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יום שלישי, י"ד שבט

כשעלה לבימה לא הסתובב לעודד את השירה לעבר 
הקהל.

תפילת ערבית התקיימה הפעם )בזמן הרגיל( ב'זַאל' 
הגדול  ב'זַאל'  ליחידות  ההכנות  מפני  למעלה  הקטן 

למטה.

היום י"ל "קונטרס ט"ו בשבט" – תנש"א.

ליד  שעמדו  וכלה  חתן  בירך  ליחידות  שנכנס  לפני 

המעלית: מזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת, בנין עדי 
עד, בשעה טובה ומוצלחת.

לאורחים  כללית  ליחידות  אד"ש  כ"ק  נכנס  ב-8:08 
שהגיעו לרגל יו"ד שבט.

השיחה לאורחים ארכה כחצי שעה. בתחילה דובר על 
יום ההילולא והחובה והזכות של כל אנשי  משמעות 
בעל  נ"ע  הרבי  של  הקודש  בעבודת  להמשיך  דורנו 
ההילולא. כן היו דיבורים נרחבים על פרשת השבוע, 
פרשת 'מתן תורה', תוך דגש על "בכל יום יהיו בעיניך 

אומות  בין  כי המלחמה שנערכת עתה  כ"ק אד"ש אמר 
העולם אין לה ענין עם בני ישראל, כמפורש בילקוט שמעוני:
"בני אל תתיראו . . הגיע זמן גאולתכם"

יומן מתקופת י"ד-כ"ג שבט ה'תנש"א - כקביעות שנה זו

פעולתם של נשיאי חב"ד
קשורה ונפעלת ע"י הרבניות הצדקניות

מהחילוקים שבין האבות לאמהות – שאצל האמהות מודגשת יותר הירידה לברר עניני העולם, משא"כ 
האבות שמצד עצמם הם למעלה מהעולם, ופעולתם בעולם באופן המתאים נעשית ע"י האמהות דוקא...

לברר  הירידה  ביותר  מודגשת  שבזה   – כסלו(  )בחודש  החסידות  תורת  לגילוי  בנוגע  גם  מובן  ...ומזה 
לגילוי באופן של  כי, מצד התגברות החושך בעולם הוצרך להיות הגילוי דפנימיות התורה, עד  העולם, 
הבנה והשגה )״יתפרנסון״( בתורת חסידות חב״ד, ובאופן ד״יפוצו מעינותיך חוצה״ דוקא – שפעולתם של 
נשיאי החסידות קשורה עם )ונפעלת על ידי( הרבניות הצדקניות, ע״ד ודוגמת פעולת האבות ע״י האמהות.

וכאמור, ענין זה הוא בהדגשה יתירה בחודש כסלו ובפ' תולדות – שכל עניני האבות, אבות החסידות, וכן 
האמהות והרבניות הצדקניות, ישנם בכל התוקף והשלימות )״קדושה לא זזה ממקומה״(, ופועלים פעולתם 

כו'.
משיחת ר"ח כסלו וש"פ תולדות ה'תשמ"ט

במענה זה ביטאה והכריזה באופן גלוי לכל,
 שנשיאותו של נשיא דורנו הו"ע נצחי

עד ביאת גואל צדק
בין פעולותיה האחרונות )של הנפטרת( בחיים חיותה בעלמא דין, שנודעו ונתפרסמו באופן גלוי לעיני כל, 
גם ל"עמי הארץ" – המענה שלה אודות אביה, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: "אבי, הרבי, הוא בעצמו, 

ביחד עם כל ספריו וכל עניניו, שייך לחסידים".

גלוי לכל, שנשיאותו של נשיא דורנו – ממלא מקומם של  והכריזה באופן  זה ביטאה הנפטרת,  במענה 
רבותינו נשיאינו, עד לכ"ק אדמו"ר הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, והבעש"ט, מייסד תורת החסידות 
הכללית – הו"ע נצחי )שלא שייך בו הפסק, ח"ו( עד ביאת גואל צדק . . ועד"ז בנדו"ד – שהכרזה הנ"ל )של 
הנפטרת( ע"ד ההמשך והנצחיות דתורת החסידות ונשיאי' עד ביאת גואל צדק – נתקבלה ופעלה "בעיני 

כל השרים וכל העמים".

ומזה מובן, שהענין ד"והחי יתן אל ליבו" צ"ל גם )ובעיקר( בהנ"ל – חיזוק והוספה ביתר שאת וביתר עוז 
בהדגשת הנצחיות דהמשך תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד ונשיאיה לדורותיהם עד ביאת 

גואל צדק, באופן גלוי לעין כל, גם ל"עמי הארץ".
משיחת ב' אדר ה'תשמ"ח
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ּבית חיינו

טעמו וראו

בעל ההילולא מבאר בכמה 
אשר,  ושיחותיו,  ממאמריו 
ומורה- ומחנך  מלמד 
שפועל  הוא,  אמיתי,  דרך 
נעשים  התלמיד  שחושי 
ועאכו״כ  הרב,  כחושי 
של  והנהגותיו  שמעשיו 
כמעשיו  הם  התלמיד 

והנהגותיו של הרב.

לבעל  בנוגע  ועד״ז 
 – עצמו  ההילולא 
בהפצת  פעולתו  שלאחרי 
במשך  חוצה  המעיינות 
דין,  בעלמא  חיותו  חיים 
״יתיר  הסתלקותו  ולאחרי 
)״בעין  נתן   – מבחיוהי״ 
מתלמידיו  לכאו״א  יפה״( 
כו'  באורחותיו  וההולכים 
את הכחות הדרושים ללכת 
הורנו  אשר  ישרה  בדרך 
ונלכה באורחותיו,  מדרכיו 
שחושי  זו  לדרגא  עד 
כחושי  נעשים  התלמיד 

הרב.

למצוא  יכולים  ולכן, 
ועצות  תשובות  בתורתו 

ה׳  עבודת  עניני  בכל 
במאור  מוארים  שהם  כפי 
תורת  זוהי  שבתורה 
אין  ובמילא,  החסידות, 
צורך לשאול בענינים אלה, 
ולהתעמק  לעיין  אם,  כי 
שלו,  החסידות  בתורת 
לנפשו  מרגוע  ימצא  שבה 
דבר  לכל  נכונה  ועצה 
ה׳,  בעבודת  עליו  הקשה 
ובפרט כשמקיים גם הוראת 
לך  ״עשה  וציווי׳  המשנה 
לו  יעזור  ה״רב״  כי  רב״, 

למצוא את התשובה והעצה 
ה״שוחד״  ללא  הנכונה, 

דאהבת עצמו כו'.

ט"ו בשבט ה'תשמ"ח

כחדשים" והוסבר החוט הפנימי המקשר בין פרשיות בשלח 
– תרומה. לבסוף, קרא כ"ק אד"ש להוסיף במעשה בפועל 
כהוראת   – וצומח  לאילן ההולך  בדומה  ונרגש  ניכר  שיהיה 

ר"ה לאילנות.

אחרי השיחה עברו קהל האורחים והגישו פ"נ וכ"ק אד"ש 
נתן לכאו"א דולר שליחות מצוה לצדקה, כנהוג, כאשר מברך 

כאו"א: ברכה והצלחה.

אח"כ נכנסו קבוצת חתני בר-מצוה והוריהם, כ"ק אד"ש אמר 
נכנסו  לבסוף  דקות,  מעשר  למעלה  שארכה  שיחה  לפניהם 
קבוצת חתנים וכלות. כל קבוצה קיבלה ברכות מיוחדות לה.

בשעה 9:35 יצא כ"ק אד"ש מהיחידות ולקח עמו את חבילת 
הפ"נים, לפני שיצא הביט לעבר ארון הקודש כשלוחש משהו 

בשפתיו.

)מהנהלת  מַארָאזָאוו  שי'  ש.  הרב  חילק  היחידות  אחר 
הישיבה( פירות מאלו שהכניסו לכ"ק אד"ש 

והוציאם ע"מ לחלקם לקהל התמימים.

יום רביעי, חמישה עשר בשבט

לפני   ,2:00 לאוהל בשעה  נסע  אד"ש  כ"ק 
הנסיעה נתן סידור לחתן ובירכו. לפני כניסתו 
למכונית נתן מטבעות לצדקה לעומדים ליד 
המכונית וגם קרא לצלם לבוא לקבל צדקה.

כששב כ"ק אד"ש מהאוהל התפללו מנחה 
וערבית ואז היתה הפתעה בלתי רגילה, כ"ק 

אד"ש החל לחלק שטרות לצדקה, אך שלא כרגיל – הפעם 
נתן שטר של 5 דולר. ככל הידוע מדובר באירוע חסר תקדים 
דקות  ותוך  הציבור  בקרב  גדולה  התרגשות  עורר  שאכן 
קטן  וכאו"א,  ביותר,  גדול  קהל  ל-770  לזרום  החל  ספורות 
כגדול, קיבל את השטר מידו הק' של כ"ק אד"ש – שליחות 

מצוה לצדקה.

החלוקה נמשכה קרוב לשלוש שעות, בדרך צאתו חילק כ"ק 
אד"ש לכמה שהגיעו ז"ע ועדיין לא קיבלו. אחרי שכבר נכנס 

לגעה"ת חזר ופנה לעבר הציבור ועודד בידו הק' לילד קטן.

יום חמישי, ט"ז שבט

חזר   ,2:35 בשעה  במעיל(  )לבוש  לאוהל  נסע  אד"ש  כ"ק 
בשעה 6:35. כעבור כמה דקות נכנס לתפילת מנחה ומעריב.

יום שישי, י"ז שבט

שאר   .10:20 בשעה  אד"ש  כ"ק  נכנס  שחרית  לתפילת 
התפילות כרגיל.

שבת קודש פ' יתרו, ח"י שבט

בקריה"ת כשהגיעו לעשרת הדיברות נעמד כ"ק אד"ש בימין 
הבעל- לעבר  והביט  הבעל-קורא  לעבר  כשפניו  הסטענדער 

הדיברות  עשרת  קריאת  ובסיום  לסירוגין,  והחומש  קורא 
הסתובב והמשיך לעמוד כשפניו לכיוון מזרח.

בדרך חזרה מבימת הקריאה לבימתו סימן כ"ק אד"ש להרים 
חומש שנפל על הרצפה.

ב"הוא אלקינו" עודד בחוזק יותר מן הרגיל.

שמחתכם",  "וביום  שרו  להתוועדות  אד"ש  כ"ק  כשנכנס 
אחרי הקידוש שרו "כרתי ברית" ועודד את השירה.

עמדה  תורה,  מתן  על  בתורה  קוראים  שהשבת  העובדה 
במרכז השיחות בהתוועדות.

השיחה הראשונה נפתחה בהקדמה כי אם בכל שבת יש ענין 
כללי שאותו יש 'לקחת' לכל שבתות וימות השנה, בשבת זו 
על אחת כמה וכמה. לאחר מכן היה הסבר מופלא, באריכות 
הנישואין  ענין  הוא  תורה  שמתן  כך  על  הביאור  ובהרחבת 
הגמרא  דברי  פי  על  מאורסה(   – משה"  לנו  צוה  )"תורה 

שהשם 'קידושין' פירושו "דאסר לה אכו"ע כהקדש".

כ"ק אד"ש ביאר כיצד בענין זה בא לידי ביטוי עיקר החידוש 
התוכן  עם  משתלבים  הדברים  כיצד  וגילה  תורה  מתן  של 
הפנימי של הכתוב "אחת דיבר אלקים שתים זו שמעתי" – 
בהבדל הפנימי שבין מצות עשה ומצות לא תעשה, בפעולת 
המצות בעולם, בעבודת האדם את קונו וכו'.

אד"ש  כ"ק  הורה  הראשונה  השיחה  אחרי 
להרה"ג ר' יצחק רייטפארט לומר 'לחיים'.

בשיחה הבאה היו ביאורים נוספים בפרשת 
השבוע – בענין ההבדל שבין מלחמת מדין 
עליה מסופר בחומש במדבר ובעובדה שיתרו 

כהן מדין בא למשה רבינו ונתגייר, ועוד.

נושאים  על  הסברים  היו  הדברים  בתוך 
ולבסוף  התורה  והבנת  לימוד  בענין  שונים 
טובות  קבלת החלטות  על  אד"ש  כ"ק  עורר 
עיתים  ובקביעות  והשגה  בהבנה  התורה  בלימוד  לתוספת 

לתורה עד למצב של 'תורתו אומנותו'.

היארצייט-הילולא  על  מילים  כמה  גם  אמר  אד"ש  כ"ק 
הוא  מושקא'  'חי'  שהשם  מזכיר  כשהוא  בשבט  כ"ב  של 
בגימטריא 'עת' וקישר זאת לקיום היעוד "והקיצו ורננו שוכני 

עפר" בתוך גבולות הזמן – עת – והמקום.

במהלך  היתה  האחרונים  הימים  למאורעות  ההתייחסויות 
ביאור עמוק בתוכן הפנימי של מצוות לא תעשה ומשמעותן 
לעתיד לבוא כאשר יקויים היעוד הנבואי – "ואת רוח הטומאה 
אעביר מהארץ". כ"ק אד"ש אמר כי המלחמה שנערכת עתה 
בין אומות העולם אין לה ענין עם בני ישראל כמפורש בילקוט 
שמעוני כי כאשר ישראל מתבהלים אומר להם הקב"ה "בני 
אל תתיראו . . הגיע זמן גאולתכם" ומלך המשיח עומד על גג 
בית המקדש ומכריז – "ענווים! הגיע זמן גאולתכם". יצויין 
כי כ"ק אד"ש דייק כי מלשון המדרש שמלך המשיח עומד 
מובן שהמדרש מדבר במצב שבית המקדש  ביהמ"ק  גג  על 
כבר בנוי ועומד וגגו מושלם עד שהמשיח יכול לעמוד עליו 

– במהרה בימינו!

אחרי השיחה השניה )לפני חלוקת המשקה( הורה כ"ק אד"ש 
להחזן ר' משה טעלישעווסקי שי' לנגן 'יה"ר . . שיבנה כו''.

אחר כך הודיע כ"ק אד"ש על חלוקת המשקה. כ"ק אד"ש 
של  קבוצה  בלטה  העולים  בין  בקבוקים,  כעשרים  חילק 
כעשרים מתלמידי התמימים )ביניהם הת' מאיר אשכנזי, הת' 
יעקב גולדשמיד ועוד(. היוצאים )מטעם לשכת 'עזרת אחים'( 

<<< המשך מעמוד קודם - יומן ה'תנש"א

לחלק  החל  אד"ש  כ"ק 

אך  לצדקה,  שטרות 

שלא כרגיל – הפעם נתן 

תוך  דולר.   5 של  שטר 

דקות ספורות החל לזרום 

ביותר,  גדול  קהל  ל-770 

וכאו"א, קטן כגדול, קיבל 

של  הק'  מידו  השטר  את 

כ"ק אד"ש

המשך בעמוד הבא <<<



3

ּבית חיינו

טעמו וראו

לשאר  בנוגע  ועד״ז 
ישנו  שבהם  השאלות 
מענה ברור ב״תורה אור״, 
בעניני  שאלות  ולדוגמא: 
והוראת  ציווי   – רפואה 

מאד  ״ונשמרתם  התורה 
קיום  ע״י  לנפשותיכם״, 
״ורפא  הרופא  הוראת 
שניתנה  מכאן  ירפא, 
לרופא  )ונתינת-כח(  רשות 
שאלות   .  . לרפאות״ 
ומסחר  פרנסה  בעניני 
הוראת  ע״פ   – וכיו״ב 
ברוב  ״ותשועה  התורה 
מהתייעצות  החל  יועץ״ 
עם ידידים מבינים. ועד״ז 
דוגמתם,  ענינים  בשאר 

ו״תן לחכם ויחכם עוד".

ועוד ועיקר:

האמיתית  ההתקשרות  ע״י 
בלימוד  הדור,  לנשיא 
בפועל  ובמעשה  תורתו 
ואורחותיו  בדרכיו  הליכה 
למיעבד,  כדבעי  כו', 
אלקיו  הוי׳  רק  והנשיא 
מלכתחילה  אזי,   – עליו 
לרופאים,  לילך  צורך  אין 
היא  הרפואה  שאז  מכיון 
)שלא  בעצמו  מהקב״ה 

ודם(,  בשר  רופא  ע"י 
אז,  רופאך״,  ה׳  וכש״אני 
גו׳ לא אשים  ״כל המחלה 
עליך״ )מלכתחילה(: ועד״ז 
ומסחר  פרנסה  בעניני 
וכיו״ב – אין צורך לחפש 
כדי  מבינים  ידידים  אחר 
מכיון  עמהם,  להתייעץ 
לו  נותן  בעצמו  שהקב״ה 

הרעיון  את  במחשבתו 
והעצה הנכונה.

ט"ו בשבט ה'תשמ"ח

בקשר עם חמשה עשר בשבט, בו מלאו 75 שנה ליציאת כ"ק הרה"ג הרה"ח וכו' המקובל מוהר"ר לוי יצחק ז"ל שניאורסאהן, 

אביו של כ"ק אדמו"ר מבית האסורים בדרכו למקום גלותו, מובא בזה קטע מיומנה של הרבנית הצדקנית חנה ע"ה, בו מתארת 

את גודל שמחתו של כ"ק הרלוי"ק ע"ה בצאתו מבית האסורים.

אסרו חג דפסח ]ה'תש"ח[

משלוח האסירים הובא בתחילה לעיר הבירה של קאזחסטאן, במרכז אסיה, ומשם הם נשלחו קבוצות-קבוצות, כל אחד 
למקום שנקבע לו. היה זה בט"ו בשבט.

לימים סיפר לי בעלי על השמחה שהשתררה בקרב הגולים כשהרגישו לרגע חופשיים – הותר להם לנוע ללא שמירה, 
להתיישב בחשמלית העירונית כל אימת שיעלה ברצונם ולנסוע לכל מקום שיעלה בדעתם. לאחר אחד-עשר חודשים 
קשים – ומותר אף לומר: איומים – שכאלה, היתה זו תחושה שקשה לתאר. עז היה רצונו של בעלי לציין בדרך כלשהי 
תחושה נעימה זו, אולם הוא היה שוב לבדו בין זרים. האוכלוסייה המקומית הורכבה מקאזאחים, טיפוסים אנושיים 

בלתי-מוכרים, כך שלא היה לבעלי עם מי לחלוק את תחושותיו, ולא נותר לו אלא להסתפק במחשבה על כך...

נשמתה הנצחית – המשתקפת בפעולה הנמשכת של המוסדות 
 תמשיך להיות מקור השראה לכל אלה

שחייהם הושפעו מאורח חייה
והמחשבה התמידיים שהנפטרת  הרעיון  עם  אכן מתנחמים  אנו  והתנחומים.  על הבעת ההשתתפות  לב  ת"ח מקרב 
החשובה הורישה לנו את מעשיה הטובים שמילאו את כל ימיה. מעשים אלה ממשיכים להתקיים וממשיכים להתפתח 
– והרי צמיחה והתפתחות הם סימן לחיות אמיתית. נשמתה הנצחית – המשתקפת בפעולה הנמשכת של המוסדות 

תמשיך להיות מקור השראה לכל אלה שחייהם הושפעו מאורח חייה.  

הבעת צער בזמן אבילות, המעוררת ניחומים ממקור הנחמה האמיתי, נקראת בתורה "ברכת תנחומים", והאבל משיב 
עליה "תבורכו מן השמים".

השי"ת יברך אתכם וכל אשר לכם בכל טוב, בטוב הנראה והנגלה, בגשמיות וברוחניות.
מכתב, ל' שבט ה'תשמ"ח – תרגום מאנגלית

ללמוד וללמד תקופה ממושכת בערים שונות ברחבי רוסיא, 
קיבל הרב שמואל  כן  קיבלה בקבוק משקה מיוחד.  עיר  כל 
פלאטקין שי' החוזר לשליחותו בערים ברדיטשוב וזיטומיר 

לאחר שהייה קצרה בבית חיינו.

ניגון  את  בעצמו  אד"ש  כ"ק  החל  החלוקה  אחרי  כרגיל, 
ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל ובמהלך השירה עודד את השירה 

במרץ רב.

וההתוועדות  אחרונה  ברכה  אמירת  ע"ד  הזכיר  אד"ש  כ"ק 
הסתיימה בשעה 3:45.   

יום ראשון, י"ט שבט

לחתן  סידורו  נתן  הדולרים  לחלוקת  אד"ש  כ"ק  כשיצא 
בשעה  והסתיימה   12:35 בשעה  החלה  החלוקה  ובירכו. 

4:05. כמידי שבוע הגיע קהל אלפים מכל העדות והחוגים.

החלוקה,  בעת  שי',  ברנובר  ירמי'  פרופ'  לשאלת  במענה 
שכתוב   – הקודש  בארץ  למצב  בבירור  אד"ש  כ"ק  התייחס 
בחומש, שזוהי 'ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה 

כתוב  שכך  יראו  בפנים  יסתכלו  כאשר  שנה'.  אחרית  ועד 

בחומש – "פַארלָאזן זיך אויף דעם אויבערשטן".
המשך בעמוד הבא <<<

<<< המשך מעמוד קודם - יומן ה'תנש"א

כ''ק אדמו''ר עובר לפני העמוד בביתו 
בשנת האבילות על הרבנית ע"ה

כ''ק אדמו''ר עולה לתורה בביתו 
בשנת האבילות על הרבנית ע"ה
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ּבית חיינו

טעמו וראו

ובנוגע לבקשות של ברכה, 
חוזרים   – וכו׳  פדיונות 
ומודיעים עוה״פ שבענינים 
ה״חזקה״  ישנה  הרי  אלה 
למלא  בעזה״י  שימשיכו 
את הבקשות כו׳ – להביאם 
להציון דכ״ק מו״ח אדמו״ר, 
אשר, נשיאי ישראל, ״לא 
זו בלבד שלא יפרדו מעל 
עוד  הנה  מרעיתם,  צאן 
כסא  להדום  מתרפסים 
הוד  לפני  להתייצב  מרום 
על  להגן  ונשא,  רם  א-ל 
עם ישורון״, ובלשון חז״ל 
ומשמש  עומד  להלן  ״מה 
)במרום(  עומד  כאן  אף 
ומשמש״ – ולעשות ולפעול 
מקור  מהקב״ה,  להתברך 
הברכות, בכל מילי דמיטב 
מנפש ועד בשר, כל אחד 
לו  המצטרך  בכל  ואחת 
בגשמיות  ובפרט,  בכלל 

וברוחניות גם יחד.

ט"ו בשבט ה'תשמ"ח

לזכות
תלמידי שיעור ב'

דישיבה קטנה
תות"ל קרית-גת

לחיזוק התקשרותם 
באילנא דחיי

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

יום שני, כ"ף שבט  

בארגון  קונטיקט,  יהודי  ע"י  שהוקדש  החדש  בס"ת  קראו 
הצדקנית  הרבנית  נשמת  לעילוי  גופין  שי'  י"י  הרב  השליח 
נ"ע )שמחרתיים יום היא"צ שלה(, בעת הכנסת הס"ת לארון 
הקודש שרו 'שישו ושמחו בשמחת תורה' וכ"ק אד"ש ליווה 
את הספר במבט עיניו הק' עד היכנסו להיכל ובינתיים הרבה 

לעודד את השירה במרץ.

6:15, כששב  2:30. ובשעה  כ"ק אד"ש נסע לאוהל בשעה 
כ"ק אד"ש מהאוהל, התפללו מנחה וערבית. הניגון המלווה 

היה 'שישו ושמחו בשמחת תורה' בהמשך לתפילת שחרית.

נועדה  זה  ליום  שבט.  כ"ב  לקראת  תכונה  מורגשת  ב-770 
של  כינוס  נועד  לאחריה  ומיד  חב"ד  לנשי  ייחודית  תוכנית 
השלוחות ששלט המברך את הבאות אליו כבר מתנוסס בחוץ 

עוד מלפני שבת.

יום שלישי, כ"א שבט

כשנכנס לתפילת מנחה נתן צדקה לילד קטן.

בסיום התפילה עלה לחדרו הק', וכעבור כמה רגעים יצא אל 
המכונית כשהוא חגור באבנט, ונסע לביתו.

תפילת ערבית בשעה 6:00. כ"ק אד"ש התפלל לפני התיבה, 
ובבית נכח קהל רב.

כשעלה לחדרו הק' עודד השירה )במדרגות(.

ונלמד  שחולק  הש"ס  סיום  מסיבת  ב-770  התקיימה  הערב 
ע"י כל שלוחי כ"ק אד"ש ברחבי העולם.

בהמשך הערב הפכה המסיבה להתוועדות חסידית לרגל כ"ב 
שבט, ושלוחים רבים התוועדו עד אור הבוקר.

 יום רביעי, כ"ב שבט
יום ההילולא השלישי של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ז"ל

ש"ק,  עד  הבאים  הימים  כל  תפילות  וכן  היום,  תפילות 
התקיימו בבית כ"ק אד"ש.

בסיום  התיבה.  לפני  אד"ש  כ"ק  עבר  שחרית  בתפילת 
התפילה התחיל את לימוד המשניות מהמשנה "נפל", והגביה 

קולו בתחילת כל משנה.

 .5:55 בשעה  וחזר  לאוהל,  אד"ש  כ"ק  נסע   2:15 בשעה 
מנחה  לתפילות  התפילה  לאולם  נכנס  דקות  מספר  לאחר 
התפילה  ובסיום  התיבה,  לפני  עבר  מנחה  בתפילת  וערבית. 

החל שוב את לימוד המשניות מהמשנה "נפל".

עם סיום תפילת ערבית הסתובב כ"ק אד"ש וסימן באצבעו 
לכאו"א,  חילק  אד"ש  כ"ק  לצדקה.  דולרים  חלוקת  לאות 
בסיום  לצדקה.  דולר  של  שטרות  שני  שעה,  כחצי  במשך 
הק'  לחדרו  ועלה  לסידורו,  שטרות  שני  הכניס  החלוקה 

כשבדרכו הוא מעודד בידו את השירה.

גו'.  כי תשא  ד"ה   – כ"ב שבט"  "קונטרס  לאור  יצא  הערב 
ה"פתח דבר" נושא את התאריך "יום ג', כ"א שבט".

יום חמישי, כ"ג שבט

בשעה 2:10 נסע כ"ק אד"ש לאוהל, חזר לביתו בשעה 6:10.

ובסיומן  וערבית,  מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  מספר  לאחר 
עלה לחדרו הק'.

...זהו א' הטעמים להתוועדות זו: לעורר במיוחד שטוב ונכון וישר )ככל הט"ו ענינים שנמנים מיד לאחר ק"ש( ש'יקחו' 
את העולם בשטורעם ע"י הוספה ביתר שאת וביתר עוז לימוד התורה )"מ'זָאל נעמען די וועלט מיט ַא שטורעם דורך 
לימוד התורה"(, כל אחד ואחד בעניינו – כמו שכתוב בהל' ת"ת )ואדה"ז מביא זאת כמ"פ בספר התניא, כשהוא מדבר 
אודות הל' ת"ת(, שכל א' – כפי שנקבע עבורו כמה הוא צריך ללמוד – אזי באותם שעות שהוא מחויב ללמוד עפ"י הל' 
ת"ת, באות זמן בכמות הוא יוסיף באיכות ביתר שאת ויתר עוז, ובזמן מועט הוא יפעל מה שצריך לפעול בשבעים שנה, 

ויהיו לו מיד את הפירות החשובים ביותר.
מהתוועדות ט"ו בשבט ה'תשל"א

מ'זָאל נעמען די וועלט

מיט ַא שטורעם
דורך לימוד התורה

<<< המשך מעמוד קודם - יומן ה'תנש"א

הלווית הרבנית חי' מושקא ע"ה  |  כ"ב שבט ה'תשמ"ח


