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א"תשנ'ה

ש לאור"במוצאי יצא כק אדר"קונטרס הה"ד,ה פקודי אתל"תש'אלה נושא

כ'א"התאריך אדר“ויקרא ".ד

ב הצ"כ'יום ההולדת יום אדר חי'ה מרת הצדקנית הרבנית נ'של זי"מושקא ע"ע

שחרית לתפילת ג,גם ביום שחרית ותפילת היום וערבית מנחה לתפילת ',וכן

כ אדמו"נכנס שלט"ק של"ר האחרון הגליון מונח כשבסדורו מבית"-770-חדשות"א

"".חיינו

כ בירך התורה קריאת אדמו"לאחר שליט"ק הרה"ר את טוב במזל הרב"א ח

שי"שנ ליפסקר עלי'ז קיבל החתן הס.לתורה'שבנו את לסובב סמן מכן לעבר"לאחר ת

.הקודש-ארון

כ נתן למקוה שנסע אד"לפני לחתן"ק הסידור את צדקה,ש וחילק .ובירכו

כ2:20בשעה אדמו"נסע שליט"ק לאוהל"ר בשעה,א מספר6:35וחזר ואחר

וערבית מנחה לתפילות התפילה לאולם נכנס .דקות

הק באצבעו סימן התפילה דולרים'בסיום חלוק לכאו,לאות של"וחילק שטר א

א דקות,לצדקה'דולר כחמש נמשכה אדמו"כ;החלוקה שליט"ק כו"ר לעבר חייך כ"א

.מהעוברים

כ עודד לחדרו אדמו"בעלייתו שליט"ק בחזקה"ר השירה את .א

חיינו( מבית )יומן

השתתפותכם על חן השתתפותכםחן על חן חן
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כ סיים אדמו"בתהילים שליט"ק החזן"ר עם יחד התהילים כל מאוד(א אמר החזן

כ)לאט אמר התהילים אדמו"ובסיום היה"ק תהילים"ר אחר שאומרים [ר לספר. ספר ובין

אמר ].לא

כ ירד אד"להתוועדות בשעה"ק בשעה!1:25ש הסתיימה 3:30ההתוועדות

.לערך

בחזרה קנקן לכל מכוסו שפך ואחר לכוסו קנקן מכל לקח המשקה .בחלוקת

ברמב קדושה ספר הסיום על המזכיר"כשהכריזו שכח להכריז)גרליצקי.מ(ם

איפה שיכריז הרבי לו אמר מאד חרב ובחיוך הסיום יתקיים ב,איפה כאן הכריז -הוא

770.

נש מבצע עבור הדינר על ע(ק"שהכריזו גב"מאורגן שלקח)שטרנברג'י זה אמר

ור בקרוב שנזכה לרבי המשקה גוארי'את אד"כ-אתנו'יהי'זלמן הוסיף"ק די"ש

אייכעט (טארטער תשחרר" היא ).שגם

קייץ"מוצש לשעון השעון את הזיזו .ק

מא( ב'יומן ששהה )770-התמימים

נ"תש'ה

ד אדר"כ'יום .ד ספר. סיום חגיגת התקיימה ספר"ברמב'הפלאה'הלילה והתחלת ם

חסידית'זרעים' להתועדות הקהל ישב הסיום .אחר

הר המשפיע דרייזין'התוועד מרומם'שהי'שי)מאיור(אברהם רוח סיפר,במצב

התעוררות דברי ודיבר מליובאוויטש סיפורים ניגונים,הרבה הרבה ניגן ההתוועדות.וכן

הלילה של הקטנות לשעות עד .נמשכה

ה ה"כ'יום שנת אדר חי90-ה מרת הצדקנית הרבנית נ'להולדת זי"מושקא ע"ע

אדמו"כ שליט"ק בשעה"ר לאוהל נסע בשעה,1:25א לאחר7:45וחזר ומיד

התקיימה לחדרו הד,בחצר"חופה"שנכנס את בחופה לנגן שסיימו אחר בבות'לערך

אדמוה כ"של יצא אדמו"ז שליט"ק לתפילה"ר מחדרו האם,א המזכיר את שאל ומיד

של הראשית בחיוב,סגורה770הדלת ענה כ,וכשהמזכיר אדמו"ניגש שליט"ק ישר"ר א

הקטן הזאל החופה(לכיוון בגלל בביהמד(ריק'שהי)כנראה כרגיל חיכה הקהל ר"כל

הקטן'הת,מיד)למטה לזאל להיכנס מיהרו במקום אדמו"כ.שהיו שליט"ק הגיע"ר א

השולחן ליד הי"ע(למקומו השולחן שלישי'י יום של מהתפילות שנשאר ק"כ,)הסטענדר

שליט"אדמו הסידור"ר את עליו הניח כבר הכסא'וא,א את להכין הספיק כבר ,התמימים

לכ אמר אדמו"המזכיר שליט"ק למטה"ר שמחכים אדמו"כ,א שליט"ק את"ר לקח א

ה,הסידור לכיוון למעלית ונכנס למטה'זאל'חזר .הגדול

כ החל ערבית תפילת אדמו"אחר שליט"ק א"ר שטר לצדקה דולרים בחלוקת 'א

וטף"לכ ונשים אנשים .א

כ נמשכה כ10-החלוקה יצא ובסיומה אדמו"דקות שליט"ק מניף"ר כשהוא א

השירה להגברת .בידו

חיינו( מבית )יומן
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דבר פתח

לה מודים גמלנו'אנו אשר הטוב כל טוב,על למזל צאצאינו בנישואי .וזיכנו

המשפחה לבני בזה מובעת והברכה שיחיו,התודה ומכירנו שבאו,ידידינו

ומקרוב בשמחתינו,מרחוק מזל,להשתתף בברכת שיחיו צאצאינו את ולברך

טוב מזל וברוחניות,טוב בגשמיות מאושרים .וחיים

משמחתינו מזכרת כ,הנה,בתור הנהגת על אדמו"מיוסד מהוריי"ק נ"ר ע"צ

כ אדמו"בחתונת זי"ק חי"ר מרת הצדקנית הרבנית בתו עם ע'ע ז"מושקא ,ל"ה

י הבהיר יום יומני הכוללת זו תשורה לפניכם להגיש בזה ניסן"הננו יום–א

כ אדמו"הולדת הוספה–ר"ק ובתור השנים כ,במשך הבהיר יום אדר“יומני ה

הצדקנית– הרבנית הולדת .–יום

מספר אנשים בידי נכתבו שהיומנים למודעי יומן,וזאת בין הסגנון שינוי ומכאן

.למשנהו

הנ ע"כל נלקט הת"ל לו'שיחי.ש.מ'י נתונה ותודתינו .לובעצקי

יתברך הוא הטוב כלל,האל בתוך שיחיו בשמחתינו המשתתפים את יברך

יחיו"אחב בשר,י ועד מנפש מאליפות .בברכות

וועקנין-מרגימשפחות
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כ:הוספההוספה הבהיר מיום כיומנים הבהיר מיום אדר““יומנים אדרה ה

ח"תשמ'ה

א אדר"כ'יום הפינה:ד אבן חי"ל-הנחת שניאורסאהן'קמפוס הרבנית"ע"מושקא ש

נ .ע"הצדקנית

כ ליד עברו האירוע תחילת אדמו"לפני שליט"ק מר"ר הנדיב הדולרים בחלוקת א

המיוחד למבצע שתרמו הנדיבים שאר ועימו מלא,פרלמן לקבל זוכים כולם כאשר

כ של הקדושות מברכותיו אדמו"חפניים שליט"ק .א"ר כ. של המכונית נראית ק"לפתע

שליט"אדמו ב"ר עוו'א להתקרב..'ברוקלין ממהרים פרלמן ומר שמטוב אברהם .הרב

שליט הרבי מוסר"ואז מושקא"כנין(דולר470א הבאים")חיה הדברים את ואומר

מאידיש( "בתרגום כ): של הציון אל נוסע מו"אני אדמו"ק אצלה"ח גם ואהיה היום,ר

הולדתה יום הוא וממני)הדולרים470(וזו,בלילה ממנה שנשמע.ההשתתפות רצון יהי

טובות …"בשורות

הקודש דברי על ברמקול חזר שמטוב ב-כשהרב לחוש חשמלי"יכולת של"זרם

האלפים הקהל בין שעבר .התרגשות

ב אדר"כ'יום נ,ה הצדקנית הרבנית ההולדת זי"יום .|ע"ע

כ,בבוקר של בביתו שחרית תפילת כבר שנסתיימה אדמו"לאחר שליט"ק א"ר

כ אדמו"עלה שליט"ק את"ר לעזוב הספיק כבר הקהל מן כשחלק העליונה לקומה א

כ.הבית ירד אדמו"לפתע שליט"ק למטה"ר חזרה התפילה,א לעמוד הסטענדר(ניגש

כ,המיוחד עבר ואז ומיד תיכף אדמו"הובא שליט"ק אליו"ר הקודש)א בשיחת ופתח

את.המופלאה המופתא ההמונים הקהל מילא דקות השיחה,770תוך נשמעה שם

מעשה נ.בשעת הצדקנית הרבנית של ההולדתה יום אודות בדברים נתחה ,ע"השיחה

הדברים נשמתה(ובהמשך ולעילוי לזכות הענין כי כ)בציינו אדמו"דיבר שליט"ק א"ר

ויהודי יהודי כל של הולדת יום למנהגי בקשר ההצעה וכו,על וטף ונשים שיחת('אנשים

ע מוגהת כ"קודש אדמו"י שליט"ק עצמה,א"ר בפני יותר מאוחר ,)הופיעה

על גם עודד חיטין'בשיחה הפסח',מעות חג לקראת ההכנות בגשמיות,ועל

כ,וברוחניות חילק השיחה אדמו"ולאחר שליט"ק לצדקה"ר שטרות הרב-א הקהל .לכל

יום מסיבות היו ערב באותו וכבר חדש התעוררות לגל הביאו וחידושיה השיחה

פרטיות פנימיות,הולדת חסדיות להתוועדות נרחב,שהפכו ציבור .בהשתתפות

הספר( תש'מתוך הקהל שנת חיינו"יומן בבית )ואילך192'ע'ח

ט"תשמ'ה

ש כ"יום שני"ק אדר מבה"ש,ה שמיני ניסן"פ נ.ח הצדקנית הרבנית ההולדת ע"יום

ע"זי

ש כ"לקראת קונטרס לאור יצא ש"ק אדר ד"ה מאמר והוא החודש החודש"פ ה

תשל .ט"הזה
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תבל קצוי .בכל

י הבהיר היום בניהם"לכבוד שונים ספרים ש:ל ההגדה של חדשה בשני"הוצאה פ

חכ,כרכים שיחות תש,ט"לקוטי התוועדות ח"ספר ועוד,ג"נ מצוותיך .דרך

שחרית תפילת שבתהילים–בסיום היומי שיעור אמרית הפרק,אחרי את הרבי אמר

.החדש

לאוהל נסע .הרבי

בגעה הרבי את בירך נסיעתו ר"לפני מר ההולדת.ת יום לרגל לו,פרלמאן השיב הרבי

הק–בברכה פניו על נסוך רחב ע',כשחיוך שי"והתעניין בנו על',ד עמו דיבר גם הרבי

שנה לפני שדיברו ח–מה לצדקה בעולם"לתת יהודי כל עבור סענט .י

יצא יורק42היום ניו ברחבי .טנקים

חלוקת הייתה התפילה ואחרי ומעריב מנחה תפילת התפללו מהאוהל הרבי בשוב

לצדקה ב,שטרות הרבי חילק לכאו'הפעם הרבי.א"שטרות עודד החדש הניגון כששרו

הק בידו רב'בחוזק זמן החלוקה,במשך סיום עד .כמעט

את"יי'הר לרבי מסר שגאלאוו ח"צ ושיחות מאמרים לו"ד"מפתח אמר ישר"הרבי

נוסף,"כח דולר לו בנותנו חזרה לו קרא ללכת קונטרס"כשהתחיל מ"מ'הר,"פארן

הקובץ את להרבי מסר תורה"מארוזוב נוספים"אוהלי דולרים שתי לו נתן והרבי

ספר" דקות,"פארן חמישים ארכה .החלוקה

ב"אח התקיימה ע770-ז הבוקר אור עד הר"התוועדות השלוחים גרליק'י מענדל ,גרשון

ראסקין'הר עבור'הר.לייבל בבוקר אתמול הרבי ששלח ומשקה מהיין חילק ראסקין דוד

התוועד–ההתועדות הוא .ואף

ניפלאות אראנו א"תשנ–יומן

4

י הבהיר מיום ייומנים הבהיר מיום ניסן""יומנים ניסןא א

ב"תרס'ה

ו י"עש',יום ניסן"ק :א

י השישי תרס"ביום ניסן וחנה,ב"א יצחק לוי רבי של בכורם בנם שמו,נולד ונקרא

מענדל מנחם .בישראל

תרצ דשנת השני הסדר כ"בליל גילה אדמו"ט מהוריי"ק "צ"ר תרס: בשנת היו"כי ב

ישראל כלל על רעות חה,גזירות נס"וקודם בדרך נתבטלו ".פ

בקשר וברכות הוראות ובהם לניקולייב מליובאוויטש יום באותו הגיעו מברקים ששה

וחינוכו הרך ז.להולדת חנה הרבנית השנים ברבות סיפרה ההוראות מן שלש ל"על

החסידים קטן:לאחד טלית הילוד הרך עבור ידיים,להכין ונטילת מספר(כיפה להעיר

פצ אידיש ).ג"הזכונות

מלך( ימי )מתוך

ה"תרס'ה

הרבי של התספורת יום

ע חנה הרבנית בלאנד:ה"מספרת הרבי של שערותיו צבע היו התספורת ולאחר,עד

שחורות שערות לצמוח התחילו .התספורת

ה"תרע'ה

הרבי של מצוה הבר

ועש י"יום ניסן"ק ע:א חנה הרבנית שבת"אמו שבליל סיפרה הרלוי,ה מהרבי"ביקש צ

מסוים דבר לו בקלות,שיבטיח בידו עלה לא גדול.והדבר בבכי התייפח בסופו,הרבי אך

לו הבטיח דבר הרלוי.של של פניו אורו הרבי הבטיח ונהי"כאשר הי.שמח'צ 'מה

יודעת–המדובר חנה,אינני הרבנית .סיימה

שנה'ל–ב"תרצ'ה

השלושים הולדתו יום לרגל מברכו בו מאביו מכתב ע,מקבל השלושים ענין פ"ומבאר

.קבלה

שנה"ל–ה"תרצ'ה ג

ע ושלוש שלושים ענין מבאר ובו מכתב מאביו קבלה"מקבל ל,פ מלאת שביום ג"ומסיים

לגמרי והדינים הגבורות המיתוק על הרומז והדינים,שנה הגבורות שיומתקו רצון .יהא

שנים"ל–ו"תרצ'ה ד

טו מספר שימלאו הולדתו יום אודות מאביו מכתב כפול"מקבל שנה ב"ע,ב טוב"ד פ
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השלישי והגבורות,ביום הדינים .המתקת

שנה"ל–ז"תרצ'ה ה

הולדתו יום לרגל מאביו מכתב ל,מקבל ענין ל,ה"מבאר חי את"ארפכשד ויולד שנה ה

.שלח

שנה"ל–ת"צחר'ה ו

ושש השלושים הולדתו יום לרגל מאביו מכתב ע,מקבל באריכות מבאר קבלה"ובו פ

ל של,ו"ענין ומסביר להולדה"והוסיף קשור נהי"בח.ו שנה אותה ניסן בן"הרלוי'י צ

שנה ההולדה,שישים לעניין קישר זה .וגם

שנה"מ–ג"תש'ה א

ה הלוח את הרבי הדפיס שנה יום"באותו זו,"היום קטע העתיק ניסן יא :וביום

ההולדת להתבודד,ביום האדם בהם,על ולהתבונן זכרונותיו תקון,ולהעלות והצריכים

ויתקנם ישוב .ותשובה

שנה"מ–ז"תש'ה ה

י לפני אחדים ע"ימים חנה הרבנית גילתה ניסן בפאריז[,ה"א בנה עם שהה א"שי]אשר

הולדתו יום הוא להתוועד.ניסן מהרבי החסידים זאך"ואמר,וביקשו גלייכע א ודאי ".א

ג ניסן"י',יום :א

שניאורסאהן זלמן הרב בית של העליונה בקומה התקיימה הי,ההתועדות מתראה'שם

אמו עם כלל בבהמי,בדרך הולדת.ד"ולא יום אודות עניין,דיבר נזכר שבתורה ואמר

פרעה אצל הולדת מצרים,יום ויציאת דקדושה פרעה אודות דיבר.ודיבר שאז כמדומה

כ עם שאח משחק נראה בו התמונה אדמו"אודות מהוריי"ק הרבי.צ"ר סיפר –התמונה

הי כאשר הריי'צולמה ע"הרבי במנוחה שרוי את"צ עליו שאסרו הרופאים פקודת פ

מעול משחררים בדברים לעסוק וביקשהו השחמט–העיון משחק התאים –ולזה

עמו לשחק הראשון.ונקראתי סיבוב הריי–לאחר הרבי שיחק"חשב לא הרבי כי צ

הריי הרבי שהוא כדי יזכה"כדבעי הרבי.צ זכה ואז נוסף סיבוב לשחק ביקש כך .משום

לר הרבי העניק זו בוטמאן'תמונה הביקור,זלמן .במהלך

מלך( )ימי

שנה"מ–ט"תש'ה ז

כ"י בחיי האחרון ניסן אדמו"א מהוריי"ק מהוריי:צ"ר ביחידות"הרבי שיחה אמר ,צ

לרבי מרבי קבלה שהם לדברים לאח.בנוגע נתפרסמו תחת"הדברים בקונטרס ז

י"הכתורת תש"שיחת ניסן ".ט"א
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שנה"פ–א"תשנ'ה ט

ח"ש צו פרשת :ניסן'ק

ודקה גדולה הגדה גם הסידור מלבד עמו והביא להתוועדות נכנס בתחילת,הרבי

החדש הניגון את שרו של,ההתוועדות הנברחים בעת החלטת את הרבי הזכיר בשיחה

וצדקה"ארה החינוך לענין בקשר מספר,ב החלטה ".י"צד"בגמטריא–104שהיא

ר השולחן על עלה השירה שהחיינו'באמצע בברכת רם בקול ובירך נימוטין הרבי,יוסף

ברכתו על אמן וענה רציני במבט בו צד.הביט מפרק פסוקים מספר קרא י"הוא

לעברו חייך והרבי לו,בתהילים ונתן תומה עד הכוס את לשתות לו והורה לחיים לו ענה

עוגה .פרוסת

ב ניסן"יו',יום :ד

י י:ל"הבוקר ניסן"קונטרס .א"תנש–א

ע הרבי מסר שחרית תפילת שיתקיימו"לפני להתוועדות יין וקנקן משקה קנקן המזכיר י

י הבהיר יום ומוצאי ניסן"בליל להרה.א כרגיל נמסרו והיין ר"המשקה רסקין'ת .דוד

לאוהל נסע .הרבי

מהאוהל חזר כשהרבי ומעריב,בערב מנחה לתפילת נכנס החדש,הרבי הניגון את .שרו

ויו שבת בתפילת הנמצא צדיק בתהילים כדקה הרבי עיין מנחה תפילת .ט"בסיום

לחלוקת המיוחד הסטענדער ליד ונעמד מבימתו הרבי ירד מעריב תפילת אחרי

גוארי"שנ'הר.הדולרים הרבי'ז את כשעיניו,בירך הרבי עמד הברכה כל ובמשך

כהנים"אח.עצומות בברכת הענדל הכהן יצחק הרב בירך .כ

בשיחה הרבי פתח מכן לברכות–לאחר כמענה חלוקת.ברכה הייתה השיחה בסיום

לצדקה .שטרות

מביהכ הרבי שהי"כשיצא גדול השלט על הרבי הביט הקיר'נ לאורך שלט'הי.תלוי זה

ממ טנק כל על העיר"שתלו לרחבי מחר היוצאים הטנקים שנת"אודות,ב חגיגת

כ להולדת אדמו"התשעים שליט"ק ".א"ר

לבנה לקידוש הרבי יצא דקות מספר הציציות,כעבור את נענע לבנה הקידוש בסיום

פעמים סביבו,כחמש לעומדים חודש"ואיחל גוט בידו".א הרבי עודד חזרה בדרכו

השירה .לחיזוק

אנ נשארו והת"בחוץ זמן'ש למשך ברחוב רקדו אשר שלח.שיחיו דקות מספר כעבור

ע עוגה"הרבי המזכירות השטרות(י חלוקת בעת ההולדת ליום לרבי מישהו נתן אותה

הלילה–)לצדקה של ההתועדות להר,עבור נמסרה ראסקין'והיא .דוד

י הערב יותר השלישי"מאוחר כללי המכתב המכתב,ל את צילמו ההדפסה לפני עוד

ע חסידים ההתועדות רגליו"עבור על עומד הגדול כשהקהל ברבים ללמודו .מ

ג ניסן"י',יום :א

ה של הרחבה עבודות התחילו ע770-בבוקר אנ"והידיעה לבבות את שמחה והת"כ 'ש
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ומעריב.בביתו מנחה לתפילות ירד דקות מספר לביתו(כעבור קטן קהל בהם,הכניסו

ה,רבנים מתלמידי וחלק ").קבוצה"שלוחים

כ ניגש מעריב אד"לאחר לשיחה"ק המיועד להסטנדר הקדיש,כ"לפנ(ש הסתובב,בסיום

וכו שהברכה וסימן הסטנדר'תהי'למזכיר [ליד אחר). להכריז:נוסח לגבאי שיורה צוה

ההכרזות ע"הר,את הכריז פינסון די"י ההתוועדות ב"ד ניסן ].770-א

הרה,כנהוג ר"בירך שי'ח כ'גורארי'זלמן אד"את אמר,ש"ק ברכתו דער"ובסיום און

זאגן זאל זיין גזונט זאל בריא,ושהרבי[=רבי רצון–]יאמר,שיהיה יהי כן בשעת".אמן

המיקרופון לעבר למטה כשפניו עצומות היו הרבי עיני .הברכה

כ החל שסיים אד"לאחר במילים"ק והתחיל דקות מספר שארכה שיחה לומר "ש לכל:

רצון,לראש יהי כן ...".אמן

כ את הענדל הכהן יצחק הרב בירך השיחה אד"בסיום כהנים"ק בברכת החל"אח,ש כ

אד"כ קונטרסים"ק בחלוקת י",ש ניסן"קונטרס ישאלך"מאמר–"א שנאמר"כי

הי,ח"בתשל קונטרס כל הי(דולר'בתוך הקהל'הדבר ).להפתעת

מ ארכה הי.לערך11:50עד9:45-החלוקה שקיבל לו"הרבא'הראשון איחל והרבי ג

"בחיוך פסח: פריילעכן און כשר כו".א שעברו שהדולר"אחרי להכריז הרבי הורה כ

לצדקה"המצו לתתו הוא בפנים .ב

הרי וכו"עברו ברכה מכתבי שמסר זייאנץ את'ל קיבל האם אותו ושאל אליו חייך הרבי

בחיוב?המאמר .וענה

הר עבר שנבנו'כן החדשים האוהלים של המפתחות שמסר נחשון את–דוד אחז הרבי

החלוקה זמן משך כל .המפתחות

החלוקה כמ"לפנ[בסיום שאל קיבלו"ז כולם האם ב,]פ והניף'הכניס לסידורו קונטרסרים

למעלה ועלה הקדושות .בידיו

להרבה אמר החלוקה "בעת כשר: פסח]א,און[ן'ַא ".פריילעכן

ל הלך רי770-הקהל לימד כשבתחילתה רבתית חסידים להתוועדות את"וישבו כ

הבוקר"אח,הקונטרס אור עד קבוצות קבוצות ישבו מזה(כ בין.והתוועדו)ויותר

רי דרייזין'ר,כ"המתוועדים ועוד,אברהם גרליק מענדל גרשון .הרב

ו ניסן"י',יום :א

בכו מודעה הייתה ע"היום עיתונים י"כ מטעם"ד ניסן ליובאוויטש"א של העולמי ".מרכז

ה מונח בסופו שלו הסידור כשבתוך הרבי ירד שחרית אתמול"מאמר"לתפילת .שחילק

הי[ כה'וזה חגה"מונח של הראשונים בימים גם כולל השבוע בכל הסידור בתוך ].פ"ז

אד"כ ל"ק היום גם נסע ב,"אוהל"ש ב6:40-חזר למנחה ונכנס הקטן7:10-לערך .לזאל

שבת" כ.8:00-ב"קבלת אד"כשנכנס החדש"ק הניגון את ניגנו לבחירי"ש ברית ".כרתי

דודי"ב כ"לכה אד"עודד מהרגיל"ק יותר זמן משך בחוזק .ש

הת התוועדו שבת סעודת מאנ'לאחר ב"וחלק הרה.770-ש ר"התוועד רסקין"ח .ד
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שנה"מ–א"תשי'ה ט

ב :ניסן'ליל

לכ'א אד"אמר מחר"ק לאוהל יסעו שמסתמא כ,ש אד"אמר ער"ק געווען בין איך ח"ש

געגאנגען,ניסן יאצט איך וואלט געגאנגען ניט דאן וואלט איך אמאל,אויב נאך און

טעג צען אין גיין איך הנ.דארף הצ:ל"ושאל ניסן"י(צ"מצד הרבי,)ג לו צוליב:ענה

פרטית א ענין'מיינע .דיקע

ו קדושים"עש',יום :ק

מחנוכה חודשים כמה כבר שליט"שכ,זה לאור"ק להוציא מאומה נתן לא י.א א"ביום

כ–ניסן הולדת אד"יום זיע'הי–ש"ק רבינו ציון אד"כ,א"על ביקש"ק נסיעתו–ש קודם

דלקמן–לאוהל הדברים בשמו :למסור

להתמסר שרצונם אלה זיך("כל אליהם")פָאלגן("ולציית")איבערגעבן שיאמרו מה ,כל

שאלות לשאול ע–מבלי אמם"יחתמו ושם שמם פתקא .ג

שחותמים להתיירא–אלה להם שרעקן("אין צו ווָאס ניט זיך הָאבן שלא,")זיי כיון

בבחינת שהם דברים השמימה"ידרשו לאידך,"לעלות ענין,אבל שזהו לדעת עליהם

משחק,רציני זַאך("לא ערנסטע ַאן איז געלעכטער,עס קיין את,")ניט לקיים ויצטרכו

.הבטחתם

לכ אדמו"כשמסרו שליט"ק השמות"ר כל עם הפתקא הפעם,א עוד :אמר

רציני,כאמור ענין ידרשו,זהו לא כי השמימה"אם ".לעלות

ד המאמר את מסר מהציון לאור"ובשובו להוציאו לגני באתי (ה כ. אשר ק"מספרים

המאמר"שליט כל את שם אמר וכיו,)א בדפוס ידפיסהו שלא הזהיר כמו,ב"אך אלא

מהשיחות"הר אח.ד ה"אולם את לו כשהראו בלאט"כ התואר"שער עם ק"כ"שמכינים

שליט"אדמו מליובאוויטש"ר כ,"א אד"נתן ע"ק הסכמתו את (ז"ש כי. הראשונה הפעם זו

שידפיסו"לע הסכים לא בלאט"ע השיחות"שער ).על

הר של שיח.י'ממכתבי 'כהן

שנה–ב"תשי'ה חמישים

א ניסן"י',יום :א

לכ מלאו אדמו"היום שנה"ק חמישים לאוהל.ר בחורים,נסע שלושה אליו נכנסו כשחזר

חברי דא"שהם חזרת המסדר לפניהם,"ח"ועד כב8:45בשעה.ודיבר לחדרו 'נכנסו

ד,מנינים מאמר לפניהם אדנ"ואמר תפתח'ה לפי".שפתי בחורים גם היו הנכנסים בין

חדקוב הרב שקרא יוניק(רשימה כהן,בערל ועוד,יואל ראסקין אליו"אח).ודוד נכנסה כ

שבת כל מאמרים שיאמר לבקש אברכים בכדי,קבוצת בכתב המאמרים שיהיו וכן

להדפיס לכך,שיוכלו פנוי הזמן שאין להם ור'ושר,ואמר גורודצקי גוארי'בנימין 'משה

מענה אין מכתבים על שאפילו מעצמם,טוענים לתבוע המבקשים שצריכים וסיים
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לעשות צריכים שהם .ענינים

הקהל–ג"תשי'ה שנה"נ–שנת א

ה לי',יום ניסן"אור :א

אנ דא"זקני מאמר לבקש נכנסו התכונן,ח"ש שלא להם דא,ואמר באחרון"ושיאמר ח

פסח זה"של לענין אריינפירן וועט ".און

שנה"נ–ז"תשט'ה ד

בתואר קראו לא מדוע מסביר ובו צבי בן ליצחק המפורסם המכתב מפני,"נשיא"כותב

העתידה הגאולה ציור בדימיוני להתרקם התחיל לזה קודם ועוד לחדר הלכי .שמיום

שנה"נ–י"תשח'ה ו

ג ניסן"י',יום :א

הצהרים אחרי האוהל על שעות,נסע כחמש שם .ושהה

לי ר"אור אצל התלמידים התוועדו ניסן שוויי'א שלום המדרש"ואח,ברוך לבית הלכו כ

שם .והתוועדו

הר גנזבורג'מאת הריש צבי

שנה–ב"תשכ'ה שישים

א ניסן"י',יום :א

הנשיאות–התוועד התחלת מאז ניסן"בי–לראשונה ר.א אודות שעשה'דיבר יוסף

שנה שישים בן כשנעשה דשנה",סעודה מכרת לר,"דנפקא דווקא .יוסף'והשייכות

מס על סיום הבן,פסחים'עשה פדיון על ודיבר,ודיבר הסיום בשעת בבכיות ודיבר

הגלות אריכות ד.אודות מאמר מות"אמר אחרי והריקותי.ה לנגן הניגון,צוה והפסיק

גדולה בשמחה והריקותי הניגון והמשיך רוסיא יהודי אודות שיחה א"לאח,ואמר נעמד 'ז

כ את ובירך החסידים אד"מזקני אד"וכ,ש"ק ד"ק מאמר עוד לומר התחיל גדול"ש ה

אמן .העונה

לקו עם בהתוועדות נכנס שהרבי ח"להעיר הק"ש בידו .'א

שנה"ס–ג"תשכ'ה א

ה י',יום ניסן"ליל :א

כ"הרש את בירך אד"ל כ.ש"ק לו אד"ואמר די"ש"ק אז העלפן זאל אויבעשטער דער

מיר בענטשט מען וואס ברכות בענטשט,אלע איך וואס ברכות די מקוים,און זאלן

הרש"אח.ווערן ביקש דא"כ שיאמר מהרבי ש"ל בליל לו.ק"ח קיינעם:וענה פאלט עס

אויס .ניט

תשכ ניסן כ"בחודש אמר אד"ג אפגערופען"ק זיך האבן וואס אחדים רק שהיו היינו(ש
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כ שוב היום אמר מעריב תפילת אד"לאחר שעה"ק רביעי שלושה שארכה שיחה בין.ש

כ הודה אד"הדברים ועכו"ק אותו המברכים לכל מיוחד"ש טוב מעשה שעשו אלה כ

זה ליום י.בקשר לקראת שנעשתה התניא הדפסת את הזכיר ניסן"גם ברחבי[א הודפסו

חדשות87.י.נ תניא ].מהודרות

כ חילק השיחה אד"אחרי לצדקה"ק שטרות .ש

ב נערכו ועצומה770-בלילה גדולה שמחה מתוך חסידים .התוועדות

שנה"פ–ט"תשמ'ה ז

ה :ניסן'ט',יום

יצאו יורק40היום ניו ברחבי .טנקים

הגדול :ניסן'י,שבת

של אחרות מילים על דיבר הראשונה ובהשיחה החדש הניגון שרו בהתחלה בהתוועדות

בהתחלה(התהילים ששרו המילים של).ולא המילים על אחר ניגון שרו השיחה אחרי

פ בשיחה"התהילים דיבר שהרבי .ח

הי שבת רעים'במוצאי הגה.התוועדות ר"בראשות .כהן.י'ח

א ניסן"י',יום :א

כ חילק שחרית אד"אחרי שעות"ק וחצי ארבע כמשך דולארים עודד,ש החלוקה בסוף

ל מתי"בידו כ"אח".עד כשנכנס לאוהל הלך אד"ז החדש"ק הניגון שרו תפילת.ש לאחר

קונטרס חילק ערבית ישראל"מנחה י"אהבת גיל שמעל אזלו,ג"לאלו הקונטרסים

לצדקה,במהירות דולארים שלושה בחלוקת .והמשיך

שנה"פ–נ"תש'ה ח

ה ניסן"יו'יום י–ד הבהיר יום ניסן"ערב :א

אדמו"כ שליט"ק הק"ר בביתו נמצא פרזידנט'א .שברחוב

הש בחזרת עמד שחרית נ.ץ"בתפילת העיר ברחבי טנקים תשעה יצאו התפילה .אחרי

.י

ע הרבי הודיע הו"בבוקר קונטרס"ד את מיוחדת בהדפסה ניסן"י"ל (א מוגה"שי" ל

בלילה לכאו)שלשום וערבית מנחה אחר בלילה זאת לחלק ורוצה השער,א"מאחר

צבעוני הדפיסו הקונטרס של והדפיסו,בלאט מיוחדים היו המאמר של בדפוס ניירות וכן

.עותקים5000כ

י י"לרגל ניסן תשמ"א התוועדות ספר ח"ל חכ,ג"ט שיחות תשמ"ספה,ח"ליקוטי ט"ש

י,ב"ח ניסן"קובץ פ–א בקאפיטל הספרדית,ט"ביאורים בשפה יום היום ספר,ספר

דעה" הארץ .ועוד"ומלאה

ב הייתה זה לכבוד"וושינגטון"ביום ניסן"י"מסיבה ".א

ל1:10-ב נסע לא,"אוהל"לערך טובות:'איחל ובשורות טובה ב.נסיעה לערך9:00-חזר
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צו"בש פרשת ב"י,ק אמר ניסן ד'ב גו"מאמרים ושבוע אכול ואכלתם תפילה"וד.'ה ה

פ(לדוד ).ו"תהילים

הרמב על הש"בשיחה שיום שמכיון אמר י"ם למחרת הוא ניסן"ק על–א להתעכב יש

אלו דימים לשיעורים המשותף .ענין

ש הי"מוצאי בשעה'ק התוועדות פעם הרגיל10:30עוד בשעה זמן(ולא שינוי מצד

).השעון

תשמ חיינו מבית ז"יומן

הקהל–ח"תשמ'ה שנה"פ–שנת ו

צו"ש פרשת :ניסן'ח,ק

כ1:30בשעה אד"נכנס להתוועדות"ק .ש

משקה בקבוקי ראשי,בחלוקת חב"לקחו אגודות עבור"ד"צעירי משקה בקבוק העולמית

החדש הטנק של הבית לע(חנוכת עתה זה נ"שנתרם הצדקנית הרבנית גם)ע"נ והכריזו

של התהלוכה י39על הבהיר ביום שתתקיים ניסן"טנקים אד"כ.א אם"ק אותם שאל ש

מספר של המשמעות מהי יודעים השיבו.39הם כ,כשלא אד"הסביר זה"ק שמספר ש

בל זה"קיים מספר להפוך יש כן ועל בשבת בעשייה אסורות שהן מלאכות אבות ט

מצוות39(לקדושה …)טנקי

ב :ניסן'י',יום

כ כשירד אד"בערב ערבית"ק לתפילת העליונה הקומה מן בביתו מזקני,ש כמה נגשו

ר"אנ ובראשם גוארי"שנ'ש כ'ז אד"שבירך החסידים"ק כל בשם .ש

אד"כ בברכה"ק השיב .ש

כ'א את בירך אד"הרבנים כהנים"ק בברכת האמיתית.ש שבגאולה הרבי והוסיף

עצמו,והשלימה הכהן אהרן מפי זאת ברכה .ישמעו

כ פתח ערבית תפילת אד"לאחר ההולדת"ק יום למבצע בנוגע בשיחה .ש

כ חילק השיחה אד"לאחרי לצדקה"ק שטרות אחרוכה,ש העצום,שעה הקהל ,לכל

.בביתו

החלוקה שנסתיימה כ,לאחר אד"נכנס שלוחים"ק לכמה מצות שם וחילק הסמוך לחדר ש

מצות קיבלו טרם כ.שמקומותיהם החל החלוקה אד"בגמר לשיר"ק לכם"ש והרקותי

העליונה"…ברכה לקומה חזרה עלה השירה את מעודד .וכשהוא

החדש9:30בשעה המבצעיים הטנק של הבית חנוכת היום התקיימה .בערב

וכ[ הדולרים בחלוקת שעבר הראשון ביום עבר הטנק נרכש שמכספו היהודי ק"אגב

בשבת"אד הקודש בהתוועדות אמר אשר את לפניו חזר השאר כשבין לו והודה בירכו ש

ל המספר ].…ט"אודות

ג ניסן',יום :יא

מי כללי הנמכתב לאור יצא ניסן"היום .א

8

מעות כראוי"י)שהכניסו ניסן .א

שנה"ס–ד"תשכ'ה ב

א ניסן',יום ט

אח ממצרים לנגן וצוה התוועד הרבי אח"שבת אלקינו הוא נפשי"כ דומי לאלקים אך כ

שרים( היו כעת שעד לך ידוע הפסוק)כמעט(בטח זה כי לאלקים אך התוועדות כל

ס ס"ואי,ב"בפרק מפרק צמאה ישירו מסתמא מכעת ד)ג"ה במאמר מיד זאת"והתחיל ה

העולה כי.תורת לילה כל שיתועדו בעד משקה בקבוק שמשאיר אמר ההתועדות בסוף

עה המדובר החודש"כפי מאותו יום שכל הכוונה השנה לחדשי לכם הוא ראשון )ניסן(פ

ר כענין תחנון"הוא בו אומרים לא ולכן השנה חדשי שאר על .ח

שכ שמעתם כבר אד"בטח אח"ק וגם פסח עד ניסן מחודש לילה כל שיתוועדו אמר ,כ"ש

אד"כ במוצש"ק כבר זה אמר ע"ש העבר הר"ק גם'י ההתוועדות בסוף זו ובשבת חדקוב

זה בעד משקה בקבוק ונתן זה את .אמר

אד"כ בי"ק לאוהל הלך ובי"ש ניסן ניסן"א .ב

מהר ממכתבים הבר'קטעים

שנה"ס–ה"תשכ'ה ג

ש מצורע"בהתוועדות כ,פ אדמו"אמר בלקו"ק אין ועכשיו שהיות ללמוד"ר מה ת

השבוע כמו,מפרשת הלקו"!חופש"הוא ללמוד הוא טובה השירים"ועצה משיר ת

שבועות פסח עניני על מדבר ומ,שברוב מצרים יציאת הפסוק.ת"זמן על שיחה אמר גם

בה" צדיק ('ישמח יא" סד כ,)תהילים אומר שנה שבכל אדמו"הגם על"ק השיחה ר

באחש רק ההולדת יום של תהילים .פ"הקאפיטל

וי"יוב ניסן"ד לאוהלא .נסע

הקהל–ז"תשכ'ה שנה"ס–שנת ה

שישי ניסן"י,יום :א

במנחה ה[אתמול ניסן"יו'ביום כ:]ד את הראשונה בפעם לראות אדמו"זכינו ר"ק

בהתרגשות,א"שליט היו שכולם באוהל.כמובן אתמול היה המנחה.הרבי לתפלת

בשעה להתפלל השקיעה.א.ז[6.45התחילו אחרי דקות מהר,]כעשר להתפלל וגמרנו

הרבי תפילת את לראות מהר.כדי די מתפלל הק,הרבי בעיניו סקר הקהל'הרבי ,את

מא אורחים'ושמעתי כשיש רק הקהל על מסתכל הרבי יום כל שהבחנתי,שלא מה

רבא שמיה יהא אמן משהו,כשעונים לומר ממשיך הש.הרבי אחרי"בחזרת הנה ץ

התפלה אחרי עד ועומד ממקומו קם הרבי כ"אח.מודים הלך אדמו"כ וכשחזר"ק לאוהל ר

י מצד משי סירטוק עם מנחה ניסן"התפלל ערבית7.20-ב.א לתפלת נכנס .הרבי

ר של הפרטי ברנשטיין'מיומן לייב יהודה בנימין אלתר
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שנה"ס–ח"תשכ'ה ו

ב ליום :ניסן'י',אור

פ שעברה שבת של רושם'מהתועדות אינני ולכן פרטים זוכר אינני אמר.צו בהפטורה

בסדור כמצויין ולא האשכנזים כמנהג הפסוקים אדה.הרבי נקט מדוע ביאר זו ז"בשבת

שה של התוס"בטעם כשיטת 'שהי'ג

א ונלחמו בכורות מכת שיהא ואמרו הפסח שוחטים מדוע לישראל שאלו שהבכורים 'נס

וז השני מצרים"עם למכה ע,ש שזבחו הטור כשיטת שניהם"ולא והיו מצרים של ז

ובגלוי.קהות בפועל הוא השני הטעם הב.כי הגדול'ובשיחה בשבת שיש המעלה ביאר

הראשונה הפעם לגבי אדמו"אח.עכשיו מאמר על מיוסד מאמר אמר מהר"כ סה"ר מ"ש

ע"תרכ צאתך"ח כימי הרש"ואח,פ ביאר ע"כ ז"י פרשה יקריבנו תודה על אם פסוק'פ

שמורה,ב"י למצה בנוגע שיעורר חוג איזה על השפעה לו שיש למי עורר .גם

שנה"ס–ט"תשכ'ה ז

הגדול :שבת

מא הבאים לנו ואמר התועד מא"הרבי לצאת אסור שהרי מיוחדת שיחה לחו"י אלא"י ל

וא ישיבה בחורי אנחנו והרי תורה ללמוד מנת צריך"על שכאן אלא לומדים ממילא כ

כמו תורה ביטול נקרא הקודם באופן הלימוד ואז יותר נעלה באופן תורה ללמוד

הגמ ת'שאומרת ת"מבטלין גם זה מגילה קריאת ולכאורה מגילה מקרא על אלא"ת ת

בפרד התורה שלימוד לא"התירוץ שהוא זמן שזה המגילה קריאת בזמן שייך לא זה ס

ומכ הרבה לחשוב וע"יכול בזה להעתמק וא"ש תורה ביטול נקרא זה שבאנו"כ כיון כ

ה את מוצאים בתורה ובמפטיר כח ישר לנו מגיע כזאת בצורה כח"ללמוד דהיינו"ישר

מש והוא זו לעבודה כוחות ז"נתינת ימים שבעת תצאו לא מועד אהל מפתח א"כ

יהי שזה ושינה אכילה כשצריך וגם מועד באהל להיות השבוע ימי שבעת כל 'שצריך

ע פתח שזה כלומר מועד אוהל ע"פתח בחירה יש ואמנם מועד לאוהל להיכנס אבל"מ ז

זה את ולעשות להתגבר כוחות התורה נותנת זה .בציווי

זאת השני)בקיצור(שיחה השיחה הגדול'היתה שבת בענין הרבי דיבר .ובתחילה

בפירש"ולאחמ שיחות כמה ובאגה"כ ב.ת"י בערך התחילה 'ולאחרי1.30ההתועדות

מעריב מאוחר ויותר מנחה תפילת למחרת.התפללו רק קידשוה ולכן נראתה לא הלבנה

י ניסן"ליל .ב

ראשון ניסן"י,יום :א

ס שני הישיבה של לזאל הרבי מהביה"הכניס למטה"ת מהזאל(כ שזה שיקרא –כדי

הרבי"הביה של הס)כ של המעיל הי"על מהרבי'ת מלאכי קרית בשביל שזה .כתוב

לאוהל"אח הרבי נסע ב,כ לקחו מנחה ולאחר מנחה התפללו בב"הס'וכשחזר ונסעו 'ת

וחזר כרגיל קצת ליוה הרבי ג.טקסים מנחה"אתמול לפני וכשחזר לאוהל הרבי נסע כ

היום מצות מצה שאפו שלנו מים עבור במים זכוכית כלי .מילא
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כ החל ההתוועדות אד"בסיום הרלוי"ק לאביו ההקפות ניגון את לנגן ז"ש .ל"צ

לערך שש בשעה נסתיימה כ"אח.ההתוועדות עשה אדמו"כ שליט"ק לבנה"ר קידוש .א

אנ-לאחר החלו והת"מכן י'ש הבהיר יום לרגל העוז בכל ולשיר ה"לרקוד ניסן .ו"תשמ'א

לביתו כ,בצאתו אדמו"דיבר שליט"ק ר"ר עם המכונית ליד לאה"א שנוסע פוזנר ,ק"ש

וכו טובה בנסיעה לכ"הנ.'וברכו אמר אד"ל לילדיו"ק ממנו ברכה איזה להביא שרוצה .ש

אדמו"כ שליט"ק ברכות:א"ר שתי לך אדמו"כ.נתונות שליט"ק הילד"ר מי שאלו א

בסמוך נינו"ר(שהחזיקו את החזיק וולף נינו"הנ,)א שזה אמר כ.ל שאל כך ק"אחר

א"אד את ר'ש מתי לאה'המזכירים נוסע ריבקין ענה'ר,ק"זושא בסמוך שעמד זושא

כ"מיד אד"שכאשר לאה"ק יסע עמו"ש הוא אף יסע ".ק

ראשון י,יום הבהיר ניסן"יום :א

מביתו בבואו כ,בבוקר אד"חילק משעה"ק ואחת אחד לכל לצדקה דולר עד10:30ש

מאנ.11:45 והת"הרבה כ'ש של הרגל מצב מפאת לקחת נגשו אד"לא הי.ש"ק 'הרבי

משי .לבוש

ראשון[ יום בכל הדולארים החלוקת התחיל שמאז לציין ].יש

אד"כ בשעה"ק לאוהל היום נסע כנראה[,לערך3:45ש שבועות ששה מזה ולראשונה

הרגל מצב כ]מצד אד"הלך למקוה"ק לכן קודם .ש

הרשנ בירך ערבית תפלת גורארי"אחר אנ'ז והת"בשם כ'ש אד"את בדבריו,ש"ק

שיהי גם נצח'הזכיר אד"כ.דידן בברכה"ק השיב .ש

שנה"פ–ז"תשמ'ה ה

ג :ניסן'ח',יום

הבהיר יום לקראת תבל קצוי מכל אורחים להגיע התחילו ניסן"היום ".יא

הי8:05בשעה וכן מעריב לתפילת נכנס את.אתמול'הרבי שרו לביתו שנסע לפני

וכ החדש אד"הניגון הק"ק בידו עודד השירה'ש .את

של החזית גדר את שיפוצו לאחרונה(770היום ).שהתרועע

השמועה כ"שאי:מפי חלק הדפוס לבית יכנס מחר לקו"ה של י.ש"ה לקראת יגיע א"וכן

אג א"ניסן חלק .'ק

החדש בניגון לבחור החזנים וועד עשו .לראשונה

ו ליום ניסן"י',אור :א

חדרו ליד אורכה שיחה אותו(אמר שיברכו הברכה,)אחרי שהתחיל כ–לפני ק"אמר

לאנ"אד אותו"ש שברכו גרמא:ש שהזמן הענין בודאי כוללת בתוך(ברכתכם בעמדנו

לפסח ההכנות מתחילים כאשר החג לפני יום לחה–)שלושים ושמח"האיחולים כשר .פ

ג למשך דולארים .שעות'וחילק

כללי מכתב לאור .יצא
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שנה"פ–ה"תשמ'ה ג

ב לי',יום ניסן"אור :א

אנ מזקני כמה נגשו מעריב כ"אחרי ובירכו אד"ש החסידים"ק כל בשם .ש

אד"כ בברכה"ק השיב .ש

כללי מכתב לאור יצא .היום

ד מאמר אמר צאתך"בהתוועדות כימי איש.ה עם קשורה אינה זו שהתוועדות דיבר

הזהב שלשלת כללות עם אלא הרמב.פרטי סיום עם קשורה זו התוועדות ואמר.ם"גם

הרמב דברי הרבי קרא הסיום ובעת הסיום"הדרן בה שהודפס מיוחדת חוברת מתוך ם

הי ספר החזקה"והתחלת ע.ד היובל"הזכיר הרמב850ד של לפעול"להולדתו זה ולנצל ם

אוה על וא"גם הרמב'ע של תמונתו עם בולים להדפיס הוא שיש"אע(ם"האופנים פ

לא"שקו או תמונתו זה אם שעי,)ט שמו או פתגם שמו"או את ישאו כולם .ז

הכנה ניגון לנגן הורה אדמוה.הרבי כלאפצי.ז"ניגון זשוריצי לש"ואח.ניע הורה שי"כ 'ץ

וכו"לנגן רצון ביהמ'יהי בשמחה"ואח".ק"שיבנה כי לנגן התחיל הרבי .ז

ע אחרונה"הזכיר ברכה מהמזכירות,ד יקבל סיומים שיעשו אלו שכל אמר צאתו ולפני

הרמב של בביתו הסיום מחגיגת לכאן שהובא מהמשקה הלילה עוד או בבוקר ם"מחר

י".פאס"בעיר לפני הדרן שהדפיסו הזכיר גם וכו"הרבי מקומות מראי עם ניסן ומי',א

לעיין יכול לעיין .שרוצה

ע לצדקה שטרות הטנקיסטים"חילק .י

לע[ האחרון ההתוועדות הייתה שזו לציין בי"יש התוועד שהרבי ניסן"ע ].א

שנה"פ–ו"תשמ'ה ד

ח חמישי :ניסן'יום

מהשעה20 למבצעים היום יצאו עד11טנקים מכ.בערב7:30בבוקר תשבה ק"יצא

י"אד של שההתועדות הווידאו למארגני תהי"ש ניסן .בשבת'א

ש :ק"ליל

של בניגון לשיר החזן החל דודי בימיו"בלכה אד"וכ,"יפרח בידו"ק הקהל את עודד ש

.'הק

פ קודש :ניסן'י,מצורע'שבת

כ1:30בשעה אדמו"ירד שליט"ק להתוועדות"ר לכבוד(א התוועדות זו היתה למעשה

ניסן"י ).א

לי החדש הניגון את לנגן החלו הקידוש ניסן"אחרי ה("א במהלך,")'רצית פעמים והרבה

כ סימן אד"ההתוועדות הק"ק ובראשו בידו השירה'ש .להגברת

רש בפירוש השאלות עם השיחה כ,י"אחרי אדמו"נתן שליט"ק משקה"ר בקבוק א

שבאוסטרליה בסידני חדשה ישיבה לפתוח מחר הנוסעים השלוחים מסר"כמו.לתלמידי כ

לר משקה תורה"בקבוק אהלי מהנהלת מרוזוב .מ

אד"כ הגדול"ק שבת מקביעות הלימוד על בהרחבה דיבר הזה"ש לחודש ".בעשור

10

שנה"ס–א"תשל'ה ט

ג י',יום הבהיר ניסן"יום :א

י לקראת חזרו שנתיים במשך באוסטרליה ששהו השלוחים ניסן"התלמידים א

שליט.מאוסטרליה לרבי הודיע הקבוצה"בבואם ראש ה,א גרינבערג'שי.התמים

מאוסטרלי,)'פתק'ב( עמו הרה'שהביא מאת לרבי ר"מתנה שי'ח –קלובגנט'איסר

טוב שם הבעל למורנו המיוחסות .תפילין

כך[ הוא בקצרה התפילין :סיפור

אדמו'לר מצאצאי לאישה נשוי והיה ברוסיא שהתגורר מבוגר אח היה פולין"איסר ר

הבעש של ברשותם"שתפילין היו אלו,ט תפילין שירש התגלגל .כך

עמו'כשר והתנה אלו תפילין אחיו לו מסר מרוסיא יצא מרוסיא,איסר לצאת יזכה שאם

שיצא עד אצלו פיקדון בתורת ח,הריהם כן"ואם לפני העולם מן יפטר הם,ו יהיו הרי

באוסטרלי.שלו היו שהשלוחים חי'בזמן לכל חיים שבק זה ירש,כמסוכם,איסר'ור,אח

התפילין .את

הדבר שנודע השלוחים לכ,התלמידים במתנה זאת שיתן ליבו על אדמו"דיברו 'ור.ר"ק

הסכים ע,אולם,איסר ימסרו שהתפילין והיא לו הייתה אחת ישירות"בקשה התמימים י

ע,לרבי המזכירות"ולא ר(י כתב גם של'וכך בואם טרם במכתב לרבי בעצמו איסר

לנ .).י.התמימים

התמ החזיק הדרך התפילין.ה'בכל את ל,גרינברג איך770-וכשהגיע ושאל לרבי כתב

לרבי ימסור הרבי?ומתי לו ענה כך שחרית,על תפילת .אחרי

שחרית תפילת כ,לאחר נסע אד"טרם לגן"ק נכנסו לאוהל חברי-ש כל התחתון עדן

הק.הקבוצה חדרו דלת את שמשאיר כדי תוך אליהם יצא במקצת'הרבי הרבי.פתוחה

כללי מכתב מהם אחד לכל ע,העניק משיחה פה"וקטע שענינו פסח וכו-ד של'סח ושטר

10$.

ה התמים מסר מכן לרבי.לאחר התפילין את ביד.גרינבערג התפילין את החזיק הוא

התפילין,אחת את ולקח בהתפעלות ידיו שני את הושיט תיכף הרבי רבי("אולם דער

תפילין די נעמן צו התפעלות מיט הענט די געשטעקט אויס לו,")האט "ואמר א:

כח יישר ]".גדול[=גרויסער

החדר לתוך חזרה הרבי נכנס מכן הק,לאחר רגלו באמצעות הדלת את !'וסגר

מעשה בשעת שהיו מהתמימים כמה ומספרים :מוסיפים

הבעש של אמנם אלו תפילין אם הסתפקנו חביבות,ט"תחילה באיזו כשראינו אך

ידיו בשני התפילין את נושא הרבי אחת,והתפעלות יד מסיר שלא כך כדי אפילו,ועד

הדלת,לרגע את לסגור אחת(כדי ביד גם להחזיק אפשר התפילין שקית את ,)שהרי

הק ברגלו הדלת את כשלעצמו('וסוגר נדיר של,)דבר התפילין הם אלו שאכן חשבנו

.ט"הבעש

אמר ובבואו לאוהל הכיור(נסע קצרה'שיהי)ליד להשלוחים.התוועדות צוה בהתוועדות

מאה'ולהת'מאוסטרלי לחיים"שבאו לומר ד.ק מאמר גו"אמר יום עשר עשתי ביום .'ה
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לי"ולאח הברכות על הודה וכו"ז ניסן וכמה.'א כמה אחת על לנגן התחיל צאתו .טרם

שנה–ב"תשל'ה שבעים

ראשון :ניסן'ד,ביום

ר בנו'כשנכנס עם ראסקין הבן,דוד את הרבי פאר:שאל מתנה א פאר מיר גיסטו וואס

הולדת יום ענה?מיין גמרא14הבן הדברים.דפיים את וכתב חייך .הרבי

י פעמים ששבעים וכתב לרבי נכנס בגמטריא"מישהו לו.770א ענה בך:הרבי תלוי .זה

לרבי'הר כתב ע,טלשבסקי פרק של המילים על ניגון לו בתהילים"שיש הרבי,א לו ענה

הניגון את יתקבל,שישיר אם .ונראה

י ראשון שביום הרבי הודיע רביעי או חמישי ניסן"ביום תתקיים8:30בשעה,א

.התוועדות

ובעיתונים ברדיו יכריזו שלא .ואמר

הרבי"האדמו את לברך שליח שלח מגור ל,ר ליחידות נכנס .דקות15-הוא

צו פרשת קודש הגדול,שבת ניסן"יו,שבת :ד

והאמונה'שרו משיח',האדרת של תורה בספר אלקינו'שרו,קראו .'הוא

צו,בהפטורה של ההפטורה לפסוק,אמר והשליכי"וכשבא נזרך ואמר,"גזי "דילג כה:

ד וגו'אמר בחכמתו חכם יתהלל ".'אל

התוועדות הקהל.היתה בין משקה בקבוקי חילקו להתוועדות נכנס שהרבי בכדי(לפני

לפסח ישאר ).שלא

בתהלים הפסוק אודות דובר הראשונה ה"בשיחה לעולם'בך אבושה אל (חסית פרק"

המדרש,)א"ע שאלת ביישנים,אודות אינם יהודים לעולם?האם היא שהכוונה והתירוץ

שאל.הבא גם:הרבי להיות צריך שזה ראיות כמה ועוד פשוטו מידי יוצא מקרא אין הרי

של,עכשיו הענין הוא שזה בחייך"ותירץ תראה ".עולמך

אודות דובר השניה בבכוריהם"בשיחה מצרים נקראת,"למכה שהשבת הסיבה שזו

הגדול לישראל,ושאל.שבת שייך זה מה היה,לכאורה שלא היה שהנס הוא הפשט אם

ישראל עם הספר,מלחמה מן חסר העיקר העולם.הרי באומות גם לפעול שצריך ,ותירץ

נח דבני מצות שבע לקיים צריכים ועשו,שהם לשחוט שה לקחו שישראל אז שהיה כמו

עושים אתם מה ישאלו שהם כזה להם,באופן א"ואומרים מיט און פשיטות בדרך

זו..."קאך לבירה מנהיג שיש ומבינים זה את קולטים הם בזה,ואז זה מלחמה .ועושים

עכשיו בעבודתנו זה,וגם ובפסח משיח מגיע שעות כמה שבעוד הרע להיצר שאומרים

וכו" הפסחים ומן הזבחים מן שם ".'נאכל

הפסוק על שיחה כעין מאמר וגו"אמר להזכיר לדוד מזמור אודות,"'למנצח דיבר

ס פרק בסוף הגאולה"המדרש שהיה שם שכתוב שאומר,ט זכירה של הענין למנצח"מה

הצאן".להזכיר את פזר כעס כשנתמלא בדיר צאן לו שהיה לרועה משל תירץ והמדרש

34

ושאל שם שיושבים "להזקנים גנראל: צווייטער מיין איז וואו הגיעו,"און הארגזים ,לבסוף

ואמר ממקומו קם "הרבי התניא–כ"א: ספר את לקבל לגשת אני לעבר"…יכול והלך

ר,היציאה האברך תניא חילק לידו.י.י'שם עומד הרבי את וכשראה לו,לברטוב נתן

דולאר בצירוף מהארגז ב(תניא שהיו מצא שניהם'הרבי את ולקח כ"אח)דולארים

הר שגם עד הרבי מה,חדקוב'חיכה ויצא תניא ספרי קיבלו ".זאל"והמזכירים

ע לזאל מחוץ החלוקה נמשכה להוביל"בנתיים הזדרזו המבוגרים והבחורים היציאות כל י

ענק משא מקרון הארגזים סמוך,את ברחוב .שעמד

הד נכנס הרבי משעה"אל למעלה כעבור ויצא וויס שליד.ר ובשדרה עמדו770ברחבה

והת"אנ הניגון'ש את ושרים וגו"ורוקדים אתה כי ונסע"'וידעו הרבי שיצא לאחר גם

התניא ספרי עם הריקודים נמשכו השירות.לביתו בכביש במכוניתו הרבי ראה,כשעבר

בילדתה מחזיקה הי,לילדה.אישה ביד'לא תניא הגבי,ספר שלו'הרבי התניא ,את

המכונית–וסימן שלך"–כאומר,מתוך התניא ".…היכן

ו ניסן"י',יום :א

הוא היום כי להרבי ואמרה קטנה ילדה הקופה ליד עמדה מביתו בבוקר הרבי כשהגיע

הולדתה לצדקה.יום מטבע לה נתן לאחיו.ובירכה,הרבי כי לרבי אמר אחר שגם–ילד

במקום היום–נכח שיהי"אופשערניש"עורכים לאבא איחל ושיזכה"בשעטומו'והרבי צ

טובים ולמעשים לחופה .לגדלו

לאוהל נסע הרבי יותר .מאוחר

מהאוהל הרבי באמרית,כשחזר והמשיך במכונית מה זמן עוד אליהו"ישב ".פתח

ל והלך הר,770-וכשיצא לנהג בידו הבייתה"סימן לנסוע כדי חוזר מיד שהוא קרינסקי .י

כללי מכתב לאור יצא .היום

שבת"לקראת ביהמד'הי"קבלת של המערבי חסידים"חציו להתוועדות מסודר ר

ש בליל בשעה"שתיערך זו.10:00ק התוועדות אודות להודעה במענה כתב הרבי

וכו" בהצלחה שיהא הציון על הרבי".'אזכיר בעידוד שונים ניגונים שולבו בתפילה

השירה להגברת בידו לשלום"ב.שסימן השירה"בואי להגברת ידיו בשתי הרבי סימן

רקיעים בקעה .והשירה

הפסוקים את כולם שרו התפילה תירא"בסיום הידועים"…אל .בניגונים

ביהמ שליד השני בחדר רבים חסידים התיישבו התפילה אחרי והתוועדו"מיד הקטן ד

י ניסן"לכבוד .א

בביהמד10:00בשעה ההתוועדות הגדול"החלה הר.ר לימד את'בתחילה מענטליק

מר הרבי של הכללי ניסן"מכתבו הר.ח התוועדו מהרבנים,כהן.י'בהמשך כמה ועוד

הלילה של הקטנות לשעות עד …והמשפיעים

שנה של רישומה ד"תשמ–מתוך
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ה :ניסן'י',יום

ל נכנס התורה קריאת התחתון"ג"אחרי טלישבסקי"רמ"ע ממכסיקו,ד משליחות ,שחזר

הרבי את לו.ובירך הודה כח:ואמר,הרבי של,יישר בברכתו מתברך המברך וכל

היקר"הקב על מרובה שתוספתו .ה

ב לרבי המתינו ערבית תפילת התחתון"ג"לאחרי אנ,"ע זקני של וכשנכנס,ש"קבוצה

ר הרב פתח צדקנו.פ.מ'הרבי משיח לביאת שנזכה בתקוה וסיימה ארוכה בברכה ,כץ

בברכה!נאו השיב אמר,הרבי השאר,שבה דברי,בין של ההלכתית המשמעות כי

שתהי"הרמב העתידה הגאולה אודות של'ם נגאלין"באופן הן בפועל–"מיד מיד ,הינו

ימים מספר מאשר פחות אח,…הרבה הוגהה ע"הברכה הרבי"ז .י

הניגונים שני את ברמקול להשמיע התיקשורת חדר החל ההתוועדות לפני שעה

הפסוק על וגו"החדשים אתה כי ".'וידעו

להתוועדות9:30בשעה הרבי החדש,נכנס השיר ניגנו .וכולם

בסידורו הניח והרבי פתק לרבי ונתן מישהו ניגש השיחות הר.בין נתן'וכן יאלעס

הרבי עם ושוחח הר,הפתק שעה'וכן רבע הרבי עם ושוחח .עלבערג

השני בחוק'בשיחה לקבעו שיש שתיקה של לרגע בנוגע הרבי מיועד,דיבר ושיהיה

הלימודים יום בפתיחת הבורא אודות לממשלת.למחשבה וברכה תודה הביע גם הרבי

וכו"ארה איחוליו על .'ב

מס'הי על וס'סיום ל.ם"הרמב'תענית ההכנות בדבר פסח"והזכיר ושאר"מבצע

.המבצעים

ד מאמר וגו'והי"ה"אמר בנך ישאלך ".'כי

מקום בכל התניא בהדפסת החשיבות על האלף,דיבר הוצאת התניא הדפסת על ,ובישר

כאו כי הוסיף ע"והרבי דולר של שטר ובצירוף זו הוצאה יקבל לצדקה"א לתת הרבי.מ

ע שיחולק הכולל"הוסיף אברכי להם[י יעזרו של,]והבחורים בצפון שיעמדו הציע והרבי

וכו"ביהמד .'ר

הכנה ניגון לנגן הורה אדמוה.הרבי הד[ז"ניגון כלאפצי].א"פ'בבא זשוריצי כ"ואח.ניע

לש שי"הורה וכו"לנגן'ץ רצון ביהמ'יהי ".ק"שיבנה

אחרונה ברכה אודות ציין"ואח,הזכיר מכוון,כ התניא החלוקת אודות לעיל שהאמור

וטף נשים .לאנשים

אחרונה ברכה שברך על"אמר,לאחר יעמדו הכולל שאברכי עד מקומי על אשאר

ס ארגזי את להם ויגישו להשאר–וכאמור.התניא'מקומם הגדול בטובו יואיל הקהל כל

המקומו א,על יותר',א'ולקום מקודם יסיימו מסודר,ואז ".ובסדר

דולר בני שטרות של חפילות וקיבלו התוועדות לבימת עלו הכולל בנתיים,חברי

קלה מהומה המדרש בבית הארגזים,נתחוללה יגיעו מהיכן ידעו לא שאל,שכן הרבי

שם"ברמקול קורא קרא!"מה מהנעשה",ושוב ידיעה איזה יביא מישהו בנתיים"!אולי

שע מהספסלים ירדו הבחורים שכל המזכירות חברי היציאות"סיימו סימן.ק.ב'הר.י

מהבימה לו,והכריז ואמר אליו פנה "הרבי וצועק: פה עומד אתה פנה"אח"…למה כ
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רועה ולא בדיר עז היה לא בדיר,ובמילא אותם ונתן הצאן כשהחזיר ענין,ועכשיו שזה

וגו" ציון יושיע אלקים הרועה,"'כי הזכיר להזכיר,ולא למנצח דוד אמר .לכך

ע הזכיר,כ"ושאל לא באמת סיבה,מדוע איזה לו היתה אכן את,ואם כעת הסיר מה

להזכיר יכול עכשיו שלכן היה,ותירץ.הסיבה הרועה ענין כן.שעצם לא היה,דאם לא

בדיר הצאן להיות וכו,יכול בשלימות זה שיהיה היא שבקשתו .'אלא

ד מאמר היה כך הזה"ה"אחר לחודש ו"פרש".בעשור בגדיו"ה"ד'ד'י את זוהר".ופשט

ל ול"בדף וכו"ד דאורייתא במלי דאשתדל נש בר כל תנינן הענין על .'ה

ליעקב שונא שעשיו הלכה ואמר יהודי מיהו אודות שהיה,דיבר כמו הוא שעכשיו אלא

שהקב לבן ביעקב"אצל יפגע שלא לו אמר .ה

"אמר טאג: מיין דאך איז מארגען ווי [=אזיי שלי" היום הוא שמחר גם,]מכיון היו

אחרות הלשון[לשונות מובא אחרת "ברשימה זונטאג: מארגן צו איז,בנוגע דאס וואס

א לעצמודאך חשוב ע,"]יום שמקבלים אלו תפילין"ולכן להניח זוג,ע להם נותן הנני

כשרות אחד,תפילין שקל שיתנו דכסופא נהמא יהיה שלא בכדי הברית,ואולם ובארצות

אחד שיודיעו,דולר לכסף הזקוקות הישיבה כל .וגם

גם אמר התפילין יהיו:אודות התפילין יומיים שבעוד וישתדלו הכתובת את שיקחו

.אצלם

שמורה מצה חלוקת אודות גם .דיבר

הרש ויקרא"השלים של מלכה,י להמלוה המזונות בשעה,ונתן ההתוועדות .5:40סיום

ע פרק על שהלחינו הניגונים שני ענה.א"ניגנו טלישבסקי של הניגון כתב(על כשהלה

לרבי כך חן):על .תשואות

למטה עבדא'ניגנו.מנחה הק'אנא בידו חזק משיח',ועודד של התורה בספר קראו

עליה קיבל .והרבי

יושב כשהוא הגדה התחיל.אמר וכמה'כשיצא כמה אחת .'על

כלליות יחידויות שני היו שבת מאנגליה,במוצאי לאורחים ספר.האחד לרבי נתנו הם

באנגליה נדפס עתה שזה .התניא

מהם אחד לכל החזיר ישראל,הרבי בארץ שנדפס תניא"ולר,תניא הרבי נתן יפה ז

בנו אביו'ולר,עבור עבור תניא הרבי נתן ליברמן ולא,יוסף בזה שילמדו להם ואמר

המדף על מונח .יהא

אנ זקני עבור השניה הורה'ר,ש"היחידות והרבי במקום היה לא דוורקין שמעון זלמן

לו בחדר,לקרוא מעט עוד נשאר הוא יצאו .וכשכולם

ראשון י,יום הבהיר ניסן"יום :א

לאוהל נסע .הרבי

ברחוב רב זמן רקדו מהאוהל לחזור עמד בשעה,כשהרבי מהאוהל הגיע ,8:30הרבי

אי שהגיע ביותר הגדול הקהל אז היה הנראה ל-וכפי .770-פעם

משקה חילקו ההתוועדות לפסח,לפני ישאר שלא .כנראה

לשיר הפסיקו כסאו על כשהתיישב ורק לשיר המשיכו להתוועדות נכנס .כשהרבי
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בברכה'והתחיל ארוכה'פותחין ברכה מהיין,ובירך שתה מכן .ולאחר

תורה עמל מלאכה עמל שיחה עמל אודות דובר באריכות הראשונות שיחות ,בארבעה

הדרגות בשלושת להיות צריכים ישראל שס,שכל תורה"הואיל נמי תורה של .ד

ד עשר"ה"מאמר עשתי ".ביום

פסחים מסכת רוסיה.סיום יהודי אודות היתר בין יהודי,דיבר .ומיהו

מאד נחוץ שזה אמר מצה שמורה חלוקת להרה.אודות מכוסו יין ר"מזג שמואל'ח

.לויטין

ע יפתחו השנה שבמשך מכך"אמר יפחדו ושלא חדשים מוסדות אמר.א לכסף ובקשר

מעשר השביעים.שיתן לשנת בהכנס לנוח צריך שעכשיו ההצעה אדרבה,ושלל אלא

.'וכו

הכנה ניגון זשוריצע,בבות'ד,ניגנו הק,ניע בידיו חזק ועודד ממקומו קם כשיצא.'הרבי

לנגן וכמה'התחיל כמה אחת הק'על בידיו חזק .'ועודד

ב בערך הסתיימה בוקר2:20-ההתוועדות .לפנות

שני ניסן"י,יום :ב

וכו ומושלים ממשלות שמיצגים משלחות הרבה להרבי שיצגה.'ניגשו משלחת כשנכנסה

הרבי,גויים גויים"אמר כל אותו לגוי,"ואשרו בנוגע גם מברכיך ואברכה כשנכנס.ואמר

חביב'הר אחרון אחרון הרבי אמר העכט יצחק .משה

הקהל–ד"תשל'ה שנה"ע–שנת ב

שלישי ניסן"יו,יום :ד

למנחה3:25 אורחים.נכנס הרבה עמדו כולם,בחוץ על הסתכל ניגש.והרבי מנחה אחרי

חורגין יצחק הרבי מעט.אל הסתובב בי עליו,הר החדר,הביט לכיוון .והמשיך

ב שמחר הודיעו התוועדות8:30-בצהרים אווירת,תהיה מיד השתררה הבחורים ובקרב

וריקודים .שמחה

למעריב9:35 .נכנס

לבנה10:50 לקידוש יצא דרום,הרבי לצד הביט.ונעמד הקידוש נוסח את שהתחיל לפני

שוב,בלבנה הביט הברכה את שבירך שולי.ולפני את מנער לבנה הקידוש בסוף

.קטן-הטלית

מ12:30 הבית770-יצא אנשים,לכיוון למספר איחל חודש"ובדרך גוט ".א

רביעי י,יום הבהיר ניסן"יום לכ"ע,א שנה אדמו"ב שליט"ק א"ר

לג12:00בשעה נכנסו גרליק"בערך מענדל גרשון של ובנו אשתו התחתון נתן,ע והרבי

כלליים4לאשתו ומכתבים פסח של ומכתב,הגדות הגדה לבנו נתן .וכן

לאוהל3:40 פתקים,יצא לקרוא והתחיל המשקפים את חבש למכונית כשנכנס .ומיד

למנחה7:50 ונכנס מהאוהל אותו.חזר ובירכו לרבי החסידים זקני ניגשו מנחה ,אחרי

קצרה ברכה הרבי אמר שסיימו .ואחרי
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וכו שמקשים כזו במדינה נמצאים שהם מהם ללמוד עלינו ועכ'ולכן אלו עניינים ז"כל

כ התוועדות וכל"עושים חסידית התוועדות שיתוועדו ולכן הרווחה במדינות שיעשו ש

משובח זה הרי כ"אח,המרבה מזג אד"כ לנגן"ק וציוה לכוסו מהבקבוק קאזאק"ש "האפ

אד"וכ אח"ק כפיים מחה כ"ש התחיל אד"כ אחת"ש"ק חזק"על כפיים .ומחה

ולאח"אח אחרונה ברכה בדבר הכריז יהי"כ שזה ואמר לכוסו יין הוסיף להמשך'ז

התחיל.ההתוועדות נייעט"וכשיצא הק"נייעט השירה'ובידו להגברת נסע"אח.הורה כ

שרו אחת"לביתו השירה"על להגברת חסידים"אח.והורה התוועדו מענדל'ר(כ

ור'ר,פוטרפאס מרוזוב רסקין'שלום הבוקר,דוד אור ).עד

מהר שיחי'יומן 'קורנט

שנה"פ–ג"תשמ'ה א

ה לי',יום ניסן"אור :א

אנ מזקני כמה נגשו מעריב כ"אחרי ובירכו אד"ש החסידים"ק כל בשם .ש

אד"כ בברכה"ק השיב .ש

שהי'הי יהודי על סיפר הדברים ובין יאכטה'התוועדות החובל)ספינה(לו רב על ופעל

המזרח"ע[ איפה פעמים הרבה אותו ששאל ומהניגו,]י עולם בורא .אודות

ארה לנשיא והודה ההולדת מיום ההוראה על דיבר לברכותיו"גם מס'הי.ב על 'סיום

ד.מגילה מאמר צאתך"אמר כימי הכנה.ה ניגון אדמוה,ניגנו ה[ז"ניגון פ"בבא ,]א"ד

זשורצי .ניע

ביהמ"אח שיבנה ההגדה בנוסח לומר נהגו שיש הזכיר אדמוה"כ של בנוסח אבל ז"ק

הסדר,אינו לליל ההכנה בימי שנמצאים מכיון ל–ולכן שיבנה"התחכם"יוכלים ולנגן

הסדר עריכת לפני אחרונה.עוד ברכה אודות הזכיר .כן

ע לצדקה שטרות הטנקיסטים"חילק לנגן.י התחיל צאתו בשמחה"טרם ".…כי

כללי מכתב לאור .יצא

שנה"פ–ד"תשמ'ה ב

ג אד"ט,יום ש"ז

ל8:00בשעה הפורים לימי שהגיעו האורחים להכנס החלו כללית"בערב לשם,"יחידות

ביהכנ לכן קודם הוכן הקטן"כך והספסלים,ס השולחנות ממנו .והוצאו

לרחבי ישיר בשידור תועבר השיחה כי הורה שהרבי מהמזכירות הודיעו לכן קודם שעה

.העולם

ח גרעון בכך שאין כללית היחידות בעניין דיבר וכו"הרבי אדרבא אלא .'ו

י,בסיום לקראת לכאן נסיעה אודות מאשתקד הוראתו על הרבי ניסן"חזר מי,א כי ואמר

נר לו לגרום עבור"שרוצה להוציא שתכנן ההוצאות מסכום חצי לצדקה יתן אמיתי ח

פסח,הנסיעה בעניני הידור תוספת עבור ישתמש השני י,ובחצי ניסן"את אמר–א

כאו–הרבי במקומו"יחגוג .א
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לקרה6:20בשעה הי(ת"יצא ימי'ועדיין של הסירטוק לבש לביתו ונסע המשי בגדי עם

כ"אח)החול אל נכנס אד"כ ד"ק בדקו"ש וויס כ.ר יצא שגמר אד"לאחרי ב"ק לביתו -ש

וכ7:25 לאלוקים הרנינו אד"שרו הק"ק בידו הורה השירה'ש .להגברת

ב ניסן"י',יום :ב

לעיל[ נזכרו מביתו]חלק למקווה11:25הגיע הנוסעים12:05נסע את ובירך צדקה חילק

דולר קיבלו נסיעתם על פתק שהכניסו לאלו המזכירות"ע(וכן בביתם)י לתת בכדי

.לצדקה

מהמקווה ושמח12:50חזר כשר ופסח טובה בנסיעה הנוסעים את ובירך צדקה .נתן

לאוהל לאלוקים"שרו3:10נסע ב,"הרנינו מהאוהל לאלוקים"שרו7:20-חזר ,"הרנינו

אח נוסעים שרו"בירך למנחה ירד לאלוקים"כ השירה"הרנינו להגברת הורה .ובדרכו

התפילה זמן כל ה,עמד את אמר קדושה לעבר.'נשיא'לאחרי הסתכל התפילה אחרי

נאו"והתחיל)כרגיל(הילדים משיח וואנט תפילת".ווי לאחרי קצרה התוועדות על הודיע

למעריב.מעריב התפילה8:05יצא לאחרי נוסעים בירך וכן נוסעים .בירך

י,8:20-10:30התוועדות של להתוועדות בנוגע וכו"דיבר שהגיעו ניסן רק'א שזהו

וכו לבד שאפי"וי'פנימיות שכל'א לראות צריכים ולכן התניא ספר מצד חיצוניות שזה

וכו טובות החלטות בפועל למעשה בנוגע לפנימיות יבואו להוציא.'העניינים שיראו

וכיו תורה"קובץ חידושי של ח,ב וכו"ולא בגאוה וכו'ו תורה מצד תורה דיבר.'אלא וכן

אד"כ הביטול"ק מצד דווקא אלא כסף להרוויח בכדי מהר שיתפלל יחשוב לא שאדם ש

ואח התפילה לפני יתבונן ויהי"שהוא יתפלל מפני'כ וזהו בעסק יצליח אז בעצמו שפל

ה שע'שכך מפני ולא וכו"ציוה לו ויאמינו בעסקיו יצליח יתנהג שכך לכל'י ההוראה וזהו

בני מצוות שבע בענין יתבוננו שבו מיוחד ליום מהקונגרעס שנקבע שזה מזה ואחד אחד

ה נתן שכך כדי ע'נח נקבע וזה בחירה להם שאין גויים החליטו וזה הדברות י"בעשרת

אחד אחוז אולי זהו זאת שרואים כמה ועוד זו)1%(הקונגרס מדינה יושבי זהו"עכ.מכל פ

לכאו כנ"הוראה .ל"א

כ אד"ואמר ג"ק לא"ש יש שאם לבי'כ ילך שלא עונה"דין לא ואם לרב ילך אלא גויים ד

וירד כאילו דברים שיעשה ולא לישון לרב יתן ולא פעם ועוד פעם עוד שיבא לו

תי איזה יגיד שעוד יהודי של זאת'לפרנסתו עשה כ…מדוע על"כי שחושב מפני מגיע ז

ה שכך מפני ולא הפרטית ודעתו ידי ועוצם לרב'כחי ללכת צריך אז כי .ציוה

ד"אח שיחה כעין מאמר אמר וכו"כ עניא לחמא הא .'ה

כ ההתוועדות אד"באמצע מרוסי"ק המשקה של מהבקבוק מזג שוב בהתוועדות('ש גם

י מרוסי"של שהגיע מיין השתמש ניסן ואח)'א יין שקיבל"והוסיפו לכך בנוגע דיבר כ

כ שלפני משמחת (התוועדו(שעות6-7-הודעה קיבל) מהאוהל שחזר אחרי אמר

ברוסי)ההודעה חסידים הצ'התוועדו של ההילולא שזהו פשוט וענו מדוע אותם צ"ושאלו

14

להתוועדות9:30 ירד הגביע,הרבי מן מעט הראשונה,טעם בשיחה התחיל אחרי.ומיד

קונין שלמה של החדש השיר את לשיר התחילו חזק,השיחה לנגן בראשו סימן והרבי

לחיים.יותר שיאמרו הורה אנשים לחיים,לכמה שיאמרו בידו וסימן חייך במהלך.ולכמה

לכולם לחיים ועונה הקהל כל על מביט הרבי .הניגון

ד מאמר ודור"אמר דור בכל .ה

מס על בכורים-מגילה'סיום לתענית בנוגע לו–ודיבר נוגע שזה בקביעות–והזכיר

זו .שנה

מצה מבצע על הרבי דיבר השיחות בזה,באחת שעוסקים לאלו כח ישר כך-אחר.ונתן

שעושים דבר כל שלפני מהקב,אמר לבקש בהצלחה"צריכים שיהיה לפני,ה וגם

ויצליח הזולת על שיפעל להתפלל צריך מבצעים היא.שעושים לתפילה –ההקדמה

מצלי" והדר לעני פרוטה צדקה,"יהיב .נתינת

הרבה עודד והרבי שמחים ניגונים ניגנו ההתוועדות חריפה.בכל אחת שיחה היתה

יהודי מיהו של בענין ההתוועדות.מאוד לצאת,]12:15[בסיום שקם לנגן,לפני התחיל

גאלתנו" ציון"במנגינת"ממצרים יושיע אלקים ".כי

הרבי של לחדרו נכנס ההתוועדות השעה[אחרי גדולה,]1:15עד קבוצה עם קונין שלמה

מלוס שהגיעו גדולים גבירים וכמה שלוחים מהשלוחים,לס'אנג-של אחד לכל נתן והרבי

ר-אחר.100$ולגבירים10$ לחדר נכנס ומיידנצ'כך העכט .יק'שלמה

ההולדת ליום לרבי שנתנו המתנות לחדרו:בין חדש אד"כ.סטענדער מהם"ק שאל ש

זה עם אעשה מאדמוה,מה הסיפור אדמוה"וסיפר עם עם"ז לעבודה בנוגע א

.השטענדער

בחדרו המונח התורה לספר קודש עתיק[וארון הפטרות ספר שזהו התברר זמן כעבור

תורה ספר ].ולא

ספרים thought-מ)כרוכים(שבע for the week]השבוע אחרת"כ]מחשבת בשפה .א

אד"כ למעשה"ק ומדיבור לדיבור ממחשבה שיביאו להם אמר מה,ש עם יסתפקו ולא

ע בהתוועדות"שעשו כמדובר .ע

לביתו השירה,כשיצא את ועודד לשיר לנסוע,התחילו כבר והתחיל לרכב כשנכנס ,וגם

לעודד .המשיך

ב השלוחים התוועדות .770-בלילה

ה ניסן"י',יום :ב

כ אדמו"כשנכנס למנחה"ק א,ר המתנות'קרא שיעבירו בחורים לכמה המזכירים

כ מחדר השלוחים אד"שהביאו להספרי"ק כ'ש אד"של .ש"ק

ר של פרטי ז'מיומן דובער ויבדל"שלום שור ר"ל שי'ח סוסובר מאיר 'יצחק

שנה"ע–ה"תשל'ה ג

א ניסן"י',יום :א
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לאוהל נסע טנקים.הרבי תהלוכת התקיימה אנ,היום שקנו הטנק ד"גם עמד"בראזיל"ש

ובעה.שם בחורים מאוד רקדו מהאוהל הרבי בחוץ"כשחזר הק,בתים בידיו הרבי ',ועודד

אנ זקני נכנסו מנחה הר"לאחרי ובראשם כ'ש פנחס הרבי,ץ"משה את ז"לאח.ובירכו

א הר"ואח,המזכירים'נכנס תתקיים,חדקוב'ז מעריב שלאחרי הודיעו ובצאתם

בשעה קצרה .9:00התוועדות

כאו את הרבי בירך ההתוועדות ההולדת"בתחילת יום לכבוד לו שאיחלו .א

וגו"ניגנו מקדם מלכי שלאח,"'ואלקים הנ"ובשיחה פסוק הרבי ביאר מאמר.ל"ז ואמר

לבנך"ה"ד ".והגדת

מתנות"לאח ליתן שלוחים ניגשו היה.ז theהראשון new awardלייכטער"'שהי"

ע בזה,scalpterי"שנעשה התעניין והרבי הענין כל לרבי הסביר מהשלוחים'א.והאיש

א מצוין אלו בתים של צד כל ועל מכסף תפילין של בתים להרבי .מהמבצעים'נתן

לרבי"לאח נתנו הייןdecoratorז ב.עבור שיחלק א'אמר חיטים'דולאר מעות .עבור

בעיניהם כטוב בו שיעשו דולאר,והשני משתי יותר יקחו שלא ע.ואמר י"חילק

הם"טאנקיסטין"ה האם כמה ".טאנקיסטין"ושאל

ברמב"לאח שיחה עוד הרבי אמר אודות"ז ולהראות"ם מאמין".לראות אני לנגן ,ציווה

.ופרצת

ב נכנסו ההתוועדות ופ.מ(בחורים'לאחרי אחיינו)זלמנוב.פערמאן עבור מצוות וקיבלו

בוואשינגטון הרבי באה(של ).ק"היום

שנה"ע–ו"תשל'ה ד

א ניסן"י',יום :א

לאוהל נסע בשעה.הרבי היתה אנ"ולאח7:00מנחה זקני נכנסו הרבי"ז את ובירכו .ש

א"לאח יצא שתהי'ז והודיע הרבי מחדר בשעה'המזכירים .8:30התוועדות

כו מברכיך ואברכה אודות לדעת',דיבר צריכים הגלות בזמן שגם זאת ואודות

האדם בהרגשת תלוי החירות ענין עיקר כי הגאולה בחודש אודות,שנמצאים ודיבר

האחרונים"יוז"הגביר בימים שהי)ו"תשל(שמת ימיו2לו'שהגם כל חי דולאר מליארד

הי כי לנכסיו'בפחד במבצעים,משועבד השתדלות אודות מס.ודיבר על סיום 'עשה

כ.פסחים ניגון לנגן אדמו"ציווה מוהר"ק עמיך,ש"ר את על,ניעט,ופרצת,הושיעה

כמה כמה ויצא"לאח.אחת בשמחה כי לנגן התחיל .ז

הר נכנס התוועדות שי'לאחר הק'שמואל לחדרו לקבל'ארקוש בכדי בגורל זוכה בתור

אנ בשביל מאנגלי"מצות אדמו"כ.'ש אמר"ק מ"ר ושמח כשר בשורות'חג הערן זאל

הקודש בעבודת ".טובות

שנה"ע–ז"תשל'ה ה

ב :ניסן'ט',יום

י"בקרה לכבוד שהגיעו האורחים הגומל ברכו ניסן"ת שבאו-א מהקבוצה קצת בניהם

כ בצל אדמו"לשהות שליט"ק השנה"ר במשך ללימודים .א

30

ג שכן ואמר כאן הנמצא האנשים"שבישראל שיצאו אחרי לקבל הנשים ירדו כ

לכן בלבולים,מקודם לעשות שלא ג.בכדי מדוע בלימוד"והסביר חייבות הנשים כ

אח יארוך"החסידות זה יבלבל וכשזה יבלבל רק זהו כי ידחפו שלא הפעם עוד אמר כ

זמן תניא.יותר כמה יפסיקו'חילק אזי ידחפו שאם ואמר הפסיק ובאמצע יותר)לחלק(ס

שירגעו נהי(,טוב לא עוד מוחלט'עדיין כ)סדר התיישב אד"ואז שכו"ק ואמר שלא"ש ז

תניות יחלקו לא לדחוף שוב'וכשנהי,יפסיקו נעמד דחף לא אחד ואף מוחלט סדר

לחלק [והמשיך אדמוה. ניגון כשניגנו עוד לכן א"מקודם ניגש מקליפורני('ז וויס )'אולי

אד"וכ רפו"ק לו אמר אח"ש מילים כמה ועוד כ"ש אמר אד"כ לא"ק יוכלו'ש המזכירים

לעבור.כן-!!לעבור ג!!?יוכלו השני מצד לעבור"האם יוכלו סכנה!?כ סכנה!?בלי !!!]בלי

שבישראל אחרון עד יקבל אחד כל כי ידחפו שלא ולכן אחד לכל שיש אמר לכן ומקודם

לאח מיד הי"ובאמת מסודר'ז אד"כ.סדר לכאו"ק וחילק קומתו מלא עמד לקח"ש תניא א

למקבל ונתן לשמאלית והעבירה הימנית פנים.בידו בסבר זאת שיקבלו בשיחה ואמר

הי ובאמת יפות פנים בסבר זאת שנותנים כמו אד'יפות פני על לראות מין"אפשר …ש

שכ כאילו אד"היו אליהם"ק חייך .ש

הי שיקחו בכדי העיניים מול התניא את הראה הרבי קטנים שכ'לילדים קטן אד"ילד ש"ק

וכ נישקו הוא ואז התניא את אליו אד"הקריב חייך"ק ד.ש כ"כשניגש וויס אד"ר ש"ק

ק פני על מיוחד ובחיוך עמו ודיבר יד לו שכ'לחץ כמה עוד אד"היו את"ק להם נתן ש

הק כ.'ידו הספורטאי אד"כשניגש לו"ק אמר לכן מקודם השירה להגברת בידו הורה ש

מילים בק,כמה כדרכו התחיל ובידיו'והוא הקהל לעבר ולהסתובב כפיים למחות

וכ הקהל את אד"להמריץ השירה"ק להגביר בידו המשיך [ש כ"אח. לו נתן אד"כ ש"ק

אד"כ]תניא הק"ק בידו הורה בשירים'ש השירה ציון"להגברת יושיע אלוקים ובניגון"כי

וגו" בשמים לי שכ"'מי ראיתי לא שירים בשאר אד"אבל הגיב"ק …שהוא'א'הי.ש

לכ אד"ואמר עניינים"ק כמה כ…ש לו אד"אמר תניא"ק תלמד לך שני…ש עברו

כ"אח.גויים,שוטרים חייך אד"כ לא"ק ע'ש לו כרגיל"ואמר הגויים שעברו וקיבלו…ז

.תניא

אד"כ בשעה"ק התיישב השעה3:45ש עד לחלק של4:55והמשיך התור שנגמר לאחרי

כ קם אד"האנשים הק"ק בידו הורה בחיוך ממקומו יצאו'ש מצד(שכולם מידו העביר

לשמאל לשיר)ימין תצאו"והתחיל בשמחה הק"כי ובזמן'בידיו השירה להגברת הורה

כ עשה ואז לשיר נעמדו אד"זה התחיל"ק כולם כמעט שיצאו לאחרי שיצאו בידו שוב ש

עומד כשהוא לנשים למזכירים.לחלק הכריז עד…באמצע יצאו ואז כולם שיצאו

השעה…שאחרון עד להם וחילק התיישב שעה כחצי לנשים שחילק אמר6:10לאחרי

ושמח כשר פסח ואחת אחת (לכל התניא. שאר עם לעשות מה כ'שאלו וענה3000-ס

מהאוהל שיחזור לאחרי את.שיענה שישנו רק בזול אותם שימכרו אמר שחזר לאחרי

י של ניסן"התאריך י(,א וכתבו התאריך את ניסן"שינו )).ג
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ועוד .העלבערבג

כ נגשו השיחות לכ10-20-בין ונתנו אד"אנשים וכפי"ק לחיים ואמרו ובירכו יד ש

שכ אד"הנראה הק"ק בידו להם הראה אח'ש והם הקהל לכל לעבר"שיאמרו אמרו כ

שכ כאילו היו אד"הקהל עמם"ק דיבר אד"כ…ש להרבה"ק חייך כרגיל,ש יאלעס הרב

לכ אד"נתן וכ"ק מכתב אד"ש הסידור"ק בסוף שם ישנם(ש מכתבים שנתנו עוד היו וכן

צבעוני דף הי(שנתנו זה מה יודע וכ"אח)).'איני דף נתן הוא אד"כ בסוף"ק שם ש

כ לו אמר שמסר ואחרי אד"הסידור מכ"ק ביקש ואז לחיים שיאמר אד"ש שיקרא"ק ש

כ כעת הזה הפתק אד"את בעיון"ק קרא אליו"אח...ש חייך כ.כ ששרו שירים ק"בכמה

הק"אד בראשו מעט נענע ד'ש לעבר ופ"בעיקר וייס כ"ר אד"א הק"ק בידו לו הראה 'ש

הדופק בדיקת ומחה…על שעמד הספורטאי לעבר וכן הזמן כל כפיים ומחה עמד הוא

כ.כפיים בגבורות אבוא אד"וכששרו ד"ק לעבר כפיים מחה ואח"ש וייס לעבר"ר כ

הק)אברהם(הספורטאי ידיו השירה'ובשני להגברת כ.ל.מ.הורה אל אד"ניגש עם"ק ש

א עוד וכן ברכה לבקש לחיים לכ"הרש.'כוסית ואמר נעמד אד"ג באמצע"ק לחיים ש

לרש הסתירו וכ"ההתוועדות אד"ג לצד"ק זזו ומייד חזק הסתכל ניגש.ש העלבערג הרב

כ עם אד"לדבר מדאי"ק יותר האריך לא אך כדרכו .ש

הנ שכ"מחמת מה כל את זוכר איני אד"ל עכ"ק דיבר א"ש בשיחה הייתה הנקודה 'פ

בברכה פותחין הרמב.בענין הולדת יום אודות הולדתו,ם"הזכיר יום שידוע רק ,שלא

חצות לאחר שהייתה גם הרמב'הי.אלא על ד.ם"הדרן מאמר צאתך"אמר כימי .ה

הי והתוכן המדינה מנשיא מכתב שקיבל וכ'והזכיר לחינוך אד"בנוגע דיבר"ק ש

לומד המחונך אחרת אישית דוגמא להיות חייב שהמחנך כמה עד החינוך על באריכות

לרעה רק כו.ממנו הרי דמיו איבוד על דואג שאדם לכך בנוגע וק"דיבר על"ש שידאג ו

ימיו הפי.איבוד תומ'ולא קיים לא כי רגע שמאבד שצריך"אחד אלא רגע באותו צ

דבר שום עשה ולא מחייו שעבר זה לרגע אד"כ,לדאוג להאריך"ק רוצה שאינו אמר ש

ואח הקהל את יעייף שזה אבל"מפני המעשה יום זהו למחר כי יאריך שלא אמר כ

.כדלקמן…לבסוף

השער"אח עמוד את בו שיש תניא אחד לכל ניתן הרי שדובר למה נוסף הרבי אמר כ

התניא כל תניא'של להדפיס יצטרכו מעט ועוד ויקרעו בהם שילמדו בכדי שהודפסו ס'ס

לימוד מרוב יקרעו אלו כי יהי.חדשות אף'וזה לכאן שהגיעו לאלו תודה להכיר בכדי

סוכ אבל אחרות לסיבות פלוני"שבאו של כבוד מפני בזה יש אחד…ס לכל אתן ולכן

ג יקבלו האנשים שיקבלו ולאחרי לצדקה דולר וכן תניא שרוצה ג"ואחד כי הנשים כ"כ

וכו האלוקות בידיעת מחוייבות אד"כ',הן בשעה"ק סיים שמחוייב3:00ש מי ואמר

אחרונה ברכה יאמר אחרונה .בברכה

בירך אחרונה ברכה הגפן"אחרי פרי מצד"אח"בורא שיעברו סדר לפי שילכו אמר כ

יקבלו כולם כי ידחקו שלא ומבקשים שני לצד משנה.אחד ואין ודולר תניא יקבל אחד כל

אח או קודם נפק"אם ואין בזה"כ יהי,מ היפך'ושלא שזהו בחפזון"בלבולים לא כי

דקות,"תצאון כמה יקח שזה משנה אחרון,ואין לקחת שיבא עד יותר עוד יחכה ואני
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קרה טובות"אחרי בשורות ושנשמע טובה בנסיעה לנוסע ברך כשר,ת הפסח ובחג

.ושמח

הרש נכנס כ"בערב לחדר אד"ג .דקות20-ש"ק

ג :ניסן'י',יום

אד"כ הר"ק עם דיבר מהבית הגיע ע'ש קליין דקות"בנימין כמה המכונית .י

כ3:30בשעה אד"נסע ע"ק שעמד לילד נתן וכשנסע לאוהל לשים"ש כסף המכונית י

בשעה,בצדקה מהאוהל .לערך7:10וחזר

שבאו השדה שבערי והשלוחים מהאורחים להתמלאות הזאל התחילה מנחה בתפילת

הבהיר יום א,לכבוד אמר מנחה לכ'אחרי אד"המזכירים שא"ק לאה'ש ברך"נוסע ק

כ אד"אותו ושמח"ק כשר הפסח ובחג טובה בנסיעה .ש

כשכ אד"בערב י"ק לכבוד החדש הניגון את ורקדו שרו הביתה נסע מקפיטל"ש ניסן א

כשכ"ע אד"ו השירה"ק על הגיב לא יצא .ש

י למשך"לרגל אורחים מאות הגיעו ניסן מאנגלי,שעות24א קבוצה ,מצרפת',הגיע

הפסח,י"ומא,ממונטריאל לחג לביתם חזרו רובם השדה ערי .ומשאר

י ב"בליל התוועדו ניסן הבוקר770-א אור עד הלילה החוי,כל השלוחים'הי'בעיקר שכל

להתראות זה ביום זכו שנים עשרת יחד התוועדו ולא נתראו התוודו,שלא התמימים

הבוקר אור עד שלהם המשפיעים .עם

ד הבהיר-א"י',יום :ניסן-יום

כ העיר לרחובות יצא הבהיר יום כ40-במשך השתתפו טנק ובכל 20-טנקים

בהנחות,טענקיסטים ותפילין מזוזות הרבה מכרו יום שע,באותו הישראלים י"במחלקת

א"צאגו ושכל הבהיר יום אודות וחומר מכתבים שלהם מכירים לכל שלחו ע'ח ע"שיקבל

ע'א יכתבו המבצעיים לכ"מעשרת אד"ז שי"ק ויקבל ע"כמו,ש שקבלו אלא להניח"כ ע

של הנחה קיבל מזוזות או אנשים,אחוז40תפילין ומאות גדולה בהצלחה עברה המבצע

ע א"קבלו מבצעיים'ע עשרת .או

לג נכנסו מנחה הת"אחרי אנ'ע כ"זקני את וברכו אד"ש ברכו"ק שהם הברכות ועל ש

כ אותם אד"בירך :ש"ק

און" אלע די געבן זאל איבערשטער מ-דער נאמען וועמס און,כלל?רעדט'אין

בפרט"לכאו .א

הקב של בברכתו מתברך המברך כל פון אופן א העיקר"אין על מרובה שתוספתו ,ה

והפרטיים הכלליים ענינים אלע אין ישראל,הצלחה כלל פון ענינים אלע אין וואס,און

דעם אין טאן קען איינער .ובהרחבה-יעדער

ושמח כשר הפסח והרחבה,חג שמחה מתוך זיין זאלן פסח צו הכנות די גרייטן,און און

גאולה השנת צו אורה,זיך שנת תורה,און שנת .ביז
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טפחים מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב טובות בשורות הערן ביאת,און צו ביז

ממש בקרוב צדקנו ".משיח

א בירך מנחה ושמח'אחרי כשר הפסח וחג טובה בנסיעה .שנוסע

בשעה כרגיל התקיימה ערבית .7:00תפילת

כ9:00בשעה אד"נכנס להתוועדות"ק שבאו לאנשים חייך להתוועדות הי,ש 'הבימה

והעירים המדינה של מאנשים אד"כשכ,מלא עירית"ק לראש עליכם שלום נתן נכנס ש

ר יורק דקות?.א'ניו כמה איתו ודיבר בהתוועדות שנוכח .בים

אד"כשכ אנ"ק וחשובי לרבנים הצדדים לכל הסתובב התיישב וכו"ש אליהם'ש ,וחייך

הי הקודש'הזאל הארון עד מלאים היו הספסלים לקיר מקיר לרגל,מלא הגיעו בעיקר

וכו שלהם הנכבדים עם ובאו השדה בערי שנמצאים השלוחים כל .'ההתוועדות

הא שיחה לכ'אחרי אד"ניגש הר"ק במונטריאל-הירשפורג'ש הרבנים 'הר,מראשי

ג-?.פ בניו הרבנים שנים,רסי'מראשי עשרות ברדיו היומי הדף את ק"כ-.והלומד

כמ"אד לו אמר לחיים"ש להגיד הר"אח,פ ניגש בפילדפי-ייאלס'ז הרבנים .'מראשי

כ"אח קרא אד"ז אח"ק אותו ודיבר למזכירות א"ש ניגש ודיבר'כ העיר לראש המזכירים

.אתו

הב שיחה לכ'אחרי ומסר יוארק ניו עירית ראש אד"ניגש מתנה"ק אד"וכ,ש דיבר"ק ש

עליו וחייך דקות כמה גאלדין"אח,אתו האריסון ניגש העיר-כ )קאנטראלער(מבקר

יוארק ניגשו"אח,דניו אייבראמס:כ בראנקס-מר עיריית בראנקס(ראש מר).פרעז

ברוקלין-גולדין איזור יוארק).ברוקלין,פרעז(נשיא ניו מדינת ראש של נציג

כ-קערי-)גאווענער( עם ודיבר שייעוויץ אד"מר דקות"ק כמה ראש.ש של נציג

שאף מר פענסלווניא בנ'מקונסלי.מדינת לווין.י.הישראלית צבי .מר

משכנובר"כמו וסף ניגש ישראל(כ של הרכש משלחת הביטון-)ראש משר ברכה הביא

פרס דיניץ;שמעון שמחה בושינגטון ישראל .ומשגריר

הג שיחה והשלוחים'אחרי המברכים שאר מדנצ'ר:נגשו לכ'שלמה מסר אד"יק ש"ק

ברכה קציר:מכתבי אפרים מר המדינה ומכל,מנשיא רבין יצחק מר הממשלה מראש

הכנסת חברי וכל .השרים

לכ'ר מסר פינסון אד"יהושע מדלי"ק ע'ש שנמסר מר"מירושלים ירושלים עירית ראש י

קולק .טדי

לכ שמסרו ברכה אד"מכתבי מאססאטשטשעס"ק ממדינת ר"ע-ש השליח ישראל'י

ועוד שיקאגא.דערען ומעירית דאילינאיס ר"ע-ממדינת השליח מסקוביץ'י .דניאל

וואשינגטון הר"ע-ממדינת השליח לויטין"שד'י גו.ב נשיא(ה'רגי'ממדינת מדינת

ר"ע-)ב"ארה השליח בלומיג'י אנג.שלמה דלוס העיר אנג'מראש לוס ומעירית -לס'לס

ר"ע השליח רייטשיק"ש'י קונין'ר.ד ראטנר.שלמה דענסינא.מר השליח"ע-עירית י

לויטענסקי'ר .אברהם
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גדול כהן יוחנן של דורדיא.שנה בן של הלבושים הם שאלו הרבי אד"כ...ואמר ש"ק

הלבושים והיכן האורות,שאל עבור רק מועלת תשובה ודיבור.כי במחשבה זהו .הכל

צ ובשומעים"והעיקר בו יפעלו ושהדברים למעשה שיגיע [ל אומר... כשיהודי ואמר

ה כדבעי תהילים לקבל"קאפיטל זוכה יותר"כלים"ה ].נעלים

שיחה'הי כעין וכו"מאמר לחודש ".'בעשור

כ"אח מנחה התפללו אד"כ לפנ"ק לתורה עלה בקרה"ש ישב בחזרת"כ התיישב וכן ת

לאחרי"הש השעון'מודים'ץ על אמירת(הסתכל מפני היינו"אולי קדיש")עבדים אחרי

כ התיישב אד"בתרא היינו"לומר.ש"ק וכן"עבדים פעמים וכמה כמה הפסוק באמצע

שגמר אד"כ,אחרי בראשו"ק לנענע והמשיך בסידור הסתכל אחרי…לחשוב–ש

כ התחיל אד"התפילה אחת"ש"ק אד"וכ"…על השירה"ק להגברת בדרכו הורה .ש

ב ירד ורקדו7:10-למעריב לאלוקים"שרו אד"וכ"הרנינו השירה"ק להגברת הורה .ש

א ברך מעריב תפילת חב'אחרי הר שהחיינו)פרידלנד.א](בומי[ד"מנחלת ברכת

בהוב ענה והרבי הזה לזמן והגיענו ואמן"וקיימנו כ,ש הבדלה אד"אחרי עד"ק חיכה ש

לשיר התחילו ואז כוס רוב ישתה לאלוקים"שהמבדיל אד"וכ"הרנינו הק"ק בידו הורה 'ש

השירה כ"אח.להגברת נסע אד"כ שרו"ק לביתו השירה"הרנינו"ש להגברת והורה

ב"אח לרקוד המשיכו עד770-כ והתוועדו ישבו ההתוועדות על החזרה שהאיר(ולאחרי

הבוקר)השחר .אור

א י'יום הבהיר ניסן"יום השמונים'-א אד"לכ'שנת ש"ק

אד"כ מביתו"ק הגיע א10:10ש בצד לנשים מצ'הצדיע שרו"ולילדים שני בצד ה

לאלוקים" אד"וכ"הרנינו הק"ק בידו הורה השירה'ש ד"בגעה.להגברת עמד וייס"ת ר

וכ בידיהם צדקה וקופות בנותיו שתי אד"עם דקות"ק כמה עמו דיבר .ש

מנחה לתפילת הי"ביהכנ3:15ירד וכ'ס להתוועדות אד"מוכן על"ק במקומו עמד ש

קרה של ילדים(ת"הבימה בכינוס כ)כמו התחיל התפילה אד"לאחרי וואנט"ש"ק ".ווי

פ"אח הכניסו וברכו"כ כללי כ]כץ.פ[נ אד"את כ"ק ומענה אד"ש יו"ק יצא.מוגה-ל"ש

ב ר7:00-למעריב עם דיבר כ'ובדרכו ליווי אד"בערל לתמונות"ק בנוגע לו אמר ש

שבתמונה':שנתן התוכן מה התמונה מאחורי כתוב לא .?'מדוע

יצאו יורק81היום ניו בחוצות .טנקים

אחה משעות מהשעה"כבר ולערך מקומות לתפוס התחילו הי6:00צ למצוא'כבר קשה

הי כבר הגיע שהרבי ולפני להתוועדות טוב ל'מקום להיכנס המתוכנן,770-קשה כפי

ל מחוץ אוהל מסך770-שיעשו על הרבי את ויראו שם יהיו להיכנס יוכלו שלא ואלו

ענק והרוח,ווידאו הקור מפני אך חבלים ומתחו יתידות תקעו כבר בבוקר ]שלג[אמנם

הכל את הי"וכנ.פירקו בהתוועדות מאוד'ל א'הי770ו...צפוף מקצה הרבי.לשני'מלא

קודש ארון לצד לעמוד קרוב מערב[ישב לכיוון העמוד בצד ישב בהתוועדות]תמיד

וכו ציבור ואנשי חשובים אנשים רבנים נ:ביניהם'השתתפו עיריית יאלעס.י.ראש ,הרב
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המילים"הש על ניגן וכו'ץ בשמחה הניגון''שתעלינו בימיו'את אד"וכ'יפרח הורה"ק ש

הק המילים'בידו על כששר וכן השירה השבת'להגברת יום מוסף אחד'ואת הניגון את

ברוסית יודע נאשה"מי הש"דרושבא כשניגן השירה להגברת הורה שלום"ץ"וכן "שים

של שמחתכם"בניגון שרו".וביום התפילה וואנט"אחרי אד"וכ"ווי להגברת"ק הורה ש

.השירה

אד"כ1:30-5:25התוועדות לא"ק הורה שי.ש טוב גדולה'שם כוס על לחיים וכן.לומר

אד"כ הק"ק בידו קרא רוצה.י.לי'ש שהרבי וחשבו לו קורא שהרבי הבין לא הוא העכט

וכ משקה בקבוק ושמו משקה אד"בקבוק הק"ק בידו עשה להוריד'ש וכשרצו ביטול אות

כ אמר הבקבוק אד"את אח"ק ישאר שכבר כ"ש העכט הרב ניגש אד"כ לו"ק נתן ש

מילים כמה לו ואמר לחיים נפולות':לומר פנים עם מולי יושב אתה אתה(חמוצות-מדוע

אותי מבלבל (כמעט פנים) חמארעטע של?)פאר החג לשמחת בנוגע מודאג אתה

זה!?המוסדות את שיממן אדם לי זה(יש את שיממן אדם על .')דאגתי

כ נתן ההתוועדות אד"לאחרי לר"ק והמזונות הבקבוק את ירוסלבסקי'ש .משה

וכמה"כששרו כמה אחת כששרו,"על שעמדה"וכן אד"כ"והיא בראשו"ק הורה ש

א לעבר השירה וכששרו'להגברת כפיים ומחה בגבורות"שעמד בראשו"אבוא הורה

ד'הק לעבר השירה כפיים"להגברת ומחה שעמד וייס הניגון.ר את וואנט"כששרו ווי

נאו אד"כ"משיח במהירות"ק כפיים מחה .ש

א כ'בשיחה אד"דיבר שצ"ק ממ"ש הוראה בבכוריהם"ש"ל מצרים כ"שג"למכה

שג בכוריהם את הכו הם עצמם מצריים"המצרים בענייני כשעוסקים צריכים"עוה-כ ז

ר וכמו לקדושה באמתמדוברובנה'נחמי'לעשותם הייתה ספרה וכל חשבון שעשה

הס ולבסוף באמונה ומתן משא שעשה וידע מלבדו"ספרה עוד אין היה הי.ה זה כל'כי

אפי העולם'עניינו בענייני .כשעסק

ב כ'ובשיחה אד"הוסיף יציאמ"ק לאחרי הוא שהחידוש למעלה"ש של באופן שנמצאים צ

הי שזהו הגבלה זהו גבוהה יותר דרגה לגבי הרי והגבלה שעברו"ופרצת"ענין'ממדידה

הירדן בא.את הוא אותו'וכן משבח והשני והגבלה ממדידה למעלה של באופן שהוא

שהוא לשבח שמגיע צ"ניק'ופרצת"עד הרי במבצעים כעת עד שעסק כמה עד ל"הרי

מזה למעלה פ"אח.כעת פרק כל את הסביר הרבי יסביר'כ שאם ואמר שבתהילים

ל כבר יגיעו נקודות82-באריכות יאמר רק ל.ולכן בנוגע למו"וכשהסביר אמר"ילעגו

צועקים וילדים ויהודים בגלות גלות'שנמצאים א'דאלאי טוב'וישנו הוא שהגלות שצועק

בשם זאת אומר תורה"ועוד ומכופל"....דעת כפול חושך כמה עד רואים אמר.וזה וכן

מגיל לבנו להרביץ לו אסור שאבא הוא ה13שהדין של בנים שאנו אמת והן 'שנה

וכו בנו של הנעלמים כוחות לגלות כדי הגלות ענין השיעור'וישנו כמה עד הרי.אבל

מ יותר עברו בגלות19-כעת מוכים שאנו שנים ....מאות

שכיהן גדול כהן יוחנן על בהתוועדות דיבר לק80הרבי ליכנס והצליח סימן"שנה ק

ועכ'שהי משהו צדוקי"בו נעשה לבסוף לר.ז בנוגע עולמו"וכתוב קונה יש דורדיא בן א

עבירות הזמן כל עשה הרי עולמו איזה ושואלים אחת ה,בשעה זהו שעולמו 80-אלא
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לכ"כמו מסרו אד"כ זהב"ק מפתחות לכ'ר:ש מסר פרדקין אד"יונה דעיר"ק מפתח את ש

לכ.סנדיאגי מסרו פאליטשנקא ומר וימגארטן דוב אד"הרב חדשה"ק מהישיבה מפתח ש

עיירס מדנצי'ר).ארגנטינה(בבוניס חב(ק'שלמה כפח עירית לכ)ד"ראש אד"מסר ש"ק

אביב תל מעיר לציון.מפתח מראשון גן'מדלי.מפתח רמת בני'ומדלי.מעיר מעיר

.ברק

לכ"כמו מסרו אד"כ וקובצים"ק ספרים לכ'ר:ש מסר סודק אד"נחמן כרכים"ק שני ש

אנגלי תרגום עם הספרדים"שד'ר.-סאנסינא-'מהתניא קהלת ואנשי העכט ב

לכ מסרו אד"דקווינס כת"ק ספרים עתיקים"ש לכ'ר.י מסר פרשן אד"אברהם ג"ק 'ש

מכ ושיחות ממאמרי אדמו"כרכים שליט"ק לוי"ע-.א"ר ספריית שע"י צאגו"צ וכן"י ח

רש ביאורי לכ'ר.י"מסר מסר ראסקין לייב אד"יהודה יצחק"ק יוסף אוהלי תהילים -ש

מרוקו אד"וכ,הוצאת שי"ק התניא שימסור גם לו אמר שם"ש ניגש,ל דקות כמה אחרי

התניא את ומסר מרוקו-שוב .הוצאת

לכ"כמו מסרו אד"כ פלפולים"ק קובץ אסטרלי:ש השלוחים אוהלי',התלמידים תלמידי

ממיאמי,תורה הגדולה ישיבה מוריסטון,תלמידי סיאטל,תלמידי ישיבת תלמידי,תלמידי

סינטענטי בריונוא,ישיבת ישיבת ר"אח,תלמידי ניגש ישיבת(מענטליק.מ'כ ראש

בנ"תו לכ.)י.ת אד"מסר מ"ק קובץ את תורה770-ש .ומחוברי

לכ'ר ניגש מלמד אד"שמואל לכ"ק ומסר אד"ש חוברות"ק ע"שי"ופרצת"ש צאגו"ל ח"י

ר העורך ניגש ריבקין'וכן .מאיר

לכ נגשו אד"הרבה מעטפות"ק ומסרו ברכה,ש ומכתבי המתנות את מסרו שכולם אחרי

הק לחדרו אותם והעלו שקיות לתוך הכל את המזכירים .'הכניסו

לכ ומסרו רוסיים ציירים שני ניגשו מסרו שכולם אד"אחרי מכ"ק ציור אד"ש מסגרת"ק ש

גדולה לכולם,מאוד זה את והראו זה את הרימו אד"כ,הם את"ק שישימו ורמז חייך ש

למטה אד"כ,זה לחיים"ק להגיד להם אמר .ש

לכ"אח ומסר ברז יחק מר הצלם ניגש אד"כ זה"ק את ופתח שצילם גדולה תמונה ש

לכולם,לבד להראות התמונה את הרים הוא אד"כ,וכן להגיד"ק לו ואמר עליו חייך ש

.לחיים

הק כפיו ומחה השירה להגביר בראשו רמז לא"כמו',בניגונים כפים מחה פעם'כ שכל

כ ממול כפיים אד"מוחה .ש"ק

לכ'ר ניגש עלבערג אד"שמחה כ"ק עם ודיבר אד"ש דקות"ק כמה עוד"אח,ש ניגשו כ

לחיים ואמרו אנשים .כמה

ד מאמר ואמר ניגון לנגן וגו"צוה אותו תאכלו וככה .'ה

לנגן תשב:צוה פרזות ז,ניגון וכמה,ארצי'נייע כמה אחת אמר,על תצאו בשמחה כי

קם אחרונה הקברכה ידיו בשתי ועשה השירה'ממקומו .להגביר
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הי[ הייתה שזו לציין ההתוועדות"יש בשעת מתנות קיבל שהרבי האחרון ניסן ].א

ה ניסן"י',יום :ב

בשעה"קרה בזאל התקיים ד12:30ת ביום שהגיעו י'הרבה הבהיר יום ניסן"לכבוד א

הגומל .ברכו

אד"כ לאוהל"ק נסע מהאוהל7:10בשעה,ש לכ,חזר נכנסו מנחה אד"אחרי הר"ק 'ש

הר והר"ז'חדקוב דבורקין חמץ'ש למכירת גורדצקי .בנימין

מכ'ר משקה בקבוק קבל ראסקין אד"דוד להתוועד"ע-ש"ק כדי המזכירות .י

שנה"ע–ח"תשל'ה ו

ב ניסן"יו',יום :ד

ארה מרחבי אורחים הרבה הגיעו ומחו"היום שנסעו"ב והבחורים השלוחים וכן ל

שונות ועיירות בערים השיר.בשליחות את בשקט לשיר החלו מעריב תפילת לאחר

הא"החדש פלא-אתה עושה כ,"ל אד"אך הגיב"ק לא כ"אח.ש יצא אד"כ בכדי"ק ש

את לשיר הקהל רוב החלו ושוב לביתו הא"ליסע כ"ל-אתה עשה אד"והפעם כמה"ק ש

הק בידו השירה'פעמים להגברת חזקה הר"אח.תנועה החל את'כ ללמוד מענטליק

שי בער"המכתב הת"ל עם יחד והאורחים והשלוחים ניסן את"ואנ'ח ללמוד ישבו ש

.המכתב

ר10:30-ב החל להתוועד.י'לערך .כהן

ב את שאלו יגישו.ק.היום באם יודעים ולא היות להרבי מתנות להכין וענה,באם

מסתמא ידעו ומחר זה בעניין יודע לא הוא .שבנתיים

ע החדשה רצפה את להרכיב גמרו חדשה"היום רצפה על ילך שהרבי בכדי המעלית ,י

ונקיה .יפה

שב והמרווח החדש במטבח השנה יאכלו שהבחורים סט1418-מתכוננים .פרעזידענט

כ של ההולדת יום לכבוד מסיבה עשו אד"בוושינגטון ע"ק והוחלט שם"ש מלוכה אנשי פ

יהי"שי– ניסן ל'א מוקדש זו החינוך"בשנה ".יום

ג ניסן"י',יום :א

אנ זקני נכנסו מנחה תפילת לג"לאחר הת"ש כ'ע את אד"וברכו הי"ק המברך 'הר'ש

כ פנחס אד"וכ.ץ"משה קצרה"ק שיחה לאמר הואיל .ש

כ9:00בשעה אד"נכנס מעריב"ק לתפילת .ש

כ9:30בשעה אד"ירד להתוועדות"ק מישראל.ש כמה לכאן שבאו בנוגע לדבר התחיל

א של פרטי בענין לבכות('להשתתף התחיל ולהשתתף…)כמעט להמשיך שזכה

וכו היהדות הפצת שונות.'בפועלת וממדינות מערים אורחים הרבה נכחו .בהתוועדות

אנשים לכמה רמז הד–בניגונים רעזניק"ובניהם הר"כמו".לחיים"לומר–ר שוחח .ש'כ

כ עם אד"עלבערג אד"כ.ש"ק מאמר"ק ואמר המאמר שלפני הניגון את לשיר הורה ש
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פרטים ששכחו להיות יכול כי שעברה שנה שלמדו במה הב.להסתפק על'ובחלק דיבר

לי לכאן לבא בנוגע לשאול וירצו ששואלים לאלו פלוני"תשובה של לכבוד בנוגע ניסן א

חצי שיתנו אלא בגופים בנשמות לכאן דווקא שיבואו לא זהו הראוי הכבוד הרי פלוני בן

לחג ההכנות לצדקה השני,הכסף התורה'וחצי הפצת לענייני נסיעה הכרטיס של

וצ לזה להתכונן צריכים הרי בפסח כי וביתו"והיהדות איש בביתם"וע.ל שישארו .כ

יהי וכולם חסידית התוועדות מצד'ויעשו הוא"כאן שם אדם של שמחשבתו שמקום

מו"נמצא דורינו נשיא עד נשיאינו מרבותינו חסידות והחלטה"ויאמר בנגלה וענין ח

י,טובה ההילולא ליום כשבאים וכיו"וכאמור כסלו ההילולא"ט בבעל תלוי זה והיות.ב

עימי"וי פלוני בן פלוני עם תלוי ניסן בזה,א דעתי את אמרתי שיוכלו[הרי מה את

לי המתאים הכבוד את בי]לעשות שכעת וכמ"בפרט שזה הולדת יום זמן הוא ניסן ש"א

וכו שעבר במה התבוננות זמן ואחד.'רבותינו אחד כל עם לדבר זמן וכן)ביחידות(ואין

א לציון ללכת המנהג הרי שלאחריו המתאים"יום הכבוד את לתת יכול לא אני כ

וכו"לכאו ישראל מבן כנ'א שיעשו .ל"ולכן

ה :ניסן'ז',יום

לקרה בפ10:10ת"יצא ברש'דפדף עיין תשא"ואתחנן בכי ב....י מנחה לתפילת -ירד

מקום3:25 אין הקטן ובזאל אורחים הרבה והגיעו בכינוס.היות הרבי שדיבר מה אף על

וכו"צ סיבות כמה מפני אורחים יגיעו שלא האחרון ישנם"עכ'ה אורחים הרבה מגיעים ז

אפי וישנם תירוצים מצד'עם אלא תירוץ ומקורבים...בלי שלוחים מאות ישנם אמנם

כ של השיחה בגלל הגיעו אד"שלא עפ"ק בחריפות יותר שהתבטא כפי עוד מה"ש י

שתליט הרבנית א"שסיפרה שסיפר וכפי אד"שכ'א בואו"ק על שהודיע אורח על שאל ש

השיחה לאחרי הגיע !...?האם

תשרי בחודש כמו גבוהה בימה הותקנה שבת הגדול–לקראת הקהל .בשביל

י"י לכבוד וכו"ל השערים צילומי עם תניא ניסן חח"לקו',א י,י"ש שנת"קובץ ניסן א

ניסן'קונט,השמונים יא במס,מאמרי וביאורים חידושים בספר"ח,שבת'לקט משיעוד ב

ועוד .התניא

פר"ש י'ק הגדול שבת :ניסן'צו

ב שחרית לתפילת לא10:00-ירד זיין'ס(המזכירים'הודיע א)וועט פאראן סאיז

והאמונה"שרו)כרגיל(פארברענגען כ"האדרת אד"אך הגיב"ק לא ק,ש עד"מברכות ש

התפילה"קרה להמשיך הפסיק באמצע פ,ת בפרקים בעיקר בתהילים ,א"ופ',עיין

תופיע'-בקדושה מלכינו של"הש'ממקומך בניגון שר אריבער'ץ אד"וכ'לכתחילה ש"ק

הק מצחו על הייתה ידו כי בראשו נענע התהילים'רק בספר שש.ועיין שם"כשאמר י

כרגיל והשאר הפתוח התהילים על הסידור דפ.את אמר המנהג'המפטיר כפי ודילג .צו

ב לנגן הורה אלוקינו"במוסף בתהילים'כתר'ומתחילת"הוא שוב לעיין כ"אח.התחיל

החומש תחת התהילים את .שם
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אנ"התחתון זקני של הרבי"קבוצה את וברכו בברכה.ש השיב בירך,הרבי מכן ולאחר

מאנ ברכת"אחת את ענה"שהחיינו"ש "והרבי ".אמן:

א יצא ולפתע לחדרו נכנס להר'הרבי וקרא הרבי'המזכירים אל להכנס כעבור,חדקוב

הר יצא מה ב'זמן כי והודיע קצרה9:30-חדקוב התוועדות ).השנייה(תתקיים

הי זו יחסית'בהתוועדות מועט לבתיהם,הקהל חזרו כבר מהאורחים ורבים הרבי.הואיל

טובה בבשורה ופתח היעודה בשעה הס,נכנס בביהכנ"אשר להכתב כבר החל ס"ת

צדק" החומות"צמח ביו בי!בירושלים שיתחילו אמר שורות"כן איזה כבר לכתוב ניסן ג

בביהכנ"בהס צ"ת רבים.צ"ס היו שעברה שבשנה כך על הרבי דיבר השיחה בהמשך

ב כלל ישבו ה"סדר"שלא שגם לפעול יש החמישי"ולכן בסדר"בן ישתתף .זה

השני לגבי'בשיחה פרטים הרבי הוסיף השלישית שיחה בהתחלת כתיבת"וכן מבצע

הילד".ת"ס עבור שנכתבה האות את לציין שאין וע,הסביר לצער"הואיל עלולים זה י

וכו תוכחה כל המדברת בפרשה או במילה שכתובה באות שיזכה הוסיף.'ילד כן

וכו הילד שיקבל התעודה ציור לגבי ה'הוראות צבאות של ה"שצ'וציור אבנים'ל

מהחומה תורה'ה–למעלה צ,חומשי ס"לימין ואוחז בציצית לבוש ילד ולשמאל"ל ת

מצוה נר עם אור–ילדה ותורה מצוה נר .הרי

של ענינו על ודיבר בחומש היומי מהשיעור ההוראה על דיבר השלישית השיחה בהמשך

אדמו"כ הצ"ק .צ"ר

לשיר התחיל מכן ולאחר אחרונה הברכה על הזכיר ההתוועדות משיח"בסיום וואנט ווי

ב".נאו נסתיימה .11:15-ההתוועדות

ה ניסן"י',יום :ב

ל הרבי נסע זה ביום המזכיר,"אוהל"גם יצא התפילה ולאחר מנחה התפללו וכשחזר

כי קצרה9:30-ב...והודיע התוועדות תתקיים ימים(שוב בשלושה )!!!השלישית

הקהל שנת א"התשמ–מיומן

שנה–ב"תשמ'ה שמונים

ה ר'א',יום :ח"ניסן

לקרה ה'הי.10:10ת"יצא צבאות ילדי של למנחה'כינוס אמרו2:10ירד התפילה אחרי

אח"י פסוקים שרו"ב נאו"כ משיח וואנט הסטענדר"ווי על וידיו כפיים מחה בתחילה

כפיים ומחה ידיו הוריד לילדים.ובאמצע הוא3דיבר שהכינוס על דיבר בתחילה שיחות

את שואלים הילדים ובפסח לילדים מיוחדת השתתפות ישנה שבשניהם לפסח פורים בין

ה4 צבאות שילדי ובוודאי חכמים'קושיות עם.כולם כל פסח עד אלו שבשבועיים וידאגו

החכמים בנים רק יהיו .ישראל

הל"אח את ללמוד וצריכים הפסח חג לקראת לעזור צריכים שהילדים דיבר וכו'כ .'הפסח

צדקה"אח שיתנו דיבר חיטים.1כ סתם.2.למעות של.3.צדקה הטהור לבו כפי

.א"כאו

א"אח בחלק למבוגרים שיחה עוד דיבר ע'כ הל"דיבר ללמוד שצריכים ולא'כ הפסח
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בינך"ד ישאלך כי .ה

ביהכנ הבית חנוכת אודות חב"דיבר בכפר מנחם בית .ד"ס

לנגן צוה ההתוועדות עמך"בסוף את בירושלים","הושיעה תשב ,"ופרצת","פרוזות

שעמדה" ניעקאווא"ו"והיא ניעט הק"ניעט בכפיו ואמר"אח.'ומחה ממקומו עמד כ

הק בכפיו ומחה בירושלים הבאה לנגן"אח',לשנה התחיל תצאון"כ בשמחה "כי

בשעה הסתיימה ע.12:55ההתוועדות לחדרו המדריגות"ועלה מאז–י הראשונה בפעם

מוכנה–צ"שמע הייתה לא והמעלית .היות

כ יצא מה זמן אד"כעבור לביתו"ק ליסע בכדי הספר.ש מבית הבחורים עמדו בצד

בכפ ארצה(ח"למלאכה חזרה למחרת אד"כ,)הנוסעים ונתן"ק למחרת נוסע מי שאל ש

הבי"לכאו מתלמידי א"א דולר 'ס

באה לצדקה זאת שיתנו אח.ק"ואמר הנוסעים ואורחים שלוחים לעוד חילק כן .כ"כמו

הק בידו רמז ובמכונית למכוניתו בדרכו וכן השירה'בצאתו .להגביר

לי כללי מכתב לאור ניסן"יצא .א

ד ניסן"י',יום :ב

כ יצא אד"למעריב ב"ק לאה7:25-ש נוסעים כמה ברך ב"וכשיצא טובה"ק ,נסיעה

ושמח כשר ופסח טובות בשורות רמ"אח".שמיעת להר"כ וכשיצא'ז להכנס חדקוב

י של להתוועדות בהמשך התוועדות שתתקיים ומשמחת טובה בשורה בפיו א"הייתה

לאה.ניסן הנוסעים לעשות"אלו מה ידעו לא להם,ק שהעבירו ונודע נסעו לבסוף אך

התעופה בנמל חי .שידור

כ8:35-ב אד"ירד להתוועדות"ק מאמר,ש ואמר המאמר שלפני הניגון את לשיר הורה

וכו"ד ודור דור בכל .'ה

הסיום"אח את והמשיך שיחה אמר מס(כ בי)פסחים'על ניסן"שהתחיל רמז.א בניגונים

הק בראשו–'בידו הק–וכן בכפיו מחה וכן השירה אנשים"כמו.'להגביר לכמה הורה כ

אליהם חייך וכן לחיים לנגן.לומר צוה ההתוועדות ה"בסוף שמי"פרצת"ו"'ימין ואמר

אחרונה ברכה לעשות אמר"ואח.שיברך,שצריך לכל"כ פסח פריילעכן א און כשר א

ממש בקרוב הזבחים ומן הפסחים מן שם ונאכל שהם מקום בכל ישראל ובנות בני

צדקנו משיח לה,בביאת והייתה השלישי המקדש טפחים'בבית מעשרה למטה המלוכה

דידן ".ובעגלה

התחיל ובקומו ממקומו תצא"קם בשמחה הק"כי בידו השיר'ורמז ע.להגביר י"לחדרו

מא ביקש מההתוועדות'המעלית שידור שהתקיים המקומות רשימת .המזכירים

הד עמדו ובצד לביתו ליסע בכדי יצא דקות כמה והד"לאחר רעזניק לעוו"ר אד"כ,ר ש"ק

אליהם הק,חייך בידו ורמז מילים כמה עמהם בין'החליף שפרצה השירה להגביר

בחוץ .העומדים

מא ומהר'יומן שיח'התמימים 'זליקסאון
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שנה"ע–ט"תשל'ה ז

צו פרשת הגדול,ניסן'י,שבת שבת

לדוד מזמור למנצח אחרי התיישב שחרית שאמר,בתפלת ברוך ברכת,אחרי אחרי

ובקריאת אור בספר.התורה-יוצא משיח-קראו של .תורה

אמר ה"בהפטרה אמר גו'גו'כה חפצתי באלה ('כי אלא" שבנתיים הפסוקים דלג ולא

טעמים בלי ובמהירות בלחש ).אמרם

אלוקינו"ב לשיר"הוא רמז מוסף .שבתפלת

ההגדה לאמירת התיישב מנחה תפלת לנגן.אחרי התחיל שיצא כמה"לפני אחת על

הק"וכמה בידו השירה'ורמז .להגברת

י הבהיר יום לקראת על"ההכנות החדש השיר את ללמד והתחילו בעיצומן הן ניסן א

ע .ח"פרק

לבנה לקידוש יצא ערבית תפילת .אחרי

להתוועדות9:30בשעה הי-בית.נכנס השדה'המדרש מערי ובשלוחים באורחים מלא

הבהיר יום לקראת .שהגיעו

הק כפיו ומחא השירה להגברת בראשו רמז לחיים',בניגונים להגיד אנשים לכמה הורה

אליהם .וחייך

בליקולוי המובא הסיפור פרס"ביאר למלך בקשר אחר,צ הולכים החלומות כל וסיים

תהי וכן וכו'הפתרונן לטובה הוא שהפתרון בפרס('לנו המצב על הוא הכוונה כנראה

...איראן( להנ)) ע"בהמשך דיבר רוצים"ל שאין מפני בהפטרה שמדלגים הפסוקים ד

ע העניינים בגילוי דיבור"שיומשך אדמוה.י של המעשה שע"וסיפר התורה"א קריאת י

אדמוה אנדערש"של גאר איז !ז

ד מאמר ואמר מאמר ניגון לנגן לבנ"צוה אמור לכן וגו"ה .'י

הרה אליו נגש השיחות פתק"בין ומסר ממונטריאל הירשפרונג פנחס הרב ק"כ.ג

שליט"אדמו הסידור"ר לסוף והכניסו בו עיין לחיים,א לומר הירשפרונג לרב גם.והורה

כ עם ודיבר ניגש עלברג שמחה אדמו"הרב שליט"ק דקות"ר מספר במשך .א

לנגן הכנה:צוה אחת(בבות'ד,ניגון פעם הרביעית זשוריצי,)בבא התחיל"אח.נייע כ

נייעט נייעט ושאר.לנגן פסח מבצע אודות קצרה שיחה אמר אחרונה ברכה לאחר

מאמר–המבצעים בעת כמו סגורות בעינים זו שיחה רוב ואמר הסידור את לאחר.לקח

עמך את הושיעה לנגן הורה נייעט,השיחה נייעט התחיל כך הניגון.ואחר –באמצע

בירך שכבר שיברכו–לאחר ברכו שלא שאלו .הזכיר

גאלתנו ממצרים לנגן התחיל צאתו אדמו"כ.טרם שליט"ק ומחא"ר דקות מספר ישב א

הק הק'כפיו בידו מרמז כשהוא השירה'ויצא בשעה.להגברת נגמרה .1:35ההתוועדות

אדמו"כ שליט"ק בשעה"ר לביתו נסע .1:55א

א ניסן"י',יום :א

אדמו"כ שליט"ק בשעה"ר מביתו הגיע למקוה10:15א נסע דקות מספר ליד.וכעבור
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ל( לבוא נהג שנה"בחה770-הוא כל של הרבי,ס רמז שכנראה בנו לו אמר וכשיצא

לי יבוא הבאה בחה"שבשנה ולא ניסן ).ס"א

בקבוק הרבי לו נתן ערבית תפילת סעודת"משקה"לאחר בירושלים לערוך לו והורה

שם ןלחלק הרבי,"משקה"הודאה העיר כך י,בתוך בדבר שאמר אינו"שמה ניסן א

בחה לבוא למנהגו בסתירה אז"עומד גם לבוא יכול והוא …ס

ש באומרו וברכה לצדקה כסף ביקש גם לו"הבן נותנים יד הפושט לו,"כל גם נתן .והרבי

ג לי'יום ניסן"אור כללי:א מכתב לאור .יצא

בשיחה9:30-ב ופתח להתוועדות הרבי בברכה"נכנס שני".פותחים הרבי'בשיחה הודה

ארה לנשיא וביחוד עצמו]רייגען[ב"לכולם חוליו,שהטריח יזכה(ממיטת ובוודאי

וקרובה"ברפו אחוליו,)ש את שזה.לכתוב הנשיא את להרוג שרצה זה אודות דיבר כן

וכו בקטנותו מתאים חינוך קיבל שלא .'מצד

ד מאמר ואמר המאמר שלפני הניגון את לשיר וכו"ה"הורה ודור דוד ".'בכל

פסח עניני כל ביצוע על עורר המאמר שלאחרי דפסחא",בשיחה פסח","קמחא "מבצע

המבצעיים שאר על הזכיר הרבי.וכן אמר השיחה את,בסיום לכן קודם והזכירו שהואיל

ה בקודש"עניין אמירת,"מעלין לאחר גדול"לחיים"לפיכך ובקול ובתרועה ,בשמחה

חדש עניין אודות ואמר(ידובר רחב חיוך הרבי חייך חדשה"לא:)וכן אני"ח"גזירה ו

ובקשה,עליכם"גוזר" הצעה ...אלא

תורה שמחת של ניגון גדול,ואכן,שרו ובקול רוח,בשמחה בקוצר המתינו והכל

החדשה ההצעה .לשמיעת

לבין בינם ישראל ילדי את לאחד הזמן כל שמשתדלים כך על הרבי דיבר השירה בסיום

התורה ועם יש,עצמם חדש"ולכן ס":מבצע ישראל"כתיבת ילדי עבור מיוחד שיכתב,ת

עיה בירושלים והוסיף"בממונם המבצע פרטי כל את הסביר הרבי הילדים,ק שגם

י ביום למצות שמגיעים הם"והילדות גם יוכלים ניסן במבצע"לקפוץ"א .ולהשתתף

על המדבר בחומש היומי מהשיעור ההוראה על דיבר האחרונה חוץ"בשיחה ".שחוטי

יש יהודי שלכל הסביר וה"חלב"ה".דם"ו"חלב"הרבי ליהודי שיש התענוג "דם"הוא

ל חוץ"–"חוץ"ינוצלו ".שחוטי

הכנה ניגון לשיר אדה.הורה זשוריצי",ז"ניגון את,"ניע לשיר הרבי החל מכן ולאחר

נפשי"הניגון לך פסוק,"צמאה לשיר.פסוק התחיל מכן כפיים"ופרצת"ולאחר ומחה

.בהתלהבות

אמר מכן ולאחר האחרונה ברכה על ס,הזכיר ילדי"שבכתיבת כל להשתתף יוכלים ת

ישראל ב,וילדות לרישומם קשר ה"בלי לשיר".'צבאות התחיל הדברים כי"בסיום

תצאו ההתוועדות"בשמחה מאולם יצא זה ניגון בשירת נסתיימה.ומלווה ההתוועדות

.1:30-ב

ד ניסן"י',יום :א

לאוהל"אחה הרבי נסע ב.צ לרבי המתינו התפילה ולאחר מנחה התפללו ע"ג"כשחזר
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ה בפ–'שיחה מהקביעות הזריזות–צו'הלימוד טוב,במעלת בו שהוכפל השישי .וביום

ו ניסן"י–'שיחה אשר"א לבני .נשיא התענוג–"מלךמעדני. בזה,ענין הביאור

בעבודה וההוראה הענינים .בפנימיות

כ הורה ההתוועדות אד"בסיום הכנה"ק ניגון לנגן ד,ש הד(בבות'ניגון ניע",)א"פ'בבא

כלָאפצי כ"אח".זשוריצי החל אד"כ לנגן"ק נפשי"ש לך ע".צמאה אמירת"הזכיר ד

לנגן והחל אחרונה שעמדה"ברכה וכמה","והיא כמה אחת יצא"על זה ובניגון

.מההתוועדות

לג נכנס ההתוועדות ר"לאחרי התחתון לכ)מטורונטו(מייזל.ל.י'ע אד"ומסר ספר"ק ש

מרוסי קצר זמן לפני שהגיע צ('תורה ש[במתנה)רנוביל'מבית ביום בו עלה ק"והרבי

ניסן"י ר].ב נכנס מכן שם"לאחר לכ-א ומסר אד"טוב דו"ק מהמסיבה"ש ותמונות ח

בוושינגטון לי(שהתקיימה בנוגע ניסן"כנראה כ)א ד"אח.דקות10-ושהה נכנס ר"כ

לערך שעה של לביקור .ווייס

כ2:30בשעה אד"נסע לביתו"ק .ש

ו פ"עש'יום י,צו'ק הבהיר ניסן"יום :א

דו כ"על הואיל אלו בימים מהפעולות אד"ח לענות"ק "ש בעתו.ח"ות'נת: ביום–ודבר

אשר–א"י לבני הגאולה,בניסן–נשיא הששי.חודש פ–ביום טוב בו שהוכפל צו'יום

כח(זירוז ולדורות)ונתינת עה.מיד ".צ"אזכיר

הולדתו ליום שבירכוהו הברכות איחולי כ,על אד"הואיל לענות"ק "ש וכל.ח"ות'נת:

הק של בברכתו מתברך העיקר'המברך על מרובה עה.שתוספתו ".צ"אזכיר

הקהל–א"תשמ'ה שנה"ע–שנת ט

א ש"אד'ט',יום

לאוהל ר.נסע הגיע מנחה מירי(מינצברג.מ'לתפילת א"בש[',שנפצע ש"אד',ק

לומר לו והורה מכוסו יין לו ומזג הרבי לו קרא השיחות בין ביום".לחיים"בהתוועדות

שאין"אד'ג,שני ובצורה בצווארו שפגע אקדח כדור לעברו ונורה באוטובוס נסע הוא ש

איבר שום נפגע לא הסבר אליו]).לה חייך הרבי אותו .וכשראה

ל ובנו הוא נכנסו התפילה התחתון"ג"לאחר דקות"ע כחמש הרבי עם סיפר.ושהו הוא

הקליע את להוציא כדי לניתוח להסכים אם ושאל המקרה כל את אמרו(לרבי הרופאים

זאת לעשות כדאי כך כל לע,של מפריע אינו שהקליע בשלילה).ע"מאחר השיב ,הרבי

ש לו צערא"ואמר טובות"אגרא–לפום ושנים ימים באריכות .וברכו

לאה לחזור הרבי לו הורה מכן בביתו"לאחר לערוך הפורים חג ואת שנאמר,ק :כפי

ומשפחה" לו".משפחה ונתן מטבעות של חופן מכיסו הוציא שחלק,באומרו,הרבי

לאה כשיחזור להצדקה יתן לי,ק"מהכסף לכאן כשיבוא יתן האחר החלק ניסן"ואת א

השמונים .בשנת

בקבוק מהרבי ביקש הרבי,"משקה"הלה זה,ואמר שכרות"שעתה לו"זמן יתן ולכן

ערבית תפילת .לאחר
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הר את פגש מעיל.א'המכונית לובש אינו מדוע ושאלו .קובלקין

לאוהל1:50בשעה בשעה.נסע .6:50חזר

אנ זקני ברכו מנחה תפלת כ"אחרי את אדמו"ש שליט"ק בגן"ר התחתון-א כ"ואח,עדן

כ אדמו"ברך שליט"ק אנ"ר את .ש"א

גן ליד עמדו לביתו שנסע ג-לפני מניו אנשים כמה התחתון אדמו"כ,רסי'עדן ר"ק

ידם"שליט את לחץ וכ.א מעטפה מסרו אדמו"הם שליט"ק להם"ר הודה .א

תשל קודש ט"שיחות

שנה"ע–מ"תש'ה ח

ה ניסן"יו',יום :ד

לכ נכנסו ערבית תפלת אד"אחרי אנ"ק זקני כלל"ש את וכן הולדתו ליום וברכוהו ש

כללית בברכה כ,ישראל ברך ברכתם אד"ובסיום בחג"ק ישראל כלל ואת אותם ש

והשלימה האמיתית הגאולה ובברכת ושמח כשר .הפסח

י הבהיר ליום ניסן"אור הע–א הולדת כ"יום של אדמו"ח שליט"ק א"ר

כ9:30בשעה אד"נכנס להתוועדות"ק מהמדובר,ש קצרות נקודות :להלן

א הוראה"ע–'שיחה ממנה ללמוד יש דבר ובכל חיינו היא שהתורה זו,כ –ובהתוועדות

בברכה" והמשתתפים"פותחין המברכים לכל ע.להודות דובר לימי"כן המיוחד הקשר ד

שענינם ולהלל"הפסח להודות חייבים אנו ".לפיכך

הר ניגש זו שיחה לכ'לאחרי אד"פרשן מכתב"ק לו ומסר הר.ש ניגש דיבר,יאלעס'כן

כ'מס עם אד"מילים מכתב"ק לו ומסר אד"כ,ש ורמז"ק לסידורו מתחת המכתב הניח ש

לומר הר-לאחר".לחיים"לו ניגש לכ.ש'מכן מעטפה ומסר אד"עלברג דיבר"ק וכן ש

מס אד"כ,מילים'עמו לו"ק ומסר דף על תיבות כמה רשם .ש

ב כו–'שיחה וההתמסרות התודה הכרת ביצי'ענין ש–מ"מודגש מפני בני"שהיתה

ישראל להוריהם–"בכורי הילדים מיחס יתירה במדה לילדיהם הורים ביחס שרואים .כפי

ג כו–'שיחה ולכבדם להוריהם לשמוע הילדים של תפקידם שליחות',מלבד להם יש

יודעים,להשפיע–מיוחדת שהם ענינים סביבתם,באותם ועל הוריהם לב"–על והשיב

על ".בנים)ידי(אבות

ד חגה–'שיחה זו"הוראת בשנה השמיטה,פ השנים,שנת לכל בכמה–ז"עד.ושייכותה

בתורה ומזה,ענינים מסוים באופן הענין–הדגשה בכללות "לימוד השבת: (ממחרת "–

חגה בקביעות בשבת"הדגשה השמיטה,)פ בשנת שחלה שלו בשביעית העבד יציאת

בכ–ב"וכיו בפרטיות .ז"הביאור

כ צוה זו שיחה אד"אחרי ד"ק מאמר ואמר לנגן גו"ה"ש ישאלך המאמר".'כי לאחר

לכ אד"ניגש מרוסי"ק שנה כחצי לפני שעלה אדם מכ"שהחיינו"בירך',ש ק"וביקש

מכוסו"אד יין אד"כ,ש לו"ק ומזג כוסו את מילא לו,ש ונתן מזונות ביקש ששתה לאחרי

אד"כ ואח"ק מזונות חופנו מלוא המזונות"ש של הקערה כל את מהקערה"הנ.כ חילק ל

כ הרים הקערה את וכשהחזיר אותו הסובבים אד"לכל את"ק המכסה המפה את ש

משהו נשאר אם ובדק כ,הקערה חייך מאומה נשאר שלא אד"וכשראה רחב"ק חיוך .ש


