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ההנחה מופיע השיחה המוגהת ושם הם הוסיפו כפי הגהת אד"ש, את המילים 
קה"ת תשמ"ז.

יום ש"ק פרשת וארא ר"ח שבט
התוועדות.

אחר שיחה ראשונה החלו לנגן ניגון מסויים, לפתע ר' קוק מכפ"ח קם ממקומו 
והחל לנגן ניגון אחר )שמשמעו הצבא של הרבי וכו'( והרבי עודד כמה פעמים 

את השירה.

אחר השאלות ברש"י וזוהר חילק בקבוקי משקה למטרות שונות, אח"ז התחיל 
לנגן והריקותי לכם וכו'.

שיחה אח"ז דיבר אודות בתי חב"ד שזה מרומז בהפטרה של שבת ר"ח שכתוב 
...אי זה בית... שזה בית חב"ד, אבל זה בתנאי שיהיה מקום מנוחתי )כהמשך 
הפסוק( שבא לשלול ענין מחלוקת, שלא יקימו בתי חב"ד באופן שיהיה הסגת 
גבול ושלילת פרנסתו של יהודי שני, אלא צריך להתנהג עפ"י שו"ע, ואני מכריז 
ומודיע שבאותו השטורעם שעשיתי אודות בתי חב"ד כך באותו השטורעם שלא 
יהיה שום מחלוקת והסגת גבול. וכן לאידך שיהודי בא לעיר להקים בתי חב"ד 
בפרנסתי  יפגע  שמא  לחשוש  ולא  לו  לעזור  צריך  חב"ד  בית  כבר  שיש  אע"פ 
)כנראה שהרבי דיבר גם על משהו מסויים שאירע, שאמר שגירשו יהודי מהעיר 
וכו'(, ושכל דבר צריך לשאול את הרב. ודיבר אודות עשה לך רב, באמצע דיבר 
על חודש אלול שקללו יהודים וכו' ומביאים הוכחה לשיטתם מהגר"א מוילנא, 

והאמת שהגר"א מוילנא גם לא מסכים עמם וכו' וכו'.

שיחה – ביאור ברש"י, זהר ורמב"ם. הורה לנגן שיבנה, ההתוועדות הסתיימה 
בשעה 4:50.

יום א' ב' שבט
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ב' ג' שבט
לאד"ש  והודיע  קסלמן  רצ"ה  בגעה"ת  המתין  בבוקר,  מביתו  אד"ש  בוא  בעת 
ממצבו החמור של אביו הרב שד"ב קסלמן שנפגע ל"ע בתאונת דרכים. אד"ש 
ענה: מכיון שהוא גר בכפר חב"ד, שזכות ארץ ישראל תעמוד לו, רפואה שלימה, 

ושיעשה מי שברך.

יותר מאוחר הכניסו פתק ושאלו האם להוסיף לו שם, אד"ש השיב שלא. )מכיון 
שיש לו את השם של אדמו"ר נ"ע(.



50

תשורה משמחת הנישואין של הרה“ת ר‘ יוסף וטובה יפה ברכה שיחיו רוזנברג

יום ה' ו' שבט
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ו' ז' שבט
* היום הגיע לכאן גל אדיר של אורחים מאה"ק והתפוצות, כנראה בשל דברי 

אד"ש בהתוועדות קודמת שאמר: אשרי חלקם של אלו שטרחו להגיע לכאן.

* היום נודע מפטירת הרה"ח ר' שד"ב קסלמן ז"ל.

ש"ק פרשת בא ח' שבט
* בתפילות אד"ש עמד על הבימה )כבתשרי( וליווה במיוחד את תפילת קבלת 

שבת בניגונים ממושכים ודפיקות על הסטנדר.

* התוועדות.

את תוכן התוועדות לא אכתוב כאן, ודברים מיוחדים לא היה. היה קצת דיבורים 
אודות עמלק. אחר השאלות ברש"י וכו' חילק בקבוקי משקה למטרות שונות. 
והתחיל לנגן והריקותי לכם, ועודד את השירה בחוזקה. ניגש הת' חנניה שפרלין 
לאד"ש וכנראה סיפר לאד"ש ממצבו של הרש"ג שי' ששוכב כעת בבית רפואה, 

אד"ש מזג לו לחיים. לאיש אחד אד"ש מזג מכוסו לחיים.

פרוסת  לקח  ולבסוף  מישהו,  לעבר  והביט  קמעה  התרומם  ההתוועדות  בסוף 
אד"ש(.  בהוראת  )כנראה  שיבנה  ניגנו  שם.  שישב  נימוטין  לר"י  ומסרה  עוגה 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:50.

קידוש לבנה.

יום שני יו"ד שבט
* אד"ש עבר לפני התיבה בכל התפילות.

* התוועדות.

וידאו  סידרו  בביהכ"נ.  חזקה  צפיפות  והורגשה  עצום  קהל  הגיע  להתוועדות 
בזאל למעלה. וכן סידרו מקום לתליית מעילים עם מספרים וכיו"ב.

בין השיחות אד"ש עודד כמה פעמים את השירה בתנועות ידים חזקות ובמיוחד 
בניגון "דידן נצח". סימן לכמה וכמה לשתות לחיים. מגבית. בסיום התוועדות 
היו ניגונים וחלוקת דולרים. בחלוקה שוחח עם ר"א שמטוב ונתן לו דולר נוסף 

)כנראה עבור הרב יאלעס שלא הגיע(.
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)כנראה  ורבע  שעה  כעבור  לביתו  ונסע   .12:55 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
הד"ר וייס היה אצל אד"ש(.

יום ג' י"א שבט
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ד' י"ב שבט
בשעה 8:00 בערב התקיים יחידות כללית ולברי מצוה וחתנים.

לא  אביך  מדוע  אד"ש:  שאלו  יפה  זלמן  ר'  של  בנו  כשעבר  הכללית,  ביחידות 
כותב, ולא שומעים ממנו. בנו ענה: היום הוא נסע לאה"ק. אד"ש: )שוב( מדוע 
לא שומעים ממנו ולא כותב, )ושאל( מיהו הרב שלו? בנו ענה: הראש הישיבה. 

אד"ש: שהראש ישיבה ישאל אותו מדוע הוא לא כותב, ויבשר טוב.

ד"ש  לאד"ש  ימים  כמה  לפני  הכניס  )הוא  מבויאן  אדמו"ר  של  שליח  כשעבר 
מהרבי שלו( אמר לו אד"ש: ישר כח על הדרישת שלום. אני לא יודע אם זה 
מתאים שאשלח לו דולר לאגוטע איד לשים בצדקה, אם זה לפי כבודו או לא, 
אבל אותך )אמר לשליח( בודאי אפשר לזכות )ונתן לו עוד דולר לצדקה(. )ונתן 

ברכה לאגוטע איד( "יאריך ימים על ממלכתו".

נתן לאשה אחת עוד דולר ואמר לתת עבור עוד מושפעת.

יום ה' י"ג שבט
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

* בצאתו מתפילת ערבית שוחח עם ר' אלטהויז.

* במשך כל השבוע התקיימו תפילות מנחה וערבית בביהכ"נ למטה.

ש"ק פרשת בשלח ט"ו שבט
התוועדות.

ע"ד  תש"ב  משנת  מוהריי"צ  אדמו"ר  בשיחת  המובא  על  דיבר  השניה  בשיחה 
אלו  על  דיבר  ותרנגולים.  לציפורים  לתיתם  ע"מ  קאשע  לילדים  לתת  המנהג 
שישנים. ושכל ילד יעשה מביתו ומיטתו בית חב"ד, שיהיה לו סידור עם שמו 

וג"כ שיהיה כתוב עליו לה"ו )לה' הארץ ומלואה( וחומש וקופת צדקה.

חילק משקה למטרות שונות, ואחרי החלוקה ניגן והריקותי לכם.
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בחריפות שישנם  דיבר  והרמב"ם,  הזהר  וביאר את  בשיחה שתירץ את הרש"י 
אזי  מזה,  לפסוק  יבואו  שמא  וטוענים  הרמב"ם,  לימוד  נגד  היוצאים  כאלו 
שיפסיקו ג"כ ללמוד חומש... כי יבין מה שכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו שזהו 

דווקא בגדי כנ"ל.

וע"י שיוצאים נגד הרמב"ם יוצאים נגד משה בן עמרם, מ'האט מלחמה אנטקעגן 
דוד מלכא  ונגד  נגד משה  לוחמים   =[ דוד מלכא משיחא!  אנטקעגן  און  משה 

משיחא![

ואנו אין לנו להתייחס אליהם, כי בין כך אי אפשר לעזור להם, ספק אם הם 
יכולים לעזור לעצמם, יבוא בעל הכרם וכו', ועמך כולם צדיקים חוץ מאלו, לא 
מהם ולא מהמונם. ולא להקדיש להם אפילו רגע אחד של מחשבה כיון שאין 
הם מציאות כו', וזהו ביטול תורה, און ניט אריינמישן מיר און ניט חב"ד בכ"ז 
]= ולא לערב אותי ולא את חב"ד בכל זה[, ועבודתינו היא שלוחי דרבנן רבותינו 
נשיאנו, נרות להאיר בקו דעשה טוב דווקא. ולא לצאת ולהתווכח וכו' כיון שאז 
יוצאים חוץ לענן, ומי שנמצא בחב"ד בתוך הענן אזי לא יגע בו עמלק וספק וכו' 

)רק שלהם יש בחירה לצאת מחוץ לענן(, נשיא דורינו מגן עלינו.

וכנ"ל, עבודתינו הוא תורה ומצוות וכו' ואתם הדבקים בה' אלוקים חיים! כולכם 
הדיבורים  כל   =( דא  בלייבן  דארפן  רייד  אלע  און  וכו'  הפלפולים  וכל  היום. 
להתעסק  לא  גדולה  באזהרה  ושוב  עצמינו,  לבין  ביננו  פה(,  להישאר  צריכים 

איתם )הזהיר ג"פ במשך השיחה(. 

שיחה אחרונה דיבר על בתי חב"ד.

וייס  בערל  ר'  ההתוועדות  בתחילת  פירות,  סלסלת  מונחת  היתה  אד"ש  לפני 
מהם  מאחד  ענב  לקח  אד"ש  אד"ש.  יד  על  והניחו  פירות  סלסלת  עוד  הביא 

)כנראה מהראשונה(.

בסיום התוועדות )לפני שתי השיחות האחרונות( התחיל לנגן שיבנה.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:50 )כעשרים דקות אחר השקיעה(.

יום א' ט"ז שבט
* חלוקת דולרים.

* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

* היום נערך סיום הרמב"ם במנהטן, האולם היה מלא מפה לפה. אורח הכבוד 
היתה  בכללות  בדיבורו.  וחצי  כשעה  האריך  הנ"ל  סולובייצ'יק,  א.  הרב  היה 

הצלחה גדולה. וכן הופיע הת' א. פריד.
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יום ה' כ' שבט
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום א' כ"ג שבט
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ה' כ"ז שבט
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

ש"ק פרשת משפטים כ"ט שבט
התוועדות.

אחר שיחה ראשונה הורה לר' יצחק קוגן לומר לחיים.

הרבנים  ותוקף  הרבנות  כבוד  אודות  השיחה  כל  במשך  דובר   – שניה  שיחה 
ושמוחה על זה שבשבת פרשת יתרו לא קראו לאחד הרבנים דהשכונה לעליה 
ושהגבאים  מנה"ח(,  ירוסלבסקי  להרב  אז  )קראו  הדיברות.  לעשרת   – לתורה 

צריכים לבקש מחילה מהרבנים וכו' וכו', היה אריכות דברים ומילים חריפות.

אחר השאלות ברש"י דיבר שיפרסמו בכל מקום ומקום את המכתב הכללי בנוגע 
לבתי חב"ד.

חלוקת משקה. אחרון הלוקחים הי' ר' גולדמן מהגמ"ח, הוא לקח בקבוק עבור 
תורה  דבר  ולומר  שטריימל  לחבוש  לו  הורה  אד"ש  הגמ"ח,  לטובת  המסיבה 
לעיר  נחום מטשרנוביל שהגיע פעם  רבי  על  סיפור  סיפר  הנ"ל  )כבכל שנה(. 
ואמר לחסיד שלו שלא יתראה אצלו עד שיביא לו 2000 רובל, וזה היה סכום 
עצום בשבילו, וכך החסיד הסתובב בצער כמה שבועות ולא ידע מהיכן ישיג את 
הכסף. יום אחד הגיע לעיר גדוד צבא ושכחו אצלו קופה מלאה בכסף, והביא 
אבל  עשירות,  עליך  שנגזרה  ראיתי  נחום  רבי  לו  אמר  נחום,  לרבי  הכסף  את 
היית צריך לבקש זאת, ופעלתי שתבקש זאת באמת. בגומרו לספר את הסיפור 
התכונן הר' גולדמן ללכת למקומו, אד"ש הזכירו לקחת את הבקבוק שהיה מונח 
על השולחן. והחל אד"ש לספר את הסיפור ולתקנו ובגומרו לספר אמר )לכיוונו 
של גולדמן( שבאם יש לו טענות ונפגע מכך אזי מבקש מחילה וסליחה וכפרה 

ואמרו כל העם אמן )כל הקהל ענו אמן(. התחיל לנגן והריקותי לכם.

שיחה – ביאור ברש"י וזהר.

וכו' והזכיר ע"ד  אח"ז דיבר שוב אודות פירסום מכתב הכללי גם של הילדים 
הכנות למבצע פורים.
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הורה לנגן ביחד שיבנה. אחר ברכה אחרונה נתן לר' ב. יוניק יין מכוסו )כנראה 

עבור הרש"ג(.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 6:30 – בצאת השבת.

יום א' ל' שבט
* חלוקת דולרים. כשעבר ר' משה ובר שאלו אד"ש האם לזוגתו )שנמצאת בבית 

רפואה( יש קופת צדקה. ענה: שבירושלים היה לה, וכאן לא. אד"ש: הרי דיברתי 

עם כל הלב על זה.

* בשעות הצהרים התפרסם ב-770 שיצאה הוראה מאד"ש להביא מחר את כל 

הילדים ל-770 ביחד עם קופות צדקה בידיהם.

גם  הורה  הכלליים  המכתבים  את  להדפיס  שהורה  שבעת   – השמועה  מפי   *

להדפיס סידורים חדשים.

יום ב' א' אדר
אחרי קריה"ת החל לחלק לילדים מטבעות ניקלע'ס )באותו מקום של החלוקת 

הדולרים הקבועה שע"י המעלית(, נתן את הניקל לידי הילד, והילד היה צריך 

לשימו בקופה. זה החל מהשעה 10:25 ונמשכה ללא הפסקה עד 1:15.

יום ג' ב' אדר
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ד' ג' אדר
בבוקר, בחלקו צדקה לילדים איחל מז"ט לר' ליבל זאיאנץ מברזיל )מחתן את 

בנו בשבוע הבא(.

יום ה' ד' אדר
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

* מפי השמועה – לפני כמה שבועות לא יצא מוגה ליקוט משיחות )מהתוועדויות( 

באידיש, והעיתון אלגעמיינער זשורנאל נוהג להדפיס הנ"ל באידיש ושאלו את 

אד"ש מה לעשות, וענה להם שידפיסו את השיחה שיצא בלה"ק.


