הכותב) הם
ילדים וקשור לאאמו"ר ועל שמו לוי אחדות עם אלקות ויצחק  -מתוך שמחה ,וקישר
זאת לשם של הקעמפ גן ישראל.
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לאח"ז תירגם הר"א שמטוב את השיחה לאנגלית (הוא תירגם מילה במילה ,אך
בלי חיות כמו שהעכט עושה…).
בשיחה הב' אמר שמכיון שענינו של הרלוי"צ הי' לימוד התורה ,לכן ידבר מתורתו
על משנה שאומרים ביארצייט.
לאחרי התרגום החל בשיחה הג' בה ביאר את המשנה "מחט שהיא נתונה",
בהרחבה ובסדר מסודר ,בסגנון המובן גם לילדים.
לאחר התרגום אמר השיחה הד' שינגנו אך צדיקים או ניגון רלוי"צ ועל החלוקה
לצדקה.
לאחרי התרגום ניגנו הרלוי"צ להקפות ואד"ש עודד את השירה .במשך כל
השיחות והתירגום הסתכל אד"ש לכיוון הילדים .אח"כ פנה ליל"ג ושוחח בדו-שיח
ארוך על חלוקת המטבעות לצדקה ,הנ"ל שלח את ח.ס ,.ועד שחזר...
•
עד כאן הגיע לידינו
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מכתבי התמימים מראשית שנת תש"נ
ב"ה
MIMUSH NO: 1
מוצש"ק פ' לך לך י"ג מרחשון הי' תהא שנת נסים
שנת הארבעים לכ"ק אדמו"ר שליט"א
ברוקלין נ.י.
לידידי הת' השלוחים בישיבת תות"ל ברינוא צרפת
השבוע שעבר הי' כרגיל ,אף שבמעריב לפני נסיעתכם – יום שלישי בלילה ,לא
עשה הרבי את השמח"ת'דיקע תנועות בעת השירה ,אך במשך כל התפלות דלאח"ז
היו התנועות.
ביום חמישי לתפלת שחרית היו הכריכות דרצועת התש"י במספר שמונה
 ,1-3-4י"א אשר כן הי' גם ביום שישי ,אבער דאס דארפט איר פרעגן די וואס זיינען
געווען אין שחרית פרייטיג.
ליל שבת הי' כרגיל ,קבלת שבת בשעה  ,5:20אחר התפלה סדר ניגונים וחזרת
דא"ח.
שחרית כרגיל.
להתוועדות קודש ירד הרבי בשעה  ,1:38ההתוועדות היתה בקול וברור מאד
וב"ה הי' אפשר לשמוע כל מילה[ ,י"א אשר זהו מפני שהמזגנים לא עבדו בקול רעש
גדול].
ההתוועדות נמשכה עד לערך .3:20
אמסור נקודות מההתוועדות ,ובקצרה (מאחר וידידינו הת' החוזר מ .פ .אכל היום
אחר ההתוועדות בקרעטשמע הידועה כך שאין ביכלתו למסור עתה באופן ברור
ומדויק את תוכן ההתוועדות).
שיחה א:
"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" ,יהודי צריך לעזוב את
עניניו הטבעיים ומבית אביך  -מוחין וכו' ,וע"ד הענין וואס מ'קאכט זיך אין שנת נסים
אז מ'דארף זיך שטעלן העכער פון די אלע ענינים ,אפילו עניני קדושה.
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ולפעול גם על אחרים ,ע"ד בנוגע אברהם שלקח עמו את לוט ,אפילו שאמר "אם
השמאל ואימינה" ,אעפ"כ פעל ג"כ על לוט .וכפי שראו אצל לוט שהי' לו אח"כ
המסי"נ על הכנסת אורחים ,בפרט שהי' לפני מ"ת ,ואפי' לאחר מ"ת הרי ישנם ג"כ
רק הג' ענינים דיהרג ועל יעבור ,וכל הענין דמסי"נ נלקח מביטול הגזירה דעליונים כו'
שהי' במ"ת ,והסביר הרבי דמאחר שפעל עליו אברהם הענין ד"אל הארץ אשר
אראך" שנהי' ענין א' עם אלקות  -ע"ד הענין דלאחר מ"ת ,במילא שייך הענין
דמסי"נ.
וזה מביא את הענין ד"וירא אליו ה'"  -שאצל כל יהודי יכול להיות הענין ד"וירא
אליו ה'" ,ולא רק כפי שמזלייהו חזי אלא בפועל ממש .וכהספור שסיפר נשיא דורנו
עם אדמונ"ע שבכה לאדמו"ר הצ"צ "פארוואס דוקא צו אאע"ה נראה ה' כו'",
ולאברהם נראה ע"י ענין המילה .ואצל אברהם מל אותו הקב"ה עצמו ,לא כישמעאל
שאברהם מלו.
ושאל הרבי הרי אצל מילה יש הענין דצער ינוקא ,עד כדי כך אשר אין ברכת
שהחיינו משום זה ,ואיך שייך אצל אברהם שהי' לו תענוג מהענין דמילה  -שזוהי
מצוה ראשונה שהי' לו במעשה שציוה לו הקב"ה.
[השיחה היתה באריכות בקול ובאופן ברור מאוד].
ניגנו מארש נפוליון.
שיחה ב:
חודש תשרי הקב"ה הוא הבעה"ב ,ובחודש חשון נהי' כ"א אורח היכן שנמצא,
זכינו ונמצאים כאן אורחים (זושא זילברשטיין הביא קבוצה ממאנטרעאל) שיאמרו
לחיים ,ויאמרו להם לחיים וכו'.
כן הסביר הרבי את הענין ד"גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה" ,מהיכן
ידע זאת אאע"ה ,אלא מפני שראה שהוציא הקב"ה חמה כדי שלא יטריחוהו אורחים
 אף שאז הי' אצלו הקב"ה ,ואם לא הי' גדולה הכנסת אורחים ,מדוע שאברהם ילךלקבל אורחים כאשר נמצא אצלו הקב"ה.
האורחים אמרו לחיים ,ואמר הרבי למהרי"ל [גרונר] שיאמרו לחיים ויעשו טומל,
וצעק המהרי"ל לזושא זילברשטיין :זושא זאגט לחיים און מאכט א טומל!
זושא התחיל האדרת והאמונה ,והיו תנועות חזקות בידו הק' השמאלית לכיוון
האורחים שישירו חזק יותר.
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שיחה ג:
בהמשך להמדובר בנוגע להקהיל קהילת בכל שבת ,הוסיף הרבי שילמדו פרשת
השבוע בהתאספות ,וכן הציע ללמוד תורת הצ"צ על הפרשה מאוה"ת ,וכדאי
שילמדו בכל מקום אותו הענין ,כדי לאחד את כל המקומות בענין זה.
כן הוסיף הרבי הצעה חדשה בענין הצדקה :אשר כל מנהלי המוסדות חינוך יעשו
קביעות לתת לתלמידים  -מקופת המוסד  -עכ"פ פעם בשבוע ,וכדאי ביום ששי
בסדר האחרון דהשבוע ,שליחות מצוה לצדקה בשווי של פרוטה [ -בכדי לא
להכביד] ,וכן אשר ההנהלה תתן לעובדי המוסד שליחות לצדקה כנ"ל ,אשר יתנו
זאת בשכונתם ומקום מגוריהם לעניי עירם אשר קודמים.
ושייך זה לא רק במוסדות חינוך ,אלא בכל מוסד ,ואפי' אצל אינם יהודים ,שגם
אצלם יש את ענין הצדקה מפני ישובו של עולם ,ומצוה לפרסם!
ניגנו הניגון של יפרח בימיו צדיק ועשה הרבי תנועות חזקות לחזק השירה ,בב'
ידיו הק'.
הרבי מזמין לעלות את אלו אשר הכינו משקה המשמח אלקים ואנשים כו'.
בין העולים לקחת משקה הי' הר"ש גרייזמאן אשר לקח בשביל כינוס צא"ח -
שנת הארבעים ,אשר יתקיים אי"ה ביד אליהו בתל אביב בח"י חשון בסמיכות לכ'
חשון.
הרבי התחיל לנגן ניגון הקפות לרלוי"צ.
הכריז על ברכה אחרונה( .לא ניגנו שיבנה כו').
מנחה ,מעריב בשעה  ,5:30כעשרים דקות אחרי מעריב יצא הרבי לקידוש לבנה.
כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ובעיקר בהפעולות וכו'
ד.מ.
•
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ב"ה
MIMUSH NO: 2
יום שני ט"ו מרחשון [בה"ב] הי' תהא שנת נסים
לידידי הת' השלוחים בישיבת תות"ל ברינוא צרפת
שלום וברכה!
ראשית כל אקדם בברכה את השליח הת' הנעלה וכו' מ.מ .בהגיעו למקום
שליחותו וכו' ,ועי"ז משלים את מספר השלוחים למנין עשרה (כ"י) וידוע ומבואר
בספרים גודל הענין דעשירי המשלים למנין ,ע"ש .ובעהי"ת יביא לחיזוק בכל עניני
השליחות בכל ובישיבה בפרט ,לנח"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א.
אכתוב קצת מה"נעשה ונשמע" בחצרות "בית חיינו" ביומיים אלו:
אתמול – יום ראשון – היתה תפלת שחרית כרגיל 7( ,כריכות ברצועת התש"י).
מאשר שמעתי בחלוקת הדולרים:
ובהקדם ,אשר כ"ז הוא משמועות ד 770-בלבד ולא משום מקור מוסמך:
עבר ח"כ גנדי-טרנספר ממולדת ושאל את הרבי מה עוד צריך הוא לעשות
במסגרת תפקידו בכנסת ועדיין לא עשה ,ודיבר עמו הרבי  8דקות ,ועדיין לא שמעתי
עוד פרטים מזה.
משה אירנשטיין – ראש עיריית ב"ב עבר ואמר לרבי אשר "שולזינגר"
מהמתנגדים עושה לו צרות וכן רוצים הם להעביר לבג"ץ את כל ענין הרבנות דמשה
לנדא ,מאחר ואינו מטעם הרבנות הראשית ורוצים הם שיהי' ח"ו רב מטעם הרבנות.
וענה לו הרבי" :זיי וועלן זיכער דורכפאלן!"
וכן אמר לרבי אשר רוצים המתנגדים להכניס שחיטת חוץ לב"ב ע"י פחיות הבשר
דהבד"ץ דהעדה החרדית.
וענה לו הרבי :מיר זיינען דאך נענטער צו זיי ,מ'קען רעדן מיט זיי פריער וועגן
דעם.
הי' עמו בנו שהיתה לו תאונה וכנראה שיש לו משהו בידיו ,ושאל הרבי את האב
על איזה יד מניח בנך תפלין? וענה שאינו יודע ,הרבי שאל את הבן וענה שמניח רק
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תש"ר ,ואמר הרבי לאבא :אפילו דיין זון וועט זיין הונדערט און ניינצן יאר אלט
דארפסטו וויסן אויף וועלכע האנט לייגט ער תפלין[ .אינו מדוייק הקטע האחרון].
עבר גם סגנו של שמיר – אליקים רובינשטיין שאמר לרבי שהוא הולך בקרוב עם
שמיר אל בוש וכו' ,אמר לו הרבי ששמיר צריך לדעת שהוא ראש ממשלת ישראל
ומייצג את כל ארץ ישראל ולא רק אותם אלא את כל יהודי העולם ,ואני בתוכם,
ובמילא שיעמוד בתוקף ,אבל בלי עקשנות ,היינו שיסביר שזה נוגע לבטחון א"י ,והרי
ראו מה יצא מהסכמי "קעמפ-דייוויד".
הנ"ל אמר לרבי משהו בענין מיהו יהודי ואמר לו הרבי שענינו לפעול בשלימות
הארץ.
בתחילה דיבר עם הרבי באידיש ,אח"כ אמר שקל לו יותר לדבר בעברית וענה לו
הרבי גם בעברית.
לנחום רבינוביץ נתן הרבי דולר נוסף עבור כל ירושלים ודולר נוסף במיוחד עבור
עסקני ירושלים שהרי הוא מתעסק עמם.
את אי"ב גערליצקי בירך הרבי ב"שנת הצלחה" לרגל יום הולדתו.
[וכמובן שעשו לו בזאל עוגה וכל הענינים הקשורים לזה כו' כראוי למוסד חינוך
עטה"'ק].
מנחה ומעריב אחר האהל בערך בשעה .7:00
תפילת שחרית היום כרגיל ,אמרו תחנון ,רצועות התפילין היו שבעה כריכות,
אלא שאחר שמו"ע סידר הרבי מחדש את הרצועה והוסיף כריכה שמינית! [כבימי
חמישי וששי דשבוע העבר] והי' באופן ד[ .2-2-4-שבוע שעבר הי' .]1-3-4
מנחה כרגיל ,סירטוק משי ,בימה ,תנועות בשירה הי' תהי' כו' כאשר מסתובב
לעבר הקהל לפני התפלה.
[מאמר המוסגר( :באם זה מעניין אתכם) דורשי נווטריקון וגימטריאות (קותי
ראפ) דרשו :החידושים בהנהגת כ"ק אד"ש בש.ז .הם :משי בכל תפלה ,וח' כריכות
בתש"י = משיח].
וזאת למודעי :כל הנכתב לעיל (ובכלל בכיו"ב) אינו מדוייק כלל וכלל ונכתב באופן
שטחי וכו' בהסתמך ע"ז שנשאר ביניכם ולא מעבר לגבולות צרפת.
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כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ד.מ.
•
ב"ה
Mimush no: 3
מוצש"ק פ' וירא ,כ"ף מרחשון הי' תהא שנת נסים
ברוקלין נ.י.
לידידי הת' השלוחים בישיבת תות"ל ברינוא צרפת
שלום וברכה
בטח קיבלתם את ה MIMUSHמס'  1ומס' .2
אכתוב כאן בקצרה מהנעשה בימים האחרונים ,ופותחין בדבר מלכות
מהתוועדות היום  -מפי הת' מ .שי'  -ובמילים קצרות ,ובהקדם אשר לא נעשה זאת
באופן דהחלוקה דשיחות ,מהאחר אשר הענינים חזרו על עצמם כמ"פ:
עומדים אנו בכ"ף מרחשון ,יום הולדתו של אדמו"ר נ"ע ,אשר מזלו גובר ,ובכלל
ענינו של נשיא זהו ענין מזלו גובר ,ונשיא דורנו הי' ממלא מקומו אשר ממלא מקום
מוסיף על הנשיאים הקודמים .ומרומז גם בשמו יוסף לי הוי' בן אחר ,וגם בשמו כל
השומע יצחק לי ,היינו שנוסף אצל השומע ופועל אצלו ענין של שמחה.
ויש לזה קשר מיוחד עם פרשת השבוע וירא ,כידוע המעשה דבעל יום ההולדת,
אשר נכנס לסבו כאשר הי' ילד ובכה מדוע לא נתגלתה אליו הוי' כאשר נגלה לאברהם
אבינו ,וזוהי הוראה לכל יהודי אשר צריך לתבוע שיראה אליו הוי' ,ואפי' אלו שזכו
שהתגלתה אליהם הוי' פ"א או כמ"פ  -צריכים לתבוע שיתגלה אליהם הוי' ,מאחר
ויהודי עולה מדרגה לדרגה ,וצריך להיות אצלו גילוי שם הוי' לגבי הדרגה הגבוהה
אשר עומד עתה.
און דער גילוי נעמט עם אדורך בכל הענינים ,ע"ד מה שהולכים לקרוא "ויהיו חיי
שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" ,שהולך על שכל ומדות ומעשה ,ובא
בהמשך לסיום הפרשה דפרשת שבוע האחרון ,אשר שם כתוב "את תחש ואת
מעכה" ,שמעכה ר"ת מלך על כל העולם ,היינו כל סדר השתלשלות.
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והענין ד"וירא אליו הוי'" ,כמדובר בדיוק דוירא ואליו והוי' איך שזה ג' ענינים
בנפרד ונהי' ענין א' ,דג' זהו ענין החזקה ועד חוט המשולש לא במהרה ינתק ,ובמיוחד
שקשור זה עם שנת נסים ,שבנסים ישנם ג"כ ג' הענינים דנס ,על ,ההרים ,ועושים
כנשוא נס על ההרים אז מ'דערהויפט דאס.
האויפטו של אברהם הי' באלוני ממרא ,שממרא הולך על העולם ,וגם שם המשיך
את ענינו של אברהם.
עורר כו"כ פעמים על המדובר בהתוועדויות הכי אחרונות בענין דלהקהיל קהלות
בכל שבת ושבת ,ובמיוחד שראו שאצל משה רבינו ישנה פרשה שלימה בתורה
שנקראת ויקהל ,וללמוד מפרשת השבוע במיוחד הקשור עם פנימיות התורה,
ובאופן דהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם .ע"ד שרואים ברש"י בתחלת
וירא שמביא את שם בעל המאמר ,כמדובר פעם בארוכה.
כמו"כ הייתה הוראה להוסיף בלימוד החסידות ,במיוחד תורתו של בעל יום
ההולדת ,אשר שמו שלום דובער  -אשר שלום פועל שלימות אפילו בדובער אשר
הולך על אומות העולם  -מסורבל בבשר ,ואם השלום כאן הכל כאן .ומשלום דובער
באים ליוסף הוי' לי בן אחר.
ובמיוחד ההוראות מקונטרס החלצו ,אשר הפי' החלצו שחולצים אנשים ממקום
אחד אל מקום אחר למעלה מזמן ומקום.
בכלל היו הרבה אותיות בענין דנקודה למעלה מזמן ומקום ,וכן חזר על הענין
דוירא אליו הוי' ,ומעכה ,ושני חיי שרה אשר כולם שוים לטובה.
בשיחה החמישית דיבר על השאלה דשבוע העבר ,מדוע הרגיש אברהם צער
בענין המילה.
אחר חלוקת המשקה התחיל הרבי לנגן ניגון שמחה דשמח"ת.
ההתוועדות הסתיימה בשעה .3:05
ומהנייעס דימים האחרונים:
ביום שלישי אחר מנחה נסע הרבי הביתה!
בבית התפלות הם כבימי קדם ,אבל הרבי מביט הרבה על הקהל כאשר יורד וכן
כאשר עולה ,כמו"כ כאשר נמצאים הילדים האומרים קדיש עומדים הם ליד ארון
הקודש ,לצד שמאלו של הרבי ובקדיש דרבנן מביט לעברם.
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הרבי יורד לתפלת שחרית עם הטלית הישנה אותה הי' לובש תמיד בבית.
ביום רביעי י"ז מרחשון אחר מנחה ניגש לרבי ה"מאכנאווקער" ואמר לו הרבי
שיאריך ימים על ממלכתו ,הנ"ל אמר :דער רבי זאל זיין געזונט וא"ל הרבי "בגשמיות
וברוחניות".
יום חמישי כרגיל ,אחר מעריב הכריז הר"י פינסאן אשר לרגל כ"ף מנחם אב תהי'
התוועדות ב[ 770-ומסתמא בזכות זה הי' ג"כ על השער בלאט דמאריסטאן התאריך
כ"ף מנחם אב ...וכן ביום הש"ק ,התחיל המנגן ו .כל הזמן את ניגון הקפות לרלוי"צ].
ביום ששי אחר מנחה ,כאשר המתפללים רק התחילו לצאת מביתו של הרבי כבר
נסע הרבי ל( 770-עם בנימין).
קבלת שבת בשעה  ,5:10במשך התפלה הביט הרבי על הילדים הנ"ל והתנענע
בגופו הק' לסמן להם אשר יתנענעו בתפלה .אחר התפלה למד יואל מספר דקות את
הדרוש הא' דאוה"ת על הסדרה ולאח"ז הי' סדר ניגונים וכו'.
בליל שבת התוועד הרד"ר ב 770-ותבע מהבחורים אשר לא ילכו לאכול אצל
בעה"ב וסיפר אשר בחור א' שבוע שעבר הלך לאכול אצל בעה"ב והדגים לא היו
טובים וסבל כל השבוע מכאב רחם .וע"כ שיאכלו בישיבת תו"ת העסין כו'.
כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ד.מ.
•
FAX A SICHA
ב"ה
לי .שי'
מצו"ב רשימה שנרשמה ע"י ידידינו הת' אברהם וולף:
יום ראשון כ"א מרחשון ה'תש"נ
בעת חלוקת הדולרים
הת' אברהם וולף הביא את ראש המשלחת הבטחונית – משה קוכונובסקי
ורעייתו ,וסגנו – משה אשכנזי.
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הציגם הרב בנימין קליין :זהו משה כוחונובסקי הוא ראש משרד הבטחון
דאמריקא.
הרבי נתן לו דולר ,וא"ל (בלה"ק) :ה' יברך אתכם ויצליח אותך להבטיח כל מה
שצריך להבטיח בענינים של בטחון ממש.
כוחונובקי :תודה רבה באמת כבוד הרב אני בהתרגשות גדולה לפגוש אותך ואוכל
לנצל את ההזדמנות ולבקש את ברכתך לקצין שנמצא אצלי במשלחת וקיבל – לא
עלינו – שיתוק ,שמו עודד יונה בן שרה.
הרבי( :נתן דולר נוסף ואמר) :זה תתן לצדקה בשבילו וכדאי שיבדקו התפילין
שלו ,וזה יוסיף בבטחון ,ברכה והצלחה.
כוחונובסקי :תודה רבה ,תודה רבה.
הרבי :גם אם אינו מובן בהלכות בטחון גשמי אבל מובן בהלכות בטחון רוחני.
כוחנובקי :תודה רבה.
הרבי :בשורות טובות
כוחונובסקי :זאת רעייתי שתהי' בריאה.
הרבי( :נתן דולר א' ואמר) הצלחה רבה( .ודולר נוסף) :בשביל החתונה בשורות
טובות.
[היא לא אמרה כלום לרבי בקשר לחתונה ,ובתה מתחתנת בקרוב].
קליין :זהו משה אשכנזי מההנהלה גם מהבטחון.
הרבי( :נתן דולר) :שיהי' לבטחון שלא נצטרך עוד לבטחון גשמי.
אשכנזי :ביקש ברכה עבור אשה.
הרבי( :דולר נוסף) :זה תתן לצדקה בשבילה.
(ודולר נוסף) וזה תתן כשיולד הילד ,בשורות טובות.
[הנ"ל לא אמר לרבי שהאשה הנ"ל צריכה ללדת ,וכאשר יצא הנ"ל בכה
מהתרגשות].
הרבי ב ,770-לפני התפלות השמח"ת תנועות ממשיכים.
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חדקוב לא מגיע לתפלות ב...770-
וזהו זה
ד.
•
FAX A SICHA
ב"ה
לידי"ע הת' השליח מ .מ.
שלום וברכה!
וואס הערט זיך? איך הולך?
איני יודע מפני מה אבל בכל פעם אשר עומד לצאת יומן מתערב השטן ומבלבל.
ונקוה אשר בכל זאת וועט מען נאך דורכפירן דעם ענין בפועל ממש.
דרך אגב :היומנים הראשונים הגיעו לעבר מסך הברזל און זיי האבן זיך ממש
אויפגלעבט .כן מסר מענדי הרסון.
שבוע שעבר התחדש שאפשר להתקשר עם מאסקווא ישיר (לא ע"י  2מרכזיות
כעד עתה) ושלחו להם פאקס מהר"ד (יוסי שטערנבערג שלח מהמשרד של יוד'ל).
הם שלחו פאקס משם למשה לברטוב ובאמצע נשרף לו המכונה שלו...
כל טוב ובשו"ט
ד.מ.
•
ב"ה
יום שלישי כ"ג מ"ח תש"נ
לידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא בצרפת
שלום וברכה!
בהמשך למכתבים הקודמים ,אין חדש במיוחד.
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הרבי ב ,770-היום התחילו לנגן לפני שחרית ומלאה הארץ כו' .הרבי מתפלל על
הבימה ,מסתובב אל הקהל לפני התפלה .בימים האחרונים מתחלק קצת סירטוק
המשי . .אתמול אחר התפלה אף נפל לגמרי מהכתף הימני הסירטוק
קוטלרסקי יושבים  -ל"ע  -שבעה על אמם ע"ה ,הלוויתה היתה ביום ששי
מאוחר וחזרו מביה"ח ברגל.
לכינוס השלוחים התחילו כבר להגיע ממרחבי תבל.
יצא מאמר לקראת כ"ה מר חשון המאמר הוא מש"פ חיי שרה תשל"ז.
ודאי שמעתם אשר המשפיע החוזר וכו' יואל כהן מגיע ללונדון לסיום הרמב"ם
(והר"ז אירופה  -תחת הלשכה כו').
נחמן שפירא עשה בר מצוה אתמול בלילה והתוועדו שם עד אור הבקר.
[מחלוקת הדולרים ביום ראשון ודאי קיבלתם מה ששלחתי אתמול ,נוסף ע"ז
עבר ראש עיירית צפת אך עדיין לא שמעתי פרטים].
ד.מ.
בע"ה לר"ח כסלו י"ל סה"מ מלוקט ח"ג (הכולל מפתח ענינים על ג' הכרכים -
נערך ע"י אלי' מטוסוב) וכן אגרות קודש חט"ו.
ביום א' בע"ה סיום הרמב"ם" ,מאנטיג ביי די נאכט" מאיר ה .סעודה ,שלישי
בישיבה.
•
FAX A SICHA
ב"ה
יום רביעי כ"ד מרחשון הי' תהא שנת נסים
ברוקלין נ.י.
MIMUSH No: 5
שלום וברכה!
ודאי קיבלתם מה ששלחתי אתמול [ -עמוד נייעס ,ומכתב למשה].
אתמול אחר מעריב נסע הרבי הביתה! (עם בנימין).
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היום בשעה  9:35פתח חנינא את דלת בית כ"ק אדמו"ר שליט"א והודיע אשר
הרבי לא ירד לשחרית לפני  10:20ולכן לא יפתחו את הדלתות לפני .10
כעבור רבע שעה פתח מאיר הארליג את הדלת והודיע אשר הרבי לא ירד לפני
.10:30
בשעה  10:30בדיוק ירד הרבי לשחרית ,התפלה כרגיל.
מנחה כרגיל בשעה .3:15
מעריב בשעה .5:00
לפני התפלות מנגנים ומלאה הארץ דעה את ה'.
למעריב הי' רשימה מאה"ת (בכלל אין הגבלות בכניסה לבית הרבי) מאחר והי'
ספק שיחה.
פה ב"פאקס א שיחה" כפי שודאי שמעתם ישנם בעיות עם קוי הטלפון ,אתמול
הי' בכוונתי לשלוח אחר זה מכתב  . .אך לא הצלחתי מחמת הקוים .ואקוה להצליח
לשלחם היום יחד עם עמוד זה.
כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ד.מ.
•
 מבית חיינו –להשלוחים
מצו"ב מענת כ"ק אד"ש לחגיגת הרמב"ם:
אזכיר עה"צ
להצלחה רבה ומופלגה
רבות מופתי בשמחת משנה תורה
דשנת תש"נ
התפלות בבית כ"ק אד"ש( .הרבי יורד המדריגות די לאט ומאד בזהירות וכו'
(הפנים קצת רציניות?) (כרגיל)) .למנחה – הרבי לא ישב ,בחזרת הש"ץ (כרגיל).
ובתחילת חזרת הש"ץ ובקדישים הסתכל על היתומים.
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חדש! הרבי ירד למנחה עם נעליים חדשות.
מיד אחרי מנחה נסע ל.770
אחרי התפלות מנגנים נאפוליונ'ס מארש ,והרבי עושה בידו הק' וכו'.
מלא שלוחים פה מכל רחבי תבל.
מרגישים כבר קצת מתח באויר ,אודות כו"כ ענינים ואכ"מ וכו'.
להשתמע ולהת"פאקס"ות בקרוב.
א גוטן שבת
ראובן
•
ב"ה
MIMUSH NO: 6
ליל יום הבהיר כ"ה מרחשון הי' תהא שנת נסים
לידידי הת' השלוחים בתות"ל ברינוא צרפת
גוט יו"ט!
אעפ"י שכבר שלחתי היום מימוש מס'  ,5אך המאורע דלקמן מחייב התייחסות
מיוחדת כדלקמן ,און מ'קען זיך פשוט ניט איינהאלטן פון שרייבן דאס ,ובכלל דארפט
איר הערן א טייפ פון דעם.
ראשית כל הנני להשלים פרט בנוגע למעריב ,מיד אחר הכרזת הגבאי הר"י
פינסאן התחיל הרבי לנגן "ומלאה" כו' אך מפני שהעולם בחלק האחורי לא שמעו
זאת ,ניגנו דידן נצח .ויש לציין שלפי"ע היו תנועות חזקות מאד לעידוד השירה
ובפנים שמחות זייער אופגעלעבט.
בשעה  9:30התחיל סיום הרמב"ם ב( 770-לפני"ז עברו עם ספיקערס בשכונה
וכו').
הסיום כבר עמד להסתיים כאשר לפתע נכנס (בערך בשעה  )11:00הרה"ח ר'
שניאור זלמן שי' גורארי' אשר זה עתה יצא לחירות אמיתי (והגיע ישיר ל 770-עוד
בטרם שביקר בביתו).
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ברגע שעלה על הבימה פרצו מחיאות כפיים סוערות מאד מכל הקהל אשר בכל
פינות ומתוך התרגשות רבה מאד ,ר' זלמן נופף בידו לעבר הקהל באופן של ביטול
והתיישב על המקום ,אבל הקהל לא נרגע והי' ממש התרגשות עצומה.
המנחה קותי ראפ קידמו בברכה ובברכת מזל טוב בשם כל הקהל וואס האט
דורכגעלעבט מיט אים די גאנצע שווערע תקופה ,אשר כידוע לכולם לא הי' זה ענין
פרטי ,אלא ענין שנגע לכללות אנ"ש וכו' .כן הזכיר אשר התקופה שישב היתה בדיוק
תקופת מחזור הששי דהרמב"ם( .י"ב טבת תשמ"ט  -כ"ד מרחשון תש"נ).
אחריו דרש המג"ש דשיעורי הרמב"ם ר' שמואל הבר שי' בענין ד' חייבים להודות
ובסיום דבריו לקח לעצמו הכבוד להזמין את ר' זלמן לדבר אל הקהל ,ויראה בעצמו
לפי הקשבת ותגובת הקהל את ההתענינות והשתתפות אנ"ש בכל הענין ובשמחת
השחרור.
[יש לציין אשר במשך זמן זה התמלא  770לפי"ע קודם].
•
ב"ה ,מוצש"ק פ' חיי שרה -
כינוס השלוחים העולמי  -מברכים החודש כסלו
הי' תהא שנת נסים
ברוקלין נ.י.
MIMUSH No. 7
לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
שבוע טוב!
אף שפותחין בדבר מלכות אך כדי לא לבזבז הזמן עד שידידנו החוזר הת' מ.שי'
יגיע נתחיל בחדשות:
אודות הנעליים כפי ששמעתי כבר שלח לכם ראובן פאקס בעש"ק .והנני להוסיף:
אשר אין את הקנייטש בנעל הימנית (לע"ע) ובכלל הם גבוהים ומבריקים ומעור
קשה ,ואלו הם הנעליים החדשים מחודש אלול תשל"א ,והנעליים השלישיים
מתחלת הנשיאות.
בליל ש"ק כרגיל ,אך הי' מלא ,כמה שלום זכור'ס ,אחר התפלה למדו אוה"ת
ולאח"ז סדר ניגונים.
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לאמרית תהלים ירד הרבי בשעה  ,8:50החזן הי' הרי"ל רסקין ממרוקו ,הרבי אמר
את כל התהלים עם המנין [ולבסוף כל התהלים היה"ר] ,ובעמידה ,עד שעה .10:35
לשחרית ירד הרבי בשעה  10:55והסתיימה התפלה בשעה .12:55
מפטיר לפי"ע בקול.
להתוועדות ירד הרבי בשעה  ,1:40ניגנו ר"ח כסלו ניגון ,שיחה הא' ארכה כחצי
שעה והתוכן:
עומדים אנו בשבת הקשורה לשלוחים ,ורואים בפרשתינו את השליחות
הראשונה בתורה  -שליחות דאליעזר עבד אברהם לנישואי יצחק ורבקה ,שסדרה
זו היא בקביעות כל שנה ,שענין הקביעות זהו ע"ד מה שהיהודים קבועים בעולם
הגם כי אתם המעט מכל העמים ,עכ"ז הם הקבועים שבחר בהם הקב"ה.
ובשלוחים ישנם כמה דרגות :ישנו מה שמעשה השליחות מתייחס להמשלח,
וריבוי דרגות בזה עד לדרגא דשלוחו של אדם כמותו ,שעפ"י שכל אין יכול להיות
אדם שהוא מציאות ,ליהפך למציאות של מישהו אחר ,אך התורה טוט אויף שכפי
שהוא במציאותו נהי' הוא כהמשלח ממש.
זהו כינוס השלוחים העולמי ,שבעולם יש ריבוי ענינים בזמן ,במקום ,וריבוי
בתומ"צ ,ושלוחים עושים מזה מציאות א' באופן של כינוס לשון יחיד ,ובפרט
שהכינוס בביהכנ"ס שעצם לשון ביהכנ"ס שמתכנסים שם כולם ובפרט ביהכנ"ס
שמגדלים בו תורה ותפלה ומע"ט.
וקשר גם עם פרשת השבוע" :ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע
שנים" ,שזהו"ע רצון שכל ומדות והשליח עושה מכל הענינים ,כפי שרש"י אומר
"כולם שוים לטובה" ,שזהו גם הענין ד"לך לך מארצך וממולדתך ומביך אביך"  -כנגד
ג' ענינים הנ"ל ,שזהו גם מה ששליח בגימטריא משיח עם יו"ד ,שיו"ד זהו"ע עשר,
שעושה ציבור מכל עשר כחות הנפש ,ועי"ז מתגלה היחידה שלו ושל כל העולם כולו,
ענין התגלות המשיח.
בין הענינים דשליח ישנו הענין דלפעול באהבת ישראל ,ולא כפי שבא מרה
שחורה'דיקער עם זיידינע זופיצע ,מיט א סירטוק ,וחושב שמפני זה ישמעו לו כולם,
ורוצה לערב בכינוס השלוחים ענינים דהיפך אהבת ישראל ,היפך ענין כינוס
השלוחים  -אחדות ישראל ,מחלוקת" .און דאס איז אנקעגן דעם אויבערשטן!
אנקעגן משה רבינו! אנקעגן דער רבי דער שווער נשיא דורנו! און נגד טובת עצמו!".
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ורואים שמשה רבינו האט ניט געקענט אוועק גיין פון די וועלט ביז ער האט געשיקט
שלוחים צו איינעמען מדין ,און אלע ווייסן וואס מדין איז .אלא להיפך ,צריך לעשות
שלימות בכל העולם .ע"ד אברהם היהודי הראשון ,שאצלו היו כל הענינים בשלימות,
ואפילו אצל יצחק ,שאפילו שהי' אצלו עשו ,עכ"ז נתן לו שם זה דעשו מאחר וראה
את עשו כפי שעומד הוא כבר אחר הבירור.
הרבי קישר זאת גם להענין ששלוחים של נשיא דורנו ,ששמו יוסף הוי' לי בן
אחר ,אז שעושים מאחר ענין של בן ,ובאופן של יצחק ,צחוק עשה לי אלקים ,שמחה
ותענוג ,וכפי שהולכים לקרוא "אלה תולדות יצחק" ,אלה  -מראה באצבעו ואומר
אלה.
שיחה הב' הי' בענין סיום הרמב"ם ,וישנו מה שסיימו את סיום הרמב"ם ג"פ ליום
וגם פ"א ליום ,והסיום צריך להיערך ברוב עם הדרת מלך ,ריבוי עם בפשטות ,שכ"א
מוסיף ברוב עם וכל א' נוגע ,און זאל זיך ניט איינרעדן פון דעם קלוגינקער וואס זאגט
אז איינער וועט ניט מאכן קיין חילוק לגבי הרוב עם ,ואדרבא מה שיותר נמשך יותר
מהענין דהדרת מלך ,ופועל גם אצלו.
ובפרט שישנם שם בסיום הרמב"ם גם רבנים וראשי ישיבות ,שהענין דרבנים זהו
לא רק "סיני" ו"עוקר הרים וטוחנם זה בזה" ,אלא הענין דהלכה בפועל ,וכמו הרמב"ם
בלשון צחה וברורה ,וואס דורכדעם ווערט דאס לקטן ולגדול .ופסק של רב זהו פסק
דין של מלך מלכי המלכים הקב"ה ,ולא כפי שבא א' ואומר שהרב הוא באמת רב אבל
זהו רב שצריך לעשות תשובה" ,וואס דאס איז א חוצפה הכי גדולה אזוי צו זאגן",
ואעפ"י אשר זהו א' מסימני עקבתא דמשיחא  -חוצפא יסגי" ,אבער א בעלאבעס
זאל זאגן דעם רב ער דארף תשובה טאן איז דאס א חוצפה הכי גדולה"!
כנהוג לקשר עם הדרן ובקיצור עכ"פ ,שהרמב"ם מסיים בהלכות תשובה אותו
הסיום דהלכות מלכים ומלחמותיהם ,אבל שם אינו מסיים עם המילים "כמים לים
מכסים" .וביאר ש"כמים לים מכסים" הכוונה ביטול במציאות ,ע"ד מים שאין רואים
בהם את דגי הים ,אבל תשובה ענינה להיפך לעלות מדרגא לדרגא בהרגשת
מציאותו ,כפי שמסביר בלקו"ת .משא"כ לעת"ל לימות המשיח יהי' באופן דביטול
במציאות  -כמים לים מכסים.
וזהו קשור גם עם התחלת הרמב"ם" ,נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן",
הרמב"ם מתחיל בהקדמה אבל זהו הרי הקדמה ,ואח"כ ישנו מנין המצוות ,התחלת
הרמב"ם הוא ב"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון וכל
הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתות המצאו" [אינו ברור הביאור] ,מנין המצוות
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מתחיל הרמב"ם ב"להאמין" ,אבל בהלכה אינו מתחיל באמונה ,מאחר וא"א לצוות
בספר הלכות להאמין ,מאחר ואמונה א"א לצוות באופן דהלכה ,או שמאמין או שאינו
מאמין ,אבל במנין המצוות זהו התחלת כל הענין .הרבי הזכיר :כמדובר כמ"פ וכבר
נדפס.
ועורר עוה"פ אודות סיום הרמב"ם שישתתפו כולם וברוב עם הדרת מלך.
בשיחה ג' עורר הרבי עוה"פ על הענין דלהקהיל קהילות בכל שבת ושבת.
ובהמשך לכינוס השלוחים ,הצעה שיעשו קובץ עם תמונות ,או של כ"א בפ"ע או
כ"א עם משפחתו  -מה טוב ביחד ,באופן שיוכלו להראות באצבעו ולומר זהו שליח!
ועכ"פ כמה שיכתבו חידושי תורה בנגלה וחסידות ,בפרט שעתה הוא שנת
הארבעים ,ואז "נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזניים לשמוע" ,ומקבלים מזה
הכחות.
שיחה הד' הי' אודות ענין משקה המשמח.
היו ל"ב בקבוקי משקה.
כאשר עלה הרי"ל רסקין ממרוקו והכריז על מסיבת חנוכה ,אמר הרבי להמהרי"ל
גרונר שיורה לו להכריז אודות סיום הרמב"ם בביתו של הרמב"ם.
האחרונים עלו :הרב יוסי הכט ,שמואל בוטמן  -סיום הרמב"ם ,ומאיר הארליג -
ר"ח כסלו ,שהכריז על סעודת הודאה "דער צוועלעפטער" מאנטיג.
הרבי התחיל לנגן ניגון הקפות לרלוי"צ( .לא ניגנו שיבנה).
ההתוועדות הסתיימה בשעה .3:45
מעריב במוצש"ק למטה בביכהנ"ס הגדול ,הבדלה עשה בלומנפלד מהמפיץ.
הצלחה רבה בשו"ט
ד.מ.
•
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ב"ה יום ראשון כ"ח מרחשון – כינוס השלוחים העולמי
הי' תהא שנת נסים .ברוקלין נ.י.
MIMUSH No: 8
לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
שלום וברכה!
ראשית כל השמטות מהמכתב הקודם:
בסוף ההתועדות ביקש הת' יוסי חדקוב ברכה עבור סבו .וקיבל משקה קטן
מהרבי עבורו ודיבר עם הרבי כחצי דקה.
בשיחה אודות סיום הרמב"ם הי' באמצע לשון" :זיכער צווישן די וואס זיצן דא
האבן רוב מסיים געווען דעם גאנצן רמב"ם ,ועכ"פ פעם אחת ,געלערנט אדער
געזאגט".
מחדשות היום:
שחרית למטה ב 770-כאשר הזאל מלא מהשלוחים ובכלל בעה"ב כרגיל בימי
ראשון ,הרבי ירד בערך בעשר ורבע.
בתחילת דולרים עברו כל השלוחים( ,בבקר לפני התפילה נסעו לאהל) ,הדבר
היחיד ששמעתי – בינתיים – מדולרים היום שעבר הקונסול אורי סביר ותוכן הדיבור
הי' כמו לאליקים רובינשטיין אודות שלימות הארץ.
בשעה  12יצאו אוטובוסים לסיום הרמב"ם.
הסיום הי' באולם גדול בהרבה מהאולם דשנה שעברה ,מקומות ישיבה היו שם
למעלה מ ,1000כל המקומות היו מלאים! ונוסף ע"ז עמדו גם במעברים ,והשומרים
לא רצו להכניס יותר קהל ,וע"כ קהל גדול מאד עמד בחוץ וחיכה עד אשר יצא מישהו
ואז יוכלו להיכנס על מקומו.
כל הנ"ל בלי שום גוזמא כלל כמובן! וראו בפועל ממש את תשובת הרבי :רבות
מופתי וכו'.
בסיום השתתפו השלוחים.
בימת הנשיאות היתה גם יפה מאד ,על הבימה ישבו נוסף על הרבנים גם חשובי
השלוחים.
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מסרו ברכות מהגערער (לא פישר אלא ראש המתיבתא  -אלעווסקי) וכן
מהויזניצער ,סקולענער ,בולוזובער ,קלויזנבורג ,ועוד.
כלם דיברו יפה מאד ובעיקר אודות פעלו של הרבי ויחס הרבי לכל העולם וממש
מילים אשר שפיץ חב"ד לא יתביישו מהם.
השליח של הגערער אמר שכ"א מעם ישראל צריך לבקש בכל יום לבריאותו של
רבינו שליט"א ,שטיינווארצל הי' הדרשה הכי חזקה ומחאו לו כפיים פעמים רבות,
בין הדברים אמר אודות אלה תולדות יצחק כו' אשר בדרך כלל יחוסו של א' הוא על
אביו וכו' ,אבל אצל הרבי זה כמו אברהם הוליד את יצחק שמעלתו של אברהם
שהוליד את יצחק ,כן גם אצל הרבי :הרבי כל הזמן מזכיר את השווער ,אבל היום אחר
 40שנות נשיאות יכול השווער להתגאות :דאס איז מיין איידים וכו'.
היו דברים רבים אך השתדלתי לכתוב רק מה שלא יהי' כתוב בכפר חב"ד.
[לי :.בוטמן חזר בין הדברים נקודות מהשיחה דהרמב"ם וארבעים( ,בליל ששי
הייתי אצל גערליצקי בענין הערות וביאורים וסיפר אשר בוטמן התקשר אליו אודות
מ"מ לפתגמים בתור מנחה ,והראתי לו מכתבך אודות שיחה הנ"ל וב"ה נתקבלו
הדברים כנראה במוחש)].
לסיכום :בכלל הי' חזק מאד.
בשעה  3:15נסע הרבי לאהל עם בנימין [יוד'ל עסוק בכינוס השלוחים –
מסתמא].
מנחה מעריב בשעה  ,7:30את השיחה כנראה שמעתם ,אחר השיחה בחלוקת
הדולרים דיבר הרבי עם הירשפרונג כמה דקות ,אודות גמרות בענין פנחס בן יאיר
בנוגע לזריזות בפדיון שבויים ,הוא הזכיר מ"מ בזה והרבי חייך חיוך רחב ואמר זיכער
מיינסטו די תוס' אין ( ...מס' מסויימת) ,והאריכו בזה ,און מ'האט זיך געווארפן אין
מ"מ ,דיברו גם על הקידוש ה' דסיום הרמב"ם של היום ועוד.
בעה"ב גביר מלונדון עבר ,הרבי נתן לו דולר וחייך אליו ,לאח"ז קרא לו הרבי שוב
ושאלו אם אשתו פה (אשתו היתה מאד קרוב לרבצין נ"ע) וענה שלא ,נתן לו הרבי
עוד דולר לאשתו ולאח"ז הלך וקרא לו הרבי עוה"פ וברכו בעסקיו ונתן לו דולר
שלישי ,וכהנ"ל בחיוך רחב מאד.
גם עם ציי'ס דיבר הרבי ,הרבי ראהו רק מרחוק חייך מאד והצדיע לו בידו הק' וכן
משך הדיבור הי' כאשר הרבי מחזיק בידו ,בינתיים שמעתי נקודה א' אשר אמר לרבי
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שחושב על הרבי בכל יום ,וכאשר חושב על הרבי נזכר הוא בנקודה דילכו מחיל אל
חיל .וקיבל כמה דולרים.
הרבי גם נתן למשה הרסון עוד דולר ואמר לו משהו.
אח"כ עבר אברהמ'ל שמטוב עם בנו לייזער מ .URAGUAIלייזער אמר לרבי
שהוא מכיר את א' מהמועמדים להיות עתה ראש ממשלה במדינה הנ"ל ,שאלו הרבי
פרטים אם ראהו פעם ואם דיבר עמו ועוד ,אברהמ'ל גם התערב כמ"פ בשיחה .וג"ז
לקח מספר דקות .אברהמ'ל קיבל  3דולר ובנו  2דולר.
לייבל אלטיין עבר עם בנו אשר נוסע לייצג את "אושען פארקווי" בחידון המצוות
העולמי ,ונוסע ביום רביעי ,הרבי בירכו ונתן לו שני דולר ,וג"ז הי' בחיוכים רחבים,
ובכלל היו חיוכים רבים במשך כל החלוקה.
במשך החלוקה ניגנו ניגון ר"ח כסלו וכאשר עבר שלמה קונין עשה לו הרבי חזק
בידו הק' ולאח"ז כאשר הלך למקומו הקבוע ליד ארון הקודש הסתובב אליו הרבי
ועשה חזק בידו הק' עוה"פ.
אחר כחצי דקה עבר בערל מאצקין ממאנטרעאל וגם לו עשה הרבי כנ"ל.
בכלל במשך החלוקה הי' הרבי אויפגעלייגט ,כאשר הסתיימה החלוקה בשעה
 8:50משך כל הדרך עשה הרבי תנועות חזקות מאד בידיו הק' ובחיוכים רחבים.
ד"ש מש.וו.
כל טוב ובשו"ט
ד.מ.
•
ב"ה ,יום שלישי יום הבהיר אדר"ח כסלו הי' תהא שנת נסים
ברוקלין נ.י.
MIMUSH No. 9
לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
גוט יו"ט!
את תפלת ערבית והשיחה דאמש – ליל ר"ח ,שמעתם מסתמא ע"י המכשירים
כו' ,מהשיחות דשבוע זה היתה המפה על הסטנדר של השיחות בצבע כחול (כהה).
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בחלוקת הדולרים שאחר השיחה לא הי' משהו מיוחד.
בשעה  8:30התקיימה סעודת הודאה בישיבה בהשתתפות כל חברי ההנהלה ,אך
בשעה  9:30הלכו הבחורים ל.770-
ב 770-הי' קהל עצום ,וב"ה היתה סעודה כיד המלך ובשפע גדול מתרומת בערל
ווייס.
ר' יואל למד המאמר דר"ח כסלו.
אחרון דיבר המזכיר ש"מ סימפסאן אשר סיפר – עפ"י בקשת מאיר הארליג –
על השתלשלות הענינים דסדרת אגרות קודש ,אשר זכינו וי"ל הכרך הט"ו.
את סיפורו החל מהיום בו זכה ונעשה מזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ובהקדם אשר
זהו בזכות שאביו ע"ה הי' מזכירו של הרבי הקודם ,ובשנים האחרונות כאשר הי'
קשה להבין דיבורו של הרבי הקודם הי' נכנס עם כ"א ליחידות והי' מעביר לו את דברי
הרבי ,וזאת בתקופה של כו"כ שנים ,ועכ"ז במשך כל שנים אלו לא שמעו ממנו בבית
מאומה מאשר שמע מהרבי ביחידות פרטית ,ובזכות זה זכה בנו אשר בתחלת
הנשיאות קרא לו הרבי ומינהו על סידור המכתבים והעתקיהם ,ובאזהרה אשר בודאי
יהי' שומר סוד כאביו ,וסיפר אשר כמה שנים כלל לא ידעו שהוא מזכיר של הרבי,
בשנים הראשונות הי' עובד בחדרו של הרבי ,ולאח"ז ב"קלאזעט" אשר בחדר שני
דהזאל הקטן.
בסוף שנת תשמ"ו ,קיבל הוא מכתב מזלמן חאנין ,בשם ועד להפצת שיחות
[דא"ג משרדו של סימפסאן הוא דלת ליד משרדו של חאנין ...אבער עס דארף דאך
זיין א בריוו ]...בקשה אשר יואיל להעמיד לרשותם מהעתקי המזכירות ,בכדי
להדפיס בהוספות ללקו"ש ,הוא ענה אשר אין זה בסמכותו ,ויעביר את הבקשה
לרבי .בשבט תשמ"ז העביר לרבי את הבקשה ,אשר מאחר ובין המכתבים ישנם
מכתבים בנגלה חסידות וקבלה אשר יכולים להיות לתועלת רבים ,ע"כ מבקשים אם
אפשר להדפיסם .הוא בחר מספר מכתבים משנת תשי"ח ,והביאם לרבי בסוף שבט
תשמ"ז .הרבי עיין בהם ושאלו מדוע בחר דווקא מתשי"ח ,וענה שאין זה בדווקא,
אלא דאס איז וואס איז אויסגעקומען .ושאלו הרבי ,האכן ישנם מכתבים רבים
כאלו? וענה אשר מסתמא ישנם מאות מכתבים כאלו [והוסיף :אשר אז עדיין לא
תיאר לעצמו את כמות המכתבים היכולים להיות תועלת לרבים] ,ואמר לו הרבי אשר
א"כ שיזדרזרו להדפיס זאת .וב"ה אשר זכינו שנדפסו ע"ע ט"ו כרכים .הוא דרש קצת
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בענין ט"ו ,וקישר זאת עם ט"ו שיר המעלות שאמר דהע"ה וכו' .ואמר אשר מחר
יכנס לרבי עם חבילת המכתבים לכרך הבא.
כמו"כ סיפר אשר מכניס לרבי את כל המכתבים הראויים לדפוס לפני שמוסרם
לעריכה ,וסיפר אשר כאשר נכנס שנה שעבר עם המכתבים לא' הכרכים שאלו הרבי
האם אכן לומדים במכתבים? וענה אשר שמע שבמאריסטאן עשו לא מזמן
הבחורים קביעות באגרות קודש ,א"ל הרבי :בחורים איז דאך ניט קיין נייעס ,אבער
יונגעלייט? ! איך האב ניט באקומען פון קיין שום יונגערמאן א בריוו מיט א שאלה
אדער א הערה אין אגרות קודש!
אחריו כיבד מאיר את הרב זלמן גורארי' [הנקרא לאחרונה "זלמן המאמין"] לדבר
אודות בטחון ברבי ,תוכן דבריו הי' בערך כהדרשה דכ"ה מרחשון.
אחריו כיבד מאיר את י"ל רסקין ממרוקו לדבר אודות שליחות ,ודיבר בהתלהבות
אודות היציאה לשליחות ,ושבחורים ויונגעלייט צריכים להיות מסורים לרבי לגמרי,
ולחשוב רק אודות יציאה לשליחות.
אחריו כובד הרב יוסי הכט מאילת לדבר אודת שנת הארבעים ,ודיבר על השיחה
בחי"א לקו"ש על הרש"י דנתן הוי' לכם כו'.
אחריו דיבר דניאל מאסקאוויטש  -מופת שנת הבנין.
יוס'ל סגל מכולל צ"צ אודות השאיפה דהעולם לחסידות.
כיבדו את אהרונוב לדבר ,וכל הקהל מחא כפיים בחזקה ,אך הוא לא עלה לדבר.
סיים המרא דאתרא הרב מארלאוו בברכה קצרה.
אחר כ"ז בסביבות השעה  1התיישבו כל הקהל להתוועד בקבוצות ,וישב ממש
קהל גדול כל הלילה  -עד תפלת שחרית ,למעלה בחדר שני התוועד יואל עם קהל
מצומצם אך לא דיבר הרבה ,בין הדברים דיבר ע"ז אשר הרבי נתן בער"ה לכ"א מתנה
ספר ביד און מ'קוקט אפילו ניט אריין אין דעם ,במקום זה אשר היו צריכים לדעת
זאת בע"פ ,און פון וואו קומט אזא קאלטקייט .כמו"כ אודות לימוד המאמרים
המוגהים ,און בכלל וואס מ'דרייט זיך פוסט ,מ'עסט שוקולד און מ'פארט אויף
שליחות!
היום במנחה הי' חבר עיירית ירושלים לייזרסאן ועמד למעלה אחר מנחה,
המהרי"ל גרונר הציגו ,ובירכו הרבי בהצלחה [איני יודע הלשון בדיוק] הרבי המשיך
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ללכת ולאח"ז הסתובב אליו שוב וא"ל  -בחיוך רחב  -שהעוסק בצ"צ באמונה איז
גרעסער פון תורתו אומנתו.
מעריב הכריזו לשעה  5וירד הרבי כחמש דקות אח"ז.
כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ד.מ.
ד"ש חם מש.ו.
 ...כדאי הי' שתכתבו מכתב לידידינו הת' מ.פ .לעודדו בכלל בכל ענין החזרה
במוצש"ק מאחר והתקרר קצת בענין.
ביום חמישי הבעל"ט יו"ט דב' כסלו יהי' בע"ה עוד יו"ט לליובאוויטש ,ושייך מאד
אשר בו במקום יפסקו הענין.
•
ב"ה
יום ראשון ה' כסלו ה'תש"נ
NO: 10
לידידי הת' השלוחים שי' תות"ל ברינוא צרפת
שלום וברכה!
ראשית כל סליחה על ההפסקה שהיתה ,הי' אתמול הקידוש דירחמיאל
וואלאוויק (בקרעטשמע) ואחר הקידוש היינו כבר במצב דעד דלא ידע כו' ,אך זהו
כשלעצמו וואלט מען זיך א עצה געגעבין וכבר הי' לעולמים שנכתב ה"מימוש"
במצב כזה (ואואפ"ל שנכתב אז אפי' יותר טוב ואכמ"ל) אך ידידינו הת' מ .שי' טוען
שאינו רואה מעלה און בעסער ווארטן אויף דעם ר"ד ,ועוד .וע"כ לא מיהרתי גם אני
מאחר והנייעס בלבד מוז דאך ניט זיין גלייך נאך שבת וכו' וכו' וכו' און אזוי שטופט
זיך דאס אפ.
במשך השבוע האחרון לא היו חדשות מיוחדות ,התוועדו בכל הלילות ,תלמידי
אה"ת התוועדו בעיקר בישיבה ,חוץ מליל ר"ח כסלו ,ישראל פרידמאן התוועד ב"פ
ועדיין רוצה להתוועד עוד תוכן דיבורן הי' אז צו די עבודה פון חסידות האט מען קיין
שייכות ניט אבער מ'דארף זיך אריינווארפן אין די השכלה פון חסידות ,לערנען אסאך
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חסידות ,זען די רייכקייט פון חסידות און דאס וועט שוין במילא מבטל זיין די ענינים
בלתי רצויים.
גם ב 770-התוועדו הרבה ,ר' מענדל פוטרפס ישב כל הלילות והתוועד הרבה ,בא'
הלילות עברתי שם באמצע התוועדותו ,ושמעתיו אומר :אז מ'וועט קומען למעלה,
און מ'וועט פון אונז מאנען ,פארוואס מיר האבן ניט געלערנט ,ניט געדאוונט ,ניט
פארבריינגט ,וועט מען נאך קענען ענטפערן אז מיר זיינען צו דעם ניט שייכות .אבער
אז מ'וועט פון אונז מאנען :פארוואס האט איר ניט געזעצן אין א חסידישע
פארבריינגען ווען דער רבי האט געהייסן פארבריינגען  -צו דעם איז דאך יעדער
איינער שייך! אויף דעם וועט מען קיין ענטפער ניט האבן .און במילא דארף מען
לכה"פ זיצן.
ביום רביעי כאשר יצא הרבי אחר תפלת מנחה ,ראה בדרך את פנחס טייץ [שהולך
היום עם קאפאטע וזקן ארוך] .ניגש הרבי אליו ונתן לו שלום עליכם ,ודיבר עמו הרבי
כמה דקות ,כאשר הרבי מחזיק עדיין בידו [הי' זה ליד הבימה דקריה"ת] .אח"כ
ראיתיו יוצא ממשרדו של המהרי"ל ,כאשר בידו מעטפה.
ביום חמישי ב' כסלו התקינו למהרי"ל משרתיו עושי רצונו מכשיר ווידאו ,אשר
יכול לראות בתוך משרדו מי דופק על הדלת מבחוץ.
ביום שישי הגיע ל 770-רשד"ב וולפא – .בשעטומ"צ.
בשעה  4:30נכנס הרבי לקבלת שבת ,וראה בדרך מישהו שעמד והתפלל שמו"ע
דמנחה מתוך סידור גדול ,הרבי נעצר והביט בסידורו של הנ"ל.
בלכה דודי חיזק הרבי הרבה את השירה בסוף – ולעבר הילדים שרף .ורק אח"כ
הסתובב ל"בואי בשלום".
היום בדולרים מסר לרבי עדין שטיינזלץ את גמרתו בתרגום האנגלי ,מסתמא
הכרך הראשון ,לא שמעתי פרטים ,רק שמעתי שראוהו עומד בתור ובידו הספר
הנ"ל[ .ובדא"פ י"ל בהנ"ל ,שזהו ע"ד המבואר בחסידות אודות "ופרעה הקריב",
שהקריב ליבם של ישראל לאביהם שבשמים וכו' וד"ל והמ"י].
כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ד.מ.
המשפט התחיל ביום ב'  . .ועדיין לא שמענו פרטים...
•
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ב"ה ,יום רביעי ה' כסלו ה'תש"נ
ברוקלין נ.י.
לידי"ע הת' השלוחים
שלום וברכה!
מכתביכם קבלתי בעתם  . .ת"ח ת"ח עכהנ"ל ,ובודאי ימשיכו בזה בלי לנהל
חשבונות וכו' [כמבואר בא' מכרכי אג"ק הראשונים].
 ...זה ימים אחדים מאחר הש"ק שהצטנן  . .וכמעט ולא יצא מפתח חדרו ,פרט
לתפלות כ"ק אד"ש כאשר היו ב ,770היינו עד יום שני אחר מעריב ,ורוב היום שכב
במטתתו עם כוסות תה וכו' ,וב"ה שישנו מציאות דטייפ וכבר עבר כמעט על כל
הטייפס דהתקופה מה' טבת תשמ"ז עד אחר הניחום אבלים דתשמ"ח...
בישיבה פחות או יותר מתנהלים הסדרים כתיקונם  . .היום מסתמא יהי' רשימה
למעריב בבית כ"ק אד"ש ובע"ה נזכה לשיחה.
 . . .מה נשמע ע"ד ההו"ל דקובץ דו"ח?
 . . .מה נעשה בענין נסיעת  . .לי"ט כסלו? אקוה עכ"פ שלא יכנס לחובות וכו',
כידוע דעת כ"ק אד"ש( .קל לדבר כאשר יושבים כאן).
 . . .בשו"ט  -כפי הכתוב היום בכפ"ח ,וכמו"כ אישר הדובר א.ו .שכ"ה גם בעוד
עיתונים ,אשר ב"ה התחילה ירידתו של ד .וכבר מסובך הוא במשפטים אודות אופן
החלוקה דכספי משרד הפנים וכו' וכו' .כמו"כ בקרוב מתחיל המשפט דהתחי' עם עץ
והכסא השני מתנדנד שוב.
מהו המעשה דהנעליים דתשל"א?  . .כתב לי לשאול את ח.ש.ס .אך לא יצא לי
לדבר עמו מאז.
בנוגע מנהג כ"ק אד"ש בקדושה " -ובדברי קדשך" ,ראיתי פעמים מספר איך
שכ"ק אד"ש אומר זאת (אפשר לראות זאת ברור במנחה דש"ק אחר ההתוועדות),
אך כפי שכבר כתב במכתבו האחרון ידידינו א .אודות התשובה לד.מ" .הזכרתי כמ"פ
שאין ללמוד מהנהגותי שאינם כתובים בשו"ע" ,ומובן שכ"ה גם בנוגע לענינינו.
 . . .בנוגע למה ששאל  . .את המהרי"ל ,שאלו בפירוש אודות טעימה קודם
תפילין .את שד"ל עוד לא שאלתי בענין...
השמועה ע"ד הערעור  . .וי"א אשר נכנס במכוון כדי למשוך הענין...
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כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ידידכם עוז הדו"ש תכה"י
ד.מ.
•
ב"ה ,אור ליום שלישי י"ד כסלו ה'תש"נ
שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א.
MIMUSH No. 11
לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
גוט יו"ט.
עפ"י בקשתכם אעתיק פה נוסח המענה ל"דובר חב"ד באה"ק  -בערקע וולף,
מיום ג' ז' כסלו:
"...אלא שנהפכה פצצה עולמית לטיפי מרגוע לקטן בן יומו,
לא יקח זה לליבו כי שפיץ חב"ד דכאן בכלל לא לקחה אלי' כל הנ"ל,
גם הם צודקים כי זה ארבעים שנה וכן חבריהם באה"ק נוהגים כך."...
הערב היתה התוועדות חסידים ב ,770-י"ד כסלו ,וסיום ספר המדע ברמב"ם,
הערב היתה דרשתו של זלמן גורארי' ,אשר לפי דבריו הינו היחידי בעוה"ז שהי'
בג' החתונות דג' בנותיו של הרבי הקודם.
הוא הקדים שהרבי אמר שביום זה התקשר אלינו והתקשרנו אליו ,ואיזה יו"ט
יכול להיות גדול מזה.
כמו"כ דיבר ע"ז אשר מאחר והיום אין משפיעים ,צריך הרבי לדבר גם הענינים
שפעם היו מדברים המשפיעים ,וכמו השטורעם משנת הארבעים שצריך הרבי
לעשות זאת בעצמו ,ובודאי מיינט ער ניט "יענעם רבי" נאר ארבעים שנה לנשיאותו,
און מיר זיינען גראבע יונגען וכו'.
הוא סיפר כמה נקודות שהוא זוכר מהחתונה :א' עומד לנגד עיניו שעת הקבלת
פנים כאשר לפני אמירת המאמר לכה דודי עמד הרבי הקודם  -כאשר מסביבו
יושבים כל הפוילישע רבי'ס (חוץ מגור) והזמין את המחותנים מעולם האמת
להשתתף בשמחה.
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ב' החופה בחצר הישיבה.
ג' בשעת החתונה כאשר הבחורים עמדו בג' שורות ליד הקיר ,וחזקה עליהם
הוראת הרבי לעמוד בקב"ע במקומם ולא להידחף לשמוע הדברים ,ועבור זה ניגש
אליהם אח"כ הרבי והרבי הקודם ,ונתנו לכאו"א לחיים.
עכת"ד בקיצור נמרץ.
מנחם גערליצקי סיפר ששמע היום מא' מהשכונה שגם הוא השתתף בהחתונה,
שזוכר שאת הכתובה קרא הראדזינער רבי.
כל טוב ובשו"ט תכה"י
ד.מ.
 ...ודאי בטלו המניעות ועיכובים על נסיעת  . .ולהתראות ביום חמישי.
בקשת  . .להצעת הכנה ליו"ד שבט שתהי' שוה לכל נפש במקומו ,שאלתי את
ה"מומחה" בזה  -ה.ר .והציע ללמוד  40עמודים בא' מספרי כ"ק אד"ש.
מצו"ב המודעה האחרונה דה.ר.
•
ב"ה.
יום הבהיר י"ד כסלו ה'תש"נ
שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ברוקלין נ.י.
MIMUSH No. 13
לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
גוט יו"ט
ראשית כל אפתח בבשו"ט אשר יצא היום תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א על
רשימת השלוחים לסידני אוסטרלי'" :הסכמה וברכה אעה"צ".
ואלו הם השלוחים:
מ"מ קסלמן ,פרץ חן ,מ"מ גולדברג ,מ"מ גורעוויטש ,יצחק אהרן אקסלרוד,
ישראל בעלינאוו ,מרדכי ניומאן ,יוסף וואלאוויק ,אא"א לאזאר ,יהודה ליב פורסט,
שאנאוויטש ,יקותיאל אהרן גינזבורג.
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מצו"ב מספר תשובות מכ"ק אדמו"ר שליט"א למספר אנשים פרטים בזמן
האחרון ,ואבקש בכל לשון של בקשה שלא להעביר את התשובות הלאה (ע"י פאקס
וכדו') ,מאחר ונכתבו לאנשים פרטים ולא מפורסמים אף בקראון הייטס ,וכותב אני
אותם רק משום שתוכנם שייך לרבים:
לר"פ הכהן שי' פלדמן ,סינדי אוסטרלי' ,יום א' מחרת ש"ק ויצא י"ב כסלו ה'תש"נ
שכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,שחסר לו חיזוק יתירה ובפרט עתה:
אם ההתוועדות דשבת זו והר"ד של התוועדות דשבת שלפני"ז אינו מחזקו איני
יודע מה מחזקו ובפרט שזה שנת ה"מ".
א' יב כסלו ה'תש"נ להרשד"ב שיחי' וולפא ק.ג .אה"ק ,בענין החובות הרבים שיש
לו:
בטח יודע שזה כו"כ שנים שמידי פעם נמצא במצב כזה ומשלם  -ותיכף מוסיף
בהפצה ונחדש חוב וכו' והזמ"ג ובמיוחד שנת הארבעים וכו' אעה"צ.
עש"ק תולדות עבור בנין הספרי' "הסכמה וברכה".
עש"ק תולדות עבור הרחבת בין  770והפרטים:
הסכמה וברכה ,אין דרך לכתוב לי פרטים כי אין זה מקצועי ,אעה"צ.
כל טוב ובשו"ט בגו"ר
ד.מ.
אבקש  -באופן פרטי  -בכל לשון של בקשה לדאוג ולהשתדל שלא יעבירו הלאה
את התשובות דלעיל ושישאר פנימי ובפרט שמות מקבלי התשובה מאחר וקיבלתי
אותם לא באופן ישר כו' ואכמ"ל.
ובפרט תשובה זו דלקמן:
שבוע שעבר כתבה אמו של הת' ש.ז.פ .מכתב לרבי שמצד המצב בבית וכו' אינה
רוצה שיסע בנה לשליחות ,ומצד שני יש הענין דשליחות וכו' ,ושאלה מה לעשות,
וענה הרבי:
השליחות כאן בעש"ק אחר חצות וכיו"ב אזכיר עה"צ.
•
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ב"ה
יום שלישי י"ד כסלו ה'תש"נ
שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
MIMUSH No. 14
לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
גוט יו"ט!
אחר תפלת מנחה וערבית (בערך בשעה  )6:30פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א לעבר
הקהל ואמר (בזמן שהלך וירד לעבר הסטנדר דחלוקת הדולרים):
"אזוי ווי מיר האלטן בקיימא סיהרא באשלמותא און ביום שלישי שהוכפל בו כי
טוב וועט מען יעצט טיילן צדקה וכל המוסיף מוסיפין לו".
וכשהגיע לסטנדר סיים:
"עס איז דאך קיימא סיהרא באשלמותא און יום שלישי שהוכפל בו כי טוב".
והתחיל החלוקת הדולרים למשך כעשר דקות.
בצאתו עודד החזקה את השירה "מהרה ישמע בערי יהודה".
ודאי ישארו קבלת המכתבים הקודמים.
כל טוב ובשו"ט
ד.מ.
•
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