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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו
שלום וברכה!

בעומדנו ביום הבהיר כ"ח סיון, יום מלאות שמונים שנה להצלת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח והרבנית הצדקנית נ"ע - יבחל"ח - מעמק הבכא האירופאי 

והגעתם צלחה לארצות הברית ביום שני, כ"ח סיון ה'תש"א,

הננו מוצאים לאור קובץ חגיגי ומוגדל - "כ"ח וגבורות" - אשר כדברי קדשו 
בשיחת ח"י אלול תשל"ז - בקשר למלאות שמונים שנה להתייסדות תו"ת:

כיון ש"שמונים שנה" מראה על גבורות, כמ"ש "ואם בגבורות 
שמונים שנה" - מובן שמעכשיו יש להוסיף בכל הענינים של 

הישיבה, באופן של תגבורת.

ז"א, שנוסף על ההוספה שצריכה להתווסף )בכל עניני הישיבה( 
בכל שנה ושנה, וכהציווי "מעלין בקודש" - הרי מצד זה שבשנה 
זו הגיעו לגיל של "גבורות" - כעת יש להוסיף ביתר שאת וביתר 

עז, באופן של תגבורת

ומובן ופשוט שכן הוא בנדו"ד, שצריכה להיות ההוספה באופן של "גבורות" 
בכל הענינים של "כח" בסיון ובהעבודה ב"חצי כדור התחתון".

תקוותנו שקובץ זה הכולל ענינים מתורתו והנהגותיו של כ"ק אד"ש מה"מ 
יוסיף בהתקשרות הנצחית עם כ"ק אד"ש מה"מ - כולל ובמיוחד לענינו העיקרי 
"להביא לימות המשיח", שענין זה הוא מהענינים המיוחדים שהודגשו בעבודת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מאז הגיעו לארצה"ב - ותיכף ומיד ממ"ש 
תתקיים במילואה הבטחת מלך המשיח שע"י הפצת המעיינות חוצה )שהייתה 
כבר "די והותר"( - "אתי מר" - כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונזכה לשמוע תורה חדשה 
מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכותו, וישירו לפניו שיר חדש - "שיר 

המעלות" - על גאולתנו ועל פדות נפשנו, יקראו ויענו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד "חיילי בית דוד"  
770 בית משיח  

ימות המשיח, ערב כ"ח סיון תשפ"א
שמונים שנה לביאת כ"ק אד"ש מלך המשיח לחצי כדור התחתון

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מלך המשיח
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השטורעם אודות משיח 
- מאז שבאתי לארצות 

הברית

. . מדובר על ענין ש"לא ראו אבותינו"... מעולם הוא לא שמע מאביו, על אחת 
כמה וכמה מזקנו, שאביו וזקנו הסתובבו ברחובות או שנעמדו בבית הכנסת 
שלהם בעיצומו של יום, ואמרו: "יהודים, תצעקו: עד מתי לא יבוא המשיח?!".

]כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חייך ואמר:[  איני יודע למה, אבל מצד 
זה - גם אני לא שמעתי ]זאת[ מאבי, על אחת כמה וכמה מזקני... 

אפילו ממני עצמי, לפני שבאתי ל"ארצות הברית" )כפי שמכנים זאת(, אזי 
ממני בעצמי גם לא שמעתי זאת! למה לא התחלתי להרעיש בזה אז אינני 

יודע, אבל כך זה היה למעשה!

אמנם מכיון ]שכעת[ עושים זאת, ]ה"ז[ מסתמא כי עד עכשיו ראו מזה 
תוצאות טובות. אעפ"י שישנם גם מספיק כאלה שלא מרוצים מזה )כמוזכר 
לעיל(, אבל איפה בכלל יש אדם שמרוצה מהכל?! זה הרי טבע בני האדם שאין 
דעותיהם שוות, במילא הוא קשור עם עצמו ועם ההוא, ועם שני ושלישי, ועם 

דוה"מ פסד תשמ"ד
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אביו וסביו והמשפיע שלו או הרב שלו וכיו"ב ובמילא הוא חייב, עפ"י טבע, 
להיות לא מרוצה מיהודי שני.

אבל בכל אופן, כדאי אפילו לא להיות מרוצים, בשעה שמתבוננים על ילדים 
קטנים ורואים אשר הם צועקים "דאלאי גלות!", ועל אחת כמה וכמה שישנם 
כאן כבר יהודים אחרי "בר מצוה" שגם הם צועקים; אמנם לא ברוסית - "דאלאי 
גלות", אלא שצועקים באידיש או בלשון הקודש ובאיזה נוסח שיהיה, ובלבד 

שמתכוונים לאותו עניין, לאותה נקודה.  

)משיחת י"ט ניסן תשמ"ח - בתרגום חופשי ללה"ק(  

הוראה על יוקרו של דבר, היא ההוספה, כמו בשבת קודש, ההוספה 
מחול על הקודש, חצי שעה לפני שבת וחצי שעה אחרי שבת, זה 

מראה שהדבר יקר. וכך הדבר בכל ענין . .

. . אין ברצוני לומר פלפולים, אלא לדבר בצורה גלויה ובהירה. 
בנוהג שבעולם, כשמתכוננים לאורח, מתחילים להתכונן זמן רב לפני 
בואו. שבועיים לפני בואו מכינים את הבית, מנקים כל הפינות, כל 
בני הבית מדברים מהאירוע, גם לשכנים מספרים על כך, הנה בעוד 

זמן קצר יבוא האורח עליו מחכים.

הזמן כעת קרוב מאד לביאת המשיח, וצריכים הרי להתכונן לקראת 
האורח.

חסרון גדול יש כאן באמריקה שכולם סובלים ממנו, וזה ההתפתות 
שכאן באמריקה הכל מותר. בזלאבין, בבאצייקאוו היה אסור, ואילו 
כאן מותר. מהיכן נבעה התפתות זו, מדוע כאן שונה, אפילו יהודים 

זקנים, מה ההבדל בין זלאבין לבין אמריקה?

רחצו והזכו, צריכים להתרחץ ולהתנקות לקראת האורח הבא, 
צריכים לנקות את עצמם, את בני הבית, את מקום האכילה, מקום 
השינה, מקום הישיבה, את כל המקומות צריכים לנקות, וכל אחד 
לפי ערכו, רבנים, שו״בים, בעלי בתים, סוחרים ויושבי אוהל, כל 

אחד לפי מצבו.

משיחת כ"ק אדמו"ר הריי"צ מיום ב' דחג השבועות תש"א  
ימים מספר לפני בואו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לחופי ארה"ב  
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מהענינים המיוחדים 
שהודגשו בעבודת כ"ק 
אד"ש מאז הגיע לארה"ב

סיום ודותם ה'פתד דבר' של 'קובץ כ"ד סיון יובל שנים' 
שדולק ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיד שליט"א בכ"ד סיון 

תנש"א:

ויהי רצון שע"י הוספה בעבודת בנ"י בהפצת המעינות חוצה מתוך צפי' 
ותשוקה לביאת המשיח - אשר זהו מהענינים המיוחדים שהודגשו בעבודת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מאז הגיע לארה"ב ]ראה שיחת ח"י ניסן תשמ"ח. ולהעיר 
שזהו גם ממטרות היסוד ד"מחנה ישראל" - "לפרסם האמת אשר לאלתר 
לתשובה - לאלתר לגאולה שלימה ע"י משיח צדקנו" )"סקירה קצרה" אודות 
"מחנה ישראל" - נדפסה בהיום יום, ועוד(. ולהעיר, אשר ה"קול קורא" הראשון 
דכ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע בענין זה יצא בער"ח סיון תש"א )אגרות קודש 
שלו ח"ה ע' שסא ואילך(. וראה גם ספר השיחות ה'תש"א ע' 129.[ תתקיים 
במילואה ועד מהרה הבטחת מלך המשיח להבעש"ט בשאלתו אימתי "אתי 

מר" - "כשיפוצו מעיינותיך חוצה.
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מאוצר המלך

צילום מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיד שליט"א המתפרסם 
כאן לראשונה

בשולי המכתב הוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בכתב יד קדשו: "עיין לקו"ת ר"פ 
שלח".
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הגילוי ד"מקדש אדנ-י 
כוננו ידיך" - דוקא 

במקום זה

'קונטרס בית רבינו שבבבל' שכ"ק אדמו"ר מלך  בסיסו של 
המשיח שליט"א הו"ל בתחילת חורף תשנ"ב הינו שיחת כ"ח 
סיון ה'תנש"א בה התבטא הרבי )בתרגום ללה"ק(: "שהרי את 
זה יכול נשיא דורנו לתבוע ולפעול, שלכל לראש נעשה הגילוי 
ד"מקדש אדנ-י כוננו ידיך" דוקא במקום זה שבו הוא הי' בעשר 
שנים האחרונות, שהן היו הסך-הכל דימי חייו לפני זה, שהיו 
שבעים שנה )כמדובר כמה פעמים(". נקודה זו המהווה את 
חידושו ושיאו של הקונטרס )לצד נקודות נוספות המבוארות 
בקונטרס שם( נאמרה אז בכ"ח סיון תנש"א במלאות יובל שנים 
מההגעה צלחה ל"בית רבינו" שבארצות הברית - בחצי כדור 

התחתון.

בשנים האחרונות נחשפה רשימה של חלק מהגהות הרבי על 
הקונטרס ולרגלי מלאות 80 שנה לכ"ח סיון תש"א ו-30 שנה 
לשיחת לכ"ח סיון תנש"א מוגשת בזה עם פענוח והסבר הרקע 

לכל הגהה: 

בהערה 27 בקונטרס מובאת דוגמא למבואר בגוף הדברים שבתי   �
ויתיב  כנישתא דשף  ובי  דהוצל  כנישתא  "בי  בדוגמת  הכנסת המיוחדים 
בנהרדעא", "בית רבינו שבבבל" יהיו קודמים בחיבור לבית המקדש "שיהיו 
מחוברים ממש לבית המקדש )נוגעים ודבוקים בו ללא הפסק ביניהם(" ובהערה 
מביא לזה דוגמא מכך שאת לשכת הגזית יש לבנות "אצל המזבח", ובתחילה 
נכתבה הלשון: "בדוגמת לשכת הגזית )מקום הסנהדרין(" והרבי הוסיף: ")מקום( 

מושבם )של הסנהדרין(".

בהערה 35 בקונטרס מתבאר השינוי בלשון הרמב"ם בהלכות מלך   �
המשיח בין תחילת פי"א בו כותב ההלכה ש"המלך המשיח . . בונה המקדש" 
)כפשוטו(, משא"כ בסיום הפרק, כשמבאר את הסימנים שעל ידם קובעים מיהו 
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המלך המשיח )'בחזקת משיח' ועד 'משיח וודאי'(, כותב "אם עשה והצליח ובנה 
מקדש במקומו" - שהפירוש בזה הוא שמשיח בונה את המקדש מעט העיקרי 
בגלות כהכנה והתחלת התגלות מקדש העתיד, ובתחילה נכתבה הלשון: "שבין 
פעולותיו גם בנין מקדש מעט העיקרי בגלות" והרבי הוסיף: ")שבין פעולותיו( 

בזמן הגלות נכלל )גם בנין מקדש מעט העיקרי בגלות(".

בהערה 53 בקונטרס מעיר על המבואר בגוף הדברים ש"רבינו", נשיא   �
הדור הוא גם המשיח )גואלן של ישראל( שבדור, ובהערה מביא שבכאו"א 
מישראל יש ניצוץ משיח וכיון ש"הנשיא הוא הכל" וכולל את כל הניצוצות 
משיח )שבכל אחד מישראל(, בחי' היחידה הפרטית, נמצא שנשמתו היא בחי' 
היחידה הכללית, נשמתו של משיח, ולכן הוא המשיח שבדור. ובתוך סוגריים 
מרובעים מבואר שעפי"ז שבכל אחד יש ניצוץ משיח יש לתווך את דרשות חז"ל 
על הפסוק "דרך כוכב מיעקב" הנראות כסותרות )שפעם אחת נאמר שקאי על 
משיח ופ"א שקאי על כל יהודי( ששניהם אמת כי בכל אחד יש ניצוץ משיח, 
ובתחילה נכתבה הלשון :"יש לתווך דרשות חז"ל על הפסוק )בלק כד, יז( 
"דרך כוכב מיעקב", שקאי על מלך המשיח )ירושלמי תענית פ"ד ה"ה(, וקאי 
על כאו"א מישראל, )ירושלמי מע"ש ספ"ד( כיון שבכאו"א מישראל יש ניצוץ 
משיח" והרבי הוסיף: ")ירושלמי מע"ש ספ"ד–( "ששניהם אמת בפועל, )כיון 

כ' מרדשון תשנ"ב. כ"ק אד"ש מה"מ אוד- את קונטרס 'בית רבינו שבבבל'
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שבכאו"א מישראל יש ניצוץ 
משיח(".

בסעיף ה' בקונטרס   �
נאמר שאחד הטעמים שבתי 
הכנסת ובתי המדרש שבבבל 
הוא  'מקדש מעט'  נקראים 
מגיעים  היו  לביהמ"ק  כי 
כל בנ"י וע"כ היה בו גילוי 
כללות השכינה משא"כ בבתי 
כנסיות ובתי מדרשות בבבל 
שבהם מתאספים )רק( עשרה 
חלקי,  גילוי  ישנו  מישראל 
הלשון:  נכתבה  ובתחילה 
עליהם  ומתגלה  "שורה 
והרבי  מהשכינה"  חלק  רק 
כביכול  הוסיף: ")רק חלק( 

)מהשכינה(".

 6 0 ה  ר ע ה ב  �
שמה  מתבאר  בקונטרס 
הדברים  בגוף  שנאמר 
ארץ  דא  "מאך  שההוראה 

ישראל" נעשית לכל לראש ע"י בנין בתי כנסיות ובתי מדרשות בארצות אשר 
באו שם, זה כולל גם את הבתים הפרטיים של בני ישראל שע"י העבודה בתורה 
תפילה וגמ"ח בבתים הפרטיים הרי אף הם בתי תורה ותפילה וגמ"ח, ע"ד 
ובדוגמת "מקדש מעט", ובתחילה נכתבה הלשון: "ע"י עבודתם של ישראל 
בתורה תפלה וגמ"ח בבתיהם הפרטיים, בתי תורה תפלה וגמ"ח" והרבי הוסיף: 

)בתורה תפלה וגמ"ח( נעשים הם )בתי תורה תפלה וגמ"ח(".

בסעיף ו' בקונטרס נאמר שהגלות דכללות בנ"י בדורנו זה הוא   �
באמריקה ושיש לומר שזהו אחד הטעמים לכך שנשיא הדור שם, ובתחילה 
נכתבה הלשון: "שזהו גם א' הטעמים לכך שגם נשיא הדור )ש"הנשיא הוא 
הכל"( חי עשר שנים בגלות אמריקא, ומשם עוסק בהפצת התורה והיהדות 
והפצת המעיינות חוצה" והרבי הוסיף ושינה: ")חי( ונמצא )עשר שנים בגלות 

אמריקא ומשם עוסק( עסק )בהפצת התורה והיהדות וכו'(.

בסעיף ו' בקונטרס נכתב שע"י העלאת המקום התחתון ביותר – חצי   �

שער הקונטרס
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כדור התחתון, מעלים גם את כל שאר המקומות ושזה נעשה ע"י בית רבינו 
שבחצי כדור התחתון ששמנו יוצאת אורה לכל העולם לעשותו ארץ ישראל, 
ובתחילה נכתבה הלשון: "שממנו אורה יוצאה לכל העולם, לעשות מהעולם 
כולו )עד לפנה נדחת בקצוי תבל( ארץ ישראל" והרבי הוסיף: ")עד לפנה( 

הכי )נדחת בקצוי תבל(".

בהערה 85 מעיר על המבואר בגוף הדברים שישנה הוראה ממספר   �
הבנין של בית רבינו ובהערה מזכיר 
את הנהגתם של גדולי ישראל שלמדו 
הוראות לעבודת ה' מדברים כיו"ב 
)כמספר הקרון ברכבת המסע וכו'(, 
"ולהעיר  הלשון:  נכתבה  ובתחילה 
מהנהגת גדולי ישראל שלמדו רמזים 
גם מעניינים  ה'  והוראות בעבודת 
כתוב:  שיהיה  שניה  והרבי  כיו"ב" 

")גם( מעניני חול )כיו"ב(".

הרבי כתב את הערה 92 כולה בכתי"ק: "ולהעיר, ש"בית משיח"   �
בגימטריא "פרצת" )770(. ודו"ק". 

בהערה 96 מביא הרבי אמר מאמר חז"ל "בן מאה כאילו מת ועבר   �
ובטל מן העולם" בפירושו למעליותא, שהאדם 'מת' בטל ועובר מן העולם – 
העלם והסתר, ובתחילה נכתב רק ציטוט לשון חז"ל הנ"ל והרבי הדגיש תיבת 

"העולם" והוסיף: ")ההעלם(". 

בסעיף ח' בחותם הקונטרס נכתב שיה"ר שעוד לפני הגדלת והרחבת   �
"בית רבינו שבבבל" וירד משמים בית המקדש השלישי שיתגלה תחילה ב-770, 
ובתחילה נכתב הלשון "יתגלה וירד מן השמים מקדש העתיד, מקדש אדנ-י 
כוננו ידיך", בית המקדש השלישי והמשולש שיתגלה תחילה ב"בית רבינו 
שבבבל" שגם הוא "בית משולש", בית הכנסת )תפלה(, בית המדרש )תורה(, 
ובית מעשים טובים )גמילות חסידים(" והרבי הוסיף: ")בית המקדש השלישי 

והמשולש( )שכולל גם המשכן ובית ראשון ובית שני(".

�

 "ויה"ר שעוד לפני הגדלת והרחבת "בית רבינו שבבבל", יתגלה וירד מן 
השמים מקדש העתיד, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", בית המקדש השלישי 
והמשולש )שכולל גם המשכן ובית ראשון ובית שני(, שיתגלה תחילה ב"בית 
רבינו שבבבל" שגם הוא "בית משולש", בית הכנסת )תפלה(, בית המדרש 

הרבי כתב את הערה 
92 כולה בכתי"ק: 
"ולהעיר, ש"בית 

משיח" בגימטריא 
"פרצת" )770(. ודו"ק"
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)תורה(, ובית מעשים טובים )גמילות חסדים(, ומשם יחזור לירושלים, ביחד עם 
כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבכל העולם יקבעו בארץ ישראל ובירושלים, 
מחובר למקדש, וביחד עם כל בנ"י שבכל קצוי תבל כמ"ש "והביאותים אל 
הר קדשי ושמח-תים בבית תפלתי . . כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים", 
"נכון יהי' הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים והלכו 
עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו 
ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", "תורה חדשה מאתי 

תצא", תיכף ומיד ממש".
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סיון תשל"ג

יומנו של התמים )ר'( עזרא שי' מפעי ממדציתו השניה 
של דודש סיון תשל"ג במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א. מתפרסם כאן לראשונה

יום שלישי י"ט סיון

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:30.

 תפילת ערבית בשעה 9:30 ולפני שהרבי שליט"א נכנס להתפלל נתן לעני 
צדקה.

יום רביעי כ' סיון

תפילת מנחה בשעה 3:30.

9:30 תפילת ערבית עם הרבי שליט"א. משה אורנשטיין הגיע   בשעה 
]מאה"ק[ לתפילת ערבית.

יום חמישי כ"א סיון  

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר תורה. משה אורנשטיין אמר ברכת הגומל 
וראינו איך שידו רעדה... 

לתפילת מנחה הרבי שליט"א לא יצא. 

בשעה 9:20 הלכתי ל-770 כשבחוץ יורד גשם חזק ורעמים וברקים. וב-770 
היה יחידות והתפילה עם הרבי שליט"א התחילה רק בשעה 11:25. הלילה 

קניתי את המאמר של ש"פ נשא )תשל"ג(.

יום שישי כ"ב סיון

תפילת מנחה בשעה 8:15 בערך.
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תפילת ערבית של שבת בשעה 9:00 בערך.

יום ש“ק פ‘ שלח כ"ג סיון

השבת הייתה התוועדות עם הרבי שליט"א. 

הרבי שליט"א נתן בהתוועדות ל-9 חתנים, לכל אחד, בקבוק. וכן הרבי 
שליט"א קרא לנחמן מיידנצ'יק שקיבל בשביל אחותו שמתחתנת, ומיידנצ'יק 
התעכב והרבי שליט"א קרא אותו 3 פעמים. והרבי שליט"א אמר למיידנצ'יק 
שימסור את זה לאבא שלו ושישלח את זה ע"י שליח כמה שיותר מהר לפני 

החתונה, וכן בירכו בבנין עדי עד. 

באמצע, מתי שהרבי שליט"א נתן לחתנים בקבוק משקה, ניגש אחד מהקהל 
לרבי והושיט את הכוס שלו והרבי מזג לו משקה מהבקבוק שצריך לתת לחתן 
אחד, והרבי שליט"א חייך. וכן הרבי שליט"א קרא לפרופסור אחד מקייב ונתן 
לו בקבוק שלם וכן את כל הקערה ]של המזונות[, והרבי אמר לו לשיר ושר 

את השיר "ופרצת".

בסוף ההתוועדות הרבי שליט"א שר את השיר "הנה מה טוב ומה נעים" 
וכו'. הרבי שליט"א התנועע בכמה ניגונים )בערך 3 ניגונים, כולל שירים(.

לאחר ההתוועדות - תפילת מנחה. לאחר התפילה הרבי נכנס לחדר ועמדתי 
למעלה מול גן עדן התחתון, ולאחר מספר דקות הרבי שליט"א יצא והלך לביתו. 

ו' תשרי תשל"ו
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באמצע הדרך הרבי שליט"א עשה ביד תנועת הצדעה לשוטר שעשה לו הצדעה.

תפילת ערבית בשעה 9:15. כ-15 דקות לאחר התפילה הרבי שליט"א יצא 
ונסע לבית.

יום ראשון כ"ד סיון

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:20. לאחר התפילה נודע לי שר' פרץ 
נפטר ל"ע וחשבנו שההלויה תהיה ב-770 אולם היא לא הייתה כאן ושמעתי 

שהיא תהי' בויליאמסבורג.

בשעה 8:05 הרבי שליט"א התחיל 
את השיחה לנשים. בהתחלה כולם 
עמדו ב-770 ]למעלה[ לשמוע את 
השיחה דרך הרמקול אך אין, והלכנו 
מסביב ל-770 מאחורה מהמדריגות 
מהצד  שליט"א  הרבי  את  וראיתי 
וראיתי את הרגליים של הרבי שליט"א 
ואת ידיו הקדושות. השיחה ערכה 

כ-33 דקות. 

לאחר השיחה, בשעה 9, התחילה היחידות. בין הנכנסים לרבי שליט"א 
ליחידות היה האדמו"ר מסקולען. בזמן של היחידות כתבתי את שיחה א' 
מהתוועדות ש"פ שלח ולצורך כך לקחתי ממיידנצ'יק את ההנחה של הלפרין.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 12:20. לאחר התפילה חזרתי לחדר 
לישון וכתבתי את השיחה של מה שהרבי שליט"א אמר לפני הנשים. 

יום שני כ"ה סיון

הרבי שליט"א לא בא לקריאת ספר תורה בבוקר. קריאת ספר תורה עם 
הרבי שליט"א בשעה 2:15. 

תפילת מנחה בשעה 3:30 ולאחר התפילה הרבי בירך את הנוסעים לארץ 
ישראל. בוכרי אחד עמד שם ולאחר שהרבי גמר לברך וכבר נכנס לגן עדן 

התחתון אמר הבוכרי שהוא גם נוסע, והרבי עמד ובירך אותו.

 בשעה 6 בערך הלכנו ל-770 כי חשבנו שהרבי שליט"א ייצא ללוות את 
הנוסעים ואולם לא יצא וחזרנו. 

תפילת ערבית בשעה 9:30 ולאחר התפילה בירך הרבי שליט"א כמה נוסעים.

באמצע ניגש אחד 
מהקהל לרבי והושיט 

את הכוס שלו 
והרבי מזג לו משקה 

מהבקבוק והרבי 
שליט"א חייך
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יום שלישי כ"ו סיון

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:20. 

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א 9:30 ולאחר מכן הלכתי לחובבי תורה 
ללמוד וכן וכתבתי השיחה בכ"ד סיון למסיימות בית רבקה. 

היום היה מקרה באוהלי תורה עם הכושים: הם הרביצו לשמש יהודי שהוצרך 
שיקחו אותו לבית חולים ולאחר מכן התלמידים שברו את החלונות של בתי 
הכושים הסמוכים למקום, והמשטרה עצרה את אחד מהתלמידים שרצה לזרוק 

משהו ולשבור שמשה.

יום רביעי כ"ז סיון

הבוקר אחרי האוכל, בשעה שהלכתי לחובבי תורה, ראיתי התקהלות אנשים 
ונשים בין אולבני לבין קינגסטון.

לתפילת  יצא  לא  שליט"א  הרבי 
מנחה )בשעה 3:15(.

תפילת ערבית בשעה 9:30. לאחר 
התפילה הרבי קרא לר' בנימין קליין 

ואמר לו כמה מילים.

לאחר התפילה הסביר ר' מענטליק 
)תשל"ג(.  סיון  מי"ב  המכתב  את 
את  הסביר  מענטליק  שר'  בשעה 
המכתב עברו כ-10 מכוניות משטרה אחת אחר השני' ובסוף נתברר שאחד 

השתגע והתחיל לירות על האנשים )כך מספר דוד מלכה(.

יום חמישי כ"ח סיון

הרבי יצא לקריאת ספר תורה ואמרו ברכת הגומל שפיגלמן וכן גדלי' שהגיע 
מהארץ.

הרבי שליט"א נסע לאוהל בשעה 3.

תפילת מנחה בשעה 9:15 בערך ולפני שהרבי שליט"א נכנס לתפילת מנחה 
נתן לעני צדקה.

תפילת ערבית בשעה 9:45. לאחר התפילה הלכנו אני וסעדי' לעבוד בשיחות 
קודש מהשעה 10 עד השעה 11.

לאחר שהרבי גמר 
לברך וכבר נכנס לגן 
עדן התחתון אמר 
בוכרי אחד שהוא 
גם נוסע, והרבי עמד 
ובירך אותו
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יום שישי כ"ט סיון

לאחר סדר נגלה הלכתי יחד עם סעדי' לעבוד בצא"ח בשיחות.

תפילת מנחה בשעה 8:30 בערך.

תפילת ערבית של שבת בשעה 9:15.

יום ש"ק פ' קרח ל' סיון 

לאחר תפילת שחרית עם הרבי שליט"א הייתה התוועדות שהתחילה 1:30. 
בשיר אחד )"אבא בגבורות" וכו'( הרבי שליט"א קצת התנועע, וכן בסוף 
ההתוועדות בשיר "אימתי קאתי מר" וכו' התנועע יותר חזק. ההתוועדות 

נסתיימה בשעה 4:30.

לאחר התוועדות ליוויתי את הרבי שליט"א עד לבית והרבי שליט"א חצה 
באמצע הכביש כשהתנועה בכביש הייתה ערה.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 9:20. אחר התפילה שמענו את 
החזרה עד 10:30 והלכנו לאכול. ולאחרי האוכל דיברנו עם גרוזיני אחד מבוגר 

על הנושא של ישראל - רוסיה והחינוך ונפרדנו מאיתו.

אלול תשל"ה



טעימה מאלפת מכרך הל״ב 
בסדרת אגרות - קודש של כ״ק 
אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

״קול רינה וישועה באהלי צדיקים״ 

נתן ה׳ 
לכם לב 



טעימה מאלפת מכרך הל״ב 
בסדרת אגרות - קודש של כ״ק 
אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

״קול רינה וישועה באהלי צדיקים״ 

נתן ה׳ 
לכם לב 

"ועד"ז בשעה שיו"ל בדפוס ספר חדש בעניני תורה, נגלה דתורה 
או פנימיות התורה, שמצד גודל החביבות דדבר חדש, יש ללומד 

ענין מסויים עכ"פ בספר חדש זה".

ציטוט זה הוא משיחת ש"פ וארא, ר"ח שבט ה'תשמ"ט. באותה 
 - העת הובא מבית הדפוס כרך מספר המאמרים להאדמה"ז 
ובהתוועדות השבת עורר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על 
ªענין זה. בהערה על מילים אלו הוסיף הרבי כי החביבות לספר 

נתן ה' לכם לב
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חדש היא כי "גם מצד הטבע דנה"ב יש חביבות מיוחדת בענין של 
חידוש. ובלשון חז"ל - "דיוטגמא . . חדשה שהכל רצין לקראתה".

סקירה זו מוגשת בקשר עם ההוצאה לאור של הכרך השלשים 
ושתים מסדרת אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ומובא בה טעימה מעט מזעיר מהסיפורים והעובדות שמאחורי 

האגרות והמענות שבכרך החדש.

אך ראשית כל, כדברי קודשו בשיחה הנ"ל, " . . ישתדלו לרכשו 
מענינא דיומא . ." )ההדגשה לא  ובפרט  בהקדם, וללמוד בו, 
במקור( - יש למצוא את הקשר והשייכות אל היום הבהיר כ"ח 

סיון.

וגילוי אור שכזה, המכניס חיות מחודשת ביום הבהיר, נמצא 
בראשיתו של הספר, בצילומי האגרות.

יא'שב  אגרת  בצילום  שם, 
בארוכה  אודותיה  )ראה 
בגוף  הנכתב  על  בסקירה( 
אלה,  "כל  אודות  המכתב 
וגם אני בתוכם, שהיו בעברי 
פי התופת, או שהם קרובים 
משם"  שניצלו  לאלה  ממש 
ניתן להיווכח שהרבי הוסיף 

בכתב יד קדשו "]וגם אני בתוכם, שהיו בעברי פי התופת[ ובנס 
ניצולו"! )ההוספה בצילום האגרת היא בכת"י המזכיר שהעתיק 

מכתי"ק של הרבי(.

וראויים דברים אלו לעורר ולהכניס חיות מחודשת בהודאה 
השייכת ומוטלת על כל א' וא' מישראל, ולחזק את החגיגות 
בקהילות ישראל מידי שנה בשנה ביום המיוחד של "כ"ח סיון" 

לב כל קהל

כבכל כרכי אגרות הקודש - ובכלל בהנהגת הקודש של כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א - ניכרת נקודת ענינו של נשיא ישראל - שליבו הוא "לב כל 

קהל ישראל".

במבוא מתאר העורך שי' כי את האגרות "שיגר הרבי לכל שדרות עמנו ברחבי 
תבל, כקטן כגדול, העוסקים בכל חלקי התורה הנגלית הפנימית, ובהוראות 
ועצות בענייני עסקנות הכלל ובכל בעיות החיים הגשמיים והרוחניים ועידוד 
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וחיזקו כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם".

ואכן כל הנוטל לידיו את הכרך החדש יווכח בעצמו כיצד לצד אגרות 
תורניות המלאות במראי מקומות וציונים תורניים שנשלחו לרבנים חשובים 
וגדולי תורה - דואג הרבי גם לחיזוק לימוד התורה של כלל עם בית-ישראל.

כך כאשר הוצאה לאור של מאמרי חסידות בתרגום לצרפתית התעכבה 
מסיבות שונות, והאחראים כתבו על כך לרבי תוך ציון הסיבות לעיכוב השיב 
הרבי כי למרות שהתירוץ הוא אמיתי במאת האחוזים, ואפילו כאשר מדובר 
מקרה של אונס אמיתי - עדיין לא ניתן להגיד כי הענין נפעל ובוצע, והוסיף 

)אגרת יא'קצו(:

"ועיקר הכוונה דהנ"ל היא כפשוט שיגיע להזקוקים לצרפתית, 
היינו בשבילם נבראה כל התכנית הנ"ל, ומצידם - מאי נפק"מ 

הסיבה וכו'?!"

אחד ממקבלי מכתב הרבי ובו האיחול הקבוע בקשר עם חג השבועות - 
"קבלת התורה בשמחה ובפנימיות", ראה בכך הוראה אישית אליו שיכנס ללמוד 
בכולל אברכים. כאשר שאל על כך קיבל את התשובה כי נוסח ברכה זו של 
רבותינו נשיאינו אמורה היא לכל אחד ואחד מבני ישראל, גם לאותם מבעלי 
העסקים - "זבולון" - שאף הם מחויבים במצוות תלמוד תורה )אגרת יא'קלג(.

ולאידך, גם במכתבים לגדולי תורה ופוסקים חשובים ניכרת ההשפעה 
המיוחדת של נשיא הדור.

באגרת מיוחדת )אגרת יא'ריד( אל "צנא מלא ספרים באסוקי שמעתתא אליבא 
דהלכתא" - הפוסק הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל - משיב הרבי על מכתבו 
בקשר לכמה ענינים במצוות תפילין ובפרט בנוגע להנחת תפילין דרבינו תם. 

מאחורי מכתב זה סיפור מעניין:

לחסיד ר' צבי הירש שפריצר היו קשרי ידידות עם בני ביתו של ר' משה 
פיינשטיין. לאחר שהרבי עורר )בהתוועדות פורים תשל"ו( ע"ד ההכרח בהנחת 
תפילין דרבינו תם, נפגש ר' צבי הירש עם ר' משה ועורר אותו על הענין החשוב. 
לאחר שר' צבי הירש דאג לסופר מיוחד שיכתוב עבור ר' משה תפילין על פי 

כל הידוריו והנהגותיו - שלח ר' משה מכתב תודה לרבי:

"מע"כ הוד כ"ק הגאון הצדיק מוהרמ"מ שליט"א שניאורסאן 
האדמו"ר מליובאוויטש

שלום וברכה לעולם.

כאשר הודיעו לי בדבר שהוכ"ק גאונו מתענין בדבר קיום מצות 



22  |  כד וגבורות

תפילין אליבא דר"ת שעלי, מצאתי לנחוץ לכתוב תודתי וגם 
טעמי ונמוקי . ."

ר' משה מאריך בדיון הלכתי ארוך על הנחת תפילין דרבינו תם, ובמכתב קדשו 
של הרבי נמצא מענה על חלק מדבריו כשהרבי אף מצרף ללמכתב צילום-
העתק של עמוד מתוך הספר "קונטרס השלחן" הקשור למה שכתב ר' משה.

אגודת ישראל

אגרת יא'קפג בכרך החדש הינה אגרת קודש ששלח הרבי אל הכנסיה הגדולה 
השישית של אגודת ישראל העולמית שהתקיימה בירושלים בחודש טבת 
תש"מ. הרקע לכתיבת האגרת מצוי במכתב הסמוך לכך, אגרת יא'קפב, והוא 
מכתב תשובה אל הרב פנחס יעקב לוין בו מאשר הרבי את "קבלת מכתב כת"ר 
אודות כנסי' הגדולה, אף כי באיחור זמן, וזה עתה הגענתני הצהרת ועה"פ של 
אגוד"י העולמית ע"ד מטרות הכ"ג. וע"פ הצעת  - בקשת כת"ר מצו"ב מכתבי". 
במכתבו של הרב לוין )מי' חשון תש"מ( הנדפס ב בשולי הגליון נמצא כתוב:

פאר  המפורסם,  הצדיק  הגאון  וידי"נ,  אהו'  קדושת  "לכבוד 
והחסידות,  התורה  קרן  להרמת  הפעלים  כביר  מקדושים, 
כקש"ת מוהר"ר מנחם מענדל שניאורסון שליט"א, האדמו"ר 

מליובאוויטש. ברוקלין.

שלום וברכה בכל רגשי יקר, 

הריני מתכבד להזמין את כ"ק שליט"א  לכנסיה הגדולה של 
אגודת ישראל העולמית, אשר תיפתח אי"ה ביום שני, י"ח בטבת 
תש"מ בירושלים. ברור שקיומה של הכ"ג עשוי' בעז"ה לחדש 
ולרענן את התנועה כולה, בכל אתר ואתר. יתר על כן, חלה 

המכתב עם ההוספה בכתי"ק "פיינשטיין"
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הוספה - צילומי מכתבי קודש משנת תש"מ עם הוספות בכתי"ק

בכבוד ובברכת הדג ]חתי"ק[
בכבוד וברכת מ-ל טוב

בברכה לבשו"ט ]חתי"ק[

מלאכתו מלאכת שמים כו'
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הפסקה של יותר מ-15 שנה מאז הכ"ג האחרונה ובינתים גדל 
דור צעיר שאינו יודע על מהותה של אגו"י במשך כל השנים 

ועלינו להראות לנגד עיניו את דמותה וצביונה.

חמשת הכנסיות הגדולות שהתקיימו עד עתה הצטיינו כולן בכך 
ששימשו כהפגנה אדירה ליהדות התורה ואף היו בגדר של קידוש 
השם. אנו עושים כל מאמץ כדי שגם הכ"ג הששית יהי' אותו 
מעמד מרשים ונשגב. עם ההפגנה האדירה הזאת הוא כשלעצמו 
דבר גדול בדורנו, כאשר מצבה של היהדות הגיע לשפל מדאיג 
ביותר. לכן תהי' חשיבות גדולה שכל גדולי ישראל החיים עמנו 
לאוי"ט יהיו שותפים לכנסיה לשם שמים זו, ומקוה לקבל את 

ברכת כ"ק שליט"א להרבות כבוד שמים.

נבקש מאת כ"ק שליט"א להקדיש עיון לנושא הכ"ג ולהואיל 
להודיענו את רעיונותיו ואת הצעותיו על הבעיות והנושאים 

שלדעתו הכ"ג צריכה לעסוק בהם.

 בכבוד רב ובידידות נאמנה פנחס יעקב הכהן לוין".

האגרת שמשגר הרבי לכנסי' הגדולה עצמה נושאת את התאריך "שלהי חנוכה, 
שנת ה'תש"מ" ובה מאשר "בנועם ות"ח" את "קבלת הזמנת השתתפות, בצירוף 
הצעת ועה"פ אודות מטרת הכ"ג". בליבת האגרת עומד האיחול שהכנסי' תנצל 
את כל האפשרויות שבידה להפצת יהדות בכל מקום כולל ועיקר - החלטות 

ברורות בנוגע לפועל ומעשה, ובינהן: 

"ענין שהזמן גרמא, פירסומה ככל הדרוש של החלטת מועצת 
גדולי התורה בכנסי' הגדולה - אלול, תרצ"ז - אשר "הארץ 
הקדושה אשר הקב"ה הציב גבולתי' בתורה הקדושה נתונה 
לעם ישראל עם עולם, וכל ויתור שהוא על אדמת קודש הנתונה 

לנו ע"י הקב"ה בגבולתי' אין בו ממש. 

ובפרט ובמיוחד שמאז הוחמר המצב בענין זה באופן עקרי, וכל 
ויתור שהוא - הוא ענין של פיקוח נפש ממש, וכפס"ד ברור 
בשו"ע אורח חיים הל' שבת סשכ"ט אשר, ר"ל היל"ת, תהא הארץ 
נוחה ליכבש לפניהם, והשם השומר את עמו ישראל - ישמור 
את כאו"א הן באה"ק והן בחו"ל, ובמהרה בימינו ממש ישים קץ 
לחושך, החושך כפול ומכופל אשר בדרא דעקבתא דמשיחא, 
אשר יגאלנו מגלות המר, כי ילחום מלחמות ה' ויצליח ויבנה 
מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל ומלאה הארץ דעה את ה'".

על-פי השמועה שהילכה במסדרונות 770, חיפש הרבי באותם ימים ב'לקוטי 
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שיחות' את האיגרת שכתב בשנת תשכ"ד לכנסיה הגדולה החמישית, והביע 
את פליאתו שלא נדפסה שם ]ואכן ב'לקוטי שיחות' כרך טו )שהופיע בראש 
חודש שבט תש"מ( הדפיסו ב'הוספות' את המכתב מתש"מ ובהמשך אליו את 

המכתב מתשכ"ד[. 

במכתבו של ר' אפרים וולף אל הרב חדקוב מי"ז טבת תש"מ מסכם הוא את 
שיחות הטלפון עימו מהשבוע שעבר ובין הדברים אנו מוצאים הוראה שאנ"ש 
יהיו נוכחים בכנסיה הגדולה )לצד הוראות נוספות להזמין את הרבנים שהגיעו 

לרגלי הכנסיה לביקור במוסדות חב"ד, ועוד(:

"להר"ש אלברג יש מנגדים בגלל קירובו לליובאוויטש, בעת 
הכנסיה הגדולה לראות שיהיה גם קהל מאנ"ש במקום וזה יקל 

מעניני  גם  לדבר  רש"א  על 
חב"ד". 

נכח  שלבטח  אנ"ש  קהל  לצד 
בכנסיה הגדולה שהה במקום נציג 
מיוחד שנשלח לעקוב בדקדוק אחר 
המתרחש עם אגרת הרבי והבאתה 
הגה"ח  זה  היה  הנוכחים.  לידיעת 
אייזנבאך  ע"ה  יוסף  חנניה  הרב 
שבהזדמנות סיפר על הדברים מזווית 

מבטו:

"הרב עלבערג היה הנציג הבכיר 
ישראל  אגודת  גדולי  הנהגת  של 
בארצות הברית שהגיע אל הכנסיה 
הגדולה. בהשפעת הגה"ח הרב זלמן 
גוראריה ע"ה, בטרם נסע ארצה נכנס 

ר' שמחה אל הרבי. בנוסף, שיגר הרבי מכתב מיוחד למעמד. עצם קיומו של 
המכתב היה בסוד כמוס ורק בודדים ובראשם ר' זלמן שמשך בחוטים מאחורי 
הקלעים ידעו על קיומו. החשש היה שאם הדבר יוודע מוקדם מדי, הקראתו 
עלולה להיות מטורפדת מראש בידי גורמים מסוימים. בבוקר יום המעמד 
התקשר אליי ר' זלמן וביקש ממני להיות נוכח באירוע ולעקוב מקרוב אחר 
מה שמתרחש כדי לדווח מיד לאחריו לרבי. ר' זלמן, כך ידעתי בכל השנים, לא 
עשה דבר קטן או גדול, בוודאי לא במישור זה של האריגה והשמירה על קשר 

עם גדולי ישראל לעדותיהם וחוגיהם השונים, שלא על דעת הרבי. 

"מבעוד מועד הגעתי לבניני האומה, תפסתי לי מקום ביציע כשאני מצויד 

ובמהרה בימינו ממש 
ישים קץ לחושך, 

החושך כפול ומכופל 
אשר בדרא דעקבתא 

דמשיחא, אשר יגאלנו 
מגלות המר, כי ילחום 

מלחמות ה' ויצליח 
ויבנה מקדש במקומו 

ויקבץ נדחי ישראל 
ומלאה הארץ דעה את 

ה'
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במשקפת שכוונה אל הבמה. עקבתי מקרוב אחר כל מגע או שיח בין המארגנים 
והרבנים יושבי שולחן הנשיאות. בשלב מסוים, תוך כדי המעמד, לבי ניתר. אני 
רואה את הרב עלברג ניגש לאדמו"ר מגור, ה'לב שמחה', ומושיט לו את אגרתו 
הקדושה של הרבי. במו עיניי ראיתי כיצד מסמן האדמו"ר מגור למנחה המעמד, 
הרב יהודה מאיר אברמוביץ, ומושיט לו את המכתב. במקום נוצרה מהומה 
זוטא שרק מאוחר יותר ידעתי את תוכנה המדויק ואז רק ראיתי את הקולות 
מבלי לשומעם. החשש היה שאם המכתב יוקרא פומבית, יקום ראש ישיבה 
ידוע ממקומו ויעזוב את המקום בהפגנתיות. מנגד, האדמו"ר מגור עמד על כך 
שאין להתעלם מהמכתב ומשולחו. לאחר סדרת הסתודדויות מאחורי הקלעים, 
שאת טיבן לא יכולתי לשמוע ממרחק אלא לראות, ניגש הרב אברמוביץ אל 
המיקרופון, עם תום אחד הנאומים, ואמר: "בשמחה ובהתרגשות אנו מציינים 

בקשר עם מכתבי הקודש משנת תש"מ שנדפסים בכרך הל"ב, 
מוגש בזה מכתב נדיר באנגלית מאותה השנה. מכתב זה הוא לאחת 
המתמודדות על תפקיד חברה בקונגרס העיר ניו-יורק, אשר פנתה 
במכתבה והתלוננה על כך שמופצות שמועות בשם הרבי כי אין 

לתמוך בה בבחירות.
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כי לקראת המעמד הקדוש והנשגב התקבלו מכתבי ברכה מאת כ"ק האדמו"ר 
מליובאוויטש ומאת הגאון רבי משה פיינשטיין". לא היה איש בקהל שלא ראה 

כיצד באחת פניו של אותו ראש ישיבה חפו"...

אמנם מסתבר שהרבי לא ראה בכך די. מאגרת יא'קצג ניתן להתרשם על 
העגמ"נ של הרבי מכישלונם של עסקני חב"ד באה"ק בכך שאגרת קודשו לא 

הוקראה בכנסי'. מענה קודשו של הרבי לר' אפרים וולף נוקב וחד: 

"יחפשו עד שימצאו - איש מבין בעסקנות וישאלו חוו"ד: . . ב( 
הערכתו ע"ד "פעולות" חב"ד באה"ק בקשר עם הכנסי' הגדולה 
)לאחרי שיודיעוהו כמה אסיפות ערכו בזה, מי היו הגנעראלים 
בזה ומי החיילים וכו' - ]([ ובודאי יודיעו לכאן מענתו ות"ח 
מראש. וישלמו לו מכאן ולהבא משכורת טובה על אשר יקח 
ע"ע - הצלת עניני עסקנות חב"ד באה"ק ממצבם דעתה וד"ל".

אגרת יא'שלה עוסקת אף היא באגודת ישראל )אם כי לא בהקשר הספציפי 
של הכנסיה הגדולה( והיא במענה לר' צבי ווימן ששלח אל הרבי את טיוטת 
ספרו 'מקטוביץ עד ה' באייר - פרקים בתולדות היהדות החרדית ואגודת 

תרגום ללה"ק:

ב"ה
י"ט תמוז תש"מ ברוקלין נ.י.

מרת ש. דבורה אלטר
1667 פלטבוש אוו.
ברוקלין נ.י. 11210

ברכה ושלום

קבלתי את מכתבך )ללא תאריך( והופתעתי לקרוא בנוגע לעמדה 
של חב"ד, כביכול, בהקשר לבחירות הבאות בשביל מחוז הקונגרס 

השש עשרה

זה ידוע לכל שלא אני ולא תנועת חב"ד לוקחים עמדה ציבורית 
בשום בחירות לשום משרה, שזאת עמדה מימים ימימה. לכן הופתעתי 

איך שיכולת לקבל איזה שהוא רושם בניגוד לעיקרון המיוסד הזה.

בברכה ]חתי"ק[
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ישראל ובמשנתן':

"1( להחזיר כל המצו"ב . . 3( ידוע ומפורסם )וגם נדפס( שכ"ק 
אדנ"ע )מהורש"ב( הי' ממיסדי )ל' רבים( אגודת ישראל. אבל 

בזמן קצר לאחרי היסוד הודיע ופרסם ש"הוא יוצא מאגו"י"".

מ'רייסט זיך אויס די הארץ

"ידוע ששיטת החסידות היא שאין אוחזים מגזירת תענית על הציבור, כמבואר 
בארוכה באגה"ת שכעת אין צריך לענין של תעניות . . אך המצב הגיע עד כדי 
כך שאע"פ שאין כדאי לגזור תענית על כל היום )מצד כו"כ טעמים(, אך היה 

נכון הדבר שיגזרו תענית על 
חצי יום . ."

דברים אלו נאמרו במוצאי 
שבת פרשת חיי-שרה תש"מ, 
אודות  שיחה  של  בסופה 
המצב החמור בארץ הקודש. 
הרבי חזר ושנה כי "המצב 
איום ונורא" ומסוכן עד כדי 
כך, שהיה ראוי לקבוע תענית 

משום כך.

להיות  רוצה  "אינני 
שמתעקש  מי  המתחיל, 
לגרום לכך שיהודים יצטערו 
במניעת אכילה ושתייה כפי 
בארוחה  גם  ולו  הרגילות, 

אחת בלבד פחות...

בנמצא  ישנם  אם  אולם, 
]=אישי תורה, גופים רבניים 
וכדומה[ כאלה שאצלם אין 
עניין של תענית מושלל כל-
לשעות  תענית  ויגזרו  כך, 
כאשר מחציתו השני של היום 
ימשיכו  או  בצדקה  תיפדה 
בתענית דיבור וכיוצא בזה – 
יישר חילם, וכל הקטנים ואני 

כרו- של בית דין רבני דב"ד בקשר לתענית
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הקטן בתוכם יצטרפו, בלי-נדר, לקריאה זו".

בעקבות הדברים פנו "ועד רבני ליובאוויטש" ושאלו את הרבי על כך. במענה 
השיב להם הרבי )אגרת יא'קנא(, כי עיקר הכוונה בדברים הייתה להתריע על 
המצב ולהדגיש עד כמה הדברים חמורים, ושלמרות השיטה מאז ומעולם 
שאין לאחוז מתענית - הרי שהרבי יצטרף להכרזה על התענית באם תהיה. 
בסוף המענה הוסיף אמנם הרבי "פשוט שאין לעשות מזה הידור חסידותי 

דליובאוויטש וכיו"ב".

לאחר שרבנים רבים מכל רחבי ארצות הברית הכריזו ופרסמו קריאה ל"יום 
תפילה ותענית שעות" - הצטרף לכך גם הרבי. הכרזת הרבנים התפרסמה 

בעיתונות הכללית בהרחבה לצד הידיעה כי הרבי אף הוא הצטרף לקריאה.

העיתונאי מר שלמה שמיר - שכתב באותה השעה בעיתון "אלגעמיינער 
זשורנאל" - פרסם באותה השעה מאמר חריף התוקף את יוזמת ה"תענית 
שעות" כשהוא מזלזל בצורך בה וביכולותיה. לידיעתו לא הגיעה העובדה כי מי 

מאחורי אגרת יא'שו ישנו סיפור מדהים שפורסם זה מכבר ע"י ר' 
מענדל רסקין.

נמען המכתב, מר פינחס איבטן התקרב ליהדות ולחסידות ע"י 
השליח למרוקו - הרב יהודה לייב רסקין. מר אביטן נעשה על ידו 
בעל תשובה שלם ושומר תורה ומצוות בהידור. בדו"חות שהיה שולח 

השליח הרב רסקין אל הרבי הוא היה מזכיר גם את מר איבטן.

ביום בהיר אחד עזב מר פנחס את דרכו באחת וזנח את קיום 
המצוות.

בנו של ר' לייבל רסקין - ר' מענדל - כתב אל הרבי דו"ח מפעילותו 
והזכיר בדו"ח גם את מר אביטן וכתב "אנא לעורר רחמים רבים עבור 
מר פנחס שי' אביטן שיחזור בתשובה". ר' מענדל לא קיבל על הדו"ח 
כל מענה, אבל מר פנחס קיבל ישירות מהרבי מכתב הנפתח במילים 
"זה מזמן רב שלא שמעתי ממנו"... במכתב מעוררו הרבי להוספה 

בהנהגה ע"פ תורה ומצוות.

כמובן שהמכתב פעל את פעולתו, ומר פנחס חזר לשמירת התורה 
והמצוות.



30  |  כד וגבורות

שעורר אודות יוזמה זו הוא הרבי, ובחשבו שהיא פרי רעיונם של מספר רבנים 
שמלבד הכרזה על התענית אינם עושים דבר - החליט לתקוף את ההכרזה 
על כך. הוא כתב כי היהדות החרדית לא מצליחה ללכד כוחות ולפעול ביחד, 
ויוזמת התענית היא רק על מנת לצאת ידי חובת עשיה כלשהיא. את מאמרו 

סיים במילים "שום יום תפילה ותענית לא יוכלו לעזור"...

עורך העיתון, ר' גרשון בער ג'יקובסון כתב לעומתו במאמר העורך טור ארוך 
על הסיבה לתקנת התענית והצורך בה.

באותה השבת - פרשת וישב - דיבר הרבי בחריפות רבה על מאמר של מר 
שמיר:

"יושב לו עיתונאי, משתמש בכוח הכתיבה שהעניק לו הקב"ה, 
וכותב כתבה שלימה העושה צחוק מהתורה ומהתוקף של פסקי 
הדין הרבניים. יהודים רבים צמו, התפללו ונתנו צדקה ביום 
פירסום הכתבה, והוא לא מתבייש לכתוב במאמרו: בשביל מה 
אמרת תהלים, למה נתת צדקה, למה התפללת, בשביל מה צמת? 

מה יום מיומיים?!"

מר שלמה שמיר התוודע עד מהרה לדברי הרבי כמו גם לעובדה כי הרבי 
הוא שהעלה את הרעיון. הוא מיהר לפרסם טור התנצלות בעיתון. "אני כותב 
את הדברים הללו מכיון שבטור שפירסמתי בשבוע שעבר יצרתי את התחושה 
שאני נגד התענית, או שחס וחלילה בכוונתי לקרר או לגרוע מחשיבותו של 
יום התענית. ייתכן שלא נזהרתי כראוי, ולכן נוצר רושם מוטעה. אני בפירוש 

ט' כסלו תש"מ
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מאמין באמונה שלימה שכל מה שגדולי התורה פוסקים, ומה שצדיקים גוזרים 
לעשות - חייבים היהודים לקיים. אני מאמין באמונה שלימה באמונת צדיקים, 
וכאשר גדולי התורה קוראים ליהודים לתענית - חלילה לי לומר אחרת או 

שאערער על החלטתם".

לצד כתיבת ופרסום הטור, כתב מר שמיר מכתב התנצלות אל הרבי. הוא 
כתב כי לא ידע שהרבי הוא שעומד מאחורי היוזמה ו"כי איך יכול בר-דעת 
להטיל בתנועת ליובאוויטש חשד של חוסר מעש?... דברי לא הובנו כראוי, 
ולא נתכוונתי לומר חלילה שתענית ותפילה אינם מסייעים, אלא שלא די בכך 
ושצריכים לעשות מעשים לשיפור המצב הקשה . . עצם הרעיון כי לכ"ק נגרמה 
עגמת נפש בגלל הדברים בטור, והוא כואב על שגגתי - אינו נותן לי מנוח, ואני 

מבקש בזה סליחה ומחילה מכ"ק".

שבועיים לאחר מכן - זכה מר שמיר 
לקבל מכתב תשובה ארוך ומפורט 
מהרבי )אגרת יא'קפז(. הרבי הדריך 
אותו כיצד על עיתונאי להביט על 
דבריו הנכתבים. לדעת איזו השפעה 

יש למאמריו על קהל הקוראים.

דבר  אשר  להעיר  "למותר 
הנכתב לשני, ועל אחת כמה 
וכמה - לפרסום לחוג רחב, 
ומטרתו  שכוונתו  כלומר 
להשפיע עליו ע"י הפרסום, 
הרי מה שנוגע הוא רק פירושו 
וזהו  ועוד,  של הקורא אותו, 

העיקר, המסקנות שמסיק ממה שקורא . . 

. . כיון שחננו ה' והוא סופר מצליח, זאת אומרת שמצא הגישה 
איך להשפיע על קוראי דבריו, הרי לדעתי עליו לקרא את המאמר 
אודותיו מדובר - עוד הפעם, אבל כאילו הוא רק הקורא ולא 

הכותב, וישער מהי המסקנה של הקורא . ."

דברים דומים בתוכנם נכתבו גם למשוררת ששלחה ספר משיריה אל הרבי. 
באגרת )יא'רפז( מודה לה הרבי על משלוח הספר, ואף כותב לבקשתה על 

חוות דעת כי "אין זה מקצוע שלי כלל"...

אם כל זאת, הרבי מעיר לה על אחד השירים וכותב, כי יש מקום לומר 
שהקוראים יפרשו את השיר בצורה מוטעת, וכאשר מדפיסים ספר יש להתחשב 

יהודים רבים צמו, 
התפללו ונתנו צדקה 
ביום פירסום הכתבה, 

והוא לא מתבייש 
לכתוב במאמרו: 

בשביל מה אמרת 
תהלים, למה נתת 

צדקה, למה התפללת, 
בשביל מה צמת? מה 

יום מיומיים?!
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ולדעת הכיצד הקורא יבינו ויפרשו ולא מהי כוונת המחבר. הרבי מעיר לה 
שכדאי לתקן זאת בהוצאה הבאה ולהוסיף ביאור מתאים.

אמונה ומדע

מהאגרות הארוכות והמיוחדות בכרך החדש היא האגרת לחברת הכנסת מרת 
חייקה גרוסמן )יא'שב(. בתקופת השואה ניצלה מרת גרוסמן ממחנות המוות 
והצטרפה לגדודי הלוחמים הפרטיזנים, ולאחר עלותה לארץ בתום המלחמה 

הקדישה את חייה לזכר השואה והנספים.

בשנת תש"מ יצא לאור הספר "אמונה ומדע" המלקט את אגרות הרבי 
בנושאים אלו, ובו שער מיוחד על התייחסות הרבי לשואה. הספר לא הוגה 
ע"י הרבי, והשיחות בו נערכו ועובדו בחופשיות. דעתו של הרבי על השואה 

נלקטה ונערכה משיחות הקודש של שמחת תורה תשל"א וי"א ניסן תשל"ג.

זמן קצר לאחר מכן, פרסמה מרת גרוסמן מאמר חריף בעיתון 'על המשמר' 
תחת השם "הרבי מליובאביץ' - והשואה". במאמר ציטטה את אחד הקטעים 

מתוך הספר שממשיל את השואה לניתוח:

"תאר לעצמך אדם הנקלע לבית-חולים ונכנס לחדר ניתוחים. 
לפניו מתגלת תמונה מחרידה: אדם כפות שוכב על שולחן 
הניתוחים ומסביבו כעשרה אנשים רעולי פנים, בידיהם סכינים 

ומתכוננים הם לקטוע את אחד מאבריו.

אם ידיעותיו של 'אורח' זה ברפואה ובכל הקשור בנושא זה הן 
אפסיות, הרי אדם זה בטוח כי הוא עד לתופעה קאניבלית… 
ובוודאי יפרוץ בזעקות וינסה להזעיק עזרה כדי 'להציל' את 
ה'קרבן' מידי ה'גזלנים'. וכל זה משום שאינו מבין בכלל ברפואה, 
ואינו יודע את מצבו של החולה בעבר, בהווה ובעתיד. לו ידע 
שאותו אבר העומד לקטיעה, מורעל ללא תקנה ומסכן את 
חיי החולה וכדי להציל את חייו חייבים הרופאים ובראשם 
הפרופסור, לנתח ולקטוע את האבר הנגוע, כי אז לא היה זועק 

ומרעיש שמים וארץ!"

מרת גרוסמן הביעה את זעמה על הנכתב, וכניצולת שואה היטיבה לתאר את 
רגשותיה למקרא הדברים. הכיצד ניתן לומר שאותם שנהרגו בשואה היו "אבר 
נגוע"? וקשה מכך - איך ניתן להתייחס לאותם חיות אדם נאציות כמנתחים 

המצילים חיי אדם?...

קטע העיתון ובו דבריה הגיעו אל הרבי, שענה לה על כך בתוך שלושה 
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ימים במכתב ארוך ומפורט. 

בראשית המכתב הביע הרבי את גודל צערו ממאמר משונה שכזה, ובלשונו 
הק': "זה היום הגיע לידי מאמרה ב"על המשמר", י' אלול, ומובן שקראתיו 
בתימהון גדול ובצער גדול". ראשית מיצר הרבי על כך שלא כתבה ושאלה 
את הרבי אודות הדברים הנכתבים בספר - שלדעתה של מרת גרוסמן הם 

מזעזעים - אלא פרסמה את דעתה בעיתון.

ובהמשך לכך, כותב הרבי מלך המשיח את גודל צערו מהעניין "שזו הפעם 
הראשונה שיאשימו אותי בהשקפות שהן, כלשונה, "מקוממות ומעלות זעם", 
בנושא הנוגע ללב כל יהודי ועד למיצוי הנפש; האשמה שאינה הולמת איש 
יהודי, אפילו הפשוט שבפשוטים, ושאין לה יסוד והיא היפך לגמרי מהמכוון."

וקודם שפותח הרבי בהסבר ארוך, בן למעלה משלושה עמודים, בו הסביר 
את עמדתו האמיתית בעניין כאוב זה - מוסיף הסתייגות מהקטעים המצוטטים 

פרסום ראשון

כתב יד קודשו של הרבי על גבי העיתון שבו נדפסה כתבתה של 
מרת גרוסמן:

על המשמר יו"ד אלול תש"ם 22/8
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בספר שהינו מתורגם בחופשיות, נערך ועובד על פי דברי הרבי, ולא תמיד 
ניסוח המושגים והמונחים מוצלח וטוב - אף שבכללות התוכן הינו נכון.

"אשר, לאחרי בקשת סליחתה, לא ירדה לסוף דעתי, וכנראה 
לא התבוננה במתינות הראוי' בדברים שאמרתי טרם שחרצה 

משפטה.

והנה, בנוגע לענין השואה, אין הזמן גרמא לאריכות כאן, כיון 
שמרוב בתמהון והצער - ולא רק לה ולי אלא בודאי גם לכל 
כדי  זה בהקדם,  אני לשלוח מכתבי  רוצה   - קוראי מאמרה 
להעמיד הדברים על בוריים. ואסתפק רק בנקודות עקריות. 

אשר לדכוותה בודאי אין צורך באריכות הביאור: . ."

בסיום המכתב, חותם הרבי את תקוותו ". . שתכתוב על דעת עצמה כפי 
המסקנה שתסיק לאחרי העיון ככל הדרוש בכל האמור . ." ומסיים בברכת 

שנה טובה.

לאחר חתימת הברכה, הוסיף כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הסיבה 
בשלה, למרות דעותיה של זו, תולה הוא תקווה שהיא תעיין היטב בדברי 

נדפס  החדש  בכרך 
מענהו של כ"ק אד"ש 
מה"מ לר' יוסף יצחק 
"מכון  מנהל  ליברוב, 
בקשר  יצחק"  לוי 
לתרגום שיחות הקודש 
ללשון הקודש )יא'ריז(.

פורסמה  זו  מודעה 
בתקופה  המכון  ע"י 
מאוחרת יותר, וממנה 
את  לראות  ניתן 
והתפוצה  ההשפעה 
השיחות  של  הגדולה 
ע"י  שתורגמו  בלה"ק 

המכון. 
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הרבי ותסיק את המסקנות הנכונות - בנוסף על 'חזקת כשרות' של כל יהודי 
באשר הוא -

מכיוון ששמונה שנים לפני כן, חתמה מרת גרוסמן על מכתב ברכה לרבי לרגל 
יום ההולדת בי"א ניסן "הרי לאחרי שנתכבדתי לפני שנים אחדות באיחולים 
שלה בקשר עם יום הולדתי, הרי זה מורה על יחס הנותן מקום לתקווה האמורה 

- ואולי-עוד יותר מזה"...

)מעניין לציין שפרסומה של אגרת זו שנדפסה גם בלקו"ש חלק כ"א הגיע 
דווקא ע"י מרת גרוסמן... ר' בערק'ה וולף, שהיה בקשר עם חברי כנסת ואישי 
ציבור רבים - נהג לשוחח ג"כ עם מרת גרוסמן. בהזדמנות מסויימת הפתיעה 
אותו מרת גרוסמן סיפרה כי קיבלת מכתב מהרבי בתגובה למאמר שפירסמה. 
ר' בערק'ה ביקש ממנה העתק מהמכתב, ואחיו - יבדלחט"א ר' מני - שיגר זאת 

ל"ועד להפצת שיחות" שהדפיסו זאת ב"לקוטי שיחות"(.

נחתום טעימה זו מהכרך החדש בביטוי מיוחד המופיע בסימה של אגרת 
יא'קמג, שהינו ע"פ פרק התהלים של הרבי באותה השנה - פרק ע"ח:

"ובקרוב ממש אלוקינו צורינו קל עליון יגאלנו ע"י משיח צדקנו ויבן כמו 
רמים מקדשו".

מענות כ"ק אדמו"ר מלך המשיד שליט"א אודות 
האגרותזקודש אל מ-כירו הרה"ד הרב שלום מענדל 
סימפסון ע"ה שארכיון האגרות שעל ניהולו הופקד 

מהווה את הבסיס של הכרך הדדש

תשמ"ז:

שבט: מענה על שהכניס לרבי את מכתב הרה"ח ר' שניאור זלמן 
יצחק יהושע שי' חאנין מנהל "ועד להפצת שיחות" בו מבקש ממנו 
להמציא לו את העתקי מכתבי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כדי 
להדפיסם בהוספות לכרכי לקוטי שיחות וכתב: "קבלתי מכ' המצורף 
בזה לפני איזה זמן – ואינני יודע אם עלי לעשות בזה או לא": "באם 

יש מתאימים להו"ל – להראני ואח"כ מקום לחוו"ד שלי".
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אדר: על שאלתו האם להעביר המכ' התוכניים ישר להרב שד"ב 
לוין או בתחלה להראותם לרבי סימן הרבי בעיגול ובחץ את התיבות 
"בתחלה להראותם לכ"ק אד"ש", וכן סימן את שאלתו "אם להוציא 
רק מכ' בתוכן )כאלו שנמסרו כבר לכ"ק אד"ש( או גם מכתבים פרטים 

– ואח"כ עליו להחליט איזה מהם להדפיס וכו'", וכתב: "כנ"ל – ב".

י"ד סיון: על מה שכתב "מוסג"פ עוד העתקות מכתבי משנת תש"י. 
בנוגע לכמה מכתבים משנת תש"י ולהלן – ישנם כמה מהם שקשורים 
בענינים פרטים ביותר – או בעניני מחלוקת במוסדות או באנשים 
פרטים וכו' ויש במכ' הנ"ל גם עניני הוראה וכו' נוסף על הענין 
פרטי והתוצאה מעניני פרטי. מוסג"ב חבילה קטנה ממכתבי מסוג 
זה. והשאלה אם להכניס מכ' אלו בכדי להדפיס, באפשר להסיר 
השמות – או לא להכניסם כלל. ונא להורנו בזה", סימן הרבי בעיגול 
את מה שכתב "מוסג"ב חבילה קטנה ממכתבי מסוג זה", וכתב: "נת' 
ות"ח". על מה שכתב: "והשאלה אם להכניס מכ' אלו בכדי להדפיס, 
באפשר להסיר השמות – או לא להכניסם כלל" – מחק תיבת "באפשר" 
וסימן בעיגול את התיבות "להסיר השמות", וכתב: "ולהשמיט הענין 

שאינו מתאים".

תמוז: מענה על מה שכתב: "כמו בפעמים הקודמות – הנני בזה 
מצרף העתקות ממכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א משנת תשי"א )רק 
חלק( – כמובן בכמה מכ' הוצאתי השם של מקבל המכ' – וגם בפנים 
המכ' עשיתי כנ"ל. ויתן השי"ת שיהי' לרצון ונוכל להמשיך בזה 
בהקדם. בכדי להדפיס הנ"ל": ]ויתן השי"ת שיהי' לרצון[ ונח"ר ]ונוכל 

להמשיך בזה בהקדם[

מענה על מה שכתב: "מוסג"ב המשך העתקות ממכתבי כ"ק אד"ש 
משנת תשי"א – וכהקודמים – שהוצאנו השמות של כמה מכתבים – 
ובפרט ענינים פרטים וכו'": "נת' ות"ח ת"ח למסור להעורכים ומו"ל 

שי' והזירוז בכ"ז ישובח".

י"ז מנ"א: מענה על מה שכתב: "מוסג"ב העתקות ממכתבי כ"ק 
אד"ש משנת תשי"א – וזהו הסיום משנת תשי"א": "נת' ות"ח. יש 

הערות מהרשד"ב שי' לוין ובקשתיו – שיתדברו ביניהם".

כ"ט מנ"א: מענה על מה שכתב: "אין ברצוני ח"ו להטריח את 
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כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל פעם ופעם בשאלות בנוגע להאגרות כו', 
אבל להיות שמקבל אני בקשות מרשד"ב שי' לוין – ובהוספה המכ' 
המוסג"ב – וכמובן – שאני בעצמי כבר אמרתי שאין ברשותי ליתן 
לו מכתבים מהכותבים וכו', ע"כ שאלתי לקבל הוראות כ"ק אד"ש 
בכלל בנתינת מכתבים מהכותבים כאלה שמבקש – ובפרט בענין מכ' 
המצורף בזה שבודאי יבקש עוד להבא – איך להתנהג בזה":  "ככתבי 

מאז )ומובן מעצמו( 

)1( כדאי ]רשד"ב שי' לוין[ לסייעו וכו' וכו' 

)2( ובמילא אם מותר עפשו"ע למלאות בקשותיו".

אלול: מענה על מה שכתב: "עפ"י הוראת כ"ק אד"ש דברתי עם 
ר' שלום דובער שי' לוין – והסברתי לו שאי אפשר לי ליתן לו כל 
המכתבים ביחד עם המענות )ההעתקות( – ובפרט משנת תשי"א 
והלאה – ולהיות שעלי האחריות של הפייל – ומשנת תשי"א ישנם 
כמה וכמה ענינים פרטים שכתבו לכ"ק אד"ש ואין לי רשות ליתן 

הנ"ל": "א"כ מהי השאלה?!".

תשמ"ח:

י' מרחשון: מענה על מה שכתב: "מוסג"פ עוד חבילה מהעתקות 
מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א משנת תשי"ב – כמובן, כמה מהם בלי 
שמות – והסרת חלקים מכמה מכ' פרטים וכו'. ויה"ר שיהי' לרצון": 
"נת' ות"ח ת"ח וכמובן שהם ]לרצון[. למסור להררשדב"ל שי'. מהיר".

כ"ד מנ"א: מענה על מה שכתב: "לפי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לפני כמה שבועות – באם ספק אם להדפיס איזה מכ' ואי אפשר 
להחליט – אז לשאול כ"ק אד"ש בזה. מוסג"ב איזה מכ' להשלמת 
שנת תשי"ד – והשאלה אם להדפיסם בהאגרות קודש או לא )להיות 
ששד"ב שי' לוין עדיין באמצע העבודה(": הרבי סימן קו מחיקה על 
התיבות "בהאגרות קודש או", וסימן בעיגול ובחץ תיבת "לא", וכתב: 

"ולכן מוחזר שיהי' בארכיון שאצלו ות"ח".
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במילא וועט 
מען מַאכן 
ַא המשך 

חודש סיון תנש''א 
מיומן התמים אברהם שמואל שי' מאן 

פרסום 
ראשון 

סיון 
תנש"א
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במילא וועט 
מען מַאכן 
ַא המשך 

חודש סיון תנש''א 
מיומן התמים אברהם שמואל שי' מאן 

פרסום 
ראשון 

ר"ח סיון 

בשמונה עשרה ניגן החזן הקטע "את צמח" וכו' 
וכ"ק אד"ש עשה בידו הק', וכן בהלל ושים שלום 

וכו'. מנחה 3:15. 

ב' סיון

כ"ק אד"ש נסע להאוהל.

ג' סיון

כ"ק אד"ש נסע להאוהל.

ד' סיון

כ"ק אד"ש נסע להאוהל. נכנס לתפילת מנחה לערך 5 דקות 
אחר הדלקת נרות )שהיה 7:50(.

ש"פ במדבר ה' סיון

שחרית ירד לערך 10:05. להתוועדות 1:35. לאחר ששתה כ"ק 
אד"ש מהיין ניגנו "זאל שוין זיין די גאולה".

שיחה א' התחיל שעומדים בש"פ במדבר ערב חגה"ש. ענינו של 
שבת מנוחה "באת שבת באת מנוחה". בהמשך לזה ביאר שהעוסק 
במצוה פטור ממצוה, שכל מצוה כלול משאר כל המצות. בסוף 
השיחה דיבר ע"ד הפרקי אבות שנו חכמים וכו' וה' ימלוך לעולם 
ועד. בסופו הזכיר ע"ד ר"ת "מיד" - משה ישראל )בעל שם-טוב( ודוד 

שהם שייכים לשבועות.

לאחר השיחה ניגנו ניגון של שמחה, כ"ק אד"ש עודד השירה בידו הק' 
כמ"פ )השיחה ארכה לערך שעה(.

שיחה ב' דיבר ע"ד ללמוד בכל שבת פרקי אבות, ואם לא אמר בשבוע 
זה יתחיל לומר )ושבוע הבא מתחילים מחדש(. דיבר ע"ד לומר תיקון ליל 
שבועות, אצל ר' הלל ראו שאומר זה בשני לילות. איני יודע אם יש להנהגה 
זו הנהגה לאמיתית הענין )חייך קצת(, אבל יכולים לסמוך עליו, ולא ראו זה 
אצל רבותינו נשיאינו אבל אצל הרבי נ"ע פ"א על דאטשע אמר זה, ויאמרו 
התיקון מתחילתו עד סופו כפי שבעיני ראיתי אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואם 
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עד עכשיו למד וכו' יאמר בשנה זו תיקון.

שאל השאלה ב"לאמר" שלכאורה כולם נמצאו שמה. מעלתה של שנה זו 
ששבועות הוא מחרת השבת. הזכיר ע"ד שמחה פורץ גדר וכו'.

לאחר השיחה ניגנו ופרצת, כ"ק 
אד"ש עודד השירה בידו הק' כמ"פ.

המשקה  חלוקת  ע"ד  ג'  שיחה 
ולקיים ההחלטות הנ"ל, ותיכף ומיד 
יבוא משיח צדקנו שאחכה לו בכ"י 
שיבוא שכו"כ נוהגים לומר זה בדיבור 
במחשבה,  בזה  מתבוננים  וכו"כ 

ובפרט בזמן הכי אחרון.

לאחר החלוקה התחיל כ"ק אד"ש 
לנגן ניגון ההקפות דאביו ז"ל.

ברכה  אמירת  ע"ד  עורר  אח"ז 
אחרונה. מעריב הכריזו בשעה 9:00, כשנכנס כ"ק אד"ש ניגנו ושמחת וכו'.

יום א' דחג השבועות

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית 10:00. מ-9:30 עד 10:00 ישבו 
על הפירמידה הרבה ילדים )בלי עין הרע( עם הרב גאלדשטיין וניגנו ניגונים 
של משיח ודיבר ענינים ע"ד משיח. קודם שנכנס אד"ש עמדו הילדים מקדימה 
– וכשבא כ"ק אד"ש לשמה אמרו שאנו הילדים אין רוצים לשהות ורוצים משיח 

עכשיו )אמרו זה באנגלית(.

אח"ז עלה כ"ק אד"ש למקומו הק'. כשניגנו שיבנה )קודם קדיש( הסתובב 
כ"ק אד"ש להילדים ועשה ביד ימין כמה פעמים )וכל הקהל ניגנו בהתלהבות 
גדולה(. בהעשרת הדיברות עמד כ"ק אד"ש בצד הבימה ופניו הק' להבעל קורא. 
באמצע חזרת הש"ץ של מוסף ירד כ"ק אד"ש מהבימה ועמד אצל סטענדער 
שהיה אצל הבימה. לאחר ברכת כהנים אמר לכאו"א "יישר כוח כהן", אח"ז 

עלה להבימה. מנחה הכריזו 5:45.

)הלכתי לערך 3:30 עם עוד כמה לערך שעת הליכה לקרוא העשרת דיברות 
לכמה ילדים. לערך 50 היו שמה וספרתי להם מעשה. דיברו ע"ד שבועות 

וחזרנו לערך 7:30(.

לאחר מנחה הלכו תהלוכה לבורו פארק, וכ"ק אד"ש עמד בחוץ )כרגיל(. 

כ"ק אד"ש התחיל 
כשעושה ביד ימין: 
"בנוגע לשבועות", 
וכשכל הקהל 
הפסיקו מלנגן 
התחיל עוד פעם 
כשעשה בידו הק' 
כנ"ל.
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מעריב 9:00.

אחר מעריב תפסו מקומות עבור לאחר התהלוכה - כשיוצא כ"ק אד"ש.

לערך 11:15 חזרו כולם והתחילו לנגן. כ"ק אד"ש יצא ועודד כשיד שמאל 
על צדו של הכסא ועשה ביד ימין פתאום. לאחר כמה פעמים הפסיק וחלק 

מהקהל אמרו "שא! שא!" וחלק עדיין ניגנו.

וכ"ק אד"ש התחיל כשעושה ביד ימין )כמו שעושה בידו הק' כשמנגנים(: 
"בנוגע לשבועות", וכשכל הקהל הפסיקו מלנגן התחיל עוד פעם כשעשה 

בידו הק' כנ"ל.

אמר שבנוגע לשבועות אמרו חז"ל דהכל מודים דבעינן נמי לכם כמו שמובא 
בספרי פולין נמי לכם גימ' קץ ויש לקשר זה עם שבועות הסתלקות דוד מלכא 

משיחא וכן הבעש"ט וכן שייכות למשה רבינו.

ויה"ר שיהיה קץ הגלות כולם יחד, ובפרט שעומדים בשנת אראנו נפלאות 
והולכים כולם לאה"ק ששם יקריבו הקרבנות, ועוד ועיקר שממשיכים מכאן 
לאה"ק והר"ת של כל הנ"ל ביחד זה מי"ד, ובפשטות קיום הענין דבעינן נמי 

לכם תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

כשהתחיל כ"ק אד"ש לדבר עמדו כולם ממקומם, עמדתי ממש מקדימה 
והיה ממש ציור נפלא שאין לשער – כ"ק אד"ש עמד בלי עניבה וכן ללא גרטל.

מוצאי שבועות תנש"א
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יום ב' דשבועות

כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד לתפילת שחרית לערך 10:25 התחיל לעשות בידו 
הק' קודם האדרת והאמונה וכו'. מנחה למעלה בהזאל 7:15.

כ"ק אד"ש ירד להתוועדות 8:00 לערך. כ"ק אד"ש נטל ידיו הק' לסעודה 
ואח"ז ניגנו ושמחת וכו'. אח"ז שיחה א' דיבר ע"ד תפלה לעני וכו' תפלתו 
של קטן אני מתפלל לדעת זה התינוק שאינו יודע ענינו של ספירות וכו' כן 

כשהוא מתפלל.

סופו של שיחה ב' אמר בעינים סגורות.

חייך ליוניק כשמילא כל הכוס למים אחרונים.

בכוס של ברכה כשבא החזן עודד כ"ק אד"ש השירה בחוזק כשמביט עליו 
וציוה לשרוק ועשה זה בידו הק' ב' פעמים.

ח' סיון

כ"ק אד"ש ירד לתפילת שחרית 10:25. נסע להאוהל וחזר 8:30.

ט' סיון

8:00 נכנס כ"ק אד"ש ליחידות. השיחה ארכה שעה בדיוק.

התחיל שאומרים שלום עליכם עליכם השלום ואפי' ילד קטן לומד להגיד 
שענינו של אלף שיש יו"ד מלמעלה ויו"ד מלמטה וענינו בעבודת האדם אח"ז 
חילק דולרים לערך חצי שעה. אח"ז בר מצוה. התחיל שכל הברכות דלעיל 
הם נמי לברי מצוה ובתי מצוה. יתנו על יום הבר מצוה הוספה לצדקה. אשרי 
חלקם של ההורים הסבים והסבתות והמחנכים שכל המלמד בן חבירו תורה 
כאילו ילדו. אח"ז חילק שטרות של צדקה לכאו"א. אח"ז חו"כ. בירך שיהיה 
להם כל הכנות להחתונה בהצלחה רבה יהיה חיים קלים וכו' אח"ז חילק 
שטרות לכאו"א. לערך 10:15 סיים כל היחידויות. כ"ק אד"ש נטל השק עם 
כל הדפים. עמד שמה ילד, אד"ש עשה בידו הק' להילד. הביט למעלה לעזרת 
נשים שעמדו שמה בחורים. לאחר זמן יצא כ"ק אד"ש מחדרו הק' להזַאל 

למעלה לתפילת ערבית.

י' סיון

כ"ק אד"ש נסע להאוהל.
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י"א סיון

כ"ק אד"ש נסע להאוהל )שקיעה ב-7:54( לאחר שקיעה נכנס כ"ק אד"ש 
לתפילת מנחה. מעריב נכנס 8:50 בלכה דודי בסופו המשיך הניגון בידו הק' 

בחוזק גדולה על הסטענדער.

ש"פ נשא י"ב סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:10. בשים שלום בשחרית ניגנו וכ"ק 
אד"ש עשה בידו הק' על הסטענדער והמשיך לעודד הניגון ג' פעמים בחוזק 

גדול על הסטענדער.

כ"ק אד"ש ירד להתוועדות 1:45. לאחר ששתה מהיין ניגנו שישו ושמחו כ"ק 
אד"ש עדד השירה כמ"פ בידו הק'. שיחה א' התחיל שבאים מחג השבועות 
שבת זו הוא השבת שלאחרי שבועות, בפרט שקורים עו"פ משה קבל תורה 

מסיני - לימוד התורה מתוך עונג.

כבר כלו כל הקיצין, מ'האט שוין צוגעפוצט די קנעפלאך ובפרט כפי הכרזות 
נשיא דורנו משנים לפנ"ז שלאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

לאחר השיחה ניגנו ניגון של שמחה וכ"ק אד"ש עודד השירה בידו הק' ביד 
ימין וכן ביד שמאל כמ"פ.

ט' סיון תנש"א
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לאחר הנגינה הביט לצד השמאל להאורחים ואמר שהגיעו אורחים ויאמרו 
לחיים וינגנו ניגון. אח"ז אמר שידבר כמה מילים בצרפתית היות שכמה 
מהאורחים מבינים רק זה, ואמר שיאמרו לחיים ג' פעמים באופן של זריזות שזה 
יביא הגאולה הג' באופן של זריזות. 
התחילו לנגן האדרת וכו' וכ"ק אד"ש 
עודד השירה בחוזק ושר בעצמו קצת 
)וכן כמעט בכל ניגון ניגנו והרבי עודד 
בידו הק'(. וסימן להם בידו הק' אחד 
ולאחר כמה דקות סימן שתיים ולאחר 
כמה דקות סימן להם ג' )והיה בהמשך 

כשעדד השירה(.

אח"ז שיחה ב' שאל שאלה באברהם 
שלכאורה למה דוקא שים נא ידך 
תחת יריכי שהוא חפצא של קדושה לכאורה יכולים לעשות זה ע"י קרבן, 

ודיבר באריכות בזה הענין.

לאחר השיחה ניגנו ניגון של שמחה, וכ"ק אד"ש עודד השירה בידו הק'.

שיחה ג' - ללמוד פרקי אבות בעיון, עכ"פ משנה א' עם התוספות יו"ט. 
הפרקי אבות נדפס בסידור ששוה לכל נפש. חלוקת המשקה יעלו מלמטה 

למעלה ויכריזו בקשר לַמה מדובר.

לאחר החלוקה התחיל כ"ק אד"ש לנגן ניגון ההקפות דאביו ז"ל ובהמשך 
עודד השירה כמ"פ, וכן בתנועות קלות בראשו הק'.

אח"ז הורה להחזן שי' לנגן יה"ר וגו' שיבנה וגו' אח"ז התחיל לנגן ניעט 
ניעט ועודד השירה בידו הק'. אח"ז עורר ע"ד אמירת ברכה אחרונה )3:55(. 
התחילו לנגן שובה ועשה בחוזק בידו הק', וכן כשעמד עשה בידו הק' ביד ימין, 
וכשבא להסטענדער ביד ימין פ"א, ואח"ז על הסטענדער ביד שמאל כמ"פ 

)הכריזו מעריב 9:05(.

באורח פתאומי בשעה 8:05 ירד כ"ק אד"ש מחדרו הק' ובידו ספל, הסידור 
והמגבת כרוכה סביב היד. כשבא לבביהכ"נ למטה מילא הרבי את הספל ליד 

המדריגות, נכנס להשול.

ישבו לסדר ניגונים וכמה ישבו ולמדו, כמה ישבו ודיברו - והרבי שליט"א 
בכבודו ובעצמו נכנס... על מה ירד אין יודעים. אבל רואים דבר בלתי רגילה 

שבידו של כ"ק אד"ש יש ספל מלא מים ומגבת.

ישבו לסדר ניגונים 
וכמה ישבו ולמדו, 
כמה ישבו ודיברו 
- והרבי שליט"א 
בכבודו ובעצמו 
נכנס... 
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אדמו"ר שליט"א התחיל לילך לקידמת ביהכ"נ )איפה ששם מתפלל בכל 
יום(. על הדרך לקדימה היה כמה ספסלים ושולחנות שהיו צריכים לסלק. 

כשבא לקדמת ביהכ"נ היה ממש ציור נפלא: אד"ש עומד מוקף באנשים 
מסביב ואומר )לא לאחד מסויים - כי לא היה שם 'מזכיר'( "א שיסל". א' רץ 
והביא הדבר מ'סעודת שלמה' בו משתמשים לקפה. נטל ידיו הק' וניגב ידיו 
הק' לערך 3 דקות, עד שהרב בנימין קליין )מיד כשירד אדמו"ר שליט"א רץ 
א' לקרוא לבנימין שי'( הגיע עם חלה שמצא בחדרו הק' של כ"ק אד"ש. לפנ"ז 
רץ א' להביא את הכסא. אדמו"ר שליט"א ישב ואכל מהחלה. לא היה שם מלח 

וטבל החלה בהחלה.

אחרי זה אמר אדמו"ר שליט"א לבנימין שי': ארויפגיין )על הבימה( מ'זאל 
קענען זען ]=לעלות )על הבימה(, שיוכלו לראות[. ועלה כ"ק אדמו"ר שליט"א 

להבימה.

הניחו שמה את הכיסא, וישב למעלה בהבימה בצד שמאל של המדריגות.

כשהסתובב קצת למערב - נטל הסידור בידו הק' וצוה לנגן "בני היכלא". 
באמצע הפסיקו לנגן ולא סיים לומר כל הבני היכלא, ושאל אד"ש את בנימין: 

מ'האט שוין גענדיקט? ]=סיימו?![, והתחילו לנגן.

אח"ז הניח כ"ק אד"ש סידורו הק' על המעקה והתחיל בשיחה א'. הציור 
היה ציור נפלא שאין לשער כלל! אדמו"ר שליט"א יושב בלא שולחן בקידמת 
ביהכ"נ, כולם עומדים מסביב ואדמו"ר שליט"א מדבר כרגיל כמו בהתוועדות.

תוכן השיחה: אוחזים בזמן רעוא דרעוין של י"ב סיון, יום תשלומין של שבועות 
)בהמשך הזכיר רעוא דרעוין - רצון שברצון(, עת רצון להבאת המשיח. וכן 
בהמשך היה ברכות על דבר משיח ועוד כמה ענינים. בסוף אמר כרגיל בכגון 
דא ינגנו כל ניגוני רבותינו נשיאינו )ואמר כל הנשיאים(, עד הניגון האחרון 

שזה יהיה הניגון האחרון בגלות.

בהמשך אמר שעצמות ומהותו ית' יושב ומתוועד עם כאו"א...

הניגונים  התחיל  הניגונים(  בסדר  בעל-המנגן  )שהוא  קפלן  נחום  הרב 
להבעש"ט, המגיד ממעזריטש ואדמו"ר הזקן - ניגן ג' תנועות. כ"ק אד"ש 
עודד השירה בידו הק' כמה פעמים וכן גם שר בעצמו )וכן בכל ניגון כמעט(. 
לאדמו"ר הזקן 'אלי אתה' ועודד השירה, מיטעלער רבי - ניגון הקאפעליע, 
צמח צדק - ימין ה' ועודד השירה, אדמו"ר מהר"ש - לכתחילה אריבער. וכאן 
היה ציור נפלא שעשה תנועות בראשו הק' כשבא להקטע הידוע, ועשה בחוזק 
בראשו הק' בסגירת העיניים, וחזר ע"ז כחמש פעמים והביט ראשו הק'. אדמו"ר 
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רש"ב - ניגון ההכנה, אדמו"ר מוהריי"ץ - הבינוני ולכ"ק אד"ש - הוא אלוקינו.

אח"ז שיחה ב': דיבר הרבה במשיח, והזכיר ע"ד יום א' וחלוקת הצדקה שכבר 
יותר מג' שנה ובאופן של חזקה וכבר נתפשט המנהג. לאחר השיחה התחיל 

לנגן ניגון ההקפות דאביו ז"ל ועודד השירה בידו הק'.

שיחה ג': יש לברר אם יש עשר שנטלו ידים לסעודה ואם רק ג' או אפי' 
א' וכו', גם אלו שלא השתתפו בההתוועדות משום איזה סיבה יכולים לקבל 
כוס של ברכה, ובהמשך לזה יהיה קידוש לבנה שישראל מונין ודומין ללבנה.

לאחר השיחה עשה כ"ק אד"ש בידו לכל הצדדים )שכולם יירדו(, ומיד ירדו 
כולם ]כן שמעתי שבתחילת ההתוועדות קודם שהתחיל אד"ש לדבר עשה בידו 
הק' שירדו, וירדו. אח"ז נכנסו אחרים ועלו ואני נכנסתי לערך בשעה 8:30 וכן 
כשניגנו הניגון של ג' תנועות עשה בידו פ"א שירדו[. ואמר בקול: כעת יברכו, 
וכל אחד ישאר איש על מקומו )ושיפסיקו לדחוף)?((. אם הגבאים... שיבחרו 
גבאים חדשים. )א' אמר בקול רעש שכ"א יהיה בשקט וכו' שהיות והרבי כעת 

יברך ואף מילה לא יצליחו לשמוע... וב"ה שא' צעק זאת(.

שמעתי מא' שעמד ממש שם שאדמו"ר שליט"א אמר ללייבל: שיכריזו 
שיאמרו עם "אלוקינו". והכריז כ"ק אד"ש הברכת המזון על כוס, והחלקים 
שאומר בקול אמר זה בקול רם, ובפרט ברשות וכו' נברך וכו' הרחמן הוא 

ינחילינו וכו' הרחמן הוא יזכנו וכו' - כולו בקול.

מוצש"ק פרשת נשא תנש"א
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אח"ז הלך כ"ק אד"ש להמקום כרגיל בתפילה והתפלל מעריב. אח"ז שוב 
הלך להמקום הנ"ל להבדלה. דרך אגב, הביאו שולחן קטן )אמנם כבר קודם 
היה שם למעלה על הבימה, והשולחן שעליו מחלק כ"ק אד"ש דאלארען ששם 

הניחו החלה וכו'(, וע"ז הבדיל אד"ש וכן בירך.

אח"ז הלך אד"ש למטה מהבימה קודם שאל ללייבל היכן ייכנסו והיכן ילכו. 
חילק מהמקום שמחלק דולרים אבל קרוב יותר לארון הקודש. כשעבר שלמה 
קונין ניגנו דידן נצח וכ"ק אד"ש עשה בידו הק' לעברו לחזק הניגון, וכן כמ"פ 

אח"ז. ומאז התחיל כ"ק אד"ש לעשות 
בידו הק' כמעט בכל ניגון והשמחה 
היה גדולה )ובפרט שה'עולם' היה 
בשמחה  וניגנו  בהתרגשות(  כבר 

גדולה. בסוף הגיעו עוד כמה. 

אח"כ ישב ועשה ברכה אחרונה 
ואח"ז עמד לומר ויתן לך. קודם שיצא 
התחיל לנגן כי בשמחה וכו' ובידו הק' 
הכוס מכוסה )כרגיל אחרי כוס של 
ברכה( והסידור, ועשה קצת בידו הק' 

– שבו היה הסידור – לכמה ילדים.

אחר זמן יצא כ"ק אד"ש לקידוש לבנה )כמו שהזכיר בההתוועדות( על כביש 
השירות הביט על הלבנה והתחיל. כשסיימו הקדיש - ניער שולי הט"ק ואמר 
לכל הכיוונים "א גוט וואך א גוט חודש", וזה היה סיומה של השבת הנפלאה...

לאחר הפארבריינגען עלו ל"הנחות" כמה חברה שעמדו בקדמת ביהכ"נ )כיון 
שהחוזרים העיקריים לא היו שם בשיחה הא'( והיו יכולים לשמוע השיחות, 
וב"ה הניחו יחדיו את כל הפארבריינגען. הסתובבו עד לערך 3:00, דיברו על 
ההתוועדות הפתאומית ושמעו חזרה ממה שדיבר כ"ק אד"ש )שרובו של הזמן 
היה קשה לשמעו, בגלל שכל הזמן נכנסו עוד חבר'ה... וא' עמד מהספסל וצעק 

בקול "הרבי מדבר, תהיו בשקט!" וזה עזר לחמש דקות(...

י"ג סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית לערך 10:20 חלוקת דולרים לצדקה ארכה 
עד 7:00. אח"ז מנחה ולאחר זמן מעריב.

התחיל כ"ק אד"ש 
לעשות בידו הק' 
כמעט בכל ניגון 

והשמחה היתה גדולה 
)ובפרט שה'עולם' היה 
כבר בהתרגשות( וניגנו 

בשמחה גדולה
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י"ד סיון 

כ"ק אד"ש נסע להאוהל וחזר לערך 8:45.

ט"ו סיון

כ"ק אד"ש ירד לתפילת שחרית 10:15 לערך. כ"ק אד"ש נסע להאוהל וחזר 
לערך 8:50. לאחר מעריב רימז ללייבל שי' שיחלק דולרים כשהלך כ"ק אד"ש 
מהסטענדער להמדרגות התחיל לדבר וכשבא למדריגות הפסיק והמשיך לדבר 
לערך דקה אחת. הר' מאיר הארליג שי' החזיק את המיקרופון לכ"ק אד"ש. 
אמר שעומדים בהפרשה השביעית )שבבמדבר(, יחלקו ג' מטבעות לצדקה 
או ג' שטרות והיות שיש כל המעלות שאין למעלה מהם באה הגאולה תיכף 
ומיד ממש! אח"ז חילק כ"ק אד"ש )מהמקום כרגיל( לכאו"א ג' שטרות ע"מ 

ליתן – או חילופו – לצדקה. החלוקה ארכה לערך 10 דקות.

ט"ז סיון

כ"ק אד"ש ירד לתפילת שחרית 10:10, מנחה 3:15. כשיצא כ"ק אד"ש מהשול 
כשבא להבימה הביט על הילדים ועשה בידו הק' )כך כמ"פ(. מעריב 9:00.

י"ז סיון

כ"ק אד"ש ירד לתפילת שחרית 10:15. כ"ק אד"ש נסע להאוהל, וחזר 8:35 
לערך.

ח"י סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:10, מנחה 3:15. כ"ק אד"ש נכנס 
לקבלת שבת 8:50.

ש"פ בהעלותך )שלהבת עולה מאליה( י"ט סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:10. כ"ק אד"ש נכנס להתוועדות 1:35, 
ולאחר ששתה כ"ק אד"ש מהיין ניגנו זאל שוין זיין די גאולה ועודד השירה.

שיחה א' התחיל שכרגיל מקשרים על ענין עם מעשה בפועל הוראתו. שמעתי 
בטוב - השיחה היה בקול. שלהבת עולה מאליה ובאופן שאין צריכים לשני 

)לזה שפועל בזה( לאחרים שמסייעין לו בזה, ודיבר בארוכה בזה.
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שאל שאלה בפ' זו שלמה, הפי' שלאחרי ויהי בנסוע אין לו שם כמו כל שאר 
הפרשיות, וענה אד"ש כל הפרשיות ויקרא עד דברים ופ' ויהי בנסוע שבספרים 
קוראים להם ככה, אבל הפ' ויהי העם כמתאוננים אין לו שם, שזה ענין בלתי 
רצוי. "ויהי" כפי' רש"י, "העם" היפך צדיקים, "כמתאוננים" )עלילה, רש"י( אבל 
ְכ - בכ"ף הדמיון. בכל רגע צריך להיות ההתבוננות של שויתי הוי' לנגדי תמיד 
בכל ענין שעושה ווי כמו שכתוב על הסטנדר בביהכ"נ )לא אמר שיש בזה כמה 
מנהגים(. ילד יודע שזו פרשה חדשה שואל הוא מדוע, וההוראה הנ"ל שלהבת 
עולה מאליה הוא נמי לילד שיש לו קופת צדקה וסידור וחומש בחדרו שהקופת 
צדקה מונחת בכזה מקום שכשבא להחדר מזכירה לו הקופה לשים צדקה וכן 
הסידור להתפלל ולהגיד ברכות וכו'. שאל שאלה בלקו"ת, ואמר שכבר שאלו 
השאלה מכמה שנים און ומתייגעים על כך, וכשיש שאלה ואין תירוץ ע"ז יש 
אי שביעת רצון בזה. כ"ק אד"ש חייך ואמר לא עד כ"כ שצריך לרחם עלי… 
דיבר ע"ד אהרן אוהב שלום וכו' וכן נשיא דורנו ע"י הקול קורא'ס שביקש 

לפרסם זה, )השיחה הייתה ארוך ביותר עד לאחר 3(.

לאחר השיחה ניגנו ניגון איטי, וכ"ק אד"ש עודד השירה בידו הק' כמ"פ.

י' סיון תנש"א
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בסיום השיחה הנ"ל דיבר ע"ד שהיו לומדים כל ענין מאה פעמים כדי שיהיה 
נחקק בהזכרון, כ"א שאין צריכים ללמוד ע"ז עוד פעם.

שיחה ב' הזכיר ע"ד יום כ' מחר )שבאים מט"ו קיימא סיהרא באשלמותא, 
י"ז טוב שבו, ואח"ז יום ח"י והיום יום י"ט(. שיום כ' היו עושים זה ליום 
תענית אע"פ שאין נוהגין זה. הזכיר 
"פה  ע"ש  זה  שקראו  פולין  ע"ד 
לין". לילה ענינו גלות והיו קוראין 
להיהודים מאשק'ע, כי בכ"א יש משה 
רבינו שבקרבו. וכן עכשיו עומדים 
בגלות וכל ענין שעושים עכשיו זה 

מביא את הגאולה דוקא עכשיו.

ה'  שובה  ניגנו  השיחה  לאחר 
וכו' וכ"ק אד"ש עודד השירה )כמו 
בשבוע העבר( בשמחה גדולה ובפרט 
על  חזרו  התיבות  בלי  כשמנגנים 
התנועה כו"כ פעמים )וכן בפעם השניה היה כנ"ל(. בהמשך עודד את השירה 

בחוזק והיה שמחה גדולה. צוה להחזן שי' לנגן יה"ר וכו'.

שיחה ג' אלו שהכינו משקה המשמח יעלו מלמטה למעלה ובאופן שתהא 
שלהבת עולה מאליה. בין אלו שעלו היה ע"ד המלוה מלכה של הלילה של 
הכולל. לאחר החלוקה אמר: בנוגע להכולל ידוע מה שכתוב ע"ז רבותינו נשיאינו 
וכו' באגרות חלק ד' ותיכף יזכה לגאולה הרביעית ביהמ"ק השלישי. לאח"ז 
חיכו שכ"ק אד"ש יתחיל הניגון )ההקפות(, ורמז להחזן שי' לנגן וניגן ניעט 
ניעט. אח"ז עורר כ"ק אד"ש ע"ד אמירת ברכה אחרונה )4:05(. לערך 7:30 היה 

770 מלא )בקשר לזה שבשבוע שעבר היה ההתוועדות כנ"ל(. מעריב 9:10.

כ' סיון

כ"ק אד"ש חילק דולרים כמו בכל יום ראשון.

כ"א סיון

כ"ק אד"ש נסע להאוהל חזר קודם 9:00.

בסוף הבימה עמד 
ילד עם אבא שלו 
וכ"ק אד"ש אחז 
ניקל בידו הק' והביט 
עליו, ואד"ש הלך 
למקום שעמד הילד 
ונתן לו הניקל
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כ"ב סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:25. מנחה 3:40. כשנכנס נתן לשלש 
ילדים שעמדו אצל הקופת צדקה לכ"א ניקל. כשעלה להבימה כרגיל הסתובב 
להקהל ועודד השירה בידו הק'. בסוף הבימה עמד ילד עם אבא שלו וכ"ק 
אד"ש אחז ניקל בידו הק' והביט עליו, ואד"ש הלך למקום שעמד הילד ונתן 

לו הניקל. נכנס לתפילת ערבית 9:20 לערך.

כ"ג סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:15.

כ"ד סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:10. נסע להאוהל חזר לערך 8:50       

כ"ה סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:20. כ"ק אד"ש נכנס לקבלת שבת 8:45.

ש"פ שלח כ"ו סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתהילים 8:40 לערך. כשסיימו תהילים לערך 10:15 הרבי 
שליט"א אחז בפרק קמ"ד.

לשחרית נכנס 10:47. הסדר כרגיל. התפללו מעט יותר בזריזות כיון שהיה 
מאוחר.

כ"ק אד"ש נכנס להתוועדות 1:40. קודם שאמר בופה"ג אמר משהו בהסידור 
יותר מהרגיל )מסתמא הקידוש(. התחיל שכרגיל מקשרים זה עם הפרשה שבו 
עומדים שיש הפ' כמו שמחולקת לכל יום, ואח"ז כמו שקוראים כולו בהפרשה 

היום ובפסוקים, ובברכות לפניה ולאחריה.

שאל כמה שאלות - מהו החילוק בין השלוחים ששלח משה ליהושע והתחיל 
לבאר )וכמו שהמשיך בהשיחה לאח"ז( שמשה כבר עשה זה א"צ יהושע לעשות 
רק לשלוח שניים. לאחר השיחה ניגנו הוא אלוקינו האורחים שעמדו בהצד 
ניגנו )הם עמדו על הספסל( אד"ש עודד בידו הק' להם בשמחה הכי גדולה 

)וכן במשך ההתוועדות(.
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כ"ז סיון

כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שחרית 10:00. התחיל לחלק דולרים 1:50 עד 6:20. 

לאחר מעריב הכי פרטי )?( אמר אד"ש ללייבל שמחר בלילה יחלק משהו 
ושאל לייבל - המאמר? ואמר שלא המאמר.

כ"ח סיון

כ"ק אד"ש ירד לתפילת שחרית 10:00. לאחר שחרית כבר ידעו שאד"ש 
יחלק משהו ולא ידעו מה.

נסע להאוהל חזר לערך 8:15, לאחר מנחה הכריזו מעריב 9:15.

כ"ק אד"ש ירד מהבימה הלך לארון הקודש. ר' זלמן גורארי' עמד אצל הבימה 
)שם מחלק כ"ק אד"ש דולרים(. אח"ז הלך להבימה הנ"ל.

כ"ק אד"ש עמד מול ר' גורארי', ור' גורארי' נתן ברכה לכ"ק אדמו"ר שליט"א. 
אח"ז אמר י.י. גוטניק ברכת כהנים. אח"ז הרבי שליט"א אמר כשידו הק' על 

המיקרופון שיתחיל עו"פ מ"וידבר" ואמר משהו לפנ"ז.

אח"ז אמר כ"ק אד"ש שיחה לערך 10 דקות. התחיל שעומדים ביום זכאי 
כ"ח סיון דיבר ענינים נפלאים. בהמשך דיבר ע"ד לחלק הצדקה לאחר השיחה 

כ"ד סיון תנש"א



סיון תנש"א  |  53

ואמר לייבל לאד"ש שאפשר שיחלק הצדקה אחר מעריב עם הקובץ. אד"ש 
נטל את ידיו קודם מעריב ועלה להתפלל מעריב.

לאחר מעריב הכריזו שהיות שהקונטרסים אינם מוכנים הרבי שליט"א 
יחלק את הקונטרסים עוד רבע שעה 
)רצו שאד"ש יעלה למעלה לחדרו הק' 
לאכול(. אד"ש חייך ואמר )כשעושה 
שתי פעמים בידו הק' בתנועת ביטול( 
אם יעשו הפסק אז נעשה המשך וירד 
הנ"ל  הבימה  אצל  ועמד  מהבימה 

ואמר "דובר קודם…"

ופרצת,  בגימ'   770 ע"ד  הזכיר 
שדוקא בבנין זה בחצי כדור התחתון 
כבר היו בכמה ערים לעניגראד וכו' 

הזכיר כמה ערים עד חצי כדור התחתון ודוקא כאן הפצת המעיינות חוצה.

אחר השיחה שארכה כ-10 דקות התחיל אד"ש מיד לחלק הקבצים ב-9:20.

לערך חצי שעה קודם הסוף, באמצע שהנשים עברו, הרבי שליט"א הניח 
קובץ תחת סידורו וכן עוד א'.

12:00 סיים ויצא בזריזות )לפ"ע( ועשה בידו הק' בחוזק. לאחר זמן ישב כל 
העולם להתוועד עד אור הבוקר.

כ"ט סיון

כשנכנס כ"ק אד"ש לשחרית – 10:00 – ניגנו ניגון איטי )היו כמה שנשארו 
מההתוועדות וניגנו עדיין(. כ"ק אד"ש נסע להאוהל.

ל' סיון, יום א' דר"ח תמוז

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית 10:10. כשעלה לתורה נטל עמו 
סידורו הק'. לאחר שנכנס הס"ת לארון עלה כ"ק אד"ש לחדרו הק' ושהה שם 

לערך 20 דקות. אח"ז נכנס לתפילת מוסף )ניגנו(. מנחה 3:15.

לאחר מעריב אמר 
אד"ש ללייבל שמחר 

בלילה יחלק משהו 
ושאל לייבל - 

המאמר? ואמר שלא 
המאמר
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המהפיכה של כ"ח סיון

התוועדות עם הרה"ד יצדק אהרון אקסלרוד ז ראשזישיבת 
תות"ל אור שמדה

כאשר רוצים להתוועד ולדבר על שיחת ה"דבר מלכות" של כ"ח סיון תנש"א, 
כדאי קצת להכיר את הרקע של אמירת השיחה, המאורעות שארעו אז ובכלל 

האווירה הכללית שהייתה ב־770 באותם ימים.

זכיתי לשהות בשנים אלו ב־770 אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, וניתן 
בהחלט לומר שבזמן זה - לאחרי "מלחמת המפרץ" ולאחרי ה"שיחה הידועה" 
של כ"ח ניסן - ההרגשה בסעוון סעוונטי בכלל ואצל התמימים בפרט הייתה, 

שכעת זהו "זמן השיא" וכל רגע ה'עסק' מסתיים והגאולה מגיעה.

ישנו ביטוי בשיחת מוצאי כ"ף כסלו תשנ"ב, שהרבי מלך המשיח קורא 
לתקופה זו בכינוי 'ימות המשיח'. בהרגשה של התמימים שזכו לשהות ב-770 
בשנות הנפלאות, זה היה דבר מוחשי ופשוט. כי הרי כל אחד ראה ושמע את 
השיחות מהרבי, ולא היה צריך להיות חכם גדול כדי להבין, שמשבת לשבת 
ומשיחה לשיחה הרבי מרומם ומוביל אותנו למצב גבוה יותר של – 'ימות 

המשיח'.

כ"ח סיון – יובל שנים

אחד הגילויים הכי נפלאים אותם גילה לנו הרבי בתקופה זו, הינה השיחה 
של כ"ח סיון תנש"א – יובל שנים לכ"ח סיון תש"א, יום הצלת הרבי שליט"א 

מלך המשיח מציפורני הנאצים ימ"ש והגעתו לארה"ב.

ובהקדים: בכלל כשבאים לחגוג את כ"ח סיון, יש כאן כמו בכל עניין 'אלוקי' 
עומק לפנים מעומק. וכפי שהרבי מלך המשיח מלמד אותנו בריבוי שיחות, 

דוקא הפשט מתחבר לעומק הכי נעלה.

כלומר, המאורע הגשמי שאירע בכ"ח סיון, יום שבו הרבי ניצל בגשמיות 
מהשואה והגיע לארצות-הברית, מסמל בעצם את העניין הכי עצום: "יש לנו 
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רבי"! הכל מתחיל בנקודה הפשוטה – המציאות הגשמית של הרבי בעולם הזה. 
ומהנקודה הזו מסתעף הכל, האפשרות שיש לנו להתקשר לרבי, וכל ההשפעות 

שהרבי משפיע לנו בגשמיות וברוחניות וכו'.

בשיחה שאמר הרבי בכ"ח סיון תנש"א, מדבר הרבי על יום זה כהיום שבו 
החלה ה"מהפכה" בהפצת המעיינות חוצה, ע"י הקמת המוסדות החדשים 
אותם ניהל הרבי שליט"א, שאיתם החלה המהפכה בעולם כולו. וכאשר רק 
מעיפים מבט בשיחה, קולטים שהרבי מדבר על כ"ח סיון, כתאריך שבו החל 
השלב האחרון להבאת הגאולה – בירור חצי כדור התחתון, שפועל את שלימות 

בירור העולם והכנתו לגאולה.

ושוב גם ענין זה מתחבר למאורע הפשוט שאירע בכ"ח סיון, "נס ההצלה" 
של הרבי. היות שכל המהפכה האלוקית שהחלה בכ"ח סיון, מגיעה -כפשוט- 
מפעולותיו של הרבי מלך המשיח בכל העולם, שזהו מגיע כתוצאה מעם 

מציאותו בעולם הזה הגשמי.

מה דעתו של הרבי...

אחת ה'חדשות' המרעישות בשיחה, היא קביעתו של הרבי שבית-המקדש 
ירד קודם כל ב-770, ולאחר מכן יגיע לירושלים. זכור לי שאחד מידידיי הראה 
לי אז, קטע מעיתון שהשתייך לכאלה ששונאים את ליובאוויטש, שהביאו את 
השיחה במלואה וכתבו בכותרת : "בשם אומרם" - "לא הוספנו אף מילה". 
כלומר: כל מה שאנחנו אומרים שחב"ד אומרים על הרבי שלהם שהוא משיח 

וכו', הנה תראו איך שצדקנו והרבי בעצמו כותב על עצמו שהוא משיח!

ואכן, המילים הברורות שהרבי אומר בשיחה זו, לא משאירים שום ספק 
במסר שהרבי מבהיר לנו. לאחרי שעברו "יובל שנים" מאז התחלת הפיכת חצי 
כדור התחתון, והכנת העולם כולו לגאולה, כעת כבר השלמנו את המשימה. 
העולם כולו מוכן לגאולה, ויש מי ש'עומד' מאחורי הדברים האלה, יש כאן 
"מלך המשיח" שהוא זה שהפך את כל העולם, וכעת מגיע לו "ביושר" שהגאולה 

תתחיל בבית המדרש שלו ומשם תתפשט לכל העולם.

להיות שותף!

לפעמים אנו שואלים את עצמנו, איך כל זה נוגע לעבודת ה' שלנו כחסידים 
בכלל ותמימים בפרט?

כאשר חסיד לומד את השיחות הנפלאות האלה של הרבי, שמבשרות לנו 
איך משיח פועל בעולם, ואיך כל העולם מוכן לגאולה, אם הוא "חסיד בריא" 
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ויש לו רגש לאלוקות, אז הוא רוצה להיות חלק מזה, הוא רוצה להיות שותף 
בגאולה שהרבי מביא לעולם.

לאורך כל השיחה של כ"ח סיון, מדגיש הרבי שליט"א את מעלת התחתון: 
'חצי כדור התחתון', 'ספירת המלכות' וכו'. גם באופן פרטי, לכל אחד מאתנו 
יש אצלו ענינים שהם בבחינת 'תחתון', היינו נקודות שמאוד קשות לביצוע 

בעבודת ה', והרבי רוצה שנעלה גם אותן לקב"ה.

וההתמודדות גם עם נקודות אלו, זה נקרא 'גאולה' מ"גלות פנימי בעבודת 
ה'". 'גלות' זה שמישהו אחר שולט עליך, ו'גאולה' זה שאתה עושה את הרצון 
העליון, ואין לאף אחד שליטה על זה. עכשיו בתוקפה הזו, הרבי תובע מאתנו 
שניתן את הכל לאלוקות, בלשון של חסידות: "יחודא עילאה" – הכרה שאין 
עוד מציאות חוץ מאלוקות. והמבחן לזה הוא כנ"ל, בענינים הכי תחתונים 

אצל כל אחד, בנקודות שקשה להתמודד איתם.

אני שייך לזה?

 וכאן מגיע ה"קלוגינקער" ומתחיל להקשות: בשיחה זו מדבר הרבי על גילוי 
ניצוץ משיח שבכל יהודי – גילוי היחידה, ובכלל, בכל שיחות ה'דבר מלכות' 
הרבי מדבר על דרגות נעלות ביותר )כנ"ל(, האם אני שייך לזה בכלל? הרי 

אני יודע את המצב שלי בעבודת ה'...

אבל חסידים הם פקחים יותר מהיצר-הרע, והם יודעים שהעיקר הוא, 
"לעשות" בלי הרבה חשבונות. פשוט בכל רגע נתון, להתמקד מה אני צריך 
לעשות עכשיו ממש, מה הרבי רוצה ממני עכשיו, וכך ניתן לעמוד בכל 

הדרישות.

כאשר חושבים על הכל ביחד - נופלים. צריך להתמקד ב"עשיה", וכפי 
שמובא בחסידות 'עשייה לעילא', כלומר: למרות שהמעשה הוא לכאורה הדרגא 
הכי נמוכה, אך שורשו הוא למעלה מכל המדרגות. וכאשר עושים בפשטות 
ובתמימות את הוראות הרבי לזמננו זה, "לימוד גאולה ומשיח" ולימוד חסידות 
בשופי הכי גדול )כולל כמובן כל ההוראות של הרבי(, רואים שהגאולה הפרטית 
מתחילה, וזה מוביל את כולנו לגאולה הכללית עם הרבי שליט"א מלך המשיח! 

לחיים לחיים!
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הנני בזה לבשרו

אגרות הקודש שכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ בימים הסמוכים 
לכ"ד סיון תש"א בקשר לבואו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיד 
שליט"א, איש וביתו ז יבדל"ד ז לדצי כדור התדתון ובמענה 

לברכות הדסידים על כך

ב"ה כ"ח סיון תש"א

ברוקלין

ידידי עוז, הרה"ג הנכבד הנודע לשם תהלה,

משכיל על דבר טוב וו"ח אי"א מוהרד"מ ]דוד מאיר רבינוביץ[ שי'

שלום וברכה!

הנני בזה לבשרו אשר בתי מרת חי' מושקא תחי׳ ובעלה חתני הרה"ג הרמ"מ 
שי' שניאורסאהן באו היום צלחה לפה, והנני ממהר לבשרו מזה, ובבקשה 

למסור בשורה זו לבנו ידידי מר אשר שי'.

ידידו הדו"ש ומברכו

�

ב"ה כ"ח סיון תש"א

ברוקלין

ידידי הרה"ג וו"ח אי"א מוהרא"א ]אברהם אליהו אקסלראד[ שי'

שלום וברכה!

. . ]הוספת המזכיר בשולי האגרת[ היום בא צלחה בתו של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מרת מוסיא תחי' ובעלה הרמ"מ שי' שניאורסאהן.

�
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ב"ה בדר"ח תמוז תש"א

ברוקלין

ידידי  וו"ח אי"א מוה"ר אברהם ]פאריז[ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בברכת מז"ט עבור שמחת ביאתם של בתנו מרת חי' 
מושקא תחי' ובעלה חתנינו הרה"ג הרה"ח מוהר"ר מנחם מענדיל שליט״א 
לפה להצלחה בגשם וברוח, וברכתו אשר בקרוב ממש נשמח בשמחת ביאתם 
של בתנו מרת שיינא תחי' וחתנינו הרב וו"ח אי"א מוהרמ״מ שליט"א הכהן 
יקרה לי במאד מאד. ובזה הנני לברכו אשר יעזרהו השי״ת להביא את ב״ב 
יחיו וישמרהו בכל מקום שהם מכל צו"צ נו"מ וישפיע להם שפעת חיים וברכה 

מרובה בגשם וברוח . .

�

ב"ה בדר"ח תמוז תש"א

ברוקלין

וו"ח אי"א מוה"ר ישראל  ידידי  
]דזייקאבסאן[ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בברכת מז"ט 
לשמחת ביאתם של בתנו מרת חי' 
הרב  חתנינו  ובעלה  תחי'  מושקא 
הגאון הרב החסיד מוהר"ר מנחם מענדיל שליט״א לפה להצלחה בגשם וברוח, 
וברכתו שבקרוב ממש נשמח בשמחת ביאתם של בתנו מרת שיינא תחי' וחתנינו 
הרב וו"ח אי"א מוה"ר מנחם מענדיל שליט"א הכהן יקרה לי במאד מאד, כי כל 
רגש ידידות ואהבה וחיבה שהנני רואה ושומע מאחד מאנ"ש ותלמידי התמימים 
יחיו, הן בינם לבין עצמם והן בינם לביני גורם לי קורת רוח אין קץ כי זהו כל 
ענין החסידות שהוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' מסרו נפשם הק' לנטוע באנ"ש 

שי' והנני מברכם בברכות מאליפות אין קץ.

והנני בזה לברכו אותו ואת ביתו ויו"ח יחיו ברוב טוב גשמי ורוחני.

�

ברכתו יקרה לי 
במאד מאד, כי כל 
רגש ידידות ואהבה 
וחיבה שהנני רואה 
ושומע מאחד 
מאנ"ש ותלמידי 
התמימים יחיו גורם 
לי קורת רוח אין קץ
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ב"ה ב' תמוז תש"א

ברוקלין

כבוד ידידי הרב הגאון האדיר, הנודע לשם תהלה בתוככי גאוני יעקב, עה"י 
פטה"ח כו' וכו' מוה"ר ישראל שליט"א הלוי ראזענבערג

שלום וברכה!

במענה על התלגרם בברכת מז"ט לרגלי ביאת בתנו הכבודה תחי' וכבוד 
חתנינו את הגאון האמיתי גזע תרשישים הרב החסיד מוה"ר מנחם מענדיל 
שליט"א שניאורסאהן להצלחה בגשם וברוח, הנה כל המברך יתברך ברוב 

טוב גשמי ורוחני.

הדו"ש ומברכו.

�

כ"ט סיון תש"ב
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