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יום א', ר"ח כסלו
אד"ש  כ"ק  שלוחי  בכינוס 

זקני  נאמו  וקנדה  בארה"ק 

הכינוס  במהלך  השלוחים. 

נוצר שיתוף  ימים,  שנמשך שלשה 

על  והוחלט  השלוחים,  בין  פעולה 

פעולות משותפות. בכמה ממושבי 

הכולל.  חברי  גם  השתתפו  הכנס 

לצאת  רצון  בהם  עוררו  השלוחים 

לשליחות, ותלמידי הכולל, מצדם, 

תרמו לרוח הרעננה שהפיח הכנס 

במשתתפיו.

את  הרבי  בירך  קריה"ת  לאחר 

געזונטערהייט,  "פארט  הנוסעים 

שיהי' חודש שמח".

לתפלת מנחה יצא הרבי ב-3:45, 

הקהל ניגן את השיר המיוחד לר"ח 

ידו  הניף  הרבי  כשנכנס  כסלו. 

להגברת השירה. הדבר חזר ונשנה 

גם בסיום התפלה, ובתפלת מעריב 

שלאח"ז.

ח.מ.א.  הרב  נאם  התפלה  לאחר 

חודקוב בכינוס השלוחים.

תפלת  התאחרה  חופה,  בגלל 

מעריב בכ-25 דקות.

בג"ע  ב.א.  חיכה  התפלה  בסיום 

מספר  הרבי  עם  ושוחח  התחתון, 

לאה"ק  נסיעתו  אודות  דקות 

ולאוסטרלי'.

יום ב', ב' כסלו
כתבו  האמור  הכינוס  משתתפי 

למילוי  ברכה  בקשו  בו  לרבי,  פ"נ 

ושפע  הצלחה  וכן  שליחותם, 

זכו  הפ"נ  על  הפיננסי,  במישור 

השלוחים למענה ארוך ומיוחד.

שהכינוס  הרבי  הורה  במפתיע, 
וימסרו  בא"י  לשלוחים  יתקשר 
פריסות שלום אלו לאלו )באגריסן 
זיך(. מאוחר יותר הוסיף שיתקשרו 
גם עם שלוחי אוסטרלי', ארגנטינה, 
הדבר  ואירופה.  אפריקה  דרום 
עצומה  התרגשות  כמובן,  עורר, 
התרגשות  השלוחים,  בקרב 
גם  הטלפון  בשיחת  גם  שניכרה 
מהשלוחים  כ"א  בא"י.  השלוחים 
ואח"כ  במקומו,  מהנעשה  סיפר 
כ"ק אד"ש  יחדיו, את מענה  קראו 

ואמרו "לחיים".

בסיום הכינוס נערכה התוועדות 
ולחברי  לשלוחים  משותפת 
כדי התוועדות עלתה  הכולל, תוך 
לכבוד  תניא  להדפיס  הצעה 
לדבר,  כילו  טרם  הם  המאורע, 
ומכונת הדפוס כבר החלה לפעול. 
נדפסו  ההתוועדות,  של  בעיצומה 
התניא,  ספר  של  הראשונים  דפיו 
ליובאוויטש  דביהכ"נ  הגג  בעלית 

דליובאוויטש.

יום ג', ג' כסלו
הודיעו לרבי על הדפסת  בבוקר 
הביע  הרבי  הנ"ל,  התניא  ספר 
להדפיס  והורה  רבה,  רוח  קורת 
בסוף הספר את נוסח הפ"נ והמענה 
מודפס:  התניא  בשער  עליו. 
השלוחים,  כינוס  ע"י  "נדפס 
ליובאוויטש  דביהכ"נ  הגג  עלית 

דליובאוויטש, ברוקלין נ.י.".

יום ה', ה' כסלו
הרבי נכנס למנחה ב-3:35.

כשהלך הרבי בערב לביתו, חיכה 
קריגר  יעקב  הרב  המכונית  ליד 

ב"ה



מאה"ק. הרבי פנה אליו ואמר "מזל טוב" )הלה חיתן 
את בנו( "הכל בסדר...?! ".

הלה הציג את בנו החתן בפני הרבי. הרבי לחץ את 
ידו של החתן ובירכו.

הרב  מחותנו  שלום  דרישת  ק.  הרב  מסר  אח"כ 
שרייבר, שסייע בבנית מקוה בבולוני', איטלי'.

מהנעשה  דו"ח  מקבל  הוא  האם  שאלו  הרבי 
במקוה? הרב ק. ענה כי הוא מקבל דו"ח באמצעות 
הרב בורנשטיין )השליח בבולוני'(. הרבי גם אמר כי 
פירותיהן כיוצא בהן וכבר נבנה מקוה בא"י )כלומר, 

כבר נבנה מקוה בא"י ע"י בעלי-תשובה מבולוני'(.

ציין שהגיע במיוחד כדי לבקר את הרבי.  ק.  הרב 
הרבי השיב גם זאת עליך לנצל לטובה.

לראות  רוצה  שרייבר,  הרב  חמיו,  כי  אמר  הלה 
בשורות  "שנשמע  ענה  הרבי  )ביחידות(,  הרבי  את 
ענה  וע"כ  חמיו,  עבור  ברכה  ביקש  אח"כ  טובות". 

הרבי "שיהי' לו הרבה נחת".

ק.  והרב  פרטי,  ענין  אודות  עוד  שאלו  אד"ש  כ"ק 
ענה: הרי הרבי יודע! הרבי המשיך ושאל: זהו בנוגע 

לעתיד, אך מה עם העבר? הלה ענה שוב: הרי הרבי 

האם  ושאל:  מעלה  כלפי  הצביע  חייך,  הרבי  יודע. 

הנך חושב שאני נמצא בשמים?...

יום ו', ו' כסלו
ויצא  פ'  ראשון  מ"יום  כללי  מכתב  התפרסם  היום 

יעקב, ר"ח כסלו ה'תשמ"ה". בקשר לחגיגה השנתית 

ליובאוויטש.  תומכי-תמימים  ישיבות  מרכז  של 

חב"ד  בית  מטעם  נשים  בכינוס  למשתתפות  ומכתב 

ס. פאלו בברזיל.

כמה דקות לפני שבת, כשהלך בדרכו לספרי', אמר 

"מזל טוב לך,  )המחתן את ביתו(  להרב שלמה קונין 

האם הכנת כבר משקה לאויפרוף", משעה שלא הכין, 

אמר הרבי: "יש לך עוד שבע-שמונה דקות להכין!"

מוצש"ק פ' ויצא, ז' כסלו
לאחר קידוש לבנה, בדרכו חזרה לחדרו, אמר להר' 

טוב,  "שבוע  קונין(  הר"ש  של  )מחותנו  העכט  משה 

חודש טוב, מזל טוב לך!".

v חתן ששמו "יצחק" וגם שם חמיו הוא "יצחק", שאל כיצד לנהוג. ואד"ש הורה לו )לחתן( להוסיף שם כשם כ"ק 
אדמו"ר הקודם.

v לא' מאנ"ש "מכ' נת', בעניני בריאות כעצת רופא ידיד, בעניני פרנסה כו' – כעצת ידידים מבינים אזכיר עה"צ".

 30,000 עוד  להדפיס  ומוכן  וגו'",  צדיקים  אך  וכו'  מקבל  "הריני  כרטיסי   5000 צא"ח,  עבור  שהדפיס  לנדיב   v
כרטיסים, ענה הרבי: "נת' ות"ח, ודבר בעתו ערב כף מ"ח )שמזלו גובר( וגודל הזכות דכל משתתפי בכל כיו"ב וכו'. 

אזכיר עה"צ".

v בקונטרס השליחות )הכולל שיחות כ"ק אד"ש אודות שליחות( שהופיע לכבוד כינוס השלוחים, הגי' הרבי את 
הברכה: " . . ויהי רצון שיראה הרבה נחת משלוחיו, תלמידיו, חסידיו, ומכלל ישראל וינהיג את כולנו מתוך בריאות, 

הרחבה ונחת, ובקרוב ממש נלך, כל בנ"י שליט"א, קוממיות לארצנו הקדושה".

v במענה על הפ"נ שכתבו משתתפי כינוס השלוחים: "קבלה. אזכיר עה"צ להוספה על כהנ"ל, הן בכלל והן בפרט 
יעקב מב"ש – התחלת  יצא  לו  יהי' בסמיכות   – )כמבואר מאדהאמ"צ – שצריך לבוא בפרטיות( ושכמדובר בש"ק 
השליחות – כסיום השליחות בהשלב דחו"ל, ויפגעו בו מלאכי אלקים גם דאה"ק – התחלת שלב חדש באה"ק וכו'. 
ובפרט אלה שתלמודם  וכו'  יהיו שלוחים  אז  עלי' שגם  יושבי'  כל  ואה"ק ממש שיהיו  ולאח"ז תיכף  א"י(  דא  )מאך 

)דשליחות( בידם".

v להר' מאיר הארליג במענה על הדו"ח מסעודת ההודאה דר"ח כסלו: "נתקבל ות"ח. דברי בעתו תחלת כסלו, 
חודש כסלו וכו'. אזכיר עה"צ".

מענות שיצאו לאחרונה
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יום ראשון ח' כסלו
לפני מנחה המתינו שלושה חתנים בג"ע התחתון, 
לקבלת הסידור, מידו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
הרבי שאל מי מתחתן ראשון, והחתנים ענו שכולם 
מתחתנים ביום שלישי. הרבי אמר בפליאה "כולם 
ביום שלישי"?! ושאל האם אחד מהם הוא כהן או 
לוי, והם השיבו שכולם ישראלים. ושוב שאל הרבי 
"כולם ישראלים"?! יעשו גורל! ופנה לרב יחזקאל 
אגודת  )מראשי  החתנים  אחד  של  אביו   - בעסער 
"אתה  ואמר  הסידור  את  לו  נתן  בארה"ב(,  ישראל 
את  תנהל  אתה  לרבנות,  סמיכה  לך  יש  רב,  הרי 
יכול  בדבר'  ש'נוגע  כך  על  'תשובה'  וישנה  הגורל, 

לעשות גורל.

וכ"ק  קרוביו,  את  הרבי  לפני  הציג  בעסער  הרב 
מכן  לאחר  נחת".  הרבה  לכם  "שיהי'  בירכם  אד"ש 
"שיהי'  בירכו  אד"ש  וכ"ק  ממשפחתו  בחור  הציג 
לך נחת מעצמך". כמו כן ביקש ברכה עבור אחותו 
אך  השתפר.  שמצבה  "שמעתי  אמר  הרבי  החולה, 
הרב בעסער הודיע שהיא נכנסה שוב לבית רפואה 
את  תזכיר  חתנים  כאן  "ישנם  לו  אמר  אד"ש  וכ"ק 

שמה לפניהם".

לקבוצת  סימן  לביתו  אד"ש  כ"ק  כשנסע  בערב 
ילדים לשיר.

יום שני ט' כסלו
 10:40 בשעה  מהבית  אד"ש  כ"ק  הגיע  בבוקר 
אגו"י  )נציג  לייזרזון  לרב  לשלום  בראשו  והנהן 

במועצת עירית ירושלים(, ולרב ברנד.

בעת קריה"ת נשמט פתק מספר התהלים בו קרא 
הרבי , הרבי עיין בו ולקח אותו לחדרו הק'.

וכן  שנה(,  )כבכל  במעריב  'קדיש'  אמר  הרבי 
בתפילות שלמחרת.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס   9:30 בשעה 
להתוועדות יו"ד כסלו.

מדוע  אד"ש  כ"ק  הסביר  הראשונה  בשיחה 
שכששני יהודים נפגשים האחד אומר 'שלום עליכם' 
עליכם'  'שלום  כי  שלום'.  'עליכם  לו  משיב  והשני 
הפירוש הוא להמשיך את ענין ה'שלום' - 'עליכם' 
שזה מורה על ריבוי ופירוד, וזה מלמעל"ט. ועליכם 
השלום הפירוש הוא שמהריבוי וההתחלקות נעשה 
ניגנו  השיחה  לאחר  מלמטלמ"ע.  ושלום,  אחדות 

הניגון של 'ואתה אמרת'.

יו"ד כסלו  בשיחה השניה שאל כ"ק אד"ש מדוע 
שבסדר  למרות  החודש  בימי  כסלו  י"ט  לפני 
שנים  אירעה  כסלו  די"ט  הגאולה  המאורעות 
קודם לכן. וביאר, שישנו ענין מיוחד אצל אדמו"ר 
האמצעי שלא מצינו אצל אדמוה"ז, והוא, שהשתדל 
להדפסת  שדאג  ע"י  חסידות  בהפצת  בעצמו 
יוכל  שכ"א  כדי  דוקא,  בזול  ומכירתם  המאמרים, 

לקנותם.

וההוראה מזה, כיון ש'בתר רישא גופא אזיל', שהרי 
כל אחד מאתנו הוא תלמידם של הבעש"ט, המגיד, 
אדמוה"ז, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר 
מהר"ש, אדמו"ר הרש"ב, וכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

דורנו וכל צדיקי וגאוני עולם, אך כשנמצאים ביו"ד 
כסלו שזהו יום סגולה של אדמו"ר האמצעי , מובן 
לאופן  בנוגע  מיוחדת  השתדלות  להיות  שצריך 

העבודה שלו. לאחר השיחה ניגנו 'פדה בשלום'.

בשיחה השלישית אמר כ"ק אד"ש שהקביעות של 
שנה זו שונה משנה שעברה, שיו"ד כסלו יוצא ביום 
טוב  טוב,  כי  פעמיים  בו  שנאמר  בשבוע,  שלישי 
לשמים וטוב לבריות. וביאר את תוכן הענין, שצריך 
לאחד את שני סוגי עבודה אלו. שגם בעבודה של 
'טוב  שזה  יורגש  התורה  לימוד  כגון  לשמים'  'טוב 
לבריות', ע"י שמביא את הדברים לידי פסק הלכה 
'טוב לבריות'  וגם בעבודה של  שזה שייך לכאו"א. 
כגון נתינת צדקה לעני, צריך שיהיה חדור ביראת 

שמים.

ולכאורה, בשלמא 'טוב לבריות' - מובן בפשטות 
אבל  ל'בריות',  טובה  לעשות  וצריך  יכול  שיהודי 
כאשר מדובר אודות 'שמים' - כיצד שייך שיהודי 
זקוקים  ה'שמים'  וכי  ל'שמים',  טובה"  "יעשה 

ל"טובה" שלו?!...

יהודי  כל  של  שבכחו  התורה  אומרת  ואעפ"כ 
לפעול שיהיה 'טוב לשמים'. וכמו שבנוגע ל'בריות' 
כן  נפש העני",  "החיית את  יכול לפעול באופן של 
הוא )כביכול( בנוגע ל'טוב לשמים'. לאחר השיחה 

ניגנו 'אימתי קאתי מר'.

לאחרי  שגם  אד"ש  כ"ק  אמר  הרביעית  בשיחה 
בתורת  לה'  'לאפשה  של  הענין  ישנו  ההסתלקות 
הדברים.  והפצת  הדפסת  ע"י  האמצעי  אדמו"ר 
וסיפר כ"ק אד"ש שהיה בדעתו להדפיס לכבוד היום 
שמסיבות  אלא  הגאולה,  בעל  של  מאמרים  קובץ 
הדבר  ובודאי  הפועל,  אל  הדבר  יצא  לא  משונות 
לפועל,  ובנוגע  לטובה.  זו  וגם  פרטית  בהשגחה 
אתן מאמר אחד, ד"ה אדם כי יקריב שהוכן לדפוס, 
שבכח  בסכום  וימכר  היום,  במשך  אותו  וידפיסו 
כ"א לשלמו, ע"מ שילמדו עוד במשך המעת לעת. 

ובהמשך לזה יחזרו כעת כמה נקודות מהמאמר.

יקריב".  כי  "אדם  ד"ה  שיחה  כעין  מאמר  ואמר 
לאחר המאמר ניגנו הניגון של הקאפיטל 'וידעו כי 

אתה'.

למה  בנוגע  אד"ש  כ"ק  שאל  החמישית  בשיחה 
תפילין  שרצועות  ברמב"ם,  היומי  בשיעור  שכתוב 
מטמאין את הידים. ולכאורה איך יתאים הדבר עם 
העבודה  בעת  תפילין  הניחו  שכהנים  שמצינו  מה 
במקדש. ולאחר השיחה ניגנו ניגון 'הקאפיליע' של 

אדמו"ר האמצעי.

ההוראה  את  אד"ש  כ"ק  ביאר  השישית  בשיחה 
נתן  שלא  שמי  הזכיר  וכן  היומי,  חומש  מהשיעור 
של  המגבית  על  ועורר  ישלים  הקודמות  למגביות 

יו"ד כסלו, י"ט כסלו וחנוכה.

לאחר מכן צוה לנגן 'שיבנה', ניגון אדמוה"ז )בבא 
ולאח"ז  זשוריצי',  'ניע  ניגנו  וכן  פ"א(,   - רביעית 

התחיל בעצמו 'ניעט ניעט'.

לאחר ברכה אחרונה חילק כ"ק אד"ש דולרים ע"י 
כסלו.  לר"ח  ניגון  בחוזק  ניגן  הטנקיסטים,והקהל 
וביקש  אחד  עוד  נגש  החלוקה  שהסתיימה  לאחרי 

דולרים.
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לפני שנסע לבית, פתח הרבי את דלת חדרו )דלת ג"ע התחתון היתה 
פתוחה( וביקש מהנוכחים לקרוא למזכיר ר' בנימין קליין.

יום שלישי יו"ד כסלו
כ"ק אד"ש נכנס לשחרית לאחרי 'ובא לציון' ואמר את הקדישים את 

סוף התפילה.

את  שפתח  לבחור  רבה"  "תודה  אמר  למקוה  בדרכו  מ-770  כשיצא 
הדלת.

ד"ה  המאמר  הודפס  אמש,  מליל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  ע"פ 
אחה"צ  במשך  סנט.  ב-5  ונמכר  האמצעי  לאדמו"ר  יקריב"  כי  אדם 
ישבו חבורות תמימים ב-770, ולמדו את המאמר ע"פ ביאורו של הרבי 

מההתוועדות אתמול.

בעת נסיעתו לאהל עיין כ"ק אד"ש במאמר הנ"ל.

לנוסעים  שקל   500 של  שטר  המזכירות,  מטעם  חילקו  היום  במשך 
לארה"ק, בצירוף המאמר הנ"ל.

התקיים  השיעור  ברבים.  המאמר  את  כהן  יואל  ר'  לימד  ערב  לפנות 
בזאל הגדול.

בערב הודפסה מהדורה שניה של המאמר, בתוספת הערה ותיקונים 
אחדים מכ"ק אד"ש )לפי השמועה כתב הרבי את ההערה בדרכו לאהל(.

יום רביעי י"א כסלו
לפני מעריב שהה רש"ג זמן מה בחדרו של הרבי.

יום חמישי י"ב כסלו
בבוקר כשהגיע כ"ק אד"ש מביתו, מסר מישהו מעטפה.

וכן לחץ כ"ק אד"ש לחץ את ידו של אחד שישב בכסא גלגלים, ובירכו 
ע"פ בקשתו. וכשיצא מקריה"ת בירכו שוב בהצלחה מרובה.

לפני מנחה המתינו שני חתנים בג"ע התחתון לקבל את הסידור, אחד 
בירכו  אד"ש  כ"ק  גיסיו,  שני  ועמו  ממונקאטש  האדמו"ר  של  בנו  מהם 

שהחתונה תהיה בשעטומ"צ ובנין עדי עד.

לגרח"י  והסתובב  לילדים,  צדקה  חילק  למנחה  אד"ש  כ"ק  כשיצא 
אייזנבאך )גיסו של החתן הנ"ל( ואמר בחיוך ובמאור פנים "אולי תשים 

מטבע לצדקה", ונתן מטבעות לצדקה לחתנים וקרוביהם.

כדורסל  מאמן  ליד  הכניסה,  בשביל  אד"ש  כ"ק  עצר  לביתו  כשנסע 
יהודי ושאל אותו אם הוא מאמן, הוא ענה בחיוב והרבי המשיך ושאל 
והוא ענה שממתין כרגע. ולפתע הכריז  האם הוא עדיין עוסק באימון 
הרבי "המאמן שלי..." הלה התלהב וענה בודאי רבי, בודאי! וכ"ק אד"ש 
הניף את ידו הק' כמה פעמים, ולפני שנכנס למכונית סימן לו שוב בידו 

הק'.

לכבוד שבת הופיע 'קובץ מאמרים' שנאמרו בקשר לי"ד כסלו.

שבת קודש פרשת וישלח י"ד כסלו
כשנכנס כ"ק אד"ש לשחרית הודיע על התוועדות.

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות.

בשיחה הראשונה ביאר כ"ק אד"ש ששבת זו היא בין יו"ד לי"ט כסלו, 
בהפצת  זו  בשבת  להוסיף  צריך  ולכן  אלו,  עניינים  לשני  קשר  לה  ויש 
יהודי  יכול  אמנם,  ישראל.  של  בעבודתם  תלוי  וזה  חוצה,  המעיינות 
ימי  יכול הוא ע"י עבודתו לפעול את העילוי בקשר עם  לחשוב, כיצד 

הגאולה של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי?!..

והמענה לזה: "איני מבקש אלא לפי כחן", וזה שייך לכאו"א מישראל 
הדבר  מתקבל  פשוט  יהודי  אצל  ואדרבה  שבפשוטים,  לפשוט  גם 
עם  זה  בענין  מדברים  כאשר  'משכיל'.  אצל  מאשר  יותר  בפשיטות 

'משכיל', עליו להתבונן בהפלאת נגלה דתורה ופנימיות התורה, ואח"ז 
הדעת  במוח  להכרה  הדבר  את  ולהביא  דבינה,  הנהר'  ל'רחובות  לבוא 
שיבוא  ועד  תמימים"!  ב"תומכי  שלמד  ובפרט  חב"ד'ניק...  הוא  שהרי 

הדבר למעשה בפועל כבר יעבור יום השבת!...

להוסיף  שביכלתו  לו  ואומרים  פשוט  יהודי  עם  כשמדברים  משא"כ 
מבין  שאינו  העובדה  הרי  הגאולה,  ימי  עם  הקשורים  העבודה  בענייני 
מבין  שאינו  בכך  הוא  שרגיל  מפני  מאומה,  גורעת  אינה  בשכלו  זאת 
כל דבר... ולאידך הידיעה שיכול להוסיף בימי הגאולה מלהיבה אותו 
בידעו  אינגאנצן"(,  אויף  אים  שטורעמט  )"עס  מהכלים  אותו  ומוציאה 
שעי"ז יכול לגרום נח"ר לאדמו"ר הזקן, לאדמו"ר האמצעי, עד שגורם 

נחת רוח למי שאמר והיה העולם.

היומי  תהלים  משיעור  הלימוד  את  אד"ש  כ"ק  ביאר  השניה  בשיחה 
'פדה בשלום', ושישנם שני אופנים  יו"ד כסלו שבו יש את הפסוק  של 
וזהו גם א'  בעבודת האדם, מלחמה - תפילה, ושלום - לימוד התורה. 
לתורה,  עתים  קביעת  אודות  האחרונה  בתקופה  ל'שטורעם'  הטעמים 
שצריך להשפיע על כל יהודי מבלי הבט על מצבו לקבוע עתים לתורה, 

כי עי"ז יתגלה הפנימיות שלו.

 - פעם  אחר  פעם  זה  ענין  אודות  שמדברים  אף  על  לדאבוננו,  אך 
זאת,  שוכחים  מה  זמן  וכעבור  מעשה,  בשעת  הדברים  את  שומעים 

ובודאי שבנוגע לפועל - אין כל הזזה!

אבל  הדברים,  את  ושומעים  בהתוועדות  שיושבים  כאלו  ישנם 
שטיק  "א  קרח!  חתיכת  כמו  הוא  לא,  זאת   - עליהם  יפעלו  שהדברים 

אייז"!

מדובר אמנם אודות אדם שיש בו חיות ולא רק חיות בלבד, אלא מעלת 
ה'מדבר', ובודאי יתן לו הקב"ה כל זה לאורך ימים ושנים טובות, אבל 
אעפ"כ כאשר שומע שמדברים אודות ענין פלוני - מנצל הוא את כח 

הבחירה שלו.. להיות גוש קרח!...

ישנו אמנם ענין של 'קרח' בקדושה, "הקרח הנורא" שלמעלה מחיות 
הקודש שבמרכבה, אבל לאחרי ריבוי השתלשלות, יצא מזה 'קרח' של 

לעו"ז - 'קרח' של רוסיה הקומניסטית!...

ויה"ר שמכאן ולהבא, ישתנה המצב, ויתייחסו לדברים מתוך שימת לב 
הראוי', ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, ולא רק שיחזור על הדברים או 
שישמע איך שהשני חוזר על הדברים, או שישתתף בהוצאות ששלישי 
יוכל לשמוע את הדברים, אלא הדברים יבואו לידי מעשה בפועל, מתוך 

חיות והתלהבות ואש חסידותיים!

לבאר בהתוועדות  שהתחיל  מה  אד"ש,  כ"ק  ביאר  השלישית  בשיחה 
ב'  ועד"ז  רבים',  ב'מים  ההפכיים  הפירושים  ב'  אודות  תולדות,  דש"פ 
וכן בענין "הקרח הנורא שבמרכבה",  ב'וישקהו' שבפרשתנו.  העניינים 

שמשתלשל למטה נעשה 'קרח' כנ"ל.

מאמר כעין שיחה - ד"ה וכל בניל לימודי הוי'.

בשיחה הרביעית שאל כ"ק אד"ש את השאלות ברש"י, בזהר, וברמב"ם 
היומי ולמד מזה הוראה בעבודת ה'.

בשיחה החמישית ביאר כ"ק אד"ש את השאלות ברש"י ובזהר.

ובסיום ההתוועדות נתן משקה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמן עבור 
תומכי  דישיבת  ה'דינר'  עבור  הערסאן  משה  ולר'  הצאצאים',  'כינוס 

תמימים במוריסטון.

מוצש"ק פרשת וישלח י"ד כסלו
לכבוד י"ד כסלו אירגן ר' מאיר הארליג סעודה בזאל הקטן. עשרות 
הרב  והתוועדו  עמוסים,  שולחנות  ליד  סעדו  והת'  מאנ"ש  רבות 
מענטליק, ר' דוד רסקין, ר' לייבל רסקין )ממרוקו(. בהתוועדות היו כמה 
חתנים ואף נערכו שבע ברכות. בשמחה חסידית, ושבת אחים גם יחד, 
מתוך שירה ואמירת לחיים ישבו והתוועדו עד לבוקרו של יום המחרת.
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 צרור מבזקים
 מהנעשה והנשמע
השבוע בבית חיינו

 ט"ו - כ"א כסלו
ה'תשמ"ה 

יו"ל לחיזוק ההתקשרות 
 לכ"ק אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

גליון ו'

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

 לתגובות הערות והארות:
LebnRebbe@gmail.com

יום ראשון ט"ו כסלו
לו  הודיע  מהבית,  בבוקר  אד"ש  כ"ק  כשהגיע 
מישהו כי היום ה'אפשערניש' של נכדו, הרבי בירכו 
ואמר  לצדקה,  מטבע  לו  נתן  טובות",  "בשורות 

"לזכות הנכד".

בדרכו  מ-770  וכשיצא  למקוה,  נסע  אד"ש  כ"ק 
וביקש  אמו  ושם  שמו  את  ואמר  אחד  נגש  לאהל 
"בשורות  לו  ענה  אד"ש  כ"ק  רבה,  להצלחה  ברכה 

טובות".

אד"ש,  כ"ק  עם  אוירכמאן  משה  ר'  שוחח  בערב 
לכיוון  הרבי  עם  הולך  כשהוא  היציאה,  בשביל 

המכונית.

יום שני ט"ז כסלו
אחר מעריב נכנס ד"ר וייס לחדרו של הרבי ושהה 
אד"ש  כ"ק  יצא  אח"כ  מיד   .7:50 בערך  עד  שם 
המכונית  ליד  שעמד  חתן  בירך  ובדרכו  לביתו, 

בברכת "מזל טוב".

יום רביעי י"ח כסלו
רחבי  מכל  רבים  אורחים  הגיעו  היום  במשך 
זרם  ובא.  הממשמש  "חג-הגאולה"  לכבוד  העולם, 

הבאים נמשך גם למחרת עד להתוועדות.

מעריב  לתפילת  הכינו  כ"י  הגדול  הקהל  בשל 
את ה'שטענדער' והכסא בזאל הגדול שנשארו עד 
אד"ש  כ"ק  אמר  כסלו  י"ט  בתפילות  החג.  מוצאי 

'קדיש' )כמנהגו מידי שנה(.

בלילה נערכה התוועדות רבתי לכבוד חג הגאולה, 
ר' יואל כהן התוועד בזאל הקטן, עד 7 בבוקר וגם 

בזאל הגדול התוועדו שעות ארוכות.

יום חמישי י"ט כסלו - חג הגאולה
הקהל  רבים,  אורחים  הגיעו  ההתוועדות  לכבוד 
היה עצום. מצלמות הוידאו שידרו  את ההתוועדות, 

בידור טלבזיוני ישיר, מחוף לחוף.

בשעה 9:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות.

לרב  בראשו  הנהנן  במקומו,  שהתיישב  לפני 
שמחה עלבערג.

אלו  אי  וכן  מההתוועדות,  הנקודות  תוכן  להלן 
פרטים ממה שהיה בין השיחות.

בשיחה הראשונה ביאר כ"ק אד"ש שצריך לפתוח 
בברכה, וכמצו שמצינו אצל בועז שהיה שופט ונשיא 
בישראל שבירך 'בשם השם', אפילו סתם ביום חול 
צריך  שכך  עאכו"כ  למדים  ומזה  בשדה.  ואפילו 
ובמקוםקדוש.  מישראל  רבים  בהתוועדות  להיות 
והמעשה הוא העיקר: "אני לא נבראתי אלא לשמש 

את קוני", וצריך לאחד את כל סביבתו למטרה זו.

לאחר השיחה ניגנו הניגון של הקאפיטל 'וידעו כי 
אתה'. בעת הניגון נגשו כמה מהזקנים ובקשו ברכה 
וכ"ק אד"ש ענה להם 'אמן' ו'בשורות טובות'. אחד 
הגיש פתק, ולאחר שסיים לקוראו הניח כ"ק אד"ש 
את הפתק בסוף הסידור. בין הנגשים היה גם הרב 

יאלעס שדיבר זמן מה עם הרבי.

בשיחה השניה ביאר כ"ק אד"ש בהמשך למדובר 
בשיחה הקודמת שהגאולה באה ע"י הכנסת ה'אלף' 
כל  בידי  וזה  הגולה,  בתוך  עולם  של  אלופו  היינו 
אחד ע"י כל מחשבה דיבור ומעשה. וקישר ענין זה 

לי"ט כסלו.

הניגון  בעת  בשלום'.  'פדה  ניגנו  השיחה  לאחרי 
הטלביזי'  לצלם  הק'  ידו  בתנועת  אד"ש  כ"ק  סימן 

שממול לומר לחיים, וכן לצלם שמאחורה.

בין  ועמד  שיחות  לכמה  הופיע  צ'חנובר  מר 
כ"ק  אד"ש.  כ"ק  של  מקומו  מאחורי  הספסלים 
ידו שיסדרו  אד"ש סימן לר' בנימין קליין בתנועת 

לו מקום לשבת.

שמעשה  שכיון  הרבי  ביאר  השלישית  בשיחה 
אבות סימן לבנים, אזי כשם שבעל הגאולה השפיע 
לפעול  אחד  כל  צריך  כמו"כ  העולם,  אומות  על 
נח.  בני  מצות  שבע  ענין  פרסום  ע"י  זה  בכיוון 
ובתקופה האחרונה הכריז נשיא ארה"ב ע"ד הצורך 
בחיזוק האמונה בה' ואכן במדינת אלאבאמא שהיא 
עליון'  'שופט  קבע  הא"ב  לפי  שהראשונה  המדינה 

שיש להנהיג בבתי ספר 'רגע של שתיקה'.

זה  ענין  נגד  שיצאו  כאלו  ישנם  לדאבוננו  אמנם, 
שתיקה'  של  'רגע  של  המטרה  שפוכה!  במלחמה 
היא שלפני שהילד מתחיל 'יום לימודים' ידע לכל 
לראש כיצד עליו להתנהג בתור 'אדם'. וזה יהיה לא 
ע"י שילמד להיות רופא, עורך דין, או שיהיה לו שש 
בית-מחוקקים  שיש  שידע  ע"י  ולא  בבנק,  ספרות 
ויכול להיתפס ע"י המשטרה, כי יכול הוא להערים 
יוכל  שאז  כסף  לו  יש  אם  ובפרט  המשטרה,  על 
לקנות את המשטרה עם העורך דין ועם השופט גם 
מדינה  בדורנו  שראינו  גדולה,  הכי  והראיה  יחד... 
עולם,  השקפות  ופיתחה  ויושר  לצדק  שחינכה 
ובסופו של דבר הגיעו למצב ירוד כל כך, שלא היה 
בני- לרצוח  כולה,  האנושות  תולדות  בכל  כמוהו 

אדם בכל סוגי ד' מיתות ר"ל.

וכל זה בשם האנושיות!... ב"סך הכל" עשו 'חילוק' 
ב'אנושות' - בין אלו שאוחזים בשיטה של 'היטלר' 
דווקא  האנשים!  שאר  כל  לבין  וזכרו,  שמו  ימח 
אפשר  זו  לבירה  ובעה"ב  מנהיג  שיש  החינוך  ע"י 
יועיל  לא  הקב"ה   אצל  כי  יצרה'.  'לשבת  להבטיח 

כסף, מכרים וחיוכים.

שונות  טענות  ושלל  עוד  בזה  האריך  אד"ש  כ"ק 
שרוצים לטעון אלו שמתנגדים לזה, ובפרט 'יהודי' 
שיקבלוהו  בפניהם  ומתחנן  הגויים  בפני  שמתרפס 
יודע  הוא  שגם  ולהראות  משלהם,  אחד  בתור 
ויה"ר  אחד.  בה'  מאמונה  החל  יהדות,  נגד  להלחם 
שגם אלו שנלחמו יצטרפו לסייע ע"י שיהיה 'פדה 

בשלום', שיפדו עצמם מהשעבוד של היצה"ר.

גויים'. בעת  'הללו את ה' כל  ניגנו  לאחר השיחה 
בארוכה  ודיבר  עלבערג  שמחה  הרב  ניגש  הניגון 
עם הרבי. באמצע דיבורו, התחילו לנגן ניגון לר"ח 

כסלו בחוזק.

שכאשר  אד"ש  כ"ק  אמר  הרביעית  בשיחה 
"וועלט- אודות  הדיבור  את  מרחיבים 
על  ישכח  שהאדם  לקרות  עלול  פראבלעמען"... 

ב"ה



בנוגע  לפעול  יש  עולם  באי  כל  עם  ההתעסקות  עם  ביחד  ולכן  עצמו! 
לעצמו.

ראשית, "העוסק בתורה". כמו בעל עסק שאינו ממתין בביתו עד שיבוא 
המסחר  לבית  וילך  משנתו  יתעורר  אז  ורק  בסחורה,  להתעניין  מישהו 
להראות את הסחורה... בצורה כזו לא מנהלים "עסק". אדרבה הסדר הוא 
שבעל העסק מתרוצץ לחפש קונים וכו'. וכמו כן אינו מסתכל על השעון... 
לא איכפת לו שגם לאחרי השעות שבהם פתוח העסק ע"פ החוק, ימשיכו 
אכילתו  בעת  גם  בזה  מהרהר  והוא  סחורתו!  את  לקנות  קונים  לנהור 
ואפילו מבעת השינה הוא חולם על העסק. וכך צריך להיות העסק בתורה.

שנית, "ובגמילות חסדים" עם וא"ו המחבר, שגם הגמ"ח יהיה באופן של 
עסק שיחפש אחר העני. וצריך שיהיה גמ"ח דווקא ע"פ תורה ואם לא א"א 
לדעת מה יהיו התוצאות. וכפי שראו אלו שהיו בגרמני' – גם אנכי, שהיו 
כו"כ אגודות של צער בעלי חיים, שלא יכלו לסבול שמצערים חתול או 
כלב, ובו בשעה התנהגו עם בני אדם באופן הפכי לגמרי, להמיתם במיתות 

משונות רח"ל.

עשרה  במנין  כפשוטו  אם  הציבור",  עם  "ומתפלל  השלישי,  והענין 
כוחות  עשר  את  לאסוף  החסידי,  הפירוש  את  יש  לזה  ובנוסף  מישראל, 
הנפש שכולם יהיו במצב של עבדא קמי' מרי'. לאחרי השיחה ניגנו 'יפרח 

בימיו צדיק'.

בשיחה החמישית אמר כ"ק אד"ש שבקשר 
עם העוסק בתורה, יש את הענין של חלוקת 
הש"ס מי"ט שנ העד לשנה הבאה. והענין של 
גמילות חסדים הוא הנהוג בשנים האחרונות 
ערך  לזה  בהמשך  לצדקה.  מגבית  לערוך 
'סיום הש"ס' וביאר את הקישור בין תחילת 
הש"ס לסופו. ווהוסיף לבאר הקשר לפרשת 

השבוע ולרמב"ם היומי.

לאחרי השיחה צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה 
ניגנו  המאמר  לאחרי  נפשי'.  בשלום  'פדה 

'ויהי בישורון מלך . . קול חתן וקול כלה.

לימוד  על  וכן  והמגבית  הש"ס  חלוקת  על  שוב  עורר  הששית  בשיחה 
לכ"ק  'עט'  יאלעס  הרב  נתן  השיחה  לאחרי  המבצעים.  ועשרת  חת"ת, 
אד"ש שכתב על הכרטיס את המסכת שבחר וכו', וכשהחזיר את העט לרב 
יאלעס אמר לו 'ישר כח'. המתין זמן מה ואמר "מסתמא יעשו זאת באופן 

של 'אחישנה'. והתחיל לנגן 'ופרצת' ועודד בתנועה חזקה עם יד שמאל.

בסיום ההתוועדות צוה לנגן ניגון הכנה, וניגון ד' בבות )בבא הד' פ"א(, 
וכן ניגנו 'ניע זשוריצי'. לאחר מכן סימן בהנהון לש"ץ שינגן שיבנה ועודד 
ידיו ואח"ז ביד ימינו. לאחר החלוקה לטנקיסטים כשיצא  ב'  בחזקה עם 

מההתוועדות הנהן  בראשו לשלום לכמה מהאורחים שבאו להתוועדות.

במשך ההתוועדות הגיע ח"כ אברהם שפירא, הרבי חייך אליו. מאוחר 
"רפואה  לו  ענה  והרבי  מישהו  עבור  ברכה  ביקש  מהרבי,  כשנפרד  יותר 

שלימה וקרובה".

יום שישי, כ' כסלו
)ממשתתפות  נרות, פגש במדרכה אשה  בשובו מהספריה, לפני הלקת 

ה'פגישה'(, ובירכה בחיוך 'שבת שלום' )בעברית(.

התוועד  והאורחים,  אנ"ש  לכל  הגדול  ב'זאל'  התוועדות  נערכה  בערב 
המשפיע ר"י קארף.

יום שבת קודש, פרשת וישב, כ"א כסלו  
ע"ד  במודעה  והביט  שניות  לכמה  עצר  אד"ש  כ"ק  כשהגיע  בבוקר 

הסעודה לכבוד הוצאת לקוטי שיחות חלק כ"ד.

בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות.

להלן תוכן הנקודות:

בשיחה הראשונה אמר כ"ק אד"ש שבשבת זו שלאחרי י"ט כסלו נפעל 
ה'ויכולו' של י"ט כסלו ובפרט שזה בתוך שלושה ימים מי"ט כסלו. וביאר 
וגם  יהודים  "כי ברבים היו עמדי", שגם  י"ט כסלו,  את ענין הגאולה של 
אומות העולם הכירו בצדקת אדה"ז, וענין זה מתבטא במיוחד בהתוועדות 
שמתאספים רבים מישראל. וקישר זה לפרשת השבוע "ביקש יעקב לישב 

בשלוה".

וההוראה, שצריך לפעול על אומות העולם לקיים ז' מצות בני נח. כשיש 
ליהודי קשר עם גוי בענייני פרנסה, יש לו לדעת שהמטרה היא להשפיע 
עליו בענין של ז' מצות בני נח, וכשם שמשקיע מחשבתו עם כל הערמומיות 

בענייני מסחר, ודאי יש לו להשקיע כוחות ומחשבה בהשפעה על הגוי.

בשיחה השניה אמר כ"ק אד"ש שבשבת זו ישנו ענין נוסף והוא הסיפור 
שרצו כותים לקנות מאלכסנדר מוקדון את השטח של ביהמ"ק ולהחריבו, 
ואכן נתן להם. כששמע זאת שמעון הצדיק, לבש בגדי כהונה והלך יחד 
עם יקירי ירושלים כשאבוקות בידם לקראת אלכסנדר מוקדון, וכשאיר 
ירד   – הצדיק  שמעון  את  מוקדון  אלכסנדר  כשראה  נפגשו.  השחר 
זה?  ליהודי  ישתחוה  כמוך  גדול  מלך  לו  אמרו  לו.  והשתחוה  ממרכבתו 
וסיפר  ונוצח.  במלחמה  יורד  כשאני  רואה  אני  זה  של  דיוקנו  להם,  אמר 
לו שמעון הצדיק שהם רוצים להחריב את ביהמ"ק, ומיד צוה אלכסנדר 
מוקדון לקשור את הכותים בזנבות הסוסים, 
ואותו  והברקנים.  הקוצים  על  אותם  ולגרור 

היום שהיה כ"א כסלו עשאוהו ליום טוב.

לעשות  צורך  יש  כאשר  מזה,  וההוראה 
פעולה בדרך הטבע ולהשתדל אצל המלכות, 
לא צריך ללכת ולהתלבש בבגדים שהולכים 
וע"י  כהונה,  בגדי  עם  אלא  המלכות,  בבית 
הוא  וכן  ישתחוה.  גורמים שאפילו המלך  זה 
את  בגלוי  שמפגין  ע"י  דוקא  גוי,  לכל  בנוגע 
ועד  הגוי,  על  לפעול  יכול  כיהודי,  הנהגתו 

שיעזור לו וימלא בקשתו.

מאמר כעין שיחה ד"ה וכל בניך לימודי ה' – 
המשך למאמר של י"ט כסלו. לאחר המאמר נגש רש"ג עם בקבוק משקה, 

הרבי מזג לו לחיים לכבוד ה'דינר' לטובת תומכי תמימים.

בשיחה השלישית שאל כ"ק אד"ש את השאלות ברש"י, ובהערות אביו 
על הזהר. ונתן משקה עבור עניינים שונים. בתחילה נגש ר' יוסף ויינבערג 
הפצת  עם  בקשר  וההתוועדות  התניא'  בספר  'ביאורים  הדפסת  עבור 
ור"ש  פינסון  ר"י  אח"כ  שיחות'.  דלקוטי  כ"ד  חלק  'הדפסת  המעיינות 
דוכמן עבור הדינר של כולל חב"ד, ר"ד רסקין ור"ש בוטמן עבור הדינר 
של צא"ח, כן נגש האחראי על ה'פגישה' מטורונטו, וכמה מהאורחים של 

הדינר הנ"ל.

)ה'פגישה  עברית'  לדוברי   – הועדה  "איפה  אד"ש  כ"ק  שאל  אח"ז 
אד"ש  כ"ק  לו  ואמר  לחיים  ואמר  זלמנוב  שרגא  ר'  נגש  לישראלים(, 
'בהצלחה רבה', ושאל אם יש עוד מישהו, ונגש ר"ש קרביצקי. ר' שרגא 
זלמנוב ביקש ששנה הבאה יהיה כפול משתתפים, הרבי חייך ואמר 'אמן'.

כשהכריזו כל אחד על הענין עבורו מקבל את המשקה, אמר כ"ק אד"ש 
'ועד להפצת  אמר  והלה  את שמות מחברי הספר,  וינבערג שיכריז  לר"י 
חסידות', אמר לו הרבי "כאן לא פולין, פה ארה"ב!... ואז הכריז שאת שער 
היחוד והאמונה כתב אדמוה"ז, אמר לו הרבי את זה כולם יודעים, שיכריז 
מה שכולם לא יודעים והוא כן יודע, ואז הכריז את שמות מחברי הספר 
של 'ביאורים בספר התניא'. אח"ז הכריז על ההתוועדות בקשר עם סיום 

ספר שישי של לקוטי שיחות )חלק כ"ד(.

את  ועודד  ברכה',  לכם  'והריקותי  לנגן  אד"ש  כ"ק  התחיל  כ"ז  לאחרי 
השירה בידו הק'.

בשיחה הרביעית ביאר את הרש"י, הערות על הזהר, וכן הרמב"ם היומי, 
ובסיום השיחה הכריז על הנחה של 20% על כל הספרים שיוצאים מד' 

אמות אלו הן ספרי חסידות והן ספרי נגלה, מי"ט כסלו ועד יו"ד שבט.

כרגיל, התפללו מחנה ומיד אחר כך מעריב.
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יום ראשון כ"ב כסלו
לצדקה  מטבעות  חילק  בבוקר  אד"ש  כ"ק  כשהגיע 
לתמימים  אף  לחלק  החל  ולפתע  ונשים,  לילדים 
ואנ"ש. הרבי עמד ליד קופת הצדקה כשפניו ל'זאל', 

התור עבר מה'זאל' למסדרון.

כי  לרבי  המזכיר  הודיע  וואלגמוט  הרב  עבר  כאשר 
היום חוגג נכדו בר מצוה. הרבי קרא לו שוב אמר לו 
'מזל טוב' ונתן בידו מטבע נוספת עבור אשתו. הרבי 
שאל אותו אם ר' ניסן )וואלגמוט( קרוב שלך?... מנהל 

בית הספר בברלין! הרב ענה שהוא בן דודו.

חלוקת המטבעות נמשכה כ-10 דקות. בהמשך היום 
בדרכו לאהל חילק כ"ק אד"ש שוב מטבעות לצדקה 
בידו  להם  נופף  וכן  המכונית,  ליד  שעמדו  לנשים 

לשלום.

עמד  לחדרו,  מעריב  מתפילת  אד"ש  כ"ק  כשחזר 
אברהם  ר'  ח"כ  התחתחון(  ג"ע  פתח  )ליד  במסדרון 
)לרגל  טוב'  'מזל  לו  ואיחל  לידו  עצר  הרבי  ורדיגר, 
חתונת בנו(, 'שיהיה לך נחת יהודי ונחת חסידי'. ושאל 
כ"ק  התעניין  כמו"כ  המכתב.  את  קיבל  האם  אותו 
אד"ש במצב בריאותו, ואח"כ אמר "שמך הרי אברהם, 
ועל אברהם כתוב במדרש, שעד אברהם היה העולם 
להאיר.  התחיל  אברהם  ומשבא  באפילה,  משמש 
ישראל-  בארץ  אותך  -צריך  ישראל  לארץ  תחזור 
ותאיר שם שהרי חנוכה מתקרב. במהלך השיחה חייך 

הרבי ובירכו.

יום שני כ"ג כסלו
לפני מנחה המתין בג"ע התחתון ר' שמואל חפר עם 
בנו החתן. כ"ק אד"ש בירכו "תזכה לנחת רוח חסידי 
מבן זה, ומשאר הילדים". ואיחל לו "הצלחה מופלגה 

בעסקנות הציבורית ובתחום החינוך בפרט".

יוסף  הרב  התחתון  בג"ע  המתינו  התפילה  לאחר 
מספר  עמם  שוחח  הרבי  גבירים,  מספר  ועמו  וינברג 

דקות.

כמו  הגדול.  ב'זאל'  יחידות  התקיימה   8:00 בשעה 
)גברים  לשנים  האולם  חולק  הקודמות,  ביחידות 
ונשים(, כשהרבי יושב על משטח מוגבה, כשגבו לבמת 
האורחים,  משפחות  נכנסו  ראשונים  ההתוועדות. 
ולאחר ברכה של 15 דקות עברו האורחים וכ"ק אד"ש 

נתן לכ"א דולר וקיבל את הפתק.

באמרו  רוסי  זהב'  'מטבע  לרבי  נתן  האורחים  א' 
שברצונו להנות בכך 'תלמיד חכם', הרבי ענה לו 'ישר 

כח'.

היחידות השניה היתה לחתני בר מצוה ומשפחותיהם, 
והאחרונה לחתנים וכלות.

נסע  אח"כ  ומיד   9:10 ב-  לערך  הסתיימה  היחידות 
כ"ק אד"ש לביתו, ליד המכונית החל כ"ק אד"ש לנגן 

'ואני אבטח בך'.

יום שלישי כ"ד כסלו
מנורה  הגדול  ב'זאל'  הוכנה  מנחה  תפלת  לקראת 
גדולה ומוזהבת, בעלת קנים ישרים וגביעים הפוכים 

כנוסחת הרמב"ם המפורסמת.

נשען  אד"ש  כ"ק  הסתובב  הקדיש,  אמירת  לאחר 
על  )שעמדה  המנורה  לעבר  והביט  ה'שטענדער',  על 
בירך  ששונקין  אשר  ר'  הדרומי(.  הקיר  ליד  שולחן, 

בהתרגשות רבה והדליק נר ראשון דחנוכה.

'הנרות הללו', ובמשך הניגון הביט  ניגן ברגש  הקהל 
בצאתו  המנורה.  ועל  הקהל  על  חליפות,  אד"ש  כ"ק 
את  ועודד  ניסך'  'על  לנגן  התחיל  התפילה  לאחר 

השירה בידו הק', סדר זה חזר ונשנה בכל ימי החג.

בחלק מימי החג, נסע כ"ק אד"ש לאחר תפלת מנחה 
לביתו וחזר להתפלל מעריב.

יום רביעי כ"ה כסלו, נר ראשון דחנוכה
הוצאתו  לכבוד  התוועדות  על  הכריזו  מנחה  לאחר 
לאור של לקוטי שיחות חלק כ"ד, החותם את הספר 

השישי בסדרה.

כ"ק אד"ש נסע לביתו בסביבות השעה 10:00 ובאותה 
שעה החלה ההתוועדות ב'זאל' הגדול.

והת'  מאנ"ש  ומאות  האולם,  לאורך  סודרו  שולחנות 
הנחה  ההתוועדות  את  זו.  חגיגית  בסעודה  השתתפו 
ר"י וינברג, כשאת השולחן מכבדים רבנים משפיעים 

ושלוחים.

על במת ההתוועדות נערכה חלוקת כ"ד ספרי לקוטי 
שיחות ע"מ ללמוד ולסיים עד יו"ד שבט הבעל"ט.

'לקוטי  ספרי  לקנית  מגבית  נערכה  אחרת  בפינה 
שיחות' לביהמ"ד ליובאוויטש שבליובאוויטש.

יום חמישי כ"ו כסלו, נר שני דחנוכה
חנוכה  לכנס  ה'זאל'  את  הכינו  הצהריים  לקראת 
ניו- מזקני   1000 כ-  לוי"צ'.  זקנים  תפארת  ל'כולל 
מגוונת  מתוכנית  ונהנו   770 ל-  נהרו  והסביבה  יורק 
ומעניינת, שכללה מקהלת ילדים, הצגה לחנוכה ועוד. 
במרכז הכנס עמדה כמובן, תפלת מנחה בהשתתפות 

הרבי ולאחרי' השיחה המיוחדת לזקנים ולזקנות.

נוסף  כשבידו,  למנחה  אד"ש  כ"ק  נכנס   3:15 בשעה 
בעת  הדינים'.  ומקורי  המנהגים  'טעמי  ספר  לסידור, 
שירת 'אשרי' עיין הרבי במכתב שהביא עמו, והכניסו 
למשתתפי  שחולק  ההסברה  דף  עם  יחד  לסידורו, 
הכנס, והונח עוד קודם לכן על ה'שטענדער' של הרבי. 

לפני ה'שיחה' עיין הרבי בספר הנ"ל בענייני חנוכה.

למארגנים  דולרים  אד"ש  כ"ק  חילק  השיחה  בתום 
ומארגנות עבור משתתפי הכנס. הכנס הסתיים בשעה 
4:10 וכשיצא הצדיע כ"ק אד"ש לכמה מהזקנים ונופף 

להם בידו לשלום.

כ"ק אד"ש במפתיע לתפלת  יצא  יותר  שעה מאוחר 
מעריב, ומיד אח"כ נסע לביתו.

ערש"ק פ' מקץ כ"ז כסלו, נר שלישי דחנוכה
המנורות  על  הביט  לספרי'  אד"ש  כ"ק  כשיצא 
מול  שחנו  אחרות  מכוניות  ועל  הטנק  על  שהורכבו 

.770

ש"ק פ' מקץ כ"ח כסלו, נר רביעי דחנוכה
בשעה 1:30 נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות.

להלן תוכן הנקודות.

של  מהותו  את  אד"ש  כ"ק  הסביר  הראשונה  בשיחה 
חג החנוכה, להאיר גם מבחוץ. וזמן ההדלקה הוא עד 
של  מצב  את  לבטל  לפעול  דתרמודאי,  רגלי  דכליא 
מרידה בקב"ה. וזה קשור עם ההפטרה של חנוכה שם 
נאמר "ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן וגו' הלוא 
זה אוד מוצל מאש", היינו שלמרות שרוצה לקטרג על 
הנביא  אומר  מ"מ  צואים,  בגדים  לבושים  שהם  בנ"י 

ב"ה

ינו
חי

ת 
ּבי
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ּבית חיינו
"ראיתי והנה מנורת זהב כולה", שכל בנ"י כולם הם במצב של 

'מנורת זהב'.

וההוראה, כאשר מדברים אודות פעולה עם יהודים שנמצאים 
לע"ע 'בחוץ', ישנו מי שטוען: היתכן לתבוע מיהודי לצאת מד' 
אמות של קדושה לפעול על יהודים 'בחוץ' ובפרט כאשר רואה 

שהם לבושים 'בגדים צואים'?!

יהודים אלו,  יוצא מד' אמותיו לפעול עם  זו בלבד שאינו  לא 
על  יהודים!  אותם  על  ומקטרג  סרה  שמדבר  זאת  עוד  אלא 
מוצל  אוד  זה  "הלוא  חנוכה:  שבת  מהפטרת  הלימוד  בא  זה 
מאש"! ובימינו אלו, לאחרי כל הגזירות וההשמדות הרי כאו"א 

מישראל הוא "אוד מוצל מאש"!...

כאשר מדובר על השטן, הרי נברא בשביל לקטרג, אבל שיהודי 
יקטרג על יהודים אחרים זה דבר לא נורמלי כלל וכלל! אין זה 
שליחותו  ה'שטן'...  של  שליחותו  אם  כי  הקב"ה  של  שליחותו 
של הס"מ... שמשתדל ביותר לקטרג על יהודים, עד שמצליח 
למצוא יהודי שיקטרג על בנ"י ועוד מלביש זאת באיצטלא של 

יראת שמים!

זאת ועוד: הוא עצמו אוד מוצל מאש! האם הוא טוב מכל אותם 
תפקיד  הוא  מוצא  ואעפ"כ  המוקד?!...  על  שעלו  ה'קדושים' 

לקטרג על יהודים!

זה  על  תוכיח'.  'הוכח  מצות  שמקיים  הוא  לטעון  וממשיך 
ותראה  עצמך  על  הבט  תחילה",  עצמך  "קשוט  לו:  אומרים 
כל  חז"ל  כדברי  צואים"!  "בגדים  שלבוש  זה  הוא  שאתה 
המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ע"ז, ג"ע, ושפ"ד. ובפרט 
כשיתבונן מה אירע עמו לפני שעות אחדות הרי לא ימצא מקום 

להתחבא מרוב בושה!...

של  עינו  בבבת  נוגע  בכם  הנוגע  כי  הנביא:  אומר  זו  בנבואה 
הקב"ה, ואעפ"כ, נמצא יהודי שיש לו חוצפה ועזות פנים לנגוע 

בבבת עינו של הקב"ה, רחמנא לצלן!  

ועוד הוראה מהפטרה זו מה שכתוב בנבואה "ונלוו גוים רבים 
אל ה'", שזה נפעל ע"י שמקיימים ז' מצות בני נח, וכל המטרה 
עליו  שישפיע  בשביל  היא  גוי  עם  מסחר  עסק  ליהודי  שיש 
לקיים ז' מצות בני נח. ולמרות שדובר אודות זה כו"כ פעמים 
יש לחזור עד מאה פעמים ואחד, כי יתכן שישנם כאלה שלא 

שמעו ועכ"פ "ניט דערהערט" את הדברים.

ביום  שנמצאים  כיון  תענוג,  מתוך  נעשים  אלו  עניינים  וכל 
השבת, ושהפעולה דחנוכה תהיה 'פעולה נמשכת' על כל השנה 

כולה.

שזמן  כיון  שלכאורה  אד"ש,  כ"ק  שאל  השניה  בשיחה 
את  מקדימים  מדוע  השמש,  משתשקע  הוא  הנרות  הדלקת 
ההדלקה בערב שבת 'מבעוד יום' ולכאורה היו צריכים לבטל 
ונקודת  זמנה.  קודם  להדליק  ולא  יום  באותו  ההדלקה  את 
הביאור,שיהודי יודע שתפקידו להאיר בחוץ, וכשיודע שבזמן 
החושך לא יוכל לקיים זאת מקדים ומאיר לפני זה. ועד"ז בנוגע 
ע"ז  של  כתות  מיני  לכל  שנתפסו  יהודים  שישנם  כיון  למקום, 
להכנס  שאסור  בשעה  בה  כזה,  יהודי  להציל  ניתן  כיצד  ר"ל, 

למקום שבו נמצא?!

בריבוי  הוא  במקומו  להוסיף  שצריך  ההוראה,  באה  זה  על 
ובתוקף גדול בנר מצוה ותורה אור, וסוכ"ס יחדור האור בשאר 
המקומות. מכיון שהגיעה שמועה שישנו יהודי בהודו שנתפס 
לאיזה כת של ע"ז, מוכח שאפשר לפעול להצלתו, ע"י שיפעל 

עם כל הפרסום עד שיגיעו הדברים לאותו יהודי.

מאמר כעין שיחה ד"ה רני ושמחי בת ציון.

בין השיחות נגש לכ"ק אד"ש הרב הרשברג ממקסיקו כשבידו 
כוסית יין ואמר: פחד קשה יין מפיגו )הנ"ל סובל מאיומים על 
איננה  שהכוס  "ואפילו  ואמר  חייך  אד"ש  כ"ק  במדינתו(  חייו 
מלאה..." הרבי שוחח עמו בין היתר שיפיץ בביקוריו במדינות 

ע"י  ולא  אמונה  הפצת  ע"י  ושיפעל  נח,  בני  מצות  ז'  את  ערב 

פוליטיקה.

בשיחה השלישית שאל כ"ק אד"ש את השאלות ברש"י, הערות 

על הזהר, ורמב"ם וקישר את השיעור היומי לחנוכה. וכן עורר 

אודות טעות הדפוס.

בשיחה הרביעית התחיל כ"ק אד"ש לבאר את הרש"י ובהקדמת 

ומיד התחיל לבאר את ההוראה מהזהר, בנוגע  'קלאץ קשיא', 

לפעול  בכדי  הוא  הגמ"ח  ענין  שכל  חסדים.  וגמילות  לצדקה 

קירוב ואחדות, ולא מתוך הרגשה שהוא הנותן וחבירו מקבל, 

ואעכו"כ, לא לעשות חשבון שכיון שהקב"ה בירכו בעשירות, 

זה הוכחה על גודל מעלתו, עד כדי כך ש"רבי מכבד עשירים", 

"אין  הירידה שלו שהרי  זה הוכחה על  זקוק אליו  וזה שפלוני 

יסורים בלא עון!...

ואף שבודאי נותן לו צדקה בסבר פנים יפות, אבל כל זמן שהוא 

זה שלום אמיתי. שלום  אין  מרגיש את עצמו למעלה מחבירו 

בשולחן  יחדיו  לשבת  ויכולים  שוים,  ששניהם  פירושו  אמיתי 

עגול!...

ובסיום השיחה עורר כ"ק אד"ש אודות המבצעים.

משקה  בקבוק  שיתן  אד"ש  כ"ק  הודיע  החמישית,  בשיחה 

שקו"ט  שיש  ומכיון  זו.  בשבת  שמתקיים  הנשים  כנס  עבור 

בגמרא אודות נתינת יין )ואעכו"כ יי"ש( לאשה, לכן יערבבו את 

ה'משקה' עם מים שאז אין כל חשש בדבר, ולאידך ברכתו שוה 

לברכה על 'משקה': "שהכל נהיה בדברו"!...

ומענין לענין, זה גם מענה לאלו ש'נאנחים' על כך שלא רוצים 

כאות  הם  לשתות  יכולים   - המשקה  של  ה'הגבלה'  את  לבטל 

גדולות אלא אפילו מעין שלם... אבל  ד' כוסות  נפשם לא רק 

בתנאי אחד שיהי' זה מים!...

ולזה  חמישי,  כוס  גם  אלא  כוסות  ד'  רק  לא  להם,  יתירו  ואז 

יוכלו  הדיוטות...  מאה  גם  שכן  רבנים'  ממאה  ל'היתר  יצטרכו 

להתיר זאת!

הלבבות,  קירוב  מתוך  יחדיו  ויתועדו  שישבו  הוא,  והעיקר 

ושנזכה בקרוב לשתות כשיהיה כולו משקה.

לאחרי השיחה נתן כ"ק אד"ש בקבוק יי"ש להרב דוד רסקין - 

עבור הפגישה דנשי ישראל.

למה  בנוגע  הרש"י  את  אד"ש  כ"ק  ביאר  השישית,  בשיחה 

תפלה,  אלא  כלום  חסרים  אינכם  "מעתה  לבניו  יעקב  שאמר 

צריכים  לגמרי  טבעיים  בדברים  שגם  עליכם",  מתפלל  הריני 

להתפלל, ולומדים מזה הוראה בעבודת האדם:

בחלקו',  'שמח  הוא  מאומה,  לו  חסר  שלא  לטעון,  יכול  יהודי 

ודעת"  בינה  חכמה  מאתך  "חננו  בתפילה  לומר  כשצריך  ולכן 

אינו מבין מה יש לו לבקש חכמה בינה ודעת כאשר הוא החכם 

הכי גדול, ועד"ז כאשר צריך לבקש על מנוחת השבת, אינו מבין 

שבת  מנוחת  כבר  לו  יש  הרי  וקיימא  מיקדשא  ששבת  מכיון 

בשלימותה!

הנה על זה באה ההוראה שאין לחשוב ש'אינכם חסרים כלום'! 

כאשר מישהו חושב שלא חסר לו מאומה - אין לך חסרון גדול 

מזה!... ובפרט בעניינים רוחניים ש'השמח בחלקו' הוא חסרון 

הכי גדול!

ובסיום השיחה אמר כ"ק אד"ש שהעיקר שיהי' ענין האחדות 

אצל בנ"י, ושתבוא הגאולה, ובנין ביהמ"ק אשר "בנוי ומשוכלל 

הוא יגלה ויבוא מן השמים", ללא כל הגבלות של זמן - אפילו 

בלילה ואפילו בעצם יום השבת!
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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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מענות שיצאו לאחרונה


