ב"ה

היא לכל לראש בנוגע לעניני הגוף
בהאמור לעיל – הפס"ד בתורה שכל המברך מתברך – מיתוסף בנידון דידן עוד ענין:
מכיון שהניחום (והברכות הקשורים בזה) הוא על בתו של נשיא דורנו  . .הרי מובן ,שבברכותיו של הקב"ה
הנמשכים ע"י הברכות הקשורים בניחום האבלים זה ,ניתוסף גם פעולת הזכויות והכחות של הנפטרת (שהיא
ביתו של נשיא הדור ,נוסף על הזכויות שע"י המעש"ט שלה בעצמה).
ובפרט ש"טוב עין הוא יבורך" – הרי בודאי ,שנותנת מהזכויות שלה ("נתן מלחמו") לכל אחד ואחת.
...ולהוסיף ,כשם שהגאולה מהגלות היא (בעיקר) בנוגע לעניני הגוף – כי הנשמה מלכתחילה לא הלכה בגלות,
כידוע הפתגם דנשיא דורנו ,אבי הנפטרת ,בשם אביו אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע – עד"ז הוא גם בנוגע להשפעת
הטוב והחסד ברגעים האחרונים דהגלות (בתור הכנה לגאולה) ,שההשפעה צריכה להיות (לא רק בנוגע לענינים
רוחניים דהנשמה ,אלא גם ואולי בעיקר) בנוגע לענינים גשמיים דהגוף.
...הרי מובן ,שההשפעה הבאה בזכות הנפטרת בתו של נשיא דורנו היא לא רק בנוגע לעניני הנשמה אלא גם
(ואדרבה ,לכל לראש) בנוגע לעניני הגוף ,ובענינים הפרטיים.
משיחת כ"ט שבט ה'תשמ"ח ,סיום ה'שבעה'

לדעתי ,כל הערכה אינה מספיקה לבטא את מעלתה

מעלתה האמיתית – יודע רק הקב"ה

ר"ד מביקור מר דב הייקינד ומר אנדרו שטיין  -חברי בית הנבחרים של עירית נ.י.
יום השלישי דה"שבעה"  -יום ו' כ"ד שבט ה'תשמ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א :השי"ת יברך אתכם על טוב על מצבתה ,על מנת להנציח זאת גם לאחרי ימי' חיי'
לבכם לעזור לאוכלוסי' בעיר זו ,כולל ובמיוחד עבור בעלמא דין ,עד לתחיית המתים ,שבודאי נזכה לכך
האוכלוסי' היהודית ,ללא אפלי' .יה"ר שתלכו מחיל בקרוב.
אל חיל בכל הענינים ,הכלליים והפרטיים.
הנ"ל :שמענו שהיתה אשה נפלאה.
הנ"ל :אנו מצטערים מאד על האסון ,קבל את
תנחומינו הכנים .כולנו מתפללים עבורך בעת הזו.
כ"ק אדמו"ר שליט"א :השי"ת יצליחכם לתרגם
זאת למעשים טובים לטובת האוכלוסי' כולה ,כמוזכר
לעיל.
פעולתכם זו תהי' גם נחת רוח לשמה של הנפטרת.
שמה הראשון הי' חיה ,שפירושו חיים .שם זה יחרט

כ"ק אדמו"ר שליט"א :לפי דעתי ,כל הערכה אינה
מספיקה לבטא מעלתה .מעלתה האמיתית – יודע רק
הקב"ה.
והעיקר – שכאו"א יעשה כמיטב יכלתו ללכת
בעקבותי' ,דבר שיגרום נחת רוח לנשמתה ,ותועלת
מרובה לכל אלו שימשיכו אורח חייהם בדרכה.
תו"מ  -התוועדויות ה'תשמ"ח ח"ב ע' 613

נודע שמחר ,יום ראשון אחר תפילת מנחה

ידבר כ"ק אד"ש לנשים שבאו לכינוס השלוחות העולמי הראשון

הדבר היה בהפתעה ועורר מיד התרגשות

ּבית חיינו

ההשפעה הבאה בזכות הנפטרת

שיחות ,אגרות ויומנים
בענינא דיומא
גליון לט

(סה)

יו"ל לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

יום שישי ,כ"ד שבט
לתפילת מנחה ירד כ"ק אד"ש כשסידור נוסף בידו ונתנו
לחתן שעמד (כרגיל בבית) ליד המדרגות ובירכו.
מספר דקות אחרי מנחה נסע כ"ק אד"ש מביתו ל,770-
כשיצא הבחין בהת' חיים מאיר כהן שי' ושאל את
הריל"ג באם יש לו מטבעות ,כשהשיב הריל"ג בשלילה
שאל כ"ק אד"ש את הריב"ק ,ולפועל הוציא כ"ק אד"ש
מכיסו מטבע ,קרא להת' הנ"ל ונתנו לו לשליחות מצווה
לצדקה.

ש"ק פ' משפטים ,כ"ה שבט |

שבת שקלים מבה"ח אדר

לתהלים נכנס כ"ק אד"ש בשעה  ,8:30כשעלה על
הבמה הסתובב כרגיל.

כל משך אמירת התהלים עמד כ"ק אד"ש ,כשסיים
המנין את אמירת התהלים אחז כ"ק אד"ש בקאפ' ק"ל.

ועש"ק פ' משפטים ,ה'תשע"ה
מאה ושתים־עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר
יוצא־לאור על־ידי

בשעה  1:30התוועדות.
בסיום ההתוועדות הוזכרו שני הנושאים עליהם היתה
התעוררות מיוחדת למעשה – מצות הצדקה ולימוד
והפצת פנימיות התורה ודובר על חלוקת המשקה.
כ"ק אד"ש חילק מספר בקבוקי משקה לאירועים שונים
והאחרון מביניהם היה הרב שמעון גולדמאן שי' גבאי
קופת הגמ"ח .כנהוג ,הוא חבש לראשו שטריימל וסיפר
סיפור חסידי .כשסיים החל כ"ק אד"ש את ניגון ההקפות
לאביו הרלוי"צ ז"ל ואח"כ הזכיר על אמירת ברכה
אחרונה.
המשך בעמוד >>> 4

והתלמידים־השלוחים
ישיבות תומכי־תמימים ליובאוויטש באה"ק

להקדשות ולהצטרפות לרשימת תפוצה:
BeitChayeinu@gmail.com

ּבית חיינו

חיש פשטה השמועה כי ע"פ הוראת כ"ק אד"ש החלה התוועדות בביתו הק'

והמוני חסידים החלו לנהור לכיוון הבית

פארבריינגען לעילוי נשמתה
מאכן ַ
מ'זאל ַ
ָ
יומן מתקופת ה'שבעה' אחר הסתלקות הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע
ערש"ק וש"ק פ' משפטים ,כ"ה שבט
כשעה לפני כניסת שבת הגיע כ"ק אד"ש ל .770-כאשר נכנס
ל'זאל' הגדול לתפילת השבת – הבחין כל אחד מאלה שראו את
פניו הק' בימים האחרונים כי שבת מלכתא הגיעה ואין כל עצב
בה .פני הקודש נהרו באור השבת ,בניגוד גמור לימים שלפני כן.

טעמו וראו
ש"פ משפטים ה'תשמ"ה

בקבלת שבת עודד כ"ק אד"ש את הניגון ב'לכה דודי' .היטיב
לבטא את ההרגשה העמוקה שמילאה את כל הלבבות החזן
שחיבר את מלות הפיוט למנגינת 'חיילי אדוננו' ...כ"ק אד"ש
אמר את הקדישים בתפילה וכן למחרת.

בתקופה
אנו
נמצאים
קשה ביותר לעם ישראל
– כאשר קיימת סכנה
תמידית של פקוח נפש . .
ולכן :ישנו חיוב על הכהן
– הקב"ה" ,אלקיכם כהן
הוא" ,ויתירה מזו" :כהן
גדול" – להניח את כל
הענינים ולצאת כדי לפקח
את הגל ולהציל אפילו
נפש אחת מישראל.

בשבת-קודש בבוקר בשעה  8:30נכנס כ"ק אד"ש ל770-
לאמירת תהילים .בסיום כל ספר ,השתררה דממה ונשמעה רק
אמירת הקדיש של כ"ק אד"ש.
ברוח זו שהוזכרה קודם היתה גם התוועדות ,אשר מחד ,לא
נראה דבר על כ"ק אד"ש כלפי חוץ ,נהפוך הוא :כאשר שרו
לקראת סוף ההתוועדות "שיבנה בית המקדש" עודד כ"ק
אד"ש את השירה בידיו הקדושות בעוז ובמרץ רב .לאידך ,היו
גם הרבה רמזים ויותר מרמזים בדבריו
הקדושים על אודות המאורע המצער.

וחייב לעשות זאת בעצמו
– לא לסמוך על "מלאך",
ולא לסמוך על "גדולי
הקב"ה
אלא
ישראל",
בכבודו ובעצמו – שהרי
"מצוה בגדול",
והוא בעצמו ,כביכול,
צריך לחטט ("פארקען
זיך") בין עיי המפולת –
"מי זה בא מאדום חמוץ
בגדים מבצרה" ,ולפנות
את האבנים ,אבן אחר אבן
– "לב האבן" – המכסים
על נקודת היהדות!

באחת השיחות הקדיש כ"ק אד"ש
דברים מיוחדים על אודות הקמת
מוסדות וארגונים לעילוי נשמת הרבנית
הצדקנית נ"ע כשהוא מפרט בהרחבה
מספר הוראות מעשיות בנידון,
ההתוועדות הסתיימה בשעה .4:45
לאחר מכן תפילת מנחה ,אחרי התפילה
הוכרז הסדר שיהיה בתפילת מעריב
ולאחריה.

ואף שסוכ"ס "לא ידח ממנו
נדח" – אין להמתין אפילו
רגע אחד בלבד ,שהרי
הענין דפקו"נ הוא אפילו
בנוגע ל"חיי שעה"!
ומכיון שכן ,לא יכול
הקב"ה לעכב את בנ"י
בגלות אפילו רגע אחד
בלבד ,ובלשון חז"ל" :לא
עיכבן המקום כהרף עין"!

לאחר תפילת מנחה עלה כ"ק אד"ש
לחדרו וכעבור שעה בערך ירד ל'זאל'
הגדול לתפילת ערבית כשהוא נועל את
נעלי-הבד לרגליו ועבר לפני התיבה.
בסיום התפילה עשו הבדלה ובברכת "בורא מאורי האש" הגישו
לכ"ק אד"ש נרות והוא הביט בציפורניו ,לאחר מכן הוסט
השטיח לצד והארגז הועמד בקרן המזרחית-דרומית (מקום
הישיבה הרגיל) ,כ"ק אד"ש ישב על גביו כשהסידור בידו,
המחזה היה מבהיל .עברו מהר לצד הקיר הדרומי ופנו לצפון
כשמאות העוברים חולפים במהירות ליד כ"ק אד"ש ,לוחשים
את הנוסח והוא מביט בעיניו הקדושות בפני כל אחד .הניחום
המהיר נמשך כ 20-דקות ,בהם הספיקו מאות רבות לחלוף
כמעט במרוצה ,אחר-כך עלה לחדרו ומיד נסע לביתו.

יום ראשון ,כ"ו שבט
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בתוך האווירה רוויית הצער והאבל השוררת בימים אלה
בשכונת 'קראון-הייטס' מילאו היום בשעה  12:00בצהריים
את  770אלפים רבים מאנ"ש בכנס התעוררות מיוחד מטעם
אגודת חסידי חב"ד .לקראת סיום הכינוס הגיע במרוצה המזכיר

הרחי"ק כשבידו שליחות מיוחדת מאת כ"ק אד"ש לכנס זה:
חזרה על ההוראות המעשיות בדבר הקמת מוסדות ,ארגונים
וכדומה לע"נ הרבנית הצדקנית נ"ע ,כפי שנאמרו בהתוועדות
אתמול.

יום שני ,כ"ז שבט
מטעם נשי ובנות חב"ד החלו היום בצהריים בכתיבת ספר-
תורה לע"נ הרבנית הצדקנית נ"ע .ספר-תורה נוסף החל להיכתב
היום – תרומת משפחת זייאנץ מברזיל .תחילת כתיבתם היתה
בבית כ"ק אד"ש כשרבני וחשובי אנ"ש כתבו את האותיות
הראשונות .כתיבתם אמורה להסתיים עד סוף שנת האבל.
גם אתמול והיום באו גדולי תורה ואדמו"רים לנחם ,וכן
קבוצות גדולות של חסידי חצרות שונים.

יום שלישי ,כ"ח שבט
לאחר תפילת שחרית הבוקר ישב כ"ק אד"ש לניחום אבלים
שהתנהל במהירות יחסית במשך כ 20-דקות .לאחר מכן התפנה
החדר – בו נשאר כ"ק אד"ש – אליו נכנסו כל רבני אנ"ש שיחיו.
רגעים מרטיטי-לב אלו הועברו אותה
שעה אלחוטית והושמעו ברמקול
ב'זאל' הגדול ב 770-שהיה מלא וגדוש
בקהל אנ"ש והתמימים הנרגשים עד
עומק הלב.
לאחר שהמזכיר הכריז כי המנהג הוא
שמנחמים ואומרים לאבל לקום ,קראו
בקול גדול הרבנים הגאונים שליט"א
יחדיו" :המקום ינחם אתכם בתוך
שאר אבלי ציון וירושלים" .אחר-כך
אמרו בהתרגשות רבה" :דער רבי זאל
אופשטיין" ,וקראו בקול בוכים "המקום
יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים".
אחר-כך נשא את כפיו הרה"ג חיים
הכהן גוטניק שי' מאוסטרליה ובירך את
כ"ק אד"ש בקול חנוק מבכי בברכת כהנים כשבסיום הברכה
רמז לו כ"ק אד"ש שימשיך לומר גם את הפסוק" :ושמו את
שמי על בני ישראל ואני אברכם" .כשסיים הרב גוטניק לומר
את הפסוק השיב כ"ק אד"ש במלים" :ס'איז מיינט אייך ,ס'איז
מיינט די כוהנים" ( -הכוונה אליכם ,הכוונה על הכהנים) .לאחר
מכן נעצו מסמר ברצפה על מקום מושבו של כ"ק אד"ש במשך
ימי השבעה.
בינתיים נודע כי אחרי תפילת מנחה יחלק כ"ק אד"ש דולרים
לציבור כשליחות מצוה.
את אשר התחולל ברחוב 'פרזידנט' (השקט מאז ומתמיד) אותו
צהריים ,שעה שהמה מאלפים רבים של אנשים – אין לתאר!
מרגע לרגע החל גובר זרם ההמונים שהחלו לנהור בהמוניהם.
התור הענק השתרך לכל אורך רחוב פרזידנט ,פנה לרחוב ניו-
המשך בעמוד הבא >>>

>>> המשך מעמוד קודם  -יומן ה'תשמ"ח

יורק ומשם לרחוב קארול! כ"ק אד"ש עמד במקום שבו ישב
שבעה כל השבוע והקהל עבר דרכו בשטף במשך קרוב ל4-
שעות ,כשכ"ק אד"ש מביט בעיניו הק' בפני כל אחד( .שעת
תפילת מעריב שנקבעה לשעה  6:00נדחתה עקב כך בשעה
שלמה) .נודע כי כ"ק אד"ש ימשיך לחלק שוב דולרים לצדקה,
מחר אחרי תפילת שחרית.

בתפילת מעריב היתה ההפתעה ,שהיתה גם ה'שיא' של היום
הגדול והגדוש באירועים הזה .קודם התפילה מסר כ"ק אד"ש
שטר של  100דולר ,לגבאי  770ואמר להם בזו הלשון" :מ'זאָל
מאַכן פאַרבריינגען לעילוי נשמתה כנהוג וברוב פאר והדר,
וברוב עם הדרת מלך וכל המרבה הרי זה משובח והקיצו ורננו
שוכני עפר".
לאחר התפילה הכריז הגבאי לפני כל המתפללים בבית
בנוכחותו של כ"ק אד"ש על התקיימותן של שתי ההתוועדויות
היום ומחר ב .770-כ"ק אד"ש רמז בידיו שההתוועדות תהיה
בבית עצמו ואז תיקן הגבאי את דבריו והכריז כי ההתוועדות
הלילה תחל בביתו של כ"ק אד"ש ואחר תמשיך ב.770-
כ"ק אד"ש עלה לקומה השניה .כמה דקות לאחר מכן מסר
המזכיר הריל"ג בשם כ"ק אד"ש כי רצונו הק' שההתוועדות
הלילה תתקיים כולה בתוך הבית .תיכף סודרו שני שולחנות
ובקבוקי משקה והחסידים שהיו במקום התיישבו בחרדת קודש
להתוועדות ,המאוד לא-שגרתית...
חיש פשטה השמועה כי על-פי הוראת כ"ק אד"ש החלה
ההתוועדות בביתו הק' והמוני חסידים החלו לנהור לכיוון
הבית .סביב השולחן בבית ישבו זקני החסידים ,משפיעים
ורבנים ,מסביב עמדו – בתוך החדר הלא גדול – צפופים ,מאות
אנ"ש והתמימים ,כשמידי כמה דקות יוצאת קבוצה אחת את
הבית ומפנה מקום לחברתה .בפנים מספרים זקני החסידים
והמקורבים למלכות סיפורים נפלאים מגדולותיה של הרבנית
הצדקנית נ"ע .את ההתרגשות העצומה שהכל היו נתונים בה,
אי אפשר כלל לתאר וגם אין צורך לתאר ...חסידים יושבים
להם בארמון המלך 'לפני ולפנים' ומתוועדים" ,הביאני המלך
חדריו."...
בסוף ההתוועדות – שהשתתפו בה 'בתורנות' אלפים רבים –
הכריז הגבאי הרה"ח ר' זאב כ"ץ כי ההמשך יהיה מחר בערב
ב.770-

יום רביעי ,כ"ט שבט
לאחר תפילת שחרית הבוקר ,חילק כ"ק אד"ש שוב דולרים
לצדקה .על-פי השמועה ,הרי שהיום הוקמה מצבה על קברה
של הרבנית נ"ע.

שליט"א לכיוון הקהל ,ואז ,כדרכו ,נשען בידיו הקדושות על
גבי השטענדער ופתח בשיחת הקודש המופלאה שארכה למעלה
מחצי שעה.

ּבית חיינו

בשיחה (שנאמרה כשעיניו הק' עצומות) התייחס – בין השאר
– כ"ק אד"ש לכל המנחמים והמברכים בימי השבעה ובירכם
ב"ואברכה מברכיך" כשהוא מגלה לכל – ע"פ מחז"ל "הנותן
מתנה לחברו צריך להודיעו" – כי הזכיר והתפלל על כל אותם
אלה בהיותו היום בציון הקדוש .כ"ק אד"ש הזכיר גם – בין
שאר הפעולות שנעשו לזכרה ולעילוי נשמתה של הרבנית נ"ע
– את קרן הגמ"ח המיוחדת' ,קרן חמ"ש' ,והתייחס לראשי-
התיבות של השמות הפרטיים ושם המשפחה ...היה גם שפע
של ברכות ואיחולים לטוב בגשמיות בכל עניניו הפרטיים של
כל אחד ,עליהם חזר כ"ק אד"ש פעמיים .דברים אלה חדרו חזק
עד מאוד.
לסיום אמר כ"ק אד"ש כי כנהוג בהזדמנויות כגון אלה לסיים
בחלוקת צדקה ,יחלק עתה שטרות לצדקה .תוך דקות ספורות
(!) היה שוב הרחוב ליד ביתו של כ"ק אד"ש מלא באלפי
אנשים .בחלוקה שנמשכה כ 45-דקות ,עברו אלפים רבים.

טעמו וראו
ש"פ משפטים ה'תשמ"ה

וכאמור ,הוא אמנם התעורר
משנתו ,אבל היצה״ר מנצל
זאת ״לטובתו״ – למלא את
רצונו ותאוות לבו ,שרוצה
עוד דבר ועוד דבר!

בשעה  9:30בערב התקיימה ב 770-ההתוועדות המאוד
מיוחדת לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית ע"ה 770 .היה מלא
מפה לפה ועל גבי הבימה המיוחדת שהוקמה ב"מערב" ה'זאל'
ישבו זקני וחשובי החסידים ובראשם כבוד הרבנים הגאונים.

על כגון דא – ידוע הפתגם
של אדמו״ר הזקן שענה
לא׳ שהתאונן שחסר לו
דבר פלוני ודבר פלוני :כל
הדברים הנ״ל – זהו מה
שאתה צריך; ובכן ,הגיע
כבר הזמן שתחשוב על מה
צריכים אותך!...

את החלק ה'רשמי' של ההתוועדות ניהלו מקבלי השליחות
המיוחדת ,הגבאים :הרה"ח ר' יהושע פינסון והרה"ח ר' זאב
כץ.
בין הדוברים היה הרב יוסף הלוי וינברג ,ששיתף את הקהל
במעשה שהיה עמו .בשנת תשכ"ה לאחר פטירת הרבנית חנה
ע"ה אמו של – יבלחט"א – כ"ק אד"ש ,הוסיף לתוכניתו
השבועית ברדיו עוד רבע שעה לעילוי-נשמת הרבנית ע"ה,
בסיום ה'שבעה' סיפר על כך לכ"ק אד"ש ששאלו בפליאה,
מדוע עיכב בשורה משמחת זו עד עתה ולא סיפרה עוד בתוך
ה'שבעה' ,והוסיף :סיפור זה מחזק אצלי את ההחלטה להתוועד
במשך שנה זו כל שבת ושבת! לסיום אומר הרב וינברג כי
גם הפעם ,עוד בתוך ה'שבעה' ,הורחבה תוכניתו של השיעור
השבועי בעוד  15דקות ,אלא שהפעם כבר הזדרז לבשר על כך
לכ"ק אד"ש מיד באמצע ה'שבעה'...

ועל מה צריכים אותו –
שיעסוק בהפצת התורה
ויהדות!
ועל זה באה ההוראה
מחודש ״אדר״ – ״אדיר
במרום ה' – שלא זו בלבד
שצריך לעבוד את עבודתו
(ולא לישון ,)...אלא עוד
זאת ,שעבודתו צריכה
להיות באופן של תוקף
וגבורה.

אחד המרתקים בערב ,המצטיין בכושר הנאום והביטוי שלו,
היה הרב חיים גוטניק מאוסטרליה שגילה טפח מהידוע לו על
גדלותה המופלאה של הרבנית נ"ע עוד משנים עברו .פעור-פה,
הקשיב הקהל הנרגש לגילויים מופלאים מעמידתה האיתנה של
המשך בעמוד הבא >>>

בצהריים נסע כ"ק אד"ש לאוהל
הקדוש ,ממנו חזר בשעת ערב
מאוחרת.

בכינוס שלהן מודגשת אחדותן של כל נשי ישראל

בשכונת 'קראון-הייטס' הופצו
היום כרוזים על ההתוועדות
הגדולה שתתקיים הערב ב770-
על-פי בקשת כ"ק אד"ש – לעילוי
נשמת הרבנית הצדקנית נ"ע.

נוסף על הדגשת ענין האחדות בכל כינוס של כו"כ מישראל ,אנשים או נשים ,ה"ז בהדגשה
גדולה ביותר ב"כינוס השלוחות העולמי" ,שכיון שהמשתתפות בהכינוס באות (ומייצגות
כו"כ מנשי ישראל) מכל קצוי תבל ,ולא עוד אלא שהן ה"שלוחות" של כל נשי ישראל –
הרי בכינוס שלהן מודגשת ביותר אחדותן של כל נשי ישראל (ועל ידן – אחדותם של כל
בנ"י ,כיון שכל אשה היא עקרת הבית בביתה הפרטי).

אמנם אף אחד לא 'חלם' על פתיחה
כה מרגשת ונעלית להתוועדות זו,
אבל היא היתה ...בסיום התפילה
בבית כ"ק אד"ש הסתובב הרבי

וכיון שע"י אחדות ישראל (ב"כינוס השלוחות העולמי") נוסף בשמחתו של הקב"ה,
בהמשכת ברכותיו של הקב"ה ,ובשמחתם של ישראל – ה"ז שייך במיוחד לתוכנו של
חודש אדר ש"מרבין בשמחה" ו"בריא מזלי'".

ועל ידן – אחדותם של כל בני ישראל

משיחת כ"ו שבט ה'תנש"א ,כינוס השלוחות העולמי
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ּבית חיינו

ההתוועדות לא נמשכה זמן רב (והסתיימה בשעה  3:20לערך),
אך כאמור היה בה שפע של ביאורים נפלאים בכמה וכמה
נושאים והיא גם היתה שמחה למדי – הרי זו שבת מברכים
החודש אדר.
הניגון של פורים (הלחן של 'ויהי בימי אחשורוש') הושר כמה
פעמים במשך השבת וליוה את כ"ק אד"ש בכניסה לתפילות
השבת ולאמירת התהלים בשבת בבוקר.
במוצש"ק התקיימה ,כנזכר ,המסיבה של קרן הגמ"ח בביהכ"נ
'בית מנחם נחום' בשכונה.

טעמו וראו
ש"פ משפטים ה'תשמ"ה

יהודי יכול לומר "מודה
אני לפניך" מתוך רגש של
הכרת תודה סתם ,ויכול
לומר "מודה אני לפניך"
באופן של תוקף וגבורה
– לאחרי שמתבונן שמלך
מלכי המלכים הקב"ה ניצב
עליו ,ומקדים לבוא עוד
לפני שהתעורר משנתו
כדי לראות כיצד יאמר
"מודה אני לפניך" ,ומובן,
שלאחרי התבוננות זו –
אמירת "מודה אני לפניך"
היא באופן אחר לגמרי,
באופן של תוקף וגבורה.

גם נודע ,שמחר ,יום ראשון ,אחר תפילת מנחה ,ידבר כ"ק
אד"ש לנשים שבאו לכינוס השלוחות העולמי הראשון ,הדבר
היה בהפתעה ועורר מיד התרגשות.

את הספרים שקיבל כ"ק אד"ש מאנשים בעת החלוקה ,הניח
לידו ע"ג השטענדער – תחת ספר השלוחות הנ"ל (בד"כ
מניחים זאת המזכירים במקום המיוחד לזה) .המעמד נמשך
מספר שעות ,וכ"ק אד"ש יצא מביהכ"נ כשבידו ב' החבילות –
של המכתבים והספרים ,בדרכו המשיל כ"ק אד"ש וחילק לאלו
שז"ע הגיעו ועדיין לא קיבלו.

יום שני ,ז"ך שבט
לפני שנסע כ"ק אד"ש לאוהל ,נתן סידור לחתן ובירכו ,וכן נתן
לו מטבעות לצדקה כרגיל .בחוץ ליד המכונית בירך נוסעים ונתן
להם מטבעות לצדקה.

יום שלישי ,כ"ח שבט

לתפילת מנחה ירד כ"ק אד"ש באיחור קצת ובחזרת הש"ץ
יום ראשון ,כ"ו שבט
עמד .כשנכנס כ"ק אד"ש לתפילת מעריב הסיר
אחרי תפילת שחרית נודע כי את השיחה
טלית ותפילין שהיו על ספר.
אחרי השיחה ניגשו כל
ל'שלוחות' יאמר כ"ק אד"ש עתה (ולא אחרי אחת מהשלוחות לקבל יום רביעי ,כ"ט שבט  -ער"ח אדר
מנחה ,כפי שפורסם אמש ,זאת ע"פ בקשת
שני דולרים מידו הק' של
י"ל בדפוס – מוגהת ע"י כ"ק אד"ש – השיחה
שלוחות רבות הנוסעות כבר היום).
כ"ק אד"ש ואחרי שמאות
שאמר כ"ק אד"ש לשלוחות תחיינה ביום
ב'זַאל' השתרכו באותה שעה תורים לקבלת
המשתתפות עברו ,החלה
ראשון.
השטרות כמידי שבוע ,אך הקהל כולו התבקש
החלוקה הרגילה כבכל
כ"ק אד"ש נסע לאוהל .כשחזר כ"ק אד"ש
לצאת ומאות משתתפות הכינוס נכנסו פנימה.
יום ראשון .הפעם –
מהאוהל התפללו ,כרגיל ,מנחה-מעריב ,בסיום
ה'זאל'.
מתוך ַ
הס הושלך כשכ"ק אד"ש נכנס ל'זַאל' – בידו
תפילת מעריב הכריז הגבאי הרז"י הכהן כ"ץ
ספר השליחות באנגלית שיצא לאור ז"ע ע"י
שי' בשם המזכירות אשר חלוקת הדולרים –
נשי ובנות חב"ד – ונעמד במקומו (על בימת התפילה) .בתחילה
היא לצדקה! אח"כ ירד כ"ק אד"ש מהבמה וחילק שני דולרים
פנה לעבר קהל הנאספות ,הציע להן – בחיוך – לשבת ופתח
לכאו"א לצדקה .החלוקה ערכה כעשר דקות ,ובסיומה יצא כ"ק
בשיחת הקודש שנמשכה כמחצית השעה.
אד"ש כשמעודד את השירה בידו הק' טרם צאתו בירך נוסעים
בחלק האחרון של השיחה דובר במיוחד על השלוחות .כ"ק כרגיל.
אד"ש דיבר על כך שבעצם יש לכל אחת מהן חלק בעבודת
כולן וחילק בשכר על העבודה שנעשית גם במקומות 'רחוקים' >>> .המשך מעמוד קודם  -יומן ה'תשמ"ח
כ"ק אד"ש התבטא כי מכינוס זה תיקח כל אחת מהמשתתפות הרבנית הצדקנית ע"ה בשנת ה'תשל"ח ,כאשר אל מול דעת
שליחות מיוחדת – להביא את שמחת חודש אדר ליהודים רבים הרופאים וכל הסובבים אותה התייצבה הרבנית ע"ה והטילה
ככל האפשר וסיים בדברים על מינוי כל אחת לשליחת מצוה את כל כובד משקלה שלא ייעשה שום דבר שהוא בניגוד לרצונו
לתת לצדקה שני דולרים 'כפלים לתושיה' במובן של תוספת הק' של כ"ק אד"ש ואף התבטאה אז באוזני הרופא כי מעולם
לא עשתה דבר בניגוד לרצונו של בעלה ,ולעולם לא תעשה כן
רבה ולא רק פעמיים בלבד.
אחרי השיחה ניגשו כל אחת מהשלוחות לקבל שני דולרים אף לא לרגע אחד.

לזכות
החתן הת'
דב בעריש שיחי'
ביר
לרגל בואו
בקשרי השידוכין
עב"ג למשפחת
עקשטיין שתחי'
בשעטו"מ

מידו הק' של כ"ק אד"ש ואחרי שמאות המשתתפות עברו,
החלה החלוקה הרגילה כבכל יום ראשון .הפעם – מתוך
ה'זַאל' ,בהמשך לחלוקה לשלוחות (ולא במקום הרגיל ליד
פתח המעלית).

לזכות

בכ"ב שבט ה'תנש"א התקיים – לראשונה – כינוס
השלוחות העולמי .וביום כ"ב שבט ,אחרי תפילת
מנחה ומעריב בביתו הק' חילק כ"ק אדמו"ר שני
שטרות של דולר לכ"א.
במוצש"ק פ' משפטים ,כתב המזכיר הר' חיים
יהודא שי' קרינסקי דו"ח כללי על מהלך הכינוס ,והוסיף שאחדות מהמארגנות שאלו האם יש סיבה
שמחמתה לא התייחס כ"ק אדמו"ר לכינוס בהתוועדות בש"ק .וע"ז ענה כ"ק אדמו"ר שלא התייחס לכינוס
בהתוועדות -
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כי זהו אמצע הכינוס והשתתפתי בתחלתו ( -ביום ההילולא כ"ב שבט ,כנ"ל) ובל"נ בסופו (ע"י שליחות
לצדקה – בכפליים)
ביום ראשון כ"ו שבט ,זמן מה אחר תפלת שחרית דיבר כ"ק אדמו"ר שיחה מיוחדת לכינוס השלוחות העולמי ,ואחרי
השיחה חילק לכ"א שני שטרות של דולר לצדקה.

כתב־יד קודש

שלוחות כ"ק אדמו"ר
בכל רחבי תבל
לרגל "כינוס השלוחות
העולמי" ה-כ"ד
להצלחה רבה
במילוי שליחותן
ועד להשליחות
העיקרית " -קבלת
פני משיח צדקנו"

אנ"ש והתמימים שהיו בהתעוררות רבה לא התחשבו ברמקולים
שפסקו לפעול ...והתלכדו יחדיו להתוועדות פנימית של "איש
את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" ,בהתקשרות לכ"ק אד"ש
ומילוי רצונותיו הק'.

