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 מנחם מענדל הכהן וחי' מושקא

פרידמן

לזכות

 החתן התמים מ' מנחם מענדל הכהן
 והכלה מרת חי' מושקא

פרידמן

הוריהם הרב משה הכהן ושרה פרידמן
יוסף יצחק הכהן ובת-שבע דערען

זקינהם
מרת חנה פייגא פרידמן

הרב יהודה ליב ודוואניא אלעווסקי
הרב שלמה שניאור זלמן ושולע שפרה קייזן

מרת קעניא דערען
הרב יעקב דוב הכהן ואסתר כ"ץ

- ט' תמוז ה'תש"ע -

MEMENTO
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of
Mendy and Chaya
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תשורה
משמחת הנישואין



ב"ה

פתח דבר

אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול 
זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים מ' מנחם מענדל הכהן 

שי' עב"ג הכלה מרת חי' מושקא תחי'.

ידידינו  משפחותינו,  לבני  בזה  מובעת  והברכה  התודה 
ומכירינו שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתינו ולברך 
את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות 

וברוחניות.

חלק  הנוטלים  לכל  והוקרה  לבבית  תודה  הבעת  בתור 
בשמחתנו, מוגש בזה תשורה מיוחדת - מיוסד על הנהגתו 
כ"ק  בחתונת  'תשורה'  שחילק  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של 
מהנעשה  יומנים  לקט  א(  הכוללת:   – דורנו  נשיא  אדמו"ר 
תש"ו  מהשנים  תמוז,  לי"ב-י"ג  הסמוכים  בימים  בבית-חיינו 
נשי"ד  וכ"ק אדמור  ב( מכתבים מאדמו"ר הריי"ץ  - תשנ"ב. 
להרב שלום פוזנר סב הכלה, ולהמוסדות בפיטסורג, חלקם 

בפרסום ראשון.

יחיו  ביתו  ואת אנשי  כבודו  יברך את  ית'  הוא  הא-ל הטוב 
בתוך כלל אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, ובמיוחד 
בברכה העקרית שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה העקרית 
ישמע  ה"א  "מהרה  היעוד  בקיום  על ראשם"  עולם  "שמחת 
קול  שמחה,  וקול  ששון  קול  ירשלים,  ובחוצות  יהודה  בערי 
ע"י משיח  והשלימה  וכו' בגאולה האמיתית  וקול כלה"  חתן 

צדקינו תיכף ומיד ממש.

בשמחה ובברכה

 מוקיריהם ומכבדיהם
 הרב משה הכהן ורעייתו פרידמן
הרב יוסף יצחק הכהן ורעייתו דערען

 יום ב, ט' תמוז ה'תש"ע
פיטסבורג, פא.

B"H

Foreword

It is with much gratitude to the Al-mighty for his 
immense kindness that we welcome you to the wedding 
of our children Mendy & Chaya.

We are grateful to the many friends and family who 
have traveled from far and near to participate in this 
joyful occasion with all your good wishes of Mazal 
Tov and the blessings of a happy marriage to the bride 
and groom.

As an expression of gratitude for participating in 
our joyful and happy occasion, we share with you this 
special memento which contains: 1. Diaries from the 
events by the Rebbe during the days of Yud Bais and 
Yud Gimmel Tammuz. 2. Facsimiles of letters from 
the previous Lubavitcher Rebbe and The Lubavitcher 
Rebbe to the Kallah’s grandfather Rabbi Sholom 
Posner and to the educational institutions of Achei 
Tmimim in Pittsburgh.

May G-d almighty grant you his abundant blessings 
of life, health and prosperity. May we go from this 
joyous event to the ultimate joy, the coming of our 
righteous Moshicah now!

Rabbi Moshe and Sarah Freedman
Rabbi Yosef and Batsheva Deren

Tamuz 9 5770 
Pittsburgh, PA.
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לקט
יומנים

 ימי חג הגאולה י"ב–י"ג תמוז
בבית חיינו



תש"ו
הרבי,  אז  יזם  תש"ו[,  תמוז  ]י"ב  זו  בשנה  השמועה:  מפי 
שהרבנים,   - הריי"צ  האדמו"ר  של  בריאותו  מצב  עם  בקשר 
אנ"ש והתמימים ברחבי תבל ישלחו ברכות ואיחולים לאדמו"ר 

הריי"צ בכדי לגרום נחת-רוח.

מכתבים.  כמה  התפרסמו   )118 )עמ'  למלך'  'צדיק  בספר 
מברקים אלו, שהגיעו במקורם בשפה האנגלית והצרפתית, 
 - ונכתבו  מזכיר(,  )בתור  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  אז  תורגמו 

בכתי"ק - בלה"ק, עבור כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע1.

ה'תש"י2
יום ב' י"א תמוז: הלילה בתפילת מעריב בכה כ"ק אדמו"ר 

שליט"א מאוד בעת אמירת המשניות והקדיש.

היום יצא לאור הרי"ד מהתוועדות שבת מברכים תמוז.

אדמו"ר  כ"ק  בכה  שחרית  בתפילת  תמוז:  י"ב  ג',  יום 
שליט"א הרבה.

בשעה 1:00 נסע ל"אוהל", עמו נסעו שלשה אוטובוסים של 
אנ"ש והת'.

את  והוציא  לרגע  עצר  ל"ציון"  המוליך  לשביל  כשהגיע 
אל  וניגש  ולבשו  למעיל  מתחת  בקביעות  שחוגר  האבנט 

ה"ציון".

לפני הליכתו מה"אוהל" צוה לומר שלש פעמים "מי שברך", 
א' עבור אנ"ש וכלל ישראל הנמצאים באה"ק, ב' עבור הילדים 
והילדות החולים שבאה"ק, והג' עבור כל אנ"ש וכלל ישראל 
טרם  לשון",  מה"מענה  מעט  קרא  כך  אחר  תבל.  רחבי  בכל 
צאתו מה"אוהל" אמר לכ"ק אדמו"ר הכ"מ "א גוט'ן יום טוב", 
בכיות  לבכיות  התחיל  לאחוריו,  פסיעות  כמה  פסע  וכאשר 

עצומות.

לפנות ערב עלו כולם לחדר האוכל )"סטאלאווע"( של כ"ק 
אדמו"ר הכ"מ שבו היה מתוועד ביומא דפגרא, כ"ק אדמו"ר 
כ"ק  של  חיותו  בחיים  שהיה  כמו  מקומו  על  ישב  שליט"א 
אדמו"ר הכ"מ בעלמא דין, וכן הרש"ג וכמה מזקני החסידים. 
קהל גדול עמד מסביב השולחן, כ"ק אדמו"ר שליט"א שתק 

כל הזמן וישב בביטול נפלא.

1. מכתבים מ: לונדון, מנצעסטער, ירו"ת, פאריז, סענט אטיאן )צרפת(, 
תמימים  ישיבת  האוני'(,  )מן  תמימים  שנגהאי,  )צרפת(,  גרענאבל 

ליפסקער - עראני )אצל פאריז(.

2. מתוך בספר 'ימי בראשית'.

אדמו"ר  כ"ק  הביט  הניגון  בעת  בבות,  הד'  ניגון  את  ניגנו 
שליט"א כל הזמן לעבר כסאו של הרבי הכ"מ.

אחר כך התפלל כ"ק אדמו"ר שליט"א תפלת ערבית, לאחרי 
התפלה החל קהל גדול )עם הרבה שאינו מאנ"ש( להתאסף 

בביהמ"ד להתוועדות של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

כ"ק אדמו"ר נכנס להתוועדות בשעה 10:00 בערב.

לאחר  בלילה.   12:15 בשעה  הסתיימה  ההתועדות 
ההתוועדות התקיימה "חזרה" של אנ"ש והת' שיחיו.

ה'תש"י3
שעבר  איך  אכתוב  כעת  ה'תש"י:  תמוז  ט"ו  מוצש"ק 
הסדר די"ב תמוז פה, אך עוד מהש"ק שלפני י"ב תמוז. בש"ק 
אופרופניש,  והי'  חנוביץ',  חיים  הר'  בביהמ"ד,  הי' חתן  העבר 
התפלל  האופרופניש  בשביל  אך  אצלנו,  מתפלל  אינו  בד"כ 
בביהמ"ד של כ"ק רבינו, אחרי התפילה הי' קידוש בנוכחותו 
השיחה  אודות  דיבר  שליט"א  הרמ"ש  שליט"א.  הרמ"ש  של 
די"ב תמוז האחרון )אשתקד(, שם מדבר הרבה אודות עבודת 
אודות  דיבר  שליט"א  הרמ"ש  אך  וההבטחות,  התפילה, 
חיים  אשר  הכ"מ  אדמו"ר  כ"ק  שאמר  מה  השיחה  התחלת 
דקדושה הם חיים נצחיים שאין להם הפסק, ואין שינוי כלל, 
דיבר  גם  קודם,  כמו  כוחות  ונותן  תובע  הכ"מ  אדמו"ר  וכ"ק 
אודות ההשפעה על הזולת, ובפרט למי שיש לו השפעה על 

הזולת צריך אוסנוצן דאס בקדושה.

עליו,  פאריבל  לו  יהי'  לא  בודאי  החתן  אשר  אמר  כך  אגב 
וסיפר די ערשטע עסקנות ציבורית זיינע, והיא: אשר בהיות כ"ק 
רבינו בווארשא, נסע פעם על כמה שבועות, ובמשך שבועות 
שיעתיק  שי'  לחתן  ונתנו  כתבים  געגאנבעט  מען  האט  אלה 
נמצא שהעסקנות הראשונה שלו  על מכונת כתיבה.  אותם, 

היתה בענין של חסידות, וכן הוא צריך להמשיך הלאה.

. למחרת בי"ב תמוז נסעו   . בערב אור לי"ב תמוז התוועד 
כולם  עלו  ערב  לפנות  הכ"מ.  אדמו"ר  כ"ק  ציון  על  כולם 
ביומא  מתוועד  הי'  שבו  אדמו"ר,  כ"ק  של  לה"סטאלאווע" 
חיותו  בחיים  כמו  מקומם  על  ישבו  החדב"נ  שני  דפגרא, 
בעלמא דין, וכן עוד כמה אנשים, והשאר עמדו סביב השולחן. 
הרש"ג סיפר כמה סיפורים )הסיפורים ידועים(, הרמ"ש שתק 
כל הזמן וישב בביטול, נגנו את הניגון של אדה"ז ובזה נגמרה 
אנ"ש  עם  שליט"א  הרמ"ש  התוועד  זה  אחרי  ההתוועדות, 
וע"כ איני  ייצא בקרוב הר"ד בקופיר  למטה בביהמ"ד. בודאי 

כותב כלום...

3. יומן מכתבים )הר"י כהן(.
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שוב לא חשבנו כבר, אח"כ משהגענו לשם הנה האברך התחיל 
לייקענען זיך כדי שלא יתוודע שיש לו, בגלל יראתו מחדקוב, 
אנחנו בידעינו שיש לו התחלנו להסבירו שאי"ז בשבילנו, הרי 
זה נוגע לזה שיהי' השיחות והמאמר בטוב, וכשעה רבנו אתו 
עד שנן לנו, ואח"כ כבר אכלנו אצלו ושמענו את הרעקארד 
)ג"כ הי' יותר מד' שעות ועשינו חשבון על ג'(, והשעה היא כבר 
ד'. הלכנו לישון, ובבוקר חיפשנו גרש לתקן את הטקסי, וכסף 
הלוואה לשלם עבור התיקון, בקיצור בשעה 11 יצאנו משם, 

ובדרך אירעו עוד כמה ניסים, ובשעה 4 באנו לניו יארק[.

ה'תשי"ב5
מסר  שליט"א  כ"ק  תשי"ב:  תמוז  י"א  חו"ב,  פ'  עש"ק 
שהבחורים שחוזרים דא"ח בהבתי כנסיות, ידברו )לבד חזרת 
הדא"ח( אודות כ"ק אדמו"ר, המס"נ שלו, אודות פרשת החג, 
עם  חומש  פרשה  יום  בכל  ללמוד  תקנותיו  אודות  ובעיקר 
פירוש רש"י, אמירת תהילים כפי שנחלק לימי החודש, שיעור 

תניא כפי שנחלק בהמורה שיעור.

עכשיו יוצא לאור רשימת המאסר מכ"ק אדמו"ר זי"ע.

הי'  תמוז  י"ב  היינו  אתמול,  תשי"ב:  תמוז  י"ג  פנחס,  א' 
כ"ק שליט"א זייער אופגעלייגט, בליל ה' העבר, הי' אצל כ"ק 
שליט"א ר' דובער טעלישעווסקי )כמדומה ששמו דובער( על 
שאם  שליט"א,  כ"ק  לו  אמר  עניניו,  את  שגמר  אחרי  יחידות, 
ובצהלה  לפני התיבה קבלת שבת, שיאמר בשמחה  יתפלל 
בנוסח  ואמר  וכמובן שכבר התפלל לפני התיבה  ביו"ט,  כמו 

הזה.

רמז  מביהמד"ר  שליט"א  כ"ק  בצאת  שבת  קבלת  אחרי 
)רקדו  חדרו  דלת  יד  על  עמד  שליט"א  וכ"ק  שירקדו6, 
וכ"ק  פתוח,  הי'  להפרוזדור  ביהמד"ר  ודלת  בביהמד"ר, 
שליט"א עמד בהפרוזדור ליד חדרו( ורמז בידיו הק' שירקדו 
לעבעדיקער, אחרי כן הלכו לעשות קידוש, וכבר אחרי שתים 
כדי  בהגבלות  כמובן  קטנה,  התוועדות  איזה  היתה  עשרה 

שיוכלו לשמוע מחר את המאמר.

ביום ש"ק אחרי התפילה היתה התוועדות, כ"ק אמר דא"ח 
ד"ה מי מנה עפר יעקב גו', שיחות לא היו הרבה, רק כל הזמן 

הי' כמעט ניגונים ואמירת לחיים.

5. יומן מכתבים )הר"י כהן(.

6 . ביומן מהר' אלי' גרוס: יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבית הכנסת ואיחל 
יו"ט(. אח"כ ראה האיך שעומדים אומעטיג  )און א פריילעכען  גוט שבת 

)בקארידאר(, אמר: וואס שטייט מען דא אזוי, זאל מען גיין א ריקוד!

כמה  עוד  מוסיף  זו  שנה  שיצא-לאור  חב"ד'  ב'בטאון 

פרטים:

ניגונו הידוע של כ"ק  לאחר שיחה האחרונה צוה לנגן את 

וכ"ק  שמחה  של  נגון  ניגנו  זה,  ניגון  לאחר  הזקן,  אדמו"ר 

אדמו"ר יצא במחול יחד עם הקהל שרקד בשמחה רבה שעה 

ארוכה. ההתועדות נמשכה עד לפנות ערב.

הבוקר,  אור  עד  מלכה  מלוה  מסיבת  ערכו  במוצש"ק 

התוועדות  בין  גדול  הפסק  יהיה  שלא  צוה  אדמו"ר  כ"ק  כי 

להתוועדות.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לאוהל,  האורחים  כל  נסעו  א'  ביום 

נסע להאהל אחה"צ.

בערב היה התוועדות ולאחר אמירת לחיים אמר מאמר ד"ה 

נתת ליראיך נס להתנוסס וכו'.

לאחר  אדמו"ר  כ"ק  צוה  חג,  של  התוועדות  בכל  כנהוג 

השיחה האחרונה, לנגון את הניגון בן הד' בבות ולאחר זה קם 

כ"ק אד"ש ממקומו בשמחה רבה ורקד עם כל אנ"ש זמן רב.

ובשעה שתים לאחר חצות כאשר נכנס כ"ק אד"ש לחדרו, 

שרו כולם הניגון הידוע כי בשמחה תצאו.

ה'תשי"ג7
שליט"א  כ"ק  נסע  תמוז  בי"ב  תשי"ג:  תמוז  י"ז  ג'  יום 

הי'  על הציון, גם כל אנ"ש נסעו, בערב אחר תפילת ערבית 

ההתוועדות, קודם המאמר אמר אשר הענין דמחשבות זרות 

כ"א  ראויים,  אין  עצמם  שמצד  המחשבות  על  הכוונה  אין 

שעוסק  זה  בענין  זרות  אבל  טובות  הם  המחשבות  כאשר 

יותר, מ"מ זה  בו, הנה גם כאשר המחשבות מענינים נעלים 

ענינים,  ב'  יש  ובמילא, להיות שבהתוועדות  מח"ז שמקלקל, 

והמאמר  הענין,  תוכן  על  רק  שמדייקים  פאַרבריינגען  דער 

דכאשר  מהמאמר,  יתחיל  לזאת  התיבות,  על  גם  שמדייקים 

ואף  המאמר,  אודות  מח"ז  לו  יהי'  מהפאַרבריינגען  יתחיל 

בהפאַרבריינגען  מח"ז  זה  מ"מ  יותר,  נעלה  הו"ע  שהמאמר 

שמבלבל.

כמה  ישנם  אשר  להיות  שליט"א,  כ"ק  את  בכתב  בקשנו 

בכתב,  לבררם  וקשה  בהמאמר,  לנו  מובנים  בלתי  ענינים 

שיגביל לנו זמן להיכנס לשאול. וענה, שישאלו בכתב, ואם לא 

יספיק, וועט מען שפעטער זעהן.

7. יומן מכתבים )הר"י כהן(.

שבעה עשר בתמוז יהפוך ה' לשמחה, ה'תש"י: הסדר 
די"ב תמוז כבר כתבתי ואין לי מה להוסיף, ומרחוק דוכט זיך 
אויס שיש הרבה מה לכתוב, אבל לפועל אינו כן, רק אכתוב 
איין וואָרט שאמר. בכלל, הוא מדבר תמיד בנוסח כזה - וואָס 
לא  זה  שיקן,  וועט  און  שיקט,  ער  געשיקט,  האָט  רבי  דער 
רק בענין של שליחות כ"א בכל הדברים, האָט געבענטשט, 
וכדומה. הכל בעבר הווה ועתיד, גם בי"ב תמוז אמר נוסח כזה, 
ואמר - יש הרבה שתוהים על נוסח כזה אבל באמת אי"ז פלא 
בסערה  שעלה  אחרי  הנביא  שאלי'  בתנ"ך  מעשה  ויש  כלל, 
השמימה, הגיע ממנו מכתב, א"כ אי"ז פלא כלל, און דער רבי 
האָט שוין זיינע וועגן, און מ'קען זיך אויף אים פאַרלאָזן, עכ"ל.

ה'תיש"א4
וגם  י"ג תמוז ה'תשי"א: אתמול היינו על האוהל,  ג'  יום 
הפ"נ  האוהל,  על  הקהל  כל  עם  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
מסרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א לקוראם על האוהל, כמו שעושים 

בכל פעם.

היינו  שליט"א,  הרבנית  אצל  התוועדו  בערב  אתמול 
תמיד  מתוועד  הי'  שבו  החדר  זיע"א,  אדמו"ר  כ"ק  בחדר 
)בהסטאלאווע(, שם הי' כ"ק שליט"א וכן הרש"ג, אך לא דיברו 
כמעט מאומה ורק ניגנו ניגונים, וגם ניגון אדה"ז בן ד' בבות, 

אך לא דיברו מאומה.

היות ובעוד כמה שעות יתוועד כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית 
כולם קצת  המדרש, מחר בעז"ה אגמור מכתבי, כעת הלכו 
לנוח כדי שיוכלו להיות בהתוועדות, כי כבר שני לילות שלא 

ישנו, ליל י"ב וליל י"ג, כי התוועדו עם הרש"ל שי'.

כ"ק  המכתב,  אגמור  וכעת  תמוז  בי"ג  לכתוב  ...התחלתי 
לבד  מינוט,  כעשרים  קצר  הי'  המאמר  דא"ח,  אמר  שליט"א 
המאמר דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א ב' פעמים, וכ"ק שליט"א 
לקח הרבה משקה, והי' בהתגלות. ומה מאוד הפליא בשיחות 
את רבינו זיע"א, ס'איז אויסגעקומען שהמס"נ שלו הי' עוד יותר 
כידוע,  ענין המס"נ  ר"ע רצה  כי  מהמס"נ של אברהם אבינו, 
שצריך  מה  הכל  לעשות  שצריך  בעבודה  זהו  הרי  א"א  אבל 
ולא התפעל מאומה, ואם צריך לזה מס"נ אז יהי' מס"נ. אבל 

רבינו זי"ע הנה איז דאס געווען זיינער א געשעפט.

בריסקער  חיים  ר'  שאמר  ממה  הידוע  המעשה  וסיפר 
לאדמו"ר נ"ע: ליובאוויטשער רבי! הרי עשינו הכל ומה עוד? 
וענה לו כ"ק אדמו"ר נ"ע: אבל הענין לא נשלם, והיינו דלבד 
ג"ז מה שמוטל לעשות  )כר"ע(, הנה  זאת שלא חיפש מס"נ 

4. יומן מכתבים )הר"י כהן(.

)כא"א(, ועוד יותר אז ס'איז זיינער א געשעפט )כ"ק אדמו"ר 
הכ"מ(.

וכ"ק שליט"א הדגיש כמ"פ שכעת )אחר ההסתלקות(, הוא 
רבינו  ע"י  מתנהג  והכל  עניניו,  כל  מנהיג  שרבינו  קודם  כמו 
הצלחה  בדרך  מתנהל  הכל  ולכן  נ"ע,  אדמו"ר  שהוא  זיע"א 
מופלגה למעלה מן הטבע, ועל כ"א יש החובה והזכות אריין 
הנה  שעי"ז  עניניו,  בהחזקת  להשתתף  ב"ב  עם  זיך  ווארפן 
ג"כ  גופא שמשתתף בענינים אלו, הנה בזה  זה  לבד הזכות 

כלי להמשיך ולקבל ברכותיו בבני חיי ומזוני רויחי.

כ"ק  חילק  השיחות  כל  אחרי  היינו  ההתוועדות,  אחרי 
בעצמו  שמזג  היינו  הנאספים,  לכל  משקה  שליט"א  אדמו"ר 
משקה לכאו"א, ואמר ברכה, ולמען הסדר כדי שלא ידחקו כו', 
עשו תור גדול וכולם עברו ע"י כ"ק שליט"א ויצאו מהצד השני, 
בבוא תורי, נתן לי משקה ואמר לי: זאלסט וואקסן א אמת'ר 

חסיד, א משכיל אין חסידות און א עובד...

גדול,  קהל  הי'  כי  שעות,  וחצי  כב'  ארך  המשקה  חלוקת 
ואח"כ התפלל ערבית, ואחרי תפילת ערבית טרם צאתו אמר: 
ווען דער רבי האט איבערגענומען די נשיאות בא זיין פאטער, 
בחסד  אלץ  זיין  זאל  עס  אז  תנאי  א  אויסגענומען  ער  האט 
וברחמים )חסר קצת(. א געזונטען זומער אין גשמיות און אין 
רוחניות, און מען זאל הערן איינער פון אנדערן גוטע בשורות 
הייט  געזונטער  רבינ'ס ארבעט, פארבריינגט  בהחזקת דעם 

א גוט יום טוב.

)זה הי' כבר אחרי שעה השלישית(,  כשהלך כ"ק שליט"א 
הנה היות שכ"ק שליט"א אמר: פארבריינגט געזונטער הייט, 
אפילו  אמר  לא  אחד  אף  אך  השולחן,  על  משקה  העמידו 
לחיים, וחזרו את המאמר ומעט מן המעט מן השיחות, כי יותר 
לא הספיקו, ובשעה 6 כבר הלכו כולם לישון. אח"כ כל היום 
משעה 10-11 חזרנו על שאר השיחות, ולפנות ערב נודעתי 
שא' מאנ"ש סידר רעקארד )זה מכונה כזו אז זי נעמט אלץ 
איבער, כמו פטיפון( על כל ההתוועדות )זה הי' בסוד כי כ"ק 
שליט"א מקפיד על זה, וכבר היו עסקים שלמים עם חדקוב, 
אי"צ  לפ"ד  הנה  באה"ק  וגם  מקודם,  מזה  ידעו  לא  וע"כ 

לפרסם(.

הוא  להאברך,  דובינסקי  ומרדכי  בחור  ועוד  אני  ]ונסענו 
א' טקסי,  לווינו אצל  יארק, העיקר  ג' שעות מניו  גר במרחק 
ומרדכי דובינסקי הרי יכול להנהיג טקסי )שבשביל זה לקחנו 
אותו ג"כ( ונסענו, זה הי' ביום הרביעי י"ד תמוז בשעה 5, ועשינו 
חשבון ששישה שעות יקח הדרך הלוך ושוב, ושלש שעות נהי' 

שם, היינו שלפנות בוקר נבוא חזרה.

ראשית  הנה  אראפ,  פוטער  די  מיט  אלץ  דאך  גייט  עס 
נשתברה הטקסי, וקוים מיט צרות הגענו לשם, ובדבר לחזור 
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ה'תשכ"ה11
 .8:50 וירד   8:25 ...עלה למעלה בשעה  י"ב תמוז:  ב'  יום 
נגמר  מעריב  אורחים,  הרבה  והי'   ,9 בשעה  נכנס  למעריב 
9:11. ואחרי מעריב ניגש אליס ודיבר איתו, ואמר שידבר את 
זה השיחות, ואח"ז נתן לו אחד שלום עליכם. להתוועדות ירד 
9:35. ואז התחיל בשיחה א'. המאמר אמר בשעה 11:50 עד 
12:25. ולימד ניגון, וסיפר סיפור מר' מיכאל דווארקין, ואמר...

וגם ניגנו ואמר שזה לא אותו דבר, הטון לא אותו דבר, והי' 
מאוד... ואמר כמה שיחות בענין נזיר, וניגנו הניגון של מיכאל 

והי' שמח... נגמר ההתוועדות בשעה 2:10, ונסע הביתה.

נכנס לשחרית 10:05,   ,9:02 בא הבקר  י"ג תמוז:  ג'  יום 
נגמר 10:43. למנחה נכנס 3:14 נגמר 3:27. אחרי מנחה נתן 
יחידות   .6:50 וחזר   5:35 הערב  הלך  לחדקוב.  ודיבר  פתק 
התחילה 8:15, מעריב הי' 10:02 נגמר 10:13. ביחידות נכנסו 

הרבה.

ה'תשכ"ו12
תשמע  ודאי  אחדשה"ט.  תמוז:  י"ד  בלק  פר'  מוצש"ק 
של  השיחות  את  אכתוב  לא  ולכן  תמוז,  י"ב  של  הטייפ  את 

התוועדות זו, היות ויש עוד הרבה לכתוב משבת זו:

היתה התוועדות גדולה שנמשכה עד 5:45. כ"ק אד"ש קדש 
והיה שמח מאד. אמר 2 שיחות לפני המאמר )שהי'  על היין 
היה  כאשר  עמנו  אלוקינו  ה'  "יהי  הפסוק  על  שיחה(  בניגון 
ר'  אודות  בתחלה   - נוספת  שיחה  מכן  ולאחר  אבותינו",  עם 
אייזיק האמליער )תשובה לשאלה על מה שדבר בי"ב תמוז(, 
אתמול  ברדיו  )שסיימו  בתניא  א'  חלק  על  סיום  ובהמשכה 
"מי מנה  בלילה(. אח"כ עוד שלש שיחות ברש"י על הפסוק 
עפר יעקב" )שבשבועות היה המאמר בד"ה זה(, ולבסוף שיחה 

נוספת באריכות בנוגע ר' אייזיק האמליער - ביאור להנ"ל.

לאחר מכן בירך, ואחרי שסידר את הסידור אמר שר' משה 
וגם  ניגן,  הנ"ל   - היה  כך  שאמיל.  הניגון  את  ינגן  טלישבסקי 
הרבי ניגן בחשאי, וכשגמר פעם אחת הורה הרבי שכולם ינגנו, 
וכן היה. אח"כ היתה עוד שיחה קצרה על פרשת פנחס בנוגע 
הגאולה.  לבשר  משיח  לפני  יבא  שהוא   - אליהו"  זה  "פנחס 
צוה לנגן "אני מאמין", ובאמצע הנגון קם מכסאו )כשהוא שר 

בעצמו( והלך לחדרו.

11. יומן מסוסבר.

12. ממכתבי הבר.

בי"ב תמוז, באחד הפעמים הורה הרבי לנגן "על אחת כמה 
וכמה", והי' שמח מאד. ואתמול, לאחר שיחה ג', התחיל לנגן 
עוד פעם ניגון הנ"ל, ושוב הי' הרבי שמח מאד, ורקד על כסאו 

בישיבה )בודאי הנך מבין כוונתי(.

הרבי הורה לאחרי שיחה ג' לכמה אחדים לומר 'לחיים' על 
כוס מלא. לאחר מכן הכריז הרבי: היות וכאן בארה"ב נהוג אז 
אז  אלעמען  איין  איך  לאדן  איין,  מען  לאַדנט  זאך  יעדער  אף 
יעדערער זאל זאגן לחיים אויף א כוס מלא. מובן שנהיה רעש 
 - שעמדו  לאלה  הרבי  הורה  בהמשך  כו'.  שכולם  ומובן  וכו', 
שיישבו במקומותיהם. והתחיל את השיחה הבאה, ובהתחלה 
שב  לאט  שלאט  עד  שאמר,  מה  לשמוע  היה  אפשר  בקושי 
הסדר למקומו )לפי ערך(. היו כמה שהשתכרו, והרבי הפסיק 
עַוְלָה  וזו באמת  בגללם באמצע אמירת השיחה להשתיקם, 
גדולה וכו'. כאשר לקחו כל אחד כוס מלא, לקח גם הרבי, וגם 

מזג בעצמו מהבקבוק שלו כוס מלא לרש"ג.

במנחה לא אמר הרבי "צדקתך". הוא פנה לא' המזכירים 
ואמר לו ...צדקתך, וכמדומני שאמר שלא לומר צדקתך. מיד 

אמרו לחזן )קעלער( שיגיד קדיש.

קיצור משיחות דש”ק פ' פנחס ה'תשכ”ו

לא התכוננו שתתקיים התוועדות, אבל יצאו שמועות שהרבי 
יתוועד. לאחרי שחרית נודע שהרבי מתוועד )מזה שלא חכה 

להכרזת ר' יוחנן גורדון על זמן מנחה(.

הרבי קדש על הכוס. ההתוועדות נמשכה עד 4:45. לערך, 
המאמר  על  שיחה(  בנגון  )שהי'  המאמר  לפני  שיחות   2 היו 
שיחה  ולאחריו  תרפ"ז,  קודש"  ידיכם  ו"שאו  הגומל"  "ברוך 
נוספת. כל זה בא כהמשך לי"ב תמוז. לאחר מכן באו ארבע 
שיחות ברש"י על הפסוק "ויקרב משה את משפטן" )כז, ה(. 
בסיום ההתוועדות, טרם שהרבי קם ממקומו, אמר: "בקרוב 

יהפכו הימים האלו לששון ולשמחה".

ה'תשכ"ז13
ארבעים שנה מ'חג הגאולה'

 ,10:05 שעה  ל-770  אד"ש  בא  הבקר  תמוז:  י"ב  ה'  יום 
נסע.  לא  כולם להאוהל, אד"ש  נסעו   .10:10 לקריה"ת  נכנס 
שעה 3:15 יצא למנחה, היום יצא לאור ספר המאמרים תש"ה. 
נסע הערב הביתה 6:20, וחזר 7:20. עלה למעלה להרבנית 
להתוועדות  ירד  למעריב.  יצא   8:55 ובשעה   .8:40 ירד   ,8:20
שעה 9:35, דיבר בנוגע לחג הגאולה והניסים שהי' במלחמה 

13. יומנו של סוסבר.

יצחק[  ]יוסף  אהלי…  עבור  מעות  אסף  שליט"א  כ"ק 
מזלו  הולדתו  שביום  ולהיות  השמחה,  בעל  ע"ש  שנקראים 

גובר, ימשיך עי"ז השפעת טוב בגו"ר.

כמה  עוד  מוסיף  זו  שנה  שיצא-לאור  חב"ד'  ב'בטאון 
פרטים:

אמר מאמר ד"ה למען דעת כל עמי הארץ.

בין השיחות אמר: אמרו רז"ל אשר ביום הולדתו  אחר כך 
של אדם, מזלו גובר, י"ב תמוז הרי הוא יום הולדתו של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר בעל השמחה. ולכן כאשר יגרמו לו נח"ר ביום 
הזה, תהי' מזה - להגורם - תועלת גדולה ביותר וימשך לו כל 

טוב גשמי ורוחני.

אשר   - שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  המשיך   - אני  מציע  לכן 
יכולתו  כפי  אחד  כל  ינדב  תמוז,  וי"ג  די"ב  התוועדות  בשעת 
על  שנקראים  ליובאוויטש"  יצחק  יוסף  "אהלי  המוסדות  על 
שמו של בעל השמחה ומתנהגים ברוחו. כל אחד יכתוב על 
פתק מיוחד שמו ושם אמו והסכום שמתנדב, בכדי לקראם 
על הציון, ובמשך שמונת ימים, לפרוע את נדבתו. ובגלל זה 
יעורר בעל השמחה וימשיך לכל אחד ואחת ברכה והצלחה 

לכל המצטרך לו בגו"ר.

בסיום התוועדות, ניגנו - ע"י צוויי כ"ק אדמו"ר שליט"א - את 
ניגון כ"ק אדמו"ר הזקן ואת הניגון ניע זשוריצי חלפאצי, כאשר 
בידו  כ"ק אדמו"ר שליט"א  זשוריצי, רמז  ניע  הניגון  ניגנו את 

הק' שירקדו, וגם בעצמו עמד מלא קומתו ורקד על מקומו.

ה'תשי"ד8
יום ג' פ' פנחס, י"ב תמוז: התוועדות התחיל בשעה 8:45 
)כ"ק אד"ש היה כבר אחר מעריב שהתפלל במנין מצומצם 

והיה זה )שגמר מעריב( כעשרים דקות אחר השקיעה(.

דיבר שיחה9 אודות הגאולה שהיתה באופן כזה עד שהם 
בעצמם הוכרחו להודות שזהו נס, אח"כ אמר דא"ח ד"ה למען 

יחלצון ידידך.

ונעשים",  נזכרים  האלה  "הימים  עם  בקשר  אמר  אח"כ 
על  מעות  כ"א  שיתנו  ודיבר  במעשה,  צ"ל  שה"נזכרים" 
המוסדות שעל שם כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואמר שבאמצע יאמרו 
ניגון שמחה וועט מען קלייבן בשמחה, וועט זיין א נייער מנהג 

אין אמעריקא.

8. מיומנו של הר' משה לברטוב ע"ה - מתשורת מטוסוב כג סיון תשס"ו.

9. השיחות והמאמר נדפסו בתו"מ חי"ב עמ' 63 ואילך.

ה'תשט"ו
בש"ק י"ב תמוז הייתה התוועדות ב-770.

יום ראשון י"ג תמוז: בהתוועדות דיבר ע"ד מוסר השכל 
בהרבצת  בהנהגה  ממש  לפועל  שנוגע  מה  הגאולה,  מחג 

התורה ויר"ש במסירות נפש.

אמר מאמר ד"ה "פדה בשלום נפשי".

שרו  יצחק".  יוסף  "אוהלי  למוסדות  המגבית  ע"ד  דיבר 
ניגונים, וכן שרו א ספרדי'שען ניגון "אין אדיר...".

דיבר בנוגע לבחורים הנוסעים בחודשי הקיץ בשליחות של 
המרכז לעניני חינוך לקרב יהודים.

"א  לכולם  ובירך  אדמו"ר  כ"ק  יצא  שתים  בשעה  לערך 
חסידישע  אויף  טרעפען  זיך  זאל  מען  און  זומער,  געזוטען 

התוועדות'ן".

ה'תשח"י10
בהתוועדות די"ב תמוז כאשר דיבר כ"ק אד"ש אודות כפ"ח 
אמר בנימין אלטהויז "לחיים" וכנראה חשב שכ"ק אד"ש יאמר 
לו דבר מה, אך כ"ק אד"ש רק ענה "לחיים ולברכה", ודודו של 
כ"ק אד"ש שישב לשמאלו אמר: זיין טאטע טוט דאך אין דעם, 
ענה כ"ק אד"ש: בא אים איז דא דער ימה וקדמה כו' אבער עס 

פעלט דער ופרצת.

כ"ק  ובין  בינו  דו"ד  איזה  והיה  משקה  הרבה  לקח  הרש"ג 
היו הדברים לא שמעתי אבל שמעתי מה שכ"ק  אד"ש, מה 
פון  תלמידים  די  דא  דאך  זיינען  דא  רם:  בקול  אומר  אד"ש 
תו"ת, איז ביז הנהלת תו"ת וועט זיך מתבונן זיין זאלען אלע 

תלמידים שרייען ופרצת ימה וכו' ויאמרו ניגון שמח.

רם:  בקול  לצעוק  התחילו  הנאספים  כל  עם  התלמידים 
"ופרצת ימה . . ", ואני התחלתי ניגון שמח מאוד.

והיה  הניגון  את  בקול  וניגן  קומתו  מלא  עמד  אד"ש  כ"ק 
שרייען  אלע  זאלען  שוב  אמר  הניגון  בתוך  גדולה,  בשמחה 
בקול  צעק  אד"ש  כ"ק  וגם  העם  כל  צעק  ושוב  כו'  ופרצת 
ובהדגשה "ופרצת..." ושוב שרו את הניגון בקול ובשמחה רבה 

עד שישב על כסא קודשו.

10. - מיומן של הר' צ"ה ע"ה גאנזבורג. 
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ושם  השנים  בכל  כנהוג  הריי"צ  אדמו"ר  של  הרבנית  אצל 
כנגד  פעמים   4 שיתוועדו  ואלו  המאסר(,  סיפורי  מספרים 
ואלו שיתוועדו 5 פעמים כנגד  ר' חידקא בודאי טוב,  סעודת 
יותר טוב, ואלו שיתוועדו 6 פעמים כנגד  יחידה שבנפש עוד 
יותר טוב, עד 13 פעמים, וכשיצא ניגן כי  6 סדרי משנה עוד 

בשמחה.

ה'תשכ"ח
יום ג' י"ג תמוז: בין הנכנסים ליחידות היה . . ואמר לו כ"ק 
אד"ש שהיום עד יום חמישי עדיין אצלו אסרו חג של י"ב תמוז, 

ובימים לפני זה היה כבר עסוק בענין י"ב תמוז.

ה'תשכ"ט
יום ג', ח' תמוז: לפנות בוקר כשחזו התלמידים שי' מחתונת 
גייזיניסקי שי' בבוסטון קרא תאונה עם אוטו א' שנשרף. באוטו 

נסעו ט' בחורים ורובם נפגעו ואחדים באופן חמור.

אמר:  ואח"כ  הפרטים  אדמו"ר  כ"ק  שאל  מנחה  אחרי 
ווייזט זיך אויס אז גאר צוליב זיי האט מען נעכטען ביי נאכט 
ארויסגעגעבען די הוספות פון דער שיחה, וואס דארטן רעדט 
זיך וועגען ענין השריפה, והורה שיתנו לכל אחד מהנ"ל טופס 
מהפרופס טרם שתתפרסם השיחה, וכן למסור הנ"ל - לכל 

אחד ואחד.

]בצעטיל מיוחד היה כתוב כך - המעתיק[.

וויזט אויז אז די הוספות האט גאר א שייכות צו זיי, דארטן 
רעדט זיך וועגען ענין השריפה.

ש"פ פרשת חוקת –בלק, י"ב תמוז: היה התוועדות, עשה 
קידוש, ונמשכה עד שעה 5:35. דיבר על הרש"י ד"ה כל הנשוך 
)בקשר להשריפה בשבוע זה(. התחיל ההתוועדות עם אמירת 

מאמר ד"ה זאת חוקת. מיוסד על תפילה למשה, תר"ס.

יום א', י"ג תמוז: בא מביתו בשעה 11:45 לערך.

ה'תש"ל
יום ה', י"ב תמוז: מנחה בבית הכנסת הגדול )למטה( והיו 
כשיצא  תורה",  "אוהלי  של  קאמפ"  ה"דיי  של  הילדים  שמה 

כ"ק אד"ש ניגנו הילדים "כי אלקים" ונענע כ"ק אד"ש.

ערבית בשעה 9:15 ואצל השטענדער )=לפני העמוד(. יצא 
בלבוש משי.

יצא להתוועדות בשעה 9:30 עד 2:30.

מאנטרעאל,  ישראל,  ארץ  לאוסטרלי',  "הוק-אפ"  היה 
טורנטו, שיקאגו, לוס אנג'לס, )דעטרויט?(. וכן מענגלאנד עשו 

קשר לפאריז.

מנחה  תפילת  עד  יחידות  תמוז:  י"ג  ערש"ק,  ו'  יום 
)אחה"צ(.

יום ש"ק פרשת בלק , י"ד תמוז: התוועדות עד השעה 
5:00 לערך. עשה קידוש. שיחה על הרש"י )כ"ד, ה( ד"ה מה 

טובו.

יום א', ט"ו תמוז: נסע לאוהל וחזר חצי שעה אחר השקיעה. 
תפילת מנחה - הפסק של חצי שעה לערך - ואח"כ התפלל 
תפילת ערבית. אחר תפילת ערבית התחיל ללכת לצד הארון 
קודש ובפינת הבימה עמד והתכופף והגבי' חתיכת נייר )שלא 
נראתה כמו "גניזה"( וכן בדל סיגריה ואחזם בידו הק' והתחיל 

ללכת לחדרו ור' חדקוב פתח הדלת.

ה'תשל"ב
שבת קודש י"ב תמוז: היה התוועדות, ונגשו שני חתנים 
פויזנר  הרב  משקה,  בקבוקי  עם  מרוזוב  וצבי  זרחי  צבי  הר' 
כ"ק  ובקשו ברכה.  לגיל המצוות  ילדיו שהגיעו  ניגש עם שני 
אד"ש שאל האם נמצא פה יהודי מרוסי'? הר' אקסלרוד ניגש 
וכ"ק אד"ש נתן לו בקבוק משקה, כ"ק אד"ש שאל מי המארגן 
כ"ק  פליסקין  ר' אבא  וניגש  לעולים החדשים?  את המסיבה 
אד"ש נתן לו בקבוק משקה ומזונות. שיחלק במסיבה, אח"כ 
וכ"ק  דובינסקי(  )משה  הכהן?  משה  איפה  אד"ש  כ"ק  שאל 

אד"ש נתן בקבוק משקה, עבור המלוה מלכה.

אודות  שיחה  צורים,  מראש  ד"ה  מאמר  היה  בהתוודעות 
מנחה  אחר  בהתרגשות,  מאוד  דבר  אד"ש  וכ"ק  יהודי  מיהו 

החל כ"ק אד"ש לשיר "ניעט ניעט…"

לאח"ז  ומיד  מעריב,   9:15 בשעה  תמוז:  י"ג  א',  יום 
לרש"ג  שיתן  מענטליק  להרב  אמר  אד"ש  כ"ק  התוועדות, 
חתיכת מזונות, באמצע כ"ק אד"ש רימז לכמה אנשים לומר 
לחיים ובניהם "להיפיס", הנ"ל אמר שאינו יכול וכ"ק אד"ש שוב 
אמר לו שיאמר ואמר... כן כ"ק אד"ש אמר לחזן רוסי )צצקעס( 
שישיר משהו, והנ"ל החל לשיר "ניעט ניעט…" אח"ז כ"ק אד"ש 
)ברוסית(, בסיום כל המספרים,  יודע  לו לשיר אחד מי  אמר 
הכניס כ"ק אד"ש אצבעותיו לפה והורה לו לשרוק כ"ק אד"ש 

עשה זאת ג' פעמים. כ"ק אד"ש היה מאוד בשמחה.

אח"כ החל כ"ק אד"ש לשיר לבדו "צמאה לך . . כן בקודש" 
או  שייסדו  אלו  שכל  אמר  אד"ש  וכ"ק  הקהל,  כל  ואחריו 

)ששת הימים(, ואח"ז דיבר שיחה בנוגע שכעת עוד לא הגיע 
הגאולה, והתחיל בניגון.

שעה  עד  נמשכה  ההתוועדות  הגומל,  ברוך  הי'  המאמר 
ואמר  שבת,  עד  התוועדות  שלש  עוד  שיהי'  ואמר   ,3:40
לאלו  אמר  וגם  שאמיל,  של  הניגון  שינגן  לטעלשעווסקי 
שאל  ...ואח"כ  לחיים  שיגידו  הכנסת  הבית  להאריך  שרוצים 
על מענדל שם טוב ולא הי', ואד"ש אמר שלא צריכים לקרוא 
בא  כץ  יעקב  שמח.  והי'  התוועדו,  ההתוועדות  אחרי  אותו. 

באמצע ההתוועדות ואד"ש חייך אליו.

 ,12:30 שעה  ל-770  אד"ש  בא  הבקר  תמוז:  י"ג  ו'  יום 
זלמן  שלמה  ונכנסו  ליחידות,  להיכנס  התחילו   3 ובשעה 
העכט, טעננבוים ועוד. יעקב כץ הי' משך זמן. אד"ש לא הלך 
הלך   .9:10 יצא  ולמעריב  למנחה,  יצא   8:10 ובשעה  הביתה, 

הביתה 10:20.

יום ש"ק פנחס י"ד תמוז: הבקר בא אד"ש ל-770 שעה 
9, ואמר איזה פסוק שיגיד על מפטיר. ירד להתפילה 10:05, 
לא הביט עד שמו"ע בשום ספר, ואח"כ הביט בחומש. ושרו 
ודיבר שאז גם  ירד להתוועדות.  ובשעה 1:30  בהוא אלוקינו, 
הי' הקביעות כמו השנה. דיבר שני שיחות ואח"ז אמר מאמר 
בתור שיחה, ואח"ז אמר על רש"י ושאל עשרים ושלש קושיות 
ושאל גם באיזה קושיא אוחזים. ועשה שלום בער ליפסקער 
שבע ברכות, וגם אד"ש הזכיר את דוד מארוזוב הי"ד שה' ינקום 
דמם וניצל מכל הניסים. ההתוועדות נגמרה בשעה 4:20, חזר 

מביתו 8:20, נכנס למעריב 9:05 נסע הביתה 9:50.

יום א' ט"ו תמוז14: בי"ב תמוז כ"ק אד"ש נכנס להתועדות 
השיחות   .4 לפני  דקות   10 עד  נמשכה  וההתועדות  ב-9.30 
'לא  על  ביאור  וכן  לחיים  בענין  ביאור  היו  המאמר  שלפני 
לחייבים  גומל  ד"ה  מאמר  שנין'.  ארבעין  עד  כו'  אינש  קאים 
המאמר  אחרי  תרפ"ז.  הגומל  ברוך  המאמר  על  מיוסד  וכו' 
דיבר אודות אלו שנלחמו בא"י שהיה אצלם הקדמת נעשה 
לנשמע ששמעו למפקדים בקב"ע. ובתוך הדברים ג"כ אמר 
להפריך  ברורה  היתה  )הכונה  מסט"א  להיות  א"א  שנצחון 
דיבר  ואח"כ  הסט"א(.  מצד  בא  שהנצחון  הטוענים  טענת 
שיחה חריפה נגד אלו שטוענים שזה אתחלתא דגאולה ואמר 
לבן  זקן  כן אמר שרב אחד עם  שמאריכים בזה את הגלות, 
חסיד בעל שכל ישר כתב לו ראי' מהגמ' שכשאילנות שבא"י 
אד"ש  כ"ק  ע"ז  ואמר  מזה,  מגולה  קץ  לך  אין  פרי  טוענים 
הענין  אין  ואצלו  משיח  לביאת  כבר  מוכן  מצידו  הרב  שאולי 
של גלות, אבל צריכים לדעת שהרמב"ם כותב שצריך לעמוד 
ואז זה  ישראל, כל האריכות שבזה,  א' מבית דוד שיכוף כל 
ראי' שהוא משיח והקדימה ואיחור ברמב"ם הוא ג"כ מדוייק. 

14. מכאן יומנו של בראנשטיין.

וכשגמר שיחה זו התחיל לנגן ניגון שמח ואמר לטלשעווסקי 
לנגן,  ואח"כ הורה לקהל  וניגן איתו בשקט  ניגון שאמיל  לנגן 
ואח"כ אמר לאורחים מכפ"ח לומר לחיים ור' יצחק בליניצקי 
שבא מא"י לי"ב תמוז אמר לחיים, ואמר לו לומר על כוס מלא 
ואמר לו שימסור ברכתו לכפ"ח אנשים נשים וטף. אח"כ אמר 
לאלו שמתעסקים בהרחבת ביהכ"נ לומר לחיים, אח"כ אמר 
בין אלו שמתעסקים בהקמת שיכון חב"ד בלוד שנמצא כאן 
הוא ר' אברהם פרשן ואמר לו לומר לחיים, אח"כ אמר לאלו 
מגן-ישראל, אח"כ אמר לכל אחד שמסופק אם התכוון אליו 
שיאמר לחיים. אח"כ אמר שהיות ומלאו 70 שנה להתייסדות 
תומכי תמימים שיחגגו ע"ז ואלו שעובדים שם יאמרו לחיים, 
העתיקה  שבעיר  חב"ד  בביהכ"נ  שהתפללו  לאלו  אמר  כן 
לומר לחיים, ואמר ר' משה פנחס כץ. ואח"כ אמר שיתוועדו 
ה"ז  המרבה  וכל  ג'  במנין  נחשבת  זו  והתוועדות  פעמים  ג' 
עמך  את  והושיעה  ופרצת  ניגן  ההתוועדות  באמצע  משובח, 

ובסוף ניגן כי בשמחה.

בעל  ששמות  היתה  הראשונה  השיחה  פינחס(  )פ'  בשבת 
יצחק,  בגימט'  ביו"ד  שפינחס  פינחס,  בפ'  מרומזים  הגאולה 
חלק  ביאר  שניה  בשיחה  יוסף.  כנגד  הוא  שמע"צ  ופרשת 
ממאמר הגומל חייבים המאמר השני בענין ותומכיה מאושר. 
בתוך הדברים הזכיר על אלו שנלחמו במלחמה ונהרגו גודל 
שכרם, ובתוך זה אמר כאן המקום להזכיר נכדו של ר' אלחנן 
מרוזוב שנהרג אחרי המלחמה, שקרו איתו כמה נסים אחרי 
וואו  איהם באזארגען  וועט  אויבערשטער  און דער  המלחמה 
ונתן ברכה לזרעו. בדברו  )וה' יעזור לו איפה שהוא(,  ער איז 
אודותיו התאפק מבכי. שיחה ג' מאמר בניגון שיחה ביאור על 
מאמר ברוך הגומל וכו'. אח"כ היו שיחות על הרש"י שבפרשה 

שביעי פסוק ל"ה ל"ו ושאל 18 קושיות.

כשגמר השיחות על רש"י בירך על המחיה שבד"כ זה אות 
על הפסקת ההתועדות אבל כאן המשיך להתועד, וביאר ענין 
של תיכף לגאולה תפלה המבואר במאמר שאו ידיכם תרפ"ז, 
בתוך הדברים אמר בתוך מאמר המוסגר שאצל כל הרביים 
מהבעש"ט  והתחיל  בחייהם,  אחריהם  הבאים  את  סמכו  לא 
חשב  והתולדות  אחת  שנה  נהג  צבי  ר'  בנו  פטירתו  שאחרי 
וכן  שבאמת הוא ממלא מקומו עד שהמגיד קיבל הנשיאות, 
אצל המגיד היו כמה תלמידים, ואצל אדמו"ר הזקן היו כמה 
הצמח  אצל  וכן  מסופקים,  היו  האמצעי  אדמו"ר  ואצל  בנים, 
צדק שהיו לו ששה בנים כי הצ"צ הוא ענין הדעת ודעת הוא 
מפתחא דכליל שית, וכן אצל הרבי המהר"ש, חוץ מהרבי נ"ע 

שלא היה שום ספק ובחייו הסמיך את אדמו"ר הקודם.

מאל  דריי  גיווען  שוין  איז  מיר  בא  אמר  ההתועדות  בסוף 
)אצלי כבר היה שלוש פעמים(, הכוונה על התועדות )אחדים 
זה  היה  אח"כ  והתוועד  אחרונה  בברכה  שהפסיק  שע"י  פי' 
התועדות חדשה ואחרים פי' שלפני שהתועד בי"ב תמוז היה 
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מבצע  אותם.  להניח  לו  שהיתה  נפש  והמסירות  לתפילין 
בעל-פה  מסיפורים  יותר  ועוד  מהרשימות  כידוע   - צדקה 
ליושבי החדר, כמו-גם שנתן להם מהאכילה  עזרתו בעידוד 

ושתיה שהיו שייכים לו, שזוהי צדקה גדולה ביותר.

ללמוד  שאפשר  ההוראה  על  דיבר  אחרת  בשיחה 
רק  ולא  התבוללות,  מפני  להגן  היא  שמטרתם  מה"טנקים", 
בכל  "ומלכותו  שיהיה  העולם  כל  את  לכבוש  גם  אלא  להגן 
ממשלה". וכיצד לעשות זאת - לומדים מהמילה "טנק", שהיא 
ראשי תיבות "טהרות, נזיקין, קדשים", וזה מורה שכשהולכים 
יהודי אחר, צריך להיות האדם  למבצעים, היינו להשפיע על 
פניות  מצד  הולך  לא  שהוא  אומרת  זאת  קודם,  טהור  עצמו 
אישיות שלו, והוא לא רוצה להרוויח מהשני כלום, ואז אפשר 
ענין  הסרת  שזהו  מרע",  "סור  של  ענין  השני  אצל  לפעול 
הנזיקין, ומזה אפשר להגיע ל"עשה טוב", ענין של קדושה - 

סדר קדושים.

בשבתות(.  מהרגיל  )יותר  שמחה  היתה  התוועדות  בכלל, 
עודד הרבה את השירה בראשו, וכמה פעמים אף עודד בידו.

היתה שיחה על יהודי רוסיה, ואחרי השיחה הורה לרוסים 
לשיר "א רוסישע ניגון", ושרו "אחד מי יודע" ברוסית, ואחריו 
וואדיע מי נייע אוטנים". בזמן  הורה לשיר עוד שיר, ושרו "אי 
השירה מחה כפיים בהתלהבות רבה במשך כמה דקות, וגם 

עודד בידיו.

שלו  הבן  גם  אם  ושאל  שאמיל,  לנגן  לטלישבסקי  ציווה 
נמצא. אחר-כך צווה לנגן "בך בטחו".

לחיים  לומר  אנשים  כמה  לרבי  נגשו  ההתוועדות  במהלך 
ולבקש משהו. גם ר' שמואל לויטין ניגש, והרבי נתן לו לחיים 

- יין מתוך הגביע.

כרגיל בהתוועדות י"ב תמוז, התקיימה מגבית בעד מוסדותיו 
של הרבי הקודם. הסדר הוא שכולם שמים את הכסף עם שם 
המעטפה, ומעבירים את זה לבימה, לרב חדקוב או למישהו 
אחר. הם מניחים את זה ליד הרבי, והוא מכניס את זה לתוך 

שק נייר גדול.

ואמר  'הבינוני',  יואל להתחיל  לר'  הורה  בסוף ההתוועדות 
שכל הטנקיסטים יגידו לחיים. אחר-כך הורה לנגן ד' בבות.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:30.

גם  הק',  בידו  ועודד  נייעט"  "נייעט  לשיר  התחיל  בצאתו 
כשיצא מחדרו כדי לנסוע עמדו בחוץ ושרו, וגם אז עודד.

על  בידו  לו  סימן  הגיע  וכשהרבי  שוטר,  בחוץ  עמד  היום 
הכובע )כעין הצדעה(.

יום ד', י"ג תמוז: בשעה 12:10 הגיע מהבית.

בשעה 15:15 נכנס למנחה. בכניסה עמד ילד קטן, והריב 
נופף בידו לשלום.

בשעה 18:00 נסע הביתה. בשעה 18:40 חזר מהבית ברגל. 
הלילה ליל יחידות, היחידות נגמרה בשעה 1:45.

שמעתי שהערב היה ביחידות ר' נתק'ע ברכהן, והרבי שאל 
אותו אם הוא מכיר את הרימניצ'ער ]שביקר כאן בכ"ו סיון[, 
ואמר שכן, הרבי שאלו מהיכן, וענה שמהארץ. הרבי אמר לו 
כמו  די  לראות  הספיק  ולא  מאוד,  התפעל  כאן,  ביקר  שהוא 
ישאר  שלא  כדי  קשר,  על  איתו  שישמור  ראוי  ולכן  שקיווה, 

בודד.

ה'תשל"ה
יום ד' ט' תמוז: היום יצא מכתב מהרבי בקשר ימי הגאלה 
של י"ב תמוז. המכתב נכתבה אתמול ביום ג' שהכופל בו כי 

טוב.

אד"ש  כ"ק  להוראת  בהתאם  תמוז:  י"א  חו"ב  ועש"ק 
הוציאו אתמול טנקן והיום נסעו ברחבי ניו יורק )אתמול כ"ק 

אד"ש נסע לאוהל עבור י"ב תמוז(.

בבוקר כתבתי לכ"ק אד"ש בנוגע לזה שאחר י"ב תמוז הנני 
ושליחות במשך הימים  נוסע באנגלי' בגאלסקו במחנה קיץ 

ויצאה תשובה מכ"ק אד"ש "אזכיר עה"צ".

ש"ק חוקת בלק י"ב תמוז: היום הי' התוועדות עד 4:55. 
כ"ק אד"ש אמר מאמר עם המאמר ניגון ד"ה אז ישיר. לר' דוד 
ראסקין כ"ק אד"ש נתן משקה לעשות מלוה מלכה, ולעשות 

הרבה כסף עבור מבצעים.

יום א' י"ג תמוז: היום אנ"ש וכו' נסעו לאוהל הק', ואח"כ 
נסעו למבצעים כרצו"ק כ"ק אד"ש.

ט"ו תמוז: בהתועדות יצא במבצע "כשרות אכילה והשתי'". 
עורר על הוספה מיוחדת בלימוד התורה, ובהדגשה מיוחדת 

על לימוד סמוך לכותל המערבי ומערת המכפלה.

ה'תשל"ח16
יום ו', ב' תמוז עש"ק פ' קורח: בימים אלו משפצים את 
המדרכה עם דרך הכניסה ל-770, ע"כ כ"ק אד"ש משתמש 

בדלת העזרת נשים הקרובה לחדרו.

16. מיומנו של הר' מיכאל שי' זליגסון ועוד כמה יומנים.

א' מע"א מוסדות שיקחו לחיים15, כ"ק אד"ש מזג  שמיסדים 

לכל הניגשים, כ"ק אד"ש שאל את הראשון כמה מוסדות והוא 

פעמים  שבע  לו  מזג  אד"ש  וכ"ק  מוסדות,  שבע  שיסד  ענה 

ראביי  היכן  שאל  אד"ש  כ"ק  איש,  כשלושים  ניגשו  לכוסו, 

צבי  לר'  מסר  אד"ש  כ"ק  מזג,  אד"ש  כ"ק  לו  וגם  רייטשיק? 

גנצבורג את המשקה שנשאר עבור המיסדים באה"ק )הנ"ל 

נוסע לאה"ק(.

חתיכת  גם  לו  נתן  אד"ש  כ"ק  לחיים  לומר  שניגש  שוטר 

לחלק  וינברג  יוסף  ר'  קיבל  מזונות  ושאר  היין  את  מזונות, 

במסיבת נשים.

בהתוועדות היה מגבית וכ"ק אד"ש ירד עם ג' שקים מלאים. 

ובירדו שר "כי בשמחה".

יום ב', י"ד תמוז: בשעה 3:45 יצא ללויה, בערב היה יחידות 

שנמשכה עד 5:40 לפנות בוקר, מעריב היה באמצע היחידות 

בשעה 12:25.

11:45 בערך.  הגיע בשעה  כ"ק אד"ש  ט"ו תמוז:  ג',  יום 

בשעה 12:00 נסע למקוה וב-3:05 נסע לאוהל.

היום יצא פתק מכ"ק אד"ש שעד ט"ו תמוז זה המשך לי"ב 

תמוז.

מנחה בשעה 9:10 כ"ק אד"ש יצא עם סירטוק משי, לאחר 

אד"ש  לכ"ק  ומסרו  אנג'לס  מלוס  שליחים  ג'  נכנסו  מנחה 

כ"ק אד"ש  ליובאוויטש" שיסדו במקום,  "בית  המפתח מבנין 

נתן להם תניא פורמט כיס, שנדפס בכפ"ח, אח"כ כ"ק אד"ש 

)כשכ"ק  מרוזוב[  ]הירש  לחתן  שיקרא  המזכירים  לא'  אמר 

נתן  אד"ש  וכ"ק  ראהו(.  ידיו,  ליטול  והלך  מאוהל  חזר  אד"ש 

לו סידור ותניא וכן סידור עבור כלתו, ואמר לו שזה השגח"פ 

שפגש אותו כעת. 

משי,  סירטוק  עם  נכנס  אד"ש  וכ"ק   9:45 בשעה  מעריב 

ובהכנסו מסר מכתב להר' חדקוב, בדרכו למכונית שרו "בך 

ה' חסיתי" וכ"ק אד"ש עשה עם ידו הק' אות תנועה להגברת 

השירה.

על  דיבר  אד"ש  וכ"ק  התוועדות  היה  תמוז:  י"ט  שב"ק 

זה שי"ט תמוז היה בריתו שלכ"ק מו"ח אדמו"ר, והסביר את 

מהות הענין של ברית מילה.

אחרי מנחה החל כ"ק אד"ש לשיר "ניעט ניעט . .".

15 . בהמשך לשיחת י"א ניסן שנה זו, לכבוד שנת השבעים להולדת כ"ק 
אדמו"ר.

ה'תשל"ד
נוסח המברק שהרבי שלח לכל אנ"ש שי' בכל מרחבי תבל 
בכל  ולהמשיכן  פעילות  ההתוועדויות  תמוז:  י"ב-י"ג  לקראת 
השנה בנוגע לחמשת המבצעים ובכלל - לספר כל מלאכותיך 
חג  בברכת  תקחני  כבוד  ואחר  ימיני  ביד  אחזת  כה  ובאופן 

הגאולה, לחיים - לחיים ולברכה - חתימה הק'.

יום ב', י"א תמוז: בשעה 21:30 נכנס למעריב. לפני מעריב 
הבחורים רקדו בחוץ ובזאל הקטן, וכשהרבי נכנס נהיה שקט. 
לאחר מעריב התחילו לשיר שוב, והרבי הסתכל עליהם ולא 

הגיב.

מאוחר יותר נסע לביתו כשספר בצבע כחול בידו.

יום ג', י"ב תמוז: החבר'ה קמו מוקדם כדי לנסוע למבצעים. 
שבעת הטנקים עברו קודם את מנהטן כדי לעשות שטורעם 

עם המוזיקה וכו', ואחר כך התייצבו כל אחד בעמדתו.

14:10 הרבי הגיע מביתו.

15:15 נכנס למנחה, ובכניסה נתן צדקה. רבים נסעו היום 
לאוהל של כ"ק אדמו"ר הריי"צ.

בשעה 21:20 נכנס למעריב )בלי סירטוק משי(. מיד אחרי 
מעריב רצו כולם לבית במדרש למטה, כדי לתפוס מקומות 

להתוועדות.

בשעה 21:30 נכנס להתוועדות וסידור בידו. הזאל היה מלא 
עד אחרי העמוד הגדול שפעם היה סוף הבית המדרש. לפני 
השיחה הראשונה ניגנו ניגון, והרבי הורה לכמה אנשים לומר 

לחיים, ולחלק מהם סימן בידו.

שנים  אחרי  גם  הגאולה  חג  של  הנצחיות  על  דיבר  הרבי 
רבות, ועל המכתב הידוע של אדמו"ר הריי"צ לכבוד י"ב תמוז 

הראשון.

של  השייכות  על  דיבר  יהודי'  'מיהו  על  השיחה  אחרי 
ואמר  הריי"צ,  אדמו"ר  ולכ"ק  הגאולה  לחג  המבצעים 
שבמאסר פעל הרבי את כל חמשת המבצעים: מבצע תורה 
- כשישב במאסר כתב הרבי הגהות למאמר של שבועות, חג 
מתן תורה. מבצע ספרים - הרבי כותב ברשימתו שלקח איתו 
למאסר סידור תהילים ותניא )וגם חומש(, שזהו מבצע ספרים 
במקום הכי נמוך )ושם גופא התרמיל שלו עבר מחדר לחדר 
עם הספרים(. מבצע מזוזה - על ידי שאמר לחוקרים שהוא 
א. בדרך  אופנים:  נמצא במקום שפטור ממזוזה, פעל בשני 
שלילה - שחלק מהלכות מזוזה זה שיש מקומות שפטורים 
מזוזה  מהלכות  שאמר  ידי  על  ב.  ההלכה.  קיום  וזהו  ממנה, 
הקריב  "כאילו  שנקרא  עולה"  בתורת  העוסק  "כל  כמו  זהו 
עולה". מבצע תפילין - כמפורסמת שביתת הרעב שלו בקשר 
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ציוה לנגן ניגון שלפני המאמר ואמר מאמר ד"ה זה היום וגו' 

)תרפ"ח, וביאר הפרק הראשון של המאמר הנ"ל(. במאמר לא 

נזכר התהילים החדש של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

בשעה 11:00 עזבו הילדים את הביהמ"ד.

להר'  והורה  השירה  להגביר  הק'  בראשו  רמז  בניגונים 

זאיאנץ ולהר' הספרדי מאיטלי' )מדלי'( לומר "לחיים" על כוס 

מלאה. כן הורה לד"ר רזניק וד"ר וויס לומר "לחיים" על כוס 

גדולה. ר' פיקארסקי נגש לכ"ק אד"ש ואמר לו כמה מילים.

שזוריצי  ניע  פ"א,  אדמוה"ז  ניגון  הכנה,  ניגון  לנגן:  צוה 

כלאפצי, עוצו עצה, הושיעה את עמך, פרוזות תשב ירושלים 

"איר  אד"ש  כ"ק  לו  אמר  הדברים  ובין  אד"ש  לכ"ק  ניגש  ]א' 

זאלט האבן א סך געלט[, ופרצת, התחיל בעצמו לשיר ניעט 

הורה  אלו  בניגונים  לשרוק.  אבוחצירה  להר'  והורה   .  . ניעט 

וכן מחה בכפיו הק' מאוד חזק.  בראשו הק' להגביר השירה 

שאלו  אמר  אח"כ  המגבית,  בענין  ודיבר  הכוס  כל  את  שתה 

שצריכים לברך ברכה אחרונה בודאי יעשו זאת, ברך ברכה 

את  הניח  בידו,  עמו  המעטפות  חבילת  את  ולקח  אחרונה 

בשמחה  "כי  לשיר  והחל  המעטפות  חבילת  בתוך  הסידור 

ישראל  ממצוייני  א'  ישב  בדרכו  ללכת,  והתחיל  קם  תצאו", 

)נכה צה"ל ר"ל( על עגלת נכים, כ"ק אד"ש רמז לו לשלום, 

בדרך רמז בידו הק' להגביר השירה.

כשכ"ק אד"ש עבר עם החבילה בידו, זרקו כמה אנשים את 

מעטפותיהם לתוך החבילה.

התוועדות הסתיימה בשעה 12:40.

כעבור כמה זמן יצא כ"ק אד"ש מחדרו בכדי ליסע לביתו 

להגביר  הק'  בידו  הורה  במכוניתו  וכן  למכוניתו  ובדרכו 

השירה.

לאחר תפילת מנחה ברך כמה נוסעים  יום ג', י"ג תמוז: 

בנסיעה טובה ובשמיעת בשו"ט.

בשעה 20:00 החלה היחידות עבור אלו שהגיעו לי"ב תמוז 

ועוד. היחידות נערכה כרגיל בשנה האחרונה ]כשכ"ק אד"ש 

וכל אחד עבר ומסר פתק[, נמשכה כחצי  ישב בפתח חדרו 

דולאר   2 של  סך  לכ"א  נתן   .20:30 בשעה  ונסתיימה  שעה 

ואמר שיפדו את זה לצדקה. לרב ב. גופין נתן עוד דולאר ואמר 

לו שזה עבור בנו )י.י.(.

אד"ש  וכ"ק  שוסטרמן  מ"מ  של  החתונה  התקיימה  בערב 

אמר למחותנים שיראו שהחתן והכלה יסיימו את הצום לפני 

השקיעה, כדי שלא יצומו בי"ג תמוז.

ה'תשל"ט17
אד"ש  כ"ק  הואיל  אלו  בימים  דו"ח  על  תמוז:  ד'  ה',  יום 
לענות: "נת' ות"ח. ודבר בעתו - בסמיכות לימי הגאולה י"ב-

י"ג תמוז, אזכיר עה"צ".

אד"ש  כ"ק  הואיל  היהלומים  במרכז  הפעולות  דו"ח  על 
תמוז.  –י"ג  לי"ב  בסמיכות   - בעתו  ודבר  ות"ח.  "נת'  לענות: 

אזכיר עה"צ".

באורחים  להתמלא  החל   770 תמוז:  י"א  עש"ק,  ו'  יום 
להולדת  "שנת המאה"  קצוי תבל שבאו לקראת  רבים מכל 
מערי  השלוחים  בלטו  בעיקר  נ"ע.  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
הר'  בניהם  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  מתנות  שהביאו  השדה 
ש. קונין, השליח ללוס אנ'גלס, שהביא מפתח מהבנין החדש 
זה  לבנין  המתרחבים.  המוסדות  עבור  אנ'גלס  בלוס  שקנו 
תחת  שנים  מספר  לפני  שנפתחה  הגדולה  הישיבה  תעבור 

השם "אור אלחנן" וכן הבית חב"ד.

אוירת החג הודגשה אחרי תפילת ערבית כשכ"ק אדמו"ר 
שליט"א התחיל לשיר אחרי התפילה ניגון "ושמחת" ורמז בידו 
הק' להגברת השירה. מיד החלו לרקוד האורחים והמתפללים 

נסחפו למעגל הריקודים.

"בשמחה  שבת  בקבלת  אמרו  קודש  שבת  ]בליל 
ובצהלה"[.

שבת פרשת חוקת-בלק, י"ב תמוז: לאחר הוראת כ"ק 
אדמו"ר שליט"א שהתוועדות הרשמית דחג הגאולה תתקיים 
ביום א', י"ג תמוז, התלבטו רבים בעת בואם לבית הכנסת האם 
תהיה התוועדות גם בשבת או במוצאי שבת, אבל הניחושים 
פנו כאשר לפני כניסתו לתפילה הודיע כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לא' המזכירים שתתקיים התוועדות במוצאי שבת.

אלקינו"  ב"הוא  משיח.  של  בס"ת  קראו  התורה  בקריאת 
שבתפילת מוסף רמז לשיר.

הקרובות  לשכונות  גדולה  תהלוכה  יצאה  הצהריים  אחר 
כדי לדרוש בבתי כנסיות אודות יום הגאולה.

לקידוש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  ערבית  תפילת  אחרי 
לבנה, אח"כ נסע לביתו וחזר כעבור רבע שעה.

נכנס להתוועדות בשעה 10:30.

ולו  גו'  כי הוא  ואמר מאמר ד"ה דעו  ניגון מאמר  לנגן  ציוה 
אנחנו )תהילים ק'(.

17 . מתוך יומנו של הר' מיכאל שי' זליגסון, ועוד.

יום שבת קודש פ' חוקת, יו"ד תמוז: היות שסיימו כבר 
את עבודות השיפוץ והתיקון של המדריכה והכניסה ל-770 

יצא כ"ק אד"ש לביתו מהדלת הרגילה.

ראשון  וביום  שהיות  המזכירות  בשם  הכריזו  שבת  בליל 
תהי' הפגנה של שחורים לפני ה-770, לכן מי שימצא באותו 

זמן ב-770 יעסוק בלימוד התורה שמגינה ומצילה.

קריאת  ובשעת  כרגיל  אד"ש  כ"ק  ירד  שחרית  לתפילת 
התורה הסתובב כ"ק אד"ש לא' המזכירים והודיע לו שהיום 
בלילה בשעה 10:30 תתקיים התוועדות. באמצע מוסף כבר 

כל הקהל ידע מזה.

על  הכריזו  התפילה  ולאחר  לשיר,  הורה  אלקינו"  ב"הוא 
התוועדות.

אחרי מנחה התיישב ללמוד הפרקי אבות.

...לאחר הבדלה יצא כ"ק אד"ש לקידוש לבנה. אח"כ נסע 
לביתו וחזר כעבור רבע שעה.

להתוועדות ירד בשעה 10:30. במשך כל השיחה הראשונה 
ידיו על השולחן )לא למטה - כרגיל(.  החזיק כ"ק אד"ש את 

בניגונים רמז בראשו הק' להגביר השירה.

ציוה לנגן ניגון שלפני המאמר ואמר המאמר ד"ה וידבר גו' 
זאת חוקת.

עם  אדמו"ר  לכ"ק  הרש"ג  נגש  רש"י  של  השיחה  לאחר 
כוסית יין ואמר לכ"ק אד"ש אמרתי שאני נוסע ביום א' אמנם 
לא ידעתי שתתקיים הפגנה, והנני מסופק באם הם יסעו, וכ"ק 
אריבער,  לכתחילה  לשיר  הורה  רבה.  בהצלחה  ברכו  אד"ש 

ופרצת, והתחיל בעצמו "נייעט נייעט".

]אחרי השיחה כשמזגו לו היין, רמז שישפוך עוד יותר, כך 
נוהג כשמוזגין לו כוס של ברכה )ברכהמ"ז([.

אמר שאלו שצריכים לברך ברכה אחרונה וודאי יעשו זאת, 
החל לשיר "כי בשמחה תצאו", קם מכסאו, ובדרכו עמדו כמה 
פוילישע חסידים, א' מהם נתן שלום לכ"ק אד"ש וכ"ק אד"ש 
ליסע  בכדי  אד"ש  כ"ק  יצא  מה  זמן  כעבור  שלום,  לו  החזיר 

לביתו ובדרכו עשה בראשו הק' תנועה להגברת השירה.

אנשים  הרבה  משתתפים  לא  האחרונות  בהתוועדויות 
כבשאר ימות השנה כיון שהרבה מאנ"ש נמצאים במקומות 
שם  שומעים  והם  שבת  במוצאי  הינן  וההתוועדויות  נופש 

שידור-חי מההתוועדות.

יום א', י"א תמוז: היום יצא המברק מכ"ק אד"ש לשלוח 
לכל קצווי תבל לקראת חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, תשל"ח:

"לכל המשתתפים בהתוועדות דחג הגאולה ולכל אחבנ"י 

- שליט"א

שלום רב וברכה!

חג הגאולה שמח והתוועדויות פעילות וביתר שאת, כמתאים 

להתחלת יובל השני דהגאולה, אשר כדברי בעל הגאולה לא 

אותו בלבד גאל הקב"ה, כי אם גם כו' כמבואר במכתבו,

ופעילות מתוך שמחה, אשר שמחה פורץ גדר,

משיח  הפורץ,  דיעלה  להגאולה  זו  מגאולה  תיכף  ונזכה 

ובקרוב  עמו  שיגאול  פלא  עושה  הקל  ידי  על  לפנינו  צדקנו, 

ממש,

לחיים, לחיים ולברכה - חתימה קודשו.

אחרי מנחה בירך כמה נוסעים. אחד שנוסע לארץ-ישראל 

עמד בג"ע התחתון וכ"ק אד"ש אמר לו: איהר פארט דאך אין 

ארץ-הקודש, גיט דארטן איבער אז זיי דארפן זיך ניט שרעקן, 

להפגנת  הייתה  )הכוונה  דא"  גארנישט  איז  אונז  ביי  דא 

השחורים שהתקיימה באותה שעה מול 770(. בעת ההפגנה 

עמד הרב חדקוב בחוץ.

יום ב', י"ב תמוז: במשך היום הגיעו השלוחים והאורחים 

מערי השדה וכן מחו"ל.

בקריאת התורה קראו בס"ת של משיח.

בשעה 9:00 נכנס כ"ק אד"ש לתפילת מעריב. בשעה 9:30 

הר'  ניגש  הא'  השיחה  לאחר  להתוועדות,  אד"ש  כ"ק  ירד 

יאלעס לכ"ק אד"ש ושוחח עמו. בשיחה הב' דיבר בענין חינוך 

"דיי  תורה  מאהלי  ילדים  להתוועדות  שהגיעו  והיות  הילדים 

קעמפ" אמר כ"ק אד"ש שיאמרו לחיים ושישירו ניגון והוסיף 

"מסתמא זיינען דא די מדריכים זאלען זיי זאגן לחיים און זינגען 

א ניגון", וכך הוה, התחילו לשיר את הניגון "אתה הקל עושה 

והסתובב לכל עבר היות  וכ"ק אד"ש מחא בכפיו הק'  פלא" 

שהילדים ממנוחה ומחנה ישראל ישבו בצד המזרחי של הבית 

המדרש ואילו הילדים מאהלי תורה ישבו בצד המערבי.

באמצע פנה כ"ק אד"ש לר' יואל שי' כהן ואמר שיאמרו את 

הי"ב הפסוקים, ילד ממחנה ישראל נעמד על מקומו ואמר את 

כל הפסוקים מלה במלה כשכל הילדים יחד עם הקהל אמרו 

עבר.  לכל  אד"ש  כ"ק  הביט  הפסוקים  את  כשאמרו  אחריו. 

כשגמר הילד את הי"ב פסוקים צעק "יחי אדוננו מורינו ורבינו" 

"יחי" כך היה ג"פ. כ"ק  )יחד עם כל הקהל(  וכ"ק אד"ש ענה 

י. כ. שישירו "הושיעה את עמך" ומחא כפיו  אד"ש הורה לר' 

הק' בניגון זה מאוד חזק.
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באה"ק אמר: תשדר גם את זה. כשנתן להר' יאַלעס בקבוק 

נעמד כ"ק אד"ש מלא קומתו.

אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן ניגון הקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל 

החל  צאתו  וטרם  אחרונה  ברכה  אמירת  ע"ד  הזכיר  )ה"פ(, 

לנגן "כי בשמחה".

חג הגאולה י"ג תמוז, עש"ק פ' בלק: היום אחה"צ החל 

לקבל כ"ק אד"ש אנשים ל"יחידות".

אד"ש  כ"ק  אמר  תמוז  בי"ז  למקומו  חזרה  שנוסע  לא' 

שיתחיל את ההכנות לנסיעה לפני-זה, ומשמעות הדבר תהי' 

שהנסיעה החלה לפני י"ז תמוז.

בחיפה  שנדפס  קטן  תניא  ספר  כשבידו  נכנס  עיתונאי 

כ"ק  התניא,  על  הק'  שמו  את  שיחתום  אד"ש  מכ"ק  וביקש 

אד"ש אמר לו: באם אחתום יבואו מחר בבוקר כולם לבקש 

זאת, הנ"ל: אשמור על-כך בסוד, כ"ק אד"ש: אצל חסידים אין 

סוד… והוציא כ"ק אד"ש ספר תניא שהודפס בחיפה והי' אצלו, 

ומסר לו בתור מזכרת.

כ"ק  נכנס  לערך   1:30 בשעה  תמוז:  י"ד  בלק,  פ'  ש"ק 

אד"ש להתוועדות, ודיבר ז' שיחות בענין הקביעות דשבת זו 

למחרת חג הגאולה, התחלת שנת המאה, שנת השמיטה, פ' 

בלק. וכן המשיך לבאר כמה ענינים מההתוועדות הקודמת.

בתחילת שיחה ד' דיבר כ"ק אד"ש באריכות ובחריפות ע"כ 

שכמעט אף אחד אינו מקשיב לנאמר בהתוועדות והדברים 

לא נוגעים וכו' וכו', ולשם מה צריכים להתוועד ולייגע סתם את 

הקהל? ואמר שאינו מתכוון לקצר אלא אדרבה, בהתוועדות 

הבאה יאריך יותר כו'.

"ד"ה  שיחה(  )כעין  מאמר  אד"ש  כ"ק  אמר  השיחה  בסיום 

ברוך הגומל כו'".

ובפרקי  לוי"צ  בלקוטי  בפרש"י,  ביאור   - אח"כ  השיחות 

אבות.

ההקפות  ניגון  לנגן  אד"ש  כ"ק  החל  ההתוועדות  בסיום 

לאביו הרלוי"צ ז"ל.

בשעה   770 ל-  בא  מטות:  ש"פ  מנ"א,  מבה"ח  שבת 

...6:30

בעת ההתוועדות דיבר...

...כן דיבר ע"ד שלא ניגנו "נייעט נייעט" בהתוועדות של י"ב 

תמוז...

ה'תשמ"א
ש"ק ב' תמוז, פ' חוקת: בעת התוועדות דיבר ע"ד שבעל 
הואיל  תמוז,  בר"ח  הסוהר  מבית  להשתחרר  סירב  הגאולה 
כל  ואת  א"ע  סיכן  והוא  בשבת.  לנסוע  עליו  היה  כך  ולשם 
ענין הגאולה ונשאר בביה"ס עד לאחר השבת. ולכאורה, היו 
וכמה סברות להיתר הנסיעה בשבת.  לו כמה  יכולות להיות 
ומדוע סירב והסתכן, וגם מנע א"ע מקיום מצוות )שבכלא א"א 
לקיימן(? אלא ההסבר הוא, שאם היה נוסע בשבת היה בכך 

ניצחון גדול לשונאי היהדות וההיפך מקידוש השם.

היה מאמר )כעין שיחה( ד"ה וידבר גו', זאת חוקת התורה 
וגו'.

נסיעות  ]ולפני  לאוהל  נסע  אד"ש  כ"ק  תמוז:  ג'  א',  יום 
למקוה מסר לו יהודי מכתב. כעבור מספר דקות חזר המזכיר 
ר"ב שי' קליין )ששימש כנהג( ומסר ליהודי את תשובת הרבי.

עמד  השני'  בשיחה  התוועדות.  בלק:  פ'  תמוז,  ט'  ש"ק, 
גלותו,  למקום  נסיעתו  לפני  הגאולה,  בעל  דברי  על  הרבי 
. שיש בזה הבטחה וגם   . שאמר "יהי ה' אלקינו עמנו כאשר 

בקשה וכו'".

מאמר )כעין שיחה( ד"ה מה טובו.

יום ג' חג הגאולה י"ב תמוז: לקראת ההתוועדות הגיעו 
אורחים רבים, כולל רבנים וכו', וההתוועדות גם שודרה ברדיו 

ובטלויזי'.

בשיחה  ופתח  להתוועדות  אד"ש  כ"ק  נכנס   9:30 בשעה 
בענין גודל המעלה שבהתכנסות יהודים.

בשיחה השני' דיבר על ענין החינוך וההוראה מבעל הגאולה 
ממאסרו הראשון לפני הב"מ.

וכן  כן דיבר על מצב העולם שסיבת המחלה היא החינוך, 
על צבאות ה', ומבצע כתיבת ס"ת.

לי  ה'  ואמר מאמר ד"ה  הורה לשיר הניגון שלפני המאמר 
בעוזרי.

ועל  חת"ת  שיעורי  לימוד  על  עורר  תמיד.  מס'  על  סיום 
המגבית עבור "קרן רבינו" ומוסדות "אהלי יוסף יצחק".

ניגנו הבינוני, ניגון הכנה, ניגון אדמוה"ז, ניע זשוריצי, ולאחר 
מכן התחיל לשיר "ווי וואנט משיח נאו" ו"נייעט נייעט". הזכיר 
"כי בשמחה".  ויצא כשהוא מתחיל לשיר  על ברכה אחרונה 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 1:25.

יום ד', י"ג תמוז: בשעה 8:00 בערב החלה קבלת האורחים 
ל"יחידות" והיא נסתיימה בשעה 12:30.

בניגונים רמז בראשו להגברת השירה ומחה כפיו הק'. הורה 
והר' שד"ב  "לחיים" בניהם הרב בנימיני  לכמה אנשים לומר 

פרידמאן, להם הורה לומר "לחיים" על כוס גדולה.

 אחרי הביאור בלקוטי לוי"צ על הזוהר הורה כ"ק אד"ש לר' 
קייזן לברך שבע ברכות )לרגל חתונת בנו יוסף יצחק(. אחרי 
השבע ברכות חייך לעברו והורה לו לומר "לחיים". אח"כ שאלו 
איה המחותן )הר' משה ליין( והורה )למחותן( לומר "לחיים" על 
כוס גדולה. אח"כ פנה שוב אל הר' קייזן ושאלו אם זה פעם 
)כיון שהוא אמר הברכה  "לחיים"  ליין(  )הר'  ראשונה שאומר 

בורא פרי הגפן(.

ציוה לנגן לכתחילה אריבער. התחיל לנגן נייעט נייעט ומחא 
כפיו הק' וציוה לשרוק.

טרם צאתו התחיל לנגן נייעט נייעט.

אחרי תפילת מנחה ברך את משפחת  יום א', י"ג תמוז: 
ברונשטיין בנסיעה טובה ובשמיעת בשו"ט.

אחרי הצהריים לא נסע לביתו.

תפילת ערבית התפללו בשעה 9:15.

בשעה 9:30 נכנס להתוועדות. בית הכנסת היה מלא מפה 
אל פה באורחים הרבים שבאו מכל קצוי תבל. כן נכחו רבנים, 

אישי ציבור ופשוטי עמך.

בניגונים רמז בראשו להגברת השירה ומחא כפיו הק', רמז 
לכמה אנשים לומר "לחיים".

פתק  שמסר  יאלעס  הר'  אד"ש:  לכ"ק  נגשו  השיחות  בין 
וכ"ק אד"ש הכניסו לסוף הסידור, הר' שמחה עלבערג )מנהל 
אגודת הרבנים( דיבר עם כ"ק אד"ש מספר דקות. והר' ישראל 

פיקראסקי.

בהתוועדות זו לא אמר כ"ק אד"ש מאמר.

]דיבר שהרופאים ימצאו עצה ל-meditation שיהיה ע"פ 
תורה וכו'[.

ישב  שלא  שפיהק(  לא'  )כנראה  אמר  השיחות  א'  באמצע 
לצד מזרח און געניצן )כ"א יהפוך את פניו(.

י"ד תמוז: יחידות.

בשעה  התוועדות   .8:10 בשעה  מהאוהל  חזר  תמוז:  ט"ו 
)מי"ב  הג'  התוועדות  שזה  אמר  ההתועדות  בתחילת   9:35

תמוז( וג"פ הוי חזקה...

לא אמר כ"ק אד"ש מאמר. ציוה לנגן ה"בינוני". לכתחילה 
אריבער )י"פ(. שר "צמאה לך נפשי".

)במיוחד  התורה  לימוד  שיהיה  אמר  שבועות  להג'  בקשר 
דולארים  שיחלק  אמר  הצדקה.  נתינת  וכן  ביהמ"ק(  בעניני 
ימינו( והביט על  לכאו"א שרוצה לקחת. חילק לכאו"א )מצד 
אותם  ושם  אחדים  דולארן  נטל  לחלק  שגמר  אחרי  כאו"א. 
לסוף הסידור. התחיל לנגן "והריקותי לכם ברכה" וכן "נייעט 

נייעט". לפני צאתו התחיל לנגן "כי בשמחה".

כ"ג תמוז: כ"ק אד"ש הורה )שמכאן ואילך( ידפיסו על שער 
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  להולדת  המאה  "שנת  הספרים:  של 

נ"ע".

ה'תש"מ18
יום ש"ק פ' חוקת, ז' תמוז: בשעה 1:30 לערך נכנס כ"ק 
אד"ש להתוועדות, ופתח בשיחה א' אודות שבת זו המברכת 
את י"ב תמוז, יום השייך לכלל ישראל, והמשכת הברכה ע"י 
תומ"צ בג' הקוין - תורה, עבודה וגמ"ח, וביאר שייכותם לשבת 

בכלל ואופן קיומם בהתוועדות זו.

שיחה ב' - ההוראה מפ' חוקת: גם כשאינו מבין בשכל צריך 
לבוא למצב של "גאולה" בתוך חושך הגלות, ומתוך שמחה. 
בהמשך דובר ע"ד "מיהו יהודי", על הפעולות על הזולת שצ"ל 
לכל  ז.  ש.  מקביעות  הנלמדת  ההוראה  ועל  שמחה  מתוך 

השנים.

- השנה מלאו מאה שנה להולדת בעל הגאולה,  ג'  שיחה 
בעשר  עשר  במספר  פעולות   - וההוראה  מאה  מס'  מעלת 
וכן  שבתהלים,  ק'  מזמור  אודות  דובר  אח"כ  הנפש.  כחות 
ע"ד עריכת ההתוועדויות בי"ב תמוז ולקשרם בתורה, עבודה 

וגמ"ח, ובלימוד פרק ק'...

כ"ק  נכנס  לערך  בלילה   9:30 בשעה  תמוז:  י"ב  ה',  יום 
אד"ש להתוועדות די"ב-י"ג תמוז, ודיבר ז' שיחות.

אחר שיחה ה' צוה כ"ק אד"ש לנגן ואמר מאמר ד"ה "גפן 
ממצרים תסיע וגו'".

לקראת סיום ההתוועדות הורה כ"ק אד"ש לנגן "לכתחילה 
כלאפצי".  זשוריצי  "ניע  אדה"ז,  ניגון  הכנה,  ניגון  אַריבער", 
ברכות",  ו"מאה  בענין שנת המאה  דיבר שיחה קצרה  אח"כ 
מי  כל  אזי  גשמי  דבר  עם  זאת  לקשר  שכדי  אמר  ובסיומה 
שרוצה לערוך התוועדות בחזרתו למקומו יגש ויקבל בקבוק 
"יין שרף" )ושעי"ז ישרף שיריים הגלות כו'(. כו"כ נגשו ושאל 
כ"ק אד"ש לכל אחד מהיכן הוא. לאחד מ"משמר הגבול" אמר: 
ישראל"  "קול  לכתב  יהדות.  בעניני  המזיקין  מן  גם  שישמור 

18. שיחות קודש, ומיומנו של הר' מיכאל שי' זליגסון ועוד כמה יומנים.
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טהרת  על  תורה  ללמוד  בכדי  אלו,  מלימודים  אפי'  חופש 
הקודש, ועוד יותר מזה קודש בעצמו. אח"כ דיבר ע"כ שצ"ל 
זירוז מיוחד בנוגע לרשום חיילי צה"ל לס"ת. ובפרט בזמן זה 
כי כעת הזמן גרמא. אד"ש אמר 'לפי דעתי' אח"כ אמר 'לפי 
עניות דעתי' עכ"פ שזהו פקו"נ ממש! כי עי"ז הרי "ראו כל עמי 
להנחת  בנוגע  וכן  ממך"  ויראו  עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ 
. ועכבו ענין   . תפילין. רק שצא"ח באה"ק הולכים בעצלתיים 
שימנה  זאת,  לעשות  יכול  אינו  אחד  אותו  ואם  כעת.  עד  זה 
זה שיקרא  רוצה להיות  הוא  ואם  בזה.  מישהו אחר שיעסוק 
על שמו, שייתן לאותו אדם פרוטה או ח"י פרוטות, שעי"ז יקרא 
שהוא עושה זאת עבורו. והעיקר שהענין יעשה בפועל. וא"א 
לבא אליהם בטענות, כי הם מתנהגים כפי שרבנים צריכים 
להתנהג, הכל בישוב הדעת. ולא מפני כבודם, אלא מפני כבוד 
התורה. אד"ש סיפר שפ"א בא אדם אחד שהי' תלמיד חכם, 
וכו', שהי' נותן כסף לכל מיני מוסדות  שהרבי הקודם חיבבו 
וגם למסודות של כאלו שהם... ולכולם בהשוואה אחת. ופ"א 
הי' בין חסידים, ואחד מהצעירים אמר לו מילה. הוא הגיע מיד 
אל אדמו"ר הריי"צ ואמר שעל כבודו הוא מוחל, אבל מה יהי' 
אין  הרי  ספרים,  נושא  ארון  סה"כ  הוא  כי  תורתו?  כבוד  על 
הרי  בענייננו  וכן  לכבוד התורה.  דואג  רק  לו מציאות לעצמו 

למעשה לא עשו שום דבר.

ישיבות  ועושים  שהולכים  באה"ק.  המצב  על  דיבר  אח"כ 
בפרט  מסיימים.  לא  הגליל  שלום  מבצע  ואת  ממשלה, 
אלא  ופחות,  ק"מ   20 של  מרחק  ולא  לעיר  קרוב  שנמצאים 
סמוך לחומה. ואפי' נמצאים בתוך העיר, והראי' שהדפיסו שם 
תניא בבירות ובצור. וכפי שהקהל תמיד רוצה דברים מיוחדים, 
לבב.  וטוב  בשמחה  בו  ולמדו  שהדפיסו  התניא  הנה  הרי 
וכשאד"ש אמר מילים אלו לקח מהחבילה 3 תניות הוריד את 
הגומי ושם תניא עם כריכה לבנה בצד ותניא עם כריכה חומה, 
פתח את עמוד השער ואמר שישנם צילומים וכו' ]אד"ש ירד 
תניא'ס  עוד  וישנם  איתם[,  וכן חזר  תניות   6 להתוועדות עם 
משאר הערים שם, ועוד מדפיסים הלאה. ואמר שאין צריכים 
שמתכוונים  להם  שיראו  והעיקר  מבחוץ  אלא  לעיר  להיכנס 
קרבנות,  הרבה  ח"ו  להפיל  יצטרכו  ולא  יברחו  ואז  ברצינות 
או שבכלל לא יהיו קרבנות. וגם מהגויים שלא יהיו קורבנות. 
גויים. אד"ש  יהרגו  צריך לדאוג מה שביכולתו שלא  יהודי  כי 
גמרו את  ולא  3 פעמים שהשאירו  זה כבר טעו  אמר שדבר 
המבצע. במבצע סיני, במלחמת ששת הימים וביוהכ"פ. וזהו 
כמו שעושים ניתוח ומגיע באמצע אדם ויגיד שיניחו מלעשות 
את הניתוח כי יוצא קצת דם, וכך יעשו עוד פעם ניתוח ויצא 
קצת יותר דם, אזי שוב יפסיק וכמובן שלא ישמעו לשוטה זה. 
וכך בעניינינו שצריך לגמור מתחילה עד סוף. ובפרט שישנם 
והם  יעזור  לגמור את המבצע, שה'  2-3 שבידם הדבר תלוי 
יסיימו זאת עוד לפני ג' השבועות ושלא יתחשבו בפוליטקאים. 
כי לעשות שהפוליטקאים יגידו את הדעה הנכונה ואפי' שהם 

ולכן  יודעים את האמת, הרי משיח יבא עוד לפני זה.  באמת 
לא שייך לשנות דעתם אלא לא להתחשב אתם. לכן -אמר 
הרבי- לאחרי שהתפללנו תפילת מעריב, ואמרנו מאמר שזהו 
ד"ת, כעת נגיד עוד תפילה שיבנה ביהמ"ק, ויתנו צדקה. ולכן 
ויכוון  משלו  יוסיף  אחד  ושכל  הטנקיסטים  ע"י  דולרים  יחלק 
2-3 שבהם  עבור  וכן  צה"ל,  חיילי  שזהו בשביל הצלחה של 
תלוי סיום המבצע. אד"ש אמר שנוסף על הניסים שקרו, מה 
הלך  ]דארה"ב[  שהנשיא  הרי  הקודמת,  בהתוועדות  שדיבר 
ממקומו למשך זמן מסויים לראות נחיתת חללית. אף שיכל 
לראות זאת בטלוויזי' כמו שעשה הנשיא הקודם, אלא בכ"ז 
הרבי  ואמר  המבצע.  את  לסיים  יוכלו  שבאה"ק  בכדי  נסע, 
שידוע לו עוד מה'חדר' שילד שמבין הרי מספיק שמראים לו 
את המקל וכבר עושה את הרצון. וישנו ילד שצריכים דווקא 
וכאן הי' שארה"ב הראו לישראל את  יבין.  ורק אז  בו  להכות 
ישראל,  נגד  ידבר  כי  הנשיא  של  הדובר  שאמר  בזה  המקל, 
ולבסוף דיבר בעד ישראל. והרי כמובן שבתחילה רצה לדבר 
נגד, כפי הכלל אין אומן משנה אומנותו ואם הדובר אמר כך, 
כן. אלא זה הי' באמת נס שדיבר בעד ישראל.  באמת חשב 
ובפרט שלא הגיבו ע"כ, וכ"ז הי' רק באופן שהראה את המקל, 

והמקל נשאר, רק שלא הכה בו ח"ו.

אח"כ אמר, היות וישנו כאן החזן טלישבסקי, אזי יתחיל יה"ר. 
"שיבנה  למילים  וכשהגיע  יה"ר,  והתחיל  ממקומו  קם  החזן 
השירה  להגברת  ימינו  ביד  להורות  אד"ש  התחיל  ביהמ"ק", 
כו"כ פעמים, ואח"כ עשה כמ"פ בשני ידיו הק', ואח"כ הרכין 
ראשו ועצם את עיניו, ונענע ראשו כל זמן השירה במשך זמן 
ממושך. אח"כ התחיל "נייעט נייעט" ובידו הק' הורה להגברת 
השירה. לפנ"כ נתן משקה שהתוועדו עמו בלבנון, ועשו שם 
דאתרא  שהמרא  ואמר  לבב.  ובטוב  בשמחה  קווים  הג'  את 
יחלק כאן את המשקה, כי גדולה לגימה שמקרבת. הוא לא 
הי' )נמצא בקעמפ( ואד"ש נתן למזכירו ש.ב. ליפסקר ואמר לו 
שנותן לו בתור מזכיר, וג"כ שימסור לו שיחלק למסובים כאן, 
ג'  שעד  האלו  הימים  במשך  שיתוועדו  אמר  אח"כ  ובקעמפ. 
השבועות, ולכן נתן את המזונות והיין שהי' בגביע לדוד רסקין 
]וכרגיל כשנותן לו, רק מזיז לצד[ בתחילת ההתוועדות ר' מ. 
ימזוג המשקה  ואד"ש אמר שקודם  יין,  למזוג  רצה  מעטליק 
מלבנון. אחרי שמזג אד"ש מהמשקה, מזג הנ"ל יין ]בש"ק ג"כ 
גודין  א', אד"ש קרא לר'  הי' המשקה מלבנון[. לאחרי שיחה 
מאה"ק ואמר לו, שבכללי דרך ארץ לא מצא שצריכים לחכות 

לומר לחיים רק עד שיגידו לומר.

אח"כ הכריז על ברכה אחרונה. חילק דולרים לטנקיסטים. 
הם  האם  שאל  שאד"ש  כמה  היו  אח"כ  משהו.  אמר  א'  זקן 
טנקיסטים. לא' ששם השטרות בכיסו, אמר אד"ש שזה לא 
אמר,  אחר  ולאחד  לכולם.  לחלק  בשביל  אלא  בשבילו,  רק 
והשאר שייתן  דולר אחד,  שזה בכדי שיחלק לכל הנמצאים 

בין הנכנסים היה האדמו"ר מסקוליא, שנכנס בלוויית חותנו, 
זקנו ומספר מקורבים. האדמו"ר מסקוליא שאל כמה שאלות 
בספר התניא וכ"ק אדמו"ר שליט"א ביאר. כן דובר על "יחוס", 
על ספרי סבו של האדמו"ר מסקוליא, על ענין שמונים שנה 

"גבורות" וכו'. הביקור נמשך כחצי שעה.

היחידות  נמשכה  בערב   8:00 בשעה  תמוז:  י"ד  ה',  יום 
והיא נסתיימה בשעה 3:30.

ש"ק, ט"ז תמוז, פ' פנחס: התוועדות. בשיחה הראשונה 
דיבר ע"כ שי"ב תמוז חל גם יום הולדתו של בעל הגאולה, יום 
הולדת הק"ב. הרבי הסביר את ענינו של פרק ק"ב בתהילים 

"תפלה לעני כי...".

ה'תשמ"ב19
חזר  ב-10:20.  מביתו  הגיע  ה'תשמ"ב:  תמוז  י"א  ו'  יום 
שאד"ש  הקטנה  בתו  עם  ניגש  א'   .8:00 בשעה  מהספרי' 
ייתן לה צדקה ]והיא לא רצתה[. אד"ש שאל את אבי' 'האם 
אינה  'א"כ  אד"ש,  אמר  בחיוב.  וענה  נש"ק?'  כבר  הדליקה 
צריכה' )לתת כעת צדקה(. בפרוזדור התחילו לשיר "שיבנה 
ירד  השירה.  להגברת  הק'  ידיו  בשני  הורה  ואד"ש  ביהמ"ק" 
לקבלת שבת לערך ב-9:10. ב"לכה דודי" הש"ץ ]ש.ק.[ שר 
ב"ימין ושמאל" וב"בואי כלה" את הניגון "יפרח בימיו" ואד"ש 
הורה בידו הק' להגברת השירה. אחרי התפילה שרו "שיבנה 

ביהמ"ק" ובדרכו הורה אד"ש להגברת השירה.

הגיע  י"ב תמוז ה'תשמ"ב:  ש"ק פר' חו"ב חג הגאולה 
את  כשפתח  הגיע[  שאד"ש  הבחינו  ]לא  ב-8:30.  מהספרי' 
הדלת של געה"ת הסתובב והסתכל אל ה'זאל'. ירד לתפילת 
שחרית ב-10:05. אמר הפטרה דפר' בלק "והי' שארית יעקב" 
'כתר' הסתכל  במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו", ומתחילת 
בתהילים לערך פרק ק"ב, ק"ג שדיבר בהתוועדות, עד סיום 
חזרת הש"ץ )את הסידור הגביה יותר למעלה בסטענדר ושם 
על  אחד  ולא  הסטענדר  על  יותר  אליו  קרוב  התהילים  את 

השני(.

רימז  כוס.  רוב  שתה  שקידש  אחרי   .1:30-7:00 התוועדות 
להרב מענטליק שימזוג משקה לכוס הנ"ל. הנ"ל מזג לכוס 
אד"ש משקה כמעט מלא לגמרי אח"כ אמר לו אד"ש שיחלק 
המשקה בין המסובים ג"כ. כששרו הוא אלוקינו מחה אד"ש 
י"ב תמוז הורה  ניגון של אדמו"ר הקודם של  כפיים. כששרו 
בידו הק' להגביר השירה. וכן כששרו שיבנה ביהמ"ק. ציוה לנגן 
ניגון הכנה ואדמוה"ז וניזוריצ'י כלפצי ונענע בראשו להגברה. 

19. מיומנו של קורנט שי'.

ד"ה  מאמר  הי'  במהירות.  כפיים  ומחה  נייעט  נייעט  התחיל 
"עשרה שיושבים". בשיחה אד"ש דיבר על המעלה של לימוד 
התורה ברבים, שזהו ענין הצדקה, יחד עם לימוד התורה. שיש 
בזה ענין הכמות והאיכות. כן דיבר על ההוראה מזה שכשבאו 
היום.  יהי'  שכן  רידתה,  עד  החומה  נפלה  יריחו  את  לכבוש 
ועוד דבר רואים, שכמו שאז הי' אחד שלקח כסף של קדושה 
לעניינים אחרים, כן היום. ואמר הרבי, שהנ"ל צריך לומר לפני 
תלמידיו דברים שאמרתי טעות בידי וכו'. ולבסוף חייך ואמר 
שנכנסנו לענין שלא היינו צריכים לדבר עליו. אח"כ דיבר על 
10 ולא 9, 10 ולא 11 בענין הספי' וכו' וכו'. הי' מאוד באריכות 
נפלאה וכו'. ובענין . . אמר שאפי' ה"ציונים" מודים שהכל נס, 
ו"בגדול זרועך ידמו כאבן", ורק מעט מהם והשמאלנים, הם 
וח"ו לומר כך כי הכל זהו  ידי.  ועוצם  עדיין אומרים ר"ל כוחי 
"בגדול זרועך וכו'". וכן הסביר שחוקת זהו צדיקים מה שצריך 
יצא ממצרים"  ובלק זהו בע"ת. שזהו ענין "הנה עם  לעשות. 

שזהו מצרים וארציות.

אח"כ תפילת מנחה. קראו בס"ת משיח ]כן בבקר[. אד"ש 
אבות.  פרקי  לומר  התיישב  התפילה  אחרי  לתורה.  עלה 
להגברת  הורה  ובדרכו  ביהמ"ק  שיבנה  התחיל   7:45 אח"כ 
השירה. אח"כ הלך לספרי', שרו שיבנה ביהמ"ק ובדרכו הורה 
מצב  על  הסתכל  ב-8:35.  מהספרי'  חזר  השירה.  להגברת 
יצא  וויס  ד"ר   .9:20 למעריב  יצא  במסדרון.  בשולחן  הסדר 
מכ"ק אד"ש ב-10:20 ]ומכשיר ביד אולי של לחץ דם[. אד"ש 
נסע לביתו ב-10:40. עמדו זוג )מבוגרים( במסדרון אד"ש חייך 
ובדרכו  ביהמ"ק,  שיבנה  שרו  'מזל-טוב'  להם  ואמר  אליהם, 

הורה להגברת השירה.

נסע   .10:15 מביתו  הגיע  ה'תשמ"ב:  תמוז  י"ג  א'  יום 
חילק  ב-4:05.  לאוהל  נסע  ב-12:40.  חזר  ב-12:00,  למקווה 
צדקה עד שנכנס למכונית, וכשנכנס התחיל שיבנה ביהמ"ק, 

ובידו הק' הורה להגברת השירה.

הודיע  התפילה  אחרי  ב-9:05.  למנחה  ויצא  מהאוהל  חזר 
תתקיים  מעריב  תפילת  אחרי  כי  המשמחת  הבשורה  את 
יצא  התוועדות. כמובן מיד התחילו בהכנות בחפזון. ב-9:30 
ואמר  לנגן,  ציוה  להתוועדות.  ירד  אח"כ  מעריב.  לתפילת 
מאמר ד"ה "עשרה שיושבים". אח"כ דיבר ע"כ שצ"ל הימים 
ונעשים, שע"י שנזכרים בהם איך שהיו בפעם  האלו נזכרים 
הראשונה, הרי יגיע ג"כ למעשה, כמו בפעם הראשונה, ועוד 
יותר מזה. כי בכל שנה ושנה מתווספים עוד עניינים חדשים. 
וכן דיבר ע"כ שעיקר המאסר הי' בענין החינוך, במיוחד של 
נקרא-  שזה  -כפי  חופש  שיש  זמן  זהו  וכעת  והיות  תשב"ר. 
כי  חול,  לימודי  לזה  לקרוא  רוצה  שאינו  ואמר  חול.  מלימודי 
הלימוד הזה צ"ל כפי שכותב אדמוה"ז בתניא "קרדום לחפור 
לימוד החשבון  ה', שע"י  בו", דהיינו להשתמש בזה לעבודת 
שיש  הזמן  כעת  הרי  ועכ"ז  וכו'.  החודש  קידוש  הל'  יודעים 
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ה'תשד"מ
לתפילת  אד"ש  כ"ק  כשנכנס  תמוז:  ז'  בלק,  פ'  ש"ק 
אד"ש  כ"ק  נכנס   1:30 בשעה  התוועדות.  על  הודיע  שחרית 

להתוועדות.

בשיחה הא' דיבר כ"ק אד"ש על שנמצאים בשבת מברכים 
טובות  החלטות  לקבל  יש  וע"כ  תמוז,  י"ב-י"ג  הגאולה  ימי 
הנוגעות למעשה בפועל, בקשר לעניני חג הגאולה. בשיחה 
הב' דיבר על הקשר של שנה זו אשר מימי הגאולה נכנסים 
ימי חול. מאמר ד"ה מה  ומיד לשבת, ללא הפסק של  תיכף 
ציוה  אבות.  פרקי  לקולוי"צ,  רש"י,  הרמב"ם,  על  שיחה  טובו. 

לנגן שיבנה.

הובא סטענדר חדש  לתפילת ערבית  י"א תמוז:  ד',  יום 
)בעל צורה נאה, העץ מעוטר וצידיו העליונים מרופדים(.

הובא,  התורה  לקראת  תמוז:  י"ב  הגאולה  חג  ה',  יום 
אמש.  לראשונה  שהובא  החדש  הסטענדר  השולחן,  במקום 
וגם תפילות מנחה ומעריב התפלל כ"ק אד"ש ע"י הסטענדר 

זה. וישב על כסא )שלא כביום חול רגיל(.

לפני תפילת מנחה עמד אחד ובידיו החזיר תינוק, כשהרבי 
עבר אמר לרבי שהיום התקיים הברית מילה של הילד. הרבי 

בירכו ב"שנת הצלחה".

גם  שודרה  והיא  רבים  אורחים  הגיעו  ההתוועדות  לקראת 
ברדיו ובטלויזי'.

בכניסתו   ,9:15 בשעה  אד"ש  כ"ק  נכנס  ערבית  לתפילת 
ובמאור  בחיוך  לשלום,  ראשו  לו  והרכין  יאלעס  ברב  הבחין 

פנים.

והסביר בשיחה  בשעה 9:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות 
בחיות  להיות  צריכה  הגאולה  חג  של  שההתוועדות  הא' 

מחודשת משנים הקדומות.

דיבר ע"ד רגע של שתיקה. אמר מאמר ד"ה פדה בשלום.
ע"ד  וכן  חת"ת,  שיעורי  על  עורר  כן  הרמב"ם,  ע"ד  שיחה 

הדפסת התניא בכ"מ.

ה'תשמ"ה20
יום א', י"א תמוז: כשנכנס כ"ק אד"ש למעריב הורה בידו 

להגברת השירה גם לאחר שנכנס לבית הכנסת.

20. יומן מ'בית חיינו'.

היום הכניסו את הדו"ח על התהלוכה שהיתה בחג השבועות 
- ומיד נתקבלה המענה.

בסיום קדיש האחרון התכופף והרים בדיל סיגרי' שהיה על 
הריצפה. יצא לקידוש לבנה, והלך עד )פתח 788( לפני הפינה 

של א. פ. וקינגסטון.

יום ב', "חג הגאולה", י"ב תמוז: בשעה 9:30 התוועדות )מפני 
השיחות  של  הקיצור  את  כאן  מביאים  אנו  אין  שונות  סיבות 
הספרים  לגניבת  בנוגע  להשיחה  היתה  הכוונה  ]המו"ל: 
מספריית אגו"ח שאחרי זה היה הניצחון "דידן נצח" ביום ה' 
טבת תשמ"ז - ראה עכ"ז באריכות בספר 'דידן נצח - ה' טבת' 

להר' שמואל שי' לובעצקי[(.

לאחר השיחה הראשונה ניגש הרב יאלס ומסר פתק לרבי, 
הרבי קרא את הפתק, ולאחר מכן הניחו בסוף הסידור.

הרבי  עם  ושוחח  עלברג  שי'  הר"ש  ניגש  המאמר  לאחר 
מספר דקות.

באמצע אמר לכמה שיאמרו לחיים )- וכן לצלמי הווידאו(. 
ההתוועדות  בסיום  לשרוק.  הרבי  הורה  ההתוועדות  בסיום 
נמצאו  שבה  )כרגיל(  החבילה  את  הרבי  הרים  לא  כשיצא, 

המגביות )ולקח את זה א' המזכירים(.

ההתוועדות הסתיימה קרוב לשעה 1:30 בלילה.

אח"כ נכנס ד"ר ווייס לכ"ק אד"ש ושהה שם כשעה.

בבוקר  הרבי  כשהגיע  תמוז:  י"ג  הגאולה",  "חג  ג',  יום 
חילק צדקה לכל הנוכחים. כשעבר הר' ישראל שי' זאייאנץ 
שאלו הרבי האם היו התנאים של בתו, וענה שהם יהיו היום 

בערב, הרבי בירכו שיהיה בשעטומ"צ.

כ"ק אד"ש נסע לאוהל בשעה 2:45 )מוקדם מהרגיל(, וחזר 
קטן  ילד  בכה  מנחה  של  הש"ץ  בחזרת  לערך,   8:45 בשעה 
הוא  שגם  כסימן  אמן,  ואמר  בו  הביט  הרבי  פ.(,  )ל.   3 בגיל 

יאמר.

כשנסע לביתו התעניין אצל ר"י שי' קרינסקי )הנהג( מדוע 
לא מתוועדים, וכשחזר הנ"ל ל-770 סיפר לכל הנוכחים שם, 

וכמובן שישבו להתוועד.

)על   770 של  הדלת  מעל  כתבו  היום  תמוז:  י"ד  ד',  יום 
בליטה שמתחת לחלון בקומה ב'( "בית אגודת חסידי חב"ד 
אהל יוסף יצחק ליובאוויטש" )בעברית ובאנגלית( ]ראה עכ"ז 

בספר הנ"ל 'דידן נצח - ה' טבת'. המו"ל[.

פיקראסקי  ]ע"ה[  ר"י  הישיבה  ראש  נכנס  מנחה  לאחר 
לגעה"ת, וכ"ק אד"ש דיבר עמו שם. לאחר שיצא, פתח הרבי 
את הדלת - של געה"ת - וקרא לו חזרה, ויצא לאחר זמן קצר. 

ליבל,  עם  בחריפות  משהו  אד"ש  דיבר  אח"כ  במזכירות. 
כנראה ע"ז שאין סדר ועוברים ג"כ כאלו שאינם טנקיסטים. 
ליבל צעק על הממונה דוד רסקין והכל הסתדר אח"כ. לבסוף 
לקח אד"ש את התניות ואת הסידור עליהם, והתחיל "שיבנה 
ביהמ"ק במהירה בימינו" ובדרכו הורה להגברת השירה. לא' 
והנ"ל הוציא מכיסו דולר. אח"כ נסע  שאל האם קיבל דולר, 
לביתו, שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו הורה להגברת השירה. 

ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 1:00.

לקרה"ת  ויצא  מביתו  הגיע  ה'תשמ"ב:  תמוז  י"ד  ב'  יום 
10:20. א' ]נכה[ ממצוייני צה"ל, אמר לאד"ש שרוצה ברכה, 
המצטרך'  ובכל  ברפו"ש  אותך  יברך  'הקב"ה  לו  אמר  אד"ש 
)אד"ש נתן לו בתוך ידו מברזל ר"ל מטבע לצדקה - וכן נתן 

לבנו(. יצא למנחה 3:30, אח"כ בירך נוסעים.

לחג  שהגיעו  האורחים  ליחידות  נכנסו   8:00-9:00 משעה 
עברית,  אידיש  צרפתית,  קבוצות:  היו  תמוז.  י"ב-י"ג  הגאולה 

אנגלית, בר-מצווה, חו"כ.

למשפחה  ברכה  ביקשה  אחת  דולרים,  לקחת  ]כשנגשו 
וכו', אד"ש אמר 'שיהי' בשמחה ובהצלחה'. אחד ביקש ברכה 
לרפו"ש, אד"ש בירכו ברפו"ש ובשמחה. אחת ביקשה שיהי' 
לה שלום בית, אד"ש בירכה לש"ב. אחד ביקש ברכה עבור 
מישהו, אד"ש אמר שיכניס פתק שמו ושם אמו. אחת ביקשה 
ברכה לשידוך, אד"ש אמר לה 'רפו"ש'. ילד אחד, לא הסתכל 
על אד"ש כשבא לתת לו את הדולר, הסתכל אד"ש וחייך אליו 

חזק ונתן לו את הדולר.

נסע   .10:10 מביתו  הגיע  ה'תשמ"ב:  תמוז  ט"ו  ג'  יום 
למקווה 12:50, נתן צדקה. חזר מהמקוה 1:30, בירך נוסעים. 
נסע לאוהל 3:50. חזר מהאוהל ויצא למנחה 8:55. אח"כ הודיע 
ב-9:30  קצרה.  התוועדות  תתקיים  מעריב  תפילת  אחרי  כי 
מאמר  ואמר  לנגן  צוה  להתוועדות.  ירד  אח"כ  למעריב,  יצא 
ד"ה "עשרה שיושבים". אד"ש אמר כי טו"ב זהו בגימטרי' י"ז. 
על י"ז בתמוז, שצריכים להסתכל על יום זה מה שיהי' לע"ל, 
שיהפכו ימים האלו לימי שמחה, וכבר כעת צריכים לעשותם 
ימי שמחה. וכשהאבא או הסבא שואל את בנו או נכדו היכן 
מוזכר בתורה בי"ז ענין של טוב? ע"ז אומר הבן או הנכד: אבא, 
ואני זוכר, שכתוב בחומש בראשית  סבא אתה כבר שכחת! 
על יוסף, שהוא הי' בן זקונים, שזה מראה על החביבות והטוב 
שהי' לו אצל אביו. והוא הי' בן י"ז שנה, שעי"ז הי' גלות מצרים, 
הי'  שפעם  ע"כ,  הרבי  דיבר  כן  הגאולה.  אח"כ  תהי'  ועי"ז 
הי' כתוב איך למלוח בשר  לנשים בביתם קרבן מנחה, שבו 
וכיו"ב. וכיום אין את זה בבית, וכשהקצב נוסע מהעיר למלון 
איך  יודעת  אינה  האישה  אזי  בהרים,  נופש   - ל'קאנטרי'  או 
למלוח בשר, והבעל עושה א גאנצער טומעל. ללמוד מאמה, 
ב-9  זאת. כשמדובר  לא למדה  ג"כ  כי אמה  לא למדה,  הרי 

אחרים.  מאכלים  עושה  כי  בעי',  אין  אזי  חייך(  )אד"ש  הימים 
אבל בשאר הימים, מטעם זה אין בשר. והאמת, אפי' אם יהי' 
לה קרבן מנחה, ישנם כאלו שלא יודעים את שפת זאשרגאן 
-כפי שזה נקרא- ולא יוכלו לקרוא בזה, ולכן צריכים לעשות 
ללמוד.  שו"ע  להם  לתת  או  לה"ק  בשפת  זה  סידור  עבורם 
אח"כ הזכיר הרבי בענין נשים במאי זכאין, שנותנים לבעליהן 
ללמוד תורה, ועוסקים בחינוך הילדים. ואמר הרבי איפה זה 
כתוב והדף בדף טו"ב, ואמר שאם טעה בדיוק בדף, הרי זה 
כבר אבוד, כי כבר אמר בין כה וכה. לבסוף אמר הרבי, שיעשו 
את הג' קווים עבודה, תפילת מעריב. ותורה, אמרו מאמר וכו'. 
וברכה  הניגונים  ואח"כ אחרי  ביהמ"ק",  "שיבנה  וכן התפילה 

אחרונה יחלק דולרים לצדקה.

לאחרי השיחה אמר, היות וישנו כאן הש"ץ אזי יתחיל יה"ר. 
כששרו  אח"כ  לשיר.  והתחיל  ממקומו  קם  טלישבסקי  הבן 
לא  אד"ש  אך  הצטרפו,  ג"כ  כולם  ביהמ"ק"  "שיבנה  המילים 
"בכל  שכתוב  שאע"פ  ואמר  אד"ש  הפסיק  באמצע  הגיב. 
יה"ר,  ג"כ  שוב  שיתחיל  ותלמידו",  מבנו  חוץ  אדם  מתקנא 
אד"ש  לו  אמר  )בשקט(.  והתחיל  ישב  והוא  אליו,  חייך  אד"ש 
מפני כבוד הציבור שיקום, הוא קם, אז עדיין לא הי' רציני, אמר 
לו אד"ש שישיר כמו שעומד לפני התיבה. והוסיף אד"ש, לפני 

התיבה הכוונה, מ"ש על התיבה, דע לפני מי אתה עומד...

וכשהגיע למילים "שיבנה ביהמ"ק" כולם שרו, ואד"ש מחה 
כפיים.  ומחה  עצה"  "עוצו  לנגן  אד"ש  ציוה  )אח"כ(  כפיים. 
במהירות(.  )חלק  כפיים  ומחה  צדיקים",  "אך  התחיל  אח"כ 
אחרונה,  ברכה  לומר  הכריז  נייעט".  "נייעט  התחיל  ואח"כ 
ואח"כ פתח את הסידור בסליחות לי"ז תמוז ]בחזרת הש"ץ 
דמנחה התיישב והגביה את הסידור והסתכל בסליחות, אח"כ 
הסתכל בחזרת הש"ץ ושוב הביט בסליחות, ואחרי מודים שם 
סימני' )דף שכתוב בו(, במקום הסליחות[ ואמר, פסוק ראשון 
מדבר ע"כ שלא צריך לתת מנוחה להקב"ה לבקש ממנו את 
הגאולה, ובפסוק השלישי מדבר על החזרה בתשובה, שעי"ז 
כבר הבטיחה תורה שמיד נגאלים. והחזרה בתשובה זהו ע"י 
חרטה על העבר וקבלה על העתיד, וזה מה שצריך להחזיר 
מה  זה  התשובה  אבל  נוספים,  פרטים  עוד  זהו  הגזילה,  את 
שחוזרים לקב"ה. וזהו אפי' מה שאומר בפסוק הראשון, והוא 

הפני' לקב"ה שמבקשים את הגאולה שירושלים תיבנה.

דולרים  חילק  אח"כ  לחיים,  שוב  אמר  כשסיים  אח"כ 
השני'  ובידו  ביהמ"ק"  "שיבנה  לשיר  התחילו  לטנקיסטים. 
הורה להגברת השירה. האבא טלישבסקי נעמד ממול, וביקש 
דולרים. אד"ש נתן לו דולר אחד, אך המשיך לבקש, כדי לחלק 
לאחרים )כטנקיסט(. אז הוסיף לו אד"ש עוד דולרים. לבסוף 
התחיל אד"ש "שיבנה ביהמ"ק במהירה בימינו" ובדרכו הורה 
ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו  לביתו,  כשנסע  וכן  השירה.  להגברת 

והורה להגביר השירה. ההתוועדות הסתיימה ב-12:00.
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האבן  זאלסט  ציון,  ביים  געווען  מתפלל  שוין  האב  "איך  לו: 
ביטחון".

הקטן,  בזאל  רעים  התוועדות  התקיימה   7:00 בשעה 
וכשהגיע כ"ק אד"ש מה"אוהל" יצאו בריקוד בפרוזדור שע"י 
המשיכו  מכן  לאחר  נעים",  ומה  טוב  מה  "הנה  בשיר  געה"ת 

להתוועד בזאל הקטן למעלה.

]כרגיל בזמן האחרון כשנוסע ל"אוהל" בערב ש"ק לא יצא 
הרבי לספרי'[.

עליו  שידבר  הרש"י  ובו  פתק  אד"ש  כ"ק  הוציא  בע"ש 
רש"י  אין  למה  דפרשתינו  בפירש"י  וז"ל:  ש"ק,  בהתוועדות 
 - הקודמו  בערך  ה"ז  עתה"  "ולא  כשלומדים  כלל:  מתרץ 
משא"כ בוירד מיעקב ושואל הבן ה' )במכש"כ מק"ו עד מתי?

שבאין  מספר  ה"ז  שבהגלות  הדורות  כל  שצירוף  ובפרט 
ערוך למספר החוטאים בחורבן ב"ש".

)מאוחר מהרגיל( בדרך  יצא הרבי להספרי'  בשעה 11:00 
הרבי  מישהו,  עבור  לרפו"ש  ברכה  מהרבי  א'  אישה  ביקשה 

ענה אמן בקרוב.

בלילה התקיימה התוועדות חסידים בזאל.

שב"ק פ' בלק, י"ד תמוז: כשהגיע הבוקר מהספרי' נעצר 
המודעה  לעבר  והביט  לגעה"ת  הכניסה  לפני  שניות  מספר 
התלוי' על המעלית הקוראת להתוועדות חסידים בשעה 7:00 

בליל שבת )ההתוועדות התקיימה אמש(. 

ה'תשמ"ח
ש"ק פ' קרח, ג' תמוז: היתה התוועדות. בהתוועדות דיבר 
ג' תמוז, היום בו החלה  הרבי על מעלת היום, ראשית: היום 

גאולתו של הרבי הקודם נ"ע, שבגאולה זו נגאל כל הדור.

וכן דיבר על ענין החינוך ובדיבורים אלו הרים כ"ק אדמו"ר 
שליט"א את קולו בכאב רב, בהכריזו כי לאף א' אין הצדקה 
להשתמטות מתפקידו זה וכי מחובתו של כל אחד לדאוג לכך 

שכל ילד יהודי ילמד אל"ף בי"ת כפשוטו.

היה מאמר ד"ה ויקח קרח גו'.

השבוע,  של  מפרש"י  וכן  היומי  רמב"ם  בשיעור  ביאורים 
בלקולוי"צ על הזהר ופרקי אבות )פ"ד(.

כ"ק  עורר  וקצרה,  האחרונה  בשיחה  התוועדות,  בסיום 
אדמו"ר שליט"א להתחיל כבר משבת זו בהכנות לקראת "חג 
להתוועדויות  לכנס  אלו  ימים  ולנצל  תמוז  י"ב-י"ג  הגאולה" 

אנשים, נשים וטף, ככל אפשר.

בצאת השבת, כמה דקות אחרי סיום תפילת ערבית, נסע 
כ"ק אדמו"ר שליט"א לביתו.

אדמו"ר  כ"ק  התוועדות,  היתה  תמוז:  יו"ד  חוקת,  פ'  ש"ק 
שליט"א נכנס בשעה 1:30.

דיבר על ענין י"ב תמוז ובהמשך הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
זה  הרי  המרבה  וכל  תמוז  י"ג  י"ב  בימי  התוועדויות  שיערכו 
משובח, במיוחד הזכיר הרבי שליט"א על עריכת התוועדויות 

כאן ב-770 אף שהוא יהיה ב"אוהל" באותה שעה.

בהמשך דיבר הרבי על פרשת השבוע, וכן אמר הביאורים 
בשלום  "פדה  היומי  התהילים  עם  והקשר  הרמב"ם  על 

נפשי".

כ"ק  כאשר  בהתוועדות  המרומם  הרגע  בא  אלה  אחרי 
אדמו"ר שליט"א הכריז כי זהו הזמן המתאים להתחיל ולנגן 
- ובהמשך אחד החל הרבי שליט"א לנגן על המילים - "פדה 

בשלום נפשי".

במינה  מיוחדת  בהתעוררות  כמובן,  שהושר  הניגון  בסיום 
אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לכולם 'לחיים' ואח"כ הוסיף בחיוך: 

הלואי שממנו יראו וכן יעשו…

אח"כ התפללו תפילת מנחה.

לרחוב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  קודש  השבת  בצאת 
לקידוש לבנה. אחר כך נסע לביתו.

יום א', י"א תמוז: בשובו מן ה"אוהל" אחר תפילות מנחה 
קודש  שיחה  באמירת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  החל  וערבית. 
י"ב תמוז הרבי שליט"א פתח את דבריו  לרגל "חג הגאולה" 
בברכה ובהתאם לכלל ש"פותחים בברכה", באמירת "גוט יום 

טוב"…

ובאמצע התחיל הרבי בחזרת מאמר חסידות - מענין ברכת 
הגומל - ד"ה ארבע צריכים להודות כו'.

הצעה  לפועל  בנוגע  שליט"א  הרבי  הציע  דבריו  בהמשך 
חדש,  דבר  מיוחדת  פתקא  ע"ג  יכתוב  הרוצה  שכל  חדשה. 
ומה טוב ג' דברים חדשים שעשה במשך השנה. מי"ב תמוז 
שנה שעברה עד י"ב תמוז שנה זו. מעשים בפועל ממש ברוחו 

של בעל הגאולה.

את  ורק  אך  אלא  אחרים,  ענינים  לערב  אין  זה  בפתק 
הפעולות, שם אמו ושם משפחתו. וע"ג המעטפה יש לרשום 
ממי  ולדעת  למיין  קל  שיהיה  כדי  )זאת  משפחתו  ושם  שמו 
הרבי  הוסיף   - או  "חדש"…  ר"ת   - גדול  ח'  גם  ויציין  נתקבל( 
שליט"א - על דרך הצחות, האות ח' הינה גם ר"ת "חשאי"… 
מכיון שתוכנה ישאר חשאי, וימסר אך ורק על האוהל של בעל 

הגאולה.

שנה  וכל  לארה"ק,  נוסע  )הוא  דרות  כ-15  שם  שהה  הוא   -
לפני נסיעתו נכנס לכ"ק אד"ש(.

בירך  מחדרו  ביציאתו  ליחידות,  לזאל  נכנס   8:20 בשעה 
חו"כ שעתה התקיימה חופתם בברכת מז"ט.

תמוז[  י"ב  לכבוד  שהגיעו  ]לאורחים  היחידות  בסיום 
ושאלו  א'  הרבי  עצר  הנוכחים,  לכל  צדקה  חילק  הראשונה 
מזה  מרוצה,  שהוא  לו  אמר  הרבי  שכן.  וענה  ה.  הוא  האם 
שחה"כ א. ורדיגר פרש מהממשלה, - וכשלא הבין מה שהרבי 
פרש(.  )שהנ"ל  יודע?  לא  כבודו  מה,  הרבי:  הוסיף   - לו  אמר 

והרבי הוסיף שהלואי שאחרים ילמדו ממנו.

בסיום היחידות - לאחר שיצאו כולם - ניגש לרבי המשפיע 
הר' יהושע שי' קארף ודיבר עם הרבי מספר דקות, היחידויות 

הסתיימו בשעה 10:00 לערך.

סטענדער  הכינו  התורה  לקריאת  תמוז:  ט"ו  ה',  יום 
 - בשולחן  חורים  עשו  בצדדים,  ריפוד  עם  חדשה  קופסה   -
ובתחתית הקופסה ישנו מדף היוצא )כמו הסטענדער הרגיל 

שבו משתמש הרבי כשהוא יושב(.

בשעה 11:00 יצא א' המזכירים ואמר שהרבי ביקש שכולם 
דקות.  כ-15  ארכה  החלוקה  לצדקה;  ניקל'ס  לקבל  יגשו 

בשעה 2:25 נסע הרבי לאוהל - וחזר בשעה 8:10 לערך.

כשחילק הרבי מטבעות צדקה לילדים - לפני תפילת מנחה 
- שאל הרבי את ש. ח. פלס, איפה אחיך הקטן )הכוונה על ל.( 

כדי לתת לו צדקה.

לפני מנחה הודיעו מהמזכירות שלאחר מנחה תתקיים "א 
קורצע פארבריינגען" )=התוועדות קצרה(.

הרבי נכנס לתפילת מנחה לבוש מעיל משי.

וכן את  העמידו על השולחן את הקופסה שהביאו בבוקר, 
הכסא.

ה'  ביום  )שנכנסו  טובי העיר"  "ז'  נכנסו לרבי  לאחר מנחה 
בדר"ח תמוז( הרבי נתן להם "קונטרס י"ב-י"ג תמוז תרפ"ז" 

)הר' מענטליק לא היה, הוא הלך לקצירת חיטים(.

בתור  להתוועדות,  נכנס  מנחה  תפילת  לאחר  דקות  כ-5 
הסידור היה ה"קונטרס י"ב-י"ג תמוז תרפ"ז", שהודפס ביום 
זה בהוראת הרבי, כשהתיישב הוציא הרבי את הקונטרס הנ"ל 

והניחו לפניו על השולחן )והיה מונח כל התוועדות(.

זאת  )ושיעשו  הנשיאים  כל  של  הניגונים  את  שינגו  ציוה 
האמצעי,  אדמו"ר  של  הקאפליא  תנועות,  הג'  ניגנו  בקיצור(, 

ימין ה', לכתחילה אריבער, הכנה, הבינוני.

מאמר )כעין שיחה( ד"ה יהיה ה' אלקינו עמנו וגו'.

ה'תשמ"ז
ששים שנה לגאולת אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע

יום ד', י"א תמוז: היום זכינו ויצא לאור מוגה מכ"ק אדמו"ר 
שליט"א קונטרס "חג הגאולה י"ב י"ג תמוז" הכולל את המאמר 
את  נושא  דבר  הפתח  תשי"ז.  משנת  וגו'  בעוזרי  לי  הוי'  ד"ה 

התאריך "תמוז, ערב חג הגאולה, ה'תשמ"ז".

לרגל "חג הגאולה" התוועד הר' יואל שי' כהן בחובבי תורה 
עם כל התלמידים. ההתוועדות נמשכה עד אור הבוקר.

יום ה', "חג הגאולה" י"ב תמוז: בשעה 3:10 נסע הרבי 
ל"אוהל", וחזר בשעה 9:15.

)כי  בהפתעה  מהמזכירות  הודיעו  ערבית  תפילת  לאחר 
ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א לא הוזמן ה"ווידאו" הרגיל 
יצא  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  תמוז(  וי"ג  י"ב  דהתוועדות 

להתוועדות בעוד כחמשה עשר דקות.

בשעה 10:00 ירד הרבי להתוועדות. לאחר שיחה הראשונה 
הורה לר"י שי קרינסקי ולר"ב שי' קליין לומר לחיים על כוס 
ואמר  לבימה  עלה  )מאה"ק(  גולדשטיין  שי'  דוד  הר'  גדולה, 
תנועת  הק'  בידו  עשה  אד"ש  כ"ק  מילים,  כמה  אד"ש  לכ"ק 
א'  עלה  אח"כ  גדולה.  כוס  על  לחיים  שיגיד  לו  ואמר  ביטול 
מאנ"ש, וביקש ברכה בשביל מישהו, גם לו הורה הרבי להגיד 
לחיים על כוס גדולה, והביט עליו בחיוך עד ששתה את הכל, 
ועשה בראשו הק' תנועות שביעות רצון. וכמו"כ להר' קרעמער 

ממונטריאל.

לאחר השיחה השלישית הורה לר' טובי' שי' פלס )מכפ"ח( 
לומר לחיים על כוס גדולה וכן להר' ע' שי' חזנוב.

לאחר ההתוועדות הורה להחזן מ. טלישבסקי לשיר "שיבנה 
בית המקדש", במשך השירה עודד את השירה בידיו הק'.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 11:30, לאחר חלוקת הדולרים 
מבית  לצאת  וכשהתחיל  בסידור  א'  דולר  שם  לטנקיסטים 
לאחר  שי',   .. להר'  ונתן  מהסידור  הדולר  את  הוציא  הכנסת 
התוועדות הקודש התקיימה התוועדות חסידית שנמשכה עד 

אור הבוקר.

מסדרת  ח"ג  הכורך  מבית  הביאו  היום  תמוז:  י"ג  ו',  יום 
אגרות קודש של כ"ק אדמו"ר שליט"א )הכולל אג"ק מהשנים 

תש"ט-י( תוך כמה דקות אזל הספר מן השוק.

בשעה 2:10 בערך נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א ל"אוהל" וחזר 
בשעה 7:45 לערך.

כשיצא מהמכונית ניגש הר' שמשון שי' סטאק וביקש ברכה 
עבור א' מהת' שנפצע היום ל"ע בתנועת דרכים, הרבי ענה 
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כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע ל"אוהל" בשעה 2:15 וחזר בשעה 
ליד  ומעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  כמה  ואחר   ,9:40
המעלית עמדו חו"כ שהיו אחר החופה. כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ברכם במאור פנים ב"מז"ט ושיהיה בנין עדי עד".

בחלוקת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  החל  מעריב  תפילת  אחר 
דולארים לצדקה שטר א' לכ"א לאנשים ונשים וטף. החלוקה 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  ובסיומה  דקות  כעשרים  נמשכה 

כשהוא מעודד בידו הק' את השירה בשמחה רבה.

נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  תמוז:  י"ג  ערש"ק  ו',  יום 
וחזר  למקוה בשעה 1:15. נסע ל"אוהל" בשעה 2:15 לערך, 
נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לזאל  בשעה 7:40. אחר הדה"נ, 
בידו חזק את השירה,  הקטן לתפילת מנחה כשהוא מעודד 

וכן כשיצא.

בתפילות שבת זו היה החזן הר"מ  ש"פ בלק, י"ד תמוז: 
טלישבסקי שהנעים בזמירותיו והרבה לשיר בהרבה קטעים 
וכל פעם עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק' על  בתפילה, 

הסטענדר.

מהמעיל  חלק  שברך",  "מי  כשעשו  התורה  קריאת  בסיום 
אדמו"ר  וכ"ק  תורה,  מהספר  ירד  תורה  הספר  את  שכיסה 

שליט"א החזירו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות לערך בשעה 1:30, 
הקהל שר "ואני אבטח בך" עד שכ"ק אדמו"ר שליט"א התיישב 
בשלום".  "פדה  הקהל  שר  'קידוש'  שעשה  אחר  מקומו.  על 
באמצע הניגון הניף כ"ק אדמו"ר שליט"א ידו, ובמיוחד כששרו 
'ואני אבטח בך' הניף ידו פעמים רבות בשמחה לעבר הקהל.

בשיחה הא' דיבר כ"ק אדמו"ר על המיוחד של שנה זו שהיא 
תר"מ- תמוז  )י"ב  הגאולה  בעל  להולדת  ועשר  המאה  שנת 

תש"נ(. והקשר לימי חייו של יוסף הצדיק וכו'.

בסיום שיחה זו ניגן הקהל "דידן נצח" וכ"ק אדמו"ר שליט"א 
עודד את השירה בהנפת ידו. באמצע הניגון פנה לילד הקטן 
של משפחת שארף שאמר "לחיים" ונתן לו חתיכה מהמזונות 

והמשיך לעודד את השירה בתנועות חזקות.

בשיחה הב' דיבר על המאמר של בעל הגאולה ד"ה "עשרה 
שיושבים" שנדפס ז"ע.

בסיום שיחה זו ניגן הקהל את הניגון של "יפרח בימיו צדיק", 
לעבר  נמרצות  בתנועות  בידו  עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
הקהל ובפרט לעבר ילדים קטנים, באמצע הניגון הורה לר"ד 

וויס שי' שיאמר לחיים, והחל באמירת שיחה נוספת.

קומתו  כ"ק אדמו"ר שליט"א מלא  הג' עמד  אחרי השיחה 
עצומה,  בשמחה  מקומו  על  ורקד  "ופרצת"  לנגן  והחל 

הק'  ידיו  מסובב  החל  ובהמשך  חזקות,  כפיים  ובמחיאות 
מההגבלות  הקהל  יצא  אלה  ברגעים  ובשמחה.  במהירות 
ורקד בכל כוחו, לרגע כ"ק אדמו"ר שליט"א מוחא בכפיו וגם 
פונה לצדדים ולרגע מסובב בשתי ידיו בעוז. השמחה גברה 
כשתי  נמשכו  אלו  שמחים  רגעים  שאת,  ביתר  לרגע  מרגע 
מקומו. אח"כ  על  התיישב  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  עד  דקות 
שינגן  שי'  טלישבסקי  ר"מ  לחזן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הורה 
"שיבנה בית המקדש" וכשהקהל הצטרף, עודד כ"ק אדמו"ר 
יד בתנועות נמרצות. לאחר מכן החל  שליט"א חזק בהנפת 
כ"ק אדמו"ר  ביתר שאת.  והקהל המשיך  נייעט"  "נייעט  לנגן 
שליט"א שתה את כל הכוס ואכל מהמזונות והחל באמירת 

שיחה נוספת.

להתוועד  עוה"פ  הזכיר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הד'  שיחה 
חמשה  זה  וא"כ  תמוז,  וי"ג  לי"ב  בהמשך  וט"ז  וט"ו  י"ד  ביום 
ימים שמרמז על החמישית לפרעה, וכן הורה שאלו שהכניסו 
בקבוקי משקה שיעלו מלמטה למעלה ויכריזו ועי"ז נביא ליו"ט 

הכי אמיתי שי"ז תמוז יהפך לששון ולשמחה תומ"י ממש.

המזכיר  ה'משקה'  בקבוקי  חלוקת  החלה  זו  שיחה  בסיום 
העמיד עשרה בקבוקים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א מזג כרגיל.

על  באה"ק  'תענך'  מחבל  שי'  גורי  הר'  הכריז  האחרון 
התוועדות. כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה שיכריז גם את התאריך. 
הנ"ל הכריז והוסיף "ווי ואנט משיח נאו" כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ענה אמן, וחייך. אח"כ החל לנגן ניגון הקפות לאביו ז"ל, שתה 
עורר  ועודד את השירה אח"כ  ואכל מהמזונות,  שוב מהכוס 
לערך  הסתיימה  ההתוועדות  אחרונה.  ברכה  אמירת  אודות 
אדמו"ר  כ"ק  מנחה.  תפילת  התפללו  אח"כ   ,4:15 בשעה 
התיישב  התפילה  ובסיום  שלום"  ב"שים  בידו  עודד  שליט"א 
לאמירת פרקי אבות פרק שישי. כשסיים יצא כשהוא מעודד 

בידו את השירה.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  מוצש"ק  של  מעריב  לתפילת 
לזאל הקטן כשהוא מעודד בידו את השירה וכן עודד כשיצא.

ה'תנש"א
שבת קודש פרשת קרח, ג' תמוז: התוועדות. בתחילת 
השיחה סיפר הרבי בקיצור את אירועי היום וכשהזכיר על עיר 
מגורי הרבי נ"ע בימים ההם התייחס לפלא שבעובדה כי דוקא 
"פטרבורג"  ל"לנינגרד"  ולקרוא  לחזור  הסברה  עלתה  היום 
למרות שהשינוי בשעתו נועד לסמל את סיום תקופת הצאר.

שבת קודש פרשת חוקת, יו"ד תמוז: בשירת לכה דודי 
עודד כ"ק אד"ש את השירה במשך דקות ארוכות.

הרבי ביקש לפרסם זאת בכל מקום ומקום, ותבוא ברכה 
על המפרסמים.

כרגיל, סיים הרבי בחלוקת דולרים לצדקה. לכאו"א אנשים 
נשים וטף.

י"ב תמוז: בצהרי היום נסע הרבי  ב', "חג הגאולה"  יום 
וערבית החל  ל"אוהל", בשובו לאחר תפילת מנחה  שליט"א 
התהילים  על  הרבי  דיבר  שבה  קודש,  שיחת  באמירת  הרבי 

החדש )ק"ט( של בעל הגאולה וביאר בו כמה פרטים.

כרגיל, סיים הרבי בחלוקת דולרים לצדקה לכאו"א אנשים 
נשים וטף.

יום ג', "חג הגאולה" י"ג תמוז: בצהרי היום נסע הרבי שליט"א 
הרבי  החל  וערבית  מנחה  תפילת  לאחר  בשובו  ל"אוהל", 
באמירת שיחת קודש, שבה ביקש הרבי ללמוד את המאמר 
ביום  ע"י בעל הגאולה ללמדו  "עשרה שיושבים" שניתן  ד"ה 

זה. ושהלימוד יהיה ברבים - "עשרה שיושבים".

שוב דיבר על התהילים החדש של בעל הגאולה.

הקהל  לכל  לצדקה  דולרים  בחלוקת  הרבי  סיים  כרגיל, 
הגדול שנהר לעבר הבית.

כ"ק אדמו"ר  הגיע   8:00 בערב בשעה  י"ד תמוז:  ד',  יום 
שהגיעו  הרבים  לאורחים  כללית  ליחידות  ל-770  שליט"א 

לכאן לכבוד "חג הגאולה".

ולחתני הבר  ולכלות  גם היחידות לחתנים  אח"כ התקיימו 
מצוה.

בסיום היחידות עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א למעלה והתפלל 
תפילת ערבית ב'זאל בקטן'.

בהתוועדות  השבת  נדחה:   - תמוז  י"ז  בלק,  פ'  ש"ק 
)אחרי שלאחרונה מרבה מאוד  הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א 
זו  שנה  על  החינוך(  מצב  על  להתריע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

כ"שנה הילד והילדה".

ה'תש"נ
חלוקת  החלה  שחרית  תפילת  אחר  תמוז:  ח'  א',  יום 

הדולרים לצדקה כרגיל.

החלוקה הסתיימה בשעה 3:40. כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע 
ל"אוהל" בשעה 5:15.

את  שידפיסו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הורה  כנראה  היום 
נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  שיושבים"  "עשרה  המאמר 

שנאמר בהתוועדות י"ב תמוז תרפ"ח )עבור החלוקה(.

ואחר   9:45 בשעה  מה"אוהל"  חזר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
כמה דקות נכנס לתפילת מנחה ומעריב. בנתיים נודע שאחר 
הקונטרס  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יחלק  מעריב  תפילת 

החדש שהדפיסו.

י"ב-י"ג  הגאולה  "חג  הקונטרס  של  עותקים  אלפי  הדפיסו 
כמה  ובהוספת  ומהודרת  חדשה  במהדורה  תרפ"ח"  תמוז 
מכתבים מתרפ"ח. בסיום תפילת ערבית, החל כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בחלוקת הקונטרס כשבתוכו דולר לצדקה. להרבה 
מהעוברים חייך כ"ק אדמו"ר שליט"א ובפרט לילדים. כשעברו 
ושיהיה  במז"ט  כרגיל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכם  חו"כ, 
החלה  החלוקה  לכ"א.  קונטרסים  שני  להם  ונתן  בשעטו"מ, 

בשעה 10:15 והסתיימה בשעה 11:40.

בסיום הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א שלושה קונטרסים לתוך 
סידורו )קונט' י"א ניסן שהיה מונח בסידור עד ימים אלו - אינו 
נמצא עתה(, ושאל את המזכיר האם סיימו? וכשנענה בחיוב 
כמה  הגיעו  הדרך  באמצע  השירה.  את  חזר  כשמעודד  יצא 
שלא קיבלו והמזכיר אמר זאת לכ"ק אדמו"ר שליט"א. וכ"ק 
אדמו"ר שליט"א עצר, הוציא מתוך סידורו שני קונטרסים ונתן 
לכ"א. בינתיים הגיעו עוד מספר אנשים שלא קיבלו, המזכיר 
מסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א קונטרסים, הרבי נתן להם ונכנס 
לחדרו. אחר כעשר דקות יצא לקידוש לבנה, ב"שלום עליכם" 
התמימים  ולא'  ביסטריצקי  ליבל  להר'  להמזכירים  אמר 
גוט  "א  סביבו  העומדים  את  בירך  בסיום  בסמיכות.  שעמד 
חודש". לפני שנכנס לחדרו עמדו ליד הדלת כמה שעוד לא 
הספיקו לקבל. כ"ק אדמו"ר שליט"א נעצר, הניח את הסידור 
)כשלש  קבלו  שלא  לכמה  וחילק  שם  שחנתה  מכוניתו  ע"ג 

דקות(, אח"כ נכנס לחדרו כשמעודד את השירה. 

יום ד', י"א תמוז: תפילות שחרית ומנחה היו כרגיל. אחר 
התפילות בירך נוסעים ב"פאר געזונטערהייט, בשו"ט".

בחלוקת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  החל  ערבית  תפילת  אחר 
החלוקה  וטף.  ונשים  לאנשים  לכ"א  שטרות  שני  דולרים, 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  ובסיומה  דקות  כעשרים  נמשכה 
כשהוא מעודד בידו את השירה. מאוחר יותר, נערכה ב-770 
התוועדות חסידית גדולה בקשר ל"חג הגאולה", בהשתתפות 
המשפיעים.  זקני  התוועדו  ואנ"ש.  מהתמימים  גדול  קהל 

ההתוועדות נמשכה עד לאור הבוקר.

אדמו"ר  שכ"ק  לפני  הגאולה":  "חג  תמוז  י"ב  ה',  יום 
שליט"א נסע למקווה, נתן צדקה לאשה שעמדה ליד המכונית. 
לפני שנסע ל"אוהל" נכנסו חתן ובני משפחתו לג"ע התחתון 
ע"מ לקבל את הסידור מכ"ק אדמו"ר שליט"א. כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ברך את החתן כרגיל ונתן לו שני מטבעות לצדקה. 

למשפחתו נתן מטבע א'.
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כ"ק  עודד  הראשונה  השיחה  שלפני  בניגון  בהתוועדות 
אד"ש בשתי ידיו הק' כאחד.

דיבר שכל אחד ילמד ענין קצר בנגלה ובחסידות.

)רבה של קריית  יצחק גרשטנקורן  כ"ק אד"ש הורה להר' 
מלאכי( ולמלויו לומר לחיים, וכן לישועה חדד ממילאנו.

יום ראשון י"א תמוז: לתפילת שחרית נכנס כ"ק אד"ש 
בשעה 11:10.

שזכורה  ביותר  הארוכה  היתה  לצדקה  השטרות  חלוקת 
אי פעם והיא נמשכה קרוב לשבע שעות רצופות )!( במהלכן 
כ"י. החלוקה הסתיימה קרוב  יהודים  לפני הרבי אלפי  עברו 
לשעה שמונה בערב )!(. וכהרגלו בקודש לקח את השק עם 

המכתבים בעצמו לחדרו.

לפני תפילת מנחה נכנס החתן הת' קיבמן שי' לקבל את 
הסידור. אח"כ בירך במאור פנים את החו"כ: "ברכה והצלחה, 

זאל זיין א בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה".

נכנס בשעה 8:25 וחזר לחדרו בשעה 8:40. ביציאתו עודד 
לעבר הרה"ח ר' טוביה פלס שי.

כן בירך נוסעים בנוסח הרגיל.

והניף  הסתובב  ואף  לשלום  ידו  הניף  מעריב  תפילת  לפני 
לקידוש  הרבי  יצא  מעריב  לאחר  דקות  כמה  א'.  לעבר  שוב 
לבנה אמר "שלום עליכם" להרה"ח מאיר הארליג שי' שעמד 
המזכירים  ולא'  שי'  זירקינד  מיכאל  יהודה  להרה"ח  מימינו, 
אח"כ  פעמים.   6 הציציות  ניער  בסיום  משמאל.  שעמדו 
הסתובב סיבוב שלם ובירך "א גוט חודש" לכל עבר. כן בירך 

את העומדים בדרכו לחדרו הק' "א גוט חודש".

 10:05 בשעה  לשחרית  נכנס  הרבי  תמוז:  י"ב  ב',  יום 
פארט  למטה:  נוסעים  בירך  ביציאתו   .10:50 בשעה  ויצא 
געזונטערהייט זאל זיין בשו"ט, הצלחה רבה, בשו"ט, הצלחה 

רבה, בשו"ט, הצלחה רבה, בשו"ט. 

הרבי נסע למקוה בשעה 2:00 לערך. ביציאתו חילק צדקה 
לעומדים שם ובירך נוסע. חזר מהמקוה בשעה 2:40.

בידו  החזיק  ביציאתו  ל"אוהל".  הרבי  יצא   2:55 בשעה 
השמאלית את ה"תוכן קצר" מההתוועדות דשבת האחרונה, 
השמשה  )על  לרמב"ם  מתחת  הניחו  למכונית  וכשנכנס 

הקדמית(. חזר בשעה 9:00 לערך.

בשעה 9:25 החלה חלוקת דולרים. שנמשכה כחצי שעה.

ויצא כשמעודד  דולרים,  בסידורו שני  בסיום החלוקה שם 
בידו.

יום ג', י"ג תמוז: הרבי נכנס לשחרית בשעה 10:05 לערך. 
זיין  זאל  געזונטערהייט,  "פאר  נוסע:  בירך  למטה  בכניסתו 
בשו"ט". ביציאתו בירך נוסעים כנ"ל. אגב, היום עמדו נוסעים 
למעלה  וכן  הדרך,  כל  לאורך  לברכם  המשיך  והרבי  רבים, 

עמדו נוסעים והרבי בירכם כנ"ל.

]היום נתלה ב-770 צילום מלקו"ש ח"כ ע' 384, ובו נאמר 
לבוא,  הגאולה  את  מכריחים  הגאולה  אודות  שמחה  שע"י 

ועוד[.

הרבי נסע למקוה בשעה 1:10 לערך, וחילק צדקה כרגיל. 
הרבי חזר מהמקוה בשעה 1:55 וכשיצא מהמכונית נופף בידו 

לשלום.

בשעה 2:10 יצא הרבי מחדרו הק' ונתן את הסידור לחתן 
מטבעות  ולמחותנים  לו  נתן  אח"כ  שי'.  חביביאן  אשר  הת' 
בעצמו  שם  ואח"כ  שם,  לעומדים  כרגיל  חילק  כן  לצדקה. 

בקופה.

תמוז  י"ג  די"ב  הקונטרס  כשבידו  למכונית  נכנס  הרבי 
שנדפס זה היום, ובתוכו היה מונח העיתון "הגאולה האמיתית 
ראשון  דיום  דולארים  שבחלוקת  ]יצויין   2 מס'  והשלימה" 
הרבי  איחל  המו"ל  של  אחיו  מידי  זה  הגליון  את  כשקיבל 
"הצלחה רבה, נתן לו דולר נוסף עבור הגיליון ואמר: בשו"ט[. 
ו(עיין  משקפיו  את  )הוציא  במכונית  הרבי  שהתיישב  לאחר 

בקונטרס הנ"ל.

הרבי חזר מה"אוהל" כעבור כ-7 שעות, בשעה 8:50.

הדלת   - וערבית.  מנחה  לתפילות  הרבי  יצא   9:00 בשעה 
חופה,  התקיימה  ובחוץ  פתוחה,  הייתה   770 של  הראשית 

והרבי הביט החוצה.

לא  אך  כרגיל,  לימינו  הסתובב  התפילה  לבימת  כשעלה 
עודד את השירה בידו, )כנראה בגלל החופה(.

על  המזכירים  לא'  ידו  באצבעות  סימן  התפילה  בסיום 
חלוקת דולרים.

הרבי חילק 2 דולרים לכ"א. החלוקה נמשכה כ-35 דקות. 
כשעברו החוה"כ ניגנו "מהרה ישמע". בסיום החלוקה, ב9:55 

לערך, שם הרבי פעמיים שטרות בסידורו.

סימן  הרבי  אנשים.  כמה  הגיעו  ללכת  הרבי  שפנה  לאחר 
ושאל אם לא קיבלו, וחייך לעברם ונתן להם.

לקט
מכתבים

 מרבותינו נשיאינו לסב הכלה הרב שלום פוזנר
ולהמוסדות בפיטסורג
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The Previous Rebbe is describing the job of the Chassidim as passed down from the Rebbeim; that 
is to be a lamplighter, igniting the Chassidim with the light of Torah. A person should make a honest 
evaluation of his potential, what he has actually done, what he missed doing, and to fill it in. In his 
handwriting, the previous Rebbe adds: […and blesses you for] success in your work in the material 
and in the spiritual.
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The previous Rebbe writes to the Yeshiva Schools in Pittsburgh against an option of closing a 
kindergarten due to financial constraints, and draws a comparison to a similar situation in business, 
that a person would use every possible option or loan in order to keep his business from failing. In his 
handwriting, the previous Rebbe adds: In the material and in the spiritual.

The previous Rebbe responds to a woman that wrote in about her weakness, saying that she should 
watch her diet recommended by the doctors. In his handwriting, the previous Rebbe adds: In the 
material and in the spiritual.
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This is probably the first letter that Rabbi Sholom Posner got from the Rebbe, dated 13 Teves 5703 
(December 20, 1942).

A letter from the previous Rebbe wishing Mazal Tov to Rabbi Posner in honor of the marriage of 
his daughther to Rabbi Yechezkel Deren, the grandparents of the Kallah.
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In this “Kloli Proti” for Rabbi Sholom Posner dated 10 Nisan 5710 (March 28, 1950), the Rebbe 
responds to Rabbi Posner’s question of how after the passing of the previous Rebbe can we still get 
his answers – that if he will stand strong in his Hiskashrus (connection) to the Rebbe, and will send 
a letter to the Ohel (resting place) the Rebbe will find a venue how to answer him.

This type of letter from the Rebbe in known as a “Kloli Proti”, which essentially is a general, public 
letter sent to many individuals, and sometimes adding personalization to specific people. In this letter 
for Rabbi Sholom Posner dated 25 Adar 5710 (March 1, 1950), the Rebbe asks in his handwriting why 
he would not inform to the Rebbe of good tidings, and that his silence points out to the opposite.

34

אין
שו

ת ני
ח

מ
ש

מ
שורה 

ת

35

ע
ש"

ת
ז 

מו
ת

ט' 



This letter is assumed to be an answer to Rabbi Posner’s request from the Rebbe to take on the 
leadership following the passing of the previous Rebbe, as discussed in the second paragraph.

This is an already publicized “Kloli Proti” letter, where you can note an attached receipt for a 
donation sent by Yeshiva Achei Tmimim in Pittsburgh for “Maos Chittim” (money for the poor to ease 
the burden of Passover needs).
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The Rebbe adds in his handwriting followed by his signature: Healty news, and the proper health 
from each and every one of them.
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