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פתח דבר
ברגשי גיל, ומתוך שבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, 
מכבדים אנו בזה את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו במזכרת זו – 

רשימת יומן מקורית מ"בית חיינו" בפרסום ראשון.

רשימה זו הועלתה על הכתב בידי אבי הכלה, הרה"ת מנחם מענדל 
תורה  אהלי  בישיבת  אדמו"ר,  כ"ק  בצל  חסה  בעת  רסקין,  שיחי' 

בברוקלין.

היומן הם מכתבים שהנ"ל שלח להוריו לקסבלנקה מורוקו בשנת 
תשל"ח - שהשנה היא ארבעים שנה מהמאורעות אז. הקריאה ביומן 
מאפשרת לעקוב מקרוב אחר אותה תקופה משנות האור בבית חיינו.

•

בתחילת התשורה מתפרסם כאן לראשונה:

א. מכתבים של הרבי לסב הכלה הרה"ח יהודה ליב ע"ה רסקין.

ב. מדור יא ניסן - מכתבים הקשורים ליא ניסן - כולל מכתבים 
לסב הכלה הרה"ח יהודה ליב ע"ה רסקין, ודו"ח שכתב אבי הכלה 
ניסן  ליא  השייך  לפעולה  בקשר  רסקין  שיחי'  מענדל  מנחם  הרב 

ומענתו של הרבי.

ג. שלושים שנה למבצע יום הולדת! מכתב שכתב אבי הכלה הרב 
מנחם מענדל שיחי' רסקין להרבי בקשר למבצע יום הולדת, ומענתו 

של הרבי.

בסוף התשורה מתפרסם כאן לראשונה מכתב כ"ק אדמו"ר באנגלית 
משנת תשל"ח שהגיע לידינו ע"י החתן שיחי'.

•
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אנו מודים לידידינו הנכבדים שי' על שהטריחו עצמם לבוא, מקרוב 
ומרחוק, ולהשתתף עמנו בשמחת כלולותינו. ישלם להם הא-ל הטוב 
בברכות מאליפות, עד אשר “מלך ביפיו תחזינה עינינו", ונזכה זעהן 
זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף, ולמטה מעשרה טפחים, והוא 

יגאלנו.

הרב מנחם מענדל ושרה ברכה רסקין ברוך ובריינדי נפרסטק 

 ח"י אייר, ל"ג בעומר ה'תשע"ח

מונטריאל, קנדה
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מכתב הרבי לחתונה של סב הכלה הרה"ח יהודה ליב 
ע"ה רסקין כא כסלו תש"כ
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מכתב הרבי לסב הכלה הרה"ח יהודה ליב ע"ה רסקין 
כו אייר תש"כ מענה למכתבו מיום הבהיר לג בעומר
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 מכתב הרבי לסב הכלה הרה"ח יהודה ליב ע"ה רסקין
י סיון תשל"א ע"ד הדפסת השיחות במורוקו
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 מכתב הרבי לסב הכלה הרה"ח יהודה ליב ע"ה רסקין
יא ניסן תשכ"ג
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 מכתב הרבי לסב הכלה הרה"ח יהודה ליב ע"ה רסקין
יא ניסן תשכ"ו )א(



  תשורה משמחת הנישואין של לוי וחי'ה מושקא שיחיו נפרסטק  

10

 מכתב הרבי לסב הכלה הרה"ח יהודה ליב ע"ה רסקין
יא ניסן תשכ"ו )ב(
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 מכתב הרבי ט ניסן תשכ"ו למשגיחים מורים ומורות
במוסד בית רבקה בקסבלנקה

העובדים  אצל  הנהיג  רסקין  ע"ה  ליב  יהודה  הרה"ח  הכלה  )סב 
במוסד בית רבקה לכתוב מכתב יום הולדת להרבי כל שנה. ומכתב 

זה הוא מענה למכתבם(
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 שלט להתוועדות של הרה"ח ר' יואל הכהן כהן
בבית חב"ד קוט-לוק לקראת יא ניסן תנש"א
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מכתב אב הכלה להרבי ע"ד ההתוועדות הנ"ל
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מכתב אב הכלה להרבי ע"ד מבצע יום הולדת
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יומן מקורי מ"בית חיינו" שנת תשל"ח

יום ראשון י"ג תשרי הילולא דאדמו"ר מהר"ש זצ"ל תשל"ח

לכבוד הורי היקרים שי'

שלום רב וברכה עד בלי די!

מה שלומכם? אצלי ב"ה הכל בסדר.

אורחים מגיעים מכל קצווי תבל ומיום ליום מתרבים. הרב נחמן סודאק 
נמצא כבר, היום מגיע אלי מולע עם קבוצה של שמונים חבריא מצרפת. 
יש כבר מאתים מצרפת שהגיעו חוץ מאלה השמונים, מענדל גורעוויטש 
עובד קשה למצוא בשבילם בתים, כי השנה ישנו עולם גדול יותר משנה 

שעברה. וכן מארץ ישראל מגיעה היום קבוצת אורחים.

אתמול ש"פ האזינו י"ב תשרי היה התוועדות. א' מהדברים שהרבי עודד 
זה היה בנוגע למבצעים השייכים לחה"ס, מבצע סוכה ומבצע ד' מינים, 
בעד  המתפלל  כל  חז"ל  דברי  מתקיימים  ואז  השני,  בעד  לדאוג  שצריך 
חבירו הוא נענה תחלה, ואין הכוונה בזה שהוא רק דואג ומתפלל בעדו, 
אלא הכוונה בזה שכל מה שביכולתו לעשות לעזור לחבירו הוא עושה, 
ועל מה שאין ביכולתו לעזור לחבירו ע"ז הוא מתפלל שהקב"ה יעזרהו 
שאז רואים שהוא באמת דואג לחבירו, ולא סתם לצאת י"ח בשביל חבירו, 
ואז יש לו ההבטחה שהוא נענה תחלה, שתחלה זה עוד יותר מראש, וכמו 

שאומרים סוף מעשה במחשבה תחלה, וכן זה היום תחלת מעשיך.

בסיום ההתוועדות עשה הרבי ברכה אחרונה ואמר שכל אלה שצריכים 
לעשות ברכה אחרונה מסתמא עשו ברכה אחרונה )באותו הזמן כל אלה 
היושבים מאחורי הרבי קמו, תמיד זה ככה שעוד לפני שהרבי קם הם קמים 
וזה עשה אי-סדר ולכן הפעם לימד להם הרבי דרך ארץ( וכמו הדין שכתוב 
בשו"ע שברכה אחרונה צריך לעשות בישיבה והרבי הורה להם ביד שישבו.
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כשנכנס הרבי להתוועדות של יום א' י"ג תשרי בשעה 9 לערך צוה לנגן 
לכתחילה אריבער, ושמחת בחגך, אתה בחרתנו, הושיעה את עמך, פרזות 
מאמר  ואמר  לנגן  צוה  אח"כ  ורק  רלו"י  אביו  והניגון של  ופרצת  תשב, 

דא"ח ד"ה בסוכות תשבו, זה הי' מאמר ארוך וזה י"ל מוגה.

הרבי דיבר שלא רק האורחים צריכים לנסוע לערי השדה לשמח יהודים 
אלא גם האורחים הנמצאים פה כל השנה, וגם הנמצאים במדינות אחרות 
ששומעים מה שמדברים פה או שמוסרים להם אח"כ בטלפון שכולם יסעו 
לשמח יהודים בערים אחרים, ודוקא עי"ז שיש פנים חדשות אז יש שמחה 
פנים  דוקא  שצריך  ברכות  שבע  בנוגע  בשו"ע  נפסק  שכן  עד  אמתית, 

חדשות.

הרבי יצא לערך בשעה 12 עם הניגון ושמחת.

לאחרי הפארבריינגען היה שמח עם האורחים מצרפת, כי פשוט לא היה 
להם איפה ללכת לישון כי בלעה"ר אף פעם לא הגיע עולם גדול כזה, 
הצרפתים הם בערך 280 איש, ובחוהמ"ס צריכים להגיע עוד חמשים, וכן 

מא"י הגיעה קבוצה גדולה.

יום חמישי א' דחוהמ"ס תשל"ח

לכבוד הורי היקרים שי'

שלום רב וברכה עד בלי די! מה שלומכם? אצלי ב"ה הכל בסדר.

כיון שהרבי שליט"א תבע במיוחד השנה בהתוועדות די"ג תשרי הענין 
דשמחה וע"ז סיפר המעשה דביטול הולך וכו' שהכוונה בזה היא, עס זאל 
זיך ניט דערהערן ווער איז שמח האם זה ראש ישיבה או בחור אלא שצריך 
להיות האופן דשמחה באופן של ביטול - עס זאל זיך דערהערן נאר די 

שמחה - ולכן השנה בחה"ס היתה שמחה גדולה יותר משנים שעברו.

הי'  כשהרבי  וערבית  מנחה  שחרית  התפילה,  קודם  פעם  כל  בסוכות 
נכנס היו מנגנים הי' הרבי מסתובב ומתחיל לספק כפיו.
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והשנה הי' חידוש שגם בחוה"מ שהרבי נכנס - מנגנים והרבי מתחיל 
לספק ידיו, כך הי' היום לפני שחרית לפני מנחה,

לפני ערבית קרה מעשה נורא, כמו בתפילות הקודמות כשהרבי נכנס 
ניגנו על הסלע הך והרבי כשעלה על הבימה הסתובב והתחיל לספק כפיו 

בחוזק והעולם התלהב מאוד כמו בתפלות הקודמות.

אבל כאן קרה משהו, כשהרבי הי' מספק כפיו התחיל להסתכל על צד 
סמוך  עומד  הייתי  אני  ומביט.  הוא מסתכל  וכך  הרבנים(,  )מקום  מזרח 
לשם, וכל אחד שהי' עומד שם חשב שהרבי מביט עליו. אני לא הבנתי 
מה קרה, אבל פתאום הרבי מראה באצבעו על אחד - ומיד הופסק השיר 
- שבאותו זמן צילם את הרבי ושאל אותו האם למדת חת"ת, והוא ענה 
לרבי שבדרך כלל הוא לומד חת"ת. והרבי חזר ושאל בהדגשה, אבל היום 
למדת? והוא ענה לא. אח"כ שאל הרבי לשני שעמד על יד הראשון וגם 
הוא צילם באותו זמן את הרבי, האם למדת היום חת"ת. הרבי חזר ושאל 
כמה פעמים כי ער האט זיך צוטומעלט עד שענה שהוא לא אמר. ואז אמר 
הרבי ברצינות וואס איז חשובער אין א ביהכנ"ס זאגן חת"ת צי כאפען 

א פיקטשער.

ואלה שהיו סמוכים לרבי אמרו שהם שמעו מה שהרבי אמר בחשאי, אז 
באלד וועט מען מפרסם זיין נאך איינעם. במילים אלה יש חילוקי דעות 
אם אמר זה הרבי, ותיכף הרבי הסתובב והתחיל להתפלל, וכשהרבי דיבר 
עם שנים הנ"ל נעשה הרבי לבן, הרבי הי' מאוד לא שמח מזה שעושים לו 
תמונות, אז מ'ליגט אין פוסטקייט, והדברים שצריכים לעשות לא עושים. 
ואומרים שהרבי התכוון לכולם. היו הרבה שעדיין לא אמרו חת"ת, וכולם 
רעדו מפחד שמא יאמר הרבי איזה דבר. אחרי ערבית הי' התעוררות אצל 

כולם בשביל ללמוד חת"ת.

]..[ בליל יום ב' דסוכות הי' התוועדות ב770 עם ר' דוד שי' רסקין ור' 
שליט"א  לרבי  ההתקשרות  על  דיבר  גראנער  הרב  גראנער,  שי'  לייבל 
שהזמן הכי מסוגל לזה הוא בסוכות שאז אוחזים בלולב ואתרוג של הרבי 
שליט"א והוא סיפר שהרבי אמר לו פעם מה אתה חושב מהו הענין דקבלת 
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עול כשמקיימים את כללות הענין? לא! אפי' כשלא מקיימים פרט קטן 
שיכולים לחשוב לכאורה שזה לא כ"כ נורא הרי"ז פגם בכל הענין דקבלת 

עול וכאלו אין לו כלום בענין דקב"ע.

הרבי מקרב מאוד את ר' זושא. פעם בא הרבי מהבית ל770 והגם שתמיד 
הוא רוקד ומנגן הפעם הוא עמד עם עוד כמה ולא ניגן אז. וכשהרבי נכנס 

וראה אותו במצב שכזה אמר לו הרבי "וואס חלום'סט איר".

 .770 בליל שבת קודש חוהמ"ס ביקר הרבי אצל האורחים בסוכה של 
הסוכה היתה מלאה מאורחים מראשו ועד סופו והיו הרבה אורחים שלא 
היו יכולים ליכנס לתוך הסוכה כי לא הי' מקום. אני הייתי בתוך הסוכה, 
והרבי אמר ברכה א פריילעכן שבת א גוטן יום טוב וכיון שהשנה הותחל 
ביום שהוכפל בו כי טוב שיהי' טוב לשמים וטוב לבריות. והביא פסוק 
רובצת  ומתהום  מטל  שמים  ממגד  שיהי'  ליוסף  הברכה  ברכה,  מפרשת 
תחת וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים. וסיים בברכת גמר חתימה 
טובה אח"כ שאל הרבי למה לא מנגנים והתחילו לנגן ושמחת, הרבי מחה 

כפים ויצא.

יום שישי כ"ה תשרי עש"ק פ' בראשית תשל"ח

מעשה הנורא שקרה בליל שמיני עצרת היכה אותנו כרעם ביום בהיר. 
מי חלם ומי חשב שיקרה פעם מעשה שכזה.

אין הקפות  וכו',  אין פאבריינגען  הרבי שליט"א  בלי  דיו"ט  התפילות 
עם הרבי שליט"א, והאורחים קיבלו את האכזבה יותר מכולם, השנה א"א 
שלערך  משערים  אורחים,  של  נורא  עולם  ממש  הי',  עולם  איזה  לשער 
בלי גוזמא היו אלף אורחים והרבה שהגיעו מכל קצווי תבל במיוחד על 
שמח"ת פשוט מסרו נפשם בשביל לנסוע לרבי שליט"א, ואח"כ לא הי' 
היו בקרבת הרבי  כי סו"ס הם  להם כלום. אי אפשר לומר ממש כלום, 
וכפי שהרבי שליט"א  קיבלו,  צריכים לקבל הם  וכל מה שהיו  שליט"א, 
אמר שדוקא עי"ז שהי' ענין החסרון צריך להיות לעומת זה ענין ההוספה. 
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עכשיו אספר בפרטיות איך זה קרה, בליל שמיני עצרת בשעה 9 נכנס 
הרבי להקפות. מכרו את הפסוקים דאתה הראת ג' פעמים, ואחר כל פעם 
ופעם  הושיעה  ופעם  ושמחת  לנגן  התחיל  פעם  לנגן.  מתחיל  הי'  הרבי 
התחיל לנגן פרזות תשב. אח"כ כיבדו את הרבי בהקפה ראשונה הרבי 

רקד עם רש"ג כרגיל וזה הי' שמח כרגיל.

בהקפה שני' איני יודע את מי כבדו אבל ניגנו את הניגון נודע ביהודה, 
והרבי מחה כפים כרגיל בשמחה גדולה.

בהקפה שלישית כיבדו את כל האורחים הישראלים והם התחילו לנגן 
הניגון "חיילי אדוננו מורנו ורבינו וכו' הוא יוליכנו בטנקים לארצנו וכו'". 
והפעם  זה,  לנגן  שלא  ביד  עשה  והרבי  הרבי  אצל  זה  ניגנו  כבר  פעם 
כשהתחילו לנגן הרבי בהתחלה הסתכל והוא חייך והתחיל למחות כפיים 
וכשהרבי  זה.  ניגון  קיבל  שהרבי  ומתפלאים  שמחים  היו  וכולם  בחוזק 
הסתובב כשנגמר ההקפה השלישית הבחינו כמה שהרבי נעשה לבן אבל 

כמעט אף אחד לא הבחין בזה והמשיכו את ההקפות.

ראו  כולם  אבל  הסתובב  הרבי  הך,  הסלע  על  ניגנו  הרביעית  בהקפה 
וכן כשהוא מחה  וגם מחה כפים בחולשה  נהי' לבן  שינוי ברבי, שהרבי 
כפים הוא נשען על העמוד והרבי מחה כפים רק רגע אחד ותיכף הסתובב. 
ר' לייבל גראנער ניגש מיד אל הרבי והרבי אמר לו שהוא מרגיש ברע 
ותיכף הגיש לו את הכסא. הרבי ישב, זה היה קשה בשביל הצרפתים כי 
בההקפה החמישית היו צריכים ללכת ובדיוק קרה המעשה. הגבאי זירז את 

ההקפות רק הסתובבו עם הס"ת בהקפה החמישית ושישית.

בהקפה החמישית כשקרה המעשה צוו לכולם לצאת החוצה מביהכ"ס 
כדי שהרבי יוכל לשאוף אויר כי פשוט לא הי' אויר. זה הי' ממש נורא 
לראות מה שקרה אז, העולם הי' כ"כ גדול וג"כ לא כל אחד רצה לצאת 
כי רצו לראות מהנעשה עם הרבי ולכן היו צריכים להגיע לצעקות נוראות 
אז,  הרבה שבכו  היו  רבין".  אויפן  רחמנות  האט  שול,  פון  ארויס  "גייט 
ובאותו זמן תיכף נעשה חורבן מביה"כ. שברו את החלונות, וכן החלונות 
של עזרת נשים כדי שיכנס אויר. לייבעל ביסטריצקי שפך מיד כוס מים 
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לפניו של הרבי. הרופא זליגסון ניגש אל הרבי והוא התחיל לומר דעות 
להרבי, והרבי הראה לו מיד על הלב.

המעשה שקרה הי' בשעה 11 בערך, הרבי נשאר עוד כמה רגעים ואח"כ 
כיבדו אותו מהר בהקפה שביעית. הרבי הלך להקפה ורקד כמה רגעים 
עם רש"ג והלך חזרה למקומו על הבימה ומיד אח"כ יצא והורה עם היד 
בחלישות שינגנו ושמחת והרבי נכנס לחדרו. מיד טלפנו לרופאים שיבואו 
ובאו רופאים גדולים וכולם טענו שהרבי צריך ללכת לבית הרופאים אבל 
הרבי לא רצה בשום אופן ללכת, הרבי נכנס לסוכה שלו ואח"כ נכנסה 
הרבצין שלו והרש"ג עם הרבצין שלו נכנסו לסוכה וכל האוכל הי' מביתם, 

הרבי אמר שזה כבר שבועיים שהוא סובל וזה כנראה מעריוכ"פ.

הרבי גם אמר ללייבעל גראנר לפני הקפות שהוא מרגיש לא טוב ושלא 
גראנער פארוואס  ללייבעל  חי' מושקא טענה  יאריכו בהקפות. הרבנית 
מאטערט מען דעם רבין בנוגע חלוקת לעקאח וכו', בהושענא רבה עמד 
הרבי כל היום וחילק לעקאח עד שעה 5 בערך. הרבי גם הזכיר שזה כבר 
הי' מתגבר  הוא איך שהרבי  והפלא  ישן  ואינו  ימים שאינו אוכל  הרבה 
על היסורים שלו שגם בשעת התחלת ההקפות אף אחד לא הרגיש ברבי 

שינוי.

בחוץ  לעולם שהי'  להגיד בשמו  הרבי  צוה  בסוכה  עדיין  הי'  כשהרבי 
שילכו לביתם ואין מה לחכות כי הרבי מרגיש יותר טוב. יש בזה הרבה 
חילוקי דעות אם זה הי' אמת שהרבי הרגיש יותר טוב אלא שאח"כ נעשה 
שילכו  העולם  את  ולהשתיק  להרגיע  כדי  רק  הי'  שזה  או  גרוע,  המצב 
והעולם  מהסוכה  כשיצא  שהרבי  מזה  אבל  יו"ט.  סעודת  ויאכלו  לביתם 
הי' עדיין עומד בחוץ התחיל לנגן ושמחת ומחה כפים בחוזק הר"ז כנראה 
גרוע  נעשה  המצב  אח"כ  אבל  טוב.  יותר  הרגיש  באמת  שהרבי  הוכחה 
משעה לשעה ומרגע לרגע עד ש5 וחצי נבהלו מאוד הרופאים וחשבו שזהו 

הסוף ח"ו. 

בשעה 5 וחצי הרבי שליט"א הפסיק לדבר. פשוט לא הי' יכול לדבר, 
יותר טוב אז חשבו  והעולם לא ידע מזה, כי אמרו להם שהרבי מרגיש 
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שהכל יהי' בסדר אבל היו הרבה שאחר סעודת יו"ט חזרו ל770 וצוו לאלה 
שהיו שם ב770 לומר תהלים ובבוקר לפני 10 העולם כבר התחיל לבוא 
הלכו  כמה  עוד  עם  כהן  יואל  ר'  תהלים.  אמרו  כולם  אז  מהמצב  ונודע 
לאוהל זה מהלך של 5 שעות עד האוהל, הם חזרו בערב. אח"כ הי' קבוצה 
שני' שהלכו לקווינס ג' שעות כדי לשמח בתי כנסיות ומשם הלכו מהלך 
של ג' שעות לאוהל והיו שם שעה אחת ומהאוהל חזרו ל770 מהלך של 5 

שעות. צריך כח ללכת כ"כ הרבה שעות.

בשעה 10 בלית ברירה התחיל העולם להתפלל בלי הרבי שליט"א, בסוף 
התפילה בא לייבל ביסטריצקי והכריז בשורה טובה שהרבי אמר מפטיר 
בישיבה על המטה, הגם שבקושי אמר אבל זה הי' בשורות טובות לגבי 
הלילה שהרבי שליט"א בכלל לא הי' יכול לדבר. ושהרופאים ג"כ אמרו 
שזה באין ערוך לגבי הלילה. והוא גם הכריז שהרבי צוה להודיע לעולם 
שינגנו אתה בחרתנו, הוא אלקנו, ושמחת, ושהעולם יהי' בשמחה ושכולם 

ילכו לשמח בבתי כנסיות.

יוכל להשתתף  לא  הודעה מהרבי שליט"א שהגם שהוא  היתה  ובערב 
בפועל ממש בפאבריינגען, אבל שכולם ידעו שהוא משתתף בפארבריינגען, 
ושכולם יבואו לפאבריינגען שיהי' זה במלוא הרצינות. אני הלכתי עם עוד 

כמה לאיסט פלאטבוש, וחזרתי לערך בשעה 9.

הפאבריינגען הותחל: הרב מענטליק חזר שיחה של הרבי שליט"א של 
להיות בשמחה  המכתב של תרפ"ט שצריך  בנוגע  דובר  י"ג תשרי שבו 

והרש"ג אמר מה שהרבי אמר לו להגיד לעולם שצריך להיות בשמחה. 

אח"כ למד ר' יואל כהן השיחה שי"ל מוגה לקראת שמע"צ ושמח"ת, גם 
חילקו את המשקה שהרבי נתן במיוחד בשביל הפאבריינגען. ר' לייבעל 
גראנער בא באמצע הפאבריינגען וסיפר שלפני 5 רגעים הי' אצל הרבי 
שליט"א והרבי שליט"א שאל לו אם מתוועדים למטה והא ענה שכן, והרבי 
שאל לו האם מתוועדים מיט א שטורעם והוא ענה שכן, אז הרבי ציווה 
אותו לירד למטה ולהגיד לעולם שזה יהי' מיט א גרויסען שטורעם, וכיון 

שהרבי ציוה זה הי' כן בפועל.
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לו שיבוא משיקאגא  גדול שטלפנו  רופא  הגיע  בבוקר  בשמיני עצרת 
והוא אחד מהשלושה רופאים הכי גדולים של אמריקה והוא יהודי, הוא 
בא על כמה רגעים לפאבריינגען, הוא אמר לחיים וברך את הרבי ברפו"ש 

ובישר שהמצב של הרבי משתפר.

דשמחה  הענין  תובע  שהרבי  ואמר  עוה"פ  בא  גראנער  לייבעל  הרב 
ושדוקא ע"י שמחה נוכל לפעול בשביל הבריאות של הרבי שליט"א והוא 
גם סיפר שאחד ]זה הי' הרב קזארנאווסקי[ נכנס בבוקר לרבי שליט"א 
ובירך אותו שיהי' לו רפו"ש בבכיות והרבי לא הי' יכול לסבול זאת ואמר 
לו שהוא עושה היפך רצונו, שאם הוא רוצה שיהי' בריא הר"ז דוקא ע"י 

שמחה ושהשמחה תהי' באופן דפורץ גדר.

בשביל  שיחה  למסור  לו  צוה  שהרבי  גראנער  הרב  אמר  ואח"כ 
הפארבריינגען. והרבי אמר כך, שכיון שהי' כאן הענין דחסרון שהי' הענין 
דיפקד מושבך הרי דוקא עי"ז מגיעים לא רק לשלימות החסרון אלא גם 
להוספה והרבי הביא דוגמא מעצמו בנוגע הדם של היד שכשנעשה מקום 
חלל בדם שביד הרי הגם שע"פ דרך הטבע כשמורידים את היד למטה 
הדם צריך לירד למטה אעפ"כ באופן שכזה נעשה דבר שלמעלה מדרך 
הטבע שהדם עולה למעלה וזהו דוקא עי"ז שעושה מקום חלל בדם. והרבי 
הביא גם דוגמא שנית, שפעם נכנס אצלו יהודי אחד ליחידות והרבי דיבר 
עמו בנוגע יהדות והוא השיב לרבי למה הוא מדבר עמו בנוגע יהדות הרי 
הוא ריק מיהדות, וע"ז ענה לו הרבי שזה גופא ההוכחה שיש לו שייכות 
ליהדות, שזה שהוא עצמו צועק שהוא ריק מיהדות, הרי זה הוכחה אז די 
נשמה שפארט זיך אריין אין דעם מקום חלל. וזהו ההוראה שכיון שהי' 
כאן הענין דחסרון הרי צריך להיות הוספה באין ערוך ובשמחה ובאופן 

דפורץ גדר.

והי' ג"כ ההכרזה מהרבי שליט"א ע"י לייבעל גראנער שהגם שלא יכל 
להשתתף בהקפות אבל הרי"ז כאלו הוא שם וכל אלה שחשבו לתת כסף 
בשביל הפסוקים דאתה הראת שלא יתחרטו ואדרבה שיתנו עם הוספה, 
והרבי אמר שכל אחד שיתנדב ויתן כסף בשביל הפסוקים אז הרבי יתן לו 
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דולר. ובשעה 11 כשנסתיים הפאבריינגען הלכו כולם להקפות והשמחה 
בהקפות הי' באמת גדולה. קודם הקפות ניגנו הניגון חיילי אדוננו וכו' 

משך זמן רב בהתלהבות גדולה. 

וניגנו  המילים  החליפו  ואח"כ  גאולה  די  זיין  שוין  זאל  לנגן  התחילו 
בניגון זה דער רבי זאל געזונט זיין ג"פ אח"כ משיח זאל שוין קומען אח"כ 
שינו את המילים וניגנו דער רבי איז געזונט ובפרט כשלייבעל גראנער 
בא באמצע הקפות ובישר שהרבי כבר הי' יכול לקום מן המטה להתפלל 
יין ואכל חלה ועופות ושתה כוס  ערבית ואחר ערבית עשה קידוש על 
תה וגם הי' מנין להקפות אצל הרבי. העולם הי' שמח מאוד וניגן כשעה 
שלימה בהתלהבות גדולה דער רבי איז געזונט. אח"כ מסר הרב גראנער 
שהרבי שמע ניגון זה בחדרו והרופאים שאלו אותו האם זה לא מפריע 
לו הרעש מלמטה והרבי שליט"א ענה בחיוך שאדרבה יש לו הנאה מזה. 

ב"ה  הי'  שההקפות  לרבי  אח"כ  הודיעו  שלוש.  בשעה  נגמר  ההקפות 
בשמחה גדולה וע"ז ענה הרבי שלמחרת השמחה צריכה להיות בכפליים, 

וכן הי'. 

ביום שמח"ת העולם לא הי' צריך להגיע למס"נ בשביל להיות שמח כי 
הבשורות טובות בנוגע הרבי שליט"א שימחו מאוד את העולם והי' שמחת 
וגם הרופאים לא  גלויים עם הרבי  ניסים  היו  תורה שמחת הרבי, ממש 
יכולים להבין מה קרה פה, פשוט הרבי ניצל ממצב של … למצב של חיים, 
הרופאים אומרים שכל יום הרי"ז באין ערוך לגבי היום דאתמול ושכבר 

לא צריכים לקחת אותו לבית חולים.

באמצע התפילה ביום שמח"ת, אחד שהי' במנין הרבי בישר שהרבי עלה 
לתורה חתן בראשית והוא עמד, וכיון שהרבי צווה שהשמחה תהי' בכפלים 

מכמו אתמול לכן הי' השמחה ב770 בלי גבול עד דלא ידע וכו'.

מוסף  קודם  התורה  וקריאת  הקפות  ואחר  ב770  כמים  נשפך  המשקה 
וחצי  שעה  ובמשך  געזונט"  איז  רבי  "דער  בניגון  בריקוד  יצא  העולם 
העולם רקד בלי הפסק בהתלהבות גדולה באופן דפורץ גדר, חתן בראשית 
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גליק  הרב  הי'  תורה  וחתן  אחד,  עוד  עם  חב"ד  מכפר  טרבניק  הרב  הי' 
מאנגליה.

להתוועד  הרבי  צוה  שמח"ת  בליל  כמו  בצהרים,  ב4  נגמרה  התפילה 
ולטול ידים בשביל לאכול, בסוף ההתוועדות בא ר' לייבעל גראנער ואמר 
שהוא הביא עכשיו מהכוס של הבדלה של הרבי שליט"א כוס של ברכה 
וממונים יחלקו הכוס של ברכה ואחר ערבית הכריז הרב גראנער בשם 

הרבי שליט"א שאחר כוס של ברכה יהי' שיחה בשידור מהרבי בחדרו.

א"א לתאר ולספר על הנייר את השמחה שהי' לנו כששמענו שהרבי 
הולך לדבר.

יום ראשון כ"ז תשרי תשל"ח

ביום חמישי אסרו חג הי' הכינוס תורה ולייבעל גראנער נכנס באמצע 
והוא סיפר שרופא גדול ביו"ט לא הי' אצל הרבי שליט"א ועכשיו הוא בא 
לראות את הרבי והוא אומר שא"א להכיר את הרבי כי ממש נשתנה מן 

הקצה אל הקצה.

שבת הי' תהלוכה לבורו פארק. עכשיו כל אנ"ש עשו אספות הבחורים 
התמימים והבעלי בתים וכו' וכו', והמדובר הוא איך לעשות נחת רוח לרבי 
שליט"א ולכן ההחלטה של צא"ח הי' לעשות תהלוכה לבורו פארק והיו 
לערך אלפים שהלכו. גם אני הלכתי, כשבאנו לשם יצאנו בריקוד באמצע 
הרחוב בין שני בתי כנסיות גדולות, אגודת ישראל וכו'. ואח"כ אמר ר' 
שמואל בוטמאן שיחה מהרבי שליט"א, ואח"כ נתפזרנו בבתי כנסיות. אני 
הספקתי עם עוד הרבה לחזור ל770 בשעת שידור הרבי מחדרו הק' ב8 

ורבע, והיו הרבה ששמעו מביהכ"נ צ"צ שבבורו פארק.

כשהיינו שם ראינו את ההתעוררות הגדולה שישנה עכשיו ביהודים כל 
אחד שואל, אפי' השטריימלעך, "וואס מאכט דעם רבי", והרבה שואלים 

מה יכולים לעשות בשביל הרבי וכו'. 

ויעקב  בנוגע  בלילה  דיבר אתמול  ימסור את שהרבי  מסתמא הרש"מ 
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הלך לדרכו, והרבי בשיחה שלו גם אמר שיעשו מלוה מלכה, ובשעה 11 
התחילה המלוה מלכה ב770 האורחים וזקני אנ"ש סיפרו וכו' וכו'.

תיכף  הרבי  עם  מהמעשה  להם  כשנודע  ואשתו  מענדל  גרשון  הרב 
במוצאי שמח"ת לקחו את המטוס הראשון. התכוננו לבוא כמה עשרות 

אורחים מא"י, אך כנראה מכאן עכבו אותם שלא יבואו.

יום חמישי ב' דר"ח חשון

מספרים ששלשום בלילה לא ישן הרבי בכלל ועשה את עבודתו כאילו 
לא קרה שום דבר והרופאים התפלאו מאוד מאין לו הכח לאחר המחלה 

הקשה שהי' לו והוא צריך עוד לנוח.

בעת ההתוועדויות דשמח"ת הזכיר הרב וויינבערג דבר פלא שאף אחד 
לא הבין דברי הרבי שליט"א בענין אחד שדובר בהתוועדות די"ג תשרי, 
נואשו  שהרופאים  והגם  קשה  מחלה  לו  שהי'  הריי"ץ  בנוגע  דיבר  הוא 
לחייו, הנה אח"כ הוא נתרפא והמשיך עבודתו ביתר שאת וביתר עז והוא 
חי אח"כ 18 שנה. אבל - המשיך הרב וויינבערג - זה דובר על הריי"ץ אבל 
הרבי שליט"א בטח שיהי' לו כפל כפלי כפליים אריכות ימים עד ביאת 

גואל צדק בב"א.

במוצאי שמח"ת לפני שהרבי התחיל לדבר הי' לו רשות מהרופא לדבר 
רק 5 רגעים ולפועל הוא דיבר 20 רגעים. בסוף השיחה הרבי בכה אבל 
ב"ה הכל הי' בסדר הוא לא נחלש וגם הרופאים לא הפסיקו אותו באמצע.

כשהי' יחידות ביום חמישי אסרו חג במשך שלשת רבעי שעה והרופאים 
אמרו אח"כ שהם שמחים שלא הפריעו לו ביחידות כי הרבי אחר יחידות 

הרגיש הרבה יותר טוב מכמו קודם יחידות.

ב"ה אור ליום שישי ח' חשון תשל"ח

בחובבי  עוה"פ  הבחורים  כל  אסיפה של  הי'   10 בלילה בשעה  אתמול 
תורה בנוגע לעשות נח"ר לרבי שליט"א.
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וכל  הסדרים  את  לשמור  צריכים  שהבחורים  דיבר  ראסקין  דוד  הרב 
כוונתו של הרבי שאמר שהבחורים יכנסו למעלה לזאל הרי כפי שהרבי 
בעצמו אמר שזה מצד שהוא רוצה לשמוע את קול התורה ואכן בימים 

הראשונים הקול תורה נשמע אבל אח"כ נחלש וכו'.

וגם הרב יואל כהן צעק ע"ז ושכל אחד מראה את עצמו וחושב שהוא 
הרבי  לדברי  שומע  הוא  האם  מקושר  שהוא  רואים  במה  אבל  מקושר 
אם  קורה  מה  דוגמא  שניקח  אמר  גם  והוא  וכו'.  הסדר  זמן  את  לשמור 
הקרוב שלו הוא חולה הרי הוא לא במנוחה וכו', וכמו"כ בנוגע דידן הרי 
כשאומרים שמצב הרבי משתפר מיום ליום הרי הכוונה שזה עדיין לא כ"כ 
טוב, וזה עוד צריך להיות יותר טוב. וא"כ למה הבחורים לא מקבלים על 
עצמם הוספה באיזה ענין. והוא סיפר שסתם יהודים כשאמרו להם שע"י 
שילמדו חת"ת הרי"ז יוסיף בבריאות הרבי שליט"א הם ענו ע"ז שהם לא 
חסידי חב"ד אבל אם עי"ז שילמדו חת"ת זה יוסיף בבריאות הרבי הרי הם 
מוכנים ללמוד חת"ת. ועאכו"כ חסידי חב"ד שצריכים לקחת את הענין 

יותר ברצינות.

הוא גם דיבר בנוגע מה שהרבי אמר דברים מוזרים בהתוועדות די"ג 
תשרי בשיחה הראשונה שהוא דיבר בנוגע מכתב הריי"ץ משנת תרפ"ט 
שאמרו  מה  ידוע  המכתב  על  הריי"ץ  שבנוגע  לדבר  התחיל  ופתאום 
והמשיך בעבודתו  זיך אנגעשטריינגיט  ואעפ"כ האט ער  הרופאים עליו 
בהפצת המעיינות ובאופן דמוסיף והולך ואור, ובסעיף ו' שם הוא אומר 
שע"י שמקיימים מה שכתוב במכתב דתרפ"ט בנוגע שמחה "ווערן בטל 
לגמרי אלע ענינים און זהירות'ן וואס די דאקטורים האבן געזאגט בנוגע 
צו די הנהגה, אז מ'זאל זיך ניט איינמאטערן וכו' וכו'". אז אף אחד לא 
הבין, ועכשיו כולם מבינים ושמזה רואים ברור שמה שהרופאים תובעים 
מהרבי מנוחה וכו', הרי"ז שכך צריך להיות ולא שהם סתם מפטפטים אלא 
שהרבי שטרענגט זיך אן, וממשיך עבודתו לייענען צעטליך, מגיה שיחות 
וכו' וכו'. וכיון שכן הרי צריך להתחשב בחשיבות מיוחדת בנוגע השיחות 

ומאמרים שיצאו מוגה.
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וההחלטות טובות היו ראשית בנוגע שמירת הסדר, ובנוגע המאמרים 
האחרונים שיצאו מוגה, שצריך לחוזרם בע"פ. וגם כיון שהרבי בקונטרסים 
דשמח"ת ודשבת בראשית מדגיש הרבה ענין האחדות, ומביא מפרק לב 

דתניא, לכן צריך לחזרו בע"פ. ע"כ ממה שדובר באסיפה.

יום שישי ט' חשון תשל"ח

בשמחה רבה קיבלנו את הידיעה שהרבי הולך לדבר מחדרו הק' שיחה 
מחר בלילה מוצש"ק.

יום שני י"ט מרחשון תשל"ח

היום זכיתי לראות את פני כ"ק אדמו"ר שליט"א בקריה"ת בביהכנ"ס 
העליון והפעם עמד הרבי שליט"א בעת קריה"ת.

--
הרופאים אמרו שהרבי צריך ללכת, לכן למעלה סוגרים בלילה. והרבי 

מסתובב - שפאצירט - בזאל וכו'.

יום שישי כ"ג מרחשון עש"ק חי' שרה תשל"ח

כמדומה לי שעדיין לא כתבתי לכם שנוסד דבר חדש שהבעלי בתים 
יסעו על הטנקים ביום ראשון ובמשך היום מתחלקים לשלש קבוצות כל 
קבוצה של טנקים נוסעת על שלוש שעות ואח"כ חוזרים ונוסעת קבוצה 

שנית.

כשהכניסו הפעם הראשונה דו"ח מפעולותיהם לרבי שליט"א, הי' הרבי 
מאוד שמח וענה ע"ז ]המענה אינו תח"י[.

יום רביעי ו' כסלו תשל"ח

כסלו  ר"ח  ב770.  אדירה  שמחה  היתה  הקודם  במכתבי  שכתבתי  כפי 
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הי' שמע"צ ושבת הי' שמח"ת, כך אמרו ב770. בליל ר"ח כסלו ]שמע"צ[ 
הוציאו את הס"ת ועשו הקפות, כובדו בי"ב פסוקים וכו'.

והיום זכיתי לראות את פני כ"ק הרבי שליט"א בתפילת מנחה, הרבי 
נראה הרבה יותר טוב באין ערוך מלפני שבועיים כשזכיתי לראות אותו 

ביום ב' י"ט מרחשון בעת קריה"ת.

זכורני ששנה שעברה סיפרת שלפני 19 שנה תשי"ט קרא אותך ]בדיוק 
כמו היום ו' כסלו[ ואמר לך שהגיע הזמן להתחתן, ו19 שנה אח"כ זכינו 

)יצחק ואני( באותו יום ו' כסלו, לראות את פני כ"ק הרבי שליט"א.

הרבי שליט"א ציווה באשטעלן את הרדיו בשביל ההתועדות די"ט כסלו, 
אבל  מחדרו,  לדבר  יכול  הוא  כי  ראי'  להביא  יכולים  אין  שמזה  כמובן 
מקוים ובפרט לפי הבשו"ט שרואים במוחש, ויה"ר שיהי' חדש ימינו כקדם 

ובקרוב ממש.

יום שישי ח' כסלו עש"ק ויצא תשל"ח

הרבי שליט"א יצא שלשום בלילה, ליל חמישי פעם הראשונה לתפילת 
ערבית בחול, אבל אתמול בלילה הוא לא יצא.

זכינו שהקונטרס מוצאי ש"פ חיי שרה יצא לאור מוגה, זה קונטרס גדול 
של 30 עמודים.

ב"ה יום ג' שהוכפל בו כי טוב י"ב כסלו חודש הגאולה 
תשל"ח.

ועשרים  שעתיים  משך  שליט"א  הרבי  של  שיחה  הי'  ויצא  במוצש"ק 
דקות מ7 עד 9:20. זה הי' דבר נפלא שהרבי שליט"א ידבר כ"כ הרבה זמן 

בלי הפסק כלל.

כסלו  לי'  כסלו  ט'  בין  נמצאים  שאנו  זה  בנוגע  דיבר  שליט"א  הרבי 
כי שבת חל ביום ט' כסלו, שט' כסלו הר"ז יום הולדתו והסתלקותו של 
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אדמו"ר האמצעי שזהו הענין שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום 
ליום, הרבי שליט"א אמר מאמר ד"ה ושבתי בשלום מיוסד על מאמר רבינו 
ומיוסד על מאמר אדמו"ר האמצעי בתו"ח  הזקן בתו"א ושבתי בשלום. 

וכו'.

יעקב מבאר שבע  ב"ויצא  ביאורים  ביאר במאמר כמה  הרבי שליט"א 
וילך חרנה" וכפי שאני זוכר ביאור אחד שהרבי שליט"א אמר, שזה הולך 
ממקום  שבע  מבאר  יוצאת  והיא  למטה  יורדת  שהיא  איך  הנשמה  על 
שמשביעין אותו - שהפי' בזה גם מלשון שובע - תהי צדיק ואל תהי היפך 

דצדיק ]כך אמר הרבי שליט"א[. 

נ.ב. שכחתי לספר, שבמוצש"ק זכינו לראות את הרבי שליט"א פעמיים, 

כשיצא אחר מעריב לקידוש לבנה, ואחר השיחה בשעה 10 בלילה. כולם 
ניגנו אז ופרצת והרבי עשה עם היד וכו'.

וב'  כסלו  בי'  התוועדויות  ב'  לעשות  שליט"א  הרבי  אמר  גם  בשיחה 
התוועדויות בי"ט כסלו, אחד במקום מרכזי והשני בכל מקום ומקום בפני 

עצמו כדי שגם הזקנים יוכלו לבוא.

יום שישי ט"ו כסלו ו - עש"ק וישלח - חודש הגאולה תשל"ח

עכשיו ב"ה הרבי שליט"א יוצא בשני וחמישי לקריה"ת, וכל יום למנחה 
יצא  ולמחרת  למעלה  קבלת שבת  הרבי  התפלל  הקודם  ולמעריב. שבת 
לקריה"ת מנחה מעריב קידוש לבנה. עכשיו נתבטל סדר האותיות כדי 

ליכנס למנין הרבי שליט"א. הסדר עכשיו: כל הקודם זוכה.

בלילה.  הולך לדבר שיחה מחר  הידיעה שהרבי  קיבלנו  ובשמחה רבה 
כפי שכתבתי במכתבי הקודם על השיחה דמוצש"ק ויצא שזה הי' גם ממש 
נורא שהרבי ידבר שעתיים ועשרים רגעים בלי הפסק. המאמר וגם השיחה 
בנוגע מה שסאדאת בא לא"י שמזה רואים שכשעומדים בתוקף לא להכנע 

לאויבים הרי הם מתבטלים ובאופן שכולם משכימים לפתחו וכו' וכו'.

עכשיו כולם מחכים בכיליון עיניים להיום החשוב י"ט כסלו, מה יתרחש 
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זה יהי' ממש נורא  ירד למטה להתוועדות  יום. אם הרבי שליט"א  אותו 
ונפלא עד אין קץ!

ב"ה יום רביעי כ' כסלו חג הגאולה, מחרת הנס הגדול - 
התוועדות הרבי שליט"א למטה. תשל"ח

שלום רב וברכה עד בלי די!

מה שלומכם? אצלי ב"ה בכל בסדר.

נפלאות  לעושה  לה'  הודו  הזה.  לזמן  והגענו  וקיימנו  שהחיינו  ברוך 

הרב  ע"י  נודע  כסלו,  י"ט  שלישי  בליל  חסדו.  לעולם  כי  לבדו  גדולות 

חאדאקאוו שהרבי שליט"א הולך לרדת למטה להתוועדות בשעה תשע. 
שליט"א  שהרבי  לרגע  עיניים  בכיליון  וציפו  יום  לאותו  התכוננו  כולם 

יופיע למטה.

כבוד  בהדרת  כולם  נעמדו  תשע,  שעה  ההתוועדות:  זמן  כשהגיע 
בהתרגשות גדולה בגיל וברעדה בניגון דנאפליאנס מארש והתכוננו לבואו 

של הרבי שליט"א והנה ...מלך ישראל הופיע בשעה 9 וחמש.

המובן  במלוא  הניגון  את  הגביר  מלכות'דיק  שליט"א  הרבי  כשהגיע 
המורה על ענין הנצחון שדידן נצח, הרבי שליט"א ישב על כסאו והתחיל 

לדבר.

בזה  הענין  גודל  הסביר  הש"ס  חלוקת  בנוגע  דיבר  שליט"א  כשהרבי 
שלוקחים מסכת אחת ומעלה עליו הכתוב כאלו למד כל הש"ס, שמעלה 
גדולה ישנו בזה כי בזמן הזה א"א ללמוד בשנה אחת כל הש"ס ואשר מי 
שתורתו אומנתו הרי כיון שהוא גם עוסק במבצעים הרי ללמוד בעיון כל 

הש"ס במשך שנה אחת הרי"ז דבר בלתי אפשרי.

הרבי שליט"א עשה סיום על ששה סדרי משנה, המסכת האחרונה היא 
מסכת עוקצין.

הענינים  בשביל  א[  הטאנקיסטן,  ע"י  דולרים  ב'  חילק  שליט"א  הרבי 
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דטוב לשמים. ב[ בשביל הענינים דטוב לבריות, גם דיבר בנוגע המבצעים, 
ובפרט מבצע חנוכה שצריך להיות גם בביתו ובבית האחרים. עד המאמר 
הי' הרבי שליט"א רציני, ואחר המאמר כשניגנו עשה הרבי עם היד ועם 
הראש, הרבי צוה לנגן ניגון הכנה, ד' בבות, ניע זוריטשי כלאפצי, האפ 

קאזאק, ניגון ההקפות של אביו, הושיעה את עמך, פרזות תשב.

הרבי שליט"א אמר שמסתמא כל מי שצריך לעשות ברכה אחרונה עשה 
ברכה אחרונה, וזה רק כדי להפסיק בין התוועדות זו להתוועדות הבעל"ט 

]כמדומה לי שהרבי שליט"א בכה באמרו זאת[. 

הרבי עשה ברכה אחרונה והתחיל לנגן בקול רם בחוזק כי בשמחה תצאו 
ועשה שלשה פעמים עם היד בחוזק ויצא.

כשיצא זה הי' שעה רבע לאחת בבוקר. ואח"כ… זה כבר פרשה בפני 
עצמה, זה כבר אתם בעצמכם יכולים לשער השמחה שהי' ב770, רק כיון 
ולא הלך הביתה צוו לכולם ללכת לחובבי  שהרבי שליט"א נשאר ב770 
היתה  השמחה  שליט"א.  הרבי  בשמחת  לשמוח  להפריע  לא  בכדי  תורה 
בכלל למעלה ממדידה והגבלה רקדנו כל הלילה במשך כמה שעות רצופות 
ולא הרגשנו שום התעייפות. הבקבוקים של משקה שתו כמו מים וכהרף 
עין כבר לא היו. בכלל בשבועות האחרונים ר"ח כסלו י"ט כסלו, הוציאו 
סכום עצום של כסף בשביל משקה ממש כמה אלפי דולר. הלכתי לישון 

בשעה 6 בבוקר.

כפי שכבר כתבתי שאחרי שהרבי שליט"א דיבר בנוגע חשיבות המלוה 
מלכה, הונהג בישיבה לעשות מלוה מלכה כל מוצש"ק, ור' פניע שי' קארף 
מביא כמעט בכל פעם אחד מזקני אנ"ש שיספר סיפורים וגם הוא מתועד, 
הוא  לערך,  תשכ"ז  בשנת  מרוסיה  שיצא  שי'  אסטולין  הרב  הי'  הפעם 
סיפר שרק עכשיו נתגלה שכל המקומות איפה שכ"ק אדה"ז חנה בברחו 
מנאפוליון הרי דוקא שם קיבל היטלר ימ"ש את מפלותיו וזה דבר ברור. 

הוא גם סיפר, שפעם אחת נכנס לרבי שליט"א ליחידות וביקש ברכה 
בשביל אחד ממשפחתו שעדיין נמצא ברוסיא.
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געדארפט  אויך  דאך  זייער חשבון האסטו  לויט  בזה"ל:  הרבי  לו  ענה 
נאר  נס,  א  געמאכט  דיר  האט  אויבערשטער  דער  און  דארטן  בלייבען 
וואס, דו מאנסט אז דער אויבערשטער זאל מאכען א גרעסערער נס, מילא 
זאלסטו וויסן זיין אז בא דעם אויבערשטן א גרויסער נס און א קליינער 

נס איז די זעלבע זאך.

בנוגע הקונטרס מוצאי ש"פ ויצא שאלתי למשפיע שלי הרב אלטיין שי' 
מתי יצא לאור מוגה, כי זה כבר שבועיים אחרי השיחה, והוא ענה לי שהם 
לא יודעים מה לעשות כי הרבי שליט"א לא הגיה, כפי שהבנתי הם מקווים 

שהרבי שליט"א יגיה זה ולכן הם מחכים. מקוה שכן יהי'.

נ.ב. שכחתי לכתוב שהרבי ירד למטה להתוועדות לא במדרגות אלא 
במעלית וכן הי' כשעלה לאחרי הפאבריינגען.

ב"ה אור ליום שישי נר ה' דחנוכה תשל"ח

לכבוד הורי היקרים שי', שלום רב וברכה עד בלי די!

מה שלומכם? אצלי ב"ה הכל בסדר.

מז"ט מז"ט בעד יובל הח"י של חתונתכם שיהי' לכם הרבה נחת מכולנו 
כפי רצון כ"ק אד"ש וכו' וכו'.

מסתמא כבר שמעתם מהשיחה שהי' במוצש"ק וישב. הרבי שליט"א רצה 
לרדת למטה אבל הרופאים לא הסכימו בשום אופן, ובכלל בהתוועדות 
די"ט כסלו כל הזמן הי' לרבי שליט"א קשר עם הרופאים הם היו יושבים 
למטה עם כל המכשירים, ובכל משך הזמן היו שולחים מכתב לרבי ע"י 
לייבעל גראנער – מפורט איך הוא המצב של הלב. בתחילה זה לא הי' 
כ"כ בסדר ובעת אמירת המאמר הי' במצב טוב וכולם הרגישו זה כי אחרי 

המאמר נעשה הרבי שמח ועשה עם הידיים וכו'.

על  שליט"א  הרבי  כשדיבר  כסלו  די"ט  שבהתוועדות  אומרים  ב770 
אדמוה"ז הוא רמז גם על עצמו, כל הענין שדיבר הרבי בנוגע המאסר שכל 
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זה הי' בהסכמתו ורצונו של אדמוה"ז וכפי שרואים כשאדמוה"ז לא רצה 
לנסוע הוא לא נסע. הרב גראנער גם מסר שהרבי שליט"א שאל לו אם 

מעשה זה פעל בבחורים תוספת בלימוד.

במכתב דכ' כסלו אשר אני מקוה שכבר קבלתם אותו גם שם מרמז הרבי 
שליטא על עצמו "בימים ההם בזמן הזה" שגם בזמן הזה קורים נסים.

הרופאים שהם יודעים יותר בפרטיות מה שהי', הם התפעלו מאוד איך 
הוא  ווייס  הרופא  הקצה.  אל  הקצה  מן  נהפך  זה  )שמע"צ(  אחד  שביום 
מיד נעשה חסיד, גם קודם הי' דתי אבל לא כ"כ, עכשיו הוא נעשה גם 
חב"דניק. הוא החליף את הקשר של תפילין לקשר חב"די ולהתוועדות י"ט 

כסלו הוא בא עם כובע וגרטל.

בהערות של המכתב דכ' כסלו זה כמעט מפורש, הרבי שליט"א מביא 
מברכות הנהנין לאדה"ז לא יברך החולה )ברכת הגומל( עד שיחזור לבוריו 

לגמרי.

וגם בשיחה דמוצש"ק וישב שזה הי' משעה 7 עד עשרים לתשע, הרבי 
שליט"א אמר מאמר ד"ה שלום רב בהמשך לד"ה פדה בשלום, כמו בהמשך 
תש"ד, ובשיחה דיבר בנוגע מבצע חנוכה, וגם אמר שהברכות שעשה נסים 
ושהחיינו יש לכוין גם על אדמה"ז, והחסידים הבינו הכוונה בזה שצריך 

לכוין גם על הרבי שליט"א.

זה לי פעם הראשונה חנוכה אצל הרבי שליט"א זה יפה מאוד, ר' חיים 
טאשקענטער הדליק הנרות אחרי תפלת מנחה מתחילים לנגן הנרות הללו 
והרבי עומד ומסתכל על העולם ועל הנרות וכשמגיעים לעל נסיך הרבי 

עושה עם היד.

ואתמול הי' ממש נורא, הרבי עשה בהתחלה עם היד ואח"כ הורה לרקוד 
בעיגול: העולם יצא מהכלים והרבי שליט"א ספק בידים חזק מאוד פעם 

הראשונה משמיני עצרת זמן ההקפות.

גם בסוף ההתוועדות די"ט כסלו ספק הרבי בידים אבל לא חזק כמו 
נפל  הליכתו  ובעת  הידים,  עם  עשה  ג"כ  יצא  שליט"א  כשהרבי  הפעם. 
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מאחד המשענת שלו, הרבי שליט"א התכופף ונתן לו.

הרבי שליט"א יצא היום למנחה ]פעם הראשונה מערב שמע"צ[ למעלה 
בשעה 3 ורבע. כל ער"ש עד עתה יצא הרבי שליט"א רק לקבלת שבת 

בשעה 8. 

ב"ה אור ליום שני ב' טבת זאת חנוכה תשל"ח

מהגילויים שב770, מוצש"ק מקץ: ערבית הי' למעלה נגנו הנרות הללו. 
בשעה 7 הי' התוועדות של הרבי שליט"א. תוכן ההתוועדות הי' שצריך 

להיות ענין השמחה באופן דפורץ גדר ועוד יותר משמח"ת.

]..[ ביום ראשון ב' דר"ח טבת התקיימה ב770 הראלי בשביל הילדים 
ב12 וחצי. זה הי' יפה מאוד הי' שם כלי תזמורת, כמה רגעים לפני שירד 
הרבי שליט"א למטה לתפילת מנחה ב3 ורבע התחילו לנגן נודע ביהודה 
בניצוח הכלי תזמורת וכך נכנס הרבי שליט"א, הוא עלה לבימה והסתובב 
והתחיל לספק כפיים אח"כ התחילו להתפלל מנחה, אחר שמו"ע הדליק 
ילד אחד אחרי ב"מ את המנורה ונגנו הנרות הללו. הרבי שליט"א עשה 
אח"כ  תירגם.  העכט  ויענקל  לילדים,  שיחה  הי'  ואח"כ  הידים.  עם  חזק 

חילק הרבי שליט"א חנוכה געלט להמדריכים ויצא.

מזמן שהרבי שליט"א הלך הביתה, בשבתות הוא נשאר ב770. וכן היה 
בשבת זו, והרבי שליט"א הדליק את נרות חנוכה בספריה, ובמוצאי שבת 
לאחרי תפילת ערבית למעלה שנגמרה בשעה עשרים לשש, הרבי לא הלך 
הביתה אלא נשאר ב770 והדליק בפתח חדר היחידות. רק המזכירות היתה 
נוכחת בשעת מעשה, הדלת דג"ע התחתון הי' סגור ולכן אף אחד לא הי' 

יכול לראות.

בכלל ישנם הרבה סיפורים על תקופה זו, וכמה מהם שבימים הראשונים 
הגם  הלב  התקפת  אחרי  מיד  הי'  שזה  וכו'  חג  אסרו  ושמח"ת  שמע"צ 
שהמצב נשתנה בן רגע באין ערוך אבל הרבי שליט"א האט זיך געפילט 

זייער שוואך.



  תשורה משמחת הנישואין של לוי וחי'ה מושקא שיחיו נפרסטק  

35

לצאתו  וחכו  בחוץ  כולם עמדו  במוצש"ק מקץ אחרי ההתוועדות   ]..[
של הרבי שליט"א אבל הרבי שליט"א ביקש להודיע לעולם ע"י המזכירות 
שלא לחכות עליו, בשעה מאוחרת יצא הרבי שליט"א. בחוץ עמד בנימין 
אלטהויז ואמר לו הרבי "מ'האט דאך ג'רעדט מ'זאל גיין משמח זיין אידן". 

יום שני ט' טבת פ' ויחי תשל"ח

של  וכוס  חנוכה  דזאת  ההתוועדות  גילויים.  הרבה  ישנם  ב"ה  עכשיו 
ברכה, ההנחה כבר יצא לאור מסתמא תקבלו את ההנחה.

שיטלו  אלה  בשביל  החלות  שליט"א  הרבי  נתן  ההתוועדות  בתחילת 
ידיהם. תיכף נעשה מהומה כולם קפצו לקחת החלות. כשראה זה הרבי 
אמר בזה"ל "נישט בבת אחת לאו דוקא". בכלל ההתוועדות היתה שמחה 
מאוד הרבי עשה עם הידים וספק כפיו, וכן בכוס של ברכה שאז הי' ממש 
מאוד שאינכם  חבל  זה  הידים  עם  מאוד  חזק  הרבי שליט"א עשה  נורא 

יכולים לקבל הקסטות מההתוועדויות האחרונות. 

יום שישי י"ג טבת

והפלא הוא שהכל הולך באופן פתאומי, בשיחה לילדים ביום ראשון, 
וכן ההתוועדות דזאת חנוכה שרק 20 רגעים לפני ההתוועדות נודע לנו 
שיהי' התוועדות. אני באתי למנחה של הרבי ב3 ורבע ורגע לפני שיכנס 
הרבי למנחה נודע שיהי' התוועדות אחרי מנחה, ובשעה 3:35 הרבי כבר 

הי' למטה בהתוועדות.

בהתחלה הי' עולם קטן, כי הבעלי בתים עובדים, והרבה בחורים נסעו 
למבצעים.

והוא  התוועדות  שיהי'   12 בשעה  לו  הודיע  הרבי  העכט,  יענקל  והרב 
שאל לרבי אם הוא יכול לטלפן לבנו שנמצא במוריסטון להגיד לו שיש 
התוועדות, וענה לו הרבי שיאמר לו באופן דרמז שיהי' איזה דבר ולכן 

שיבוא לנ.י.
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באהלי  יושבים  כולם  פתאומי.  באופן  הי'  זה  בטבת  עשרה  בליל  גם 
תורה בזאל ולומדים, ופתאום מקבלים טלפון זה הי' בשעה עשרים לשבע 
– שבעוד 20 רגעים הרבי שליט"א יאמר שיחה. כולם קפצו ממקומותיהם 
ורצו ל770 וכו', וכן למחרת השיחה שלאחרי מנחה שהי' למטה בשעה 2 

היתה שיחה פתאומית. 

י"ז טבת

במוצש"ק כיון שזה הי' ניטל נאכט, לכן אמר הרבי שליט"א לוויינבערג 
שיספר סיפורי צדיקים ברדיו, והוא סיפר ב' סיפורים מהבעש"ט. 

יום שישי כ' טבת עש"ק פ' שמות תשל"ח

מה שהרבי שליט"א יצא בעש"ק מקץ למנחה, זה הי' מיוחד. אולי מצד 
חנוכה. אבל בערבי שבתות אחר עש"ק מקץ הוא לא יצא למנחה.

מה שהרבי שליט"א דיבר בעשרה בטבת יצא לאור מוגה בקונטרס מיוחד 
כמו הקונטרסים דמוצאי שמח"ת, שבת בראשית וכו'.

שכחתי לכתוב במכתבים הקודמים מדבר מענין שאמר הרבי שליט"א 
הרבי שליט"א  נזהר  כמה  רואים עד  כסלו שמזה  די"ט  בעת ההתוועדות 
לדבר בלשון נקיה. כשהרבי סיפר המעשה עם העגלה בעש"ק כשאדמוה"ז 
לא רצה לנסוע ושאז בפעם השניה סוס אחד מת, הרבי אמר אז הלשון "איז 
אוועקגעגעאנגען א פערד" זה כבר מודפס בהנחות )עמוד ט' סעיף י"א(. 

יום שישי עש"ק בא - שבט תשל"ח

הרבי שליט"א לא יצא אותו יום למעריב, כי בכל יום מבקרים הרופאים 
בחדרו ובודקים את מצבו ואח"כ קובע הרבי אם לצאת למעריב. ואותו יום 

לא הרגיש כ"כ טוב ולא יצא למעריב.
--

הרב גוטניק הי' לו יחידות מיוחדת בחדרו של הרבי שליט"א משך 25 
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רגעים, אחד מהדברים שאמר לו שענין המבצעים זה פשוט נוגע לבריאות 
שלו כשעוסקים במבצעים איז א פשוטע זאך אז די הארץ קלאפט בעסער. 

ב"ה יום שישי כ"ז טבת עש"ק וארא תשל"ח 

בנוגע ההתוועדות הפתאומית דכ"ד טבת.

מצו"ב קטע קצר מהמאמר: וי"ל בדא"פ שזהו גם הענין דיוכבד נולדה 
שהיא  וכיון  מצרימה,  שירדו  נפש  מהשבעים  היתה  שהיא  החומות,  בין 
נולדה בין החומות, הרי היא קשרה את א"י ומצרים ביחד, ענין הגאולה 
והגלות, וזה פעל שאח"כ יצאו ממנה בתי כהונה בתי מלכות וכו', ובפרט 

משה רבינו שהי' מושיען של ישראל.

והנה הגלות דיצי"מ הי' העבודה בחומר ובלבנים ובעבודה קשה, ובגלות 
זה האחרון הנה אם העבודה דתומ"צ תהי' באופן דיגיעה כבר לא נצטרך 

להיות בגלות ונפטר מהגלות.

המאמר ארך כחצי שעה.

בידיו  הרבי  ספק  פעמים  הרבה  מאוד  שמחה  התוועדות  היתה  בכלל 
בחוזק, הוא הורה לרופא כמה פעמים לומר לחיים.

ב"ה יום ראשון ערב י"ב תמוז חג הגאולה שנת היובל תשל"ח.

בשעה שש בערב הגעתי מהקעמפ )הייתי היחידי שהגיע מהקעמפ על 
שבת(, ובנוגע לפארבריינגען אף אחד לא חלם שיהי' התוועדות כיון שבג' 

תמוז הי' כבר התוועדות.

אבל לפועל האב איך אריינגעכאפט.

שבת בבוקר לפני מפטיר קרא הרבי שליט"א ללייבעל גראנער ואמר 
לו שיהי' התוועדות ולאחר הניגון "הוא אלוקינו" של מוסף שהרבי עשה 
יהי'  שכן  גראנער  לייבל  הודיע  התוועדות,  שיהי'  חשבו  וכולם  היד  עם 

התוועדות בלילה במוצש"ק בשעה 10 וחצי.
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הרבי בא בשעה 10 וחצי.

א' מהדברים שהרבי אמר: וכמדובר כמ"פ יש להציע עוה"פ לעשות ג' 
התוועדות, שלושה לילות, א' ליל י"ב תמוז, ב' ליל י"ג תמוז, ג' מוצאי י"ג 
תמוז, אחת תהי' התוועדות בכל מקום קטן ואח"כ יהי' התוועדות כללית 
ואח"כ ההתוועדות העולה על כולנה )כפי שכולם הבינו הרבי דיבר על 
ההתוועדות שלו כי אז ע"י השידור שכל העולם שומע הרי כל העולם 
מתוועד אז(, ההתוועדות היתה משך שעתיים וחצי עד שעה אחת בבוקר. 
אמר מאמר ד"ה וידבר וגו' זאת חוקת, זה היה מאמר ארוך 35 דקות. בסוף 
הפאבריינגען צוה לנגן לכתחילה אריבער, עוצו עצה, התחיל לנגן ניעט 

ניעט ניקאווא, עשה ברכה אחרונה והתחיל לנגן כי בשמחה ויצא. 

ב"ה יום שני י"ב תמוז חג הגאולה שנת היובל תשל"ח

הי'  נגדנו.  פארקווי  באיסטערן  שחורים  של  דמונסטרצי'  הי'  אתמול 
שוטרים  כ600-700   770 סביב  שם  הי'  שחורים.  מאות  וחמש  אלף  לערך 
בחנות  לקנות  לו  אסור  שחור  אף  נגדנו,  מלחמה  הכריזו  הם  ששמרו. 
יהודי. הגלח שלהם ג"כ צעק מאוד נגדנו, אחד מהדברים שצעק הי' למה 
ראביי שניאורסאן גר במקום הכי יפה באיסטערן פארקווי אנחנו צריכים 

להתיישב שם, עכ"פ ס'איז געווען לעבעדיק.

י' תמוז היה רש"י שיחה, פרק כא  בהתוועדות של מוצאי ש"ק חוקת 
פסוק א ד"ה דרך האתרים.

המוסר נפלא שיש לקחת מרש"י הנ"ל, שרש"י מפרש  הרבי דיבר על 
את התיבות "דרך האתרים", ואמר דרך הנגר שהלכו בה מרגלים שמזה 
די  אויסגעטראטן  זיי  ואעפ"כ האבן  וכו',  היו רשעים  רואים שהמרגלים 
וועג בשביל בנ"י לאחר ל"ט שנה כשיצטרכו ליכנס לאה"ק, שמזה רואים 
כדי  עד  עצמו,  בפני  ועולם  מאוד,  יקרה  מישראל  אחת  נפש  כמה  עד 
מאמר הבעש"ט שהנשמה יורדת למטה וחי' 70-80 שנה, וכל זה לא בשביל 
התומ"צ שעשה, אלא אך ורק לעשות טובה אחת ליהודי אחד, וואס דאס 
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איז דאך א מאדנע זאך, וואס דער עצם ענין וואס מ'זאגט אז ס'איז מאדנע 
איז דאס מאדנע, ומכאן ההוראה ושטורעם גדול על הענין דמבצע אהבת 

ישראל ושאר המבצעים וכו'.

• • •
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 מכתב הרבי באנגלית למר מיכאל לובלין
יג אייר תשל"ח

מענה ע"ד מכתבו בו מתאר מעמדו ביהדות עקב הרגשותיו 
ע"ד הישיבה בה הוא למד

B”H 

13 Iyar 5738 

Brooklyn N. Y.

Mr. Michael Lublin

Miami Beach Fla.

Sholom uBracha:

I am in receipt of your letter of May 18, in which you 

write about your present state and feelings towards Jews, 

Yiddishkeit, the Torah, etc. which you blame on the attitude 

towards you on the part of the Yeshiva and its students.

Needless to say the connection is most surprising, for it is 

plain and obvious that a Jew, whoever he may be, who be-

lieves in the Torah and does his best to observe its Mitzvos, 

does it because of his personal commitment to G-d’s Torah 

and Mitzvos, which were given to each and every Jew at 

Sinai, and as our Sages tell us that the souls of all Jews of 

all generations were present there and accepted the Torah 

and Mitzvos.
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Hence, if a Jew should declare, G-d forbid, that he does 

not accept the Ten Commandments because his friends or 

teacher do not conduct themselves as they should – I do not 

think that anyone will say that this is a proper or sensible 

approach.

To put in a different way: If a teacher whom you respect 

will say that two times two is five, it is incorrect; and if a 

teacher whom you do not respect will say that two times 

two is four, it is nevertheless correct, for Truth is indepen-

dent. Judging by your writing there is surely no need to 

elaborate to you on what is self-evident.

As for your complaint about your friends’ attitude towards 

you – it is also clear that neither I or anyone else can make a 

judgment on this without first hearing what both sides have 

to say.

Now, let us assume – from your point of view – that you 

have reason to complain - - surely you know, and must have 

seen it yourself from other situations where people have a 

disagreement, that in every dispute between two people it 

is impossible that one should be 100% right and the other 

100% wrong. It would be rare indeed, if it ever happened, 

although one does not have to be 100% right to win his case, 

and 99% against 1% is also sufficient. But when one of the 

two parties, who is personally involved and consequently 

subjective, claims to be 100% right and all the others 100% 

wrong, this is most extraordinary. Don’t you think that 



  תשורה משמחת הנישואין של לוי וחי'ה מושקא שיחיו נפרסטק  

42

someone who examines the whole situation objectively may 

find you also wrong at least to the extent of 1%? If this be 

very likely, how is it that you don’t mention anything about 

it in your letter, not even by as much as a hint?

All that has been said above is by way of response to your 

writing, dealing with the “letter” as distinct from the “spir-

it”.

The crucial point, however, is that suffice it to consider 

the fact that Yiddishkeit, Toah and Mitzvos, and the Jewish 

people have survived, 3500 years of persecution, pogroms, 

the Holocaust, etc., and yet our people is alive and thriving 

to this day, while many powerful nations and “civilizations” 

have disappeared without a remnant – to be convinced (de-

spite your assertions in the beginning of your letter) that 

the Torah is Toras Emes, and its Mitzvos are Emes, and that 

“they are our life and the length of our days,” both for our 

Jewish people as a whole and for every Jew individually. It 

is also self-understood that G-d desires Jews to observe His 

Mitzvos not for His benefit, but for the benefit of the one 

who lives in accordance with G-d’s Will.

In light of the above, I hope and trust that you will do all 

that is in your power to learn the Torah with devotion and 

diligence and to fulfil the Mitzvos with Hiddur – not because 

I or anyone else tells you to do this, but because it is the 

Truth itself, as has been amply verified by the un-interrupted 

history of our people from generation to generation. And al-
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though this is an obvious “must” for its own sake, this is also 

the channel to receive G-d’s blessing for Hatzlocho in all your 

needs, as well as for your parents and all your dear ones.

With blessing

M. Schneerson



 לזכות
 החתן הרה"ת לוי

 והכלה המהוללה חי' מושקא
שיחיו נפרסטק

ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי 

התורה והמצוות כפי שהם מוארים במאור 

שבתורה זוהי תורת החסידות

 ולהצלחה בשליחותם בעבוה"ק

לרצון ולנח"ר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו


