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יוצא לאור ע"י

ועד תלמידי התמימים העולמי
והתלמידים-השלוחים

גיליון י"ז • ש"פ יתרו

בליל כ”ב שבט נכנס כ”ק אד”ש לתפילת מעריב לקול
שירה אדירה של “שובה ה’” כשמעודד לאורך כל הדרך.

מפאת הקהל העצום הי’ צורך בסדרנים שהלכו לפני
כ”ק אדמו”ר שליט”א לפלס מעבר • יומן מבית חיינו
יום חמישי ,י"ח שבט

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית
בשעה  10:00בדיוק.
כשחזר מקריה"ת למקומו ,הסתובב מעט לעבר
הקהל ועשה תנועת עידוד בידו הק'.
בצאתו בירך נוסעים .א' מהם הושיט את ידו
לכ"ק אדמו"ר שליט"א לשלום ,וכ"ק אדמו"ר
שליט"א השיב לו יד.
בשעה  2:15לערך נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א
למקוה ,וכשיצא חילק מטבעות לצדקה
למזכירים וכן לילד שעמד שם .לאחר שנכנס
לרכב סימן לשלום.
לאוהל נסע בשעה  ,3:30וכשיצא חילק מטבעות
לצדקה לאלו שעמדו שם.
מהאוהל חזר בשעה  6:30לערך ,ואחרי כמה
דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב .בדרכו
לתפילה ,למעלה הניף את ידו הק' לשלום,
ובביהכ"נ עודד את שירת "דידן נצח" וכן
כשעלה לבימה.
בסיום התפילה עודד את השירה בחוזק רב כו"כ
פעמים ,וכן למעלה ליד המעלית.

יום שישי ,י"ט שבט
לפני תפילת מנחה הגיע הקונטרס החדש שי"ל
לקראת כ"ב שבט ,הכולל מאמר והדרן .כן י"ל
שיחה ע"ד מעלת נשי ובנות ישראל בדורנו זה
מלוקט משיחות ש"פ בא וש"פ בשלח שבהם
האריך כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין זה בפרט
בקשר לשייכות שלהם להבאת הגאולה שבזכותן
נגאלו ובזכותן עתידין להגאל.
שלוחים רבים בלוויית "ביתו זו אשתו" הגיעו
לכבוד שבת זו הסמוכה ליום הסתלקות-
הילולא של הרבנית הצקנית נ"ע ולקראת כינוס
השלוחות העולמי.

כן הגיעו גם אורחים רבים מכל קצוות תבל,
וכולם שמחים לראות בתנופת הבני' של בית
רבינו שנכנסה השבוע להילוך גבוה.

ליל שבת קודש
כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לקבלת שבת בשעה
 5:45לערך.
בסוף סידורו הי' מונח הקונטרס החדש שי"ל
לקראת כ"ב שבט – "קובץ כ"ב שבט" ,וכן הי' גם
במשך כל השבת .כפי הנודע ,קונטרס זה יחולק
ביום ראשון על ידי כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ב"לכה דודי" שרו במנגינת "בך ה' חסיתי" ,ואת
חלקו השני בניגון שמחה.
כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בחוזק
רב בידו הק' על הסטנדר כל הזמן ,ובסוף
אחרי "בואי בשלום" המשיך לעודד באופן
מופלא ,מהיר וחזק ביותר למשך זמן רב ,וחזרו
על הניגון ארבע פעמים .בזמן זה הביט כ"ק
אדמו"ר שליט"א בקונטרס (הנ"ל) שבסידורו.
לאחרי התפילה וההכרזות הקבועות של הגבאי,
יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א כשמעודד את שירת
ווא".
ניקא ָ
ַ
"ניעט ניעט
לאחר התפילה התיישב הקהל במרץ ללימוד
ריבוי השיחות החדשות שיצאו לאור זה עתה:
הליקוט השבועי ,הקונטרס (מאמר והדרן),
השיחה המוגהת דש"ק והשיחה ע"ד נשי ישראל.

שבת קודש פרשת יתרו ,כ' שבט
כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית
בשעה  10:10לערך כשהקהל שר "עס קומט
שוין די גאולה".
כששרו "שיבנה ביהמ"ק" עודד כ"ק אדמו"ר
שליט"א את השירה בידו הק' על הסטנדר
בתנועות חזקות מאוד ,וחזרו על הניגון כ4

פעמים .במשך השירה דפדף בתחילת הקונטרס
החדש שבסוף סידורו.
"האדרת והאמונה" שרו בניגון הצרפתי ,וכ"ק
אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בחוזק
ובסופו חזרו על קטע האחרון כו"כ פעמים.
בתחילת קדושה בחזרת הש"ץ עיין קצת
בקונטרס הנ"ל .שרו "ממקומך" בניגון שמח,
וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בידו
הק' על הסטנדר.
לפני קריה"ת הסתובב בחזרה למקומו כשהס"ת
עדיין בדרך ופתח את החומש (שלא כרגיל
שמסתכל על הס"ת עד שמגיע לבימה),
וכשהס"ת הגיע לבימה – התיישב במקומו.
בקריה"ת נעמד כ"ק אדמו"ר שליט"א כשהגיע
הבעל קורא לפסוק שלפני עשרת הדברות,
והסתובב לצידו הימני של הסטנדר .במשך
הקריאה הביט בחומש ,ומפעם לפעם הסתכל
לעבר הס"ת .בגמר קריאת עשרת הדברות
הסתובב בחזרה והתיישב.
בקדושת "כתר" שרו (בקטע "כבודו מלא
עולם") בניגון "לכתחילה ַאריבער" ,וכ"ק
אדמו"ר שליט"א עודד את השירה וחזרו על
הקטע הידוע  3פעמים ,אך כשהש"ץ התחיל
את הניגון שוב בקטע הבא ("ממקומו הוא יפן")
לא עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א.

התוועדות שבת קודש
כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות בשעה
 )!( 1:55כשמעודד את שירת "דידן נצח".
אחרי ברכת בופה"ג ו"מזונות" שרו (כרגיל
לאחרונה) "עס קומט שוין די גאולה" ,וכ"ק
אדמו"ר שליט"א ענה "לחיים" לקהל ונתן
חתיכת מזונות לילדי שארף שי'.
באמצע הניגון ,החל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לעודד את השירה בשתי ידיו הק' בתנועות

קטע מהגהת כ”ק אדמו”ר על קונטרס “בך יברך ישראל”

בסיום הקטע הוסיף כ"ק אדמו"ר את תיבת "גלייך",
"שבזכות ובשכר נשים צדקניות כל היהודים יגאלו כבר מיד בגאולה האמיתית והשלימה"

חזקות ומהירות מאוד כו"כ פעמים ,ובהמשך
עודד שוב ביד א' מפעם לפעם.
בשיחה הראשונה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א
על ההבדל בין עשרת הדברות שבפרשת
יתרו לאלו שבפרשת ואתחנן ,והמשיך לבאר
את אופן העבודה ד"דירה בתחתונים".
בסיום השיחה התבטא אודות שנה זו שזוהי
שנת "נפלאות בכל" ,ועד לפלא הכי עיקרי
והכי חיוני והכי חשוב.
אחרי השיחה שרו "שובה ה'" ,וכ"ק אדמו"ר
שליט"א עודד את השירה כו"כ פעמים,
ובפרט בקטע הידוע שחזרו עליו כמה
פעמים.
את השיחה השני' פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א
בביאור ר"ת (נוספים) למילה "מיד" – "משה
ישראל דוד מלכא משיחא" ,והתחלתו בדור
של משה – "מי"ד" ר"ת "משה יהושע דורם".
בהמשך השיחה ,התבטא בביטויים מיוחדים
בנוגע ל" 770-בית חיינו שבבבל" ,באמרו
"בפרט לאור זה שעושים לאחרונה שיפוצים
ושיפורים עד כמה ששייך לעשות בעוה"ז
הגשמי ,בבית חיינו ,אשר לא רק שזהו בית
חיינו של כל היהודים הנמצאים כאן ,אלא של
בנ"י בכל קצוי תבל ,שחיותם היא מבית חיינו
שבבבל".
אחרי השיחה שרו "הוא
אלקינו" ,ובאמצע השירה
הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א
לר' משה שי' קוטלרסקי
לומר "לחיים" על כוס
גדולה.
שיחה השלישית פתח
בהוראה משם הרבנית
הצדקנית נ"ע ,שעל כאו"א
להשפיע לכל הפחות על
עשרה יהודים נוספים בכל
עניני תומ"צ ,ולהתחיל
מעשר כחות נפשו – השפעה
בכחות פנימיים ומקיפים.
כ"ק אדמו"ר שליט"א ביאר
את ההוראה מכל זה ש"חי'"
ענינה פנימיות ו"מושקא"
שענינה ריח מורה על
מקיף ,וקשור עם "ואלה
המשפטים אשר תשים
לפניהם" – "תשים" מלשון

סימה ואוצר ו"לפניהם" היינו לפנימיותם.
אח"כ דיבר אודות אריכות ימים ,ואמר
שהפירוש של "בן מאה כאילו עבר ובטל מן
העולם" אינו ח"ו היפך הטוב ,אלא אך ורק
באופן הטוב – שבטלים ההעלמות וההסתרים
("בטל מן העולם").
אחרי השיחה שרו ניגון שמחה.
בשיחה הרביעית חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א
על ההוראה הנ"ל והדגיש שהיא שייכת
לאנשים ,נשים וטף .כמו"כ הזכיר שהעבודה
צ"ל חדורה לא רק במקיפים של חי' ויחידה
אלא גם בעצם הנשמה שלמעלה משמות,
והורה לפרסם את המדובר גם לאלו שאינם
נוכחים כאן.
את החלק השני של השיחה אמר כ"ק אדמו"ר
שליט"א כשעיניו הק' עצומות וראשו הק'
מורכן.
אח"כ היתה חלוקת המשקה .הריל"ג העמיד
 11בקבוקים ,והסדר הי' כרגיל.
בתחילת החלוקה שרו "האדרת והאמונה"
בניגון הצרפתי ,בהמשך לסיום השיחה בה
הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות זה ,וכ"ק
אדמו"ר שליט"א עודד את השירה פעם א'
בידו הק'.

אחרי חלוקת המשקה התחיל
לשיר את ניגון ההקפות לאביו
הרלוי"צ ז"ל ,ומיד החל לעודד
את השירה כמה וכמה פעמים.
אח"כ פתח בשיחה ש"זה עתה
הכריזו אודות כינוס השלוחים
וכינוס השלוחות" וביאר את
עבודת השליחות דבני ובנות
ישראל בפרט ע"י הדלקת
נרות שבת קודש .הזכיר שהבת
מדליקה לפני האם ,כדי שזאת
תוכל לתקן את הנר.
בסיום אמר שלכל ילד וילדה צ"ל חומש,
סידור (עכ"פ 'מודה אני') ,קופת צדקה ותניא.
השיחה אמר בעיניים עצומות.
אחרי השיחה התחילו לשיר "שישו ושמחו
בשמחת הגאולה" ,ומיד הסתובב כ"ק
אדמו"ר שליט"א לימינו ושאל את הריל"ג:
באקומען?" (כל אלו שהיו
האבן שוין ַ
"אלע ָ
ַ
צריכים לקבל את בקבוקי המשקה כבר
קבלו ,והלה השיב בחיוב) ,ומיד התחיל כ"ק
אדמו"ר שליט"א בשיחה ששית (!) בה הזכיר
ע"ד השליחות הנ"ל באמרו שזהו תפקידו של
כל יהודי והמשיך ע"ד ההחלטה שכל אחד
יחליט בעצמו שהנה הוא עומד מוכן לביאת
משיח צדקנו וכו'.
אח"כ שתה מהכוס וטעם מה"מזונות" ,ומיד
פנה לעבר הש"ץ ר' משה שי' טלישבסקי
והורה לו לשיר "יה"ר  ..שיבנה ביהמ"ק"
ועודד את השירה כמה פעמים .אח"כ התחיל
ווא" ועודד את השירה
ניקא ָ
ַ
לשיר "ניעט ניעט
בחוזק ,בתנועות לא רגילות.
אח"כ הזכיר אודות אמירת ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה  3:45לערך.

זקני החסידים עומדים מאחורי הרבי בעת אמירת השיחה ,מפני העומס הרב ששרר בבית הכנסת

שנקראו על שמה צריכים להיות דוגמא
חיה של מעשיה .כן אמר כי ההסתלקות לא
פועלת חסרון ח"ו ,ואדרבה ,בכל שנה נפעלת
עלי' נעלית יותר.
מפני אפס המקום בבית הכנסת במשך
השיחה עמדו זקני החסידים מאחורי כ"ק
אדמו"ר שליט"א (מאחורי שולחן) במקום בו
עמדו גם בעת התפילה.

חלוקת קונטרס כ"ב שבט

"ונהרו אליו כל הגויים"  -בעת חלוקת הקונטרס

במנחה קראו בס"ת של משיח ,וכ"ק אדמו"ר
שליט"א עלה לשלישי .ב"שים שלום" עודד
את השירה בב' ידיו הק' על הסטנדר.
הכריזו תפילת מעריב לשעה  ,5:45וכ"ק
אדמו"ר שליט"א יצא מביהכ"נ בשעה 4:10
לערך כשמעודד את שירת ניגון ההקפות.
כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת מעריב
בזאל הקטן למעלה בשעה  5:40לערך.
ַ
הלילה ,כשעתיים אחרי צאת השבת ,הוגה
(לראשונה) ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א דף
ה"הוראות ונקודות" מההתוועדות ,היו"ל
ע"י "ועד הנחות התמימים" מיד לאחר צאת
השבת.

יום ראשון ,כ"א שבט
בתפילת שחרית (שהיתה במועד הקבוע),
עדיין הי' מונח הקובץ החדש בסידורו של
כ"ק אדמו"ר שליט"א .בשעה  1:20לערך יצא
כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה בג"ע
התחתון .חלוקת הדולרים ארכה מהשעה
 1:55עד .6:15
במשך היום פורסם כי הלילה לאחר תפילת
מעריב יחלק כ"ק אדמו"ר שליט"א קונטרס.
בסיום חלוקת הדולרים נודע שהחלוקה
תתקיים בזאל הגדול מיד לאחר תפילת
מעריב.
הציבור הזדרז לתפוס מקומות לקראת
התפילה על מנת שיוכל לשמוע את כ"ק
אדמו"ר שליט"א בעוברו לפני התיבה.
בד בבד החל בית הכנסת להתמלא בקהל
רב ביותר ,הורים וילדים ואפילו תינוקות,
לקראת החלוקה .עזרת הנשים עם הכניסה
מרחוב קינגסטון יועדה לבחורים ואנ"ש,
הוציאו את חלונות המחיצה לאפשר לראות
ולשמוע בקלות יותר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת מעריב
בשעה  7:05לקול שירה אדירה של "שובה
ה'" כשמעודד לאורך כל הדרך.
מפאת הקהל העצום הי' צורך בסדרנים
שהלכו לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א לפלס
מעבר (ע"ד הזמנים העמוסים בחודש תשרי).
כ"ק אדמו"ר שליט"א הלך מאוד באיטיות
בעוד אנשי "ועד המסדר" בקושי מצליחים
לפתוח "שביל" בין הקהל הרב.
בסידורו הי' מונח הקובץ החדש ,והפעם (כפי
שהוא מוכן לחלוקה)  -בתוך נרתיק פלסטיק.
כ"ק אדמו"ר שליט"א נגע בפרוכת כרגיל,
ולפני שניגש אל העמוד אמר לריל"ג" :מ'וועט
דאווענען"
נאכן ַ
ּפאר ווערטער ָ
רעדן ַא ָ
( -ידברו מספר מילים אחר התפילה) תוך
"נאכן
שמצביע לעבר הבימה ,וחזר והדגישָ :
דאווענען" .אח"כ ניגש לעמוד והתחיל "והוא
רחום"...
הפעם התפלל הקהל בקול רם לאור הוראת
כ"ק אדמו"ר שליט"א בש"פ בשלח שהתפילה
צ"ל בקול רם ובשירה ,אך העומדים באזור
הסמוך לכ"ק אדמו"ר שליט"א יכלו לשמוע
היטב את קולו הק'.
את תחילת הקטע "אהבת עולם" אמר כ"ק
אדמו"ר שליט"א בניגון מיוחד .ב"השכיבנו"
אמר כמעט את כל הקטע בקול רם עד הסוף.
בסיום התפילה אמר את המשניות והקדישים
מתוך הדפים המוגדלים כרגיל.
במשך התפילה הוכן הסטנדר שע"ג בימת
כ"ק אדמו"ר שליט"א לאמירת שיחה ,ולאחר
התפילה והכרזת הגבאי עלה על הבימה
וניגש לסטנדר ופתח בשיחה שארכה כ9-
דקות ונאמרה מתוך רצינות מיוחדת.
השיחה המיוחדת כללה התייחסות ליום
ההילולא הרביעי של הרבנית נ"ע .בין
הדברים אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א כי אלו

אחרי השיחה ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א
מהבימה וחילק לכאו"א "קובץ כ"ב שבט
 יארצייט  -הילולא הרביעי של הרבניתהצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע".
הקובץ הי' מונח בתוך נרתיק פלסטיק אליו
מצורף שטר של חמש דולר וחתיכת לעקאח
בתוך שקית ניילון.
[יש לציין שבשיחה המוגהת של כ"ב שבט
כ"ק אדמו"ר שליט"א הסביר ששלוש הדברים
שחילק הם כנגד שלושת העמודים דתורה
(הקובץ) ,עבודה ("לחמי לאשי" ,ודוגמתו -
לעקאח) ,וגמ"ח (צדקה) .ובמספר של חמש
 ר"ת של שמה הק' של הרבנית נ"ע].הקובץ הוא בן  64עמודים ובעטיפה ורודה,
ומכיל שיחות ומכתבים מכ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ וכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד מעלתן
של נשי ובנות ישראל תחיינה.
בשעה וחצי הראשונה של החלוקה עברו
הגברים שהיו בבית הכנסת .לאחר מכן עברו
ציבור הנשים במשך  3שעות ,ואח"כ שוב
האנשים.
במשך החלוקה הי' נראה כ"ק אדמו"ר שליט"א
מאוד בהתרוממות הרוח ("אויפגעלייגט")
וחייך לעבר רבים מהעוברים .כן עודד
בצורה בלתי רגילה את שירת הקהל בכמה
ניגונים ,ומפעם לפעם גם בב' ידיו הק' ביחד
בשמחה רבה ,ובפרט לקראת סיום החלוקה
(בניגונים" :ניעט ניעט"  -עודד בב' ידיו [יש
לציין שניגון זה קשור לרבנית נ"ע כידוע],
"האדרת והאמונה" במארש הצרפתי" ,כי
אלקים יושיע ציון"" ,שובה ה'" ועוד) .המחזה
הזכיר את חלוקת "כוס של ברכה".
לכמה מהשלוחים ועסקנים נתן קובץ נוסף
באומרו שזה בשביל פעולותיהם או מקום
מגורם.
למר אלי קולאס (חבר כנסת לשעבר בארץ
הקודש) הניף ידו הק' לשלום ,וכן לכמה
ילדים נפנף בידו הק' לשלום .את הרב קורץ
לאנגע צייט ניט
שאל" :ס'איז אלץ בסדר? ַא ַ
געזען" -( .הכל בסדר? זמן ארוך לא רואים).
עברו שני ילדים ואמרו "יחי המלך" וכ"ק
אדמו"ר שליט"א ענה" :אמן" מתוך חיוך רחב,
וואנט משיח
וכך גם לכמה וכמה שאמרו "ווי ָ
נאו" וכיו"ב .עידוד מיוחד היה כשעברו :הילד
שארף; ר' עוזיאל חזנוב; ר' יוסי פיאמנטה;
מר צ'אצ'קס וצ'ארלי.

כפי שהי' ביו"ד שבט ,במשך הלילה נכחו
ב 770-צלמי טלוויזי' שעובדים ביחד עם מר
יוסף מרדכי הלוי ("דז'ערי") שי' לוין (המגיש
של מעמד "פרסומי ניסא" העולמי שהתקיים
בנר ראשון של חנוכה השתא) על תוכנית
מיוחדת לכבוד יום הבהיר י"א ניסן הבעל"ט
(וכן במשך היום למחרת) .ע"פ השמועה
צלמים אלו קבלו הסכמת כ"ק אדמו"ר
שליט"א לעמוד ולצלם בקרבת מקום ממש
במשך זמן התפילות והחלוקה.
אחרי סיום החלוקה נערכה ב 770-מסיבת
סיום הש"ס שנלמד ע"י שלוחי כ"ק אדמו"ר
שליט"א בכל העולם לקראת יום ההילולא.
אח"כ ישבו כמה מהשלוחים להתוועד עד
אור הבוקר.
בין היושבים היו מחשובי השלוחים ,ראשי
ישיבות ,אנ"ש והתמימים .ראשי המדברים
היו :ר' לייבל רסקין שדיבר על ההכנות לי"א
ניסן שנת הצדי"ק ,ר' נתן גורארי' שהבהיר
בתוקף כי גם על התמימים שבדורנו לעשות
את כל הענינים שנתבעו מתלמידי התמימים
מאז ומתמיד ,ר' שמעון לזרוב שדיבר בדרכו
המיוחדת על מהותה של התוועדות חסידית,
ועוד.
יצויין כי ההתוועדות שודרה בשידור חי
ומאות שלוחים בכל העולם יכלו להשתתף
בה.

יום שני ,כ"ב שבט
הרביעי של הרבנית הצדקנית
יארצייט  -הילולא נ"ע

בעת תפילת שחרית ביום כ"ב שבט

באמצע החלוקה הי' קצת רעש וחוסר סדר.
כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל כשמראה בידו
מאכן קיין סדר?"-( .לא
הק'" :מ'קען ניט ַ
יכולים לעשות סדר?).
עברה ילדה קטנה ואמרה ששמה חי' מושקא.
ואמר לה כ"ק אדמו"ר שליט"א" :חי' ,זאלסטו
לעבן מיט געזונטער יארן" [-חי' ,שתחיי
לאורך ימים מתוך שנים בריאות].
לקראת סיום החלוקה מסר ר' לייבל זאיאנץ
ביחד עם ר' זלמן חאנין ור' שלום יעקבסון
שלוש עותקים (קטנים) של מהדורות חדשות
של ספר התניא .כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך
אליהם בחיוך רחב ובמאור פנים ואמר" :ישר
כח אויף דער תניא'ס" ונתן לכ"א מהם עוד
קובץ.
בסוף החלוקה לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א
קובץ (בהוספה לקובץ שכבר הי' מונח
בסידור) והניחו עם הסידור וספרי התניא
הנ"ל.
בצאתו הביט לעבר ניירות שהיו על הרצפה

והמתין עד שהרימו אותם.
כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא מבית הכנסת בשעה
 ,12:30ובדרכו חילק לעוד כמה שהגיעו זה
עתה .כשיצא עודד את שירת "שובה ה'" בידו
הק' .החלוקה ארכה כ 5-שעות ,בין השעות
 ,12:30 - 7:30וכ"ק אדמו"ר שליט"א חילק
כ 11,000-קונטרסים!
מספר כה עצום של קונטרסים שחולקו ע"י
כ"ק אדמו"ר שליט"א לא הי' עוד מיו"ד שבט
תש"נ ( -יובל הארבעים לנשיאות) ,אז גם
ארכה החלוקה למשך חמש שעות.
אחרי כמה שעות אזלו כל אלפי חתיכות
הלעקאח שהכינו מראש ,ו"ועד המסדר"
הוזקק להכניס שקיות עם עוגיות שוקולד,
אותם חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א לשאר
הקהל...
(יש להעיר שביחד עם חלוקת הדולרים במשך
היום כרגיל ,עמד כ"ק אדמו"ר שליט"א כ9-
שעות ו 20-דקות בעת החלוקות!).

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית
בשעה  10:05כשמעודד את שירת "שובה
ה'" ,נגע בפרוכת וניגש לעמוד התפילה
והתחיל "וכן שני כתובים".
בסיום התפילה הכריז הגבאי על מועד
תפילת מנחה " -כשיהיו מוכנים" ,וכ"ק
אדמו"ר שליט"א יצא מביה"כ בשעה 11:08
כשמעודד את שירת "ניעט ניעט".
יצויין כי התפילה שודרה בוידיאו בזאל הקטן
למעלה ,עבור אלו שרצו לעקוב ולהאזין
מקרוב לתפילתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.
בשעה  1:45נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א
למקוה .כשיצא חילק מטבעות לצדקה
לכל אלו שעמדו שם ,וכן הבחין בצלם מר
שלמה וישינסקי שעמד וצילם בצד השני
של המכונית ונפנף בידו הק' לשלום והרים
את ידו הק' כשמטבע בתוכה וסימן לו
לבוא ולקבלה .הנ"ל רץ לקבל את המטבע
וכ"ק אדמ"ר שליט"א נתנו לו ועוד מטבע
נוסף באומרו בחיוך (ברוסית) "זהו עבור
כל מאמציך ,ועבור זה שהנך רץ וממהר כל
הזמן"...
לאוהל נסע בשעה  2:55לערך וכשיצא חילק
מטבעות לצדקה למזכירים ולאלו שעמדו
שם.

מהאוהל חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה
 ,6:35ולאחרי כ 10-דקות נכנס לתפילות
מנחה ומעריב כשמעודד את שירת "שובה
ה'".
כ"ק אדמו"ר שליט"א נגע בפרוכת כרגיל ומיד
ניגש לעמוד והתחיל "אשרי" .בחזרת הש"ץ
אמר (ובפרט את "קדושה") בקול ובהטעמה.
אחרי מנחה עלה על הבימה למקומו לתפילת
מעריב ,ולפני קדיש בתרא הסתובב והביט על
הרמקול כסימן לשיחה .הסטענדר הוכן מיד,
ובאמצע הקדיש ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א
ואחרי הכרזת הגבאי פתח בשיחה.
השיחה ארכה כרבע שעה ,ותוכנה הי' אודות
המעלה של אחד עשר לגבי עשר והשייכות
להגאולה ולתאריך כ"ב שבט וכו' .כמו כן
הזכיר אודות הכתר האמיתי של מלכות א"ס,
כולל גם כפי שהכתר נמשך במלכות בית
דוד שהיא מלכות נצחית כתוכן המזמורים
פ"ט וצדי"ק שבתהילים .אחרי השיחה כשירד
מהבימה והגיע ליד שולחן החלוקה התחיל

לדבר (כפי שהי' כבר כו"כ פעמים בחודשים
האחרונים)" :מען גייט איצטער צו דולר'ן,
פארבונדן מיט כפליים לתושי'
דאס איז ַ
וואס ָ
ָ
ביז לתושי' האמיתית בגאולה האמיתית
והשלימה" [ניגשים כעת ל(חלוקת) דולרים
זה קשור עם כפליים לתושי' עד לתושי'
האמיתית בגאולה האמיתית והשלימה].
אח"כ חילק לכאו"א שני דולרים לצדקה.
בעת החלוקה ,כששרו את המארש הצרפתי
("האדרת והאמונה") ו"ניעט ניעט" עודד כ"ק
אדמו"ר שליט"א את השירה בעוז.
חלוקת הדולרים ארכה כ 25-דקות .בסיום
החלוקה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א ב'
דולרים לסידור ,חילק לעוד א' שהגיע
ויצא מביה"כ כשמעודד את שירת המארש
הצרפתי בחוזק גם לכיוון העומדים על
הבימה מאחוריו.
הלילה התקיימה התוועדות חסידים לרגל
כ"ב שבט ,ולרגל סיום ספר הפלאה והתחלת
ספר זרעים ברמב"ם שנמשכה שעות ארוכות.

יום שלישי ,כ"ג שבט
תפילת שחרית היתה כרגיל במועד הקבוע,
ובצאתו בירך כ"ק אדמו"ר שליט"א נוסעים.
לפני שיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מג"ע
התחתון לתפילת מנחה נתן את הסידור לחתן,
וכן נתן לו ולמשפחתו מטבעות לצדקה.
בכניסתו לביהכ"נ עודד את שירת "עס קומט
שוין די גאולה" .בידו השמאלית היו עדיין
כמה מטבעות ואחזם עד שהגיע למקומו ואז
הכניסם לכיסו.
לפני קדיש בתרא סימן לחלוקת דולרים .לא
היו במקום דולרים ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א
המתין מעט ליד שולחן החלוקה עד שהגיעו
הגארטעל.
הדולרים ,ובינתיים סידר את ַ
כעבור  20שניות הגיע הריל"ג עם הדולרים,
וכ"ק אדמו"ר שליט"א חילק לכאו"א דולר א'
לצדקה במשך כ 10-דקות.
בסיום החלוקה הכניס דולר א' לסידור ,חילק
למזכירים ויצא מביה"כ כשמעודד את שירת
ווא" בחוזק לכל עבר.
ניקא ָ
ַ
"ניעט ניעט
בצאתו בירך נוסעים .גם למעלה עמדו
"פארט
ָ
שלוחות הנוסעות היום ,ובירכן
געזונטערהייט ,בשורות טובות ,הצלחה
רבה".
לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר
שליט"א בשעה  ,6:50כשמעודד או שירת
"פרזות תשב".
בסיום התפילה בירך נוסעים.

יום רביעי ,כ"ד שבט

בעת קריאת התורה ביום כ"ב שבט .ניתן להבחין בקונטרס שחולק אמש מבצבץ בסוף סידורו של הרבי

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת
שחרית בשעה  10:25לערך .בסיום
התפילה המתינו נוסעים רבים לקבל את
ברכת הנסיעה ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א
בירכם בנוסח הרגיל לאורך הדרך עד
צאתו מבית הכנסת.
לפני שיצא מג"ע התחתון לתפילת מנחה,
נתן את הסידור לחתן שמתחתן הלילה
ובירכו ואת כל בני משפחתו ,וכן נתן
לכ"א מהם מטבע לצדקה .בצאתו חילק
מטבעות לצדקה לילדים שעמדו שם,
ובכניסתו לביהכ"נ הניח מטבע בקופת
צדקה שהיתה מונחת על א' השולחנות
הארוכים.
אחרי התפילה המתין ליד המעלית למטה
ר' לייבל זאיאנץ עם משפחתו ,והגיש
לכ"ק אדמו"ר שליט"א שלוש מהדורות
חדשות של ספר התניא.
כ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו בבשו"ט
ונתן לו ובני משפחתו מטבע של "ניקל"
לצדקה .בצאתו מהמעלית למעלה בירך
נוסעות.
בשעה  6:50לערך נכנס כ"ק אדמו"ר
שליט"א לתפילת מעריב ,כשמעודד את
שירת "דידן נצח" .לפני שהגיע לסטנדר -

עודד לפתע פ"א בחוזק.
בתחילת קדיש בתרא הסתובב לעבר
הסטנדר השני כסימן על שיחה (זו הפעם
השלישית (!) בשבוע זה שזוכים לשיחת
קודש!) ,ומיד הכינו את הסטנדר ,אחרי
הכרזת הגבאי ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א
ופתח בשיחת קודש.
דאך
את השיחה פתח במילים" :ס'איז ָ
פותחין בברכה  -די ברכה פון גאולה
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש
ממש ממש!" ,והמשיך לדבר אודות ביאת
המשיח תיכף ומיד ממש והקשר לפרשיות
של ימים אלו .השיחה ארכה כחמש דקות
ובמהלכה דיבר על כך שהגאולה קרובה
ביותר ,מכיון שכבר כלו כל הקיצין כפי
שכבר פסק נשיא דורנו וגם הי' פסק דין
של רבנים לפני כמה שנים בענין זה.
בסיום דיבר בקשר למילוי השליחות של כל
יהודי שזה מביא את הגאולה.
יש לציין שסגנון הדברים הי' מיוחד ,וגרם
להתעוררות והתרגשות .השיחה ארכה קרוב
ל 5-דקות ,ואחרי' ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א
מהבימה וחילק לכאו"א שטר א' של דולר
לצדקה.
במשך החלוקה עודד את שירת "שישו
ושמחו בשמחת הגאולה" מפעם לפעם בידו
הימנית הק' ,ובפרט לעבר הילדים שקיבלו.
כמו"כ עודד בחוזק רב בידו השני' כשניגנו
"שובה ה'" .החלוקה ארכה כ 10-דקות,
ובסיומה הניח דולר בסוף סידורו ,חילק
לעוד כמה ולמזכירים ,ואח"כ הניח עוד דולר
בסידורו וניגש לפרוכת כרגיל .כשכבר הגיע
ליד הפרוכת ,הכריז הגבאי אודות התוועדות
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לכ”ב
הגהת כ”ק אדמו”ר על דף שער של סדר לימוד משניות
שבטהרבנית
לע"נ
משניות
הגהה על דף השער של קובץ סדר לימוד משניות
לכ"ב שבט ,בו הי' כתוב "כ"ב שבט תשנ"ב –
יארצייט הילולא הרביעי .שנת חמשת אלפים
שבע מאות חמישים ואחת לבריאה".
הקובץ הוכנס לרבי ביום כ"ב שבט לפני תפלת
שחרית ,ובמשך היום יצא המענה:
כ"ק אדמו"ר הקיף תיבת "ואחת" וכתב!? :
ליתקן בחותם גומי
מהיר
הגהה על דף השער דקובץ סדר לימוד משניות לכ"ב שבט ,בו הי' כתוב
"כ"ב שבט תשנ"ב – יארצייט הילולא הרביעי .שנת חמשת אלפים שבע
וכ"ק מאות חמישים ואחת לבריאה".

חסידים הלילה ב 770-בשעה ,9:30
אדמו"ר שליט"א הביט לעברו והמשיך
בפרוכת לכמה שניות כשמקשיב להכרזה,
ואז פנה ויצא מביהכ"נ כשמעודד את שירת כ"ק אדמו"ר שליט"א הקיף תיבת "ואחת" וכתב:
"שובה ה'" בידו הק' ,ופנה ועודד גם לעבר ?!
העומדים על הבימה.
בחותם גומי
מענות קודש מכ"ק אדמו"ר בקשר עם כ"ב
ליתקן להלן

ואחז הקובץ הוכנס ע"י הת' לוי יצחק אזימאוו והת' שלמה הומינר בבוקר כ"ב
שבט לפני תפלת שחרית ,ובמשך היום יצא המענה:

מענות

מיד אחרי שיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מהיר שבט תשנ"ב:
במענה להודעת ר' חיים שאול ברוק על-דבר
מביה"כ ,פרצו כולם מתוך התרגשות בשירה
הפצת המאמר דכ"ב שבט והשיחה ע"ד נשי
וריקודים למשך דקות ארוכות בהמשך
ובנות ישראל ענה כ"ק אדמו"ר:
לשיחה הנפלאה.
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה
בהמשך לשיחת הקודש המופלאה שזכינו
אזכיר על הציון

לשמוע מכ"ק אדמו"ר שליט"א הערב ,החליטו
כמה אברכים נמרצים לארגן התוועדות
חסידים  -עלי' הוכרז טרם צאת כ"ק אדמו"ר
שליט"א מביה"כ כנ"ל .בתחילת ההתוועדות
הושמעה הקלטת השיחה הטרי'■ .

במהלך כינוס השלוחות נעמדו השלוחות בחצר בנין  770לתמונה הכללית.
כשהכניס הרב יהודה קרינסקי את התמונה לכ"ק אדמו"ר ענה:
נת' ות"ח ת"ח
בהכתבה דהתמונה כדאי להוסיף שתליט"א או תחיינה
בהמשך נדפסה התמונה בספר השלוחים

בשיחת ש"פ יתרו כ"ב שבט תש"נ ,עורר כ"ק
אדמו"ר על הוספה בצדקה בקשר עם יום
היארצייט ,ומה טוב – במספר  ,470גימטריא
דשם הרבנית נ"ע.
מענה לר' חנינא משולם הכהן שפערלין שכתב
בכ"ב שבט תשנ"ב:
"הנני נותן בזה סכום של  470דולר – בגי'
על השם ,לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית חי'
מושקא ע"ה" (וכתב שמו ושמות בני ביתו).
וגדול זכות צדקה בכלל ובפרט וכו'.

לזכות
החתן הרה"ת אברהם משה
והכלה מ' שיינא חוה
שיחיו
דייס
לרגל נישואיהם בשעטו"מ
ח' שבט ה'תשע"ט
יה"ר שיזכו להקים בית נאמן בישראל -
בית חב"ד  -לנחת רוח כ"ק אדמו"ר

ּבית חיינו

להקדשות ותרומות ניתן לפנות ל-
BeitChayeinu@gmail.com

מוקדש לחיזוק ההתקשרות לנשיא דורנו
כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

נא לשמור על קדושת הגליון

