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III

ב״ה. 

פתח דבר 

ב״ג  עם  שי׳  יוסף  שמואל  מ׳  הרב  התמים  החתן  צאצאינו  כלולת  ליום  טוב,  לזכרון 

הכלה המהוללה מ׳ דבורה תחי׳, הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב 

ומרחוק, בתשורה זו – קובץ ״חנוכה בליובאוויטש – תשמ״ח-תשנ״ג״. 

חג  מימי  לאידך,  ואותנטיים  מחד,  מפורטים  יומנים  לערוך  מאמץ  נעשה  זה  בקובץ 

זכינו  החנוכה אצל כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, בשנים האחרונות (לעת עתה) בהן 

״ויהי בשלשים שנה״, ועד שנת תשנ״ג – לפני  לראותו בעיני בשר, החל משנת תשמ״ח – 

חצי יובל. 

נוספו  מקומות  ובהרבה  בשעתם1,  שנכתבו  יומנים  מספר  שילוב  ע״י  נערך  יומן  כל 

פרטים ע״פ הנראה בקטעי וידיאו, וכן מההנחות של ההתוועדויות והשיחות. אעפ״כ, נעשה 

מאמץ לשמור על הסגנון הייחודי בו נכתבו הדברים בשעתם, ורק שיפרנו בכמה מקומות את 

הניסוח ותרגמנו ביטויים מסויימים ללה״ק וכיו״ב. 

נוספו תמונות של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א מהתאריכים המצויינים  כמו״כ 

ביומנים [תודתנו נתונה למערכת ״רבי דרייו״ על שהמציאו לידינו התמונות מחנוכה תשנ״ג]. 

חשוב לציין, כי הרבה מהחומר שבספר זה מתפרסם כאן לראשונה. 

כמו״כ ראוי לציין כי קובץ זה הוא מעין ״תדפיס״ מסדרת ״דברי משיח״, הכוללת את 

שיחות הבלתי-מוגהות, ר״ד מ״יחידות״ וחלוקות הדולרים לצדקה ושאר זמנים, ויומן אירועי 

״בית חיינו״ – על סדר השנים2, והיומנים שבקובץ זה הופיעו או עתידים להופיע אי״ה גם 

בסדרה הנ״ל. 

 *

מבין שלל השיחות שנאמרו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א במשך השנים תש״י-

תשנ״ב (ולפני כן), ת״ל זכינו שרובן ככולן נשמרו על הכתב או בהקלטה. אולם, עדיין ישנן 

ריבוי שיחות שטרם ראו אור מעולם, ובזה בקשתנו שטוחה כלפי ציבור אנ״ש והתמימים: 

אנא, מי שבידיו הנחות ורשימות משיחות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, וכן ר״ד בעת 

חלוקת השטרות לצדקה או ״יחידות״ וכיו״ב, ויומנים מ״בית חיינו״, שיואיל לשלחן למערכת 

״המכון להפצת תורתו של משיח״, ע״מ שיוכלו לזכות בהן את הרבים. 

המלאה  בהתגלותו  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ממש  ומיד  תיכף  שנזכה  רצון  ויהי 

והמושלמת של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א. ויחזק השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות 

יומן שנת  ׳הקהל׳ תשמ״ח״.  ״יומן שנת  ומספר   ,5 גיליון  (תשמ״ח)  חיינו״  נלקט מ״בית  יומן שנת תשמ״ח   (1
תשמ״ט נלקט מכפר חב״ד גיליונות 360-361, ומיומן פרטי מא׳ התמימים דקבוצה תשמ״ט. יומן שנת תש״נ נלקט מיומן 
ניסים בבית  יומנו של ר׳ ש.ז.ה. (נדפס בס׳ ״שנת  ַא שיחה״ מס׳ 13-16, ״בית חיינו״ (תש״נ) גיליונות 20-21,  ״פַאקס 
חיינו״), ומכתב א׳ התמימים אודות מעמד ״פרסומי ניסא״ העולמי. יומני תנש״א-תשנ״ב נדפסו בסדרת ״דברי משיח״ 
(וש״נ המקורות). יומן שנת תשנ״ג נלקט מיומן ״בית משיח 770״ מס׳ 27-28, יומן ״פַאקס ַא שיחה״ (תשנ״ג) מס׳ 8-9, 

ו״בית חיינו״ (״כפר חב״ד״) גיליונות 167-168 (553-554). 

2) ע״ע הופיעו: דברי משיח תנש״א כרכים א-ד (מתוך ה׳); דברי משיח תשנ״ב (ג׳ חלקים). 



IV חנוכה בליובאוויטש

חסידיו  תלמידיו,  נחת משלוחיו,  הרבה  ויראה  נצחיים,  וחיים  ונעימות  טובות  ושנים  ימים 

ומכלל ישראל, וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה ונחת, ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות 

לארצנו הקדושה, ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העולם 

כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה 

לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

בשמחה ובברכה, 

משפחות גרנובטר-דזייקאבס 
ימות המשיח, 

א׳ כ״ב כסלו, ה׳תשע״ח (הי׳ תהא שנת חירות עצמות), 

קט״ו שנה לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ברוקלין, נ.י. 
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• יום שלישי, כ״ד כסלו, 
ערב חנוכה •

לאוהל  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

ב״יחידות״  אמש  בשיחתו  שרמז  (וכפי 

לאורחים). 

הבימה  בזריזות  הוקמה  שובו,  טרם 

(זהו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  של  במקומו 

חידוש של שנה זו – שהיא מוקמת כבר 

מנורת  הועמדה  ולצידה  החג),  בתחילת 

החנוכה הגדולה והמפוארת. 

מהאוהל,  חזרתו  לאחר  מספר  דקות 

לתפילות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס 

שהי׳  הגדול,  בביהכ״נ  ומעריב  מנחה 

מלא מפה לפה מהמון אנ״ש, התמימים 

נר  בהדלקת  להיות  שבאו  ואורחים 

ראשון במחיצת כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חילק  בדרכו 

מטבעות לילדים. בעקבות ריבוי הילדים 

כ״י, התארכה החלוקה כחמש דקות. 

לרגע  הסתובב  לבימה,  עלותו  לפני 

שיחה  שיאמר  לו  והודיע  הריל״ג,  אל 

לבימתו,  עלה  אח״כ  התפילה.  אחרי 

כשמעודד בידו הק׳ את שירת ״עד מתי״. 

מעריב)  (דתפילת  ״עלינו״  לפני 

הדליק החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי את 

המנורה. כ״ק אדמו״ר שליט״א הסתובב 

ונשען במרפקו הימני הק׳ על הסטנדר, 

כשפניו הק׳ פונות כלפי המנורה. 

הקהל  החל  להדליק,  הנ״ל  כשסיים 

אדמו״ר  כ״ק  הללו״.  ״הנרות  לנגן 

הסתובב  ואז  בחזרה,  הסתובב  שליט״א 

ונעמד  הסידור)  את  גם  שמסובב  (תוך 

ל״הנרות  בסידור  דפדף  הסטנדר,  לימין 

הללו״, ונעמד שעון על הסטנדר כשפניו 

הק׳ פונות באלכסון לעבר הקהל. 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  הניגון  במהלך 

ובקהל,  במנורה  חליפות  שליט״א 

כשסוקר במבטו הק׳ את כל הקהל. בכמה 

חלקים מהניגון ניגן בעצמו בלחש. ב״על 

המנורה,  על  ארוך  במבט  הביט  ניסיך״ 

פעמים  שש  התנועה  על  שחזרו  ואחרי 

הק׳  השמאלית  בידו  לעודד  החל    –

חזרה  שמסתובב  כדי  תוך  השירה  את 

למקומו, וחזרו על הקטע עוד ב׳ פעמים. 

כ״ק  סגר  בתרא  קדיש  באמצע 

מכיון  סידורו.  את  שליט״א  אדמו״ר 

פתאומית,  היתה  השיחה  על  שההודעה 

שיחה)  כל  לפני  (בד״כ  העומד  הסטנדר 

לכיוון הקהל – לא הי׳, והריל״ג, בעזרת 

הסטנדר  את  הרימו  המסדר״,  ״ועד 

שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  התפלל  שעליו 

וכיוונו אותו לקהל. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א ניגש לסטנדר, 

שארכה  בשיחה  פתח   – הקדיש  ובסיום 

26 וחצי דקות. 

חובת  את  ביאר  השיחה  בתחילת 

שפירושה  ההלכה,  לפי  ניסא״  ״פרסומי 

יש  אבל  ״הלל״.  ולומר  נרות  להדליק 

מקום לומר כי אף הדיבור בציבור אודות 

אצל  אמנם  זה.  בכלל  הוא  הרי  חנוכה, 

כך,  שנהגו  מצינו  לא  נשיאינו  רבותינו 

בביתם  נרות  מדליקים  היו   – ואדרבה 

קהל,  מתאסף  כאשר  אעפ״כ,  בצינעא, 

ומחכים ש״פלוני בן פלוני״ יאמר דברים 

תמוה  זה  יהי׳  חנוכה,  בעניני  חדשים 

מאוד אם לא יאמר... 

ההוראה  את  ביאר  מכן  לאחר 

מיוחד  ענין  יש  שבזה  התורה,  מקריאת 

הראשון  ביום  מחברו:  ושונה  יום  בכל 

חנוכה תשמ״ח 
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בן  נחשון  יהודה  שבט  נשיא  הקריב 
לים סוף,  עמינדב, שהי׳ הראשון שקפץ 
ועי״ז נקרע הים. כלומר, ענינו של נחשון 
יהודה  וכמו  הנפש,  מסירת  ענין  הוא 
 – בנימין  על  נפשו  שמסר  השבט,  אבי 
״ויגש אליו יהודה״. והלימוד מזה – שיש 
בעניני  נפש  במסירת  מעתה  להוסיף 
המסירת  על  נוסף  ו״תורתך״,  ״רצונך״ 

נפש בכלל בכל ימות השנה. 

את  הריל״ג  שאל  השיחה,  סיום  עם 
כ״ק אדמו״ר שליט״א האם יחלק דולרים 
שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  לכאו״א,  בעצמו 
לרמקול  חזרה  ופנה  בשלילה,  השיב 
ואמר (בקול רם): ״דורך די טַאנקיסטים! 

כאמור וגם פשוט״1. 

אח״כ סידר כ״ק אדמו״ר שליט״א את 
הגַארטל וירד מהבימה, וליד שולחן קטן 
חילק   – הקודש  לארון  בסמוך  שהוצב 

דולרים לצדקה ע״י הטנקיסטים. 

לערך,  דקות  וחצי   3 ארכה  החלוקה 
אדמו״ר  כ״ק  יצא   ,7:10 בשעה  ואחרי׳, 
שירת  את  כשמעודד  מביהכ״נ  שליט״א 

״על ניסיך״, ועלה לחדרו הק׳. 

לביתו,  נסע  דקות  מספר  כעבור 
שעליהם  מכוניות  מספר  כאשר 
כ״ק  את  ליוו  פאר  מנורת  התנוססה 

אדמו״ר שליט״א. 

ימי  שמונת  ובכל  מהלילה,  החל 
החנוכה, יצאו מהשכונה ״חוליות״ רבות 
תושבי  ואנ״ש  התמימים  תלמידי  של 
החנוכה  חג  נס  את  לפרסם   – השכונה 
ברחבי ניו יורק, ולהביא את שמחת החג 

לכל מקום ומקום. 

יציאתה,  לפני  צויידה,  חולי׳  כל 
במנורות ובחומר הסברה – בכמה שפות 

1) = ״ע״י הטנקיסטים! כאמור וגם פשוט״. 

– על מהות החג והמצוות הקשורות בו. 

למעלה מ-70 מכוניות פרטיות ושכורות 

על  כאשר,  זה,  חשוב  למבצע  התגייסו 

כל רכב מתנוססת מנורה ולידה מגביר-

שירים  בקעו  שמתוכו  עוצמה,  רב  קול 

חסידיים שמחים ששילהבו את האוירה 

המיוחדת. 

שכר  העולמי  שצא״ח  לציין,  יש 

שמונת  לכל  טנקי-מצוות  כ-6  השנה 

את  והביא  שהרחיב  דבר   – החנוכה  ימי 

רחבים  במימדים  החנוכה  נס  פרסום 

ומסועפים יחד. 

• יום רביעי, כ״ה כסלו – 
א׳ דחנוכה •

בכל  (וכן  בבוקר  הצדקה  בחלוקת 

ימי חנוכה), נעמד כ״ק אדמו״ר שליט״א 

בפתח ג״ע התחתון, והילדים עברו לפניו 

וקיבלו מטבע לצדקה; כל מי שקיבל יצא 

מהדלת האחורית של ג״ע התחתון. 

שי׳  זלמן  שניאור  הרב  נכנס  היום 

גורארי׳ אל כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   3:30 בשעה 

הבימה  ליד  מנחה.  לתפילת  שליט״א 

אדמו״ר  וכ״ק  רבים,  ילדים  הצטופפו 

שליט״א חילק לכולם מטבעות לצדקה, 

ניגון  שירת  את  עודד  לבימה  ובעלותו 

הק׳  הימנית  בידו  דשמח״ת  שמחה 

לאחר  וגם  ביותר,  נמרצות  בתנועות 

כמה  לעודד  המשיך  למקומו  שהגיע 

פעמים בידו השמאלית הק׳ על הסטנדר. 

משה  ר׳  החזן  הדליק  ״עלינו״  לפני 

בעת  דחנוכה.  ב׳  נר  את  טלישבסקי  שי׳ 

כ״ק  עמד  הללו״,  ״הנרות  הקהל  שניגן 

אדמו״ר שליט״א בצד הסטנדר כאתמול, 

וכן  הקהל,  את  הק׳  במבטו  סקר  ושוב 



3יומן חנוכה תשמ"ח 

הביט חליפות במנורה ובסידור. במילים 

״ע״י כהניך הקדושים״, הכה כמה פעמים 

הימנית  ידו  על  השמאלית  ידו  באצבע 

לפי קצב הניגון. 

כ״ק  עצם  ניסיך״,  ל״על  כשהגיעו 

ורחש  הק׳  עיניו  את  שליט״א  אדמו״ר 

בשפתיו הק׳ (נראה ששר עם הקהל ״על 

התנועה  על  שחזרו  ואחרי  וכו׳״),  ניסיך 

עיניו  את  לפתע  פתח   – פעמים  חמש 

השמאלית  בידו  השירה  את  ועודד  הק׳ 

המנורה,  על  כשמביט  ועוד  עוד  הק׳ 

והסתובב חזרה למקומו (סה״כ חזרו על 

התנועה שבע פעמים). 

כ״ק  נטל  בתרא  קדיש  סיום  לקראת 

אדמו״ר שליט״א את סידורו ופנה לעבר 

מראש),  הוכן  (שהפעם  השני  הסטנדר 

ועם סיום הקדיש פתח בשיחה שארכה 

35 דקות ו-40 שניות. 

מכיון  כי  אמר  השיחה  בתחילת 

שכבר  מובן  נרות,  שני  הדליקו  שכבר 

היום  של  וההוראה  הפעולה  מתחילה 

השני, ומהיום נוסף דבר חדש – שלמרות 

אעפ״כ  ליום״,  אחד  ״נשיא  שהקריבו 

וממילא  נשיאים,  שני  בתורה  קוראים 

וגם  מהם,  אחד  מכל  הוראה  ללמוד  יש 

מהצטרופתם יחד. 

״יששכר   – יששכר  של  ענינו 

באוהליך״. ולא שבט יששכר בלבד, אלא 

כל לומדי התורה נקראו בשם ״יששכר״, 

ההבהלה  כידוע  בזה,  מחוייב  יהודי  וכל 

בתניא)  בפ״א  (כמובא  חז״ל  בדברי 

בתורה  לעסוק  לו  שאפשר  מי  בענין 

חנוכה,  מימי  ההוראה  וזו  עוסק.  ואינו 

תורתך  ״להשכיחם  הגזירה  היתה  בהם 

להוסיף   – רצונך״  מחוקי  ולהעבירם 

זה דבר חדש  בלימוד התורה, כאילו הי׳ 

ממש. 

אדמו״ר  כ״ק  ירד  השיחה,  סיום  עם 

של  חבילות  וחילק  מהבימה  שליט״א 

דולרים לטנקיסטים (כאתמול). 

כ״ק  החל  מביהכ״נ,  צאתו  טרם 

אדמו״ר שליט״א לנגן ״על ניסיך״, ויצא 

מביהכ״נ בשעה 4:24 כשמעודד בידו הק׳ 

את השירה. 

לחדרו,  שעלה  לאחר  מספר  דקות 

נסע כ״ק אדמו״ר שליט״א מביתו. כעבור 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חזר  שעה  כחצי 

ל-770, ויצא לתפילת מעריב. 

בסיום התפילה, בדרכו לחדרו, בירך 

הנוסעים  את  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

בנסיעה טובה ובשמיעת בשורות טובות. 

• יום חמישי, כ״ו כסלו – 
ב׳ דחנוכה •

לאוהל,  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

מנחה  לתפילות  יצא  שובו,  עם  ומיד 

מטבעות  חילק  למקומו  בדרכו  ומעריב. 

לצדקה, ובעלותו לבימה עודד בידו הק׳ 

גדולות  בתנועות  ניסיך״  ״על  שירת  את 

וחזקות. 

משה  ר׳  החזן  הדליק  ״עלינו״  לפני 

שי׳ טלישבסקי את נר ג׳ דחנוכה. במשך 

אדמו״ר  כ״ק  עצם  הללו״  ״הנרות  ניגון 

מורכן  הק׳  כשראשו  עיניו  את  שליט״א 

לקצב  קלות  והניד  מטה,  כלפי  מעט 

הניגון. מפעם לפעם פתח את עיניו הק׳, 

אבל לא הביט לעבר הקהל אלא רק על 

המנורה, ושוב חזר ועצמן. 

הסתובב  ניסיך״,  ל״על  כשהגיעו 

הביט  ואח״כ  המנורה,  לעבר  והביט 

הק׳  באצבעותיו  כשמונה  בסידור  שוב 

הקודמים,  בימים  גם  הי׳  שכן  (ולהעיר 

יותר  בולטת  בצורה  זה  הי׳  היום  אבל 
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הביט  שוב  החמישית  בפעם  מהרגיל). 

על המנורה והמשיך למנות באצבעותיו, 

חזרה  הסתובב  השביעית  פעם  ואחרי 

השירה  את  שמעודד  כדי  תוך  למקומו 

התנועה  על  (וחזרו  הק׳  הימנית  בידו 

פעם נוספת). 

לקראת סיום קדיש בתרא, פנה כ״ק 

השני,  הסטנדר  לעבר  שליט״א  אדמו״ר 

ועם סיום הקדיש פתח בשיחה שארכה 

קרוב לחצי שעה. 

השלישי  שביום  אמר  בשיחה 

מתאחדים דעות בית הלל ובית שמאי, כי 

נרות,  שלשה  מדליקים  הלל  בית  לדעת 

שש  ומספר  ששה,   – שמאי  בית  ולדעת 

קשור למספר שלוש: מספר שלוש מורה 

על כוונת התורה שניתנה ״לעשות שלום 

בעולם״, ו״שלום״ פירושו שישנם שניים 

השלישי  בא  ואז  זה,  את  זה  המכחישים 

ועושה את השלום; לא שהוא מבטל את 

כולם  את  מקיים  אלא  שלפניו,  השניים 

ובדרך של שלום. 

מקריאת  ההוראה  את  ביאר  אח״כ 

התורה: מזבולון לומדים כי בימי חנוכה 

וגמ״ח  צדקה  המצוות,  עניני  כל  נעשים 

״שטורעם״  של  באופן  היהדות,  והפצת 

– דזהו ענינו של זבולון, שיוצא ממקומו 

רק  ולא  ״בצאתך״.  אחר,  למקום  ונוסע 

שאינו נופל ברוחו בגלל זה, אלא אדרבה 

הוא  הרי  זו  ובעבודתו  זבולון״.  ״שמח   –

מגבי׳ את העולם כולו מלמטה למעלה. 

נעשית  אינה  זו  שעבודה  ברור  ודבר 

התורה,  באמצע  או  התפילה  באמצע 

לתפילה  גמורה  בסתירה  זה  הרי  שאז 

ולתורה. 

ההוראה  את  גם  ביאר  מכן  לאחר 

משבט ראובן – ענין התשובה, שכן הוא 

ה׳,  לפני  בתשובה  ששב  הראשון  הי׳ 

כפי שאמר לו הקב״ה ״מעולם לא חטא 

פתחת  ואתה  תשובה,  ועשה  לפני  אדם 

מצינו  ראובן  לפני  תחילה״;  בתשובה 

בתשובה,  חזרו  וקין  הראשון  שאדם 

בתכלית,  שונה  ראובן  של  תשובתו  אבל 

תשובה  עשו  הם  כי  בייחודה,  וראשונה 

אחרי שנענשו או נזנפו מהקב״ה, משא״כ 

ראובן עשה תשובה בבחירתו החפשית, 

בלי כל גורם צדדי. 

וחילק  מבימתו  ירד  השיחה  אחרי 

דולרים לטנקיסטים כרגיל, ובשעה 7:18 

את  הק׳  בידו  כשמעודד  מביהכ״נ  יצא 

שירת ״על ניסיך״. 

• יום שישי, כ״ז כסלו – 
ג׳ דחנוכה •

בצהריים יצא לאור ״קונטרס חנוכה 

שעשה  ״ברוך  ד״ה  מאמר  ובו  תשמ״ח״, 

ניסים״ תשמ״ג. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

חילק  לא  (היום   3:25 בשעה  מנחה 

לבימה  שעלה  לפני  לילדים).  מטבעות 

שירת  את  אחת  פעם  הק׳  בידו  עודד 

על  הביט  לבימה  ובעלותו  ניסיך״  ״על 

המנורה ועודד פעם נוספת. 

שעה  רבעי  כשלושת  הוא  [הזמן 

לפני הדלקת נרות שבת קודש, והמראה 

נשים  אנשים  כאחד:  ונפלא  מוזר  הוא 

הבעלי-בתים   ,770 לכיוון  מזרזדים  וטף 

הבחורים  שבתית,  כבר  לבושים  חלקם 

ברובם נושאים את תיקי התפילין ועלוני 

וגם  מ״מבצעים״,  שנשארו  החנוכה 

העזרת-נשים מלאה מפה לפה]. 

ר׳  הגבאי  הדליק  ״עלינו״  לפני 

בשעת  המנורה.  את  פינסון  שי׳  יהושע 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  הללו״,  ״הנרות  ניגון 
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בקהל  במנורה,  חליפות  שליט״א 
באצבעות  הכה  פעמים  וכמה  ובסידור, 

ידיו הק׳ לפי קצב הניגון. 

״להודות  (במילים  ניסיך״  ״על  לפני 
ואח״כ  המנורה,  על  הביט  כו׳״)  ולהלל 
הק׳  באצבעותיו  ומנה  בסידור  הביט 
על  כשחזרו  כאתמול)  בולטת,  (בצורה 
פעמים.  שבע  ניסיך״  ד״על  התנועה 
שוב  הביט  והאחרונה  השמינית  בפעם 
על המנורה, והסתובב חזרה למקומו תוך 
פעם  הק׳  השמאלית  בידו  שמעודד  כדי 

אחת בחוזק. 

בסיום קדיש בתרא ניגש כ״ק אדמו״ר 
בשיחה  ופתח  השני,  לסטנדר  שליט״א 

קצרה שארכה 6 דקות. 

את השיחה פתח באומרו שלפי הדין 
נזקים  מלשלם  פטור  שבת  בערב  הרץ 
הוא  כך  ואכן  ברשות,  שרץ  מפני  שגרם, 
בהכנות  ולמהר  להזדרז  ישראל  מנהג 
אודות  הדיבור  גם  ולכן  שבת,  לכבוד 

״פרסומי ניסא״ ייעשה בזריזות. 

על ענינו של ראובן, שהוא הקריאה 
בתורה השייכת לנר ד׳, כבר דובר אמש, 
ומה שלא קוראים שבט נוסף אתו, היינו 
לא  ולכן  לחול,  מכין  אינו  ששבת  משום 

קוראים בו את הנשיא שלאחריו. 

לצדקה  דולרים  חילק  מכן  לאחר 
לטנקיסטים כרגיל, ויצא מביהכ״נ בשעה 
3:53 כשמעודד בידו הק׳ את שירת ״על 

ניסיך״. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  של  צאתו  עם 
רחוב  על  שהשקיף  מי  מביהכ״נ, 
קינגסטון השתהה – ללא ספק – ותמה 
לפני  דקות   20 עיניו:  למראה  רבות 
כניסת השבת, המוני אדם, אנשים נשים 
וטף, פורצים מתוך דלתות 770 ונחפזים 
שקיבלו  הדולר  כשבידיהם   – לביתם 

זה עתה מידיו הק׳ של כ״ק אדמו״ר  אך 

להספיק   – לצדקה  לתתו  ע״מ  שליט״א 

מבעוד  ושבת  חנוכה  נרות  להדליק 

מועד... 

• יום שבת קודש פרשת מקץ, 
כ״ח כסלו, מבה״ח טבת – 

ד׳ דחנוכה •

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לאמירת 

תהילים בשעה 8:30. 

בשעה 1:30 ירד כ״ק אדמו״ר שליט״א 

להתוועדות. 

את השיחה הראשונה פתח בהזכירו 

על ב׳ הענינים והמעלות דשבת וחנוכה: 

״חביבין  וחנוכה  התורה,  מן  היא  שבת 

על  דיבר  ואח״כ  סופרים״,  דברי  עלי 

 – חינוך  מלשון  מ״חנוכה״  ההוראה 

הוספה והתחדשות מיום ליום בכל עניני 

תומ״צ באופן ד״מוסיף והולך״. 

מקום  בענין  האריך  השיחה  בהמשך 

הדלקת הנרות – ״על פתח ביתו מבחוץ״, 

הוא  יהודי  של  שענינו   – מזה  וההוראה 

מאיר  שמ״ביתו״  והיפוכו:  דבר  לעשות 

השפעת  ממשיכה  כן  וכמו  ״מבחוץ״, 

נרות חנוכה גם אחרי חצות, אף שזהו זמן 

השינה, והרי חנוכה ושינה הם ב׳ הפכים. 

משבת  ההוראה  על  דיבר  ב׳  בשיחה 

בקודש״  ד״מעלין  שהעבודה   – חנוכה 

היא באופן ד״כל מלאכתך עשוי׳״, היינו 

שזוהי מלאכת הקב״ה ורק עובד על ידו. 

מקץ  לפרשת  חנוכה  את  קישר  בהמשך 

וליוסף הצדיק. 

אח״כ אמר מאמר (כעין שיחה) ד״ה 

״ואתה ברחמיך הרבים״, מיוסד על ד״ה 

הנ״ל תרח״ץ. 
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בפרש״י  שאלות  שאל  ג׳  בשיחה 
אמר  ואח״כ  לוי״צ,  ובלקוטי  פרשתנו 
ה׳  שביום  המיוחד  אודות  כעת  שידבר 
הקודמים,  בימים  שהי׳  כפי  דחנוכה 
עתה  יהי׳  שהדיבור   – שינוי  עם  אבל 
לעשות  שלא  כדי  ההדלקה,  בשעת  ולא 
הבדלה  לפני  ברמקול)  (דיבור  מלאכה 
י״ח הבדלה בביהכ״נ  יוצאים  אין  (שהרי 

כי מבדילים אח״כ לבני ביתם). 

ההוראה מנשיא לשבט שמעון היתה, 
שהיא  שמיעה,  בבחי׳  היא  שעבודתו 
בבחי׳   – ראובן  של  מעבודתו  פחותה 
ה״פרסומי  את  להביא  שיש  והיינו  ראי׳, 
ניסא״ דחנוכה אף למי שהוא רק בבחי׳ 
מתאמתת  השמיעה  אשר  ועד  שמיעה, 

אצלו, כאילו היתה ראי׳. 

אדמו״ר  כ״ק  הזכיר  השיחה  בסיום 
ואחרי  שליט״א אודות חלוקת המשקה, 
לכם  ״והריקותי  לנגן  החל   – החלוקה 

ברכה״ כרגיל. 

בשיחה ד׳ ביאר את השאלות בפרש״י 
היומי  בשיעור  ענין  וכן  לוי״צ,  ולקוטי 

ברמב״ם. 

״שיבנה  לנגן  הורה  זו  שיחה  אחרי 
אמירת  אודות  הזכיר  ואח״כ  ביהמ״ק״, 

ברכה אחרונה. 

מנחה,  התפללו  ההתוועדות  לאחר 
ומיד לאחר מכן המשיכו בתפילת מעריב. 

• מוצאי שבת קודש •

את  הש״ץ  הדליק  ״עלינו״  לפני 
המנורה שעמדה על בימת כ״ק אדמו״ר 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  במזרח.  שליט״א 
עמד על בימת ההתוועדות, ומשם הביט 

לעבר המנורה. 

כ״ק  הורה  הללו״,  ״הנרות  כשניגנו 

אדמו״ר שליט״א באצבעו הק׳ להרים דף 

קודש שהי׳ מונח על הרצפה. 

אחרי סיום מעריב והבדלה, יצא כ״ק 

ועלה לחדרו  אדמו״ר שליט״א מביהכ״נ 

הק׳. 

מי שלא ראה את זה – יתקשה לתאר 

כל  שעל  רכבים,  כ-70  לעצמו...  זאת 

יצאו  מנורת-פאר,  מתנוססת  מהם  אחד 

החמישית  השדרה  לכיוון  מ-770,  הערב 

במנהטן. 

למסורת  הפכה  שכבר  התהלוכה, 

דרכה  את  עשתה  שנה,  מידי  ומתקיימת 

בשיירה אחת, ענקית, שהתנהלה לאיטה 

ברחובות הראשיים והסואנים של הכרך 

שהוצבה,  הענקית  למנורה   – הגדול 

המרכזיים  הרחובות  באחד  שנה,  כמידי 

של מנהטן. 

עצר  שלא  אחד  ושב  עובר  הי׳  לא 

טנקי-המצוות  סיבבו  אשר  עת  מלכת 

המרהיב  המראה  יורק;  ניו  בחוצות 

יורק  ניו  בכבישי  כל,  לעין  שנגלה 

הסואנים, באותה שעת לילה מוקדמת – 

הי׳ אחד המחזות היפים ביותר שראתה 

ניו יורק בשנה האחרונה. 

נפוצו  במנהטן  הענקית  מהמנורה 

את  להביא  עיר,  של  לרחובה  הטנקים 

שמחת החג לכל יהודי ויהודי באשר הוא. 

הישיבה  הנהלת  קיימה  בלילה 

הישיבה.  תלמידי  עם  קצרה  התוועדות 

רסקין  שי׳  דוד  ר׳  חילק  בסיומה, 

בליל  כנהוג  חנוכה״,  ״דמי  לתמימים 

חמישי דחנוכה. 

עם  התוועד  החלוקה,  לאחר  מיד 

שי׳  זלמן  שניאור  ר׳  התמימים  תלמידי 

כפר  תות״ל  בישיבת  משפיע   – גופין 

חב״ד. 
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• יום ראשון, כ״ט כסלו, 
ער״ח טבת – ה׳ דחנוכה •

כ״ק  נתן  לצדקה,  הדולרים  בחלוקת 
שני  מהעוברים  לכ״א  שליט״א  אדמו״ר 

חנוכה״2  פריילעכען  ״ַא  ואיחל:  שטרות, 
הנוסף  שהדולר  היא  הרווחת  [הסברה 
כ״ק  חילק  שלא  הדולר  במקום  הוא 
שבת,  במוצאי  אמש  שליט״א  אדמו״ר 

כדרכו בסיום כל שיחה משיחות החג]. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נסע  אח״כ 
לאוהל, ועם שובו, נכנס לתפילות מנחה 
מטבעות  חילק  למקומו  בדרכו  ומעריב. 
לילדים, ובעלותו לבימה עודד בידו הק׳ 

2) = ״חנוכה שמח״. 

את שירת ״על ניסיך״. 

מעריב  דתפילת  ״עלינו״  לפני 

טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  החזן  הדליק 

את המנורה. כ״ק אדמו״ר שליט״א עמד 

כרגיל לצד הסטנדר וסקר משך זמן את 

הקהל, ואח״כ הביט בסידור. 

בידו  אחת  פעם  עודד  ניסיך״,  ב״על 

ולא  פשוטה,  (כשהיא  הק׳  השמאלית 

הראשונה,  בפעם  מיד  כרגיל)  קמוצה 

הק׳  באצבעותיו  למנות  המשיך  ואח״כ 

אחת).  אחת  כשפושטן  מהזרת,  (החל 

בפעם השלישית פנה והביט על המנורה 

הפעם  סיום  ועם  הקהל,  על  ואח״כ 

למקומו  חזרה  הסתובב  השביעית 

הק׳  הימנית  בידו  אחת  פעם  כשמעודד 

(וחזרו על התנועה פעם נוספת). 

אחרי קדיש בתרא פנה כ״ק אדמו״ר 

בשיחה  ופתח  השני,  לסטנדר  שליט״א 

שארכה כ-35 דקות. 

שגם  באומרו  פתח  השיחה  את 

מספר  קשור  השלישי,  ביום  כמו  היום, 

מספר  שהוא  שלוש,  למספר  הנרות 

הנרמז בהדלקת הנרות: נר חנוכה מימין 

הרי  באמצע,  וציצית  משמאל  ומזוזה 

שלשה. ומה שבביהכ״נ אין צורך להניח 

לומר  יש  הפתח,  משמאל  המנורה  את 

משום ששם מצוי ציבור גדול, הנחלקים 

כוללת  זו  והתחלקות  סוגים,  לעשרה 

את  גם  כולל  ההתחלקויות,  כל  את 

ההתחלקות של שלשה. 

רק  שוב  קוראים  התורה  בקריאת 

נשיא אחד, ויש לומר שהטעם לזה הוא 

שבת,  לגבי  לעיל  שנתבאר  לטעם  דומה 

משום  אחד,  נשיא  רק  קוראים  בו  שגם 

ואע״פ  ליום חול שלמחרת.  שאינו מכין 

יש  ממש,  זה  טעם  שייך  לא  שבר״ח 

משום  רק  (לא  הוא  שהטעם  להסביר 

בכניסתו למנחה 
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הפסוקים  מנין  את  להשלים  צורך  שאין 
מנהג  יש  בר״ח  שגם  אלא)  והקרואים, 
וממילא  קצת,  במלאכה  למעט  נשים 

ממעטים גם בהכנות למחר. 

ההוראה מקריאת התורה: גד פירושו 
מיוחד,  במזל  היתה  גד  של  לידתו  מזל. 
ולא ע״פ הדין, וממנו נמשכת הברכה לכל 
ישראל, שנוסף למה ש״יגעתי ומצאתי״, 

יהי׳ גם מזל שלא בדרך הטבע. 

לישראל״,  מזל  ״אין  שאמרו  ומה 
כבר נתפרש בחסידות שפירושו שהמזל 
אינו  באמת  העולם  באומות  שהוא  כמו 
ש״ַאין  משום   – לזה  והסיבה  בישראל, 
האלקות  ש״ַאין״,  היינו  לישראל״,  מזל 
הוא  ההשתלשלות,  מסדר  שלמעלה 
״מאין  כמו  לישראל,  והמשפיע  המזל 

יבוא עזרי״ – שעזרי בא מבחי׳ ״אין״. 

אדמו״ר  כ״ק  חילק  השיחה  בסיום 
דולר  שליט״א ע״י הטנקיסטים לכאו״א 
מביהכ״נ  יצא   7:18 ובשעה  לצדקה,  א׳ 
טרם  ניסיך״.  ״על  שירת  את  כשמעודד 

צאתו בירך נוסעים. 

• יום שני, ל׳ כסלו, 
אדר״ח טבת – ו׳ דחנוכה •

הקהל״  ״כינוס  ב-770  התקיים  היום 
יצחק״  לוי  זקנים  ״תפארת  כולל  לחברי 

יחד  הגיעו  והזקנות  הזקנים  יורק.  בניו 

ונהנו   ,2:00 בשעה  המגידי-שיעור  עם 

מתוכנית עשירה ומגוונת. 

שי׳  דוד  יצחק  ר׳  הנחה  הכינוס  את 

גרונר – שליח באוסטרלי׳, ובפני הזקנים 

שירים  ששרו  ילדים  מקהלת  הופיעה 

יהודיים מקוריים. 

בשעה 3:30 לערך נכנס כ״ק אדמו״ר 

חילק  ובדרכו  מנחה,  לתפילת  שליט״א 

הק׳  ידו  את  והניף  לילדים,  מטבעות 

לשלום לעבר הזקנים והזקנות. 

״ויהי  התזמורת)  (בליווי  ניגן  הקהל 

עודד  לבימה  ובעלותו  מלך״,  בישורון 

השירה  את  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

בתנועות נמרצות בידו הימנית הק׳, וגם 

את  לעודד  המשיך  לסטנדר  כשהגיע 

הק׳  ידיו  בב׳  חזקות  בתנועות  השירה 

יחד! (ב׳ פעמים ברציפות, וכעבור מספר 

שניות – עוד פעם אחת), ואחרי שפתח 

השמאלית  ידו  את  הניף   – הסידור  את 

הק׳ עוד כמה פעמים בעוז. 

משה  ר׳  החזן  הדליק  ״עלינו״  לפני 

שי׳ טלישבסקי את נר ז׳ דחנוכה. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עמד  הפעם 

לכיוון  הק׳  כשפניו  הסטנדר)  (מצד 

הביט  בתחילה  לגמרי.  כמעט  מערב 

ממושכות על המנורה, וכשהגיעו ל״בם, 

בם, בם״ בפעם השני׳ – סובב את הסידור 

דפדף  לא  אך  אז במקומו),  עד  (שנשאר 

בעת השיחה 

בעת הדלקת המנורה 
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כלל  בו  הביט  ולא  הללו״  ל״הנרות 

ולהביט  הקהל  את  לסקור  המשיך  אלא 

במנורה חליפות. 

המנורה,  על  הביט  ניסיך״  ב״ועל 

ואחרי שחזרו על התנועה שבע פעמים 

כשמעודד  למקומו  חזרה  הסתובב   –

על  (וחזרו  הק׳  הימנית  בידו  אחת  פעם 

התנועה פעם נוספת). 

לקראת סיום קדיש בתרא, ניגש כ״ק 

אדמו״ר שליט״א לסטנדר השני, ובסיום 

הקדיש – פתח בשיחה שארכה 33 דקות 

ו-20 שניות. 

הזקנים.  אל  השיחה  יוחדה  הפעם 

שכאשר  הסביר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

ישראל,  באהבת  יחד  מתאספים  יהודים 

וכיו״ב,  ועידוד  לזה בעצה  זה  ומסייעים 

גדולה,  רוח  נחת  למעלה  גורם  זה  הרי 

ויותר ממה שהמלאכים מסוגלים לגרום 

בעבודתם. 

באריכות  והסביר  המשיך  אח״כ 

שיש  הכלליות  ההוראות  את  מיוחדת 

מכל  ״המעט  שאנו  למרות  כי  בחנוכה, 

ניצחו  חנוכה  שבימי  כמו  הרי  העמים״, 

גם  כן  הרבים,  את  המעטים  ה׳  בעזרת 

לקיים  יהודי  לכל  הקב״ה  עוזר  היום 

סביבתו,  את  ולהאיר  כיהודי,  חייו  את 

כנר חנוכה המאיר החוצה. כ״ק אדמו״ר 

יהודים שזכו לזקנה,  כי  שליט״א הדגיש 

נעשים חכמים  וככל שמזקינים הרי הם 
בקיום  להוסיף  יכולים  בודאי  יותר, 
המצוות מיום ליום, ולא כדעת הטיפשים 
את  להם  אין  כבר  שעתה  האומרים 

הכחות הדרושים וכו׳. 

שבט  על  התורה  מקריאת  ההוראה 
״הפרני  שם  על  נקרא  אפרים  אפרים: 
שלמרות  כלומר,  עניי״,  בארץ  אלקים 
וישב  מצרים,  בארץ  בגלות,  הי׳  שיוסף 
שם בבית הסוהר, אעפ״כ עזר לו הקב״ה 
וזכה  הארץ,  בכל  ולמשול  משם  לצאת 
יהודי  לכל  וכך  עניי״.  בארץ  ל״הפרני 
קשיי  על  להתגבר  ה׳  לו  עוזר  בגלות, 

הגלות ולהצליח. 

אדמו״ר  כ״ק  להם  איחל  לסיום 
שליט״א ברכות רבות, אריכות ימים, נחת 
בקרוב  לקבל  ושיזכו  ממשפחותיהם, 

ממש את משיח צדקנו. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חילק  אח״כ 
דולרים ל״דמי חנוכה״ ע״י הטנקיסטים, 

בעת השיחה ל״תפארת זקנים״ 

חלוקת הדולרים 
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מביהכ״נ  יצא   4:40 ובשעה  כרגיל, 

כשמעודד את שירת ״על ניסיך״. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א לא נסע לביתו 

ונשאר  חנוכה),  בימי  בד״כ  שנוהג  (כפי 

לתפילת מעריב. 

• יום שלישי, א׳ טבת, 
בדר״ח – ז׳ דחנוכה •

״צבאות  כינוס  ב-770  התקיים  היום 

הכנסת  בית  החל   2:00 בשעה  ה׳״. 

יוסף  ור׳  ילדים,  בהמוני  להתמלאות 

מסיפורי  בפניהם  סיפר  גולדשטיין  שי׳ 

חנוכה. לאחר מכן נטל לידיו את הפיקוד 

הותיק  העכט,  שי׳  יהודה  יעקב  ר׳ 

בתפקידו זה. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   3:25 בשעה 

מנחה,  לתפילת  לביהכ״נ  שליט״א 

כשמעודד בדרכו את שירת ״ויהי בישורון 

מלך״ (ששרו בליווי התזמורת). 

הילדים  שרו  התפילה  במהלך 

תירא״  ו״אל  ״עלינו״  ״מודים״,  ״אשרי״, 

(כרגיל בכגון דא). 

בתחילת ״אשרי״ הביט כ״ק אדמו״ר 

מנחה  ״תפילת  בקונטרס  שליט״א 

ותפילת מעריב״ שהי׳ מונח על הסטנדר 

ואז המשיך לומר  (וחולק לכל הילדים), 

ידו  על  ראשו  את  כשמשעין  ״אשרי״ 

פעם  עודד  ובאמצע  הק׳,  השמאלית 

הוריד  שניות  כמה  וכעבור  זו,  ביד  אחת 

לסיום  עד  החזירה  ובהמשך  ידו,  את 

שמו״ע,  שלפני  הקדיש  בעת  ״אשרי״. 

בעת  שוב  וכן  הנ״ל,  בקונטרס  שוב  עיין 

חזרת הש״ץ (אחרי ״מודים״). 

כ״ק  דפדף  תתקבל  קדיש  באמצע 

הללו״,  ל״הנרות  שליט״א  אדמו״ר 

בסיום  הנ״ל.  בקונטרס  לעיין  והמשיך 

הקדיש הסתובב לצד הסטנדר, וכאתמול  

– לא סובב מלכתחילה את הסידור (אלא 

רק באמצע הניגון). 

את  הדליק  ליפסקר  שי׳  אלי  ר׳ 

הללו״  ״הנרות  שרו  ואח״כ  המנורה, 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  התזמורת.  בליווי 

הקהל  את  וסקר  המנורה  על  הביט 

כרגיל. ב״על ניסיך״ מנה באצבעותיו הק׳ 

(כשמקפלן פנימה, החל מהזרת), ובפעם 

השמאלית  בידו  לעודד  החל  השישית 

השמינית  ובפעם  פעמים,  כמה  הק׳ 

למקומו  חזרה  הסתובב  (ואחרונה) 

כשממשיך לעודד. 

ב״עלינו״, כרע כ״ק אדמו״ר שליט״א 

ב״ואנחנו כורעים״ (שלא כרגיל)! 

אדמו״ר  כ״ק  עודד  תירא״  ב״אל 

שליט״א את השירה בידו השמאלית הק׳ 

אלקים  ״כי  לשיר  (החלו  הסטנדר  על 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אך  ציון״,  יושיע 

לא עודד, והפסיקו). 

המנחה  הזמין  התפילה,  בסיום 

לבימה בזה אחר זה את הילדים שיאמרו 

את י״ב הפסוקים ברמקול, ואחריהם ענו 

אמירת  בשעת  יחדיו.  הילדים  שאר  כל 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נשאר  הפסוקים, 

כשנשען  התפילות,  סטנדר  ליד  לעמוד 

עליו במרפקו הימני הק׳. 

ו״יחי״  הפסוקים  י״ב  אמירת  אחרי 

וכ״ק  נַאו״ כרגיל,  ווָאנט משיח  ״ווי  שרו 

אדמו״ר שליט״א מחא כפיו הק׳. 

המנחה ביקש לתת תשואות לילדים 

על  יפה.  כך  כל  הפסוקים  את  שאמרו 

פניו הק׳ של כ״ק אדמו״ר שליט״א ניכרה 

שביעות רצון, ויחד עם הקהל מחא כפיו 

הק׳ (כ-30 פעמים). 

אח״כ הציג המנחה את הילד צבי שי׳ 
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של  בפרס  שזכה  מקליפורני׳,  קאופמן 

להיות  יורק  לניו  נסיעה   – ה׳״  ״צבאות 

לחנוכה,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אצל 

אדמו״ר  כ״ק  וגם  כפים  לו  מחאו  וכולם 

שליט״א הצטרף לזמן קצר. 

(כבן  הילד  ההפתעה:  באה  אח״כ 

תורה״  מ״אהלי  סלאווין  שי׳  יצחק   (10

את  ה׳״  ״צבאות  ילדי  כל  בשם  בירך 

ימים  באריכות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

ובבריאות וברוב נחת מילדי ״צבאות ה׳״, 

ושכ״ק אדמו״ר שליט״א יוליכנו לגאולה 

עם  ממש,  עכשיו  והשלימה,  האמיתית 

כלל ישראל. 

אדמו״ר  כ״ק  חייך  הברכה  בשעת 

״אמן״  ענה  ובסופה  רחב,  חיוך  שליט״א 

(וכן כל הילדים). 

שכולם  המנחה  ביקש  מכן  לאחר 

שליט״א,  אדמו״ר  לכ״ק  בקשב  יאזינו 

לסטנדר  ניגש  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

עמו  הביא  לא   – כרגיל  (ושלא  השני 

הראשונה  בשיחה  ופתח  הסידור),  את 

שארכה קצת למעלה מרבע שעה. 

את השיחה פתח במענה לברכה הנ״ל 

ובמיוחד  ליהודי,  ברכה  שעל  באומרו 

ברכה ע״י תינוקות של בית רבן, מבטיח 

של  בברכתו  מברכיך״  ״ואברכה  הקב״ה 

הקב״ה. וכאשר הילדים מתחנכים להיות 

להורים  זכות  זו  רבן,  בין  של  תינוקות 

בקיום  מוסיף  גם  והדבר  ולמורים, 

של  הבלם  בזכות  וקיים  העומד  העולם, 

תינוקות אלו. 

בהמשך השיחה הסביר את הענינים 

שיש ללמוד מנרות חנוכה, שאורם ניכר 

אף לעיני בשר, ואורם מוסיף והולך עד 

שהגענו היום לשיא השלימות – שמונה 

נרות, המזכיר את הכינוס דלעתיד לבוא 

הענינים  כי  נימין,  שמונה  של  שיהי׳ 

הם  העתידה  הגאולה  אל  הקשורים 

מתחילת  העולם  ואילו  שמונה,  במספר 

בריאתו שייך למספר שבע, ימי הבריאה, 

ועל זה צריך להוסיף עוד. 

בין שיחה לשיחה תרגם המנחה את 

תוכנה לאנגלית, כרגיל. באמצע התרגום, 

שאל את הילדים כמה ימים יש בסוכות 

וענו 8, ואז שאל כמה ימים יש בפסח – 

וענו ג״כ 8... המנחה צחק, וכ״ק אדמו״ר 

הסביר  (ואז  רחב  חיוך  חייך  שליט״א 

 7 רק  יש  שבעצם  שחוק  בבת  המנחה 

מצד  צודקים  ג״כ  בעצם  שהילדים  אלא 

יו״ט שני של גליות). 

והיתה  10 דקות,  שיחה השני׳ ארכה 

כיצד  ״הקהל״,  לענין  מיוחדת  כולה 

להשתתף  ה׳״  ״צבאות  ילדי  גם  יכולים 

בזה. 

שיחה האחרונה ארכה קצת למעלה 

אדמו״ר  כ״ק  אמר  ובה  דקות,  מ-10 

שלשה  לילדים  שיחלק  שליט״א 

לדמי  אחד  לצדקה,  אחד  מטבעות: 

כטוב  בו  לעשות   – והשלישי  חנוכה, 

הסביר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  בעיניהם. 

ולא  מטבעות  מחלק  שהוא  שהסיבה 

הוא  שכן  משום  היא,  מנייר,  שטרות 

מטבעות.  מעדיפים  שהם  הילדים,  טבע 

והסיבה לזה, כי גם ע״פ ההלכה, במקום 

מטבעות  לתת  יש  ״כסף״,  שצריכים 

כי  הבטחה,  של  שטרות  ולא  ממש,  של 

אינו  עליהם  הנקוב  המספר  בשטרות 

שניתן  כמה  רק  אלא  האמיתי  ערכם 

להשתמש בהם. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  דיבר  בהמשך 

מן  יחידים  שיש  כך  על  בחריפות 

ושוב  הלוך  שמסתובבים  המדריכים 

מדריכים  להקשיב.  לילדים  ומפריעים 

אלו כתבו על נייר, שטר, שהם מדריכים, 
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אולם למעשה אינו נעשה מדריך אמיתי 
עד שיתן מן הכסף שלו, מן התאוות של 
יעמוד  עליהם,  ויוותר  שלו,  הרע  היצר 
[ולהעיר  אחרים.  יבלבל  ולא  במקומו 
בחול  הקודם,  בראלי  גם  הי׳  שעד״ז 

המועד סוכות השתא3]. 

אדמו״ר  כ״ק  ביקש  התרגום  בעת 
למעריב,  לנט״י  וקערה  ספל  שליט״א 
הריל״ג  הספל.  את  שמילאו  עד  והביט 
הגיש זאת, וכ״ק אדמו״ר שליט״א הורה 
בצד  (שעמד  כיסאו  על  להניחה  לו 
אח״כ  הק׳.  ידיו  ונטל  וניגש  הבימה), 
את  גם  (שלקח  לריל״ג  הספל  את  מסר 
הקערה), ניגב ידיו במגבת, והניחה על גב 
הכסא (והריל״ג נטלה). לאחר מכן ניגש 
כ״ק אדמו״ר שליט״א לסטנדר התפילה, 
ונעמד שם כשפניו לקהל (כמו בתחילת 

הראלי) והאזין לתרגום. 

כ״ק  את  המנחה  בירך  מכן  לאחר 
״אמן  וסיים  כהרגלו,  שליט״א  אדמו״ר 
שליט״א  אדמו״ר  ש)כ״ק  ו(נראה  ואמן״, 

ענה ג״כ ״אמן ואמן״. 

אדמו״ר  כ״ק  כהוראת   – אח״כ 
שליט״א בשיחה – שר החזן ר׳ משה שי׳ 
טלישבסקי ״יהי רצון . . שיבנה ביהמ״ק״, 
את  עודד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 
השירה – תחילה בהנפת ידו השמאלית 
בחוזק  הק׳  כפיו  במחיאת  ואח״כ  הק׳, 

ובמהירות. 

3) ראה יומן כ׳ תשרי שנה זו (תשרי בליובאוויטש – 
שלשה ימי קדושה רצופים ס״ע 340-341). 

בתפילה  גם  מעריב.  התפללו  אח״כ 

זו שרו הילדים ב״עלינו״, ואח״כ, כששרו 

כ״ק  עודד  צדקים״,  ו״אך  תירא״  ב״אל 

אדמו״ר שליט״א בידו השמאלית הק׳ על 

הסטנדר. 

כ״ק  נטל  בתרא  קדיש  בתחילת 

הק׳,  בידו  סידורו  את  שליט״א  אדמו״ר 

חבילות  וחילק  מהבימה  ירד  ובסיומה 

על  ולמדריכות  למדריכים  ״דיים׳ס״  של 

מנת לחלקם בין הילדים, וכן לטנקיסטים 

מטבעות  (ג׳  הקהל  לכל  לחלקם  ע״מ 

לכ״א, כנ״ל). 

השמאלי  בצד  ונגע  פנה  מכן  לאחר 

של הפרוכת (שלא כרגיל), ויצא מביהכ״נ 

בשעה 5:48 כשמעודד את שירת ״שיבנה 

ביהמ״ק . . אידעלַאך שרייט״. 

• יום רביעי, ב׳ טבת – 
״זאת חנוכה״ •

כ״ק  בירך  התורה,  מקריאת  כשיצא 

אדמו״ר שליט״א נוסעים. 

לאוהל,  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

באיחור קצת מהרגיל. 

מנחה  לתפילות  נכנס  בחזרתו, 

ומעריב. 

בחזרת הש״ץ, כשהגיע הש״ץ ל״ועל 

הניסים״, הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א על 

המנורה, וגם בסיום ״ועל הניסים״ הביט 

שוב על המנורה. 
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• יום שבת קודש פרשת וישב, 
כ״ד כסלו, מבה״ח טבת, 

ערב חנוכה •

בהתוועדות, בשיחה הראשונה, דיבר 
שהיום  כך  על  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
המעלה  את  וביאר  חנוכה,  ערב  הוא 
בה  קודש  בשבת  חל  חנוכה  שערב  בכך 
מלאכתך  ״כל  שהרי  בשמחה,  שרויים 
שמחים  אין  שנה  שבכל  למרות  עשוי׳״, 
בכ״ד כסלו, גם לפי האומרים שהוא יום 
שב  הדברים  בין  מהמלחמה.  המנוחה 
הצורך  על  ודיבר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
ב״גיורים״  המכיר  החוק  בתיקון  הדחוף 
לא  שהוא  דבר  כהלכה,  שלא  שנעשו 
השכל  היפך  גם  אלא  התורה,  היפך  רק 

האנושי. 

ניגון  את  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
אדמו״ר  וכ״ק  ז״ל,  להרלוי״צ  ההקפות 
שישבו  לילדים  ״לחיים״  ענה  שליט״א 
על ידו (בכלל היו הרבה ילדים בין הקהל, 
אחת  ילדה  קודמים).  שבועות  לעומת 
שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק  ״לחיים״  אמרה 
וכ״ק  כפיים,  למחוא  החלה  ואח״כ 
אדמו״ר שליט״א החל מיד למחוא כפיים 
לעברה. כמו״כ היו עוד סימנים לילדים: 
מושטת  יד  עם  זמן  הרבה  עמד  א׳  ילד 
אדמו״ר  וכ״ק  קצת,  וחלם  ל״לחיים״ 
שליט״א ענה לו כמה פעמים עד שהילד 

תפס את עצמו... 

בשיחה ב׳ הי׳ ביאור בפרש״י, ובסיום 
השיחה התקיימה חלוקת המשקה. 

כ״ק  התחיל  המשקה  חלוקת  אחרי 
לכם  ״והריקותי  לנגן  שליט״א  אדמו״ר 

ברכה״, ומחא כפיו הק׳. 

בה  קצרה,  שיחה  עוד  היתה  אח״כ 

דיבר על השמחה שצ״ל בימי החנוכה. 

אך  הש״ץ,  את  חיפש  מכן  לאחר 
לנגן ״שיבנה  י.כ. החל  ור׳  נכח,  הלה לא 
בשלום״,  ״פדה  ניגנו  אח״כ  ביהמ״ק״. 
על  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הזכיר  ואח״כ 
ניגנו  לא  (הפעם  אחרונה  ברכה  אמירת 

״מהרה ישמע״). 

• מוצאי שבת קודש •

לערך,   5:15 בשעה  השבת,  צאת  עם 
הצטופף הקהל הגדול סמוך ככל שניתן 
אדמו״ר  כ״ק  התפלל  שם  ה״מזרח״,  אל 

שליט״א תפילת מעריב לפני העמוד. 

המנורה  הודלקה  ״עלינו״  לפני 
הדרומי.  בכותל  הניצבת  המפוארת 
שי׳  לייב  שלמה  ר׳  החזן  הי׳  המדליק 
בניגון,  הברכות  את  שאמר  אברמוביץ׳, 
את  לשיר  כולו  הציבור  החל  ואח״כ 

״הנרות הללו״ בניגון הידוע. 

במבט  הביט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
כלל  לתאר  אפשר  שאי  וחודר  רציני 
מיוחד  במבט  סקר  וגם  הדולק,  הנר  על 
מכל  המצטופף  הגדול  הציבור  את  זה 
עבר. במשך כל הניגון עמד כ״ק אדמו״ר 
זה, ורק  שליט״א במקומו במבט מופלא 
על  לחזור  החלו  כאשר  הסוף,  לקראת 
ידו  את  הניף  וכו׳״,  ניסיך  ״על  המילים 

הק׳ לאות עידוד והגברת השירה. 

כ״ק  יצא  והבדלה,  התפילה  אחרי 
אדמו״ר שליט״א מביהכ״נ כשמעודד את 

שירת הקהל בניגון ״על ניסיך״. 

כ״א  להדליק  מיהר  הגדול  הקהל 
קצר  זמן  ולאחר  בעצמו,  חנוכה  נרות 
שאחת  חנוכה״,  ל״מבצע  לצאת   –
הפעולות המרשימות בו היתה התהלוכה 

חנוכה תשמ״ט 
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רכב,  כלי   (!) כמאתיים  של  המפוארת 

התהלוכה  המאירות.  המנורות  ועליהם 

יצאה מ-770 לשדרה החמישית במנהטן, 

המשמשת,  ענקית  מנורה  ניצבת  שם 

ל״פרסומי  משיכה  כמוקד  ערב,  מידי 

ניסא״ ולהפצת מצות החג. 

• יום ראשון, כ״ה כסלו – 
א׳ דחנוכה •

כרגיל.  התקיימה  שחרית  תפילת 

כמו  הי׳  חנוכה)  ימי  (בכל  בהלל  הסדר 

בראש  מהאוהל  בשובו  במנחה-מעריב 

שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק  היינו  חודש, 

ועמד  להלל  ש״ץ  וניגש  במקומו,  נשאר 

משמאל לארון הקודש. 

חלוקת  התקיימה  התפילה  אחרי 

הדולרים לצדקה כרגיל. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נסע  אח״כ 

לאוהל, ומשם שב לביתו, כך שהפעם לא 

נכח קהל רב בעת הדלקת המנורה (אבל 

הציבור הגדול שהי׳ באותה שעה ב-770 

האזין בשידור חי). 

לתפילות  ירד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

מנחה ומעריב בשעה 7:20. 

הש״ץ,  וחזרת  עשרה  בשמונה 

בדפים  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  השתמש 

(וכן  הניסים״  ״ועל  לאמירת  מוגדלים 

מצולמים  [הדפים  חנוכה)  ימי  בשאר 

עם  ומחוברים  אור״,  ״תורה  מסידור 

סיכה משני צידי הדף שבו מודפס הנוסח 

בסידור]. 

מנחה  דתפילת  תתקבל  קדיש  אחרי 

בתפילת   – דא  בכגון  כרגיל   – (ולא 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  דפדף  מעריב), 

ל״הנרות הללו״, ופנה לימינו – שם (ליד 

קנים  בעלת  כסף  מנורת  הוצבה  הדלת) 

טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  והחזן  ישרים, 
בירך והדליק את הנרות. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א המשיך להביט 
על הנרות למשך שניות ספורות, ואח״כ 
נשאר  וכך  בסידור,  והביט  חזרה  פנה 
ד״הנרות  הניגון  זמן  כל  משך  לעמוד 

הללו״. 

ניסיך״,  ד״על  לתנועה  כשהגיעו 
באצבעות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  מנה 
ובפעם  פעמים,   5 הק׳  השמאלית  ידו 
השישית הניף את ידו הימנית הק׳ בחוזק 
7 פעמים, ודפדף בחזרה ל״עלינו״ (סה״כ 

חזרו על התנועה 8 פעמים). 

הגבאי  הזכיר  מנחה  תפילת  בסיום 
״ותן טל ומטר״, ומיד אח״כ,  על אמירת 

בשעה 7:43, המשיכו בתפילת מעריב. 

אדמו״ר  כ״ק  פנה  התפילה  אחרי 
בשיחת  ופתח  השני,  לסטנדר  שליט״א 
קודש שארכה 10 וחצי דקות, בה הזכיר 
יש  כי  כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ  את פתגם 
ואמר  מספרים,  שהנרות  למה  להאזין 
אותו  מיוחד  סיפור  ישנו  יום  שבכל 
אותו  של  התורה  מקריאת  ללמוד  ניתן 
– נשיא לבני יששכר,  וביום השני  היום, 
 – וההוראה  התורה.  לימוד  שענינם 
דתורה  נגלה  התורה:  בלימוד  להוסיף 
מעשה״  לידי  שמביא  תלמוד  ד״גדול   –
לימוד   – התורה  פנימיות  וכן  המצוות, 

המביא לעבודת התפילה. 

בסיום השיחה הזכיר אודות החלוקה 
לצדקה באומרו שראוי לתת את הצדקה 
לפעולות ״מבצע חנוכה״, ואיחל שנזכה 
 – ובראשן  טובות,  בשורות  לשמוע 
ומיד  תיכף  בא״  משיח  ש״הנה  הבשורה 

ממש. 

של  שטרות  שני  לכ״א  חילק  אח״כ 
דולר לצדקה. 
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דולרים  שני  נטל  החלוקה  בסיום 

המזכיר)  ע״י  שהונחה  (מהערימה 

והכניסם לסידורו, ונטל עוד שני דולרים 

סימן  אח״כ  לסידור.  מתחת  והחזיקם 

כולם  אם  לשאול  הק׳  הימנית  בידו 

לחדרו  עלה   – בחיוב  וכשנענה  קיבלו, 

הק׳ כשמעודד את שירת ״על ניסיך״. 

כשהגיע למדרגות, סידר את הגַארטל 

והחל להעביר את הסידור לידו הימנית 

השמאלית  בידו  השאירו  בסוף  אך  הק׳, 

את  לעודד  כשממשיך  במדרגות  ועלה 

השירה. 

• יום שני, כ״ו כסלו – 
ב׳ דחנוכה •

כ״ק  הגיע  מנחה,  תפילת  לקראת 

הכינוס  לכבוד  ל-770  שליט״א  אדמו״ר 

של חברי רשת הכוללים ״תפארת זקנים 

לוי יצחק״, בארגון ר׳ מנחם שי׳ גרליצקי. 

הזקנים  עבור  נערכה  בתחילה 

סרט  שכללה  מרתקת,  תכנית  והזקנות 

מסך  מאחורי  חסידיים  חיים  על  וידיאו 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   3:30 ובשעה  הברזל, 

שליט״א לביהכ״נ לתפילת מנחה. בדרכו 

פעמים  כו״כ  לשלום  הק׳  ידו  את  הניף 

לעבר הזקנות שעמדו בחלק הצפוני של 

ביהכ״נ, ואז ניגש אל העמוד. 

הסתובב  תתקבל,  קדיש  אחרי 

ונעמד  לימינו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

העמוד,  על  קצת  מונח  הק׳  כשמרפקו 

ר׳  החזן  ע״י  הנרות  הדלקת  על  והביט 

פתח  לא  (הפעם  טלישבסקי  שי׳  משה 

את הסידור ל״הנרות הללו״). אח״כ ניגן 

הקהל ״הנרות הללו״ בליווי תזמורתו של 

ר׳ אלי שי׳ ליפסקר. 

כ״ק  עמד  הניגון  זמן  כל  במשך 

והביט  הנ״ל  באופן  שליט״א  אדמו״ר 

על המנורה, ואחרי שחזרו 5 פעמים על 

ידו  את  הניף   – ניסיך״  ד״על  התנועה 

כדי  תוך  פעמים  ג׳  בחוזק  הק׳  הימנית 

חזרו  (סה״כ  לעמוד  בחזרה  שמסתובב 

על התנועה 7 פעמים). 

אחרי קדיש בתרא, נטל כ״ק אדמו״ר 

לבימה  ועלה  סידורו  את  שליט״א 

וניגש לסטנדר  (שהוצבה מבעוד מועד) 

שאר  ע״י  קדיש  אמירת  ואחרי  השני, 

קודש  בשיחת  פתח   – (ל״ע)  ה״חיובים״ 

שארכה כחצי שעה. 

כ״ק  פנה  בברכות,  פתיחה  לאחר 

המאזינים,  קהל  אל  שליט״א  אדמו״ר 

באור  להוסיף  חנוכה  מנרות  ללמוד 

לגיל  מגיע  שאדם  העובדה  ליום.  מיום 

אינה  שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  אמר  זקנה, 

מתירה לו לנוח. להיפך: ככל שמתבגרים, 

מחכימים יותר, וחובה להיות ירא שמים 

בעת השיחה ל״תפארת זקנים״ 
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יותר. כמו״כ הסביר את מעלתו המיוחדת 

ועוד.  חנוכה,  של  השלישי  היום  של 

בברכות   – הפתיחה  מעין  הי׳  הסיום 

לאריכות ימים ושנים טובות ורוב נחת. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ירד  אח״כ 

שהוצב  נוסף  לסטנדר  וניגש  מהבימה 

למארגנים  וחילק  המדרגות,  למרגלות 

ע״מ  דולרים,  של  מעטפות  ומארגנות 

שטרות  שני  מהנוכחים  לכ״א  לתת 

לצדקה. 

(לא  א׳  אדם  ניגש  העוברים  בין 

אדמו״ר  לכ״ק  משהו  ונתן  מהמארגנים) 

וכ״ק  (נראה תמונה מסויימת),  שליט״א 

מילים  כמה  לו  אמר  שליט״א  אדמו״ר 

במאור פנים. 

אדמו״ר  כ״ק  נטל  החלוקה,  בסיום 

 – לנגן  הורה  ואז  סידורו,  את  שליט״א 

הק׳,  הימנית  בידו  שמעודד  כדי  תוך 

כ״ק  ניסיך״.  ״על  לנגן  החל  והקהל 

עוד  לעודד  המשיך  שליט״א  אדמו״ר 

בעמדו  הכיוונים  לכל  פעמים  מספר 

ליד הסטנדר, ויצא מביהכ״נ בשעה 4:28 

כשמעודד את השירה בחוזק. 

אדמו״ר  כ״ק  נסע  מכן  לאחר  מיד 

ירד   5:00 ובשעה  לביתו,  שליט״א 

לתפילת מעריב. 

אמירת  באמצע  התפילה,  בסיום 

קדיש בתרא ע״י ה״חיובים״ (ל״ע), פנה 

לימינו לרגע והביט על המנורה הדלוקה, 

ואחרי הכרזת הגבאי על תפילת שחרית 

בשעה 10:00 – פנה לימינו, נגע בפרוכת, 

הקהל  נעצר.   – צעדים  כמה  וכעבור 

השתתק,  ניסיך״)  ״על  לנגן  החל  (שכבר 

לנוסעים  איחל  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

געזונטערהייט,  ״פָארט  שם:  שעמדו 

בשורות  חנוכה,  פריילעכער  ַא  זיין  זָאל 

טובות״1. 

וכ״ק  לנגן,  הקהל  המשיך  אח״כ 

הק׳  לחדרו  עלה  שליט״א  אדמו״ר 

פעם   – הק׳  בידו  השירה  את  כשמעודד 

(העביר  ואז  הק׳,  השמאלית  בידו  אחת 

לעודד  ו)המשיך  ימין,  ליד  הסידור  את 

בידו השמאלית הק׳ בחוזק. 

• יום שלישי, כ״ז כסלו – 
ג׳ דחנוכה •

כ״ק  בבית  התפילות  התקיימו  היום 

אדמו״ר שליט״א. 

לאוהל,  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

נכנס  לערך,   6:00 בשעה  ובשובו, 

לתפילות מנחה ומעריב. 

בתפילת מנחה, אחרי קדיש תתקבל, 

ל״הנרות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  דפדף 

הללו״, ואז פנה לימינו והביט על הדלקת 

המנורה ע״י החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי, 

ובאמצע הביט חזרה בסידור. אח״כ שוב 

הניגון  רוב  ובמשך  המנורה,  על  הביט 

״ע״י  במילים  בסידור.  להביט  המשיך 

כהניך הקדושים״ הביט שוב על המנורה 

לרגע. 

כבימים הקודמים, מנה 5 פעמים את 

פעמיים  עודד  ואז  ניסיך״,  ״על  תנועת 

בידו הימנית הק׳ ודפדף ל״עלינו״ (סה״כ 

חזרו על התנועה 7 פעמים). 

שאמרו  בעת  מעריב,  תפילת  בסיום 

הביט  בתרא,  קדיש  (ל״ע)  ה״חיובים״ 

פעמיים לעבר המנורה, ובסיום התפילה 

שירת  את  כשמעודד  הק׳  לחדרו  עלה 

בידו הימנית הק׳,  – תחילה  ניסיך״  ״על 

השמאלית  בידו  המדרגות)  (על  ואח״כ 

1) = ״סעו לבריאות, שיהי׳ חנוכה שמח, בשו״ט״. 
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הק׳. 

• יום רביעי, כ״ח כסלו – 
ד׳ דחנוכה •

כ״ק  הגיע  מנחה  תפילת  לקראת 
אדמו״ר שליט״א ל-770, לרגל כינוס ילדי 

״צבאות ה׳״. 

תחילה נהנו הילדים מתכנית מיוחדת 
וכו׳, ואח״כ,  הכוללת מופע של להטוטן 
אדמו״ר  כ״ק  נכנס  לערך,   3:40 בשעה 

שליט״א לביהכ״נ. 

הדלת  ליד  אדם  עמד  בכניסתו 
אדמו״ר  וכ״ק  לשלום,  ידו  את  והושיט 
הניף  אח״כ  רחב.  בחיוך  לחצה  שליט״א 

לעבר  לשלום  פעמים  כמה  הק׳  ידו  את 

הילדים שעמדו ושרו ״על ניסיך״ (בליווי 

תזמורתו של ר׳ אלי שי׳ ליפסקר), ואח״כ 

החל להניף את ידו הק׳ בתנועות עידוד 

חזקות עד שהגיע לעמוד ופתח בתפילה. 

ב״אשרי״ שרו הילדים, וכ״ק אדמו״ר 

לפני  ״תהלת״)  לפני  (עד  סיים  שליט״א 

כולם, והמתין משך זמן עד שיסיימו. 

וכ״ק  הילדים,  שרו  ב״מודים״  גם 

שיסיימו,  עד  המתין  שליט״א  אדמו״ר 

ואז המשיך לומר מ״שאתה הוא ה׳ כו׳״. 

אחרי קדיש תתקבל פנה מיד לימינו 

דפדף  ובינתיים  המנורה,  על  להביט 

ל״הנרות הללו״. 

בעת הדלקת המנורה 
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את  הדליק  ליפסקר  שי׳  אלי  ר׳ 

כל  וכ״ק אדמו״ר שליט״א הביט  הנרות, 

בזרועו השמאלי הק׳ על  הזמן כשנשען 

ובהמשך אף השעין את מרפקו  העמוד, 

והמראה  הכסא,  משענת  על  הק׳  הימני 

הי׳ מאוד מלכות׳דיק. 

על  להביט  המשיך  הניגון  כל  במשך 

לאחוריו  פנה  סיום  ולקראת  המנורה, 

וב״על  צפון,  בצד  העומדים  על  והביט 

ניסיך״ החל לעודד בידו הימנית הק׳ כבר 

(פעם  לעודד  והמשיך  השני׳,  מהפעם 

אחת בכל פעם) עד שחזרו על התנועה 

למקומו  חזרה  הסתובב  ואז  פעמים,   7

ודפדף ל״עלינו״. 

הפעם  וגם  ב״עלינו״,  שרו  הילדים 

כולם,  לפני  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  סיים 

והניחו  הקדיש  דף  את  הוציא  ובינתיים 

ע״ג הסידור. 

אח״כ שרו ״אל תירא״, וכ״ק אדמו״ר 

על  הק׳  השמאלית  בידו  עודד  שליט״א 

הסטנדר תוך כדי שאומר משניות. בסיום 

בחוזק,  לעודד  המשיך  צדיקים״  ״אך 

ציון״,  יושיע  אלקים  ״כי  לנגן  והמשיכו 

וחזרו על הניגון פעמיים. 

בסיום קדיש בתרא עלה כ״ק אדמו״ר 

מבעוד  (שהוצבה  הבימה  על  שליט״א 

מונחים  היו  שם  לסטנדר,  וניגש  מועד), 

אדמו״ר  וכ״ק  הכינוס,  מטעם  דפים 

שהמנחה  בעת  בהם  עלעל  שליט״א 

י״ב  לאמירת  הילדים  את  להזמין  החל 

הראשונה  הילדה  כשהחלה  הפסוקים. 

לומר את הפסוק ״תורה צוה״, הכניס כ״ק 

לסידורו,  הדפים  את  שליט״א  אדמו״ר 

והביט במאור פנים על הילדים האומרים 

את הפסוקים. 

אחרי סיום הפסוקים והכרזת ״יחי״, 

וכ״ק  נַאו״,  משיח  ווָאנט  ״ווי  ניגנו 

השמאלית  בידו  עודד  שליט״א  אדמו״ר 

הק׳ לכל הכיוונים משך זמן רב. 

לתת  שיש  המנחה  אמר  אח״כ 

י״ב  את  שאמרו  הילדים  לכל  תשואות 

למחוא  החל  הקהל  יפה.  כ״כ  הפסוקים 

אדמו״ר  כ״ק  עודד  ובתחילה  כפיים, 

הק׳,  השמאלית  בידו  פעמיים  שליט״א 

ואז החל למחוא כפיים בעצמו בתנועות 

קצובות אך איטיות יחסית משך זמן רב 

– 116 פעמים. 

הילדות,  לכיוון  הצביע  מכן  לאחר 

באומרו משהו (וכיסה את הרמקול בידו 

אמר  ואח״כ  שמעו,  לא  בתחילה  הק׳). 

זָאל  אויכעט.  מיידלַאך  די  צו   . ״.  בקול: 

די  צו  אויכעט.  מיידלַאך  די  צו  דערגיין 

אויכעט!״2,  זיי  צו  מ׳קלַאּפט  ַאז  מיידלַאך, 

גם  כפים  למחוא  שיש  אמר  והמנחה 

(ועמו  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  לילדות, 

זמן  משך  כפים  למחוא  המשיך  הקהל) 

קצר. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פתח  אח״כ 

על  דיבר  בה  הראשונה,  בשיחה 

״חנוכה״,  בתיבת  השונים  הפירושים 

הזכיר  הדברים  בין  ביניהם.  והתיווך 

שיש  מהוריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  פתגם  את 

2) = ״. . לילדות ג״כ. ש[זה] ילך לילדות ג״כ. לילדות, 
שמוחאים [כפים] אליהן ג״כ!״. 

מעודד את השירה בכינוס הילדים
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להקשיב למה שהנרות מספרים. 

מ-20  למעלה  קצת  ארכה  השיחה 
לאנגלית  המנחה  תרגם  ואחרי׳  דקות, 

כרגיל. 

דקות,  כ-20  שארכה  השני׳,  בשיחה 
להדליק  הביתה  הולכים  שכאשר  אמר 
ילד לבקש מהוריו שיספר  כל  נרות, על 
ההוראה  ומהי  דחנוכה,  הנס  על  לו 
מספרים.  שהנרות  מה  חנוכה,  מנרות 
כמו״כ הזכיר את המנהג לתת דמי חנוכה, 

ונתינה מזה לצדקה. 

כ-7  שארכה  השלישית,  בשיחה 
מטבעות  שני  שיתנו  אמר  דקות,  וחצי 
בו  לעשות  וא׳  חנוכה  לדמי  א׳   – לכ״א 
מסודר  בסדר  שיהי׳  וכדי  בעיניו,  כטוב 
ישירו  ואח״כ  מעריב,  תחילה  יתפללו   –
ואח״כ  ביהמ״ק,  בנין  עם  הקשור  ניגון 

תהי׳ חלוקת המטבעות. 

אדמו״ר  כ״ק  נטל  התרגום,  אחרי 
לרדת  והתכונן  סידורו  את  שליט״א 
יתנו  שכעת  המנחה  אמר  ואז  מהבימה, 
כרגיל,  שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק  ברכה 
וכ״ק אדמו״ר שליט״א הניח את סידורו, 
על  נשען  ואז  הגַארטל,  את  סידר 
ידיו  בב׳  סידורו  את  כשמחזיק  הסטנדר 

הק׳, והאזין לברכה במאור פנים. 

אח״כ ירד מהבימה, הניח את הסידור 
הק׳  ידיו  ונטל  לימינו  פנה  העמוד,  על 
ניגבן  הריל״ג,  שהחזיק  וקערה  בספל 

במגבת, ופתח בתפילת מעריב. 

ב״עלינו״,  הילדים  שרו  הפעם  גם 
עד  המתין  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 
שיסיימו ואז סיים בקול. כמו״כ שרו ״אל 
תירא״, ״אך צדיקים״ ו״כי אלקים יושיע 
ציון״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד בידו 
השמאלית הק׳ תוך כדי אמירת משניות, 

וחזרו על הניגון כ-7 פעמים. 

בסיום קדיש בתרא ניגש כ״ק אדמו״ר 

למרגלות  שהוצב  לסטנדר  שליט״א 

טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  החזן  הבימה. 

וכ״ק  . שיבנה ביהמ״ק״,   . ״יהי רצון  ניגן 

אדמו״ר שליט״א עודד את השירה בידו 

הימנית הק׳. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חילק  אח״כ 

ומדריכות,  למדריכים  מטבעות  חבילות 

ע״מ לחלקם לילדים. אח״כ אמר לריל״ג 

לחלק  ע״מ  ג״כ  יבואו  שהטנקיסטים 

חבילות  לחלק  והמשיך  הקהל,  לכל 

שי׳  דוד  ר׳  שעבר  אחרי  לטנקסיטים. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לו  קרא  נחשון, 

דָא?״3,  איז  ״טאוב  ושאלו:  בחזרה 

וכשנענה בחיוב – אמר שיבוא לקבל ג״כ 

לו כ״ק אדמו״ר  נתן   – וכשהגיע  חבילה, 

שליט״א חבילה ובירכו במאור פנים. 

לקראת סיום התור נתן כ״ק אדמו״ר 

שליט״א את הקופסא עם שאר החבילות 

ואח״כ  גורארי׳,  שי׳  זלמן  שניאור  להרב 

לצאת.  ופנה  חבילות,  מספר  עוד  חילק 

שתי  עוד  נתן  בפרוכת,  שנגע  אחרי 

חבילות לילד וילדה שעמדו שם וביקשו, 

ויצא מביהכ״נ בשעה 6:12 כשמעודד את 

השירה (ניגון שמחה ששרים על המילים 

״אשרנו מה טוב חלקנו״). 

לאחר מכן נסע לביתו. 

• יום חמישי, כ״ט כסלו – 
ער״ח טבת, ה׳ דחנוכה •

לאוהל,  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

ומשם חזר לביתו. 

לתפילות  נכנס  לערך   5:55 בשעה 

מנחה ומעריב. 

3) = ״[אברהם] טאוב כאן?״. 
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אחרי קדיש תתקבל דתפילת מנחה, 

לימינו  ופנה  הללו״,  ל״הנרות  דפדף 

ר׳ משה  והביט על הדלקת המנורה ע״י 

להדליק,  הנ״ל  כשסיים  טלישבסקי.  שי׳ 

פנה כ״ק אדמו״ר שליט״א חזרה לסטנדר, 

והביט בסידור. כשהגיעו למילים ״הנרות 

ואח״כ  המנורה,  על  הביט  שוב  הללו״, 

כל  משך  בסידור  להביט  והמשיך  פנה 

הזמן. 

ולהלל״,  להודות  ל״כדי  כשהגיעו 

שוב פנה כ״ק אדמו״ר שליט״א והביט על 

באצבעות  מנה  ניסיך״  וב״על  המנורה, 

החל  ואז  פעמים,   4 הק׳  השמאלית  ידו 

הק׳  הימנית  בידו  השירה  את  לעודד 

ודפדף בחזרה ל״עלינו״. 

לחדרו  עלה  מעריב,  תפילת  בסיום 

ניסיך״  ״על  שירת  את  כשמעודד  הק׳ 

בידו הימנית הק׳. 

• יום שישי, א׳ טבת – 
ראש חודש, ו׳ דחנוכה •

כ״ק  הגיע  מנחה  תפילת  לקראת 

אדמו״ר שליט״א ל-770, ולמרות השעה 

הסמוכה לשבת – נאסף קהל רב. 

בשעה 3:25 לערך נכנס כ״ק אדמו״ר 

את  כשמעודד  מנחה,  לתפילת  שליט״א 

שירת ״על ניסיך״. בהגיעו למקומו, הביט 

לרגע על המנורה. הש״ץ הי׳ ר׳ יוסף הלוי 

שי׳ וויינברג. 

כ״ק  דפדף  הש״ץ  חזרת  אחרי  מיד 

הללו״,  ל״הנרות  שליט״א  אדמו״ר 

ובסיום הקדיש הסתובב לשמאלו ונשען 

על  והביט  הסטנדר,  על  הק׳  במרפקו 

הדלקת המנורה ע״י הגבאי ר׳ יהושע שי׳ 

פינסון. 

על  להביט  המשיך  הניגון  בתחילת 

״הנרות  למילים  וכשהגיעו  המנורה, 

הללו״ – הסתובב בחזרה לסטנדר והביט 

בסידור עד סוף הניגון. אחרי שחזרו על 

התנועה ד״על ניסיך״ 5 פעמים, הסתובב 

בידו  עודד  ואז  המנורה,  על  שוב  והביט 

(סה״כ  ל״עלינו״  ודפדף  אחת  פעם  הק׳ 

חזרו על התנועה 8 פעמים). 

לסטנדר  ניגש  בתרא  קדיש  אחרי 

השני (שהוצב שם מראש), ובדרכו הביט 

קדיש  אמירת  סיום  ואחרי  המנורה,  על 

תפילת שחרית, יום ו׳ דחנוכה תפילת שחרית, יום ה׳ דחנוכה 
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בשיחת  פתח   – (ל״ע)  ה״חיובים״  ע״י 

קודש קצרה שארכה קרוב לשתי דקות, 

בה דיבר על מעלת השעה – עת הדלקת 

הנר השביעי המהוה הכנה לנר השמיני, 

ועת הדלקת נר שבת המהוה הכנה ל״יום 

באומרו  וסיים  ומנוחה״,  שבת  שכולו 

הכנה  נעשית  מצוה״  ב״נר  הוספה  שכל 

המנורה  הדלקת  תהי׳  שבה  לגאולה, 

בביהמ״ק השלישי במהרה בימינו ממש. 

״טיילן  לריל״ג:  אמר  השיחה  בסיום 

לכאו״א  וחילק  יעדערען״4,  צוויי 

מהנוכחים שני שטרות של דולר לצדקה. 

למרות השעה הקרובה להדלקת נרות – 

עבר גם מספר מועט של נשים. 

עד  לערך,  דקות   13 ארכה  החלוקה 

הכניס  (לא  ובסיומה   ,4:00 לשעה  סמוך 

את  נטל  אלא)  כרגיל,  לסידורו  דולרים 

מהירים  בצעדים  מביהכ״נ  ויצא  סידורו 

כשמעודד את שירת ״על ניסיך״. 

• יום שבת קודש פרשת מקץ, 
ב׳ טבת, שבת חנוכה •

אדמו״ר  כ״ק  ירד  הרגילה  בשעה 

תחילה  כרגיל,  להתוועדות.  שליט״א 

את  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  גילה 

וכיסה  למפית  חלק  והוציא  ה״מזונות״ 

קטן  בקבוק  מתוך  רוקן  ואח״כ  בחזרה, 

אותו  ניער  הגביע,  תוך  אל  יין  (ירוק) 

וסגר את הפקק. אחרי שמילא המשב״ק 

פה)  (בעל  הנוסח  את  אמר  הגביע,  את 

בישיבה, ובסוף התרומם ושתה – לא רוב 

כוס, ואח״כ טעם מה״מזונות״. 

ציון״,  שערי  ה׳  ״אוהב  ניגן  הקהל 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פתח  ואח״כ 

בשיחה הראשונה. 

4) = ״לחלק שניים לכל אחד״. 

בשיחה זו דיבר על ה״תמימות״ דימי 
המתאימים  זו  שנה  בקביעות  חנוכה 
יתן  ב״והחי  ההוראה  ועל  השבוע,  לימי 
שעל   – אפרים״  לבני  מ״נשיא  לבו״  אל 
(כפתגם  יהודי״  עוד  ״לעשות  כאו״א 
ומתוך  נ״ע),  (מהורש״ב)  אדמו״ר  כ״ק 

״שטורעם״. 

אחרי שיחה זו ניגנו ניגון התוועדות. 
הקהל  על  הביט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
המוחאים  בילדים  וכשהבחין  כמחפש, 
לעברם,  כפים  למחוא  החל   – כפים 

ואח״כ לעבר כל הקהל. 

בשיחה ב׳ דיבר על החילוק בין שבת 
שניהם  מחיבור  ההוראה  ועל  וחנוכה, 
ולפרש״י  לגאולה  קישר  ובסוף  יחד, 

בריש פרשתנו ״ויהי מקץ״. 

אחרי שיחה זו ניגנו ניגון שמחה, וגם 
כפים  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  מחא  כעת 

לעבר הילדים ולכל הקהל. 

לפועל  ההוראה  על  דיבר  ג׳  בשיחה 
את  להשלים  יש  שבו  חנוכה״,  מ״זאת 
ב״שטורעם״  חנוכה״  ״מבצע  עניני  כל 
גדול, וכן ללמוד את מאמר אדמו״ר הזקן 
ביאר ענין  ״זאת חנוכה״. אח״כ  על ענין 
בנס  לביאור  זאת  וקישר  לוי״צ,  בלקוטי 

פך השמן. 

לסיום, הזכיר אודות חלוקת המשקה. 

וההכרזות,  המשקה  חלוקת  אחרי 
החל לנגן ״והריקותי לכם ברכה״, ועודד 

את השירה בידו הק׳. 

נוספת,  קצרה  בשיחה  פתח  אח״כ 
בה אמר שקודם הסיום יש לנגן ״שיבנה 
שיהי׳  ואיחל  בשלום״,  ו״פדה  ביהמ״ק״ 

״פדה בשלום״ בגאולה. 

אדמו״ר  כ״ק  שתה  השיחה  אחרי 
המתין  הקהל  הכוס.  את  שליט״א 
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״שיבנה  לנגן  החל  מישהו  ואז  קצת, 
וחלק  הצטרף  מהקהל  (וחלק  ביהמ״ק״ 
אדמו״ר  כ״ק  סיים  ואז  השתיק...),  אחר 
שליט״א לשתות ופנה לר׳ י.כ. והורה לו 
״שיבנה  ואח״כ  בשלום״  ״פדה  שינגנו 

ביהמ״ק״, וכך הוה. 

ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח״כ 
אחרונה. 

לתפילת  ההכנות  (בעת  מכן  לאחר 
אדמו״ר  וכ״ק  נצח״,  ״דידן  ניגנו  מנחה) 

שליט״א עודד בידו הק׳ פעם אחת. 

השעה  אחרי  הסתיימה  ההתוועדות 
 .4:00

• מוצאי שבת קודש •

מעריב  תפילת  לפני  ארוכה  שעה 
כבר תפסו רבים עמדות ע״מ להיטיב את 
בעת  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פני  ראיית 
האחרונה  בפעם  המנורה  נרות  הדלקת 
מעמד  זאת:  שהגדירו  (וכפי  זו  דשנה 
ה״תקיעות״ של חודש החגים החסידי...). 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 
מעריב בשעה 5:20 לערך. 

ועמד  פנה  הנרות,  הדלקת  לפני 
העמוד.  על  שעון  הק׳  כשמרפקו  כרגיל 
ותחילת הניגון הביט על  בעת ההדלקה 
המנורה, אח״כ פנה וסקר את הקהל מכל 
הצדדים, ולאחר מכן המשיך להביט על 
ניסיך״  ב״על  הניגון.  סיום  עד  המנורה 
הק׳,  הימנית  בידו  פעמים  שלוש  עודד 

תוך כדי שמסתובב חזרה לעמוד. 

הסתובב  בתרא  קדיש  בסיום 
לשמאלו ועד לאחוריו תוך כדי שמסדר 
המנורה.  לעבר  והביט  הגַארטל,  את 
שלם)  (סיבוב  להסתובב  המשיך  אח״כ 
ופנה  הסידור,  את  וסידר  לעמוד  חזרה 

בזרועו  כשנשען  להבדלה  והאזין  חזרה 

השמאלית הק׳ על העמוד. 

הגבאי  והכרזת  אחרונה  ברכה  אחרי 

כ״ק  החל  לפתע  אך  לנגן,  הקהל  החל 

קצרה  שיחה  לומר  שליט״א  אדמו״ר 

לכיוון  התקבצו  וכולם  השתתקו,  (ומיד 

ה״מזרח״). השיחה ארכה 35 שניות בלבד, 

ובה הזכיר שוב על ״מבצע חנוכה״ ואמר 

שיש לדאוג שכל יהודי ידליק בלילה זה 

בכל  שיאיר  באופן  הנרות  שמונת  את 

העולם, עד שרשות הרבים נעשה רשות 

באומרו:  התבטא  הדברים  בין  היחיד. 

מיט  ַאנדערע  די  איינע  בַאלייכטן  ״מ׳זָאל 

בברכה  וסיים  אור׳״5,  ותורה  מצוה  ׳נר 

שיומשך אור הגאולה מסוף העולם ועד 

סופו. 

את  נטל  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

בפרוכת  ונגע  הק׳  הימנית  בידו  סידורו 

ואז  כרגיל),  (שלא  הק׳  השמאלית  בידו 

העביר את הסידור לידו השמאלית ויצא 

את  כשמעודד   5:42 בשעה  מביהכ״נ 

שירת ״על ניסיך״. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נסע  אח״כ 

לביתו. 

רכב  הסתובב  הנ״ל,  שיחה  בעקבות 

בעלי  שכל  להכריז  השכונה  ברחבי 

בשיירה  לצאת  יתארגנו  וכו׳  המכוניות 

וכו׳ (אך בפועל מכיון שלא הי׳  למנהטן 

מאורגן כראוי לא יצאו בשיירה, אלא כל 

אחד בפני עצמו). 

• יום ראשון, ג׳ טבת – 
״זאת חנוכה״ •

אדמו״ר  כ״ק  בבית  שחרית  תפילת 

ותורה  מצוה  ב׳נר  השני  את  אחד  ״שיאירו   =  (5
אור׳״. 
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וכ״ק   ,11:10 בשעה  הסתיימה  שליט״א 
הק׳  לחדרו  עלה  שליט״א  אדמו״ר 

כשהקהל מנגן ״על ניסיך״. 

כעבור זמן קצר ירד בחזרה לחלוקת 
סימן  ובכניסתו  לצדקה,  הדולרים 
את  הביאו  ומיד  שיחה,  לומר  שברצונו 

הרמקול למקום החלוקה. 

להמדובר  (בהמשך  דיבר  בשיחה 
אתמול) על סגולתו המיוחדת של היום, 
בו קוראים בתורה את סוף וסיכום פרשת 
קרבנות הנשיאים, והסביר את משמעות 
וסיים  התורה,  פנימיות  ע״פ  הדברים 
השעות  את  לנצל  נוספת  בהתעוררות 

שנותרו עד סיום החג. 

השיחה ארכה 12 דקות, ואח״כ החל 
בחלוקת הדולרים. 

בסיום החלוקה נטל בידו השמאלית 
הק׳ את השקית, ואז הניף את ידו הימנית 
הק׳ כסימן לנגן. הקהל ניגן ״על ניסיך״, 
הק׳  לחדרו  עלה  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 
כשמעודד בידו הימנית הק׳ את השירה. 

אדמו״ר  כ״ק  נסע  יותר  מאוחר 
שליט״א לאוהל, ובשובו, נכנס לתפילות 

מנחה ומעריב בביתו. 

לשולחן  ניגש  מנחה,  תפילת  בסיום 

שארכה  בשיחה  ופתח  הדולרים  חלוקת 

כ-13 דקות, בה ביאר תוכנו של יום ״זאת 

חנוכה״, ומדוע לא נקבע לחנוכה ״אסרו 

ימי  בסיום  דוקא  כי  ביאר  בהמשך  חג״. 

החנוכה יש לשוב וללמוד את ההוראות 

מצוה  ב״נר  להוסיף   – מלמד  שהחג 

נאמר  מהשיחה  גדול  חלק  אור״.  ותורה 

כשעיניו הק׳ עצומות. 

אחרי השיחה חילק דולרים לאנשים, 

לתפילת  למקומו  שב  ואח״כ  וטף,  נשים 

מעריב. 

שסיים  אחרי  מיד  התפילה,  בסיום 

לומר ״עושה שלום״ – פנה כ״ק אדמו״ר 

שליט״א לימינו והביט במבט מיוחד על 

עלי׳  להביט  והמשיך  הדלוקה,  המנורה 

ה״חיובים״  ע״י  הקדיש  אמירת  זמן  כל 

(ל״ע), ובאמצע סגר את סידורו. 

אדמו״ר  כ״ק  המשיך  הקדיש  בסיום 

הורה  ואז  המנורה,  על  להביט  שליט״א 

(בתנועת תמיהה בידו הק׳) שיש להוסיף 

שמש,  בלי  אז  עד  דלקו  (הנרות  שמש 

משום מה), והמשיך להביט משך זמן מה 

עד שסידרו זאת. לאחר מכן, בשעה 7:00 

לערך, פתח הקהל בשירה של ״על ניסיך״, 

הק׳  לחדרו  עלה  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

כשמעודד בידו הק׳ את השירה. 
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• יום שישי, כ״ד כסלו  – 
ערב חנוכה •

תחנת  על  תלו  באה״ק  צא״ח  מטעם 

האוטובוס שבפינת קינגסטון ואיסטערן 

פארקוויי את פרסומת הענק על חנוכה 

שפורסם על התחנות באה״ק. 

תפילת שחרית היתה כרגיל. 

למקוה  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

בשעה 11:20, וחזר בשעה 12:05. 

לאוהל נסע (זו פעם הרביעית בשבוע 

זה) בשעה 12:20. 

והגיע   ,3:15 בשעה  יצא  מהאוהל 

ל-770 בשעה 4:05 בעקבות פקק תנועה 

הגוים).  של  חגם  לפני  זה  בזמן  (המצוי 

זמן הדלקת נרות ש״ק הוא בשעה 4:15. 

לקראת הזמן שכ״ק אדמו״ר שליט״א 

הי׳ צריך לחזור מהאוהל, הגיע קהל גדול 

נשים  אנשים  השכונה,  מתושבי  מאוד 

וטף כולם נהרו ל-770 להשתתף בהדלקת 

תפילת  שאחר  חנוכה  של  הראשון  הנר 

שליט״א  אדמו״ר  כשכ״ק  אולם,  מנחה. 

מהמזכירות  הודיעו  מאוחר,  והי׳  הגיע 

שתפילת מנחה תהי׳ בזַאל הקטן למעלה. 

מי שהספיק להגיע במהירות לזַאל הקטן 

בעיקר  גדותיו  על  התמלא  והזַאל  נכנס, 

ע״י בחורים. שאר אנ״ש מיהרו לבתיהם 

להדליק נרות. 

נרות  הדליק  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

לפני  הק׳1  בחדרו  שבת)  (ונרות  חנוכה 

מנחה. 

למנחה  נכנס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

1) ע״פ א׳ היומנים (רק) הכין את המנורה שלו. 

בזַאל הקטן בשעה 4:13, וכשנכנס2 הביט 

על השעון. 

במהירות,  התפללו  מנחה  תפילת 

נרות  להדליק  זמן  מספיק  שיהי׳  בכדי 

כ״ק  אמר  הש״ץ  חזרת  במשך  חנוכה. 

״הנרות  הסידור  מתוך  שליט״א  אדמו״ר 

הללו״. 

הסתובב  תתקבל,  קדיש  אחרי 

(לכיוון  לימינו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

עמדה  ושם  ריק,  שהי׳  הסידורים  ארון 

החזן  צא״ח).  של  כמו   – קטנה  מנורה 

בירך  אברמוביץ׳  שי׳  לייב  שלמה  ר׳ 

והדליק את המנורה, והקהל שר ״הנרות 

הביט  הניגון  בהקדמת  במהירות.  הללו״ 

המנורה,  על  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

״הנרות  המילים  את  לנגן  וכשהתחילו 

(כפי  לסטנדר  חזרה  הסתובב   – הללו״ 

ידו  את  הניח  התפילה),  במשך  שעומד 

פתוח  שהי׳  בסידור  והביט  הק׳  פיו  על 

ב״הנרות הללו״. את הניגון שרו במהירות 

על  מנצח  קונין  שי׳  שלמה  כשר׳  רבה, 

את  פתחו  הנרות  [להדלקת  השירה. 

הקהל  שגם  כדי  הקטן  הזַאל  של  הדלת 

יוכל לראות]. אח״כ אמרו  העומד בחוץ 

״עלינו״ והקדישים. 

בסיום התפילה (בשעה 4:24) הקהל 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  ניסיך״,  ״על  שר 

הקהל  וכל  בידו,  כשמעודד  לחדרו  יצא 

את  להדליק  לביתו)  (כ״א  מיד  מיהר 

לפני  ספורות  דקות  ממש  הנרות, 

הזמן  מן  ״למעלה  של  (באופן  השקיעה 

בזמן״). הי׳ זה מחזה מיוחד לראות קהל 

לדבר  רץ  ״הוי  הכיוונים,  לכל  רץ  גדול 

מצוה״. 

2) ע״פ א׳ היומנים הביט בתחילת ״אשרי״. 

חנוכה תש״נ 
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• ליל שבת קודש •

ויצא  נכנס  שליט״א  אדמו״ר  כשכ״ק 

״על  שרו  השבת,  במשך  מהתפילות 

ניסיך״. 

לקבלת שבת נכנס בשעה 5:00 לערך. 

ניגנו ״על ניסיך וכו׳״,  בסוף ״לכה דודי״ 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד במהירות.  

• יום שבת קודש פרשת וישב, 
כ״ה כסלו – א׳ דחנוכה  •

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  תהילים  לאמירת 

שליט״א בשעה 8:30. הש״ץ הי׳ ר׳ אהרן 

אליעזר שי׳ צייטלין. 

כל  את  אמר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

התהילים בעמידה, וסיים הכל בביהכ״נ, 

בסוף3.  (רק)  רצון״  ה״יהי  את  ואמר 

אמירת התהילים הסתיימה בשעה 10:05 

לערך. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  שחרית  לתפילת 

שליט״א בשעה 10:30 לערך. 

הש״ץ  טעה  הס״ת,  הוצאת  בעת 

״שמע  (במקום  וכו׳  ״גדלו״  לומר  והחל 

סימן  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  ישראל״), 

בידו הק׳ לתמיהה. 

כ״ק  ניגש  הא׳,  הס״ת  בהגבהת 

והביט  בימתו  לקצה  שליט״א  אדמו״ר 

לעבר הס״ת. 

למקומו,  בדרכו  ההפטרה,  לאחר 

נעצר והצביע על ספר שנפל על הרצפה 

– להרימו, והמתין עד שהרימו את זה. 

בעת  עודד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

במוסף  ובמיוחד  תפילה,  בקטעי  שניגנו 

3) ע״פ א׳ היומנים לא סיים את כל התהילים עם 
הקהל. 

כאשר ניגנו ״שים שלום״, שאז עודד כ״ק 

אדמו״ר שליט״א בחוזק למשך זמן ארוך 

– לכמה דקות. 

התפילה הסתיימה בשעה 12:30. 

נכנס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

מנגן  כשהקהל   ,1:35 בשעה  להתוועדות 

שר  בופה״ג  ברכת  אחרי  ניסיך״.  ״על 

הקהל ״שיר מזמור״ כרגיל. 

שיחה א׳ היתה ארוכה מאוד, וארכה 

השעה  עד   1:45 (מהשעה  ורבע  כשעה 

משחק  על  גם  דיבר  הדברים  ובין   ,(3:00

כ״ק  תמונת  על  ניתל,  בליל  השחמט 

אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע ועל נתינת דמי 

חנוכה. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  דיבר  כאשר 

 (2:45 בשעה  (לערך  השיחה  במשך 

דולקת  שהיתה  דביהמ״ק  המנורה  על 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אמר  היום,  כל 

ש״מראה באצבעו ואומר זה״ – עאכו״כ 

אין  דָא  מנורה  די  בגילוי  מ׳זעט  ״ווייל 

המנורה  לעבר  לימינו  והביט  שול״4, 

(שעל בימת כ״ק אדמו״ר שליט״א). 

קפץ  זה  בצד  שעמד  הקהל  כל 

למטה כדי שלא להסתיר (וכ״ק אדמו״ר 

אך  מעשה),  בשעת  קצת  חייך  שליט״א 

כ״ק אדמו״ר שליט״א עדיין לא ראה את 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  בבירור.  המנורה 

התחיל להתרומם מעט תוך כדי שמחזיק 

בידיות הכסא, אך עדיין לא ראה, ולבסוף 

והביט  קדימה  והתכופף  מכיסאו  קם 

הימנית  בידו  ועשה  המנורה,  לעבר 

תנועה של אי שביעות רצון כששואל את 

הריל״ג בתמיהה: ״ַאוואו איז די ליכט?״5. 

כאן  המנורה  את  בגילוי  רואים  ״באשר   =  (4
בביהכ״נ״. 

5) = ״איפה הנר?״. 
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אדמו״ר  כ״ק  ואמר  ״שבת!״,  ענה:  הלה 
דַאכט  ס׳איז,  ליכט!  ״לַאנגע  שליט״א: 
ס׳זָאל  נו,  מנורה...  ליכטיקע  ַא  דָא  זיך, 

זיין ברכה והצלחה!״6 והתיישב כשעושה 
את  והמשיך  בראשו,  תמיהה  תנועת 
הגבאים  שבפשטות  באמרו  השיחה 
דלוקה  תהי׳  שהמנורה  להיזהר  שכחו 
השבת,  כל  במשך  שיאיר  גדול  נר  עם 
ועכ״פ שיתקנו לשבוע הבא, ויכינו נרות 
הבדלה  אחרי  עד  שבת  מערב  שידליקו 

כמו שהי׳ אצל שרה אמנו7. 

[מיותר לציין שעד סוף ההתוועדות 
כבר היתה המנורה דלוקה... ע״י גוי]. 

ניגן שמח.  זו שר הקהל  אחרי שיחה 
כוס  רוב  שתה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
מהיין, ועודד את השירה בעיקר בתנועות 

ראשו הק׳. 

ניגן,  עדיין  כשהקהל  לזה,  בהמשך 
הקטן  לילד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פנה 
לומר  לו  ואמר  שיחיו  שארף  מילדי 
״לחיים״. נתנו לו ״לחיים״, ואחיו הגדול 
אמר עמו את הברכה מילה במילה כאשר 
לעברם  מביט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
את  לומר  כשסיים  הזמן.  כל  במשך 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לו  הורה  הברכה, 
החמיץ   – לשתות  גמר  וכאשר  לשתות, 
הושיט  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  פניו,  את 

אח״כ  ״מזונות״8.  של  גדולה  חתיכה  לו 
מחא כפיים ועודד בידיו הק׳. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לקח  באמצע 
עוד  עלי׳  הניח  אותה,  ופרס  מפית 
והניח  במפית  עטפן  ״מזונות״,  חתיכות 

לידו על השולחן. 

מנורה  שישנה  כמדומה  ארוכים!  ״נרות   =  (6

מוארת... נו, שיהי׳ ברכה והצלחה!״. 

7) אבל ראה לקמן בדר״ח טבת. 

8) ע״פ א׳ היומנים נתן לגדול שיתן לקטן. 

אדמו״ר  כ״ק  פנה  לנגן,  כשסיימו 

שליט״א לעבר קבוצת האורחים (מצפת 

ומטורונטו ועוד) שעמדו על הפירמידה 

אורחים  כאן  שישנם  ואמר  המערבית, 

יכבדו  ובודאי  מערב,  בצד  היושבים 

העומדים  ע״י  ״לחיים״  באמירת  אותם 

אדמו״ר  לכ״ק  הכריזו  הם  בראשם. 

אדמו״ר  וכ״ק  וכו׳,  ״לחיים״  שליט״א 

אמר  ואח״כ  לכאו״א,  השיב  שליט״א 

שינגנו האורחים ״ופרצת״. כ״ק אדמו״ר 

את  בעוז  ועודד  לעברם  פנה  שליט״א 

השירה בידו השמאלית הק׳, ואח״כ פנה 

הימנית  בידו  השירה  את  ועודד  לימינו 

כל  במשך  (בכלל,  מאירות  בפנים  הק׳ 

הק׳  פניו  על  ניכרת  היתה  ההתוועדות 

שמחה מיוחדת). 

הימנית  ידו  את  לסובב  החל  לפתע 

בהן,  נע  גופו  שכל  בתנועות  מאוד  חזק 

עצומה  בשמחה  הניגון  את  שר  והקהל 

נפלה  (באמצע  לתארה  אפשר  שאי 

אדמו״ר  וכ״ק  הכסא,  על  הנ״ל  המפית 

והמשיך  לשולחן  החזירה  שליט״א 

במשך  נמשך  זה  כך  בחוזק).  לעודד 

אדמו״ר  כ״ק  פתח  השירה  ובסיום  זמן, 

שליט״א בשיחה הבאה. 

בשיחה ב׳ דיבר אודות התביעה ״עד 

מתי?!״, והורה שיתבעו כעת ״עד מתי?!״. 

בסיום השיחה הכריז כל הקהל ״עד 

אדמו״ר  כ״ק  שתה  ובינתיים  מתי?!״, 

״עד  לנגן  החלו  אח״כ  מהכוס.  שליט״א 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עודד  ומיד  מתי״, 

בידו בחוזק לכל הכיוונים. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א הביט לעבר ר׳ 

יהושע שי׳ נימוטין במשך זמן. הלה רצה 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אך  משהו,  לומר 

הלה  ״לחיים״.  לומר  בחיוך  לו  הורה 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אך  לעמוד,  רצה 
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תנועה  ועשה  שישתה,  בידו  הורה  שוב 

לר׳  וסימן  הסתובב  אח״כ  שיישב.  בידו 

אברהם שי׳ חן בתמיהה מדוע אינו אומר 

הורה  והנ״ל שתה קצת. אח״כ  ״לחיים״, 

מירושלים  לא׳  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

לומר ״לחיים״, והזיז קצת את ה״מזונות״ 

אדמו״ר  כ״ק  השולחן.  שעל  הנ״ל 

הרחי״ק  למזכיר  וקרא  לקחם  שליט״א 

שלימה״9,  ״רפואה  באמרו:  לו  ונתן 

מחא  וגם  השירה,  את  לעודד  והמשיך 

כמה פעמים בכפיו הק׳ בתנועות גדולות 

כלפי מעלה ובשמחה עצומה10. 

על  דיבר  בה  ג׳  שיחה  אמר  אח״כ 

חלוקת המשקה. 

 10 הריל״ג  העמיד  מכן  לאחר 

לקח  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  בקבוקים11, 

גביעו,  לתוך  ממנו  ושפך  בקבוק  כל 

ואח״כ שפך מהגביע לבקבוקים. 

כ״ק  התחיל  המשקה  חלוקת  לאחר 

אדמו״ר שליט״א לנגן את ניגון ההקפות 

בתנועות  ועודד  ז״ל,  הרלוי״צ  לאביו 

ראשו. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חיפש  אח״כ 

את החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי למשך 

הורה   – נמצא  שאינו  ראה  וכאשר  זמן, 

לר׳ י.כ. להתחיל ״שיבנה ביהמ״ק״. 

אמירת  אודות  הזכיר  הניגון  אחרי 

ברכה אחרונה. 

 3:45 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 

לערך. 

שלום״  ״שים  שניגנו  בעת  במנחה, 

9) ע״פ חלק מהיומנים הי׳ זה אחרי שיחה ב׳. 

10) ע״פ א׳ היומנים הי׳ הסדר קצת שונה: תחילה 
ומיד אח״כ החל  נימוטין,  לר״י  חן, אח״כ  לר״א  פנה 

למחוא כפים. 

11) ע״פ א׳ היומנים היו 8 בקבוקים. 

כ״ק  עודד  שמחתכם״),  ״וביום  (בניגון 

לעבר  השירה  את  שליט״א  אדמו״ר 

שלא   – הכיוונים  ולכל  שארף  ילדי 

כרגיל, אח״כ הפנה את ראשו הק׳ לעבר 

הסטנדר והחל לעודד בידו על הסטנדר 

בחוזק – בתחילה ביד שמאל ואח״כ ביד 

ימין, אח״כ עודד פ״א בשתי ידיו הק׳ (!), 

לכיוון  ובמיוחד  שמאל,  ביד  שוב  ואח״כ 

התרחק  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  א׳.  ילד 

חזק  הק׳  בידו  והניף  מהסטנדר  קצת 

בעת  כמו  היו  הק׳  פניו  ומראה  מאוד, 

הקפות! כך זה נמשך זמן רב. 

אדמו״ר  כ״ק  יצא  התפילה  בסיום 

״דידן  שירת  את  כשמעודד  שליט״א 

נצח״. 

• מוצאי שבת קודש •

שוב.  התמלא   770 מוצש״ק,  לקראת 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס  למעריב 

לביהכ״נ הגדול בשעה 5:25. 

כ״ק  פנה  תתקבל  קדיש  באמצע 

ונשען  הקהל  לעבר  שליט״א  אדמו״ר 

הקדיש  בסיום  הסטנדר.  על  מעט 

הסתובב עוד יותר, לעבר המנורה, והחזן 

הדליק  אברמוביץ׳  שי׳  לייב  שלמה  ר׳ 

כ״ק  הביט  ההדלקה,  בשעת  הנרות.  את 

אדמו״ר שליט״א משך זמן על הנרות. 

בתחילת הניגון ״הנרות הללו״ הביט 

שארף  ילדי  על  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

אליו  משך  ואח״כ  בראשו,  מעט  ונענע 

הכסא  גב  על  והשעין  הכסא  את  מעט 

(ובהמשך הניח את  ידו הק׳ הימנית  את 

אח״כ  הימנית).  ידו  על  השמאלית  ידו 

במבט  מהקהל  כ״א  על  ממש  הביט 

ללא  הניגון  חלקי  את  כשניגנו  מיוחד. 

מילים (בהתחלה ובין המילים), ניגן כ״ק 

כשהחלו  כולם.  עם  שליט״א  אדמו״ר 
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כ״ק  הביט  הללו״  ״הנרות  המילים  את 

ואח״כ  הנרות,  על  שליט״א  אדמו״ר 

המשיך להביט על הקהל, ומידי פעם על 

אדמו״ר  כ״ק  הסתובב  באמצע  הנרות. 

עמהם.  ושר  הילדים  לעבר  שליט״א 

כ״ק  שר  חנוכה״  ימי  שמונת  מ״וכל 

אדמו״ר שליט״א את המילים. 

ב״על ניסיך״ בפעם השלישית התחיל 

כפיים  למחוא  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

שעמדו  הנ״ל  החזן  של  ילדותיו  לעבר 

כפיים).  למחוא  (כהוראה  המנורה  ליד 

בתחילה לא הבינו (והריל״ג ניגש וסייע 

כפיים  למחוא  וכשהתחילו  מהן),  לא׳ 

שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  אליהם  חייך   –

אליהם.  בהביטו  כפיים  למחוא  והמשיך 

בחזרה  הסתובב  השמינית  הפעם  בסוף 

קצת  כפיים  למחוא  והמשיך  לסטנדר, 

(סה״כ חזרו על התנועה תשע פעמים). 

אחרונה  (וברכה  הבדלה  אחרי 

את  כשמעודד  יצא  הגבאי),  והכרזות 

שירת ״על ניסיך״. בצאתו בירך נוסעים. 

הלילה בשעה 8:00 יצאה שיירה של 

מכוניות עם מנורות לעבר מנהטן. הי׳ זה 

מלא  הגשר  כל  את  לראות  מרגש  מחזה 

במנורות, ובכלל היתה הצלחה גדולה. 

• יום ראשון, כ״ו כסלו – 
ב׳ דחנוכה •

כ״ק  הוריד  ״הלל״  בסיום  בשחרית, 

התפילין  רצועת  את  שליט״א  אדמו״ר 

מזרועו הק׳ (עד הכריכה השני׳), וכרכה 

מחדש. 

טליתו)  (עם  נגע  לא  הגלילה  בסיום 

את  שיסדרו  הק׳  בידו  סימן  רק  בס״ת, 

מעיל הס״ת. 

נגע  לבימה,  חזרה  שעלה  לפני 

בפרוכת. 

 11:05 בשעה  הסתיימה  התפילה 

לערך. 

בשעה  התחילה  הדולרים  חלוקת 

11:35, והסתיימה בשעה 3:10 לערך. 

אדמו״ר  כ״ק  נסע   3:25 בשעה 

שליט״א למקוה, וחזר בשעה 4:05. 

(כ-5  לערך   4:25 בשעה  נסע  לאוהל 

 7:15 וחזר בשעה  דקות לפני השקיעה), 

לערך. 

לתפילות  ירד  דקות  כמה  כעבור 

את  עודד  ובכניסתו  ומעריב,  מנחה 

השירה בחוזק. 

בקדיש שלפני שמו״ע, בעת שהש״ץ 

בית  דכל  ובחיי  וביומיכון  ״בחייכון  אמר 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הביט  ישראל״, 

לשמאלו לרגע. 

לפני ״עלינו״ של מעריב (כרגיל בכגון 

כאשתקד),  ודלא  קודמות,  בשנים  דא 

שי׳  משה  ר׳  החזן  המנורה  את  הדליק 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  טלישבסקי. 

הדלקת  לאחר  המנורה.  לעבר  הסתובב 

הנרות שרו כרגיל ״הנרות הללו״, ובחלק 

על  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הביט  מהזמן 

על  (בעיקר  הקהל  על  ובחלק  הנרות, 

חלוקת הדולרים 
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התמימים, וכמה פעמים סקר את כולם), 
במבטים מיוחדים. 

ידיו  את  השעין  הניגון  בתחילת 
ידו   – כאתמול  הכסא  משענת  על  הק׳ 
הניגון  ובהמשך  הימנית,  על  השמאלית 
ידו  את  הוריד  מדליקין״)  ״אנו  (בתיבות 
המשענת,  על  ג״כ  והשעינה  השמאלית 
עד אמצע הקטע בלי המילים שבאמצע 

הניגון שאז החזירה על גבי ידו הימנית. 

(בסוף  הניגון  הקדמת  באמצע 
השמאלית  בידו  פ״א  עודד  הא׳),  פעם 
הניגון  ובסוף  שארף,  ילדי  לכיוון  הק׳ 
בראשו  עודד  ולהלל״)  (ב״להודות 
לעברם, ובפעם השישית (האחרונה) של 
״על ניסיך״ הסתובב בחזרה למקומו (לא 

עודד בידו). 

ליד  עומד  בעודו  התפילה,  אחרי 
הסטנדר, החל לפתע לומר שיחה קצרה 
כשסידורו בידו השמאלית (ותיכף הביא 
שזהו  יצויין  אגב,  הרמקול.  את  הריל״ג 
בין  ניתל).  בליל  שיחה  שאומר  חידוש 
שטרות,  ב׳  לכאו״א  שיתן  אמר  היתר 
חנוכה״,  ״דמי  בתור  וא׳  צדקה  בתור  א׳ 
ער  ַאז  רעכנט  ווָאס  דער  דערנָאך  ״און 
געלט  חנוכה  קיין  בַאקומען  ניט  דַארף 
דעם  אויכעט  ער  קָאן  שיהי׳,  טעם  מאיזה 
אויף  ָאּפגעבען  אויכעט  דָאלַאר  צווייטען 

צדקה...״12. 

השיחה ארכה כ-4 דקות, ואח״כ ירד 
שטרות  שני  לכאו״א  וחילק  מהבימה 
מאנ״ש  א׳  נתן  החלוקה  בעת  דולר.  של 
לכ״ק אדמו״ר שליט״א שני דולרים ״דמי 

חנוכה״ בתוך מעטפה. 

דולר  שני  הכניס  החלוקה  בסיום 

12) = ״ואח״כ זה שחושב שהוא לא צריך לקבל דמי 

חנוכה מאיזה טעם שיהי׳, יכול גם את הדולר השני 
לתת ג״כ לצדקה...״. 

ואיזה  הנ״ל  המעטפה  את  (וכן  לסידורו 

החלוקה),  בעת  שנמסרו  פתקאות 

זאת  (והחזיק  בידו  דולר  שני  עוד  נטל 

לא  אך   – הסידור  עם  יחד  שמאלו  ביד 

 8:41 בשעה  מביהכ״נ  ויצא  אליו),  צמוד 

כשמעודד את השירה. 

הלילה הי׳ ניתל, וב-770 שיחקו רבים 

שחמט (כמדובר בהתוועדות בשבת), וכן 

פעילות  על  סרט   – וידיאו  קטעי  הראו 

מחלוקת  נבחרים  ״פנינים״  וכן  ברוסי׳, 

הדולרים לצדקה (שהוסרטו ע״י ר׳ חיים 

ברוך שי׳ הלברשטאם). 

• יום שני, כ״ז כסלו – 
ג׳ דחנוכה •

למקומו  בדרכו  שחרית,  בתפילת 

בפרוכת  נגע  התורה,  קריאת  אחרי 

(כאתמול). 

למקוה  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

בשעה 12:35, וחזר בשעה 1:15. 

לאוהל נסע בשעה 1:45, וחזר בשעה 

נכנס  דקות  כמה  כעבור  לערך.   6:05

את  כשמעודד  ומעריב,  מנחה  לתפילות 

שירת הקהל ״על ניסיך״. 

״עלינו״, הדליק  בסיום מעריב, לפני 

את  טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  החזן 

כ״ק  נשען  ההדלקה  ובשעת  המנורה, 

כשפניו  הסטנדר  על  שליט״א  אדמו״ר 

לצפון),  (וגבו  דרום-מערב  לכיוון  הק׳ 

לצד  לגמרי  פנה  ההדלקה  ובאמצע 

על  הימנית  במרפקו  מעט  ונשען  מערב 

גב הכסא ובגבו על הסטנדר. כשהתחילו 

שיחיו  שארף  ילדי  לעבר  הביט  לנגן, 

על  הק׳  זרועו  את  יותר  מעט  (והניח 

ואז  ועודד לכיוונם פ״א בראשו,  הכסא) 

פנה והביט על הקהל. 
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ניגן בפיו  ניגון ״הנרות הללו״  במשך 

היתה  והפעם  הנרות,  על  בעיקר  והביט 

הק׳  פניו  על  מיוחדת  רצינות  ניכרת 

במשך כל הניגון. כשהגיעו ל״על ניסיך״ 

הסתובב  (האחרונה),  השמינית  בפעם 

פ״א  שמעודד  כדי  תוך  לסטנדר  בחזרה 

עודד  (לא  שארף  ילדי  לכיוון  בראשו 

בידיו), והמשיכו ב״עלינו״. 

בסוף המשניות סידר בידו את פאתו 

השמאלית הק׳ מאחורי אזנו. 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  מעריב,  אחרי 

(לא  הדולרים  שולחן  לעבר  שליט״א 

אמר לפני כן כלום), ירד מהבימה וחילק 

לכאו״א דולר א׳ לצדקה במשך 40 דקות. 

התוועדות  ב-770  התקיימה  בלילה 

והתחלת  ברכות  הלכות  סיום  לרגל 

הלכות מילה ברמב״ם. 

את  להכין  הלילה  התחילו  כמו״כ 

ה׳״  ״צבאות  כינוס  לקראת  ביהכ״נ 

כל  את  מילאו  מחר.  שיתקיים  העולמי 

770 בספסלים (השתמשו בכל הספסלים 

של 770 ואף הביאו ספסלים נוספים מר׳ 

הקריאה  בימת  ברוכשטאט).  שי׳  שלום 

נשארה באמצע עבור המצלמות. 

• יום שלישי, כ״ח כסלו – 
ד׳ דחנוכה •

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס  כאשר 

מאוד,  צר  שביל  הי׳  שחרית  לתפילת 

במקום שנשאר פנוי בין סוף הספסלים 

לארונות של הסידורים וספרי התהילים, 

קיר  עד  הלך  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

הבימה  לכיוון  ימינה  פנה  ושם  המזרח 

ספסלים  מלא  והי׳  מאחר  התפילה,  של 

עד המזרח. 

כשהקהל  התרומם  לא  ב״קדושה״ 

ו״ימלוך״,  ״ברוך״  ״קדוש״,  אמר 

 – וגו׳״  ״ימלוך  גמר  כמעט  וכשהש״ץ 

ג״פ.  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  התרומם 

במשך חזרת הש״ץ עמד. 

בעת גלילת הס״ת אמר כ״ק אדמו״ר 

ידיך״,  את  וב״פותח  ״אשרי״,  שליט״א 

והעביר  ובתש״ר  בתש״י  נגע  כרגיל, 

הי׳  זה  (כל  ונישקן  עיניו  על  אצבעותיו 

ליד בימת הקריאה). 

הזַאל  את  סגרו  התפילה  לאחר  מיד 

של ביהכ״נ למטה (הגבאי ר׳ זאב יחזקאל 

ביהכ״נ  את  לרוקן  הורה  כ״ץ  שי׳  הכהן 

באמצע  האוחזים  ושאלו  דקות,   15 תוך 

התפילה ימשיכו להתפלל למעלה), כדי 

ה׳״  ״צבאות  כינוס  לקראת  אותו  להכין 

הגדול (העולמי) שייערך פה היום. 

הרעיון של כינוס זה הי׳ לא רק לכנס 

את ילדי ״צבאות ה׳״ פה בשכונת קראון 

הייטס (״כאן צוה ה׳ את הברכה״), אלא 

לכנס באותו רגע אלפי ילדים בכל רחבי 

לארבע  חי,  וידיאו  שידורי  ע״י  תבל, 

(אה״ק),  ירושלים   – בעולם  מקומות 

מוסקבה (רוסי׳) בביהכ״נ הגדול, פאריז 

פה  ובכינוס  (אנגלי׳),  ולונדון  (צרפת), 

מקום  מכל  וכן  המקומות  כל  את  יראו 

יראו את כל המקומות בכינוס ובאמירת 

הפסוקים ובהדלקת הנרות. 

הלוויין  של  העובדים  נכנסו  ל-770 

והטלוויזי׳ כדי להכין את האירוע. במרכז 

אחראים  שני  היו  במנהטן  השידור 

כעשרה  מתוך  לבחור  הי׳  שתפקידם 

רגע,  בכל  לעולם  להראות  מה  מסכים 

ור׳  (ממרילנד)  קפלן  שי׳  שמואל  ר׳  וכן 

היו  (ממינסוטה)  פרידמן  שי׳  מאניס 

של  הבימה  על  התרגום.  בשביל  שם 

מהתמימים  שנים  היו  ב-770  המצלמות 

שי׳ עם אזניות וכו׳. 
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ל-770  להגיע  החלו   1:30 מהשעה 
קבוצות ילדי ״צבאות ה׳״; כל ילדי ״אהלי 
ו״בית  ישיבה״  ו״ליובאוויטשער  תורה״ 
גדותיו,  כל  על   770 את  מילאו  רבקה״ 
וחלק גדול מהילדים נאלץ להיות בעזרת 
נשים  העזרת  היתה  (בתחילה  נשים 
אלו  אולם  בבחורים,  מלאה  בקינגסטון 
נאלצו לצאת ע״מ לפנות מקום לילדים, 
להיכנס  חלק  הצליחו  בהמשך  אך 

בחזרה). 

מסכים  הוצבו   770 פינות  בכל 
נשים  בעזרת  ושניים  בביהכ״נ  (עשרה 
שהקהל  כדי  פארקוויי)  דאיסטערן 
רחבי  בכל  כרגע  מהנעשה  לצפות  יוכל 
אדמו״ר  כ״ק  ועבור  הוידיאו,  דרך  תבל 
שליט״א הוצב מסך מיוחד מימין מקום 
[בתחילה  השיחות  סטנדר  ליד  עמידתו 
להניח  בדיוק  היכן  דעות  חילוקי  היו 
שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  עבור  המסך  את 
להעמידו  שהחליט  לריל״ג  שקראו  עד 
גדול  מסך  שצריכים  ואמר  והוסיף  כנ״ל 
יותר עבור כ״ק אדמו״ר שליט״א (משום 
 13 בת  קטן  מסך  הביאו  שמלכתחילה 
שהי׳  המסכים  בא׳  והשתמשו  אינץ׳), 
מיועד עבור הילדים – בת 25 אינץ׳ (ואת 
המסך הקטן יותר העמידו עבור המנחה 

ר׳ יעקב יהודה שי׳ העכט)]. 

מהבוקר  כבר  עמדה   770 בחצר 
מקלט״  ״צלחת  ועלי׳  גדולה  משאית 
לקלוט  הכינוס  עת  כל  שעמדה  ענקית 
התמימים  קהל  רוב  החי.  השידור  את 
ואנ״ש הלכו (מחוסר מקום) לאולם של 
״אהלי תורה״, שם הי׳ ג״כ מכשיר וידיאו, 
וכמו״כ היו שני מסכים בזַאל הקטן – א׳ 
הרגיל של השידור, והב׳ של ר׳ חיים ברוך 
את  הזמן  כל  שהראה  הלברשטאם  שי׳ 

כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

אדמו״ר  כ״ק  ירד  לערך   2:50 בשעה 

רגליהם  על  עמדו  הילדים  (כל  שליט״א 

ארון  ליד  כשעבר  ניסיך״).  ״על  וניגנו 

שי׳  ניסן  ר׳  המזכיר  שם  עמד  הקודש, 

חייך  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  מינדל, 

ַאלץ  ״שוין  אותו:  ושאל  רחב  חיוך  אליו 

בסדר?״13 (כנראה שלאחרונה לא הרגיש 

לעבר  הסתובב  לבימה,  כשעלה  בטוב). 

הקהל והניף ידו הק׳ בחוזק כרגיל לפני 

התפילות, ובחיוך רחב. 

תפילת מנחה התפלל לפני התיבה ר׳ 

משה יהודה שי׳ קוטלרסקי. 

כ״ק  הסתובב  ״אשרי״  באמצע 

לכ״ק  ניגש  והריל״ג  שליט״א,  אדמו״ר 

משהו.  לו  שאמר  שליט״א  אדמו״ר 

א. ש״ט.  לר׳  ופנה  הנהן בראשו,  הריל״ג 

אדמו״ר  כ״ק  הסתובב  מכן  לאחר  מיד 

פעמים  כו״כ  ועודד  לשמאלו,  שליט״א 

את השירה בידו השמאלית הק׳. 

״אשרי״  שר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

אחרי  וכן  החצי-קדיש,  בסוף  כולם.  עם 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  שלום״,  ״עושה 

ארון  ליד  העומדים  לעבר  שליט״א 

כ״ק  דפדף  הש״ץ  חזרת  בסיום  הקודש. 

ל״הנרות  בסידורו  שליט״א  אדמו״ר 

הללו״. 

 ,3:05 בשעה  הסתיימה  התפילה 

לעבר  הסתובב  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

הקהל כשעומד ליד הסטנדר הרגיל (של 

שיהי׳  ואמר  ניגש  הריל״ג  התפילות). 

מהסטנדר  המסך  את  לראות  קל  יותר 

את  סגר  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  השני, 

הסידור, לקחו בידו וניגש לסטנדר השני. 

ר׳ יעקב יהודה העכט החל בהנחיית 

את  המסך  על  הראו  ובינתיים  הכינוס, 

גם  מתכנסים  ברגע  שבו  המקומות  כל 

13) = ״כבר הכל בסדר?״. 
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שם אלפי אנשים, וכן ראו בכל מקום את 

שאר המקומות כנ״ל. 

הפסוקים.  י״ב  באמירת  החלו  אח״כ 

ילד  אמר  הראשון  הפסוק  את 

מ״ליובאוויטשער ישיבה״, וכ״ק אדמו״ר 

את  במילה.  מילה  אחריו  חזר  שליט״א 

הפסוק השני אמרה ילדה מ״בית רבקה״. 

ממוסקבה  ילד  המנחה  כיבד  אח״כ 

באמרו  השלישי,  הפסוק  את  לומר 

המסכים.  לעבר  כולם  יביטו  שעתה 

ר׳ שמואל  וראו את  הביטו על המסכים 

הפתיחה...  דרשת  את  מסיים  קפלן  שי׳ 

והחליטו להתחיל את כל הכינוס מחדש. 

את  לומר  הנ״ל  הילדים  את  שוב  כיבדו 

אמר  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  הפסוקים 

שוב את הפסוקים איתם. 

ילדים  כיבדו  וד׳  ג׳  לפסוקים 

אם  (כי  ראו  לא  ג׳  בפסוק  ממוסקבה. 

הפסוק  את  אומר  הילד  את  שמעו)  רק 

לא  שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק  (וכנראה 
אמר אחריו את הפסוק), וראו רק בפסוק 
שליט״א  אדמו״ר  שכשכ״ק  (הבחינו  ד׳ 
הראשונה,  בפעם  מוסקבה  את  ראה 

השתנו פניו הק׳). 

בפסוק ה׳ כיבדו ילד מ-770, ובפסוק 
הצליחו  לא  אך  מלונדון,  ילדה  כיבדו  ו׳ 
המתינו  מלונדון.  הוידיאו  את  להעביר 
להמשיך,  שהחליטו  עד  דקות  מספר 
אדמו״ר  כ״ק  עשה  אלו  דקות  ובמשך 

שליט״א כמה פעמים סימני תמיהה. 

בו  השביעי  לפסוק  עברו  לפועל 
שמעו  אותה  גם  מצרפת.  ילדה  כיבדו 
אותה  ראו  לא  אך  הפסוק  את  אומרת 
ביהכ״נ,  של  הקדמי  החלק  של  במסכים 
זאת  לראות  שאפשר  לב  שמו  וכאשר 
 – ביהכ״נ  של  האחורי  בחלק  במסכים 
שכ״ק  באופן  המסכים  א׳  את  הגביהו 
יוכל לראות, וראו איך  אדמו״ר שליט״א 
השמיני  הפסוק  את  אומרת  שהילדה 

בעת כינוס ״צבאות ה׳״ העולמי 
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וכ״ק אדמו״ר שליט״א אמר אחרי׳. 

את הפסוק התשיעי ״יגעתי״ אמר א׳ 

הילדים ב-770. 

את  כיבדו  ״ואהבת״  העשירי  בפסוק 

לונדון, אך שוב לא הצליחו לתפוס קשר. 

כיבדו  האחרונים  הפסוקים  בב׳ 

א׳  וילד  הסתדר,  לא  אך  באה״ק,  ילדים 

כל  ״וזה  הי״א  הפסוק  את  אמר  מ-770 

האדם״ בשם ילדי אה״ק. 

אח״כ ראו לפתע את מוסקבה, שילד 

א׳ אומר ״יחי אדוננו״, וכל הקהל – כאן 

״יחי״,  – צעקו  כולו  ובכל העולם  ב-770 

משיח  ווָאנט  ״ווי  לשיר  התחיל  והילד 

על  הביט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נַאו״. 

המסך, כשפניו מאירות. 

אח״כ כיבדו את א׳ הילדים כאן ב-770 

זאת  אמרו  ולא  (מאחר  ״ישמח״  בפסוק 

מקודם), והילד אמר את הפסוק והכריז 

אח״כ ״יחי אדוננו״ והביט ישר בעיניו של 

כ״ק אדמו״ר  וגם  כ״ק אדמו״ר שליט״א, 

בעיני  חודר  במבט  הביט  שליט״א 

וכ״ק  נַאו״,  ווָאנט משיח  ״ווי  הילד. שרו 

אדמו״ר שליט״א עודד בידיו הק׳ לכיוון 

שעמדו  היכן  לשמאלו  וכן  שארף,  ילדי 

הבחורים בעזרת נשים דקינגסטון. 

שעומדים  המנחה  הודיע  כאשר 

להראות את הפרזידנט מר ג׳ורג׳ בוש (זה 

הי׳ וידיאו מהשבוע האחרון, ולא בשידור 

חי), הזדקף כ״ק אדמו״ר שליט״א והביט 

לעבר המסך, ומיד לאחר שנגמר הקטע 

מנורה  שמקבל  איך  ראו  (בו  בוש  של 

כ״ק  מחא  דברים),  ונושא  ש״ט  א.  מר׳ 

אדמו״ר שליט״א כפיו הק׳ בחזקה משך 

זמן, כשפניו מאירות ושופכות חיוך. 

ג׳נרל״  ה״גוברנר  את  הראו  אח״כ 

מר  דאוסטרלי׳  המלכה)  של  (נציג 

כ״ק  ועל  חנוכה  על  שדיבר  היידן,  ביל 
אדמו״ר שליט״א (בקשר לארבעים שנות 
הנשיאות). הקהל התחיל למחוא כפיים, 
ולאחר כמה שניות מחא גם כ״ק אדמו״ר 

שליט״א כפיו (פחות מאשר אצל בוש). 

המנורות  של  תהלוכות  הראו  כעת 
באה״ק ונ.י., ויותר מאוחר ג״כ בצרפת. 

הנרות  הדלקת  את  הראו  מכן  לאחר 
הביט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  במוסקבה. 
(אח״כ  הברכות  על  ״אמן״  וענה  בחוזק, 
שרו שם ״על ניסיך״ עם הזמר החסידי ר׳ 
אברהם שי׳ פריד). ראו ושמעו את הכל 
באופן ברור, וראו שכ״ק אדמו״ר שליט״א 
פניו  האדימו  מכן  לאחר  ומיד  מרוצה, 
מאוד  ארוך  זמן  למשך  כפיו  ומחא  הק׳ 

ובמהירות עצומה. 

הכינוס  שבמשך  לציין  המקום  [כאן 
מוסקבה,  את  שראו  פעמים  כמה  היו 
וכ״ק  יותר,  ראו  ולא  שמעו  רק  ולפתע 
הק׳  ראשו  את  סיבב  שליט״א  אדמו״ר 
יצויין  כמו״כ  לראות.  כדי  מסך  וחיפש 
הוידיאו  במסך  הביט  פעמים  שכמה 

כשראו את פניו הק׳]. 

אח״כ כיבדו את לונדון, וראו למספר 
שניות לאחר המתנה של כמה דקות, אך 

לא שמעו כלום. 

הצליחו  לא  אך  צרפת,  את  כיבדו 
לראות זאת. 

המנחה הכריז שעתה נעבור להדלקת 
הנרות כאן ב-770. כ״ק אדמו״ר שליט״א 
פנה לימינו ואמר: ״ארץ ישראל!״, ולאחר 
ישראל!״.  ״ארץ  שוב:  חזר  שניות  כמה 
שליט״א,  אדמו״ר  לכ״ק  ניגש  הריל״ג 
באמרו:  הק׳  בידו  בתמיהה  לו  שסימן 

הריל״ג  ישראל?״14.  ארץ  איז  ״ַאוואו 

14) = ״איפה ארץ ישראל?״. 
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למטה  (שעמד  ש״ט  א.  ר׳  אל  התכופף 

ובידו הטלפון, ובמשך כל הכינוס כשהיו 

וכו׳)  בדבר  לנוגעים  התקשר  תקלות 

רוצה  שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק  לו  ואמר 

התקשר  הנ״ל  ישראל.  ארץ  את  לראות 

לא  מאומה  אך  וכו׳,  בתוקף  זאת  ודרש 

הועיל. 

לפועל הדליקו את הנרות ב-770, וכ״ק 

ההדלקה  בזמן  הביט  שליט״א  אדמו״ר 

(שנעשתה ע״י א׳ התמימים מהמתיבתא 

באופן  פארקוויי)  אושען  תות״ל  של 

״הנרות  וכשניגנו  הנרות,  לעבר  מיוחד 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פתח   – הללו״ 

את הסידור ושר ביחד עם הקהל בחלק 

כיצד  (שוב)  גם  הראו  בינתיים  מהניגון. 

מנגנים ״הנרות הללו״ במוסקבה, וכן את 

צרפת. 

אח״כ כיבדו את ארץ ישראל בהדלקת 

המנורה, וב-770 לא הצליחו לראות זאת, 

אדמו״ר  כ״ק  ״עלינו״.  לשיר  והחליטו 

שליט״א פתח את סידורו ואמר ״עלינו״ 

די במהירות (ב״ולריק״ פנה לימינו). 

אדמו״ר  (כ״ק  ״עלינו״  סיום  לקראת 

הילדים  אך  גמר,  כבר  כנראה  שליט״א 

עדיין שרו), ראו לפתע על המסך לשני׳ 

אחת כיצד הראשל״צ הרב מרדכי אליהו 

כותל  ליד  המנורה  את  מדליק  שליט״א 

המערבי, והוידיאו נתקע שוב. 

בינתיים אמרו ילדי שארף קדיש – הם 

עמדו על הבימה ממש ליד כ״ק אדמו״ר 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א הביט  שליט״א – 

תירא״,  ״אל  שרו  ״אמן״.  וענה  עליהם 

אדמו״ר  כ״ק  אמר  צדיקים״  ״אך  ובמשך 

המילים  את  הנ״ל  הילדים  עם  שליט״א 

של הפסוק, ואמרו קדיש דרבנן. 

לפתע ראו על המסך את ברכתו של 

הרב אליהו (כעשר שניות), אך לא שמעו 

על  הביט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אותו. 

מרדכי  הרב  שזהו  אמר  והריל״ג  המסך, 

הגיב:  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  אליהו, 

״אליהו!״. 

שעתה  הכריז  העכט  יהודה  יעקב  ר׳ 

על  ראו  בשעה  ובה  בצרפת,  ידליקו 

המסך את המנורה של צרפת כאשר היא 

כבר דלוקה. כמה ילדים מול כ״ק אדמו״ר 

כבר  ״זה  (באנגלית)  צעקו  שליט״א 

דלוק!״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א חייך חיוך 

בידו  וסימן  שצחק!),  לומר  (אפשר  רחב 

כשפניו  לפניו,  שעמדו  הילדים  לעבר 

כנ״ל15.  בחיוך,  המנחה  לעבר  פונים 

אך  המסכים,  על  שיביטו  ביקש  המנחה 

לפועל לא הי׳ כלום, והכריז שכעת יזכו 

לשמוע את כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

15) ע״פ א׳ היומנים הי׳ זה ילד א׳ שצעק, ואמר כ״ק 

אדמו״ר מלך המשיח שליט״א: ״ער איז דָאך גירעכט״ 
[= ״הרי הוא צודק״]. 

בעת אמירת ״עלינו״ 
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הי׳  הנ״ל  שחיוך  התברר  [אח״כ 

מרדכי  שהרב  בעת  פרטית  בהשגחה 

אליהו אמר שבביאת המשיח יכובד כ״ק 

המנורה  את  להדליק  שליט״א  אדמו״ר 

כ״ק  פני  את  ראו  ובאה״ק  בביהמ״ק... 

אדמו״ר שליט״א והתפעלו ומחאו כפיים 

וכו׳]. 

אדמו״ר  כ״ק  פתח   3:52 בשעה 

שליט״א בשיחה שארכה כ-8 וחצי דקות, 

משיח  עם  לילך  שנזכה  אמר  ובסיומה 

כשנגמרה  הללו״.  ד״הנרות  הניגון  עם 

לנגן  שיתחילו  ש״ט  א.  ר׳  אמר  השיחה 

לכ״ק  ניגש  הריל״ג  הללו״.  ״הנרות 

כנ״ל;  לנגן  אם  ושאל  שליט״א  אדמו״ר 

לעבר  הביט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

אדמו״ר  וכ״ק  כנ״ל,  גם  ששאל  המנחה 

שליט״א הנהן בראשו הק׳ לאות שישירו, 

אדמו״ר  כ״ק  הללו״.  ״הנרות  וניגנו 

שליט״א שר את הניגון ומידי פעם גם את 

המילים, ובזמן זה הראו על המסך כיצד 

בכל המקומות ביחד (דהיינו: במוסקבה 

ובצרפת) שרים ניגון זה. 

 ,4:13 בשעה  התחילה  השני׳  השיחה 

ובאמצע השיחה הסתיים שידור הוידיאו 

לכל העולם (הראו קטעים מד׳ המקומות 

הנ״ל, ובשעה 4:27 אמר ר׳ שמואל קפלן 

כל  את  והראו  הסתיימה  שהתוכנית 

הפרטים אודות הטכנאים וכו׳). 

אודות  דיבר  זו  בשיחה  הדברים  בין 

נָאר  ווער  ״פַאר  חנוכה  דמי  חלוקת 

ניט  וויל  ווער  און   – נעמען  וועלן  וועט 

נעמען?!״16. 

 ,4:48 בשעה  הסתיימה  השיחה 

ובסיומה ניגש הריל״ג ושאל האם יחלק 

וכ״ק  חנוכה,  דמי  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

16) = ״בשביל מי שרק ירצה לקחת – ומי לא רוצה 
לקחת?!״. 

איז  דָאס  ״נו,  השיב:  שליט״א  אדמו״ר 

(כשמסמן  גע]זָאגט...״17  [הָאב  איך  ווָאס 

האם  שאל  הנ״ל  לתמיהה).  הק׳  בידיו 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  המדריכים,  ע״י 

ענה ״ניין, געבן ַאליין בעסער״18. הנ״ל לא 

שוב:  חזר  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  הבין, 

״געבן ַאליין״19, וסימן בב׳ ידיו הק׳ לעבר 

״נו?״  באומרו:  תמיהה  בתנועת  המנחה 

הוסיף  אח״כ  בתוכנית).  שימשיך  (היינו 

שיתן לטנקיסטים דולרים בשביל הקהל. 

זה  ובזמן  דקות,  כ-3  לקח  שהבינו  עד 

הריל״ג  את  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שאל 

אליהו  הרב  את  שוב  לראות  שייך  האם 

(מאה״ק), והלה ענה שהכל כבר מנותק. 

לתרגם,  האם  המנחה  שאל  אח״כ 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א סימן בידו ובראשו 

מרגיש  שאינו  אמר  המנחה  שכן.  הק׳ 

את  תרגם  שי׳  בער  שלום  ר׳  ובנו  טוב 

שתי השיחות במהירות (במשך התרגום 

הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א על המנורה 

ועל הבחורים העומדים במזרח), ואח״כ 

המארגנים  כל  של  שמותם  את  הכריזו 

והמסייעים לכינוס זה. 

המנחה הודיע שכ״ק אדמו״ר שליט״א 

מטבעות,   4 מהילדים  לכאו״א  יחלק 

ע״מ  לטנקיסטים  דולרים  יחלק  ואח״כ 

ומצוה.  ובת  בר  גיל  שמעל  למי  לחלק 

דא מברכים  בכגון  הוסיף שכנהוג  אח״כ 

את כ״ק אדמו״ר שליט״א, וביקש מהרב 

לברך  גוטניק  שי׳  הכהן  חיים  שניאור 

ברכת כהנים. אח״כ סיים המנחה בברכה, 

וביקש שיהי׳ סדר בעת החלוקה. 

אדמו״ר  כ״ק  ירד  לערך,   5:00 בשעה 

שליט״א לחלק את המטבעות ליד ארון 

17) = ״נו, זה מה שאמרתי...״. 

18) = ״לא, לתת לבד עדיף״. 

19) = ״לתת לבד״. 
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כ״ק  ליד  הריל״ג  נתן  בתחילה  הקודש. 

 4) המטבעות  את  שליט״א  אדמו״ר 

מטבעות של ״דיים״ לכ״א) וכ״ק אדמו״ר 

פעמים  וכו״כ  לילדים,  נתן  שליט״א 

כ״ק  החזירו  המטבעות  א׳  כשנתגלגל 

בידו הק׳. לא׳ הילדים  אדמו״ר שליט״א 

את  שיניח  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  סימן 

המטבעות בכיסו. בהמשך הביאו שקיות. 

(הם  קיבלו  הוריהם  שבידי  תינוקות  גם 

בלבד). סה״כ קיבלו כ-2,500 ילדים. 

בשעה  הסתיימה  המטבעות  חלוקת 

התחיל  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק   ,6:05

לטנקיסטים  דולרים  של  חבילות  לחלק 

דקות  כ-10  למשך  המבוגרים)  (עבור 

(בתחילת החלוקה לקח ר׳ יוסף הלוי שי׳ 

שאל:  לאחדים  הנשים).  עבור  וויינברג 

מאנ״ש  ולא׳  טנקיסט?״20,  ַא  ביסט  ״דו 

העיר: ״דָאס איז פַאר טיילן״21. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עלה  אח״כ 

ובעלותו  מעריב,  לתפילת  לבימתו 

בהגיעו  המנורה.  לעבר  הביט  במדרגות 

סידורו,  את  עליו  הניח  הסטנדר,  ליד 

כשגמר,  לסירוגין.  ו״פ  הק׳  ידיו  ונטל 

הסטנדר,  על  הספל  את  להניח  ניסה 

ולאחרי ב״פ של ניסיון ולא הועיל, הטה 

ונתנו  תמיהה)  סימן  (כמו  מעט  ראשו 

20) = ״אתה טנקיסט?״. 

21) = ״זה בשביל לחלק״. 

אח״כ  במגבת.  הק׳  ידיו  וניגב  לריל״ג, 

החלו בתפילת מעריב [ילדי שארף עמדו 

על הבימה, והי׳ ״ציור״ נפלא]. 

בשעה  הסתיימה  מעריב  תפילת 

הסתובב  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק   ,6:29

בעזרת  העומדים  לעבר  שלם  סיבוב 

נשים ועודד שירת ״על ניסיך״, וכן הביט 

שליד  הקופה  ליד  כשעבר  המנורה.  על 

דלת הכניסה, הניף ידו הק׳ לעבר חמשה 

הווידיאו  שידור  על  מהעובדים  אנשים 

ידו  וא׳ מהם לחץ את   (C.B.S. (מחברת 

הק׳ של כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

״פָארט  הנוסעים:  את  בירך  למעלה 

בשורות  הערן  מ׳זָאל  און  געזונטערהייט 

טובות, און ַא פריילעכע המשך פון חנוכה 

ו׳זאת חנוכה׳״22. 

כ״ק  ראה  מעריב  שלאחר  מספרים 

מנאומו  וידיאו  בחדרו  שליט״א  אדמו״ר 

של הרב אליהו מירושלים (שלא הצליחו 

לשומעו בעת הכינוס כנ״ל). 

[יש לציין שאתמול קטרגו המנגדים 

באה״ק ואף לחצו על הבד״ץ דירושלים 

הכותל,  ברחבי  וידיאו  מסכי  לאסור 

המובא  וכידוע  נצח״.  ״דידן  לפועל  אך 

בי׳  לשדי׳  אבא  ובי׳  ״מיני׳  בחסידות 

והמשך  בשו״ט,  ושנשמע  לבריאות  ״סעו   =  (22
שמח של חנוכה ו׳זאת חנוכה׳״. 

חלוקת ״דמי חנוכה״ 
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כל  את  עשו  בעצמם  הם   – נרגא״ 

הפרסומת בירושלים ובבני ברק...]. 

• יום רביעי, כ״ט כסלו, 
ער״ח טבת – ה׳ דחנוכה •

דרבנן  בקדיש  שחרית,  בתפילת 

אדמו״ר  כ״ק  הסתובב  ״הודו״  שלפני 

שליט״א לכיוון המנורה והסתכל מספר 

שניות. 

השמאלי  צד  הי׳  התפילה  בתחילת 

לפני  לרצפה.  עד  משוך  הטלית  של 

הטלית,  את  קצת  סידר  שמע  קריאת 

התעסק  לשמו״ע)  (כשקם  ק״ש  ולאחר 

בסידור הטלית משך זמן – קיפל את צד 

שמאלו (שעדיין הי׳ על הרצפה) באופן 

וקיפול  מאחוריו,  היו  והציצית  שהכנף 

הטלית היתה מלפניו – קצרה מאוד. צד 

הטלית מימין הי׳ קצר והפסים השחורים 

היו מעל ראשו. 

הצד  את  החזיר  שמו״ע,  כשגמר 

לפני  שהי׳  כמו  הטלית  של  השמאלי 

את  לסדר  החל  ״קדושה״  ולאחר  כן, 

(כשמעבירה  זמן  ריבוי  למשך  הטלית 

נפרסה  באמצע   – לצד  מצד  ומסדרה 

הש״ץ  חזרת  כל  ובמשך  לגמרי),  כמעט 

עמד והתעסק עם הטלית. לפני ״מודים״ 

את  פתח  מסודרת)  קצת  היתה  (הטלית 

סוף  עד  הרצועה  את  התיר  תש״י,  קשר 

הזרוע וכרך שוב תוך כדי הידוק. 

כשיצא כ״ק אדמו״ר שליט״א לנסוע 

לילדים  חילק   ,12:05 בשעה  למקוה, 

וכן  לצדקה,  מטבעות  בחוץ  שעמדו 

שנכנס  לפני  שם.  שעמדו  נשים  לכמה 

למכונית, הניף ידו לשלום. מהמקוה חזר 

בשעה 12:40. 

הנהג   –  12:55 בשעה  נסע  לאוהל 

למכונית,  שנכנס  לפני  הריב״ק.  הי׳ 

הריב״ק  את  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שאל 

הם  האם  שם  העומדים  מאנ״ש  זוג  על 

נתן   – בחיוב  וכשהשיב  היום,  נוסעים 

כ״ק אדמו״ר שליט״א לכ״א מהם מטבע 

״ניקל״ ובירכם: ״הצלחה רבה״. 

מהאוהל חזר בשעה 5:50, וכעבור 10 

דקות ירד לתפילות מנחה ומעריב. 

כ״ק  עמד  דמנחה  הש״ץ  בחזרת 

אחרי  רגיל  לא  (דבר  שליט״א  אדמו״ר 

נסיעה לאוהל). 

״עלינו״),  (לפני  מעריב  בסיום 

הדליק החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי את 

המנורה. כ״ק אדמו״ר שליט״א הסתובב 

ואז הסתובב סיבוב שלם  קצת שמאלה, 

למזרח  כשגבו  הסטנדר  של  הימני  לצד 

ונשען עליו, ובגבו נשען מעט על הכותל 

בשנים  בשיחות  כמו  זה  (הי׳  המזרחי 

שמתפלל  בסטנדר  אומר  שהי׳  קודמות 

ופתח  הסידור  את  ג״כ  וסיבב  בו), 

ב״הנרות הללו״ והביט לעבר המנורה. 

הברכות,  את  בירך  שהש״ץ  בעת 

הביט בסידור ואח״כ על המנורה, ותיכף 

כשהתחילו לנגן הביט בסידור (כשמניח 

את ידו השמאלית מתחת הצד השמאלי 

הצד  על  הימנית  וידו  הסידור,  של 

הימני), ונשען על הסטנדר לכיוון צפון. 

כששרו את המילים ״הנרות הללו״ הביט 

ומיד  ואח״כ מעט על הקהל,  הנרות  על 

נראה  אך  בפיו,  ניגן  בסידור.  שוב  הביט 

שלא אמר ״הנרות הללו״ וכל הזמן הביט 

נראה  (הי׳  מיוחדת  ברצינות  בסידורו 

כעין ריכוז מיוחד). 

ולהלל  להודות  ״כדי  כששרו  בסיום, 

עיניו  את  מעט  הרים  ניסיך״  על  וכו׳ 

ב״על  זמן.  משך  הנרות  על  שוב  והביט 

ימינו  יד  באצבעות  למנות  החל  ניסיך״ 
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(בכל סיבוב של ״על ניסיך . . ישועותיך״ 

הפעם  ובתחילת  פנימה),  אצבע  הכניס 

בחוזק  הק׳  הימנית  ידו  הניף  השביעית 

חזרה  שמסתובב  כדי  תוך  הקהל  לעבר 

לסטנדר, הניף עוד ב״פ את ידו הימנית, 

סידר את מפת הסטנדר בידו השמאלית 

ושוב הניף את ידו השמאלית (סה״כ שרו 

תשע פעמים ״על ניסיך״). 

כ״ק  שירד  לפני  התפילה,  אחרי 

לריל״ג  אדמו״ר שליט״א מהבימה, אמר 

וחילק  ירד  אח״כ  דולר.   2 לכ״א  שיחלק 

במשך כ-40 דקות23. 

הנשים  אחת  נתנה  החלוקה,  בעת 

פרחים לכ״ק אדמו״ר שליט״א (והריל״ג 

העלה זאת למעלה אח״כ). 

את  כשמעודד  יצא  החלוקה  בסיום 

השירה. 

נוסעים:  בירך  לחדרו  שנכנס  לפני 

פריילעכער  ַא  געזונטערהייט,  ״פָארט 

חנוכה און ַא פריילעכער יָאר״24. 

• יום חמישי, ל׳ כסלו, 
אדר״ח טבת – ו׳ דחנוכה •

ירד  שליט״א  אדמו״ר  כשכ״ק 

ונכנס  למעלה  ועלה  חזר  לשחרית, 

שוב  ירד  ואח״כ  דקות,   2 למשך  לחדרו 

לביהכ״נ25. 

כ״ק  התרומם  (דשחרית)  בקדושה 

אדמו״ר שליט״א גם ב״ימלוך״. 

השלישי,  שעלה  לפני  בקריה״ת, 

הסתובב כ״ק אדמו״ר שליט״א והסתכל 

23) ע״פ א׳ היומנים ארכה החלוקה כ-25 דקות. 

24) = ״סעו לבריאות, חנוכה שמח ושנה שמחה״. 

25) ע״פ א׳ היומנים רק נכנס ויצא מהמעלית, ולא 
ירד בפעם הראשונה. 

שהעולה  עד  (דקריה״ת)  הבימה  על 

הקריאה  בסיום  לברך.  גמר  שלישי 

דשלישי הסתובב שוב, והסתכל כשעשו 

הגבהה וגלילה. 

שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק  כשקראו 

והסתובב  א׳),  (צעד  לעלות, החל ללכת 

– לקח את הסידור וירד איתו לקריה״ת. 

לאחר ״אשרי״ ו״ובא לציון״ עברו ב׳ 

נגע  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  לידו,  הס״ת 

בהם בטליתו והמתין עד שהכניסו אותם 

לארון הקודש, ניגש ונגע בפרוכת, ועלה 

לחדרו לחלוץ את התפילין. 

לתפילת  חזר  שעה  כרבע  לאחר 

האחרון,  לדף  כשהגיע  בתהילים,  מוסף. 

דפדף לתחילת הספר (פרק א׳), לקח את 

שתי הסימניות והכניסן שם. 

 770 ליד  עברה  לערך   1:20 בשעה 

הלווייתו של הרה״ח ר׳ ניסן גורדון ע״ה 

זשורנַאל״,  ב״ַאלגעמיינער  כתב  (שהי׳ 

ובנו של הגבאי הראשון של 770 ר׳ יוחנן 

הודיעו  הארון  הגיע  כאשר  גורדון). 

אדמו״ר  וכ״ק  שליט״א,  אדמו״ר  לכ״ק 

(כשכפתור  במעיל  לבוש  יצא  שליט״א 

א׳ סגור וידיו הק׳ בכיסי המעיל), מלווה 

במזכירים, וצעד מאחורי הארון על כביש 

ה״סערוויס״ עד אחרי שדרת קינגסטון, 

הנוסעים  המכוניות  כל  שיעברו  ואמר 

לבית החיים. כ״ק אדמו״ר שליט״א עמד 

המכוניות  על  והביט  דקות26  כ-6  במשך 

ואח״כ  מהאופק,  שנעלמו  עד  המלוות 

שדרת  את  וכשחצה  בחזרה,  וצעד  פנה 

קינגסטון עלה מיד על המדרכה. 

הקבצנים  (א׳  בעני  הבחין   770 ליד 

ההבדלה  נרות  את  שמוכר   – הידועים 

ועוד) שעמד שם. כ״ק אדמו״ר שליט״א 

26) ע״פ א׳ היומנים עמד כ-3 דקות. 
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הורה לקרוא לו, והוציא מכיסו 35 סענט 

ושלשל את המטבעות לתוך ידו, והמשיך 

לחדרו. לפני שנכנס לבנין (בעמדו בחני׳ 

הק׳  ידיו  את  נטל  החופות״),  ״מגרש   –

בספל  יד)  כל  על  (ד״פ  לסירוגין  ח״פ 

הניח  ואח״כ  קערה,  לתוך   – שם  שהי׳ 

צידו.  על  כשמונח  כסא  על  הספל  את 

על  התיישב  התחתון  לג״ע  בכניסתו 

הקטן)  מהזַאל  במיוחד  (שהביאו  ספסל 

לאמירת ״יושב בסתר״. 

יחסית  קטן  קהל  הי׳  ההלווי׳  בשעת 

– לא ידעו שכ״ק אדמו״ר שליט״א ייצא. 

כינוס  ב-770  התקיים   2:00 בשעה 

יצחק״  לוי  זקנים  ״תפארת  של  גדול 

מאות  בהשתתפות  נשים״,  ו״חכמת 

זקנים וזקנות. המארגן ר׳ מנחם נחום שי׳ 

גרליצקי הזמין אנשים חשובים שינאמו 

מאנ״ש  חזנים  כמה  ואח״כ  הקהל,  בפני 

בסרט  הראו  בהמשך  בשירים.  שהנעימו 

העולמי  ה׳״  ״צבאות  כינוס  את  וידיאו 

שהתקיים ביום שלישי. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   3:25 בשעה 

הזַאל  כאשר  מנחה,  לתפילת  שליט״א 

(בשעת  הנ״ל  וזקנות  בזקנים  מלא 

בכניסתו  מחיצה).  העמידו  התפילה 

המעבר,  צידי  משני  נשים  שתי  עמדו 

והמתין כ״ק אדמו״ר שליט״א עד שאחת 

נוספת  פעם  בהמשך  וכן  מערבה,  זזה 

(והיא חצתה את השביל). בתחילת דרכו 

״על  הקהל  שירת  את  הק׳  בידו  עודד 

כמה  לשלום  ידו  הניף  ובהמשך  ניסיך״, 

פעמים בחיוך רחב. 

כ״ק  הביט  ״אשרי״,  סיים  כשהש״ץ 

וכן  לרגע,  לשמאלו  שליט״א  אדמו״ר 

עד  יותר,  ארוך  לזמן   – הקדיש  באמצע 

שהחל לצעוד אחורה לשמו״ע. כשעמד 

לאחוריו אחרי ״עושה שלום״, ניגש ילד 

קטן (בנו של ר׳ מנחם גרליצקי) אל כ״ק 

אדמו״ר  לכ״ק  וסימן  שליט״א  אדמו״ר 

אדמו״ר  כ״ק  לשלום.  בידו  שליט״א 

לילד  בחזרה  בידו  וסימן  חייך  שליט״א 

לשלום. 

משה  ר׳  החזן  הדליק  ״עלינו״,  לפני 

הקהל  המנורה.  את  טלישבסקי  שי׳ 

אדמו״ר  וכ״ק  הללו״,  ״הנרות  שר 

הקהל  לכיוון  כשפניו  עמד  שליט״א 

כמעט כמו אתמול (אלא שלא הי׳ סמוך 

בידו  כשנשען  המזרחי),  לכותל  ממש 

את  הניח  ועלי׳  הסטנדר  על  הימנית 

על  הביט  הברכה  בעת  השמאלית.  ידו 

הביט  הניגון  ובעת  הקהל,  ועל  הנרות 

הרצפה  על  הקהל,  על  בנרות,  לסירוגין 

חלילה).  (וחוזר  הפתוח  ובסידור  לידו 

כאתמול,  באצבעותיו  מנה  ניסיך״  ב״על 

בידו  פעמיים  עודד  השביעית  ובפעם 

הימנית הק׳ כשמסתובב חזרה למקומו, 

וכשהקהל כבר התחיל להשתתק – הכה 

עוד  ושרו  הסטנדר  על  השמאלית  בידו 

ב״פ (סה״כ ט׳ פעמים). 

באמצע קדיש שלאחר ״עלינו״, הניף 

בידו הק׳ לילד שעמד סמוך לבימה. 

אחרי קדיש בתרא פנה כ״ק אדמו״ר 

ולפני  השני,  הסטנדר  לעבר  שליט״א 

בידו  הורה   – השיחה  באמירת  שהתחיל 

בספסלים  שעמדו  לזקנים  (בחיוך) 

אמר  אח״כ  שיישבו.  הדרומי  הצד  של 

דקות   33 שנמשכה  שיחה  בפניהם 

(הסטנדר הי׳ במקומו הרגיל – באלכסון, 

אך כ״ק אדמו״ר שליט״א הפנה את פניו 

לכיוון בימת ההתוועדויות באזור שישבו 

הזקנים). 

אדמו״ר  כ״ק  נתן  השיחה  אחרי 

שליט״א למארגנים חבילות של דולרים 

מצוה,  לשליחות  לכולם  לחלק  ע״מ 
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את  כשמעודד  מביהכ״נ,  יצא  ואח״כ 

שירת ״על ניסיך״ וחיוך רחב מאוד נסוך 

על פניו הק׳. השעה היתה 4:25. 

נוסעים:  בירך  לחדרו,  שנכנס  לפני 

ליכטיקען  ַא  געזונטערהייט,  ״פָארט 

חנוכה״27. 

השקיעה  בשעת  דקות,   10 כעבור 

(4:35), נסע כ״ק אדמו״ר שליט״א לביתו 

המאמר  של  ההגהה  עלי  כשבכיסו   –

בעת  לערך.   5:50 בשעה  וחזר   – דלקמן 

והגי׳  המנורה  את  הדליק  בביתו  שהותו 

הוציא  ל-770  ובהגיעו  המאמר,  את 

מוגה את קונטרס זאת חנוכה תש״נ ובו 

מאמר ממוצש״ק פ׳ מקץ ליל זאת חנוכה 

זאת  וגו׳  השמיני  ״ביום  ד״ה  תשמ״ו 

חנוכת המזבח״, ונושא את התאריך: ״נר 

ה׳ דחנוכה״. 

למעריב,  נכנס  לערך   5:55 בשעה 

ניסיך״.  ״על  שירת  את  כשמעודד 

אחרי  המנורה.  לעבר  הביט  בכניסתו 

התפילה הביט על נרות המנורה שדלקו, 

דולר   2  – דולרים  בחלוקת  החל  ואח״כ 

לכאו״א מאנשים, נשים וטף. 

שארף,  ילדי  עברו  החלוקה  במשך 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שאל  הגדול  ואת 

(הכושי)  הגוי  עבר  הקטן.  אחיו  היכן 

אדמו״ר  וכ״ק   ,770 את  שמנקה  המבוגר 

שליט״א נתן לו את 2 הדולר בחיוך. להרב 

מהגבעה  הלפרין  שי׳  מיכאל  אברהם 

הצרפתית בירושלים, נתן 2 דולר נוספים 

עבור אחיו28. לר׳ גרשון בער שי׳ יעקבסון 

– עורך ה״ַאלגעמיינער זשורנַאל״ נתן 2 

דולר נוספים עבור העיתון. 

בסיום החלוקה (שארכה כ-45 דקות), 

27) = ״סעו לבריאות, חנוכה מוארת״. 

28) ע״פ א׳ היומנים נתן לו עבור הגבעה הצרפתית. 

(ועוד  דולר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הניח 

בסידורו,  החלוקה)  בעת  שקיבל  משהו 

את  כשמעודד  מהירים  בצעדים  ויצא 

שלא  א׳  ניגש  בדרכו  ניסיך״.  ״על  שירת 

קיבל עדיין, וכ״ק אדמו״ר שליט״א לקח 

2 שטרות מהריל״ג ונתן לו בחיוך.  

• יום שישי, א׳ טבת, 
בדר״ח – נר ז׳ דחנוכה •

לכ״ק  כשקראו  שחרית,  בתפילת 

לקח  לתורה,  לעלות  שליט״א  אדמו״ר 

(מיד) את הסידור וירד. 

עברו  לציון״  ו״ובא  ״אשרי״  לאחר 

ונישק,  בטליתו  ונגע  מלפניו,  הס״ת  ב׳ 

לקח את הסידור (הי׳ עוד סידור – רגיל 

וכ״ק  – על שולחן הקריאה,  ביהכ״נ  של 

יותר  למעלה  הזיזו  שליט״א  אדמו״ר 

לארון  צעד  השולחן),  בקצה  יהי׳  שלא 

הס״ת  את  שהכניסו  עד  המתין  הקודש, 

ועלה לחדרו (לא נגע בפרוכת). 

התרומם  שבמוסף  ״כתר״  בקדושת 

כ״ק אדמו״ר שליט״א גם ב״ימלוך״. 

כ״ק  ביקש  שחרית  תפילת  אחרי 

למסור  מהריל״ג  שליט״א  אדמו״ר 

במנורות  רגילים  נרות  שישימו  לגבאים 

ש״ק  בהתוועדות  שהורה  כפי  (ודלא 

מקום  בכל  זה  את  ולפרסם  העבר), 

שאפשר לפרסם. 

כשמעודד  למנחה  נכנס   3:25 בשעה 

את שירת ״על ניסיך״ (לתפילה זו הגיעה 

ממונטריאול,  וילדות  ילדים  של  קבוצה 

כ-100 כ״י). 

ר״מ  החזן  הדליק  ״עלינו״  לפני 

רגילים,  (בנרות  טלישבסקי את המנורה 

הללו״.  ״הנרות  ניגן  והקהל  כנ״ל), 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עמד  בתחילה 
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הסטנדר  על  מונחת  ימינו  יד  כשמרפק 
רחוק  יותר  עוד  אבל  לאתמול,  (בדומה 
הכסא,  גב  על  שמאלו  ויד  מהקיר) 
מעט  הסתובב  הניגון  הקדמת  ובאמצע 
לימינו, סיבב את הסידור ונעמד שוב כמו 
הביט  הללו״  ״הנרות  במילים  אתמול. 
על הנרות, אח״כ הביט מעט על הקהל, 
כשנשען  בסידור  בעיקר  הביט  ובהמשך 
ופניו  הסטנדר  על  (משולבות)  ידיו  בב׳ 
או  הנרות  על  הביט  פעם  ומידי  לצפון, 

על הקהל. 

בראשו,  קצת  עודד  הניגון  בתחילת 
לעודד  החל  הניגון  סוף  לקראת  וכן 
(מ״להודות  ואח״כ  ראשו,  בתנועות 
כמה  השמאלית  בידו  הכה  ולהלל״) 
לצפון),  (כשפניו  הסטנדר  על  פעמים 
וכך המשיך עד שהסתובב חזרה (בפעם 

השביעית והאחרונה). 

של  שטרות  ג׳  חילק  התפילה  אחרי 
הנשים  קיבלו  תחילה  לכאו״א.  דולר 

ואח״כ  נרות),  להדליק  ללכת  (שצריכות 

הגברים. 

כשעבר ר׳ דוד שי׳ נחשון ור׳ אברהם 

אדמו״ר  כ״ק  להם  חייך  טאוב,  שי׳ 

שהגיעה  הקבוצה  מילדי  א׳  שליט״א. 

אדמו״ר  מכ״ק  ביקש  ממונטריאול 

משפחתו,  עבור  (בצרפתית)  שליט״א 

ואמר  הזמן),  דוחק  (מפני  אותו  ומשכו 

דָאך  הָאט  ״ער  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 

קראו  משפחה!״29.  די  פַאר  געבעטן 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  בחזרה,  להנ״ל 

בצרפתית  לו  ואמר  שטרות  עוד  לו  נתן 

המזכיר  כשעבר  המשפחה.  בשביל  שזה 

הרחי״ק, שאלו כ״ק אדמו״ר שליט״א אם 

הכל עבר בסדר. 

 4:13 השעה  עד  נמשכה  החלוקה 

(ממש כמה דקות לפני הדלקת הנרות), 

מביהכ״נ  יצא  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

29) = ״הרי הוא ביקש בשביל המשפחה!״. 

בדרכו לעלות לתורה 
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השירה  את  כשמעודד  מהירים  בצעדים 

בחוזק. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שאל  השבוע 

ועד  אודות  המענה  האם  הריל״ג  את 

כבר  הייטס  קראון  דשכונת  הרבנים 

התפרסם. 

• ליל שבת קודש •

התקיימה  שבת  סעודת  אחרי 

התוועדות חסידים ב-770 בארגונו של ר׳ 

דוד שי׳ רסקין, שדיבר מעניני דיומא. 

• יום שבת קודש פרשת מקץ, 
ב׳ טבת – ״זאת חנוכה״ •

תהלוכה  יצאה  בבוקר   8:00 בשעה 

פלאטבוש  לשכונת  ואנ״ש  תמימים  של 

כנסת.  בבתי  קהילות״  ״להקהיל 

האחראים דיווחו שהי׳ בהצלחה גדולה. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס  כאשר 

לשחרית, באמצע הליכתו נפלה הטלית 

אדמו״ר  כ״ק  הק׳.  פניו  את  וכיסתה 

״המעשה  לוח  (ליד  נעצר  שליט״א 

הטלית,  את  קצת  סידר  העיקר״),  הוא 

שוב  לבימה  בעלותו  למקומו.  והמשיך 

(ונפרסה  הק׳  מראשו  הטלית  נפלה 

החזיק  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  לגמרי), 

בטלית וניגש מיד (מהר) לסטנדר, הניח 

הטלית.  את  לסדר  והמשיך  הסידור  את 

לפני  שנוהג  (כמו  לקהל  הסתובב  אח״כ 

כל תפילה – אלא שהפעם הי׳ זה) סיבוב 

בר״ה),  פנים״  ״החזרת  בעת  (כמו  שלם 

ובסוף הניף את ידו השמאלית פ״א בעת 

שהקהל כבר שר ״שיבנה ביהמ״ק״30, ואז 

30) ע״פ א׳ היומנים הי׳ זה אחרי שהקהל הפסיק 

לשיר ולפני שהחלו ״שיבנה״ – היינו כשלא שרו כלל, 

ולא עודד כלל ב״שיבנה״. 

כך  זמן,  משך  הטלית  את  לסדר  המשיך 

שכשהקהל גמר לנגן, הטלית כבר היתה 

מסודרת. 

ילדי שארף שיחיו לא הגיעו עד חזרת 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  פעם  ומידי  הש״ץ, 

כבר  אם  לראות  מקומם  לעבר  שליט״א 

״שיר  אחרי  קדיש  ואמרו  כשבאו  הגיעו. 

של יום״, הסתובב כ״ק אדמו״ר שליט״א 

לעבר  הביט  וכן  לעברם  מלא)  (סיבוב 

הקהל. 

כ״ק  התרומם  (דשחרית)  ב״קדושה״ 

אדמו״ר שליט״א גם ב״ימלוך״. 

בעת שהגביהו את הס״ת הא׳, התקרב 

הבימה  לסוף  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

(באמצע)  לקח  כשעמד,  בס״ת.  והביט 

לפניו  והביאן  הטלית  ציציות  את 

לסטנדר  וחזר  הסתובב  ואח״כ  והחזיקן, 

ורק אז עזב את הציציות. 

(יחסית).  בקול  היתה  ההפטרה 

הלך  למקומו,  ההפטרה  אחרי  כשהלך 

מהר – לא כרגיל אחרי הפטרה. 

נכנס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

להתוועדות לערך בשעה 1:30, כשהקהל 

בופה״ג  ברכת  אחרי  ניסיך״.  ״על  שר 

וכ״ק  מזמור״,  ״שיר  לשיר  החל  הקהל 

בתנועות  לעודד  החל  שליט״א  אדמו״ר 

ראשו לעבר הילדים. 

אח״כ החל באמירת שיחה א׳ שהיתה 

ארוכה – כשעה לערך. 

בין הדברים בשיחה זו אמר שיש לנצל 

את הזמן שנשאר עדיין ביום השבת כדי 

לערוך התוועדות חסידית (אחרי תפילת 

טובות  החלטות  יקבלו  שבה  מנחה), 

וגם  חוצה,  המעיינות  להפצת  בנוגע 

התורה  מפנימיות  ענינים  בפועל  ילמדו 

ביותר),  קצר  הזמן  שבכמות  (אע״פ 
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ולהמשיך בזה במוצ״ש ״אין ַא חסידישער 

מלוה מלכה״31, וכן בימים הבאים לאחרי 

זה. 

שר  הקהל  בתחילה  זו,  שיחה  אחרי 

באמצע  אבל  ניקַאווָא״  ניעט  ״ניעט 

מר״.  קאתי  ״אימתי  לניגון  הקהל  עבר 

ליד  שעמד  (האמצעי)  שארף  מילדי  א׳ 

כוסית  הושיט  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

״לחיים״ וכ״ק אדמו״ר שליט״א ענה לו, 

ולאחיו  לו  ונתן  ״מזונות״  חתיכת  ולקח 

יד  בתנועת  אותם  שאל  אח״כ  (הגדול). 

היכן האח הקטן יותר (שהי׳ בהתוועדות 

שעברה), והילדים ענו שהוא לא נמצא. 

כפיו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  מחא  אח״כ 

לעודד  החל  ואח״כ  קטנה,  ילדה  לעבר 

בידו (ובכלל כ״ק אדמו״ר שליט״א עודד 

והקהל  השירה),  את  הק׳  בראשו  מאוד 

שר את הניגון בשמחה רבה. 

ווייס  שי׳  בערל  לר׳  פנה  באמצע 

שאמר ״לחיים״ על כוסית קטנה, והורה 

שיאמר  בחיוך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לו 

״לחיים״ על כוס גדולה. 

אדמו״ר  כ״ק  פנה  הניגון  באמצע 

האורחים  הילדים  לעבר  שליט״א 

(והקהל השתתק), ואמר שהגיעה ידיעה 

אורחים,  כיתה  ַא  דָא  זיך  ש״געפינען 

זיי  מען  זָאל  מיידַאלעך,  און  אינגלעך 

אמרו  הם  ׳לחיים׳״32.  מיט  זיין  מכבד 

על  שהעומדים  אמר  ואח״כ  ״לחיים״, 

גביהם יעזרו להם לומר ״לחיים״, והביט 

הריל״ג  את  ושאל  נשים  העזרת  לעבר 

באם אפשר שהילדות תאמרנה ״לחיים״, 

וכ״ק  שא״א  אמר  שהריל״ג  וכנראה 

הוסיף  אח״כ  חייך.  שליט״א  אדמו״ר 

31) = ״במלוה מלכה חסידי״. 

32) = ״נמצאים כאן כיתת אורחים, ילדים וילדות, 
שיכבדו אותם ב׳לחיים׳״. 

אינגע  די  ״אויך  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 
אינגלעך זָאלן זיך מצטרף זיין, און ס׳וועט 

ווערן פרייליכער״33. 

הילדים האורחים התחילו לנגן ״דידן 
בידו  הניף  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  נצח״, 
לעבר  ובשמחה  בעוז  הק׳  השמאלית 
הילדים במשך זמן (גם הביט קצת לעבר 
הפירמידה), ואח״כ הניף גם בידו הימנית. 
במיוחד,  האירו  הק׳  פניו  אלו  ברגעים 
והקהל שר את הניגון בחוזק. אח״כ ניגנו 
״השנה תהא שנת ניסים״, וכ״ק אדמו״ר 
שליט״א הניף שוב בידו מלמעלה למטה. 

אדמו״ר  כ״ק  התחיל  ב׳  שיחה  את 
על  ודיבר  ניסים״,  ״שנת  בענין  שליט״א 

עבודת האדם באופן של ״שבת״. 

אדמו״ר  כ״ק  פנה  זו  שיחה  אחרי 
״על  לשיר  לו  והורה  י.כ.  לר׳  שליט״א 
כ״ק  להנ״ל.  שוב  חייך  וכמו״כ  ניסיך״, 
לעבר  שוב  בידו  הניף  שליט״א  אדמו״ר 
בשמחה  שר  והקהל  והאורחים,  הילדים 

רבה. 

מעות  נתינת  על  דיבר  ג׳  בשיחה 
גם  להתוועד)  להוראה  (בנוסף  חנוכה 
שמצוה  באמרו  חנוכה״,  ״זאת  אחרי 
בהתוועדות  כך  על  שדובר  לפרסם 
בסיום  דורנו.  דנשיא  וביהמ״ד  בביהכ״נ 

השיחה הזכיר אודות חלוקת המשקה. 

על  המזכיר  העמיד  השיחה  אחרי 

אדמו״ר  וכ״ק  קנקנים34,   15 השולחן 
ואח״כ  לכוסו  בקבוק  מכל  מזג  שליט״א 
מכוסו לבקבוקים. בקשר עם התוועדות 
של  נצח״  ״דידן  יום  טבת,  בה׳  חסידים 
אגו״ח,  ועד  חברי  כל  ניגשו  הספרים, 

יותר  ויהי׳  יצטרפו,  = ״שגם הילדים הצעירים   (33
שמח״. 

א׳  וע״פ  קנקנים,   16 היו  היומנים  א׳  ע״פ   (34
היומנים היו כ-18. 
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וכ״ק אדמו״ר שליט״א מזג לכאו״א מהם 
משקה. 

כ״ק  התחיל  המשקה  חלוקת  אחרי 
אדמו״ר שליט״א לנגן את ניגון ההקפות 
לאביו הרלוי״צ ז״ל. כ״ק אדמו״ר שליט״א 
את  ושתה  ביין  כוסו  את  שימלאו  הורה 
לחזן  סימן  ואח״כ  גמירא,  עד  הכוס  כל 
שי׳ לשיר ״שיבנה ביהמ״ק״. אח״כ הזכיר 

אודות אמירת ברכה אחרונה. 

 4:05 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
לערך. 

בעת תפילת מנחה, ניגן הקהל ב״שים 
שלום״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד בידו 
הק׳ על הסטנדר, וכמו״כ הסתובב לעבר 

הקהל ועודד את השירה בידו הק׳. 

על  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום 
וכן  מיד  שתהי׳  חסידים  התוועדות 
מלכה״  ״מלוה  סעודת  התוועדות 
יצא  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  במוצש״ק, 
לא׳:  כשמעודד את השירה. בדרכו אמר 

״לחיים ולברכה״. 

כ״ק  הוראת  ע״פ  מנחה,  לאחר 

בהתוועדות,  הנ״ל  שליט״א  אדמו״ר 

בה  חסידית  התוועדות  התקיימה 

נקודות  חזר  בתחילה  י.כ.  ר׳  התוועד 

מההתוועדות, ואח״כ המשיכו להתוועד 

עד תפילת מעריב של מוצש״ק. 

כאן המקום לציין שבסיומי התפילות 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  בד״כ  החג  במשך 

שליט״א לעבר המנורה.  

• מוצאי שבת קודש •

הקטן  בזַאל   5:20 בשעה  הי׳  מעריב 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  כשנכנס  למעלה. 

וכן כשיצא, עודד בידו הק׳ את השירה. 

התקיימה   10:00 בשעה  לערך 

מלכה״,  ו״מלוה  חסידית  התוועדות 

של  המאוחרות  השעות  עד  שנמשכה 

הלילה. בין הדוברים: ר׳ משה שי׳ אדרעי 

ור׳ ברוך שי׳ נחשון. בשעות המאוחרות 

יותר דיבר הת׳ מ. שי׳ גלזמן. 
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• יום שלישי, כ״ד כסלו • 

הגיעה  שחרית  תפילת  לקראת 

(ובעיקר  מאה״ק  האורחים  קבוצת 

אליעזר  אהרן  ר׳  ע״י  שאורגנה  מצפת) 

שי׳ צייטלין. 

לאוהל  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

ואח״כ   ,5:40 בשעה  וחזר   ,1:05 בשעה 

נכנס לתפילות מנחה ומעריב כשמעודד 

לבימה  בעלותו  נסיך״.  ״על  שירת  את 

הביט לעבר המנורה הגדולה הניצבת על 

את  לעודד  שהסתובב  כדי  תוך  בימתו, 

השירה כרגיל. 

[ידוע לכל אשר נוכח פעם בהדלקת 

לתארו  קשה  זה  שמחזה  חנוכה,  נרות 

אדמו״ר  כ״ק  אשר  בחוש  (ורואים 

״אי  אלא  כאן״  ״נמצא  אינו  שליט״א 

שם״...), ולכן מובא מהלך הדברים בלבד, 

ולא תיאור המעמד וכו׳]: 

עבר  מעריב,  דתפילת  ״עלינו״  לפני 

כ״ק אדמו״ר שליט״א לעמוד בצדו הימני 

(רחוק  שיפועו  על  ונשען  הסטנדר  של 

מעט מהקיר), תוך כדי שמסובב גם את 

טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  החזן  הסידור. 

המיוחדת  בנעימה  הברכות  את  אמר 

החל  ואח״כ  הראשון,  הנר  את  והדליק 

הקהל לנגן ״הנרות הללו״ בניגון הידוע. 

כ״ק  הביט  הברכה)  (בעת  בתחילה 

אדמו״ר שליט״א לעבר המנורה, וכן על 

להביט  המשיך  לנגן,  כשהתחילו  הקהל. 

על  הביט  אח״כ  המנורה,  הדלקת  על 

מעט  כשהגיעו  הנרות.  על  ושוב  הקהל, 

לפני המילים ״אנו מדליקין״, פנה ודפדף 

ופנה  הללו״,  ב״הנרות  ופתחו  בסידור 

שוב להביט על הנרות כשידו הק׳ מונחת 

למילים  כשהגיעו  הפתוח.  הסידור  על 

והרכין  פנה  הקדושים״,  כהניך  ידי  ״על 
יותר  קרוב  עמד  (וכעת  הק׳  ראשו  את 
את  עצם  אף  זמן  משך  וכעבור  לקיר), 

עיניו הק׳. 

בשירה  מעט  השתתף  הניגון  במשך 
ובאצבעו  בראשו  קלות  תנועות  ע״י 
בקטע  לפעם.  מפעם  בפיו  ובשירה  הק׳ 
כמה  הם״  ״קודש  המילים  על  שחוזרים 
הנרות,  על  להביט  שוב  פנה  פעמים, 
ואף העיף מבט ללמעלה. אח״כ המשיך 
הק׳  כשראשו  והקהל  הנרות  על  להביט 

שוב מורכן. 

נסיך״,  ״על  של  לקטע  כשהגיעו 
שחזרו  פעמים   5 הק׳  באצבעותיו  מנה 
התרומם  השישית  ובפעם  התנועה,  על 
בעוז  הק׳  ידו  את  והניף  בפתאומיות 
הק׳  הימנית  בידו  ד״פ   – הקהל  לעבר 
כדי  תוך   – הק׳  השמאלית  בידו  וב״פ 
גם  ומסובב  למקומו  חזרה  שמסתובב 
 8 התנועה  על  חזרו  וסה״כ  סידורו,  את 

פעמים. 

אחרי התפילה והכרזת הגבאי, בשעה 
6:15, יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א מביהכ״נ 
טרם  נסיך״.  ״על  שירת  את  כשמעודד 

צאתו בירך נוסעים. 

• יום רביעי, כ״ה כסלו – 
א׳ דחנוכה • 

למקומו  בדרכו  שחרית,  בתפילת 
אחרי קריאת התורה, סימן כ״ק אדמו״ר 
הס״ת  את  שהחזיק  לזה  שליט״א 
 – חוץ)  כלפי  המעיל  של  (כשהכתב 

להופכו. 

״תפארת  כינוס  התחיל   2:00 בשעה 
נשים״  ו״חכמת  יצחק״  לוי   – זקנים 

חנוכה תנש״א 
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בביהכ״נ הגדול, בארגון ר׳ מנחם נחום שי׳ 

גרליצקי. הי׳ קהל גדול מאוד של זקנים 

הי׳  וביהכ״נ  זקנות,   (– ו(מעבר למחיצה 

מלא. נאם בפניהם ר׳ מנחם מענדל שי׳ 

ושרו  אפריקה,  בדרום  שליח   – ליפסקר 

תורה״  מ״אהלי  ילדים  מקהלת  בפניהם 

וכן החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  מנחה  לתפילת 

שליט״א בשעה 3:20. בדרכו הניף פעמים 

לעבר  בחיוך  לשלום  הק׳  ידו  את  רבות 

הקהל ששר ״על ניסיך״, ובעלותו לבימה 

הסתובב לעודד כרגיל. 

בסיום  שלום״  ״עושה  שסיים  אחרי 

שמו״ע, הביט על הקהל לשמאלו. 

סידר  ובמהלכה  עמד,  הש״ץ  בחזרת 

שבסוף  הגומיות  שלושת  את  והפריד 

וכן סידר את הדברים המונחים  סידורו, 

שם (מדבקה עם סמל ״צבאות ה׳״, ועוד) 

והביט בהם – למשך זמן. 

באמצע קדיש תתקבל דפדף בסידורו 
ל״הנרות הללו״, ואח״כ סיבב את הסידור 
(הפעם  שם  לעמוד  ועבר  הסטנדר  לצד 

עמד מלכתחילה קרוב לקיר). 

בעת הברכות וההדלקה (ע״י ר׳ משה 
טלישבסקי) הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א 
השמש  שהונח  ואחרי  המנורה,  על 
שוב  הקהל,  את  וסקר  פנה   – במקום 
ואח״כ הביט בסידור  הביט על המנורה, 
לרגע ושוב על המנורה. את הניגון ליוה 

בפיו הק׳ כאתמול. 

במילים ״הנרות הללו״ הביט במנורה, 
מדליקין״  ״אנו  ובמילים  בקהל,  ואח״כ 
הביט שוב במנורה, והמשיך להביט עלי׳ 
סוקר  לפעם  כשמפעם  הזמן  רוב  למשך 
את הקהל. ב״על ניסיך״ מנה באצבעותיו 
חזרה  הסתובב  השישית  ובפעם  הק׳, 
סידורו  את  גם  שמסובב  תוך  למקומו 
וכשמעודד בידו השמאלית הק׳, והמשיך 
על  הק׳  בידו  פעמים  כמה  עוד  לעודד 

הדלקת נר ב׳ דחנוכה 
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 8 התנועה  על  חזרו  וסה״כ  הסטנדר 

פעמים. 

כ״ק  עבר  בתרא  קדיש  בתחילת 

אדמו״ר שליט״א לסטנדר השני, ובסיום 

הקדיש המתין מעט (הגבאי לא הכריז), 

 24 שארכה  קודש  בשיחת  פתח  ואחר 

וחצי דקות. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ביאר  בשיחה 

בה  חנוכה,  נר  מצות  של  סגולתה  את 

אור  הן  המצוות  כיצד  כל  לעין  מודגש 

נרות  הדלקת  למצות  בדומה   – מאיר 

ש״ק ויו״ט ע״י נשי ובנות ישראל, ופועל 

גם בגשמיות העולם – שהרי טעם מצות 

באבן״  או  בעץ  יכשל  ״שלא  הוא  נש״ק 

[ובענין זה הזכיר את החילוק בין נש״ק 

לנרות חנוכה ש״אין לנו רשות להשתמש 

את  להאיר  אחר  לאור  וזקוקים  בהן״, 

לָאמּפ  ַא  סתם  צי  עלעקטרי,  ״צי  החדר, 

ליכטיג״1].  צימער  דעם  מַאכן  זָאל  ווָאס 

אח״כ דיבר על ההוראה ד״מוסיף והולך״ 

שכשם שמספר הנרות הולך וגדל, הולך 

הוספה  צ״ל  כך  ליום,  מיום  ומוסיף 

מתמדת ב״נר מצוה ותורה אור״, ודוקא 

״על פתח ביתו״ – להוסיף במעשי צדקה 

שמוסיפים  רואה  וכשהקב״ה  וחסד, 

הברכות  בכל  מוסיף  הוא  הרי  בתומ״צ 

לאורך  בריאה  ונשמה  בריא  גוף  שיהי׳ 

ימים ושנים טובות. 

הגישה שלעת  בין הדברים שלל את 

דוקא   – להיפך  אלא  ״לנוח״,  יש  זקנה 

ימים  אריכות  לו  נתן  והקב״ה  שזכה  מי 

חנוכה  נרות  אל  להביט  צריך  ושנים, 

צריכה  השנים  שתוספת  מהם  וללמוד 

התורה  בלימוד  חיות  לתוספת  להביא 

מער  ״ַאלץ  ונעשים  המצוות,  וקיום 

את  שתאיר  מנורה  סתם  בין  חשמלי,  ״בין   =  (1
החדר״. 

געזינטער און מער שכל׳דיקער, און בנוגע 

ובהמשך  אידישער״2,  מער   – אידן  צו 

שלפני  בשנה  הכינוס  מאז  שגם  אמר 

שטַארקער  מער  ״נָאך  כולנו  נעשינו  זה 

מער  נָאך  און  לעבעדיקער  מער  נָאך  און 

במילים:  סיים  השיחה  את  אידישער״3. 

ובבנותינו׳,  ובבנינו  ובזקנינו  ״׳בנערינו 

ַאלט  ביז  יונג  פון   – פריער  דערמָאנט  ווי 

יונג4 – בארצנו הקדושה  און פון ַאלט ביז 

און דָארט – אין ירושלים עיר הקודש און 

אין ׳מקדש אדנ-י כוננו ידיך׳5, ועוד והוא 

העיקר – תיכף ומיד ממש״. 

במשך אמירת השיחה וכו׳ עמדו קהל 

שבקיר  הפירמידה  על  והתמימים  אנ״ש 

המערבי ובפינות ביהכ״נ. 

כפיים.  הקהל  מחא  השיחה  אחרי 

מבימתו  ירד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

למארגן  ונתן  הדולרים,  חלוקת  למקום 

לכמה  ואח״כ   – גרליצקי  מנחם  ר׳ 

הכינוס  על  האחראיות  חב״ד  מנשי 

(בתוך  דולר  של  מטבעות  חבילות   –

״חנוכה  כתוב  שעליו  פלסטיק,  נרתיק 

לכל  לחלק  חנוכה״  כ״דמי  ה׳תנש״א״) 

לכ״א:  באומרו  והזקנות,  הזקנים  קהל 

״הצלחה רבה״. באמצע הכריז הגבאי על 

מעריב בשעה 5:00. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לקח  בסיום 

ובגשתו  מטבעות,  שני  עצמו  עבור 

לגעת בפרוכת – נתן מטבע א׳ לרחמ״א 

מביהכ״נ  ויצא  שם,  שעמד  חדקוב  שי׳ 

״על  שירת  את  כשמעודד   4:11 בשעה 

ובנוגע  שכל,  בעל  ויותר  בריא  יותר  ״עוד   =  (2
ליהודים – יותר יהודי״. 

3) = ״עוד יותר חזקים ועוד יותר חיים ועוד יותר 
יהודיים״. 

4) = כמוזכר לעיל – מצעיר עד זקן ומזקן עד צעיר. 

5) = ושם – בירושלים עיה״ק וב׳מקדש כו׳׳. 
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ניסיך״. בדרך מסר מישהו לכ״ק אדמו״ר 
וכ״ק  גדולה,  לבנה  שקית  שליט״א 

אדמו״ר שליט״א נטלה עמו. 

בלילה  שמחר  נודע  מאוחר  יותר 
יחלק כ״ק אדמו״ר שליט״א ״דמי חנוכה״ 

אלו לכולם! 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   5:00 בשעה 
ובעלותו  מעריב,  לתפילת  שליט״א 
לבימה הביט על המנורה הגדולה, ואח״כ 

הסתובב לקהל כרגיל. 

מסיבת  התקיימה  יותר  מאוחר 
הלכות  והתחלת  שבת  הלכות  סיום 
יקותיאל שי׳  ר׳  עירובין ברמב״ם. הנחה 
אליעזר  אהרן  ר׳  דברים  ונשאו  ראפ, 
הקבוצה  מאנשי  כמה  וכן  צייטלין  שי׳ 
שדיברו   – לכאן  שהגיעה  עיה״ק  מצפת 
מביקורם  רשמיהם  על  רבה  בהתרגשות 

אצל כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

• יום חמישי, כ״ו כסלו – 
ב׳ דחנוכה • 

בעלותו  שחרית,  לתפילת  בכניסתו 
לבימה הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א לעבר 
ועודד  כרגיל  הסתובב  ואח״כ  המנורה, 

את שירת ״על ניסיך״. 

גוים״  כל  ה׳  את  ב״הללו  ניגנו  בהלל 
שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  אתה״,  ו״א-לי 

עודד בידו הק׳ על הסטנדר – כרגיל. 

אחרי הלל פנה כ״ק אדמו״ר שליט״א 
פתיחת  עד  הקהל,  את  וסקר  לשמאלו 

הארון. 

את  (כשסקר  בתרא  קדיש  באמצע 
והביט  לאחוריו  גם  פנה  כרגיל),  הקהל 
על המנורה. לפני ירידתו מהבימה הביט 
בשעה  מביהכ״נ  ויצא  המנורה,  על  שוב 
ניסיך״.  ״על  שירת  את  כשמעודד   10:53

טרם צאתו בירך נוסעים. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  כשחזר 

ליד  לצדקה  מטבעות  חילק  מהמקוה, 

המכונית. 

לאוהל נסע בשעה 1:20, וחזר בשעה 

5:45, וכעבור כמה דקות נכנס לתפילות 

מנחה ומעריב כשמעודד את שירת ״על 

לעבר  הביט  לבימה  בעלותו  ניסיך״. 

המנורה, אך לא הסתובב ואף לא עודד. 

לקראת סיום הקדיש שלאחר ״עלינו״ 

אדמו״ר  כ״ק  סיבב  מעריב,  דתפילת 

שליט״א את סידורו לימין הסטנדר ועבר 

לעמוד שם (רחוק מעט מהקיר), והביט 

על הדלקת המנורה. 

בסיום ההדלקה, פנה (תוך שמתקרב 

ל״הנרות  בסידור  ודפדף  לקיר)  יותר 

הללו״, ועמד שעון על הסטנדר בב׳ ידיו 

שלשום),  (כמו  הק׳  ראשו  והרכין  הק׳ 

כשמביט בסידור ובקהל. במילים ״הנרות 

המשיך  אח״כ  המנורה,  על  הביט  הללו״ 

לסקור את הקהל, ושוב הרכין ראשו הק׳, 

כשמפעם  הזמן  רוב  במשך  נשאר  וכך 

קצב  לפי  הק׳  באצבעו  מכה  לפעם 

הקהל.  את  פעם  מידי  סקר  וכן  הניגון, 

במילים ״ואין לנו רשות להשתמש בהן״ 

המנורה,  על  הביט  הראשונה)  (בפעם 

תפילת שחרית, א׳ מימי חנוכה 
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והביט  הקהל,  את  לסקור  המשיך  אח״כ 

ולהלל  ״להודות  במילים  בסידור.  שוב 

הביט  השני׳)  (בפעם  הגדול״  לשמך 

ותוך שממשיך להביט  שוב על המנורה, 

״על  בשירת  הק׳  באצבעותיו  מנה   –

ניסיך״, ובפעם השישית הסתובב בחזרה 

סידורו  את  גם  שמסובב  תוך  למקומו 

והמשיך  הק׳,  השמאלית  בידו  ומעודד 

ואח״כ  לעודד לעבר הילדים שלשמאלו 

על  חזרו  וסה״כ  הסטנדר,  על  פ״א 

התנועה 8 פעמים. 

אחרי התפילה, בשעה 6:22, יצא כ״ק 

כשמעודד  מביהכ״נ  שליט״א  אדמו״ר 

בירך  צאתו  טרם  ניסיך״.  ״על  שירת  את 

נוסעים. 

בשעה 7:37 (מוקדם מהרגיל – בגלל 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס  החלוקה) 

ובהגיעו  כללית,  ליחידות  לביהכ״נ 

ואח״כ  המנורה,  על  הביט  למקומו 

התיישב, הביט שוב לכיוון המנורה ופתח 

מהשעה  דקות,  כ-36  שארכה  בשיחה 

7:38 עד השעה 8:14. 

מעלת  את  ביאר  השיחה  בתחילת 

המספר שלוש (״חזקה״, והקשר לשנה זו 

שמועדי תשרי היו בשלושה ימי קדושה 

מיד  המזכיר   – פעמים)  שלוש  רצופים 

את ביהמ״ק השלישי, ואח״כ הסביר שוב 

המאירות  שבמצוות,  האור  ענין  אודות 

את  פירט  בהמשך  יהודי.  של  חייו  את 

״מוסיף  להיות  חנוכה:  מנרות  ההוראות 

אחר  יום  המצוות  את  לקיים  והולך״, 

אור  את  ולהפיץ  מחודשת,  בחיות  יום 

ביתו  פתח  ״על   – ״חוצה״  המצוות 

הדין  על  בקצרה  דיבר  כמו״כ  מבחוץ״. 

סיום  ולקראת  בזר״,  כשרה  ד״הדלקה 

ישראל  מנהג  מעלת  על  דיבר  השיחה 

געלט׳,  ״׳חנוכה   – חנוכה״  ״דמי  בנתינת 

העולם״,  בלשון  ָאנגערופן6  ס׳ווערט  ווי 

שיוכל  כסף  למקבל  לתת  שמשמעותו 

אותו  ולחנך  בעיניו  כטוב  להשתמש 

למצות הצדקה בכספו. 

אצל  שההדלקה  הזכיר  הדברים  בין 

כהניך  ידי  ״על  של  באופן  צ״ל  כאו״א 

שיש  גדול  כהן  בחי׳  ע״י  הקדושים״, 

לכאו״א בנפשו – שמרגיש זאת בכל דבר 

באומרו:  התבטא  זה  ובענין  שעושה, 

דורך  עם  נעמט  ווָאס  געפיל  ַא  איז  ״דָאס 

אויף דורך און דורך״7. 

שבקרוב  בברכה  סיים  השיחה  את 

שימוש  בכסף  יעשו  ואז  ביהמ״ק,  ייבנה 

אמיתי וידליקו נרות ״בחצרות קדשך״. 

אדמו״ר  כ״ק  זז  השיחה  אחרי 

שליט״א עם כיסאו מעט שמאלה, וקיבל 

מכאו״א את הפ״נ בידו השמאלית, ובידו 

דולר  של  מטבע  לכאו״א  חילק  הימנית 

מודפס  שעליו  פלסטיק  נרתיק  בתוך 

דקות,  כ-42  – למשך  ה׳תנש״א״  ״חנוכה 

מהשעה 8:14 עד השעה 8:56. בכל פעם 

שהתקבצה ערימה של מכתבים, הקיפה 

הכניסה  (והריל״ג  בצד  והניחה  בגומי 

היו  שבכללות  (אלא  כרגיל  לשקית), 

 – ובמילא  יותר,  בתדירות  הערימות 

קטנות יותר, בהרבה מהרגיל בד״כ). 

ברכות)  שביקשו  כאלו  (כולל  לכו״כ 

״ברכה  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק  אמר 

שביקשו  לכו״כ  איחל  וכן  והצלחה״, 

ממש״,  ״בקרוב  ״בקרוב״,  ״אמן״,  ברכות: 

(או  טובות״  ״בשורות  רבה״,  ״בהצלחה 

בצירוף שניים מהאיחולים יחד), וכיו״ב. 

נתן  גורארי׳  שי׳  זלמן  שניאור    להרב 

6) = כפי ש[זה] נקרא. 

7) = ״זהו הרגש שחודר בו עמוק עמוק פנימה״. 
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מטבע נוסף באומרו: ״פַארן יום הולדת8, 

גרשון  לר׳  ארוכות״.  שנים  רבה,  הצלחה 

רחב,  חיוך  חייך  רוזנשטיין  שי׳  צבי 

לא׳  שעבר.  אחרי  עליו  להביט  והמשיך 

שביקש ברכה לרפואה שלימה עבור בנו 

״אמן, בקרוב ממש,  בידיו אמר:  שהחזיק 

כשעבר  שלימה״.  רפואה  והצלחה,  ברכה 

ר׳ מרדכי שי׳ למברג הציגו הריל״ג, ואמר 

והצלחה״,  ״ברכה  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק 

״על  ואמר:  בחזרה  לו  קרא   – וכשעבר 

דערקענען...  ניט  ַאייך  איך  דַארף  דין  פי 

הונדערט  ביז  התחלה  גוטע  ַא  זיין    זָאל 

שאמר  מצרפת  לא׳  יָאר״9.  צווַאנציק  און 

שנוסע אמר: ״בָאן ווָאיַאז׳״10. לא׳ שביקש 

״זָאל  אמר:  מישהו  עבור  לרפו״ש  ברכה 

קרובה״11.  רפואה  ַא  טובות,  בשורות  זיין 

מאוסטרלי׳  סרבריאנסקי  שי׳  אהרן  לר׳ 

כ״ק  שאל  (בנו)  ילד  עם  יחד  שעבר 

זון?״12,  ַאייער  ״ס׳איז  שליט״א:  אדמו״ר 

אחרי  שוב  לעברו  והביט  מאוד,  וחייך 

שעבר. 

כיסאו  עם  זז  לנשים,  החלוקה  לפני 

״ברכה  אמר:  הנשים  לרוב  ימינה.  מעט 

כ״ק  את  שבירכו  לכמה  והצלחה״. 

לכמה  את״.  ״גם  אמר:  שליט״א  אדמו״ר 

שביקשו ברכות עבור משפחותיהן אמר: 

וכן  טובות״,  בשורות  המשפחה,  ״לכל 

״לכל  (בצרפתית):  אמר  מצרפת  לכמה 

גַאנצע  ״פַארן  אמר:  ולא׳  המשפחה״, 

8) = ״בשביל היום הולדת״. 

9) = ״ע״פ דין איני צריך להכירך... שתהי׳ התחלה 
טובה עד מאה ועשרים שנה״ [בפעם הקודמת שהי׳ 
הי׳  שנים,  שמונה  לפני  שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  אצל 

בלי חתימת זקן. המו״ל]. 

10) = ״נסיעה טובה״. 

11) = ״שיהיו בשו״ט, רפואה קרובה״. 

12) = ״זהו בנך?״. 

הצלחה  טובות,  בשורות  פַאמיליע13, 

וידיאו  וקלטת  ספר  שמסרה  לא׳  רבה״. 

״בשביל כל  וכו׳ מבית הספר שלה אמר: 

הבית ספר, הצלחה רבה ובשורות טובות, 

הצלחה רבה״, וכשאמרה עוד משהו אמר: 

הצלחה  טובות,  בשורות  הענינים,  ״כל 

רבה, אין ַאלע גוטע זַאכן14״. לכמה שאמרו 

שאמרה  לא׳  געזונט״15.  ״צו  אמר:  תודה 

על יום הולדתה אמר: ״שנת הצלחה בכל 

לרפואה  ברכה  שביקשה  לא׳  הענינים״. 

(וחזר על  ״רפואה קרובה״  שלימה אמר: 

קטנה  לילדה  ספרדית).  בהברה  שוב  זה 

״תודה״  באנגלית:  אמר  משהו  שמסרה 

יום  על  שאמרה  לא׳  (״Thank you״). 

שנה  טובות,  ״בשורות  אמר:  הולדתה 

שביקשה  לא׳  (happy year)״.  שמחה 

(באנגלית):  אמר  באנגלית  ברכה 

״השי״ת יברך אותך, בשורות טובות״. לא׳ 

ַא  ״הָאבן  אמר:  לרפו״ש  ברכה  שביקשה 

רפואה שלימה״16. 

בסיום החלוקה, זז עם כיסאו בחזרה 

לאמצע, קירב את הרמקול, ופתח בשיחה 

לברי ובנות מצוה שארכה 13 וחצי דקות, 

מהשעה 8:56 עד השעה 9:09. 

בשיחה האריך בענין שע״י כל מצוה 

נעשה לבוש למקיים המצוה, וכמו לבוש 

לבוש  כמו״כ   – וחום  מקור  המגין  גשמי 

רצויים  בלתי  וחום  מקור  מגין  רוחני 

אמת׳ע  די  הָאט  ״ער  ואז  הזה,  שבעולם 

טעמּפערַאטור״17 שיהודי צריך לחיות בה. 

בין הדברים דיבר על מצות קריאת שמע 

ילד  מתחייב  בה  הראשונה  המצוה   –

13) = בשביל כל המשפחה. 

14) = בכל הדברים הטובים. 

15) = ״לבריאות״ (״בבקשה״). 

16) = ״שתהי׳ לך רפו״ש״. 

17) = ״יש לו את הטמפרטורה האמיתית״. 



51יומן חנוכה תנש"א 

שראוי  ועורר  למצוות,  כשנכנס  יהודי 

לקיים מיד גם את מצות הצדקה כ״מצווה 

תמיד,  שזמנה  מצוה  זו  שהרי  ועושה״, 

ואין צורך בהכנות כלשהן כדי לעשותה, 

ולתת  הבגדים  מכיס  מטבע  להוציא  רק 

אודות  שוב  הזכיר  בסיום  לצדקה.  אותו 

חלוקת דמי חנוכה, באומרו שדולר הוא 

בן מאה פרוטות, המרמז לכך שע״י נתינת 

דולר אחד לצדקה זוכים למאה ברכות. 

אח״כ קיבל מכאו״א את הפ״נ וחילק 

דמי חנוכה למשך 12 דקות, מהשעה 9:09 

עד השעה 9:21, באומרו לכאו״א: ״בשעה 

ולאלו שביקשו ברכות  טובה ומוצלחת״, 

איחל: ״בשורות טובות״, ״ברכה והצלחה״ 

וכיו״ב. 

בסיום החלוקה, הורה לריל״ג לסמן 

הבר-מצוות  של  המעטפות  את  בנפרד 

לחתנים  בשיחה  פתח  ואחר  (כרגיל), 

 9:21 מהשעה  דקות,  כ-7  שארכה  וכלות 

עד השעה 9:28. 

נישואין  שמחת  שכל  אמר  בשיחה 

בחינות  כמה  (ופירט  לגאולה  קשורה 

בהן משתוות שמחת נישואין והגאולה), 

ישמע״  ״מהרה  לא  יהי׳  שבקרוב  ואיחל 

וקול  חתן  ״קול   – נשמע״  ״כבר  אלא 

משיח  זה  ״הנה   – שמחה״  ו״קול  כלה״, 

בא״. אח״כ הזכיר שבחתונה באים מעולם 

זה,  שלפני  הדורות  שלושת  כל  האמת 

ובהמשך אמר שא׳ ההכנות לחתונה היא 

באומרו  לצדקה,  חשובים  סכומים  לתת 

כיון  החתונה  מהוצאות  לדאוג  שאין 

שהקב״ה נותנם מידו המלאה וכו׳. 

הפ״נ  את  מכאו״א  קיבל  אח״כ 

דקות,  כ-7  למשך  חנוכה  דמי  וחילק 

באומרו   ,9:35 השעה  עד   9:28 מהשעה 

לא׳  ומוצלחת״.  טובה  ״בשעה  לכאו״א: 

״בבקשה״  שאמרה תודה אמר באנגלית: 

(״re welcome׳You״). 

קהל  ונאסף  הלך  היחידות  במשך 

לקבלת  שהתכונן  לביהכ״נ  מחוץ  עצום 

אדמו״ר  כ״ק  של  הק׳  מידו  חנוכה  דמי 

כך  על  נודע  שכבר  (ומכיון  שליט״א 

מאתמול (כנ״ל) – הספיקו להגיע אלפי 

העיר),  שברחבי  החוגים  מכל  יהודים 

בעת  ישב  בו  במקום  יושב  ובעודו 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  החל   – היחידות 

בחלוקת דמי חנוכה לכל הקהל, אנשים, 

עם  קצרות  דיבר  בתחילה  וטף.  נשים 

הריל״ג אודות סדר החלוקה וכו׳. 

מהכניסה  נכנס  שהקהל  הי׳  הסדר 

האחורית (המובילה למקום ה״תשליך״) 

וירדו  ההתוועדות,  בימת  ע״ג  ועברו 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  מימין  והגיעו 

ביחידות).  עברו  שהנשים  (איפה 

אדמו״ר  כ״ק  איחל  מהעוברים  לכאו״א 

ולכמה  חנוכה״,  פריילעכען  ״ַא  שליט״א: 

(ישראליים) אמר בלה״ק: ״חנוכה שמח״. 

המזכירים,  כשניגשו  הסיום,  לקראת 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  הרחי״ק  ניגש 

ידיו הק׳  לו את הדמי-חנוכה, הרים  נתן 

בתנועות שמחה, ובירכו תוך חיוך רחב. 

ו-46  שעות  שלוש  ארכה  החלוקה 

 ,1:21 השעה  עד   9:35 מהשעה   – דקות 

ובמהלכה חילק כ-8,000 מטבעות! 

חלוקת דמי חנוכה 
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אדמו״ר  כ״ק  הביט  צאתו  טרם 

הקודש,  וארון  המנורה  לעבר  שליט״א 

ואחר לקח לעצמו שני מטבעות וצירפן 

שנמסרו  מכתבים  לכמה  גומי  ע״י 

נתן  ממקומו,  נעמד  החלוקה,  במהלך 

בעוז  לנגן  התחיל  קיבל,  שלא  א׳  לעוד 

מביהכ״נ  יצא   1:23 ובשעה  ניסיך״,  ״על 

במהירות כשמניף את ידו הק׳ לכל עבר 

ב״שטורעם״ רב (בידו הק׳ – השמאלית – 

אחז רק את המכתבים והמטבעות הנ״ל, 

ולא נטל שקית פ״נים כרגיל). 

של  להתעוררות  גרם  שהדבר  כמובן 

שמחה רבה אצל הקהל. 

קונטרס  לאור  יצא  אלו  בימים 

מוגה.   – כסלו  ז׳  ויצא,  ש״פ  משיחות 

הפתח דבר נושא את התאריך: ״חנוכה״. 

היתה  לא  כמעט  שהיום  לציין  [יש 

מאז  שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק  מנוחה 

נסע  שחרית  אחרי  כי  שחרית,  תפילת 

וכשחזר  לאוהל,  נסע  אח״כ  למקוה, 

והדלקת  ומעריב  מנחה  לתפילות  נכנס 

נכנס  בלבד  שעה  וכעבור  חנוכה,  נרות 

ליחידות, ולא יצא מביהכ״נ עד 1:23...]. 

• יום שישי, כ״ז כסלו – 
ג׳ דחנוכה • 

למרות יום שישי הקצר, מיהרו רבים 

להספיק  כדי  מה״מבצעים״  בחזרה 

(יצויין  מנחה  בתפילת  נוכחים  להיות 

הגדולה  המנורה  את  הדליק  שהיום 

במנהטן ר׳ דוד שי׳ רסקין – יו״ר צא״ח, 

ושב עם מסוק בחזרה לקראון הייטס). 

כשעה  (שהתקיימה  מנחה  תפילת 

הנרות  והדלקת  השבת)  כניסת  לפני 

היו כרגיל, אלא שההדלקה היתה ע״י ר׳ 

ר׳  (ולא ע״י  לייב שי׳ אברמוביץ׳  שלמה 

משה שי׳ טלישבסקי כרגיל). 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  הברכה  בעת 

שעבר  (לאחר  המנורה  על  שליט״א 

ואח״כ  כרגיל),  הסטנדר  בימין  לעמוד 

בסיום החלוקה 
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(אותו  בסידור  והביט  הקהל  את  סקר 

הללו״).  ל״הנרות  כן  לפני  כבר  פתח 

במילים ״הנרות הללו״ הביט על המנורה, 

למשך  הקהל  את  לסקור  המשיך  אח״כ 

והביט  הק׳  ראשו  הרכין  ובהמשך  זמן, 

זמן  למשך  הק׳  עיניו  עצם  ואף  בסידור, 

הרים  שאז  ניסיך״,  ל״על  שהגיעו  עד   –

ושוב  המנורה,  על  והביט  הק׳  ראשו 

הרכין ראשו הק׳ (ולא מנה באצבעותיו), 

ובפעם השישית הסתובב חזרה למקומו 

בידו  ומעודד  הסידור  את  כשמסובב 

השמאלית הק׳, והמשיך לעודד בידו הק׳ 

 8 וסה״כ חזרו על התנועה  על הסטנדר 

פעמים. 

אחרי התפילה הכריזו על קבלת שבת 

לשעה 5:00, וכ״ק אדמו״ר שליט״א הביט 

על המנורה ויצא מביהכ״נ כשמעודד את 

שירת ״על ניסיך״. 

• ליל שבת קודש • 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  כשנכנס 

הסתובב  לבימה  בעלותו  שבת,  לקבלת 

לעודד כרגיל. 

במהלך התפילה שרו ניגונים שמחים 

הרבה  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  במיוחד, 

לעודד בידיו הק׳. 

• יום שבת קודש פרשת מקץ, 
כ״ח כסלו, מבה״ח טבת – 

שבת חנוכה • 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   8:30 בשעה 

תהילים,  לאמירת  לביהכ״נ  שליט״א 

לעבר  הסתובב  לא  לבימה  ובעלותו 

הקהל. 

כשסיים הש״ץ את אמירת התהילים, 

אחז כ״ק אדמו״ר שליט״א בקַאּפיטל קמ״ג. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  שחרית  לתפילת 
לא  עתה  וגם   ,10:30 בשעה  שליט״א 

הסתובב לעבר הקהל בעלותו לבימה. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א ירד להתוועדות 
ניסיך״,  ״על  מנגן  כשהקהל   1:30 בשעה 
(והקהל  מקומו  על  לשבת  וכשהתכונן 
בידו הק׳ שימשיכו  – עודד  פסק לשיר) 

לנגן. 

״מצאתי  ניגנו  בופה״ג  שבירך  אחרי 
דוד עבדי״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד 
בלתי  וב״שטורעם״  מאוד  רב  בחוזק 
הקבוצה  אנשי  לעבר  ובמיוחד  רגיל, 
אליהם   – ועוד)  עיה״ק  (מצפת  מאה״ק 

עודד רבות. 

בשיחה א׳ אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א 
כי כאשר אדם שקוע בנושא מסויים, הרי 
דבר,  רואה את הנושא האמור בכל  הוא 
ב״אחכה  ושקוע  מונח  כשיהודי  ולכן 
רואה  הוא  וכאשר  שיבוא״,  יום  בכל  לו 
שנעשה  לנס  זכר  שהם  חנוכה  נרות  את 
הראשון  הדבר  הרי   – המקדש  בנרות 
ביהמ״ק  לבנין  הוא תפילה  נזכר  הוא  בו 

והדלקת נרות המנורה. 

ענין  את  באריכות  ביאר  בהמשך 
שזהו   – והגבלה  במדידה  שהם  המצוות 
מצד  למעלה  אך  הגוף,  מצד  למטה 
ממש״)  ממעל  אלוקה  (״חלק  הנשמה 
היינו  והגבלה,  ממדידה  למעלה  זהו 
מעבר  נמשכת  המצוה  קיום  שהשפעת 
שהיא  חנוכה  בנר  וכמו  קיומה,  לזמן 

גשמי,  באור  ״שיינענדיקע״18  מצוה 
ופועלת בכל שאר המצוות במשך השנה 
ַא  און  אופן  שיינענדיקן  ַא  ״אין  שיהיו 

ליכטיקן אופן״19, ובאופן ד״מוסיף והולך״ 
בענין  והאריך  מבחוץ״,  ביתו  פתח  ו״על 

18) = ״זורחת״. 

19) = ״באופן זורח ואופן מאיר״. 
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ההוראות מחנוכה. 

הצפי׳  של  הקשר  את  ביאר  אח״כ 
ועם ההפטרה,  לגאולה עם פרשת מקץ 
שכאשר  באומרו  התבטא  זה  ובענין 
יהודי שומע שקוראים ״מקץ״, הרי הוא 
״תופס״ לפתע: ״ַאהַא! ָאט דָאס איז דָאך 

נר  על  דיבר  כמו״כ  הגלות!״20.  קץ  דער 
רביעי דחנוכה. 

אלקינו״,  ״הוא  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד את השירה. 
הקטן  לילד  עוגה  חתיכת  נתן  באמצע 

מהאחים שארף שיחיו. 

בשיחה ב׳ דיבר בענין קריאת התורה 
שבימי חנוכה שקוראים על הנשיאים – 
על נשיא בני ראובן (ביום זה) שהי׳ בכור 
ועל נשיא בני יהודה שהי׳ מלך, ולעתיד 
לבוא יהי׳ כל יהודי בכור ומלך, וכיון שכך 
– באים בטענה שענין זה צריך להתקיים 

עכשיו. 

מזכיר  הרביעי  שהנר  אמר  בהמשך 
הקצוות  ארבעה  בן  שהעולם  ליהודי 

וכביכול  ּפלייצעס״21  זיינע  ״אויף  רובץ 
מקום  שאין  היינו  אחריותו,  על  מוטל 
להתחמקות מאף נושא בהפצת היהדות, 
תפקיד  נושא  אינו  מישהו  כאשר  וגם 
העולם״  ש״כל  לדעת  עליו   – רשמי 
ליוסף ש״מבית  זאת  וקישר  עליו,  מוטל 
האסורים יצא למלוך״, ו״ויהי מקץ״ לשון 
עבר – שענין ההגבלה הוא בעבר, אך כיון 
הוא  הרי  גשמי  בגוף  נתלבשה  שנשמתו 
״יוסף  ועי״ז  ובעולם,  בגוף  לפעול  צריך 
ה׳ לי בן אחר״, שהנשמה בירידתה לגוף 

העבודה  וע״י  ַאנדערער״41,  ַאן  איז  ״ער 
ועד  ומנהיג,  ״בכור״  היהודי  נעשה  בגוף 
פרעמדע  ַא  ״אין  נמצא  כשהוא  שאפילו 

20) = ״אהא! זהו הרי קץ הגלות!״. 

21) = ״על שכמו״. 

לַאנד״22 הוא מולך עלי׳. 

בסיום השיחה דיבר על ענין החלום 
ע״פ  כי  באומרו  והתבטא  דפרעה, 
נמשלה  שהגלות  בחסידות  המבואר 
חוני  של  שינתו  את  לבאר  יש  לחלום, 
שנות  שבעים  כל  למשך  שישן  המעגל 
דעם  פַארשלָאפן  הָאט  ״ער   – בבל  גלות 

מתייחסים  שאין  והיינו  גלות״23,  גַאנצן 
לעניני הגלות, כמו אדם שישן ואינו שם 

לב מה נעשה סביבו. 

בין הדברים התייחס ל״תובע הכללי״ 
ניו  מדינת  של  (״Attorney General״) 
(כדלקמן),  בהתוועדות  שנכח  יורק 
לקרתא  ״אזלת  חז״ל  שדברי  באומרו 
הלך בנימוסא״ אין פירושם שיהודי נתון 
אדרבה:  אלא  המדינה,  הגבלות  תחת 
בכחו להתנהג ע״פ חוקי המדינה באופן 
להוסיף  כדי  ערוך  שולחן  ע״פ  המותר 
יאמר  הכללי  התובע  ואם  ביהדות, 
שהנהגה מסויימת אינה מתאימה לחוקי 
לפי  בהנהגה  מדובר  אם  הרי  המדינה, 

השולחן ערוך – ברור שהחוק מוטעה. 

״ופרצת״,  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
רב  בחוזק  עודד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 
כל  את  ״פרצה״  שהשמחה  (עד  מאוד 

הגדרים!...). 

בהתוועדות  המשתתפים  בין  כנ״ל, 
יורק  ניו  מדינת  של  הכללי  התובע  הי׳ 
מר רוברט שי׳ אייברמס (שישב על ארגז 
״בַאקס״! בסמוך למקום כ״ק אדמו״ר   –
שליט״א). כשהגיעה ילדתו הקטנה, נתן 
עוגה  חתיכת  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לה 
עודד  ואח״כ  ״לחיים״,  לומר  לה  וסימן 
עודד  וכן  פעמים,  כמה  בחיוך  לעברה 
כמה  לעבר  וכן  פעמים,  כמה  לעברו 

22) = ״במדינה זרה״. 

23) = ״הוא העביר בשינה את כל הגלות״. 
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שישבו במזרח. 

הימים  ניצול  על  עורר  ג׳  בשיחה 

אף  חנוכה״,  ב״מבצע  להרחיב  שנותרו 

בשנים  המוצלחות  לפעולות  ביחד 

באומרו  התבטא  זה  (ובענין  שעברו 

התפעלו  בזה,  שראו  ההצלחה  שלאחר 

געכַאּפט״24  ניט  זיך  מען  הָאט  ״פַארווָאס 

כך),  לפעול  שאפשר  זה  שלפני  בשנה 

ולקבל החלטות טובות בזה. 

חלוקת  אודות  הזכיר  ד׳  בשיחה 

המשקה, ואיחל שעי״ז נעשה ״קץ״ לחלום 

הגלות והגאולה באה תיכף ומיד ממש. 

חלוקת  התקיימה  זו  שיחה  אחרי 

המשקה. היו כ-10 קנקנים. 

בסיום החלוקה התחיל כ״ק אדמו״ר 

לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  שליט״א 

עודד  הידועה  ובתנועה  ז״ל,  הרלוי״צ 

בידו הק׳ בחוזק ובצורה בלתי רגילה. 

ניעט  ״ניעט  לנגן  התחיל  מכן  לאחר 

״שיבנה  לנגן  הורה  ואח״כ  ניקַאווָא״, 

ביהמ״ק״ (החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי 

לא הי׳), ואח״כ התחיל לנגן בעצמו ״על 

ניסיך״, ועודד בעוז. 

ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח״כ 

אחרונה. 

במיוחד)  (השמחה  ההתוועדות 

הסתיימה בשעה 3:55 לערך. 

אח״כ התקיימה תפילת מנחה כרגיל. 

• מוצאי שבת קודש • 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  מעריב  לתפילת 

שליט״א לביהכ״נ הגדול, שהי׳ מלא מפה 

אל פה (לרגל הדלקת נרות חנוכה – שלא 

24) = ״מדוע לא תפסו״. 

כרגיל במוצש״ק). 

לייב  ר׳ שלמה  גם היום הי׳ המדליק 

שי׳ אברמוביץ׳. כרגיל עבר כ״ק אדמו״ר 

את  (וסיבב  הסטנדר  לימין  שליט״א 

והביט  הללו״)  ל״הנרות  ודפדף  סידורו, 

סקר  אח״כ  ההדלקה,  בעת  המנורה  על 

הק׳.  בפיו  השירה  את  וליוה  הקהל,  את 

המילים)  (בלי  הראשון  הקטע  באמצע 

הרכין  אח״כ  המנורה,  על  שוב  הביט 

הביט  (ולא  בסידור  והביט  הק׳  ראשו 

כבימים  הללו״  ״הנרות  במילים  במנורה 

הקודמים), ובהמשך עצם את עיניו הק׳ 

באמצע  הניגון.  סוף  עד  נשאר  וכך   –

השישית)  מהפעם  (החל  ניסיך״  ״על 

השמינית  ובפעם  הק׳,  באצבעותיו  מנה 

בחזרה  והסתובב  המנורה  על  הביט 

ומעודד  סידורו  את  שמסובב  כדי  תוך 

לעודד  והמשיך  הק׳,  השמאלית  בידו 

על  לא  (באויר,  הק׳  בידו  פעמים  כמה 

 10 התנועה  על  חזרו  וסה״כ  הסטנדר) 

עלי׳  שחזרו  היחידה  הפעם  (זו  פעמים 

יותר מ-8 פעמים בשנה זו). 

(כשסקר  בתרא  קדיש  סיום  לקראת 

את הקהל כרגיל) הביט שוב על המנורה, 

ובהבדלה הביט על המבדיל – כרגיל. 

כ״ק  הביט  הגבאי  הכרזת  אחרי 

ויצא  המנורה,  על  שליט״א  אדמו״ר 

״על  שירת  את  כשמעודד  מביהכ״נ 

ניסיך״. טרם צאתו בירך נוסעים. 

חנוכה״,  ״קונטרס  י״ל  הלילה 

ניסים״  שעשה  ״ברוך  ד״ה  מאמר  ובו 

טבת  מבה״ח  וישב,  ש״פ  מהתוועדות 

אדמו״ר  כ״ק  מאת  מוגה   – תשט״ו 

לד״ה  המשך  הינו  המאמר  שליט״א. 

״פתח אליהו״ שי״ל בקונטרס י״ט כסלו. 

״ערב  התאריך:  את  נושא  דבר  הפתח 

זה והקודמו  [יש לציין שמאמר  חנוכה״. 
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מיוחדים בכך שמוסברים בהם באריכות 

(וזאת  ל״יסודות״  הנחשבים  ענינים 

ונלמדים  וכו׳),  שבהם  החידושים  מלבד 

שיחיו,  והתמימים  אנ״ש  ע״י  רב  בעיון 

ובפרט בשיעורים ברבים ע״י ר׳ י.כ.]. 

בשעה 10:00 התקיימה סעודת מצוה 

מלכא  דדוד  ״סעודתא   – מלכה  ומלוה 

עירובין  הלכות  סיום  לרגל  משיחא״ 

עשור  שביתת  הלכות  וסיום  והתחלת 

ברמב״ם,  טוב  יום  הלכות  והתחלת 

שנת  לרגל  חסידים  התוועדות  בשילוב 

בפעם  הזקן  אדמו״ר  לגאולת  הק״ץ 

השני׳ בחנוכה תקס״א. 

את  סיים  קעלער  שי׳  יהודה  ר׳ 

ור׳  בזה,  פלפול  ואמר  עירובין  הלכות 

שלום דובער שי׳ קיבמן סיים את הלכות 

ר׳  דברים:  נשאו  כמו״כ  עשור.  שביתת 

חיים  ור׳  חב״ד  מכפר  אדרעי  שי׳  משה 

שי׳ נבו מאה״ק, והתוועדו: ר׳ מאיר שי׳ 

יהושע  ור׳  רייצעס  שי׳  יוסף  ר׳  איטקין, 

מהתמימים  כו״כ  גם  כצמן.  שי׳  זעליג 

הערב  בסוף  מה״מבצעים״  שחזרו 

הצטרפו להתוועדות. 

ערוכים  היו  שהשולחנות  יצויין 

כ״ק  דברי  לאור  סתומה,  מ׳  בצורת 

שמ׳  בהתוועדות  שליט״א  אדמו״ר 

סתומה מורה על הקפה והגנה מכל הד׳ 

רוחות. 

כמו״כ התקיימה הערב תהלוכה של 

עשרות מכוניות עם מנורות על גביהן – 

למנהטן. 

• יום ראשון, כ״ט כסלו – 
ער״ח טבת, ה׳ דחנוכה • 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  כשנכנס 

״על  שירת  את  עודד  שחרית  לתפילת 

על  הביט  לבימה  ובעלותו  ניסיך״, 

המנורה ולא הסתובב לעודד. 

אדמו״ר  כ״ק  עודד  בהלל  בניגונים 

שליט״א בידו הק׳ על הסטנדר כרגיל. 

את  השאיר  לתורה,  לעלייתו  כשירד 

סידורו פתוח. 

כשעלה לבימתו אחרי קריה״ת, נעצר 

לכמה שניות והביט על המנורה – שכמה 

לסטנדר  ניגש  ואח״כ  נכבו,  מנרותי׳ 

הנרות  את  והחליף  עלה  (ומישהו 

הכבויים). 

המנורה,  על  הביט  התפילה  בסיום 

כשמעודד   10:48 בשעה  מביהכ״נ  ויצא 

את שירת ״על ניסיך״. 

חלוקת הדולרים החלה בשעה 12:11, 

והסתיימה בשעה 5:07. 

מסיבת  התקיימה  החלוקה  במשך 

(שעות  בתור  העומדים  כל  עבור  חנוכה 

ר׳  בארגון  הדולר,  לקבלת  ארוכות!) 

מישאל שי׳ ארנבייב. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   5:12 בשעה 

כשמעודד  מנחה  לתפילת  שליט״א 

לבימה  בעלותו  ניסיך״.  ״על  שירת  את 

(ולא  הביט על המנורה ועודד בידו הק׳ 

הסתובב), ואחרי שהניח את הסידור על 

חלוקת הדולרים 
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הסטנדר – הסתובב לשמאלו ועודד פ״א 

בחוזק. 

אחרי תפילת מנחה המשיכו בתפילת 

מעריב, ולפני ״עלינו״ התקיימה הדלקת 

נר שישי: 

לימין  עבר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

אותו   – סידורו  את  (וסיבב  הסטנדר 

פתח ל״הנרות הללו״) כרגיל, והביט על 

המנורה בעת ההדלקה ע״י החזן ר׳ משה 

אף  הברכות  ובאמצע  טלישבסקי,  שי׳ 

פנה וסקר את הקהל לרגע. 

הק׳  ראשו  הרכין  ההדלקה  אחרי 

הקהל  את  סקר  וכן  בסידור,  והביט 

באמצע  הק׳.  בפיו  השירה  את  כשמלוה 

הביט  המילים)  (בלי  הראשון  הקטע 

להביט  המשיך  ואח״כ  המנורה,  על  שוב 

על  מדליקין,  ״אנו  במילים  הקהל.  על 

התשועות״ הביט על המנורה ממושכות, 

כשפניו  הק׳  ראשו  הרכין  לאט  ולאט 

״וכל  במילים  המנורה.  לעבר  עדיין 

הראשונה)  (בפעם  חנוכה״  ימי  שמונת 

על  להביט  והמשיך  הק׳  ראשו  הגבי׳ 

המנורה, ובהמשך שוב הרכין ראשו הק׳ 

״להודות  ובמילים  זה,  לכיוון  כשפניו 

ולהלל״ הגביהו שוב והמשיך להביט על 

באצבעותיו  מנה  ניסיך״  ב״על  המנורה. 

בחזרה  הסתובב  השישית  ובפעם  הק׳, 

ומעודד  סידורו  את  כשמסובב  למקומו 

קלות בראשו הק׳, ורק אחרי שכבר עמד 

לכיוון מזרח – עודד בידו השמאלית הק׳ 

חזרו  וסה״כ  הסטנדר,  על  פעמים  כמה 

על התנועה 8 פעמים. 

המנורה,  על  הביט  התפילה  בסיום 

כשמעודד   5:44 בשעה  מביהכ״נ  ויצא 

בירך  צאתו  טרם  ניסיך״.  ״על  שירת  את 

נוסעים. 

התוועדות  התקיימה   10:30 בשעה 

עבור תלמידי ישיבת תות״ל ע״י הנהלת 
רסקין.  שי׳  דוד  ר׳  ובראשם  הישיבה, 
נשאו דברים (מלבד הנ״ל): ר׳ יצחק שי׳ 
שפרינגר, ר׳ שלמה שי׳ זרחי, הרב שניאור 
יקותיאל  ור׳  לבקובסקי  שי׳  הלוי  זלמן 
שי׳ ראפ. בסיום ההתוועדות דיבר ר׳ דוד 
רסקין אודות קבלת החלטות טובות בכל 
דמי  חילק  ואח״כ  זה,  לפני  שדובר  מה 
לכל המשתתפים שיחיו כהמנהג  חנוכה 

מאז. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הודיע  היום 
לריל״ג שברצונו לתת דמי חנוכה לילדי 
חב״ד  בכפר  כעת  הנמצאים  צ׳רנוביל 
והורה  וילדה,  ילד  לכל  שקלים  ח״י   –
חב״ד  דכפר  המד״א  יטפל  שבחלוקה 
כמו״כ  אשכנזי.  שי׳  שמואל  מרדכי  הרב 
הורה כ״ק אדמו״ר שליט״א שיכינו דו״ח 
וישלחו  הפעולה,  ביצוע  על  מפורט 
למזכירות (כל הנ״ל נמסר טלפונית לרב 

אשכנזי ע״י הריל״ג). 

• יום שני, ל׳ כסלו – א׳ דראש 
חודש טבת, ו׳ דחנוכה • 

תפילת שחרית התקיימה כרגיל. 

אדמו״ר  כ״ק  יצא   10:45 בשעה 
הק׳  לחדרו  ועלה  מביהכ״נ  שליט״א 
דקות,   25 וכעבור  התפילין,  לחליצת 

בשעה 11:10, נכנס לתפילת מוסף. 

אחרי תפילת מוסף 
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מביהכ״נ  יצא  התפילה  בסיום 

כשמעודד את השירה בידו הק׳ כרגיל. 

לאוהל  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

לפני   .2:05 בשעה  כלל!)25  כרגיל  (שלא 

כניסתו למכונית עמדו שם שתי נוסעות, 

ונכנס  בירכן  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

למכונית, וכשעמד להתיישב – יצא שוב 

מהמכונית וחילק להן מטבעות לצדקה. 

וכעבור   ,5:50 בשעה  חזר  מהאוהל 

כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב 

כשמעודד את שירת ״על ניסיך״. בעלותו 

והסתובב  המנורה,  על  הביט  לבימה 

לעודד כרגיל. 

מעריב  דתפילת  ״עלינו״  לפני 

דחנוכה.  שביעי  נר  הדלקת  התקיימה 

לימין  עבר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

אותו   – סידורו  את  גם  וסיבב  הסטנדר 

פתח ב״הנרות הללו״, והביט על המנורה 

טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  שהחזן  בעת 

הנרות,  את  והדליק  הברכות  את  אמר 

זמן  למשך  המנורה  על  להביט  והמשיך 

ארוך יותר מהרגיל. באמצע הביט לרגע 

בסידור ושוב הביט על המנורה, ובהמשך 

״אנו  במילים  הקהל.  את  וסקר  פנה 

שוב  הביט  הראשונה)  (בפעם  מדליקין״ 

הקהל  את  לסקור  והמשיך  המנורה,  על 

וראשו  צפון-מערב  לכיוון  הק׳  כשפניו 

שמונת  ״וכל  במילים  מעט.  מורכן  הק׳ 

ימי חנוכה״ (בפעם הראשונה) הביט על 

המנורה, וכן שוב במילים ״אלא לראותן 

באצבעותיו  מנה  ניסיך״  ב״על  בלבד״. 

בחזרה  הסתובב  השישית  ובפעם  הק׳, 

ותוך  סידורו  את  גם  כשמסובב  למקומו 

הק׳,  השמאלית  בידו  שמעודד  כדי 

 .160 ע׳  תשע״ג)  (הוצאת  מלך״  ״מעשה  ראה   (25
בעבר נסע פעמיים לאוהל בר״ח, בשנת תש״נ: בר״ח 
מנ״א ובאדר״ח אלול (וכמו״כ נסע פ״א לאחר מכן – 
בר״ח שבט תשנ״ב (דברי משיח תשנ״ב ח״ב ע׳ 469)). 

הסטנדר  על  הק׳  בידו  לעודד  והמשיך 

 8 התנועה  על  חזרו  סה״כ  פעמים.  כמה 

פעמים. 

כ״ק  הביט  בתרא  קדיש  באמצע 

ובסיום  המנורה,  על  שליט״א  אדמו״ר 

התפילה הביט שוב ויצא מביהכ״נ בשעה 

ניסיך״.  ״על  שירת  את  כשמעודד   6:33

טרם צאתו בירך נוסעים. 

• יום שלישי, א׳ טבת – 
ב׳ דראש חודש, ז׳ דחנוכה • 

ה׳  צבאות  כינוס  התקיים  היום 

ע״י  תבל  לרחבי  הועבר  אשר  העולמי 

בזה  שהי׳  להצלחה  (בהמשך  הלוויין 

הבוקר  בשעות  וכדלקמן.  אשתקד26), 

הטכנאים  כל  באו  כבר  המוקדמות 

לזה,  כל המכונות הקשורות  והביאו את 

נשים  לעזרת  (צמוד  בחוץ  עמדה  וכן 

חדר  שבה  ענק  משאית  דקינגסטון) 

וכו׳.  טלפון  וקווי  מסכים  עם  שידורים 

במסכי  מלא  הגדול  ביהכ״נ  הי׳  כמו״כ 

וידיאו גדולים, וכו׳. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

שחרית כשהסידור והתהילים בידו הק׳. 

על  שעבר  חשמל  חוט  על  הביט  בדרכו 

ופסע    – ה״שביל״  את  וחצה  הרצפה 

בהמשך  למוסף).  בכניסתו  (וכן  מעליו 

ובעלותו  ניסיך״,  ״על  שירת  את  עודד 

והסתובב  המנורה  על  הביט  לבימה 

לעודד כרגיל. 

אדמו״ר  כ״ק  התרומם  בקדושה 

שליט״א גם ב״ברוך״ ו״ימלוך״. 

גוים״  כל  ה׳  את  ב״הללו  ניגנו  בהלל 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  אתה״,  ו״א-לי 

26) ראה יומן כ״ח כסלו תש״נ. 
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עודד את השירה כרגיל. 

אדמו״ר  כ״ק  סידר  הלל  בסוף 

שליט״א כמה פעמים את רצועת התש״י 

הק׳  ידו  מכף  הכריכה  את  הוריד  (ואף 

באופן  נשארה  והרצועה  כך),  לשם 

השני׳  הכריכה  בין  גדול  רווח  שהי׳  כזה 

האחרונות  הכריכות  וחמשת  לשלישית, 

היו צמודות מאוד. 

לעלייתו  ירד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

מבלי לקחת את סידורו (והריל״ג הורידו, 

ואחרי קריה״ת הניחו על תיבת הקריאה; 

ולפני  הסטנדר),  על  נשאר  התהילים 

שניגש לס״ת – נישק בטליתו את הס״ת 

הראשון. 

צעקה  שברך׳ס״,  ה״מי  עריכת  [בעת 

שהיא  כדקה  למשך  מהעז״נ  א׳  אשה 

מודה מאוד לכ״ק אדמו״ר שליט״א וכו׳, 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הרים  ובהתחלה 

את עיניו הק׳ לכיוונה לרגע]. 

אחרי הגבהת הס״ת נטל כ״ק אדמו״ר 

שליט״א את סידורו והלך אחרי הספרי-

תורה והביט עד שסגרו את ארון הקודש, 

ויצא מביהכ״נ בשעה 10:50 ועלה לחדרו 

הק׳ לחליצת התפילין. 

 ,11:25 בשעה   ,(!) דקות   35 כעבור 

לתפילת  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס 

שירת  את  פעמים  כמה  ועודד  מוסף 

״על ניסיך״. בעלותו לבימה לא הסתובב 

לעודד, ואף לא הביט על המנורה. 

כ״ק  נטל  לקדושה,  למקומו  כשחזר 

הטלית  כנפות  ב׳  את  שליט״א  אדמו״ר 

וכך  הסטנדר,  על  והניחן  האחוריות 

נשארו עד שהתיישב אחרי קדושה. 

אדמו״ר  וכ״ק  שלום״,  ב״שים  ניגנו 

בידו הק׳ על  שליט״א עודד את השירה 

הסטנדר. 

באמצע קדיש בתרא הסתובב לגמרי 

והביט על המנורה, ואח״כ נשען במרפקו 

על הסטנדר כשממשיך לסקור את הקהל 

כרגיל. 

על  הגבאי  הכריז  התפילה  אחרי 

(בעקבות   2:30 בשעה  מנחה  תפילת 

הכינוס העולמי), וכ״ק אדמו״ר שליט״א 

ויצא מביהכ״נ בשעה  הביט על המנורה 

ניסיך״.  ״על  שירת  את  כשמעודד   11:42

טרם צאתו בירך נוסעים. 

מיד אחרי התפילה סגרו את ביהכ״נ 

ע״מ להכינו לכינוס צבאות ה׳ העולמי. 

בשעה 1:45 הי׳ ביהכ״נ מלא בילדים 

כל  העולמי.  הכינוס  לקראת  וילדות 

קבוצה תפסה את מקומה, והכל התנהל 

בסדר מסודר. כמו״כ נכח קהל מועט של 

מבוגרים (בעיקר המדריכים וכו׳), כאשר 

סמוכים  באולמות  התכנס  הקהל  שאר 

ברחבי השכונה (הגברים ב״אהלי תורה״ 

והנשים ב״חובבי תורה״), לשם הועברה 

התוכנית כולה במעגל סגור (אלא שמפני 

ולא  לראות  רק  יכלו   – טכניות  תקלות 

בזַאל  שידור  התקיים  כמו״כ  לשמוע). 

הקטן למעלה (שם הי׳ ניתן גם לשמוע), 

גם  שם  שודר   – הרגיל  לשידור  ובנוסף 

ברוך  חיים  ר׳  של  הקבועה  מהמצלמה 

גם  יכולים  שהיו  כך  הלברשטאם,  שי׳ 

לראות את כ״ק אדמו״ר שליט״א במשך 

כל הזמן. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לביהכ״נ 

שירת  את  כשמעודד  לערך   2:35 בשעה 

התזמורת),  בליווי  (שהיתה  ניסיך״  ״על 

המנורה  על  הביט  לבימה  ובעלותו 

והסתובב לעודד כרגיל. 
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לעולם  שודרה  התפילה  בזמן 

תוכנית קצרה על כ״ק אדמו״ר שליט״א, 

ור׳  קפלן  שי׳  שמואל  ר׳  ע״י  שנמסרה 

מענדל שי׳ ליפסקר. 

הקיץ,  מחנות  בניגון  ניגנו  ב״אשרי״ 

וכשהגיעו לפסוק ״טוב ה׳ לכל״ – הניף 

כ״ק אדמו״ר שליט״א את ידו השמאלית 

הק׳ פעמיים לעידוד השירה. גם במודים 

אדמו״ר  כ״ק  החל  ובאמצע  שרו,  דרבנן 

שליט״א לעודד בידו הק׳ על הסטנדר. 

כ״ק  אמר  תתקבל  קדיש  בסיום 

אדמו״ר שליט״א לריל״ג שבגלל ההפסק 

כעת  שיאמרו   – המנורה  הדלקת  עד 

ב״עלינו״  גם  כאשתקד1).  (שלא  ״עלינו״ 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  הילדים,  ניגנו 

עודד כמה פעמים בידו הק׳ על הסטנדר. 

כ״ק  הסתובב  ״עלינו״  אחרי  בקדיש 

הקהל,  על  והביט  שליט״א  אדמו״ר 

סידורו.  את  סגר  הקדיש  סיום  ולקראת 

כששרו ב״אל תירא״, עודד פ״א בידו הק׳. 

לסטנדר  ניגש  בתרא  קדיש  באמצע 

השני – שעמד על חלק מורחב שהוסיפו 

ופנה  הבימה,  של  הצפוני-מערבי  בצד 

באלכסון  (ולא  מערב  לכיוון  ישר 

היו  הבימה  שמדרגות  באופן   – כרגיל) 

(כולל  הכינוס  זמן  רוב  במשך  מאחוריו. 

וכו׳)  בעת אמירת הפסוקים והשידורים 

רב  בענין  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הביט 

גדולה)  עץ  (בקופסת  מיוחד  מסך  על 

שהוצב במיוחד עבורו משמאל הסטנדר, 

זוהרות  הק׳  פניו  היו  הכינוס  עת  ובכל 

ומאירות. 

באמירת  החלו  התפילה  בסיום 

במנהטן  נאמר  צוה״  ״תורה  הפסוקים. 

בוטמן;  שי׳  מ.מ.  שמואל  ר׳  הנחה  (שם 

היתה תקלה טכנית ורק ראו ולא שמעו, 

ואמרו אחרי הילד לפי תנועות ידיו וכו׳), 

הנחה  (שם  קונג  בהונג  ישראל״  ״שמע 

השליח ר׳ מרדכי שי׳ אבצן); ״כל ישראל״ 

ואמרו  שמעו  לא  שם  (שגם  במוסקבה 

ישראל״  ו״ישמח  הידים);  תנועות  לפי 

באה״ק ליד כותל המערבי (ע״י א׳ מילדי 

ברוך  אברהם  ר׳  ע״י  שהוזמן  צ׳רנוביל, 

שי׳ פבזנר). 

דור  ״בכל  הפסוקים  נאמרו  כמו״כ 

יוסף  ר׳  הנחה  שם  (במלבורן,  ודור״ 

קרוב״  ו״כי  גוטניק)  שי׳  הכהן  יצחק 

ב-770  שמעום  לא  אך  (ביוהנסבורג), 

אחרי  ולכן  התקלות,  מפני  ראו)  (ורק 

תלמידי  אמרו  הנ״ל  האחרון  הפסוק 

ישיבה״  ו״ליובאוויטשער  תורה״  ״אהלי 

דאושען פארקוויי את פסוקים אלו, וכן 

״וזה כל  שאר הפסוקים מ״והנה ה׳״ עד 

האדם״. 

בסיום הכריז א׳ הילדים ״יחי אדוננו 

מורנו ורבינו״ ג״פ, וכל הקהל ענה אחריו 

״יחי״. אח״כ החלו לשיר ״ווי ווָאנט משיח 

כף  מחא  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  נַאו״, 

כשממשיך להביט לשמאלו על המסך. 

שמעון  ר׳  המנחה  ביקש  מכן  לאחר 

תודה  כאות  כפיים  למחוא  העכט  שי׳ 

(כרגיל),  הפסוקים  את  שאמרו  לאלו 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א הצטרף למחיאות 

הכפיים כשעדיין מביט על המסך. 

טקסי  כל  את  בוידיאו  ראו  אח״כ 

בעולם,  מקומות  בכו״כ  הנרות  הדלקת 

קליפורני׳;  כדלקמן:  חי,  בשידור  לא  אך 

אוהיו;  טולדו,  אילינוי;  שיקאגו, 

פלורידה; צפון ניו יורק; ניו יורק (העיר); 

קהיר,  ד.ס.;  בוונשינגטון  הלבן  בית 

מצרים; קסבלנקה, מרוקו (כאן התעניין 

למקום);  בנוגע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
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מונטוידיאו, אורוגוואי (שם הגיע לטקס 

אורגוואי);  ממשלת  ראש  ההדלקה 

מוסקבה, רוסי׳ (ב״כיכר האדום״); והונג 

קונג, סין. 

לאחר מכן ראו את ההדלקה בשידור 

מלבורן;  קונג;  הונג  מקומות:  בכו״כ  חי 

ארגנטינה;  איירס,  בואנוס  מוסקבה; 

אוסטרלי׳;  סידני,  אנגלי׳;  לונדון, 

יוהנסבורג וקייפטאון, דרום אפריקה. 

ראש  של  דבריו  הושמעו  בהמשך 

שמיר  שי׳  יצחק  מר  ישראל  ממשלת 

אדמו״ר  כ״ק  בשבח  באנגלית  (שדיבר 

שליט״א וחב״ד וכו׳), ודברי הרב הראשי 

שליט״א  אליהו  מרדכי  הרב  לישראל 

שהדליק  לאחר   – המערבי  הכותל  ליד 

מילדי  א׳  מסר  ואחריו  המנורה,  את 

שליט״א.  אדמו״ר  לכ״ק  ברכה  צ׳רנוביל 

אח״כ נראו ההדלקות בפריז, צרפת (ליד 

הושמעו  שם   – במנהטן  אייפל),  מגדל 

דבריו של ראש העיר ניו יורק מר דייוויד 

דיבר  גם  שם   – ובמונטריאול  דינקינס, 

ראש ממשלת קנדה מר ברייען מולרוני, 

ואף  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  את  שבירך 

הזכיר בדבריו את שנת ״אראנו נפלאות״. 

ב-770,  ההדלקה  היתה  לבסוף 

ע״י  אלו)  בכינוסים  (כרגיל  שנעשתה 

הת׳   – מצוה  בר  גיל  שמעל  הנערים  א׳ 

שלמה הלוי שי׳ קליין. 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  ההדלקה  בעת 

שליט״א במסך (שם הראו את ההדלקה), 

את  וסקר  המנורה  על  הביט  ואח״כ 

(בליווי  הללו״  ״הנרות  כששרו  הקהל. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עודד  התזמורת), 

את השירה בידו הימנית הק׳ בחוזק לכל 

מהמילים   – הניגון  בתחילת  כבר  עבר 

שלא  ההקדמה,  (בלי  הללו״  ״הנרות 

(בפעם  בם״  בם,  ״בם,  בקטע  כרגיל). 

אחר  המנורה,  על  הביט  הראשונה) 

על  הביט  וכן  הקהל  את  לסקור  המשיך 

הימנית  בידו  לעודד  והמשיך  המסך, 

כינוס צבאות ה׳ העולמי 
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בידו  עודד  בהמשך  פעמים.  כו״כ  הק׳ 

עודד  הניגון  ובסוף  הק׳,  השמאלית 

זו על הסטנדר כשמביט על המסך.  ביד 

ב״על ניסיך״ המשיך לעודד בידו הק׳ על 

להניף  החל  הרביעית  ובפעם  הסטנדר, 

על  חזרו  סה״כ  בעוז.  הק׳  הימנית  ידו 

התנועה 8 פעמים. 

על  המראות  התחלפו  השירה  בעת 

הללו״  ״הנרות  שרים  כיצד  וראו  המסך, 

בכל המקומות יחד. 

בסיום החליף כ״ק אדמו״ר שליט״א 

פתח  ואח״כ  הריל״ג,  עם  מילים  כמה 

בשיחה הראשונה שארכה 14 וחצי דקות. 

שמבקשים  הזכיר  השיחה  בתחילת 

שעשה  שכשם  הנרות  הדלקת  בעת 

יעשה  כן  ההם,  בימים  ניסים  לאבותינו 

הגאולה  לנס  עד  הזה,  בזמן  ניסים  לנו 

על  דיבר  בהמשך  והשלימה.  האמיתית 

כך שנשמתו של יהודי היא ״נר ה׳ נשמת 

ותורה  מצוה  ״נר  הדלקת  וע״י  אדם״, 

הפרטי  הבית  את  רק  לא  מאירים  אור״ 

אלא גם את כל הסביבה ועד לכל העולם 

הגאולה,  את  יזרז  זה  שכל  ואיחל  כולו, 

מטבעות  מג׳  לבד  יתנו  שעתה  ובמיוחד 

לצדקה  לתת  רביעי  מטבע  גם   – כנהוג 

המזרזת את הגאולה. 

ר׳  ע״י  הי׳  לאנגלית  השיחות  תרגום 

שלום דובער שי׳ העכט. 

ובה  דקות,   13 ארכה  השני׳  השיחה 

אמר שלילדי ישראל יש שליחות מיוחדת 

להוסיף בכל עניני יהדות ובפרט במצות 

מתוך  ליום  מיום  להוסיף  שיש  הצדקה, 

עליו  שניכר  באופן  לבב,  וטוב  שמחה 

שהוריו  ועד  ה׳״  ב״צבאות  ילד  שהוא 

למדים ממנו, וכל הנ״ל באופן ד״על פתח 

הסביבה  כל  על  שפועל  מבחוץ״  ביתו 

ערשט  מ׳הָאט  ״ווי  נידחת,  לפינה  עד 

אויפן  ריידיָא,  אויפן  אויכעט  בַאוויזן  דָא 

מביט על המסך בעת הכינוס 
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נרות  שמדליקים  איך  טעלעוויזשן״27 

חנוכה בכל קצוי תבל, ועד שפועלים בכל 

שתתפשט  ראויות  שתהיינה  הארצות 

בהן ארץ ישראל. 

השידור  הסתיים  זו  שיחה  אחרי 

העולמי. 

השיחה השלישית ארכה 5 דקות, ובה 

הזכיר שוב כמה מהנקודות הנ״ל, ודיבר 

אצל  יחיד  בן  הוא  יהודי  שכל  כך  על 

הקב״ה שמספק לו את כל צרכיו – כולל 

נותן  הוא  חנוכה, אלא שאת חלקם  דמי 

לצדקה. בסיום איחל שנזכה לגאולה עוד 

ב״זאת חנוכה״, ונוכל עוד ״ַאריינכַאּפן״28 

קדשך״  בחצרות  נרות  ה״והדליקו  את 

בביהמ״ק השלישי. 

אדמו״ר  כ״ק  החליף  השיחה  בסיום 

אודות  הריל״ג  עם  מילים  כמה  שליט״א 

פנה  ואח״כ  וכו׳,  עתה  שיהי׳  הסדר 

ללכת  שרוצה  נראה  והי׳  לשמאלו 

פנה  מיד  אבל  התפילות,  של  לסטנדר 

והביט על  בחזרה לסטנדר של השיחות 

שוב  החליף  אח״כ  המתרגם.  ועל  הקהל 

הדברים  ובין  הריל״ג,  עם  מילים  כמה 

הורה לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״ – עוד לפני 

מעריב. 

המנחה ר׳ שמעון העכט בירך את כ״ק 

שי׳  הכהן  חיים  והרב  שליט״א,  אדמו״ר 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  את  בירך  גוטניק 

בברכת כהנים. הילדים הצטרפו לאמירת 

שלושת הפסוקים מילה במילה, ואף כ״ק 

אדמו״ר שליט״א השתתף באמירה. 

החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי ניגן ״יהי 

רצון . . שיבנה ביהמ״ק״ (ע״פ הוראת כ״ק 

27) = ״כפי שהראו זה עתה גם ברדיו, בטלוויזי׳״. 

28) = ״לחטוף״. 

אדמו״ר  וכ״ק  הנ״ל),  שליט״א  אדמו״ר 

לכל  בחוזק  השירה  את  עודד  שליט״א 

ואח״כ  הק׳  הימנית  בידו  תחילה   – עבר 

בידו השמאלית הק׳, ובהמשך עודד ביד 

זו בחוזק רב ובמהירות ע״ג הסטנדר. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ניגש  אח״כ 

את  ונטל  התפילה  של  לסטנדר  בחזרה 

ידיו הק׳ בספל וקערה שהחזיק הריל״ג. 

על  הספל  את  הניח  ליטול,  כשסיים 

ידיו  את  וניגב  נטלו)  (והריל״ג  הסטנדר 

הק׳ במגבת, והתפללו מעריב. 

כ״ק  ניגש  בתרא  קדיש  באמצע 

מנהלי  השני.  לסטנדר  שליט״א  אדמו״ר 

ומנהלות מוסדות החינוך עלו על בימת 

חילק  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  התפילה, 

להם חבילות של מטבעות ״דיימ׳ס״ ע״מ 

לחלק לכל ילד ארבעה מטבעות (כנ״ל), 

באומרו לכאו״א: ״ַא פריילעכען חנוכה״29. 

אדמו״ר  וכ״ק  צלם,  עמד  בצד 

חבילת  לו  ונתן  אליו  חייך  שליט״א 

מטבעות (קטנה, מתוך החבילה הגדולה) 

ניגש  ואח״כ  ״Thank you״30,  באומרו: 

הצלם אלי שי׳ יונה ועוד צלם וגם להם 

אדמו״ר  לכ״ק  הריל״ג  אמר  אח״כ  נתן. 

עזרת  בחלון  צלמות  שתי  על  שליט״א 

הנשים דקינגסטון (והסריטו קודם לכן), 

והלך  הסתובב  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

 (!) לכיוונן, הרים את ידו הק׳ עד לחלון 

ומסר לכל אחת מהן חבילת מטבעות. 

אדמו״ר  כ״ק  יצא   5:30 בשעה 

את  כשמעודד  מביהכ״נ,  שליט״א 

בליווי  (שהיתה  כסלו  ר״ח  מארש  שירת 

בדרך  רבה.  ובשמחה  בחוזק  התזמורת) 

29) = ״חנוכה שמח״. 

30) = ״תודה״. 
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צאתו עמד ילד שנפלה לו הכיפה, וכ״ק 

על  הצביע  נעצר,  שליט״א  אדמו״ר 

הכיפה, והמתין עד שהילד ירים ויחבוש 

ידו הק׳ לעבר  ואז הניף את  את הכיפה, 

הילד בחיוך רחב. 

היום מסר כ״ק אדמו״ר שליט״א ע״י 

הריב״ק לר׳ יוסף יצחק הכהן שי׳ גוטניק 

 – למז״ט  תאומים  הולדת  על  שהודיע 

שהברית תהי׳ בזמנו, לשניהם, ושישתדל 

בזה. 

בערב הודיעו חברי המשלחת שנסעו 

 – הספרים  השבת  למען  לפעול  לרוסי׳ 

שהספרים  ברוסי׳  הממשלה  טענת  על 

האומה,  רכוש  ונעשו  בעלים  ללא  היו 

והורה כ״ק אדמו״ר שליט״א למסור להם 

שהעו״ד צריך כעת לכתוב שהמענה אינו 

תואם את המסמכים [הכוונה למסמכים 

ברשות  הנמצאים  תרפ״א-ד  מהשנים 

חברי המשלחת הנ״ל]. 

• יום רביעי, ב׳ טבת – 
״זאת חנוכה״ • 

כרגיל.  התקיימה  שחרית  תפילת 

ב״הללו את ה׳ כל גוים״ (שבהלל) עודד 

את השירה בחוזק מיוחד. 

״פָארט  נוסעים:  בירך  צאתו  טרם 

יָאר״31,  פריילעכע  ַא  געזונטערהייט, 

בירך  למעלה,  מהמעלית  ובצאתו 

זיין  זָאל  געזונטערהייט,  ״פָארט  נוסעים: 

יָאר,  הצלחה׳דיקער  ַא  טובות,  בשורות 

אשה  אמרה  אח״כ  טובות״32.  בשורות 

תספורת  היום  נעשה  שלבנה  אחת 

אדמו״ר  כ״ק  ובירכה  (״ָאּפשערעניש״), 

התחתון):  בג״ע  כבר  (כשעומד  שליט״א 

״זָאל זיין33 בשעה טובה ומוצלחת״, ונכנס 

לחדרו הק׳34. 

31) = ״סעו לבריאות, שנה שמחה״. 

32) = ״סעו לבריאות, שיהיו בשו״ט, שנה מוצלחת, 
בשו״ט״. 

33) = שיהי׳. 

34) לפי א׳ היומנים, בצאתו מביהכ״נ אחרי מעריב 
יָאר״  הצלחה׳דיקע  ַא  געזונטערהייט,  ״פָארט  בירך: 
[= ״סעו לבריאות, שנה מוצלחת״] (ולהעיר שנוסח 

זה של ברכה, וכן נוסח הברכה שבירך אתמול לאחר 
מוסף – אינו רגיל), ובצאתו מהמעלית למעלה בירך 

את האשה הנ״ל על התספורת. 

נותן מטבעות לצלמות בעזרת נשים 

בצאתו מהכינוס 
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כ״ק  חילק  למקוה,  שנסע  לפני 

אדמו״ר שליט״א מטבעות לצדקה. 

כשהנהג   ,1:30 בשעה  נסע  לאוהל 

שנכנס  לפני  הריב״ק.  הוא  הפעם 

למכונית הסתובב כ״ק אדמו״ר שליט״א 

לעבר ר׳ טובי׳ שי׳ פלס שעמד שם, נתן לו 

מטבעות לצדקה ואמר לו: ״ָאּפגעבן אויף 

צדקה, ַא פריילעכען חנוכה, הצלחה״35. 

מהאוהל חזר בשעה 6:05, וכעבור 10 

דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. 

נוסעות,  בירך  הק׳  מחדרו  בצאתו 

לריל״ג שיודיע  ובכניסתו למעלית אמר 

להן שיחלק דולרים אחרי תפילת מעריב 

(והריל״ג יצא ומסר להן זאת). בכניסתו 

לביהכ״נ עודד בידו הק׳ בחוזק, ובעלותו 

החנוכה  מנורת  על  בחוזק  הביט  לבימה 

וניגש  נרותי׳,  שמונת  על  שדלקה 

לסטנדר (לא הסתובב). 

בסיום התפילה, אחרי הכרזת הגבאי, 

מהבימה,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ירד 

וכשהגיע למקום חלוקת הדולרים, לפני 

שהתחיל בחלוקה (הי׳ ניכר שעומד לדבר 

ומיד הביאו רמקול – אך עד שהי׳ מוכן 

הריל״ג,  בפני  הביט  לדבר),  סיים  כבר 

געגעבן  ניט  נָאך  הָאבן  ווָאס  ״די  ואמר: 

 – דערגעבן  ניט  נָאך  ָאדער  געלט,  חנוכה 

קענען דָאס איצטער משלים זיין״36, ולקח 

35) = ״לתת לצדקה, חנוכה שמח, הצלחה״. 

36) = ״אלו שעדיין לא נתנו דמי חנוכה, או עדיין 

בא׳  זאת״.  להשלים  עכשיו  יכולים   – להם  נתנו  לא 
נָאך  הָאבן  ווָאס  ״די  שונה:  מעט  הנוסח  היומנים 
געלט  חנוכה  דערגעבן,  ניט  נָאך  ָאדער  געגעבן,  ניט 
לא  שעדיין  ״אלו   =] זיין״  משלים  דָאס  זיי  קענען   –

נתנו, או עדיין לא נתנו להם, דמי חנוכה – יכולים הם 
להשלים זאת״]. 

ב׳ דולרים בידו הק׳ והוסיף ואמר: ״פַאר 

חנוכה געלט״37, וחילק לכאו״א ב׳ שטרות 

לצדקה. 

בראשו  לכו״כ  הנהן  החלוקה  בעת 

ר׳  כשעבר  הרחי״ק.  ביניהם  וחייך,  הק׳ 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  לו  קרא  ש״ט  א.י. 

בחזרה ונתן לו עוד שני דולרים באומרו 

לא׳  ולהראות׳״.  ׳לראות  ״פַאר38  (בחיוך): 

הולדתו):  ליום  (בקשר  אמר  התמימים 

״זָאל זיין ַא שנת הצלחה״39. 

ובסיומה  דקות,   20 ארכה  החלוקה 

הכניס כ״ק אדמו״ר שליט״א שני דולרים 

קיבלו,  שלא  כמה  לעוד  חילק  בסידורו, 

ויצא  בסידור  דולרים  שני  עוד  הניח 

בחוזק  כשמעודד   6:56 בשעה  מביהכ״נ 

את שירת ״על ניסיך״. 

סיום  מסיבת  התקיימה   9:30 בשעה 

הלכות  והתחלת  יו״ט  שביתת  הלכות 

חמץ ומצה ברמב״ם, בשילוב התוועדות 

חסידים – ובמיוחד לרגל ״זאת חנוכה״. 

הנחה ר׳ יקותיאל שי׳ ראפ. ר׳ משה שי׳ 

מרוזוב סיים והתחיל את ההלכות, והת׳ 

״חזרה״  עשה  שטרנברג  שי׳  אברהם 

מהתוועדות ש״ק. 

שי׳  יצחק  ר׳  התוועדו  בהמשך 

שי׳  דובער  שלום  חיים  ור׳  שפרינגר 

המנורה  את  הדליקו  כמו״כ  ליפסקר. 

אדמו״ר  כ״ק  הוראת  כפי  ברכה),  (בלי 

שליט״א בשנים עברו. 

37) = ״בשביל דמי חנוכה״. 

38) = בשביל. 

39) = ״שתהי׳ שנת הצלחה״. 
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• יום ראשון, כ״ד כסלו – 
ערב חנוכה •

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

(עקב  למעלה  הקטן  בזַאל   – שחרית 

לערך.   10:00 בשעה   – לכינוס)  ההכנות 

(בהמשך  האמונה״  ״האדרת  שר  הקהל 

אדמו״ר  וכ״ק  דאתמול)  להתוועדות 

שליט״א עודד בדרכו, וכשהגיע למקומו 

(וכבר  הסטנדר  על  סידורו  את  והניח 

שוב  עודד   – שקט)  להיות  התחיל 

הסטנדר  על  פ״א  הק׳  הימנית  בידו 

כשמסתובב מעט לעבר הקהל, וחזרו על 

הניגון עוד כמה פעמים. מקום התפילה 

(ליד  במוצש״ק  מעריב  בתפלת  כמו  הי׳ 

הדלת כרגיל)1. 

תפילת  על  הכריזו  התפילה  בסיום 

מנחה לשעה 2:50, וכ״ק אדמו״ר שליט״א 

יצא כשמעודד את השירה בניגון הנ״ל. 

בשעה 12:00 לערך יצא כ״ק אדמו״ר 

הסידור  את  ונתן  הק׳  מחדרו  שליט״א 

אח״כ  לצדקה.  מטבע  לו  נתן  וכן  לחתן, 

שהתפלל  האחרונה  פעם  העירו:  היומנים  בא׳   (1
כ״ק אדמו״ר שליט״א תפילת שחרית בזַאל הקטן הי׳ 

בי״ג ניסן תש״נ. 

חזר לחדרו הק׳, ובשעה 12:30 לערך יצא 

ראשון.  ביום  כרגיל  הדולרים  לחלוקת 

לערך.   2:15 בשעה  הסתיימה  החלוקה 

ביהכ״נ,  סגירת  שבעקבות  [ולהעיר 

ותור  נכנס תור הנשים מהפתח הראשי, 

האנשים – דרך רחוב יוניון מבעד לפתח 

הזַאל הקטן]. 

מהשעה 2:00 לערך התחילו הילדים 

 – הכינוס  לקראת  ביהכ״נ  את  למלאות 

בחלק  והילדות  הקדמי,  בחלק  הילדים 

האחורי. 

ביהכ״נ הי׳ מלא בספסלים מן הקצה 

עד הקצה, וסדרו 12 מסכים עבור הילדים 

ו-11 מסכים עבור הילדות שהיו מפוזרים 

בכל ביהכ״נ. את הבימה של כ״ק אדמו״ר 

עד  שבלט  כזה  באופן  סידרו  שליט״א 

מאחורי  נמצא  (שבד״כ  העמוד  לפני 

ואת הסטנדר (של  הבימה לצד שמאל), 

השיחות) הניחו ישר לכיוון מערב. על כל 

הבימה פרשו שטיח אדום חדש ומלכותי 

עד  תשרי  בחודש  פורשים  שהיו  (כמו 

לפני כמה שנים), ומסביב לה מן הצדדים 

וכן  שחורה,  (״וועלוועט״)  קטיפה  תלו 

איכות  הטבת  (למען  המנורה  מאחורי 

עבור  המסך  את  הוידיאו).  קליטת 

מול  ישר  סידרו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

הסטנדר על בימה קטנה (״סטַאנד״). 

כמה  תלויים  היו  ביהכ״נ  קירות  על 

״שעשה   – דרום  מצד  גדולים:  שלטים 

הזה  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  נסים 

כל״,  מכל  בכל  נפלאות  הצדי״ק,  שנת 

גדולות,  מודעות  שתי  צפון  ומצד 

עם   2"CHANUKAH LIVE..."  – א׳ 

מנורה  גבו  ומעל  העולם  של  תמונה 

2) = "חנוכה לייו...". 

חנוכה תשנ״ב

מעיין בדגם ביהמ״ק בחלוקת הדולרים 
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ה״סַאטעלייט״),  על  הפרסומת  (כמו 

 – א׳  ועוד  ״5752-1991״,  ומתחתיו 

 LUBAVITCH WISHES YOU A"

ומסביביו   ,3"HAPPY CHANUKAH

״חנוכה שמח״ באידיש, רוסית, צרפתית, 

תלו  התקרה  על  וסינית.  איטלקית 

עבור  מיוחדות  חשמל  מנורות  כו״כ 

כ״ק  מקום  את  שהאירו  ה״סַאטעלייט״ 

הקדמי  חלק  כל  ואת  שליט״א  אדמו״ר 

של ביהכ״נ, והאורות הרגילים נכבו (חוץ 

התפילה  מקום  שע״ג  המיוחד  מהאור 

הרגיל של כ״ק אדמו״ר שליט״א). 

[כל הנ״ל סודר ע״י כמה מהתמימים 

הלילה,  כל  במשך  במרץ  שעבדו  שיחיו 

באופן  שיהי׳  רבינו  בית  את  להכין  כדי 

מכובד בשביל הכינוס, ולהיות שהבימה 

מהרגיל,  שונה  באופן  הוכן  וה״חי״ת״ 

יפה  מאוד  מאוד  האזור  כל  הי׳  נראה 

ומלכות׳דיק]. 

מסך  סודר  הרחוב  על  ל-770  מחוץ 

וטף  נשים  אנשים,  הקהל,  לכל  גדול 

בכדי  השוטף...)  הגשם  תחת  (שעמדו 

עוד  סודר  וכן  בפנים,  קורה  מה  לראות 

הזמן  כל  שהראתה   (W.L.C.C.-מ) מסך 

את כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

את  להכין  המנחה  החל   2:40 בשעה 

הילדים לקראת כניסתו של כ״ק אדמו״ר 

שליט״א, וכעבור כמה דקות נעמדו כולם 

והחלו לשיר ״על ניסיך״ בליווי תזמורתו 

של ר׳ אלי שי׳ ליפסקר. 

מחדרו  יצא  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

לו  נתן  וכן  לחתן  הסידור  את  ונתן  הק׳ 

 ,2:52 בשעה  ואח״כ,  לצדקה,  מטבע 

כמה  הק׳  בידו  (כשאוחז  לביהכ״נ  נכנס 

מטבעות) והלך דרך ״שביל״ ליד ארונות 

הספרים, אח״כ ליד ארון הקודש ומשם 

3) = "ליובאוויטש מאחלת לכם חנוכה שמח". 

לאורך  השירה  את  כשמעודד  לבימה, 

הסתובב  הבימה,  על  כשעלה  הדרך.  כל 

כרגיל ועודד את השירה, וניגש למקומו 

לתפילת מנחה. 

טלישבסקי,  שי׳  משה  ר׳  הי׳  הש״ץ 

וניגנו – כרגיל בכינוסי ילדים – ״אשרי״, 

ו״מודים״. בחזרת  רבא״  יהא שמי׳  ״אמן 

הש״ץ ישב כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

אחרי קדיש בתרא אמרו מיד ״עלינו״ 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שהורה  כפי 

אדמו״ר  כ״ק  עודד  ובמהלכה  אשתקד4, 

שליט״א פ״א בתנועה חזקה כשפניו הק׳ 

לקיר. 

ב״אל תירא״ ו״אך צדיקים״ הסתובב 

כו״כ  השירה  את  ועודד  הקהל  לעבר 

אלקים  ״כי  (והמשיכו  בחוזק  פעמים 

נפלא  ״ציור״  והי׳  ב״פ),  ציון״  יושיע 

אדמו״ר  כ״ק  של  קדשו  פני  את  לראות 

שליט״א מוארים ע״י האורות המיוחדים. 

אח״כ פנה חזרה לסטנדר והמשיך לעודד 

כשפניו הק׳ לקיר. 

ובאמצע  דרבנן,  קדיש  אמר  הש״ץ 

לעבר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הסתובב 

הילדים, והמבט הי׳ מיוחד. כ״ק אדמו״ר 

שליט״א לקח את הסידור והלך באיטיות 

רבה (כשמסתכל לעבר הקהל) לסטנדר 

מהרגיל,  רחוק  יותר  הי׳  שכאמור  השני, 

לשמאלו  הקהל  על  והסתכל  הסתובב 

אלו  על  הביט  וכן  לימינו,  ואח״כ  לרגע 

גם  (ביניהם  נשים  בעזרת  העומדים 

לעבר  הביט  ואח״כ  הוידיאו),  עובדי 

המסך שהי׳ מולו. 

שכל  כזה  באופן  סודרה  התוכנית 

הכינוס יהי׳ מנוהל מא׳ החדרים למעלה 

ב-788 – חדר 204 (משרדו של הרחי״ק) – 

4) ראה יומן בדר״ח טבת, ז׳ דחנוכה תנש״א. 
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ע״י ר׳ שמואל שי׳ קפלן ומר יוסף מרדכי 
בעצם  (שהוא  לוין  שי׳  (״דז׳ערי״)  הלוי 
אמירת  כולל  הכינוס),  כל  את  הנחה 
הפסוקים ב-770 ובעולם כולו וכו׳, ולכן 
שהילדים  העכט  שי׳  שמעון  ר׳  הכריז 
מה  לדעת  כדי  המסכים  על  יסתכלו 

קורה. 

המסכים  על  שראו  הראשון  הדבר 
ב-770 (לפני כן הראו בכל העולם – חוץ 
קטע   – מנחה  באמצע  שהיו  מב-770 
אודות כ״ק אדמו״ר שליט״א) הי׳ החדר 
קפלן  שמואל  ר׳  שם  וישבו  למעלה, 
חנוכה,  אודות  קצת  שהסבירו  לוין  ומר 
שמעון  לר׳   – המסך  דרך   – קראו  ומיד 
העכט לקרוא לילד לומר פסוק הראשון 
״תורה צוה״. הנ״ל קרא לילדה א.פ. תחי׳ 
ובאמצע  רבקה״,  מ״בית  ברוכשטאט 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הסתובב  הפסוק 
לימינו (לפני כן הסתכל כל הזמן ממולו 
הנ״ל  הילדה  על  והסתכל  המסך),  על 
והמשיך להסתכל גם אחרי שסיימה את 

הפסוק. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פנה  אח״כ 
איך  הנ״ל  בחדר  וראו  המסך  לעבר  שוב 
רוט  שי׳  הכהן  נפתלי  ר׳  את  שמציגים 
המערבי,  כותל  ליד  עיה״ק  בירושלים 
והנ״ל הציג את הילד נתן שי׳ פוגודלובה 
הפסוק  את  לומר  צ׳רנוביל  מילדי  א׳ 
״שמע ישראל״ ולתת ברכה ותודה לכ״ק 

אדמו״ר שליט״א עבור הצלתם. 

אדמו״ר  לכ״ק  הריל״ג  ניגש  בינתיים 
אדמו״ר  וכ״ק  משהו,  ואמר  שליט״א 
הילד  לרגע.  לשמאלו  הסתובב  שליט״א 
באמירת  וברוסית)  (בלה״ק  פתח  הנ״ל 
אדמו״ר  לכ״ק  ו״סּפַאסיבה״  תודה 
לאה״ק  הגיעם  עבור  ולחסידיו  שליט״א 
באופן בריא וחזק! דברי הילד היו מאוד 
כ״ק  כאילו  נראה  והי׳  מרגשים,  מאוד 
והסתכל  מעט  הזדקף  שליט״א  אדמו״ר 
והתעניינות  והתרגשות  המסך,  על  חזק 
מיוחדת היתה ניכרת על פניו הק׳. אח״כ 
הפסוק  באמירת  הנ״ל  הילד  המשיך 
ענו  כולו  העולם  וכל  ישראל״,  ״שמע 

אחריו מילה במילה. 

מעמד ״פרסומי ניסא״ העולמי 
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 ,3:18 בשעה  מיד,  עברו  מזה 

ממר  ששמעו  הקדמה  (ע״י  למוסקבה 

הקרמלין  של  הגדול  באולם  הנ״ל),  לוין 

(!!!) שהי׳ מלא מפה אל פה (כ-6,000 איש 

מחזה  לראות  הי׳  מרגש  ומה  בלעה״ר), 

כזה בתוך אולם הקרמלין, ממש במקום 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  וד״ל!  שהי׳... 

 – המסך  על  רבה  בהתעניינות  הסתכל 

במבט חזק (״מיט ַא שטַארקן קוק״)...! 

(השליח  לַאזַאר  שי׳  בערל  ר׳ 

לומר  ילדות  שתי  הציג  במוסקבה) 

בהסבירו  ודור״,  דור  ״בכל  הפסוק  את 

שברוסי׳  הנפלא  הנס  אודות  ברוסית 

יכול לקרות כזה וכו׳. הילדות עירה תחי׳ 

דוידבה ולאה תחי׳ צ׳רבינסקי אמרו את 

הפסוק וכולם ענו אחריהן מילה במילה. 

שבאוסטרלי׳  למלבורן  עברו  משם 

את  וראו  בבוקר),  מוקדמת  השעה  (שם 

שהציג  גוטניק  שי׳  הכהן  יצחק  יוסף  ר׳ 

לומר  את הילד מנחם מענדל שי׳ בלכר 

ענו  וכולם  ישראל״,  ״כל  הפסוק  את 

אחריו. מסרו משם שיש כ-1,500 אנשים 

שמשתתפים באולם שם. 

ר׳  והמנחה  יורק,  לניו  חזרו  משם 

שמעון העכט הציג את הילד מיכאל דוד 

ישיבה״  מ״ליובאוויטשער  גולדברג  שי׳ 

לומר את הפסוק ״כי קרוב״. אף שהילד 

נוכח כאן, הביט בו כ״ק אדמו״ר שליט״א 

ע״י מסך הוידיאו. 

ליד  שבצרפת,  לפריז  עברו  אח״כ 

ענק  קהל  ראו  שם  טַאווער״,  ה״אייפל 

מ-20,000  למעלה  שהשתתפו  ומסרו 

ילדה  הציג  טובול  שי׳  מסעוד  ור׳  איש! 

לא  לפועל  ״והנה״.  הפסוק  לאמירת 

את  כשאמרה  משם  הקול  את  שמעו 

הפסוק, וחזר ואמר את הפסוק בניו יורק 

הילד שניאור זלמן שי׳ וילהלם מ״אהלי 

כ״ק  המשיך  כעת  גם  במקומה.  תורה״ 

אדמו״ר שליט״א להביט במסך. 

ר׳  את  וראו  קונג,  להונג  עברו  אח״כ 

שהציג  שם)  (השליח  אבצן  שי׳  מרדכי 

ברא״.  ״בראשית  הפסוק  לאמירת  ילד 

שם הזמן הי׳ סביבות 4:00 לפנות בוקר... 

אנשים;  הרבה  השתתפו  זאת  ובכל 

מלון,  של  באולם  שם  התקיים  הכינוס 

והשתתפו כ-150 איש. 

לפסוק  למוסקבה  שוב  עברו  משם 

יצחק  לוי  ״ושננתם לבניך״ שאמר הילד 
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שי׳ קריימן שזה לפני לא הרבה זמן נימול, 
ואח״כ שוב לכותל המערבי עבור הפסוק 
שמעון  הירושלמי  הילד  שאמר  ״יגעתי״ 
בירושלים  ערב״  מ״ישיבת  שפירא  שי׳ 
ומיד  ישראל,  ארץ  ילדי  כל  של  כנציגם 
לרעך  ״ואהבת  לפסוק  יורק  לניו  חזרה 
שי׳  בער  דוב  הילד  אמר  אותו  כמוך״ 
ישיבה״,  מ״ליובאוויטשער  ברונשטיין 
אותו  האדם״  כל  ״וזה  לפסוק  ולמלבורן 

אמרה הילדה חנה קיילא קרזניאנסקי. 

אח״כ חזרו לניו יורק לפסוק האחרון 
״ישמח ישראל״ ו״יחי אדוננו״ ע״י הילד 
מ״אהלי  קוטלרסקי  שי׳  מענדל  מנחם 
עברו  ״יחי״,  שצעקו  פ״א  אחרי  תורה״. 
של  פעמיים  עוד  של  להמשך  לפריז 
״יחי״. לפועל חזרה הילדה שם על הכל 
ורק  (כמו שאר הפסוקים)  מילה במילה 
המשיכה  ואז  אחרי׳,  ענו  וכולם  פ״א, 
בקריאות קצובות עם כל הקהל ״יחי יחי 

יחי!״. 

כ״ק  ענה  הפסוקים  רוב  במשך 
כנ״ל,  כולם.  עם  ביחד  שליט״א  אדמו״ר 
אדמו״ר  כ״ק  עקב  הזמן  כל  במשך 
והי׳  שבמסך,  המראות  אחרי  שליט״א 
פרט,  לכל  ומקשיב  צופה  הוא  כי  נראה 
וכמה וכמה פעמים ניכר הי׳ על פניו הק׳ 

מעין חיוך של שביעות רצון. 

בהמשך לזה התחילו לשיר בניו יורק 
והצטרפו  נַאו״,  משיח  ווָאנט  ״ווי  כרגיל 
לשירה בכל העולם כולו, והראו ממדינה 
כאן  (אגב,  מאוד  מסודר  באופן  למדינה 
הי׳  התוכנית  בכל  שהסדר  לציין  יש 
התודה  הסדרנים  ועם  ממש!  להפליא 
עודד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  והברכה), 
ומהירות  סביביות  בתנועות  השירה  את 
הילדים,  לעבר  פעמים  וכמה  לצדדים, 
לתפוס  כדי  הסטנדר  מן  מעט  זז  ואף 
בסמוך,  שישבו  הקטנים  את  גם  במבטו 

כמעט מתחת לסטנדר. 

הסתובב  פעמים  שכו״כ  להעיר  [יש 

לשמאלו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

א׳  עמד  שם   – העזרת-נשים  (לחלונות 

וליד  ה״סַאטעלייט״),  של  המצלמים 

מר  הרשמי  הצלם  עמד  (שם  הסטנדר 

אלי שי׳ יונה, וכמה פעמים עודד לעברו 

בעת שצילם תמונות, וכן לעבר בנו שי׳, 

וכו׳!),  מיוחד  ובקירוב  מאירות  בפנים 

שעמדו  (מקום  לאחוריו  ועד  ולימינו, 

שיחיו)  מהתמימים  כמה  וכן  הזקנים 

והסתכל לעברם ועודד חזק אליהם כמה 

זלמן  ר׳ שניאור  ובמיוחד לעבר  פעמים, 

שי׳ גורארי׳]. 

העכט  שמעון  ר׳  אמר  אח״כ,  כרגיל 

אלו  לכבוד  כפים  ימחאו  כולם  שעכשיו 

וכולם  יפה,  כ״כ  הפסוקים  את  שאמרו 

אדמו״ר  וכ״ק  כפיים  למחוא  התחילו 

שליט״א מחא כפיו הק׳ באופן חזק למשך 

שביעות  ניכרת  היתה  הק׳  פניו  על  זמן. 

כפיו  מוחא  שהוא  ותוך  מיוחדת,  רצון 

הק׳ הסתובב לשמאלו לאלו שעמדו שם, 

ואח״כ לימינו ועד לאחוריו כנ״ל! 

ר׳ שלום דובער שי׳  אח״כ הראו את 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  (שליח  ליפסקר 

למעלה  שישב  פלורידה),  במאימי, 

ענין  פירוש  אודות  והסביר  הנ״ל  בחדר 

פנה  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  הפסוקים, 

למסך. בהמשך לזה התחיל לדבר מהחדר 

רוסי׳,  יהדות  אודות  שי׳  לוין  מר  הנ״ל 

שעבר  מהקיץ  וידיאו  המסך  על  והראו 

וידיאו  ואח״כ  שם,  ישראל״  ״גן  במחנות 

ההיסטורי׳  עם  צ׳רנוביל  ילדי  אודות 

שלהם ועד להגיעם לאה״ק וכו׳, ובשעת 

אדמו״ר  שכ״ק  איך  נראה  הי׳  מעשה 

שליט״א מסתכל על המסך בחוזק. 

חזרו לחדר הנ״ל, ומיד עברו לוידיאו 
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בהראותם  באה״ק  בצה״ל  מ״מבצעים״ 

(״פנסאים״)  מה״Lamplighters״  קטע 

במחנות  ופורים  חנוכה  מבצעי  אודות 

הצבא שם. 

הראו את הקהל שעומד מחוץ ל-770 

ומסתכל על המסך, ושוב חזרו לחדר 204 

הנ״ל והסבירו אודות נס פך השמן, והראו 

כפי  במנהטן  הַאוס״  מה״חנוכה  וידיאו 

שהציג א׳ מפעילי ״צבאות ה׳״, שהראה 

לילדים איך עושים שמן זית ומיד הכניס 

את זה למנורה והדליק, ושוב חזרו לחדר 

איך  קפלן  שמואל  ר׳  והסביר  למעלה 

ע״י  משלו,  מנורה  לעשות  כאו״א  יכול 

כוסיות קטנות של שמן וצמר גפן וכו׳. 

במשך כל הזמן לא גרע כ״ק אדמו״ר 

שליט״א את מבטו המתעניין מהמסך. 

עברו   ,3:50 בשעה  הנ״ל,  כל  אחרי 

להדלקת המנורות ברחבי תבל. הראשונה 

היתה במוסקבה, ולפני ההדלקה נאם ר׳ 

יוסף יצחק הכהן שי׳ אהרונוב (מאגוח״ח 

כמה  באה״ק)  צא״ח  ומנכ״ל  דרוסי׳, 

מילים ברוסית (!) ואח״כ ר׳ ברוך שלמה 

אליהו שי׳ קונין (מאגוח״ח רוסי׳, ושליח 

הראשי בקליפורני׳) נאם באידיש בנתנו 

והזכיר  שליט״א,  אדמו״ר  לכ״ק  ברכה 

אודות ספרי רבותינו נשיאינו הנמצאים 

אותם  שיגאלו   – ברוסי׳  לע״ע  עדיין 

בקרוב ממש אכי״ר. 

שי׳  אברהם  ר׳  את  הזמין  אח״כ 

להדליק  ברוסי׳  החסידים  מזקני  גנין 

המנורה  את  הדליק  הוא  המנורה.  את 

שליט״א,  אדמו״ר  לכ״ק  ברכה  נתן  וגם 

כ״ק  ענה  המנורה  על  הברכות  ובעת 

אדמו״ר שליט״א ״ברוך הוא וברוך שמו״ 

ו״אמן״. כשסיים את הברכות הגיב הקהל 

העצום ברוסי׳ במחיאות כפיים סוערות, 

שנשמעו גם ב-770... 

ילד  לאזאר  בערל  ר׳  הציג  אח״כ 

בשם לוי יצחק שי׳ שניאורסאהן (מנכדי 

של  אחיו  ז״ל,  שניאורסאהן  שמואל  ר׳ 

הרלוי״צ ז״ל, אביו של – יבלחט״א – כ״ק 

לכ״ק  ברכה  לתת   – שליט״א)  אדמו״ר 

לדבר  התחיל  כשהוא  שליט״א.  אדמו״ר 

פנה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  (ברוסית), 

מהמסך לשמאלו, ובהמשך פנה והסתכל 

מעט על המסך. 

ליד  להדלקה  עברו  מוסקבה  אחרי 

הכותל, ולפני זה הראו את פני קדשו של 

כ״ק אדמו״ר שליט״א מן הצד על המסך 

לרגע, והי׳ ״ציור״ נפלא! 

ליד הכותל ראו את ה״ראשון לציון״ 

שהדליק  שליט״א  אליהו  מרדכי  הרב 

מאיר  הרב  של  (בעזרתו  המנורה  את 

המנורה),  את  שהכין  הכותל  רב  גץ  שי׳ 

את  ואמר  וכו׳  יחוד״  ״לשם  בהקדמת 

אדמו״ר  וכ״ק  חזק,  בקול  הברכות 

אליהו  (הרב  הברכות  על  ענה  שליט״א 

הדליק  כבר  כי  ״שהחיינו״,  בירך  לא 

מקהלת  התחילו  אח״כ  בביתו).  כן  לפני 

של  בניצוחו  ירושלים  ה׳״  ״צבאות  ילדי 

״שיבנה  לשיר  אדלסון  שי׳  ישראל  ר׳ 

ביהמ״ק״ בליווי החזן ר׳ צבי שי׳ הורביץ, 

וכ״ק  כולו  העולם  כל  לשיר  והצטרפו 

אדמו״ר שליט״א עודד את השירה בידו 

סיבוביות  בתנועות  בחוזק  הק׳  הימנית 

וגם  הצדדים  לכל  כשפונה  ומהירות 

ועודד  פנה  ובאמצע  כנ״ל,  לאחוריו 

בראשו  נענע  כמו״כ  הצלמים.  א׳  לעבר 

הק׳ עם השירה. בעת השירה, הראו מכל 

העולם איך שכולם שרים יחדיו. 

יש לציין שבאה״ק (בכותל) נכח סגן 

השר במשרד ראש הממשלה, מר בנימין 

(ביבי) שי׳ נתניהו. 

חנוכה  אודות  הראשל״צ  נאם  אח״כ 
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שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  וכו׳,  וניסים 

באמצע  גלוי׳.  לב  בתשומת  הקשיב 

משהו,  ושאל  הריל״ג  ניגש  הדרשה 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א הניח את ידו הק׳ 

כמה  לריל״ג  שאומר  תוך  הרמקול,  על 

מילים, והריל״ג ענה. 

ר׳  ונאם  למלבורן,  עברו  מירושלים 

יוסף יצחק הכהן גוטניק על נתינת תודה 

יהודי  כל  בשם  שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק 

אוסטרלי׳, וגם קרא מכתב ברכה מראש 

אח״כ  הוק.  בוב  מר  אוסטרלי׳  ממשלת 

הדליק הרב חיים הכהן שי׳ גוטניק (מרא 

בלי   – המנורה  את  מעלבורן)  דאתרא 

ברכה, כיון ששם הי׳ בוקר. 

אח״כ עברו להדלקה בפריז, והשליח 

הרב  את  הזמין  אזימוב  שי׳  שמואל  ר׳ 

שי׳  אברהם  הרב  פריז  של  הראשי 

המנורה.  את  ולהדליק  לנאום  גולדמן 

דיבר  ואח״כ  המנורה,  את  הדליק  הנ״ל 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אודות  בחמימות 

וכו׳ (בצרפתית). 

שמואל  ר׳  את  ראו  ההדלקה  אחרי 

אזימוב עם כוס בידו והוא אמר ״לחיים, 

וכו׳״,  עד  לעולמי  בריא  יהי׳  שהרבי 

״לחיים  אמרו  בפריז  הקהל  כל  ואח״כ 

רבי!״ בהתלהבות עצומה. בשעת מעשה 

הי׳ נראה קצת חיוך על פני קדשו. אח״כ 

התחילו לשיר (בהמשך לשבת) ״האדרת 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד  והאמונה״, 

חזקות  בתנועות  לצדדים  השירה  את 

וכמה  לאתמול)  (בהמשך  וכנ״ל  מאוד, 

פעמים על הסטנדר. 

מזה עברו להונג קונג, שם הדליק את 

שנשמע  עד  אולם  הילדים,  א׳  המנורה 

הקול – כבר נגמרו הברכות... 

העולם  ברחבי  ההדלקות  כל  אחרי 

את  ב-770.  המרכזית  להדלקה  פנו 

שי׳  זלמן  שניאור  הת׳  הדליק  המנורה 

לויטין מ״ליובאוויטשער ישיבה״ שבירך 

בקול נעים וערב, ואח״כ התחילו לשיר – 

בליווי התזמורת של ר׳ אלי שי׳ ליפסקר 

הקטע  את  כשסיימו  הללו״.  ״הנרות   –
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מילים)  בלי  (ששרים  הניגון  שבתחילת 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  החל  אחת,  פעם 
לעודד את השירה בחוזק רב, ומיד החלו 
לשיר ״הנרות הללו״. בשעת מעשה הביט 
כ״ק אדמו״ר שליט״א על הקהל, ולא על 

המנורה (כרגיל). 

אדמו״ר  כ״ק  פנה  הניגון  באמצע 
שליט״א לימינו לאחוריו ואח״כ לשמאלו 
וכ״ק אדמו״ר  ניגש,  לעבר הריל״ג. הנ״ל 
שליט״א – כשידו הק׳ על הרמקול – אמר 
שאחרי הדיבור ואחרי מעריב יחלק שטר 
לכל  סענט  עשר  של  ומטבע  דולר  של 
הנאספים, הילדים וגם המבוגרים. אח״כ 
בחוזק  השירה  את  לעודד  והמשיך  פנה 

רב (כשעל פניו הק׳ כעין חיוך קטן). 

אדמו״ר  כ״ק  התחיל  ניסיך״  ב״על 
מאוד  חזקות  בתנועות  לעודד  שליט״א 
כו״כ  הק׳  ראשו  מעל  ידו  את  כשמרים 
יותר  מהיר  בקצב  לשיר  החלו  פעמים... 
התנועה  על  חסרו  וסה״כ  מהתזמורת, 
בינתיים  פעמים.  כ-18  ניסיך״  ד״על 
קרא הריל״ג לא׳ להכין שקיות עם שטר 
שכ״ק  כיון  ״דיים״  של  ומטבע  דולר  של 
אותם  לחלק  רוצה  שליט״א  אדמו״ר 
לכאו״א לאחרי הכינוס כנ״ל, ומיד הכינו 
לכ״ק  זה  את  נתן  והריל״ג  אחת  שקית 
כ״ק אדמו״ר שליט״א  אדמו״ר שליט״א. 
לקחה, והי׳ נראה שבע רצון מזה מאוד, 
(מאחורי  הסידור  בסוף  זה  את  והכניס 

הגומיות). 

אחרי כל הנ״ל הודיע ר׳ שמעון העכט 
בהמשך  לכולם  המצפה  הפתעה  על 
כ״ק  ע״י  חנוכה  דמי  חלוקת   – (היינו 
לא  מעשה  בשעת  אך  שליט״א,  אדמו״ר 
ביקש  מכן  ולאחר  גילה מהי ההפתעה), 
אל  ליבם  תשומת  את  להסב  מכולם 
ה״מצביא״ שלנו ומנהיג היהדות בעולם 

כולו – כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

בשיחה  פתח  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

מהשעה   – דקות   26 שארכה  הראשונה, 

פתח  השיחה  את   .4:54 השעה  עד   4:28

בענין התורה שהיא יסוד העולם ומטרת 

בפסוק  לכן  אשר  וארץ,  שמים  בריאת 

שבריאת  מודיעים  בתורה  הראשון 

התורה  בשביל  היא  והארץ  השמים 

ביטוי  לידי  בא  והדבר  ישראל,  ובשביל 

ומברך  מים  שותה  קטן  ילד  כאשר  גם 

״שהכל נהי׳ בדברו״. אולם כל זה נעלם, 

מטרת  ולכן  זאת,  ולגלות  להאיר  ויש 

הבריאה בולטת במיוחד במצוה שענינה 

זאת  קישר  אח״כ  חנוכה.  כנרות  אור, 

מתאפשר  ידה  שעל  ל״סַאטעלייט״, 

בבת  בעולם  שונים  במקומות  לראות 

אחת איך שמדליקים את הנרות, וברחבי 

כשילד  גם  איך  לראות  יכולים  העולם 

יהודי מדליק את הנרות, מיד נראה אור 

חנוכה,  של  ובנפלאות  בניסים  ונזכרים 

את  וממהרים  ומצוות  בתורה  מוסיפים 

הגאולה. 

אחרי השיחה תרגם ר׳ שלום דובער 

שי׳ העכט (בשעת התרגום סגרו את כל 

כ״ק  של  מהמסך  חוץ  ב-770  המסכים 

אדמו״ר שליט״א, עליו ראו שוב את כל 

המקומות, והתחיל ה״קרעדיטס״, ואחר 

כמה דקות (בשעה 5:00) נגמר השידור). 

ב-770  לראות  המשיכו  שאח״כ  ולהעיר 

על  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  את  הזמן  כל 

המסכים. 

דקות,   16 ארכה  השני׳  השיחה 

מהשעה 5:02 עד השעה 5:18, ובה הזכיר 

שוב את ה״סַאטעלייט״ באומרו שהדבר 

כיון  בבריאה  ה׳  אחדות  גילוי  על  מיקל 

קצוות  ומאחד  מרחקים  מקרב  שהוא 

מרוחקים זו מזו, וכפי שראו כעת שיכלו 

להתאחד עם יהודים במוסקבה, ניו יורק, 

הודו (בעיר קלקוטה), יפן, ארץ ישראל, 
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להתפתחויות  והודות  ועוד...  אוסטרלי׳ 
בתורה  יותר  לפעול  אפשר  הטכניות 
ומצוות כמו להעביר הודעה לבנק בעניני 
צדקה, או לחנות לספק צורך של מישהו 
אדמו״ר  כ״ק  עורר  בהמשך,  וכדומה. 
שליט״א על תוספת במצות הצדקה ע״י 
וסוף  בעולם,  מקום  בכל  המאזינים  כל 
השיחה הי׳ בברכות שעוד הלילה ידליקו 

נרות ״בחצרות קדשך״. 

ובשעת  הנ״ל,  תרגם  השיחה  אחרי 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פנה  התרגום 
ניגש  הריל״ג  שי׳.  לש״ץ  לקרוא  וסימן 
וכ״ק אדמו״ר שליט״א שאלו איפה החזן 
הגיע  והוא  לו  קראו  ומיד  טלישבסקי? 
ונעמד על הבימה מאחורי כ״ק אדמו״ר 

שליט״א. 

כ״ק  פנה  לתרגם,  סיים  כשהנ״ל 
אדמו״ר שליט״א שוב לעבר הש״ץ, פנה 
ווי מ׳דַארף  ״ַאזוי  בחזרה לרמקול ואמר: 
מען  וועט  במילא  מעריב,  דַאווענען  נָאך 
ַא  פון  הקדמה  ַא  מיט  מעריב  דַאווענען 
דָאך  איז  מעריב  קבלת  ווי  ַאזוי  און  ניגון. 
– ׳מאימתי קורין את שמע בערבית׳, דער 
ענין פון קבלת עול, וועט דָאס זיין אויכעט 
פַארבונדן...״5  איז  ווָאס  ניגון  דעם  מיט 
ניעט  ״ניעט  לשיר):  התחיל  (ומיד 

ניקַאווָא...״ והצטרפו כולם לשיר. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א עודד פ״א בידו 
הימנית הק׳, פנה לימינו והביט לאחוריו, 
את  לעודד  והמשיך  חזרה  פנה  ואח״כ 
שוב  פנה  אח״כ  פעמים.  כמה  השירה 
לאחוריו, לקח את הסידור וחזר באיטיות 

למקום התפילה. 

של  הסטנדר  ליד  עמד  הריל״ג 

עוד להתפלל מעריב, במילא  ״כיון שצריכים   =  (5
שקבלת  וכיון  ניגון.  של  הקדמה  עם  מעריב  יתפללו 
מעריב הרי היא – ׳מאימתי קורין את שמע בערבית׳, 
הענין דקבלת עול, יהי׳ זה ג״כ עם הניגון הקשור...״. 

(״שיסעל״)  הקערה  את  ואחז  התפילה 
עבור  ידיים  לנטילת  מים  ספל  ובתוכה 
אדמו״ר  כ״ק  שליט״א.  אדמו״ר  כ״ק 
שליט״א הניח את הסידור על הסטנדר, 
״מ׳וועט  לריל״ג:  ואמר  הספל  את  לקח 
ידיו  ונטל  מעריב״6,  איצטער  דַאווענען 
הק׳ ו״פ לסירוגין. אח״כ לקח את המגבת, 
 – השמאלית  בידו  בה  אחז  וכשעוד 
בידו הימנית  המשיך לעודד את השירה 

בחוזק רב. 

שפרלין  שי׳  חנינא  ר׳  לקח  אח״כ 
הכלי  את  הרצפה)  על  למטה  (שעמד 
מהריל״ג והחזיר את כל המים לבקבוק. 
ושאל  בכך  הבחין  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
את הריל״ג – כשמחייך חיוך רחב מאוד, 
 – בצחוק!...  פרץ  כמעט  כי  שנדמה  עד 
בהצביעו לעבר הנ״ל: ״מ׳גייט איבערנוצן 

6) = ״כעת יתפללו מעריב״. 

אחרי נט״י למעריב 
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שלוקחים  ענה  הריל״ג  ווַאסער?!״7.  די 

את זה (״ַאז מ׳נעמט דָאס ַאוועק״), וכ״ק 

חיוך  לחייך  המשיך  שליט״א  אדמו״ר 

רחב... 

את  החזיר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

המגבת לריל״ג, ניגש לסטנדר ופתח את 

סידורו לתפילת מעריב. 

קדיש  באמצע  התפילה,  אחרי 

דרבנן, החל כ״ק אדמו״ר שליט״א לרדת 

עד  המדרגות  על  והמתין  מהבימה, 

שסיימו את הקדיש. אח״כ בירך המנחה 

ר׳ שמעון העכט את כ״ק אדמו״ר שליט״א 

משיח  כי  המדרש  את  הזכיר  היתר  (בין 

ותוך  חנוכה״),  ימי  שמונת  ״מדליק  ר״ת 

ניגש  שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  ירד  כך  כדי 

לסטנדר שהי׳ יותר לצד שמאל של ארון 

דולר  לכאו״א  לחלק  והתחיל  הקודש, 

ו״דיים״ בתוך שקית פלסטיק קטנה. 

שכ״ק  הירוק  השולחן  הי׳  [הסטנדר 

אדמו״ר שליט״א משתמש בו לחלוקות, 

שכנ״ל  לבימה,  מתחת  עמד  והשולחן 

כמעט  (ומילאה  מאוד  גדולה  היתה   –

לאורך  קטן  מ״שביל״  חוץ  ה״חי״ת״,  כל 

הבימה (ממערב למזרח) ולרוחב הבימה 

לדרום)),  (מצפון  הקודש  ארון  ליד 

(פני  הבימה  בקצה  עמד  והסטנדר 

7) = ״הולכים להשתמש שוב במים?!״. 

כרגיל),  למערב  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
(ממערב  מה״שביל״  נכנסו  והאנשים 

למזרח) ויצאו לשמאלם לחוץ]. 

בתחילה עברו אלו שהיו בתוך ביהכ״נ 
ואח״כ  והתמימים  אנ״ש  הילדים,   –
הילדות, ואח״כ פתחו את הדלתות עבור 

שאר הקהל שעמד בחוץ. 

החלוקה התחילה בשעה 5:34 וארכה 
הי׳  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  וחצי.  כשעה 
(״אויפגעלייגט״),  הרוח  בהתרוממות 
אחוזים  תינוקות  לעבר  לחייך  והרבה 

בידי הוריהם וכדומה. 

כשעבר ר׳ א. ש״ט עם מר יוסף לוין, 
הצביע ר׳ א. ש״ט על הנ״ל באומרו שהוא 
אדמו״ר  וכ״ק  הכינוס,  כל  את  הנחה 

שליט״א חייך אליו באומרו לו תודה. 

כשעבר ר׳ ניסן שי׳ מינדל שאלו כ״ק 
רעייתו  האם  בחיוך  שליט״א  אדמו״ר 
עוזיאל  לר׳  ענה.  והנ״ל  כאן,  נמצאת 
לאדמו״ר  נוספת.  שקית  נתן  חזנוב  שי׳ 
טובות״.  ״בשורות  אמר:  מזידיטשוב 

לכמה מהעוברים אמר: ״הצלחה רבה״. 

כ״ק  פתח  החלוקה  לסוף  קרוב 
מאחורה  הסידור  את  שליט״א  אדמו״ר 
עוד  הכניס  החלוקה  בסוף  סגרו.  ומיד 
כמה  לעוד  חילק  הסידור,  לתוך  שקית 
לארון  ניגש  ואח״כ  עתה,  זה  שהגיעו 

בצאתו מביהכ״נ אחרי החלוקה חלוקת חנוכה געלט 
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באמצעו  בפרוכת  ונגע  כרגיל  הקודש 

להגיע  קשה  הי׳  הימני  שלצדה  (כיון 

עקב הבימה כנ״ל), ואח״כ גם נגע בצדה 

השמאלי (!). 

מביהכ״נ  יצא  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

בשעה 7:06, כשנעצר כמה פעמים בדרך 

זה עתה.  לכו״כ שהגיעו  להמשיך לחלק 

לחלק  הריל״ג  המשיך  יותר  [מאוחר 

לאלו שלא קיבלו]. 

ה״סַאטעלייט״  שכל  להעיר  כדאי 

(וכנ״ל),  מסודרת  מאוד  בצורה  התנהל 

הטלוויזי׳  ברשת  המומחים  שאפילו  עד 

מקצועי  מאוד  שהי׳  העידו  ״.C.N.N״ 

(״ּפרָאפעשינַאל״) וכו׳, והתודה והברכה 

לכל  כולו  העולם  כל  בשם  נתונה 

יומם  ליאות  ללא  שעבדו  התמימים 

שהכל  לוודאות  עצום  במרץ  ולילה 

יתנהל בהצלחה מרובה. 

הטלפון  שמספר  גם  להעיר  כדאי 

המסך  על  שהי׳   1-800-LUBAVITCH

הביא  התוכנית,  במשך  פעמים  כ-10 

עלון  עבור  שהתקשרו  איש  לכ-3,800 

איש  כ-200  וכן  וכיו״ב,  ושאלות  חנוכה 

שביקשו את הוידיאו. 

השמועה)  (ע״פ  נודע  כמו״כ 

אדמו״ר  לכ״ק  הרחי״ק  שכשנכנס 

הביע  הנ״ל),  החלוקה  (אחרי  שליט״א 

על  רצון  שביעות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

כל התוכנית, והי׳ מאוד מרוצה ממנה. 

• יום שני, כ״ה כסלו – 
א׳ דחנוכה •

מוצאי  שיחת  (בלה״ק)  י״ל  בבוקר 
מוגה.   – כללית  ביחידות  כסלו  י״ט-כ״ף 
הפתח דבר נושא את התאריך: ״מוצש״ק 

פ׳ וישב״. 

קבוצת  ל-770  הגיעה  הבוקר 
בהם,  שדבק  השם  (זה  ה״צפתיים״ 
רבים  אורחים  כוללת  שהקבוצה  למרות 
מכל רחבי אה״ק). הביקור הוא בארגונו 

של ר׳ אהרן אליעזר שי׳ צייטלין. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 
את  כשמעודד   10:07 בשעה  שחרית 
לבימה  בעלותו  וגם  ניסיך״,  ״על  שירת 
נשמעה  רגע  באותו  כרגיל.  הסתובב 
מפי  ביהכ״נ  בחלל  ״שהחיינו״  ברכת 

האורחים הרבים. 

כ״ק  עודד  אתה״  ״א-לי  כששרו 
הק׳  בידו  השירה  את  שליט״א  אדמו״ר 

על הסטנדר. 

כ״ק  פנה  לא  הארון  פתיחת  בעת 
הקודש  ארון  לכיוון  שליט״א  אדמו״ר 
כרגיל, ורק כשאחזו כבר בנשיאת הס״ת 

לבימה פנה לכיוון הס״ת. 

ולאחרי  התורה,  קריאת  לאחרי 

אחרי קריאת התורה בעת קריאת התורה 
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ההגבהה  בסיום  הס״ת  את  שנישק 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נשאר  והגלילה, 

לבימה  עלה  ואח״כ  מה,  זמן  לעמוד 

כשבדרכו נוגע בפרוכת כרגיל לאחרונה. 

המנורה  לעבר  הביט  לבימה  בעלותו 

(הדלוקה). 

בסיום התפילה הכריז הגבאי על זמן 

תפילת מנחה – ״כשיהיו מוכנים״. 

הביט  צאתו  טרם  ניסיך״.  ״על  ניגנו 

המנורה,  על  שוב  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

באומרו:  נוסעים  בירך  הפתח  וליד 

בשורות  זיין  זָאל  געזונטערהייט,  ״פָארט 

בשורות  זיין  זָאל  רבה,  הצלחה  טובות, 

עמדה  למטה  המעלית  ליד  טובות״8. 

״בָאן  ובירכם:  לצרפת,  החוזרת  קבוצה 

ווָאיַאזש, בָאן מזל״10. 

מקבוצת  חלק  פצחו  התפילה  אחרי 

נלהב  בריקוד  ה״צפתיים״  האורחים 

לה  שזכו  הטובה  על  ״ופרצת״,  בניגון 

לבקר אצל כ״ק אדמו״ר שליט״א בפעם 

הראשונה. 

אדמו״ר  כ״ק  נסע   1:10 בשעה 

שליט״א למקוה, ולפני כן נתן את הסידור 

ונתן  ובירכו,  אביו  עם  שהמתין  לחתן 

להם מטבעות לצדקה. בצאתו למכונית, 

רבה,  הצלחה  בשו״ט,  שיהיו  לבריאות,  ״סעו   =  (8
שיהיו בשו״ט״. 

בירך נוסעים ונתן להם מטבעות לצדקה, 

וסימן לשלום לעומדים בקרבת מקום. 

דקות,  כ-50  כעבור  חזר  מהמקוה 

ובצאתו מהמכונית דיבר עם הריב״ק. 

(מוקדם   2:30 בשעה  נסע  לאוהל 

מטבעות  חילק  ובצאתו  מהרגיל), 

שם.  שעמדו  ולאלו  למשב״קים  לצדקה 

לא׳ שנוסע אמר: ״פָארט געזונטערהייט״9 

שאמר  ולא׳10  (״ניקעל״),  מטבע  לו  ונתן 

״בשעה  אמר:  חתונתו  יובל  הוא  שהיום 

מטבעות  נתן  אח״כ  ומוצלחת״.  טובה 

כשאוחז  למכונית  ונכנס  למזכירים, 

מתוך  הק׳.  השמאלית  בידו  משהו 

המכונית סימן לשלום לעומדים מסביב. 

לערך,   6:00 בשעה  חזר  מהאוהל 

ספר  הק׳  בידו  אחז  מהמכונית  וכשיצא 

רמב״ם לעם כרגיל. 

לתפילות  נכנס  דקות  כמה  כעבור 

התחתון  מג״ע  ובצאתו  ומעריב,  מנחה 

ונכנס  פעמיים  לשלום  הק׳  בידו  נפנף 

״על  שירת  את  עודד  בדרכו  למעלית. 

הסתובב  לא  לבימה  ובעלותו  ניסיך״, 

לעודד אלא הביט על המנורה. 

שי׳  משה  ר׳  החזן  עבר  התיבה  לפני 

טלישבסקי, שהאריך מעט בנעימות. 

9) = ״סעו לבריאות״. 

10) ע״פ א׳ היומנים הי׳ זה לאותו א׳ (הנוסע). 

בצאתו מביהכ״נ אחרי שחרית 
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ג׳  אחרי שמו״ע של מעריב, כשפסע 
פסיעות לאחורה, הביט שוב על המנורה, 
וכשחזר למקומו – מיד הסתובב ונעמד 
וידו הימנית  כשפניו הק׳ לעבר המנורה 
הק׳ שעונה על הסטנדר, ועד שהסתובב 
לגמרי ונשען על הסטנדר עם גבו והביט 

על הקהל. 

החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי הדליק 
שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  המנורה,  את 
הביט לעברו ואח״כ לעבר הקהל. כששרו 
אדמו״ר  כ״ק  הביט  הללו״  ״הנרות 
לעבר  (בתחילה  הקהל  על  שליט״א 
הביט  גם  ואח״כ  הבימה,  שליד  הילדים 
וכמה  חודרות),  בעיניים  הקהל  כל  על 
המילים  לקראת  עמם.  יחד  שר  פעמים 
״הנרות הללו״ הביט שוב לעבר המנורה, 
ימי  שמונת  ״וכל  המילים  לקראת  וכן 
חנוכה״, וביני לביני חזר וסקר את הקהל. 

המנורה,  לעבר  הביט  ניסיך״  ב״על 
ספר  הנ״ל  המילים  את  וכשניגנו 
ידו  באצבעות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
השמאלית הק׳, ואחר שניגנו 8 פעמים – 
הסתובב בחזרה למזרח ולא עודד, אלא 

מיד התחיל ״עלינו״. 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  צאתו  טרם  גם 
מביהכ״נ  ויצא  המנורה,  על  שליט״א 
״על  שירת  את  כשמעודד   6:31 בשעה 
וכן  נוסעים,  בירך  הפתח  ליד  ניסיך״. 

בצאתו מהמעלית למעלה. 

יצאו  והתמימים  מאנ״ש  עשרות 

הלילה ל״מבצע חנוכה״ ברחובות מנהטן 

ועוד מקומות עם טנקים או רכבים שעל 

במצוות  יהודים  לזכות  חנוכיות,  גביהם 

דכליא  ״עד  החושך  את  ולהאיר  החג, 

ריגלא דתרמודאי״. 

• יום שלישי, כ״ו כסלו – 
ב׳ דחנוכה •

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

את  כשמעודד   ,10:04 בשעה  שחרית 

שירת ״על ניסיך״. בעלותו לבימה הביט 

על המנורה ועודד פ״א, אך לא הסתובב. 

כששרו ״ימין ה׳״ ו״א-לי אתה״, עודד 

בידו  השירה  את  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

הק׳ על הסטנדר. 

בעת הובלת הס״ת לבימה לא הביט 

ולאחר  כרגיל,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

לעבר  פנה   – בברכה  התחיל  שהראשון 

הס״ת, הביט למשך זמן והסתובב בחזרה. 

לתורה,  לעלות  מהבימה  בירידתו 

בהדלקת נר שני דחנוכה 

בדרכו לעלות לתורה 
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השאיר את הסידור פתוח על הסטנדר. 

בחזרו אחרי העלי׳ לתורה, נישק את 
למקומו  ופנה  בטליתו,  בו  בנגעו  הס״ת 
נגע  ובדרכו  הס״ת,  על  שמביט  כדי  תוך 

בפרוכת. 

אדמו״ר  כ״ק  סידר  בתרא  בקדיש 
שליט״א את רצועת התפילין על זרועו. 

על  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום 
לוי  זקנים  תפארת  ״כולל  של  הכינוס 
 ,2:00 בשעה  נשים״  ו״חכמת  יצחק״ 
 3:30 בשעה  מנחה  תפילת   – ובהמשך 
שרו  חנוכה).  נרות  הדלקת  זמן  (עקב 
״על ניסיך״, ובעודו על הבימה הביט כ״ק 
ועודד  המנורה  לעבר  שליט״א  אדמו״ר 
את השירה, ויצא מביהכ״נ בשעה 10:49 

כשממשיך לעודד לאורך הדרך. 

״פָארט  נוסעים:  בירך  צאתו  טרם 
געזונטערהייט, ס׳זָאל זיין בשורות טובות, 
חנוכה״11.  פריילעכען  ַא  רבה,  הצלחה 
לכמה מהם שנוסעים לּפַאריז אמר: ״בָאן 
מהמעלית  בצאתו  מזל״10.  בָאן  ווָאיַאזש, 
לצרפת  הנוסעים  את  בירך  למעלה 
באנגלית:  הוסיף  וגם  הנ״ל,  בברכה 

 .Happy Chanuka״12״

ב-770  התחילה  לערך   2:00 בשעה 
עם  ביהכ״נ  את  סידרו  הנ״ל.  התוכנית 
יושבים  הדרום  כשבצד  לאורכו  מחיצה 
בכמה  הנשים,   – צפון  ובצד  האנשים 
ביהכ״נ,  לאורך  שסודרו  ספסלים  טורי 
במאות  פה  אל  מפה  מלא  הי׳  וביהכ״נ 
זקנים וזקנות. את פני כולם קידם שלט 
ענק שנתלה על הקיר הדרומי – ״כינוס 
 – חנוכה  יצחק  לוי  זקנים  תפארת 

תשנ״ב״. 

11) = ״סעו לבריאות, שיהיו בשו״ט, הצלחה רבה, 
חנוכה שמח״. 

12) = ״חנוכה שמח״. 

בטוב  הכינוס  את  והנחה  פתח 

מנחם  ר׳  הכולל  בראש  העומד  טעם 

אהרן  ר׳  את  הזמין  אח״כ  גרליצקי.  שי׳ 

דברים  נשא  אשר  צייטלין,  שי׳  אליעזר 

כ״ק  שיחת  את  בהזכירו  בהתלהבות 

 70 בן  שיהודי  פעם,  שליט״א  אדמו״ר 

והקהל   ...35 בני  צעירים  כשני  הוא  הרי 

המשיך  שוב  לו.  והריע  מאוד  נהנה 

ועל  עמו  שהגיעה  הקבוצה  על  וסיפר 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ששפע  העידוד 

ההוראות  על  וכן  המפרץ  מלחמת  בעת 

מחנוכה. 

ילדים  של  קבוצה  הופיעה  אחריו 

ר׳  של  בניצוחו  תורה״  ״אהלי  מתלמידי 

שירים  מספר  ושרו  בורסטון,  שי׳  חיים 

הקשורים לחנוכה למרבה נחת הזקנים, 

ולסיום שר החזן ר׳ משה שי׳ טלישבסקי 

״שיבנה ביהמ״ק״. 

על  בוידיאו  הנוכחים  כל  צפו  אח״כ 

וה״סַאטעלייט״  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

ותוך  ה׳,  צבאות  של  העולמי  כינוס  של 

כדי כך הוגש להם כיבוד. 

באמצע  (כשהיו  לערך   3:30 בשעה 

התוכנית של הוידיאו), נכנס לפתע כ״ק 

אדמו״ר שליט״א, דרך שביל ליד הנשים 

ארון  ליד  עבר  ואח״כ  למזרח,  קרוב  עד 

הקודש. בדרכו הניף את ידו הק׳ לשלום 

לעבר הזקנים, ובהמשך עודד את שירת 

על  הביט  לבימה  ובעלותו  ניסיך״,  ״על 

כמה  ועודד  הסתובב  ואח״כ  המנורה 

פעמים. 

שי׳  משה  ר׳  עבר  התיבה  לפני 

טלישבסקי. 

חזרת  אמצע  עד  התפילה,  [במשך 

הש״ץ (באמצע ״ועל הניסים״), לא עבד 

החשמל בחלק הקדמי של ביהכ״נ (חוץ 

מהמנורה שע״ג מקום התפילה של כ״ק 
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אדמו״ר שליט״א)]. 

כ״ק  דפדף  הש״ץ,  חזרת  באמצע 

(איפה  הסידור  לסוף  שליט״א  אדמו״ר 

אח״כ  וכו׳),  המשניות  דפי  שמונחים 

דפדף למקום הדלקת הנרות והניח שם 

את דף הקדיש. לבינתיים נעמד לאמירת 

מודים דרבנן והחל לומר בע״פ, ובאמצע 

דפדף חזרה לחזרת הש״ץ. 

״וביום  שרו  שלום״  ב״שים 

שמחתכם״, וכ״ק אדמו״ר שליט״א עודד 

בידו הק׳ על הסטנדר. 

כ״ק  הסתובב  תתקבל  קדיש  בסיום 

כשמרפקו  ונעמד  שליט״א  אדמו״ר 

הימנית שעונה על הסטנדר והביט לעבר 

המנורה, ובהמשך הסתובב יותר כשנשען 

בגבו על הסטנדר (כאתמול). 

אדמו״ר  כ״ק  פני  היו  ההדלקה  בעת 

שליט״א מאירות. 

הברכות,  את  לומר  הש״ץ  כשסיים 

מצד  לעמוד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עבר 

בידו  עליו  כשנשען  הסטנדר  של  הימני 

ובהמשך  הקהל,  את  וסקר  הק׳  הימנית 

סיבב גם את הסידור. 

בעת שירת ״הנרות הללו״ הביט כ״ק 

במבט  הקהל  לעבר  שליט״א  אדמו״ר 

כשמידי  הקהל  עם  חרש  וניגן  רציני 

פעם מביט בסידור. כששרו את המילים 

במילים  וכן  (בהתחלה),  הללו״  ״הנרות 
מבט  העיף  הם״,  קודש  הללו  ״הנרות 
הקטע  על  כשחזרו  המנורה.  לעבר 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  מנה   – האחרון 
ידו השמאלית הק׳ 6 פעמים,  באצבעות 
בידו  פ״א  השירה  את  עודד  ואח״כ 
הימנית הק׳ תוך כדי שמסתובב למזרח, 
(סה״כ  הק׳  השמאלית  בידו  פ״א  ואח״כ 

חזרו על הקטע 8 פעמים). 

לפני קדיש בתרא ניגש כ״ק אדמו״ר 
קדיש  ובסיום  השני,  לסטנדר  שליט״א 
מָאל  ״ַאלע  באומרו:  בשיחה  פתח  בתרא 
ַאלעם  צום  איז  זיך,  טרעפן  אידן  ווען 
ערשטן הויבט מען זיך ָאן מיט דעם ענין פון 
שלום״13. במשך השיחה דיבר אודות אלו 
שהקב״ה  למשקפיים,  עכשיו  הזקוקים 
של  באופן  זו  מהגבלה  אותם  משחרר 
ראי׳ בשלימות ומקבלים עיניים בריאות, 
ל״פַארגרעסערונג- צריכים  אין  וגם 
העולם  שמנהג  אמר  אח״כ  גלָאז״14. 
ידיעה  איזה  שכשמתחדשת  הוא  בזמננו 
מפרסמים  משמחת,  שכן  וכל  מסויימת, 
להופעת  ממתינים  ולא  בדפוס,  זה  את 
בדפוס  זה  את  מוציאים  אלא  העיתון 
אויסגַאבע״15,  עקסטרע  ״ַאן  בתור  מיד 

לראש  לכל  נפגשים,  כשיהודים  פעם  ״כל   =  (13
מתחילים עם הענין של שלום״. 

14) = ״זכוכית מגדלת״. 

15) = ״הוצאה נוספת״ [מיוחדת]. 

השיחה ל״תפארת זקנים״ בהדלקת נר שלישי דחנוכה 
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ובעניננו – אודות משיח שהוא כבר קרוב 

מאוד, ולא רק שהוא ״נמצא כבר בדרך״16 

״תיכף  אלא  זה,  לביהכ״נ  מאוד  וקרוב 

ומיד עפענט זיך אויף די טיר פון דעם בית 

מעשים  פון  ובית  המדרש  ובית  הכנסת 

טובים!״17. 

השיחה נאמרה בהתרגשות רבה, ובין 

נמצא  עצמו  שהקב״ה  הזכיר  הדברים 

הגאולה  ולכן  שלו,  ביהמ״ק  וכן  בגלות, 

היא גם גאולה של הקב״ה עצמו! בקשר 

לאה״ק התבטא באומרו שיהי׳ שם שלום, 

הענינים  מכל  ומנוחה  מלחמות,  מבלי 

ברכה  לגשמי  בנוגע  וכן  רצויים;  הבלתי 

ההפסק  אחרי  שם  לרדת  החלו  שכבר 

ואת  התרומות  את  ויצמיחו  שימשיכו   –

ארץ  בהן  שנשתבחה  המינים  שבעת  כל 

לכאו״א  שיחלקו  אמר  לבסוף  ישראל. 

מטבע לדמי חנוכה ושטר לצדקה. 

שמביטים  כשאמר  השיחה,  באמצע 

בנרות, הביט לעבר המנורה. 

ואחרי׳  שעה,  רבע  ארכה  השיחה 

לעבר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הסתובב 

הריל״ג, והוא עלה וכ״ק אדמו״ר שליט״א 

אמר לו שרוצה לחלק לכאו״א שטר עם 

והריל״ג ענה משהו. כשירד כ״ק  מטבע, 

אדמו״ר שליט״א מהבימה והגיע לשולחן 

הדולרים שאל את הריל״ג: ״נישטָא קיין 

מטבעות?״18 והריל״ג ענה בשלילה, וכ״ק 

ווי  ״ַאזוי  בקול:  אמר  שליט״א  אדמו״ר 

מען  וועט  מטבעות,  קיין  נישטָא  ס׳איז 

איין  ּפַאּפירלעך,  צוויי  יעדערן  געבן 

תלוי  קינגסטון  שבשדרת  ציינו  היומנים  בא׳   (16
שלט ענק באנגלית: ״Moshiach is on the way״ [= 
אייר  ט״ו  מוצאי  יומן  ראה  בדרך״];  נמצא  ״משיח 

תנש״א. 

וביהמ״ד  ביהכ״נ  של  הדלת  נפתחת  ״תומ״י   =  (17
ובית מעשים טובים זה!״. 

18) = ״אין מטבעות?״. 

געלט,  חנוכה  אויף  ַאייך  פַאר  ּפַאּפירל 

מ׳זָאל  און  צדקה,  אויף  ּפַאּפירל  איין  און 

צדקנו  משיח  ַאנטקעגן  גייען  צוזַאמען 

תיכף ומיד ממש״19. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  חילק  אח״כ 

חבילות של דולרים למארגני הקבוצות, 

ר׳  ובראשם  והמדריכות,  המדריכים 

אליעזר  אהרן  ור׳  גרליצקי  מנחם 

אשה  ניגשה  החלוקה  באמצע  צייטלין. 

וכ״ק  צרפת,  של  מהקבוצה  שהיא  א׳ 

וכן  א׳,  לה חבילה  נתן  אדמו״ר שליט״א 

לעוד א׳ מצרפת נתן חבילה – כשמחייך 

לשניהן. 

ואחרי׳  דקות,  כמה  ארכה  החלוקה 

התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א לשיר ״על 

את  כשמעודד  מביהכ״נ  ויצא  ניסיך״, 

השירה בידו הק׳. 

בג״ע  התקיימה  מעריב  תפילת 

התחתון בשעה 5:20 לערך. 

הישיבה,  סדרי  אחרי  יותר,  מאוחר 

התמימים  ע״י  התוועדות  התקיימה 

שיחיו. 

שני  לכ״א  יתנו  מטבעות,  שאין  ״מכיון   =  (19
ושטר  חנוכה,  לדמי  בשבילכם  אחד  שטר  שטרות, 
צדקנו  משיח  לקראת  ביחד  ושנלך  לצדקה,  אחד 

תומ״י ממש״. 

חלוקת הדולרים 
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• יום רביעי, כ״ז כסלו – 
ג׳ דחנוכה •

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

את  כשמעודד   10:40 בשעה  שחרית 

שירת ״על ניסיך״, ובעלותו לבימה הביט 

לא  אך   – כרגיל  והסתובב  המנורה,  על 

ואחרי  מעשה,  בשעת  השירה  את  עודד 

הסיבוב עודד פ״א בידו. 

לומר  הש״ץ  שכח  הש״ץ  בחזרת 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  הניסים״,  ״ועל 

הרים את אצבעו כסימן, ומיד חזר הש״ץ 

כבר  הסתובב  כהנים  לברכת  לאומרו. 

כשהש״ץ אחז במילים ״הא-ל הטוב״. 

כששרו ״א-לי אתה״ בהלל, עודד את 

השירה על הסטנדר (מלבד ניגון זה, לא 

שרו בהלל). 

טרם ירידתו מהבימה לעלות לתורה, 

סגר את הסידור. 

על  הגבאי  הכריז  התפילה  בסיום 

(היינו  מוכנים״  ״כשיהיו  מנחה  תפילת 
היום  נוסע  שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק 
דחנוכה),  ג׳  ביום  בד״כ  כרגיל   – לאוהל 
ואח״כ הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א לעבר 
 11:28 בשעה  מביהכ״נ  ויצא  המנורה, 
ניסיך״. טרם  כשמעודד את השירה ״על 
״פָארט  באומרו:  נוסעים  בירך  צאתו 
געזונטערהייט, ס׳זָאל זיין בשורות טובות, 
חנוכה״78.  פריילעכען  ַא  רבה,  הצלחה 
את  עודד  למעלה  מהמעלית  בצאתו 

שירת הנוכחים שם. 

למקוה  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
מטבעות  חילק  וכשיצא   ,1:58 בשעה 
ביניהם  שם,  שעמדו  לאלו  לצדקה 
ברוך  יוסף  לר׳  היום.  שנוסעים  כאלו 
עבור  לאה״ק  (שנוסע  שפילמן  שי׳ 
שמחת הכנסת ספר תורה בגבעת שאול 
די  טובות,  ״בשורות  אמר:  בירושלים) 
לפני  רבה״20.  בהצלחה  זיין  זָאל  נסיעה 
כניסתו למכונית נופף בידו לעבר קבוצה 
(מצפת  מאה״ק  מהאורחים  גדולה 
וכן  שם,  שעמדו  נוספים)  ומקומות 
חזר  מהמקוה  לחלון.  מבעד  בכניסתו 

בשעה 3:10. 

כ״ק  שיצא  לפני  לערך,   3:50 בשעה 
אדמו״ר שליט״א לנסוע לאוהל, נכנסו ר׳ 
לייב  יהודה  ור׳  חאנין  שי׳  זלמן  שניאור 
 26 ומסרו  התחתון  לג״ע  זאיאנץ  שי׳ 
מהדורות חדשות מספר התניא שהודפסו 
זה עתה בפטרבורג – בבית הסוהר שבו 
ערים  ושאר  הזקן,  אדמו״ר  כ״ק  שהה 
מאוד  הי׳  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ברוסי׳. 
(״אויפגעלייגט״).  הרוח  בהתרוממות 
כשאמרו שא׳ התניא׳ס נדפס בבית כ״ק 
כ״ק  שאל  בלנינגרד,  מהוריי״צ  אדמו״ר 
והם  22?״  ״מאחוויא  שליט״א:  אדמו״ר 
כ״ק  להם  אמר  הדברים  בין  בחיוב.  ענו 

20) = ״בשו״ט, שהנסיעה תהי׳ בהצלחה רבה״.  אחרי קריאת התורה 
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פסקנ׳ט  רמב״ם  ״דער  שליט״א:  אדמו״ר 

פריילַאך״21,  זיין  מען  דַארף  חנוכה  ַאז 

בעסטע  די  איז  ״דָאס  והדגיש:  חזר  וכן 

חנוכה געלט ווָאס ַא איד קען קריגן״22, וכן 

לקראת  מיוחדות  והוראות  דברים  היו 

ספר  של  ה-4,000  מהדורת  הדפסת 

כמה  למשך  בפנים  שהו  הנ״ל  התניא. 

דקות. 

לאוהל נסע בשעה 3:55, ובצאתו הי׳ 

קטן  (תניא  התניא  מדפוסי  אחד  בידו 

הודפס  השמועה  שע״פ  תכלת,  בצבע 

בבית חב״ד בליובאוויטש, שהוא, כידוע, 

קנינו הפרטי של כ״ק אדמו״ר שליט״א). 

לאלו  צדקה  חילק  המכונית  ליד 

שנוסעים היום, ביניהם גב׳ שפילמן תחי׳ 

כנ״ל),  שי׳  בעלה  עם  לאה״ק  (שנוסעת 

שאותה בירך כ״ק אדמו״ר שליט״א. לפני 

שנכנס למכונית סימן בידו הק׳ לשלום23, 

וכשנכנס הניח את התניא ע״י החלון. 

לערך,   6:45 בשעה  חזר  מהאוהל 

וכעבור כמה דקות נכנס לתפילות מנחה 

ומעריב כשמעודד את שירת ״על ניסיך״. 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  לבימה  בעלותו 

והסתובב  המנורה,  לעבר  שליט״א 

והמשיך לעודד כרגיל. 

של  תתקבל  וקדיש  שמו״ע  אחרי 

שי׳  משה  ר׳  הש״ץ  הדליק  מעריב 

לפני  מעריב  התפלל  (שגם  טלישבסקי 

כבימים הקודמים) את המנורה,  העמוד 

(מיד  הסתובב  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

הסטנדר  של  לצדו  הקדיש)  אחרי 

להיות  צריך  שבחנוכה  פוסק  ״הרמב״ם   =  (21
בשמחה״. 

יכול  שיהודי  טובים  הכי  הדמי-חנוכה  ״זהו   =  (22
לקבל״. ע״פ א׳ היומנים אמר: ״דָאס איז די גרעסטע 

דמי חנוכה כו׳״ [= ״זהו הדמי-חנוכה הכי גדולים״]. 

הי׳  כבר  כאשר  לשלום  סימן  היומנים  א׳  ע״פ   (23
במכונית. 

על  ימינו  יד  וזרוע  במרפק  כשנשען 

הסטנדר. 

הקטע  (באמצע  הניגון  בתחילת 

הראשון – ללא מילים) לקח את הסידור 

הללו״  ל״הנרות  ופתחו  לידו  והזיזו 

הקדיש),  בדף  מאתמול  מסומן  (המקום 

הסידור  קצה  על  הקדיש  דף  את  והניח 

הניגון  במשך  המקום.  את  להחזיק  ע״מ 

ניגן מעט עם הקהל כרגיל, ופעמים הביט 

בסידור, פעמים סקר את הקהל ופעמים 

הביט בנרות (כרגיל – במבט חזק ועמוק, 

שהנרות  למה  ש״מקשיב  שדומה  באופן 

מספרים״). 

ידו  באצבעות  מנה  ניסיך״  ב״על 

הסתובב  ואח״כ  פעמים   7 השמאלית 

בחזרה למזרח מבלי לעודד, וכשהפסיקו 

לחזור  השמאלית  בידו  מעט  סימן  לנגן 

שוב וחזרו עוד פעמיים על הקטע (סה״כ 

9 פעמים). 

הילדים  על  הביט  בתרא  בקדיש 

ובסיום התפילה הביט על  וענה עמהם, 

מביהכ״נ  ויצא  לכיוונה,  ועודד  המנורה 

״על  שירת  את  כשמעודד   7:25 בשעה 

ניסיך״. את הנוסעים שעמדו ליד הפתח 

געזונטערהייט,  ״פָארט  באומרו:  בירך 

מ׳זָאל הערן בשורות טובות, ַא פריילעכען 

הדלת  ליד  טובות״24.  בשורות  חנוכה, 

אדמו״ר  וכ״ק  חפר,  שי׳  שמואל  ר׳  עמד 

״ַא  ביחוד:  לו  ואמר  חזר  שליט״א 

פריילעכען חנוכה״79. כן בירך גם נוסעות 

שעמדו למעלה ליד המעלית. 

השיחה  לאור  יצאה  היום  במשך 

מש״ק האחרונה, מוגה ע״י כ״ק אדמו״ר 

ג׳  ״נר  שליט״א. תאריך הפתח דבר הוא: 

24) = ״סעו לבריאות, שנשמע בשו״ט, חנוכה שמח, 
״ַא  והוסיף:  כרגיל  בירך  היומנים  א׳  ע״פ  בשו״ט״. 

פריילעכען חנוכה [= חנוכה שמח], הצלחה רבה״. 
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דחנוכה״. 

חנוכה,  מלילות  א׳  כבכל  הלילה,  גם 

לפי  להתוועדות  התמימים  התארגנו 

בשבת,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הוראת 

לטובה  יצויין  מאוחרת.  לשעה  עד 

להביא  רוחו״  ש״נדבה  האברכים  א׳ 

(כולל  בשפע  ה״פַארבייסען״  את 

הנושא  הלילות.  ברוב  ״בנדקטין״...) 

המרכזי בהתוועדות הוא – באופן טבעי 

להמצא  זכותנו  על  אנו  מגיבים  כיצד   –

בשנת הצדי״ק, וכיצד לעשות זאת באופן 

ימי  כהוראת  דוקא,  ניסא״  ״פרסומי  של 

חנוכה. 

• יום חמישי, כ״ח כסלו – 
ד׳ דחנוכה •

חנוכה  קונטרס  לאור  יצא  הבוקר 

ענין  ״להבין  ד״ה  מאמר  הכולל  תשנ״ב, 

חנוכה  ערב  וישב,  מש״פ  חנוכה״  נרות 

דש״פ  מהמאמר  חלק  בו  (ונכלל  תשכ״ו 

מקץ שנאמר בהמשך למאמר זה). הפתח 

דבר נושא את התאריך: ״ערב חנוכה״. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

שחרית בשעה 9:56. 

נרות  על  הביט  לבימה  בעלותו 

כבויים  היו  כבר  מהם  שכמה   – המנורה 

פנה  למקומו  וכשהגיע  הסתובב,  ולא   –

כל  בידו הק׳ שידליקו את  וסימן  לימינו 

ד׳ הנרות, והמשיך להביט על המנורה עד 

להדליק  סימן  ואח״כ  אותם,  שהדליקו 

את השמש והדליקוהו, ובמשך כל הזמן 

רחש בשפתיו הק׳. 

כששרו ״א-לי אתה״ בהלל, עודד כ״ק 

הק׳  בידו  השירה  את  שליט״א  אדמו״ר 

על הסטנדר. 

בדרך צאתו מביהכ״נ סימן בידו הק׳ 

שנפלה  שלו  הכיפה  את  שיגבי׳  לילד 

נוסעים:  בירך  צאתו  טרם  הרצפה.  על 

״פָארט געזונטערהייט, ס׳זָאל זיין בשורות 

טובות, ַא פריילעכען חנוכה, הצלחה רבה, 

ַא פריילעכען חנוכה״25. 

למקוה  נסע  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

בשעה 2:00. לפני שיצא נתן את הסידור 

לצדקה  מטבעות  חילק  ובצאתו  לחתן, 

שנוסעים  לאלו  וכן  ועוד,  למזכירים 

היום. לאשה א׳ מצרפת שביקשה משהו 

בצרפתית:  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אמר 

״בָאן מזל״26. בנסוע המכונית, נופף בידו 

 3:10 בשעה  חזר  מהמקוה  לשלום.  הק׳ 

לערך. 

ובצאתו   ,3:55 בשעה  נסע  לאוהל 

שעמדו  לאלו  לצדקה  מטבעות  חילק 

את  הוציא  למכונית,  כשנכנס  שם. 

המאמר החדש – קונטרס חנוכה תשנ״ב 

והניחו ע״י החלון. 

לערך,   6:40 בשעה  חזר  מהאוהל 

וכעבור כמה דקות נכנס לתפילות מנחה 

ומעריב כשמעודד את שירת ״על ניסיך״. 

המנורה,  על  הביט  הבימה  על  כשעלה 

ולא הסתובב ואף לא עודד. 

לעבר  הביט  מנחה  תפילת  בסיום 

הש״ץ והילדים. 

לפני מעריב הכריז הגבאי על התחלת 

אמירת ״ותן טל ומטר״ בתפילה זו. 

בסיום תפילת מעריב, לפני ״עלינו״, 

הדליק הש״ץ ר׳ משה שי׳ טלישבסקי את 

המנורה, וכ״ק אדמו״ר שליט״א הסתובב 

עליו.  ונשען  הסטנדר  של  הימני  לצד 

בעת שאמר הנ״ל את הברכות, פתח כ״ק 

25) = ״סעו לבריאות, שיהיו בשו״ט, חנוכה שמח, 
הצלחה רבה, חנוכה שמח״. 

26) = ״מזל טוב״. 
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ל״הנרות  הסידור  את  שליט״א  אדמו״ר 

הקדיש)  דף  ע״י  סומן  (שמקומו  הללו״ 

של  הקצה  על  הקדיש  דף  את  והניח 

הסידור כדי להחזיק את המקום. 

המנורה,  על  הביט  ההדלקה  בעת 

״אנו  כששרו  הקהל.  את  סקר  ואח״כ 

המנורה.  על  מבט  העיף   – מדליקין״ 

התשועות״  ״על  למילים  כשהגיעו 

להשען  התחיל  הראשונה),  (בפעם 

עברו).  בשנים  (כמו  הסטנדר  על  לגמרי 

שר  הזה״  בזמן  ההם  ״בימים  במילים 

הביט  הניגון  באמצע  הקהל.  עם  ביחד 

לתוך הסידור למשך זמן, עד ״על ניסיך״. 

באופן  הק׳  פניו  האירו  שהיום  דומה 

מיוחד. 

והגבי׳  חזר  ניסיך״,  ״על  כששרו 

ובפעם  המנורה,  מול  אל  הק׳  פניו  את 

ביד  פ״א  השירה  את  עודד  השמינית 

את  כשמזיז  למזרח  והסתובב  ימינו, 

ביד  פ״א  עוד  ועודד  לעברו,  הסידור 

נוספת  פעם  הקטע  על  וחזרו  שמאלו 

(סה״כ שרו 9 פעמים). 

בתרא,  קדיש  לפני  ״עלינו״,  אחרי 

לחלוקת  הק׳  ידו  גב  על  באצבעו  סימן 

דולרים. 

בסיום התפילה החל להתקדם לעבר 

להכרזת  והמתין  נעצר  ואז  המדרגות, 

תלמידי  של  ההתוועדות  על  הגבאי 

שחרית,  תפילת  ומועד  תמימים  תומכי 

שני  לכאו״א  וחילק  מהבימה  ירד  ואז 

דולרים לצדקה במשך כ-25 דקות. 

כ״ק  על  הי׳  ניכר  החלוקה,  בעת 

מיוחד,  פנים  מאור  שליט״א  אדמו״ר 

שאמרו  כמה  מהעוברים.  לרבים  וחייך 

לכ״ק אדמו״ר שליט״א על יום הולדתם, 

ב״שנת  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  בירכם 

כמה  עודד  החלוקה  באמצע  הצלחה״. 

פעמים את השירה ״על ניסיך״. 

את  פ״א  שוב  עודד  החלוקה  בסיום 

שני  הכניס  ואח״כ  הק׳,  בידו  השירה 

שהגיע  א׳  לעוד  חילק  לסידור,  דולרים 

 7:40 בשעה  מביהכ״נ  ויצא  עתה,  זה 

השירה  את  ומעודד  במהירות  כשצועד 

לאלו  גם  הדרך,  כל  לאורך  בחוזק  הנ״ל 

שעמדו על הספסלים לשמאלו. 

הישיבה  הנהלת  ערכה  הלילה 

כמידי  למעלה,  הקטן  בזַאל  התוועדות 

מקבל  כשבסיומה  דחנוכה,  ה׳  בנר  שנה 

כל תמים מהישיבה דמי חנוכה מהנהלת 

שי׳  שלום  ר׳  המשפיע  תמימים.  תומכי 

חנוכה,  של  הקונטרס  את  לימד  מרוזוב 

ור׳ דוד שי׳ רסקין דיבר דברי התעוררות, 

סדרי  בשמירת  התחזקות  על  בעיקר 

(בין  חסידים  סיפורי  וסיפר  הישיבה, 

חילק  תשי״ב  בחנוכה  כיצד  סיפר  היתר 

חנוכה  דמי  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

הסכים  ולא  בביהמ״ד,  שהיו  לתמימים 

שנסעו  אחרים  לבחורים  לתת  אח״כ 

מההנהלה  ואישורם  מאחר  לחתונה, 

הגיע רק מלמפרע). כמו״כ נשאו דברים 

המשפיע ר׳ שלמה שי׳ זרחי והמשגיח ר׳ 

יקותיאל שי׳ ראפ. 

התמימים  המשיכו  מכן  לאחר 

הגדול,  בזַאל  נוספת  גדולה  בהתוועדות 

בכניסתו לתפילה, א׳ מימי חנוכה 
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דחנוכה,  ה׳  דנר  הגאולה  חג  לכבוד 

ובהתאם להוראת כ״ק אדמו״ר שליט״א 

להתוועד בימי החנוכה. 

• יום שישי, כ״ט כסלו – 
ה׳ דחנוכה •

נודע על פטירת מרת דבורה  בבוקר 

יבלח״ט  של  (אחותו  ע״ה  קלינברג  לאה 

 – שניאורסאהן  שי׳  שמעון  ברוך  הרב 

שגרה  עיה״ק)  בירושלים  טשעבין  ר״י 

בפלאטובש, ואשר כ״ק אדמו״ר שליט״א 

 – שחרית  תפילת  אחרי  להלווי׳  ייצא 

בשעה 11:30 לערך27. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

שחרית בשעה 10:05 לערך. 

אתה״,  ו״א-לי  ה׳״  ״ימין  ניגנו  בהלל 

הק׳  בידו  עודד  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

על הסטנדר. 

תפילת  על  הכריזו  התפילה  אחרי 

השעה  היותה  (עקב   3:25 בשעה  מנחה 

חנוכה),  נרות  להדלקת  מוקדמת  הכי 

ובשעה 11:10 יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א 

מביהכ״נ. 

בצאתו מהמעלית למעלה, עמד שם 

סמנכ״ל  לייזרזון  שי׳  יוסף  אברהם  ר׳ 

מרכז ״חינוך העצמאי״ באה״ק, והריל״ג 

לחץ  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אותו.  הציג 

חנוכה,  פריילעכען  ״ַא  ובירכו:  ידו  את 

ד׳  שלישי,  שביום  להעיר  צויין:  היומנים  בא׳   (27
להלוייתו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  יצא  תש״נ  שבט 
ע״ה,  קלינברג  אייזיק  יצחק  ר׳  הנפטרת  בעלת  של 
כ״ק  עם  מעט  הנפטרת  דיברה  אז  ההלווי׳  ובשעת 
אבי׳  תש״נ].  שבט  ד׳  יומן  [ראה  שליט״א  אדמו״ר 
ר׳  בן  שניאורסאהן,  משה  יוסף  ר׳  הי׳  הנפטרת  של 
אדמו״ר  כ״ק  בן  מאוורוטש,  אהרן  ר׳  בן  זלמן,  נחום 
בן כ״ק אדמו״ר הצמח צדק  יצחק מאוורוטש,  יוסף 
(חמשה דורות מהצמח צדק – דודה מדרגא רביעית 

של כ״ק אדמו״ר שליט״א). 

אין ענינים הפרטיים און ענינים הכלליים, 

בשורות טובות״28. 

כ״ק  ואמר  ברכה,  ביקש  הנ״ל 

לייזר,  דָאך  הייסט  ״דו  שליט״א:  אדמו״ר 

בעזרי׳״29,  [אבי]  ׳אלקי  מיט  פַארבונדען 

התחתון  לג״ע  להיכנס  פנה  וכשכבר 

אמר: ״ס׳איז דָאך ַא מפורש׳ן כתוב״30. 

הארון  הגיע  לערך   11:10 בשעה 

מכוניות  כמה  עוד  עם  ביחד  ל-770, 

מקרובותי׳ של הנפטרת. 

 11:25 בשעה  שעה,  רבע  כעבור 

דרך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  יצא  לערך 

אף  על  מעיל,  (בלי  הרגיל  הצדדי  פתח 

והלך  המזכירים,  בליווי  הגדול)  הקור 

באיטיות – בפנים רציניות – עד שהגיע 

לכביש השירות, שם המתין כמה רגעים 

הארון)  (עם  המכונית  את  שהזיזו  עד 

 .770 של  הראשי  הפתח  מול  שחנתה 

כשהמכונית התקדמה עד לימינו של כ״ק 

אדמו״ר שליט״א, ירד על הכביש (החלו 

הריל״ג  אך  המכונית  דלת  את  לפתוח 

אדמו״ר  שכ״ק  כדי  אותו  שיסגרו  סימן 

ואח״כ  לחכות),  יצטרך  לא  שליט״א 

וכ״ק  לנוע  הארון  עם  המכונית  החלה 

לשמאלו  והביט  פנה  שליט״א  אדמו״ר 

הארון  אחרי  ללכת  והתחיל  פנה  ואח״כ 

כך  כדי  ותוך  הק׳,  בשפתיו  כשמרחש 

הביט במבט עמוק במלווים. 

אדמו״ר  כ״ק  נעצר  פעמים  כמה 

וענינים  הפרטים  בענינים  שמח,  ״חנוכה   =  (28
הפוך:  אמר  היומנים  א׳  ע״פ  בשו״ט״.  הכללים, 

״בענינים הכלליים ובענינים הפרטיים״. 

29) = ״הרי קוראים לך לייזר, [זה] קשור עם ׳אלקי 
״לייזרזון״  שהשם  הכוונה,  [כנראה  בעזרי׳״  [אבי] 

יסודו מ״אליעזר״. וראה הערה הבאה]. 

היומנים, אמר:  א׳  ע״פ  כתוב מפורש״.  ״זהו   =  (30
איז  דָאס  אליעזר,  מיט  פַארבונדן  איז  נָאמען  ״ַאייער 
דָאך דער פירוש הפשוט״ [= ״השם שלכם קשור עם 

אליעזר, זהו הרי הפירוש הפשוט״]. 
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ללכת.  המשיך  ואח״כ  לרגע,  שליט״א 
כולם,  נעצרו  קינגסטון  לפינת  כשהגיעו 
ללכת  המשיך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אך 
(״ּפָאמּפ״)  ברז  (ליד  הרגיל  המקום  עד 
מכבי האש) ושם נעצר, והפסיק לרחוש 

בשפתיו הק׳. 

המשיכה  הארון  עם  המכונית 
אדמו״ר  וכ״ק  במהירות,  להתקדם 
לימינו  ופנה  למדרכה  התקרב  שליט״א 
לא  כבר  היא  אך   – המכונית  את  לראות 
אדמו״ר  לכ״ק  אמר  והריל״ג  נראתה, 
שליט״א שהמכונית כבר נכנסה בשדרת 
אלבני, אך כ״ק אדמו״ר שליט״א המשיך 
לעמוד ולהמתין שיעברו שאר המכוניות. 

נשים  של  קבוצה  התקרבה  בינתיים 
מקרובי הנפטרת ואמרו לריל״ג שרוצים 
וכ״ק  שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  עם  לדבר 
בקשתן  את  שמע  שליט״א  אדמו״ר 
והתחיל להתקרב בהתחילו לומר משהו, 
לדבר  כבוד  זה  שאין  אמר  הריל״ג  אבל 

עכשיו והעביר אותן הלאה. 

לריל״ג  הקרובים  אמרו  אח״כ 
שהמכוניות (מההלווי׳) כבר נסעו בדרך 
אחרת, והריל״ג אמר את זה לכ״ק אדמו״ר 
שאל:  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  שליט״א, 
הריל״ג  והשיב  וואו?״31,  גיין  קַאר׳ס  ״די 
שלא הלכו בדרך הזו, ושאל שוב: ״ניטָא 

קיין קַאר׳ס?״32, והשיב הלה בשלילה. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א פנה שוב לימינו 
להסתובב  והמשיך  המכונית,  לכיוון 
מלאה  (שהיתה  המדרכה  על  ועלה 
באיטיות  והלך  וכו׳)  ומים  קרח  בשלג, 
רבה תוך שמביט למטה. כשהגיע לפינת 
וכ״ק  מים  שלולית  שם  היתה  קינגסטון 
מהצד,  ללכת  המשיך  שליט״א  אדמו״ר 

31) = ״המכוניות הולכות לאן?״. 

32) = ״אין מכוניות?״. 

(כיון  מאוד  רבה  באיטיות  לכביש  וירד 
הכביש  את  חצה  וכו׳),  קרח  שם  שהי׳ 
(ובמקום  המדרכה  על  ללכת  והמשיך 
שאין מדרכה הלך על צד הכביש) – בין 
הכתלים הכחולים של הבני׳ והגדר שליד 

הכביש. 

כשהגיע לפתח הראשון (שבו נכנסים 
אדמו״ר  כ״ק  הצביע  הגדול),  לביהכ״נ 
ונעצר  לשמאלו  הק׳  באצבעו  שליט״א 
אמר  והריל״ג  ״ווַאשן״33,  באומרו:  לרגע 

שנוטלים שם (על יד הפתח הצדדי). 

ללכת  המשיך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
והלך  לשמאלו  ופנה  לחני׳,  שהגיע  עד 
(של  ספל  עמד  שם  הצדדי,  לפתח  עד 
אדמו״ר  כ״ק  כסא.  על  מים  עם  כסף) 
שליט״א הגבי׳ את הספל בימינו והעבירו 
לסירוגין  ו״פ  הק׳  ידיו  ונטל  לשמאלו, 
המים  יתרת  את  שפך  הארץ,  על  לימינו 
הרצפה  על  הספל  את  (זרק)  והשמיט 
ידיו  שפשף  ואח״כ  בקול),  לצידו  (ונפל 
הק׳ מעט, הביט על המזוזה ונכנס פנימה 

בשעה 11:42. 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס  מנחה  לתפילת 
ליד  ולעומדים   ,3:30 בשעה  שליט״א 
בכניסתו  לשלום.  בידו  סימן  המעלית 
ובעלותו  ניסיך״  ״על  שירת  את  עודד 
הסתובב  ולא  המנורה  על  הביט  לבימה 

ולא עודד. 

אחרי קדיש תתקבל פנה כ״ק אדמו״ר 
הסטנדר,  של  הימני  לצידו  שליט״א 
ואח״כ גם הזיז את הסידור לעברו. ר׳ אלי׳ 
שי׳ ליפסקר הדליק את המנורה, ובשעת 
ההדלקה הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א על 
שאחרי  לעמוד  דפדף  ואח״כ  המנורה, 
״הנרות הללו״ תוך שמחזיק את המקום 
הקודמים)  (כבלילות  הקדיש  דף  עם 

33) = ״לרחוץ״ [ליטול ידים]. 
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הסטנדר),  על  (השעונה  הימנית  ובידו 
אחד  דף  דפדף   – לנגן  וכשהתחילו 
אחורה – ל״הנרות הללו״ והחזיקו כנ״ל. 
לפני התיבות ״אנו מדליקין״ (בקטע ״בם 
וכן  המנורה,  על  מבט  העיף  בם״)  בם 
כשניגנו ״הנרות הללו קודש הם״ (בפעם 

הראשונה), ושאר הזמן הביט בסידור. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עמידת 
מיוחדת בזמן ההדלקה; נשען כפוף מעט 
זו  שעונות  הק׳  ידיו  ושתי  הסטנדר,  על 
על זו, ומנגן בחרישות את הניגון יחד עם 
הקהל, וכמה פעמים מטעים גם באצבע 

ידו השמאלית. 

מנה  האחרון  הקטע  על  כשחזרו 
הימנית  ידו  באצבעות  פעמים  כמה 
ידו השמאלית) וחזרו עליו  (שהיתה על 
המנורה  לעבר  הביט  ואח״כ  פעמים,   6
ועודד את השירה פ״א בידו הימנית תוך 
השמאלית  ידו  על  הסידור  את  שסוגר 
המקום)  את  לאחוז   – בסידור  (שהיתה 
הוציא  ואח״כ  למזרח,  חזרה  ומסתובב 
בו  ועודד  מהסידור  השמאלית  ידו  את 
חזרו על הקטע  (סה״כ  פ״א  את השירה 
8 פעמים), ואח״כ פתח שוב את הסידור 

ואמר ״עלינו״. 

קבלת  על  הכריזו  התפילה  לאחרי 
כ״ק  הביט  ואח״כ   ,5:00 בשעה  שבת 
ויצא  המנורה  על  שליט״א  אדמו״ר 
את  כשמעודד   3:50 בשעה  מביהכ״נ 

שירת ״על ניסיך״. 

צאת  ועם  התפילה,  לסיום  סמוך 

נשמעה  כבר  לביתו,  איש  איש  הקהל 

נחפזו  וכולם  הראשונה,  הצפירה 

להדלקת הנרות איש וביתו. 

כ״ק  יחלק  ראשון  שביום  נודע  היום 

אדמו״ר שליט״א ״חנוכה געלט״ לכאו״א. 

• ליל שבת קודש •

רבים  אורחים  הגיעו  שבת  לקראת 

ביניהם  מצפת),  הנ״ל  הקבוצה  (לבד 

לשבת  שבאו  מקאנארסי  קבוצה 

יהודה  ר׳  השליח  בארגון  ״פגישה״ 

מצרפת  יהודים  וקבוצת  פרידמן,  שי׳ 

לבקר  באו  בארה״ב  ביקורם  שבמסגרת 

אצל כ״ק אדמו״ר שליט״א. 

לקבלת  נכנס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

את  כשמעודד   (!)  5:45 בשעה  שבת 

שירת ״על ניסיך״, ובעלותו לבימה הביט 

לא  אך  השירה  את  ועודד  המנורה  על 

הסתובב. 

בניגון  בתחילה  ניגנו  דודי״  ב״לכה 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  חסיתי״,  ה׳  ״בך 

הסטנדר  על  בחוזק  השירה  את  עודד 

פעמיים  או  פעם  ידו  את  שמרים  תוך 

מהסטנדר. בסיום ניגנו בניגון ״ווי ווָאנט 

משיח נַאו״. כשהסתובב ל״בואי בשלום״ 

בסיום שירת ״הנרות הללו״ 
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לעבר  מבט  הביט  לימינו  כשפנה   –

למזרח  בחזרה  כשפנה  ואח״כ  המנורה, 

עודד את השירה בחוזק רב על הסטנדר 

וחזרו על הניגון 4 פעמים. 

כרגיל  כשהסתובב  התפילה,  אחרי 

המנורה,  על  שוב  הביט  ההכרזות,  עבור 

מביהכ״נ  ויצא  לקהל,  שבת״  ״גוט  אמר: 

כשמעודד את שירת ״על ניסיך״. 

• יום שבת קודש פרשת מקץ, 
ל׳ כסלו – א׳ דראש חודש 

טבת, ו׳ דחנוכה •

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

ובעלותו  לערך,   10:05 בשעה  שחרית 

לבימה הביט על המנורה (כרגיל) ועודד 

את השירה אך לא הסתובב. 

כשניגנו ״שיבנה ביהמ״ק״ עודד כ״ק 

על  הק׳  בידו  כרגיל  שליט״א  אדמו״ר 

פעמים.  כ-3  הניגון  על  וחזרו  הסטנדר, 

ניגנו ״האדרת והאמונה״ בניגון הצרפתי 

להתוועדות  בהמשך  וזאת  כרגיל,  (שלא 

של שבת שעברה), וכ״ק אדמו״ר שליט״א 

עודד את השירה בידו הק׳ על הסטנדר, 

ובעיקר בסופו שאז חזרו על הניגון כמה 

עודד  הלל  של  בניגונים  כמו״כ  פעמים. 

את השירה כרגיל. 

דפי  את  הוציא  התורה  קריאת  לפני 

ההפטרה מהחומש והכניסם לסידור. 

אחרי קריאת התורה בס״ת הראשון, 

במקומו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עמד 

(ולא התקרב כרגיל) והביט לעבר בימת 

והמשיך  הס״ת,  הגבהת  במשך  הקריאה 

השני,  הס״ת  את  שסידרו  עד  להביט 

הסטנדר  ליד  לעמוד  נשאר  ואח״כ 

לקריאת פרשת ראש חודש. 

נישק  הקריאה,  לבימת  כשעלה 

ואח״כ  לימינו,  שהי׳  הס״ת  את  בטליתו 

שהי׳  השני  הס״ת  את  בטליתו  נישק 

לשמאלו וניגש לעלייתו. 

לאחרי הגבהת הס״ת (השלישי), פנה 

והתחיל  הספרי-תורה,  כל  על  והביט 

בקריאת ההפטרה. 

הפסוקים  את  אמר  ההפטרה  בסיום 

כסאי״,  מ״השמים  מתחיל   – ר״ח  של 

ואח״כ ״והי׳ מידי חודש בחודשו״, ״ויצאו 

וראו״, ושוב ״והי׳ מידי חודש בחודשו״34, 

ואח״כ הפסוקים של ״מחר חודש״. 

כ״ק  הוריד  למקומו,  חזרה  בדרכו 

אדמו״ר שליט״א בגד שהי׳ מונח על ספר 

תניא. 

ענה  בתרא  בקדיש  התפילה,  בסיום 

״אמן״ בהדגשה לעבר הילדים. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  המתין  כרגיל 

השבוע  אירועי  על  הגבאי  להכרזת 

חנוכה  מבצע  על  הכריז  והלה  הקרוב, 

החנוכיות  תהלוכות  צא״ח,  בארגון 

אגו״ח  מטעם  התוועדות  במוצש״ק, 

״דידן   – טבת  ה׳  הבהיר  יום  עם  בקשר 

החודש  קידוש  הלכות  סיום  נצח״, 

כ״ק  והתוועדות  ב-770,  הערב  ברמב״ם 

אדמו״ר שליט״א בשעה 1:30. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  פנה  אח״כ 

ואיחל: ״גוט שבת״. לפני שירד מהבימה 

מביהכ״נ  יצא  ואח״כ  במנורה,  הביט 

ילד  עמד  בדרכו  השירה.  את  כשמעודד 

אדמו״ר  וכ״ק  לשלום,  ידו  את  והושיט 

 34 34) בא׳ היומנים צויין ללקו״ש השבועי הערה 
ד׳  גופא אומרים  . דבהפטרת שר״ח  ״.  [וזלה״ק שם: 
מוסיפים  ואחרון  ראשון  פסוק  על  דנוסף  פסוקים, 
מפסוק  מתחילים  (וכן  חודש״  מדי  ״והי׳  (לבסוף) 
זה)״]. אמנם ע״פ א׳ היומנים אמר בתחילה הפסוק 
חודש״.  מידי  ״והי׳  הפסוק  ואח״כ  וגו׳״  וראו  ״ויצאו 
וראה ס׳ ״מעשה מלך״ (הוצאת תשע״ג) ע׳ 160 שכן 

נוהג בד״כ. 
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שליט״א הניף תחילה את ידו הק׳ לעברו 

ואח״כ לחץ את ידו. 

להתוועדות  עד  שנותר  הזמן  את 

ניצל הקהל כמידי שבוע לעשיית קידוש 

ולתפוס מקום. האורחים שמקומם בד״כ 

התפשטו  ביהכ״נ,  של  המערבי  בחלקו 

הפעם על שטח נרחב יחסית, זאת לאור 

העובדה שהשבת נוכחים שלוש קבוצות 

גדולות של אורחים כ״י (כנ״ל). 

תחילת  לפני  האחרונות  בדקות 

מאה״ק  האורחים  הנעימו  ההתוועדות, 

בפזמונים מסורתיים לשבת, בהשתתפות 

הקהל. 

אדמו״ר  כ״ק  ירד  לערך   1:40 בשעה 

שליט״א להתוועדות כשהקהל מנגן ״על 

ניסיך״. 

לאחרי ברכת בופה״ג ו״מזונות״ ניגנו 

כרגיל ״זָאל שוין זיין די גאולה״, ובינתיים 

״לחיים״  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ענה 

״מזונות״  חתיכת  נתן  באמצע  לקהל. 

הניגון  ובהמשך  שיחיו,  שארף  לילדי 

עודד בידו הק׳ ובעיקר לעבר האורחים. 

ואותה  דקות,  כ-40  ארכה  א׳  שיחה 

איצטער  זיך  ״מ׳געפינט  במילים:  פתח 

על  דיבר  בשיחה  חנוכה״35.  מיטן  אין 

שהי׳  אף  כסלו,  לי״ט  דחנוכה  השייכות 

הרבה דורות קודם, ועל ההכרח שנתגלה 

החסידות.  בלימוד  האחרונים  בדורות 

יעקב  בדברי  נפלא  ביאור  ביאר  בהמשך 

השיגו  ולא  חיי  ימי  היו  ורעים  ״מעט 

ימיו  כיון שלפי השערתו לא היו  וגו׳״ – 

מזה:  וההוראה  אבותיו,  כימי  ממולאים 

ואח״כ  ״מלא״,  להיות  צריך  יום  שכל 

קישר את הענין לחנוכה. 

ניסיך״  ״על  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 

35) = ״נמצאים כעת באמצע חנוכה״. 

וכ״ק  השיחה),  בסיום  למדובר  (בהתאם 
אדמו״ר שליט״א עודד את השירה כמה 
בידיו  ורצופות  חזקות  בתנועות  פעמים 
מצפת,  האורחים  לעבר  ובפרט  הק׳, 

וחזרו על הניגון פעמים רבות. 

שיחה ב׳ ארכה כ-13 דקות, ובה דיבר 
על מעלת קביעות שנה זו שיום א׳ דר״ח 
נכלל  דר״ח  ב׳  יום  גם  וא״כ  בשבת,  חל 

בהפטרת ״מחר חודש״. 

אחרי שיחה זו ניגנו ״שובה ה׳״, וכ״ק 
אדמו״ר שליט״א עודד את השירה כו״כ 
האחרון  בקטע  ובפרט  בחוזק,  פעמים 

שעליו סימן לחזור כמה פעמים. 

ובה ביאר  ג׳ ארכה כ-6 דקות,  שיחה 
את ההוראה שיש לקחת מהתוועדות זו: 
להוסיף עוד יותר בכל הפעולות דחנוכה 
הפרטים.  ובכל  האפשריים,  באופנים 
פַאר  נָאך  ״ַאז  במילים:  סיים  את השיחה 
תפילת מנחה זָאל שוין זיין און וועט שוין 
און  והשלימה,  האמיתית  גאולה  דער  זיין 
ישרים  ׳ישבו  צו  זוכה  מען  איז  ממילא 
את פניך׳ אין דעם בית המקדש השלישי, 
בביאת  קדשך׳  בחצרות  נרות  ׳והדליקו 
בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש״36. 

צדיקים״  ״אך  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
כנ״ל),  השיחה  בסיום  לנאמר  (בהמשך 
והמשיכו בשירת ״כי אלקים יושיע ציון״. 
כ״ק אדמו״ר שליט״א טעם מה״מזונות״, 
השירה  את  לעודד  לפתע  החל  ואח״כ 
כו״כ  הק׳  ידיו  בשתי  חזקות  בתנועות 
יותר,  רבה  במהירות  בתחילה  פעמים! 
ריבוי  אך   – יותר  איטי  בקצב  ואח״כ 
שי׳  משה  לר׳  פנה  באמצע  פעמים. 
מאחוריו  לשמאלו  שעמד  קוטלרסקי 

36) = ״שעוד לפני תפילת מנחה כבר תהי׳ [מלשון 
האמיתית  הגאולה  [בפועל]  תהי׳  וכבר  איחול] 
פניך׳  את  ישרים  ל׳ישבו  זוכים  וממילא  והשלימה, 

בביהמ״ק השלישי וכו׳״. 
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והורה לו לומר ״לחיים״. 

שיחה ד׳ ארכה כ-6 דקות, ובה הזכיר 

אודות הדבר-פלא שמצינו בבתי הכנסת 

וכו׳,  גם בשחרית  נרות  שמדליקים בהם 

הענינים  בכל  הוספה  על  שוב  דיבר  וכן 

השתדלות   – לזמננו  דמיוחד  ובמה 

מיוחדת להפוך את העשירי בטבת ליו״ט 

גדול. 

וכ״ק  הריל״ג,  ניגש  זו  שיחה  אחרי 

צוגיין  ״זָאלן  אמר:  שליט״א  אדמו״ר 

משקה  די  צוגעשטעלט  הָאבן  ווָאס  די 

המשמח״37. 

בקבוקים,  כ-28  העמיד  הריל״ג 

ובינתיים ניגן הקהל ״דידן נצח״ (בקשר 

ליום הבהיר ה׳ טבת המתברך משבת זו), 

והסדר הי׳ כרגיל בשבועות האחרונים. 

בין הלוקחים: 

ראשון הלוקחים הי׳ ר׳ אהרן אליעזר 

שי׳ צייטלין – עבור התוועדות לקבוצה 

מוצש״ק  הלילה  שתתקיים  מצפת 

ב״אהלי תורה״; 

עבור   – פרידמן  שי׳  יהודה  ר׳ 

ה״פגישה״; 

ר׳ אהרן סריברנסקי – עבור מלבורן, 

אוסטרלי׳; 

עבור   – ארנבייב  שי׳  מישאל  ר׳ 

ביום  לדולרים  התור  בזמן  פעילות 

ראשון; 

עבור   – קפרא  שי׳  אפרים  ר׳ 

התוועדות ברחובות; 

עבור   – ברוין  שי׳  ישעי׳  יוסף  הת׳ 

בסידני,  גדולה  בישיבה  התוועדות 

אוסטרלי׳; 

37) = ״שיגשו אלו שהעמידו את המשקה המשמח״. 

שניאור  ר׳  ע״י  אגוח״ח  ועד  חברי 

ה׳  התוועדות  עבור   – גורארי׳  שי׳  זלמן 

טבת ב-770; 

ר׳ ישראל שי׳ הבר מיבניאל, אה״ק; 

שי׳  מנחם  ר׳  הי׳  הלוקחים  ואחרון 

קידוש  הלכות  סיום  עבור   – גרליצקי 

החודש ברמב״ם שיתקיים הלילה. 

כ״ק  התחיל  המשקה  חלוקת  אחרי 

אדמו״ר שליט״א לנגן את ניגון ההקפות 

מה״מזונות״  טעם  ז״ל,  הרלוי״צ  לאביו 

זמן  למשך  השירה  את  עודד  ואח״כ 

הורה  הניגון  באמצע  חזקות.  בתנועות 

לומר  (מלונדון)  לו  שי׳  שמואל  לר׳ 

״לחיים״, וכן עודד לעברו את השירה. 

ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח״כ 

למטה  הביט   – שבירך  ואחרי  אחרונה, 

עבור המים ליטול את ידיו הק׳. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:32. 

של  בס״ת  קראו  מנחה  בתפילת 

עלה  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  משיח, 

לשלישי. 

תפילת  על  הכריזו  התפילה  בסיום 

מעריב בשעה 5:15. 

• מוצאי שבת קודש •

בשעה 5:20 לערך נכנס כ״ק אדמו״ר 

שליט״א לתפילת מעריב בביהכ״נ הגדול 

ובעלותו  חנוכה),  נרות  הדלקת  (עקב 

בו  (שהי׳  המנורה  לעבר  הביט  לבימה 

כבר נר א׳ מוכן להדלקה) ולא עודד את 

השירה. 

שלא  ע״מ  בתפילה,  נכח  גדול  קהל 

נוכח  להיות  ההזדמנות  את  להחמיץ 

אדמו״ר  כ״ק  במעמד  המנורה  בהדלקת 

שליט״א. 
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לצידו  פנה  תתקבל  קדיש  אחרי 
הימני של הסטנדר (בהשאירו את סידורו 
ר׳  הדליק  המנורה.  על  והביט  במקומו), 
וכ״ק אדמו״ר  לוי יצחק שי׳ אברמוביץ׳, 
באמצע  המנורה  על  הביט  שליט״א 
סיבב   – לנגן  שהתחילו  ואחרי  הברכות, 
את סידורו ודפדף ל״הנרות הללו״. בעת 
ומפעם  בסידור,  הזמן  רוב  הביט  שניגנו 
לפעם העיף מבט על המנורה ועל הקהל. 

ב״על ניסיך״ הביט על המנורה ומנה 
ע״ג  (שהיתה  השמאלית  ידו  באצבעות 
ידו הימנית) וחזרו על הקטע 6 פעמים, 
והתחיל  למזרח  בחזרה  הסתובב  ואח״כ 

לומר ״עלינו״. 

והכרזת  והבדלה  התפילה  אחרי 
אדמו״ר  כ״ק  יצא   ,5:42 בשעה  הגבאי, 
שירת  את  כשמעודד  מביהכ״נ  שליט״א 
ולפני שירד מהבימה הביט  ניסיך״,  ״על 
על המנורה. טרם צאתו בירך נוסע: ״פָאר 

געזונטערהייט״38. 

הלילה יצאו עשרות רבות של טנקים 
על  חנוכיות  עם  פרטיות  ומכוניות 
גדול  ניסא״  ״פרסומי  במבצע  גגותיהם, 
השיירה  בשנה.  שנה  כמידי  במנהטן, 
קארול  מרחובות   8:00 בשעה  יצאה 
וקינגסטון, בליווי המשטרה שחסמה את 
הכבישים. מארגן התהלוכה הת׳ שמואל 
שי׳ שטרסברג מסר אח״כ שהשנה היתה 

הצלחה בלתי רגילה. 

מאוחר יותר התקיימה סעודת מצוה 
הלכות  סיום  לרגל  חסידים  והתוועדות 
בהשתתפות  ברמב״ם,  החודש  קידוש 
שי׳  יצחק  יוסף  הת׳  והתמימים.  אנ״ש 
ההתוועדות,  על  ״חזרה״  ערך  יעקבסון 
ההלכות,  את  סיים  מרוזוב  שי׳  שלום  ר׳ 
דברי  השמיע  וויינברג  שי׳  יוסף  ר׳ 

38) = ״סע לבריאות״. 

יוסף יצחק שי׳ קעלער  התעוררות, הת׳ 

ולבסוף  החודש,  קידוש  בהלכות  דיבר 

התקיימה התוועדות חסידים עם ר׳ דוד 

שי׳ נחשון ור׳ פנחס שי׳ קארף, שהתוועד 

וסיפר  בלילה  מאוחר  עד  התמימים  עם 

כמה סיפורים. 

מסיבת  התקיימה  תורה״  ב״אהלי 

״מלוה מלכה״ לקבוצת האורחים מצפת, 

אליעזר  אהרן  ר׳  דברים  בפניהם  ונשאו 

שי׳ צייטלין ור׳ שלום דובער שי׳ העכט, 

ולהקת פיאמנטה שימחה את הקהל. 

נוספת  מלכה״  ״מלוה  מסיבת 

הכנסת  מבתי  בא׳  הערב  התקיימה 

מקאנארסי  הקבוצה  עבור  בשכונה 

שהיתה השבת ב-770. א׳ הנוכחים סיפר 

מטייל  הי׳  בה  בחייו  קודמת  תקופה  על 

זכה  שלו  חני׳  ובכל  חוף״  אל  ״מחוף 

״הכנסת  מדת  את  בשרו  על  להרגיש 

האורחים״ המופלגה של בתי חב״ד בכל 

שלימוד  לעצמו  הבטיח  והלה  מקום, 

החסידות יהי׳ מעתה חלק נכבד בשיעורי 

התורה שלו, כדי ללמוד להיות אדם כפי 

שצריך להיות – חסיד חב״ד. 

• יום ראשון, א׳ טבת – 
ב׳ דראש חודש, ז׳ דחנוכה •

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 

הק׳  כשבידו   10:03 בשעה  שחרית 

הסידור בלבד (בלי התהילים), ובעלותו 

בימי  כרגיל  (שלא  הסתובב  לבימה 

החנוכה) ועודד את השירה תוך שמביט 

על המנורה39. 

ניגנו ״שיבנה ביהמ״ק״ וכ״ק אדמו״ר 

בידו הק׳ על  שליט״א עודד את השירה 

שלום״  ב״שים  כשניגנו  וכן  הסטנדר, 

39) ע״פ א׳ היומנים הביט במנורה אך לא עודד. 
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(בניגון הרגיל) ובניגונים בהלל. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ירד  לעלייתו 
הגבהת  ואחרי  הסידור,  עם  מהבימה 
הספרי-תורה  אחרי  הלך  הס״ת  וגלילת 
שהכניסו  עד  והמתין  הקודש  לארון 
בימת  על  לאחוריו  כשנשען   – אותם 
את  לסובב  המשיך  ואח״כ  הקריאה, 

הבימה ויצא מביהכ״נ בשעה 11:00. 

לתפילת  נכנס  דקות  כ-20  כעבור 
מוסף, ובעלותו לבימה הביט על המנורה. 

אחרי התפילה הכריז הגבאי שבשעה 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  יחלק  לערך   2:00
של  ומטבע  לצדקה  דולר  של  שטר 
 3:30 ובשעה  געלט״,  ל״חנוכה  דולר 
תהי׳ הפסקה עבור מנחה ואח״כ ימשיך 
החלוקה  אודות  ושימסרו  בחלוקה, 
כ״ק  יצא   ,11:45 בשעה  ואח״כ,  לכולם, 
אדמו״ר שליט״א מביהכ״נ כשמעודד את 
השירה. טרם צאתו בירך נוסעים: ״פָארט 
טובות  בשורות  זיין  זָאל  געזונטערהייט, 
חנוכה,  פריילעכען  ַא  רבה,  הצלחה  און 
לצרפת  שנוסע  ולא׳  טובות״40,  בשורות 

אמר: ״בָאן ווָאיַאזש, בָאן מזל״41. 

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שיצא  לפני 
יאמר  מנחה  שאחרי  נודע  לחלוקה, 
דבר  (זהו  שיחה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
ולקראת  כן)!  לפני  כך  על  שיודיע  נדיר 

התפילה התקבץ קהל אדיר ב-770. 

בשעה 2:07 יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א 
לפתח חדרו הק׳ והתחיל לחלק לכאו״א 
וא׳  (מקופל)  שטר  א׳   – דולרים  שני 
מטבע (מהסוג המוקטן הנקרא ״אנטוני 
דולר״) בתוך נרתיק פלסטיק קטן (שחור 
מצד א׳ ושקוף מהצד השני) עליו כתוב 

40) = ״סעו לבריאות, שיהיו בשו״ט והצלחה רבה, 
חנוכה שמח, בשו״ט״. 

41) = ״נסיעה טובה, מזל טוב״. 

הסדר  ה׳תשנ״ב״.  ״חנוכה  זהב  באותיות 

הי׳ כמו בחלוקות הקודמות. 

ארכה  החלוקה  של  הראשון  חלק 

כשעה, ורוב הזמן עברו רק הנשים ואלו 

שהיו צריכים לנסוע וכו׳. לכמה אמר כ״ק 

אדמו״ר שליט״א: ״ַא זיסן און פריילעכען 

און  ליכטיקן  ״ַא  אמר:  לכמה  חנוכה״42, 

פריילעכען חנוכה״43 ולכמה אמר: ״ברכה 

נתן  שנוסעים  שאמרו  לאלו  והצלחה״. 

כל  וכן  א׳,  עוד  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

כיו״ב כרגיל בכל יום ראשון. 

נוסף,  לר׳ טובי׳ שי׳ פלס נתן נרתיק 

דבר  ״פַאר׳ן  באומרו:  שלישי  ונרתיק 

מיבניאל  הבר  שי׳  ישראל  ר׳  מלכות״44. 

בית  את  המנהל  אה״ק,  הגולן,  שברמת 

הספר של חב״ד בעיר, הביא תמונה של 

שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  הספר,  בית  ילדי 

בירכו. 

 ,3:12 בשעה  הסתיימה  החלוקה 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א לקח כמה ספרים 

לחדרו  ונכנס  החלוקה  במהלך  שנתנו 

הק׳. 

כעבור כמה דקות נכנס כ״ק אדמו״ר 

42) = ״חנוכה מתוקה ושמחה״. 

43) = ״חנוכה מוארת ושמחה״. 

44) = ״בשביל הדבר מלכות״. 

חלוקת דמי חנוכה 
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את  כשמעודד  מנחה  לתפילת  שליט״א 

שירת ״על ניסיך״. בעלותו לבימה הביט 

על המנורה, ולא הסתובב ולא עודד. 

הן  גדותיו,  כל  על  מלא  הי׳  ביהכ״נ 

והן  השיחה  בשל  הן  החלוקה,  בשל 

הדלקת  בעת  המיוחד  המחזה  בשביל 

היום  הוא  שהיום  ובפרט   – הנרות 

האחרון. 

כ״ק  הסתובב  תתקבל  קדיש  אחרי 

של  הימני  לצידו  שליט״א  אדמו״ר 

הסטנדר והביט לעבר המנורה. הש״ץ ר׳ 

משה שי׳ טלישבסקי הדליק את המנורה, 

אדמו״ר  כ״ק  הביט  ההדלקה  ובעת 

שליט״א לעבר המנורה, ואח״כ סיבב את 

סידורו (שכבר הי׳ פתוח ב״הנרות הללו״) 

השמאלית,  בידו  המקום  את  והחזיק 

ומפעם  ובסידור  הקהל  לעבר  והביט 

השירה  בעת  המנורה.  על  הביט  לפעם 

הטעים באצבעו את השירה. 

היום, יום ההדלקה האחרון, הי׳ שינוי 

מהרגיל: ב״על ניסיך״ הביט בסידור ומנה 

באצבעות ידו הימנית (שהיתה מע״ג ידו 

השמאלית) וחזרו על הקטע 10 פעמים, 

ובפעם העשירית עודד את השירה פעם 

בחזרה  כשמסתובב  הימנית  בידו  אחת 

למזרח. 

לסטנדר  ניגש  בתרא  קדיש  בסיום 

כדי  תוך  מראש)  מוכן  (שהי׳  השני 

השיחה  את  ופתח  המנורה,  על  שמביט 

במיוחד)  ו״שמיימית״  (המיוחדת 

נר  פון  ענינים  די  פון  ״ס׳דָאך  במילים: 

ההדלקה  מקום  די  ַאז  דָאך,  איז  חנוכה, 

והמשיך  מבחוץ׳״45,  ביתו  פתח  ׳על  איז 

כליון  מלשון  ד״כליא״  הענין  את  לבאר 

ועונג וכו׳. בהמשך דיבר על מעלת ״יום 

45) = ״הרי מהענינים דנר חנוכה, הרי הוא, שמקום 
ההדלקה הוא ׳על פתח ביתו מבחוץ׳״. 

אחד״, ואח״כ היו דברים נפלאים על כך 

לחיים  מישראל  כאו״א  יזכה  שבגאולה 

אלו  ואפילו  הפסק,  להם  שאין  נצחיים 

מיד  יעברו  ימים  לאריכות  זכו  שכבר 

לחיים נצחיים ״עד כי חדל לספור״. 

מ׳גרייט  ״און  אמר:  השיחה  באמצע 

וכמדובר  שלישי,  יום  דעם  צו  שוין  זיך 

השבוע  וכל  חמישי,  יום  און  פעמים,  כמה 

כולה״46. 

שלא  מי  שכל  אמר  השיחה  בסיום 

תורה  ישראל  ה״מנהג  את  עדיין  קיים 

שיחליט  חנוכה,  דמי  דנתינת  היא״ 

ומיד למלא ולהשלים את המנהג:  תיכף 

״ַאריינכַאּפנדיק אין די טעג און די שעות 

וסיים  נָאך״47,  מ׳הָאט  ווָאס  חנוכה  פון 

העיקר  והוא  ״ועוד  במילים:  השיחה  את 

האמיתית  גאולה  ממש  ומיד  תיכף   –

טפחים,  מעשרה  למטה  והשלימה 

אין  ובבנותינו׳  בבנינו  ובזקנינו  ׳בנערינו 

׳מקדש אדנ-י כוננו ידיך׳, מקדש השלישי 

ומיד  תיכף   – ועיקר  ועוד  והמשולש, 

ממש״. 

מהשעה  דקות,  כ-26  ארכה  השיחה 

3:36 עד השעה 4:02, ולאחרי׳ ניגש הריל״ג 

וכ״ק  החלוקה,  המשך  יהי׳  איפה  ושאל 

דָא  וועל  ״איך  השיב:  שליט״א  אדמו״ר 

געבן״48 (ולא כפי שחשבו בתחילה), וירד 

שעליו  הרגיל  לשולחן  וניגש  מהבימה 

מחלק דולרים אחרי התפילות ואמר (תוך 

שמחזיק בידו הק׳ נרתיק פלסטיק א׳ עם 

ַאז  געווען  מציע  ״מ׳הָאט  ומטבע):  שטר 

וכמדובר  השלישי,  ליום  כבר  ״ומתכוננים   =  (46
כמה פעמים, ויום חמישי, וכל השבוע כולה״. – בא׳ 
ה״חת״ת״  הוא  שלישי  שיום  להעיר  נרשם:  היומנים 
של ״ותחי רוח יעקב אביהם״ הקשור עם יום הבהיר 

ה׳ טבת, ויום חמישי הוא ה׳ טבת – ״דידן נצח״! 

47) = ״לחטוף בימים ושעות דחנוכה שעוד ישנם״. 

48) = ״אני אתן כאן״. 
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מ׳וועט  ָאבער  אויבען,  זיין  ממשיך  מ׳זָאל 

טיילן דָא מצד טרחא דציבורא פון צו גיין 

שבנקל  לומר  והמשיך  למעלה״49,  ממטה 

יותר לפעול שנעבור לביהמ״ק השלישי 

דתורה,  המשולש  בבית  נמצאים  כאשר 

״ועוד  כו׳, וסיים במילים:  וגמ״ח  תפילה 

והוא העיקר – תיכף ומיד ממש״. 

הנ״ל ארך דקה, ואח״כ הכריז הגבאי 

ר׳ זאב יחזקאל שי׳ כ״ץ בשם המזכירות 

שעדיין  אלו  עבור  רק  היא  שהחלוקה 

לא קיבלו בבוקר, וכ״ק אדמו״ר שליט״א 

שעושה  תוך   – בחיוך  ואמר  לימינו  פנה 

בידו הימנית תנועת ביטול: ״ַאלעמען!״50, 

והמשיך ואמר (בערך בזה הלשון): ״ַאלע 

ווָאס ווילן״51. 

נכנסו  הגברים  הי׳:  החלוקה  סדר 

והנשים  המשרדים,  שליד  מהפתח 

מלא  הי׳  הרחוב  החני׳.  שליד  מהפתח 

צלילי  ולשמע  וטף,  נשים  באנשים, 

חיכו  מהטנקים  שנשמעו  הניגונים 

העומדים בתור שעות ארוכות. 

בלתי-סדר  הי׳  החלוקה  בתחילת 

נרגע.  שעה  כחצי  לאחר  אבל  גדול, 

בתחילת החלוקה לא אמר כ״ק אדמו״ר 

מאוד  הי׳  אך  לעוברים,  כלום  שליט״א 

(״אויפגעלייגט״)  הרוח  בהתרוממות 

וחייך לרבים מהעוברים, ובהמשך התחיל 

לומר להרבה: ״ברכה והצלחה״, וכן לאלו 

נַאו״  ״משיח  אמרו  או  ברכות  שביקשו 

ועד״ז  בירכם,  ״אמן״ או  וכיו״ב – השיב: 

אתם״  ״גם  השיב:  אותו  שבירכו  לאלו 

וכיו״ב. 

להרב אברהם דוב שי׳ העכט ואשתו 

כאן  יחלקו  אבל  למעלה,  להמשיך  ״הציעו   =  (49
מצד טירחא דציבורא שבהליכה ממטה למעלה״. 

50) = ״כולם!״. 

51) = ״כל מי שרוצה״. 

נתן עוד א׳, ודיבר איתו אודות הראשל״צ 

וכן  ועוד,  שליט״א  אליהו  מרדכי  הרב 

בער  גרשון  ולר׳  העכט  שי׳  משה  לר׳ 

א׳.  עוד  נתן  מישהו  ולעוד  יעקבסון  שי׳ 

לַציָיר ר׳ ברוך שי׳ נחשון חייך. לצ׳ארלי 

הניגון  בעת  זה  (הי׳  הק׳  בידו  עודד  שי׳ 

עיתונאים,  כמה  כשעברו  ה׳״).  ״שובה 

חייך אליהם כ״ק אדמו״ר שליט״א מאוד. 

באומרו:  מאוד  חייך  טאוב  שי׳  אבי  לר׳ 

״בהצלחה רבה״. 

לקראת סיום החלוקה עברה קבוצת 

ברכה  לבקש  מאה״ק  שבאה  נשים 

צייטלין  שי׳  אליעזר  אהרן  ור׳  לילדים, 

הציגן לפני כ״ק אדמו״ר שליט״א וביקש 

עבורן ברכה. כ״ק אדמו״ר שליט״א אמר: 

״אמן, בקרוב״, ואח״כ נתן לכ״א באומרו: 

״הצלחה רבה״, ולכמה הוסיף: ״בקרוב״. 

בעזרת  בלבול  הי׳  החלוקה  באמצע 

וכ״ק  לצעוק,  התחילו  וכמה  נשים 

למעלה  מבט  העיף  שליט״א  אדמו״ר 

לרגע. 

עד   4:03 מהשעה  ארכה  החלוקה 

השעה 8:07 – למעלה מ-4 שעות (וזאת 

מלבד החלוקה שלפני מנחה)! 

המזכירים  ניגשו  החלוקה  בסיום 

לרגע,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  עם  ודיברו 

וכ״ק אדמו״ר שליט״א מסר את הספרים 

חלוקת דמי חנוכה בביהכ״נ 
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החלוקה  במהלך  (שקיבל  והמכתבים 

לריל״ג שיכניסם  והניח מתחת לסידור) 

לתוך שקית הנייר החום (שבו היו שאר 

במשך  למזכירים  שמסרו  המכתבים 

החלוקה)52, וכן הניח בה נרתיק פלסטיק 

א׳  עוד  והכניס  ומטבע  דולר  עם  א׳ 

לסידור. 

והניח  והסתובב  לימינו  פנה  אח״כ 

המדרגות  מעקה  בליטת  על  סידורו  את 

ליד  לסירוגין  ו״פ  הק׳  ידיו  נטל  מימין, 

הבליטה  על  הספל  את  והניח  הבימה 

שמצד שמאל, ניגב את ידיו הק׳ במגבת 

את  לקח  השמאלי,  המעקה  על  והניחה 

מעריב  לתפילת  לבימה  ועלה  הסידור 

(שלא  הק׳  בידו  הימני  במעקה  כשאוחז 

עם  רק  שנוגע   – לבימה  בעלותו  כרגיל 

במנורה  שמביט  תוך  השרוול),  קצה 

את  לעודד  הסתובב  ולא  חודר,  במבט 

שירת ״על ניסיך״. 

כשהסתובב  בתרא  קדיש  באמצע 

כרגיל – הביט שוב על המנורה, וכן פעם 

ההכרזות.  עבור  כשהסתובב   – נוספת 

מהבימה,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  כשירד 

 – הריל״ג  אמר  בפרוכת,  שנגע  אחרי 

לא  א׳  שאותו   – מישהו  על  בהצביעו 

לו  נתן  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק  קיבל, 

קיבלו  שלא  כמה  עוד  ניגשו  ואח״כ  א׳ 

החלוקה  שולחן  על  כמה  הניח  והריל״ג 

כולם  את  לקח  שליט״א  אדמו״ר  וכ״ק 

וחילקם, ולאורך כל הדרך המשיך לחלק 

דקות   10 למשך  שהגיעו  אנשים  לעוד 

שמחזיק  תוך  באיטיות,  כשמתקדם 

כמה בידו הק׳ בבת אחת. באמצע הדרך 

שי׳  אבי  ור׳  נחשון  שי׳  דוד  בר׳  הבחין 

טַאוב ושאלם במאור פנים ובחיוך: ״שוין 

הניח  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  היומנים,  א׳  ע״פ   (52
בעצמו חלק בשקית, וכן מסר חלק לריב״ק שיניחם 

שם. 

בַאקומען?״53 (והריל״ג השיב בחיוב). 

כמעט  חילק  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
הקהל  הזמן  (כשכל  ביהכ״נ  לפתח  עד 
 8:30 בשעה  ובצאתו  ניסיך״),  ״על  מנגן 

אחז נרתיק פלסטיק א׳ בידו הק׳. 

בלילה התקיימה מסיבת סיום הלכות 
ביהמ״ק  בעניני  פלפל  ברמב״ם.  תעניות 
שגם  קעלער,  שי׳  יהודה  ר׳  (כדרכו) 
העומדת  ל״ועידה״  לב  תשומת  הקדיש 
וחזר בתוקף על עמדתו  כעת על הפרק 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  של  הברורה 
בענין. אחריו דיבר המנחה ר׳ מנחם שי׳ 
בשל   – (בלה״ק  וסיפר  שחזר  גרליצקי, 
האורחים שיחיו) את סיפור הנס שאירע 
ברמב״ם  למדו  בו  ביום  בתשד״מ  לו 
שאסור לומר על שום ענין שהוא ״מקרה 
נקרית״ (הלה מקפיד לחזור על הסיפור 
מידי שנה בהגיע פרק זה ברמב״ם, ובכל 

פעם ״כחדשים ממש״). 

הקלטה  ברמקול  הושמעה  אח״כ 
מהשיחה היום אחרי מנחה. 

• יום שני, ב׳ טבת – 
״זאת חנוכה״ •

כ״ק אדמו״ר שליט״א נכנס לתפילת 
לבימה  ובעלותו   ,10:00 בשעה  שחרית 

הביט על המנורה. 

כשעלה  התורה  קריאת  אחרי 
לבימתו, הביט שוב על המנורה. 

בסיום התפילה, לפני שירד מהבימה 
יצא  ואח״כ  המנורה,  על  שוב  הביט 
טרם  השירה.  את  כשמעודד  מביהכ״נ 
נוסעים,  של  ארוכה  שורה  בירך  צאתו 
והוסיף באומרו: ״ברכה והצלחה, בשורות 

״זיי  שאל:  היומנים  א׳  ע״פ  קיבלו?״.  ״כבר   =  (53
הָאבן שוין בַאקומען?״ [= ״האם הם כבר קיבלו?״]. 
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בירך  וכן  שוב,  זה  על  וחזר  טובות״, 
נוסעים ליד המעלית למטה ולמעלה. 

אדמו״ר  כ״ק  נסע  לערך   1:35 בשעה 
שליט״א למקוה, ובצאתו חילק מטבעות 
של ניקעל לצדקה לכל העומדים שם – 
אנשים, נשים וטף, ביניהם אלו שנוסעים 

היום. 

מהמקוה חזר כעבור כשעה, ובצאתו 
לעומדים  לשלום  בידו  סימן  מהמכונית 

שם. 

לערך,   3:35 בשעה  נסע  לאוהל 
ובצאתו חילק מטבעות של דיים לצדקה 
שביקש  לא׳  כרגיל.  ובירכם  לנוסעים 
״אמן,  השיב:  לילדה,  שלימה  רפואה 
למכונית  שנכנס  אחרי  ממש״.  בקרוב 

סימן בידו לשלום. 

נודע  הצהריים  אחר  שעות  במשך 
לפני  הודיע  שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק 
מעריב  אחרי  שהערב  לאוהל  נסיעתו 
יחלק שוב ״חנוכה געלט״ – שטר ומטבע 

כמו אתמול! 

לערך,   6:20 בשעה  חזר  מהאוהל 
וכעבור כמה דקות נכנס לתפילות מנחה 
לעבר  הביט  לבימה  בעלותו  ומעריב. 
המנורה (שהיתה דלוקה – וכן במשך כל 
היום – בהמשך לדבריו הק׳ בהתוועדות 

דש״ק העבר), ולא עודד את השירה. 

באמצע חזרת הש״ץ, ב״ועל הניסים״, 
פנה לימינו לרגע והביט על המנורה. 

הסתובב  מנחה  של  בתרא  בקדיש 
הימנית  כשידו  לאחוריו  עד  לשמאלו 
בעת  עמידתו  ע״ד   – הסטנדר  על  עדיין 
ההדלקה (אלא שלא עבר לצד הסטנדר), 
כמעט  המנורה  על  חודר  במבט  והביט 

עד סוף הקדיש. 

הביט  הגבאי  והכרזת  מעריב  אחרי 
כ״ק אדמו״ר שליט״א במנורה ואחר ירד 
מהבימה וחילק לכאו״א נרתיק פלסטיק 
עם דולר ומטבע (כמו אלו של אתמול). 

החלוקה  תחילת  אחרי  קצר  זמן 
החלו לשיר ״על ניסיך״, ומיד עודד כ״ק 
אדמו״ר שליט״א ג״פ בידו השמאלית על 

השולחן. 

להרבה  חייך  החלוקה  במשך 
שבתו  לא׳  לילדים.  ובעיקר  מהעוברים, 
בסדר,  הכל  האם  שאל  הרפואה  בבית 
וכשהלה השיב – חייך אליו כ״ק אדמו״ר 
לסידני,  שנוסע  שאמר  לא׳  שליט״א. 
שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק  אמר  אוסטרלי׳, 
״נסיעה טובה, הצלחה רבה״. לר׳ ברוך שי׳ 

נחשון חייך והניד בראשו הק׳. 

החלוקה ארכה כחצי שעה, ובסיומה 
א׳  נרתיק  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הכניס 
ולמזכירים  כמה  לעוד  חילק  לסידור, 
מביהכ״נ  ויצא  לסידור,  א׳  עוד  והכניס 
״על  שירת  את  כשמעודד   7:19 בשעה 
לעבר  ובמיוחד  בחוזק,  הק׳  בידו  ניסיך״ 
הניף  אליהם   – הבימה  על  העומדים 
לעברם.  כשמביט  פעמיים  הק׳  ידו  את 
בפנים  ויצא  נוסעים,  בירך  צאתו  טרם 
למעלה  מהמעלית  בצאתו  גם  מאירות. 
נכנס  ואח״כ  שם  העומדים  לעבר  עודד 

לחדרו הק׳. 

היום יצא לאור ״שיחת נר א׳ דחנוכה 
ניסא״  ״פרסומי  במעמד   – ה׳תשנ״ב 
עולמי״ (לשון דף השער), מוגה (בלה״ק) 
ע״י כ״ק אדמו״ר שליט״א. תאריך הפתח 
דבר הוא: ״נר חמישי דחנוכה, ה׳תשנ״ב״. 

מאוחר יותר התקיימה סעודת מצוה 
ספר  סיום  לרגל  חסידים  והתוועדות 

זמנים והתחלת ספר נשים ברמב״ם. 
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• ליל שבת קודש •

בשעה 5:15 לערך נכנס כ״ק אדמו״ר 

מלך המשיח שליט״א אל החדר המיוחד 

לתפילת קבלת שבת. הש״ץ הי׳ ר׳ אליהו 

שי׳ ליפסקר, שניגן את פיוט ״לכה דודי״ 

הגיעו  וכאשר  ביהודה״,  ״נודע  במנגינת 

ל״בואי בשלום״ החליפוהו לניגון ״חיילי 

על  לנגן  ממשיכים  כשבסיומו  אדוננו״, 

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  ״יחי  המילים 

כמידי  זמן,  משך  ועד״  לעולם  המשיח 

שבוע בשבוע. 

כ״ק אדמו״ר  יצא  עם סיום התפילה 

הקהל  המרפסת.  אל  שליט״א  מה״מ 

אדמו״ר  וכ״ק  שבת״,  ״גוט  ג״פ  הכריז 

מה״מ שליט״א הניד בראשו הק׳. לאחר 

מכן החלו לנגן ״יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד״, וכ״ק אדמו״ר 

כמה  הקהל  את  סקר  שליט״א  מה״מ 

את  ליוה  וכן  הק׳,  עיניו  במבט  פעמים 

הניגון קלות ומפעם לפעם אף בתנודות 

דקות  מ-10  למעלה  וכעבור  הק׳,  ראשו 

מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  החל  שירה,  של   (!)

יותר.  חזקות  בתנועות  לעודד  שליט״א 

מהכסא  התרומם  אף  פעמים  כמה 

מימין,  למטה  העומדים  את  לראות 

משמאל וממול, וכן הביט לעבר הילדים 

דקות   4 עוד  וכשעברו  מימינו,  שעמדו 

החל לעודד בתנועות ידו הק׳, בהדרגה: 

כ-15 פעמים, בתנועה של  תחילה עודד 

עודד  מה  זמן  ולאחר  למטה,  מלמעלה 

עוד  מה  זמן  וכעבור  פעמים,   7 עוה״פ 

תנועות   11 עוד  ולסיום  תנועות,  שתי 

לערך. חדי העין מנו בסה״כ ל״ו תנועות, 

דקות  ח״י  כעבור  דהיינו   – כשלסיום 

שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  סימן   –

השעה  הוילון.  לסגירת  ידו  בתנועת 

היתה 5:55. 

כ״ק אדמו״ר מה״מ  נכנס  לאחר מכן 
סעודת  ואכל  קידש  חדרו,  אל  שליט״א 

שבת. 

הקהל יצא שמח וטוב לב על הגילוי 
מה״מ  אדמו״ר  שכ״ק  שזכינו  הגדול 
לפי  רב  כה  זמן  שליט״א שהה במרפסת 
פנים  קבלת  זו  היתה  ובמיוחד  ערך, 
מאה״ק,  שבאה  המיוחדת  לקבוצה 

שרבים מהם עמדו המומים ומרוגשים. 

• יום שבת קודש פרשת וישב, 
כ״ד כסלו, מבה״ח טבת – 

ערב חנוכה •

הקטן  בזַאל  התקיימה  קריה״ת 
ג״ע  אל  הפונות  כשהדלתות  למעלה, 
העליון פתוחות. במנין זה עלו לתורה כל 

החתנים. 

בשעה 1:20 נודע ע״ד תפילת מנחה, 
וכעבור כ-5 דקות נכנס כ״ק אדמו״ר מלך 
המשיח שליט״א אל החדר המיוחד (רוב 
הקהל עדיין נשאר בביהכ״נ מאז אמירת 
ותפילת  מברכים  דשבת  התהילים 
שחרית). עם סיום התפילה, פנה לחדרו. 

לאחר התפילה התקיימה התוועדות. 
שי׳  מענדל  ר׳  הי׳  המתוועדים  ראש 
זו  בתקופה  שהותו  שלרגל  פוטרפאס, 
התמימים  את  מזכה  קודש,  בחצרות 

בהתוועדויות תכופות. 

• מוצאי שבת קודש •

המנורה  את  הביאו  השבת  צאת  עם 
והעמידוה  המדרש,  בית  של  המיוחדת 
דהיינו  המדרש,  בית  של  הצפוני  בצדו 

חנוכה תשנ״ג 
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הכולל,  בנין  אל  הפונות  לחלונות  סמוך 
המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  מימין 
שליט״א. הקהל הגדול עמד דרוך ומוכן 
לצאתו של כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א, 
אך משחלפו הדקות... נודע שלעת עתה 
שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  ייצא  לא 
לב  בשברון  מעריב  והתפללו  לתפילה, 
הדליק  קעלער  שי׳  יהודה  ר׳  מסויים. 
והקהל   ,770 של  הגדולה  המנורה  את 
החלק  על  דגש  עם  הללו״  ״הנרות  שר 
תחינה  געגועים,  של  בנעימה  שמושר 
ותפילה, מתוך ביטחון חזק ותקוה גדולה 
הדלקת  את  נראה  בימינו  שבמהרה 

המנורה בביהמ״ק השלישי. 

הציבור פנה להדלקת נר חנוכה, איש 
את  הלילה  התחילו  ורבים  בביתו,  איש 
שמורגשת  חנוכה״  ב״מבצע  הפעילות 
הטנקים  כאשר  בשכונה  גם  היטב 
מאירות  ובמנורות  בשלטים  המעוטרים 

סובבים כאן בצאתם ובבואם. 

החלו  השבת,  צאת  לאחר  קצר  זמן 
בית  הכנת  סביב  הקדחתניות  בעבודות 
ה״סַאטעלייט״,  הגדול,  לאירוע  משיח 
הצהריים.  אחר  מחר  להתקיים  שאמור 
השידור  רכבי  הגיעו  השבת  צאת  עם 
תמימים  מספר  גדול.  בצוות  מלווים 
נרתמו לעשי׳ ולעבודה משך כל הלילה, 
לכינוס  הכנסת  בית  את  להכין  ע״מ 

הילדים. 

(ועד  השבת  צאת  אחרי  שעה  מאז 
ביהכ״נ  דלתות  היו  האירוע)  אחרי 
נעולות, ומשעה לשעה התקדמו ההכנות 
הכל  הי׳  הבוקר  אור  שלקראת  עד 
מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  של  המקום  ערוך. 
המנורה  עומדת  בו  והאזור  שליט״א 
הקיר  על  מלכותי,  באדום  מרופדים  היו 
שלט  נתלה  לשעבר)  (מערבי  ה״מזרחי״ 
ענק עם שם המבצע ״Chanukah Live״, 

שלטים  עוד  נתלו  הנוספים  ובכתלים 

״חנוכה  איחולים  ובהם  עיניים  מאירי 

עצמה  המנורה  שפחות.  בכמה  שמח״ 

הוכן  ומקום  דרום-מערב,  בצד  עמדה 

לצד   – והנכבדים  החסידים  זקני  עבור 

המנורה, קרוב יותר למערב. 

• יום ראשון, כ״ה כסלו – 
א׳ דחנוכה •

התורה  קריאת  התקיימה  בבוקר 

למעלה,  הקטן  בזַאל  הקבוע  במנין 

כשהדלתות פתוחות. 

בשעה 1:30 לערך, נפתחו דלתות 770 

לילדים. שומרים הוצבו בפתחים למנוע 

כניסתם של בחורים ומבוגרים, והכניסה 

(בחצר  ומדריכים  לזקנים  רק  הותרה 

לצפות  מיוחדים  מסכים  הוכנו  בחוץ 

במעגל   – מיוחד  מסך  כולל  בשידור, 

סגור – ששידר כל העת את מה שקורה 

של  הדרומי  בצד  ישבו  הילדים  ב-770). 

ביהכ״נ, והילדות בצד הצפוני. ביהכ״נ הי׳ 

מלא בספסלים מקיר לקיר, וסודרו כו״כ 

מסכים עבור הילדים והילדות שיחיו. על 

התקרה ליד המרפסת נתלו כמה מנורות 

חשמל מיוחדות, והאורות הרגילים נכבו. 

הכינוס  החל  לערך   2:30 בשעה 

באופן רשמי, בדברי פתיחה של המנחה 

המנחה  (בימת  העכט  שי׳  שמעון  ר׳ 

היתה בסמוך למנורה). במחצית השעה 

עיניים  בכליון  הכל  המתינו  הקרובה 

המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  של  לבואו 

הכינוס  התחיל  שאז  לביהכ״נ,  שליט״א 

כי  יצויין,  וכו׳.  מנחה  בתפילת  מעשית, 

בדקות הראשונות עדיין לא היתה וודאות 

אדמו״ר  כ״ק  של  השתתפותו  בדבר 

בשעה  כבר  אך  בכינוס,  שליט״א  מה״מ 

והשתתפותו  הדברים  התבהרו   2:40
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היתה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  של 
וודאית, לשמחת אנ״ש והתמימים. הדבר 
שי׳  לייב  ד״ר  של  ביקורו  לאחר  נודע 
טישהולץ, מספר דקות קודם, שבשיחתו 
העיר  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  עם 
מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  שבודאי  היתר  בין 
שתיכף  מהעובדה  רצון  שבע  שליט״א 
יכנס לביהכ״נ לכינוס ותהי׳ זו הזדמנות 
ברחבי  איש  מליוני  עבור  גם  מיוחדת 

העולם לראות את המחזה הק׳. 

בבד,  כוסה  המערבי  הקיר  אורך  כל 
בית  מראה  את  מאוד  הרשים  והדבר 
הכנסת וכן היוה רקע למנורה המהודרת. 
בעזרת נשים של קינגסטון הוקצה יציע 
משיח  ״בית  כתבי  ובתוכם  לעיתונאים, 

770״ ו״כפר חב״ד״. 

בשעה 2:53 נכנס כ״ק אדמו״ר מה״מ 
לתפילת  בביהכ״נ  חדרו  אל  שליט״א 
מנחה. לפני התפילה נכנס הרב שניאור 
הולדתו,  יום  לרגל  גורארי׳  שי׳  זלמן 
מה״מ  אדמו״ר  מכ״ק  דולר  לקבל  וזכה 
ב״אשרי״,  תיכף  התחיל  הש״ץ  שליט״א. 
אך הריל״ג ביקש להמתין, ולאחר אמירת 
 ,3:01 בשעה  הוילון,  הורם  ״קרבנות״ 

והריל״ג נתן אור ירוק. 

בשעה  הש״ץ1,  חזרת  סיום  לקראת 
שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  יצא   ,3:09
פניו  נראו  המסך  גבי  ועל  המרפסת,  אל 

הק׳. התכנית התחילה. 

הביט  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 
(למטה),  משמאלו  הילדים  על  תחילה 
לאחר מכן הסתכל במסך הוידיאו שהוצב 
הרחק  לא  גבוה,  העמוד,  לפני  ממולו 
שצילמה  הגדולה  הוידיאו  ממצלמת 
במשך  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  את 
שוחחו  הראשונות  בדקות  הזמן.  כל 

1) ע״פ א׳ היומנים יצא אחרי קדיש תתקבל. 

הריל״ג והרחי״ק עם כ״ק אדמו״ר מה״מ 
מנחה  דיבר  אלה  ובדקות  שליט״א, 
השידור, מר יוסף מרדכי הלוי (״דז׳ערי״) 
שי׳ לוין, לפני הצופים – כולל גם מליוני 
בטלוויזי׳   5 בערוץ  שצפו  האנשים 
המקומית – וסיפר על האיש עם הפנים 

האצילות והלבוש המיוחד... 

בתחילה אמרו ״ועל הניסים״ בשפות 
בקצוי  מקומות  מכמה  (ביחד)  שונות 
תבל, ועל המסכים ראו ילד מפריז אומר 
בצרפתית, ילד ממוסקבה אומר ברוסית, 
חיינו  מבית  וגם  בלה״ק,  מירושלים 

באנגלית. 

כעבור כמה דקות, בשעה 3:18, נראתה 
צרפת  של  הראשי  רבה  המפה.  על  פריז 
הרב יוסף שי׳ סיטרוק עמד בגובהה של 
(כ״ק  הברכות  את  ואמר  מנוף,  ע״ג  עיר, 
מעט  התרומם  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 
והסתכל חזק על המסך, וכן ענה ״אמן״ 
המנורה.  את  והדליק  ברכה),  כל  על 
וסיים  תורה  דברי  אמר  מכן  לאחר 
בתפילה ובקשה להחלמתו השלימה של 
כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א. אחריו דיבר 
שי׳  שמואל  ר׳  לצרפת  הראשי  השליח 
מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  את  שבירך  אזימוב, 
(וכ״ק  ועד  לעולם  בבריאות  שליט״א 
״אמן״),  ענה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 
וסיים בהכרזה וברכה ״יחי אדוננו מורנו 
[אנו  ועד״.  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו 
רחבי  בכל  הצופים  גם  כמו  הצופים, 
הסיום  את  לשמוע  זכינו  לא  העולם, 
האמנם?!...].  טכנית״...  תקלה  ״מפני 
והאמונה״  ״האדרת  לשיר  התחיל  אח״כ 

בניגון הצרפתי. 

עברו  מפריז,  שידור  דקות   5 לאחר 
מר  ישראל,  ממשלת  ראש  של  לברכתו 
התרשמותו  על  שסיפר  רבין,  שי׳  יצחק 
ממבטו המיוחד של כ״ק אדמו״ר מה״מ 
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שליט״א. אח״כ סקרו קצת את מוסדות 

צ׳רנוביל,  ילדי  קליטת  בארץ,  חב״ד 

ולאחר מכן ראינו ושמענו את דבריו של 

מר יצחק שי׳ שמיר, דברי ראש ממשלת 

תאצ׳ר,  מרגרט  גב׳  לשעבר  בריטני׳ 

לראשות  הליכוד  מועמד  של  ודבריו 

נתניהו.  שי׳  בנימין  מר  ישראל  ממשלת 

בין האישים הללו, הראו את  כאתנחתא 

תמונתו של כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

מילדותו, ואח״כ שוב חזרו לתגובותיהם 

של  דבריו  את  ושמענו  אח״מים  של 

פרופסור שאקי שי׳, ועוד. 

אחר כך, בשעה 3:30, עברו למוסקבה, 

שי׳  הכהן  יצחק  יוסף  ר׳  את  וראינו 

בשפה  ונואם  כולו  נרגש  אהרונוב 

הרוסית, לפני הקהל הגדול. עיקר דבריו 

נסבו אודות כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א. 

החבורה  מזקני  א׳  התכבד  מכן  לאחר 

דער  ״מָאטעל  ליפשיץ,  שי׳  מרדכי  ר׳ 

שוחט״, לברך ולהדליק את המנורה (גם 

כאן ראינו שכ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

ואח״כ  ברכה),  כל  אחר  ״אמן״  ענה 

אדמורה״  ארמיא  ״מי  לנגן  התחילו 

דיבר  בהמשך  הרוסית).  בשפה  (שהוא 

אף  שנאם  לאזאר,  שי׳  בערל  ר׳  השליח 

הוא ברוסית. 

והראו  ל״ימות המשיח״,  מכאן עברו 

נפילת  המהפכה,  מן  תמונות  המסך  ע״ג 

הקומוניזם, וכן ממלחמת המפרץ. כמו״כ 

והגנרל  בוש  פרזידנט  דברי  את  שמענו 

למלחמה,  האחראים  שווארצקופף, 

שדיברו מפורשות על ״נפלאות וניסים״; 

קיומם  את  במקצת  המחיש  זה  כל 

אדמו״ר  כ״ק  לנו  שגילה  הנבואות  של 

גם  כמו  מועד,  מבעוד  שליט״א  מה״מ 

מסומלי׳  ״הטריות״  התמונות  המחשת 

הימים״  ״אחרית  תקופת  את  המסמלות 

שלא יהי׳ צורך במלחמות, ותפקידם של 

חיוביים  לדברים  יהי׳  והנשק  החיילים 

וטובים, וכידוע שיחת הק׳ על מדינה זו, 

לא  בכך  ואם  וכו׳.  חסד  מדינת  ארה״ב, 

די – ראינו גם סיקור של הטכנולוגי׳ של 

מעמד ״חנוכה לייו״ 
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המבשרים  עולם,  פלאי  האלפיים,  שנת 

בפשטות את בואו של המשיח. 

אדמו״ר  שכ״ק  איך  ראינו  כאן 

לעברו  הק׳  בידו  רמז  שליט״א  מה״מ 

ודיבר  ניגש  והלה  הריל״ג  המזכיר  של 

וכ״ק  שליט״א,  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  עם 

בראשו  הנהן  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

כמה פעמים. 

מנחה  של  ראיון  הי׳  מכן  לאחר 

ר׳ שמואל שי׳ קפלן אודות  השידור עם 

מהותו של המשיח וכו׳, ועיקר דבריו היו 

שבאמצעות מעשים טובים מקרבים את 

ידע  שלא  חבל  [כמה  המשיח!  של  בואו 

שהמשיח  היום,  של  המסר  את  להעביר 

כבר נמצא ועלינו רק לפתוח את העיניים 

הוא  בשידור,  שנאמר  המסר  שכן  וכו׳, 

נכון לתקופת הבראשית... היום נמצאים 

אנו לאחר בואו של המשיח, הוא מלכנו 

שליט״א!]. 

וושינגטון,  את  ראינו  כן  אחרי 

השליח  עמד  הלבן  הבית  ליד  במשטח 

והתכבד  טוב  שם  שי׳  לוי  ר׳  החדש 

להזמין את נציגו של הפרזידנט הנבחר, 

ולברך  דברים  לשאת  קלינטון,  ביל  מר 

ונאלצו  ארוכות  דיבר  הלה  המנורה.  על 

לחץ  בשל  בשידור  דבריו  את  לקטוע 

ל-770,  חזרה  עברו   3:42 ובשעה  הזמן, 

להדלקת  האחרונות  בהכנות  עסקו  שם 

את  המסך  על  ראינו  זה  בזמן  המנורה. 

השלט הגדול שתלה בבית הכנסת: ״יחי 

אדוננו כו׳״, אלא שהתמונה נקטעה כאן, 

״מורנו  המילים  המשך  את  ראינו  ולא 

[כמה  ועד״  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו 

חבל שהצנזורה לא הבחינה בכך, ונשמט 

העיקר...]. 

גוטניק  שי׳  הכהן  שניאור  חיים  הרב 

אדמו״ר  כ״ק  את  בירך  (מאוסטרלי׳) 

כ״ק  כהנים;  בברכת  שליט״א  מה״מ 
כל  במסך  צפה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 
העת, וענה ״אמן״ אחר כל ברכה. אח״כ 
הביט כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א לעבר 
הת׳  עמד  שם  מימינו,  שעמדה  המנורה 
מנחם מענדל שי׳ סטוליק לברך ולהדליק 
את המנורה, ובעת ההדלקה הסתכל כ״ק 
אדמו״ר מה״מ שליט״א מפעם לפעם על 

המנורה ושאר הזמן על המסך לפניו. 

״הנרות  לנגן  החלו  ההדלקה  לאחר 
ליפסקר  שי׳  אלי  ר׳  של  בניצוחו  הללו״ 
הניגון ראינו איך שכ״ק  ותזמורתו. בעת 
בם,  ״בם,  מנגן  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 
בם בם בם״, כמידי שנה בשנה, וכן רחש 
הכה  לפעם  ומפעם  הק׳,  בשפתיו  עוד 
הניגון התרומם  קלות באצבעו. באמצע 
התזמורת  לעבר  קימעא  והתכופף 
שעמדה על בימה מתחת לחדר המיוחד, 
 ,3:52 בשעה  שם.  שנכח  הצלם  ולעבר 
הללו״,  ״הנרות  את  מנגנים  כשעדיין 
הכותל  ע״י  לירושלים,  התמונה  עברה  
המערבי, שם הנחה את הכינוס ר׳ נפתלי 
רוט, שהזמין את הרב הראשי  הכהן שי׳ 
שליט״א,  אליהו  מרדכי  הרב  לישראל, 
בית  שריד  ״ליד  המנורה  את  להדליק 
שם  הילדים  א׳  מכן  לאחר  מקדשנו״. 
ניגן בחזנות ״יהי רצון כו׳״ וניגנו ״שיבנה 
בית המקדש״, ואחר כך שמענו את הרב 

אליהו נושא דברים על נס חנוכה וכו׳. 

כשנותרו רק ארבע דקות של שידור, 
באמירת  והחלו  ל-770,  שוב  המסך  עבר 
י״ב הפסוקים, ולאחר אמירת 3 פסוקים, 
והמנחה  לשידור  בלבד  דקה  נשארה 
ז״ל,  להרלוי״צ  הקפות  בניגון  פתח 
את  ליוה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  וכ״ק 
הק׳  השמאלית  ידו  באצבעות  גם  השיר 

שהניחם על ידו הימנית, וחוזר חלילה. 

להמשך  חזרנו  השידור,  שעת  בתום 
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באמירת  שסיומם  הפסוקים,  אמירת 

המסך,  נסגר  ואח״כ  כו׳״,  אדוננו  ״יחי 

ברצונו של כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א. 

השעה היתה 4:04, ומשך שהותו של כ״ק 

היתה  במרפסת  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

50 דקות. 

השידור  שעת  רוב  במשך  כי  יצויין, 

צפה כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א במסך 

את  לראות  התרומם  לפעם  (ומפעם 

אך  הקדמיות),  בשורות  למטה,  הנעשה 

לא היתה ניכרת שום תגובה או יחס... 

כדי  מיוחדות  בעיניים  צורך  הי׳  לא 

שקרו  ה״תקלות״  בשלושת  להבחין 

מפריז  השידור  בהפסקת   .1 בשידור: 

לפני אמירת ״יחי״, וחידושו תיכף לאחר 

 .3 כנ״ל.  ״יחי״,  השלט  בתמונת   .2 מכן... 

את  לכוין  המארגנים  שידעו  איך  מעניין 

״מקרי״...)  רק  זה  (ואולי  השידור  שעת 

(בתום  ״יחי״  הכרזת  לפני  שיסתיים 

אמירת הפסוקים)... 

לתפילת מעריב לא יצא כ״ק אדמו״ר 

מה״מ שליט״א. 

• יום שני, כ״ו כסלו – 
ב׳ דחנוכה •

כבכל שנה מתקיים בבית משיח, בימי 

חנוכה, כינוס מיוחד לזקנים המשתתפים 

זקנים  ״תפארת  מוסד  שע״י  בשיעורים 

לוי יצחק״. הכינוס מאורגן ע״י ר׳ מנחם 

שי׳ גרליצקי, ובעשרות אוטובסים הגיעו 

למעלה מאלף זקנים וזקנות מבתי אבות 

סמוכים. 

התכנית:  החלה  לערך   2:00 בשעה 

לגיל  המיוחד  וידיאו  בסרט  צפו  תחלה 

בברכה  אותם  קיבל  מכן  לאחר  הזה, 

אחר  כשבזה  גרליצקי,  מנחם  ר׳  המנחה 

שתשמח  ילדים  מקהלת  מזמין  הוא  זה 

שי׳  יצחק  ר׳  של  (בניצוחו  הקהל  את 

שר  זלצמן  שי׳  בערל  ר׳  החזן  העכט). 

לשון״  ה״מַאמע  בשפת  שירים  כמה 

סופגניות  לזקנים  חולק  הכינוס  (בתוך 

דיבר בשפה הרוסית  ושתי׳), לאחר מכן 

יצחק  ר׳  ואחריו  לוין,  שי׳  חיים  ר׳ משה 

ר׳  וכן  באידיש,  שדיבר  גרונר  שי׳  דוד 

משה  ר׳  החזן  וויינברג.  שי׳  הלוי  יוסף 

שי׳ טלישבסקי שיתף את הקהל ב״חלום 

שחלם״, תוך כדי שמנגן אותו באידיש. 

לדעת  כשנוכחו  לערך,   4:00 בשעה 

שכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א לא 

כ״ק  בוידיאו משיחת  הזקנים  צפו  ייצא, 

אדמו״ר מה״מ שליט״א אליהם אשתקד. 

לאחר מכן התפללו תפילת מנחה, והש״ץ 

ר׳ משה טלישבסקי הדליק את המנורה. 

זכינו כלל לראות את כ״ק   היום לא 

שע״פ  יצויין  שליט״א.  מה״מ  אדמו״ר 

התכנית אמורים היו לעבור על פני כ״ק 

לאחר  הערב  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

הילדים  כל  תהי׳)  (באם  מעריב  תפילת 

שנולדו לאחר ז״ך אד״ר –  אך הדבר לא 

יצא לפועל... 

רבים  אצל  מיוחדת  התרגשות 

בע״ה,  שמחר  משנודע  מהתמימים 

הנהלת  תחלק   – שנה  מידי  כמנהגם 

תלמידי  לכל  געלט״,  ״חנוכה  הישיבה 

הישיבה, בסך $1.10. 

הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות 

שבועות והתחלת הלכות נדרים ברמב״ם, 

האורחים  לקבוצת  פנים  קבלת  עם  יחד 

מארץ ישראל. בהמשך התוועד ר׳ אהרן 

הקבוצה,  ראש  צייטלין,  שי׳  אליעזר 

מדבר  א׳  כשכל  הקבוצה,  כל  עם  יחד 

לפני  בהרגשתו,  הקהל  את  ומשתף 

שהגיע לפה ובפעם הראשונה שראה את 
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שבת  בליל  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 

אחד  כל  במיוחד,  מרגש  זה  הי׳  קודש. 

חב״ד  עם  מהקשר  שלו,  המלא  והמטען 

ע״מ  הזאת  לקבוצה  להגעתו  ועד  בכלל 

לנסוע לכ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א.  

• יום שלישי, כ״ז כסלו – 
ג׳ דחנוכה •

בביפרים  נתקבלה   3:20 בשעה 

כ״ק  עם  מנחה  תפילת  ע״ד  ההודעה 

בקרוב.  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר 

המדרש  בית  אל  ההמונים  ריצת 

מיוחדת  בשמחה  כשהפעם  התחדשה, 

על הזכות לה זוכים זה לראשונה השנה, 

כ״ק  עם  החנוכה  נרות  את  להדליק 

(שכן,  בביהכ״נ  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

רוב  הורשה  לא  ב׳  נר  בהדלקת  כזכור, 

הקהל להיכנס לביהכ״נ). 

בשעה 3:27 נכנס כ״ק אדמו״ר מה״מ 

שליט״א אל החדר המיוחד. תחילה נתן 

אמר  מכן  ולאחר  לחתן,  הסידור  את 

הורם  דקות  כחמש  וכעבור  ״קרבנות״ 

המסך והש״ץ פתח בתפילה. 

חזרת  שלאחר  הקדיש  לאחר  מיד 

הש״ץ נסגר התריס, וכ״ק אדמו״ר מה״מ 

שליט״א עבר אל המרפסת (השעה היתה 

טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  והש״ץ   ,(3:47

תחילה  המנורה.  בהדלקת  התכבד 

שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  הסתכל 

שמו״  וברוך  הוא  ״ברוך  וענה  הקהל  על 

סיום  ולקראת  הברכות,  על  ו״אמן״ 

ולא  המנורה,  לעבר  פנה  השני׳  הברכה 

הניגון  לסוף  עד  ממנה  מבטו  את  הסיר 

של ״הנרות הללו״. בעת הניגון הי׳ ניכר 

לפעם  מפעם  שמנגן  הק׳  שפתותיו  על 

עם הקהל. 

ניגנו  נסיך״,  ״על  לקטע  כשהגיעו 

אדמו״ר  כ״ק  הרים  ואז  פעמים,  חמש 

מהמנורה,  עיניו  את  שליט״א  מה״מ 

לפעם  מפעם  ועודד  הקהל  לעבר  הביט 

בתנועות ראשו הק׳, וכך חזרו על הקטע 

לסיום  פעם.   26 נסיך״  ״על  של  האחרון 

 8 הי׳  הניגון  זמן  (משך  הק׳  בידו  סימן 

הק׳  שרצונו  נראה  הי׳  ובעוד  דקות), 

אדמו״ר  כ״ק  סימן   – הוילון  לסגירת 

הק׳  ידו  כף  הרמת  ע״י  שליט״א  מה״מ 

וסימן  כוונתי״,  לזו  לא  ״עצור,  לתנועת 

הענינים  בסדר  שימשיכו  לקהל  כמ״פ 

לשבח״  ״עלינו  לנגן  החל  והקהל 

כ״ק  תירא״.  ״אל  גם)  הקדיש,  ו(לאחר 

״עלינו״  אמר  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

פתוח  החזיק  (שהריל״ג  הסידור  מתוך 

היטב  ניכר  הי׳  ובקדישים  כרגיל,  לפניו) 

בשפתותיו הק׳ אמירת ה״אמן״. 

ב״יחי  פתחו  בתרא  קדיש  בסיום 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 

שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  וכ״ק  ועד״, 

כעבור  ועל הקהל.  הביט לעבר המנורה 

דקה לערך פנה לעבר הריל״ג, ומששאל 

המזכיר האם לסגור – ענה בחיוב וסגרו 

את הוילון. משך זמן הגילוי הי׳ 13 דקות, 

והשעה היתה 4:00. 

ההנהלה  ע״י  התקיימה  שנה  כמידי 

מיוחדת  התוועדות  דהישיבה  הרוחנית 

בקשר עם נתינת דמי חנוכה לכל תלמיד 

ר׳  הי׳  הדוברים  ראשון  כרגיל.  ותלמיד, 

רוחני דהישיבה  – מנהל  דוד שי׳ רסקין 

– שכהרגלו מידי שנה הזכיר את הסיפור 

אודות  הראשונות  בשנים  שהי׳  הידוע 

אדמו״ר  שכ״ק  געלט״  ה״חנוכה  חלוקת 

שהיו  לאלו  חילק  שליט״א  מה״מ 

לכ״ק  באה  יותר  וכשמאוחר  בישיבה, 

אדמו״ר מה״מ שליט״א קבוצת תמימים 

החלוקה)  בשעת  בישיבה  נכחה  (שלא 

געלט״,  ״חנוכה  לקבל  היא  אף  וביקשה 
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אדמו״ר  כ״ק  לשאלת  ההנהלה  השיבה 

מהישיבה  נסעו  ״האם  שליט״א  מה״מ 

עם רשות?״ אשר ״רשות אמנם לא היתה 

להם, אך אם היו מבקשים, היו מקבלים״. 

וע״כ השיב כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

ש״ההנהלה יכולה לתת רשות רק להבא 

ולא למפרע״. 

רבני  שאר  גם  כנהוג  דיברו  לאחריו 

ומשפיעי הישיבה: ר׳ שלום שי׳ מרוזוב, 

הרב שניאור זלמן הלוי שי׳ לבקובסקי, ר׳ 

שלמה הכהן שי׳ זרחי ור׳ יקותיאל מנחם 

ועוררו ע״ד ההנהגה הנדרשת  שי׳ ראפ, 

בלימוד  והן  הנגלה  בלימוד  הן  מתמים, 

החסידות. 

הישיבה  תלמידי  כל  עברו  לסיום 

וקבלו מידי ר׳ דוד רסקין שטר של דולר 

דיים  של  מטבע  מרוזוב  שלום  ר׳  ומידי 

כתוספת. לכמה שעברו שאל ר׳ דוד ״דו 

ביסט ַא תלמיד?״.  

• יום רביעי, כ״ח כסלו – 
ד׳ דחנוכה •

שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק 

לפני   .4:40 בשעה  מנחה  לתפילת  יצא 

חתנים  כמה  ניגשו  התפילה  התחלת 

ולאחר  הק׳,  מידו  הסידור  את  לקבל 

אמירת ״קרבנות״ הורם המסך והתחילו 

בתפילת מנחה. 

ועם  מעריב,  התפללו  למנחה  תיכף 

סיומה יצא כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

שי׳  משה  ר׳  והש״ץ  המרפסת,  אל 

המנורה.  בהדלקת  התכבד  טלישבסקי 

כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א ענה ״אמן״ 

לנגן  הקהל  החל  ואח״כ  הברכות,  אחר 

״הנרות הללו״ (והפעם בליווי תזמורת), 

את  סקר  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  וכ״ק 

התכופף  ואף  וממול,  משמאלו  הקהל 

מעט. 

כ״ק  הביט  הניגון  זמן  כל  במשך 

המנורה,  לעבר  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

את  בשפתותיו  מלמל  לפעם  ומפעם 

ניסיך״  ״על  וכו׳.  ״בם בם״  מילות השיר, 

ניגנו כחמש פעמים, ואז הרים את עיניו 

מהמנורה ועודד בראשו מעט. במשך כל 

הניגון הכה קלות באצבע ידו השמאלית 

וכך חזרו על הקטע  ידו הימנית,  כף  על 

כ״ק  פנה  שאז  פעמים,  כעשר  האחרון 

אדמו״ר מה״מ שליט״א לשמאלו, לעבר 

הריל״ג, והי׳ זה הסימן להפסיק. 

אמר  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 

״עלינו״ מתוך הסידור (שהחזיק הריל״ג), 

כאתמול  מנגנו  הקהל  עת  כשבאותה 

צדיקים״).  ו״אך  תירא״  ״אל  ניגנו  (וכן 

שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  כשסיים 

לומר ״עלינו״, הרים את עיניו הק׳ והביט 

על הקהל ועל הנרות. 

אדוננו  ״יחי  ניגנו  הקדישים  לאחר 

ועד״,  ורבינו מלך המשיח לעולם  מורנו 

אדמו״ר  כ״ק  פנה  דקה  כחצי  וכעבור 

בידו  וסימן  לשמאלו  שליט״א  מה״מ 

בתנועת תמיהה (קלה), ולשאלת הריל״ג 

״האם לסגור״ – נענע בראשו הק׳ לחיוב. 

דקות,  וחצי   11 הי׳  הגילוי  זמן  משך 

והשעה היתה 5:20. 

בעת הדלקת נר ה׳ דחנוכה 
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המחזה  את  לתאר  שלא  אפשר  אי 
על  מסתכלים  כאשר  והמרשים,  היפה 
ה״הכונו״  שלט  את  הנושאות  המכוניות 
מצידו  והמנורה  הגג,  של  האחד  מצדו 
בלילה  במיוחד  בולט  הדבר  השני. 
חושך  את  מאירים  השלטים  שני  כאשר 

הרחובות וחושך הגלות. 

זה  הי׳  בערב   8:00 בשעה  הלילה 
אפשר  שאי  עד  ביופיו,  מרשים  מחזה 
דומה  ״אינה  בחי׳  במילים,  זאת  לתאר 
כתיבה לראי׳״... כאשר יצאו מאות בעלי 
המבצעים,  טנקי  עם  יחד  המכוניות, 
עשתה  השיירה  אורות״.  ב״תהלוכת 
של  הראשיים  לרחובותי׳  דרכה  את 
החמישית  השדרה  אורך  לכל  מנהטן, 
יהודים  אלפי  של  לעיניהם  והשישית, 
הביעו  אשר  יהודים,  שאינם  ולהבדיל 
חג  על  והתעניינותם  התרשמותם  את 
שהדבר  ואף  בכלל.  ויהדות  החנוכה 
מרשים  הדבר  שנה,  מידי  ונעשה  נהוג 
של  חלקם  ואשרי  מחדש!  פעם  בכל 

המארגנים. 

התוועדות  ב-770  התקיימה  בערב 
שהוא  החמישי,  הנר  לרגל  חסידית, 
״ראש  הזקן.  אדמו״ר  של  הגאולה  מימי 

המדברים״ הי׳ ר׳ יחזקאל שי׳ סופר. 

ל״מבצעים״  שיצאו  תמימים  שני 
בנהג  ברכבם  פגעו  קודש,  שבת  במוצאי 
שחור, ובמהלך המשא ומתן בין השניים, 
נס לא הגיע לידי אלימות, לקח  שבדרך 
השחור את  הפרטים והטלפון כדי שיוכל 
שחששו  התמימים  אח״כ.  אותם  לתבוע 
מהסתבכויות מיותרות כתבו היום לכ״ק 
פרטי  כל  את  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 
בשלום  שייצאו  ברכה  וביקשו  הסיפור 
אדמו״ר  כ״ק  ברכת  הזה.  הסיפור  מכל 
ותוך  לבוא,  איחרה  לא  שליט״א  מה״מ 
הנהג  התקשר  הברכה,  מקבלת  שעתיים 

כל  על  מוותר  שהוא  והודיע  השחור 
התביעה... 

• יום חמישי, כ״ט כסלו, 
ער״ח טבת – ה׳ דחנוכה •

שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק 
נכנס לתפילת מנחה בשעה 3:50, ובשעה 
שי׳  משה  ר׳  החזן  למרפסת.  יצא   4:01
הנרות,  הדלקת  על  בירך  טלישבסקי 
את  סקר  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  וכ״ק 
את  העביר  המנורה  הדלקת  עם  הקהל. 
הניגון  לסיום  עד  הנרות,  אל  הק׳  מבטו 
(שגם היום לווה בתזמורת). לא הי׳ קשה 
להבחין בעידודו של כ״ק אדמו״ר מה״מ 
שליט״א ע״י הכאת אצבע ידו הימנית על 

ידו השמאלית. 

כארבע  ניסיך״  ״על  ניגנו  בסיום 
אדמו״ר  כ״ק  פנה  וכבר  בלבד,  פעמים 
מה״מ שליט״א לשמאלו ובכך ניתן האות 
עם  מוכן  עמד  והריל״ג  הניגון,  לסיום 
ב״עלינו״,  פתוח  גדול)  (פורמט  סידור 
שליט״א.  מה״מ  אדמו״ר  לכ״ק  ונתנו 
חגיגית,  בארשת  לוותה  ״עלינו״  אמירת 
מנגנו  הקהל  כאשר  החנוכה,  ימי  כבכל 
בצוותא (במנגינת הקעמפים), ואח״כ גם 

את ״אל תירא״ ו״אך צדיקים״. 

לאחר הקדישים ניגנו ״יחי״ בעידודו 
של כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א בראשו 

בסיום הדלקת נר ו׳ דחנוכה 
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ניגש  שניות,  ו-10  דקה  וכעבור  הק׳, 

הריל״ג אל כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

שסימן לו ע״כ, ושאלו האם לסגור, וכ״ק 

בחיוב.  השיב  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

כ״ק  סימן  סגירתו  באמצע  הוילון  בעוד 

אדמו״ר מה״מ שליט״א בידו הק׳ תנועת 

ו-40  דקות   11 ארך  הגילוי  ״שלום״! 

שניות והשעה היתה 4:13. [יצויין, כי כ״ק 

לאחרונה  שינה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

את ה״סימן״ לאות סיום, ואין זה, כבעבר, 

אלא,  הוילון,  לסגירת  הק׳  ידו  בתנועת 

שם  השמאלי,  לעברו  בפנייתו  כאמור, 

עומד הריל״ג]. 

של  בחצרו  המאפיינים  הדברים  א׳ 

כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א, הוא, ש״אין 

גם הערב  נוכחנו  ואכן  תחזיות צפויות״, 

בשעה  נודע  כאשר  זה  הי׳  ב״הפתעה״... 

שזכינו  ולמרות  נַאו״.  ש״מעריב   6:23

שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  בהתגלות 

הנרות,  והדלקת  המנחה  תפילת  בעת 

הואיל כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א לצאת 

שנית בו ביום למעריב, בניגוד להנהגתו 

הק׳ במשך השבוע האחרון. מיותר להגיד 

לבית  תיכף  רץ  כך  על  ששמע  מי  שכל 

משיח, ללא הבט על הכפור העז ששרר 

נתנו  המכוניות  (נהגי  חוצות  ברחובות 

״זכות קדימה״ לחוצי הכבישים). 

אדמו״ר  כ״ק  נכנס   6:28 בשעה 

מה״מ שליט״א לתפילת מעריב. לקראת 

יצא אל   ,6:39 סיום קדיש בתרא, בשעה 

המרפסת, ואחרי סיום הקדיש ניגן הקהל 

״יחי״. כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א הביט 

וכמו״כ  למטה,  העומדים  קהל  על  מעט 

קלות  ועודד  (משמאלו),  הילדים  על 

בתנועות ראשו הק׳ וכמו״כ הכה באצבעו 

מיד על יד. אח״כ פנה במבטו אל הנרות 

מבטו  קט  לרגע  הסיר  ושוב  זמן,  למשך 

כו״כ  הי׳  וכך  הקהל,  אל  והביט  מהנרות 

חזקות  בתנועות  החל  לפתע  פעמים. 

ולצדדים,  לאחור  לפנים,  הק׳,  גופו  עם 

זכינו להן מזה כשבועיים,  תנועות שלא 

מעל  התלהב  הקהל  כי  לומר  צורך  ואין 

מדברים  ואם  ובשמחה.  בשירה  ומעבר 

בנוכחותו  שזכינו  בכך  ה״הפתעה״  על 

קיבל  שהדבר  הרי  בקרוב״,  ״שנית  הק׳ 

משנה תוקף... ובפי הכל שירה והודי׳. 

של  שניות  ו-40  דקות   5 כעבור 

ניתן  הרוח,  ורוממות  עילאית  תחושה 

מה״מ  אדמו״ר  (כשכ״ק  לריל״ג  האות 

האם  שאל  וזה  לשמאלו)  פנה  שליט״א 

לסגור, ונענה בחיוב. ובעוד הוילון נסגר, 

שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  המשיך 

הק׳.  ראשו  בתנועות  ולהמריץ  לעודד 

השעון הראה על השעה 6:45. 

ע״מ  רופאים  כמה  ביקרו  היום 

בבריאותו  ההתקדמות  אחר  לעמוד 

נמסר  שליט״א.  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  של 

מבחינה  רבה  התקדמות  ישנה  שב״ה 

נוירולוגית. 

לא  וכאשר  ״ניטל״,  חל  הלילה 

העיסוק  את  מגבירים   – תורה  לומדים 

ב״מבצע חנוכה״ במקומות שונים בעיר. 

• יום שישי, א׳ טבת – 
ראש חודש, נר ו׳ דחנוכה •

ההודעה  הגיעה  לערך   3:35 בשעה 

מנחה  תפילת  על  הביפרים)  (לנושאי 

רחובות  (״soon״).  בקרוב  שתתקיים  

האנשים  בגוון  קושטו  הייטס  קראון 

אי  השכונה.  קצוות  מכל  ורצו  שצעדו 

אפשר שלא להצביע על גודל תשוקתם 

ומרצם של תושבי השכונה, אשר למרות 

להשתתף  החנוכה  מימי  יום  מידי  שזכו 

של  בנוכחותו  הנרות  הדלקת  במעמד 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, הנה 
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אף היום, חרף קוצר הזמן ולחץ השעה, 
נרות,  הדלקת  זמן  לפני  דקות  כ-40 
שא׳  כך,  כדי  (עד  ל-770  בהמוניהם  באו 
לא  אם  כי  לזוגתו  הודיע  אף  האברכים 
יספיק לשוב בזמן, שתדליק גם את נרות 
מאידך,  חובה...).  ידי  ותוציאו  החנוכה 
זו הזדמנות שלא  חשוב לזכור, כי היתה 
לפעמים  בניגוד  שכן  יום...  כל  ניתנת 
כך  מועד,  בעוד  נמסרה  ההודעה  רבות, 
וגרים  השכונה  את  המחזקים  אלו  שגם 
בקצוותי׳, הספיקו וזכו אף הם להשתתף 
של  מחדש)  פעם  (בכל  המרגש  במעמד 

הדלקת הנרות. 

נכנס  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 
יותר  (כעבור   3:49 בשעה  הכנסת  לבית 
מ-10 דקות מעת מסירת ההודעה), ועם 
סיום קדיש תתקבל, בשעה 4:01, יצא אל 

המרפסת. 

בירך  טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  הש״ץ 
שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  והדליק. 
ממולו  שעמד  הקהל  אל  תחילה  הביט 
השני׳  הברכה  סיום  ולקראת  ומשמאלו, 
משך  עלי׳  והביט  המנורה,  לעבר  פנה 
״הנרות  הניגון  את  ניגן  הקהל  הזמן.  כל 
למרות  כתמיד,  ההקדמה,  עם  הללו״ 
לכן  קודם  (כשעוד  שנותר  הקצר  הזמן 
כ״ק  הראשונה).  האזעקה  נשמעה  כבר 
הניגון  ליוה את  אדמו״ר מה״מ שליט״א 
בם״,  בם  בם  בם,  ״בם,  של  בקטע  בפיו 
ידו  באצבע  הכה  הזמן  כל  במשך  כמו״כ 

הימנית על כף ידו השמאלית. 

ארבע  ניסיך״  ״על  ניגנו  לסיום 
אדמו״ר  כ״ק  פנה  מכן  ולאחר  פעמים, 
האות  זה  והי׳  לשמאלו  שליט״א  מה״מ 
לסיום, ומיד אמרו ״עלינו״, ״אל תירא״, 
״יחי  לנגן  החלו  ובסיומם  קדישים, 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  וכ״ק  ועד״, 

הק׳.  ראשו  בתנועות  השירה  את  עודד 
ניגנו למשך כדקה ומחצה, ואז פנה כ״ק 
הריל״ג  לעבר  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

וסגרו הוילון. 

אדמו״ר  כ״ק  בגילוי  זכינו  בסיכום, 
מה״מ שליט״א משך תשע ורבע דקות. 

הדלקת  וזמן   ,4:11 היתה  השעה 
הנרות בניו יורק הוא 4:16. הי׳ זה מחזה 
מעורר חיוך לראות את שדרת קינגסטון 
סמוך לאזעקה השני׳ רצים מאות אנשים 
לבתיהם  רצו  הכל  שכן  ההפוך...  בכיוון 
הנרות של המנורה,  להדליק את שבעת 
לאותו  שוב  חזרו  קצר  זמן  וכעבור 
לקראת  משיח,  לבית   – והפעם  הכביש, 

קבלת שבת עם מלך המשיח. 

• ליל שבת קודש •

בשעה 6:10 נודע שבעוד מספר דקות 
יכנס כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
לתפילת קבלת שבת, ובשעה 6:15 נכנס 
לביהכ״נ,  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 
החל  טלישבסקי  שי׳  משה  ר׳  והש״ץ 

בתפילה. 

״אורך  במנגינת  ניגנו  דודי״  ״לכה 
״חיילי  במנגינת  האחרון  וחלקו  ימים״, 
אדוננו״, וכנהוג לאחרונה, המשיכו לנגן 
מורנו  אדוננו  ״יחי  הפיוט,  בסיום  גם 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד״ (המתנגן 

באותה מנגינה)  משך דקות ארוכות. 

 ,6:45 בשעה  התפילה,  סיום  עם 
אל  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  יצא 
שבת״,  ״גוט  ג״פ  והכריזו  המרפסת, 
מורנו  אדוננו  ״יחי  בניגון  פתחו  ואח״כ 
ועד״  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו 
שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  (מאחורי 
גם  כולל  שיחיו,  המזכירות  חברי  עמדו 
המזכיר הראשי הרחמ״א שי׳ חדקוב, וכן 
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ד״ר רזניק שי׳ שהגיע לשהות במחיצתו 

בשבת  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  של 

קודש). 

כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א הסתכל 

ע״מ  התכופף  ואף  הקהל  על  תחילה 

לראות את הילדים וכו׳, ולאחר מכן החל 

לעודד וללוות את שירת הקהל בתנועות 

ראשו הק׳, כשמפעם לפעם לרגע השירה 

מהירות  בתנועות  וגוברת,  מתחזקת 

לכל  הק׳  ובגופו  בראשו  מאוד  וחזקות 

כשרוב  לעיתים  נמשך  זה  וכך  הצדדים. 

הזמן מביט כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

לעבר הנרות (הדלוקות) מימינו, ומפעם 

מעט  ומתרומם  הקהל  את  סוקר  לפעם 

מכסאו, וממשיך בעידוד בתנועות הנ״ל. 

הקהל, אין צורך לומר, הגביר את שירתו 

בלתי  התלהבות  זו  והיתה  ובחיות,  בעוז 

לסיום,  והולך״.  ״מוסיף  בחי׳  פוסקת, 

הוילון.  את  וסגרו  הק׳  בראשו  סימן 

השעון הראה על 6:53. 

• יום שבת קודש פרשת מקץ, 
ב׳ טבת – ז׳ דחנוכה •

בשעה 10:45 נכנס כ״ק אדמו״ר מלך 

באותה  הכנסת.  לבית  שליט״א  המשיח 

עת אחז הש״ץ הר׳ ברקוביץ׳ שי׳ באמצע 

שמחה  איפוא  זו  והיתה  הש״ץ,  חזרת 

של  להשתתפותו  שזכינו  בכך  מיוחדת 

בתפילה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 

(כולל אמירת ״הלל״), דבר שלא הי׳ מזה 

חודש ימים. 

בעת שניגן הש״ץ (עם הקהל) ״שים 

שלום״, ניגן כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

בפיו הק׳ את הניגון, באופן שאלו שעמדו 

בקרבתו זכו לשמוע. 

בסיום תפילת מוסף, אמר כל הקהל 

יחד פסוק בפסוק עם הש״ץ את קַאּפיטל 

השלימה  והחלמתו  לבריאותו  צ״א, 
מכן  לאחר  ממש.  ומיד  תיכף  והמהירה 
שאל המזכיר אודות מנחה, וכ״ק אדמו״ר 
ותיכף  בחיוב,  השיב  שליט״א  מה״מ 

התפללו מנחה. 

עם סיום תפילת מנחה, בשעה 12:40 
כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א  יצא  לערך, 
והקהל  בטלית),  (לבוש  המרפסת  אל 
הכריז ״גוט שבת״ ואחר החלו לשיר ״יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד״. כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א עודד 
וכאתמול,  הק׳,  ראשו  בתנועות  השירה 
בתנועות חזקות ומהירות לכל הכיוונים 
דקות   3 לאחר  מאוד.  עד  גברה  והשירה 
סימן בתנועות ראשו הק׳, וסגרו הוילון. 

התוועדות  התקיימה  הגדול  בזַאל 
דוד  ר׳  לאחרונה.  שבת  כמידי  חסידים, 
אדמו״ר  מכ״ק  משקה  חילק  רסקין  שי׳ 
גם  וההתוועדות הכילה  מה״מ שליט״א, 
ר׳  השליח  של  לבנו  מצוה  בר  מסיבת 

משה שי׳ גורקוב. 

רבת  התוועדות  נערכה  כמו״כ 
משתתפים לרגל אויפרופעניש של כמה 
אליהו  אברהם  ר׳  ע״ש  בביהכ״נ  חתנים, 

פלוטקין ברחוב פרזידנט.  

• מוצאי שבת קודש •

שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק 
 5:27 בשעה  מעריב  לתפילת  נכנס 
(בהתאם  נצח״  ״דידן  מנגן  כשהקהל 
טבת),  ה׳  הבהיר  יום  בו  שחל  לשבוע 

והחלו בתפילה. 

 ,5:39 בשעה  תתקבל,  קדיש  אחרי 
אל  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  יצא 
המרפסת, והש״ץ ר׳ משה שי׳ טלישבסקי 
נרות  שמונה  המנורה,  את  והדליק  בירך 
ענה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  (וכ״ק 
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״אמן״ על הברכות), והקהל ניגן, כתמיד, 

מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  הללו״.  ״הנרות 

כשנשען  הזמן  רוב  במשך  ישב  שליט״א 

המנורה,  לעבר  לימינו  והביט  לשמאלו 

ומפעם לפעם גם רחש בשפתיו הק׳ לפי 

קצב הניגון (כבשאר הימים). 

תיבות ״על ניסיך כו׳״ ניגנו 15 פעמים 

מעודד  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כשכ״ק 

בידו  וסימן  פנה  ואח״כ  הק׳,  בראשו 

הקהל  אמר  ומיד  לשיר,  שיפסיקו  הק׳ 

״עלינו״. 

יהודה  ר׳  התחיל  בתרא  קדיש  אחרי 

וכ״ק  הבדלה,  לעשות  קעלער  שי׳ 

״ליהודים  ענה  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

היתה אורה גו׳״, ״ברוך הוא וברוך שמו״ 

המבדיל  ברכת  וסיום  הגפן  ברכת  על 

ו״אמן״ על כל הברכות. 

״יחי״,  לנגן  החלו  הבדלה  אחרי  מיד 

הביט  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  אך 

בתמיהה ומיד הפסיקו ור׳ יהודה קעלער 

לנגן  החלו  ואח״כ  אחרונה,  ברכה  בירך 

עודד  כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א  שוב. 

לסגור.  סימן  כדקה  ואחרי  הק׳,  בראשו 

השעה היתה 5:52, וזכינו איפוא לעוד 12 

וחצי דקות בהתגלות כ״ק אדמו״ר מה״מ 

שליט״א. 

כמחצית  שבעוד  נודע   6:00 בשעה 

השעה יקבל כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א 

כי  יצויין  ל״יחידות״.  האורחים  את 

אדמו״ר  כ״ק  בחצר  שהו  רבים  אורחים 

ביניהם  חנוכה,  במשך  שליט״א  מה״מ 

״קבוצת צפת״ המונה כ-100 איש, וכמו״כ 

מקצוי  אורחים  ועוד  מצרפת,  קבוצה 

תבל שהגיעו לאחר י״ט כסלו. 

כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א ישב על 

הקודמות)  (כבפעמים  הק׳  חדרו  פתח 

והאורחים עברו על פניו הק׳. ה״יחידות״ 

נמשכה כ-16 וחצי דקות, כשכ״ק אדמו״ר 
מה״מ שליט״א מניד בראשו הק׳ להרבה 
מאירות.  בפנים  עליהם  ומביט  מהם 
לכמה שבירכו הניד בראשו כמה פעמים, 
משיח״  דערלעבן  ״זָאלסט  שאיחל  ולא׳ 
שי׳  מענדל  מנחם  לר׳  ״אמן״.  ענה 
פוטרפאס הניד בראשו הק׳ כמה פעמים. 

ה״יחידות״ הסתיימה בשעה 6:45. 

מטעם  ״פגישה״,  התקיימה  השבת 
ר׳ כתריאל  בניהולו המוצלח של  צא״ח, 
מרחבי  סטודנטים  עם  קסטל,  שי׳ 
כי ה״פגישה״ מסייעת  יש לציין  ארה״ב. 
בעיקר  רחוקים,  בקירוב  חב״ד  לבתי 
״פגישה״  וכיו״ב.  שכל  בעלי  ובמיוחד 
בשנה,  פעמים  מספר  מתקיימת  כזו 
המרצים,  וגדולי  טובי  בה  ומשתתפים 
של  בלבותיהם  האש״  את  ש״מדליקים 
בידי  כמובן,  וההמשך,  הסטודנטים, 

השלוחים המקומיים... 

חגיגת  משיח  בבית  התקיימה  הערב 
הלכות  והתחלת  נדרים  הלכות  סיום 
התוועדות  עם  ביחד  ברמב״ם,  נזירות 
בתור  חנוכה״.  ״זאת  לרגל  חסידים 
הידועה  קודש  שיחת  הושמעה  התחלה 
מג׳  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  של 
שבט תשנ״ב, אודות כח הדיבור של נשיא 
הדור ועל מה שחסידים יכולים וצריכים 
בלימוד  תוספת  ע״י  זה  בענין  לפעול 

תורתו בדיבור דוקא. 

שי׳  מנחם  ר׳  הנחה  המסיבה  את 
גרליצקי. ר׳ שמואל הלוי שי׳ הבר עשה 
ערך  עליו  הטובה  ה׳  וכיד  הסיום  את 
הדרן מיוחד, והמשיך בענין שהזמן גרמא 
בנוגע  סנהדרין  במסכת  המובא  אודות 
בקשר  אחמינא״,  ולא  ״ייתי  למשיח 
שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  שכ״ק  למצב 
זאת  שנראה  ומסכים  מכאובים  סובל 
(למרות שהנהגתו עד עתה היתה באופן 
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ובידינו  היות  כל),  מעין  זאת  שהסתיר 

לעזור ולהקל בענין הרפואה והגאולה. 

סיפר  רייצעס  שי׳  ציון  בן  יוסף  ר׳ 

סיפור מכ״ק אדמו״ר מהר״ש, כפי המנהג 

במוצש״ק. בהתחלת הלכות נזירות כובד 

שי׳  יהודה  ר׳  וינקלר,  שי׳  אברהם  ר׳ 

נדרים,  בהלכות  כהרגלו,  פלפל,  קעלער 

שי׳  מנחם  יקותיאל  ר׳  דברים  נשא  וכן 

ראפ. 

שב״זאת  הודגש  ההתוועדות  בתוך 

חנוכה״ תשל״ח ערך כ״ק אדמו״ר מה״מ 

רפואתו,  על  הודאה  סעודת  שליט״א 

לישועות  מסוגל  הזה  שהיום  משמע 

בעניני בריאות גופו הק׳ של כ״ק אדמו״ר 

מה״מ שליט״א. 

דיבר  מאה״ק  סופר  שי׳  יחזקאל  ר׳ 

הלב,  מן  היוצאים  ובדברים  בארוכה 

לחיות  לנכון  יראה  שכ״א  דבריו:  ותוכן 

אדמו״ר  כ״ק  נבואת  עם  ממש  בפועל 

בא״,  משיח  הנה  ש״הנה  שליט״א  מה״מ 

וממילא יתבטלו כל ההעלמות והסתרים, 

ולהוציא מלב הטועים שטוענים שקודם 

כ״ק  של  רפואתו  את  לבקש  עלינו  כל 

אח״כ  ורק  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

(אם  המשיח  בענין  ״שטורעם״  לעשות 

לעשות  צריך  עכשיו  לא!  בכלל...). 

וודאי  המשיח,  בענין  גדול  ״שטורעם״ 

גם  והרפואה  הגאולה  תבוא  ניסי  באופן 

יחד, תיכף ומיד ממש. 

• יום ראשון, ג׳ טבת – 
״זאת חנוכה״ •

״קבוצת  נראתה  הבוקר  בשעות 

מל״ב  שבאו  האורחים  (קבוצת  צפת״ 

ר׳  השליח  ע״י  ישראל  בארץ  ישובים 

מעיה״ק  צייטלין  שי׳  אליעזר  אהרן 

מול  המדרכה  על  מעגל  שפתחו  צפת), 

פני הקודש, ברוב שירה וזמרה. הקבוצה, 

חוזרת  החנוכה,  כל  במשך  כאן  ששהתה 

למקומו,  איש  איש  הקודש,  לארץ  היום 

תוכן  מלאי  תאנתו״,   ותחת  גפנו  ״תחת 

ומשובע  מבורך  משבוע  וכו׳  ושמחה 

כ״ק  עם  ה״יחידות״   – ובפרט  בגילויים, 

אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, כאמור. 

לפני הנסיעה הם נאספו מול חלונות 

מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  של  הק׳  חדרו 

שליט״א, וכולם יחד קראו קַאּפיטל צ״א, 

כ״ק  רפואת  על  הקב״ה  לפני  והתחננו 

אדמו״ר מה״מ שליט״א. 

המנין  התקיים  חנוכה,  ימי  כבכל 

הקטן  בזַאל  התורה  לקריאת  הקבוע 

למעלה, כשכל הדלתות הפונות לגעה״ת 

פתוחות. 

אדמו״ר  כ״ק  יצא  מנחה  לתפילת 

כן  כשלפני   ,2:12 בשעה  שליט״א  מה״מ 

ואמר  היום  המתחתן  לחתן  סידור  נתן 

״קרבנות״. 

יצא   ,2:28 סיום התפילה, בשעה  עם 

אדוננו  ״יחי  ניגן  הקהל  המרפסת.  אל 

ועד״,  ורבינו מלך המשיח לעולם  מורנו 

וכבר מתחילתו החל כ״ק אדמו״ר מה״מ 

בתנועות  הניגון  את  לעודד  שליט״א 

לעבר  הביט  תחילה  הק׳.  בראשו  קלות 

פנה  הקהל שעמד משמאלו, לאחר מכן 

לימינו  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 

באותה  דלקו  שנרותי׳  המנורה  לעבר 

עת והמשיך לעודד את השירה בתנועות 

דקות  הדבר  נמשך  וכך  ולכאן,  לכאן 

ארוכות כשמביט גם לאלו שעמדו מימין 

ר׳  החסידי  הנגיד  בלט  (ביניהם  המנורה 

ומפעם  גוטניק),  שי׳  הכהן  יצחק  יוסף 

והשירה  ההתלהבות  את  מגביר  לפעם 

כשעברו  מהירות.  יותר  בתנועות 

כ״ק  החל  דקות,  וחצי  משמונה  למעלה 
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אדמו״ר מה״מ שליט״א לעודד במרץ רב 

כשעל  הכיוונים  לכל  עצומה  ובמהירות 

המשיך  ואעפ״כ  המאמץ,  ניכר  הק׳  פניו 

בחוזק.  ועודד  חצי-עצומות  בעיניים 

לאחר מכן פנה לעבר הריל״ג, ומיד סגרו 

ורבע   9 נמשך  הגילוי  זמן  משך  הוילון. 

דקות (!) והשעה היתה 2:37. 

תיכף לאחר התפילה עברו לפני כ״ק 

משתתפי  כל  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 

שנודע,  וכפי  לשבת,  שבאו  ה״פגישה״ 

להם  הניד  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 

יותר  באופן  ולחלקם  הק׳  בראשו  קלות 

״רפואה  שאיחלו  לאלו  ובפרט  חזק, 

ראשוני  וכיו״ב.  המלך״  ״יחי  שלימה״, 

״יחי  שהכריזו  ילדים  היו  העוברים 

שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  וכ״ק  המלך״, 

כו״כ  לשלום  הק׳  ידו  את  לעברם  הניף 

דקות,  וחצי   11 נמשך  המעמד  פעמים. 

כשכ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א יושב ליד 

שולחן מיוחד בפתח חדרו הק׳. 

להתפלל  זכינו  לא  מעריב  תפילת 
במחיצת כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א. 

בשעות הערב ביקר אצל כ״ק אדמו״ר 
מה״מ שליט״א ד״ר שלום שי׳ הירשמן. 

בשעות הלילה התקיימה התוועדות 
של  הק׳  קריאתו  לאור  ב-770,  חסידים 
(בעבר)  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק 
חנוכה״.  ב״זאת  התוועדויות  לערוך 
ר׳  וכן  סופר  שי׳  יחזקאל  ר׳  התוועדו 
יצחק שי׳ שפרינגר. במהלך ההתוועדות 
בהכנה  ההתחזקות  אודות  רבות  דובר 
יחזקאל  ור׳  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 
סופר אף הזכיר כמה פתגמים מהמשפיע 
בנוגע  פוטרפאס,  שי׳  מענדל  מנחם  ר׳ 
עוד  על  חזר  (כן  למשיח...  למנגדים 
פעם:  ששאל  הנ״ל,  מהמשפיע  ״ווָארט״ 
הוא  הזה  והעולם  הזאת  הגלות  כל  הרי 
מעמד?  מחזיק  הוא  ואיך  השקר,  עולם 
עם  מתכוונים  שהם  היא  הבעי׳  והשיב: 

כל האמת...). 
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לזכות 
כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

ולזכות 

החתן הרה״ת שמואל יוסף שי׳ 

והכלה מרת דבורה תחי׳ 

גרנובטר 
לרגל נישואיהם בשעטומ״צ 

יום ראשון, כ״ב כסלו ה׳תשע״ח 

שיזכו לבנות בית בישראל, בנין עדי עד, 
על יסודי התורה והמצוה, 

כפי שהם מוארים במאור שבתורה, 
זוהי תורת החסידות 

ולקבל פני משיח צדקנו – כ״ק אדמו״ר שליט״א 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש 
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לזכות 

חיילי בית דוד 
תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – 

כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 
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לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
מהרה יגלה אכי״ר 

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 
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 חנוכה
בליובאוויטש

 תשמ”ח-תשנ”ג

זה  שאמרנו  מה  את  נקיים  ושם   .  .
נרות  ״והדליקו   – הניסים״  ב״ועל  עתה 
בחצרות קדשך״, שכמו שהי׳ בעבר, בזמן 
בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, 
בבית  ממש  ומיד  תיכף  יקויים  כן  כמו 
המקדש השלישי. ויתירה מזו – ״בחצרות 
קדשך״, שלא רק שקודש הקדשים ובית 
מכיון  אלא  מואר,  יהי׳  עצמו  המקדש 
והחצר  הקב״ה  של  המקדש  בית  שזהו 
מוארת,  החצר  גם  נעשית   – הקב״ה  של 

ובאופן דהולך ומוסיף ואור, 

את  הפעם  עוד  ומנגנים  חוזרים  ואזי 
ועל  נפלאותיך  ועל  ניסיך  ד״על  הניגון 
כוונת  שפשטות  באופן  ישועותיך״, 
ונפלאות  להניסים   – היא  הדברים 
והישועות דהגאולה האמיתית והשלימה, 

ודבית המקדש השלישי. 

)משיחת יום ב’ דחנוכה ה’תשנ”ב(

 תשורה משמחת הנישואין של 
 הרה”ת שמואל יוסף ומרת דבורה שיחיו גרנובטר 

כ”ב כסלו ה’תשע”ח 




