תשורה
אגרות קודש ומענות למשפחות החתן והכלה ,מענות והגהות בכי״ק
אודות מבצע יום הולדת ,ואודות ייסוד ועד למימוש הוראות כ"ק אדמו"ר


מזכרת נצח
משמחת הנישואין של

החתן הרה"ת לוי שיחי'
והכלה מרת חי' מושקא תחי'

גרינברג
יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

פתח דבר
אנו מודים לה׳ על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הרה״ת לוי
והכלה מרת חי׳ מושקא שיחיו.
התודה והברכה לבני המשפחה ,הידידים והמכרים שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתנו
ולברך את הזוג שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב מוגשת בזה ,על יסוד הנהגת כ״ק אדמו"ר מהוריי״ץ נ״ע בחתונת כ״ק אדמו״ר
נשיא דורנו והרבנית הצדקנית נ״ע ,״תשורה״ מיוחדת לכל המשתתפים בשמחתנו.
התשורה נתחלקה לחמשה מדורים:
מדור א׳  -אגרות קודש ומענות כי״ק בפרסום ראשון ,שנכתבו להורי החתן הרה״ת יוסף יצחק
ואסתר גרינברג שיחיו ,לסב החתן הרה״ח ר׳ משה גרינברג ע״ה ,לסב הכלה הרה״ח ר׳ אהרן מרדכי שי׳
הכהן ווייספיש ,לאבי זקנה של הכלה הרה״ג הרב יוסף גולדברג ע״ה ,לאבי זקנתה של הכלה הרה״ג הרב
אברהם זושא זיסקינד ע״ה ,ולחגיגת הסיום לתלמידי ישיבת תות״ל מאנטריאל.
מדור ב׳  -הגהות כ״ק אדמו״ר בפרסום ראשון לשיחה לצעירי תלמידי תו״ת מאנטרעאל ,למחרת
יו"ד שבט תשכ״ג.
מדור ג׳  -סקירה קצרה אודות ייסוד מבצע יום הולדת בשנת תשמ״ח; הגהות בכי״ק כ״ק אדמו"ר
למודעה בעיתון אלגעמיינער זשורנאל ע״ד מבצע זה; וכן ההגהות בכי״ק כ״ק אדמו״ר ל״מקורות
בחז״ל״ שבמודעה הנ״ל בפרסום ראשון.
מדור ד׳  -רשימת יחידות כ"ה תשרי תשל״ו.
מדור ה׳  -סקירה קצרה אודות ייסוד הועד ״לסידור אסיפות והתוועדויות למימוש הוראות כ״ק
אדמו״ר״ בחודש מנחם אב תשמ״ו ,ומענות והוראות כ״ק אדמו״ר בקשר להועד.
ובבואנו זה עתה מיום הבהיר כ״ח סיון ,יום בוא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו והרבנית הצדקנית נ״ע
״איש וביתו״ לארצות הברית ,הננו תקוה ומתוך בטחון חזק אשר תיכף ומיד נזכה לקיום היעוד ״מהרה
ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה״ ,ונזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן דא למטה אין
א גוף ,והוא יגאלנו.
בכבוד ובהוקרה

משפחת גרינברג
אנקארעדזש ,אלאסקא

משפחת ווייספיש
מאנטרעאל ,קנדה

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

מדור א

d

אגרות ומענות קודש
הקשורים למשפחות החתן והכלה

מכתב ברכה מהרבי לנישואי הורי החתן הרה"ת יוסף יצחק ואסתר גרינברג שיחיו

ד|

d

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

מכתבים לסב החתן,
הרה"ח ר' משה גרינברג ע"ה
מכתב זה הינו המכתב הראשון שקיבל לאחר שיצא מאחורי מסך הברזל ברוסיה והגיע עם ב״ב לאה״ק.
הרבי התייחס לזה במכתבו באמרו" :שבחסדיו הביאם לארצנו הק' ת"ו"

בכי"ק :ופ"נ ,יקראו ,שבחסדיו

|ה

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

למעלה :מענה לכתבו אודות
ייסוד חברת תהלים ,כג'
חדשים אחרי בואו מרוסיה.
למטה :מענה להודעתו "ע"ד
הכנסם לדירה חדשה"
ולשאלתו "ע"ד ענין לפרנסה"

בכי"ק :הענינים ,נהוגות ,חברות,
(ומגידי ,משניות) ,דכ"ק( ,זה,
בשנים)

ו|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

לפני החתימה הוסיף הרבי בכי"ק :בברכה לבשו"ט בכהנ"ל

|ז

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

בשולי המכתב הוסיף הרבי בכי"ק :הפ"נ די"ש [=דיו"ד שבט] נתקבלו
ולפני החתימה הוסיף :בברכה לבשו"ט תכה"י [=תמיד כל הימים] ובברכת

ח|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

בראש המכתב הוסיף הרבי בכי"ק :והפ"נ מאז שיקראו עה"צ
ולפני החתימה הוסיף :בברכה לבשו"ט בהנ"ל
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c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

לפני החתימה הוסיף הרבי בכי"ק :בברכה
לבשו"ט
ובשולי ההערות הוסיף :ז"ע נתקבלו ד' הפ"נ
שיקראו – כל הפ"נ – עה"צ הק'

י|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

לפני החתימה הוסיף הרבי בכי"ק:
בברכה לבשו"ט
ובשולי המכתב הוסיף :המכ' נתקבלו.
והפ"נ יקראו עה"צ ויבש"ט

|יא

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

מכתב להולדת דוד החתן
הרה"ת ברוך שי' גרינברג
בכי"ק הוסיף הרבי התואר :עוסק בצ"צ כו'
ובשולי המכתב :הפ"נ יקראו ,בל"נ ,עה"צ

בכי"ק הוסיף הרבי התואר :עוסק בצ"צ כו'
בראש המכתב הוסיף :והפ"נ,
ולפני החתימה הוסיף :בברכה לבשו"ט

יב|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

מענה להודעתו "ע"ד הכנסם לדירה חדשה"
בכי"ק הוסיף הרבי התואר :הרה"ח
ולפני החתימה הוסיף :בברכה להצלחה ולבשו"ט

|יג

c
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מכתב לסב הכלה
הרה"ח ר' אהרן מרדכי שי' הכהן ווייספיש
בחודש כסלו תשמ"ו כתב הרב ווייספיש לכ"ק אדמו"ר בדבר שיטת הרמב"ם שקני המנורה היו באלכסון
(כמבואר בלקו"ש חכ"א ע'  164ואילך) ,ותוכן הענין ,שאולי יש להביא ראי' לזה ממנחות כח ,ב "שפודים של
ברזל היו" – והרי שפודים ישרים הם .מענה כ"ק אדמו"ר נדפס בלקו"ש ח"ל ע'  ,305ולפנינו המענה המקורי ,הן
כפי שנכתב בכי"ק ,והן כפי שקבלו הנמען באגרת הנושא את התאריך "י"ט-כ"ף כסלו" תשמ"ו

למש"כ בנוגע לשפודין של חנוכ
ברזל האמור בחנוכה (בפסיקתא
דר"כ) עיין שם שהיו שמונה
(לא שבעה) וראה מש"כ בזה
בצפע"נ לרמב"ם מגילה [(]פ"ג
ה"ב) – דשפוד אחד בכל יום
היינו דוגמת נר האמצעי שלכ"ע
הי' קו ישר וכו'
כן בברזל אין גביעים וכו'
בשולי הכי"ק ציין הרבי :מהיר

יד|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

הרב ווייספיש שלח פעם לרבי את תמונת בני משפחתו שי׳ ,אשר בינם גם אבי הכלה תחי'
מאחורי התמונה רשם הרבי לעצמו בכי״ק ילדיו של א .מ .ווייספיש שי׳

|טו

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

מכתבים לאבי זקנה של הכלה
הרה"ג הרב יוסף גולדברג ע"ה
בראש המכתב הוסיף הרבי בכי"ק :הרה"ח,
התמים ,יוסף שי'
בהזכרת שם אדמו"ר הריי"צ( ,מכיון שהיה זה
לאחרי גמר שנת ההסתלקות) ,שינה הרבי
התואר "הכ"מ" ל"זצ"ל" (תואר בלתי רגיל)
בשולי המכתב הוסיף - :מה הוא חוו"ד
הרופאים? -
ה' אד"ר ה'תשיא.
ולפני החתימה הוסיף :בברכה שיבשר בשורות
טובות בקרוב

בראש המכתב הוסיף הרבי התאריך :כד תמוז
בתוך המכתב שינה מ"קראתיו" ל"אקראהו"
ובסוף הקטע הוסיף :והיום קראתיו בהיכל
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שבו נכנסים
ליחידות ולנתינת פ"נ.
לפני החתימה הוסיף בכי”ק :באיחול כ"ט
והצלחה בעבודתו

טז|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d
בדבר הנוסח "לכל אבריה"
במי שברך לנשים (חלקו
נדפס באג"ק ח"ז ע' שיז)
בכי"ק :ע"י( ,בכורות מח ,א),
והכל שלום.

בענין הבטחון "שזהו מהעקרים
ברפואה" .פרסום ראשון
בכי"ק :שמתחזק ,ובפרט
במיחוש שלו[ ,עד  . .זה]

|יז

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

נדפס באג"ק חכ"ג ע' רלא
בשולי המכתב הוסיף הרבי בכי"ק:
בנוגע לביקור כאן  -צ"ל בזה התדברות
הנהלת תו"ת דצרפת ,כי פשיטא שצ"ל
זהירות שלא יוגרע כלל בעניני תו"ת.

בראש המכתב הוסיף הרבי בכי"ק:
המכ' והפ"נ נתקבלו
ולפני החתימה הוסיף :בברכת החג
ולהצלחה בעבוה"ק מתוך שמחה
ובריאות

יח|

d

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

מכתבים לאבי זקנתה של הכלה
הרב אברהם זושא זיסקינד ע"ה

בראש המכתב הוסיף הרבי התואר:
הרה"ג והרה"ח
בשולי המכתב הוסיף , :ונחת חסידותי
מכל יו"ח בכלל זה כמובן

לפני החתימה הוסיף הרבי בכי"ק:
בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בגו"ר

|יט

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

בראש המכתב כתב הרבי שמכתבו נתקבל וכבר נענה עה"צ
ולפני החתימה הוסיף :בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה

כ|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

מענות לאבי החתן
הרה"ת יוסף יצחק שי' גרינברג
א .מענה לבקשת תיקון על ששכח הנחת תפלין דר"ת פעם אחת

ב .מענה כ"ק אדמו"ר ,תחילת אד"ר תשמ"ט
מענה ע"ד מחשבות המטרידות ומבלבלות
הרבי עשה עיגול על התיבות הנ״ל וכתב :הוא מטריד את עצמו במחשבות המטרידות ומבלבלות .ויתעסק
במשהו אחר
ילמוד בפשטות מש״נ :תמים תהי׳ עם ה״א
במענה לשאלה שהבין מדברי הרבי שהוא עונה על כל השאלות ונותן התיקונים ע״י ההוראות כלליות בעת
ההתוועדות ,ושאל אם זה נכון
הרבי עשה עיגול על המלים ״זה נכון״ ,וכתב :״זה נכון  -אמרתי זה ובכמה פעמים
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c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

מכתבים בפרסום ראשון
לתלמידים המסיימים בישיבת תות"ל מאנטרעאל

כב|

d

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

חלקו נדפס בלקו"ש חי"ח ע'
 ,467ונדפס כאן לראשונה עם
הוספות בכי"ק
בכי"ק :שזקוק כמותו
דחודש תמוז

|כג

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

בכי"ק :בבני חיי ומזוני רויחי

כד|

d

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

בכי"ק :ועד לכה"ג

|כה

c

כו|

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

|כז

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג

מדור ב

כתבי קודש

d

יחידות לצעירי תלמידי תו"ת דמאנטרעאל
למחרת יו"ד שבט תשכ"ג

כח|

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

d

פענוח הכי"ק:
כותרת :תלמידי תו"ת דמונטראל שיחיו ,למחרת ההילולא דיו"ד פון כ"ק אדמו"ר (מהריי"ץ) יו"ד
קטע א" :אף זרעו בחיים" אז זרעו ,אלע אידן וואס שטאמען דאך
קטע ב :און אז" ,זרעו" איז אויך מלשון זריעה ,אבער אין דעם קערענדעל ,א סאך תבואה קערענדלאך ,א
גרויסער בוים ,און כאטש אז דער קערענדל וועלכען ,וואס פארנעמט ,זי איז ,קיין צושטארקעס ,דערצו,
וואקסט ארויס תבואה אדער ,און וואס וועלכע פארמאגן ,נאך
קטע ג :אזוי די זעלבע זאך ,צי קליין( ,אריינטראכטנדיק  . .דאך) ,גאר א קליינן ,מען זיי הארעווען ,מען זיי
ווייסן און מען טוט עס אין א גוטער וועג ,און חסידות ווארעמקייט ,דערנאך אויס תבואה און א גרויסער בוים
קטע ד :סיי אנהויבענדיק פון גאר דעם ערשטען ,אין אייך סיי יעדערן און דאן – ,אין תורה ומצותיה איר זאלט,
תבואה און א גרויסער בוים ,איז זיינען
קטע ה :אייערע ראשי ישיבות ,און ,תלמידים בכלל און ווי ,תומכי תמימים בפרט ,ווי דער די מייסדים ,און
כ"ק מ דער רבי דער שווער
מראי מקומות :גמרא זאגט :תענית ה ,ב .וראה אדר"נ ספל"ד .תבואה  . .א בוים :ראה תו"א ר"פ בשלח .תו"ח
בתו"ח שם .לקו"ת בחוקותי מט ,ד .אלע ארבעטן :ראה המשך מים רבים תרל"ו פצ"ח ואילך .ערשטן קערנדל:
לקו"ת נשא כו ,ג .תורה ומצותי' :תו"א שמות (נג ,ד) ובאוה"ת שם .פירות פון א אידן :סוטה מו ,סע"א .די
מייסדים  . .נרות להאיר :ראה לקוטי שיחות (תפד ,ב) .ועיין זח"ג לג ,א .תקו"ז תכ"א (מט ,ב ואילך) .חסידות
 . .דער לערנען  . .בהידור :ראה ראה קונ' העבודה פ"ב בפי' מש"כ דברי התניא רפ"ד ובהגהות אדנ"ע לשם.
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מבצע יום הולדת
סקירה קצרה והגהות בכי"ק
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א .ידוע לכל אשר ביום הבהיר כ״ה אדר תשמ״ח ,יום הולדת הרבנית הצדקנית נ״ע ,וכשלושים יום לאחרי
הסתלקותה בכ״ב שבט תשמ״ח ,יצא הרבי במבצע יום הולדת לזכות ולעילוי נשמתה .הרבי הזכיר אז בשיחה את
סדר ההנהגה של יום ההולדת שפירסם כ״ק אדמור מהוריי״ץ נ״ע ,שבדורות הקודמים היה ידוע רק ליחידי סגולה,
וביקש לפרסם מנהג זה לכל בני ישראל ,אנשים נשים וטף .הרבי סיים שמבצע יום הולדת תמהר ותזרז עוד יותר
את לידת עם ישראל ,בהגאולה האמיתית והשלימה ,שנמשלה ללידה מהגלות הנמשל לעיבור.
ב .בהתוועדויות דש״פ ויקרא ובהשיחות די״א וי״ג ניסן המשיך הרבי לעשות שטורעם אודות מבצע זה ובמיוחד
בהתוועדות אחרון של פסח תשמ״ח שדיבר בארוכה אודות מבצע זה.
בין הדברים שאל אז הרבי שלכאורה אפשר לתמוה על ענין השמחה שביום ההולדת ,שהרי האדם נברא לשמש
את קונו ,ומכיון שאין אדם יודע מה יהי׳ בסופו ,שלכן אמרו שנוח לו שלא נברא ,וא״כ מה מקום לשמחה על ענין
ההולדת ,וביאר שעל יסוד הכלל בהלכה שכל ישראל בחזקת כשרות ,היינו שבודאי יקיים כל דיני התורה ומצוותי׳,
ולכן יום ההולדת הוא יום שמחה כי זהו היום שבו ירדה נשמתו לעולם כדי שיוכל לשמש את קונו ,ומצד חזקת
כשרות בודאי יתנהג כן בפועל ממש .הרבי סיים שהשמחה ביום ההולדת היא שבח והודיה להשי״ת על עצם
לידתו וכללות מציאותו.
ג .מיד לאחרי השיחות הנ״ל התעוררו אבי החתן הרה״ת יוסף יצחק שי׳ גרינברג ביחד עם הרה״ת יוסף יצחק שי׳
מייזליש ועוד כמה מתלמידי התמימים לערוך מודעה ולפרסם בעתונים את המבצע לקהל הרחב כפי הוראת הרבי
בשיחת כ״ה אדר.
החוזר הרה״ח הרב יואל כהן שי׳ כתב את
הטיוטה הראשונה ,והחוזרים הרב דוד
אולידורט ,הרב סימון יעקובסון ,הרב יוסף
יצחק גרינברג והרב יוסף יצחק מייזליש
שיחיו השתתפו בעריכה הוסיפו ושינו וכו׳,
והעריכה הלשונית הסופית היתה ע״י
העורך של עיתון האלגעמיינער זשורנאל
הרב גרשון בער יעקובסון ע״ה .הפרויקט
היה תחת הנהלת הרב דוד רסקין ע״ה יו״ר
צא״ח והרב יוסף יצחק גוטניק שי׳ מימן
את המודעה.
ד .הרב דוד רסקין הכניס את המודעה לרבי
(ומצו״ב מכתבו לרבי) וזכינו שהרבי הגיה
את המודעה ועשה בה כמה תיקונים
והערות.
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ר׳ גרשון בער כתב את הכותרת ״פארפעלט ניט אפצוצייכנען דעם וויכטיקסטן טאג פון אייער לעבן אויף א
געהעריקן אופן!"
כפי שאפשר לראות בתחילה הוציא הרבי מהכותרת של המודעה בכתי״ק את המילה ״דעם״ ,שפירושו שיום
ההולדת הוא היום הכי חשוב בחיים ,ושינה ל ״א״ ,דהיינו שזהו אחד מהימים החשובים בחיים ,אבל לא היום הכי
חשוב בחיי האדם.
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אבל בהמשך המודעה בקטע השני היה כתוב ״דער געבורטס טאג איז א וויכיטגער און א גליקליכער טאג״ .שוב
שינה הרבי והוסיף בכי״ק בתחילת הקטע ״די געבורט בריינגט זיין מציאות (זיין) ,און דעריבער איז דער
געבורטסטאג דער וויכטיגסטער טאג״.
היינו שהוסיף ביאור שהיה חסר במודעה ,והיא שהיות והלידה מביאה את כל המציאות של האדם בעולם ,ולכן
יום ההולדת הוא אכן היום הכי חשוב בחיים ,כי בלי ההולדת אין את כל מציאות החיים שלו שכולל את כל התומ״צ
שיעשה במשך כל ימי חייו ,מעין ובדוגמת הביאור בשיחת אחש״פ הנ״ל ,אלא שלכאורה כאן במילים אחדות אלו
חידד הרבי נקודה זו ביתר שאת.
ולכאורה הכוונה שבלי ביאור זה אכן קשה לומר שיום ההולדת הוא הכי חשוב בחיים ,ורק לאחר ההוספה הנ״ל
אפשר אכן לומר שיום ההולדת הוא היום הכי חשוב בחיים.
ה .בזכרוני שעל ה״א״ שהרבי שינה בכותרת ,עשה אח״כ מחיקה עם מוחק של עפרון ,והיינו שהשאיר את
הכותרת כמו שהיא ,ושלכן הדפסנו כך את הכותרת בעיתון אלגעמיינער המצו״ב .וכנראה מפני שהמחק היה
בעיפרון זה לא עבר היטיב בצילום.
בשעתו נתתי את הכי״ק האורגינלי להרב דוד רסקין ע״ה ,אבל כשביקשתי מנכדו התמים בן ציון פירסאן שי׳
לבדוק בארכיון ,לא יכל למצוא את הכתי״ק .לתועלת הרבים אבקש את מי שהכתי״ק מונח אצלו לבדוק ולאשר
את הנ״ל.
ו .בקטע השלישי על המילים ״ספאציפשע מיסע״ שהכוונה ״שליחות מיוחדת״ ,הרבי שינה ל״אויפגאבע״,
שפירושו ״משימה מיוחדת״ ,היינו שזה יותר חזק משליחות סתם ,אלא שזוהי המשימה של החיים שהוטלה על
כל אחד.
כמו״כ על המילים ״א דירה ,א ווינקעלע פאר דעם אויבערשטען״ ,שפירושו ״פינה״ עבור הקב״ה בעולם ,שינה
הרבי וכתב ״וואהנונג ,כביכול” ,היינו שהכונה שכל העולם יהי׳ דירה עבור הקב״ה.
על המילים ״דורך פארפאלקומען״ שפירושו ״להשלים״ השליחות ,שינה הרבי ל״ערפילן״ שפירושו ״למלאות״
את השליחות שהוטלה עליו.
ז .אחד מהתיקונים הנוספים שהרבי עשה על המודעה היה בקטע הרביעי ,שבו היה כתוב ״דעריבער אין פארלויף
פון אלע דורות געווען א מנהג אין פארשידנע קרייזען אפצוצייכנען דעם געבורטס טאג יעדן יאר״ .מטרת כתיבת
קטע זה היתה להראות לקהל הרחב שבעצם מנהג יום הולדת היה תמיד בכל החוגים ושזה לא חידוש של חב״ד,
ורק שהרבי מציע לכולם לנהוג כך.
הרבי מחק את המילים ״אין פארלויף פון אלע דורות״ ,ורק השאיר שהיה מנהג לחגוג יום ההולדת בכמה חוגים,
וכן מחק את המילים ״יעדער יאר״.
ח .בקטע השישי היה כתוב ״מען פלעגט אויך״ שפירושו שהיו ״גם״ מנצלים את היום הולדת בשביל לעשות
חשבון הנפש ,הרבי הוציא את המילה ״אויך״ ,ואולי מפני שענין חשבון הנפש הוא ענין עיקרי ביום הולדת כמובא
בהיום יום.
ה רבי גם שינה מ״רעזולוציעס״ ל״באשלוסען״ ,שלכאורה תירגום יותר נכון וראוי למילה ״החלטות טובות״ ,וגם
יותר מדגיש את התוקף של ההחלטה טובה שהאדם מקבל ע״ע.
בסיום הקטע שההחלטות טובות ביום ההולדת היו ״אין די ראמען פון ״מזלו גובר״" ,שפירושו בתוך המסגרת
ופרמטרים של ״מזלו גובר״ ,שינה הרבי וכתב ״מיט״ ,שפירושו עם הפרמטרים של מזלו גובר( .לדאבוני נשמט
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ממני תיקון זה בשעתו ולא נכנס בדפוס) .הרבי גם הוסיף ״און כוחות פון מזלו גובר״ להדגיש הכוחות מיוחדים
שניתנים ביום ההולדת.
ט .בקטע השביעי על המילים ״בולט זהען״ שינה הרבי וכתב ״דערנאך״ ,היינו שלא רק ביום ההולדת עצמו ראו
השינוי באופן בולט ,אלא שגם לאח״ז ראו השינוי שנעשה בהנהגת האדם כאשר חגג את יום ההולדת שלו.
הרבי גם הוסיף את המילה ״מער״ לפני מהדר ,שחגיגת יום ההולדת פעלה שיהדר עוד יותר בקיים המצוות.
י .בקטע התשיעי הרבי הדגיש את המילים ״אין צוגאב״ ,היינו שההצעות של הרבי בקיום מנהגי יום ההולדת הם
רק בהוספה למנהגים של כל חוג וחוג באופן של נהרא נהרא ופשטיה.
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בקטע העשירי ד״ה ״אין זיין פארשלאג״ ,בשו״ה ״האט״ נדפס ״וועלעכען״ הרבי תיקן בכי״ק ל״וועלען״ .בקטע
הנ״ל בשו״ה לעבעדיקייט נדפס ״שוואונגט״ הרבי תיקן בכי״ק ל״שוואנג״ .בקטע האחרון על המילה ״אידשען״,
תיקן הרבי בכי״ק ל״אידן״.
יא .בשיחות הנ״ל הרבה הרבי להדגיש שמנהג זה היה קיים אצל יחידי סגולה ורק שלא ידעו מזה עד שכ״ק אדמור
מהוריי״ץ פירסם זאת .יתירה מזו באחש״פ הזכיר הרבי שמובא במדרש ש״רוב בני אדם מחבבים..יום שנולד
ושמחים בו ועושים בו משתה״ ,ובהערה שם ציין הרבי לכמה מגדולי ישראל( ,שו״ת גנזי יוסף ,בעל ישרי לב ,ובן
איש חי) שנהגו לחגוג את יום הולדתם.
כתוצאה מכך ערך אבי החתן הרב יוסף יצחק שי׳ גרינברג בעזרתו של הרב דוד אולידורט שי׳ בחצי השני של
העמוד ״מקורות בחז״ל ובדברי הפוסקים״ ,שבו הובאו מגדולי ישראל שנהגו לחגוג יום הולדת במנהגים שונים
ובעריכת סעודות וכו׳ כדי להנגיש את המבצע הזה גם בחוגים חרדים שלא היו רגילים במנהגים אלו( .רוב
המקורות הועתקו מהספר יום מלכנו בעריכת ידידי הרה״ת מרדכי מנשה לאופר שי׳ ).
יב .מצו״ב בעמודים הבאים צילום מההגהות שעשה הרבי למקורות בחז״ל וספרי הפוסקים.
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כמה מההגהות הם בכתב ידי לפני שהכנסתים לרבי ,ואציין רק אלו שקרוב לודאי שהם מהרבי.
בעמוד הראשון בקטע  1ד״ה ״עריכת מסיבות של שמחה״ ,בציטוט מספר אור ישע אודות מנהגי מהרי״ו סוליצא
כתבתי ״הע׳ תסד״ ,והרבי ציין סימן שאלה על זה ,ותיקנתי בדפוס ״הערה תסד״.
בקטע  2ד״ה ״לימוד שיעור נוסף בתורה״ ,בציטוט מספר המנהגים נדפס בטעות ״נוסד על השיעורים הקבועים״,
כמדומני שהתיקון לאות ״ף״ הוא של הרבי ותוקן בדפוס ״נוסף על השיעורים הקבועים״.
בעמוד ב׳ בקטע  6״אמירת מזמורי תהלים״ נכתב בטעות ״ממכתב כ״ק אדמור״ עם הגרשיים אחרי הריש,
כמדומני שהתיקון להכניס הגרשיים במילה אדמו״ר הוא בכי״ק ,וכן תוקן בדפוס.
בקטע ״לכללות ענין יום הולדת״ התיקון להוריד קטע זה לסוף העמוד אינו ברור אצלי באם זה כי״ק.
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בקטע האחרון בציטוט מהפסוק ״אשר יצוה את בניו״ נכתב בטעות ״ואת בני ביתו אחריו״ ,הרבי תיקן בכי״ק ומחק
את המילה ״בני״ ,ולדאבוני נשמט ממני בשעתו תיקון זה ונדפס עם הטעות.
יג .על המכתב של הרד״ר לרבי בזכרוני שהרבי סימן עליו  Vאבל אינו תח״י.
בעמוד מח מופיע צילום של המודעה כפי שנדפסה בפועל באלגעמיינער זשורנאל .לאחר ההגהה של המודעה
הורה הרבי שיתרגמו את המודעה ללשון הקודש ובשפת המדינה באנגלית .הרה״ח ר׳ טוביה בלוי שי׳ תירגם את
המודעה ללה״ק ומצו״ב צילום מהמודעה שפורסמה בעיתון “המודיע” בל"ג בעומר תשמ״ח.

הרה״ת יהושע מצגר שהיה אז אחראי על הדפסת המודעות באנגלית בעיתון ניו יארק טיימס ,ערך את המודעה
מחדש בסגנון המתאים לקוראי הניו יארק טיימס (מיוסד על הנקודות של המודעה באלגעמיינער) ,והמודעה
הוכנסה שוב לרבי להגהה לפני ההדפסה.
הרבי הגיה על הנכתב באנגלית שביום ההולדת יתנו  someצדקה ,שפירושו קצת צדקה ,הרבי מחק את המילה
הזו ,והשאיר שיתנו צדקה.
ומצו״ב בעמוד הבא הצילום מהמודעה באנגלית כפי שפורסמה בעיתון הנ״ל.
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רשימת היחידות הראשונה של אבי החתן
הרה"ת יוסף יצחק שי' גרינברג
כ״ה תשרי ,תשל״ו

(כשנכנסנו לחדר היחידות רעדתי נורא והלב דפק
מפחד ,בידי כ״ק אד״ש רשימה (שמות האנשים
הנכנסים ליחידות) וסימן בידו הק׳  vע״י השם
שלנו).
כשנכנסתי עם אבי לחדר היחידות של כ"ק אדמו"ר
שליט"א ,פנה אלי כ"ק אד"ש באידיש ואמר
"קאנסטו זאגען א דבר הלכה וואס דו האסט
געלערנט היינט ,אדער נעכטן ,אדער אייער נעכטן,
אדער פאר דערויף?"
ועניתי משנה ממס' מכות (שלומדים השנה בחיידר)
המדובר בנוגע לא' שהרג בשוגג מה דינו וכו'.
ושאל כ"ק אד"ש "ווי וועט זיין דער דין היינט ,ווי
וועט זיין דער דין אין ניו יורק ,אז איינער וועט
הארגענען בשוגג?" ועניתי שאינו מקבל כלום מצד
שאין בית דין ואין ערי מקלט.
ושאל כ"ק אד"ש עוד קושי' ולא תפסתי (ואבי חזר
עליה ועוה"פ לא תפסתי).

געבן צדקה (טאר מען ניט?)״ וחייך מאוד( .אבי ענה
שמכיון שפה הי' כ"ק אד"ש נותן לי כל יום לצדקה
ומסתמא גם באותו היום נתן לי צדקה).
ואח"כ שאל כ"ק אד"ש "וויפל ציצית איז דא?"
ועניתי  32כנגד לב.
כ״ק אד״ש שאל "וויפל איז דיין יום הולדת)?"
(בתחילה לא הבנתי ואבי חזר עלי' עוה"פ עד
שתפסתי) ועניתי .11
ואח"כ שאל "זאגסטו יעדן טאג תהילים (נאכן
דאווענען?)" ועניתי בחיוב ,וענה כ"ק אד"ש "זייער
פיין".
כ״ק אד״ש נתן לי ב' דולר ואמר "איינעם זאלסטו
מארגן געבן דא ,און איינעם ווען דו וועסט אנקומען
אין א"י״.
והתחיל לברך" :דער אויבערשטער זאל העלפען
זאלסט גייען מחיל אל חיל בלימוד התורה" והמשיך
עוד (ויותר אינני זוכר מרוב פחד ובלבול וכו').

ושאל אותי כ״ק אד״ש "ווי רופט מען דיר?" ועניתי
יוסף יצחק.

עד כאן היחידות שהיתה קשורה עמי במיוחד,
ואח"כ דיבר כ״ק אד״ש עם אבי בנוגע לכמה ענינים,
ובדברים שכ״ק אד״ש שאל ואבי לא זכר ,הזכרתי
לאבי ועניתי וכו׳.

ושאל "האסטו געגעבן צדקה דעם טאג?" ומיד
אמר "ס'איז דאך געווען שבת .האסטו געגעבן ערב
שבת צדקה?" שתקתי ועשיתי עם הראש שאיני
זוכר.

ואח״כ יצאנו מחדר היחידות של כ״ק אד״ש .יה״ר
שלא יעבור כ״כ הרבה זמן שישכח רושם היחידות,
וכבר נהי׳ עוה״פ אצל כ״ק אד״ש ,אמן כן יהי רצון!

ושאל כ"ק אד"ש "ווען איז דיין יום הולדת?" ועניתי
ח' תשרי.

אבי ענה הרי הוא הי' פה ,ושאל כ"ק אד"ש :״נאר אין
א״י דארף מען געבען צדקה ,אין חו"ל דארף מען ניט
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ולאחר כמה ימים נסענו ממקום משכן כ״ק אדמו״ר
שליט״א ונזכה שבקרוב ממש כ״ק אדמו״ר שליט״א
יוליכנו קוממיות לארצנו!

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט

מדור ה

ועד לסידור אסיפות והתוועדויות
למימוש הוראות כ״ק אדמו״ר
מענות והוראות כ״ק אדמו״ר לועד לסידור התוועדיות
וסיפור השתלשלות ייסוד הועד בחודש אב תשמ״ו.

א .בהתוועדויות דחודש מנחם אב תשמ״ו (ש״פ
חזון וט״ו מנחם אב) הרבה הרבי לתבוע שיעשו
התוועדויות ואסיפות ברוב עם כדי לדון איך להביא
ההוראות שניתנו בהתוועדויות לידי פועל.
בהתוועדות ש״פ חזון תשמ״ו אמר הרבי ״יש
להוסיף במעשינו ועבודתינו בכל עניני תורה
ומצוותי׳ ,ובמיוחד בענינים שהזמן גרמא ,כנ״ל
בארוכה .ובהתאם לכך יערכו בודאי אסיפה
והתוועדות כו׳ כדי להתייעץ ולהתדבר יחדיו בכל
הקשור לפעולות אלו״ .ובהתוועדות ליל ט״ו מנ״א
תשמ״ו הוסיף הרבי ואמר בסיום ההתוועדות
״בודאי יערכו התוועדות  -״ברוב עם״ ,ובאופן של
ציבור  -כדי להתדבר יחדיו כיצד להוסיף בכל
הענינים האמורים".
ב .התבטאויות אלו היו בלתי רגילות באותם שנים,
והורגש שהרבי רוצה שתהיה התעוררות גדולה
ושלא מספיק ההתועדויות הקטנות שהיו בדרך כלל
נערכות ב 770-בקשר ובהמשך להתוועדויות הרבי,
אלא הרבי רוצה שיהיו התוועדויות ואסיפות ברוב
עם להביא את ההוראות שניתנו בהתוועדות לידי
פועל.
כתוצאה מכך התעוררו אבי החתן הרה״ת יוסף יצחק
שי׳ גרינברג ביחד עם הרה״ת יוסף יצחק מייזליש,
הרה״ת שניאור זלמן בוימגרטן ועוד כמה מהת׳
ואנ״ש לערוך התוועדות גדולה ברוב עם ,והזמינו
את כל אנ״ש והת׳ להשתתף בה .מכונית עם
רמקולים יצאה לרחובות השכונה והשמיעו את
הקלטת מסיום ההתוועדות הנ״ל שבה הורה הרבי

d

שיערכו התוועדות ברוב עם .מגבית פומבית נערכה
בין אנ״ש והת׳ כדי לממן את ההתוועדות.
בהתוועדות נכחו ונאמו רבנים ,משפיעים וכמה
מחשובי האורחים שבאו אז להסתופף בחצרות
קדושינו בהשתתפות קהל גדול מתושבי השכונה,
האורחים והת׳ .מנחה הערב היה הרב בערל
ליפסקער שי׳ ונאמו הרב משה סלונים ע״ה ,הרב
דוד רסקין ע״ה ,ועוד.
ג .מיד למחרת ההתוועדות כתבנו דו״ח מפורט לרבי
מכל המדובר בהתוועדות וכו׳ והרב שנ״ז בוימגארטן
שי׳ חתם בשם כולם ,וכעבור כמה דקות ,עוד טרם
לנסיעת הרבי לאוהל ,יצא מענה מהרבי ביום ה׳ ט״ז
מנ״א וזלה״ק:
״כן יבש״ט גם לעת״ל
ואזכיר עה״צ
שיהא בהוספה
״ודמוסיף יסף״ עם כל הפי׳״ .
כמובן שלאחרי מענה חיובי כזה ״כן יבש״ט  . .שיהא
גם בהוספה״ הוחלט בין חברי הקבוצה הנ״ל שיש
לארגן ועד קבוע שמתפקידו יהי׳ לסדר אסיפות ובין
אנ״ש שי׳ מזמן לזמן ,כדי לעורר ולהביא לידי פועל
ממש את הענינים וההוראות של הרבי.
ד .ביום ב׳ ,כ׳ אב תשמ״ו ,כתבו חברי הועד לרבי
שכתוצאה ממענה הרבי נתעוררו כמה מאנ״ש
והחליטו לארגן ועד קבוע שיערוך ״התוועדות
חסידים״ מזמן לזמן ע״פ התכנית דלהלן )1 :בכל
יומא דפגרא תערך התוועדות חסידים ב 770בזמן
המתאים )2 .בכל פעם שתתקיים התוועדות של
הרבי ,הנה למחרת ההתוועדות תתקיים התוועדות
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חסידים גדולה ב 770-עבור כל אנ״ש והת׳ תושבי
השכונה כדי לעורר ולהביא לידי פועל את ההוראות
שהרבי הורה ותבע בעת ההתוועדות.
במכתב כתבו גם שלמחרת ההתוועדות דכ׳ אב
מתכננים לעשות התוועדות חסידים גדולה
בהשתתפות הרבנים והמשפיעים וכו׳.
בשם חברי הועד חתמו האברכים:
הרה״ת אהרן הכהן בעלסאפסקי שי׳ ,הרה״ת משה
הכהן כצמן שי׳ ,הרה״ת שניאור זלמן בוימגארטן
שי׳ ,הרה״ת אליעזר מאנגעל ע״ה
ה .על מכתב זה של ייסוד הועד והתכנית וכו׳ ענה
הרבי ביום ד’ כ״ב מנ״א תשמ״ו וזלה״ק:
״כפשוט – כהנ״ל
בל״נ
ראה לקו״ת סד״ה
ראשי המטות
חותם המאמר
וחותם ביאורו״
הרבי הוסיף ״הבפו״מ?" (=הבפועל
ממש).
הרבי ציין במענה להמובא בלקו״ת
בסוף ד״ה וידבר משה אל ראשי
המטות (פ״ב ,ב) וזלה״ק :״ולכן עכשיו
שנתמעטו הלבבות צריך לומר בלי
נדר״ .וכן בסוף הביאור למאמר זה
וזלה״ק :״וכך בענין הנדר שע״י הדיבור
 . .ממשיך בו אור מקיף ומתעלה עי״ז
 . .ומ״מ עכשיו צריך לומר בלי נדר״.
מיד לאחר המענה הכניסו לרבי דו״ח
מההתוועדות חסידים שהיתה ב כ״א
מנ״א תשמ״ו ב 770שהיתה ברוב עם
ובהצלחה גדולה ,ומצו״ב צילום
מהדו״ח.
ו .בהמשך לכך הוחלט בין חברי הועד
להזמין את כל אנ״ש והת׳ לאסיפה
והתוועדות רבתית ,שהתקיימה ב770-
ביום א׳ כ״ו מנ״א תשמ״ו כדי להסביר
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לקהל את מטרת הועד ולהתייעץ ולהציע אופנים
ודרכים איך להביא את הוראות הרבי לידי פועל.
ומצו״ב בעמוד הבא צילום מהמודעה הזמנה בלה״ק
ואנגלית והמכתב שנשלח לכאו״א מאנ״ש בנוגע
למטרת אסיפה זו .
ז .בדו״ח שכתבנו אז לרבי מסופר
שבאסיפה/התוועדות השתתפו כ 350-מאנ"ש והת׳
כ״י ,ונכחו הרב קלמן מרלאו ע״ה ,הרב יוסף העלר
שי׳ ,הרב מרדכי מענטליק ,הרב דוד רסקין ,הרב
שלום מרוזוב ,הרב יהושע קארף ,הרב יוסף
טעננבבוים ע״ה ועוד .
פותחים בדבר מלכות  -החוזר הרה״ח ר׳ יואל כהן
שי׳ חזר על ב׳ שיחות הראשונות של ההתוועדות
דשבת.

יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט
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מנחה האסיפה היה הרה״ת יוסף יצחק כצמן שי׳
שהצטרף לועד ,ודיבר אודות מבצע עשה לך רב
שהרבי ייסד בהתוועדות ש״פ חזון ,והציע שכל
אנ״ש יכתבו את שם הרב שקיבל ע״ע על כרטיסים
שיחלקו ויכניסו אותם במעטפות סגורות במרוכז
לרבי .ההצעה נתקבלה ומיד חילק הרה״ת משה ניסן
וולבובסקי שי׳ שגם הצטרף לועד את הכרטיסים.
ומצו״ב צילום מהכרטיסים בלה״ק ובאנגלית בנוגע
למבצע עשה לך רב .

כמו״כ נאם הרב ניסן מאנגעל שי׳ אודות המבצע
דשבע מצוות בני נח ,והרב מארלאו ע״ה שהציע
לייסד ועד סעודת שלמה כתיקון למאורע ל״ע
שארע אז בשכונה עם רציחתו של ר' שלמה הי"ד
פישמאן .הצעה זו נתקבלה והרה״ת יהודה
בעלסאפסקי שי׳ התחיל להתעסק בזה.
ח .אח״כ נאם הרב יצחק גנזבורג ע״ה והציע
שיתקשרו עם כל אנ״ש בכל העולם שגם הם ישלחו
הכרטיסים לרבי .ההצעה נתקבלה וכתוצאה מכך
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הוקם ועד ״מבצע עשה לך רב שע״י הועד לסידור
התוועדיות.
בועד השתתפו ידידיי הרה״ת יוסף יצחק מייזליש,
הרה״ת מנחם מענדל שארפשטיין ,הרה״ת ברוך
ווילהעלם ,הרה״ת זלמן ליברוב ,הרה״ת מיכאל
דהאן ,שיחיו ועוד כמה מהת׳ שעסקו בזה רבות.
מהועד התקשרו לכל אנ״ש בעולם וכן פרסמו
מודעה בעיתון כפ״ח ,ומינו ממונים בכל מדינה
שיהיו אחראים על זה וכו׳ ,ושלחו צילום
מהכרטיסים לכל אנ״ש שידפיסו בכל המדינות כדי
לשלוח לכאן שיכנסו במרוכז אל הרבי.
ההצעה היתה אשר לקראת יום הבהיר ח"י אלול
תשמ״ו ימסרו לרבי רשימה מרוכזת במעטפות
סגורות מכל אנ״ש שי׳ ,שמם ושם הרב שקיבלו
ע״ע .ומצו״ב המכתב שנשלח אז לכל אנ״ש בענין
זה .וכן צילום מעלון שנדפס אודות מבצע זה לקהל
הרחב.
ט .שם הועד בתחילה היה ״ועד לסידור התוועדויות״
אך כשבועיים לאחר הייסוד שונה ל״ועד לסידור
אסיפות והתוועדיות למימוש הוראות כ״ק אדמו״ר
שליט״א״ .ומצו״ב צילום מודעה עם השם המלא של
הועד.
י .בהתוועדות ש״פ כי תבוא ,ט״ז אלול תשמ״ו היו
הדיבורים הידועים מהרבי אודות זאת שביום שישי
ט״ו אלול תשמ״ו התחילה שנת ה 90להתייסדות
תו״ת והרבי התבטא ״בטוח הייתי שכשאחזור
מהאוהל בט״ו אלול אמצא ״אז סעוון סווענטי גייט
כאדארם״  . .מהפכה וכו׳  . .שמחה וריקודים
בשטורעם הכי גדול ,כראוי ליום התייסדות תו״ת״.
הרבי שאל ״כיצד יתכן הדבר  -שיעבור יום סגולה
כזה  . .ללא התוועדות וחגיגה מיוחדת״?
הרבי הוסיף ״ועוד ענין בזה  -שאין בכלל עם מי
לדבר ,מכיון שכל אחד חושב שאין זה ענין שלו .וכן
הוא  -לאחרונה  -בכל הענינים..מכה שלא כתובה
בתורה ,שבכל ענין של מעשה בפועל  -אין למי
לפנות ,מכיון שכל אחד חושב שאין זה ענין שלו.
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יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט
הרבי הוסיף ״ובנוגע לתירוץ הידוע ״ ארום דעם ים
איז טרוקען״...הרי תירוץ זה אינו אפילו בבחינת
״חלשות טראפן׳ס״...

״נת׳ ות״ח.
אזכיר עה״צ שתהא פעולה
נמשכת ובהוספה וכו׳.״

...הנך מתעצל לעסוק בעצמך בענין פלוני  -לכל
הפחות תרעיד ותעורר אחרים שהם יעסקו בענין זה,
ועכ״פ  -כשאחרים נתעוררו לעסוק בדבר ,תעודד
אותם!״

י״א .לכבוד ח״י אלול תכנן הועד התוועדות גדולה
שהיתה אמורה להתקיים ביום ב׳ ,חי אלול תשמ״ו.
במודעות שפורסמו אודות ההתוועדות כתבנו
שאחד מהדברים שידברו אודותם יהיה קרן
השמיטה ע״פ הוראת הרבי בהתוועדות ש״פ ראה.
ומצו״ב צילום מהמודעה

בנוגע לפועל הורה הרבי ״לערוך התוועדות וחגיגה
פומבית ...לא רק כאן ,אלא גם בכל מקום שיש סניף
של ישיבת תו״ת ..ולא עוד ,אלא גם במקום..
שנמצא שם מי שלמד בתו״ת ,או שקיבל ממי
שלמד בתו״ת ,או שקיבל ממי שקיבל וכו׳ ..אשר
בימינו אלו ,כאו״א מישראל הוא בכלל זה״.
אחרי כאלו מילים ששמעו מהרבי ,הנה מיד בצאת
השבת חברי הועד יצרו קשר טלפוני עם כל ישיבות
חב״ד בארה״ב ,באה״ק ובשאר המדינות ,ודיברו עם
המנהלים וראשי ישיבות ומסרו להם את הוראת
הרבי לערוך התוועדויות בקשר עם שנת ה 90לייסוד
תו״ת.
ב 770עצמה ארגן הועד התוועדות רבתית במוצ״ש
בשעה  10בלילה בהשתתפות הרבנים והמשפיעים
וכו׳ ונכחו כ 450מאנ״ש והת׳ כ״י ,בהנחייתו של חבר
הועד הרב יוסף יצחק כצמן .
בדו״ח שהכנסנו לרבי ביום ראשון י״ז אלול תשמ״ו
מסופר שבהתוועדות נאמו החוזר הרב יואל כהן שי׳
שחזר על שיחת הרבי בהתוועדות בנוגע לט״ו אלול;
הרב יוסף וויינברג ע״ה שסיפר סיפורים מתו״ת
באטוואצק וע״ד ענינה של ישיבת תו״ת משיחות
רבותינו נשיאנו ,הרב מרדכי מענטליק ע״ה שלמד
את הקטע מהיום יום וחזר על שיחת הרבי; הרב דוד
רסקין שסיפר סיפורים מתו״ת בסמרקנד ודיבר על
התפקיד של תמים וכו׳.
אח״כ ניגנו ורקדו במשך זמן רב .בהתוועדות נכחו
גם הרבנים האורחים הרב חנזין ,הרב ליברמן ,הרב
וילמובסקי ועוד .אח״כ התוועד הרב יואל כהן שי׳
עם הת׳ שי׳ עד  3:30לפנות בוקר.
על הדו״ח זה קיבלנו מענה מהרבי וזלה״ק :

באנגלית.
י"ב .ביום א׳ ,י״ז אלול (או ביום ב׳ ,ח״י אלול לפני
ההתוועדות חסידים) קרא לנו המזכיר הריל״ג שי׳,
ומסר בע״פ בשם כ״ק אדמו״ר בקשר למודעות
שפרסמנו אודות קרן השמיטה וכן אודות מה
שפרסמנו שבהתוועדות ידברו אודות קרן
השמיטה:
(הלשון אינו מדוייק כ״כ אבל זה היה התוכן) :״סאיז
ניט דער ענין פון חב״ד .חב״ד מאכט ניט קיין
פראפגאנדע וועגען קרן השמיטה .היינט באנאכט
גייט מען ריידן וועגען דעם קרן צי וועגען א אנדערער
קרן ,זאל מען ריידן נאר וועגען דעם עצם הענין ,אז
דער וואס האט קרובים וכו׳ זאל זעהן העלפען ,אדער
שיקן צום קרן השמיטה יעדערער וואו ער וויל ,אבער
ניט צו קלייבן געלט במרוכז״.
בין הדברים התבטא הרבי ״ווער האט מקשר געווען
קרן השמיטה מיט כולל און מיט מזכירות און מיט
ועד לסידור התוועדויות?״.
והורה ״מען זאל אראפנעמען די מודעות״ (שפורסמו
עם השמות למי ליתן הכסף) .
(יתכן שהרבי לא רצה שחב״ד תתערב בין המגביות
השונות עבור קרן השמיטה ,ולכן דיבר בכללות
שיעזרו להם באופן אישי ושכל אחד יחליט לבד
לאיזה מגבית הוא רוצה לשלוח ,אבל לא להתערב
בזה באופן מרוכז כארגון רשמי).
י״ג .בדו״ח שכתבנו לרבי באותו יום מסופר
שההתוועדות חסידים דח״י אלול היתה מוצלחת
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מאוד .המנחה היה הרב אלי כהן שי’ .נאמו הרב משה
סלונים ע״ה שעשה סיכום כללי מ 70-הוראות
מהרבי לערך שהיו במשך השנה ושצריך לעשות
חשבון הנפש מה עשו במשך השנה ,והביא דוגמא
מהועדים החדשים שהקימו כמו ועד לסידור
התוועדיות ,ועד מבצע עשה לך רב ,שעי”ז הוראות
הרבי באים לידי פועל ,וכך צריך לעשות בכל
הוראות הרבי וכו׳.
החוזר הרה״ח ר׳ יואל הכהן שי׳ חזר על השיחות
הראשונות של חי אלול .הרב שלום פייפ שי׳ דיבר
באנגלית בהמשך לזה שכבר הכניסו לרבי את
החבילה הראשונה של הכרטיסים של עשה לך רב
שצריך לפעול על כל אלו שעדיין לא עשו זאת לקבל
רב ע״ע.
אח״כ דיבר הרב אבא פלטיאל שי׳ יו״ר ועד הקהל
החדש .הרב יצחק שפרינגר ע״ה דיבר אודות אהבת
ישראל ובמיוחד בעת ההתוועדות של הרבי שלא
לדחוף ולא להרים יד ח״ו על יהודי ובפרט בנוגע
לאורחים הבאים לכאן לתת להם מקום וכו׳ .הרב
משה ירוסלבסקי ע״ה דיבר אודות הכנסת אורחים
שהגיע הזמן לעשות ועד גדול שיטפל בהכנסת
אורחים ,ובפרט במשך השנה כשבאים הרבה
אורחים כי הוא אינו יכול לבדו לטפל בזה.
אח״כ ביקש המנחה מהרה״ח ר׳ דובער חן ע״ה לדבר
אודות הענין ד״דידן נצח״ .ר׳ בערקע עם החיות
והתמימות שלו סיפר שכאשר היה ברוסיה היה
מתחבא מהממשלה אבל כאשר הגיע פקודה מהרבי
שיגיש בקשה לויזה לצאת מרוסיה ,הנה למרות
הפחד מכיון שידע שזה ציווי של הרבי ,הנה זה פעל
שיהי׳ לו דידן נצח ,וכך גם עכשיו ע״י שיצייתו לרבי
ויקיימו את הוראותיו הק׳ עי״ז יהיה דידן נצח! הרב
דוד רסקין ע״ה דיבר שהאורחים שבאו לכאן לתשרי
שינצלו את הזמן ללימוד התורה וכו׳
הרב זושא וולימובסקי ע״ה דיבר ע״ד חיזוק
ההתקשרות ולהוסיף בהמבצעים וכו׳.
בסוף הדו״ח הוזכר שהמנחה דיבר גם באופן כללי
אודות קרן השמיטה וכן הזכיר שנתקבלה החלטה
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לערוך כינוס מיוחד לזירוז ה״דידן נצח״ בימים
הקרובים.
טו .מודעות פורסמו ב 770-שביום ד׳ ,כ״ז אלול
תשמ״ו בשעה  8:30בערב ,נקראים כל אנ״ש והת׳
ל״כינוס תורה ,תפילה וצדקה״ לזירוז ה״דידן נצח״
שנמשך כבר זמן רב ר״ל ,שהרי כבר כלה קייץ ועדיין
לא נושענו״.
מודעות אלו כמובן הוכנסו לרבי מיד כשנדפסו.
להפתעתינו הגדולה זכינו להתייחסות מיוחדת
מהרבי לפני הכינוס.
ממזכירות הרבי קראו לנו והודיעו שהרבי שלח
בקבוק משקה מיוחד עבור הכינוס ״לתביעה ובקשה
ל״דידן נצח״ ו״משיח נאו״ ,והואיל לענות ,וזלה״ק:
״ת״ח על הבשו״ט
ואזכיר ,בל״נ ,עה״צ
להצלחה רבה״.
בכינוס השתתפו כאלף איש כ״י .מנחה הכינוס היה
הרה״ת יוסף יצחק כצמן שי׳ .
הרב דוד רסקין ע״ה הוזמן לקרוא את המענה של
הרבי ואמר שכאשר הרבי שולח בקבוק משקה זה
כאילו שהוא בעצמו משתתף בהתוועדות.
המנחה דיבר ע״ד שנה זו (תשמ״ו) שהיתה שנה של
קטרוג ר״ל בגו״ר (כדברי הרבי בזאת חנוכה אודות
המשפט) ,וכמו שכבר ראו בר״ה בעת אמירת
הפסוקים לפני תק״ש ,וכן בברכה לכינוס נשי חב״ד,
ושצריך לעשות כל מה שביכולתינו לזרז הדידן נצח
ושלא יהיה רק ניגון ששרים וכו׳.
המנחה הזכיר שהיו ריבוי הוראות מהרבי במשך
השנה ובמיוחד הענין דבתי חב״ד ,מבצע עשה לך רב
וכו׳ ,ושלכן הקימו את הועד לסידור אסיפות
והתוועדיות למימוש הוראות הרבי ,כדי לעזור
להביא את ההוראות לידי פועל .וסיפר שכל אנ״ש
מרוצים מפעולות הועד החדש וכו׳.
אח״כ דיבר הרב יעקב העכט ע״ה שעכשיו בימי
אלול זהו זמן של תשובה און מען טאר זיך ניט נארן.
ודיבר שעכשיו זהו זמן קשה ורואים שישנם
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יום שלישי ,כ"ט סיון ה'תשע"ט
בלבולים והעלמות והסתרים והכל תלוי בנו ,ובאמת
אין הרבי צריך אותנו אלא שרוצה שאנו ניטול חלק
בזה ,וצריך לידע שאהבת ישראל היא לא סיסמא
בעלמא כ״א זה צריך להיות בפועל ממש ,וצריך
להיות ניכר עליו שלימוד החסידות פועל עליו ,ובאם
אנו נהיה כדבעי הנה יהי׳ הענין של ״דידן נצח״.

״נת׳ ות״ח,
ואזכיר עה״צ שתהא פעולה נמשכת והוספה ככל
הדרוש ויותר ובאופן דהקהל את כל כו׳ ומתוך
שמחה וט״ל ולכוח״ט״.
מצו"ב צילומים מכמה מודעות ע"ד פעולות הועד
בחודשי תשרי וחשון תשמ"ז.

המנחה הציע שהיות וכ״ק אדמו״ר תובע רבות
אודות הקמת בתי חב״ד ,ישנה הצעה שכל אחד יכול
לקחת חלק בזה ע״י שיאמץ בית חב״ד מסויים
ויעזור להם בכל עניניהם ,וכן ע״י שמקשרים יהודים
שפוגשים במסחר וכו׳ עם הבית חב״ד הסמוך להם .
אח״כ דיבר הרב יחיאל וואגל מנהל בית חב״ד
במאנטשסטער אנגלי׳ ,וסיפר שהסבא שלו היה
מתפלל נוסח האר״י מפני שלהחסיד רבי משה יצחק
מיאסי היה לו ״בית חב״ד״ וקירב את יהודי רומניה
לחסידות...
את רשימה זו מסיפור השתלשלות ייסוד ועד
המימוש ומהשבועות הראשונות לקיומו ,נסיים עם
המענה קודש שזכינו לקבל על הדו״ח מהתוועדות
וכינוס הנ״ל דכ״ז אלול תשמ״ו ,וזלה״ק:

|מז

c

תשורה משמחת הנישואין של הרה"ת לוי ומרת חי' מושקא גרינברג
צילום המודעה ע"ד מבצע יום הולדת כפי שנדפסה בפועל באלגעמיינער זשורנאל (ראה לעיל ע' לו)
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לזכות
החתן הת' לוי שיחי'
והכלה חי' מושקא תחי'
לרגל נישואיהם בשעטומו״צ
ביום ג' שהוכפל בו כי טוב ,כ"ט סיון ,ער"ח תמוז ה'תשע"ט

נדפס ע"י ולזכות הוריהם
הרה"ת יוסף יצחק וזוגתו מרת אסתר גאלדע שיחיו גרינברג
הרה"ת שמואל הכהן וזוגתו מרת שרה שיחיו ווייספיש

ולזכות זקניהם
הרה"ח הרה"ת ר' שלום דובער וזוגתו מרת בת שבע שיחיו שם טוב
מרת דבורה תחי' גרינברג
הרה"ח הרה"ת ר אהרן מרדכי הכהן וזוגתו מרת אסתר בלימא שיחיו ווייספיש
הרה"ח הרה"ת ר' יעקב קאפיל וזוגתו מרת לאה נעמי שיחיו גאלדבערג

