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 .בס"ד

 פתח דבר

עם  כ"ק אדמו"ר שליט"א    יום נישואי   –יום הבהיר י"ד כסלו הבעל"ט    בקשר עם
 , )בשנת תרפ"ט( הרבנית הצדקנית נ"ע

 טבת - מתקופת כסלו  מימוש"„מכתבי    1בפעם הראשונה בזה    אורלציאים  הננו מו
 ה'תש"נ.  משנת

בחצרות  שזכו להסתופף ע"י תלמידי התמימים  ונכתבש ,מכתבים אלומתוך 
ניתן לחוש    בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א,  במרחקים  לחבריהם הנמצאים  ,קדשנו

של   והנהגה תנועהובמיוחד כל  בבית חיינו, את כל הנעשה לדעת ן הגדולצמאוב
 כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

 ההכנה ד את אויר ושלל הפנינים המיוחדים שבמכתבים אלו, ניתן לחוש ביחבין 
לנשיאות כ"ק אדמו"ר  ארבעים שנה בו מלאו  –יו"ד שבט יום הבהיר קראת ל

 . שליט"א

קראת יום ימי ההכנה ל נמצאים בעיצומם של כשוכעת כעבור שלושים שנה, 
 –  לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א שנה שבעיםבו ימלאו  –יו"ד שבט הבהיר 

כל התלוי בו להכין את עצמו ואת   או"אעשה כי ש  – צ"ל "נזכרים ונעשים"
 , ום גדול זהסביבתו ואת כל העולם כולו לקראת י 

'ן רבי'ן, והוא יטויהי רצון, שעוד לפני יום הבהיר יו"ד שבט נזכה זיך זעהן מ
 יגאלנו! 

 "דרייוו-רבי„מערכת 
 כסלו ה'תש"פ די"יום הבהיר 

 לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א  שנת השבעים
 וקלין, נ.י. בר

  

____________ 
 

 ( ג' מכתבים הראשונים נדפסו בתשורה לשבת אחדות האירופאי תשע"ט. 1     
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 מימוש"„ מכתבי
 ח"י טבת ה'תש"נ –יום הבהיר י"ד כסלו 

• 

 ב"ה, אור ליום שלישי י"ד כסלו ה'תש"נ 
 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

11MIMUSH No.  

 לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
 גוט יו"ט.

בערקע וולף,   –  "בקשתכם אעתיק פה נוסח המענה ל"דובר חב"ד באה"קעפ"י  
 מיום ג' ז' כסלו: 

 "...אלא שנהפכה פצצה עולמית לטיפי מרגוע לקטן בן יומו,
 לא יקח זה לליבו כי שפיץ חב"ד דכאן בכלל לא לקחה אלי' כל הנ"ל, 

 כך...". גם הם צודקים כי זה ארבעים שנה וכן חבריהם באה"ק נוהגים 

 , י"ד כסלו, וסיום ספר המדע ברמב"ם, 770-הערב היתה התוועדות חסידים ב

הערב היתה דרשתו של זלמן גורארי', אשר לפי דבריו הינו היחידי בעוה"ז 
 שהי' בג' החתונות דג' בנותיו של הרבי הקודם. 

הוא הקדים שהרבי אמר שביום זה התקשר אלינו והתקשרנו אליו, ואיזה יו"ט 
 יכול להיות גדול מזה. 

כמו"כ דיבר ע"ז אשר מאחר והיום אין משפיעים, צריך הרבי לדבר גם הענינים 
שפעם היו מדברים המשפיעים, וכמו השטורעם משנת הארבעים שצריך הרבי  
לעשות זאת בעצמו, ובודאי מיינט ער ניט "יענעם רבי" נאר ארבעים שנה 

 כו'.לנשיאותו, און מיר זיינען גראבע יונגען ו
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הוא סיפר כמה נקודות שהוא זוכר מהחתונה: א' עומד לנגד עיניו שעת הקבלת  
כאשר מסביבו  –פנים כאשר לפני אמירת המאמר לכה דודי עמד הרבי הקודם 

והזמין את המחותנים מעולם האמת  –יושבים כל הפוילישע רבי'ס )חוץ מגור( 
 להשתתף בשמחה. 

 ב' החופה בחצר הישיבה. 

כאשר הבחורים עמדו בג' שורות ליד הקיר, וחזקה עליהם   ג' בשעת החתונה
הוראת הרבי לעמוד בקב"ע במקומם ולא להידחף לשמוע הדברים, ועבור זה ניגש 

 אליהם אח"כ הרבי והרבי הקודם, ונתנו לכאו"א לחיים. 

 עכת"ד בקיצור נמרץ. 

מנחם גערליצקי סיפר ששמע היום מא' מהשכונה שגם הוא השתתף בהחתונה, 
 ר שאת הכתובה קרא הראדזינער רבי.שזוכ

 כל טוב ובשו"ט תכה"י 
 ד.מ. 

להצעת הכנה ליו"ד שבט שתהי' שוה לכל נפש במקומו, שאלתי    ךבקשתבענין  
עמודים בא' מספרי כ"ק   40והציע ללמוד  אסקיןרירשל ה –את ה"מומחה" בזה 

 אד"ש. 

 אסקין. רירשל מצו"ב המודעה האחרונה דה

 §§§ 

 

 י"ד כסלו ה'תש"ניום הבהיר  ב"ה.
 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

 ברוקלין נ.י.

MIMUSH No. 13 

 תלידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפ
 גוט יו"ט

ראשית כל אפתח בבשו"ט אשר יצא היום תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א על  
 ". הסכמה וברכה אעה"צרשימת השלוחים לסידני אוסטרלי': "
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 השלוחים: ואלו הם 

מ"מ קסלמן, פרץ חן, מ"מ גולדברג, מ"מ גורעוויטש, יצחק אהרן אקסלרוד,  
ישראל בעלינאוו, מרדכי ניומאן, יוסף וואלאוויק, אא"א לאזאר, יהודה ליב  

 פורסט, שאנאוויטש, יקותיאל אהרן גינזבורג.

מצו"ב מספר תשובות מכ"ק אדמו"ר שליט"א למספר אנשים פרטים בזמן 
 שתוכנם שייך לרבים: האחרון,

לר"פ הכהן שי' פלדמן, סינדי אוסטרלי', יום א' מחרת ש"ק ויצא י"ב כסלו 
 ה'תש"נ שכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שחסר לו חיזוק יתירה ובפרט עתה: 

אם ההתוועדות דשבת זו והר"ד של התוועדות דשבת שלפני"ז אינו מחזקו איני 
 יודע מה מחזקו ובפרט שזה שנת ה"מ". 

כסלו ה'תש"נ להרשד"ב שיחי' וולפא ק.ג. אה"ק, בענין החובות הרבים   א' יב
 שיש לו: 

  מוסיף ותיכף    –בטח יודע שזה כו"כ שנים שמידי פעם נמצא במצב כזה ומשלם  
 בהפצה ונחדש חוב וכו' והזמ"ג ובמיוחד שנת הארבעים וכו' אעה"צ. 

 ". הסכמה וברכהעש"ק תולדות עבור בנין הספרי' "

 והפרטים:  770ין נתולדות עבור הרחבת בעש"ק 

 הסכמה וברכה, אין דרך לכתוב לי פרטים כי אין זה מקצועי, אעה"צ. 

 כל טוב ובשו"ט בגו"ר
 ד.מ.

אינה ]...[  מכתב לרבי שמצד עווזנערפנ"ז שבוע שעבר כתבה אמו של הת' ש
מה לעשות,    ושאלה רוצה שיסע בנה לשליחות, ומצד שני יש הענין דשליחות וכו',  

 וענה הרבי:

 ."השליחות כאן בעש"ק אחר חצות וכיו"ב אזכיר עה"צ "

 §§§ 
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 יום שלישי י"ד כסלו ה'תש"נ, ב"ה
 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

MIMUSH No. 14 

 לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
 גוט יו"ט!

אדמו"ר שליט"א לעבר  ( פנה כ"ק  6:30אחר תפלת מנחה וערבית )בערך בשעה  
 הקהל ואמר )בזמן שהלך וירד לעבר הסטנדר דחלוקת הדולרים(: 

"אזוי ווי מיר האלטן בקיימא סיהרא באשלמותא און ביום שלישי שהוכפל בו 
 כי טוב וועט מען יעצט טיילן צדקה וכל המוסיף מוסיפין לו".

 וכשהגיע לסטנדר סיים: 

 ום שלישי שהוכפל בו כי טוב". "עס איז דאך קיימא סיהרא באשלמותא און י

 והתחיל החלוקת הדולרים למשך כעשר דקות. 

 חזקה את השירה "מהרה ישמע בערי יהודה". בבצאתו עודד 

 כל טוב ובשו"ט
 ד.מ.

 §§§ 
 

 קיימא סיהרא באשלמותא  –יום רביעי ט"ו כסלו , ב"ה
 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. –יסים ננת שהא ת י'ה

 ברוקלין נ.י.

15 MIMUSH No: 

 לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת

 שלום וברכה! 

בלילה האחרון האט אה"ת געשטורעמט בגו"ר כפשוטו למעלה מכל מדידה  
 והגבלה, כל כתה וכתה התוועדה עם הרבה משקה והרבה פארבייסן וכו'. 
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בשיעור ד' התקיימה התוועדות ב"זאל הקטן" דמתיבתא עם י"ב השלוחים 
 , חוץ מהשיריים דהחתונה של חן ועוד.$600לסידני ובהוצאות של 

ההתוועדות נמשכה עד אור הבקר במצב דלעילא ולעילא, באמצע הגיע נחמן 
 . למשך זמן קצר

 ועוד דברים מבהילים.   ]...[ מכל מדידה והגבלה למטההשתוללו באופן ד ]...[ 

ומפני כהנ"ל זכינו היום בזאל לפייערדיקע דרשה מאפרים פיקארסקי ויצא 
  בקריאה אודות ד' נקודות:

באם יעבור א' מתלמידי אה"ת על הגזירה דד' פעמים לחיים, בין בישיבה   א(
לא ובכל מקום שהוא אם נמצאים שם ב' עדים, ויגיע לידיעת ההנהלה    770-ובין ב

 צא מקומו עוד בישיבת אהלי תורה! מי

  בשעה  למחרת מתחיל הסדר שהוא מקום בכל התוועדות של מקרה בכלב( 
 וכדומה. , לבד מי"ט כסלו כרגיל 11:30

  משפיע  או מההנהלה משפיע  נוכחות בלא משקה עם  להתוועד  רשות איןג( 
 . ההתוועדות מסתיימת  המשפיע הולך וכאשר, עמו  להתוועד  ההנהלה שתאשר

.  11:30ד שעה וע משפיע בנוכחות ההתוועדות ל " צ הולדת הימי בענין ד(
 והאחריות בזה על בעל יום ההולדת. 

ונה בא' מהמכתבים לכתוב גם  חרהבקשה לאע"כ החדשות מאה"ת ]עפ"י 
 מהנעשה באה"ת[. 

]הי' רשות רק לשיעור   6:20הרבי נסע היום לאהל, מנחה מעריב לערך בשעה 
 ד' ללכת[. 

 מה נעשה ע"ד ה"קובץ דו"ח"? ועד מתי? 

]לאחרונה בהתוועדויות דבחורים )עם משפיעים…( מדברים ע"ז ווי קומט 
דאס אשר בשעה שהי' לאברהמ'ל … תשובה דימים אחדים וכו' וכו' האט מען 

שא שטיל. און ביז וויפל קען  זאון דא אי –ובצדק  – געשטורעמט בכל התוקף 
 ?![.מען דורכפאלן ל"ע. און פון וואו קומט אזא א קאלטקייט צו בחורים

לא לקחו   חבריהם באה"קאל יקחו זה לליבם מאחר ושפיץ חב"ד דכאן … ו
 צודקים כו'.   הםזאת לליבם כלל, גם 
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 אבל בחורים?! 

 אקוה שלכה"פ י"ל קודם הקובץ דכינוס השלוחים העולמי הכללי. 

", ולפלא גדול אשר מערבים שם ענינים שאין להם קשר  Kesherמה שלום ה"
כלל לפעולות התלמידים השלוחים, ולא רק זאת אלא שמערבים כבר את הגליון 
הראשון בפוליטיק וכו', אשר בפשטות זהו היפך רצונם של רובא דרובא 

 . [...]מהתלמידים השלוחים 

 כל טוב ובשו"ט בגו"ר
 ד.מ. 

ם כלל  ולפלא שלא הודיע. ייהשלוחים דאשען פארקוודיברתי ז"ע עם ידידנו 
 על פעולותיהם כו'.  ולא שאלום KESHERעל ה

 §§§ 
] 

 יסיםננת שהא ת י' היום שישי י"ז כסלו , ב"ה
 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

 ברוקלין נ.י.

16MIMUSH NO:  

 לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת

לפני העמוד יונתן האקנר, ומעריב משה קוטלרסקי, הרבי מנחה התפלל אתמול  
וממש רואים איך שהרבי   ,פונה פעמים רבות במשך התפלה לעבר הילדים שארף 

 אומר עמם "אמן".

 אחר תפלת מנחה פנה הרבי למהרי"ל ואמר "דולר'ן"! 

 הרבי ירד למטה והעמידו שם הסטנדר. 

התחיל לחלק וחנינא רץ  למהרי"ל הי' בכיסו חבילה קטנה של דולרים, הרבי 
לחדר להביא עוד דולרים, המהרי"ל הי' בלחץ גדול מפני שהדולרים עמדו להיגמר 
וחנינא עדיין לא בא, ואמר מאיר הארליג לעומדים מסביב: חברה ליידיקט אויס 
די קעשינעס פון אייערע דולרים זאל דער רבי האבן וואס צו טיילן! לפועל בדיוק  

 חנינא. כאשר נגמרו הדולרים בא
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שליח יואל שי' הבין העוברים לקבל דולר )מהחבילה הראשונה( הת' 
ניגש עפ"י ציווי המהרי"ל וז"ל: וואס האלסטו אפ דעם  ]ואיידעלמאן שז"ע הגיע 

 עולם, גיי שוין![. 

החלוקה ארכה לערך כחמש עשרה דקות, והסיבה לקוצר הזמן בחלוקות 
]אנשים נשים וטף[ לא מספיקים להגיע האחרונות מאחר והקהל דקראון הייטס 

 ר אין שיחה.אשואין עושים האזעקה כ

אומרים שהמהרי"ל בכוונה לא שם את הסטנדר מוכן לשיחה מאחר ואינו רוצה 
 שהרבי יעמוד ויאמר שיחה כאשר לא אכל כל היום וכו'. אבל יש מייק. 

 כריכות ברצועת התש"י הבקר בשחרית. 8עפ"י השמועה היו 

אט דכפ"ח: חתני המצוות אצל הוויז'ניצער ]ועמם בנימין על השער בל
 זילברשטרום, נפתלי רוט, והרב יעקב רייצעס אביו של החתן המצוות[.

ובכפ"ח: שהנ"ל הביע את גודל התפעלותו מכך, שחתן המצוות שהצטיין 
בידיעתו המופלאה ביותר, הוא בנו של הרה"ג יעקב רייצעס שליט"א רבה של  

ה שאליה נשלח בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א, להפיץ בה  המושבה יסוד המעל
כמו כן לא הסתיר את התרגשותו מחתן התפוצות, תלמיד החינוך תורה ויהדות. 

 החסידי בצרפת, שבת"ת "סיני" שבו הוא לומד מתחנכים כשש מאות ילדים כ"י. 

ד"ש מהת' השליח )הזוכה בגורל( יואל שי' איידעלמאן שסייע רבות בכתיבת  
 מכתב זה. 

 כל טוב ובשו"ט בגו"ר
 ד.מ. 

 §§§ 

 

 יסים.ננת שהא ת י'היום שישי אחר חצות, י"ז כסלו , ב"ה
 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

 ברוקלין נ.י.

17MIMUSH NO:  

 לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת
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 שלום וברכה! 

 החזן משה קוטלרסקי. –ז"ע נסתיימה תפלת מנחה עם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 . P.M 4:12הדלקת הנרות כאן בקראון הייטס: 

 . P.M 4:50קבלת שבת בשעה 

יום חמישי ט"ז כסלו, למערכת    –אתמול    –נוסח תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א  
 "בית חיינו" )כהנא(:מהחדשות 

 ובטח ימשיכו בזה וכל המפרט ה"ז משובח אזכיר עה"צ".  –"נת' ות"ח 

להרב י"ג מאוסטרלי' שהי' בביה"ר ענה הרבי )בערך בזה"ל(: ילכו מחיל אל  
 חיל יראה אל אלקים בציון בעיר אלקינו. 

דירות   48 –ברח' ניו יארק    –מול תחנת המשטרה    –נבנים עתה בקראון הייטס  
 חדשות. 

 מפני קדשות השבת נקצר. 
 טוב ובשו"ט בגו"רכל 

 ד.מ. 

 .דשבת זו ימהערות דאשען פארקווי מצו"ב מדור שונות

 §§§ 

 מוצש"ק פ' ויצא, ליל י"ט כסלו , ב"ה
 יסים ננת שהא ת י'ה

 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א.
 ברוקלין נ.י.

18MIMUSH NO:  

 גוט יו"ט!

 . 1:35פותחין בדבר מלכות, הרבי ירד להתוועדות לערך בשעה 

 יואל התחיל לנגן "פדה בשלום".
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"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" ערב שבת הי' טו"ב כסלו והיום   שיחה א':
 אותה וזהו'. ודרכי החסידות ללימוד ה"רח"י כסלו, שזהו ערב והכנה לי"ט כסלו 

דה דר"ה "תמליכוני עליכם", שממשיכים זאת ע"י יפוצו מעינותיך חוצה ועד הנקו
 שאין חוצה הימנה.לחוצה 

שעתה קוראים פרשיות ספר הישר שהולך על כל   ,הכל הרי קשור לפ' השבוע
 אבות סימן לבנים:  ה אבות שמעשהובפרט על  ,היהודים ועמך כולם צדיקים 

 נח: והתכלית היא    ,לכל לראש צריך לדעת אשר בראשית ברא אלקיםבראשית:  
ירידת  לך לך:  און דאס ווערט אויפגעטאן דורך    ,נייחא בעליונים ונייחא בתחתונים

וי' האליו  וירא:והכח לזה דורך  ,הנשמה למטה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא
מאה שנה ועשרים שנה חיי שרה: ונמשך ב ,שענין הראי' הוא תכלית ההתאמתות

אמותיו אלא שרה על כל  ובאופן דשרה לא שרי בד'    ,ושבע שנים בכל כחות הנפש
תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים … תולדות: ונפעל ע"י ואלה  ,העולם

  שולחים  אלא בזה מסתפקים ואין השלימות בתכלית היא העבודה וישלח:
 נשיא שלוחי אודות השליחות בענין לאחרונה וכמדובר ,העולם לכל שלוחים

מו בא לחצי כדור התחתון ושם התחיל היפוצו עצ דורנו שנשיא וכמו ,דורנו
מקץ:  ועד ל  ,שכל הענינים הם באופן דהתיישבותוישב:  מעיינותיך חוצה, ואז נהי'  

אליו יהודה גישה לעצמות ומהות, קשור לשם ויגש: ועד ל  ,קץ הימין וקץ הימים
חיים נצחיים, ועי"ז משלימים את ויחי: הוי' דיהודה מתחיל ביו"ד ונגמר בה"א, 

שזהו החידוש דמ"ת   ,הכוונה דדירה בתחתונים שעושים את התחתון לעליון
 והרי יש מ"ת כל יום מנותן התורה. ,שבטלה הגזירה

וצריכים להחליט החלטות  ,דתורת החסידותהגאולה די"ט כסלו היא גאולה 
והחלטות בקשר לעריכת התוועדויות הלילה מלוה מלכה   ,טובות במשך שבת זו

וכפי שראו אצל רבותינו נשיאנו שהעיקר הי'  ,ומחר במשך היום ומחר בלילה
עם  ולקשר את ההחלטות  ,במוצאי י"ט כסלו, וי"א מאחר והיתה הגאולה בפועל

"ט כסלו הוא יפוצו מעיינותיך חוצה שעי"ז באה הגאולה  מאחר וענין י הגאולה
ובפרט שההחלטות בציבור שציבור ר"ת צדיקים בינונים  ,האמיתית והשלימה

וההיפך מזה, כמבואר בארוכה בקונטרס החלצו, והגאולה די"ט כסלו קשורה 
ברבים היו עמדי, ועד שאנשי   –נתינת טעם  –לפדה בשלום נפשי מקרב לי כי 

רה וגמ"ח ומתפלל עם הציבור  ואבשלום התפללו לנצחונו של דוד, וכל העוסק בת
כאילו פדאני לי ולבני מבין האומות שהם הג' עמודים שעליהם העולם עומד, 
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ובפרט שזוהי שנת ניסים במילא מוסיף הצלחה להמשיך ההחלטות במעשה  
כמובן באופן דצניעות כמו הי'   ,ים וטףבפועל. ההתוועדויות צ"ל לאנשים נש

 בביהמ"ק. 

נייחא בעליונים ונייחא נח:  '  שיהי  בכדי  ,התורה  בשביל  נברא  העולם בראשית:
כפליים מאחר והוירא בא וירא: ב' הליכות, לך לך: בתחתונים בגו"ר בכפליים, 

הענין תולדות: אחר וכרות עמו הברית במילא זוהי ראי' גבוהה מהראי' דלפני"ז, 
לצאת למעלה ממדידה ויצא: דכפליים יעקב ועשיו וכמו שעשיו אמור בפרשה, 

הולך על הגאולה  ויגש: … וישב לשלוח שלוחים לכל העולם, וישלח: והגבלה, 
לה וענין הגאולה ובאופן דאחד פענינם ענין התכפי הידוע שיוסף ויהודה שניהם 

 …ויחי:  באחד יגשו ואסור להפסיק בין גאולה לתפלה. 

פנה לקבוצת אורחים מטורונטו שעמדו בצד מערב דביהכ"נ )ליד  שיחה ב': 
בחיוך רחב   –מקומו של משה( ואמר להם: … ושיאמרו לחיים, אח"כ הורה להם  

 לנגן ופרצת, וניגנו כל הקהל ופרצת.  –

כרגיל בהתוועדויות כגון אלו יעלו למעלה אלו שהעמידו קנקני  שיחה ג': 
וה, ובפרט הקשור עם בנין חדש שע"י משקה ויכריזו, ומצוה לפרסם עושי מצ

הקשור עם ספרים של נשיא דורנו וספרי' שאני מחותן בזה,   ,אגודת חסידי חב"ד
באופן דהרחבה,  –אשר קדושה אינה זזה ממקומה  –הנבנה במקום דנשיא דורנו 

 ומהם יראו וכן יעשו בכל קצוי תבל. 

עבור התוועדות הרבי חילק משקה היו בקבוקים רבים, הגבאי פינסאן לקח 
קומען אין צייט ורבינו שליט"א בראשנו"   ןוסיים "אלע זאל  9:30- ב  770הלילה ב 

ר' זלמן גורארי' קם ממקומו כדי  ]וענו כל העם אמן. לא עלו לקחת לאגוח"ח 
לקחת בקבוק להנ"ל, וא"ל המהרי"ל: מ'האט ניט צוגעשטעלט במילא זאלסטו  

 זיך זעצן[.

לנגן ניגון הקפות לרלוי"צ ז"ל, ועודד  אחר חלוקת המשקה התחיל הרבי 
השירה בחזקה בתנועות הראש, ולפתע פתאום עמד הרבי מלא קומתו ורקד על  
מקומו בשמחה גדולה ועצומה כאשר פונה לכל הצדדים )פונה בכל גופו, דהיינו 

ומחא כפיים בחזקה ובחיוך על הפנים משך  ,שעמד לגמרי לכיוון מזרח ומערב(
 יישב עשה התנועה הרגילה כאשר מנופף בידו הק'. כל הזמן, ולפני שהת
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הרבי התחיל לאכול המזונות, וכאשר עדיין ניגנו ניגון הנ"ל, עלה אל הרבי 
הר"ר יוסף שי' נימוטין )ששימש את רלוי"צ באלמא אתא( כאשר בידו כוס יין 

כוס  הגפן ושהחיינו )בשם ומלכות( בקול רם, הרבי הורה לשתות הובירך  ,מלא
דיינע  הפנים )מאחר ורצה מיד להתחיל לדבר(, ואמר: רבינקע!  בחיוך על

קינדערלאך )והסתובב והראה על הקהל( האבן מיר געבעטן צו בעטן דעם רבי'ן  
אז מ'זאל פארברענגען י"ט כסלו מיט דעם רבי'ן, אנדערע האבן געבעטן אז דער  

  – זיי האבן ניט געפונען א אנדער גדול ישראל ווי מיר  –רבי זאל זאגן א מאמר, 
האב איך זיי געענטפערט אז דער רבי ווייס אליין וואס צו טאן, אבער 

 .און גיט מיר א שטיקל מזונותפונדעסטוועגן בעט איך בשם דעם גאנצן עולם! 

דו האסט שוין געענטפערט פאר מיר, איך נתן לו הרבי חתיכת מזונות וא"ל: 
 אן ווי איך פארשטיי!וועל ט

אמר הנ"ל לרבי: אויב אזוי גיט מיר נאך א שטיקל פאר דעם ענטפערן דעם  
 תירוץ, נתן לו הרבי עוד חתיכה, והוסיף חתיכה שלישית. 

 מיד כשירד הורה הרבי לטלשבסקי לנגן יהי רצון.

 מנחה, הרבי עלה לשלישי, ניגנו שים שלום.

הפירמידות הושיט ילד לרבי את ידו לגוט כאשר ירד הרבי אחר מנחה ליד 
 שבת, הרבי תפס את ידו ונענע אותה בחזקה.

ל, הרבי אמר הקדישים )בקדיש בתרא אמר הרבי ומעריב למטה בזאל הגד
ב"פ: קדם אבוהון(, הבדלה ע"י בלומנפלד מהמפיץ, ברכה אחרונה עשה בעמידה  

 והורה הרבי שישב.

 גוט יום טוב
 ות ודרכי החסידות לשנה טובה בלימוד החסיד

 תכתבו ותחתמו

 נ.ב.
 ת"ח על השמעת השבע ברכות מ"אנסערינג מאשין". 

] 

 §§§ 

] ]] 
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 יסיםננת שהא ת י'הב"ה, יום ראשון י"ט כסלו 
 שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

20MIMUSH NO:  

 לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת

 גוט יו"ט!

, לא הי' קהל גדול כלל  770- התהוועדות חסידית באתמול בלילה התקיימה 
לפי ערך ההתוועדויות הקודמות דחודש זה, המנחה הי' הגבאי ר"י פינסון 
שהתחיל באמרו: "זינגט א ניגון מ'וועט אנהויבן פירן דעם טיש". פתח את 
החגיגה הת' יוסי דזייקאבסאן בחזרה, אחריו סיפר ר' מאיר אבצן ב' סיפורים 

ונקודת  , ריו לייזער ננס שסיפר סיפור אשר נדפס לאחרונה בכפ"חולאח ,ארוכים
  , הסיפור הוא אשר רלוי"צ ז"ל הראה לו את הרבי לומד בחדרו ביאקטרניסלאוו

ולאחריו דיבר הר' זלמן גורארי' אודות מה שהרבי  .ואמר שעוד יפיק תועלת מכך
קודמים צו  שאין צריך לעבוד קשה כבדורות ה ,עשה קל יותר את העבודה לדורנו

זיך אנכאפן אין דעם רבינ'ס קלאמקע. ור"י פינסאן רצה להסביר את דבריו של ר'  
אחריו דיבר ר'  .והתחיל לנגן פדה בשלום וכו' ,זלמן גורארי' והפסיקוהו באמצע

ולימד ניגון אודות משיח צדקנו. כמו"כ דיבר הר' דוד רסקין   ,אברהם חן מאה"ק
היל קהילות, שהי' צריך לרדת שלג ולפועל  אודות הנס דתהלוכה דשבת בבקר להק

בתיהכנ"ס ויש מספיק    1000ואמר אשר ישנם בנ.י.    ,לא ירד, וכל הקהל מחא כפיים
 אחריו דיבר המשפיע ר' יהושע קארף. ולאחריו עוה"פ ר"י פינסאן.  .עבודה לכולם 

באה"ת התוועדו עד אור הבוקר, בתחלה התוועדות כללית )אלי' חיים( ואח"כ 
 בחובבי תורה התוועד ר' יואל. בכתות. 

כריכות ברצועת התש"י, בחזרת הש"ץ למד הרבי    7הבקר היתה התפלה כרגיל,  
 משניות ליארצייט. קדישים וכו'. הרבי נוסע לאהל. 

 ודאי קיבלתם אתמול המודעה דצאתכם לשלום לזלמן אבלסקי ומשה סלונים. 

 §§§ 
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 יסיםננת שהא ת  י'הב"ה, יום שני כ' כסלו 
 הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. שנת 

 ברוקלין נ.י.

21MIMUSH NO:  

 לידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא צרפת

 גוט יו"ט!

 הרבי נסע היום לאהל. 

אתמול בלילה התוועד ר' יואל כהן ב"קרעטשמע" אצל ליוי עם ה"עלטערע 
אברכים אשר  ודיבר בחריפות אודות מה ששמע לאחרונה מכמה  770-" דםבחורי

כאילו ישנה תנועה של סילוק של הרבי מאתנו, בתחלה הפסיקו היחידות פרטיות 
ועתה ההתוועדויות וכו', והתשובות של הרבי "כעצת ידידים מבינים" או "כעצת 

ואדרבה זוהי עלי'   ,רופא ידיד" וכו', ואמר שזוהי דעת כוזבת ואפיקורסות רח"ל
דהתנשאות וסילוק אלא זהו המשכה עד  בעילוי אחר עילוי, ולא העלאה באופן 

למטה מטה, בתור הכנה לביאת המשיח שהבשר עצמו יראה אלוקות פועל הרבי 
בעולם שהעולם עצמו זאל דערהערן די כוונה, ]זהו פשוט שכאשר שולאים את  

ניתוח, אי"ז שלרבי יש יש רוח   –ל"ע    –הרבי שאלה אם לעשות ביזנעס או לא, או  
אלא מאחר והרבי הוא רבי  ,הרוח הקודש לענינים אלו הקודש ומנצלים אנו את

ויודע מה הכוונה, וזהו מה ששואלים את הרבי אם ביזנעס זה הוא שליחותי או 
היינו שהרבי   ,לא, ועד"ז בשאר הענינים[, וזהו הפי' שהרבי שולח לרופא או לידיד

 ממשיך הכוונה העליונה ברופא ובידיד. 

חות של הרביים הקודמים דובר שהאויפטו וזהו האויפטו של י"ט כסלו: דבשי
של אחר פטרבורג זהו המשכה עד למטה מטה ביותר, אך עכ"ז עולם ואלוקות הם 
ב' דברים נבדלים, אצל הרבי מוצאים את הביטוי שהאויפטו של י"ט כסלו שעולם  

 עם אלוקות הם דבר א'. וכפי שדובר בשיחה של ליל כ' כסלו. 

שצריך זה  שמה י' סברא אצל בחורים כמו"כ דיבר אודות זה שהיום נה
ובמילא   ,והלימוד זהו זייטיקע זאך עד שיוצאים לשליחות ,"דורכפירן די כוונה"

 אין לומדים כראוי, ושלל זה בתכלית. 
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הבחורים תבעו ממנו יותר שיעורים, ושיעורים בהמשכים וכך יהי' לבחורים  
בחורים  יותר געשמאק בלימוד החסידות וכו', ואמר שה"פאקט" שכאשר

מעוניינים ללמוד קאכט מען זיך אין לערנען בין אם זה המשכים ובין אם זה 
 משא"כ כו'. ,מאמרים אחרים

והציע המשך שבועות  – ךלפועל סוכם אשר כל הבחורים ילמדו אותו המש 
תרס"ה שהמעלה בו שכל ההמשך מדובר בענין א', הביאור על המשכת סדר  

יואל יאמר ב"פ בשבוע במאמרי כ"ק  השתלשלות באדם ובעולמות למעלה. ו
וכבר הכינו רשימה של המאמרים שעליהם   ,אדמו"ר שליט"א מסה"מ מלוקט

והוא  ,בכדי שהבחורים יוכלו ללמוד קודם המאמר ,יאמר את השיעורים הבאים 
 כבר לא יצטרך להתחיל ללמוד את המאמר בשיעור נאר רעדן טיפער וכו'.

 ]דא"ג: במשך ההתוועדות ישבו חיים שאול לימינו וגרשון לשמאלו[.

 התוועד ישראל פרידמאן והי' לו קהל גדול וכו', והי' בגילופין.  770-ב

 §§§ 
 

 ב"ה, מוצש"ק פ' וישב, מבה"ח טבת, נר ב' דחנוכה, 
 יסים, שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א.ננת שהא ת י'ה

 ברוקלין נ.י.

23MIMUSH NO:  

 צרפתלידידי הת' השלוחים תות"ל ברינוא 
 – פנימי!  –

 א פריילאכע חנוכה! 

 . 4:15הדה"נ כאן בנ.י. בעש"ק האחרון הי' בשעה 

 [. 12:30ודאי כבר ידוע לכם אשר ביום שישי נסע הרבי לאהל ]בסביבות השעה  

כל השבוע מאחר ויוד'ל לא מרגיש –, ]בנימין נהג, )4:05הרבי חזר בשעה 
 טוב( וכן הי' טראפיק בדרך[.
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ירד יהודה   4:08הזאל למטה הי' מלא בקהל שחיכה לתפלת מנחה, בשעה 
ורצו ונדחפו  המיכאל והעלה את הסטנדר, הקהל הבין שתפלת מנחה תהי' למעל 

 וכו' וכו'.

נפתחה דלת   4:10פתוחה, המהרי"ל עמד שם, בשעה ה הדלת של געה"ת הית
 חדרו של הרבי והמהרי"ל רץ פנימה, ונסגרה דלת געה"ת.

נפתחה הדלת, הרבי יצא במהירות כשאחריו המהרי"ל ונכנס  4:13בשעה 
 למנחה.

אחרי זה נרות  בשלשה דקות אלו שלפני מנחה הדליק הרבי נרות חנוכה ומיד
שבת, המנורה עמדה בתוך החדר, קצת בפנים, באופן שהדלת נסגרה בלא שהי'  

 צורך להזיז את המנורה.

כאשר נכנס הרבי למנחה הניח את הסידור והביט על השעון שהורה על השעה 
4:13 . 

 )המהרי"ל נשאר בחוץ(.

 על יד ימינו של הרבי היו סימני שעוה.

תפלל במהירות עצומה, תפלת שמו"ע של  החזן הי' שד"ב שאנאוויטש שה
 הרבי היתה במהירות הרגילה.

( ישב הרבי ואמר מתוך בדיוקשניות  35-דקות ו 2בחזרת הש"ץ )שארכה 
 הסידור הנרות הללו. 

הארון של  )מיד אחרי הקדיש שלם הסתובב הרבי לימינו, לצד הדרומי, 
הסידורים הי' ריק ושם עמדה מנורה קטנה ממבצעים(, החזן שלום לייב 
אברהמוביץ בירך והדליק את המנורה, הקהל שר במהירות עצומה הנרות הללו 
כשאר מנצח על השירה שלמה קונין, )בנימין הי' מאד עצבני על זה מאחר ולא  

בהקדמה של השיר רצה שישירו )כנראה שעדיין לא ידע שהרבי כבר הדליק([, 
הביט הרבי על המנורה, וכשהתחילו לנגן את המילים הנרות הללו הסתובב הרבי 

 כיסה   הרבי,  הללו  בהנרות  פתוח'  הי  הסידור  –  כפי שעומד בתפלה  –חזרה לסטנדר  
 הללו  הנרות  אמר  הרבי  אם  לראות  אפשרות'  הי  שלא  באופן   פיו  על  הימנית  ידו  עם
 . לא או
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הדלת של הזאל הקטן כדי שגם הקהל העומד בחוץ  ]מהדלקת הנרות פתחו את  
 יוכלו לראות[. 

- שלמה קונין הדליק ב)להדליק הנרות.  ווהקהל רצ 4:23הרבי יצא בשעה 
770) . 

  ליל שבת קודש:

בשבת זו יש יארצייט לשלמה קונין ולייבל מאצקין וחילקו ביניהן התפילות 
בניגון "על ניסיך ועל דש"ק, בקבלת שבת הי' החזן שלמה קונין, לכה דודי 

 נפלאותיך". 

 כמו כן כשהרבי נכנס ויצא בתפלות ניגנו "על ניסיך". 

בדיוק, החזן אהרן לייזער צייטלין )ראש הקבוצה  8:30- לתהלים נכנס הרבי ב
של מאה אורחים )!!( מצפת(, הרבי אמר את כל התהלים בציבור ובעמידה, ואמר  

 י עשר.רק את היה"ר האחרון, תהלים נגמר קצת אחר

החזן דשחרית הי' לייבל מאצקין, בקל אדון עוד לפני שהספיק להתחיל לנגן 
התחיל שלמה קונין לנגן קל אדון בניגון שמחה דשמח"ת. והרבי כרגיל חיזק בידו 

 הק'. 

בהלל התחיל מספר ניגונים וכן הללו את ה' כל גוים אבל הרבי עשה עם היד  
 רק בקלי אתה. 

ים, )ב"צ קארף ומ"מ לו ועוד א'(, וכן ר' זלמן בקריה"ת עלו לתורה שלש חתנ
 לרגל יום הולדתו בש"ק זה.  –גורארי' 

 בהגבהה הא' הרבי ניגש לקצה בימתו והביט לעבר הס"ת.

למוסף ניגש שלמה קונין בניגון יו"ט, ממקומו הוא יפן ברחמיו ניגן בניגון 
שלום ר ניגנו שים שד"לכתחילה אריבער" כאשר הרבי מעודד את השירה, כא

 כמה דקות.  –עודד הרבי בחזקה במשך זמן ארוך 

בין התפילה להתוועדות זכינו לשמוע מבחר ניגוני עדות המזרח מפי האורחים 
 .ו "ת צפת ק"מעיה החשובים

את הר"ד דההתוועדות מסתמא תקבלו יחד עם מכתב זה, הרבי ירד בשעה  
 כשעה ורבע , כאשר נכנס הרבי ניגנו "על ניסיך", שיחה א' ארכה 1:35
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(, בכלל יכלו לשמוע את כל השיחה באופן ברור, מהענינים המיוחדים 1:45-3:00)
ששיחק  –מייסד ישיבת תו"ת  –שבשיחה הי' על ניטל אשר ראו אצל אדמונ"ע 

בזה  ףבליל ניטל עם בנו ממלא מקומו במשחק ה"שחמט", שענין זה מוסי
שאוה"ע רואים את חכמת ה"עם חכם ונבון", וכן דער רבי דער נשיא פלעגט 

 שפילן וכו'. 

וכן דיבר הרבי על תמונות רבותינו נשיאינו שמוסיף ב"והיו עיניך רואות את 
מוריך", שאדמונ"ע לא רצה שיקחו ממנו תמונה ופעל זאת, אך כאשר היו צריכים  

ר שיקחו ממנו תמונה בשביל זה, ובזכות לעזוב את המדינה והי' צריך ניירות אמ
זה זכינו שיש לנו תמונה מאדמונ"ע, אף שאין תמונה מהמהר"ש ומאדמה"א, 
מהצ"צ ישנו המעשה דהציור וכו', ומאדמה"ז עשו הציור מסתמא נגד רצונו 
)במאסר?(, ומהמגיד אין לנו תמונה, וכן מהבעש"ט, והציור המפורסם אינו 

 מהבעש"א אלא ממורו ורבו…

כאשר דיבר הרבי בשיחה על המנורה דביהמ"ק שהיתה דולקת כל היום אמר 
הרבי: מראה באצבעו ואומר זה עאכו"כ שאפשר עתה לראות את המנורה, והביט 
לימינו לעבר המנורה )שעל בימת כ"ק אדמו"ר שליט"א(, כל הקהל שעמד בצד  

הרצפה(,  זה קפצו למטה כדי שלא להסתיר לרבי, )היכן שאני עומד נשכבנו על 
והתכופף קדימה    ור את המנורה, לבסוף קם הרבי מכסאואך הרבי עדיין לא ראה בר

וענה   "אוואו איז די ליכט?"והביט לעבר המנורה, ושאל את המהרי"ל בתמי': 
  והמשיך  כסאו על והתיישב" "ליינגע ליכט!: ואמר הרבי?!" שבת" המהרי"ל:

  שבת   נעקסטע  פאר  אבער  געכאפט  ניט  זיך  גבאים  די  האבן   שבפשטות  השיחה  את
 בלי   ל"כהנ)?( )  אמנו  שרה  ביי  ווי  פונקט  הבדלה  ביז  ברענען   זאל  עס  ןזע  מען  זאל

 והשיחה המשיכה עוד כרבע שעה(.  2:45(. )הרבי קם בשעה וכלל כלל אחריות

הרבי שתה כשלשה רבעים מכוס היין אחר שיחה הא', ניגנו איזה ניגון )התחילו 
 שניאורסאהן( והרבי חיזק בראשו מעט.מענדל 

אח"כ פנה הרבי לעבר קבוצת האורחים והורה להם לומר לחיים וצעקו לרבי  
 לחיים וכו', אח"כ אמר שכנהוג ינגנו האורחים "ופרצת".

הרבי פנה לעבר האורחים ובידו השמאלית חיזק בתנועות חזקות מאד את 
 השירה.
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יד ימינו, ולאח"ז מחא כפיים בשני אח"כ פנה הרבי לימינו וחיזק את השירה ב
 ידיו הק' בחזקה. 

פנה הרבי להקטן שבילדי    –כאשר הקהל עדיין מנגן את הניגון    –בהמשך לזה  
שארף וא"ל לומר לחיים, נתנו לו לחיים, ואחיו הגדול אמר עמו את הברכה מילה 
במילה כאשר הרבי מביט לעברם משך כל הזמן, כשאר סיים לומר הברכה הורה 

והגיש לו הרבי חתיכה גדולה   ,החמיץ פניוללו הרבי לשתות, כאשר גמר שתות 
 של מזונות.

 והניח לידו על השולחן.  ,חתיכות מזונות ועטפם במפיות  אח"ז לקח הרבי עוד

  , ר עוד שיחה אודות "עד מתי", אחר השיחה זעק הקהל עד מתיאמהרבי 
 , וכאשר התחילו לנגן את הניגון עשה הרבי מיד בחזקה בב' ידיו הק' לכל הכיוונים

  וחיפש את ר' יוסף נימוטין והורה לו בחיוך לומר לחיים, אח"כ הסתובב לשמאלו 
וסימן לר' אברהם חן בתמי' מדוע אינו אומר לחיים, הנ"ל שתה קצת, לאח"ז הורה 
הרבי לא' ליפשיץ מירושלים לומר לחיים, במשך זמן זזו קצת מזונות הנ"ל שעל 
השולחן והרבי לקחם וקרא ליוד'ל ונתנו לו באמרו לו: "רפואה שלימה". ומיד  

 חיזק השירה עוה"פ.

חלוקת המשקה, כמה עלו ולקחו משקה.  אח"ז אמר הרבי שיחה קצרה על
 )שלמה קונין לקח משקה עבור כינוס השלוחים דקאליפארניא בערב ה' טבת(. 

 הרבי התחיל לנגן ניגון הקפות לר' לוי"צ ז"ל. 

וכאשר ראה שאינו הורה ליואל להתחיל    ,אח"ז חיפש את טלישבסקי משך זמן
 שיבנה ביהמ"ק )בלי יה"ר(.

, החזן במנחה הי' לייבל מאצקין, בשים שלום  3:40- ההתוועדות הסתיימה ב
חיזק הרבי את השירה בתחלה לשמאלו, אח"כ לעבר ילדי שארף, ולאח"ז 

 ואח"כ לצד שמאל בחזקה שלא כרגיל )לא על הסטנדר(.  ,לעומדים לפניו

]...[ 

 כאשר יצא הרבי התחיל שלמה קונין לנגן "דידן נצח".

, אחר ויהי נועם ואתה קדוש כו' הדליק  5:25למעריב ירד הרבי בשעה 
אברמוביץ את הנרות, הרבי הביט משך זמן על הנרות , כאשר ניגנו "בם בם" שר 
הרבי עם כולם, באמצע שר קצת עם הילדים של שארף, ומ"וכל שמונת ימי  
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ליד  חנוכה" שר הרבי את המילים, ב"על ניסיך" התחיל הרבי למחוא כפיים, 
המנורה עמדו ילדותיו של אברמוביץ והרבי הורה להם למחוא כפיים, הם לא 

וא כפיים, וכאשר עדיין לא הבינו ניגש  ח"ל הורה להם גם הוא למיהבינו והמהר
והרבי חייך   ,המהרי"ל ותפס את ב' הידיים דהילדה הקטנה ומחא עמה כפיים 

טנדר המשיך למחוא והמשיך למחוא אליהם כפיים, כאשר הרבי הסתובב חזרה לס
קצת כפיים, )בכלל לקח זה זמן קצר לפי ערך(, )בתחלת ניגון הנרות הללו משך  

 והשעין על המשענת את ידיו הק'(.  ,הרבי אליו את הכסא

ביום שישי הגיע לספריית אגודת חסידי חב"ד טראק עם ספרים מספרי' אחת 
 מקאליפארניא. 

ערן פארקווי את הפרסומת איסט -כן תלו על התחנה של האטובוס בקינגסטאן
כאשר לעת ערב נדלק החשמל והאירה  ,של צא"ח דאה"ק על חנוכה בתחנות

 הפרסומת את רחובה של עיר באופן דפרסומא ניסא וכו'.

פרסומת הגדולה הנ"ל תולה גם במשרדו של המהרי"ל כבר משך שבוע והרבי 
 ראה זאת כאשר יצא לאהל וכו'. 

פרצה אש במשרדו של המהרי"ל )מהכיריים  11:00בליל ש"ק בערך בשעה 
ולבסוף כיבו זאת וכל הקומה התמלאה בעשן וכו'  ,770של הבישול( והריח בכל 

ופתחו כל החלונות כדי שיתאוורר וכו', ובפשטות גם אצל הרבי בחדר הי' עשן  
 אך כפי הידוע הרבי לא יצא מחדרו.

 כל טוב ובשו"ט בגו"ר
 ד.מ. 

נת' ולא עלתה בידי לענות עליו קודם הש"ק,    ףהדחוס'  ק ה'פאלאברהמ'ל שי':  
מפי קאזימינסקי שמעתי אשר בתמונה של מנורת הרבי הריי"צ השמש עומד בצד 
שמאל, נח שמחה פאקס ראה את המנורה שנה שעברה רק שני' א' ולא יכל לשים 

, וכן אשתדל לברר כיצד הוא  ה ליבו לפרטים אלו, אשאל את אבי בענין בע"
 אד"ש. במנורת כ"ק 

 §§§ 
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 כ"ט כסלו,  –ב"ה, מוצאי יום ד' 
 א' דר"ח טבת "חודש הנצחון"

 נר שישי דחנוכה
 יסים, ננת שהא ת י'ה

 . א"שליט המשיח מלכנו ק" כ לנשיאות  הארבעים שנת

 לכבוד ידידי הת' השלוחים דצרפת שיחי' 

 ]בכל מקום שהם!![ 

 א פריילאכן חנוכה! 

הנני להעתיק תשובה מהרבי משבוע שעבר לרב א' מאנ"ש ]שכתב בנוגע 
להרבנים דהשכונה, וכן שהוא חושב שצ"ל רב ראשי בחב"ד[. הרבי שאל  
המהרי"ל אם פירסמו, והלה ענה שלא )משום שזה תשובה פרטית(, והרבי ציוה  
לו שיפרסמו. המהרי"ל אמר לרבי שאם ידבר ע"ז בנוסף לפרסום התשובה, אולי  

"איך האב שוין גערעט איך ווייס וויפיל  )התוכן(  אז יפעול וכו' וכו' והרבי ענה לו  
מאל, און ס'האט גארניט געפויעלט!", וע"כ פירסמו המהרי"ל, וזה נוסח 

 התשובה: 

הנני שבע רצון מועד הרבנים דהשכונה שליט"א ויאריכו ימים ושנים   כפשוט"
שכונה ולא בעולם( ומעולם לא  אין רב ראשי בחב"ד )לא ב כפשוטעל ממלכתם, 

 הי'".

ננסה לכתוב לקמן קצת מהנעשה כאן בכל הענין דהווידאו העולמי וכו', כאן  
[ הי'  770-]להראות הווידאו ב 770- ר והקשר בין האולפן לחראו הכי פחות מא

 דפוק מאד. 

עם מחיצה כמובן( ראו את הווידאו באולם דאה"ת    –קהל גדול )אנשים ונשים  
בג'ואיש סנטר וגם שם התנתק חלק באמצע, וכמו"כ הי' למעלה בהזאל הקטן שתי 
מסכים, א' מחיים ברוך שהראה כל הזמן על הרבי, וא' מה"כייבל", אני זכיתי ב"ה  

 ולראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך כל הזמן. 770להיות ב

תחילו להכין את הביהמ"ד למטה את הספסלים וכו'  אתמול בלילה כבר ה
והוסיפו גם את הספסלים של בראכשטאט,    770בספסלים של    770ומילאו את כל  

 ובאמצע נשארה הבימה בשביל המצלימות.
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 לפני התפלה כבר עמד בחוץ הטראק של הטלויזי' עם הצלחת ]אנטנה[ על הגג.

וממש במקום שנשאר פנוי כאשר נכנס הרבי הבקר לשחרית הי' שביל צר מאד  
בין סוף הספסלים לארונות של הסידורים והתהילים, הרבי הלך עד הקיר המזרח 

 פנה ימינה לכיוון הבימה של התפלה, מאחר והי' מלא ספסלים עד המזרח. םוש

אחר שהרבי יצא מתפלת שחרית היתה הכרזה של הגבאי זאב כ"ץ בשם ועד  
ואלו האוחזים באמצע התפלה שימשיכו   ,דקות  15המסדר לרוקן את ביהכ"נ תוך 

 להתפלל למעלה. 

נכנסו העובדים של הלויין והטלויזי' כדי להכין את המאורע, במנהטן  770-ל
היו הלל דוד קרינסקי ור' י.ב. פרידמאן שתפקידם הי' לבחור מתוך כעשרה מסכים 

  פרידמאן ' שי מאניס והרבלהראות לעולם, וכן הרב שמואל קאפלאן )מערילאנד(  
 .התירגום בשביל  שם היו( מינעסאטא)

)ראה בה"מפה"(, היו התמימים י"י  770על הבימה של המצלמות ב
 שטערנבערג וכ"ץ שי' עם אזניות וכו' וכו', וזה הי' מאד קנאקעדיק, וק"ל. 

התחיל ויכוח היכן להניח את  .הילדים 770- התחילו להיכנס ל 1:30משעה 
עד שקראו למהרי"ל   , המסך בשביל הרבי, חיים ברוך אמר כך ואחרים אמרו כך

משום שלכתחילה הביאו מסך קטן   ,שאמר שצריכים מסך גדול יותר בשביל הרבי
(, ולקחו א' המסכים שהי' מיועד בשביל הילדים )היו עוד עשרה מסכים 13)בת "
ועוד שתי מסכים היו בעזרת נשים    .בשביל הילדים(  –חוץ משל הרבי    –(  25)בת "

 באיסטערן פארקוויי.

בעזרת נשים דקינגסטאן הי' בתחלה מלא בחורים, אח"כ גירשו אותם ומלאוה 
 בילדים, אך הבחורים נדחפו חזרה במשך הזמן.

 התחילה התזמורת של אלי ליפסקר לנגן.  2:15משעה 

 (. 13)"להרב הכט הי' המסך הקטן הנ"ל 

ירד הרבי, )ניגנו על ניסיך(, כשעבר את הארון קודש עמד שם   2:50בשעה 
המזכיר ר' נ. מינדל, הרבי חייך אליו חיוך רחב, ושאל אותו "שוין אלס בסדר?"  
]כנראה שלאחרונה לא הרגיש בטוב[, וכשעלה לבימה הסתובב לעבר הקהל כרגיל  

 לפני התפילות ובחיוך רחב.

 התפלל ר' משה שי' קאטלארסקי. תפלת מנחה 
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באמצע אשרי הסתובב הרבי והמהרי"ל ניגש לרבי שאמר לו משהו, המהרי"ל 
 הנהן בראשו ופנה לאברהמ'ל. 

מיד לאח"ז הסתובב הרבי לשמאלו ועודד כו"כ פעמים את השירה בידו 
 השמאלית. 

 הרבי שר אשרי עם כולם, וגם עודד בידו הק' על הסטענדער. 

כן אחר עושה שלום הביט הרבי לעבר העומדים ליד ארון בסוף החצי קדיש ו
 הקודש. 

- בסיום חזרת הש"ץ הרבי דפדף בסידורו להנרות הללו, התפלה הסתיימה ב
3:05 . 

הרבי הסתובב אצל הסטנדר הרגיל )של התפלות( לעבר הקהל, המהרי"ל ניגש  
שני ואמר שיהי' יותר קל לראות את המסך מהסטנדר השני, והרבי ניגש לסטנדר ה 

 עם הסידור )סגרו לפני שפנה להסטנדר השני(. 

 פתח את הכינוס הרב הכט באמרו שנתחיל עם הפסוקים:

 את הפסוק הראשון אמר ילד מליובאוויטש ישיבה והרבי אמר כל מילה אחריו, 

 את הפסוק השני אמרה ילדה מבית רבקה דכאן. 

ביטו לאח"ז כיבד ילד ממאסקווא לומר את הפסוק השלישי באמרו שעתה י
כולם לעבר המסכים, הביטו על המסכים ושמעו את קפלן מסייים את דרשת  
הפתיחה, והחליטו להתחיל את כל הכינוס מחדש, כיבדו עוה"פ את הילדים הנ"ל 

 לומר את הפסוקים והרבי אמר עוה"פ את הפסוקים. 

לאח"ז כיבדו עוה"פ את הילד ממאסקווא לומר את הפסוק השלישי, )בג'ואיש  
רק שמעו איך הילד אמר את הפסוק אך לא ראו,    770-ושמעו זאת( אך ב סנטר ראו  

 וכנראה שהרבי לא אמר אחריו את הפסוק.

את הפסוקים הרביעי והחמישי אמרו ילדים מכאן, את הפסוק השישי כיבדו 
ילדה מלונדון לומר, אך לא הצליחו להעביר את הווידאו מלונדון, המתינו מספר 

ובמשך דקות אלו עשה הרבי כמ"פ סימני תמי' דקות עד שהחליטו להמשיך, 
 ]כמובן שהמהרי"ל רגז מאד במשך זמן זה[.



 מימוש"„מכתבי 

27 

 

לפועל עברו לפסוק השביעי אותו כיבדו ילדה מצרפת, גם אותה שמעו אומרת 
וכאשר שמו    ,את הפסוק אך לא ראו אותה במסכים של החלק הקדמי של ביהכנ"ס

נ"ס הגביהו את א'  לב שאפשר לראות זאת במסכים בחלק האחורי של ביהכ
וראו איך ילדה אומרת את  ,המסכים מהחלק האחורי באופן שהרבי יוכל לראות

 הפסוק ושיננתם, והרבי אמר אחרי'.

 פסוק יגעתי נאמר ע"י אחד מהילדים דכאן. 

 פסוק ואהבת כיבדו את לונדון אך לא הצליחו לתפוס קשר.

ילד א' מכאן בשם    ואמרו  ,ב' הפסוקים הבאים כיבדו ילדי אה"ק אך לא הסתדר
 ילדי א"י, וגם נמאס לי"י העכט להמתין. 

, וא' שם אמר "יחי אדונינו" )א' מהפסוקים 1אח"כ ראו לפתע את מאסקווא
הקודמים הי' ג"כ ממאסקווא, וראו איך כשהרבי ראה בפעם הראשונה את 
מאסקווא ממש השתנו פניו הק'(, ראו איך שהילד אומר "יחי אדונינו" וכולם כאן 

והרבי הביט חזק  ,והילד התחיל לשיר "ווי וואנט משיח נאו" ,ענו "יחי" 770-ב
 על המסך. 

לאח"ז כיבד י"י הכט את א' הילדים מכאן לומר את הפסוק ישמח ישראל, 
מאחר ולא אמרו זאת קודם, הילד אמר את הפסוק וצעק לאח"ז "יחי אדונינו" 

  ניו.וגם הרבי הביט ישר לעי  ,והביט ישר לעיני של הרבי

שרו "ווי וואנט משיח נאו" והרבי עודד בידיו לילדי שארף וכן לשמאלו היכן  
 טאן.סשעמדו הבחורים שעמדו בעזרת נשים דקינג

לאח"ז הראו את ג'ורג' בוש כיצד שמקבל את המנורה מאברהמ'ל והדברים 
שדיבר, כאשר הודיע י"י הכט שהולכים להראות את בוש, הזדקף הרבי והביט  

ומיד לאחר שגמרו להראות קטע זה של בוש מחא הרבי בחזקה  לעבר המסך,
 בכפיו משך זמן. 

דאוסטרלי' שדיבר יפה מאד )כנראה   GOVERNOR GENERALאח"כ הראו את  
מה שלוי שי' שמטוב כתב לו לומר( על שנת הארבעים וכו'. הקהל התחיל למחוא  

 כפיים אך לקח כמה שניות עד שגם הרבי מחא, אך לא הי' זה כאצל בוש. 

 כאן הראו התהלוכות של המנורות מאה"ק ונ.י. ויותר מאוחר ג"כ מצרפת. 
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י תבל: הראו את הדלקת הנרות במאסקווא כאן עברו להדלקת המנורות ברחב
והי' מוצלח מאד, הרבי הביט חזק מאד, ושמעו הכל באופן ברור וראו איך הרבי 

ח"ז האדימו פניו הק' ומחא משך זמן ארוך מאד כפיו הק'  לאמרוצה, ומדי 
 ובמהירות עצומה, כשחיוך רחב נסוך על פניו הק'. 

המתנה של מספר דקות, אך לא  כיבדו את לונדון וראו מספר שניות לאחר 
 שמעו כלום ולא הצליח בכלל. 

לא הצליחו לראות זאת )משא"כ בג'ואיש סנטר   770-כיבדו את צרפת אך ב 
 ראו ושמעו כיצד מולע אזימאוו מדליק את המנורה(.

, הרבי פנה לימינו ואמר: 770-י"י הכט הכריז שעתה נעבור להדה"נ כאן ב
חזר עוה"פ: "ארץ ישראל!" מאחר ואף א'  "ארץ ישראל!", ולאחר כמה שניות 

 ו לא עמד שם ניגש המהרי"ל אל הרבי וסימן לו הרבי בתמי' עם היד ושאל: "אווא
איז ארץ ישראל?" המהרי"ל התכופף אל אברהמ'ל שמטוב )שעמד למטה לרגלי 
הרבי ובידו טלפון ובכל הפאשלות התקשר וצעק ובכה וכו' וכו'( וא"ל שהרבי 

 י, אברהמ'ל התקשר וצעק וכו' אך מאומה לא הועיל. רוצה לראות את א"

והרבי הביט בזמן  ,770- לפועל הדליק א' מאשען פארקווי את הנרות ב
וכשניגנו הנרות הללו הרבי פתח את הסידור   ,ההדלקה באופן מיוחד לעבר הנרות

  , ושר חלק מהמילים, במשך השירה ראו קטעים מכל העולם ובעיקר ראו את מולע 
 וראו עוה"פ את מאסקווע.

לא הצליחו לראות זאת  770-וב ,לאח"ז כיבדו את א"י בהלדקת המנורה
)משא"כ בג'ואיש סנטר ראו ולא שמעו(. והחליטו לשיר עלינו, הרבי פתח את 
סידורו ואמר עלינו, הרבי אמר את זה די מהר )ל"לריק" פנה לימינו(, ולקראת סיום 

הילדים עדיין שרו, ראו לפתע על המסך שני' א' עלינו, הרבי מסתמא כבר גמר אך  
כיצד מדליק מרדכי אלי' ונתקע הווידאו עוה"פ, החליטו שהילדים של שארף  
יאמרו עתה קדיש ]הם עמדו ממש ליד הרבי )על הבימה!([, הם אמרו קדיש כאשר 
הרבי מביט עליהם וענה עמם אמן, שרו אל תירא ובמשך אך צדיקים אמר הרבי  

ל שארף את המילים של אך צדיקים, ואמרו קדיש דרבנן, לפתע ראו עם הילדים ש
על המסך את ברכתו של מרדכי אלי' )כעשר שניות( אך לא שמעו אותו, הרבי 
הביט על המסך, וחייך חיוך קל והמהרי"ל אמר שזהו מרדכי אלי' והרבי הגיב: 

 "אלי'!". 
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שהמנורה כאשר ראו שלא מצליחים להראות את א"י, ראינו את צרפת איך 
אבל הרב העכט כנראה לא ראה  ,כבר )בג' נרות, ואחזו באמצע ההדלקה( דלוקה

זאת, ואמר שעתה נראה איך מדליקים בצרפת, וכמה ילדים מול הרבי צעקו 
]אפ"ל שצחק )!([  2" והרבי חייך חיוך רחבIT IS ALREADY LIT)באנגלית( "

ו פונים לעבר י"י העכט וסימן בידו השמאלית לעבר הילדים שעמדו לפניו, כשפני
 בחיוך, כנ"ל. 

טו על המסכים, לפועל לא הי' כלום והקריא מתוך נייר יהרב העכט ביקש שיב
 שעכשיו יזכו לשמוע את הרבי שליט"א. 

דקות, ודיבר שנלך לקראת    8:34( שארך  3:52הרבי דיבר שיחה )התחיל בשעה  
משיח צדקנו עם הניגון הנרות הללו, מיד שגמר השיחה צעק אברהמ'ל שיתחילו  
לנגן הנרות הללו, המהרי"ל ניגש להרבי ושאל אם לנגן הנ"ל, והרבי הביט לעבר 

תחילו לנגן הנרות  הרב העכט ששאל את הנ"ל, והברי הנהן בראשו הק', שכן. ה
הללו, והרבי שר את הניגון ופעמים גם המילים. במשך כל זה הראו על המסכים  
ממאסקווע )איך שאברהם פריד מנצח ורוקד עם הניגון(. כמו"כ הראו ג"כ מצרפת  

 שר ביחד הנרות הללו.  כל העולם כולו)הקהל הענק(. ולסיכום 

ך שלשת אלפים איש,  לפועל במאסקווע היו כאלף איש, ובאנגלי' הי' בער
באה"ק היו כעשרת אלפים איש, ובצרפת הי' ג"כ מספר כזה, ובכל ארה"ב וקנדה  

 !!!מכסיםראו את זה באופן דלוין ללוין 

"אני או   בידוסימן בראשו להרב העכט, והלה שאל  –הרבי ביקש לדבר 
)משום שבד"כ הרב העכט   –הרבי?", והרבי הנהן בראשו הק' שהוא רוצה לדבר 

, ובעת השיחה הראו קטעים מהד' 4:13ם(, והשיחה השני' התחיל בשעה מתרג
אמר הרב קאפלין שהפרגרם נגמר והשם שלי "ראבי  4:27מקומות הנ"ל, בשעה 

, TECHNICIANSקאפלאן יור שליח אין מערילאנד", הראו כל הפרטים אודות ה
שיורידו את זה.  או השם של אברמ'ל )על המסך( בכה על הטלפון )הנ"ל( רוכשה

 . 4:48השיחה נגמרה בשעה 

הרב העכט שאל האם לתרגם, והרבי עשה בידו וראשו הק' שכן, הרב העכט  
התנצל שהוא אינו מרגיש בטוב, ולכן בנו הרב ש"ב יתרגם, והנ"ל תירגם במהירות 
עצומה )בלי כל קשר ממילה למילה(, במשך התירגום הביט הרבי על המנורה ועל 

 ם במזרח.הבחורים העומדי
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והרבי אמר לו שיחלק  ,בסיום התירגום ניגש המהרי"ל ושאל מה יהי' הסדר
", אליין געבןלכאו"א מהילדים )מתחת לבר ובת מצוה( " 3ארבע מטבעות

דקות, ]בזמן זה הרבי   3-ולהטנקיסטים דולרים בשביל הקהל, ועד שהבינו לקח כ 
"ק(, הלה ענה שהכל  שאל מהמהרי"ל אם שייך לראות עוה"פ את הרב אליהו )מאה

כבר מנותק[. והרב העכט מסר )אודות החלוקה( לכולם, והוסיף שכנהוג בכגון דא  
מברכים את הרבי וביקש הרב גוטניק לברך ברכת כהנים, והרב העכט סיים עם  

 ברכה, וביקש שיהי' סדר בעת החלוקה. 

הרבי ירד לחלק את המטבעות לפני הארון קודש )ראה בהתמונה(, בתחילה 
וכו"כ פעמים כשנתגלגל א'   ,לייבל ליד הרבי המטבעות והרבי נתן להילדים נתן

 ילדים קיבלו[.   2500ולאח"ז בשקיות ]לערך    ,מהמטבעות והרבי החזירו בידו הק'

, בתחילת החלוקה שאל המהרי"ל איפה  6:05חלוקת המטבעות נגמרה בעשה  
קיסטים למשך  הרב וינברג לקחת עבור הנשים, והרבי התחיל לחלק דולרים להטנ

דקות. )בעת החלוקה ניצחה המקהלה על המערכה(, כשהסתיים החלוקה אמר    10
 המהרי"ל לרבי שעכשיו יהי' מעריב )למעלה על הבימה(.

הרבי עלה לבימתו ועל המדריגות הביט לעבר המנורה, נטל ידיו הק' )ב'  
פעמים בסירוגין, סה"כ ד' פעמים(, וכשגמר רצה להניח את ה"קווארט" על 
הסטענדער )לקח כמה שניות( ולבסוף נתנו להמהרי"ל. התחיל תפילת מעריב. 

 ]הילדים של שארף עמדו על הבימה, והי' ציור מעניין[.

, והסתובב סיבוב שלם לעבר אלו שעמדו בעזרת נשים,  6:29מעריב נגמרה ב 
ובכלל לעבר כל הביהכ"נ ועודד את השירה עליהם ראשון, כשעבר אצל הפושקע  

, וא' מהם לחץ את יד C.B.Sת( הצדיע לעבר חמש אנשים מחברת )שאצל הדל 
 הרבי.

לשון הברכה להנוסעים ]לפני כניסתו לגעה"ת[ הי' "פארט געזונטערהייט און 
 מ'זאל הערן בשו"ט, און א פריילעכע און המשך חנוכה וזאת חנוכה".

הנאום של  משך זמן החלוקה ומעריב, חיים ברוך ניסה להתקין סרט ווידאו של  
הרב מ. אלי' ולא הצליח, אבל אח"כ מסרו לרבי שזה מוכן, אבל למחרת )ביום ד'( 

 יהי' סרט שלם )מכל הפרוגראם(, והרבי אמר שרוצה לראות את הכל מחר. 

 ."יש להם את זה "און מ'האלט דאס באווייזען אי"ה נאך מנחה מעריב
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 בשו"ט בגו"ר
 שעפ נחת 
 שאול המתגעגע 

 ___________ 

 הערות:

( יש להעיר על דבר התרגשות שאחזה את כולם בעת שהדליקו בבית הכנסת  1
ויהי רצון שנזכה להתראות   .במוסקווא את המנורה, לכולם הי' דמעות בעינים

 בשובע שמחות ובאופן דדידן נצח.

וכמו"כ יש להעיר שא' מהפעמים שהי' מדובר שנראה את מאסקווא, פתאום  
 ראו, הרבי חיפש )כשמסבב את ראשו הק'( מסך כדי לראות. שמעו ולא 

באה"ק דיבר הראשון לציון הרב אליהו, ש"פה אצל הכותל  גופא ( בדקה זה 2
הי' כשהרבי צחק, והרב ממש  צריכים שהרבי הקדש ידליק את הנרות", ובדקה זה  

 אליהו חשב שזה בשבילו. 

 ם.( יש לציין שהרד"ר אמר מיד, שזה קשור לשנת הארבעי3

כתבנו באה"ק מוסר שיום לפני הכינוס העולמי, קטרגו המנגדים ].....[ ואף 
לחצו על הבד"ץ דירושלים לאסור מסכי וידאוי ברחבי הכותל, אך לפועל "דידן 

].....[ עשו הם "מיני' ובי' אבא לשדי' בי' נרגא" נצח!", וכידוע המובא בחסידות 
 כל הפרסומת בירושלים ובב"ב.

 " בשעת הכינוס[ 770מ"]מצו"ב מפה 
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 נר ז' דחנוכה ה'תש"נ, ב"ה
 שנת הארבעים 

 לידי"ע הת' השליח אברהמ'ל שי' 

 ודאי קיבלתם המכתב ששלח שאול וילהלם שנכתב בפרטיות וכו'.

 היום בצהריים יצא הרבי להלוויתו של ר' ניסן גארדאן ע"ה.

זקנים לוי"צ, היו ירד הרבי למנחה עם הזקנים והזקנות דתפארת  3:30בשעה 
רות נרוב זקנות ומעט זקנים. הדליק את המנורה משה טלשבסקי, אחר שירת ה

הללו ניגש הרבי לסטנדר של השיחה וסימן לזקנים שעמדו שישבו, את השיחה  
 מסתמא שמעתם. 

 הרבי נתן דולרים בשביל לחלק להם. 

 וירד לתפלת מעריב.  5:50וחזר בשעה הרבי נסע הביתה להדליק נ"ח 

 י מעריב חילק הרבי דולרים.אחר

 בכלל אין עוד חדשות מיוחדות. 

 כל טוב ובשו"ט וחנוכה שמח
 ידידך 

 .מ. ד

 §§§ 

 

 יום ראשון עשרה בטבת ה'תש"נ שנת הארבעים. , ב"ה
 27מימוש 

 לידידי אברהמ'ל ויואל שי' 

 . 770- ומסתיימת ההתוועדות ב 12:15השעה עתה  

 סיבת ההתוועדות היתה הכנה ליו"ד שבט. 

 . 770-השתתפו כל חברי ההנהלה ד
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ר' יואל עשה שארפע דרשה שכל ההתוועדות היא פורים שפיל מאחר ואין את  
 כל הבסיס דישיבה וכו'. 

 עתה מסכמים את ההתוועדות קותי ראפ ורד"ר וכו'.

דא"ג: בין הדברים אתמול בהתוועדות כ"ק אד"ש הי' לשון: נאך פערציג יאר 
זאל זיין יכנסו דברי באזניך )הרש"י דהשיחה(, לב איז שוין געקומען די צייט עס 

 לדעת ואזניים לשמוע כו'. 

כמו"כ הי' לשון: שוין פערציג יאר וואס נשיא דורנו שרייט עמדו הכן כולכם  
 כו'. 

אקוה שעכ"פ ממחר עד יו"ד שבט יהיו כמה ימים עם סדר נורמלי בישיבה שזה 
 זמן רב לא זכינו לזה.

 כה לבשו"טכל טוב ובשו"ט בגו"ר, המח
 ידידכם 
 ד.מ. 

 §§§ 
] 

 יום שלישי י"ב טבת ה'תש"נ שנת הארבעים  ,ב"ה
29 

 לאברהמ'ל ומשה שי' 

 בכלל אין כאן חדשות מיוחדות היום.

אחרי מעריב יצא הרבי לקידוש לבנה )אנו היינו באה"ת( הרבי יצא לבוש 
 במעיל )פתוח(. וזהו זה.

)שחור( אך כפי שמוסר שניאור היו שמועות שונות שהרבי הי' לבוש סוודר 
 הלפרין זהו שקר גמור.

כמו"כ הזכיר לי הנ"ל ז"ע שבשחרית עמד הרבי בחזרת הש"ץ ובדק וסידר כל  
 הציציות. 

 לפני מנחה נתן הרבי סידור לחתן.
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אחרי מנחה עמד למעלה ה"סאקאבער" המחתן את בנו ובירכו הרבי בנין עדי 
 עד בשו"ט. 

 כל טוב ובשו"ט בגו"ר
 ד.מ. 

 §§§ 
] 

 יום רביעי י"ג טבת ה'תש"נ, ב"ה
 שנת הארבעים 

 ליואל ואברהמ'ל שלום! 

כרגיל, בחזרת הש"ץ עמד הרבי בין בשחרית ובין   –אין חדשות מיוחדות 
 במנחה ]וקורה הרבה לאחרונה[.

 ,בענין ההכנות ליו"ד שבט שנת הארבעים אפ"ל שבישיבה מורגש כבר באויר
 ובעיקר בסדר חסידות כאשר לומדים וואס מ'האט זיך אנגענומען כהכנה. 

 השתפרה. –בעיקר בסדר חסידות   –וכמו"כ שמירת הסדרים 

 מורגש קצת באויר. 770-גם ב

בא' ממאמרי תרס"ו כהכנה ל"ונחה" )קונטרס  770-הבוקר נתן יואל שיעור ב
המעשה עם ה"ונחה" מסתמא סיפרת לאברהמ'ל  יואל –אחש"פ תשמ"ח( ]

 בהתוועדות דיואל בקרעטשמע[.

נחמן תבע מהבחורים דשיעור ד' ללמוד בכל שבוע עד י' שבט מאמר מהרבי 
 ולקח זאת גם על עצמו. ,בע"פ

בפנ"ח אין היום חדשות מיוחדות, יש כתבה על המשלחת ברוסי' עם תמונות, 
 נ"ח בקרעמלין. כמו"כ )בלי קשר לכתבה זו( יש תמונה של בערל רבינוביץ עם פ

הכפ"ח הגיע לנ.י. רק היום ובו נדפסה תמונה של ידידינו מרדכי שי' מוסר 
 המחשבת באנגלית לרבי. 

 כל טוב ובשו"ט בגו"ר
 ד.מ. 
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 מה נעשה ע"ד הקובץ דו"ח? עפ"י דברי משה יהיו גם דפים באנגלית? 

 לסידני. לפני ב' ימים נכנסה לרבי רשימה דמלבורן וד' בחורים נוסעים 

 §§§ 

 

 מוצש"'ק ויחי ט"ז טבת שנת ניסים, ב"ה
 שנת הארבעים 

AM1:00 
 אחר חצות

31 

 לאברהמ'ל ויואל שי' 

 ומצו"ב השמטות: 17-18בעוד קצת זמן מסתמא יגיע אליכם יומנים 

כשירד הרבי מוקדם ביום חמישי ירד המהרי"ל לבד עם הרבי במעלית כאשר  
 מאחר ועדיין לא הניחם, ,שקית התפילין שלו בידיו

וחיכה    ,אך הספיק להניח התפילין  ,הריב"ק לא הספיק לרדת עם הרבי במעלית
המהרי"ל הניח התפילין שלו למטה לפני שעלה   .לרבי למטה בפתח המעלית

 לבימה. 

ועתה בניו  ,לעשות שם ספרי'ל  את ביתו של הרש"ג רוקנו מכל החפצים בשבי
 ועושים הבית לאולם גדול.  של שלמה קונין שוברים שם הקירות

ז"ע נודע שהר"נ שקליאר נפטר, נהרג ממכונית שפגעה בו כאשר יצא מביתו  
 ליסוע לדינר של כולל חב"ד.

 בשו"ט בגו"ר
 ד.מ. 

 §§§ 
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32 

 לאברהמ'ל ויואל שי' 

 בקצרה מחדשות היום: 

בדולרים עבר מענדל פאגלמאן עם אחיו של יצחק קוגן מלנינגראד שבא 
לביקור, אחריהם עבר אהרונוב ושאלו הרבי אם יש לו שייכות עם הנ"ל 

ולאח"ז   ,מלענינגראד וענה שלא, ואמר אד"ש זאלסט זען האבן א שייכות מיט אים
אמר בחיוך: )התוכן( האם אין סניף של צאגו"ח בלנינגראד, אהרונוב ענה שלא 

אכן א סניף פון ואמר אד"ש בחיוך: עס וואלט געווען א גלייכע זאך צו זען מ
ועוד    ,ונתן עוד דולר עבור זה: עס זאל זיין א התחלה טובה  , צאגו"ח אין לנינגראד

 דולר: הצלחה רבה בשו"ט. 

"ד, דולר  יכשעבר ירוסלבסקי קיבל דולר א': ברכה והצלחה, דולר שני: פארן ב
ג': פארן פרוי, דולר ד': פארן חתונה בשו"ט! וביקש הנ"ל ברכה עבור אשכנזי, 

פארדרייט… בכל אופן ס'זאל זיין  אזוי ר איין ברכה איז ווייניג! ס'איז עפעסואמ
 אין א גוטע אופן.

 היו עוד כמה דברים ובע"ה אכתוב מחר. 

 בשו"ט בגו"ר
 ד.מ. 

את השיחה אמר הרבי היום שעון על הסטנדר דהתפלה ובמיקרופון קטן שהי' 
 מונח על הסטנדר.

 §§§ 

 

 ניסים שנת הארבעים. יום שני ח"י טבת שנת  ,ב"ה
33 

 ליואל ואברהמ'ל שי' 

 שלום וברכה! 

 יצאה מהרבי רשימת השלוחים למלבורן: 
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 קראנץ פרטוש וליברוב ממאריסטאן.

 ראזאוו ממאנטרעאל.אאשר פרקש וחוני )ב"ר שלום( מ

 מאיר קאניקאוו ויהושע רוזנבלום. 

 כמו"כ ארבעה שלוחים נוספים לסידני! 

 בעלינאוו, שנ"ז קסטל, נחמן זימרמן.יוסי הארליג, מ"מ 

 הרבי נסע הביתה אחר מעריב! 

 החתן קיבל היום תשובת כ"ק אד"ש על שליחות לירוחם. –חיים וולף 

עדיין לא נתן לי הענין דהר המלך ובע"ה מחר אטפל בזה.  . . לאברהמ'ל:
 ]הצלחה רבה בפלפול[.

 כל טוב ובשו"ט
 ד.מ. 

 §§§ 

] 

 לידידי שי'

]כנ"ל אתמול במכתב[. ההשמטה היא מההכנות  33השמטות למס' מצו"ב 
 . 19ליומן 

 יום ראשון טו"ב טבת:

, יהודי א' ביקש ברכה לפרנסה, הרבי  11:10חלוקת הדולרים החלה בשעה 
אז דו וועסט איבערבייטן צד ענה: אמן, בשו"ט. לאח"ז קרא לו הרבי ואמר לו: "

", הנ"ל לא הבין והרבי  ן פרנסה!הימין על צד השמאל וועסטו האבן הצלחה אי
חזר ואמר בהצביעו בידו הימנית על המעיל של הנ"ל )ונגע במעיל קצת!(:  

זאלסט דאס נעמען צו א שניידער און איבערבייטן דעם צד הימין על צד השמאל "
 ".און דאס וועט בריינגען הצלחה אין פרנסה!

לחה ויאריך  ברכה והצ לה"דעבערצינער רב" הר"ר משה שטערן שליט"א: "
ימים על ממלכתו, די גמרא זאגט אז לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא איז איינע 
פון די גרעסטע זאכן, דבר ה' טייטשט אפ די גמרא אין צוויי אופנים: זה הקץ ביז 
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משיח צדקנו און אויך דבר הלכה, און בינט ביידע זאכן צוזאמען און ברענגט 
שאל אם לרבי יש את ספריו וענה לו הרבי:   ". הנ"לאראפ משיח'ן, בשורות טובות!

יא, אבער דאס וואס איך האב די ספרים איז ווייניג, מ'דארף זען אז דער  "
אויבערשטער זאל אראפ בריינגען משיח'ן, פסק'נט אפ און דרוקט אפ א תשובה  

". הנ"ל הגבי' את ידיו בהתרגשות גדולה, ואמר אז ס'איז דארף שוין קומען די קץ!
וואס מאכט איר מיט די הענט? מ'דארף האבן כלו כל הקיצין זאל זיין " לו הרבי:

", ונתן לו הרבי דולר א', והוסיף לו שטר של בשורות טובות און הצלחה רבה!
און דאס איז פאר דעם ספר וואס איר האט מיר צוגעשיקט, דולר נוסף באמרו: "

ות טובות, יאריך און איך זאל האבן על כל פנים א השתתפות באופן סמלי, בשור
וענה הנ"ל: המברך יתברך על הברכות,  ימים על ממלכתו ביתר שאת וביתר עוז", 

 ". ]את הנ"ל הביא הרה"ת נח שמחה שי' פאקס[.ברכה והצלחה!וע"ז ענה הרבי: "

", ועוד  פאר גאנץ בי"ד!להרב י"י ירוסלבסקי נתן הרבי דולר נוסף באמרו: "
כ הלה ביקש ברכה עבור רבה של כפ"ח שני דולרים עבור הוריו שיחיו. אח"

איין ברכה? ס'איז ווייניק! שיסתדרו שם כל הענינים, וענה לו הרבי )בחיוך(: "
 ".ס'איז עפעס אזוי פאדרייט, זאל עס נאר זיין אין א גוטן אופן!

חב"ד"(,  -ב.וו. מק. אמר לרבי שהי' מאוד יפה אתמול במלוה מלכה )ד"כולל
", אח"כ אמר לרבי שהוא זיין א המשך על כל השנה כולה! זאל " :הרבי ענה לו

שיהי' צאינה וראינה בפועל  דיבר בקשר להענין ד"צאינה וראינה", והרבי אמר לו:  
שזה יהי' המשך על מה  , כמו"כ הרבי בירכו ונתן לו דולר נוסף באמרו לו: ממש!

 . שהי' עד עכשיו!

יש", אמר הרבי להרב כשעבר הר' י.י. העכט עם נכדו שעושים לו "אפשערענ
 ".איר זייט דאך א זיידע האט איר א שייכות צו אים!העכט: "

", הרבי המשיך ארויסגעבן!ר"א שי' ננס אמר משהו לרבי, והרבי אמר לו: "
", הנ"ל אמר לרבי שכבר סיכם עם ברנובר,  אויב ברנובר וועט צולאזן!באמרו: "

 ". זאל מען ארויסגעבן!והרבי ענה לו: "

יאריך ימים על ממלכתו דמו"ר א' אמר לה הרבי על בעלה: "רבנית של א
", אח"כ ביקשה )באנגלית( משהו פרטי והרבי ענה לה:  בשו"ט!  –בהצלחה רבה 

 . שבעלה הוא פוסק דינים שתשאל אצלו, והוא יענה לה באופן הטוב ביותר!
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הת' אברהם שי' וולף הביא ב' גבירים דהסבא שי' והדגיש הרבי על השטרות 
 לאשה ]היינו הסדר כו'[. וזה ל לבעזה 

 כשעבר המזכיר הר"י קרינסקי שאלו הרבי: }חסר{ 

, הרבי נסע למקוה בערך בשעה  2:20חלוקת הדולרים הסתיימה בערך בשעה 
, לפני שנכנס למכונית סקר בעיניו הק' ובפנים רציניות את הקהל הגדול 2:45

שעמד מבחוץ ]שחיכה לארון של הרה"ח ר' אליהו נחום ע"ה שקליאר, )מהחברים 
מ"תאונת הראשונים ד"אגוח"ח" באמריקה(, שנלב"ע בלילה שלפנ"ז כתוצאה 

ל "כולל חב"ד" ת.נ.צ.ב.ה.[, וכשהרבי נכנס  ש דרכים" ל"ע, בדרכו למלוה מלכה 
למכונית הביט לעבר ברוקלין עוו. עד שמשם הגיע כעבור כמה שניות הארון של 

 הנ"ל.

, כעבור רבע שעה ירד הרבי  7:25, וחזר בשעה 3:45הרבי נסע לאוהל בשעה 
י הרבי היו לעבר הילדים האומרים לתפלות מנחה מעריב, לאחרי תפלת מעריב פנ

קדיש, ולאחרי ההכרזה החל הרבי לאמר שיחה כשהוא נשען בידו הימנית על  
דקות,    7הסטענדער ובאצבעות דידו השמאלית על גב הכסא! השיחה ארכה לערך  

דקות,   10ואחרי השיחה חילק הרבי שטר א' של דולר לכאו"א, החלוקה ארכה 
והניחו בסוף הסידור )כרגיל(, לאחרי שנגע   בתום החלוקה לקח הרבי שטר א'

הקודש" הגיעו עוד נשים, הרבי לקח את הדולר ששם קודם בסוף -ב"פרוכת דארון
ולבסוף לקח הרבי    ,סידורו ונתנה לראשונה ואח"כ נתן הריל"ג לרבי שאר הדולרים

שטר א' והניחו בסוף הסידור )כנ"ל(, בדרך עצר ליד אשה אחת אולם הי' לה דולר 
 ה והרבי המשיך בדרכו.ביד

 יום שני ח"י טבת:

דקות לאחרי תפילת מעריב נסע הרבי הביתה )כשהוא לבוש מעיל(, במושב  5
 קדימה ישב הריל"ג. 

 תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א על הדוחו"ת דימים אלו: 

 "נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, 
 מן הגוף. אזכיר עה"צ. נהנהכנתינת כח דחדש שהגוף 

 שניאור הלפרין נסע היום לארץ, וקיבל "פאר געזונטערהייט כו'" למעלה. 

 §§§ 
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