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עמ' 2

"ויהי 
בשלושים 
שנה"
יומן מרתק 
ממאורעות י"א 
ניסן תשמ"ט

עמ' 7

המתנות 
לרבי 
שליט"א
איך הגיב הרבי 
לילדים שנתנו לו 
'מתנת יום הולדת'

 "כאן המקום והזמן להודות לאלו שברכו ואיחלו איחולים לבביים וכו' וכו' . .
יתברכו נא ממקור הברכות, מן הקב"ה, לכל המצטרך להם"

 ההתקשרות
האמיתית

גיליון מיוחד לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ב"ה • ימי ההכנה ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט • גיליון ראשון



ליל שבת קודש
לקראת שבת יצא לאור מוגה "קונטרס י"א ניסן תשמ"ט", ובו 
מאמר ד"ה "ביום עשתי עשר גו'" מי"א ניסן תשל"א. הפתח 

דבר נושא את התאריך: "ערב שה"ג". 

לפני השבת תלו מודעות ב-770, בהן הודיעו שנבחרו ע"פ 
רוב דעות אנ"ש והתמימים שני ניגונים: של הת' חיים שי' 
וואלף )ב"ר בערק'ה שי'( על הפסוקים "תבוא לפניך גו'", "ואני 
אליך גו'", ושל ר' שלום הלוי שי' ברוכשטט על הפסוקים 
"שיר מזמור לבני קרח גו'", "תבוא לפניך גו'", "ואני אליך 
גו'". ולמען הסדר הטוב הוחלט שתחילה )אחרי שיברך כ"ק 
אדמו"ר שליט"א על היין( ינגן הקהל את הניגון הראשון, 

ובהמשך ההתוועדות ינגנו את הניגון השני1. 

לשבת זו הגיע קהל גדול מאנ"ש, ובעיקר השלוחים מערי 
השדה. השליח המפורסם ר' שלמה שי' קונין דאג כמובן 
לאוירה החגיגית והשמחה של השבת שקודם יום הבהיר... 

לתפילות הכינו בביהכ"נ הגדול את הבימה )של תשרי(, ובכל 
פעם כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילות עודד משם את 

השירה בתנועות חזקות בידיו הק'. 

שבת הגדול, פרשת מצורע, יו"ד ניסן 
לפני שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות, נעמד ר' 
צבי הירש שי' גאנזבורג )האחראי על התחלת הניגונים 
בהתוועדות, ומחברי ועדת הניגונים( והכריז שעל הקהל לנגן 
אך ורק את הניגון שנבחר ע"י הועדה )שהולחן ע"י ר' גרשון 

1 • ראה בארוכה יומן ו' ניסן שנה זו.

שי' פרנקל מלונדון, אנגלי'(, ולא שום ניגון 
אחר. למעשה ניגן הקהל את הניגון שהולחן 
ע"י ר' שלום הלוי שי' ברוכשטט עד שנכנס 

כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד להתוועדות, ואחרי 
שבירך על היין וטעם מה"מזונות" – נעמד 
החזן ר' משה שי' טלישבסקי )אף הוא מחברי 
ועדת הניגונים( ובידו ספר תהילים, ובקול רם 
החל לנגן את הניגון הנ"ל. בתחילה הי' שקט 
מכיון שכמעט אף אחד אינו מכיר את הניגון 
)ורק הנ"ל ור' צבי הירש גאנזבורג ועוד כמה 
בודדים ניגנו(, אך כעבור כמה רגעים )מפאת 
אי-הנעימות וכו'( החל הקהל להצטרף, אך 
הרוב לא הצליחו לשיר כראוי. כ"ק אדמו"ר 

שליט"א לא עודד את השירה. 

בשיחה א' דיבר אודות שבת הגדול, והלימוד 
– שכל הענינים צריכים להיות בענין של 
"אתה  בענין  מה"שטורעם"  החל  גדלות, 

בחרתנו מכל העמים" בחג הפסח. 

אחרי שיחה זו ניגנו ניגון שמח. 

בשיחה ב' ביאר את דברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך אודות 
שבת הגדול, וכן ביאר את סיום ספר הפלאה ברמב"ם. 

אחרי שיחה זו החל ר' צבי הירש גאנזבורג לנגן "דידן נצח", 
אלא שאז החל כל הקהל בבת אחת לנגן את הניגון "שיר 
מזמור לבני קרח" שהולחן ע"י ר' שלום ברוכשטט. השירה 
היתה בכל העוז, וכ"ק אדמו"ר שליט"א אף עודד את השירה 
בידיו הק' בחוזק2 ]וכמובן שזהו הניגון שנבחר לכבוד י"א 

ניסן![. 

את שיחה ג' פתח באומרו שישנם כמה מישראל שמסיימים 
לומר את מזמור פ"ז בתהילים ומתחילים את מזמור פ"ח, 
ומהם נמשך הענין לכלל ישראל. בהמשך לזה ביאר את 
הפסוק "ולציון יאמר גו'" ממזמור פ"ז, ואת הפסוק "שיר 

מזמור לבני קרח גו'" ממזמור פ"ח. 

אחרי שיחה זו שוב ניגנו את הניגון "שיר מזמור לבני קרח" 
)ובפרט לאור דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה אודות 

פסוק זה(. 

בשיחה ד' המשיך לבאר את הפסוק השני במזמור פ"ח "תבוא 
לפניך תפלתי גו'". 

2 •  כ"ה בא' היומנים, וגם בהנחה מההתוועדות נרשם שדיבר על פסוקי קַאּפיטל 
פ"ח בשיחות ג' וד' )כדלקמן בפנים(. אמנם לפי א' היומנים דיבר על הפסוק 
"שיר מזמור לבני קרח" בשיחה ב', ובעקבות זאת ניגנו את הניגון הנ"ל אחרי 
השיחה )להיותו הניגון היחיד הכולל גם פסוק הנ"ל(, ואז בשיחה ג' המשיך 
לדבר שוב על פסוק הנ"ל. וכן הוא בזכרון כמה מהנוכחים – שהחלו לשיר 

את הניגון בעקבות הדיבור על פסוק זה בשיחה. המו"ל.

 כל הברכות
 באופן של
 "למנצח"
ודידן נצח!
 תיאור מרתק ממאורעות וחגיגת י"א ניסן
תשמ"ט - רצוף באירועים שמיימים ועילאים

מוגש לרגל 30 שנה - תשמ"ט - תשע"ט



אחרי שיחה זו ניגנו ניגון שמח. 

)בהמשך  ישראל  אהבת  מצות  אודות  דיבר  ה'  בשיחה 
להנכתב ב"מכתב כללי" דר"ח ניסן אודות ענין האחדות 
דשנת העיבור(, וקישר זאת למספרים יו"ד וי"א. בסיום הזכיר 
אודות חלוקת משקה, ואיחל שנזכה לגאולה באופן שלמעלה 
מכל ההגבלות – אפילו ההגבלות ד"גאולה" ו"אמיתית" 

ו"שלימה". 

א'  כשניגש  המשקה.  חלוקת  התקיימה  זו  שיחה  אחרי 
מהמקבלים, שאלו כ"ק אדמו"ר שליט"א איפה בנו, והביאו 
את הבן וכ"ק אדמו"ר שליט"א נפנף לו פעמיים ושלוש בידו 

הק' בחיוך רחב. 

אח"כ החל כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן "והריקותי לכם ברכה". 
לאחר מכן סימן לש"ץ ר' משה טלישבסקי לנגן "יהי רצון . . 
שיבנה ביהמ"ק", ואח"כ סימן לו לנגן "ניעט ניעט ניקַאווָא". 

אח"כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 4:00 לערך. 

אחרי תפילת מנחה נשאר כ"ק אדמו"ר שליט"א על מקומו 
לאמירת "עבדים היינו", ואמר הכל בעמידה כשהוא נשען 
על הסטנדר ]להזכיר שבשנה שעברה לא אמר עם הקהל 
אלא עלה מיד לחדרו הק', ובשנת תשמ"ז אמר במקומו אך 

בישיבה[. בסיום יצא מביהכ"נ, כשהקהל מנגן את הניגון 
"שיר מזמור לבני קרח". 

מוצאי שבת קודש 
ליל התקדש החג. 770 מלא בקהל כבר למעלה משעה קודם 
תפילת מעריב. כולם שרים ביחד את הניגון החדש, ובמיוחד 
אחרי שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות. ליד ארון 
הקודש ובימת כ"ק אדמו"ר שליט"א הדוחק גדול ביותר. 
תופסים מקומות ומתכוננים לברכה של הרב שניאור זלמן 

קונטרס אהבת ישראל
וכן  חז"ל  מאמרי  פסוקים,  של  לקט  כולל  הקונטרס 
ציטוטים מתורת הבעש"ט, המגיד ממעזריטש ורבותינו 
נשיאי חב"ד לדורותיהם, בקשר למצוות אהבת ישראל. 
"ספר  מתוך  ישראל"  "אהבת  ערך  מובא  בהמשכו 

הערכים". הרבי היה מעורב בפרטות בעריכת הקובץ.

בי"ט כסלו תשל"ז עורר הרבי לראשונה על דבר מינוי 
'משפיעים' בכל מקום ומקום, ובהמשך לזה, דיבר הרבי 
של  מינויים  וסדר  אופן  על  זה,  שלאחרי  בשבועות 
המשפיעים, חובותיהם וזכויותיהם. כשלשה חדשים 
לאחר מכן באור לכ"ח אדר, השמיע הרבי. שיחה מיוחדת 
בנושא זה במהלך השיחה בישר הרבי כי ידפיסו בלי נדר, 
את הקונטרס 'אהבת ישראל' בהוצאה מיוחדת עבור 

המשפיעים והמשפיעות.

כעבור זמן קצר נדפס הקונטרס, והרבי בעצמו שלח 
ל'משפיעים'  הקונטרס  את  השנים  במשך  והעניק 
רשמיים, או לאלו העוסקים בהשפעה בדרך זו או אחרת 
)נוסף לאלה שזכו לקבלו באמצעות ה'מזכירות'(. על 

הקונטרסים הרבי חתם בתחילת הקובץ, או בסופו.

אחרי שיחה זו התקיימה חלוקת 
המשקה. כשניגש א' מהמקבלים, 
שאלו כ"ק אדמו"ר שליט"א איפה 
בנו, והביאו את הבן וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א נפנף לו פעמיים ושלוש 
בידו הק' בחיוך רחב



שי' גורארי' לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שמסתמא תהי' אחרי' 
שיחה-ברכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א. ברחבה שלפני ארון 
הקודש רוקדים: ר' שלמה שי' קונין מלהיב משם את הקהל 
ורוקד ביחד עם ר' ישראל שי' דוכמן, פרופ' ר' ירמיהו שי' 
ברנובר וד"ר ווייס שי'... די לתאר את הארבעה האלו רוקדים 

בכדי להבין את מצב הרוח המרומם שבכל ביהכ"נ... 

רק ניתן הסימן שכ"ק אדמו"ר שליט"א ירד למטה, והמעמד 
בביהכ"נ דומה באותה שעה ל"מארש" שבמוצאי יוהכ"פ. 
בשעה 7:25 לערך נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א ועלה על 

הבימה, ועודד את השירה בתנועות חזקות בידו הק'. 

לקראת סוף התפילה עלו על הבימה זקני החסידים והרבנים 
לברך את כ"ק אדמו"ר שליט"א, והקהל שמאחור נדחק יותר 

ויותר לכיוון הבימה. 

בסיום התפילה הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א אל הקהל 
וראה את הקבוצה המחכה לו על הבימה, והי' נראה על פניו 
הק' שאינו מרוצה מהמהומה, ופנה אל הריל"ג. הריל"ג אמר 
שרוצים לברך את כ"ק אדמו"ר שליט"א, וענה לו כ"ק אדמו"ר 
שליט"א שאפשר לעשות זאת גם למטה... וירד מהבימה 

ונעמד למרגלותי', ואחריו ירדו הזקנים. 

הי' מאוד צפוף, והרב גורארי' נעמד ממש סמוך לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א ופתח בברכתו, בה איחל שהקב"ה יעזור שלכ"ק 
אדמו"ר שליט"א יהי' נחת מכל המקושרים שלו וכו', וסיים 
בברכת חג פסח כשר ושמח, ושכל הבקשות שלא נאמרו 

הצריכות להיות – שגם הן יתמלאו לטובה ולברכה. 

כשסיים, השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א בברכה שארכה כ-3 
וחצי דקות, אותה פתח באומרו: "צום ַאלעם ערשטן איז3 כל 

3 • = לכל לראש הנה.

אלה שנולדו בי"א ניסן לפני פ"ז שנים
הגהות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בשיחת ש"פ בשלח - ט"ו שבט תשמ"ט:

ח. והמענה לזה בתורה במזמור "פז", בתהלים50.

50( מזמור פ"ז. ולימוד מוסר נוסף בפרט - לאלה שנולדו בי"א ניסן לפני פ"ז שנים - שאמירתו )ע"פ המנהג לומר 
בכל יום המזמור המתאים לשנות חייו( נמשכת עד י"א ניסן דשנה זו.

בסיום התפילה הסתובב כ"ק 
אדמו"ר שליט"א אל הקהל וראה 
את הקבוצה המחכה לו על הבימה, 
והי' נראה על פניו הק' שאינו 
מרוצה מהמהומה, ופנה אל הריל"ג. 
הריל"ג אמר שרוצים לברך את 
כ"ק אדמו"ר שליט"א, וענה לו כ"ק 
אדמו"ר שליט"א שאפשר לעשות 
זאת גם למטה...



המברך מתברך בברכתו 
זי  ווָאס  הקב"ה,  של 
איז4 ברכה מרובה על 
העיקר, ולמטה מעשרה 
ומיד,  ותיכף  טפחים, 
מידו המלאה הפתוחה 
והרחבה".  הקדושה 
אודות  דיבר  בהמשך 

הפסוק "שיר מזמור לבני קרח גו'" ועל הזמן – מוצאי שבת 
הגדול עשירי בניסן ואור ל"ביום עשתי עשר יום", וסיים 
הפסחים"  ומן  הזבחים  מן  שם  "ונאכל  שיקויים  בברכה 
בבית המקדש, "אמן כן יהי רצון". את השיחה אמר בעיניים 

עצומות. 

בסיום הברכה בירך הרב יצחק הכהן שי' הענדל את כ"ק 
אדמו"ר שליט"א בברכת כהנים, והוסיף ברכה שיהי' "דידן 
נצח" בכל הענינים ו"עד מהרה ירוץ דברו". הקהל ענה בקול 
רם "אמן" על ברכתו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א חייך חיוך רחב 
ובירך את כולם בברכת: "הָאבן ַא פריילעכער ווָאך"5, ויצא 
מביהכ"נ כשמעודד בעוז את שירת הניגון החדש "שיר מזמור 

לבני קרח". 

במשך שעה ארוכה אחרי שעלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו 
עדיין המשיך כל הקהל ב-770 לרקוד בביהכ"נ בשירת הניגון 

החדש, והשמחה באותה עת אין להעלות על הכתוב. 

4 • = שהיא. 

5 • = "שיהי' לכם שבוע שמח".

יותר מאוחר התקיים ב-770 סיום ספר הפלאה שברמב"ם, 
להתוועד,  והתמימים  אנ"ש  השלוחים,  נשארו  שאחריו 
קבוצות-קבוצות – עד אור הבוקר. ההתוועדות המרכזית 
היתה זו של ר' י.כ., שפשוט "יצא מהכלים" ולקח הרבה 
משקה, ודיבר בארוכה על הדיבורים בהתוועדות של שבת 
)בענין מעלת מספר י"א, ענין העצם וכו'(, ואמר שכל מה 
שכתוב בחסידות בנוגע ל"עצמות" זה עדיין לא מתקרב 

לחידוש של הדיבורים בשבת זו... 

יום ראשון, יום הבהיר י"א ניסן
יום ההולדת הפ"ז של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

תפילת שחרית הסתיימה בשעה 10:45 לערך. 

חלוקת הדולרים של יום ראשון נמשכה ארבע וחצי שעות 
– עד השעה 3:30 לערך, כל אנ"ש והתמימים עברו וכל 
האורחים הרגילים בתוספת וכו'. הרבה מהעוברים נתנו 
לכ"ק אדמו"ר שליט"א במתנה ספרים שחיברו, וכדומה. 

קרוב לסיום החלוקה רמז בידיו הק': עד מתי... 

בסיום החלוקה לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א שני 
דולרים, ונכנס לחדרו הק' )לא לקח עמו את 
החבילות כרגיל, אלא המזכירים הביאו אותן. 

ולהעיר שהיו שני שקים מלאים וגדושים(. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע למקוה, ובשעה 4:50 
נסע לאוהל. בדרכו למכונית איחל לנוסעים 
נסיעה טובה וחג הפסח כשר ושמח. הקהל שר, 
וכ"ק אדמו"ר שליט"א הניף את ידו הק' להגברת 
השירה, וכן נפנף בידו הק' לילד )הנ"ל בש"ק 
אחרי חלוקת המשקה(, והמשיך לנפנף לעוד 

ילדים עד שנכנס למכונית. 

מהאוהל חזר בשעה 8:45 לערך, ואח"כ נכנס 
לתפילות מנחה ומעריב כשמעודד את שירת 
הוצבה  הבימה  על  קרח".  לבני  מזמור  "שיר 
)מכיון  הרמקול  עם  השני  הסטנדר  מראש 

שהקהל ציפה לשיחה לכבוד י"א ניסן(. 

אחרי תפילת מנחה פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לריל"ג ואמר לו משהו, והנ"ל סידר את הכסא 
למעריב ואז רץ וחזר כשבידיו ארגז גדול. ]אח"כ 
התברר שכ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש ממנו 

הרבה מהעוברים נתנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א במתנה ספרים 
שחיברו, וכדומה. קרוב לסיום החלוקה רמז בידיו הק': עד מתי... 



להביא מחדרו הק' את הארגז עם קונטרס "אהבת ישראל". 
מספרים שארגז זה הי' בחדרו מאז שנת תשל"ז, שאז חילק 
את הקונטרס למשפיעים, ומאז תמיד רצו המזכירים להוציא 
את הארגז, אך כ"ק אדמו"ר שליט"א עמד על כך שהוא ישאר 
בחדר. ויש לציין שבימים אלו הוציא כ"ק אדמו"ר שליט"א 

הרבה קופסאות מחדרו הק'[. 

לפני קדיש בתרא הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א לימינו, 
והריל"ג ניגש וכ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר עמו )כשגבו לקהל( 
בתנועות ידיו הק', והנ"ל הודיע לסדרנים אודות חלוקה 

ושיכינו דולרים וכו'. 

בסיום התפילה טרם הי' ברור האם כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ניגש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אך  לכן,  קודם  שיחה  יאמר 
למדרגות )ומיד הורידו את הסטנדר מהבימה, וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א עצר מעט והביט איך שמתחילים להוריד( וירד 
באיטיות וניגש לסטנדר שהוצב קרוב לבימה. על הבימה 
הי' מונח הארגז הנ"ל, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הושיט את ידו 
השמאלית הק' כדי להוציא קונטרסים, ומיד הריל"ג הוציא 
חבילה והכינה לחלוקה. כ"ק אדמו"ר שליט"א הזכיר שוב 
אודות הדולרים, וכן אמר שהחלוקה היא רק עבור אלו 
שלאחר גיל בר מצוה, והמתין כשהקונטרס הראשון בידו 
הק' עד שהביאו את הדולרים, ואז החל לחלק את הקונטרסים 

בצירוף ג' שטרות של דולר לצדקה. 

בתחילת החלוקה היו דחיפות איומות סביב למקום כ"ק 
לתחילת  קרוב  סדר.  נהי'  לאט  ולאט  שליט"א,  אדמו"ר 
החלוקה הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א ונתן קונטרסים להרב 
שניאור זלמן שי' גורארי', למזכירים הרחמ"א שי' חדקוב, 
הריב"ק והריל"ג, ולסדרנים ר' לוי שי' ליברוב, הת' יהודה 

מיכאל שי' זירקינד ור' חנינא משולם הכהן שי' שפרלין. 

כשנגמרו הקונטרסים שבארגז )הצהובים(, הביאו מהמחסנים 
של קה"ת ארגז נוסף  של קונטרסים, ישנים יותר )חלקם 
אפילו ממש מוכתמים בכתמים גדולים על הכריכה וכיו"ב(, 
וכ"ק אדמו"ר שליט"א חילקם עד שאף אלו נגמרו )ולהעיר 
שבמחסנים היו עוד כו"כ ארגזים, אבל מרוב המהומה לא 
הספיקו להביאם(, כעבור 17 דקות מתחילת החלוקה, ואז 
אמר שימשיך לחלק דולרים לכאו"א )והריל"ג הכריז זאת(, 
וחילק ג' דולרים לכאו"א מאנשים נשים וטף – גם אלו שלפני 

בר מצוה )רק כמה מאות אנשים קיבלו את הקונטרס(. 

בשעת החלוקה חייך לכו"כ, ובפרט לילדים. 

החלוקה ארכה שעה ו-7 דקות, ובסיומה הכניס כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לסוף סידורו פתק שקיבל במהלך החלוקה, ויצא 
מביהכ"נ כשמעודד את שירת "שיר מזמור לבני קרח". טרם 

צאתו בירך נוסעים לדרכם. השעה היתה 10:26. 

אח"כ יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לקידוש לבנה )בלי מעיל(, 
ועמד קרוב לכניסה )הצדדית(. בסיום נכנס לחדרו הק', 

ובדרכו איחל לכ"א חודש טוב. 

אח"כ התארגנו התמימים להתוועדות, בה למדו בראשות ר' 
י.כ. את הקונטרס הנ"ל. 

יום שלישי י"ג ניסן 
כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל היום, לאחר תפילת מנחה 
עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו וסידר את מכירת החמץ 
ע"י הרב פיקראסקי ראש ישיבת תות"ל המרכזית, ולאחר 

מס' דקות ירד לתפילת ערבית.

אחרי מעריב ניגש אל העמוד )השני(, שמעו שבעניית אמן 
בקדיש האחרון הי' עונה כעין שיר… אמר שינגנו "דעם ניגון" 
]אותו ניגון )ניגון ההכנה לאמירת מאמר([ והוציא את הטיכל 
]מטפחת[ שלו, והריל"ג העביר לקהל את ההוראה להתחיל 
את ניגון ההכנה למאמר, לאחר סיום הניגון פתח כ"ק אדמו"ר 
שליט"א והחל באמירת מאמר דא"ח דיבור המתחיל "מצה זו" 
המאמר ארך שבעה דקות. ואח"כ חילק לקהל הק' דולרים 
לצדקה. את שמחת קהל אנ"ש והתמימים מהמעמד הנשגב 
באמירת מאמד דא"ח, ועם הקדמת ניגון הכנה, מעמד אשר 

לא זכו מזה שלוש וחצי שנים.

 )תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ט,
באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(



הציגו בפני כ"ק אדמו"ר שליט"א את מר סנדי הרמן ממועצת 
חינוך יהודי בניו יורק.

הרבי: שהקב"ה יברך אותך לחנך את כל אנשי ניו יורק בכיון 
הנכון, יש לך משימה קשה אבל כנראה שתצליח בה, בשורות 

טובות! יש לך קופת צדקה?

זה יהיה דבר טוב שבכל מוסד תהיה קופת צדקה, ואם אני 
יכול להתחיל בזה, אני אשמח להתחיל עם הדולר שלי.

מר סנדי: תודה.

הרבי: תודה רבה ושיהיה לך חג פסח כשר ושמח, וחדשות 
טובות.

מר סנדי: תודה רבה, שיהיה לך פסח כשר ויום הולדת שמח!

הרבי: תודה רבה.

פ
ילדה שעברה על פני הרבי העניקה לרבי 
חבילת שטרות עבה וברכה את הרבי: יהי 
ושנים  ימים  לאריכות  יזכה  שהרבי  רצון 

טובות!

הרבי לקח לידו את חבילת השטרות ובדק 
את החבילה במשך כמה שניות, וענה: אמן. 
ולאחר שפנתה ללכת הרבי סימן שיקראו לה 
ונתן לה דולר נוסף ואמר: תנו זאת לצדקה. 
לאחר מכן שאל הרבי: האם הכל הוא כסף 

שלך? מסתמא היה עוד מישהו... 

הילדה ענתה: ההורים שלי.

הרבי נתן לה שני שטרות נוספים ואמר: תני 
זאת עבור הוריך, אביך ואימך.

פ
אב הציג את בנו, שנולד גם הוא בי"א ניסן, ואת בנו השני 

שעתיד לעשות בר מצווה בעוד שנה.

הרבי נתן דולר לראשון ואמר לו: זוהי תוספת עבור יום 
הולדתך, )ובחיוך רחב( אתה מתחרה שלי, אל תחשוש מזה...

פ
אשה עברה על פני הרבי ואמרה: באתי במיוחד כדי לאחל 
לרבי יום הולדת שמח ושתהיה לרבי בריאות, רק בשורות 
טובות וחג שמח, באנו עם כל המשפחה, רק נחום לא הגיע 

הוא הלך לישיבה.

 "אולי ברכת
 הדיוט, אבל
מכל הלב!"
פניני חלוקת דולרים

יום ראשון י"א ניסן תשמ"ט

חוב וזכות נעים
להודות למברכים

מכתב  בסיום  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  הוספת 
ניסן תשמ"ט", שנשלח למשתתפים  מ"תחלת חודש 
ביחידות לגבירים חברי ה"קרן לפיתוח שעל ידי מחנה 

ישראל":

חוב וזכות נעים לסיים בתודה לכל אלה שברכו ליום 
אמורה  מלתייהו  כבר  המסורתי:  ובלשון  ההולדת 
על  המרובה  השם  בברכת  מברכיך  )השם(  ואברכה 

העיקר.



הרבי ענה: עליך לדעת שברכתך היא 
ברכה של צאצית של אדמו"ר הזקן!

האשה: בוודאי, אולי "ברכת הדיוט", 
אבל מכל הלב...

הרבי: הרי את צאצא של אדמו"ר הזקן וממילא ברכתך כוללת 
את ברכתו שלו.

פ
ילד קטן עבר על פני הרבי העניק לרבי מטבעות ושטר 
כמתנה ליום ההולדת, ואמר: יחי אדוננו מורנו ורבינו! פסח 

כשר ושמח! שנת בריאות!

הרבי לקח לידו את המטבעות והכסף, ואמר: תודה, בשורות 
טובות והצלחה רבה.

לאחר שהילד פנה ללכת קרא לו הרבי ושאלו: מנין לך כל כך 

הרבה כסף? יש לך כל כך הרבה כסף… יברכך ה'..

הילד: קיבלתי זאת מאמי.

הרבי: תודה רבה! והמשיך להחזיק את המטבעות בידו הק' 
למשך עוד כמה רגעים. 

פ
יהודי עבר לפני הרבי ובידו שקית תפילין ואמר: לכבוד יום 
הולדתך קניתי תפילין אלו, ובכוונתי להניחן בכל יום, אנא 

ברך אותן עבורי.

הרבי: יברכך ה' שיהיה זה בשעה טובה ושתזכה לכל ברכותיו 
של הקב"ה המצורפות לכך והרבה יותר.

יו"ל במסגרת מבצע 'להבין לימות המשיח'
איגוד תלמידי הישיבות המרכזי - בית משיח 770
770 Eastren Parkway, Brooklyn NY u.s.a
ato770@gmail.com | 347-770-1131

פניני גאולה 
"למנצח" מלשון נצחון, שמורה על גמר ושלימות העבודה, ע"ד מארז"ל "גדול העונה אמן יותר מן המברך.. גבורין 
נוצחין", הנצחון על כל הענינים הבלתי רצויים דשיירי הגלות, ועד להפיכתם לטוב, כמו כל ענין הגלות, כפס"ד 
הרמב"ם ש"כל הצומות האלו )בגלל המאורעות דהחורבן והגלות( עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא 
שהם עתידים להיות ימים טובים וימי שמחה וימי ששון ושמחה "אתהפכא חשוכא לנהורא", כפי שהתחיל כבר 

ב"נס גדול" ד"למכה מצרים בבכוריהם".

)משיחת ש"פ מצורע - י"א ניסן תשמ"ט(

הרבי נתן דולר לראשון 
ואמר לו: זוהי תוספת 
עבור יום הולדתך, 
)ובחיוך רחב( אתה 
מתחרה שלי, אל 
תחשוש מזה...


