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תשורה משמחת הנישואין של

 הרה"ת מנחם מענדל גדלי' הכהן
 וזוגתו מ' דבורה לאה שיחיו

רוזנפלד

ח' אדר ראשון תשע"ט
כפר חב"ד, ארה"ק

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

איש  )גם  "נישואין דכאו"א מישראל 
הנישואין  עם  הקשור  הו"ע  פרטי( 
דכנס"י והקב"ה בימות המשיח, שלכן 
ברכות  השבע  וחותמים  מסיימים 
כו'  "מהרה  הגאולה:  בענין  דנישואין 
ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים 
וגו'", ועאכו"כ נישואין דנשיאי הדור, 
נשיאים  ובפרט  הכל",  הוא  "הנשיא 
פנימיות  שמגלים  חב"ד,  דתורת 
התורה באופן של הבנה והשגה, ועד 
חוצה",  מעינותיך  ד"יפוצו  לאופן 

שעי"ז אתי מר דא מלכא משיחא".

שבת פ' ויצא תנש"א



ב״ה. 

פתח דבר 

לזכרון טוב, ליום כלולת צאצאינו החתן התמים הרב מ׳ מנחם מענדל גדלי׳ הכהן שי׳ 

עם ב״ג הכלה המהוללה מ׳ דבורה לאה תחי׳, הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת 

לבבנו, מקרוב ומרחוק, בתשורה מיוחדת, על יסוד המנהג שהונהג בחתונת כ״ק אדמו״ר מלך 

המשיח שליט״א (לפני תשעים שנה), ונתפשט בתפוצות אנ״ש ובעיקר בתקופה האחרונה. 

בתוך ה״תשורה״: 

א) ר״ד מה״יחידות״ לחברי הקרן לפיתוח ״מחנה ישראל״, אור ליום ב׳ פרשת האזינו, 

ח׳ תשרי ה׳תשנ״ב. [השיחה והיומן ממעמד זה נדפסו מכבר בדברי משיח ה׳תשנ״ב ח״א, וכן 

חלק קטן מהר״ד, ובתחילת שנה זו התפרסם (בקבצי ״דברי משיח״ היו״ל לקראת שבת ויו״ט 

ע״י ״המכון להפצת תורתו של משיח״) בפעם הראשונה רוב הר״ד מזמן ה״יחידות״ – משך 

קרוב לשלוש וחצי שעות, וכעת נלקט כאן הכל לכפיפה אחת, עם תיקונים והוספות]. 

ב) יומן מחודש אדר ראשון ה׳תשמ״ט (לפני שלושים שנה) בבית חיינו (כולל פרטים 

רבים בפרסום ראשון מתוך יומנים פרטיים שנכתבו בשעתם) – תדפיס מיוחד מתוך ״דברי 

משיח – ה׳תשמ״ט״1, בהוצאת ״המכון להפצת תורתו של משיח״. 

ג) יומן מחודש אדר ראשון ה׳תשל״ו בבית חיינו (היומן נכתב בשעתו ע״י א׳ מאנ״ש 

ולא  כמו שהוא,  בזה  נדפס  היומן  ללה״ק.  ובתרגום  הראשונה,  בפעם  כאן  ונדפס  באידיש, 

נוספו בו פרטים מיומנים אחרים). 

(לפני  ה׳תשמ״ט  ראשון  אדר  בז׳  ז״ל  הרש״ג  של  ההלוי׳  ממסע  תמונות  גלריית  ד) 

שלושים שנה) – בפרסום ראשון. תודתנו נתונה ל״מכון להפצת תורתו של משיח״ שהמציאו 

תמונות אלו לידינו. 

הורי  נישואי  לרגל  מלך המשיח שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  מכתבי  באים  התשורה  בראש 

החתן והכלה. 

בטוחים אנו שע״י קובץ זה, המחזק את ההתקשרות למלכנו נשיאנו כ״ק אדמו״ר מלך 

המשיח שליט״א, נזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ״מהרה . . ישמע בערי יהודה ובחוצות 

ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה״ בהתגלותו המלאה והמושלמת, שאז 

תהי׳ שלימות הנישואין בין כנסת ישראל והקב״ה, ונראה בגלוי כיצד ״הללו את ה׳ כל גוים 

שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ה׳ לעולם הללוי-ה״, ואזי נכריז כולנו יחדיו 

לפני מלכנו משיחנו את ההכרזה הנצחית: 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

משפחות רוזנפלד-דאשיף 
ימות המשיח, 

ח׳ אדר ראשון, ה׳תשע״ט (הי׳ תהא שנת עצמות טובה), 

שנת השבעים לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

כפר חב״ד, אה״ק 

1) היומן נערך ע״פ יומניהם של ר׳ מ. ארנשטיין, ר׳ מ. זליגסון, ר׳ א.ש. מאן, מכתבי שנים מהתמימים מ״קבוצה״ 
תשמ״ט, וכפר חב״ד גיליונות 370-374, בשילוב פרטים הנראים בקטעי וידיאו. ביומן ז׳ אד״ר נוספו פרטים מיומן פרטי. 
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מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרגל נישואי הורי החתן 
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מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרגל נישואי הורי הכלה 

(שהתקיימו בתאריך ח' אדר) 
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לכ"ק  סיפר  צ'ייס  שי'  דוד  מר   •
הטלפונים  חברת  על  שליט"א  אדמו"ר 
אחוז  של-14  והזכיר  בפולין,  שלו 

מתושבי פולין יש טלפונים. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"ארבע עשרה או ארבעים?". 

לעשות  שרוצים  ואמר   ,14 הנ"ל: 
"שידוך" עם חברת טלפונים אמריקאית 

וזה יכול לעזור מאוד וכו'. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "'שידוך' טוב 
– 'שידוך' טוב אמיתי הוא בין ילדים. אם 

קצת)  (חסר  אזי...  ילדים,  יותר  לך  יהיו 

הוא ילד. אז זה יהי' יותר ילדים, והילדים 

אל  מחיל  וללכת  מאוד,  מוצלחים  יהיו 

חיל". 

הנ"ל בירך את כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
"תודה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  והשיב 
באסיפה  מנהיגותך  על  ובמיוחד  רבה, 

מוצלח  שהיית  דו"ח  קיבלתי  היום. 

מאוד". 

בבריאות  אותנו  יברך  שה'  הנ"ל: 
טובה וכח. 

מה  "אמן.  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אודות חתנך?". 

הנ"ל: ב"ה הוא בסדר, וכן בני, וכלתי 
מרגישה יותר טוב, ולבתי נולד תינוק. 

נכד.  "זה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אור- ַאייערע  בַא  חתונה  די  ּפרַאווען 

אייניקלעך1! ובשורות טובות". 

אליו)  (שהתלוה  הרסון  שי'  משה  ר' 
משפחתו,  ולכל  הנ"ל  עבור  ברכה  ביקש 
להנ"ל  נתן  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 

1) = לחגוג את החתונה אצל ניניך! 

טובות,  "בשורות  באומרו:  לעקַאח 
הצלחה רבה". 

וענה כ"ק אדמו"ר  הנ"ל אמר משהו, 
שליט"א: "זה יהי' יותר טוב". 

הנ"ל: תודה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בבקשה". 

לשידוך  לבנותיו  ברכה  ביקש  א'   •
אחת  את  עמו  שהביא  ואמר  טוב, 

מבנותיו עם בחור שפגשה. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"פגשה בחור?". 

שיבואו  ואמר  בחיוב  השיב  הנ"ל: 
שכ"ק  הזכיר  ואז  דקות,  כמה  בעוד 
אשתקד  בירכו  שליט"א  אדמו"ר 
כ"כ,  הצליחו  שלא  בעסקיו  להצלחה 
עיסקה  וסגר  יותר  מצליח  כעת  וב"ה 
צ'ק  ושלח  צ'ייס,  דוד  מר  עם  לאחרונה 

לר' משה הרסון וכו'. 

אל  "אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שיהי'  אלא  עכשיו,  שעד  במה  תסתפק 

תוספת בענינים אלו". 

הנ"ל: לא אסתפק. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו לעקַאח 
שנה  לך  שתהי'  רבה.  "תודה  באומרו: 
לאשתו  וכן  משפחתך",  ולכל  מתוקה 

באומרו:  לעקַאח  נתן  הצעירה  ולבתו 
"שתהי' לך שנה מתוקה". 

בתה  עבור  ברכה  ביקשה  האשה 
שיהיו  לעתיד  וחתנה  להנשא  העומדת 

להם חיים טובים ביחד. 

יותר  "עוד  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
יברך  השי"ת  משערת.  שאת  ממה 

אותך". 

ר״ד מה"יחידות" לחברי הקרן לפיתוח "מחנה ישראל" 
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לעתיד,  ובעלה  בתו  את  הציג  בעלה 
"הוא  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  להם  ואמר 
תבואו  שאתם  מקודם,  אתכם  הזכיר 

אח"כ", ונתן לבת לעקַאח. 

כ"ק  ואמר  ברכה,  ביקש  הבחור 
אותך  יברך  "השי"ת  שליט"א:  אדמו"ר 
יתקיימו,  לטובה  משאלותיך  שכל 

טובה  במידה  הקרוב,  בעתיד  ויתקיימו 

יברך  השי"ת  משער.  שאתה  מכפי 

אותך", ונתן לו לעקַאח באומרו: "שתהי' 

להורים  שוב  ופנה  מתוקה",  שנה  לך 

באומרו: "שנה מתוקה, שנה מתוקה". 

כח  לו  שיהי'  ברכה  ביקש  א'   •
הטובים  הדברים  את  לעשות  להמשיך 

שמנסה לעשות. 

כפי  "אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
במה  תסתפק  אל   – מקודם  שאמרתי 

סוחר  תהי'  מחר  כי  היום,  עושה  שאתה 

יותר גדול, אז תבקש יותר. והשי"ת יברך 

לו  ונתן  אותך לעשות כן באופן מתוק", 

חתיכת לעקַאח. 

הנ"ל בירך את כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן". 

שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  איחל  לא'   •
"הצלחה רבה, און הָאבן ַא זיסע יָאר און 

ַא געזונטן יָאר"2. 

שאודותיו  נאום  שנשא  אמר  א'   •
בירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א, וזה השפיע. 

הָאט  "מיר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
מען געזָאגט ַאז ס'איז געווען בהצלחה. 

זיינט  איר  ַאז  איך  ווייס  איצטער 

הָאב  איך  ווי  עניו  גרעסערער  ַא  נָאך 

גערעכנט..."3. 

2) = ״הצלחה רבה, ושתהי' לך שנה מתוקה ושנה 
בריאה״. 

יודע  3) = לי אמרו שזה הי' בהצלחה. עכשיו אני 
שאתה עניו גדול יותר מכפי ששיערתי...״. 

• א' (מאנ"ש) אמר שאשתקד בירכו 
מליונים,  שירוויח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
די,  בלי  עד  וגדל  הלך  שלו  העסק  ואכן 
לתת  שיוכל  כדי  לגדול  שימשיך  ומבקש 
עבור  מליונים  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק 

ענינים גדולים. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "זָאל בַא ַאייך 
רוצה  מנה  לו  שיש  'מי  ווערן  מקויים 

הָאבן  איר  דַארפט  במילא  מאתיים', 

צוויי מָאל ַאזויפיל נעקסטע יָאר"4. 

חייל  שיהי'  לבנו  ברכה  ביקש  הנ"ל 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א (בחיוך): "אמן. 
ָאבער בשעת איך הָאב ַא סָאלדַאט, גיב 

איך עם ַארבעט... בשורות טובות"5. 

• א' ביקש ברכה למצוא שידוך, ואמר 
(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לו 
"השי"ת יברך אותך בעתיד הקרוב. כתוב 
בספרים שכל שידוך מקרב את הגאולה, 

כאשר  יותר  בקרוב  תבוא  הגאולה 

שידוכים  שני  או  אחד  שידוך  מיתוסף 

שעי"ז  אומרת  זאת  שידוכים.  יותר  או 

שאתה תהי' חתן, אתה גם עושה משהו 

לעקַאח  לו  ונתן  ישראל",  כלל  בשביל 

באומרו: "וזה בשביל שנה מתוקה". 

• א' אמר שחברה גדולה רוצה לקנות 
את החברה שלו, והוא הסכים למכור רק 

חצי. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"חצי?". 

שכ"ק  וביקש  בחיוב,  השיב  הנ"ל 
אדמו"ר שליט"א יהי' שותפו בעסק. 

4) = "שיתקיים אצלך 'מי שיש לו מנה רוצה יותר 
ככה  פעמים  שתי  לך  להיות  צריך  במילא  מאתיים', 

שנה הבאה". 

לו  נותן  אני  חייל,  לי  יש  כאשר  אבל  "אמן.   =  (5
עבודה... בשו"ט". 



תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל גדלי' הכהן ודבורה לאה רוזנפלד 6

אתה  "אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
תהי' בעל הבית? יהי' לך דעה?". 

הנ"ל: כן, אני אהי' האחראי. 

"השי"ת  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
יברך אותך שיהיו לך החלטות מתוקות 

וחברה מתוקה". 

הנ"ל: תודה רבה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בבקשה". 

• א' הציג את יו"ר פדרציית המגבית 
היהודית המאוחדת (".U.J.A") ואשתו. 

להם  נתן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"שתהי'  (באנגלית):  באומרו  לעקַאח 
בכל  רבה  והצלחה  מתוקה,  שנה  לכם 

בכיוון  עליהם  ולהשפיע  הפרדצי', 

הנכון". 

אשתו של הנ"ל: תודה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בבקשה". 

לעשות  שרוצים  אמר  הנ"ל 
רפורמים,  הזרמים:  בין  פעולה  שיתוף 
(להבדיל)  אורטודוקסים  קונסרבטיבים, 
את  וביקש  ואורטודוקסים-מודרניים, 

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

מקוה  "אני  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
צורך  לך  שאין  ובודאי  מוצלח.  שתהי' 

לא  אתה  יחדיו;  אלו  ענינים  כל  לאחד 

יכול ע"י המעטת משהו, רק ע"י הוספת 

כולם  לא  שאם  אומרת  זאת  משהו. 

מניחים תפילין, אתה צריך להשפיע על 

מישהו אחר שהוא חייב להתחיל להניח 

תפילין, וזה לבד הוא מאמץ שוה ביותר 

 .("a very worthwhile endeavor")

ומזל  חדשה  שנה  לך  תהי'  זה  ובגלל 

חתיכת  לו  ונתן  חדשה",  והצלחה  חדש 

בשביל  "וזהו  באומרו:  נוספת  לעקַאח 
יהודי פשוט שיניח תפילין". 

הנ"ל: תודה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בבקשה". 

ומאוד  מקולומבי'  שהוא  אמר  א'   •
דואג מהמצב שם וכו'. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"אתה בודאי יודע שהרב [יוסף] וויינברג 
כותב אודותך, מידי כמה ימים אני מקבל 

הוא  ובודאי  ועסקיך.  אודותך  דיווח 

התפתחויות  אודות  המידע  את  לי  יתן 

שתהיינה  מקוה  ואני  חדשות, 

התפתחויות לטוב". 

עסק  לפתוח  שרוצה  אמר  הנ"ל 
בונזואלה, וביקש ברכה. 

אתה  "אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
 ("capitals") הרכוש  כל  את  משקיע  לא 

בונזואלה  חלק  אלא  בונזואלה,  שלך 

וחלק בחוץ, אם אפשרי בארצות הברית, 

הכי  המקום  שזהו  מאמין  אני  עכשיו  כי 

בטוח להפקיד רכוש". 

הנ"ל שאל האם להשקיע בנדל"ן. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בקולומבי'?". 

הנ"ל: כאן בארה"ב. 

זה  "כאן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ונתן  מקודם",  שאמרתי  כפי  טוב,  דבר 

שנה  לך  "שתהי'  באומרו:  לעקַאח  לו 
לאשתו  וכן  מתוקים",  ועסקים  מתוקה 

נתן לעקַאח באומרו: "שנה מתוקה". 

האשה: תודה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בבקשה". 

לשאלת  שבהמשך  אמר  א'   •
העסקים  אודות  לפניו)  (שעבר  אחיו 
עליו  כיצד  לשאול  רוצה   – בקולומבי' 
בהתחשב  בקולומבי'  בעסקיו  להמשיך 

במצב הבטחון שם בימים אלו. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
מומלץ  לא  ג"כ,  לאחיך  שאמרתי  "כפי 
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לשים את כל הרכוש במדינה אחת, אלא 

בודאי יש לך גם נכסים בארצות הברית 

להמשיך  כדאי  ואז  דומות,  במדינות  או 

שיש  מאמין  אני  כי  ג"כ,  בקולומבי' 

מיוחדים  למאמצים  מיוחדת  הזדמנות 

 special occasion for special")

 ."("endeavors

הנ"ל: ומה עם מצב הבטחון שם? 

(הלשון  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
המשטרה,  בשביל  שאלה  "זה  בערך): 
אודות מצב הבטחון מזמן לזמן. עכשיו 

המצב  לא  זה  אבל  קצת),  (חסר  זה... 

הרגיל מה שקורה בזמנים אלו, ובגלל זה 

כדאי מזמן לזמן לשאול מישהו בעל ידע 

זה  אם  בקולומבי'  הבטחון  מצב  אודות 

השתנה או לא השתנה". 

שאינה  לאשתו  ברכה  ביקש  הנ"ל 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  טוב,  מרגישה 
 – "זה  באומרו:  לעקַאח  חתיכת  לו  נתן 
תהי' לך שנה מתוקה בשבילך", וחתיכה 

מתוקה  שנה  תהי'   – "וזה  באומרו:  שני' 
בשביל אשתך וכל משפחתך". 

מיזם  לעשות  שהולך  אמר  הנ"ל 
משפחתו,  ע"י  שליש  בונזואלה:  משותף 
משפחה  ע"י  ושליש  שותפיו  ע"י  שליש 
האם  לדעת  ורוצה  בונזואלה,  יהודית 

כדאי. 

לעת  "כן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הזמן,  במשך  שינויים  יהיו  אולי  עתה. 

זה  עתה,  הוא  שהמצב  כפי  עכשיו,  אבל 

ה...  בגלל  בונזואלה,  להשקיע  טוב  דבר 

אז  מסויימות,  בבחינות  קצת)  (חסר 
הרווח יהי' יותר". 

להיכנס  כדאי  האם  שאל  הנ"ל 
את  והסביר  ֶאָחיו,  עם  יחד  לעיסקה 
בעתיד  מכך  להיות  שעלולות  הבעיות 
יש  ולהם  ילדים  שני  רק  לו  שיש  בגלל 

הרבה. 

לך  יש  "אם  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
במשפחה,  מחלוקת  שתהי'  חשד  איזה 

חדשה  שותפות  לעשות  כדאי  לא  אז 

עם קרובי משפחה. אם יש לך אפשרות 

לעשות שותפות, שוה לעשות את זה – 

מישהו  עם  אלא  משפחה,  קרוב  עם  לא 

שאינו קרוב, ואז זה יהי' יותר באופן של 

 ."("more peaceful") שלום

• א' אמר שיש לו עסק ביחד עם ָאִחיו, 
וסיפר על קשיים שיש בעסק ושאל כיצד 
עם  ביחסיו  לפגוע  לא  כדי  לנהוג  עליו 

אחיו. 

כללי  "באופן  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אני לא בעד שותפות בין קרובי משפחה, 

כי קרובי משפחה מידי מקנאים [האחד] 

לך  יש  אם  אבל  האחר.  של  בהצלחתו 

אז   – המשפחה  קרובי  עם  שותפות 

זה.  את  תגדיל  אל  אבל  זה,  את  תמשיך 

עכשיו,  עד  כמו  מידה  באותה  תמשיך 

טוב  זה  אז  מתגדלת,  השותפות  ואם 

שיהי' מישהו מבחוץ, לא מהמשפחה". 

שותפות  להם  שיש  אמר  הנ"ל 
להמשיך  וכדי  אמריקאית,  חברה  עם 
לייצא  להתחיל  צריכים  הם  להרוויח 
מסכימה  לא  החברה  אבל  סחורה, 
אי-הסכמה  לו  יש  בזה  וגם  לייצא,  להם 
אותם  לדחוף  רוצה  הוא  כי  אחיו  עם 

שיסכימו להם לייצא, ואחיו אינו רוצה. 

אתה  "אם  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בשותפות עם מישהו, לא כדאי לעשות 

לשכנע  יכול  אתה  אם  איתם.  מריבה 

אותם לתת לך רשות לייצא, אז תעשה 

לדחוף  שוה  לא  זה   – לא  ואם  זאת, 

אותם, כי יהיו רגשות לא טובים אודות 

לא  שהם  בכיוון  אותם  דוחף  שאתה  כך 

מנדבים בעצמם". 
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הנ"ל: אז אם הם לא מסכימים... 

שוה  לא  "אז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ללכת כנגדם". 

הנ"ל: אז להמשיך בלי לייצא? או רק 
לשמור את מה שיש? 

אתה  "כן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
את  תמשיך  עכשיו,  עד  כמו  תמשיך 

אותן  של  רשות  אותה  ועם  קו,  אותו 

מריבה.  להתחיל  לא  אבל  שותפויות, 

[שנה]  לך  שתהי'  אותך  יברך  והשי"ת 

מתוקה". 

גדול  בנק  קנה  שאחיו  אמר  הנ"ל 
בקולומבי' וכעת שם משפחתו מפורסם 
בכל העיתונות וכו', ועכשיו בגלל המצב 
וכיו"ב  מחטיפות  מפחד  בקולומבי' 

במשפחתו. 

"אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הפרסום כבר נעשה, זה כבר ישנו עתה, 

זה,  את  להגדיל  שוה  שלא  אומרת  זאת 

אבל [גם] לא שוה להקטין את זה, כי אז 

זה יפגע בהצלחה של העסק". 

לביזנס,  קשר  לי  אין  אבל  הנ"ל: 
ומערבים אותי בזה. 

חבר  "אתה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בשותפות? יש לך קשר?". 

הנ"ל: לא, הבנק שייך רק לאחי ובנו. 

"ולך  (בחיוך):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
אין שותפות? אז אין לך זכות לשאול מה 

עליהם לעשות...". 

הנ"ל: אבל שמי מופיע בעיתונות. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אז מה אפשר 
לעשות, אתה כבר מפורסם...". 

הנ"ל: בסדר, ומסר מכתב. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "השי"ת יברך 
אותך". 

הנ"ל: שנה טובה, גמר חתימה טובה. 

 – "אמן.  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
יהדות  להפיץ  שלך  בפרסום  תשתמש 

עסקים  איש  הוא  מישהו  אם  סביבך. 

הוא  כאשר  גם  מוצלח  הוא  מוצלח, 

מדבר עם אנשים אודות קיום מצוות!". 

 35% לקנות  לו  שהציעו  אמר  א'   •
לו  יתן  שזה  בקולומבי',  טלויזי'  מחברת 
שליטה על 12 שעות בשבוע, ושאל האם 

לקנות. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"אם יכול להיות לך שטר מכירה לשבת. 
אם  ויו"ט.  בשבת  גם  עובדת  טלויזי' 

אתה יכול לעשות – לארגן ע"י רב שהוא 

שזה  מיוחד,  מסמך  מיוחד,  שטר  יעשה 

מותר על פי שולחן ערוך, אז תעשה את 

זה, ואם לא, זה לא כדאי. שתהי' לך שנה 

מתוקה". 

לקנות  אפשרות  לו  שיש  אמר  א'   •
טוב  במחיר  בפלורידה  נדל"ן  עכשיו 

ושאל האם כדאי להשקיע. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"לקנות איפה? בפלורידה?". 

הנ"ל: כן. 

דבר  זה  "כן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
טוב, השקעה טובה". 

שלו  הנדל"ן  עבור  ברכה  ביקש  הנ"ל 
אדמו"ר  כ"ק  ושאל  בקולומבי',  וכו' 
שליט"א: "אבל אתה לא מפקיד את כל 
משהו  לך  יש  בקולומבי',  שלך  הרכוש 

בארצות הברית ג"כ?". 

הנ"ל השיב בחיוב, ואמר כ"ק אדמו"ר 
שליט"א: "השי"ת יברך אותך שתהי' לך 

שנה מתוקה והצלחה מתוקה". 

הנ"ל ביקש ברכה למשפחתו, ובירכו 
יברך  "השי"ת  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
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אותך לפרוט את ברכתי במזומן". 

הנ"ל: תודה רבה. 

"בבקשה,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שתהי' לך שנה מתוקה". 

בני  עבור  שונות  ברכות  ביקש  א'   •
משפחתו, ובירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
זָאל  יָאר,  נייעם  ַא  אין  ַאריין  "מ'גייט 
ַאלע  געבן  ַאייך  אויבערשטער  דער 

וואונטשן,  גוטע  ַאלע  מיט  זַאכן  גוטע 

און הָאבן ַא זיסן יָאר איר און די גַאנצע 

משפחה. הָאבן ַא זיסן יָאר"6. 

הנ"ל דיבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  עסקיו,  על 
רכושו  כל  את  להשקיע  לא  לו  הורה 
בתחום אחד (כפי שהורה לכו"כ במהלך 
דער  "זָאל  בירכו:  ולסיום  ה"יחידות"), 
ס'זָאל  זיין  מצליח  ַאייך  אויבערשטער 

געלט  געבן  און  אופן,  גוטן  ַא  אין  זיין 

און  הַאנט  גוטער  ַא  מיט  צדקה  אויף 

מיט ַא פריילעכער הַאנט און ַא ברייטער 

יָאר"7,  גוט  ַא  יָאר,  זיסן  ַא  הָאבן  הַאנט. 

עבור  נוספות  לעקַאח  חתיכות  לו  ונתן 
בני משפחתו. 

העסק,  בענין  משהו  שאלה  אחת   •
"ס'ווָאלט  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ואמר 
צו  נעמען  זיי  ווען  זַאך  גוטע  ַא  געווען 

דָאס  שותף,  ַא  ַאלס  אויבערשטן  דעם 

ּפרָאפיט'  'נעט  דעם  פון  מ'נעמט  ווָאס 

והמשיך  מעשר"8,  צו  מען  זָאגט  [און] 

6) = "נכנסים לשנה חדשה, שהקב"ה יתן לך את כל 
הדברים הטובים עם כל האיחולים הטובים, ושתהי' 
שנה  לך  שתהי'  המשפחה.  ולכל  לך  מתוקה  שנה 

מתוקה". 

טוב,  באופן  שיהי'  הצלחה  לך  יתן  "שהקב"ה   =  (7
ולתת כסף לצדקה ביד טובה וביד שמחה ויד רחבה. 

שתהי' לך שנה מתוקה, שנה טובה". 

בתור  הקב"ה  את  יקחו  כאשר  טוב  דבר  "הי'   =  (8
[ו]מבטיחים  הנקי  מהרווח  שלוקחים  זה  שותף, 

למעשר". 

להשי"ת,  אחוז  "עשר  (באנגלית): 
גוטן  ַא  אין  "און  וסיים:  הנקי",  מהרווח 

אופן, און זָאל זיין גוטע בשורות, הָאבן 

לעקַאח  חתיכת  לה  ונתן  יָאר"9,  זיסן  ַא 

די  פַאר  איז  "דָאס  באומרו:  נוספת 
גַאנצע משפחה"10. 

ברכה  ביקש  שוטנשטיין  שי'  ג.  מר   •
(העובר  אביו  עבור  שלימה  לרפואה 

טיפולים עבור המחלה הידועה ל"ע). 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"מה שמו? שמו של אביך?". 

הנ"ל: יעקב מאיר הכהן בן חנה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו חתיכת 
אביך,  בשביל  "זה  באומרו:  לעקַאח 
בריאה",  ושנה  מתוקה  שנה  לו  שתהי' 

בשבילך  "וזה  באומרו:  שני'  וחתיכה 
ובשביל משפחתך". 

הנ"ל ביקש חתיכה נוספת עבור אמו, 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאשתקד  ואמר 

בירכה וזה עזר. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו חתיכה 
אותך,  יברך  "השי"ת  באומרו:  שלישית 

אני מאוד שמח אודות כך". 

הנ"ל אמר שמשפחתו הקדישה בית 
חב"ד בקולומבוס, אוהיו. 

יש  "בודאי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
לכם קופת צדקה בבית חב"ד". 

והוסיף  בחיוב,  השיב  הנ"ל 
מהדורת  הש"ס  את  מדפיסים  שכעת 

שוטנשטיין. 

"תלמוד  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שוטנשטיין?". 

ושיהיו בשו"ט, שתהי' לך שנה  "ובאופן טוב,   =  (9
מתוקה". 

10) = "זהו בשביל כל המשפחה". 
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"ארטסקרול",  בהוצאת  כן,  הנ"ל: 
ואנו מבקשים ברכה לזה ג"כ. 

לך  "יש  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שותפ[ות] ב'ארטסקרול'?". 

את  מנדבים  ומשפחתי  אבי  הנ"ל: 
הדפסת התלמוד. 

לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בשביל  "זה  באומרו:  רביעית  חתיכה 
את  אקבל  אני  ובאם  ה'ארטסקרול', 

אהי'   ,("the publications") הספרים 

מאוד שמח מכך". 

החליטה  שבתה  אמרה  אחת   •
להוסיף את השם חי' לשמה היהודי. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"להוסיף לשם? מה השם הראשון?". 

הנ"ל: איטקא, עכשיו איטקא חי'. 

"איטקא חי'.  כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
מנה  שתהי'  לשמוע.  שמח  מאוד  אני 

שמות",  לשני  ג"כ,  ברכות  של  כפולה 

"זה  באומרו:  לעקַאח  חתיכת  לה  ונתן 
"וזה  באומרו:  שני'  וחתיכה  בשבילה", 

בשביל השם השני; עכשיו זה שם אחד!". 

בית  פתיחת  על  סיפר  בעלה 
גראוו  קוקונאט  בשכונת  חדש  חב"ד 
(שבמיאמי, פלורידה), ואשר הי' שם קהל 
לבוא  צפויים  ואי"ה  השנה,  לראש  גדול 

150 איש ליוהכ"פ. 

"מאה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
וחמישים?". 

הנ"ל השיב בחיוב, וסיפר (בין היתר) 
הביא  שאותם  תניא  ספרי   14 שהדפיסו 

לכאן היום. 

"תניא'ס?  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בעשרים  משתתף  אני  תניא'ס,  אודות 

דולר בשביל כל תניא. אתה קיבלת את 

זה?". 

שהדפיס  ואמר  וחזר  הבין,  לא  הנ"ל 
14 ספרי תניא ולא עשרים. 

קיבלת  "אז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ארבע עשרה שטרות של עשרים?". 

[הריל"ג הסביר להנ"ל שכ"ק אדמו"ר 
בכל  כהשתתפות   20$ נותן  שליט"א 

תניא, ושימסור לו את זה אח"כ]. 

עסקיו  עבור  ברכה  ביקש  הנ"ל 
נתן  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  ומשפחתו, 
לך  "שתהי'  באומרו:  לעקַאח  חתיכת  לו 
"בשורות  בירכו:  ולסיום  מתוק",  עסק 

טובות". 

• א' ביקש ברכה לעסקיו וכו', ובירכו 
כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן, זָאל זיין ַא 
זיסע  ַא  זיין  זָאל  און  יָאר  הצלחה'דיקע 

דָאס  מ'נוצט  ַאז  מיינט  יָאר  זיסע  יָאר. 

על  והצביע  זַאכן"11,  זיסע  אויף  אויס 

אשתו של הנ"ל ושאל (באנגלית): "זוהי 
געשעפט")  די  ("אין  בעסק  שותפתך 

ג"כ?". 

משלושת  לנחת  ברכה  ביקש  האשה 
שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ובירכה  ילדיהם, 
("קינדס  מנכדים  ולהתחיל  "אמן, 

קינדער")". 

עבור  טיפולים  שעבר  אמר  א'   •
שלו  ושהרופא  (ל"ע),  הידועה  המחלה 
אינו שבע רצון מכך שמתעסק בביזנעס 
ואמר שעליו לצאת מזה, אך אינו יכול כי 

המצב בביזנעס כעת קשה וכו'. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"השי"ת יברך אותך. אני מאוד מתפלא, 
זה  בביזנעס  עסוק  להיות  כלל  בדרך  כי 

אם  חולי,  כל  בשביל  אפילו  טוב,  דבר 

שנה  ושתהי'  מוצלחת  שנה  שתהי'  "אמן,   =  (11

מתוקה. שנה מתוקה היינו שמשתמשים בזה לדברים 
מתוקים". 
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אתה עסוק בביזנעס או משהו כזה. אולי 

מתרכז,  לא  שאתה  מכך  שמח  לא  הוא 

(חסר  מתבונן...  לא  אתה  זה  ובגלל 

קצת)". 

מרוגז  נעשה  שהוא  אמר  הנ"ל 
מהמצב של הביזנעס. 

אתה  "אם  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שלך,  מהרוגז  שמח  לא  הוא  אז  מרוגז, 

בביזנעס,  עסוק  להיות  צריך  אתה  אבל 

בביזנעס,  עסוק  להיות  טוב  דבר  זהו  כי 

ולא לחשוב אודות הבריאות שלך". 

אדמו"ר  כ"ק  ואמר  הבין,  לא  הנ"ל 
שאני  מה  את  מבין  "אתה  שליט"א: 
בשביל  במשהו,  עסוק  להיות  אומר? 

אדם שאינו בריא, אם זה [העיסוק] הוא 

במשהו אחר – זהו דבר טוב, כי אז יש לו 

יישוב הדעת". 

אודות  דואג  שהוא  אמר  הנ"ל 
אדמו"ר  כ"ק  ואמר  וכו',  הביזנעס 
מהביזנעס,  מרוגז  תהי'  "אל  שליט"א: 
רק תשאיר את זה להשי"ת, והוא יספק 

בביזנעס.  הנדרשת  ההצלחה  עם  אותך 

שנה  לך  שתהי'  אותך  יברך  והשי"ת 

מתוקה". 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר  לא'   •
ללכת  אותך  יברך  "השי"ת  (באנגלית): 
מחיל אל חיל, ושיהי' לך יותר טוב מאשר 

החדשה,  לשנה  נכנסים  אנו  עכשיו.  עד 

שתהי'  חדשה.  והצלחה  חדש  מזל  יהי' 

מתוקה.  ומתיקות  מתוקה,  שנה  לך 

ברכה והצלחה, שנה טובה". 

במיוחד  הבוקר  שהגיע  אמר  א'   •
אדמו"ר  לכ"ק  להודות  ישראל  מארץ 
שליט"א על ברכותיו, וסיפר שממש לפני 
וכו' שהיו לו  ראש השנה כל המכשולים 

בעסק נפלו, והכל ב"ה הסתדר. 

שנת  "שתהי'  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

הצלחה גם בעתיד לבוא, ובכל הענינים. 

שנה מתוקה". 

מנין  שפתח  סיפר  רוהר  שי'  ג.  מר   •
יהדות  בעניני  רקע  שום  בלי  ליהודים 
וכו', וב"ה היו מאתיים משתתפים בר"ה 
באו  וכן  כיפור,  ליום  גם  יבואו  ואי"ה 

חמישים איש בשבת. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"בשבת – בשבת האחרונה?". 

שזהו  אמר  ושוב  בחיוב,  השיב  הנ"ל 
יהודי,  רקע  שום  בלי  יהודים  עבור  מנין 
יהדות,  אודות  קצת  ללמוד  שיתחילו 

וביקש ברכה. 

לכל  "תסביר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
האנשים האלו שיש להם רקע אמיתי – 

רבקה  ושרה  ויעקב,  יצחק  אברהם  של 

לעקַאח  חתיכת  לו  ונתן  ולאה!",  רחל 

נוספת  וחתיכה  בשבילך",  "זה  באומרו: 
ש'אין  האנשים  בשביל  "וזה  באומרו: 

להם רקע'. ושתהי' לך שנה מתוקה". 

לאשתו של הנ"ל אמר: "הצלחה רבה 
עם הנשים". 

הנפש,  למנוחת  ברכה  ביקש  א'   •
ובירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א (באנגלית): 
תשתמש  ואז  הדעת,  יישוב  לך  "שיהי' 
עם הדעת שלך למטרות טובות, לקבוע 

יברך  והשי"ת  תורה.  ללימוד  עיתים 

בכל  מתוקה  שנה  לך  שתהי'  אותך 

הבחינות". 

שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  איחל  לא'   •
"הָאבן ַא געזונטן יָאר, בשורות טובות"12, 
מתוקה",  "שנה  (באנגלית):  והמשיך 
ַא  אויך  נָאר  געזונט,  נָאר  "ניט  וסיים: 

זיסן יָאר!"13. 

12) = "שתהי' לך שנה בריאה, בשו"ט". 

13) = "לא רק בריאה, אלא גם שנה מתוקה!". 
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• מר14 ג. שי' א. אמר: כשעיניו של הרבי 
נפגשות עם שלי, הרבי נותן לי הרבה כח, 
אבל אני דואג אודות הבריאות של הרבי, 
ברכה.  לרבי  לאחל  שוב  רוצה  אני  ולכן 
דוקא בזמן זה, לנוכח גילוי האנטישמיות 
כאן  שאירע  ומה  בארה"ב  הממשל  מצד 
יהי'  שהרבי  רוצה  אני  הייטס15,  בקראון 
חזק בשביל עם ישראל; אנו צריכים את 

המנהיגות של הרבי. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בחיוך  והמשיך  אותך",  יברך  "השי"ת 
ביטול:  תנועת  הק'  בידו  כשעושה  רחב 
לך  שיהיו  אודותי...  תדאג  אל  "ואתה, 

בשורות טובות". 

הרבי  ודברי  דואג...  כן  אני  הנ"ל: 
שלי  למחשבות  התאימו  בדיוק  בשיחה 

וכו'. 

תלך  "אז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
מחיל אל חיל, ושיהי' לך הרבה נחת מכל 

ילדיך". 

איחלה:  חמש)  (בת  הנ"ל  של  בתו 
אדמו"ר  וכ"ק  שליט"א,  רבי  טובה  שנה 

שליט"א ענה: "אמן". 

הנ"ל ביקש ברכה עבור אדם החולה 
לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  מאוד, 
לו,  תתן  "זה  באומרו:  לעקַאח  חתיכת 
שנה  לו  שתהי'  אותו  יברך  והשי"ת 

מתוקה ושנה בריאה". 

• א' שאל בנוגע למכירת נדל"ן, האם 
למכרם או להחזיקם. 

"פַארקויפן  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ַא  פַארקויפן  ניט.  מען  דַארף  אינגַאנצן 

14) ר"ד זה נדפס בדברי משיח תשנ"ב ח"א ע' 370, 
וכאן הוא בתוספת פרטים. המו"ל.  

בקיץ  בשכונה  שהתרחשו  לפרעות  הכוונה   (15
(דברי  תנש"א  אלול  ט'  יומן  בארוכה  (ראה  האחרון 

משיח ח"ה ע' 440) ואילך). 

זַאך, אויב איר וועט  ַא גלייכע  טייל איז 

יונייטעד  די  אין  געלט  די  אינוועסטן 

קָאנטרי.  גוטע  ַא  אין  ָאדער  סטייטס, 

און ווי איר וועט בַאשליסן, זָאל זיין אין 

ַא זיסן אופן און ַא הצלחה'דיקן אופן"16, 

"און  באומרו:  לעקַאח  חתיכת  לו  ונתן 
דָאס איז – הָאבן ַא זיסן יָאר"17. 

הנ"ל שאל האם לפתוח עסק מסויים, 
דָאס  "איז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ואמר 
גוטע  די  מיט  זיין  מיישב  זיך  מען  דַארף 

ָארט,  אויפן  דָארט  זיינען  ווָאס  פריינט 

איצטער;  איז  דָארטן   situation די  ווי 

ָאדער  נעכטן  געווען  ס'איז  ווי  ניט 

ס'בייט  ווָאס  דערפַאר  ַאייערנעכטן, 

וועט  איר  ווי  און  צייט.  צו  צייט  פון  זיך 

אופן  גוטן  ַא  אין  זיין  זָאל  בַאשליסן, 

גוט  ַא  הָאבן  אופן.  הצלחה'דיקן  ַא  און 

יָאר"18. 

שהיא  לאמה  ברכה  ביקשה  אחת   •
גרושה ורוצה להינשא שוב. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"זה – תשאלי רב שיודע ממצב הגירושין 

שלה, ואז הוא יוכל לייעץ לכם". 

תתחתן,  אכן  היא  האם  שאלה  הנ"ל 
ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "צי זי וועט 
חתונה הָאבן? יע, אויב מ'וועט זוכן..."19. 

זהו  חלק  למכור  צריך.  לא  לגמרי  "למכור   =  (16

דבר נכון, אם תשקיע את הכסף בארה"ב, או במדינה 
טובה. וכפי שתסגור [שתחליט], שיהי' באופן מתוק 

ואופן מוצלח". 

17) = "וזהו – שתהי' לך שנה מתוקה". 

עם  [להתייעץ]  להתיישב  צריך  "[ב]זה   =  (18

כפי  אתר,  על  שם  הנמצאים  הטובים  הידידים 
או  אתמול  שהי'  כפי  לא  עכשיו;  שם  הוא  שהמצב 
שלשום, מכיון שזה מתחלף מזמן לזמן. וכפי שתסגור 

שתהי'  מוצלח.  ואופן  טוב  באופן  שיהי'  [שתחליט], 
לך שנה טובה". 

19) = "האם היא תתחתן? כן, אם יחפשו...". 
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עם  לשידוך  בנוגע  שאלה  אחת   •
אדמו"ר  כ"ק  ואמר  לים,  מעבר  בחור 
מעבר  הוא  "אם  (באנגלית):  שליט"א 
אודות  מוטרד  להיות  כדאי  לא  לים, 

משהו שמעבר לים". 

הנ"ל: אז לא להתעניין בזה? 

לא  זה  "לא,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
לחשוב  להמשיך  מוטרד,  להיות  כדאי 

כדאי  יותר  לים.  שמעבר  משהו  אודות 

לחפש סביבך בארצות הברית. את גרה 

בארצות  תחפשי  אז  הברית,  בארצות 

הברית. השי"ת יברך אותך". 

המיועד  את  ואמצא  הנ"ל: 
("בַאשערט") שלי כאן? 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אני מקוה, כן. 
לחתונה.  הזמנה  לי  לשלוח  תשכחי  אל 

שתהי' לך שנה מתוקה". 

הנ"ל: תודה רבה. 

"בבקשה,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בשורות טובות". 

• א'20 (שעבר עם הוריו) אמר שנוסע 
הבעל"ט,  השנה  למשך  באה"ק  ללמוד 
ואמר  ללמוד,  כדאי  ישיבה  באיזה  ושאל 

שחשב אודות "אש התורה". 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
'אש  אודות  הפרטים  את  יודע  "אתה 

התורה'?". 

הנ"ל: קצת, כן. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אז זה כדאי. 
אומרת  זאת  מסויים,  מידע  לך  יש  אם 

שהינך רציני על דבר זה, אז תמשיך והי' 

תורה  ש'אין  אומרת  הגמרא  מוצלח. 

תלמד  אתה  אם  ישראל',  ארץ  כתורת 

20) חלק מר"ד זה נדפס בדברי משיח תשנ"ב ח"א 
ע' 373, וכאן הוא בתוספת פרטים. המו"ל. 

יותר  הבנה  [לך]  תהי'  אז  ישראל,  בארץ 

להיות  אותך  יברך  והשי"ת  עמוקה. 

מקור לנחת להוריך, ולעם ישראל בכלל, 

ואני בכללם". 

יכול  כיצד  שאלה  הנ"ל  של  אמו 
להיות לה יותר שלום בית. 

הוספת  "ע"י  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הוספת  ע"י  במיוחד  וזה  בביתך,  יהדות 

ספרים  כמה  יודע  איני  בביתך.  ספרים 

ע"י  בביתך;  לך  יש   – יהודיים  ספרים   –

(חסר  יכול...  זה  יהודי,  ספר  הוספת 

תוכן  עם  ספרים  הרבה  שיהיו  קצת), 
יהודי. והשי"ת יברך אותך שיהי' לך בית 

שמח ובית יהודי". 

כח  לו  שיהי'  ברכה  ביקש  בעלה 
לעבוד חזק יותר, ועי"ז לתת יותר צדקה. 

מאמץ  "זה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
 ,("a worthwhile endeavour") כדאי 

יותר  עוד  לעבוד  אותך  יברך  והשי"ת 

עתה,  עד  משער  שאתה  ממה  חזק 

ולהיות מוצלח". 

עם  מיודדת  שהיתה  סיפרה  אחת   •
הוא  אך  בתשובה,  שחזרה  לפני  בחור 

אינו דתי, ושאלה מה עלי' לעשות. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"לא כדאי לך להמשיך, כי אם הוא שינה 
את דעתו בנוגע לדת שלו, את לא יכולה 

להיות בטוחה אודות שינוי דעתו בנוגע 

יכולה  את  מהדת.  יותר  חשוב  למשהו 

גם  וזה  דתי,  שהוא  במישהו  להתעניין 

יקל עלייך את הדרך". 

ברכה  בכי)  (בקול  ביקשה  אחת   •
לילדים נוספים. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לה חתיכת 
והצלחה.  "ברכה  באומרו:  לעקַאח 
של  ההלכות  כל  את  ללמוד  בשביל  זה 
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טהרת המשפחה. ללמוד – לחזור – את 

ההלכות של טהרת המשפחה, וזה יביא 

שמחה  ומתוך  במשפחה,  ילדים  עוד 

וטוב לבב. שנה טובה ומתוקה". 

• א' הציג את אחותו באומרו שהיא 
מהבית,  יוצאת  לא  כמעט  רב  זמן  כבר 

ונמצאת בדכאון ותמיד מפחדת וכו'. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה אלי' ואמר 
שתהי'  אותך  יברך  "השי"ת  (באנגלית): 
ושנה  שמחה  ושנה  בריאה  שנה  לך 

אמיתית. והשי"ת מגן עלייך, אז אין לך 

אל  מחיל  ותלכי  ממשהו.  לפחד  סיבה 

(שג"כ  לאבי'  ופנה  מצוות",  בקיום  חיל 

מדליקה  "היא  ושאל:  אליהם)  התלוה 
נרות בערב שבת?". 

אדמו"ר  וכ"ק  בחיוב,  השיבו  הם 
שליט"א נתן לה דולר באומרו: "זה תתני 
(בשבת  הנרות  הדלקת  לפני  לצדקה 

שנה  לך  ותהי'  כיפור,  ביום  הבאה) 

מתוקה". 

ביקשה  הצטרפה)  (שג"כ  שלה  אמא 
תתחיל  שבתה  בכיות)  (מתוך  ברכה 
לצאת מהבית ותפסיק לפחד מהכל וכו'. 

"בשורות  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
לבדוק  צריך  רבה.  הצלחה  טובות, 

המזוזות, ואז יהי'...". 

ובירכה  ברכה,  לבקש  המשיכה  הנ"ל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בשורות טובות, 

הצלחה רבה". 

כ"ק  ואמר  להפציר,  המשיכה  הנ"ל 
אדמו"ר שליט"א: "לפני הדלקת הנרות, 
תפריש לצדקה מממון שלה, שלה עצמה, 

ואח"כ תדליק הנר, וזה יאיר המזל שלה. 

בשורות טובות". 

שמואל  לר'  מסייע  שהוא  אמר  א'   •
באוניברסיטת  (שליח  בוטח  שי' 

לבית  בנין  ברכישת  אנגלי')  אוקספורד, 
הכנסת. 

כתב  "הוא  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בראש  שם  הכנסת  בית  לו  הי'  שכבר  לי 

השנה. זה באוקספורד?". 

הנ"ל: כן, אני מממן את זה. 

כחך",  "ישר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
"זה  באומרו:  לעקַאח  חתיכת  לו  ונתן 
ההוצאות  מפני  תפחד  שלא  בשביל 

יוסיף – 'עשר  וזה  ידי זה,  שניתוספו על 

גם  יוסיף  זה   – שתתעשר'  בשביל 

הפרטי[ים].  בענינים  שלך  בהצלחה 

וברכה והצלחה". 

ברכה  וביקש  אשתו,  עם  עבר  א'   •
עבורה שיהי' לה יותר בטחון עצמי. 

(באנגלית,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בחיוך): "למה לא לבקש ממנה שיהי' לה 

יותר בטחון עצמי?...". 

האשה: אני צריכה את בטחון עצמי 
כדי לשאול לבד... 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "השי"ת יברך 
בהשי"ת,  בטחון  הרבה  לך  שיהי'  אותך 

והוא יתן לך יותר בטחון להיות בטוחה 

בעצמך ג"כ. וללכת מחיל אל חיל". 

• א' הציג את בנו באומרו שהוא הולך 
ללמוד השנה באה"ק. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"ללמוד מה? ללמוד איפה?". 

באומרו  המוסד  שם  את  הזכיר  הנ"ל 
שזה מחוץ לחיפה. 

"מחוץ  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אבל  אותך.  יברך  השי"ת  לחיפה? 

של  הזמנים  לוח  מה  שלו,  הסדר  מה 

הלימודים? איזה נושאים?". 

ומקוה  עברית,  שלומד  אמר  הנ"ל 
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על  גם  יתגבר  חדשה  שפה  לימוד  שע"י 
קשיי הלימוד שלו באנגלית. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "השי"ת יברך 
אותך ללכת מחיל אל חיל. שיהי' לך גם 

בארץ  במיוחד  תורה,  ללימוד  קבוע  זמן 

לך  שתהי'  אותך,  יברך  השי"ת  ישראל. 

שנה מתוקה". 

הנ"ל אמר שהוא ש"ץ בביהכ"נ שלו, 
וביקש ברכה שתפילתו תהי'... 

"...בהצלחה,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ַאלע  ווערן  "נתקבל  והמשיך:  כן", 

תפילות21, תפילות כל עמך בית ישראל, 

הצלחה  טובות,  בשורות  רבה.  בהצלחה 

"בשורות  (באנגלית):  וסיים  רבה", 

טובות, שנה מתוקה". 

• א' אמר שהוא בן 34 ועוד לא נשוי, 
מה  ושאל  להתחתן,  חשק  לו  אין  וגם 

לעשות. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "צריך למצוא 
שכר  לו  להבטיח  מרץ,  בעל  טוב  שדכן 

בדרך  שתעשה  ומה  כדרוש,  טירחא 

הטבע יביא הצלחה וברכת ה' בבנין בית 

בישראל על יסודי התורה והמצוה", ונתן 

שיהי'  "זה  באומרו:  לעקַאח  חתיכת  לו 
הצלחה רבה, ובקרוב ממש". 

לענין  מצידי  חשק  אין  אם  גם  הנ"ל: 
הזה? גם אם אין לי רצון? זה קצת בעי'. 

אתה  "אם  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
רוצה?". 

הנ"ל: אין לי כל כך רצון, אבל חייבים. 

זה  "'חייבים'  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
דבר טוב". 

הנ"ל: אבל אין רצון. 

של  רצון  "יש  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

21) = שתתקבלנה כל התפילות. 

שזה  וכיון  הקב"ה,  ושל  ערוך  השולחן 

בישראל,  בית  שיעשה  הקב"ה  רצון 

ויהי'  שלך.  רצון  גם  זה  שיהי'  ראוי  זה 

ובשורות  ממש,  ובקרוב  בהצלחה 

טובות". 

בפנים  פצעים  לו  שיש  אמר  הנ"ל 
ובכל הגוף ושום רופא לא מצליח למצוא 

לזה תרופה, וביקש ברכה שזה ייעלם. 

צריך  "אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בניו   – לכן  הטבע,  בדרך  כן  גם  לעשות 

שטחים,  ובכמה  רבים,  רופאים  יש  יורק 

איזה  כן  גם  תמצא  ידיד  רופא  ידי  ועל 

רופא שיוכל לייעץ אותך בענין זה. ואיך 

בשורות  רבה.  בהצלחה  יהי'  שתחליט 

טובות". 

הנ"ל ביקש ברכה מעל הטבע בעסקו. 

"בשורות  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
מעשר  ותבטיח  רבה,  והצלחה  טובות 

לצדקה". 

פי  לתת  שיצליח  ברכה  ביקש  הנ"ל 
כמה וכמה ממה שנתן היום. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן, ובקרוב 
ממש, והעיקר שידוך טוב". 

• אחת אמרה שכבר עברו תשע שנים 
מה  ושאלה  ילדים,  להם  שנולדו  מאז 

אפשר לעשות. 

"מ'דַארף  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
פון  דינים  די  איבערקוקן  נָאכַאמָאל 

מ'הָאט  טָאמער  המשפחה  טהרת 

פַארגעסן עּפעס פרטים, דערנָאך דַארף 

זיין די מזוזות, דערנָאך וועט  מען בודק 

מיט  בענטשן  ַאייך  אויבערשטער  דער 

הָאבן גוטע בשורות"22. 

של  הדינים  על  פעם  עוד  לעבור  "צריך   =  (22

אח"כ  פרטים,  איזה  נשכחו  שמא  המשפחה  טהרת 
אותך הקב"ה  יברך  לבדוק את המזוזות, אח"כ  צריך 

בבשו"ט". 
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עורכי  היו  ואשתו  שהוא  אמר  א'   •
מאוד,  והצליחו  שנה   20 במשך  דינים 
יפסיקו  ובאם  להפסיד,  החלו  כעת  אבל 
כעת – יהי' להם מספיק כסף כדי לחיות 
ולתת צדקה וכו', ובאם ימשיכו – יצטרכו 
להשקיע בזה המון כסף ויהי' בזה סיכון, 
אבל יתכן שירוויחו מזה מיליוני דולרים, 

ולא יודעים כיצד להחליט. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
רק  [שיהי']  אז   – להפסיק  תחליטו  "אם 
להתחיל   – קצר  זמן  ואחרי  זמני,  באופן 

מוצלחים  הייתם  שבאם  וכנראה  שוב, 

בעתיד.  גם  מוצלחים  תהיו  אז  בעבר, 

פרנסה,  לך  שתהי'  אותך  יברך  והשי"ת 

ולתת הרבה צדקה, ולעשות זאת באופן 

ופרנסה  טובה  בבריאות  וגדל,  ההולך 

טובה, ושנה שמחה ומתוקה". 

ניתוח  לעשות  האם  שאל  א'   •
פרוסטט. 

"פרוסטט  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
על  ניתוח  רב.  אצל  לשאול  צריך   –

פרוסטט – יש אופן שמותר על פי שולחן 

ערוך, ויש אופן שאי-רצוי על פי שולחן 

ערוך. כשתדבר עם רב, תשאל אותו איך 

לעשות זה שיהי' באופן המותר, ואז יהי' 

בהצלחה, ורפואה קרובה". 

ששנה  באומרו  בנו  את  הציג  א'   •
וכעת  ממלכתי  ספר  בבית  למד  שעברה 

עבר ללמוד בישיבה. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"בישיבה? טוב מאוד". 

יהי'  בנו  של  מצוה  שהבר  אמר  הנ"ל 
בר"ח ניסן, וביקש ברכה עבורו. 

"בראש  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
חודש ניסן. הָאבן פון עם ַא סַאך נחת23. 

23) = שיהי' לך ממנו הרבה נחת. 

וחודש ניסן זהו חודש הקשור עם ניסים; 

ניסים.  עם  קשור  זה   – 'ניסן'  השם  זהו 

והשי"ת יברך אותו ללכת מחיל אל חיל, 

בבית  חבריו  לכל  טובה  דוגמא  ולהיות 

ספר". 

• א' אמר שיש לו בית שרוצה למכרו 
ואינו מצליח כבר זמן רב. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו חתיכת 
לעקַאח ודולר באומרו: "ברכה והצלחה, 
בתוך  צדקה  קופת  תתן   – בהבית  ותתן 

הזה,  הדולר   – שם  תניח  וזה  הבית, 

וה'קייק'24 זה לשנה טובה ומתוקה". 

אשתו של הנ"ל אמרה שבתם לומדת 
באה"ק ומבקשת ברכה שתחזור בשלום 

הביתה. 

לומדת  "היא  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הביתה?  תחזור  ולמה  ישראל,  בארץ 

הלא צריכה ל...". 

שנה,  אחרי  שמתכוונת  אמרה  הנ"ל 
בסיום הלימודים. 

שנה.  "אחרי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אזי תקבל גם תעודה?". 

הנ"ל: כן. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "של מורה, או 
של מה?". 

הנ"ל: של תלמידה מצטיינת. 

"אבל לא של  כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
מורה?". 

הנ"ל: לא. 

לא  "ולמה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
תקבל תעודה של מורה או של מחנכת?". 

רופאת  להיות  לומדת  היא  הנ"ל: 
עיניים. 

24) = עוגה. 
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"רופאת  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הצלחה  טובות,  בשורות  שיהיו  עיניים. 

רבה, ונחת רב". 

שנה  לי  הבטיח  הרבי  אמר:  א'   •
שמחה השנה, והי' שנה מצויינת בעבודה 
ב"ה. עכשיו אני חי עם הברכה של הרבי, 

ועכשיו מתחילה עוד שנה... 

"בהצלחה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
רבה, ותהי' שנה נפלאה, נפלאה בכל. זה 

הראשי תיבות של שם השנה – נפלאות 

בכל.  נפלאות  שנת  תהא  הי'  בכל, 

בהצלחה רבה, בשורות טובות". 

חיים  לו  שיהיו  ברכה  ביקש  הנ"ל 
יותר  עוד  ושיסתדרו  אשתו,  עם  טובים 

טוב. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן, עד אין 
סוף. ברכה והצלחה, בשורות טובות". 

ברמת  חנות  לה  שיש  אמרה  אחת   •
את  לסגור  ורוצה  מאוד,  לה  וקשה  גן, 

החנות, ושאלה מה לעשות. 

לעשות  "מה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
כל  לו  שתספר  רב,  אצל  לשאול  צריך   –

יוכל  אזי  הפרטים  וכשידע  הפרטים, 

שיהי'   – שתחליט  ואיך  אותך.  לייעץ 

טובה  שנה  ושיהי'  רבה,  בהצלחה 

ומתוקה". 

עצבני  מאוד  שבעלה  אמרה  הנ"ל 
הילדים,  עם  סבלנות  לו  ואין  בבית 

ושאלה מה לעשות. 

לא  "צריך  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
יתחיל  הזמן  ובמשך  עמו,  להתערב 

להתעניין גם בילדים. באם ילחצו עליו, 

אזי זה יעורר אצלו רגש של ניגוד". 

הנ"ל אמרה שאין להם דירה וכל שנה 
מחליפים דירה, ושאלה מה הבעי'. 

היא  "הבעי'  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

דירה  שיחפש  סרסור  למצוא  שצריך 

המקומות  בכל  הרגיל  כפי  בשבילכם, 

מחפש  שהוא  סרסור  או  'ָאפיס'25  שיש 

דירות בשביל הזקוקים לדירה". 

הנ"ל ביקשה ברכה לילדי', ואמר כ"ק 
אדמו"ר שליט"א: "בכל הענינים. יש כאן 

השמות שלהם? של הילדים?". 

הנ"ל: לא. 

תכתוב  "אזי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ותתן  הילדים,  כל  השמות,  כל  כאן 

להמזכיר, וה' יתברך יברך כל אחד ואחת 

מהם בשנה טובה ומתוקה". 

שותפים  שני  ועוד  שהוא  אמר  א'   •
חולון  לציון,  בראשון  קניות  מרכז  בונים 
ובת ים, ויש להם שם 150 חנויות, ושאל 

האם יוכלו למכור את החנויות בקלות. 

גם  לך  "יש  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
בחיפוש  מתעסק  שהוא  אייג'נט26  כן 

לקוחות?". 

הנ"ל: כן, גם פרסומות גדולות מאוד; 
יש לנו פרסום ביחד עם הפרסום שיבוא 

המשיח! 

לכם  יש  "אז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
פרסום וגם אייג'נט, אזי טוב מאוד, ויהי' 

בהצלחה רבה, ובשורות טובות". 

יכולים  אנו  האם  השאלה  הנ"ל: 
עכשיו, עם הכסף הזה שנקבל, להמשיך 

הלאה בבני'? 

שיש  "כיון  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
כדאי  אין  אזי  בנינים,  הרבה  לכם 

להשקיע בשנה זו עוד כסף בבנינים". 

האם  שוב  ו)שאל  הבין,  (לא  הנ"ל 
להשקיע את הכסף שירויח בבנינים. 

25) = משרד. 

26) = סוכן. 
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כ"ק אדמו"ר שליט"א: "לא להשקיע 
בבנינים נוספים, עד שתעבור כל השנה, 

ובינתיים תמכור עוד כמה מהבנינים". 

הנ"ל אמר שיש ששה דונם ליד מרכז 
הקניות שרוצים למכור לו בשלוש מיליון 

דולר, ושאל האם לקנות. 

זה  "אבל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
במחיר מוזל בשביל שזה על יד הבנינים 

שלך, או מחיר רגיל?". 

הנ"ל: זה במחיר יקר, בגלל שזה ליד 
האם  יקר.  יותר  זה  שלי.  הקניות  מרכז 

כדאי לקנות? 

יקר,  "יותר  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אם כן אין כדאי לקנות עתה". 

הנ"ל (לא הבין, ו)שאל שוב: לקנות? 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "לא לקנות". 

כל  את  לקבל  ברכה  ביקש  הנ"ל 
השטחים  עבור  הדרושות  הרשיונות 

שכבר יש להם. 

"בשורות  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
טובות.  בשורות  רבה,  והצלחה  טובות 

לשנה טובה ומתוקה". 

על  להודיע  כדאי  האם  שאל  א'   •
פשיטת רגל. 

צריך  "זה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
כדאי  האם  ידיד,  דין  עורך  דעת  לברר 

במצב שלך להיכנס לבַאנקרָאּפסי27. אבל 

שלזה  התוצאות,  כל  לדעת  צריך  לזה 

שייעץ  ובשביל  דין,  עורך  לשאול  צריך 

כדרוש – צריך ליקח עורך דין [שהוא] גם 

כן ידיד, שאז יתעניין באופן יותר קבוע 

ובאופן יותר עמוק. ואיך שתחליט – יהי' 

בהצלחה, בשעה טובה ומוצלחת". 

אודות  הזכיר  טאוב  שי'  אברהם  ר'   •

27) = לפשיטת רגל. 

כ"ק  ואמר  שקיבל,  חדשות  הצעות 
הק'):  ידו  (בתנועת  שליט"א  אדמו"ר 
איך  ַאז  געשריבן  ַאייך  הָאב  "איך 
ניט  איך  קָאן  הצעות;  די  ניט  פַארשטיי 

נעמסט  דו  דעם.  אויף  עצה  קיין  געבן 

אחוזים,  ווילדע  מיט  הצעות,  ווילדע 

דָאך  הָאט  איר  אופן,  בכל  ווילדע... 

אויבערשטער  דער  זָאל   – ָאנגעהויבן 

בשורות"28,  גוטע  זיין  זָאל  זיין,  מצליח 

דָאך  הייסט  "איר  (בחיוך):  והמשיך 
אברהם אויכעט, נו, זָאל זיין דעם טויב'ן. 

זָאל זיין גוטע בשורות"29, ונתן לו חתיכת 

לעקַאח באומרו: "ַא הצלחה'דיקע יָאר30, 
שי'  דוד  ר'  לעבר  וסימן  רבה",  הצלחה 

נחשון (שהתלוה אליו) באומרו (בחיוך): 
"ער פירט זיך אין ַא ווילדע וועג אויכעט, 
לעקַאח  חתיכת  להנ"ל  ונתן  יע..."31, 

באומרו: "זָאל זיין32 הצלחה רבה". 

לנצל  ברכה  ביקש  טאוב  אברהם  ר' 
כ"ק  ושאל  הנכון,  באופן  הכסף  את 
געלט?"33,  "וועלכע  שליט"א:  אדמו"ר 
הָאט  "איר  הק'):  ידו  (בתנועת  והמשיך 
מיט  סכומים  ַאזוינע  געשריבן  מיר 

ַאזוינע אחוזים, ַאז איך שטעל דָאס ניט 

פָאר ַאז ס'איז דָא ַאזַא מין בַאנק, און ַאז 

איך  קָאן  נָארמַאלע;  ַא  איז  בַאנק  דער 

28) = "כתבתי לך שאיני מבין את ההצעות האלו; 

הצעות  לוקח  אתה  זה.  על  עצה  לתת  יכול  איני 
פראיות, עם אחוזים פראיים... בכל אופן, הרי התחלת 

– שהקב"ה יתן הצלחה, שיהיו בשו"ט". 

שיהי'  נו,  ג"כ,  אברהם  לך  קוראים  "הרי   =  (29
ה'יונה' [טויב (ע"ד שמו טאוב) = יונה. ואולי הכוונה 
בתר,  לא  אברהם  שאותו  הבתרים  בין  בברית  ליונה 
ט-י  טו,  לך  לך  (ראה  לישראל שקיימים לעולם  רמז 

ובפרש"י). המו"ל]. שיהיו בשו"ט". 

30) = שנת הצלחה. 

31) = "הוא מתנהג בדרך פראית ג"כ, כן...". 

32) = שתהי'. 

33) = "איזה כסף?". 
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ָאבער  דעם...  אויף  עצה  קיין  געבן  ניט 

איר  וועמען  מיט  פון  עצה  ַאן  נעמען 

הָאט צו טָאן, וועט איר נָאכַאמָאל דָאס 

דורכרעדן, און ווי איר וועט מחליט זיין 

אין  פירן  ַאייך  אויבערשטער  דער  וועט 

לו  ונתן  והצלחה"34,  ברכה  וועג.  גוטע  ַא 

"גיין  באומרו:  נוספת  לעקַאח  חתיכת 
מחיל  גיין  פַארן  זיין  זָאל  חיל,  אל  מחיל 

ָאן   – לבב  וטוב  שמחה  מתוך  חיל,  אל 

מרה שחורה"35. 

עבור  ברכות  ביקש  נחשון  דוד  ר' 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  הפרטיים,  עניניו 
זָאל  "אמן,  ג"פ):  דיבור,  כדי  (תוך  בירכו 

זיין גוטע בשורות36, הצלחה רבה". 

עסק,  למציאת  ברכה  ביקש  א'   •
ובירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א (באנגלית): 
והצביע  מוצלח",  עסק  והצלחה,  "ברכה 
על אשתו של הנ"ל באומרו: "זו אשתך?", 
לה  ונתן  מוצלח",  "עסק  ג"כ:  ובירכה 
חתיכת לעקַאח באומרו: "הריון קל וילד 
לעקַאח  חתיכת  נתן  ולבעלה  בריא", 

בשורות  והצלחה,  "ברכה  באומרו: 
טובות". 

ושאל  ב"לוטו",  שזכה  אמר  הנ"ל 
האם להמשיך לקנות כרטיסים. 

"כן,  (בחיוך):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
יותר.  לא  אחד,  כרטיס  רק  תקנה  אבל 

השי"ת יברך אותך". 

אחוזים,  כאלו  עם  סכומים  כאלו  לי  "כתבת   =  (34
שאיני משער שיש כזה בנק, ושהבנק הוא נורמאלי; 
ממי  עצה  קח  אבל  זה...  על  עצה  לתת  יכול  איני 
וכפי  פעם,  עוד  בזה  תתדברו  עמו,  מתעסק  שאתה 

ברכה  טובה.  בדרך  הקב"ה  אתכם  ינהיג  שתחליטו 
והצלחה". 

35) = "ללכת מחיל אל חיל, שיהי' בשביל ההליכה 

מרה  בלי   – לבב  וטוב  שמחה  מתוך  חיל,  אל  מחיל 
שחורה". 

36) = שיהיו בשו"ט. 

רצה  תמיד  ילדותו  שמאז  אמר  א'   •
היחיד  הדבר  עדיין  וזהו  רב,  להיות 
עסק,  קנה  לבינתיים  אך  להיות,  שרוצה 
ושאל האם עליו להתמסר לגמרי לעסק 

או ללכת להיות רב. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
"תמשיך בעסק שלך, אבל שיהי' לך זמן 
לא  אבל   – הלכה  ללמוד  יום  בכל  קבוע 

להיות רב, [אלא] להיות איש עסקים". 

הנ"ל: להיות איש עסקים? 

עד  כמו  "כן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
מה  עסקים?  איש  עכשיו  אתה  עכשיו. 

אתה עכשיו?". 

הנ"ל: כן, איש עסקים. 

תמשיך  "אז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
היו  העסק:  'בין'  רב  ותהי'  כך,  לעשות 

מסחרים,  להם  שהיו  רבנים  הרבה 

ופרנסתם לא היתה ע"י רבנות אלא ע"י 

מסחר, אז אתה תהי' ביניהם. שיהיו לך 

בשורות טובות והצלחה רבה". 

שהוא  באומרו  אחיו  את  הציג  א'   •
לפני  תמימים  תומכי  בישיבת  כאן  למד 
מזכיר  הוא  וכעת  שנה,  מעשרים  יותר 
יש  אבל  אביב,  בתל  הרבני  הדין  בית 
האם  ושואל  בעבודה,  בעיות  הרבה  לו 
לעזוב את מקום העבודה וללכת בצורה 

עצמאית או להישאר בבית הדין. 

יותר  "כדאי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
שהענינים  מכיון  הדין.  בבית  להמשיך 

אדם  שיהי'  צריך  אזי  שם,  מסובכים 

הרבים  של  תועלת  שזהו  בזה,  מומחה 

ובשורות  העיר.  כל  של  הדין  בית  של   –

טובות והצלחה רבה". 

מיוחדת  ברכה  הנ"ל  ביקש  אח"כ 
עליו,  ומלעיזים  המקטרגים  אלו  כל  נגד 
הרבה  סבל  והוא  קשה  שהמצב  באומרו 
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ועושה  נפש,  עד  מים  הגיעו  ועכשיו  זמן 
הוא  כי  נפש,  במסירת  עבודתו  את 
מתעסק בעניני עגונות ויש קנאה גדולה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "ואתה נמצא 
בבית הדין?". 

הנ"ל: אני נשאר בבית הדין. 

דין  בית  "אזי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
אלא  אחראי  רק  לא   – האחראי  הוא 

זאת  הקהילה,  כל  של   – הבית  בעל  גם 

כל  לו  אין  להזיק,  שרוצה  שמי  אומרת 

יכולת בזה, כיון שהבעל הבית הוא בית 

כל  של  הבא-כח  הוא  והמזכיר  הדין, 

הבית דין. הצלחה רבה, בשורות טובות".

• ר' חיים יצחק ("הערי") שי' שפיגל 
האחרון  מה"שייט"  וכו'  תמונות  הגיש 

שערך בח"י אלול. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ונתן  רבה",  הצלחה  לך  שתהי'  "שייט. 
לו חתיכת לעקַאח ודולר באומרו: "ואת 
זה  את  ותכניס  [הבא],  בשייט  תאכל  זה 

בקופת צדקה בשייט. ושיהיו לך בשורות 

טובות ושנה שמחה, והצלחה רבה". 

הנ"ל ביקש גם עבור משפחתו, וכ"ק 
נוספת  חתיכה  לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר 
משפחתך,  כל  בשביל  "זה  באומרו: 

בשורות טובות". 

ספר  לעשות  שרוצה  אמרה  אחת   •
דבר  זהו  האם  ושאלה  לנשים,  צביעה 

נכון ("ַא גלייכע זַאך"). 

ַא  "ס'איז  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
(באנגלית):  והמשיך  יע"37,  זַאך,  גלייכע 

"אבל שהנוסח יוגה ע"י קה"ת – האנשים 
שמגיהים ספרים מקה"ת. והשי"ת יברך 

אותך שיהיו לך בשורות טובות". 

37) = "זה דבר נכון, כן". 

• א' ביקש ברכה לזרעא חייא וקיימא, 
ובירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א (באנגלית): 
בשורות  לך  שיהיו  אותך  יברך  "השי"ת 
טובות, ולהיות מוצלח, ושיהיו לך ילדים, 

ולמעשים  ולחופה  לתורה  ולגדלם 

טובים". 

השנה  בראש  שהתפלל  אמר  הנ"ל 
מבין  ואינו  בנים",  על  אב  "כרחם  ואמר 
ורוצה  ילדים),  לו  אין  (כי  הכוונה  מה 

להבין את זה... 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "השי"ת יברך 
בעתיד  טובות  בשורות  לך  שיהיו  אותך 

הקרוב". 

"ברכה  איחל:  הנ"ל  של  לאשתו 
והצלחה, שתהי' לך שנה שמחה". 

יהי'  שלבעלה  ברכה  ביקשה  הנ"ל 
אדמו"ר  כ"ק  ובירכה  וכו',  הנפש  מנוחת 
שיהיו  אותך  יברך  "השי"ת  שליט"א: 
ילדים,  לך  ושיהיו  טובות,  בשורות  לך 

ולמעשים  ולחופה  לתורה  ולגדלם 

טובים". 

בית,  לשלום  ברכה  ביקשה  הנ"ל 
"אמן,  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ובירכה 
זה  ילדים,  לך  כשיהיו  טובות.  בשורות 

יביא שלום בית!". 

קרן  לפתוח  שרוצה  אמר  בעלה 
צדקה, ושאל מי יהי' אחראי על זה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "תתייעץ עם 
מה  לך  ייעץ  והוא  מצבך,  את  היודע  רב 

לעשות". 

הוא  שעברה  שבשנה  אמר  א'   •
אדמו"ר  כ"ק  ברכת  את  קיבלו  ושותפו 
מבקשים  וכעת  הרוויחו,  וב"ה  שליט"א, 
ושהמתחרים  להרוויח,  שימשיכו  ברכה 

לא יפריעו. 

זיין  "זָאל  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
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גוטע בשורות, און די קָאמּפעטעטָארס 

זָאל  חשק,  מער  צוגעבן  ַאייך  בַא  זָאלן 

בשורות  זיין  זָאל  הצלחה.  מער  זיין 

טובות"38. 

כנסת  בית  ייסד  שסבו  אמר  שותפו 
וכעת  שנה,  תשעים  לפני  בעירו  חב"ד 
עצה  וביקש  המנין,  עם  קשיים  להם  יש 

להרחיב את הקהילה. 

(באנגלית):  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 ("propaganda") תעמולה  עשיית  "ע"י 
בניו  לא   – עיר  באותה  קהילתך,  אודות 

יכול  זה  אז   – בעירך  אלא  אצלי,  יורק, 

בית  בתוך  מתפללים  יותר  להוסיף 

זיין39  זָאל  המדרש.  בית  ובתוך  הכנסת 

בשורות טובות, הצלחה רבה". 

38) = "שיהיו בשו"ט, ושהמתחרים יוסיפו אצלכם 
יותר חשק, שתהי' יותר הצלחה. שיהיו בשו"ט". 

39) = שיהיו. 

לו  שיש  הקטן  נכדה  על  סיפרה  א'   •
הוראות  ועל  וכו'  בריאותיות  בעיות 
שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ושאל  הרופאים, 
"איר זָאגט דָאך ַאז די דָאקטורים הָאבן 
עּפעס  ַאייך  הָאבן  זיי  און  אונטערזוכט, 

צוגעשריבן ַאז מ'זָאל טָאן אויכעט?"40. 

את  ופירטה  בחיוב  השיבה  הנ"ל 
כ"ק  ואמר  וכו',  התרופות  נתינת  אופן 
דָאקטוירים  די  "אויב  שליט"א:  אדמו"ר 
הָאבן געגעבן ַאן עצה, ס'זָאל זיין בדרך 

אויבערשטן'ס  דעם  אויף  כלי  ַא  הטבע 

ברכות אין ווָאס מ'נויטיקט זיך. זָאל זיין 

הצלחה רבה"41. 

גם  והם  בדקו,  שהרופאים  אומרת  הרי  "את   =  (40
כתבו לך לעשות משהו?". 

בדרך  יהי'  שזה  עצה,  נתנו  הרופאים  "אם   =  (41
הטבע כלי לברכות הקב"ה בהמצטרך. שתהי' הצלחה 

רבה". 
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• יום ראשון, ל' שבט – 
א' דראש חודש אדר ראשון •

חלוקת הדולרים החלה בשעה 11:05, 
והסתיימה בשעה 12:22. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א לא נסע לאוהל 
(כרגיל שאינו נוסע בר"ח). 

כ"ק  כשהסתובב  התפילה,  אחרי 
הק'),  בידו  (והסידור  שליט"א  אדמו"ר 
אמר (הלשון כמעט): "ס'איז ַא דבר הנכון 
היינט  פַארבריינגען  ַא  מַאכן  מ'זָאל  ַאז 

ביינַאכט, ראש חודש אדר – צוויי אדר'ס"1. 

ר' יהושע  בהתאם לכך הכריז הגבאי 
פינסון שתתקיים התוועדות בשעה  שי' 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עלה  ואח"כ   ,9:30
את  רב  בחוזק  מנגן  כשהקהל  למעלה 
ועודד  אחשורוש",  בימי  ד"ויהי  הניגון 
בידו השמאלית הק' כמה פעמים בחוזק 

רב. 

ליד המדרגות עמדו נוסעים והריל"ג 
שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  זאת  הודיע 
"פָארט  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ובירכם 
געזונטערהייט, און מַאכן ַא פַארבריינגען 

שבשמים!"2,  אבינו  מיט  פָארנדיקערהייט 
קצת  והביט  לשמים  הק'  בידו  וסימן 

למעלה. 

ירד הריל"ג ואמר  כעבור כמה דקות 
שכ"ק אדמו"ר שליט"א יתן משקה עבור 

ההתוועדות3. 

 10:00 בשעה  החלה  ההתוועדות 

1) = ״זהו דבר נכון שיעשו התוועדות היום בלילה, 
ר"ח אדר – שני אדרים״. 

בעת  התוועדות  ולעשות  לבריאות,  ״סעו   =  (2
הנסיעה עם אבינו שבשמים!״. 

3) לפי א' היומנים ירד עם הבקבוק. 

את  י.כ.  ר'  לימד  תחילה  ב-770.  לערך, 

שבט,  כ"ב  קונטרס  של  המוגה  המאמר 

וניגונים.  סיפורים  משלב  לביני  כשביני 

לערך,   12:00 השעה  עד  ארך  זה  כל 

 3:30 השעה  עד  להתוועד  המשיך  ואז 

מספיק  שלא  הדגיש  ובעיקר  (באידיש), 

צריך  אלא  בחסידות,  ולהתבונן  ללמוד 

פעם.  ועוד  פעם  עוד  חסידות  לחשוב 

הר'  להתוועד  המשיך  שסיים,  אחרי 

מטוסוב שי' (הצעיר) ועוד. 

נוספת  התוועדות  התקיימה  כמו"כ 

שי'  יגאל  הרב  בהשתתפות  (בלה"ק) 

שי'  דוד  ור'  סלונים  שי'  משה  ר'  פיזם, 

נחשון. 

• יום שני, א' אדר ראשון – 

ב' דראש חודש •

כשירד כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת 

מנחה, נתן את הסידור לחתן. 

אחרי התפילה, לפני שעלה למעלה, 

דיבר למספר שניות עם הר' סטאק שי'. 

כשירד כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת 

רם  בקול  ובירך  אורח  שם  עמד  מעריב, 

ברכת "שהחיינו". 

• יום רביעי, ג' אדר ראשון •

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל. 

• יום חמישי, ד' אדר ראשון •

בברכה אחרי עלייתו לתורה, חזר כ"ק 

המילים  על  פעמיים  שליט"א  אדמו"ר 

"וחיי עולם נטע בתוכנו". 

יומן אדר ראשון תשמ״ט 
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• יום שישי, ה' אדר ראשון •

כרגיל  התקיימה  שחרית  תפילת 

בשעה 10:00. 

שהרש"ג  שמועה  התפשטה  בבוקר 

(כבר  החמיר  ומצבו  טוב,  פחות  מרגיש 

הכרה  ללא  שוכב  שהוא  שבועות  כו"כ 

בבית הרפואה). 

• יום שבת קודש פ' תרומה, 
ו' אדר ראשון •

נפטר  לערך   7:15 בשעה  בבוקר 

הרש"ג, בבית הרפואה שבמנהטן. 

אדמו"ר  כ"ק  נכנס   10:00 בשעה 

שליט"א לתפילת שחרית. 

(לפני  דרבנן  קדיש  אמירת  באמצע 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הביט  "הודו"), 

כ"ק  ושאלו  ניגש  והריל"ג  לאחוריו, 

אדמו"ר שליט"א אם מישהו אומר קדיש 

יהושע  ר'  שהגבאי  והורה  הרש"ג,  עבור 

שי' פינסון יאמר קדיש. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א ירד להתוועדות 

הניגון  את  מנגן  כשהקהל   ,1:30 בשעה 

ד"ויהי בימי אחשורוש". 

אדמו"ר  כ"ק  בירך  כרגיל,  שלא 

שליט"א על היין כשהסידור סגור. אח"כ 

ניגנו ״אוהב ה׳ שערי ציון״. 

תרומת  ענין  את  ביאר  א׳  בשיחה 

הפיכת  ע"י  האדם,  בעבודת  המשכן 

בהמשך  לקדושה.  הגשמיים  ענינים 

ואח"כ  הפרשה,  בתחילת  פרש"י  ביאר 

"עד  אדר  בחודש  השמחה  אודות  דיבר 

טובים  ימים  משאר  (יותר  ידע"  דלא 

בשנה  ובפרט  מוגבלת),  השמחה  שבהם 

"איין  הנעשים  אדר,  חדשי  שני  שיש  זו 

קורצער  "ַא  גם  אבל  אדר"4,  לַאנגער 

בין  לגאולה".  גאולה  "מיסמך  כי  אדר"5 

הדברים אמר שכבר סיימנו לצחצח את 

הכפתורים, וכן הזכיר שנמצאים ב"ערב" 

ז' אדר – גם מלשון עריבות. 

בסיום השיחה דיבר אודות הסתלקות 

לנהל  שנתמנה  במעלתו  ודיבר  הרש"ג, 

את ישיבת תומכי תמימים והצליח בזה, 

לפני  עוד  ורננו"  "הקיצו  שיהי'  ואיחל 

סיים  השיחה  את  עפר".  מ"שוכני  שיהי' 

באומרו בקול: "ממש ממש!". 

זיין  שוין  "זָאל  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 

כ"ק  מחא  בהתחלה  ומיד  גאולה",  די 

אדמו"ר שליט"א כפיו הק'. 

בשיחה ב' דיבר אודות ז' אדר והקשר 

של  שמו  מוזכר  לא  שבה  תצוה  לפרשת 

משה רבינו אלא העצם שלמעלה מהשם, 

שבמשך   – מיוחדת  הצעה  אמר  ובסיום 

השבוע הבא (החל מהיום, ועד מוצש"ק 

דתורה  הקוין  בג'  יום  בכל  יוסיפו  הבא) 

תפלה וצדקה, הקשורים למשכן. 

אחרי שיחה זו ניגנו "וביום שמחתכם" 

אדמו"ר  וכ"ק  השיחה),  בסיום  (כמוזכר 

עצר  ובאמצע  הק',  כפיו  מחא  שליט"א 

כפיו  למחוא  והמשך  מישהו,  על  והביט 

הק' לצדדים. 

בשיחה ג׳ דיבר על ג' הדרגות בעבודה 

הנותן  "זה   – ד"זהב"  בר"ת  המרומזות 

פודה",  סכנה  "כשיש   – "כסף"  בריא", 

ו"נחושת" – "נתינת חולה ואומר שכיב-

אודות  שוב  הזכיר  כמו"כ  תנו".  מרע 

אודות  הזכיר  בסיום  הנ"ל.  ההצעה 

חלוקת המשקה, ובין הדברים הזכיר שוב 

שלא  שבתות  כו"כ  (אחרי  בנין  אודות 

4) = ״אדר אחד ארוך״. 

5) = ״אדר קצר״. 
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הזכיר על זה). 

חלוקת  התקיימה  זו  שיחה  אחרי 

המשקה. בין המקבלים הי' הרחמ"א שי' 

חדקוב (בתחילה לא הי' בקבוק בשבילו, 

והריב"ק הביא פתאום), ולא הכריז כלום 

אמר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  [אומרים 

ויש  הכריז.  לא  בפועל  אך  להכריז,  לו 

מקשרים את זה לפטירת הרש"ג]. 

העין  מראש  עקיבא  שי'  בנימין  ר' 

לכ"ק  אמר  שעלה  ובעת  בקבוק,  קיבל 

וכ"ק  לברכה,  שמות  שליט"א  אדמו"ר 

(בהצביעו  לו  הורה  שליט"א  אדמו"ר 

הקהל.  לעבר  להכריז  הק')  באצבעו 

אדמו"ר  לכ"ק  "לחיים"  אמר  הוא  אח"כ 

שליט"א, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו. 

לכם  ״והריקותי  לנגן  החל  אח"כ 

לצדדים  בחוזק  הק'  כפיו  ומחא  ברכה״, 

(כבר זמן רב שלא מחא כפיו בניגון זה). 

לשיחה  בהמשך  דיבר  ד׳  בשיחה 

תצוה,  לפ'  אדר  ז'  בין  הקשר  אודות  ב' 

"ואתה".  הראשונה  התיבה  את  וביאר 

שלישית)  (פעם  שוב  הזכיר  בהמשך 

בהוראה  וסיים  הנ"ל,  ההצעה  אודות 

ביהמ"ק"  "שיבנה  ולנגן  "לחיים"  לומר 

ו"אך צדיקים". 

משה  ר'  לחזן  הורה  זו  שיחה  אחרי 

שי' טלישבסקי לנגן "יהי רצון . . שיבנה 

ביהמ״ק״, ועודד בידו הימנית הק' בחוזק. 

וכ"ק אדמו"ר  "אך צדיקים",  ניגנו  אח"כ 

בסיבובים  הק'  ידו  את  הניף  שליט"א 

חזקים, והי' מאוד שמח. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  החל  אח"כ 

וטעם  ניקַאווָא",  ניעט  "ניעט  לנגן 

מה"מזונות" (אכל שיעור), והניף את ידו 

הק'. 

ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח״כ 

אחרונה. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:35. 

על  הכריזו  מנחה  תפילת  אחרי 

תפילת מעריב לשעה 6:15. 

לערך בשעה 6:10 שלח כ"ק אדמו"ר 

את  התחתון  לג"ע  לקרוא  שליט"א 

רסקין,  שי'  דוד  ר'  חדקוב,  הרחמ"א 

באמצע  יוניק.  שי'  דובער  ור'  הריל"ג 

הלוי  אברהם  יוסף  להרב  לקרוא  יצאו 

ברוך  חיים  לר'  ואח"כ  שליט"א,  העלער 

יהושע  ר'  ולגבאי  הלברשטאם  שי' 

פינסון. 

להם  שאמר  נודע  השמועה  מפי 

חסידי  שאגודת  א.  ענינים:  שלושה 

חב"ד יתעסקו מחר עם ההלוי' והטהרה 

והחפצים, והאחראים על זה יהיו הרבנים 

והחברא קדישא; ב. שבמשך כל השבעה 

יעשו מנין לתפילות בדירתו של הרש"ג 

(היינו  קדיש  יאמר  שמישהו  ג.  למעלה; 

יתפלל) עליו במשך כל השנה. 

ברוך  חיים  ר'  יצא  [באמצע 

הלברשטאם והלך לחדר השידורים וחזר 

לקומה  המפתחות  את  להביא  כנראה   –

העליונה]. 

מודעות  המשטרה  תלו  היום  במשך 

בשדרת קינגסטון שאין לחנות שם מחר 

(לקראת ההלוי'). 

• מוצאי שבת קודש •

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת 

מעריב בזַאל הקטן למעלה בשעה 6:30. 

דוד  ר'  נכנס  שוב  התפילה  אחרי 

שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  רסקין  שי' 

שיעשו  לו  אמר  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 

מחר את ההלוי' מאוחר כדי שכל אנ"ש 
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תלמידי  וכן  השדה,  מערי  להגיע  יוכלו 

תורה"  ל"אהלי  שבנוגע  אלא  הישיבות, 

צריכים רשות מההנהלה. 

אדמו"ר  שכ"ק  מספרת  השמועה 

לטפל  קדישא"  ל"חברא  הורה  שליט"א 

שמתנהגים  כפי  ההלוי')  (בעת  ברש"ג 

בצדיק. 

לדבר עם  נסע מישהו  נודע שהערב 

ב.ג., וסיכמו שאת כל עניני ההלוי' יסדרו 

אגו"ח בתנאי שיתנו לו לומר קדיש ליד 

הסכים  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  הקבר, 

לזה. 

ליד  קבוצות  עמדו  הלילה  במשך 

מיטת הרש"ג ואמרו תהילים. 

• יום ראשון, ז' אדר ראשון •

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת 

שחרית בביתו בשעה 10:17. 

ר'  הגבאי  הודיע  התפילה  בסיום 

סדר  אודות  כ"ץ  שי'  הכהן  יחזקאל  זאב 

עלה  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  ההלוי', 

למעלה בשעה 10:50 לערך. 

אדמו"ר  כ"ק  הוראת  כפי  במקביל, 

שליט"א מאתמול – התקיים מנין בדירת 

 ,770 של  השלישית  בקומה  הרש"ג 

לפני  עבר  פינסון  שי'  יהושע  ר'  והגבאי 

התיבה ואמר קדיש לע"נ. 

כרגיל,  התקיימה  הדולרים  חלוקת 

ונמשכה עד השעה 1:00 לערך. 

הרחבה  כל  היתה  כבר   1:00 בשעה 

שלפני 770 מלאה באנשים נשים וטף, וכן 

כל אנ"ש והתמימים מערי השדה הגיעו. 

ומכובדים  רבנים  מיני  כל  הגיעו  כמו"כ 

וכו' (בין היתר נצפה לדוגמא הרב מנשה 

קליין שליט"א ראב"ד אונגוואר). 

בשעה 2:05 לערך הגיע כ"ק אדמו"ר 

(אותו לא  ל-770, לבוש במעיל  שליט"א 

בכ"ב  נ"ע  הרבנית  הלוויית  מאז  לבש 

שבט תשמ"ח), ונכנס לחדרו הק'. 

הגיע,  כשהארון  דקות,  כמה  כעבור 

מהדלת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא 

עכשיו),  בה  לצאת  (שרגיל  הצדדית 

נוסע  (שעמם  בד  ובנעלי  במעיל  לבוש 

מאויימות,  הק'  ופניו  לאוהל)  תמיד 

והלך עד אמצע הכביש הראשי (שנחסם 

לתנועה). 

כשהגיע למכונית שבה הארון, החלה 

המכונית לנסוע לכיוון שדרת קינגסטון, 

היו  אחרי'.  הלך  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 

ובאמצע  וכו',  וצעקות  דחיפות  הרבה 

פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א והביט לימינו. 

קצת  עד  הלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

בכל  (כרגיל  קינגסטון  שדרת  אחרי 

מכוניתו  לכיוון  והלך  עצר  ואז  הלוי'), 

(שהובאה למקום), וכשהגיע למכוניתו – 

הסתכל כמה פעמים לצדדים ועל הארון, 

ושאל את הריל"ג למה הארון לא ממשיך 

החלה  הארון  עם  כשהמכונית  לנסוע. 

לנסוע, נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א ונסע 

מכוניות  עשרות  בליווי  החיים  לבית 

ואופנועים של משטרת ניו יורק. 

גם רבים מהקהל נסעו באוטובוסים 

רק  איפשרו  אך  פרטיים,  ומכוניות 

בהגיעו ל-770 לפני ההלוי' 



תשורה משמחת הנישואין של מנחם מענדל גדלי' הכהן ודבורה לאה רוזנפלד 26

החיים  לבית  להיכנס  איש  לכ-150 

(והשאר חיכו בחוץ). 

כ"ק  יצא  החיים,  לבית  כשהגיע 

אדמו"ר שליט"א מהמכונית והלך אחרי 

וניגש  לאוהל,  המוביל  בשביל  הארון 

האמצעית  בשורה   – הקבר  למקום 

ועמד   – אליו  וסמוך  האוהל,  שמימין 

סמוך לשורה הראשונה של המצבות, על 

בצאתו להלוי' 

בנסיעה לבית החיים הולך מאחורי הארון 
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גבי קרש שהונח על קברו של ר' שלמה 

אהרן קזרנובסקי. בידיו הק' החזיק דפים 

ועוד  הדין",  "צידוק  סדר  של  מצולמים 

ב.ג.  הגיע  אח"כ  יותר).  (בלויים  דפים 

ועמד  במכוניתו),  ישב  (מקודם  למקום 

ליד מקום הקבר כשגבו אל אוהל. 

חיים  ר'  הציע  הגולל  סתימת  בעת 

שלום דובער שי' ליפסקר לכ"ק אדמו"ר 

שליט"א את חפירה כדי שיוכל לכסות בו 

את הקבר, אך כ"ק אדמו"ר שליט"א לא 

לקח את הכלי אלא התכופף (כמעט עד 

הברכיים) ולקח עפר בידו הק' וכיסה ג' 

פעמים. 

כו'  העפר  וזריקת  הקבורה  במשך 
הזמן,  כל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הביט 
נוסח  את  הדפים  מתוך  אמר  ואח"כ 
לקהל).  דפים  חילקו  (גם  הדין"  "צידוק 

הש"ץ הי' ר' לוי יצחק שי' שפירא. 

ב.ג.  התקרב  הגולל  סתימת  אחרי 
אדמו"ר  וכ"ק  קדיש,  ואמר  לקבר  יותר 
חודר,  במבט  עליו  הביט  שליט"א 
המצולמים,  בדפים  שוב  הביט  ובאמצע 
ואז קיפלם והמשיך להביט על הנ"ל עד 

סיום הקדיש, וענה "אמן". 

(לאבל  שורות  עשו  אם  שאל  אח"כ 
דובער  שלום  חיים  ור'  לעבור),  שיוכל 
וב.ג.  שורות,  שיעשו  אמר  ליפסקר 
שעמד מול כ"ק אדמו"ר שליט"א מהצד 
ללכת   – סיבוב  עשה  הקבר  של  השני 
לאוהל.  המוליך  הרגיל  השביל  לכיוון 
לצדדים  הסתובב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לראות כשהוא מגיע, ושאל את הריל"ג: 

והריל"ג  עולם?"6,  די  שטייט  וואו  "ַא 
אדמו"ר  וכ"ק  המקום,  לעבר  הצביע 
שליט"א הלך קצת לכיוון השורה בסופה, 
אברהם  ר'  אשת  של  הקבר  לפני  ונעמד 

פופאק. 

ב.ג. התעכב בדרכו (בתחילה לא רצה 
שיעשו  עד  יעבור  שלא  ואמר  לעבור, 
ברוך  יוסף  (כשר'  הלך  ואח"כ  שורה), 
כתפו...).  על  ידו  את  מניח  שפילמן  שי' 
לצדדים  הסתכל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

אייניקל?"7.  דער  איז  וואו  "ַא  ושאל: 

6) = ״איפה עומד הקהל?״. 

7) = ״איפה הנכד?״. לפי א' היומנים שאל: "ַא וואו 
איז זי?" [= "איפה היא", היינו אשת הרש"ג], והריל"ג 
ענה שכבר נסעה [אך לפי יומן אחר היא לא הגיעה 
דער  איז  "וואו  ששאל:  אחדים  בזכרון  להלוי'].  כלל 

 =] ער?"  איז  "וואו  או:  האבל?"],  "איפה   =] אבל?" 
"איפה הוא?"]. 

בעת הקבורה 
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ב.ג., הסתכל עליו כ"ק אדמו"ר  כשהגיע 
שליט"א בפנים מאויימות ואמר "המקום 
על  קצת  הביט  והנ"ל  כו'",  אתכם  ינחם 
את  השפיל  ואז  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק 
הי'  (הוא  חצופות  בפנים  ועבר  עיניו 
גם לאחר שעבר  לבוש במשקפי שמש). 
למחוץ  המוליך  בשביל  ללכת  והמשיך 
אדמו"ר  כ"ק  המשיך  החיים,  מבית 

שליט"א להסתכל עליו. 

אדמו"ר  כ"ק  שאל  שעבר,  לאחר 
דובער  שלום  חיים  ר'  את  שליט"א 
והנ"ל  ב.ג.,  של  הקריעה  היכן  ליפסקר 
ובחולצה,  בחליפה  קריעה  שעשה  ענה 
והגיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בַאם טַאט'ן 

פירט מען זיך רייסן ַאלע קליידער"8, וענה 
שהוא  ליפסקר  דובער  שלום  חיים  ר' 
לכן  (קודם  ניכר  אינו  ולכן  מעיל  לובש 
עשה  ואז  המעיל,  את  להוריד  לו  אמר 
זה  את  לו  הלביש  ואח"כ  הקריעה,  את 

בחזרה). 

לאחר שב.ג. נעלם מעיני כ"ק אדמו"ר 
שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  שאל  שליט"א, 

"ער איז שוין ַאוועק?"9, ואח"כ שאל האם 
הוא כבר נסע. 

הק',  ידיו  את  ליטול  ביקש  אח"כ 
והביאו מים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נטל 
את ידיו הק' על הרצפה ליד פתח האוהל 
שם,  שהוצב  ארגז  על  הספל  את  והניח 
מהנוכחים  כמה  מגבת.  היתה  לא  אך 
אך  שלהם...  הצעיפים  את  לתת  רצו 
כ"ק אדמו"ר שליט"א לא הסכים והורה 
הביאו  לפועל  מהמכונית.  מגבת  להביא 
כמה מפיות נייר, וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

ניגב בהן את ידיו הק'. 

שוין  איז  "ער  שוב:  שאל  מכן  לאחר 

8) = ״אצל האבא נוהגים לקרוע את כל הבגדים״. 

9) = ״הוא כבר עזב?״. 

[הסבירו  ַאריינגיין?"10  מ'קען  ַאוועק? 

בשלום,  שעבר  לוודאות  רצה  שכנראה 

וכ"ק  בחיוב,  השיב  והריל"ג  וד"ל], 

השעה  לאוהל.  נכנס  שליט"א  אדמו"ר 

היתה 3:45. 

ההלוי'  זמן  כל  שבמשך  [יצויין 

והקבורה וכו' החזיק הריל"ג את סידורו 

כ"ק  אך  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  של 

אדמו"ר שליט"א לא השתמש בו]. 

שערך  חוקית  שבצוואה  מספרים 

הנחת  (יום  תשמ"ח  אלול  בי"ז  הרש"ג 

אבן הפינה ל-770) עם עורכי דינים וכו', 

חסידי  לאגודת  לו  אשר  כל  את  השאיר 

 100$ של  פעוט  סכום  (מלבד  חב"ד 

שהשאיר לבנו). 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כשיצא 

(ולא  ל-770  שיחזור  נודע  מהאוהל, 

לפתע  גדולה.  מהומה  ונהי'  לביתו), 

בדירת  ומעריב  מנחה  שיתפלל  הודיעו 

הכסא  את  לשם  העלו  ומיד  הרש"ג, 

והסטנדר. הרבה בחורים עלו מיד לשם, 

את  לגרש  וניסו  צעקו  המסדר"  ו"ועד 

הבחורים, אך מי שהספיק להיכנס נשאר 

שם. 

מהאוהל  חזר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

לקומה  עלה   7:40 ובשעה   ,7:30 בשעה 

10) = ״הוא כבר עזב? אפשר להיכנס?״. 

אחרי הקבורה 
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ועמד  הדירה,  לסלון  ונכנס  השלישית 

שעל  [ולהעיר  הדרומית-מזרחית  בקרן 

של  מקומו  לשמאל  המזרחי  הקיר 

תמונתו  תלוי'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

בעומר  ל"ג  מ"ּפַארַאד"  המפורסמת 

זה  את  העבירו  יותר  מאוחר  תשמ"ז. 

של  נוספת  תמונה  ליד  החיצוני,  לחדר 

לילד,  נותן צדקה  כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ובכניסת כ"ק אדמו"ר שליט"א עובר ליד 

התמונות]. 

(ר'  הארליג  שי'  מאיר  ר'  הי'  הש"ץ 

יהושע פינסון התפלל כבר מקודם). לא 

אמרו תחנון (כנהוג בבית האבל). 

תהילים  אמרו  התפילה  לאחר 

קַאּפיטל מ"ט (כנהוג בבית האבל), וכ"ק 

אדמו"ר שליט"א הרכיב משקפיים ואמר 

מתוך ספר תהילים קטן (בתוכו הי' מונח 

את  הכניס  ואח"כ  לסימן),  הקדיש  דף 

המשקפיים לכיס הפנימי של הסירטוק, 

הסידור  את  ופתח  התהילים  את  סגר 

למעריב. 

מילים  מספר  החליף  התפילה  אחרי 

בכתפו  משך  ובאמצע  הריל"ג,  עם 

במדרגות  וירד  יצא  ואח"כ  נו,  כאומר: 

עם  בעי'  היתה  (כנראה  התחתון  לג"ע 

המעלית) ונכנס לחדרו הק'. 

מספרים שלאחר שירד כ"ק אדמו"ר 

שגם  לריל"ג  אמר  הק'  לחדרו  שליט"א 

בשבתות ובחגים יהי' מנין למעלה (בבית 

הרש"ג). 

כל  שישאר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

משך זמן התפילה לע"נ הרש"ג – ב-770. 

• יום שני, ח' אדר ראשון •

לתפילת  עלה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

שחרית בדירת הרש"ג. הש"ץ הי' הגבאי 

ר' יהושע שי' פינסון (וכן יהי' גם בימים 

הבאים). 

בסוף  הברכה  לפני  לתורה,  בעלייתו 

נגע כ"ק אדמו"ר שליט"א בטליתו בסוף 

ו(שלא  בסופה  בתחילתה,  הקריאה, 

כרגיל) שוב בתחילתה. 

היומי  התהילים  שיעור  בסיום 

כ"ק  סגר  מ"ח)  בקַאּפיטל  (המסתיים 

ואז  התהילים,  את  שליט"א  אדמו"ר 

אחרי  וסגרו.  שניות  לכמה  שוב  פתחו 

מ"ט  קַאּפיטל  את  אמרו  דרבנן  קדיש 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אך  יתום,  וקדיש 

עמד  אלא  התהילים  את  שוב  פתח  לא 

במקומו כשפניו הק' לסטנדר והמתין עד 

שסיימו. 

זאב  ר'  הגבאי  הכריז  התפילה  אחרי 

יחזקאל הכהן שי' כ"ץ על תפילת מנחה, 

כל  במשך  כאן  שיתפללו  הודיע  וכן 

יתפללו  שאז  ויו"ט  משבת  חוץ  השנה, 

הדרת  עם  "ברוב  מצד  הגדול  בביהכ"נ 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  אח"כ  מלך". 

במעלית  וירד  כרגיל)  בפרוכת  (כשנוגע 

לחדרו הק'. 

חזרו  להלוי'  שהגיעו  האורחים  רוב 

היום לערי השדה. 

• יום שלישי, ט' אדר ראשון •

לתפילות,  הבחורים  לכניסת  בנוגע 

אך  להיכנס  רוצים  שכולם  מכיון  הנה 

ההנהלה  סידרה  לכן  לכולם,  מקום  אין 

הראשונים  ששה  ב"תשלום":  כניסה 

הבאים לחסידות בבוקר יכנסו לתפילה, 

וששת הבאים אח"כ יכנסו רק אם הגיעו 

לכל הסדרים, וכו' (וב"ה בכל יום יש 12 

בחורים על יד הדלת). 

לתפילת  עלה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
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מנחה בשעה 3:14, ובכניסתו לחדר הביט 
לצד. 

שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  פתק  יצא 
תלמידי  כל  יסעו  ראשון  שביום  שהורה 
(כולל  הסמוכות  מהערים  התמימים 
של  המצבה  להקמת  תורה")  "אהלי 
לעילוי  תניא  שידפיסו  וכן  הרש"ג, 
עוד  תסתים  שההדפסה  באופן  נשמתו, 
זה  עם  ושילמדו  ה"שבעה",  ימי  בתוך 

בישיבות. 

• יום רביעי, יו"ד אדר ראשון •

התקיימו  הרש"ג  בדירת  התפילות 
שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  נודע  כרגיל. 
הודיע שיחלק דולרים ב-770 ביום ראשון 

בבוקר. 

• יום חמישי, י"א אדר ראשון •

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל. 

• יום שישי, י"ב אדר ראשון •

בפתחי  מזוזות  התקינו  היום 
המעלית. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שעלה  לפני 
תמהוני  יהודי  הרש"ג,  בדירת  לתפילה 
כ"מקובל"  עצמו  המפרסם  (ד.ג., 
אדמו"ר  לכ"ק  פנה  באה"ק)  בעיתונות 
שליט"א ואמר שהרבנית נ"ע נגלתה אליו 
שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  ואמרה  בחלום 
יבוא לארץ, ושהמצב בארץ מסוכן. כ"ק 

אדמו"ר שליט"א השיב: "הצלחה רבה"11. 

ישיבת  שהנהלת  התפרסם  היום 
לכ"ק  פנו  פארקוויי  אושען  תות"ל 
יסעו  שהם  בבקשה  שליט"א  אדמו"ר 

11) ראה גם ר"ד מחלוקת הדולרים פורים קטן. 

בנפרד להקמת המצבה, אך כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ענה שכולם יסעו ביחד (בשעה 

2:00 אחה"צ). 

• יום שבת קודש פ׳ תצוה, 
י״ג אדר ראשון •

שתי  ב-770  שהו  השבת  במהלך 
קבוצה  מקורבים:  יהודים  של  קבוצות 
שי'  חיים  משה  ר'  בארגון  רוסי'  מעולי 
לוין, וקבוצת אורחים מקדנה בארגון ר' 

מנחם מענדל שי' רסקין. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א ירד להתוועדות 
הניגון  את  מנגן  כשהקהל   ,1:30 בשעה 

ד״ויהי בימי אחשורוש״. 

אחרי שבירך על היין ניגנו ״אוהב ה׳ 
שערי ציון״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד 

פעמיים בידו הימנית הק׳. 

בשיחה א׳ ביאר בארוכה את התחלת 
הפרשה ״ואתה״ – עצם שלמעלה משם, 
וכו׳,  אמת  של  ענין  ״ואתה״,  גופא  ובזה 
והאריך בביאור החילוק בין עבודת משה 
לעבודת  תורה,   – תמיד״)  נר  (״להעלות 
תפילה   – בוקר״)  עד  (״מערב  אהרן 

ומעשה המצוות. 

כשדיבר אודות ״כתית למאור״, הזכיר 
מכסה  את  שהפריד  אדה״ז  סיפור  את 
וביאור הצ״צ  קופסת הטבק מהקופסא, 
שלא ״שבר״ את הקופסא אלא רק הסיר 

את החוט המחבר כדי שיהי׳ לתועלת. 

אודות  הזכיר  השיחה  סיום  לקראת 
הקמת  ואודות  הרש״ג,  הסתלקות 

המצבה. 

שעה  רבעי  שלושת  ארכה  השיחה 
ברכות  בעיקר  היו  האחרון  שעה  (ברבע 
(בלי  שמח  ניגון  ניגנו  ואחרי׳  וכיו״ב), 
אדמו״ר  כ״ק  מחא  בתחילה  מילים). 
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בידו  עודד  ואח״כ  הק׳,  כפיו  שליט״א 

את  כשמרים  חזקים  בסיבובים  הק׳ 

ויותר  יותר  במהירות  למעלה  הק׳  ידו 

בהקפות  העידודים  את  המזכיר  (באופן 

וגודל  לערך,  דקה  למשך  דשמח״ת) 

משבת  (ובעלי׳  בהתאם  הי׳  השמחה 

שעברה)... 

קטן,  פורים  אודות  דיבר  ב׳  בשיחה 

שבו נמצאים כל עניני פורים אבל באופן 

דקטנות. בהמשך לזה הורה שבתור הכנה 

לפורים קטן יש להוסיף בלימוד התורה 

ובמיוחד  בפרט,  התורה  ופנימיות  בכלל 

תרפ״ז,  היהודים״  ״וקיבל  ד״ה  במאמר 

למאסר  גרמה  שאמירתו  אומרים  שיש 

כל  י״ח  יוצאים  שעכשיו  אלא  הידוע, 

הענינים ע״י לימוד התורה. 

שמח,  ניגון  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד את השירה 

מעט, ומחא כפיו הק׳ לצדדים (גם לעבר 

הילדה סלאווין תחי׳). 

הוספה  אודות  עורר  ג׳  בשיחה 

גדול,  בפורים  כמו  קטן  בפורים  בצדקה 

שזהו  להתווכח  ירצה  מישהו  אם  ואף 

רק פורים קטן – הרי ה״סבר פנים יפות״ 

״קטן״,  באופן  להיות  יכול  אינו  בודאי 

ולכן שגם הנתינה תהי׳ ביד רחבה. בסיום 

על  וכן  המשקה,  חלוקת  אודות  הזכיר 

שירת הניגונים ״שיבנה ביהמ״ק״ ו״ניעט 

שיאמרו  זה  ולפני  ניקַאווָא״,  ניעט 

״לחיים  ולברכה״,  ״לחיים  ״לחיים״, 

בזה),  הנוסחאות  (ככל  וארוכים״  טובים 

בגשמיות ובפרט ברוחניות כו׳. 

חלוקת  התקיימה  זו  שיחה  אחרי 

אדמו״ר  כ״ק  החל  ואח״כ  המשקה, 

ברכה״,  לכם  ״והריקותי  לנגן  שליט״א 

ועודד מעט. 

אמירת  על  שוב  הזכיר  ד׳  בשיחה 

בית  ל״שיבנה  שנזכה  ואיחל  ״לחיים״, 
אלא  עתיד  בלשון  לא  אבל  המקדש״ 

תיכף ומיד ממש. 

אחרי שיחה זו ניגן החזן ר׳ משה שי׳ 
טלישבסקי ״יהי רצון . . שיבנה ביהמ״ק״, 
ובעת הניגון עודד כ״ק אדמו״ר שליט״א 
טעם  וכן  הק׳,  ידו  בהנפת  השירה  את 

מה״מזונות״ (כשיעור). 

ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח״כ 
הנ״ל  החזן  החל  מכן  לאחר  אחרונה. 
(בהתאם  ניקַאווָא״  ניעט  ״ניעט  לנגן 
להוראת כ״ק אדמו״ר שליט״א בשיחה), 
וכ״ק אדמו״ר שליט״א הניד בראשו הק׳ 

לעברו והניף את ידו הק׳ כמה פעמים. 

מנחה)  (לפני  ההתוועדות  בסיום 
ערך הגבאי ר׳ יהושע שי׳ פינסון ״סיום״ 
ז״ל  הרש״ג  לע״נ  משנה  סדרי  ששה  על 
(כ״ק אדמו״ר שליט״א שאל את הריל״ג 

משהו). 

[בהתוועדות זו לא ביאר כ״ק אדמו״ר 
שליט״א פרש״י]. 

 3:50 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 

לערך12. 

כולם  התיישבו  מנחה  תפילת  אחרי 
ל"חזרה" וללמוד את המאמר ד"ה "וקיבל 

היהודים" תרפ"ז עד תפילת מעריב. 

• מוצאי שבת קודש •

אדמו"ר  כ"ק  עלה  מעריב  לתפילת 
שליט"א בשעה 6:20. 

אדמו"ר  כ"ק  יצא  התפילה  אחרי 
במעיל,  לבוש  לבנה,  לקידוש  שליט"א 
שמיד  (היינו  לפתח  מאוד  קרוב  ועמד 

טעות  זהו  לכאורה  אבל   .4:50 נרשם  ביומן   (12
דמוכח, וכנצ״ל כבפנים. 
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בצאתו נעמד ליד הסטנדר). 

הניח  ואז  הלבנה,  על  הביט  תחילה 

לר'  אמר  עליכם"  "שלום  הסידור.  את 

מאיר שי' הארליג (לימינו), להת' יהודה 

מיכאל שי' זירקינד ולריל"ג (לשמאלו). 

הט"ק  שולי  את  ניער  "עלינו"  אחרי 

גוט  "ַא  ואמר:  לצדדים  פנה  (כרגיל), 

נסע  לא  הק'.  לחדרו  ונכנס  חודש"13, 

מחר  שיחלק  נודע  שכבר  (וכפי  לביתו 

דולרים ב-770, כנ"ל). 

חיים  לר'  הריל"ג  התקשר  בערב 

(מה"חברא  ליפסקר  שי'  דובער  שלום 

תהילים  פרקי  איזה  ושאל  קדישא") 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עבור  להכין  עליו 

להקמת המצבה מחר. הנ"ל אמר שאינו 

חסד  דרכי  בספר  מ"ש  יודע  ורק  יודע, 

התקשר  אח"כ  קברים.  לביקור  בנוגע 

שוב הריל"ג ומסר שכן יעשו (וכדלקמן). 

13) = "חודש טוב". 

התניא  ספר  את  הדפיסו  הלילה 

בדירתו של הרש"ג (כהוראת כ"ק אדמו"ר 

בהוצאה  הוא  הספר  כנ"ל).  שליט"א, 

מוגדלת, ובדף השער נרשם "בית אגודת 

חסידי חב"ד". 

• יום ראשון, י"ד אדר ראשון – 

פורים קטן •

בשעה  הסתיימה  שחרית  תפילת 

ר'  הגבאי  הודיע  ואחרי'  לערך,   10:40

יהושע שי' פינסון על אוטובוסים שיסעו 

להקמת המצבה בשעה 2:00. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  אח"כ 

(פעם  הרגיל  במקום  הדולרים  לחלוקת 

האחרונה שחילק דולרים ב-770 הי' בכ"ו 

מרחשון), ובצאתו אמר לריל"ג: "צוויי"14, 

וחילק לכאו"א שני דולרים. 

14) = "שנים". 

קידוש לבנה 
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חה"כ  עבר  החלוקה  [בתחילת 

שי'  זאב  משה  הרב  ישראל"  ב"אגודת 

פלדמן, ונודע שהוא נסע ישר מהמטוס 

ל-770 (והגיע לפני תפילת שחרית)]. 

ובסיומה  שעות,   3 ארכה  החלוקה 

בדברים  המלא  לשק  דולר  הכניס 

שנמסרו בשעת החלוקה, לקחו בב' ידיו 

הק' ונכנס לחדרו הק'. 

למקוה  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

 .2:00 בשעה  וחזר  כרגיל),  הריב"ק,  (עם 

לנסוע  שחיכה  גדול  קהל  עמד  בחוץ 

וכ"ק אדמו"ר שליט"א  להקמת המצבה, 

והביט על הקהל,  נראה מאוד רציני  הי' 

ונכנס לחדרו הק'. 

בשעה 2:15 יצא, לבוש במעיל, ושאל 

הרחי"ק,  (עם  ונסע  מוכנים,  כולם  אם 

של  מכוניתו  אחרי  החיים.  לבית  כרגיל) 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסעו האוטובוסים 

כ"ק  הורה  השמועה  (ע"פ  ב"שיירה" 

פעמים  כמה  לעצור  שליט"א  אדמו"ר 

לחכות עד שהאוטובוסים יתקרבו). 

כ"ק  יצא  החיים,  לבית  כשהגיעו 

דפים  הק'  כשבידו  שליט"א  אדמו"ר 

התהילים,  פרקי  של  מצולמים  גדולים 

והלך בשביל המוביל לאוהל וניגש לקבר 

(היום  המצבה  הוקם  כבר  שם  הרש"ג, 

נדחק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בבוקר). 

במקום הצר שבין שתי מצבות שבשורה 

והביט  הקבר,  ליד  ונעמד  הראשונה 

ממושכות על המצבה הטרי'. 

התהילים  פרקי  את  לומר  החלו 

הפרקים:  עם  הקהל  לכל  דפים  (חילקו 

ל"ג, ט"ז, י"ז, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, ובפרק 

"שמריהו"  השם  אותיות  את  קי"ט 

ואותיות נשמ"ה), וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

לעבר  הק'  כשפניו  ועמד  לשמאלו  פנה 

האוהל ואמר את הפרקים מתוך הדפים. 

הש"ץ הי' ר' לוי יצחק שי' שפירא. 

פינסון  שי'  יהושע  ר'  אמר  בסיום 

חלוקת הדולרים 

הקמת המצבה 
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קדיש, וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל ללכת 

כשעובר שוב בין שתי המצבות, ואז פנה 

וכן  הרש"ג,  של  מצבתו  על  שוב  והביט 

מישהו  שם  (עמד  למעלה  מבט  העיף 

ונכנס  ידיו הק'  ונטל  ואז הלך  והסריט), 

לאוהל. 

ועלה   ,7:00 בשעה  חזר  מהאוהל 

לתפילות מנחה ומעריב בדירת הרש"ג. 

לכ"ק  הריל"ג  נכנס  מעריב  אחרי 

דקות.  כמה  שם  והי'  שליט"א  אדמו"ר 

שניהם  ונכנסו  לריב"ק  וקרא  יצא  אח"כ 

אח"כ  שעה.  רבע  ודיברו  למזכירות 

אדמו"ר  לכ"ק  שוב  נכנס  והריל"ג  יצאו 

שליט"א, ויצא וקרא למזכירים הרחמ"א 

הריב"ק  מינדל,  שי'  ניסן  ר'  חדקוב,  שי' 

במזכירות.  זמן  משך  והסתגרו  והרחי"ק 

לא ידוע בקשר למה. 

לא היתה שיחה היום למרות שרבים 

להגהה,  מאמר  הוכנס  כמו"כ  לזה.  ציפו 

מבלי  הוציאו  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 

בלתי  זה  את  שידפיסו  והורה  להגיהו 

מוגה15. 

מאנ"ש  רבים  נראו  היום  כל  במשך 

ד"ה  המאמר  את  לומדים  והתמימים 

כ"ק  כהוראת  תרפ"ז,  היהודים"  "וקיבל 

אדמו"ר שליט"א אתמול בהתוועדות. 

• יום שני, ט"ו אדר ראשון – 
שושן פורים קטן •

כ"ק  כשחזר  התורה,  קריאת  אחרי 

בידו  נשען  למקומו,  שליט"א  אדמו"ר 

הק' על השולחן שליד הבימה. 

"וקיבל  (ד"ה  המאמר  את  הכניסו  בפועל   (15

היהודים" תשי"א) שוב לקראת פורים, וכ"ק אדמו"ר 
פורים.  בקונטרס  וי"ל  הגיהו  שליט"א  המשיח  מלך 

המו"ל. 

לאוהל,  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
וחזר בשעה 7:15 לערך. 

• יום שלישי, ט"ז אדר ראשון •

כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מחדרו 
ליד  ילד  עמד  מנחה,  תפילת  לפני  הק' 
לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  המעלית, 
מטבע לצדקה (דבר שכבר הרבה זמן לא 

נראה). 

שתי  הכניס  הרש"ג,  לדירת  כשנכנס 
ליד  שעמד  הצדקה  בקופת  מטבעות 

הנרות (שליד הש"ץ). 

כפי  מאוד,  חזק  גשם  ירד  [היום 
שטרם הי' במשך כל השנה. 

היהודי  ל-770  הגיע  הערב  בשעות 
עם  שדיבר  (ד.ג.)  הנ"ל  התמהוני 
שישי  ביום  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
הדולרים  בחלוקת  וכן  התפילה  לפני 
הנוכחים  בפני  והרצה  ראשון,  ביום 
בעת  בשבת  לצעוק  שצריכים  ב-770 
ההתוועדות שצריכים משיח וכו'... הנ"ל 
(עד  הבאים  בלילות  גם  להגיע  המשיך 
מצליח  שאינו  כשראה  אך  שבת),  אחרי 

לשכנע אף אחד, עזב]. 

• יום רביעי, י"ז אדר ראשון •

השמועה שאתמול נתן כ"ק אדמו"ר 
עשתה  כבר  ילד  לפני  מטבע  שליט"א 
לה כנפיים, והיום לפני מנחה עמדו שם 
אדמו"ר  וכ"ק  ילדים,  עם  נשים  ארבע 

שליט"א חילק להם מטבעות לצדקה. 

זוג  ל-770  הגיעו  מעריב  באמצע 
כ"ק  עם  לשוחח  ורצו  ילד  עם  ערבים 
שרק  להם  והסבירו  שליט"א,  אדמו"ר 
אדמו"ר  כ"ק  כשיצא  וכו'.  ראשון  ביום 
שליט"א מהמעלית הניד את ראשו הק' 
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לעברם ונכנס לחדרו הק'. 

ב-770  התקיים   10:00 בשעה  בערב 
שנמסר  החודש  קידוש  בהלכות  שיעור 
על  הדגמות  עם  לוש,  שי'  יוסף  ר'  ע"י 
קרא  ובאמצע  וכו',  ומפות  גלובוס 
ולהשתתף  לבימה  לעלות  למשתתפים 

בהסברה וכו'. 

• יום חמישי, ח"י אדר ראשון •

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל. 

שנדפס  למה  בהמשך   – אלו  בימים 
באה"ק ספר "היום יום" מתורגם ללה"ק 
ובהוספת  מהמקורי  שינויים  כמה  עם 
כ"ק  שהחל  (ממה  ב'  חלק  יום"  "היום 
סיימו),  לא  אך  להכין  שליט"א  אדמו"ר 
הנה  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  והגיע 
במחאה על זה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ניתן  מאיפה  השמועה):  מפי   – (התוכן 
(של  הכת"י  את  להדפיס  רשות  להם 
מדוע  לדפוס?  ניתן  לא  הרי  הב'),  לוח 
מהתניא?  שיעור"  ה"מורה  את  השמיטו 
מי נתן רשות לשנות מהלה"ק של סגנון 

הפתגמים (שהיו כתובים בלה"ק)?! 

• ליל שבת קודש •

אדמו"ר  כ"ק  הניד  דודי"  ב"לכה 
להגברת  במהירות  הק'  ידו  את  שליט"א 

קצב השירה. 

• יום שבת קודש פ' כי תשא, 
כ' אדר ראשון •

הקדיש  באמצע  שחרית,  בתפילת 
אדמו"ר  כ"ק  הסתובב  "הודו"  שלפני 
שליט"א מעט לכיוון הריל"ג. הנ"ל ניגש, 
משהו,  לו  אמר  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
והלה עלה והביא לכ"ק אדמו"ר שליט"א 

את משקפיו מחדרו הק'. בשעת קריאת 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הרכיב  ההפטרה 

את המשקפיים. 

ירד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

להתוועדות בשעה 1:35, ובכניסתו הניף 

את ידו הק' לעידוד שירת הניגון ד"ויהי 

בימי אחשורוש". 

אחרי שבירך על היין ניגנו ״אוהב ה׳ 

שערי ציון״. 

בשבתות  (כרגיל  פתח  א׳  שיחה  את 

"לחיות  שצריכים  בהוראה  האחרונות) 

אודות  בארוכה  ודיבר  הזמן",  עם 

נתינת   – אש"  של  מ"מטבע  ההוראה 

מצד  לא  אפילו  פניות,  כל  ללא  הצדקה 

זה שרוצה לקיים רצון הקב"ה. וההוראה 

צרכי  את  לנזקקים  לספק  לדאוג   – מזה 

חג הפורים. 

ניגנו  ואחרי'  שעה,  ארכה  זו  שיחה 

באמצע  מאוד.  שמח  מילים)  (בלי  ניגון 

הק'  כפיו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מחא 

תחי',  סלאווין  לילדה  בתחילה  בחוזק, 

ואח"כ  ימין,  שבצד  השני'  לילדה  אח"כ 

מאוד,  שמח  הי'  פעמים.  כמה  לקהל 

וניגנו למשך זמן רב יותר מהרגיל. 

בשיחה ב' ערך סיום על ספר זמנים 

ברמב"ם,  נשים  ספר  על  והתחלה 

לנושא  הענינים  כל  את  כשמקשר 

סיומי  לערוך  הורה  בסיום  השלום. 

הרמב"ם, ולומר "לחיים" וכו'. 

הקהל  כל  אמר  זו  שיחה  אחרי 

"לחיים", וניגנו ניגון שמח. 

לשיחה  בהמשך  דיבר  ג'  בשיחה 

בית  שלום  של  ענינו  אודות  הקודמת 

בחי'  שזהו  וביאר  עליו,  נמחק  שהשם 

מסירת נפש של הקב"ה (כביכול). בסיום 

הזכיר אודות חלוקת המשקה. 
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חלוקת  התקיימה  זו  שיחה  אחרי 

״והריקותי  לנגן  החל  ואח"כ  המשקה, 

כפיו  מחא  הניגון  באמצע  ברכה״.  לכם 

הילדה  ואח"כ לעבר  לימינו,  בחוזק  הק' 

סלאווין, כמה פעמים לשני הצדדים. 

את שיחה ד׳ פתח במילים: "משנכנס 

שקו"ט  מעט  והי'  בשמחה",  מרבין  אדר 

שושן  את  מזכיר  אינו  שהרמ"א  בכך 

משתה  לב  ד"טוב  בהלכה  קטן  פורים 

אמירת  על  כרגיל  הזכיר  בסיום  תמיד". 

ביהמ"ק"  "שיבנה  והניגונים  "לחיים" 

ו"ניעט ניעט ניקַאווָא", ושתהי' הגאולה 

ע"י משיח צדקנו (את כל השיחות סיים 

במילים: "תיכף ומיד ממש", מלבד שיחה 

זו16). 

משה  ר'  לחזן  הורה  זו  שיחה  אחרי 

שי' טלישבסקי לנגן "יהי רצון . . שיבנה 

ביהמ״ק״, ובעת הניגון מחא כ"ק אדמו"ר 

שליט"א כפיו הק'. אח"כ החל הנ"ל לנגן 

"ניעט ניעט ניקַאווָא". 

ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח״כ 

אחרונה. 

 4:05 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 

לערך.

בהנחות  הנרשם  לפי  אבל  היומנים,  בא'  כ"ה   (16
צ"ל מלבד שיחה ג'. 

• מוצאי שבת קודש •

בדירת  התקיימה  מעריב  תפילת 

הרש"ג, כרגיל. 

ספר  סיום  מסיבת  התקיימה  בערב 

חה"כ  דיבר  בתחילה  ברמב"ם.  זמנים 

שי'  זאב  משה  הרב  ישראל"  ד"אגודת 

פלדמן, שריתק את הקהל למשך שעתיים 

עד השעה 11:00, ורק אח"כ החל הסיום 

השעה  עד  נמשכה  ההתוועדות  עצמו. 

5:00 בבוקר. 

• יום ראשון, כ"א אדר ראשון •

כ"ק  יצא  שחרית  תפילת  אחרי 

הדולרים,  לחלוקת  שליט"א  אדמו"ר 

כרגיל. 

למקוה,  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

לילד  מטבע  נתן  המקוה  מבנין  וכשיצא 

והריב"ק  נפל,  המטבע  אמו.  בידי  שהי' 

הרימו וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתנו שוב. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נסע  אח"כ 

לאוהל, וחזר בשעה 7:30 לערך. 

בערב התקיים באולם "אהלי תורה" 

כנס "לכבודה של תורה" – הדפסת כרך 

כ"ק  מאת  קודש  אגרות  של  העשירי 

כמה  נכחו  באולם  שליט"א.  אדמו"ר 

חלוקת הדולרים 
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ודיברו  שיחיו,  והתמימים  מאנ"ש  מאות 

הקשת,  גווני  מכל  חשובים  רבנים  כו"כ 

כ"ק  על  שבח  בדברי  מלאים  כולם 

אדמו"ר שליט"א. 

שי'  שמחה  הרב  ביטא  היתר  בין 

כ"ק  מדברי  התפעלותו  את  עלבערג 

אתמול  בהתוועדות  שליט"א  אדמו"ר 

במחיקת  הקב"ה  של  המס"נ  אודות 

שכולם  ביקש  הרבנים  א'  סוטה,  מגילת 

שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  ויצדיעו  יעמדו 

וכו'. במהלך הערב נמכרו 650 ספרים של 

אגרות קודש. 

• יום שני, כ"ב אדר ראשון •

לאוהל,  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

לא  דבר  [זהו  לערך   7:00 בשעה  וחזר 

רגיל כלל, וכולם העלו השערות: בקשר 

עם הבחירות באה"ק, בקשר עם הכינוס 

אמש, בקשר עם תאריך ה"שלושים" על 

הרבנית נ"ע, וכו']. 

• יום חמישי, כ"ה אדר ראשון •

לאוהל,  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

וחזר בשעה 6:45. 

שאל  טלזנר  שי'  מרדכי  שהת'  נודע 

יכול  האם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את 

תשא"  "כי  ד"ה  המאמר  את  להדפיס 

תשי"א שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א את 

התחלתה בכתי"ק, וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

נתן רשות אך שיהי' בסדרה לא הוגה17. 

ואח"כ  בפ"ע,  בקונטרס  אז  נדפס  המאמר   (17

"תורת  בס'  תשנ"ג),  (קה"ת,  בראשית"  "ימי  בס'  גם 
מנחם – התוועדויות" ח"ב (קה"ת, תשנ"ד) ובסה"מ 

ד' פרשיות ח"א. 

• ליל שבת קודש •

לקבלת  נכנס  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

הק'.  בידו  השירה  את  כשמעודד  שבת 

לסטנדר,  שניגש  לפני  למקומו,  בהגיעו 

הניף את ידו הק' ג"פ. 

גם אחרי "לכה דודי" עודד בידו הק' 

בחוזק (יותר מהרגיל). 

• יום שבת קודש פ' ויקהל, 
פ' שקלים, ז"ך אדר ראשון, 

מבה"ח אדר שני •

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לאמירת 

מהירה  בהליכה   8:30 בשעה  תהילים 

הק'  ידו  את  הניף  הפעם  וגם  ובמרץ, 

לקהל ג"פ. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א ירד להתוועדות 

הניגון  את  מנגן  כשהקהל   ,1:35 בשעה 

בכניסתו  אחשורוש".  בימי  ד"ויהי 

היתה  הבימה)  על  עלותו  מעת  (לפחות 

ידו הק' תחובה בגַארטל, ובהמשך הניפה 

פ"א להגברת השירה. 

אחרי שבירך על היין ניגנו ״אוהב ה׳ 

שערי ציון״. 

שיחה א׳ היתה קצרה, ובה דיבר על 

"מרבין בשמחה" ובפרט בשנה מעוברת 

לעשות  והורה  ב',  אדר  מבה"ח  ובשבת 

"ַא  (כולל  השמחה  בענין  "שטורעם" 

באופן  לא  אבל   – שטורעם"  מורא׳דיקן 

ושמחה),  באהבה  אלא  ויראה  דאימה 

באמירת  כאן  השמחה  את  ולהתחיל 

"לחיים". 

אחרי שיחה זו ניגנו ניגון שמח (תנועה 

על  ששרים  עצמה,  על  שחוזרת  קצרה 

וואנט משיח  "ווי  או  "עד מתי"  המילים 

נאו") [בתחילת הניגון א' מאנ"ש (ר' י.ל. 
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שי' מ.) שהי' בגילופין ניסה לנגן "רבונו 

של עולם דו ביסט דָאך אונזער פָאטער 

את  עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  כו'"], 

תחילה  בחוזק,  הק'  ידו  בהנפת  השירה 

תחי'  סלאווין  הילדה  לעבר  שמאל  לצד 

אח"כ  פעמים.  כמה  השני  לצד  ואח"כ 

ז"ל,  להרלוי"צ  ההקפות  ניגון  את  ניגנו 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הי'  זה  בניגון  אך 

נראה מאוד רציני. 

ההוראה  אודות  דיבר  ב'  בשיחה 

 – ויקהל  ופרשת  שקלים  מפרשת 

ההתאחדות דכל בנ"י, ודוקא ע"י נתינת 

הכיפורים",  יום  ד"מחרת  ובאופן  ממון, 

בכל  אש  תבערו  ד"לא  ובאופן 

מושבותיכם" אלא דוקא בעניני קדושה. 

אחרי שיחה זו ניגנו (שוב) את הניגון 

אך  רב,  בחוזק  אחשורוש"  בימי  ד"ויהי 

כ"ק אדמו"ר שליט"א לא עודד. 

הלימוד  אודות  דיבר  ג'  בשיחה 

מפרשת פקודי, ובתוך הדברים היו כמה 

היינו  "פרטיים",  נראים  שהיו  ביטויים 

כאילו שהתכוון למישהו מסויים (בנוגע 

לשמירת טהרת המשפחה, ואודות יהודי 

וזה  יהודים  של  מכינוס  רחוק  שנמצא 

ה"ויקהל"  לאידך  אך  ירידה,  עליו  פועל 

פועל גם עליו). 

חלוקת  אודות  הזכיר  בהמשך 

המשקה, וחייך באומרו שעושים "מסירת 

המשקה  כוסית  את  שלוקח  עי"ז  נפש" 

שלו ונותן לשני לומר "לחיים". 

התבטא  השיחה  סיום  לקראת 

באומרו: "און מ'איז מכריז: הנה משיח בא, 

באופן ַאז 'מראה באצבעו ואומר זה' – ָאט 

דָא איז ַאריין משיח צדקנו!"18. 

ש'מראה  באופן  בא,  משיח  הנה  "ומכריזים:   =  (18
באצבעו ואומר זה' – הנה נכנס משיח צדקנו!". 

חלוקת  התקיימה  זו  שיחה  אחרי 

״והריקותי  לנגן  החל  ואח"כ  המשקה, 

כמה  הק'  ידו  את  והניף  ברכה״,  לכם 

פעמים. 

פרשת  אודות  שוב  דיבר  ד'  בשיחה 

"בן  הוא  מהפקודים  שכאו"א  פקודי, 

עשרים לכח" – שיש לו כחות מהקב"ה, 

וגם אם נעשה חלש הנה "וקווי ה' יחליפו 

כחותיו  את  מחליף  שהקב"ה   – כח" 

החלשים בכחות חדשים וטריים. בסיום 

אודות  לאחרונה)  (כרגיל  הזכיר  השיחה 

אמירת "לחיים" שירת הניגונים "שיבנה 

ביהמ"ק" ו"ניעט ניעט ניקַאווָא". 

הניגונים  את  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 

ר' משה שי' טלישבסקי לא  (החזן  הנ"ל 

נכח). 

מחא  לא  ההתוועדות  כל  [במהלך 

כ"ק אדמו"ר שליט"א כפיו הק', אלא רק 

עודד בהנפת ידו הק' כנ"ל]. 

ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח״כ 

ויוכלו  יבוא  שמשיח  ואיחל  אחרונה, 

להראות באצבע ולומר "הנה משיח בא". 

 3:10 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 

שמחה  והיתה  יחסית),  (מוקדם  לערך 

מאוד. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שנעמד  לפני 

"שישו  לנגן  הקהל  החל  מנחה  לתפילת 

ושמחו בשמחת הגאולה", וכ"ק אדמו"ר 

כשנעמד  וגם  הק',  בידו  עודד  שליט"א 

הק'  הימנית  בידו  עודד  הסטנדר  ליד 

פעמיים בחוזק רב, והמשיך לעודד בידו 

השמאלית הק' על הסטנדר כמה פעמים 

"קרבנות"  כדי אמירת  למשך כדקה תוך 

(שלא כרגיל), והקהל יצא מגדרו! 

הפגנה  התקיימה  מנחה  אחרי 

ובמהלכה  ל-770,  מחוץ  שחורים  של 
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הוילון  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הרים 

כטפחיים והציץ החוצה, כג' פעמים. 

[וזה דבר המעשה: בליל ש"ק הלכה 

פינת  קארול  ברחוב  אנ"ש  מנשות  א' 

אותה  תקף  ולפתע  בנה,  עם  סקנקטדי 

בחור  בפניהם.  בנה  ואת  ודקרה  שחור 

ותפס  מביתו  ירד  מיד  שם  המתגורר 

אותו, וכן יצא גוי א' פורטוריקני מרכבו 

הגיעה  בינתיים  וכו'.  מכות  לשחור  ונתן 

המשטרה, ותוך כדי כך עלו כמה שחורים 

ההתקהלות,  לעבר  וירו  סמוך  גג  על 

נשאר  הבחור  אך  נמלט,  והפורטוריקני 

שחור...  שתקף  באשמה  למעצר  ונלקח 

דקר  שחור  שאותו  כמובן  משנה  (לא 

מישהו לפני רגע...). 

עד  המשטרה  תחנת  ליד  הפגינו 

שוחרר   5:00 ובשעה  בוקר,  לפנות   1:00

והילד  האשה  הוכחות.  מחוסר  הבחור 

לילה,  באותו  עוד  הרפואה  מבית  יצאו 

תפירות  כמה  עם  "רק"  טוב,  מרגישים 

בבית  עדיין  (השחור  הפנים  על  ארוכות 

החולים). 

בהמשך לכך, היום אחרי ההתוועדות 

שחורים  של  אוטובוסים  כמה  הגיעו 

 ,770 מול  מעט  והפגינו  אחר)  (מאזור 

ומיד הגיעו כ-80 שוטרים (בערך כמספר 

ואח"כ  משם,  אותם  וסילקו  המפגינים) 

וצרה  ארוכה  בשורה  השוטרים  נעמדו 

חלק  על  המדרכה,  על   770 חזית  סביב 

מאיסטערן  וחלק  קינגסטון  משדרת 

פארקוויי, והמראה הי' נחמד...]. 

מסיום  השמחה  של  ה"שטורעם" 

ההתוועדות נשאר באוירה, ובחדר האוכל 

מהתמימים  שנים  החלו  הישיבה  של 

לשיר  ציק)  שי'  וחיים  נוטיק  שי'  (זלמן 

של  ובסופו  לרקוד,  והחלו  שקמו  ועד 

השולחנות  סביב  ורקדו  כולם  קמו  דבר 

(זה דבר שלא קורה גם בתשרי...). 

• מוצאי שבת קודש •

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת 

מעריב בדירת הרש"ג, בשעה 6:35. 

זלמן  שניאור  הת'  עבר  התיבה  לפני 

שי' ליברוב (הגבאי ר' יהושע שי' פינסון 

הפסיק להתפלל לפני התיבה, וכעת רק 

אומר קדיש). 

אדמו"ר  כ"ק  שירד  לפני  דקות  כמה 

שליט"א מהתפילה, עמדה ליד המעלית 

ושמחו  "שישו  ושרו  בחורים  קבוצת 

של  לבואו  והמתינו  הגאולה",  בשמחת 

עולה  (במוצש"ק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

אבל  רואים,  ולא  הפנימיות  במדרגות 

יורד במעלית). הי' דוחק גדול, ובכל פעם 

ששרו "הנה הנה משיח בא" הגבירו את 

הקול. כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א (הי' 

זה כמעט כששרו את המילים "הנה הנה 

משיח בא"...) הניף את ידו הק' להגברת 

השירה, ונכנס לחדרו הק'. 

• יום ראשון, כ"ח אדר ראשון •

 10:55 בשעה  שחרית,  תפילת  אחרי 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  לערך, 

לחלוקת הדולרים כרגיל. 

 ,1:05 בשעה  הסתיימה  החלוקה 

וכרגיל הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א דולר 

לשקית, ולקחה בב' ידיו הק' לחדרו הק'. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל. 

• יום שני, כ"ט אדר ראשון – 
ערב ראש חודש אדר שני •

לאוהל,  נסע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

וחזר בשעה 7:05. 
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• יום שלישי, ל' אדר ראשון – 
א' דראש חודש אדר שני •

אחרי קריאת התורה ירד כ"ק אדמו"ר 
כרגיל)  (במעלית,  הק'  לחדרו  שליט"א 
כדי להוריד את התפילין וכו', ואח"כ חזר 

למוסף. 

אחרי תפילת מנחה ירד כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לחדרו הק', וכעבור רגע הודיע 
[פעם  הגדול!  בביהכ"נ  שיחה  שיאמר 
הי'  בביהכ"נ  שיחה  שאמר  האחרונה 
לחברי  שיחה  רק  היו  אז  וגם  בחנוכה, 
ו"ראלי" לצבאות  זקנים"  כולל "תפארת 
כל  ובמשך  הושמעה,  הצפירה  השם]. 
השיחה  זמן  (כל  ועוד  עוד  הגיעו  הזמן 

הדלתות נפתחו ונסגרו כו'). 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לביהכ"נ 
(ללא גַארטל) בשעה 3:32, והלך למקומו 
רמקול,  עם  הסטנדר  הוצב  שם  במזרח, 
דקות   25 שארכה  קודש  בשיחת  ופתח 

לערך. 

שנמצאים  בענין  פתח  השיחה  את 
ביום שהוכפל בו כי טוב ר"ח אדר (שני), 
בהמשך  השקלים".  על  "משמיעין  שבו 
שנשלחו  הפדיונות  כל  קבלת  על  דיבר 
ושבודאי  בדרך)  (והנמצאים  לכאן 
ובנוגע  הבקשות,  כל  את  הקב"ה  ימלא 
שבנוגע  כללי  מענה  נתן  השאלות  לכל 

יועץ",  לשאלות בפרנסה "תשועה ברוב 

עדי  "בנין  יהי'  בודאי  לשידוכים  בנוגע 

עם  להתייעץ  יש  בריאות  בעניני  עד", 

רופא "ורפוא ירפא", ובכלל להקפיד על 

(כדברי  וכיו"ב  בריאים  מאכלים  אכילת 

אדר  "משנכנס  בענין  וסיים  הרמב"ם), 

מרבין בשמחה" באופן ד"עד דלא ידע". 

בסיום השיחה חילק לכאו"א שטר א' 

של דולר לצדקה, ובתחילתה אמר לכמה 

מהעוברים: "ַא פריילעכען פורים"19. 

לר' יחזקאל שי' גרובנר קרא בחזרה 

ונתן לו דולר נוסף באומרו כמה מילים. 

דולר  נתן  העכט  שי'  יהודה  יעקב  לר' 

גַאנץ  "פַאר  (בחיוך):  באומרו  נוסף 

חזר   – שמע  לא  (וכשהנ"ל  של"ה"20 

הולדתו  יום  על  שאמר  לבחור  זה).  על 

שלום  ר'  למשב"ק  הצלחה".  "שנת  אמר: 

נוסף  דולר  נתן  גאנזבורג  שי'  דובער 

וכרגיל  זקנים,  לכמה  חייך  כן  (כרגיל). 

כל  במשך  ובכלל  לילדים,  במיוחד  חייך 

והתרוממות  פנים  במאור  הי'  החלוקה 

לרבים  וחייך  ("אויפגעלייגט"),  הרוח 

מהעוברים. 

כשנגמר התור של הגברים עמד כ"ק 

19) = "פורים שמח". 

20) = "בשביל כל של"ה". 

בעת השיחה חלוקת הדולרים 
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אדמו"ר שליט"א עם דולר מושט ובחיוך 
הביט לצדדים, מחכה שיבוא עוד מישהו 

לקבל, ואז החלו לעבור הנשים וכו'. 

לאחת שאמרה משהו נתן דולר נוסף 
באומרו: "ָאּפגעבן דָארט אויף צדקה, זָאל 

מהנשים  לכמה  והצלחה"21.  ברכה  זיין 
"אמן,  או:  "אמן"  איחל:  ברכות  שביקשו 
לאחת  והצלחה".  "ברכה  או:  בקרוב" 
נוסף  דולר  נתן  לאחי'  ברכה  שביקשה 
צדקה  אויף  ָאּפגעבן  דָאס  "אמן,  באומרו: 

פַאר עם, זָאל זיין בשורות טובות"22. אצל 
תינוק א' (שבידו אמו) היתה תפוסה היד 
וכ"ק  משוחררת),  (והשמאלית  הימנית 
שישחרר  עד  המתין  שליט"א  אדמו"ר 
בה את הדולר. לאחת  ויקח  הימנית  את 
מישהו  עבור  לשידוך  ברכה  שביקשה 
אויף  "ָאּפגעבן  באומרו:  נוסף  דולר  נתן 

21) = "לתת שם לצדקה, שתהי' ברכה והצלחה". 

שיהיו  בשבילו,  לצדקה  לתת  זה  "אמן,   =  (22
בשו"ט". 

צדקה, זָאל זיין ַא שידוך בקרוב"23. לאחת 

זיין  זָאל  "אמן,  אמר:  משהו  שאמרה 

בשעה טובה"24. 

הצלם  שוב  ניגש  החלוקה  בסיום 

כ"ק  ודיבר עם  פריידין  שי'  יצחק  לוי  ר' 

וכ"ק  מישהו,  אודות  שליט"א  אדמו"ר 

נוסף  דולר  לו  נתן  שליט"א  אדמו"ר 

עבורו בחיוך רחב. 

ובסיומה  דקות,   14 ארכה  החלוקה 

לקח בידו השמאלית הק' דולר וכן פתק 

שנמסר במהלך החלוקה, ויצא מביהכ"נ 

שירת  את  בחוזק  כשמעודד  במהירות 

שהקהל  אחשורוש"  בימי  ד"ויהי  הניגון 

שר ב"שטורעם" גדול. השעה היתה 4:11. 

סוער  בריקוד  הקהל  המשיך  אח"כ 

למשך זמן. 

23) = "לתת לצדקה, שיהי' שידוך בקרוב". 

24) = "אמן, שיהי' בשעה טובה". 
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• ש"ק פ' משפטים,שבת 
מברכים וער"ח אדר ראשון •

תהלים ותפילה כבכל שבת מברכים. 

ועד   1:30 משעה  החל  התוועד  אד"ש 

שקיעה.  לאחר  פעם  שוב   ,5:10 לשעה 

בלי  מעריב,  הרבי  התפלל  הפעם  ועוד 

השבת  כבר  זו  שבת.  סעודת  הפסק 

השביעית באופן זה. 

(כעין  המאמר  שלפני  בהשיחות 

אלקיכם  ה'  את  "ועבדתם  ד"ה  שיחה 

לכאו"א  הוראה  עם  הרבי  יצא  וגו'") 

בעבודתו לה', בג' ענינים: ש"פ משפטים, 

מכן,  לאחר  חודש.  מחר  מברכים,  שבת 

("רש"י  רש"י  לפירוש  ביאור  נאמר 

תקנה  "כי  הראשון  הפסוק  על  שיחה") 

עבד עברי", וביאור בלקוטי לוי יצחק על 

האחרונים  בשבועות  ב').  (קכ"ה,  הזוהר 

מהמאמר  הן  הנחות,  אור  רואים  כבר 

לההתוועדות,  בסמיכות  מהשיחות,  והן 

להעלות  מיוחד  צורך  לי  אין  וממילא, 

[מהמאמר  פרקים  ראשי  הכתב  על  כאן 

ומהשיחות הנ"ל], מלבד הענינים שכבר 

פורסמו ממילא.

דש"ק  בהתוועדות  שנה  בכל  כרגיל 

משפטים, דיבר הרבי על אודות סעודת 

ה'מלוה מלכה' של ה"גמ"ח שומרי שבת", 

ונתן בקבוק משקה לחלוקה בעת סעודת 

לנגן  התחיל  (ואח"כ  משיחא  מלכא  דוד 

כרגיל,  ברכה").  לכם  "והריקותי  בעצמו 

(ה'גבאי  אמר הרב שמעון שי' גאלדמאן 

גמ"ח' ואחד מהעסקנים בזה) דבר תורה 

כשהוא חובש שטריימל, כפי שמורה לו 

הרבי לנהוג בכל שנה. 

שי'  מרדכי  לרב  נתן  אד"ש  כ"ק 

לו  ואמר  קטן,  משקה  בקבוק  מענטליק 

עתה  לעת  רגעים.  כמה  במשך  מה  דבר 

לא ידועים עדיין פרטים, לשם מה ניתן 

לו  המשקה. 

לקראת סוף ההתוועדות היה אד"ש 

בעת  הק'  בידיו  ומחא  גדולה,  בשמחה 

הניגונים.

• יום ב', ב' דר"ח אדר ראשון •

שעה  כחצי  לביתו  הרבי  חוזר  בכלל, 

לאחר השקיעה. זאת אומרת, בימים אלו 

– בערך בשעה 5:15 אחרי צהרים, ומגיע 

יותר.  (ל-770) בערך שעה מאוחר  חזרה 

אבל היום הוא לא נסע ונשאר עד מעריב, 

בשעה  בערך   .6:45 בשעה  כרגיל  שהי' 

7:15 יצא אד"ש, ונסע לביתו, [ושהה שם] 

כל הלילה. שמעתי שזוהי הפעם  למשך 

דבר,  כזה  הנשיאות,  מתחילת  הראשונה 

 11:30 השעה  לפני  לביתו  יחזור  שהרבי 

בלילה (חוץ מזמנים ידועים כגון תעניות 

ואחר שחוזר מהאוהל וכו').

טעמים  שני  על  חשבו  הבחורים 

רבין  אולי  א)  הזה:  השינוי  לסיבת 

יבוא  ישראל)  בארץ  הממשלה  (ראש 

ו-ב)  בארה"ב,  כעת  שוהה  שהוא  לרבי, 

אינו  ר"ל  רבי  בית  ממשפחת  שאחד 

בשעה  שהיום,  ובמיוחד  הבריאות,  בקו 

בפינוי  הרבי  של  בבית  בחורים  שעבדו 

השלג וכו', מצאו שם סטטוסקופ [אּבּוב 

שי',  זעליגזאהן  לד"ר  ששייך  רופאים] 

לפועל  אבל  סברות,  רק  הן  אילו  אמנם 

פעם  אף  יוודע  לא  ומסתמא  ידוע,  לא 

טעם הדבר האמיתי. 

• יום ג', ב' אדר ראשון •

ששלח  המברק  התפרסם  היום 

יומן פרטי – אדר ראשון ושני תשל"ו 
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לירושלים  החדשים  לשלוחים  אד"ש 

העתיקה ולצפת, לכבוד עש"ק משפטים, 

(נדפס  שבת מברכים חודש אדר ראשון 

בלקו"ש חט"ז ע' 601). 

• יום א', ז' אדר ראשון •

ויום  ההולדת  יום  הוא  היום 

ההסתלקות של משה רבינו ע"ה. כמנהגו 

הק' בכל שנה, נסע הרבי שליט"א לאוהל 

בערב,   6 בשעה  התפללו  מנחה  הק'. 

מה  לפי  כרגיל.   6:45 בשעה  ומעריב 

רבותינו  מנהג  המנהגים,  בספר  שכתוב 

נשיאינו לא לומר תחנון ביום זה (משא"כ 

כללות אנ"ש והתמימים). 

• יום ב', ח' אדר ראשון •

אסיפה  היתה   ,8 בשעה  בערב  היום 

בנוכחות  התמימים,  תלמידי  כל  של 

הראש ישיבה, הרב מרדכי שי' מענטליק.

הוא פתח בביאור השליחות הידועה 

לארה"ק, ובביאור לשונו של הרבי: "עדה 

ועדה  העתיקה,  עיר  בירושלים  קדושה 

שמטרת  הקודש",  עיר  בצפת  קדושה 

הארץ  בבנין  "לסייע  הינה,  השליחות 

"ברוחניות"  ובגשמיות",  ברוחניות 

הנמצאים  אלו  את  לחזק   – פירושה 

מצוות  ובקיום  התורה  בלימוד  באה"ק, 

התלויות  מצוות  גם  כולל  בהידור, 

הידועים.  המבצעים  בכל  ובכלל,  בארץ, 

בעזרה  לחזקם   – פירושה  "בגשמיות" 

לקנית  בכסף  או  הדירה,  שכירות  לדמי 

דירה, וגם בכלל, בכל ההוצאות הכרוכות 

(השלוחים)  שהם  הענין  גם  שזה  בכך. 

נסעו ביום ג' ש"הוכפל בו כי טוב", וכפי 

"טוב  התורה:  לאור  במפתחות  שכתוב 

לשמים וטוב לבריות", (כולל כל הבריות, 

"להשלוחים  במברק  הרבי  שכתב  וכפי 

כולם  שעל  והטף",  הנשים  האנשים 

לפעול על כל הבריות).

שליחות,  של  הענין  לכללות  בנוגע 

יראו  ש"מהם  הנ"ל,  במברק  הרבי  כותב 

הוא,  בזה  והביאור  רבים".  יעשו  וכן 

וייפעלו   – נפעלו  שכבר  הענינים  שכל 

(בעתיד) – ע"י השלוחים בארץ ישראל, 

בארה"ק,  רק  לא  זאת  לפעול  צריכים 

אלא גם פה, מהמקום שיצאו השלוחים. 

לי הרבי שליט"א כשחזרתי  וכפי שאמר 

הנה, שצריך שתהי' עשי' בפועל גם כאן.

זו,  וזהו בעיקר הטעם של התכנסות 

וישתנה,  משהו,  "יזוז"  אחד  כל  שאצל 

כדלקמן.

יראו  "מהם  הרבי:  שאומר  וכפי 

השלוחים  שכשבאו  רבים",  יעשו  וכן 

פנים  קבלת  שם  להם  ערכו  לארה"ק, 

שביתה  אז  שהיתה  ואע"פ  גדולה, 

נסעו  זאת  למרות  הציבורית,  בתחבורה 

משפחות וכו' מכל הערים, לקבל את פני 

גדול,  "שטורעם"  שם  והיה  השלוחים. 

אף  נותר  רושם  איזה  לראות  ניתן  והיה 

וכך  "רשמי",  באופן  שם  שהיו  אלה  על 

להיות  גם  צריך  חב"ד,  מוסדות  בכל  גם 

הקשורים  הענינים  בכל  "שטורעם" 

לתורה ומצוות בהידור, ועבודת התפילה, 

ובהמבצעים.

ועיקר הנקודה בזה היא, שצריך לייקר 

ונגלה,  החסידות  לימוד  בזמני  רגע  כל 

בהמבצעים.  ולעסוק  התפילה,  ועבודת 

רק  לא  עילאיים,  כוחות  זה  על  וישנם 

שהרבי  הכוחות  גם  אלא  עצמו,  בכוחות 

שליט"א מעניק לנו.

עד  ישיבה  הראש  דברי  היו  אלו 

מעריב, שהי' בשעה 6:45. 
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• יום ה', י"א אדר ראשון •

התוועד  חסידות,  סדר  לאחר  בערב 

ודיבר  הבחורים,  עם  שי'  מענטליק  הרב 

על אודות השליחות שלו לארץ ישראל. 

מהנאום  הדבר  אותו  בעיקר  היה  התוכן 

הוא  יותר.  באריכות  אלא  ב',  מיום 

התוועד עד השעה 11:45 בערב.

עד  כמעט  יחידות,  גם  היתה  היום 

השעה 12 (בלילה).

הרה"ח בערקע שי' חן, הגיע במיוחד 

מארץ ישראל (כפר חב"ד) ליחידות עם 

הרבי. הוא הגיע היום, ונוסע חזרה לאחר 

מילדי  שאחד  היה,  הסיפור  אי"ה.  שבת 

("קומה")  בתרדמת  שקע  בכפר  אנ"ש 

כבר מזה שנה כמעט. החסידים 'הרכיבו' 

כשליח  בערקע  ר'  את  ושלחו  דין,  בית 

והוראות.  ברכה,  לבקש  לרבי,  דין  בית 

היו באמת כמה הוראות, אבל לבינתיים 

שהרבי  ראשון  דבר  הם.  מה  שמעתי  לא 

לאוהל  לנסוע  היה  לעשות  עליו  ציוה 

כ"ק  מיוחדות.  תפילות  שם  ולומר  הק', 

ימים,  כמה  עוד  להשאר  לו  הורה  אד"ש 

עד לאחרי שושן פורים קטן. 

• שושן פורים קטן, ט"ו אדר 
ראשון •

הק'.  לאוהל  אד"ש  כ"ק  הלך  היום 

מנחה הי' אחרי השעה 6 בערב, ומעריב 

7. בערב התקיימה מסיבת  בערך בשעה 

חברי  של  ("ווארט")  תנאים'  ה'קישורי 

הת' קלמן שי' שור. 

• יום ג', ט"ז אדר ראשון •

מנחה התפללו היום למטה בביהמ"ד 

ילדים  הרבה  של  הגעתם  לרגל  הגדול, 

גם  וכן  הרבי,  את  לראות  מפילדלפיה 

לבקר במאפיית המצות בשכונה. 

• יום ה', כ"ה אדר ראשון •

היום נסע הרבי שליט"א לאוהל הק', 

תחי'.  הרבנית  של  ההולדת  יום  לכבוד 

כבר   6:15 בשעה  בערך  התפללו  מנחה 

אחרי השקיעה, ומעריב בערך בשעה 7. 

• שבת קודש פ' ויקהל, 
מבה"ח אד"ש, פ' שקלים •

תהלים ותפילה כבכל שבת מברכים. 

אחרי   1:30 בשעה  התפילה  לאחר 

עד  שליט"א,  הרבי  התוועד  הצהרים, 

חוץ  שלם,  חודש  [במשך   .4:45 השעה 

מיו"ד שבט והשבת שלאחריו, שהיו אלה 

היו  לא  בחודש,  היחידות  ההתוועדויות 

שום התוועדויות].

על  הרבי  דיבר  הראשונה  בשיחה 

בהשגחה  הרי  הם  הענינים  שכל  כך 

שישנם  שבשעה  מובן  במילא  פרטית, 

שבת  של  הקביעות  לפי  או  ענינים,  שני 

זו, שלושה ענינים ביחד, הרי זה בוודאי 

מזה  ללמוד  וניתן  פרטית,  בהשגחה 

כל  שבאים  ומאחר  ה'.  בעבודת  הוראה 

ענינים אלו ביחד, מובן מכך שיש ללמוד 

מזה הוראה 'בצירוף יחד', ולאידך גיסא, 

מאחר שלכל דבר יש את ענינו המיוחד 

ניתן  הענינים,  בשאר  אותו  שאין  לו, 

כאמור,  הוראה.  עצמו  זה  מענין  ללמוד 

שנה  בקביעות  יחד,  חלים  שהם  מאחר 

זו, מוכרח להיות צד השוה בכל ג' ענינים 

אלו, שזהו ענינו של משה רבינו. לפרשת 

שקלים קוראים מפרשת כי תשא, וכידוע, 

ש"תשא" הוא לשון יחיד, שזה הולך על 

על  אותו  ציוה  שהקב"ה  רבינו,  משה 

מנין בני ישראל, בנוסף, ישנו הענין של 

הוא  אדר  שז'  שני,  אדר  מברכים  שבת 
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ויום ההסתלקות של משה  יום ההולדת 
רבינו. וישנו גם הענין של פרשת ויקהל, 
של  שה"ויקהל"  הפסוק,  שממשיך  וכפי 
ע"י  דוקא  נעשה  ישראל"  בני  עדת  "כל 

משה רבינו.

כמדובר  הוא,  רבינו  משה  של  ענינו 
לו  שהיתה  מקומות,  בכמה  ומבואר 
היה  ושהוא  יהודי,  לכל  נפש  מסירת 
וכל  ישראל,  ועם  הקב"ה  בין  ממוצע 
משה,  ע"י  נמשכו  מהקב"ה  ההשפעות 

כמו ענן הכבוד ובארה של מרים.

ואעפ"י שהבאר נקראת ע"ש "מרים", 
וההוראה מכך  זה נמשך ע"י משה.  אבל 
היא, שכיון שהמדרש אומר שבכל יהודי 
ישנו ניצוץ של משה, יכולים אנו לפעול 
עשה  שמשה  ומכיון  פעל,  שמשה  כפי 
"הקהלה" של "כל" עדת ישראל, כל אחד 
ומוכרחים  יכולים  ישראל,  מבני  ואחת 
ישראל בעניני  בני  כל  אנו, להשפיע על 

תורה ומצות.

שני,  אדר  ממבה"ח  לההוראה  בנוגע 
שהמן   – בספרים  שמובא  כפי   – הרי 
מיתת  של  החודש  הוא  שאדר  חישב 
יביא על  משה, וממילא, בחודש זה הוא 
עם ישראל את כל גזירותיו, להרוג ולאבד 
וכו' וכו'. אבל הוא שכח, שז' אדר הוא גם 
יום ההולדת של משה רבינו, וכיון שכך, 
נעשה הענין ד"יהפכו לששון ולשמחה", 
כל  אלא  פורים,  של  היום  עצם  רק  ולא 
הוא  הלידה  ש]זמן  ש[אעפ"י  החודש. 
זה  זאת  ולמרות  אחד,  ברגע  רק  אמנם 
לששון  ש"יהפכו  עד  הרבה,  כך  כל  פעל 
וכאן  החודש.  כל  על  וכו',  ולשמחה" 
דקה,  כל  של  היוקר  את  לראות  אפשר 
ומה ניתן לפעול ברגע אחד, ואם אפשר 
לעסוק באיזה ענין בתורה ומצות, שלא 
ניתן  שבלתי  כיון  אחר,  למועד  לדחותו 

לשער מה שאפשר לפעול בכל דקה.

לאחר שיחות אלו, אמר הרבי מאמר 

בני  "כי תשא את ראש  כעין שיחה, ד"ה 

השיחות  נאמרו  מכן  ולאחר  ישראל", 

על  פירש"י על הסדרה (ל"ה, כ"ו) "וכל 

הנשים אשר נשא", שם מבאר רש"י את 

החכמה ד"טוו את העזים", ש"היא היתה 

טווין  העזים  גבי  שמעל  יתירה  אומנות 

בזוהר  ההערות  ועל  צ"ט),  (שבת  אותן" 

ע' קנ"ז, "עלאה קדישא" וכו'. 

היתה  הרבי  ששאל  השאלות  אחת 

רש"י:  שמתבטא  וכפי  הלשון,  שינוי  על 

"אומנות", ובגמרא ישנה הלשון "חכמה", 

ולכאורה מרש"י לומדים הלכות, משא"כ 

הענינים  כן  גם  שייכים  ששם  בגמרא, 

דרמז דרוש וסוד, הרי למרות זאת משנה 

רש"י את הלשון, בשונה מהגמרא.

מהדיוק ברש"י הנ"ל, הפיק הרבי ענין 

נפלא בהלכה ברמב"ם, בשו"ע אדמוה"ז, 

ובגמרא.

תירץ  בפרש"י,  להשאלה  בנוגע 

"על  אומנות  זאת  היתה  שבאמת  הרבי 

יוצא  הי'  לא  זה  בכלל  כי  העזים",  גבי 

בית המקדש הם  יפה, אבל עבור  כך  כל 

גבי  על  לא  כמו  יפה  כך  כל  זה  את  עשו 

היה  רק  לא  שזה  הרי  וממילא,  העזים. 

בגדר "חכמה", אלא גם בגדר "אומנות", 

דן  ל"אומנות",  "חכמה"  בין  ובהדיוק 

הרבי שליט"א בארוכה בהענין ש"חכמה 

משא"כ  בשבת,  מותרת  אומנות"  שאינו 

ה"אומנות" עצמה. ההעתקה של הדיוק 

ישנם  והמאמר,  כל השיחות  ועד"ז  הזה, 

גם  הזכיר  (הרבי  ה'תשל"ו  בשנת  אצלי 

שזה  והתבטא,  יהודי",  "מיהו  אודות 

"מחצית  של  הענין  את  "מחריב"  ממש 

השקל").

עורר  רש"י,  על  השיחה  לאחר 

רק  שלא  פורים,  מבצע  על  אד"ש  כ"ק 
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ההורים, אלא גם הילדים מתחת לגיל בר 

מצוה ובת מצוה, יקיימו גם כן את מצות 

הרבי  לאביונים.  ומתנות  מנות  משלוח 

סיפר, שבשעה שהרבי הריי"ץ נ"ע נלקח 

לו  הרשו  תרפ"ז)  (סיון  הסוהר  לבית 

לקחת דברים אחדים, חוץ מכסף. ועד"ז 

במדינה זו, שאסור לאסיר להחזיק אצלו 

שום כסף, אלא הוא מוכרח להפקיד את 

כשהוא  פעם  כל  ולבקש  בהמשרד,  זה 

צריך. במילא יוצא, שהוא לא יוכל לקיים 

ועד"ז  לאביונים",  ה"מתנות  מצות  את 

שום  נמצאים  לא  ששם  החולה  בבית 

הכסף,  את  להם  לחלק  שיוכלו  אביונים 

אז  בצד,  הכסף  את  ניתן  יכולים  אמנם 

לבית  שכשנלקחים  היא,  לזה  העצה 

עמם  יקחו  חולה,  לבית  או  האסורים, 

"משלוח  לאחד  שנתנו  ולאחר  קופה, 

יכניס  הוא  גמורה,  במתנה  וכסף  מנות", 

מיד את הכסף בקופה, ובזה הוא מקיים 

את המצוה, ואע"פ שהוא לא נתן את זה 

ביום  מרשותו  יצא  שזה  כיון  אבל  לעני, 

את  בזה  קיים  כבר  הוא  עצמו,  הפורים 

הזה  הענין  את  למסור  וכדאי  המצוה. 

בכל המדינות שישנו כזה חוק. והעיקר, 

שיקויים כבר "הימים האלו יהפכו לששון 

ולשמחה" עוד לפני פורים, ונחגוג פורים 

בירושלים,  צדקנו  משיח  עם  ביחד 

ובקרוב ממש.

ההתוועדות,  לאחר  התפללו  מנחה 

עצה".  "עוצו  לנגן  אד"ש  התחיל  ואח"כ 

שהרבי  חנוכה  מאז  הראשונה  הפעם  זו 

לאכול  ההתוועדות)  (אחרי  לביתו  הלך 

הרבי  נוהג  היה  היום  עד  שבת.  סעודת 

לסיים (את ההתוועדות) לאחר שקיעה, 

ולא היה חוזר לביתו עד אחרי מעריב.

ה'מלוה  סעודת  התקיימה  בערב 

ישראל,  "אגודת  ישיבת  של  מלכה' 

איסטערן פארקוויי". בשעת ההתוועדות, 

משקה,  לקבל  לרבי  שי'  הרש"ג  ניגש 
ולקבל את ברכתו הק'.

ע"י  חזרה  היתה  גם  שבת,  לאחר 
הרי"כ שי'. 

• יום ה', ערב ראש חודש 
אד"ש, כ"ט אד"ר •

כיון  הרבי,  יצא  לא  התורה  לקריאת 
היתה  קריאה  יחידות.  התקיימה  שאמש 
כיון  נכנס.  כשכק"ש   ,12 בשעה  בערך 
היה  ב-770,  המדריגות  את  שמחליפים 
הק'  לחדרו  לעבור  שליט"א  הרבי  צריך 

דרך עזרת נשים.

אד"ש  כ"ק  היום  נסע  הק',  כמנהגו 
לאוהל הק'. 

עוד טרם שנסע הרבי לאוהל, הופצה 
ייתכן  אשר  המזכירות,  בשם  שמועה 

שתתקיים התוועדות בלילה.

מהאוהל,  חזר  שליט"א  הרבי 
לאחר   .6:15 בשעה  מנחה  והתפללו 
לרגע,  שי'  גראנער  הרב  נכנס  מנחה, 
ומיד יצא, ואחריו נכנס הרב חדקוב שי'. 
תתקיים   7:30 שבשעה  הודיע,  כשיצא 
התוועדות, ומסתמא 10 דקות קודם לכן, 

יתפללו מעריב.

הרבי  ירד   ,7:35 בשעה  בערך 
בלילה.   10:00 השעה  עד  והתוועד, 
ההתחלה היתה כמו תמיד, מאמר דא"ח 
של  הענין  את  והסביר  יתנו",  "זה  ד"ה 
"מחצית השקל", ועל כך שזה "מכפר על 
ה'אתערותא  אודות  ודיבר  נפשותיכם", 
דלתתא' וה'אתערותא דלעילא', ועל כך 
שההתחלה צריכה להיות דוקא 'דלתתא'.

שוב  הרבי  דיבר  הראשונה,  בשיחה 
הענין  על  וגם  השקל",  ל"מחצית  בנוגע 

של נתינת צדקה.
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לר"ח  בנוגע  היתה  השניה  השיחה 

אדר שני, שאע"פ שעיקר יום הר"ח הוא 

יום ב', אבל הרי ידוע בנוגע לשבת ויום 

טוב, שלערב ישנה שייכות מיוחדת ליום, 

ועד"ז בראש חודש.

בשיחה השלישית, דיבר הרבי כבר על 

פורים  ומבצע  בכלל,  המבצעים  אודות 

ה'מתנות  ענין  על  דיבר  ושוב  בפרט, 

ובבתי  האסורים,  בבית  לאביונים' 

החולה. הסיבה לכך היתה (כנראה) שכל 

להתוועדות  האזינו  העולם  בכל  חב"ד 

יכל  והרבי  השידורים],  [באמצעות 

אנ"ש  ריכוזי  בכל  ההוראה  את  למסור 

בעולם. 

בשיחה  הרבי  דיבר  לזה,  בהמשך 

הרביעית על כך שהמגילה נקראת "מגילת 

או  מרדכי",  "מגילת  ולא  דוקא,  אסתר" 

מכך,  וההוראה  ואסתר",  מרדכי  "מגילת 

הכושר  ושעת  רצון  עת  הוא  שפורים 

את  להשלים  ישראל,  ובנות  נשי  לכל 

בהמבצעים  ובפרט  עניניהן,  בכל  החסר 

ישראל,  ובנות  לנשי  במיוחד  ששייכים 

כשרות  ויו"ט,  שבת  נרות  הדלקת  כמו 

גם  וזהו  המשפחה.  וטהרת  המאכלים, 

הענין של חנה, וכידוע הר"ת בזה, חלה, 

נדה, הדלקת הנרות. לקראת סוף השיחה 

זאת  כל  לקשר  רוצה  שהוא  הרבי,  אמר 

דולרים  יחולקו  ובמילא,  גשמי,  עם דבר 

או  יתנו,  אחד  ושדולר  הטנקיסטים  ע"י 

ואת  פורים,  לפני  עוד  לצדקה  חילופו, 

הדולר השני בימי הפורים.

הטנקיסטים  שאר  עם  עליתי  אני 

המלאה  מידו  הדולרים  את  וקיבלתי 

והקדושה וכו' וכו'.

שליט"א  הרבי  החל  מכן,  לאחר  מיד 

בעצמו לנגן 'צמאה לך נפשי', וזו הפעם 

ניגן זאת  זמן רב, שהרבי  הראשונה מזה 

בעצמו.

מאדמו"ר  הניגון  לנגן  ציוה  אח"כ 
מהר"ש, "הושיעה את עמך", ולאחר מכן 

"ופרצת".

פרשת  בענין  שיחה  היתה  כך  אחר 
השבוע, מהשיעור היומי בחת"ת של יום 

ג' שהוכפל בו כי טוב.

ואז לקח הרבי את סידורו ע"מ לברך 
הצריכים  "אלה  והכריז  אחרונה,  ברכה 
הסתם  מן  יברכו  אחרונה,  ברכה  לברך 
מאכן  דארפן  וואס  ["די  אחרונה"  ברכה 
א ברכה אחרונה, וועלען מסתם מאכן א 

ברכה אחרונה"].

בנוגע  נוספת  שיחה  אמר  אח"כ 
ל"ויסעו ויחנו", ולאחריה, יצא הרבי תוך 
מהקהל  אחד  בשמחה".  "כי  הניגון  כדי 
עצר את הרבי בעת יציאתו, ושוחח עמו 
נסע  ההתוועדות  לאחר  דקות.  מספר 

הרבי לביתו, בלוית הרב חדקוב שי'. 

• יום ד', ב' דר"ח אדר שני •

שי'  וואגעל  יחיאל  הרב  הגיע  היום 
ממנצ'סטר, אנגליה. הוא הביא עמו שני 
ממשפחת  הרבי,  עם  ליחידות  גבירים 
הרבה  שתורמים  ממנצ'סטר,  יובערט 
כסף למספר מוסדות צדקה, וביניהם גם 

ליובאוויטש. 

• יום ה', ב' אדר שני •

שליט"א  הרבי  כשהגיע  אתמול, 
מביתו בחזרה ל-770, אחר צהרים, עמד 
לליובאוויטש,  מקורב  שהיה  אחד  שם 
התחתון,  ג"ע  לדלת  לו  קרא  והרבי 
ואמר לו באנגלית, שהוא לא ראה אותו 
כלל  שהוא  ענה,  והוא  בהתוועדות, 
(הבחורים)   "boys"וה מכך,  ידע  לא 
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הרבי  לו  ענה  זה  על  אותו.  עדכנו  לא 

בחיוך רחב: תתבע אותם בבית משפט... 

("sue them in court"). לאחר מכן אמר 

אותו אחד, שהוא רוצה לראות את הרבי, 

נותנים  לא  אבל  בעיות,  לו  שיש  כיון 

הרבי,  לו  ענה  [ליחידות].  להכנס  לו 

שבעזרת ה' הוא יצליח להכנס. והוא יצא 

בשמחה ובהתפעלות גדולה.

יחיאל  ר'  עם  יחד  הלכתי  בערב 

יובערט,  משפחת  לכבוד  ל"דינער"  שי' 

חיזוק  אודות  שם  לקהל  ודיברתי 

בנוגע  בעיקר  פורים,  ומבצע  השכונה 

לבית האסורים ובתי חולה. בשעה 10:30 

לערך, נסענו בחזרה עם משפחת יובערט 

הגענו  אד"ש.  כ"ק  עם  ליחידות  ל-770, 

שהיחידות  ושמענו  לערך,   11:10 בשעה 

והרבי   ,10:30 בשעה  הסתיימה  כבר 

הם   11:15 בשעה  במיוחד!  להם  מחכה 

נכנסו, ונשארו שם עד השעה 12. לאחר 

מכן, לקחו אותם לביקור בספרית צא"ח, 

לבית המלון,  זמן קצר, הם חזרו  ולאחר 

שנקרא בשם ה"פלאזה". אודות היחידות 

הם  אחד  דבר  רק  סיפרו,  לא  כלל  הם 
אמרו, שהרבי נותן עצות, ומי שלא לוקח 

שכן  ומי  טיפש,  הוא  האלו,  העצות  את 

גם  בודאי  עבודה'..  'הרבה  לו  יש  לוקח, 
דובר על אודות מנצ'סטר, אבל עדיין לא 

ידועים פרטים נוספים. 

• יום ו', עש"ק ג' אדר שני •

על  מאתמול  דו"ח  ערכנו  בבוקר 

שבת  לפני  ועוד  והיחידות,  הדינער 

ות"ח. אזכיר  "נת'  יצאה מהרבי תשובה: 

"מצו"ב  כתוב:  היה  גם  בכהנ"ל".  עה"צ 

יחיאל  לר'  ונתן  במנשעסטער",  לצדקה 

שמות,  כמה  הזכיר  הרבי  (ליש"ט).   1₤

הענין  את  גם  והזכיר  שמי,  וביניהם 

שדיברנו, על אודות מבצע פורים הנ"ל.

שליט"א  הרבי  שנותן  הקירוב  ידוע 

הוא  אנגליה.  מלונדון,  כ"ץ  מ.מ.  למר 

סוחר פרוות, ועושה כל מה שהרבי אומר 

לו. הרבי פעם עשה עמו שותפות בעסק, 

ונתן לו סכום כסף להשקיע בעסק. היום, 

בעת שהגיע הרבי מביתו [חזרה] ל-770, 

העסק.  על  והתענין  כ"ץ,  למר  קרא 

וענה, שהוא עושה כל מה שהרבי מצווה 

עליו, וקונה פרוות. אמר אד"ש, שימשיך 

שום  אבל  לו  שאין  כ"ץ  מר  ענה  לקנות. 

העברה  שיעשה  אד"ש  [לו]  אמר  כסף, 

בנקאית של חצי מליון ליש"ט! 

• יום ג', ז' אדר שני •

לביתו  הרבי  שנסע  בעת  אתמול, 

בערך בשעה 5:15 אחה"צ קרא שוב למר 

שהוא  וענה,  העסק.  על  והתענין  כ"ץ, 

שהועברו  הכספים  עם  לקנות  ממשיך 

כשורה.  הולך  הכל  וב"ה  מאנגליה, 

התבטא הרבי: "אתה רואה, הברכה שלי 

עוזרת..." ("זעסט, מיין ברכה העלפט")! 

לאוהל  אד"ש  כ"ק  נסע  היום 
ויום  ההולדת  יום  אדר,  ז'  לכבוד  הק' 

סברה  רבינו.  משה  של  ההסתלקות 
שתהיה התוועדות היתה די קלושה, עוד 

בשבוע  התוועד  שליט"א  שהרבי  בפרט 

מנחה  פורים.  אודות  ודיבר  האחרון, 

היתה אחרי השקיעה, בערך בשעה שש 

קרא  מנחה,  לאחר  ומיד  בערב  וחצי 

כמובן  שיכנס.  שי'  חדקוב  לרב  הרבי 
על  להודיע  הולך  שאד"ש  כולנו  חשבנו 

ובאמת, כשיצא הרב חדקוב  התוועדות, 

שי', אמר, שבשעה 7:30 תהיה התוועדות 
לפני  פארברענגען").  קורצע  ("ַא  קצרה 

התוועדות,  שתהיה  חשבו  לא  עוד  זה 

מוכן  היה  לא  כלל  למטה  המדרש  ובית 
לכך. מיד רצו כל הבחורים למטה, ובתוך 

שנכנס  לפני  במהירות,  סידרו  קצר  זמן 
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הרבי שליט"א, בשעה 7:30.

הסדר בדרך כלל בהתוועדות באמצע 

מאמר  תחילה  אומר  שהרבי  שבוע, 

אבל  קודש.  שיחות  מכן  ולאחר  דא"ח, 

ניגון,  לנגן  שהספיקו  לפני  עוד  היום, 

שתיכף  ואמר,  מיד,  לדבר  הרבי  החל 

להתוועדות,  הסיבה  על  לדבר  צריכים 

ובפרט,  בכלל,  המבצעים  ענין  שזהו 

פורים,  מבצע  גרמא",  ש"הזמן  המבצע 

מדרבנן,  מצות  מז'  אחד  הוא  ופורים 

ובפורים גופא, ישנן ז' מצות, וכשניגשים 

ז'  כל  את  לקיים  ממנו  ודורשים  ליהודי 

לו  קשה  קצת  יהיה  הרי  מיד,  המצוות 

'לסבול' את זה. בכלל, דובר בענין מבצע 

מנות"  ה"משלוח  אודות  בעיקר,  פורים 

ו"מתנות לאביונים", שכשניגשים ליהודי 

צריכים  הנ"ל,  ענינים  לו  ומסבירים 

לסיים כלשון המגילה, ש"ליהודים היתה 

ז"ל,  חכמינו  שפירשו  וכפי  וכו'",  אורה 

הענינים  כל  שע"י  תורה",  זו   – "אורה 

של פורים, צריכה להיות במילא הוספה 

וגם  ואחד,  אחד  כל  של  התורה  בלימוד 

יהיה  שזה  ילדים,  של  התורה  בלימוד 

לילדים  בנוגע  שהרי  הקודש.  טהרת  על 

שהם  רצה  לא  שהמן  במגילה,  נאמר 

ילמדו תורה, והישועה הגיעה דוקא עי"ז 

בית  של  תינוקות  ילדים,  קיבץ  שמרדכי 

רבן, ולמד איתם תורה. וכך צריך להדגיש, 

שע"י פורים יהיה "ליהודים היתה אורה 

ושמחה וששון ויקר", ובקרוב ממש.

בשיחה השניה דיבר הרבי, שהיום הוא 

ז' אדר, ובחודש אדר הסמוך לניסן דוקא, 

יום  ש"שלושים  במדרשים,  כמבואר 

קודם ר"ח ניסן משמיעין על השקלים", 

ובז' בחודש נולד משה רבינו, ובז' בחודש 

לתכלית  מלאכתו"  כל  "עלה  כן  גם 

בחסידות,  באריכות  כמבואר  השלימות, 

שביום שנסתלק צדיק הוא נמצא באותו 

יום בתכלית השלימות, וענינו של משה 

משה  משמו:  (כדמוכח  תורה  היה  רבינו 

תורת  "זכרו  שאומרים:  וכפי  "רבינו"), 

בעומר,  בל"ג  גם  ועד"ז  עבדי",  משה 

שזהו יום ההסתלקות של רשב"י, שענינו 

היה פנימיות התורה, באופן שיהיה לזה 

בין  שהקשר  דתורה,  נגלה  עם  חיבור 

משה רבינו ורשב"י מתבטא בכך שבשנה 

והן ל"ג בעומר חלים ביום  ז' אדר  זו הן 

ג' ש"הוכפל בו כי טוב", כמבואר בגמרא: 

כמדובר  לבריות",  וטוב  לשמים  "טוב 

י"ד,  כמה פעמים, ועד"ז גם פורים ביום 

שבוע אחרי ז' אדר, שזה יוצא גם כן ביום 

והענין  הקישור  מובן  ומזה  שבשבוע,  ג' 

המיוחד משנה זו בין פורים לתורה, וכפי 

כנ"ל.  וגו'")  ("ליהודים  לסיים  שצריכים 

לגאולה",  גאולה  "מיסמך  יהיה  ועי"ז 

"אראנו  מצרים  בגאולת  שכתוב  וכפי 

נפלאות", כך יהיה גם כעת, ובקרוב ממש.

מיד לאחר מכן היה מאמר דא"ח ד"ה 

"ויקרא הוי' אל משה" וכו', והרבי תירץ 

"ויקרא"  את השאלה שאצל משה כתוב 

עם "א" זעירה, ואצל אדם הראשון כתוב 

שבח,  של  ענין  שזהו  גדולה.  "א"  עם 

את  לשבח  הוא  הענין  אם  להבין,  וצריך 

משה רבינו, מדוע זה נכתב דוקא עם "א" 

זעירה, ולא עם "א" גדולה, או אפילו "א" 

שמשה  ביאר,  שהרבי  והנקודה  רגילה? 

היה "עניו מכל אדם",והראיה על זה היא 

אדם  אצל  משא"כ  זעירה,  בה"א"  דוקא 

הראשון, שממנו הגיע חטא עץ הדעת.

ענין  אודות  שיחה  היתה  מכן  לאחר 

שממקום  לאחרונה,  שהתעורר  נוסף 

שהכוונה  לי,  נודע  מכן  (לאחר  פלוני 

דוד  הרב  ע"י  יארק,  בניו  לצא"ח 

ממה  "דוגמא"  הגיעה  ראסקין)  שי' 

שמחלקים "מתנות לאביונים" ו"משלוח 

מאוד  מנות  למשלוח  והחבילות  מנות", 
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באיזו  באחרונים  סברות  וישנם  קטנות, 

מידה צריך להיות השיעור. והם לומדים 

זאת מכך שצריך להיות "מנה", שבאופן 

כללי זה כזית, וכנ"ל, וכבר הודפס בספרי 

האחרונים (צפנת פענח על הרמב"ם הל' 

מגילה), והעיקר הוא שעכשיו יש עדיין 

נוספים  ולהכניס דברים  זאת,  זמן לתקן 

שהשיעור  מנות,  המשלוחי  בחבילות 

שאנו  שכשם  רצון,  ויהי  כדבעי.  יהיה 

גם  הקב"ה  יכין  מנות,  משלוחי  מכינים 

שזוהי  יהודי,  לכל  מנות'  ה'משלוח  את 

הגאולה האמיתית והשלימה, וכפשוטו.

פורים,  של  הניגון  את  ניגנו  אח"כ 

בימי  "ויהי  ניגון):  פורימ'דיקער  (די 

לנגן  אד"ש  צוה  ואח"כ  אחשוורוש", 

"הושיעה את עמך" ו"ופרצת".

שכל  שיחה,  היתה  מכן  לאחר 

פה,  שנמצאים  לאלה  הן  שייך  הנ"ל 

וזהו  הרחוקים.  במקומות  ולהשלוחים 

טעם נוסף על ההתוועדות, כיון שכולם 

מחוברים, ויכולים להאזין לזה גם מעבר 

לים וכו', ובפרט השלוחים בארץ הקודש 

שאת  ביתר  יתעסקו  שהם  ובירושלים, 

בפרט,  פורים  ובמבצע  המבצעים,  בכל 

ובעיקר, שיעשו זאת עם אלו שעומדים 

ישראל  ארץ  על  ומגינים  הגבולים  על 

ועם ישראל, והם עומדים במסירת נפש 

היהודים  פחד  "נפל  יהיה  ועי"ז  ממש. 

פני  לקבל  ממש  בקרוב  ונלך  עליהם", 

משיח צדקנו.

"כי  לנגן  בעצמו  התחיל  אד"ש  כ"ק 

בשמחה" (בשיחה הנ"ל דיבר אד"ש כמה 

פרטים אודות שליחות בכלל, ובמקומות 

ג'  של  נסיעתם  לרגל  בפרט,  הרחוקים 

לדרום  פורים  לאחר  אי"ה  השלוחים 

י"י  הרב  פאפאק,  מענדל  הרב  אפריקה, 

גאלדמאן, והרב א. ליבערמאן).

אודות  הרי  מדברים  המשיך:  אח"כ 

זה  ואת  עליהם",  היהודים  פחד  "נפל 

ואע"פ  ניגון,  ע"י  גם  לפעול  יכולים 

שישנם שבעים אומות, אבל אם לוקחים 

אחד מהניגונים שלהם, הרי זה כולל את 

כל השבעים אומות, ובפרט שהגיעו הנה 

'מנהיגם',  עם  מצרפת  קבוצה  לפורים 

את  לנגן  [כנציג,  בו  שיבחרו  כהן,  הרב 

של  הידוע  הניגון  את  שינגן  הניגון] 

'האדרת והאמונה'.

אבל  היה,  לא  ה'מנהיג'  בפועל 

ניגנו  מצרפת)  (מהקבוצה  האחרים 

ובשמחה גדולה, ואד"ש הי' ג"כ בשמחה 

גדולה, ומחא בידיו הק'.

לברך  הצריכים  אלה  המשיך,  אח"כ 

זאת,  יעשו  מסתמא  אחרונה  ברכה 

ובשאר  פורים,  במבצע  יתעסקו  ובכלל 

מזוזה,  תפילין,  תורה,  של  המבצעים 

ש"ק,  נרות  ספרים,  מלא  בית  צדקה, 

יהיה  ועי"ז  המשפחה,  וטהרת  כשרות 

ובקרוב  עליהם",  היהודים  פחד  "ונפל 

ממש.

כ"ק אד"ש יצא, והגיע לביתו בשעה 

9:35 בערב.

בערב התחילו כבר להתכונן למבצע 

טנקים  עוד  והביאו  ב'שטורעם',  פורים 

לנסיעה בבוקר אי"ה. 

• יום ה', ט' אדר שני •

"טנקים" בכל  נוסעים  והיום  אתמול 

המבצעים  על  להודיע  העיר,  פינות 

בכלל, ומבצע פורים בפרט.

חדש  אור  גילוי  יצא  בערב  היום 

התלמידים  לכל  מכתב  שליט"א.  מהרבי 

שכפי  הוא,  שתוכנו  והתלמידות, 

דוקא  הישועה  הגיעה  ההם"  ש"בימים 
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ע"י הילדים, כך גם בזמן הזה, עם כל מיני 

רחבי  בכל  שנמצאים  שונים,  "המן'ים" 

העולם. 

• יום ו', עש"ק, יו"ד אדר שני •

בנוגע  למבצעים.  נסעו  שוב  היום 

בשפת  יצא  הוא  היום  מאתמול,  למכתב 

אותו  להדפיס  הורה  ואד"ש  המדינה, 

ב"ניו יורק טיימס". 

• ש"פ ויקרא, פ' זכור, י"א אדר 
שני •

באופן  היה  היום,  בנוגע להתוועדות 

התוועד  שאד"ש  עוד  בפרט  ספק,  כללי 

בהמשך  ויתוועד  השבוע,  באמצע 

בפורים, אי"ה. אבל כשהגבאי לא הכריז 

שתהיה  ידעו  כבר  מנחה,  יתפללו  מתי 

 ,1:30 בשעה  ירד  אד"ש  התוועדות. 

והתוועד עד השעה 5:45, זמן קצר לפני 

השקיעה.

בשיחה הראשונה דיבר הרבי אודות 

זכור  פ'  של  שענינה  זכור.  מפ'  ההוראה 

כמה  ראו  ישראל  שעם  לאחר  נעשה 

המים"),  ("וימתקו  דהמים  הנס  ניסים, 

הנס דירידת המן, הנס דקריעת יום סוף 

זאת  למרות  אבל  ממצרים,  והגאולה 

וממילא,  עמלק",  ד"ויבוא  הענין  אירע 

צריכים  זכור,  פ'  לקריאת  כשניגשים 

אופן,  בכזה  הענינים  כל  את  לזכור 

שיהיה חדור בכל הרמ"ח איברים, ועי"ז 

"יש  של  לשאלה  יבואו  לא  מלכתחילה 

הוי' בקרבינו".

על  אד"ש  דיבר  השניה,  בשיחה 

זכור  שפ'  זו,  שנה  מקביעות  ההוראה 

חלה בי"א אדר. שבנוגע לי"א אדר ישנה 

משנה, שיכולים להתחיל קריאת המגילה 

לא  וזה  יו"ד,  ביום  משא"כ  י"א,  ביום 

עומד בסתירה לכך שבמקום אחר אמרו 

אדר,  מר"ח  התחלתה  המגילה  שקריאת 

לזה,  בהמשך  וכו'.  בירושלמי  וכמבואר 

המשיך אד"ש לשים דגש חזק אודות כל 

המבצעים, ומבצע פורים בפרט.

שיחה  כעין  מאמר  היה  מכן  לאחר 

ד"ה "זכור את אשר עשה לך עמלק".

רש"י  פירוש  על  שיחה  היתה  כרגיל, 

(א', ט"ו) וביאור על ההערות על הזוהר, 

ע'  יצחק  לוי  (לקוטי  הרבי  של  מאביו 

קע"א).

הרבי  דיבר  יהודי",  ל"מיהו  בנוגע 

אדר  שבי"א  כך  על  התקיפות  במלוא 

החוק  את  חוקקו  מאז  שנים  ו'  ימלאו 

הרבי,  אמר  זה,  חוק  מכוח  ר"ל.  ההוא, 

את  ר"ל  שמחריבים  חוקים  עוד  הגיעו 

ישנו  האחרון  בזמן  אשר  ישראל,  עם 

רוצים  ועכשיו  "ההפלות".  של  הענין 

לחוק  יתואמו  שההפלות  חוק  לחוקק 

גם  סיפר  אד"ש  תהי',  לא  הי'  המדינה, 

כן אודות הישיבות והכוללים שלוקחים 

שהם  העיקר  האנשים,  משלושת  כסף 

ישתקו על אודות "מיהו יהודי". שיחה זו 

ארכה כמעל שעה.

לאחר מכן, צוה אד"ש לצרפתים לנגן 

הניגון הידוע מ'האדרת והאמונה', ואד"ש 

סוף  לקראת  גם  וכן  גדולה,  בשמחה  הי' 

גדולה,  בשמחה  הרבי  היה  ההתוועדות 

ומחא בידיו הק'. נטילת ידים לפני מנחה 

נטל הרבי מעומד.

מנחה התפללו לאחר שקיעה, ואד"ש 

לא הלך לביתו לסעודת שבת, עד אחרי 

מעריב והבדלה. 
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• יום א', י"ב אדר שני •

אד"ש,  מכ"ק  להתעוררות  בהמשך 

ע"מ  שאת  ביתר  טנקים  היום  נסעו 

בבוקר,  פורים.  מבצע  על  לפרסם 

חדשים  עולים  של  מסיבה  התקיימה 

מכון  ע"י   ,770 של  בהביהמד"ר  מרוסיה 

פ.ר.י [.F.R.E.E] והגיעו הרבה אנשים.

אד"ש קרא להרב חדקוב שי' פנימה, 

והתענין אצלו לגבי המסיבה. לאחר מכן 

נתן לו דולרים לחלק לכל אחד, וכלשון 

המגילה: אנשים, נשים וטף.

היום נסע אד"ש לאוהל הק', וכשיצא 

לעזרת  קט  לרגע  אד"ש  נכנס  מ-770, 

נשים והביט למטה על המסיבה.

הביט  ואד"ש  נגמרה,  כבר  המסיבה 

ה'שיריים'  את  "מבררים"  הבחורים  איך 

שקיעה,  לאחר  היתה  מנחה  מהאוכל! 

ואח"כ מעריב. 

• יום ב', תענית אסתר •

כ"ק  עם  וסליחות  התורה  קריאת 

היום,  במשך  בבוקר.   10 בשעה  אד"ש 

הסתובבו הטנקים.

התקיימה   ,1:45 בשעה  מנחה,  לפני 

ליבערמאן  הענדל  ר'  הרה"ח  של  הלווי' 

כמה  במשך  חולה  היה  כבר  הוא  ע"ה. 

יצא  אד"ש  הידועה,  במחלה  חודשים 

והשתתף בלווי', כמנהגו הק'.

ואד"ש  אחה"צ,   2 בשעה  הי'  מנחה 

קרא את ההפטרה. לפני מנחה נתן אד"ש 

מחצית השקל, ולאחר מכן צדקה לכמה 

קופות וכן חילק מטבעות לכמה נערים, 

ע"מ לתתן לצדקה.

ולאחר  מעריב,  התפללו   6:30 בשעה 

 .7:30 השעה  עד  מגילה,  קריאת  מכן 

שלו  הסירטוק  אד"ש  לבש  הק',  כמנהגו 
מונחת  אד"ש  של  המגילה  משי.  של 
המנהגים  לפרטי  בנוגע  מכסף.  בנרתיק 
של אד"ש, עי' ברשימות מהשנה שעברה.

כמה  בלילה  התקיימו  השנים,  ככל 
התוועדויות בישיבה וכו', אני התוועדתי 

עם חבַרי, עד השעה 2 בבוקר.

• יום ג', פורים •

 10 בשעה  הי'  הרבי  עם  שחרית 
בבוקר, כשאד"ש התפלל בטלית ותפילין 
שלו. לאחר מכן היתה קריאת מגילה ע"י 
ה'בעל  שוסטערמאן,  שי'  מרדכי  הרב 

קורא' של הרבי.

למשלוח  בנוגע  אד"ש  מנהג  ידוע 
מנות, שהוא נותן לשלושה אנשים, כהן, 
עדן  בגן  התפילה  לאחר  וישראל.  לוי 
התחתון, נתן אד"ש משלוח מנות להרב 
להרב  סת"ם,  וסופר  כהן  שי',  מאטלין 
השליח  רייטשיק,  שי'  הלוי  דוד  שמואל 

בלוס אנג'לס, ולהרב חדקוב שי'.

 ,3:15 בשעה  כרגיל  הי'  מנחה 
מנחה,  אחרי  לרבי  שי'  לייבל  וכשנכנס 
ניתן היה לראות את חבילות ה'משלוחי 

מנות' שאנשים שלחו לרבי.

פורים  של  הגדולה  ההתוועדות 
התקיימה לאחר מעריב, בשעה 9 בערב, 

ונמשכה עד השעה 3:15 בבוקר.

היתה זו התוועדות בלתי-רגילה, וזה 
התבטא בכך שהרבי שליט"א היה כל כך 
הראשונה,  בשיחה  מיד  גדולה  בשמחה 
בכלל  היה  השיחות  של  שהסדר  ובכך 
שאני  שנים  מספר  במשך  בלתי-רגיל. 
אצל הרבי, עוד לא ראיתי כזו התוועדות, 

אפי' בשמחה תורה.

אד"ש  נתן  הראשונות,  בשיחות 
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ההתוועדות  סיבת  על  כללית  הקדמה 
מיהודים,  זמן  וש'לוקחים'  עכשיו, 
ובשביל מה? בשביל ענין של "ויהי בימי 
אחשוורוש", "מעשה" שאירע כמה שנים 
לפני זה. וכללות הביאור בזה: הענין של 
פורים הוא הרי – "והימים האלה נזכרים 
גופא,  ובזכירה  הזכירה.  ענין  ונעשים", 
ישנם ב' אופנים. אופן הראשון, שזוכרים 
שנים,  כמה  לפני  שאירע  מסויים  סיפור 
את  שזוכרים  השני,  הזכירה  ואופן 
זו,  בשנה  שאירע  כאילו  בדיוק,  הענין 
ה' אלפים תשל"ו. ואצלנו צריכה להיות 
ובמילא, מובן מדוע  הזכירה באופן הב', 
מנות  משלוח  ונותנים  כעת,  מתוועדים 
סעודת  ואוכלים  לאביונים,  ומתנות 
גם,  רואים  לזה  מתאים  וכו'.  פורים 
על  חוזרים  במגילה  הכתובים  שענינים 
מסופר  שבמגילה  הזה.  בזמן  עצמם 
את  להרוג  רצה  הוא  וכיצד  המן,  אודות 
ועשרים  בשבע   – ר"ל   – היהודים  כל 
הענין  ואותו  אחשוורוש,  מדינות  ומאה 
המאוחדות  האומות  עם  גם  היום  ישנו 
ועד"ז  להם,  שניתן  השם  כפי   (U.N.)
בשנת "39" למספרם (תרצ"ט) עם 'חבר 
הלאומים' ("league of nations"), וידוע 

מה היו התוצאות מזה.

נוספת סיפר הרבי, שהגיעה  בשיחה 
למבצע  בנוגע  ישראל  מארץ  ידיעה 
מירושלים  ששלוחים  ובפרט  פורים, 
שישנם  חיילים  למספר  לשכם,  נסעו 
שם. וסיפר, שכשהם הגיעו לשכם, מעבר 
גדולים,  בסלעים  חסום  היה  הגבול 
השלוחים  עם  שהיו  והנהג  והחיילים 
המחסום  את  לעקוף  סכנה  שזו  אמרו 
שישנם  כיון  הלאה,  לנסוע  ולהמשיך 
אבל  ערביים,  כמה  הדרך  בהמשך  שם 
הבחורים אמרו שהם הולכים עם הכוחות 
של הקב"ה, ותכלית הנסיעה היתה לחלק 
משלוחי מנות וכו' וכו' בשכם, וכך יהיה. 

והנהג  החיילים  הגיעו  דבר  של  בסופו 

נכנסו לשכם,  לכלל הסכמה, והשלוחים 

והמבצע היה בהצלחה רבה, ולאחר מכן 

ושלמים,  בריאים  לירושלים  חזרו  הם 

ובשמחה וכו'.

שאע"פ  פשוטה,  מכך  וההוראה 

שיכולים להיות מניעות ועיכובים בדרכו 

של יהודי, צריכים אנו אבל לעמוד בהם, 

ולבצע את השליחות העליונה ד"לעשות 

לו ית' דירה בתחתונים".

אודות  עוד  הרבי  דיבר  לזה,  בהמשך 

בבית  פורים  מבצע  ובפרט  המבצעים, 

פלפול  היה  מכן  ולאחר  האסורים, 

ומתנות  מנות  משלוח  בענין  ברמב"ם 

לאביונים.

דא"ח  מאמר  אד"ש  כ"ק  אמר  אח"כ 

ד"ה "איש יהודי היה בשושן הבירה".

אחר כך היתה שיחה יוצאת מן הכלל 

היוותה  שבכללות  דר"ת,  תפילין  אודות 

תשובה על כמה שאלות בנוגע להתחלת 

הנחת תפילין דר"ת, ואד"ש נתן תשובה 

כללית, שכל אלה שכבר שאלו על כך, או 

להבא,  שישאלו  או  לשאול,  שחושבים 

יכולים הם  זמן,  שידעו שבשביל לחסוך 

הגבלות  שום  ללא  דר"ת  תפילין  להניח 

שמונה  מבן  או  החתונה,  אחרי  (כמו 

עשרה וכו'). בהמשך הדברים אמר הרבי, 

דר"ת,  תפילין  להניח  חיוב  ישנו  שכיום 

תפילין  של  הענין  שכללות  זה  מצד 

של  הענין  שישנו  זה  ומצד  מוחין,  הוא 

להיות  צריכה  ממילא  וכו',  "עיתונים" 

הוספה בה'מוחין'.

ברוסית,  ניגון  לנגן  צוה אד"ש  אח"כ 

צרפת.  מדינת  עם  הקשור  ניגון  וגם 

הקהל ניגן את ה-י"ג מדות ברוסית ('עך 

של  הידוע  הניגון  ואת  זימליאק')  טי 

הי'  הניגונים,  ובעת  והאמונה',  'האדרת 
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למה  ערוך  באין  גדולה,  בשמחה  אד"ש 

שראיתי עד עתה, וציוה לשרוק.

לאחר מכן היתה שיחה בנוגע לענין 

בקשר  ובפרט  ["פייפען"],  ה"שריקה" 

לי"ט  הסמוכים  בימים  שבערך  זה  עם 

העת  בכתב  מאמר  אור  ראה  כסלו, 

"אלגעמיינער דזורנאל", בצירוף תמונה, 

איך שהרבי "שורק" על העולם ("פייפט 

טענו  אנשים  וכמה  וועלט"),  דער  אן 

גויים  וזוהי הנהגה של  שזה לא מתאים, 

היום, לאף  עד  ועד עכשיו,  וכו',  (רח"ל) 

ממילא  לטענה,  תשובה  היתה  לא  אחד 

צריך לדבר על זה. הנקודות שדיבר הרבי 

בנ"ך,  הן  ישנו  ה"שריקה"  שענין  היו, 

ש"ס, והלכה.

בנ"ך זהו פסוק ב"תרי עשר", ובש"ס 

זו סוגיא בחולין, ובהלכה ברמב"ם בסוף 

הל' לולב שלו. וחולין היא מסכת גמרא 

וכפי  ובכוללים,  בישיבות  שלומדים 

ציפורים,  אודות  שם  מספרת  שהגמרא 

ומגיעה למסקנה, שאם ה"שריקה" היתה 

כדבעי, היה זה יכול להביא את הגאולה. 

עאכו"כ  ציפורים,  אודות  מדובר  ושם 

במין המדבר, ועאכו"כ אצל עם ישראל. 

ולאלה הרוצים לשמוע ראיה מחסידות, 

ישנה באגרת הקודש של אדמו"ר הזקן, 

אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  בזה  הביאור  וכפי 

של  הענין  שישנו  נ"ע,  אביו  בשם 

עוד,  ובפרט  דקדושה,  "פייף"  "שריקה" 

לאותו  הזכירו  כסלו,  לי"ט  שבסמיכות 

פלוני על אגרת הקודש זו. ומכהנ"ל מובן 

הנהגה  איננו  השריקה  שענין  בפשטות, 

רעה ר"ל, וכפי שעשו זאת בפעם ההיא, 

כך גם היום יעשו זאת, בפעם השניה. גם 

אמר אד"ש, שהפעם ההיא היתה בכוונה, 

הפחות  לכל  נוספה  שעי"ז  לו  ושידוע 

עוד מצוה אחת לעוד יהודי אחד, ועד"ז 

היום.

בשפת  ניגון  לנגן  אד"ש  צוה  אח"כ 

אידן"  אפ  "ווייק  וניגנו  מפה,  המדינה 

הניגון  באמצע   .(wake up yidden)

ראיתי, איך ר' לייבל שי' מוסר לרבי פיסת 

קרע  זה,  את  קרא  שהוא  ולאחר  נייר, 

אד"ש את הפתק, והשליכו על הרצפה.

השיחה הבאה היתה ביאור לפירש"י 

על המגילה, על הפסוק "איש יהודי הי' 

ב',  (אסתר  מרדכי"  ושמו  הבירה  בשושן 

הפסקה,  היתה  השאלות  כל  לאחר  ה'). 

וחילקו את הפתקים של המגבית לקופת 

רבינו.

בגדר  היתה  בכלל  הבאה  השיחה 

"פלא", בכך שבשיחה אחת, דיבר אד"ש 

כמה ענינים, ו'מקצה אל הקצה'.

"מיסמך  על  ביאור  היתה  ההתחלה 

היתה  פורים  שגאולת  לגאולה",  גאולה 

עורר  לזה  ובהמשך  הילדים,  ידי  על 

של  הענין  גודל  על  הפעם  עוד  אד"ש 

חינוך הכשר על פי טהרת הקודש. ועיקר 

החינוך של ילד הוא בשנותיו הראשונות. 

ישראל,  ובנות  נשי  עם  הקשר  היה  וזה 

וכפי הנאמר ש"אף הן היו באותו הנס", 

בשם  נקראה  שהמגילה  עוד,  ובפרט 

דיבר  בהמשך  דוקא.  אסתר"  "מגילת 

יום  ב"שלושים  נמצאים  שהיום  אד"ש, 

פורים  למבצע  ובהמשך  החג",  קודם 

רבה,  בהצלחה  היה  שהוא  שרואים 

מצה,  מבצע  על  לעורר  כבר  צריכים 

מידי  בכלל,  והמבצעים  לפסח,  ששייך 

גם אצל אלו הנמצאים  ועד"ז  ביום.  יום 

בבית האסורים, צריך להכין להם מצות, 

יין לד' כוסות, ובשר לסעודת פסח.

"מיהו  על  אד"ש  דיבר  מכן,  לאחר 

לשאלת  תשובה  ענה  כך  ואחר  יהודי", 

רבים, בנוגע לרש"י מפ' פקודי "אומנות 

יתירה", ולאחר מכן, המשיך בשיחה הנ"ל 
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מרש"י על הפסוק "איש יהודי" וכו'.

"האפ  ניגונים:  כמה  לנגן  צוה  אח"כ 

(בבא הד'  ד' בבות  ניגון הכנה,  קאזאק", 

"עוצו עצה",  ז'וריצי",  "ניע  פעם אחת), 

ניעט".  ו"ניעט  עמך",  את  "הושיעה 

אד"ש  הי'  האלה,  הניגונים  כל  בשעת 

כפיים,  ומחא  מאד,  עד  גדולה  בשמחה 

וסימן לשרוק ("געפייפט") וכו'.

אח"כ אמר: "כל אלה הצריכים לברך 

ישכחו  לא  מסתמא  אחרונה,  ברכה 

לנגן  בעצמו  התחיל  מכן  ולאחר  לברך", 

בעת  יצא.  מכן  ולאחר  בשמחה",  "כי 

שיצא, מסר אחד לרבי משלוח מנות.

הרב  עם  אד"ש  דיבר  החוצה,  בדרכו 

לביתו,  נסע  מכן  ולאחר  שי',  העכט  י"י 

בלוית הרב חדקוב שי'. אפילו ברחובות 

כולם בשמחה רבה היום, בשמחת פורים. 

• יום ד', ט"ו אדר שני, שושן 
פורים •

גדולה,  התוועדות  לאחר  כרגיל, 

האורחים.  לכל  יחידות  היתה  בלילה 

בכלל לייבל שי' מסדר את זה, אבל היום, 

היחידות  קליין.  שי'  בנימין  זאת  עשה 

התחילה מאוחר, בערך בשעה 9:40, ולא 

אצל  היה  שבנימין  כך  עקב   ,8:30 בשעה 

הרבי שעה וחצי לפני התחלת היחידות. 

• יום ה', ט"ז אדר שני •

הק'.  לאוהל  אד"ש  כ"ק  נסע  היום 

וזמן   ,7 בשעה  השקיעה  אחר  הי'  מנחה 

מעריב  לאחר  מעריב.  הי'  אח"כ  קצר 

כח  בא  גורודצקי,  שי'  בנימין  הרב  נכנס 

של הרבי באפריקה וכו', והיה שם כמעט 

שעתיים. לאחר שיצא, קרא לו הרבי שוב 

לזמן קצר. 

• ש"פ צו, ח"י אדר שני •

יומא דפגרא,  כרגיל בכל שבת אחרי 
השעה  עד   1:30 משעה  אד"ש  התוועד 
המשך  זה  היה  פרטים  בכמה   .5:50
השניה  בשיחה  כבר  פורים.  להתוועדות 
דיבר אד"ש על בית האסורים, ותירץ את 
לאסיר,  כשניגשים  שלכאורה  השאלה 
"זמן  פסח  של  הענין  על  לו  ומסבירים 
שהוא  ויאמר  יצחק  הוא  חירותינו", 
"חירות"!  על  מדבר  ואתה  בכלא,  יושב 
לזה  דומה  שהוא  לו,  לומר  צריכים 
את  ונועל  חדר",  מתוך  ל"חדר  שנכנס 
והוא  בכיס,  המפתח  את  ושומר  עצמו, 
יכול לצאת מתי שיחפוץ, כיון שהוא גרם 
אסיר.  גם  עד"ז  הזה.  המצב  את  לעצמו 
הוא בעצמו גרם למצבו, וכשהוא יחליט 
"להתנער" ('א טרייסעל טאן'), הוא יוכל 
של  ענינו  שירצה.  מתי  לחירות  לצאת 
אפי'  שייך  שזה  "חירות",  הוא  זה  מצב 
לאחד שנמצא ר"ל בבית האסורים, וכפי 
שפוסק הרמב"ם להלכה, שפעולה אחת 
העולם  וכל  עצמו  את  להכריע  יכולה 

כולו לכף זכות.

אד"ש  דיבר  ביאור,  ובתוספת  עד"ז 
לא  שבתורה  ואמר,  השלישית  בשיחה 
נמצא עונש כליאה, מלבד באם ישנו ענין 
שהתורה  כיון  וכו',  למשפט  המתנה  של 
היא תורת חסד, ואיך אפשר לשים אדם 
ולשם  בעולם,  שליחות  לו  כשיש  בכלא, 
שבתורה  אלא  לעולם.  הנשמה  ירדה  כך 
מוצאים, שצריכים להביא קרבן לכפרה, 
לכוון,  שצריכים  הקרבן,  כוונת  וכידוע 
שהוא  כלומר,  עצמו  לו  היא  שהכוונה 
אמור  היה  עצמו  הוא  שכאילו  יחשוב 

להיות במקום הקרבן.

שיחה  כעין  מאמר  היה  מכן  לאחר 
ד"ה "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, 
זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמר" 
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גו'. (שאף כבר הודפס).

אד"ש  צוה  השניה,  השיחה  לאחר 

את  לנגן  שי'  טייבל  זלמן  ר'  להרה"ח 

זאת  ניגן  (הוא  אנא"  "אנא  שלו  הניגון 

בפעם הראשונה בשעת הסדר של אד"ש 

בשנים עברו).

היתה  רש"י  פירוש  על  השיחה 

כ"א),  (ו',  וכו'"  חרש  "וכלי  הפסוק  על 

יוסי  ר'  "אמר  בענין  הזוהר  על  וההערה 

ואגודתו וכו'" (ע' רנ"ה).

אד"ש  ציוה  ההתוועדות,  בהמשך 

לערוך שבע ברכות לכל החתנים, וציוה 

אי"ה  שנוסעים  השלוחים  לשלושת 

ואח"כ  לחיים,  לומר  אפריקה  לדרום 

התחיל לנגן בעצמו "ופרצת".

בהמשך, נמשכה ההתוועדות ומנחה 

עד לאחר שקיעה, ואד"ש לא חזר לביתו 

עד אחרי מעריב. 

• יום א', י"ט אדר שני •

הקבוצה  אורחים.  הרבה  נסעו  היום 

מצרפת נסעה יחד עם השלוחים לדרום 

אפריקה, בשעה 5:15 אחרי צהרים. כ"ק 

'האדרת  וניגנו  יצא להפרד מהם,  אד"ש 

'שליח  מטבעות  חילק  אד"ש  והאמונה'. 

לדרום  שנוסעים  הילדים  לכל  מצוה' 

אפריקה, אח"כ התחיל לנגן "כי בשמחה", 

עד שהם יצאו כבר לדרך. 

• יום ה', כ"ג אדר שני •

המצות  באפיית  השתתפתי  היום 

יחד עם הישיבה. בלילה היתה היחידות 

תהיה  לא  מסתמא  פסח.  עד  האחרונה 

יחידות גם בין פסח לשבועות.

ה"אלגעמיינער  עם  הסיפור  ידוע 

נשרף,  שלהם  שהבנין  ז'ורנאל", 

התרמה  קמפיין  ערכו  והמנהיגים 

לבנות  כסף  להכניס  ע"מ  ("אקציע") 

שוב את הבנין, אז היום בלילה נכנס מר 

ג'ייקובסון שי' עורך העיתון לרבי, לכבוד 

וכנראה שאד"ש  נ"י,  בנו  הבר מצוה של 

נתן לו 50$, בשביל הקמפיין. 

• ש"פ שמיני, מבה"ח ניסן, פ' 
החודש, כ"ה אדר שני •

תהלים ותפילה כבכל שבת מברכים. 

השעה  עד   1:30 משעה  התוועד  כרגיל, 

.5:35

בענין  דן אד"ש  בשיחות הראשונות, 

בפרשת  דוקא  חל  שזה  וכפי  החודש,  פ' 

לכאו"א  ההוראה  על  ודיבר  שמיני, 

בעבודתו לה'.

אד"ש  דיבר  השלישית,  בשיחה 

בדוגמא  אדר,  דכ"ה  החשיבות  אודות 

לכ"ה אלול, שזה קשור להמחלוקת של 

ר' אליעזר ור' יהושע אם "בתשרי נברא 

הקושיא  וכידוע  "בניסן",  או  העולם" 

בכ"ה  העולם  נברא  שלכאורה  בזה, 

נברא  שבתשרי  אומרים  מדוע  אז  אלול, 

ששלימות  בזה,  הביאור  וכפי  העולם? 

אדם  נברא  שאז  בתשרי,  היתה  הבריאה 

ש"בכ"ה  שאומרים  מה  ע"ד  הראשון, 

השיטה  לפי  לכן,  העולם",  נברא  אלול 

שתחילת  יוצא  נברא",  ש"בניסן  השניה 

הבריאה היתה בכ"ה אדר, היום.

בכתבי  שישנה  הקושיא  גם  וכידוע 

להיות  יכולה  איך  שלכאורה,  האריז"ל, 

או  בתשרי  אם  במציאות,  מחלוקת 

תשובות,  שתי  שם  עונה  והוא  בניסן? 

אחת עפ"י קבלה, שדעה אחת היא לפי 

אחר,  דרוש  לפי  והשניה  אחד,  דרוש 
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והתשובה השניה, שדעה אחת היא לפי 
בחיצוניות,  והאחרת  הענינים,  פנימיות 
דעה  איזו  יודע  שאינו  מסיים,  והוא 
התשובה  לפי  או  דרוש,  לאיזה  שייכת 
השניה, איזו דעה שייכת לאיזה סוג. וזה 
מתאים עם הגמ' בר"ה, שהגמרא מתרצת 
המשתמע  וכפי  אלו,  ענינים  שני  על 
הי'  שבניסן  משמע"),  איז  עס  ווי  ("און 
פנימיות הענינים, ובתשרי הי' בחיצוניות 
שהודפסו  ענינים  כמה  (ועוד  הענינים, 

בשיחה, ע"י הנחת התמימים).

ד"ה  שיחה  כעין  מאמר  הי'  אח"כ 
מכן  ולאחר  וכו'",  לכם  הזה  "החודש 
ועל  ד')  י',  (פרק  פירש"י  על  ביאורים 
(ע'  וכו'"  פתח  יצחק  "ר'  הזוהר  ביאורי 

רכ"ז).

לנגן  בעצמו  אד"ש  התחיל  אח"כ 
לנגן  צוה  מכן  ולאחר  שעמדה",  "והיא 

"ניע  עמך",  את  "הושיעה  עצה",  "עוצו 

ז'וריצי", וניגון אדמו"ר מהר"ש. ניתן היה 

לראות, איך שהרבי שליט"א שר את כל 

המילים עם הקהל.

אע"פ שאד"ש סיים את ההתוועדות 

בכל  מנחה,  התפלל  וגם  השקיעה,  לפני 

תפילת  אחרי  עד  הביתה  הלך  לא  זאת, 

ערבית. 

• יום ג', ער"ח ניסן •

הק'  לאוהל  אד"ש  כ"ק  נסע  היום 

כמנהגו בכל ער"ח. חשבו מאוד שתהיה 

התוועדות, אבל בפועל לא היתה. מנחה 

נסע  מעריב  ולאחר   ,7 השעה  אחרי  הי' 

אד"ש לביתו. הלילה נסעתי למונטריאול 

רוס  יעקב  הת'  לחתונת  שי',  חבריי  עם 

שי'. 
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הקהל מחכה להלוי' 

תמונות בפרסום ראשון – ז' אדר ראשון תשמ"ט 

בהגיעו ל-770 לפני ההלוי' 
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יוצא להלוי' 
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יוצא להלוי' 
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בעת ההלוי' 
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בנסיעה לבית החיים 

בעת ההלוי' 



63ח' אדר ראשון ה'תשע"ט 

בנסיעה לבית החיים 
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בנסיעה לבית החיים 
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בבית החיים 
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בבית החיים 



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 
כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

ולזכות 

החתן הרה״ת מנחם מענדל גדלי' הכהן שי׳ 

והכלה מרת דבורה לאה תחי׳ 

רוזנפלד 
לרגל נישואיהם בשעטומ״צ 

יום רביעי, ח' אדר ראשון ה׳תשע״ט 

שיזכו לבנות בית בישראל, בנין עדי עד, 
על יסודי התורה והמצוה, 

כפי שהם מוארים במאור שבתורה, 
זוהי תורת החסידות 

ולקבל פני משיח צדקנו – כ״ק אדמו״ר שליט״א 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש 

ולזכות הוריהם וזקניהם שיחיו 



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

חיילי בית דוד 
תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 

כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 




