
 לאחר תפלת מנחה, ה'תנש"א (נדחה)י"ז בתמוז  יבושיןכ-דברי "א שליטמלך המשיח כ"ק אדמו"ר קודש שיחת  בס"ד.
 בלתי מוגה  

 

 נדחה –שייכות ענין הגאולה לתענית י"ז בתמוז 
 

-כרגיל, ביום התענית שהוא "עת רצון" הוא הזמן המתאים לאמירת דברי
 (אכהלחול המותר במ-אפילו ביום)ז כיבושין. ובפרט לאחרי תפלת מנחה, שא

אין עסוקים כ"כ בעניני מלאכה, כפי שהיה הסדר בזמן הש"ס שהיו מסיימים 
-את מלאכתם קודם מנחה, כך שבזמן מנחה היה לציבור זמן פנוי לשמוע דברי

 כיבושין.
כיבושין" פירושם גם מלשון "יכבש עונתינו". -וכנזכר כמ"פ, "דברי
א אומרים ומזכירים ל"ו לומר דבר רע על יהודי, אדהיינו, שאין מתכוונים ח

שהוא עוסק בענין ד"יכבש עונתינו", "ותשליך במצלות  –לקב"ה את מעשיו 
ים כל חטאתם". ויתירה מזו: כשמשליכים "במצלות ים" נשאר עדיין הענין 

ד"זדונות נעשו לו כזכיות", ועד  –ד"חטאתם", אך ישנה דרגה נעלית יותר 
מובן,  –"מצלות ים"  –יותר בון שענינם הוא תחתון תחתון זכיות ממש. ומכי

 שהעליה באופן ד"זכיות" היא ג"כ באופן דלמעלה מעלה שאין למעלה הימנו.
ליום  –וכ"ז שייך ליום תענית בכלל, שהוא "עת רצון". ושייכות מיוחדה 

ה"ז  –התענית הנוכחי, שהיה צ"ל בשבעה עשר בתמוז, ומכיון שחל בשבת 
ודוקא )סיפור בגמרא, שהיה קס"ד לדחיה. וזה מזכיר מיד בנוגע באופן של 

שזה יפעל  (שקשור עם סידור ששה סדרי משנה וכל השייך לזה –ע"י רבי 
 שהתענית תידחה לגמרי.

שפועל שינוי בענין )ובפרט בזמננו שניתוסף עוד יותר במעשינו ועבודתנו 
לא  –ועבודתנו"  לפני ה"מעשינו –התענית, כדמוכח גם מזה שבזמן הנביא 

הענין ד"יכבש עונתינו", ככל הענינים והפרטים האמורים  תהיה בשלימו
הרי ניתוסף עוד יותר ב"הואיל ונדחה יידחה", דיחוי לאחרי דיחוי.  – (לעיל

וזה עוד יותר מקרב וממהר שמהדיחוי יהיה ענין של ביטול, וכפס"ד הרמב"ם 
ח, ולא עוד אלא שהם "כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשי –

 היות יום טוב וימי ששון ושמחה . . והאמת והשלום אהבו".לעתידים 
דורנו הסביר -ובפרט שאוחזים ריבוי זמן לאחרי שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא

שצ"ל "עמדו הכן כולכם", כיון שפעלו כבר כל הענינים, כולל ענין צחצוח 
אכו"כ הנשמות. ובמילא ועאכו"כ הלבושים, ועאכו"כ הגופים, וע –הכפתורים 

כיון שכבר עברו עשרות  –יתר שאת וביתר עז הצעקה ד"עד מתי" בישנה 
! ובפרט שגם שמו (ש"הנשיא הוא הכל")שנים מאז קריאתו זו של נשיא הדור 

י שנית ידו", כיון שהיה כבר הענין -"יוסיף אדנ –מורה על ענין הגאולה 
 "כבר עשו "בן", ועד "בן יחידד"יסף ה' לי בן אחר", שמכל האופנים ב"אחר" 

כתורת הבעש"ט שכל יהודי כלפי הקב"ה הוא כבן יחיד שנולד להורים  –
 זקנים לעת זקנתם, וכמדובר כמ"פ.

 
 חודש הגאולה –שייכות ענין זה לחודש תמוז 

 

כמקובל אצל חסידים, )ולכ"ז ישנה שייכות מיוחדה לחודש תמוז, שהוא 
ר כ"ק הדו-ולה", ע"י גאולת נשיאש הגא"חוד (ומהם נתפשט בכל העולם כולו

מו"ח אדמו"ר, ש"הנשיא הוא הכל" וכפי שכתב במכתבו הראשון הקשור עם 
החל מ"מחבבי תורה,  –"לא אותי בלבד גאל הקב"ה". ומונה  –גאולתו 

היו פעם )שומרי מצוה" ועד "אשר בשם ישראל יכונה" ]דהיינו אפילו אלו ש
 שםבגלוי רק בזה שנשאר להם ההענין דישראל התבטא אצלם (במצב ש

. וגם זה רק באופן של כינוי, (כיון ש"אע"פ שחטא ישראל הוא")שראל" "י
, שכאשר שני (בגט)דהיינו שאין זה עיקר השם אלא טפל לשם. וכפי שמצינו 

 – (אע"פ שאינו לה"ק אלא לשון חול –או באותו לשון )השמות הם בלה"ק 
 "דמתקריא", וכמדובר כמ"פ[.הדין הוא שאין כותבים "המכונה" אלא 

י"ג תמוז, שבאים -כבר היו שני הימים י"ב –ודש הגאולה גופא ובח
בהמשך ליום השבת. ואח"כ היה גם "קיימא סיהרא  (בהמשך אחד)

 –עשר בו -עשר בו. ומממנו באו מיד לששה-באשלמותא" דתמוז בחמשה
שזהו  –שהיה עש"ק, שמזכיר מיד ש"הכל מוכן לסעודה", ועד "טוב מאד" 

. (טוב"-אף שגם בו הוכפל "כי)ר ביום השלישי מאשדוקא ביום הששי יותר 
עשר נכנסו ליום הש"ק שאין בה ענין התענית, כיון ש"אין עצב -ומיום הששה

צ"ל דוקא "בשר שמן ויין ישן", וכמדובר כמ"פ. ונמצאים  –בה", ואדרבה 
יין לא בא עתה ביום הראשון שהתענית נדחתה ליום זה, מכיון שמשיח עד

הרי מתחזקת עוד יותר  –בה שתהיה שאינה מובנת כלל סי ביום השבת, מאיזו
 "עד מתי"! (דער געוואלד)הזעקה 

-עשר ושבעה-עשר וששה-ובפרט שיום ראשון זה בא מיד אחרי חמשה
עשר בחודש, שבקביעות שנה זו זהו חזקה של ג' ימי קדושה רצופים, כיון 

ימי  היועשר ש-עשר וחמשה-ימי ששה – שימים אלו היו ימי קדושה ושמחה
"וביום שמחתכם אלו  –שמחה בהמשך לימי הגאולה, ואח"כ יום הש"ק 

שיסדרו  –ובודאי עשו כך בריבוי מקומות  –השבתות". וכפי שביקשו 

י"ג -יות ביום הש"ק, מכיון ששבת זו היא "ויכלו" ושלימות של י"בועדוהתו
 תמוז שלפני יום שבת זה.

דורנו, שאז "מזלו -שיאההולדת של נ-מוז הוא גם יוםת ]ובמיוחד שי"ב
הרי מובן בפשטות שה"מזלו גובר" הוא במיוחד בענין שהוא הסביר  –גובר" 

בנוגע למעשינו ועבודתנו, שמזמן  –והאריך ופירש, וצוה לפרסם ולהפיץ 
"כלו כל הקצין", ומזמן כבר צחצחו את הכפתורים, וצ"ל רק "עמדו הכן 

 ר זמן רב[.כב זה ד"עמדו הכן כולכם" קיים יןכולכם". וגם ענ
י"ג תמוז פועל גם על הג' ימים שלאח"ז. וגם -וכאמור, הענין די"ב

לפני כל )אפי' בזמן הש"ס  (כאמור)הרי  –כשמגיע אח"כ ענין של תענית 
של רבינו )כבר היתה סברא  (מעשינו ועבודתנו של מאות שנים שלאח"ז

ין ענ לביטול כ –יל ונדחה יידחה" ואשכאשר יש תענית נדחה "ה (הקדוש
אין  (אחרי מעשינו ועבודתינו). וא"כ מובן שבימים אלו (באותה שנה)התענית 

מסתפקים בזה, אלא מביטול התענית נעשה הפיכת התענית, כיון שכבר היה 
תחתון שאין  –הענין ד"יכבש עונתינו" בשלימות, שמהענין ד"מצלות ים" 

למעלה  איןה בערך זה, עד למעלה מעלה שלינעשה ע –תחתון למטה הימנו 
 .(כנ"ל)מזה 

 
 השבוע-שייכות כל הנ"ל לפרשת

 

שהיום הוא היום הראשון )ויש לקשר ענין הגאולה עם פרשת פינחס 
ש"פינחס זה אליהו", שתפקידו  – (בפשטות), שענינו הוא (נחסידפרשת פ

א מלכושליחותו הוא לבשר טוב על הגאולה האמיתית והשלימה ע"י דוד 
אים במקום ששם לא הגיע אתמול פינחס שנמצ משיחא. וכמ"ש בגמ', שאע"פ

, יכול לבוא היום דוד מלכא משיחא בעצמו, מכיון שאליהו הגיע (זה אליהו)
ממילא  –כבר מאתמול במקום כמו טבריא ש"טובה ראייתה", או במקום גבוה 
נינים הע בכל מקום שהוא יכול מיד לבוא דוד מלכא משיחא בפשטות, עם כל

הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד  –יקר וא העשקשורים בזה, ועוד וה
 ממש.

כאן אמנם  –את ענין קריה"ת לאח"ז  (וועט מען פארשפארן)ואז יחסכו 
קראו כבר בלאה"כ, אבל עדיין יכול להיות שבמקום מסוים עדיין צריך 

תית אמיהרי מיד יודיעו שם שהנה כבר באה הגאולה ה –להתפלל מנחה 
ומר במנחה כל עניני שמחה. ואע"פ שיש גם ל והשלימה. וממילא יצטרכו

הרי אפשר להפסיק  –שאלה אם אפשר להפסיק באמצע תפילת העמידה 
ב"שמע קולנו", שזהו המקום שמכניסים כמה ענינים נוספים, ובפרט ענין 

שבאים ע"י הבשורה הטובה ליהודי בקצוי תבל, שידע שהנה )והוספה כאלו 
 .(מיתית והשלימהלה האאה וכבר הגיעה והתחילה הגאור בכב

אחת, כך שמיד -והרי החידוש בגאולה האמיתית והשלימה, שבאה בבת
כשהיא מתחילה ישנו הסיום והשלימות שבזה. וכמדובר כמ"פ שחידוש זה 
הוא דוקא בגאולה האמיתית והשלימה, משא"כ הגאולה מגלות בבל, ועד"ז 

לשונות ם ד' ' חקת ופרה אדומה, ששם נמנים פהקשורות ע –שאר הגלויות 
 כנגד הד' גליות.

והרי הענין דפרה אדומה קשור עם "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם 
לפני ה' תטהרו". וכנ"ל שאין זה רק "יכבש עונתינו", אלא (מכיון ש)וגו' 

שזוהי תשובה עילאה, שמגיעה למעלה יותר מתשובה  –"לפני ה' תטהרו" 
להוריד ולהפך ענינים  בה זואף שגם בכח תשו)ע"ד הרגיל  וברשעליה מד

, כיון שענינה הוא שהיא קשורה דוקא עם שמחה ועם (רצויים לזכיות-בלתי
 יחוד פנימי.

ובמיוחד שזהו "יחוד פנימי" של מוחין, הקשור עם לימוד תורתו של 
הרי אז ה"יחוד פנימי" שהוא הענין דתשובה עילאה  –הקב"ה מפי הקב"ה 

ופן זה יהיה תומ"י ממש, כיון שמיד רה באבתכלית השלימות. ולימוד התווא ה
 –ברגע זה עצמו וברגע שני שלאח"ז בא משיח צדקנו, שיש בו שני הענינים 

הן משיח, והן רב שילמד תורה את כל העם כולו. ומובן, שכיון שאז הוא גם 
של  מודהרי ודאי שגם הלי –תצא"  (מהקב"ה)הזמן של "תורה חדשה מאתי 

 ו הך, עם ה"תורה חדשה מאתי תצא".היינ משיח צדקנו קשור, ונעשה
ועוד והוא העיקר, שע"י ה"תורה חדשה" נעשים השמים והארץ כפי שהם 
עכשיו באופן ד"שמים חדשים וארץ חדשה". וברגע כמימרא ממש, ועד יותר 

 שהרי גם למלה "רגע" יש מבטא, וצריך לזה שתי נקודות בזמן; –מהר מרגע 
ה אחת, כיון שמיד באה הגאולה לנקודא"כ בעניננו אין מקום אפי' מש

האמיתית והשלימה בתכלית השלימות. ו"תכלית השלימות" היא כאשר זה 
"בנערינו ובזקנינו וגו' בבנינו ובבנתינו" "וארו עם ענני שמיא", וכאו"א 

דורנו בראשנו, עומדים באה"ק ובירושלים -מאתנו בתוך כלל ישראל, ונשיא



 

 גינזבורג ע"ההודה לייב שלום יב"ר  חיים לוי יצחקלע"נ המשפיע הרה"ח 
 

 –חזקה )ביהמ"ק השלישי  –ו ידיך" כוננ י-הקדש וב"מקדש אדנ-"ק ובהרעיה
 .(כנ"ל בענין החזקה של ג' ימים ועניני שמחה אלו

בעשיית כאו"א מכם לשליח ע"י נתינת ג'  –כתמיד  –ולכן מסיימים ג"כ 
שישנו הענין  (עכ"פ מודפס)ג' דולר. ובמיוחד שעל הדולר חקוק  –שטרות 

אין פירושה אמונה  בקב"ה. והמלה "טראסט" (טחוןוביאמונה )ד"טראסט" 
 –, אלא שהאמונה חודרת כ"כ, עד שהמאמין נותן ע"כ את כל אשר לו סתם

כיון שזהו אמונה אמיתית שחודרת בכל הענינים. וכפי שצ"ל אמונתו של 
שחודרת בכל אבריו ובכל עניניו, אפי' עקב שברגל, ואפי' הלבושים  –יהודי 

 שהכל נעשה חדור בענין האמונה. – ואפי' הכפתורים דהלבושים
שאין צורך להגיע לדרגא זו באמונה, כיון שתומ"י "משחרר" ועד שנעשה 

אותו הקב"ה מענין זה באמונה, כיון שהאמונה לעת"ל היא בדרגא גבוהה 
יותר. וכמבואר בארוכה בלקו"ת בנוגע לענין ד"דע את אלקי אביך", שלעת"ל 

שהוא  –עכשיו. וכמ"ש בסיום הרמב"ם  יהיה ענין זה שלא בערך לכפי שהוא

שהדעה תהיה אז בדרגא  –ות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח סיום הלכ
נעלית ביותר, עד "כמים לים מכסים". ובהקדמה לזה כותב שם, ש"באותו 

רצויים, ועד "וכל המעדנים מצויין -הזמן לא יהיה שם" כל הענינים הבלתי
פני ביאת המשיח, כיון שזמן הגאולה ענין הפרנסה עוד ל –כעפר" בפשטות 

והפרנסה היא בהרחבה ובאופן של מעדנים, ואין זה תופס מקום  כבר הגיע!
 שזהו הפי' הפשוט ב"וכל המעדנים מצויין כעפר". –מצד הרגילות בזה 

ועוד והוא העיקר, שתומ"י, למטה מעשרה טפחים, נעשה המשך הרמב"ם 
שכבר  –זה אליהו"  –נין ד"פינחס הענין ד"כמים לים מכסים", והע – שלאח"ז

ביום זה פ' פינחס  –שו"ט בטבריא וכיו"ב, וממילא למחרתו בהודיע את ה
"שער לוי אחד". ועוד  –ישראל, וסופרים גם את שבט הי"ג -סופרים את שבטי

 תיכף ומיד ממש. –והוא העיקר 
]כ"ק אדמו"ר שליט"א חילק לכל הנאספים שיחיו ג' שטרות של דולר 

 לצדקה[.
 

 

 חה, יהפך לששון ולשמחהדתענית נ -ראשון, ח"י תמוז ם יויומן 
 

 , כשבסידור שבידו10:00שליט"א בשעה לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר 
של "סליחות" לשבעה עשר בתמוז. בכניסתו ( מקופלים)מונחים דפים מוגדלים 

תו לבימה את ידו הק' פעמיים בעלועודד בידו הק' כרגיל, וכן הסתובב והניף 
 כרגיל.

יים הוציא כ"ק אדמו"ר שליט"א את הדפים פאחרי אמירת תחנון ונפילת א
מסידורו, והתחילו לומר סליחות כרגיל. באמצע אמירת הסליחות הכה פעמיים על 

שזהו בקטע "סלח לנו . . לכל  (גם לפי הש"ץ ודפי הסליחות)החזה, ונראה 
 אנו" ו"פשענו".איך", במילים "חטרוק

ט"א עודד בידו. אח"כ יסליחות ניגנו "רחמנא דעני", וכ"ק אדמו"ר שלבסיום ה
כשפתחו את ארון הקודש לאמירת "אבינו מלכנו" החל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 לעודד בידו, וניגנו "אבינו מלכנו" פ"א, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הכה כמה פעמים

 .(ו לפניך"אולי ב"אבינו מלכנו חטאנ)על החזה כנ"ל 
, (פילת מנחהתוכן ב)התקיימה כרגיל, וקראו בס"ת של משיח  קריאת התורה

 אדמו"ר שליט"א עלה שלישי. וכ"ק
לערך, ואחריה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א  11:00התפילה הסתיימה בשעה 

מביהכ"נ כשמעודד בידו הק' את השירה. טרם צאתו בירך נוסעים )ביניהם קבוצה 
ל אָ ז"פָארט געזונטערהייט,  סיא(:סעים לפעילות במדינת רושיחיו הנו של תמימים

 הצלחה רבה, בשורות טובות". ת טובות,וזיין בשור
)זמן קצר  3:45והסתיימה בשעה  לערך 1:10חלוקת הדולרים החלה בשעה 

אדמו"ר שליט"א כמה שטרות של  בעקבות התענית(. בסיומה הכניס כ"ק מהרגיל,
דרו הק' כרגיל. ונכנס לח הרגילה( ולקחהבתוך חבילת המכתבים וכו' ) דולרים

 .בעוד חצי שעה -לת מנחה יתפ אח"כ הודיעו על זמן
נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת  ,4:20כעבור למעלה מחצי שעה, בשעה 

שליט"א מטבעות לצדקה לילדים  לפני שנכנס למעלית חילק כ"ק אדמו"ר מנחה.
לשני  -ופת הצדקה מטבעות לתוך ק למעלה, ואח"כ שלשל בעצמו שעמדו
 ם, למעלה ומהצד, כרגיל.הפתחי

נ היו דפי ההפטרה בסידורו. הקהל ניגן "שישו ושמחו "בכניסתו לביהכ
בשמחת הגאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו כמה פעמים אחרי כניסתו, אך 
בהמשך לא עודד מלבד פ"א ליד ארון הקודש שעודד לעבר האחים שַארף שיחיו, 

 ד.בימה לא הסתובב ולא עודוגם כשעלה ל
על הבימה, הקריב כ"ק אדמו"ר  תבקריאת התורה, לאחרי שהניחו את הס"

והתיישב. לעלייתו )מפטיר( קם  -כשפניו לעבר הקהל  - שליט"א אליו את כיסאו
כ"ק אדמו"ר שליט"א ממקומו, והלך כשבידו הסידור )ובתוכו דפי ההפטרה כנ"ל(. 

את ההפטרה בכל בית כרגיל ביום תענית שמעו אמירת ההפטרה היתה בקול רם, ו
ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה והלך אחרי הס"ת,  הכנסת. אחרי הברכות

 ולאחרי שהכניסו את הס"ת לארון הקודש, עלה על הבימה וניגש למקומו.
בחזרת הש"ץ הביט על הש"ץ ב"ברכת כהנים", כרגיל. אחרי חזרת הש"ץ לא 

 כי היה חתן. אמרו תחנון ו"אבינו מלכנו"
, ניגש כ"ק 9:00בשעה  בש בתרא והכרזת הגבאי אודות תפילת מעריבסיום קדי

אמירת השיחות, שהוכן כבר  אדמו"ר שליט"א כשבידו הסידור לסטנדר השני )של
 מלפני התפילה( ופתח בשיחה.

, ובה דיבר בעיקר אודות ביאת 5:10עד  4:50דקות, מהשעה  20השיחה ארכה 
סיימו את צחצוח הכפתורים ונשאלת ר עדיין לא בא, כי הרי כבהמשיח ועל זה ש

ומתחזקת עוד יותר הזעקה )"דער געווַאלד"( "עד מתי?!". בהמשך דיבר  השאלה
ת שייכות ענין זה ונדחה ואוד -אודות שייכות ענין הגאולה לתענית י"ז תמוז 

 חודש הגאולה ושייכות כל הנ"ל לפרשת השבוע. -לחודש תמוז 
יאת המשיח עכשיו ממש, בהזכירו ב ביטויים מופלאים אודות כמו"כ היו

שבמקום מסוים עדיין הם צריכים להתפלל מנחה, שלא יצטרכו לקרות  לואאודות 
קריה"ת, ומיד יודיעו שם ש"הנה זה בא" וכבר בא, וממילא יצטרכו גם לומר 

בתפילת מנחה כל עניני שמחה. כמו"כ דיבר אודות השלשה )חזקה( ימי שמחה 
דולר,  לוז, ושלכן יחלקו לכאו"א שלשה שטרות שתמטו"ב -ט"ז-קדושה של ט"וו

והאריך בענין האמונה הכתוב בדולר, ואת ענין האמונה קישר עם ענין הדעת 
הכתוב בסיום ספר הרמב"ם "כמים לים מכסים", ובהתחלתו "לידע שיש שם מצוי 

 ומיד ממש".תיכף  -ראשון". את השיחה סיים באומרו: "ועוד והוא העיקר 
לחן המיוחד עבור וד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה וניגש לשיראחרי השיחה 

חלוקת הדולרים, וחילק לכאו"א שלשה שטרות של דולר לצדקה )הפעם האחרונה 
היה במוצאי יום  שליט"א חילק לכאו"א שלשה שטרות לצדקה שכ"ק אדמו"ר

ג' שטרות  שמחלק השיחה הקצרה, וזו הפעם החמישית שלישי ט"ו סיון לאחרי
 אנו נפלאות"(.ארבשנת "

 ומהם: ינים מיוחדים,נבעת החלוקה היו כו"כ ע
באופן מיוחד. לכו"כ שעברו נתן כ"ק  כ"ק אדמו"ר שליט"א היה אויפגעלייגט

להם משהו ומחייך לעברם  שליט"א פעמיים שלשה שטרות, כשאומר אדמו"ר
באם קיבלו שלשה  לראות אצל כו"כ דייק כ"ק אדמו"ר שליט"א )וכדלקמן חלקם(.

והשלים  אדמו"ר שליט"א בחזרה קפחות מזה( קרא כ" רות, ולכמה )שקיבלושט
 בירכם כ"ק אדמו"ר שליט"א באומרו: "אמן, את השלשה. להרבה שביקשו ברכות,

"ברכה והצלחה". לכו"כ ילדים שאמרו  בקרוב", "בקרוב", "בשורות טובות" או
לכו"כ מהעוברים . בקול רם ר שליט"א "אמן"נַאו" וכיו"ב ענה כ"ק אדמו" "משיח

 ירמי' שי' ברנובר. א במאור פנים, וביניהם לפרופסור ר'"שליט חייך כ"ק אדמו"ר
שליט"א, וכ"ק אדמו"ר שליט"א  א' התכופף לנשק את ידו של כ"ק אדמו"ר

לו כ"ק אדמו"ר  כשעבר ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, נתן הושיט את ידו.
 רם: "פַאר גַאנץ אוסטרליה".ל כשאומר לו בקו שה שטרותשליט"א עוד של

שורנַאל", נתן העיתון "ַאלגעמיינער ז עורך -גרשון בער שי' יעקבסָאהן  כשעבר ר'
"פַארן צייטונג". א' נתן  אדמו"ר שליט"א עוד שלשה שטרות באומרו: לו כ"ק

 הכניסה מעטפה חומה גדולה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א כ"ק אדמו"ר שליט"אל
 ם שני ילדיוע שליט"א מטבע מסוים. א' עבר "ק אדמו"רלכמתחת לסידורו. א' נתן 

שליט"א הושיט לילד א' שלשה  לאחרי שכ"ק אדמו"ר -בידיו, ומרוב התרגשות 
לו בחזרה, ונתן לו פעמיים  כ"ק אדמו"ר שליט"א שהבחין בזאת קרא שטרות, הלך.

 בשביל הילד השני ובשביל עצמו. -שלשה שטרות 
דקות  20-עברו במשך למעלה מ והנשים ות,דק 20-כרים עברו במשך הגב

הבוקר הסתיימה(, וסה"כ ארכה  שהרבה הגיעו לאחרי שחלוקת הדולרים של ותהי)
 .5:50עד השעה  -דקות  40החלוקה 

את הסידור והמעטפה )הנ"ל( בידו,  בתום החלוקה נטל כ"ק אדמו"ר שליט"א
וד מישהו, וכ"ק יע עבינתיים הג טפה לסידור.שלשה שטרות והכניסן בין המע ולקח

ונתנם לו, ולקח עוד שלשה  השלשה שטרות הנ"ל אתשליט"א הוציא  אדמו"ר
ובידו הימנית לקח את  באצבעות יד שמאלו )בה החזיק את הסידור( שטרות ואחזם

מהירה  חילק לעוד א' שהגיע, ויצא מביהכ"נ בהליכה המטבע )הנ"ל(. אח"כ
 יושיע ציון".קים "כי אל בחוזק את השירה כשמעודד בידו הק'

 געזונטערהייט, ַא פריילעכען זומער, הצלחה ָארט"פטרם צאתו בירך נוסעים: 
הק' לעבר העומדים שם, ונכנס לחדרו  רבה". כשיצא מהמעלית למעלה עודד בידו

 הק'.
 !9:22עה שליט"א לביהכ"נ הגדול בש לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר

 ל האוכל שהיה מונח על השולחןיט עהב 9:30בדרך צאתו בשעה אחרי התפילה, 
 שלמה". טרם צאתו בירך נוסעים: "פָארט פוני( מטעם "ועד סעודתהצ)שבקיר 

גלעד יצחק שי' יונה )בנו הקטן של  יין בשורות טובות". הילדז לאָ זגעזונטערהייט, 
היום את ידו באומרו שנוסע  שהיה בין הנוסעים( הושיט -אלי שי' יונה  הצלם

 פניו הק'. חיוך עלכש "ר שליט"א לחצה ונענעה לשלוםאדמווכ"ק  למונטריאול,
זיין  לאָ ז"פָארט געזונטערהייט,  כשיצא מהמעלית למעלה, בירך נוסעים:

 ברכה והצלחה", ונכנס לחדרו הק'. בשורות טובות,
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