
 צרור מבזקים
 מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו

 כ"ט כסלו - ה' טבת
ה'תשמ"ה 

יו"ל לחיזוק ההתקשרות 
 לכ"ק אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

גליון ח'

שבוע פרשת ויגש, ה'תשע"ב
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר

לתגובות, הערות והארות:

LebnRebbe@gmail.com

יום א', כ"ט כסלו, נר חמישי
כ"ק אד"ש נסע היום לאוהל.

 בערב כשיצא כ"ק אד"ש מ-770 בדרכו למכונית, 
עצר ליד מאמן כדורסל שעמד בשביל ושאלו: האם 
הנך מאמן? המאמן ענה שעדיין לא מצא עבודה. 
עודדו  אחר  חנוכה..."  "נס  ואמר  ידו  הניף  הרבי 

הרבי בתנועות יד כמה פעמים.

יום ב' ל' כסלו, נר שישי
אצל  אד"ש  כ"ק  התענין  ל770  כשבא  בבוקר 
יהודי שהוא גבאי בית כנסת באנגלי', אודות מצב 
ביהכנ"ס. עוד שאל מי הי' הגבאי בעת שהותו כאן. 

הרבי שוחח עמו על עוד כמה ענינים.

בגלל "ניטל" התפלל הרבי מעריב ב-5:15 לערך, 
ומיד אח"כ נסע לביתו.

יום ג', א' טבת, נר שביעי
בשעה 2:00 החל כינוס ילדים וכ"ק אד"ש  נכנס 
אלי  ר'  הדליק  התפלה  לאחר  ב-3:15.  למנחה 
אתו  יחד  נגנו  הילדים  וכל  המנורה,  את  ליפסקר 
"הנרות הללו" בלווי תזמורת. במשך השירה מחא 
הרבי כפיו מעט, כשהוא נשען על ה"שעטענדער".

שיחה  כשבין  חלקים  בשלושה  נאמרה  השיחה 
לשיחה מתרגם לאנגלית בטוב טעם ר"י העכט.

שזה  שהיות  אד"ש  כ"ק  אמר  הראשונה  בשיחה 
בצבאות  היום'  'פקודת  מהי  לראות  צריך  חנוכה 
ה' )שמזה נשתלשל אח"כ לכל צבא המושג הזה(. 
זה  ובגלוי  בפועל  כולם  שרואים  הראשון  והדבר 
אחד  שמכל  פרטים  כמה  ובזה  הנרות,  הדלקת 

לומדים הוראה.

לכל  ולהאיר  להדליק  שצריך  הענין,  ונקודת 
להסתפק  ולא  ליום,  מיום  להוסיף  וכן  הסביבה, 
ואחרי  שלפני  והברכה  אתמול,  של  אור  באותו 
בשיחה  המצוה.  בקיום  השמחה  גודל  על  מורים 
של  מהקביעות  ההוראות  את  הרבי  ביאר  השניה 
הכינוס לאחרי הדלקת נר שמיני של חנוכה, כאשר 
כל שמונת הנרות דחנוכה דולקים ומאירים באור 
ומבטל  מגרש  זה  הרי   - גדול  הכי  בתוקף  יקרות 
לגמרי את החושך של היצר עד שלא נשאר ממנו 
שריד ופליט, "דאלאי חושך"! וזה מיקל על העבודה 
יום  וכן למד הוראה שזה  חנוכה.  בימים שלאחרי 

שלישי בשבוע "טוב לשמים וטוב לבריות". 

אמר  שיוסף  מסופר  בו  היומי  חומש  ומהשיעור 
לאחיו "לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים", 
היינו שהקב"ה שלח את יוסף לגלות מצרים בכדי 
שיוכל להכין לפני הרעב מזון לכלכל את משפחתו 
ואת כל שאר הארצות. וזוהי גם השליחות שמוטלת 
עליכם: הקב"ה ידע שיבוא זמן מסוים כולל זמננו 
כאלו  ישראל  ילדי  בין  שיהיו   - תשמ"ה  שנת   -
ולכן דאג מראש שההורים  שרעבים למזון רוחני, 

שתעבירו  אמיתי  יהודי  חינוך  לכם  יתנו  שלכם 
לאלו שלא זכו בכך. 

שלח  שיוסף  היומי,  השיעור  מסיום  הוראה  וכן 
עמו  שלמד  מה  שזוכר  לו  לרמז  ליעקב  עגלות 
'ותחי  אזי  יעקב  זאת  ושראה  לכן,  קודם  שנה   22
בגן  יושב  אבינו  יעקב  כאשר  אביהם'.  יעקב  רוח 
עדן ושומע שישנו יהודי שנמצא בגלות וזוכר מה 
פועל  זה   - כן  לפני  שנים  עשרות  בתורה  שלמד 
כפי שנמצא  אבינו  יעקב  ברוחו של  חיות  תוספת 

בגן עדן! כן למד הוראה מהשיעור ברמב"ם.

בשיחה השלישית אמר כ"ק אד"ש, כיון שהכינוס 
"ווי  שישירו  יהי'  הסדר  מהרגיל,  רב  זמן  נמשך 
ויחלקו  מעריב  יתפללו  "שיבנה",  ינגנו  וואנט", 
הקשורה  לצדקה  א.  לכ"א.  מטבעות   4 צדקה, 
הוספה  ג.  לחינוך,  הקשורה  לצדקה  ב.  לחנוכה. 
בצדקת חנוכה, ד. לעשות בה כרצונו. הרבי הורה 
עבור  מטבעות  לקבל  יגשו  הטנקיסטים  שגם 

המבוגרים.

בעת שירת הניגונים מחא הרבי כפיו חזק מהרגיל, 
והלהיב את הקהל שיצא מכליו.

לסירוגין  פעמים   6 ידיו,  הרבי  נטל  מעריב  לפני 
מספל שהוכן מראש.

הרבי  הכה  צדיקים,  אך  כששרו  התפלה  לאחר 
בידו על ה"שטטענדער" חזק ובקצב הולך וגובר, 
עודד  הרבי  ויותר.  יותר  הקהל  התלהב  בבד  בד 
בצורה זו את השירה, במשך זמן רב מאד, המחזה 

הי' נפלא...

אחריהם  המדריכים,  נגשו  הצדקה  לחלוקת 
המדריכות ולבסוף נגשו הטנקיסטים.

בצאתו המשיך לעודד את השירה. בדרך עצר ליד 
ר' א. ואלף ועודדו מספר פעמים בידו הק'. הכנס 

הסתיים בערך ב-6:00.

הסדר,  על  מהאחראים  אחד  עמד  המעלית  ליד 
השומר לחץ לרבי את היד. הרבי שאלו האם קיבל 
כבר דמי חנוכה, משענה הלה שלא, הוציא הרבי 4 

מטבעות ומסר לו אותם.

אשר  הערים,  לכל  להודיע  הרבי  הורה  בערב 
מדליקים בהם חנוכיות ענק, במקומות מרכזיים - 
שידליקו אותן גם למחרת, ביום השמיני דחנוכה, 
וישלחו את התמונות לכאן, ע"מ  וכן יצלמו אותן 

לעשות מהם אלבום.

יום ו', ד' טבת
עמד  נרות,  הדלקת  לפני  לספרי',  הרבי  כשהלך 
על המדרכה ר' בנימין גורודצקי, הרבי שוחח עמו 

מספר דקות.

ש"ק פ' ויגש ה' טבת
השבת נערכת "פגישה" של צא"ח לסטודנטים. אך 

לא התקיימה התוועדות.

v לא' שביקש ברכה לבעיותיו הרפואיות: יתנהג כעצת רופא ידיד, יסיח דעתו לגמרי שהרופאים )או מי 
שהוא אחר( רודפים וכו'. כיון שמפורש בקרא: השם שומרך ה' צלך וגו'. בדיקת התפילין. אזכיר עה"צ.

v לא' מאנ"ש במענה ע"כ שרכבו נפרץ כמה פעמים בזמן האחרון: עזבה פתוחה? בלי אלארם? )אזעקה - 
ב.ח.( אזכיר עה"צ.
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יום ראשון ו' טבת
לכבוד משתתפי הפגישה לסטודנטים שהתקיימה 

בשבת, התריימה היום תפילת מנחה בזאל הגדול. 

פעמים  מספר  עצר  לתפילה,  אד"ש  כ"ק  כשנכנס 

לו  ואמר  בנו  עם  עמד  א'  לילדים.  צדקה  לחלק 

ידו  את  הניף  אד"ש  כ"ק  משיח'  וואנט  'ווי  שיגיד 

הק' לאות עידוד, חייך לילד והשלים את המשפט 

"נאו".

הרבי,  לחדרו של  רש"ג  נכנס  לערך   6:20 בשעה 

ושהה שם כרבע שעה.

יום שני ז' טבת
של  ברש"י  אד"ש  כ"ק  עיין  קריה"ת  בעת  היום 

'חמישי'.

לפני מנחה הודיעו מהמזכירות שהתפילה תתקיים 

ב- 3:25 במקום בזמנה הרגיל.

יום שלישי ח' טבת
כ"ק אד"ש הגיע היום מהבית בשעה 10:30.

שם  עמדה  מנחה,  לתפילת  הק'  מחדרו  כשיצא 

אותה  שאל  אד"ש  וכ"ק  אחד,  מדען  של  אשתו 

)באנגלית( "איך הולכת העבודה? האם קבלת כבר 

דמי חנוכה?"

יום רביעי ט' טבת
תפלת מנחה התקיימה היום בשעה 3:48.

פירות  הישבה  לתלמידי  לחלק  הורה  אד"ש  כ"ק 

משקית שהגיעה למזכירות. לאחר הסדר חילק ר' 

דוד רסקין את הפירות לבחורים.

יום חמישי עשרה בטבת
הרבי נכנס לתפלה - בסליחות, ונשאר עד אחרי 

קריה"ת )התפילה התקיימה כרגיל בזאל הקטן(.

אד"ש  כ"ק  הגדול.  בזאל  התקיימה  מנחה  תפלת 

המפטיר  את  וקרא  לשלישי  עליה  כרגיל  קיבל 

'דרשו ה'.

כ"ק  התפילה  לאחרי  האחרונות  בשנים  כנהוג 

אד"ש אומר 'דברי כיבושין'.

בתענית,  הכללי  הענין  על  הרבי  עמד  בשיחה 

שהיא  בטבת,  בעשרה  ובפרט  התשובה.  שהו"ע 

היו  אז  ואם  הצרות.  כל  של  והמתחיל  הפותח 

עושים תשובה, לא היו מגיעים לי"ז תמוז, ט' באב 

וצום גדלי'.

דעשרה  מהקביעות  ההוראות  על  דובר  בהמשך 

נוסף  ויחי.  פ'  ה'  ביום  החל  זו,  בשנה  בטבת 

להוראה הכללית מ"ויחי" ]דוקא ע"י "ואת יהודה 

אמיתיים.  חיים  יעקב  חי  למצרים",  לפניו  שלח 

ההוראה מכך להפוך את מצרים וכנען "מקולקלים 

שבארצות" ל"ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה וגו'"[ 

ישנה ההוראה מתחילת הסיפור ומסופו.

יצא  שגד  פרש"י  וגו'"  גדוד  "גד  הפסוק  על 

למלחמה עם גדודים "ולא יפקד מהם איש", ומכאן 

הוראה על כל א' בעבודתו להקים גדוד, וכשגדוד 

זה יחזור ממילוי המשימה לא יפקד ממנו איש.

יונתן  תרגום  אחיו"  נזיר  "ולקדקד  חמישי  סיום 

באהבת  הוספה  וההוראה  דאחוה".  "יקרא  פירש 

ישראל ובאופן "דיקרא".

מכך  הרמב"ם:  לימוד   – השנה  נוסף  חידוש   

אלפים  מאות,  עשרות,  ע"י  התקבל  זה  שחידוש 

"כי חדל לספור"(  ורבבות )רבבה כולל ריבוי עד 

ללמוד  יש  הבעש"ט  תורת  לפי  הרי  יהודים,  של 

מכך הוראה בעבודת ה'.

)השיעור  ואבידה  גזילה  עניני  את  הסביר  הרבי 

בעניני  חולין  של  פעולה  ע"י  הרוחניות.  היומי( 

הניצוץ  גזילת  זה  הרי  לכבודו  שנברא  העולם, 

האלוקי.

וכן באבידה איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו 

שמאבד את החכמה )שם מ"ה( שנתן לו מלמעלה. 

וההוראה והשיב את הגזילה – עבודת התשובה.

עוד עמד הרבי על החילוקים בין שו"ע אדמוה"ז 

הלכות  ובצירוף  ההלכות,  בכותרות  לרמב"ם, 

גזילה והלכות אבידה.

בטבת,  עשרה  לענין  הרבי  כשחזר  דבריו  בסיום 

שבשניהם  ויוה"כ.  בטבת  דעשרה  הקשר  הודגש 

את  דוחה  ולכן  יום".  של  ד"עיצומו  הענין  ישנו 

השבת כיום הכיפורים.

 השיחה ארכה למעלה משעה, ובסיומה חילק כ"ק 

אד"ש דולרים ע"י הטנקיסטים.

כ"ק  חייך  דולרים  לקבל  פרידמן  רש"ב  כשנגש 

אד"ש ואמר לו  "תחלק זאת כאן לא במילאנו". 

הוא  האם  מהעוברים  א'  את  אד"ש  כ"ק  שאל  כן 

טנקיסט, הלה לא ענה, וכ"ק אד"ש המשיך לחלק 

לבא בתור.

וכצי שעה אחר כך  מעריב התפללו בשעה 5:15 

נסע כ"ק אד"ש לביתו.

v ממכתב לא' מארה"ק שביקש ברכה לרפואת עיינים: "..ובטח למותר להדגיש על הכרח ההנהגה בחיים 
היום יומיים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצוותיה עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף עך 

העיקר שכן הוא ציווי הקב"ה, הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהיינה כשרות )יצויין שהתפילין נמצאו פסולות(.

v לחתן המתחתן עם בת כהן "בקיאות בתוכן )לא מילולי( במסכת אחת )על כל פנים דהקטנות(. אזכיר 
עה"צ.

במוצש"ק  הנערכת  שצא"ח  השנתית  מלכה  מלוה  ע"ד  ההודעה  על  במענה  רסקין  דוד  ר'  צא"ח  ליו"ר   v
מברכים החודש שבט "אזכיר עה"צ. שיהי' בהצלחה רבה וכו', לכתחילה אריבער".
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 צרור מבזקים
 מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו

 י"ג - כ' טבת
ה'תשמ"ה 

יו"ל לחיזוק ההתקשרות 
 לכ"ק אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

גליון יו"ד

שבוע פרשת שמות, ה'תשע"ב
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר

 לתגובות, הערות והארות:
LebnRebbe@gmail.com

יום ראשון, י"ג טבת
למאמן  אמר  לביתו  בערב  אד"ש  כ"ק  כשהלך 
תודה  ל-770:  הכניסה  בשביל  שעמד  הכדורסל, 
רבה לך )באנגלית(. הנ"ל הגיע כדי להודות לרבי 

על שמצא עבודה כמאמן.

יום שני, י"ד טבת
של  מחדרו  רל"ג  המזכיר  יצא  קריה"ת  לפני 
הרבי, מיד קרא לו הרבי לשוב )באמצעות צלצול 
בן  פנחס   - לו פתק עם שם  הפעמון(, הרבי מסר 

חנה - ע"מ שיעשו עבורו "מי שברך".

יום שלישי, ט"ו טבת
כ"ק אד"ש נסע היום לאוהל.

לאחר מעריב פנה הרבי לפתוח את הדלת ולצאת, 
אומר  הנ"ל  המאמן  את  וראה  הסתובב  לפתע 
את  סיים  שזה  עד  המתין  הרבי  בבכי.  "עלינו" 

התפילה ואחר יצא.

הרבי  כפיים,  ומחה  המאמן  עמד  למכונית  בדרך 
עד  השירה  להגברת  לסמן  והמשיך  בידו  עודדו 

שהמכונית נסעה.

יום רביעי, ט"ז טבת
במבטו  סקר  מביתו,  בבוקר  אד"ש  כ"ק  כשהגיע 

את ה"זאל" זמן מה.

)בתוך  אד"ש  לכ"ק  נגש  מנחה,  תפילת  בסיום 
ה"זאל"( הרב פוקס מירושלים, הלה הושיט לרבי 
ידו, ואמר שהגיע אתמול מאה"ק, הרבי לחץ  את 
את ידו וענה "שלום עליכם". על הודעת הלה שבנו 
לומד בארה"ב, בירכו הרבי "שיהי' לך נחת חסידי". 
הרב פוקס ביקש ברכה לשידוך עבור בנו ועל כך 

איחל לו הרבי "בשורות טובות".

כשיצא הרבי את ה"זאל" אמר המזכיר רל"ג לרבי 
"פארט  בירכו  הרבי  נוסע,  מאיטלי'  ציפל  שמר 
געזונטערהייט". אחר פנה שוב והוסיף "שיהי' לך 

נחת מהילדים".

לאחר מעריב נכנס הספרן ח.ל. לחדרו של הרבי, 
ושהה שם עד 12:20. כ-10 דקות אח"כ נסע הרבי 

לביתו.

יום שישי, י"ח טבת
"ספר  סיום  לכבוד  מלכה  המלווה  מארגני 
קיבלו  הטלפון  בשיעורי  הנלמד  לרמב"ם,  נשים" 
עבור  משקה  בקבוק   – המזכירות  באמצעות   –

המסיבה.

ש"ק פ' שמות, י"ט טבת
המלווה  אודות  הכריזו  שחרית  תפילת  לאחר 

מלכה הנ"ל.

לעלות  והתחיל  המדרש  בית  את  יצא  הרבי 
במדרגות לחדרו, באמצע הסתובב והורה למזכיר 
ר' בנימין קליין שיכריזו כי המלווה מלכה קשורה 
עם יום ההילולא של הרמב"ם שיחול מחר, כ' טבת.

יום ראשון, כ' טבת, יום ההילולא של הרמב"ם
כ"ק אד"ש נסע היום לאהל.

כשחזר התפלל תפילת מנחה ומיד לאחרי' תפילת 
הביט  הש"ץ  חזרת  בעת  מנחה  בתפילת  מעריב. 

בסוף  כ"ק אד"ש בחלק מפרשת השבוע המודפס 
הסידור.

תפילת מעריב הסתיימה בשעה 6:25, כ"ק אד"ש 
נכנס לחדרו ולאחר כמה שניות יצא המזכיר רל"ג 
תחל  דקות   5 בעוד  כי  המופתע  לקהל  והודיע 

התוועדות!

ושמחה  בהתרגשות  עצומה,  הפתעה  זו  היתה 
הגדול',  ה'זאל  את  להכין  רצים  אצים  הכל  החלו 

ולהתארגן לקראת ההתועדות המיוחדת.

ספורות  דקות  וכעבור  חלקם  את  תרמו  כולם 
ומוכן.  ערוך  עמד  הקטן  והקהל  ההמולה  שככה 
'מזונות'  ובתור  כרגיל,  סודר  הרבי  של  מקומו 

הביאו צלחת עוגיות.

בשעה 6:35 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות.

להלן תוכן הנקודות מההתוועדות:

כ"ק אד"ש שההתוועדות  בשיחה הראשונה אמר 
הרמב"ם,  של  ההילולא  יום  עם  בקשר  מתקיימת 
האחרונה  בתקופה  ההתעוררות  לאור  ובפרט 
ללימוד ספרו 'משנה תורה' ג"פ בכל יום. והקשה 
לערוך  מתאים  איך  שלכאורה  הצחות,  ע"ד 
התוועדות בפתאומיות ללא הודעה מוקדמת בקשר 
עם הרמב"ם שכתב את ספרו באופן הכי מסודר.
ומודגשת  ניכרת  הסדר  שמעלת  לזה,  והמענה 
ביותר כאשר ישנו דבר שנעשה במהירות ובחפזון, 
ואעפ"כ עושים זאת בסדר מסודר, ובעיקר בנוגע 

להחלטות טובות.

ברמב"ם  הלכה  לבאר  החל  זו  פתיחה  לאחרי 
היומי "תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלין רבו עמו" 
ללא  ומבקשי'  חכמה  בעלי  "חיי  כי  טעם  ומביא 
תורה כמיתה חשובין" ובפסוק כתוב "ונס אל אחת 
הרמב"ם  לפי  שגם  ביאר  הרבי  וחי".  האל  ההרים 
גולה  שרבו  וע"י  סתם,  תלמיד  על  אפילו  מדובר 
והוא  למוטב",  מחזירו  התורה  של  "המאור  עמו 

נעשה תלמיד הגון ממבקשי החכמה.

שונות  מסיבות  האדם:  בעבודת  מזה  וההוראה 
של  ומצב  המעמד  יהי'  שיהודי  יתכן  ומשונות 
זאת  ובידעו  ליצלן.  רחמנא  הגון,  שאינו  תלמיד 
באה  זה  ועל  ח"ו.  יאוש  לידי  שיבוא  יתכן  הרי   -
ובכחו  ביכלתו  כזה  ומצב  במעמד  שגם  ההוראה, 
להתעלות עד לתכלית העילוי, להיות בדרגא של 
בעלי חכמה. והוראה כללית, שכעת גם אצל הקב"ה 
שגלו  מקום  "בכל  וכמארז"ל  גלות,  של  מצב  זה 
אחד  לכל  לדאוג  צריך  והקב"ה  עמהם".  שכינה 
מישראל כל המצטרך להם לחייהם, ועד לשלימות 
שבזה בעלי חכמה בפועל ובגלוי. והעיקר, שתיכף 
ומיד ממש יוצא הקב"ה מהגלות ביחד עם כל אחד 

ואחד מישראל.

בין השיחות עודד כ"ק אד"ש את השירה, בפרט 
את המאמן שמחא כפים במרץ.

השיעור  את  אד"ש  כ"ק  קישר  השניה  בשיחה 
חומש היומי ליום ההילולא של הרמב"ם, ובמיוחד 
זה  ביום  שכן  תורה'  'משנה  העיקרי  לחיבורו 
משך  כל  עבד  אשר  ועבודתו  תורתו  כל  מתעלים 
הידיעה  אודות  מדובר  חומש  בשיעור  חייו.  ימי 
"וארא   - רבנו  משה  ע"י  שנתחדשה  באלוקות 
לא  שד-י  בא-ל  יעקב  ואל  יצחק  ואל  אברהם  אל 
נודעתי להם, ואילו עכשיו "אמור לבני ישראל אני 
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זה )הידיעה באלוקות בכלל, ובפרט הידיעה ּבית חיינו וענין  הוי'". 
בשם הוי'( מבואר הן בהתחלת ספרו של הרמב"ם "יסוד 
היסודות ועמוד החכמות לידע כו', והן בסיום וחותם ספרו 
"כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים". וביאר 
הכבד,  אל  הקל  מן  של  באופן  שזה  ובפרטיות  באריכות 
בתחילה מדובר בדרגת הוי' דלתתא ולאח"ז הוי' דלעילא, 
וגם קשור לשיעור רמב"ם היומי  וכן הוא בחומש היומי, 

המדובר לעיל.

ניגש אחד מאנ"ש והגיש לשולחן קערה  לאחרי השיחה, 
כח'  'ישר  לו  כ"ק אד"ש אמר  עוגות.  ובה  מכוסה במפית 
והלה הסביר שקשה לאכול את העוגיות )כאמור, בתחילת 
ההתוועדות היו על השולחן עוגיות קשות(, והרבי אמר לו 

שוב 'ישר כח', וטעם מן העוגה.

בשיחה השלישית אמר כ"ק אד"ש שכיון שהמעשה הוא 
תכלית  לשם  היא  אדמות  עלי  האדם  ובריאת  העיקר, 
ומטרה, תפקידו של היהודי למלא את שליחותו של הקב"ה 
להאיר את העולם. וזה נעשה ע"י שהולכים בדרך התורה, 

שהיא תורה אור ומראה לנו את הדרך בחיים.

וכמו דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים, אף בני 
ומן המצות מיד מתים.  כיון שפורשין מדברי תורה  אדם 
מהתורה  לפרוש  לו  איכפת  שלא  ויטען  אדם  יבוא  ואם 
ומצוותי' ולאבד את חייו רחמנא ליצלן, הרי זה ע"ד אדם 
בכל  הרי  לנהר,  לקפוץ  שרצונו  ויכריז  גשר  על  שיטפס 
מקום 'נורמלי' יעשו את כל המאמצים למנוע ממנו אפילו 
בעל כרחו לאבד את עצמו, ואף אחד לא יחשוב שתחילה 
כזה  יש להתנהג במקרה  כיצד  צריך להתייעץ בפרלמנט 
ע"פ חוקי הדמוקרטיה. וכן הוא בנוגע ליהודי שאינו רוצה 

להתנהג ע"פ התורה.

לעצמו  וחושב  בגלות  שנמצא  ליהודי  בנוגע  הוא  וכן 
מדוע הוא צריך להיות שונה מאותו גוי שגם הוא בן אדם 

מצאצאי אדם הראשון, ואם הגוי יכול לחיות לאורך ימים 
לחיות  הוא  אף  יוכל  לא  מדוע  ובנעימים,  בטוב  ושנים 

כמותו...?!

שיבואו  שבים  לדגים  דומה  הדבר  לו:  אומרים  זה  על 
וחיים  ביבשה  שנמצאים  חיים  בעלי  רואים  שהם  ויטענו 
בטוב ובנעימים. הרי מובן שמקור חיותם של הדגים הוא 
במים ואינם יכולים לפרוש. והביא כמה משלים לענין זה: 
בברכת  הכהן  של  תפקידו  את  למלא  יכול  אינו  ישראל 
א"א אפשר לשנות  וכן  ברכה לבטלה.  ורק עושה  כהנים, 
לפי  הגוף  את  ינהל  )שהלב  את התפקידים באברי האדם 
הכלכלה  על  הממונה  בין  להחליף  וא"א  וכו'(,  רצונותיו 
והממונה על המוסר. וכמו"כ הקב"ה קבע גבול הבדלה בין 
ישראל לעמים, ואף אחד לא יכול לשנות זאת כי אם גיור 
כהלכה - וחוץ מזה לא תועיל שום פעולה שתהי' להפוך 

גוי ליהודי, זהו דבר בלתי אפשרי!

ועד"ז לאידך: יהודי שנולד יהודי, או שנתגייר כהלכה - 
אינו  אם  גם   - וזאת  עולמים,  ולעולמי  לעד  יהודי  ישאר 
רוצה בכך ח"ו! ולכן, בעמדנו ביום ההילולא של הרמב"ם, 
הזמן  זה  הרי   - הדורות  כל  סוף  עד  הנבוכים"  "מורה 
הדרך  כי  לדעת  שעליהם  ה'נבוכים'  את  לעורר  המתאים 
בדרכי  ההנהגה  אלא  אינה  ליהודי  היחידה  והאפשרות 

התורה ומצותי'.

'שיבנה',  לנגן  טלישבסקי  ר"מ  לש"ץ  הורה  אד"ש  כ"ק 
הטנקיסטים.  ע"י  דולרים  חילק  אחרונה  ברכה  ולאחר 
בירך את א' הטנקיסטים "פָארט געזונטערהייט ובשורות 

טובות". כשיצא התחיל לנגן כרגיל 'כי בשמחה'.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 9:00 לערך.

בחיוך  אמר  לביתו,  בדרכו  מחדרו  אד"ש  כ"ק  כשיצא 
לבני משפחת יוניק שהמתינו בג"ע התחתון "גלאט אזוי א 

פארבריינגען... א גלייכע זאך!"

בתמהון הכי גדול )מהול בצער( קראתי מכתבו-
פ"נ ממוצש"ק.

הנוהג  היא:  פשוטה  הרי  התימהון  וסיבת 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  פ"נ  לקרות  הוא 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובנדו"ז מה אבוא להודיע עה"צ, אשר באהקת"ו 
ממשפחה  ג"כ  תי'  וזוג'  וכו'  יר"ש  פ'  נמצא 
חב"דית וכו' ודרים בסביבה חב"דית וחנכו יו"ח 

שי' במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר -

להוציא  החליט  אשר  ממנו  מכתב  ז"ע  ונתקבל 
בתו הבכירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר )וכמובן 
הסברת אומן הידוע - שמוכרח הוא בזה( ולכן 
מו"ח  כ"ק  ממוסד  הצעירה  בתו  את  גם  מוציא 
אדמו"ר ו)ולכן( מעתיק את דירתו ודירת כב"ב 
שי' משכונה החב"דית - ככתבו "בשעה טובה" -

מו"ח  מכ"ק  איך  וויל  וואס  איז  עה"צ:  בבואי 
אדמו"ר בקשר עם "בשו"ט" הנ"ל?

בשם לחתום

 בבואי עה"צ: איז וואס וויל איך מכ"ק מו"ח אדמו"ר

בקשר עם "בשו"ט" הנ"ל?



 צרור מבזקים
 מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו

 כ"א - כ"ו טבת
ה'תשמ"ה 

יו"ל לחיזוק ההתקשרות 
 לכ"ק אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

גליון יא

שבוע פרשת וארא, ה'תשע"ב
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר

 לתגובות, הערות והארות:
LebnRebbe@gmail.com

יום ב', כ"א טבת
נחום  ר'  אליו  נגש  בבוקר  אד"ש  כ"ק  כשהגיע 
קורנווסר והציג את עצמו. כ"ק אד"ש ענה: שמך 
הולך לפניך בהפצת תורה, תצליח... ויהי' בהצלחה 

רבה.

כשיצא לקריה"ת נתן מטבע לצדקה לאדם הנוסע 
לאה"ק ואמר לו "כאפאריין נאך א צדקה אין חוץ 

לארץ".

הצדקה  חלוקת  בעת  שיצא  נוסף  ליהודי 
מהמזכירות, אמר כ"ק אד"ש "פארט געזונטערהייט, 

שיהי' בהצלחה רבה".

יום ג', כ"ב טבת
גור  מאברכי  כמה  אד"ש  כ"ק  בירך  מנחה  אחר 

"פארט געזונטערהייט, נשמע בשורות טובות".

נהגו של האדמו"ר מגור נגש לרבי ומסר דרישת 
שמך?",  מה  כח,  "יישר  אמר:  הרבי  בשמו.  שלום 
בחיוך:  הרבי  אמר  ברנשטיין  יהונתן  הלה  כשענה 
שמך  מהו  נאמען(,  גוישער  )א  הגוי  השם  "זהו 

היהודי"?

אמר  ואז  אסתר",  בן  "יהונתן  ענה  ברנשטיין  ר' 
הרבי "את שם האם הנך צריך לומר לגערער רבי, 
אך לי אתה צריך לומר את שם האב..." לאחר שר' 
ברנשטיין אמר את שמו, הוסיף כ"ק אד"ש: "מסור 
למרי'  וחמרא  כל המברך מתברך,  דרישת שלום, 

טיבותא לשקיא. פארט געזונטערהייט".

יום ה', כ"ד טבת
כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 10:50 בבוקר.

לצדקה,  מטבע  לתינוק  נתן  לקריה"ת  כשנכנס 
ואחר שהילד שם אותה בקופת הצדקה, נתן הרבי 

בידו עוד מטבע וחיכה שיתן לצדקה.

כ"ק אד"ש נסע היום לאוהל.

ש"ק מברכים, פ' וארא, כ"ו טבת
כ"ק אד"ש בא ל770 בשעה 7:35 בבוקר. א' פתח 

את הדלת ואמר לו כ"ק אד"ש "ַא דאנק".

1:30 התוועדות.

להלן תוכן הנקודות:

בשיחה הראשונה ביאר כ"ק אד"ש עניינו של שבת 
כנגד  שהוא  בכלל,  שבט  וחודש  בכלל,  מברכים 
בן  לי  ה'  "יוסף  היא  שעבודתו   - יוסף  של  שבטו 

אחר" - לעשות מ"אחר" - "בן".

היכן  שהוא  מקום  לכל  לצאת  לפועל,  ובנוגע 
היינו  ד'אחר',  ומצב  במעמד  'יהודי'  שנמצא 
בריחוק מענייני קדושה ויהדות, ולעשות ממנו 'בן' 

- שיראו בגלוי שהוא בנו של הקב"ה.

והכוונה היא ליהודי שרחוק מענייני תורה ומצוות, 
ובדקות, גם ליהודי שמקיים תורה ומצוות, אך לא 
בבחינת  והוא  ממנו,  הנדרשת  השלימות  בתכלית 

'אחר' בדקות דדקות, וצריך לעשות ממנו 'בן'.

נתנו  האמהות  שכן  לכאו"א,  שייכת  זו  ועבודה 
שהיו  לפני  עוד  השבטים  בהולדת  מיד  שמות 
שייכת  וממילא  עבודה,  של  ענין  לאיזה  שייכים 
ליהודי  גם   - אחר"  בן  לי  ה'  "יוסף  של  זו  עבודה 

שבתחילת העבודה.

*

בין השיחות אמר א' בקול: "לחיים - עם ישראל 
אח"כ  גם  רבות,  בידו  לו  הצדיע  אד"ש  כ"ק  חי", 
במשך ההתוועדות עודד כ"ק אד"ש את אותו אחד 

להגברת השירה.

*

ההוראה  את  אד"ש  כ"ק  ביאר  השניה  בשיחה 
"ואם  שבט  לחודש  השייך  הוי'  שם  של  מהצירוף 
המר ימירנו והי' הוא ותמורתו יהי' קודש", היינו 
על  מורים  הוא  והי'  ימירנו  המר  של  שהר"ת 
הצירוף של שם הוי'.  תוכן הענין של 'המר ימירנו' 
- להחליף דבר בזולתו, ובעניינו להחליף מציאות 
לו  יש  כי  המשפיע  מצד  גם  וזה  ל'בן'.  'אחר'  של 
ולצאת  קדושה  של  אמות  בד'  מקומו  את  לעזוב 

לרחוב - היינו שצריך להחליף את מקומו.

שמביא  בזה  איסור  הי'  כתיקונם  בשנים  אמנם 
עצמו לידי נסיון, אך כעת במצב של 'פיקוח נפש', 
ביותר,  הנעלים  גם  ענייניו,  מכל  להפסיק  מוכרח 
של  במצב  שנמצא  היהודי  את  להציל  ולרוץ 
סכנה, וזאת - גם כאשר צריך לצאת מחוץ לגבול 

הקדושה, עד למקום בלתי רצוי.

כנגד  שהוא  יוסף  של  עבודתו  עם  קשור  וזה 
חודש שבט, שלמרות שמקומו הי' במצרים "ערות 
הארץ", והוצרך להתעסק בענייני העולם, מ"מ לא 
הפריע הדבר מאומה לדרגת הקדושה שלו, להיות 

בתכלית הדביקות באלוקות.

שהדברים  אד"ש  כ"ק  אמר  השלישית  בשיחה 
אמורים לכל אלו שהגיעו להתוועדות בלי מאמץ, 
מעירם  עצמם,  לטלטל  שהוצרכו  אלו  ובפרט 
יחדיו,  ולהתוועד  יחדיו  כדי להתפלל  וממדינתם, 

בקשר עם יום ההילולא דעשירי בשבט.

לאלו  אד"ש  כ"ק  התייחס  הרביעית  בשיחה 
חד  בפעולה  התועלת  "מה  מבקשים  הם  שתואנה 
פעמית של הנחת תפילין - כאשר היהודי ממשיך 
להתנהג כמקודם"? ונקודת הביאור, שיהודי צריך 
עם  להתחשב  מבלי  עליו,  המוטל  את  לעשות 
אינו  אם  גם  תפקידו  את  למלא  ועליו  התוצאות, 
רואה מיד ובגלוי את תוצאות הדברים. וביאר גם 

מהי הסיבה לכך שאינו רואה את התוצאות מיד.

מאמר כעין שיחה ד"ה וארא אל אברהם גו'.

*

סימן  אד"ש  וכ"ק  'עך-טי',  ניגנו  המאמר  לאחרי 
מקנדה,  האורחים  לעבר  השירה  להגברת  בידו 
מהם  לכמה  הורה  וכן  כפים,  ומחאו  נעמדו  ואלה 
יד  בתנועות  השירה  את  והגביר  'לחיים'  לומר 
גם  גדול...  רעש  בקול  שר  והקהל  מאוד,  חזקות 

אח"כ בין השיחות עודד את הישרה בידו הק'.

*

את  שיבאר  אד"ש  כ"ק  אמר  החמישית  בשיחה 
רש"י ד"ה "ויבלע מטה אהרן את מטותם"  )מדוע 
רש"י לא מתייחס לכך שזה היה נס בתוך נס(, על 
לא  הביאור  כי  שנים,  כמה  לפני  ביאר  שכבר  אף 
הי' מספיק ולפלא שאף אחד לא עורר על זה. וכן 
לענין  בקשר  הזהר  על  אביו  הערות  על  התעכב 

ההילולא.

בהמשך קישר את מאמר הזהר ליום ההילולא של 
הרמב"ם, ובפרט עם תחילת ספרו "שיש שם מצוי 
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ראשון שהוא ממציא כל נמצא" וכו', וביאר מהו מקורו של ּבית חיינו
הרמב"ם להלכה זו.

אביו,  ומההערות  מהזהר  ההוראה  את  ביאר  זה  לאחרי 
אודות  לראש,  לכל  לו,  לומר  צריך  יהודי  שכשפוגשים 
מציאותו של הקב"ה, וזה נוגע בעיקר בימינו אלה, מכיון 
שישנם אלו שמסיבות שונות ומשונות ושלא באשמתם, לא 

שמעו אודות מציאותו ית'.

שתיקה',  של  'רגע  אודות  ה'שטורעם'  עם  גם  קשור  וזה 
יודעים   שאינם  באופן  ומתחנכים  שגדלים  ילדים  שישנם 
כלל אודות המושג של "עין רואה ואוזן שומעת", ובמילא 

עושה כל אחד ככל העולה על רוחו!

ולמרות שדובר בענין זה פעמים רבות, לא עוסקים בזה 
והדבר לא בא לידי פועל. 'עשיה' פירושו התעסקות מתוך 
גוזמא  כל  ללא  ונתינה, עד מאה פעמים כפשוטו  מסירה 
כך  בזה,  עסקו  לא  פעמים  שלשה  אפילו  ובפועל  בדבר! 

שההתעסקות בזה תהפך ל'חזקה'!...

ובנוגע לפועל יש ציווי והוראה בפרשתנו "בא אל פרעה", 
שהולכים  כיון  בכיפה,  מושל  שהוא  אע"פ  פחד  מבלי 
בשליחותו של הקב"ה, ובאופן זה מצליחים לפעול את כל 

העניינים.

בשיחה השישית התעכב כ"ק אד"ש על שיעורי הרמב"ם 
של כ"ד טבת ושל יום השבת, ולמד הוראה בעבודת האדם. 
לאחרי זה ביאר את השאלות ברש"י, בנוגע לנס בתוך נס. 
ותוכן הביאור, שלא היה שני נסים, האחד, שנהפך התנין 
אחד  נס  זהו  אלא  המטות,  את  שבלע  השני  והנס  למטה 
חזר  אלא  נס  בגדר  לא  הוא  למטה  התנין  שחזר  זה  כי 
של  המטות  את  בלע  שהמטה  רק  הוא  והנס  לקדומותו, 

החרטומים.

מדובר  והרי  "תנין"  בכתוב  נאמר  מדוע  שאל  ובסיום 
 - השומעים  עבור  משאיר  זו  ששאלה  ואמר  ב"נחש", 
שיפלפלו וימצאו תירוץ לשאלה זו. ויה"ר שביינתים יבוא 
קושיות  יתרץ  והוא  הנביא  אליהו  ולפנ"ז  צדקנו,  משיח 

ואבעיות.

*

צוה להש"ץ לנגן 'שיבנה בית המקדש'.

וקרן  צא"ח  של  מלכה  המלוה  ע"ד  הזכיר  הניגון  לאחרי 
גמ"ח ונתן בקבוקי משקה לר' דוד רסקין עבור צא"ח ולר' 
והתחיל  ליב.  ישראל ארי'  גמ"ח  שמואל פוקס עבור קרן 

לנגן "ניעט ניעט ניקאווא". 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:20.

ב"ה

קבלתי המכ' והפ"נ שלו. וכשאהי' על הציון אקראהו. ובטוח אני אשר יבשרני טובות מהטבת בריאותו הוא, 
מההריון כשורה אצל זוגתו תי', ואח"כ מהלידה שתהי' בעתה בזמנה ובנקל, ומבריאותם הטובה של בנו ובתו 

יחיו.

על  ובגלוי,  המגין,  אחד  כל  הנה  ובפרט,  מטה.  לכם  בשברי  רד"ה  לקו"ת  יעויין   - וכו'  הקפידא  ע"ד  ומש"כ 
הענינים שכ"ק מו"ח אדמו"ר מסר נפשו עליהם - ה"ה ממשיך על עצמו, ועל כל ב"ב שיחיו מטוב הסתום שיהי' 

בטוב הנראה ונגלה ממש בגו"ר.

המחכה לבשו"ט

 הנה כל אחד המגין, ובגלוי, על הענינים

שכ"ק מו"ח אדמו"ר מסר נפשו עליהם...

v לבחור שהודיע אודות הולדת שלישי' לאחותו: "כן יבשר טוב תמיד כל הימים".
v למלוה מלכה לכבוד סיום "ספר נשים" לרמב"ם הנלמד בשיעורי טלפון: "אזכיר עה"צ שיהא בשטומו"צ בכל".

v לצא"ח, ולמוסדות נוספים, במענה על דו"ח פעולות: "נת' ות"ח ודבר בעתו - בסמיכות לכ"ד טבת - הילולא דאדה"ז 
אזכיר עה"צ".

מענות שיצאו לאחרונה



 צרור מבזקים
 מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו

 כ"ז טבת - ד' שבט
ה'תשמ"ה 

יו"ל לחיזוק ההתקשרות 
 לכ"ק אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

גליון יב

שבוע פרשת בא, ה'תשע"ב
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר

 לתגובות, הערות והארות:
LebnRebbe@gmail.com

יום א', כ"ז טבת
)כ-40  אורחים מקנדה  בפרוזדור  בבוקר המתינו 
געזונטערהייט,  "פארט  בירכם:  אד"ש  כ"ק  איש(, 
נשמע בשורות טובות והצלחה רבה בכל הענינים".

יום ג', כ"ט טבת
אחר תפלת מעריב נכנסו לכ"ק אד"ש ב.א. והר' ב. 

גורדצקי לכמה דקות.

יום ד', ר"ח שבט
בקריה"ת עיין כ"ק אד"ש זמן מה בפרשת השבוע, 
לפ'  הרבי  דפדף  לקרות  קורא  הבעל  כשהתחיל 

פנחס.

בפרוזדור:  לעומדים  אמר  מקריה"ת  כשיצר 
"בשורות טובות".

לפני מנחה חילק מטבעות צדקה לילדים - כרגיל, 
להם  גם  וחילק  משפחתו  ובני  לחתן  פנה  אח"כ 

מטבעות.

שבת קודש פ' בא, ד' שבט
בגליון  רב  זמן  אד"ש  כ"ק  עיין  שחרית  בתפלת 

"הערות וביאורים" דאהלי תורה.

תתקיים  מנחה  תפלת  כי  הכריזו  התפלה  בסוף 
לפני  אד"ש  כ"ק  הסתובב  בצאתו  לחמש,  ברבע 
קליין:  בנימין  הר'  המזכיר  את  ושאל  המדרגות 

"רבע לפני חמש?".

מבי"ס   - ילדים  שרו  לביתו  כשיצא  במוצש"ק 
יהדות  על  שבועי  בשיעור  המשתתפים  עירוני 
וואנט", כ"ק אד"ש סימן  "ווי   - )"מיטוואן שעה"( 

בחזקה להגברת השירה.
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תיקון טעות:
ביומן בשבוע שעבר נכתב שהרבי אמר לחסיד 
גור "זהו השם הגוי )א גוישער נאמען(". וכנראה 

שזהו טעות, וצ"ל "זהו הגער'שער נאמען".

יקבל כאו"א על עצמו החלטה . . שבו ועל ידו תתמלא המניעה והעיכוב שהיתה אצל נשיא דורנו
עשרים שנה לשיחת ג' שבט ה'תשנ"ב

נמצאים אנו עתה ביום השלישי בשבט, בו נכנסים 
אל התחלת השבוע דיום ההילולא של נשיא דורנו 

ביו"ד שבט.

שמכיון  אלו,  בענינים  פעמים  כמה  וכמדובר 
 - ההילולא  דיום  השבוע  תוך  אל  כבר  שנכנסנו 

מתחילה ג"כ העבודה בכל הענינים השייכים לזה.

...בנוגע לנשיא דורנו מצינו שהנהגתו היתה דוקא 
באופן של שמחה!

עם  בהתחשב   - יותר  עוד  יגדל  שבדבר  הפלא 
גשמיים,  יסורים  בכל  הי'  הוא  העובדה שבפשטות 
גם על  והשפיעו  יסורים שפעלו  - בעל  לזה  ונוסף 

הענינים הרוחניים שלו.

וכמדובר בזה כמה פעמים, שהרופא שלו בא אליו 
בטענה - היתכן?! הרי הוא זה שמדבר אודות הענין 
שלכל  מובן  וממילא  והתורה,  היהדות  דהפצת 
בהפצת  לפעול  האפשרות  לו  שתהי'  נדרש  לראש 
גַאנצען  "מיטן  ההיקף,  במלוא  והיהדות  התורה 
פַארנעם", ואם כן צריך שיהי' ביכלתו להיות מושל 
יהיו  היינו, לא רק שלא  ושולט בכח הדיבור שלו, 
בזה מניעות ועיכובים בערך לשאר בני אדם, אלא 
אדרבה - אצלו צריך להיות ענין זה ביתר שאת ויתר 

עוז לגבי שאר בני אדם;

ולמרות זאת - רואים אצלו להיפך - שיסורי הגוף 
שלו היו קשורים גם עם כך, שהם פגעו )"ָאנגערירט"( 
בכח הדיבור שלו בגשמיות; ובפשטות ג"כ - בעניני 
הדיבור במאמרי חסידות וכיו"ב, שבפשטות ובגלוי 

הם לא היו כפי שהי' צריך להיות.

להיות"  צריך  שהי'  "כפי  לומר  אפשר  אי   -
אלא  בעולמו;  והנהגתו  הקב"ה  על  כשמדברים 
הכוונה היא למה "שהי' צריך להיות" על פי הבנת 
שהנהגת  הכלל  פי  על  ובפרט  אדם.  בן  של  שכלו 
לפי  ד"איני מבקש  היא באופן  בריותיו  הקב"ה עם 
ניתן  זה  שענין  מובן,  שמזה  כחן",  לפי  אלא  כחי 
להבנת השכל אנושי של כאו"א מישראל "לפי כחן", 
דנפש  השכל  אודות  הוא  שהמדובר  אף  על  אשר 

האלקית  שהנפש  כפי  דווקא  זהו  הרי  האלקית, 
)ושכלה( קשורה עם )ומתלבשת ב(הנפש הבהמית, 

ועם כל העולם. -

דורנו  נשיא  של  הרופא  טענת  כמוזכר,  היתה,  וזו 
)שהי' פרופסור שזוהי מעלה עליונה בענין הרפואה( 
- היתכן שיסוריו מתבטאים דוקא בכך, שאינו יכול 

להביא את שליחותו לפועל כפי שהוא הי' רוצה!

ונוסף לזה - כפי שהי' צריך להיות על פי התורה!

עד"ז  שמצינו  מה  פי  על  פעמים,  כמה  וכמדובר 
במשה רבינו:

ביד  נא  "שלח  להקב"ה  טען  רבינו  משה  כאשר 
תשלח" "כי כבד פה וכבד לשון אנכי" ו"הן אני ערל 
שפתים", "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני 
ואני ערל שפתים" ]כדוגמת העיכוב בעניני  פרעה 
חסידות  מאמרי  לאמירת  בנוגע  גם  שהי'  הדיבור 
המענה  מיד  נתקבל   - רוחניים[  ענינים  וכיו"ב, 
. . הוא יהי' לך לפה",  והעצה לכך: ש"אהרן אחיך 
את  ולהעביר  למסור  הי'  אהרן  של  שענינו  היינו, 
דברי משה רבינו בדיבור ממש, דיבור הקשור עם 
האיברים הגשמיים ]כפי שהם קשורים עם הדיבור, 
וביחד עם זה - נשארים בגשמיותם[, שמזה מובן - 

שטענה זו היא טענה צודקת על פי תורה!...

ולמרות כל האומר - היותו בעל יסורים בגשמיות, 
היתה   - ברוחניות  גם  ועיכובים  מניעות  שפעלו 

הנהגתו של נשיא דורנו דוקא באופן של שמחה!!

השבוע  אל  כבר  שנכנסנו  כיון  לעניננו:  ...ובנוגע 
שלפני יו"ד שבט . . יקבל כאו"א על עצמו החלטה 
בעניני לימוד התורה של בעל ההילולא, שהלימוד 
המניעה  תתמלא  ידו  ועל  שבו  כזה,  באופן  יהי' 
טעם  )מאיזה  דורנו  נשיא  אצל  שהיתה  והעיכוב 
שיהי'(, שהרי לא נתנו לא את ה"ואהרן אחיך יהי' 
בהתפשטות  מניעה  היתה  אכן  וממילא  נביאך", 
שעי"ז  כך,  כדי  ועד  בדיבור,  שלו  החסידות  דברי 
נפגעה )"הָאט עס ָאנגערירט"( גם התפשטות דברי 

החסידות שלו שבכתב.


