וזאת למודעי:
עמל ויגיעה רבים הושקעו בקובץ זה ,על מנת להוציאו
מתוקן ככל הניתן ,אך שגיאות מי יבין ,ובקשתנו שטוחה
בפני הקוראים ,שיואילו נא לשלוח לנו הערות והארות.

נסדר והוכן לדפוס ע"י:
מנחם מענדל פריעד
יוסף בן שיינא באשא

‚
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„

מ״ש בסידור..כוונתו רצוי׳ :ללסטהויז .כ״ו תשרי צ״ח ]אג״ק ח״ד ע׳
קמב[ .ביחידות הצ״צ..עבודת התפלה :תורת החסידות והתפלה..
]קונטרס תורת החסידות ע׳  23ואח״כ באג״ק ח״ד ע׳ שלו[.

‰

„˜‰מ‰

ב”ה.

פתח דבר
אנו מודים להשי”ת על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בשמחת
הבר-מצוה של בננו היקר הת’ שמעון שי’.
מיוסד על הנהגת אנ”ש בזמן האחרון ,מיוסד על ההנהגה בעת שמחת
הנישואין של כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו ,הננו להגיש לפני הנוטלים חלק
בשמחתנו “תשורה” ,הכוללת אוצרות רבות שרובם מתפרסים בזה בפעם
הראשונה.
התשורה כוללת:
א) שער וא”ו תשרי – בקשר עם זה ששמחת הבר-מצוה
מתקיימת בליל וא”ו תשרי ,יום היארצייט של הרבנית הצדקנית
מרת חנה נ”ע זי”ע אמו של כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו .בשער זה
נכללו בין השאר ,מכתב א’ מאנ”ש בו מתאר את אירועי ו’ תשרי
תשכ”ה; הגהות למכתב כללי ו’ תשרי תנש”א שבו בין השאר
הוסיף כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו הערה ע”ד ו’ תשרי ,צילום של
מחזור ר’’ה ויו’’כ של הרבנית חנה ועוד.
ב) שער שטרי מכירת חמץ – צילומי שטרי מכירת חמץ של
כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו מכמה שנים .גולת הכותרת היא צילום
שטר מכירת חמץ של כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו משנת תר”צ
המתפרסמות כאן לראשונה ,ומגלה פרטים חדשים על מקומות
מגוריו של כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו במשך שנות מגוריו בברלין.
ג) שער שיחות – הכולל צילום כתי”ק מהגהות כ”ק אדמו”ר
נשיא דורנו על שיחות שונות ועוד.
ד) שער מכתבים – כולל מכתבים שונים מכ”ק אדמו”ר נשיא
דורנו ,בין השאר צילום כתי”ק מהגהה ראשונה על מכתב כללי

ימי הסליחות תש”מ.
ה) שער מענות וכתי”ק – הכולל מענות קודש מיוחדות ונדירות
מכ”ק אדמו”ר נשיא דורנו ,וכן צילומי כתי”ק.
ו) שער יחידות – הכולל כמה יחידויות מכ”ק אדמו”ר נשיא
דורנו.
ז) שער יומנים ומכתבים מבית חיינו – כולל יומנים נדירים
ומיוחדים רבים ,בין השאר יומן המתפרס על רובו ככולו של
שנת תשכ”ו.
ח) שער זכרונות וסיפורי חסידים – הכוללת רשימות שונות
של סיפורים שנרשמו מפי זקני החסידים והמשפיעים.
ט) שער תמונות – בו מתפרסמים תמונות מיוחדות מזמנים
שונים מכ”ק אדמו”ר נשיא דורנו.
יוד) שער תפארת בנים אבותם – כוללת את מענות כ”ק
אדמו”ר נשיא דורנו שנתקבלו ע”י בני המשפחה ,וכן רשימה
המתארת את החיים הקשים והמס”נ בימים המרודים מאחורי
מסך הברזל של בני המשפחה עד לר’ שמעון שילשטאט הי”ד
מפאסטאוו ,סבא-רבה של חתן הבר מצוה שי’ שעל שמו נקרא.
תודתינו נתונה לאלו אשר עזרו רבות בעריכת והכנת החומר לדפוס ,ה"ה:
הרה"ת יצחק מאיר שי' גורארי' ,הרה"ת זלמן שי' חאנין ,הרה"ת סימון
שי' יעקבסאן ,הרה"ת אלי' שי' מטוסוב ,הרה"ת אהרן לייב (ברשד"ב)
שי' ראסקין ,הרה"ת חיים ישראל שי' הכהן שפערלין ,הבנש"ק הת' מנחם
מענדל שי' בראנדוויין ,הת' מנחם מענדל שי' לוינזון ,הת' מנחם מענדל שי'
מינץ והת' לי"י שי׳ קראוס.
כן תודתינו נתונה להגה"ח הרב אלי' יוחנן שי' גורארי' ,הרה"ג הרה"ת
אברהם יצחק ברוך שי' גערליצקי ,הרה"ת משה זלמן שי' גרינוואלד,
הרה"ת מנחם מענדל שי' דלפין ,המשב"ק הרה"ת מאיר שי' הארליג,
הרה"ת מיכאל אהרן שי' זעליגזאן ,הרה"ת שמואל שי' לובעצקי ,הרה"ת
שלום דובער שי' לוין ,הרה"ת הירשל שי' פייגעלשטאק ,הרה"ת צבי הירש
שי' ראסקין ,הת' מנחם מענדל שי' דאנאוו ,הת' לוי שי' טלזנר והת' שד"ב

שי' צייטלין וכל שאר אלו אשר רבים הם וא"א לפורטם.
ויה"ר שנזכה בקרוב ל"דידן נצח" ,ובאופן של "מלכתחילה ַאריבער" יוחזרו
כל הספרים כתבים וחפצים של רבותינו נשיאינו למקומם האמיתי –
בית אגודת חסידי חב''ד  ,770ויקויימו דברי רבינו" :קומט צוגיין מיט די
ספרים צוזאמען מיט משיח'ן" ,ותחזינה עינינו בהתגלות מלכנו ויוליכנו
מהרה קוממיות לארצנו ,בגאולה האמיתית והשלימה ,בקרוב ממש
"ונזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים,
והוא יגאלנו"

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה
משפחת באטלער
יום שני ,אור לו' תשרי ה'תשע''ח
שכונת המלך ''כאן צווה ה' את הברכה'' ,ברוקלין נ.י.

מפתח ענינים
שער וא”ו תשרי.....................................................טו
שער שטרי מכירת חמץ.........................................לא
שער שיחות..........................................................מא
שער מכתבים.......................................................סא
שער מענות וכתי”ק................................................פז
שער יחידות..........................................................צט
שער יומנים ומכתבים מבית חיינו...........................קג
שער זכרונות וסיפורי חסידים...............................רכז
שער תמונות........................................................רלז
שער תפארת בנים אבותם.....................................רנז

ו' ˙˘רי

הגהות על המהדורה הסופית דמכתב כללי ו' תשרי תנש"א:

טו

טז
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יח

ששי לחודש השביעי :יום הסתלקות של אמי מורתי הרבנית הצדקנית
מרת חנה ע"ה בת הרה"צ כו' הרב מאיר שלמה ז"ל ,נסתלקה שבת
תשובה בעת עלות המנחה שנת תשכ"ה .ולהעיר שהשנה מלאו
עשרים ושש שנים מיום ההסתלקות – מספר שם הוי'.

יט
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כ
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די פרשה וזאת הברכה  . .געלייענט  . .דריי מאל :ואולי י"ל – כנגד ג'
קדושות (ולהעיר מהנוסח בקרא בתפלות וכו' – ג"פ קדוש .ולהעיר
מתנחומא ור"נ גאון דלעיל הערה ד"ה ווי אונזערע חכמים ז"ל זאגן):
קדושה הא' דישראל שהיא תמיד (ע"ד קריאת פ' ברכה (פעם אחת) תמיד
בכל שנה) ,קדושה דשבת ,ויו"ט שהוא "מקרא קודש" דשבת.

כ‡

כב
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מכתב מא' התמימים בו מתאר את אירועי ו'
תשרי תשכ"ה
ב"ה ,יום ו' י"ב תשרי תשכ"ה
ברוקלין
שלום וברכה!
הריני לברך אותך בגמר חתימה טובה לשנה טובה ומבורכת בכל הענינים.
עתה באתי להודיע לך בקיצור מכל מה שקרה בבית חיינו ,בש"ק וילך ש"ת
בבוקר השכם נחלה הרבנית ע"ה ,אמו של כ"ק אדמו"ר שליט"א ,בלעהמונג כ"ק
אד"ש הלך מיד לדירתה ושהה שם ,עד  10:00ואח"כ הלך ל 770וגם התוועד כרגיל
עד שעה  ,4:00ואח"כ הלך שוב לדירת אמו ע"ה והמצב נשתנה הרבה לרוע והזמין
שלשה רופאים ואמרו שיכניסו אותה מיד לבית חולים ,וכ"ק אד"ש נסע אתה אכן
הרופאים שמה לא יכלו לעשות מאומה ונפטרה בשעה ,6.45
אני רצתי ג"כ לבית החולים וכאשר הגעתי שמה ראיתי את כ"ק אד"ש מדבר עם
הרופאים ואח"כ גם ד"ר זעליגסון התעורר ואמר לנו (כבר הגיעו עוד רבים מאנ"ש),
שנכנס מנין להחדר לומר תהלים כי כבר נפטרה ,כ"ק אד"ש עמד אצל החלון ואמר
תהלים ותיכף במוצש"ק מסר כל ההשתדלות של הקבורה וכל הענינים להחברא
קדישא,

קודם הלוי' בא כ"ק אד"ש לביהמד"ר ב ,770ואמר הקדישים בעת התפילה
ואח"כ אמר שכן נהג א"ע כ"ק חמיו האדמו"ר זי"ע אחרי פטירת אמו הרבנית ע"ה.
שבעה ישב בבית אמו הרבנית ע"ה והתפלל כל התפילות לפני העמוד ,כן ציווה לה־
תפלל ביוהכ"פ מנין שמה מנחה ,כן היום התפלל כ"ק תפלת מנחה שמה ,לנחם את
כ"ק אד"ש באו אלפי אנשים ורביים ורבנים מפורסמים ,הרבי מסאטמאר בא ,הרב
סאלאווייציק ובכלל כל אנשי שם,

ו' ˙˘רי

ובחדר אחר התפללו ערבית וכ"ק אד"ש אמר קדיש ,ואח"כ כאשר נגמרו כל הע־
נינים הרשמיים הוציאו את הרבנית ע"ה מחדרה והובילו אותה לביתה וכ"ק אד"ש
נסע ג"כ ]חסר קצת[ ודיבר עם החברא קדישא שכ"ק אד"ש מסלק א"ע מכל שצ־
ריך לעשות והחברא קדישא יסדרו הכל .כמה אלפים השתתפו בהלוי' ,וגם על בית
קארס .המשטרה שמרה
באסים והרבה ַ
החיים הי' אנשים למאות הי' כמדומה עשרה ָ
על הסדר.

כ‚

קודם כל נדרי בירך כ"ק אד"ש את הבחורים כמו בכל שבת וגם נתן אח"כ ברכה
לאנ"ש אכן עדיין לא הי' כל אנ"ש בביהמד"ר ובקשו את כ"ק אד"ש שיברכם גם הם
ונעתר אח"כ לבקשתם ובירך עוה"פ כולם כמו בכל שנה ,השי"ת יעזור שכ"ק אד"ש
יהי' בריא אולם תמיד ולא יוסף לדאבה עוד וישב על כסא מלכותו עד ביאת גואל
צדק בב"א.
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ידידך עוז המצפה להתראות בקרוב ממש אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א

כ„

שלישית מימין :הרבנית חנה

אגרת שכתבה הרבנית חנה

ב"ה
כבוד הרה"ח וכו' מו"ה ניסן שי'
וב"ב הנכבדים יחיו

שולחת אנכי פה טשעק על  11ד'
יתן ה' חג כשר ושמח ברוחניות וגשמיות ויהי' שלום על כל ישראל אמן
בברכת כל טוב אסיים
דו"ש והצלחתו בפרט ובכלל
חנה שניאורסאהן
*כנראה שנכתב לר' ניסן גורדון

ו' ˙˘רי

שלום וברכה!

כ‰
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פתקאות "לשנה טובה" מכ"ק אדמו"ר נשיא
דורנו ומהרבנית חנה למשפחת גראס

כו

ו ִַּת ְתפַּ ּ ֵ ֤ל֤ל חַ ָּנה֙...

יחוֹ
...וְ יִ ּ ֶתן־ ֣ ֹעז לְ מַ לְ ּ֔כוֹ וְ י ֵָר֖ם ֶק ֶ֥רן מְ ִׁש ֽ

ו' ˙˘רי

מחזור הפרטי של
הרבנית חנה

כז

˘טרי מכיר˙ חמı

שטר מכירת חמץ של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
משנת תר"צ

ל‡

לב
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ח''י ]חתימת ידי[ דלמטה
תעיד עלי כמאה עדים כשו''נ
]כשרים ונאמנים[ איך שאני
הח"מ מכרתי להרב מו''ה
יעקב ישראל במו''ה מנחם
מענדל ז''ל זובער במכירה
גמורה וחלוטה מעכשיו בלי
שום שיור ותנאי כלל כל החמץ
רחוב ברעגענעצער שטראשע 16
שלי הח"מ וגם מה שיש בזה
רק ח''ח ]חשש חמץ[ מכל הדברים והמינים מכל מה שיש לי שמונחים
פה ריגא ברחוב פולקע בערעזע נומ'  10מערך  5ומערך  1וכן מה שנמצא
בעיר ברלין רחוב פאטסדאמער שטראשע  40בדירת גרינבוים וכן בעיר
הנ''ל אראניענבערגער שטראשע  33בדירת ברון וברעגענצער שטראשע
 16בדירת פעטצאלד ובכ''מ שהם מונחים ברשותי וכלים חמוצים שיש
עליהם חמץ בעין הכל מכרתי להריי''ז הנ''ל כפי המקחים שישומו ג' אנשים
בקיאים ,ופרטי החמץ הידועים לי קמח מכל המינים מיני אפי' על צוקר
ודבש מכל הסארטיך כל מיני מרקחת על צוקר ודבש הן מרקחת של מיני
עץ ואדמה כל מיני גרויפין וכן כל מיני משקאות חמץ יי''ג חומץ שכר יי''ש
וכדומה כל מיני רפואות שיש בהם ח''ח ]חשש חמץ[ וניירות חמוצים הכל
כאשר לכל מכרתי להריי''ז הנ''ל כפי המקחים ששמו ג' אנשים בקיאים
בשומא שאפשר לקבל מהקונים פה על מזומן ובכלל שיעלה מכל החמץ
אחר המדידה או המשקל והשומא וכן כל פירורי חמץ וכלי עץ שבורים
ושקים קרועים ונפות וקערבלאך ואשר אין עליהם מקח ואין עליהם שום
קונה יוכלל בכלל זה .וכל מיני חמץ
הנשכחים גם ניירות חמוצים ורשות ביד
הריי''ז הנ''ל למכור כל החמץ הנ''ל לא''י
שבעיר זו או שמחוץ לעיר כאדם העושה
בשלו ואפי' ביוקר ממקחים הנ''ל והריוח
שלו .וקבלתי מיד הריי''ז הנ''ל כל דמי
המכירה בשלימות השני שקיבלתי או''ג
רחוב ברעגענעצער שטראשע  16סך א' לאט ]מטבע מדינת לטביא אז[ 1
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ועל המותר קבלתי ח''י ע''ק ה' נתן ב''ר מנחם מענדל גורארי' שנכנס בע''ק
בקגא''ס ]בערב קבלן בקנין אגב סודר[ לסלק לזמן לא יאוחר משלשה ימים
אחר חגה''פ הלז במזומנים ומעתה נקנה כל החמץ והכלים וכו' להריי''ז
הנ''ל מעכשיו לחלוטין בלי שום שיור כלל ,גם השכרתי להריי''ז הנ''ל כל
המקומות שמונח שם החמץ מיום דלמטה עד כלות משך ג' ימים אחר
חגה''פ במקח חמישים לאט  50וקבלתי כל דמי השכירות בשלימות היינו
או''ג ]האויפגאב (דמי קדימה)[ סך א' לאט ועל המותר קבלתי ח''י ע''ק
הנ''ל ואגב קנין שכירות המקומות יהי' קנוי להריי''ז הנ''ל כל החמץ ביתר
שאת ויתר עז על קנין דלעיל והריני נותן להריי''ז הנ''ל ולכל הקונים שיקנו
ממנו ולב''כ יהודים וא''י
דריסת הרגל בכל המקומות
הנ''ל שיהי' באפשרי להכניס
קונים ונעשה כל המכירה
והשכירות בקגא''ש ובכל
אופן היותר מועיל עפ''י ד''ת
דלא כאסמכתא ודלא כטפוסי
דשטרי .ולראי' באעה''ח היום
רחוב אראניענבערגער שטראשע 33

יום ו' י''ג ניסן שנת תר''ץ
לפ''ק פה ריגא מנחם מענדל
בהר''ר לוי יצחק שניאורסאהן

˘טרי מכיר˙ חמı

רחוב פאטסדאמער שטראשע  .40קיימת כיום שני מקומות שונות בכתובת פאטסדאמער
שטראשע ( 40אולי בגלל השינויים שעברה ברלין בשנים שאחרי מלחמת עולם השניה)

ל‚

בצדו השני של השטר נכתב:

על הגג צד מזרח דרומית
העלי' ובארגז שבחדר האכילה העומד לצד צפון ,נו' 5
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מימין  1בארגז שבצד דרום – ושבצד צפון החדר שבבית התבשיל העומד
צד מזרחית צפונ'

ל„


צילום של שטר מכירת חמץ דאותו שנה שמכר כ''ק אדמו''ר נשיא דורנו
עבור כ''ק אדמו''ר מוהריי''צ שהיה אז בשיקגו (ושם נדפס גם מכ' הרשאה
ששלח) .נדפס באג''ק לאדמו''ר מוהריי''צ חלק י''ז (מילואים) עמוד מס'
 54וגם באלבום אמריקה אינו שונה עמוד מס' .18
בצד השני של שטר אדמו''ר מוהריי''צ נכתב בכתי''ק כ''ק אדמו''ר נשיא
דורנו :לפ''ד הרב ישראל זובר הועתק שטר מכירה זה מש''מ של אדמו''ר
מהר''ש.


מספר הגה״ח ר׳ אלי׳ יוחנן שליט״א גורארי׳ בשם אביו הרה״ח
ר׳ נתן ע״ה אשר ש״ב ר׳ נתן גורארי׳ ]הערב קבלן דשטר מכי־
רת חמץ זו[ היה אחיו של הרש״ג .בסוף ימיו גר בתל אביב והיה
לו חנות טאבאק .היה מתפלל לשעות רבות באריכות גדולה.
כמה עניני כספים של רבותינו נשיאנו היה הולך דרכו.

˘טרי מכיר˙ חמı

שטר מכירת חמץ של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
משנת תשמ"ז

ל‰
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שטר מכירת חמץ של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
משנת תשנ"ג

לו

˘טרי מכיר˙ חמı

חתימת ידי דלמטה תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים איך שמכרתי אני הח"מ
להרב ר' שלום מנחם מענדל בן הרב ר' אלי' ז''ל סימפסאן במכירה גמורה וחלוטה
בלי שום תנאי ושיור כל החמץ שלי הח"מ ,מכל מיני חמץ שיש לי מכל הדברים
הנעשים ומעורבים ומתוקנים באיזה מין מחמשת מיני דגן חיים או אפויים צלויים
מבושלים ומטוגנים ,כבושים מלוחים באיזה חשש מחמץ גמור ,או נוקשה בעין או
ע"י תערובות העומדים לאכילת אדם או בע"ח ,או לשתי' או לרפואה או לאיזה
הכשר ותיקון והנאה כל מיני תבואות קליפות וגרויפין וקמח סולת פשוט סובין
ומורסן ,כל מיני משקאות יי"ש או שפירט פשוט או מעורב ומתוקן עם צוקער או
דבש ובשמים והדומה מכל הדברים שיכולים לחשוב שיש בזה חשש חמץ גמור או
נוקשה בעין או ע"י תערובות ,מכל זה הנ"ל שיש לי פה ברוקלין ניו יארק ברחוב
פרעזידענט מספר  1304וברחוב איסטערן פארקוויי מספר  770ומספר  784ומספר
 788ומספר  766ומספר  570וברחוב יוניאן מספר  ,1451וברחוב קינגסטאן מספר
 312ומספר  291ובעיר לונדון מדינת אנגליא צפונית מערבית  3רחוב קאלעדש
קארט מספר  10קאלעדש קרעסינט ,ובעיר באזעל מדינת שווייץ רחוב וואנדער
מספר  ,143ובאה''ק בעיר רחובות רחוב שפינזה מספר  ,25וברחוב אלקלעי מספר
 ,6ובשאר מקומות ברחובות ,ובעיר תל אביב רחוב רש''י מספר  ,41ובמדינת
רוסיא בעיר ליובאוויטש אזןר רודניא פלך סמאלענסק בית שניאורסאהן ,ובמדינת
אויסטראליא בעיר (ויקטוריא) מלבורן רחוב מעדא סט .קילדא המזרחית מספר
 ,11וברחוב אלכסנדר מספר  ,67מונח בכל הנ"ל במקומות מיוחדים ,וכן בכל שאר
המקומות הכל כאשר לכל מכרתי להרשממ''ס הנ"ל כפי השער והמקח השוה שבעיר
זו לפי העת והזמן דהאידנא שאפשר למכור כאן בעיר זו במקח זה דהיינו כפי המקח
שיכולים לקבל מהקונים שבעיר זו שיקנו במזומנים בכדי להוליך למקום היוקר או
בכדי למכור כאן מעט מעט ,ובכלל הנ"ל נכללו ג"כ במכירה זו פירורי חמץ ושקים
קרועים ונפות קרועים וקערבלעך אשר אין עלי' מקח ואין עליהם שום קונה ובכלל
זה כל מיני חמץ הנשכחים גם ניירות חמוצים והרי הן של הקונה הנ"ל בעד ס"ה הנ"ל
ורשות ביד הרשממ''ס הנ"ל הקונה למכור כל החמץ הנ"ל למי שירצה מישראל או
לא"י שבעיר זו או שמחוץ לעיר כאדם העושה בשלו ,ואפי' ביוקר ממקחים הנ"ל
והריוח שלו ומסך כל הנ"ל כל המעות שיגיע לי מהקונה הרשממ''ס הנ"ל בעד
כל החמץ הנ"ל לאחר המדידה והמשקל הריני פוחת לו שלשה שקלים שירוויח
לעצמו בעד טרחתו למכור החמץ במקח הנ"ל ,וקבלתי מיד הרשממ''ס הנ"ל כל
דמי המכירה בשלימות היינו שקבלתי על או"ג ארבעה שקלים ועל המותר שיעלה
קבלתי ערב קבלן ר' מרדכי ב''ר יהושע זעליג הכהן ריבקין לסלק לא יאוחר משלשה
ימים אחר הפסח במזומנים ומעתה נקנה כל החמץ להרשממ''ס הנ"ל לחלוטין בלי
שום שיור כלל ,והנני נותן לו ולכל הקונים דריסת הרגל בחצירי ובכל המקומות
שיהי' באפשר להכניס קונים מאתו יהודים וא"י בלי שום מונע ,כן גם השכרתי לו

לז
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החדרים ואת כל המקומות של החמץ הנ"ל בשכירות גמורה להקונה הרשממ''ס
הנ"ל בעד חמש ועשרים דולר מהיום עד כלות משך שלשה ימים אחר הפסח וקבלתי
דמי השכירות בשלימות היינו שני שקלים על או"ג ועל המותר חתימת יד דע"ק
הנ"ל ,ואגב קנין המקומות הנ"ל יהי' קנוי להרשממ''ס הנ"ל ,כל החמץ ביתר שאת
ויתר עוז על קנינים הנ"ל כל זה נעשה המכירה והשכירות וקנינא בקגא"ס ובכל אופן
היותר מועיל עפ"י ד''ת הק' דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי' ולראי' באתי
עה"ח היום יום י''ד ניסן שנת תשנ''ג פה ברוקלין ניו יארק ארצות הברית הצפונית
נאום מנחם מענדל בן הרה''ג וכו' ר' לוי יצחק שניאורסאהן

לח

לט

פ˙ח „בר

מהגהות לר"ד ימי השבעה ה'תש"י

דער רבי האט זיך נאך מיט א צייט פריער אויסגעלערינט דעם רבי מהר"ש'ס
האנטשריפט .האט ער גענומען א גענזענע פען (דער רבי מהר"ש פלעגט זייער
אפט שרייבען מיט א גענזענע פען) און אנגעשריבען אויף דעם רבי מהר"ש'ס
פאפער א ביאור אויף א ענין בחסידות ,vמיט דעם רבי מהר"ש'ס האנטשריפט.
_______
 vראה בהשמטות

ווען ער איז אריין אויף יחידות האט ער אויסגעבראכין מיט א געוויין .עס האט
אים פארקלעמט די הארץ און ער האט ניט געקאנט ריידן.

˘יחו˙

הי' כתוב "(דאן האט זיך דער רבי באטראכט :וואס האט ער געטאן ,און ווי) ער
וועט (דאס מתקן זיין)" .שינה הסדר ל"וועט ער".

מ‡
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הגהות לשיחות חודש תמוז תשי"ז

מב

מ‚

˘יחו˙

מ„
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 770איסטרן פארקוויי
ברוקלין נ.י.
ב”ה ,שלהי חודש תמוז תשטו”ב
כבוד ידידנו הנכבד!
שלום וברכה:
בזה הננו מעתיקים תוכן של כמה שיחות שדיבר כ”ק אדמו”ר
שליט”א בההתועדויות של חג הגאולה י”ב תמוז.
במשך ימים אלו התועד כ”ק אדמו”ר שליט”א ג’ פעמים :א) בליל
ד’ פ’ פנחס יב תמוז .ב) בשבת פ’ פנחס יד תמוז .ג) ביום א’ פ’ מטות –
בקעמפ גן ישראל.
בכל התועדות דיבר כ”ק אדמו”ר שליט”א כמה שיחות .נוסף על
המאמרים שנאמרו בכל התועדות :א) ד”ה הוי’ לי בעוזרי .ב) ד”ה שאו
ידיכם קדש .ג) ד”ה ברוך הגומל – שלשה מאמרים אלו הם המשך אחד.
כמובן אשר אין באפשרותינו להעתיק את כל השיחות .ומעתיקים
אנו בזה תוכן של כמה שיחות עכ”פ כפי שנרשמו ע”י השומעים.
השיחה שדיבר כ”ק אדמו”ר שליט”א בקעמפ גן ישראל אנו מעתיקים
במילואה.
בטח אשר יפרסמו אנ”ש שי’ את השיחות באופן המתאים.
והננו לעורר בזה ,אשר היות שבזמני הקיץ נפגשים ,עפ”י רוב ,עם
אנשים שונים אשר אין קישור עמם כל ימי השנה – ,לזאת צריך לנצל
הזדמנות זו ,בהפצת המעינות.
נא להודיע לנו מאופן פרסום השיחות ,שזה יאפשר לנו לפרסם את
תוכן השיחות תקכופות יותר.

˘יחו˙

בכבוד רב

מ‰

חג הגאולה יב תמוז
א .איתא בספר עבודת הקדש 1ע”פ ויהי בשלשים שנה 2דשנה הוא
לשון שינוי.
– י”א שולכן תקופה של משך זמן הכוללת כל ד’ אופני השינויי אויר
(קיץ סתו חורף אביב) נק’ בשם שנה .לפי שכוללת בתוכה כל השינויים –
ד’ שינויים אלו והדיון בב”ד הגדול – מסיים שם בעה”ק – נכלל
בשלשה אופנים שינוים .וזהו ויהי בשלשים שינוים .ובכל שנה ,הם באופן
אחר .וזוהי מעלת שלשים שנה לפי שהוא
והנה ,ביחד עם זה ,שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו ,פי‘ הכתוב
הוא גם כפשוטו – ל‘ שנה – הזמן הכולל בתוכו כל השינויים .האפשרים
להיות בעולם.
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היוצא מזה הוא ,דכבאשר עובר עברו ל’ שנה מאיזה מענין ומאורע
המאסר והגאולה ,הרי פעולת ההמשכה שמצד המאורע פעלה פעולתה
בכל האופנים האפשרים להיות .ומכאן ואילך צריך להיות עבודה נעלית
יותר .כי ת”ח אין להם מנוחה שנאמר ילכו מחיל אל חיל.

מו

ולזאת צריך לעשות חשבון ממה שעשו ופעלו במשך שלשים שנה
שעברו בכדי לידע איך לנצל להבא את פעולת ההמשכה באופן נעלה יותר.
אמנם כאשר עושים חשבון ורואים אשר הפעולות שפעלו הם במדה
קטנה לפי אופן היכולת שהיו יכולים לעשות ,הרי אפשר שמחשבון זה
יבוא האדם לנמיכות ושפלות הרוח – צריך לזכור המבואר בתניא שצריך
להתרחק מעצבות .ורק לפעמים אפשר להשתמש במרירות .אשר המרירות
אין ענינה שפלות הרוח כ”א אדרבה תוספות חיות .דזהו כל ענין התשובה
שיביא תוספות חיות בעבודתו ,כמאמר הי’ רגיל לקרות דף אחד יקרא ב’
דפים לשנות פרק א’ ישנה ב’ פרקים.
וכמו”כ בנדו”ד :תכלית החשבון הוא אשר העבודה דלהבא בכל
הענינים שהמשיכה הגאולה ,2תהי’ בחיות נוספת.
וכאשר יקבל האדם על עצמו לעבוד עבודה זו בכפלים לתושי’ ,אזי
 1ח"ד פי"ט .וראה ג"כ שערי אורה – לר"י גיקטליא – ש"ה.
 2ראה ג"כ שיחת שבת מברכים תמוז – המעתיק

נותנים לו כח מלמעלה על זה ,להפיץ את המעינות חוצה ולעשות מהעולם
דירה לו ית’ בתחתונים.
ב .בשנת תרנ”ז – לפני פעמיים שלשים שנה – הי’ כ”ק אדמו”ר
מהורש”ב נ”ע חולה ביותר .הרופאים במקומו לא יכלו לעמוד על מחלתו
ונסע למאסקווע .הרופאים במאסקווע אמרו שאין לו תקוה .בבואם חזרה
מהרופאים אמר להרבנית (שטערנא שרה) את אשר ע”פ דברי הרופאים
וסיים אשר ברצונו לנסוע לארץ ישראל .הרבנית בשמעה זאת ,שאלה
אצלו ,מה יהי’ עם החסידים? ענה :הרי נשאר כאן בננו (היינו כ”ק מו”ח
אדמו”ר) .לבסוף פעלוה אצלו הרבנית שישאר בליובאוויטש שלא יסע.
סיפורים שהרביים מספרים הרי הסיפורים הם פשיטא שהם לתכלית
ענין ,הוראה בעבודה.
גופא בתר רישא אזיל .לזאת ,כל מה שאנו יודעים יותר מעלת
הראש“ ,רישא” צריך להיות ה”אזיל” למעלה בתוקף יותר .היינו שאנו
צריכים להתדבק יותר בהראש.
מסיפור הנ”ל אנו רואים גודל הפלאת מעלת כ”ק מו”ח אדמו”ר,
אשר זה שהי’ נשיא חב”ד וממלא מקום אבותיו ,אינו רק מצד ענין הירושה
בלבד ,כ”א גם מצד מעלת מציאות עצמו.
בענין הירושה נעלה ונפלא הוא וכידוע אשר היורש אינו מציאות
אחרת מהמוריש כ”א אשר מציאות המוריש נעתקה במציאות היורש
כמ”ש תחת אבותיך יהיו בניך( ,וזהו ביאור ענין ממלא מקום הבא בתיבת
הירושה) כדמוכח בגמרא .3אך מסיפור הנ”ל נראה אשר נשיאותו של כ”ק
מו”ח אדמו”ר היתה גם מצד מעלת מציאות עצמו ,אשר מעלת מציאות
עצמו הוא כמו מציאות אבותיו הק’.
(שהרי כ”ק אביו אדמו”ר מהורש”ב נ”ע אמר שברצונו ליסע לאה”ק
ת”ו ובנו ישאר כאן ,היינו ששניהם יהיו בעלמא דין ,א’ יהי’ מנהיג במקום
פלוני ואחד במקום פלוני).

 3עיין ב"ב סה ,א.

˘יחו˙

זה הי’ בשנת תרנ”ז .מאז עד שנת תר”ף עבד – כ”ק מו”ח אדמו”ר –
עבודתו בקודש ונתעלה יותר וביותר .בשנת תר”ף ניתוספה בו גם מעלת
הירושה .ומשנת תר”ף התעלה בקדש משך שלשים שנה עד שנת תש”י.

מז

וע”י ההתבוננות בכל במעלות אלו של ה”רישא” הרי – מובן עד היכן
ועד כמה צריך להיות ה”אזיל”.
ג .נתבאר בהמאמר (ד”ה הוי’ לי בעוזרי) – שיסודו הוא בלקו”ת
ובמאמר י”ב תמוז תרפ”ז (קונ’ יד) – אשר גם על אויבי דוד ,שהם אויבי
הוי’ כמ”ש הלא משנאיך הוי’ אשנא ובתקוממיך אתקוטט ,נאמר יתמו
חטאים ולא חוטאים.
וכמו וזהו שראינו באופן הנהגת הנשיאים וכ”ק מו”ח אדמו”ר ביחוד,
אשר הנהגתם היתה לקרב את כל ישראל ,גם אלו שהם בהסוג המדובר
בתניא ספל”ב ,להשתדל להחזירם למוטב בכדי שיהי’ יתמו חטאים ולא
חוטאים .עכ”ל המאמר.
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ד .ובזה יובן מה שבין פעולותיו של כ”ק מו”ח אדמו”ר בתקופה
האחרונה היו ענינים כאלו אשר הסכימו עליהם מפני שעת הסכנה
והדחק ,אף שמלפנים בליובאוויטש שללו אותם .לגמרי .וכמו לימודי חול
בהישיבות .והטעם לזה הוא בכדי להציל את כל הניצוצות.

מח

אמנם צריכים לזכור אשר הנהגה זו ומעין זו היא רק בדרך הוראת
שעה בלבד בשביל הצלת הניצוצות אבל לא בתור סדר קבוע.
ויובן זה עד”מ מענין הרפואה בגשמיות:
בבית החולים ,או גם בבית הבראה ,יש סדר מיוחד של אכילה שתי’
ושינה ונתינת סממני רפואה ,אשר מרפא ומחזק את בריאותם של החולים.
אך מובן בפשיטות אשר סדר זה אינו מתאים כלל לאנשים בריאים .כי
ואדרבא את הבריאים יכול להביא אותם לידי חולי ,ועד גם לידי סכנה ר”ל.
אף אשר אותו הסדר טוב ומועיל עבור החולים .וכידוע גם בכמה סממני
רפואה ,אשר באמת סם-המות הם ,אלא שבכמות קטנה ביותר ולחולי
מסוים – מועילים הם.
לאיש בריא בהחלט ,הביאור והאזהרה אשר לא יתנהג כסדר הנהוג
בבית חולים או בבית הבראה – אך למותר הוא.
הכרח הביאור והאזהרה הוא למי שאינו בריא לגמרי ,או למי שהי’
חולה והורגל בסדרים אלו – שאז הרי אפשר שיתנהג כן גם אחרי שהבריא,
לפי שהרגל נעשה טבע – לאיש הזה צריך לבאר הסכנה הכרוכה בזה.
גם להרופאים – שרואים מעלת סדרי בית החולים וטיב פעולת

סממני הרפואה אשר עי”ז הצילו כמה וכמה נפשות – צריך להזהיר ,אשר
עליהם לזכור שהנהגה זו טובה היא רק עבור החולים אבל לא עבור הבריאים
ואדרבה כו’.
וכשם שחובת הרופאים היא לתת סממני הרפואה להחולים ,כך
חובתם היא לבאר להם ,שכשיבריאו ממחלתם יתרחקו לגמרי מהנהגה זו.
ודוקא אז הם רופאים אמיתים הממלאים את חובתם כלפי החולים ,לא רק
בהוה כ”א גם בעתיד.
חסר שהרופאים עצמם צריכים זהירות שלא יתרגלו כו‘
ככל הדברים האלה הוא גם בדרכי הרפואה הרוחנית:
מבלי הבט אשר בזמן האחרון הונהגו כמה ענינים אשר מצילים הם
כמה וכמה נפשות מישראל ,מ”מ צריך לזכור כי זהו רק בדרך הוראת שעה,
בשביל להציל את החולים ברוחניות ,אבל ח”ו להשתמש בדרכים אלו
להבריאים ברוחניות.
והחובה על המורים והמדריכים להסביר לתלמידיהם ,אשר דרכים
והנהגות אלו הם רק בדרך הוראת שעה ,לפי שהתלמידים אינם מוכנים
לקבל לע”ע את הטוב האמיתי ,אבל המטרה הפנימית הוא ,אשר התלמידים
יהיו בריאים במלא מובן המילה ,ואל ישתמשו בדרכים אלו.
וכאשר המדריכים מבארים זאת לתלמידיהם ,אז דוקא ממלאים הם
את חובתם כלפי תלמידיה בהוה וגם בעתיד.
ה .בפ’ השבוע (פ’ פנחס) כתיב אך בגורל יחלק את הארץ .אשר
חלוקת א”י היתה עפ”י הגורל.
כל הענינים שבגשמיות משתלשלים מהענינים ברוחניות.
בענין במאי הוה זהיר טפי ,אשר לכל נשמה ונשמה ישנו ענין מיוחד
שצריכה לקיימו בזהירות והידור יותר כמבואר הענין בכ”מ – כתב רבינו
הזקן באגה”ק סימן ז’“ :ודוגמתו למטה הוא בחי’ הגורל ממש”.

שכאשר הוא מרגיש בעצמו שיש לו כמה מניעות ונסיונות באיזה

˘יחו˙

היינו אשר שייכות ענין פלוני לנשמתו ,שבענין זה צריך להיות זהיר
טפי ,נוגע זה לא רק לכחותיו הגלויים והעבודה שעפ”י טעם ודעת כ”א זה
נוגע גם לעצם לפנימיות נשמתו ,בחי’ הגורל ,שלמעלה מטעם ודעת.

מט

מצוה ומבואר במ”א 4אשר קיום מצוה זו קשה לו יותר מקיום שארי המצות,
הרי זוה הוראה אשר ענין זה הוא הוא הענין השייך לעצם לנשמתו עפ”י
הגורל ,ולזאת מנגד על זה היצה”ר בכל תוקף ,כי הוא ענין הנוגע ביותר.
וזהו התשובה לאלו הטוענים ,מפני מה תובעים מהם הידורים ענינים
שונים אשר לא תבעו אותם כ”כ בזמן אחר או במקום אחר? ומוצאים
כמה וכמה טענות ואמתלאות שאין הענינים נוגעים כל כך – הנה כל מה
שמוצאים יותר ויותר אמתלאות וראיות על העדר הכרח הענינים ,הרי זה
עצמו הוראה אשר ענינים אלו הן הן הנוגעים לעצם לנשמתם עפ”י הגורל,
ולכן מוצא היצה”ר כמה וכמה ראיות שאין הענינים נוגעים כל כך.
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והנה בגורל יש ב’ ענינים דיעות :א) בירור .הגורל מברר חלק השייך
לפלוני לראובן וחלק השייך לפלוני לשמעון .ב) קנין .בזה לא רק שהגורל
מברר אשר חלק שייך לראובן וחלק זה שייך לשמעון ,בזה עצמו אלא גם
קנו מקנה להם את חלקם ,ואין צריכים לעשות שום קנין אחר וכמבואר
בכמה ראשונים דעות הרמב”ם והראב”ד ועוד בזה.

נ

וכמו”כ יובן י”ל בענין הגורל שלמעלה .בזה שהגורל שלמעלה החליט
מברר אשר ענין פלוני שייך אל נשמתו ,בזה עצמו כבר מקנה לו הענין .וכל
ועבודתו הוא להביא את זה בפועל רק לגלות זאת מההעלם אל הגילוי.
וידיעה זו אשר בעצם נשמתו כבר הקנו לו הענין וכל עבודתו הוא
רק לגלות את קנינו מההעלם אל הגילוי (אפשר שצ”ל :אשר הואיל ובעצם
נשמתו כבר קנה את הענין הרי מובטח הוא אשר סוכ”ס יקיים את הענין
בזהירות טפי בפועל ,וכל עבודתו הוא רק לקרב ולמהר ולגלות זאת) ,הרי
עי”ז עבודתו היא בשמחה יותר ובחיות ובזריזות.
ו .ההתקשרות לנשיאינו ,הוא כ”ק מו”ח אדמו”ר בעל השמחה,
צריכה להיות בכל כחות הנפש ,שלא ישאר בנפשו שום כח או ענין שאינו
מקושר.
התקשרות כח המחשבה הוא ע”י מחשבה בדברי הרב .כח הדבור
– ע”י הלימוד בדבור את תורת הרב .כח המעשה – ע”י עשיית ופעולת
הענינים שרצה והנהיג כ”ק מו”ח אדמו”ר.
נוסף על זה ,הנה כל הנ”ל צריכים לעשות בהרגש הלב (מדות) ובהבנה
 4עייג"כ קונטרס העבודה רפ"ו.

והשגה (מוחין) וברצון ותענוג .שעי”ז הוא מקשר את כל כחות נפשו.
אמנם ,כל אחד יודע בעצמו אשר לפעמים חסרה ההתקשרות בא’
מכחות נפשו .הנה ועצה היעוצה לזה הוא נתינת צדקה ,אשר במעות אלו
הי’ יכול לקנות חיי נפשו ,הרי הרי ע”י נתינת הצדקה הוא מעין התקשרות
בכל חיי נפשו (כמבואר בתניא פל”ז.)5
ובפרט כאשר נתינת הצדקה הוא באופן שעבודא דר’ נתן ,דר”נ אומר
הנושה מנה בחבירו וחבירו בחבירו נוטלים מזה ונותנים לזה ,היינו אשר
הוא משעבד עצמו לרבינו ולזאת הוא נותן מעותיו על הענינים שרבינו
שעבד עצמו עליהם משעובד להם .כפי הדין אשר נוטלים מזה ונותנים לזה,
אזי הוא שעבוד רבינו .ונתן (חסר).
וזהו טעם למנהג הטוב שהונהג אשר בי”ב תמוז (בשעת ההתועדות)
מתנדב כ”א על המוסדות “אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש” אשר באה”ק ת”ו
ובחו”ל ,ושמא מילתא היא ,אשר התלמידים יתחנכו כפי רצון וכוונת רבינו
בעל השמחה ,אשר כל רואיהם יכירום כי זרע ברך הוי’ המה.
ולהיות אשר התנדבות זו נוגעת לענין ההתקשרות כנ”ל ,לזאת הרי
בהפרסום אין שום מעלה ,ולואי שלא יקלקל .לזאת המנהג הוא אשר כל
אחד נותן את נדבתו בחשאי ובהצנע לכת ,ובפתקא מיוחדת כותב את שמו
ושם אמו ,בכדי שיזכירו אותו על הציון.
וגדולה מעלת הצדקה שנאמר עלי’ ובחנוני נא בזאת .בכל הענינים
כתיב לא 6תנסון את הוי’ ובצדקה כתיב ויש מונין זה במספר הלאווין .7אבל
בצדקה כתיב ובחנוני נא בזאת ,שמותר לבחון את הקב”ה ,והקב”ה בטוח
שיעמוד בהבחינה (ער וועט זיכער באשטיין די בחינה) שיקיים את הבטחתו
עשר בשביל שתתעשר ,שיברך בעשירות ובאופן ברכתו של הקב”ה ,יברכך
בממון וישמרך מן המזיקין ,היינו אשר ישתמשו בהעשירות על דברים
בריאים ושמחים (געזונטע זאכן און פרייליכע זאכן) הוא ובני ביתו.

 5ראה ג"כ ויק"ר רכב ,א .ב"ק קיט ,א .ויק"ר רכב ,א.
 6ראה דרך מצותיך ) לבעהמ"ס פרשת דרכים( ח"ב לרמב"ם סי' סד.
 7ראה שו"ע יו"ד סו"ס רמז.

˘יחו˙

ז .בפ’ השבוע (פ’ פנחס) מצינו חיבת הארץ שהיתה להנשים.
וכהסיפור דבנות צלפחד.

נ‡

גם במתן תורה ועשיית המשכן מצינו קדימת הנשים לאנשים ,כמ”ש
כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל ..ויבואו האנשים על הנשים.
ג’ ענינים אלו – מ”ת עשיית המשכן וכניסה לא”י – הם המשך אחד.
התחלת כל הדברים הוא מ”ת כמאמר אסתכל באורייתא וברא עלמא ,הרי
שהתחלת כל הדברים הוא קבלת התורה שקדמה לעולם ולטבע .תכלית כל
הדברים הוא לעשות לו ית’ דירה בתחתונים והו”ע הכניסה לארץ אשר עיני
הוי’ אלקיך בה ,דעם היות אשר בא”י התחיל סדר הטבע ,הל”ט מלאכות
החורש כו‘ ועובדין דחול ,מ”מ הרי בכל הענינים צ”ל נרגש אלקות ,תמיד
עיני ה”א בה .והממוצע בין התורה וא”י הוא בנין המשכן מזהב כסף ונחושת
וכו‘ שהוא ובמשכן מקום הארון אינו מן המדה ,מקום ובלי מקום כאחד.
ובכל ג’ דברים אלו מצינו שהיתה להנשים זכות מיוחדת בהם ,עד
כדי כך אשר על ידם דוקא הוא קיום כל הענינים גם לאנשים ,כמ”ש גבי
מ”ת (התחלת כל הדברים ויסוד וקיומם) כה תאמר לבית יעקב ותגד
לבני ישראל ,דע”י שהקדים תחלה את בית יעקב עי”ז מתקיימת גם בבני
ישראל.8
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ההוראה מזה לנשי ישראל בכל מקום וכל זמן הוא:

נב

כל ענין ארץ ישראל ,ארץ אשר עיני הוי’ אלקך בה תמיד מרשית
השנה ועד אחרית שנה ,תלוי בהןם דוקא .ע”י חיבובן את הארץ הענין אשר
עיני הוי’ אלקך בה תמיד היינו שהן מחבבות אשר בכל עניניהןם יורגש
אלקות ,עי”ז הןם פועלותים לא רק על הנהגת ביתןם כ”א גם על הנהגת
בעליהןם וגם מחוץ לבית ,אשר בכל מקום שימצא הבעל ,גם בעסקיו
במסחרו והדומה ,תתנהג באופן הבא ע”י ההתבוננות אשר הוי’ נצב עליו
כו’ ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי (תניא פמ”א) – תמיד
עיני הוי’ אלקך בה.
וע”י הנהגה זו דהמשכת אלקות בכל הענינים ,עי”ז מיתוספת ברכה
גם כפשוטה בגשמיות ,כמ”ש לא אירא רע כי אתה עמדי ,שמתבטלים
כל המניעות ועכובים – לא אירא רע – ועוד יותר אשר הקב”ה נותן לו
את פרנסתו באופן דמנוחה והרחבה – על מי מנוחות ינהלני גו‘ כוסי רוי‘
– שע”י ההרחבה ברוחניות נמשכת גם הרחבה בגשמיות בבני חיי ומזוני
רויחא.
 8שמו"ר במקומו ,פכ"ח ,ב.

ח( .בסיום ההתועדות אמר כ”ק אדמו”ר שליט”א):
דער אויבערשטער זאל געבן א געזונטן זומער און א פריילעכן זומער
און אז בקרוב ממש זאל מקויים ווערן דער אך בגורל יחלק את הארץ צו
כלל ישראל אין י”ג גבולים ע”י הקב”ה בעצמו – 9בגאולה העתידה בקרוב
ממש דורך משיח צדקנו.
ט( .בסיום ההתעדות דיבר כ”ק אדמו”ר שליט”א אודות ענין הצניעות
אשר עליו צריך להזהיר ביותר בימי הקיץ ובפרט במעונות הקיץ כולם.
ש”פ פנחס יד תמוז
א .כ”ק אדמו”ר מהורש”ב נ”ע ,בהיותו פעם בחו”ל ,קנה מתנה עבור
בנו כ”ק מו”ח אדמו”ר ,מקל יפה ומהודר עם ראש של כסף .המצב הגשמי
בבית הרב הי’ אז דחוק ביותר .כשהביא המתנה ,שאלתו הרבנית (שטערנא
שרה) אמת הדבר ,בן יחיד הוא עם כל המעלות ,אבל – הרי במצב הדחוק
ביותר שכעת? וענה :בדרך פגשתי את אחד האדמורי”ם ביחד עם בנו.
וכאשר ראיתי את החילוק שבין בננו כו’ ,נתעוררתי ברצוני לתת לו מתנה
הנ”ל.
כל הענינים הם בהשגחה פרטית .ובפרט מאורעות שאירעו אצל
הנשיאים .כל פרט ופרט היא הוראה מיוחדת.
מקל הו”ע הרדי’ והנשיאות שרודה במקל ,וכדמוכח במשנה .10אלא
דבלעו”ז הרדי’ והממשלה הוא בהכרח ובקדושה הנשיאות והמלוכה הוא
ברצון כמ”ש ומלכותו – ברצון קבלו .אבל בכל אופן ענין המקל מורה על
הנשיאות .וע”ד מטה משה .וי”ל שזהו ג”כ מה שכ”ק אדמו”ר נ”ע נתן מתנה
לבנו מקל ,רמז שרמז בזה שמוסר לו ענין הנשיאות.

 9שמו"ר במקומו ,פכ"ח ,ב.
 10רפ"ג דע"ז.

˘יחו˙

והנה בענין הנשיאות המקל ישנו ב’ ענינים :א) מקל חובלים .ב)
מקל נועם .וכמבואר בד”ה וככה הגדול בענין מטה משה ומקלכם בידכם
שהי’ ביצי”מ שהוא כדי לרדות את הרע .דביצי”מ הי’ הרע בתקפו (כמבואר
בתניא פל”א) לזאת הי’ צריך להמקל כדי לרדות את הרע.

נ‚

אמנם המקל שיהי’ לע”ל – מבואר בהמשך מאמר הנ”ל – אינו
בשביל לרדות את הרע ,שהרי לעתיד כתיב ואת רוח הטומאה אעביר מן
הארץ .וענין המקל דלעתיד ,הו”ע מקל נועם .ניט ברעכן נאר אופהייבן און
צוציעהן ,לרומם ולקרב
ועפ”ז י”ל רמז – ולימוד – נוסף בזה שקנה לו מקל יפה ומהודר
עם ראש של כסף – רמז עוד רמז לו ,אשר אופן נשיאותו יהי’ בדרכי נועם
ואהבה .דכסף הוא – מלשון נכסף נסספתי.11
וכמו שראינו אופן הנהגת נשיאות כ”ק מו”ח אדמו”ר ,שדרכו הי’
לקרב את כל ישראל ,אופהייבו זיי און צוציעהן זיי ,לרוממם ולקרבם
וזוהי ג”כ הוראה לכל תלמידיו ומקושריו וההולכים באורחותיו ,אשר
אופן העבודה צריך להיות בדרכי נועם .ניט ברעכן יענעם נאר אופהייבן און
צוציעהן אים.
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ב .בין הענינים מהאופנים דהפצת המעינות חוצה שהנהיג כ”ק מו”ח
אדמו”ר בעל השמחה – הוא אשר בכל שנה ושנה ,בזמני הקיץ ,נוסעים
תלמידים ,בחורים ואברכים ,לבקר בערי השדה ולהפיץ שם את המעינות.

נ„

אמנם ,להיות אשר אופן הנסיעות לערי השדה הוא שנוסעים מעיר
לעיר וממקום למקום ,היינו שמשתהים במקום אחד זמן קצר בלבד ,לזאת
הרי אין פעולת הפצת המעינות בהתיישבות כל כך .ורק באופן מקיף.
לזאת יש עוד אופן בהפצת המעינות והוא נסיעת אברכים למקום
החוצה להתיישב שם באופן קבוע ,שעי”ז אפשר להם להפיץ שם את
המעינות באופן דהתיישבות ע”י יסוד ישיבות והדומה.
אמנם ,להיות שהם נמצאים במקום אחד משך זמן ארוך לפי ערך
– הרי אפשר שישכחו מטרת בואם לשם וידמו שהם כמו שאר מתושבי
המקום ההוא .או שיחשבו ,מאחר שאני נמצא במקום פלוני משך זמן
והפצתי שם את המעינות ,הרי מקום זה אינו כבר בכלל חוצה ובמילא איני
צריך כעת להשתדל בטרחא יתירה בהפצת המעינות יותר ,כי כבר פעלתי
שם הרבה? עשיתי חובתי.
אבל עליהם זה הם צריכים לידע ,כי כל זמן שלא יסדר ישיבה כמו
תומכי תמימים בליובאוויטש ,הרי חובת )וזכות( ההפצה היא עד שיהיו כל
 11ראה תניא רפ"ז

הענינים כמו שהם – כמו בליובאוויטש .במקום המעין .עד אז – המקום
הוא חוצה עדיין וצריכים להפיץ שם את המעינות.
גם צריכים לזכור אשר אינם כמו שאר תושבי המקום .כ”א הם שלוחי
רבינו בעל השמחה הם להפיץ שם את המעינות .והרי הם כמו הנוסעים
בזמני הקיץ מעיר לעיר .אלא שבכדי להשלים מטרת שליחותם הם שוהים
במקום אחד זמן רב ,אבל בכלל נוסעים הם.
וע”ד שמצינו בענין המ”ב מסעות ,אשר גם המסעות שחנו ישראל
הם זמן רב ,ואפילו המסע שנשתהו שיהוי זמן כנגד כל המסעות ,גם הוא
בכלל מסע הי’ ,דכתיב בי’ ויחנו ויסעו.
וזהו שכתוב בענין המסעות ,וארון ברית הוי’ הולך לפניהם לתור להם
מנוחה :עם היות שהולכים ממסע למסע ,אשר כל מסע הוא בחי’ נעלית
יותר מהמסע הקודם ,מ”מ לא זוהי המטרה הסופית .המטרה הפנימית היא
לתור להם מנוחה ,היא הכניסה לארץ אל המנוחה ואל הנחלה .וזהו וארון
ברית הוי’ הולך לפניהם – לפנימיותם אשר בפנימיות צריך להיות נרגש
אשר והכוונה היא – לתור להם מנוחה .כי פנימיות הלב שם היא המנוחה.12
וכמו”כ בנדו”ד :בלי הבט אשר פעלו הרבה בהפצת המעינות
במשך הזמן ששהו בערי השדה ,צריכים לזכור שעדיין לא זוהי המטרה.
המטרה היא לייסד ישיבה כמו בליובאוויטש .ושיהיו כל עניני המקום כמו
בליובאוויטש – מקום המעין.
ואף אשר סדר העבודה הוא שאי אפשר להגיע מיד להמטרה
כ”א צריכים ללכת ממסע למסע מדרגא לדרגא ,בכ”ז הנה גם בתחילת
העבודה צריכים לזכור בפנימיותם את המטרה והתכלית ,ולהסביר זאת גם
לתלמידיהם ,לבאר להם:

 12עיין אגה”ק ס”ד.
 13ראה ג”כ לעיל שיחת י”ב תמוז סעיף ג’ – המעתיק.

˘יחו˙

רק לע”ע אין אנו נותנים לפניכם את הכל ,כי עדיין אין אתם כלי
קיבול ,אבל מטרתינו הוא להסיע אתכם לאט לאט ממסע למסע עד אשר
נבוא לארץ נושבת ,למיים חיים כמו שהםוא במקורו.13

נ‰
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מהגהות לר”ד משיחת שמחת בית
השואבה תשח”י

נו

וזוהי מעלת הבחורים פרחי כהונה :א) המשא שלהם היא כבידה ביותר .ב)
עולים בסולמות דזקיפי טובא ,ז.א .אשר ישנו ריחוק עילוי גדול מתחלת
עבודתם למטרת עבודתם.
אמנם מכיון אשר אין הקב”ה בא בטרוניא עם בריותיו ,הרי ברור אשר
נותנים להם כחות מלמעלה על זה ,ובפרט אחרי עבודתו של כהן הגדול
שעבד ביוה”כ והמשיך מחילה סליחה וכפרה לפני ה‘ )עיין לקו”ת פ‘ אחרי.
אגה”ת פ”ב ופ”ח( לכל ישראל ,הרי נמשך על ידו שיהי’ זמן שמחתינו.
וניתן על ידו הכח להבחורים פרחי כהונה שיצליחו בעבודתם ועוד זאת
שיעשו את המוטל עליהם בשמחה ובטוב לבב )עיין אגה”ת פ”י יא(.
ג( .בסיום ההתועדות אמר כ”ק אדמו”ר שליט”א):
ההתועדות הרי היא המשך להכינוס של צעירי אגודת חב”ד – מסתמא
ישנם עוד החלטות משנה העברה שלא נתקיימו במילואם ,יתן השי”ת
ויקיימו את החלטותיהם דשנה העברה וההחלטות דשנה זו ,ויהי’ ריבוי
והצלחה בין בכמות בין באיכות.

מענה לשאלה בשיחת ש''פ בלק תשכ''ו

ב”ה,
כ”ק אדמו”ר שליט”א,
אבי שיחי’ בקשני להודיע שבעמוד ג’ מהשיחה שהכניס היום ,כשהמדובר
ע”ד אפר פרה שהו”ע דרשות בהגה”ה אחרי  )1ציין לחינוך מצוה שכ”ז
ששם כתוב שמצוה לעשות את הפרה ולשרפה,
זאב יחזקאל

המשך המענה מעבר לדף

˘יחו˙

ואי”ז שייך כלל לפרש”י )ולמדרש( שהמדבור במצות שעושים בעפר )ולא
בפרה ,אף שתכליתה האפר( ואין נעשית פעמים רבות ושייך למצות מי נדה
)שבחינוך שם( ,אלא – שכמדובר

נז
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בההתועדות אינה מצוה חיובית )וכן עפר סוטה( ] -נוסף על שבשתיהם -
המצוה והשם הוא ע"ש המים ולא העפר[.
מהיר

נח

נט

פ˙ח „בר

מכתב זה נשלח
מפערכטאלדסדארף
וניתן לראות בפינה
תמונה של הבית
נופש שבו שהה כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ
באותו עת

מכתב זה
חתם כ"ק
אדמו"ר
נשיא דורנו
בתורמזכיר-
באותיות
"מש"

מכ˙בים

מכתב זה
נשלח מפאריז
(כדמוכח
מהבולי דואר)
אבל נשלח
עם כתובת
לדואר חוזר
באטוואצק
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הגהות למכתב כללי דימי הסליחות תש"מ
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ב”ה ,ימי הסליחות ,ה’תש”מ
שנה השביעית ,שבת להשם
ברוקלין ,נ.י.

אל כל בני ובנות ישראל
בכל מקום שהם
ה’ עליהם יחיו

שלום רב וברכה!
אין די דאזיגע טעג פון פארשטארקטער און פולסטער צוגרייטונג
צו ראש-השנה –
וואס ראש-השנה איז ניט נאר דער אנהייב פון יאר ,נאר אויך די
“קאפ” פון יאר ,וואס באווירקט אלע טעג פון יאר און דעם גאנצן יאר,
מרשית השנה ועד אחרית שנה –
און ארויסגייענדיג פון – באגרינדעט אויף דעם כלל אז המעשה
עיקר – וואס מ’לערנט דערפון אפ בנוגע מעשה בפועל אין טאג-טעגלעכן
לעבן,
איז כדאי זיך אפצושטעלן אביסל ברייטער אויף איינע פון די
נקודות וואס איז דערמאנט געווארן בקיצור אין דעם פריערדיגען בריוו,
אין צוזאמענהאנג דערמיט וואס דער נייער יאר איז א שנת הקהל ,אין
איינקלאנג מיט דער כללות’דיגער מצוה ,אין דער צייט פון בית-המקדש,
ווען אז מ’האט פארזאמלט אלע אידן ,האנשים והנשים והטף ,אלס איין
קהל ,כדי צו מזרז זיין אידן אין מצוות און שטארקען זיי אין אמונה און
אידישקייט וכו’ ,ווי ארומגערעדט אין דעם דערמאנטן בריוו.
דער ענין פון איין קהל איז ,אז דאס איז ניט סתם א כינוס אדער אסיפה
אין צוגאב צו דעם וואס עס איז אן אסיפה ,א כינוס פון א צאל באזונדערע,
פארשידענע יחידים ,וועלכע קומען זיך צוזאמען פאר א באשטימטן
צוועק ,כדי מיט געמיינזאמע כוחות צו דערגרייכן א באשטימטן ציל ,וואס
דאמאלסט ,זעלבסטפארשטענדלעך ,קען אויפגעטאן ווערן פיל מער ווי
עס וואלט געווען דער סך-הכל פון זייער אויפטו ווען יעדער איינער פון זיי
נוצט אויס זיינע מעגלעכקייטן באזונדער –
ווי מ’זעט בפועל ,אז צוויי מענטשן צוזאמען הייבן אויף משא וואס

מכ˙בים

:::

ע‡

איז מער ווי צוויי מאל די וואג פון דעם וואס יעדערער קען אויפהייבן
אליין אז א מענטש הייבט אויף און טראגט דערנאך גרעסערע משא ווען א
צוויטער העלפט עם –
נאר דא קומט צו אַן עיקר זאך – א נייע מציאות ,פון א “קהל” ,וואס
טוט אויף זאכן וואס די יחידים – אלס יחידים – האבן דערצו גאר קיין
שייכות ניט –
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ווי באוואוסט די דוגמא אין דעם ,אז בשעת מ’האט געדארפט מאכן
א משכן פאר דער ג-טלעכער שכינה ,ושכנתי בתוכם ,האט מען געדארפט
האבן דערצו ( 13אדער  )15דרייצן )פופצען( פארשידענע זאכן ,זהב וכסף
ונחושת וכו’ וגו’ ,מיט דער באטייליגונג פון עס האבן זיך באטייליגט אנשים
ונשים און ווי חכמינו ז”ל זאגן ,אויך טף ,און קטנים ,און דערנאך חכמי-
לב ,און בצלאל ואהליאב ,און משה רבנו איבער אלעמען ,און נאר דורך
אלעמען ,און נאר דורך אלע צוזאמען (ויקהל משה את כל עדת בני ישראל)
האט מען געקענט מאכן ,צוזאמענשטעלן און אויפשטעלן א נייע מציאות,
א משכן ,ועשו לי מקדש ,וואס האט אויך געבראכט צו ושכנתי בתוכם –
אויך ושכנתי בתוך כל אחד ואחת ואחד.

עב

על דרך זה איז אין ”מקדש מעט” ,אין א בית הכנסת :ווען עס קומען
זיך צוזאמען צען אידן צו דאווענען מיט א מנין ,ווערט געשאפן א נייע
מציאות ,א ציבור ,איז אין צוגאב צו דעם וואס נאר דאן קען זיין א שליח
ציבור אלס פארשטייער און שליח פון דעם גאנצן ציבור און פון יעדן
איינעם פון זיי בפרט ,און וואס נאר בציבור קען מען זאגן קדיש ברכו און
קדושה וכו’ און דער אויבערשטער זאגט דאמאלסט :ונקדשתי בתוך בני
ישראל – מען זאגט קדיש ברכו קדושה וכו’ – ווערט אויך אן ענדערונג אין
יעדן איינעם פון דעם ציבור ,אז ער ווערט א חלק פון אן עדה קדושה .וואס
כל בי עשרה שכינתא שריא.
לציין לברכות כא ,ב .ירוש‘ שם פ”ו . .
זח”ג צג  . .מונה זה )אמירת קדושה( במנין מ”ע .וראה סהמ”צ להצ”צ
מצות אמירת קדושה
אזוי אויך אין צוזמענהאנג מיט דער ענין פון הקהל :עס האט
געדארפט זיין “בבוא כל ישראל” גו’ און דאן “תקרא את התורה הזאת נגד
כל ישראל באזניהם (מ’האט געלייענט און מ’האט דערהערט די תורה),
און דאן איז געווען אין אַן אופן פון הקהל את העם האנשים והנשים והטף

און עס האט זיך אויפגעטאן למען ישמעו ולמען ילמדו גו’ ובניהם גו’ – אז
מ’האט געפאלגט און מ’האט געלערנט מורא האבן פאר ג-ט צו היטן און
טאן אלע רייד פון דער דאזיגער תורה ,און אויך די קינדער וואס ווייסן (נאך)
ניט ,האבן געהערט און געלערנט מורא האבן פאר ג-ט .ווארום דער ענין
פון הקהל האט זיי אלעמען געמאכט פאר איין קהל און מ’איז געשטאנען
אין דער מדריגה פון ויחן שם ישראל נגד ההר – כאיש אחד בלב אחד,
און מ’האט מקבל געווען די תורה מפי הגבורה .הקהל האט זיי אלעמען
געמאכט פאר איין קהל און מען האט געהערט התורה הזאת ”כאילו . .
מפי הגבורה שומעה” ”כיום שניתנה בו בסיני” )ווי ער הערט איר פון דעם
אויבערשטען ,ווי אין דעם טאג ווען זי איז געגעבן געווארען בסיני( ,וואס
דאמאלס איז געווען ויחן שם ישראל נגד ההר – כאיש אחד בלב אחד.
:::

אויך דא ווערט אונטערשטראכן ,אז אין צוגאב צו דעם וואס אלע
אידן שטייען צוזאמען – פון די העכסטע צווישן זיי (ראשיכם) ביז דעם
פשוט שבפשוטים (וואסער-טרעגער) – און מ’פארבינדט זיך מיט דעם
אויבערשטן מיט אן אייביגען בונד (לעברך בברית ה’ אלקיך) ,איז איז דאס
ניט ווי איינצעלנע יחידים טוען עס ,נאר אין אן אופן פון כולכם ,ווי דער
אלטער רבי טייטשט אפ – לאחדים כאחד ,אז פון “אחדים” ווערט “אחד”.
ווי אחד בארץ .וואס דורכדעם קומט צו א נייע מציאות אין יעדן סוג פון
די צען סוגים וואס שטעלן צוזאמען דעם גאנצן פאלק (ווי אויסגערעכנט
אין פסוק) ,און אין זייער שליחות און אויפטו :די “ראשיכם” ,וואס בזמן
הבית זיינען די הויפט ראשיכם געווען די סנהדרי’ גדולה – איז יעדערער
פון זיי אן אנפירער פון גאנצן אידישן פאלק ,און זייערע באשלוסן האבן
א האפט פאר דעם גאנצן אידישן פאלק עד סוף כל הדורות; און דער
שואב מימיך ווערט דערהייבן אלס וואסער-צושטעלער פאר דעם גאנצן
אידישן פאלק ,פון דער קלענסטער שטיבל ,ביז צום כיור (האנדפאס) אין

מכ˙בים

ווי דערמאנט אין פריערדיגען בריוו ,איז אז כאטש די מצוה פון הקהל,
אין קאנקרעטן און פשוטן זין ,איז פארבונדן מיט דער צייט פון דעם בית-
המקדש ,איז זי אבער אקטועל אין רוחניות אומעטום און אין אלע צייטן.
און דא איז די פארבינדונג מיטן ספעציעל איז עס אונטער-שטראכען יעדן
יאר אין דער דאזיגער צייט ,וואס דעם שבת פאר ראש-השנה לייענט מען
שטענדיג די פרשה “אתם נצבים היום כולכם” גו’ ראשיכם שבטיכם גו’ עד
שואב מימיך”:

ע‚

משכן אין דער צייט פון משה רבנו ,און צום ים של שלמה וכו’ אין בית-
המקדש .און דאס איז אויך די נקודה פנימית פון ראש-השנה ,וואס דאן
שטייען אלע אידן ,פון אלע סוגים ,אלס איין גאנצער פאלק – יעדערער
פון זיי ווערט אַ טייל פון אַ קומה שלימה ,דעם גאנצען אידישען פאלק,
דורכגעדרונגען און פאראיינציקט מיט איין-און-דעם-זעלבן געדאנק
מקיים צו זיין דעם אויבערשטנ’ס בקשה “שתמליכוני עליכם” מכתיר זיין
)קרוינען( דעם אויבערשטען ,און מיט דעם זעלבן אינערלעכן וואונש ,אז
דער אויבערשטער זאל אננמען די הכתרה און זאל זיך אנטפלעקן אלס
“מלך ישראל” און (דורכדעם אויך אלס) “מלך כל הארץ”.
דאס איז אויך אנגעדייטעט אין דעם וואס ראש-השנה איז
אויסגעטיילט פון אנדערע ימים-טובים ,וועלכע זיינען פארבונדן מיט
מערערע ספעציעלע מצוות ,אבער מצוות היום בשופר ,וואס דאס איז די
פנימיות’דיגע מצוה וואס נעמט דורך אלע ענינים פון ראש-השנה.
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:::

ע„

דאס אויבנגעזאגטע איז שייך צו ראש-השנה יעדן יאר .הייאר קומט
צו נאך מער הדגשה אין דעם ,וויבאלד דאס איז ראש-השנה פון א שנת
הקהל ,ווען די פאראיינציקונג פון אלע אידן ווי איין קהל איז ספעציעל
אונטערשטראכן ,ווי דערקלערט אויבן; דעריבער קומט עס נאר נאך און
עס קומט נאך דער צוגרייטונג פון שנת השבע השמיטה ,שבת לה’ ,ווארום
וואס דעם גאנצן יאר פון שמיטה איז מען געשטאנען אין א תנועה פון אחדות
און פאראיינציקונג ,און דאס האט זיך אויסגעדריקט אין א קאנקרעטן און
איינדרוקספולן אופן :יעדער אייגנטימער פון א פעלד און וויינגארטן (און
ס’איז דאך געווען די צייט ווען אלע אידן זיינען געזעסן אויף זייערע לאנד,
)וואס בזמן בית המקדש איז דאס געוון די הויפט פרנסה פון אידן – “איש
תחת גפנו ותחת תאנתו”) האט זיך אפגעזאגט פון זיין פריוואטן אייגנטום
און האט עס איבערגעגעבן אין רשות פון דעם אמת’ן בעל-הבית ,וואס די
גאנצע ערד איז זיינע ,כי לי כל הארץ ,און ער גיט איבער די פעלדער און
וויינגערטנער אין רשות פון אלע אידן צוגלייך ,מיט די זעלביגע שייכות און
רעכט ,אריינצוגיין און נעמען וואס ער דארף פון אלץ וואס עס וואקסט אין
זיי במשך פון דעם גאנצן שמיטה-יאר .דעריבער איז דער יאר פון שמיטה
די ריכטיקע און פאסנדע הכנה צו דער מצוה פון הקהל ,און ביידע צוזאמען
לייגן אויך דעם יסוד פאר אלע ענינים וואס דארפן אויפגעטאן ווערן אין
טאג-טעגלעכן לעבן אין אלע קומענדיגע יארן.

:::
בריינגען ווייניגסטענס איין קאנקרעטן ביישפיל במעשה בפועל:
ווען געציילטע עטליכע אידן לעבן אין אַ שטעטל ,איז אין צוגאב וואס
כפשוט דארף זיין בא זיי דער לערנען תורה און מקיים זיין מצות בהידור
– דארפן זיי גלייך ווערן אַ קהל ,אויפשטעלן קהל אידישקייט :עס מוזען
אויפגעשטעלט ווערן מוסדות פון תורה חינוך ,עס מוז זיין אַ תורה מנהיג
)א רב( ,תורה-עסען )א שוחט( ,זעלבסטפערשטענדליך א תורה‘דיגער
משפחה לעבן )א מקוה( א.ז.וו.
:::
ויהי רצון ,אז קומענדיג פון דער קריאת התורה אין דער סדרה פון
דעם שבת סליחות אתם נצבים היום כולכם ,און אין דער סדרה וילך וואס
איז הייאר מחובר צו איר – הקהל את העם ,האנשים והנשים והטף ,זאל
יעדער איינער און איינע מיטנעמען מיט זיך די אויבנדעמאנטע נקודות –
אין דעם נייעם יאר הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,און אין אן
אופן אז זיי זאלן אראפקומען במעשה בפועל יעדן טאג און אלע טעג פון
דעם יאר.
און דער אויבערשטער ,שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים ,זאל
בענטשן אונזער גאנץ פאלק ישראל ,און יעדן איינעם און איינע פון אונז
בפרט ,צו קענען מקיים זיין די מצוות פון שמיטה און הקהל ניט נאר אין
רוחניות נאר טאקע כפשוטן ממש ,בגאולה האמתית והשלימה ע”י משיח
צדקנו ווען ס‘וועט זיין קהל גדול ישובו הנה ,אין דעם בית המקדש שיבנה
במקומו – און דאס אלץ במהרה בימינו ממש,

בכבוד ובברכה כפולה
לכתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
ולהצלחה בכל האמור
ברוחניות ובגשמיות
גם יחד

מכ˙בים

און עס זאל מקויים ווערן אויך שוין איצט ,נאך בזמן הגלות – ואנחנו
עמך וצאן מרעיתך ,נודה לך לעולם לדור ודור נספר תהילתך.

ע‰

ימי הסליחות :הי’ דוד יודע שעתיד ביהמ”ק להיות חרב והקרבנות יהיו
בטלים כו’ והי’ דוד מצטער על ישראל במה יהי’ כפרה לעונותיהם ואמר
הקב”ה לדוד כו’ יעמדו לפני יחד באגודה אחת ויתודו כו’ ויאמרו לפני סדר
סליחה ואני אענה אותם (תדא”ז ספכ”ג).
ימי הסליחות  . .טעג פון  . .צוגרייטונג צו ראש-השנה :פעולת ימים אלה
לאחרי העבודה בימי אלול הקודמים – ראה תורת הבעש”ט (כש”ט –
הוצאת קה”ת – הוספות אות יג .וש”נ).
שנה השביעית ,שבת להשם :בהר כה ,ד.
ראש-השנה  . .ניט נאר  . .אנהויב  . .נאר אויך “קאפ” פון יאר :ראה לקו”ת
תבוא מא ,ג .נצבים מז ,א .ר”ה נח ,א .עט”ר בתחלתו .ובכ”מ.
מרשית  . .שנה :עקב יא ,יב .מרשית (חסר א’ כתיב) אותיות מתשרי
(בעה”ט עה”פ .וראה אוה”ת סוכות ע’ א’תשנו).
המעשה הוא העיקר :אבות פ”א מי”ז.
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אין דעם פריערדיקן בריוו :דערב ש”ק ח”י אלול .ראה שם בארוכה.

עו

האנשים והנשים והטף :וילך לא ,יב .וראה לקוטי לוי”צ אגרות ע’ רמה
ואילך.
א מענטש הויבט אויף  . .א פיל גרעסערע משא ווען א צווייטער העלפט
אים :ראה סוטה לד ,א ובפרש”י (הובא גם בפרש”י עה”פ שלח יג ,כג).
ווי באוואוסט די דוגמא אין דעם :ראה ג”כ לקו”ש ח”ג ע’  930ואילך .ח”ו
ע’  217ואילך.
ושכנתי בתוכם :תרומה כה ,ח.
דרייצן :שהש”ר פ”ד ,יג .זח”ב קמח ,א .תנחומא תרומה ה .פרש”י ר”פ
תרומה.
נאר דורך אלע צוזאמען האט מען געקענט מאכן  . .א משכן :כי ע”י שבנ”י
נמצאים “כולנו כאחד” ולהעיר שע”י שבנ”י במצב ד”כולנו כאחד” עי”ז
דוקא אפשר להיות גילוי הוי’ אחד ,גילוי ושכנתי בתוכם במשכן עי”ז
בא ברכנו אבינו (ראה תניא פל”ב פ‘ לב) והרי ברכה עיקרית ה”ה ושכנתי
בתוכם .וראה ד”ה החלצו תרנ”ט.

ועשו לי מקדש :תרומה שם ,ח.
בתוך כל אחד ואחד :ראה של”ה סט ,א .ועוד .וראה סה”מ ה’תש”ח ע’ 132
ואילך.
“מקדש מעט”  . .בית הכנסת :מגילה כט ,א.
צען אידן  . .א נייע מציאות ,א ציבור :ראה צפע”נ כללים ע’ צבור .וש”נ.
וראה לקו”ש בהעלותך תשל”ז ס”י.
ונקדשתי בתוך בני ישראל  . .קדיש ברכו קדושה וכו’ :אמור כב ,לב .ברכות
כא ,ב .ירושלמי שם פ”ז ה”ג )ועיין בהשינוי מהבבלי( .ובזח”ב (צג ,א) מונה
זה (אמירת קדושה) במנין מ”ע .וראה סהמ”צ להצ”צ מצות אמירת קדושה.
כמדומה ישנו בס‘ הקדושה להרח”ו לברר ולציין
“בבוא . .תקרא  . .כל ישראל” :וילך שם ,יא.
“כאילו  . .שומעה” ”. .כיום . .בסיני” :רמב”ם הל’ חגיגה פ”ג ה”ו.
ויחן  . .אחד :יתרו יט ,ב ובפרש”י )ממכילתא שם ?(.
שבת פאר ראש השנה לייענט מען  . .נצבים :לקו”ת ר”פ נצבים .ע”פ וראה
תוד”ה קללות שבתו”כ תוספות – מגילה לא ,סע”ב .טושו”ע או”ח סתכ”ח
ס”ד .וראה כש”ט הוספות אות לא .וש”נ.
אתם נצבים . .מימיך  . .לעברך  . .אלקיך :נצבים כט ,ט-יא.
לאחדים כאחד :לקו”ת שם .וראה לקו”ש ח”ד ע’  1141ואילך.
מכתיר זיין  . .דעם אויבערשטן :ר”ה טז ,א .לד ,ב .וזהו תוכן ענין ר”ה,
כדמוכח מהבקשה בכל תפלות ר”ה (משא”כ זכרונות ושופרות) מלוך על
העולם ,והחתימה (וכן בקידוש) מלך על הארץ .ובפרש”י (במחזור וויטרי)
דאומרים המלך הקדוש (גם בערבית) לפי שאמר הקב”ה תמליכוני עליכם
בר”ה כדכתיב אני ה”א וסמיך לי’ בחודש הז’ .ולכן גם תק”ש ,שהיא מצות
היום (ר”ה כו ,ב)“ ,הענין הראשון” שבזה הוא ש”אנו ממליכין עלינו את
הבורא” (רס”ג – הובא באבודרהם בטעמי התקיעות) .ובפע”ח וסידור
האריז”ל ובכ”מ ,שכל עשי”ת הוא בנין המלכות .וראה המשך תרס”ו
בתחלתו .סה”מ תש”ג בתחלתו.

מכ˙בים

קומה שלימה :לקו”ת שם.

עז

“מלך ישראל” און (דורכדעם “ . .מלך כל הארץ” :ראה לקו”ת  .ד”ה חייב
אדם לברך תרל”ח ספ”ט ,פי”ג .ובכ”מ.
הקהל  . .נאך דער צוגרייטונג פון שנת השמיטה  . .געשטאנען אין א תנועה
פון אחדות :ראה כלי יקר עה”פ שם ,יג.
איש  . .תאנתו :מ”א ה ,ה .וכן לעת”ל – מיכה ד ,ד.
אפגעזאגט פון  . .אייגנטום און  . .איבערגעגעבן אין רשות פון  . .אמת’ן
בעל-הבית :ראה חינוך מצוה שכח :ככשיראה ממעשה האדם בכל ענין שנה
זו (דשמיטה) כאילו אין דבר מיוחד ברשותו רק שהכל ברשות אדון הכל.
וראה שם מצוה פד.
איבערגעגעבן אין רשות פון  . .אמת’ן בעל-הבית :ראה תורת הה”מ עה”פ
(בהר כט ,כ) וכי תאמר מה נאכל (או”ת להה”מ – הוצאת קהת – מב ,ג
ואילך).
ורא
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כי לי הארץ :ל’ הכתוב (בהר שם ,כג) בנוגע ליובל.

עח

שומע  . .ברחמים :סיום וחיתום ברכת שופרות .וראה טור או”ח סתקפ”א
(מירושלמי ר”ה פ”ג ה”ג) .וראה אגה”ת רפי”א (ק ,רע”א).
קהל גדול ישובו הנה :ירמי’ לא ,ח.
בית-המקדש שיבנה במקומו :רמב”ם הל’ מלכים ספי”א.
ואנחנו  . .תהלתך :תהלים עט ,יג.

מכ˙בים

הגהות על מכתב לכינוס נשי חב"ד

עט
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פ

די תורה לערנט אונז ,און דער בעל שם טוב האט דאס ספעציעל
אונטערשטראכן ,אז א איד דארף האלטן אפן די אויגן און אויערן
אויפצוכאפן יעדע ובפרט יעדע טיפערע הוראה אין עבודת השם ,און
שטייגען אין דעם אין כמות און אין איכות .אפילו זאכן און דערשיינונגען,
וועלכע ווערן געוויינלעך באטראכט אלס “נאטירלעכע” און טאג-טעגלעכע
פאסירונגען ,ברענגען אונז גאר נוצלעכע הוראות – אויב מ’טראכט זיך נאר
אריין אין דעם . .
די באדייטונג דערפון איז ,אז מי (“ווער” – דער נסתר“ ,באהאלטענער”,
“אומבאוואוסטער” באשעפער ,וואס קיין באשעפענער שכל קען אין דעם
ניט האבן דעם מינדסטן באגריף) . .
אבער באמת טוט אויף דער עיבור-יאר מער ווי דאס :דער עיבור-יאר
(מיט דעם צוגעקומענעם חודש) שטייגט אריבער דעם זון-יאר מיט א סך
מערער טעג .דאס דינט אלס השלמה (פארפאלקאמונג) ניט נאר פאר איין
פארגאנגענעם יאר ,נאר אויך פאר )נאך( צוויי; . .
און דאס ברענגט אראפ :יש שכר לפעולתך אין אן ענלעכן אופן. . ,

מכתב לר' אפרים יצחק יפה )אחיו של ר'
זלמן ע"ה יפה(

ב"ה ,כד' סיון תשנ"ג
ברוקלין ,נ.י.
הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' אפרים יצחק שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום .5/18
ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
ש .מ .סימפסאן
מזכיר

מכ˙בים

בברכה

פ‡

ב"ה .י"ד אייר
ה'תשט"ו .ברוקלין,
נ.י.
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כת"ר הרה"ג הרה"ח
וכו' וכו'

פב

מהררש"י שי'
שלום וברכה!
במענה על מברק* אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הבריק למר שזר שי' ,הודיעה
לנו האגנטורה הטלגרפית ,כי מצאו את דלת ביתו סגורה ,ובאשר הענין
תכוף מאד ונוגע לרבים ,אין לפני דרך אחרת כי אם לפנות לכת"ר – כדי
להיות בטוח בסדור דבר חשוב כזה  -אשר בטח ימחל על טרחתו וישתדל
שהמכתב המוסג"פ יגיע למר שזר שי' בהקדם האפשרי ,כי פתרון השאלה
תלוי' בזמן.
בבקשת סליחה והבעת תודה למפרע
ח.מ.א .חדקוב
*( במענה על מברק :הכוונה למברק שנשלח לו ו' אייר תשט"ו .והועתק במכתב רבינו
אליו מיום י"ג אייר תשט"ו (המכתב נדפס ב"צדיק למלך" (ברוקלין ,תשנ"ד) ח"ו ע' 69
ואילך).

ב"ה .כ"ד אייר ,ה'תשט"ו .ברוקלין נ.י.
כבוד הרה"ג הרה"ח וכו' וכו'
מהררש"י שי' זוין
שלום וברכה!
מוסג"פ העתקה ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מהיום למר געלמאן שי'.

בכל הכבוד
ח.מ.א .חדקוב

מכ˙בים

ובאם כת"ר יחשב אשר מר געלמאן לא יקפיד כשיראו העתקה זו גם להגביר
שי' הערצאג או לאחרים ,אשר כת"ר ימצא לנכון להראות להם זה ,הרשות
בידו לעשות כטוב בעיניו ,ות"ח למפרע

פ‚

פ‰

פ˙ח „בר

מענה לשאלת המניחים על שיחת ש”פ נשא תשכ”ו .נדפס לאח”ז בלקו”ש ח”ח ע’ 55
הערה  - 40עם הוספות וכו’.

פשיטא דבהקיפו עכו”ם את אר”י כו‘ אין בזה ההגבלות דארש אשה וגו‘.
ועוד שזהו עוד יותר ממלחמת מצוה .וק”ל.
ועיין שו”ע או”ח סו”ס שכט פס”ד מפורש.
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מהיר

פז

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

הגהות לאוה"ת בראשית )ח"א(

פח

לא קיצורים הדרוש עצמו ראה בראשית (כ”י הר”פ) ה’ .ה”פ הראשונים
לג ויאמר אלקים תדשא .שם מו.
לו ויעש אלקים שם לד .עם הוספה לבסוף
לז להבין מארז”ל .שם לט:
] 84ויאמר אלקים[ ישרצו :שם נ.
 87ויכולו השמים :שם עד
 138ותנח תיבה .שם רנז:
ע את השתי עד ס”פ נח שם רנא – רסג
עא והי’ בראותו  .שם רס:
עג ויחלק שם שיט  .בתוספות אות חית
 52ומלכי צדק – ס”פ לך .שם שדם.
 238רבי בנאה .שם רפח בשינוים ורשום עליו :קיץ תקע’’א שבת פ’ בלק.
קסא ולתוס’ ביאור שם רצב .

“

“

יום א’ פ’ פנחס

לסהמ”צ סוף מצות תפילין :בהביכל שאצל מהר”י הארוויץ וויניפעג
איתא:
חכמה שבנשמתו וד”ל והמ”י אלה מקצת
פו”ר.

ענין חהמ”צ . .
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נפלאות סודי תפלין וכאשר כתבתי במצות

פט
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ˆ

שעמד על זה וכותב שראה נוהגים לנענע בסופו* וסברתו לנענע בפעם
בהודו גו‘ הראשון.
ללקו”ת
*) ראה ספר המאמרים תש”ד ע’  59בהערה .ספר המנהגים ע’  67בהערה.

א) שאין לעשות את התניא בסדר מחדש ,כי בפשטות אז מען זעצט
איבער (כשמסדרים את התניא מחדש ,עם סדר חדש) בל ימלט
שלא יכנסו שגיאות חדשות .ולכן בשו״א לא לעשות סדר חדש.
ב) בהנוגע לנקודות ,לעשות עבורו העתק מהסיפור של הצ״צ עם החלום
שכ״ק אדה״ז אמר לו השקט״א בענין ס״ת שכתבו כדין אלא שהוסיפו
נקודות ,האם זה כשר וכו׳.
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המכ׳

להרה״ת

זלמן

שי׳

מכתב ששלח ״פינק גראפיקס״
בחודש שבט תשנ״ב להנהלת קה״ת,
אבל המכתב הגיע ישירות לכ״ק
אדמו״ר נשיא דורנו לפני שראו זאת.
דורנו
נשיא
אדמו״ר
כ״ק
להעביר
להריל״ג
הורה
חאנין ולענות לו עם ההוראת דלהלן:

ˆ‡

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

חשיבות לימוד ספר התניא במקום הדפסתו

ˆב

מדובר כמה פעמים שצ״ל לימוד תניא הנדפס במקומו שנדפס עכ״פ פעם
א׳
לכתבו שזוג׳ תי׳ והוא וכו׳  -זה כשנה שאינם שמחים וכו׳  -בחרו
דוקא בשנה שראו ורואים נסים גלוים ממש (אלא שטרחתה במסחר -
המבלבלה מלראות הנסים וכו׳!)
מצו״ב לצדקה במקומות שיבקר .אזכיר עה״צ
עוד מכ ופנ״נ

מענה ב’ כסלו תשי’’ט לרי’’א ע”ה מענה כ”ק אדמו’’ר נשיא דורנו לר’
לוי יצחק פריידין ע”ה בסיום חודש
עצת כ’’ק אד’’ש בנוגע לתלמיד
תשרי תשל”ז.
“שמשוטט במחשבתו וכו’ –
מהמועיל ביותר בזה  )1חברותא להלן חלקים ממכתבו של ר’ לוי
טובה )2 .שיהי’ לבו חפץ בלימודיו יצחק פריידין:
(ע’’י צירוף סיפור המענין ,פרס,
בס”ד
וכיו’’ב)”.
ב’ חשון תשל”ז



חולון באה”ק

מענה מכ’ סיון תשכ”ט לרשנ”ז
גורארי’ .חלק מהמענה נדפס
בחוברת צדי”ק למלך ח”ז ע’ ,217
ונדפס כאן לראשונה בשלימותו מיט מיין אנקומען צום ערשטן מאל
ע”פ העתקה:
קיין ברוקלין . .
אין באפשרותי כלל פירן כאו”א  . .און מיט די הילף פון ועד פון
מאנ”ש שי‘ פאַרן האנט – כאלו דארף אדער אפשר פון צא”ח וואלט
הי‘ פעוטות )בנוגע לפעילות איזו מען געקענט טאהן א גרויסן ופרצת.
שהיא וכיו”ב בזה( ובמילא אין
זה מתפקידה של המזכירות ג”כ ,איך בין אייער א שליח פון  2בתי
ואמרתי לפני כמה וכמה חדשים כנסת וואו איך דאוון און לערן 2
– שעל אנ”ש – באם ישנם כאלו מאל שבת און נאך פיר מאל אין
בברוקלין – לבחור ועד שיתעסק מיטן וואך ,די מתפללים האבן
בכל כיוצא בזה בפועל ובאופן געחתמ’עט אויף די קארטלען ,איך
מסודר ולהציע ביניהם .באם עד עתה האב מיטגעבראכט נאך בריוו פון
לא נמצא כאלו אין לי עצה אחרת פארשידענע . .
בשביל אלו הדרים בקראונהייטס  )4יהודה אטלאס
שעכ”פ ימצא אחד – יהי‘ לא ח”ו
להתבונן מה לעשות )ואיפה תמצא  )5דוד קעלער
המו”נ כך?( כ”א אך ורק לשאול  )6אביגדור וורשה
על כל דבר את אנשי סאטמאר
וקלוזענבורג מה היו עושים ואיך  )7נח מאזעס
נאך טאן זיי ויה”ר שיהי‘ בהצלחה.
 )8ישראל שווי



מענו˙ וכ˙י"˜

לכבוד קדושת אדמו”ר שליט”א
מליובאוויטש

ˆ‚

מקיף כל פעולות דחב”ד )בכל
 )9חיים חזן
העולם( ,ואז צריך לעכב הדפסתו
ארנאן
 )10יזהר
ָ
עד שיקבצו התמונות )עכ”פ –
אייב מען מעג בעטן אז זאל זיין אויף דוגמאות( מכאו”א מהן ,וזה יקח זמן
די דאלארן אייער חתימה וואלטן די ארוך ביותר ,צ”ל איש מהמזכירות
שיתמסר לזה וכו‘ משא”כ בתכנית
מענטשן זיך נאך מער געפרייט.
דעתה – שמלכתחילה מובן שמייצג
ל.י.פ .חלק בלבד וכו‘(2) .
מענה כ”ק אדמו”ר שליט”א:

על מה שכתב שבעזרת ועד כפר
חב”ד או צא”ח ניתן לארגן “א
גרויסן ופרצת”:
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כ”ק אדמו”ר שליט”א צירף את
המענה כללי-פרטי דעשרת ימי בנוגע לועד פון דארף אדער פון
צא”ח שייך להנהלות שלהם שעל
תשובה:
אתר )(3
“נת’ ות”ח.

ˆ„

ודבר בעתו –
בימים ד”המצאו” ו”היותו קרוב”

על רשימת המתפללים בשני בתי
הכנסת בחולון שבהם התפלל ולמד:

קירוב (התגלות) המאור אל הניצוץ .נת‘ ות”ח ואזכירם ,בל”נ עה”צ
ולכהנ”ל )(4
אזכיר עה”צ”.
וציין על זה מספר )(1
בנוגע למה שביקש דולרים
מכ”ק אדמו”ר שליט”א לחלקם
כנראה כתב הרלוי”צ במכתבו על להמתפללים הנ”ל:
תמונות שצילם ממוסדות חב”ד
שונים ,שרצה לצרף לאלבום מצו”ב )(5
התמונות מביקורו בחצרות קדשנו,
וע”ז כתב כ”ק אדמו”ר שליט”א:
בנוגע למה שביקש שכ”ק אדמו”ר
באם יכניסו תמונות דכל הנ”ל שליט”א יחתום על הדולרים:
שהאלבום
)מעל”ד( – פירושו
ַ
אין זה נהוג כלל )(6

שנהי‘ אצלהם ספק אם להמשיך

הנישואין ,וענה כ”ק אדמו‘‘ר נשיא
מענת כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו על דורנו בצעטל כי”ק:
שאלה בשיחת ש”פ נצו”י תשכ”ז
כנראה מהשאלות – לא “תפסו”
הנקודה :מבואר בכ”מ בדא”ח דכמה לכאו”א שיחי’
חילוקים באופן ההשגחה (אפילו כל הענינים הבלתי רצויים שכותבים
בבנ”י עצמם – וכש”כ לעכו”ם) עליהם – קורים בכו”כ נישואים
ואופן ההשגחה בעכו”ם – בנוגע בימים הראשונים (עד שמסתגלים
להלכה אין זה השגחה מעין דוגמא ומתרגלים זל”ז) והולכים ופוחתים
– מבואות המטונפות – ועפ”ז מובן ועד שמתבטלים כליל כשיש רצון
משנ”ת והסתרתי גו’ ומצאותו גו’ טוב משני הצדדים ,ועוד ועיקר
מצאוני גו’ .אלא שקשה – התינח – אינם בערך כלל לגבי גודל ערך
מציאות הנברא ,אבל הרי בכל דבר שלום בית בישראל דאיש ואשה זכו
ותנועה ישנו ניצוץ במציאות בפועל שכינה שורה ביניהם כהוראות חז”ל
שבו תלוי הקיום (ולכן אאפ”ל – בהתבוננותם בהנ”ל ובהנהגתם
שאי”ז מציאות בהלכה) וע”ז נת’ מתאימה להנ”ל בטח יראו תיכף
שהניצוץ שבפני’ – כביכול נעשה שיפור המצב וילך הלוך וטוב
נבלה ,והמקיף – אפ”ל (כי מחפש ויאריכו ביחד יו”ש טובות .אלא כדי
אני עדיין מ”מ ע”ז) שהוא כללי ,לזרז ההטבה ושתהי’ בנקל יותר וכו’
ובזה יומתק הא דלכ”ע יש השגחה כדאי שנוסף על ההתדברות ביניהם
בכללות המין (כמבואר במו”נ וכו’) .יבחרו מבני משפחותיהם או רב ידיד
ראה בס’ המפתחות מקומו (במאמר (או כל אלה יחד) שיתווכו ביניהם,
ידונו ויתייעצו ביחד ע”ד מקום
כ”ק מו”ח אדמו”ר)
דירתם ,פרטי הסתדרותם וכו’,
לשיטתי’ קשה יותר :למה נברא
מאין ליש (שזהו יותר מהשגחה ...אזכיר עה”צ.

ע”כ הגיע לידינו



מענה כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו
בשנת תש”מ ,לזוג צעיר מספר
שבועות אחרי חתונתם ,שכתבו
בעיות שונות בקשר לנשואיהם ,עד

מענו˙ וכ˙י"˜
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באופן הכי מוזר .ובאם אין הנ”ל
ב”ה
מחליף דירה בדירה ומבלי הוספה
ר”ח ניסן תשל”ו ,שעה  3לפנות
אפילו פרוטה אחת ומיד יפסיקו כל
בוקר
שקלא וטריא אתו בכל זה.
טלפון מכ”ק אד”ש בקשר ליתן כסף
ואם ימצא מי מאנ”ש שמסוגל
ל..
לעשות בזה – יעשו רק על ידי
דין תורה – שהתורה חסה על ממונם המשרדים ורק עם המשרד ידברו
של ישראל ,ופשוטה שאין לתת אף וכנזכר לעיל להפסיק כל קשר
פרוטה היפך הצדק והשו”ע ,ולערב עם הנ”ל( .ואם אין החילוף מיד)
הצמח-צדק בזה ,ולא יתנו אף ובוודאי יקיימו כל הנ”ל.
פרוטה אחת להנ”ל.
בהצ”צ כדאי לסמוך עליו .בוודאי
ולפלא גדול הקא סלקא דעתך .ועוד יודיעו תיכף ומיד – עוד קודם
לגזול ממונם של מוסדות רבותינו הש”ק סוף דבר.
נשיאנו – ולתת להנ”ל ,לא יאומן
כי יסופר .כנראה שכל אנ”ש שיחיו
שהתעסקו בזה עד עתה עסקו

ˆו

ˆז

פ˙ח „בר

יחידות לא' מהתמימים ,ט"ו כסלו ה'תשי"ג
נתן צעטל שנהי' בן כ"ב שנה ,וגם שאל באם יתחיל מיד ללמוד
שחיטת גסות ,או שקודם יגמור סמיכה.
כ"ק אד"ש ענה :באם זה באפשרי ,שיגמור ללמוד (את הסמיכה)
בניו יארק .ובנוגע לתיקון לחטא הידוע – יתן משהו לצדקה כל בוקר לפני
התפילה ,ושיחזור בע"פ משניות ותניא ,וברחוב יחשוב (ואמר ):לא בפה,
כי אז אנשים לא ידעו מה אתה אומר.
סדר של יום (יום ההולדת) :עליה לתורה ,לומר ספר תהלים ,לחזור
חלק ממאמר ולאומרו בשבת הבא.

דברים שנאמרו ביחידות לרי‘‘א
ב”ה .טבת ,תשט”ו.
בשנת תשט”ו לאחר שמחת תורה שדיבר כ”ק ע”ד לימודי חול שלא
ילמדו הילדים לימודי חול עד שנת ט’ יו”ד או י”ג ,ואמר ד”לולי דמסתפינא”
הייתי אומר עוד יותר .ואני שמעתי שהזכיר גם ילדות.

וענה כ”ק אד”ש שכל הטענות הם עצת היצר ואין חילוק בין ילדים
לילדות ,ובין ניו ָיארק ּ
לפיטסבורג ,וכו’ ,והוסיף בברכות לנחת חסידותי כו’

יחי„ו˙

 . .שי’ לא הי’ בניו ָיארק לאותו שמחת תורה ,והסתפק אם הדברים
שייכים ּ
לפיטסבורג .ע”כ שאלתי מאת כ”ק אד”ש ,א) אם הדיבורים הנ”ל
שייכים ּ
לפיטסבורג .ב) אם הם שייכים גם לנערות .ג) לכאורה לאחר זמן
שיצטרכו להכנס ללימודי חול יהי’ קשה יותר להתאים את הנערות לכתה
בגיל שלהם – כיון שמסתמא תהיינה הנערות מועטות שלא תלמדנה
לימודי חול; משא”כ הנערים יהיו יותר ,ממילא ימצא חברים להיות אתם
ולא יהי’ יחידי .ועוד ענין ד’ שאינני זוכר.

ˆט

מכל הילדים כו’.
אור ליום ב‘ ,כ‘‘ז מנחם אב תשט‘‘ו
בתוך הענינים שאלתי גם אודות בני שי’ שהוא עכשיו בן שש וחצי,
איך לסדר אותו בלימוד אחר הצהריים ,ואמרתי שלזה (לא ללמוד לימודי
חול) אולי שייכים עוד שנים .ואמר כ’’ק אד’’ש שבודאי עבור ג’ צריכים
דארף מען ניט איינגעוואוינען
ללמוד עמהם אחר הצהריים ,ווייל ַא קינד ַ
לבטל השעות ,וצריך להיות תחת דיציפלין אפילו הוא גרינגער דיציפלין,
טאהן ַאביסעל איז ניט גיפערליך .ולזה יכולים להשיג אחד
ואפילו ַא שטיף ָ
שאינו מומחה במלמדות ואפילו אשה ,ואפשר אפילו באחד מהתלמידים
ימצאו עוד הורים
הקשישים ,וזה מסתמא יהי’ לו לכבוד .ואמר ,אולי ָ
שיסכימו שבניהם לא ילמדו לימודי חול.
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בין הדיבורים אמר ג’’כ ,אולי אפשר להשיג אחד שיכולים להשפיע
עליו שירגיש גודל המצוה ,ואשר יכתבו שמו בקיר ,וכהנה כיבודים ,בכדי
אשר ילמוד עם הילדים (אולי דיבר זה בענין תמיכת מלמד).

˜

בתחילת הדיבורים אמר שצריכים רק לחזור על הישנות ולספר
מה’’טאלקס’’ או שמועסען או ’’טיטשערס גייד’’ ולזה אין צריכים
סיפורים
ָ
מומחה.

˜‡
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יומן מאחד התמימים תשי"ב
לכל אחד יש לו "א קליינע יש"
פעם ראיתי בבית א' שהאב למד עם ("יש" קטן).
בני משפחתו עין יעקב בין המנות
לחתן של ר' מענדל דייטש ]ר'
של הסעודה.
מ.ר[ :אם א' הוא חכם אז הוא נשאר
הכרתי בעל עגלה (וכן הכרתי נכד עם מום ,אסור לשכוח את הסיבה
של חסיד גדול) ,שתמיד הי' חוזר למה הגענו לאמריקא ,לא באנו רק
בע"פ
תניא
"מאכן א לעבן".
ברכבת.
עניתי
פעם
במה שהוא כעת
למתנגד אודות
ה"ה
עסוק,
גידול זקן ,אני
מנותק מהעולם
לא יודע אם
ומרומם בשעת
זה גם אצלך,
מעשה.
אצלנו,
אבל
ללא הזקן היינו
ר' גרונם אמר
ניזוקים ,ובדידי
שבחמשה עשר
הווא מום ...
בשבט יכולים
לאחל ש"המדות יושב מימין לשמאל :הרה"ח שלמה אהרן קזרנובסקי ,ר' שמואל לתלמיד חדש,
לעוויטין ,כ"ק אדמו"ר
נשי"דלייבל אלבסקי ,? ,? ,תקשיב! תשכח
יהיו יותר טובים" עומד מימין לשמאל :ר' לייבל ביסטריצקי ,ר'
מהצורה העבר
ר' זיסל פיקארסקי ,המשב"ק ר' מאיר הארליג
בגלל ש"צומח"
שלך ,אל תלמד
הוא מידות ,וביום זה אפשר לפעול
מהחבר'ה האחרים ,הם לא יהיו
שיהי' יותר פנימיות.
משפיעים( ,לחתן של דייטש):
יושבים :ימין ר' שמואל ר' משה ליב צריכים להכנס לרבי בתכיפות יותר,
ראדשטיין ,ולשמאלו הרב מאיר ולהתקרב ,זה דבר חשוב לא רק
אשכנזי ,ולפניו ר' זלמן דוכמאן ,לך אלא גם לילדים ,וסיפר סיפור
הרב שלמה אהרן קזרנובסקי ,ור' אודות א'.
אברהם פופאק.
לשלמה קארליבך :א ענדיק עסט
פעם ,כשאנשים היו מלבינים היו גראב אליין ,אבער גיט עסען די
יושבים ולומדים ,התייגעו על בעסטע פלייש ,אבל צריכים לחשוב
ירושלמי .תאווה של זקן יותר גרוע לבד ,עבודה העיקרית אצל חסידים
מתאווה של צעיר ,בגלל שהוא זהו קריאת שמע ,כי אז אף א' לא
(הזקן) רוצה כבוד ,ובפרט יונגע רואה .תו"ת הוא עמוד ,כעת זהו

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

נקודות מהתוועדות הרש"ל ]כנראה
מט''ו שבט תשי''ב[

תאוות.
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הזמן הכי מוכשר ל ,..אח"ז צריכים ורק בכה שיכירו אביו .משל ממים
להאיר (כמה מילים צריכם לברר) .רבים ,על א' שטבע ח"ו ובה בשעה
מצטער ע"ז שהלך לשחות.
פעם המלמדים של העירייה היו
מרוממים מכל אנשי העיירה.
משל בא' שהציל את המלך,
ואח"כ וחטא ,ורק אמר שיחליפו
ממכתב מתש"ה ,העיקר הוא
המלבושים שמצאו בהם כשמצא
לעשות טובה ליהודי.
את המלך.
ח"י אלול תשי"ב
בליובאוויטש ,התלמידים נהגו
בנוגע לההתוועדות של אדמו''ר להתפלל באריכות בר"ה.
שליט"א ,בהתחלה הרבי חשב שלא
מסביב ר' זלמן זעזמער האט
להתוועד ? שי' אמר שחסידים
מען ארום געשווירט ר"ה ,ארום
רוצים ,ואד''ש התוועד עד .12:40
געגייגען טיף אין טראכטען ,דאן
באמצע ההתוועדות אדמו''ר א גאס טרערן ,איינע פון די ווילדע
שליט"א שאל "וועלכע נסתרים בעל מוחין.
האבען נישט געזאגט לחיים?"
שמעתי מגעצל המגיד :איך זה נראה
(איזה נסתרים לא אמרו לחיים?).
כשמבקשים עבור מחילה ,ובאותו
לא הייתי מרוצה כשאדמו''ר
זמן שרים חזנות?!
שליט"א הכריז את שמי...
זמן ,אי אפשר להחזיר אף פעם.
כ"ה אלול )תשי"ב(
מה שאפשר לעשות בימים אלו
שמעתי מר' שמואל ,ששמע מר' "וויינלאך" ,ולזה צריכים ,יגיעה
שמואל גרונם נ"ע ששמע מרבו גדולה ומיוחדת ,כר' אלעזר בן
ששמע מבעל עגלה א' ,שלילה לפני דורדייא באמצע השנה.
ר"ה הוא לא יכל לישון ,והלך לשמוע
בכלל בחודש אלול הי' נהוג לא
סליחות מהרלוי"צ מבארדיטשוב.
לנסוע לאהל בליובאוויטש.
גם שמענו משלום על ענין
ער"ה תשי"ג
של תשובה ביו"ט ,ועל רלוי"צ
מבארדיטשוב שנפל עליו פחד אדמו''ר שליט"א אמר לאחר התרת
בשעה שהשמש דפק על חלונו נדרים "מען זאל דעם יאר אויך זאגן
לסליחות ,השמש נתברך בלהחזיר נוסח של שביעית" (=שהשנה נאמר
יהודי בתשובה.
גם את הנוסח של שביעית).
משל מבן מלך ששכח לשון המדינה,

‡
ב”ה ב’ פ’ בהר תשי”ד ברוקלין
כבוד הוריי היקרים יחיו.
שאלנו את כ”ק שליט”א להגביל זמן קשורי התנאים (השאלה הי’
ע”י הר’ חדקוב) וענה אשר יהי’ אחרי חג השבועות .ואודות יום פרטי ,איך
שנתרצה.

דאך ַא המשך צו
בתחילת ההתועדות דש”פ קדושים ,אמר :עס איז ָ
סעודת משיח דאחרון של פסח ָזאל מען ָאנהייבן מיטען אני מאמין .אחרי
דאך בשמחה,ובשעת
דארף מען ָ
הניגון אני מאמין אמר :גיין צו משיח’ן ַ
וואס ָזאל זיין
מען איז זיך מתבונן במעמדו ומצבו אליבא דנפשי’ ,איז פון ָ
טראכט זיך בקיום התומ”צ שעי”ז נמשכים
בא ַ
די שמחה ָאבער בשעת מען ַ
כל ההמשכות ,אלא שעכשיו הוא בהעלם אבל לעתיד יתגלה זה שהמשיכו
דאס איז איינע פון די נקודות פון
עכשיו בזמן הגלות ,מזה הוא השמחה .און ָ
דעם תוכן פנימי פון דעם ניגון ניע זשוריצי וכו’ .וניגנו הניגון ניע זשוריצי.
פארט
דאך ָ
ואח”כ אמר :פונדעסטוועגען ,דערוויילע אויפן וועג ,איז ָ
וואס דער צמאון גופא
ניטא ,איז די עצה אויף דעם דער צמאוןָ ,
גארנישט ָ
ָ
איז מרוה במדה .ידועה המאמר הבעש”ט כשאתה תופס במקצתו אתה
תופס בכולו .וצוה לנגן הניגון צמאה לך נפשי של רבינו הזקן( .הוא הניגון
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כעת בדבר ההתועדות דחג הפסח ,כבר כתבתי קצת מיד אחרי חג
הפסח .גם ההתועדות איז געווען זייער ַא גוטע ,אבל העיקר מה שהפליא
היא המאמר .ד”ה על שלשה דברים העולם עומד .המשך להמאמר דפסח.
בהשיחות שאחרי המאמר סיפר כ”ק אדמו”ר שליט”א א”ז חותנו אדמו”ר
נ”ע סיפר לו פעם ,שבעת שנולדה גיסתו ביקש מאביו כ”ק אדמו”ר נ”ע ַא
מתנה( ,או אפשר אשר אביו אמר לו בעצמו שרוצה לתת לו מתנה און ער
פאר ַא מתנה) שיאמר לו מאמר אחד איך שאמרו
וואס ַ
האט אויסגעקליבען ָ
ָ
אותו כל הרביים – מאדמו”ר הזקן וכו’ – כל אחד בסגנונו .ונתן לו אביו כ”ק
האט
אדמו”ר נ”ע המתנה .וסיים כ”ק אדמו”ר שליט”א :וועלכען מאמר ָ
קאן איך אייך ניט איבערגעבען.
דער רבי יעמולט ניט דערציילט במילא ָ
אמנם גם בהמאמר דפסח (תוכנו ביאור מאמר רז”ל אוא”ס למטה מטה עד
אין תכלית ולמעלה מעלה עד אין קץ) ישנו מכל הרביים (כ”ק שליט”א
האט אויסגערעכענט כל המאמרים מאדמו”ר הזקן עד אדמו”ר מהוריי”צ
ָ
נ”ע) איך שכל אחד ביאר ענין זה בסגנון אחר.

˜‰

געקאנט דעם ניגון,
האט ניט
ָ
מה שהדוד ר’ אברהם דוד מנגן אותו) .קיינער ָ
האט געלערנט דעם עולם
וניגן כ”ק שליט”א בעצמו הרבה פעמים און ָ
דעם עולם דעם ניגון( .אך ניגנו בשינוי קצת ממה שמנגן אברהם דוד).
ניטא ,איז די עצה – מרירות
אח”כ אמר :ווי איז ַאז קיין צמאון איז אויך
ָ
דאס
וואס ָ
והתעוררות רחמים רבים אויף דעם גופא ,אויף העדר הצמאוןָ .
דאוונען (ענין הצמאון)
איז תוכן הפנימי של הניגון עסן עסט זיך וכו’ ָאבער ַ
דאווענט זיך ניט ]חסר קצת[ ניגנו גם באחש”פ ,כ”ק שליט”א התחיל
ַ
בעצמו את הניגון ,ובכה במאד .בהפסק ב’ שיחות באמצע הניגון .אח”כ
אמרַ :אזוי ווי ַאלע ענינים הוא ע”י ההתקשרות לנשיאנו ע”י לימוד תורתו,
יאמר מאמר המשך להמאמר דאחש”פ ,שהוא מאמר של אדה”ז והנשיאים
פאר חסידות ָזאגט מען ַא
שאחריו .און ַאזוי ווי עס איז ַא ניגון ישן נושן ַאז ַ
ניגוןָ ,זאל מען ָזאגן ַא ניגון .אח”כ המאמר .אח”כ כמה שיחות( ,בתוכם גם
השיחה בענין המתנה והמאמר שכתבתי קודם).
פ”ש לכולם
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בנכם יואל

˜ו

ב
ב”ה ,כבוד הוריי היקרים יחיו ,שלום וברכה!
אחדשה”ט ,אני שולח מצורף הקונטרס שיצא לאור לחג השבועות.
השיחה שבתחילת ,כתבה כ”ק אדמו”ר שליט”א בעצמו (היינו שאין זה
הנחה שהגיה ,כ”א כתבה בעצמו) ,ובסגנון אחר קצת ממה שהי’ בע”פ.
ה מ א מ ר
העבר,
דשבת
התחיל כי תבואו
אל הארץ ושבתה.
וביאר מאמר הזהר
מפ’ יתרו ,אית מלך
לעילא וכהן משמש
תחותי’ אית מלך
לתתא וכהן משמש
תחותי’ דא מלאך
מיכאל כה”ר שהוא

מקריב נשמות של צדיקים ע”ג המזבח .בענין מלך לעילא יש ב’ פירושים:
א) שהוא מלכות דא”ק ,וכהן משמש תחותי’ היא חכמה דאצי’ ,היינו העלאת
מ”ן דסדר השתלשלות (כי חכמה היא ראשית ההשתלשלות) לבחי’ א”ק.
ב) מלך לעילא הוא בינה דאצי’ וכהן הוא בחי’ חסד דאצי’ ,שהוא העלאת
מ”ן של המדות לבחי’ ז”א .מלך לתתא היינו מל’ דאצי’ ומלאך מיכאל מעלה
עבודת הנשמות שלמטה לבחי’ מל’ דאצי’ .והנה בזהר פ’ ויחי אי’ שהשמוש
הוא ע”י לבושים ,שהם פרסאות ,ויש בחי’ הפרסא בכל ג’ מדרי’ הנ”ל.
בין למע’ מאצי’ ואצי’ ,כי ע”ס דאצי’ הם מציאות וע”ס הגנוזות הרי אין
מציאות לגנוזות (בענין אין מציאות לגנוזות הי’ אריכות אך אני ממהר) לכן
חיבורם הוא ע”י הפרסא בין מוחין ומדות ,כי מדות הם התרגשות וישות
עצמו ומוחין הוא התיישבות וביטול עצמו ,דא”א לעמוד על דבר חכמה כ”א
ע”י ביטול דוקא ,ומה שהחכם הוא בתוקף כפי שהשיג ,אי”ז מצד הישות
כ”א אדרבא מצד הביטול שלא יש בו שום מציאות כ”א החכמה בלבד ,לכן
חיבור המוחין והמדות הוא ע”י הפרסא .וכמו”כ אצי’ ובי”ע חיבורם הוא
ע”י הפרסא .והענין בעבודה ,הנה ע”י העבודה ברעו”ד שהוא האהבה דבכל
מאדך שלמעלה מהגבלה ,נמשך עי”ז הרצון שלמע’ מהשתל’ .ע”י אהוי”ר
וע”י התבוננות ,שהוא חיבור מוחין ומדות למטה ,עי”ז הוא ההמשכה דבינה
לז”א .ע”י העבודה דקב”ע הוא ההמשכה לבי”ע .אך להיות שזהו תכלית
הכוונה ,הנה בבי”ע דוקא נמשכים האורות שלמעלה מאצילות.
בנכם יואל

‚
הו”ר תשט”ו ברוקלין
שלום וברכה
כ”ק אדמו”ר שליט”א התועד בליל ה’ ,ליל ג’ דחוהמ”ס ,והרבה לבאר
מעלת ענין קבלת עול .יסוד הענין הי’ על ניסוך היין וניסוך המים ,דיין יש לו
טעם ,היינו עבודה ,דהשגה ,טעם ודעת ,ומים אין לו טעם כו’ והו”ע קב”ע.
וזהו שהצדוקים (שהודו ג”כ בתורה אלא שלא הודו למסורת חכמים ,היינו
שלא רצו להיות בביטול ,דכיון שהם לא הבינו לא הסכימו) הודו בניסוך
היין וחלקו על ניסוך המים .וכאשר חסר קב”ע ,הנה סוכ”ס חסר גם העבודה
שעפ”י טו”ד ,ולאידך גיסא ,מצד קב”ע ,הנה סוכ”ס זה מושג גם בהשגה.
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להוריי היקרים יחיו

˜ז

כתבתי רק נקודת הדברים בלבד ,אך נתבאר בזה הרבה פרטים ,גם
בעבודה ,וגם כמה מאמרי רז”ל .אך נקודת הענין הי’ – קבלת עול .הר”נ
קאכט זיך
שי’
רבראכט קצת בשמחת ביה”ש ,און ער ָ
פא ַ
האט ַ
נעמענאוו ָ
ָ
שטארק בזה שדיבר אדמו”ר שליט”א ,הדיבור בענין קב”ע מתאים לו.
ַ
בכלל איז קענטיק ַאז ער איז זייער זייער ַא חסידישער איד אף שיש כאלו
האלטען ניט פון אים כו’.
וואס ַ
ָ
גמר חתימה טובה
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בנכם יואל

˜ח

קטעי יומן אדר ראשון – תמוז ה‘תשכ”ב
יום ד‘ ,י”ז אדר ראשון תשכ”ב
קודם שנסעו קבוצת תלמידים
השלוחים לצרפת ]נסעו בעש”ק
י”ב אדר ראשון[ ,אמר רש’’ל
לאד”ש שיברך (?) אותם שהנסיעה
תהי’ בשמחה .ואמר אד”ש מרבין
בשמחה ,עכלה”ק( .הכוונה לא סתם
שמחה אלא גם ריבוי מרבין)

ועוד ...תוכן המאמר או עכ”פ
נקודה הוא שדוקא בנפרדים לוקחים
עצמות .ובהשיחה אמר להם שהם
יתנו גרוס לכל הישיבות בא”י,
וביחוד בהישיבות שלומדים דא”ח,
ושיהי’ להם הצלחה מופלגה אם
יעשו במסירה ונתינה בלימוד נגלה
ודא”ח וביחוד עבודת התפילה.

שמעתי שאד”ש ישלח להשלוחים
שנסעו ּ
לפ ַאריז  6תניא וגם 6
דאלער ומכתב .שמעתי שאד”ש
ָ
אמר עליהם “צו מיינע שלוחים אין
ּפ ַאריז”.

בהשיחה אמר להם שיעשו אחד
עכשיו על השולחן שחוזרים תמיד ,ממונה אחד או ב’ ושהם יכתבו מזמן
הבחורים יושבים וחוזרים המאמר לזמן לאד”ש.
וצועקים (מפני שהרי’’כ לא נכנס
ורק הבחורים בעצמם נכנסו ולכן התפללו מעריב עם אד”ש שעה
איז לעבעדיק) .עכשיו הם מסיימים  6:15ואח”כ יצא אד”ש ,ונסעו
המאמר ,ושומע אני שהם אומרים להאווירון שם רקדו כנהוג ,אבל אנו
שיהי’ והי’ עיניך רואות את מוריך לא חיכינו עד שהאווירון יסע מפני
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ממיטוואך
כשבאתי היום חזרה
ָ
שעה שמעתי שהבחורים שנוסעים
לא”י ת”ו חזרה הי’ אצל אד”ש.
נכנסו בשעה  1:45ואד”ש אמר
להם מאמר ד”ה אל יפטר אדם ,וגם
שיחה ,ואח”כ נתן לכ”א מהם בידו
דאלער ,וגם תניא
הק’ זילבערנע ָ
קטן ,וע”י הרב חדקוב נתן להם
 $ 50.00על הוצאות לכל אחד .יצאו
מחדר אד”ש בערך .2:45

˜ט
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שהי’ איזה קלקול עם “המאטער” בעת קריאת המן בן המדתא או
וחזרנו ל.770-
האגגי וכו’ ,להעיר מהמנהגים).

˜י

יום ג‘ ,ז‘ אדר שני תשכ”ב
בלילה התועדו כאן בכמה מקומות
ב” ”770ובמקומות אחרים כל
הי’ כאן לוי’ של א’ ,שמו הוא
הלילה.
“גרפול” ,הי’ מהעסקנים שהי’
עושה בעניני אד”ש הגם שלא הי’
יום ג‘ ,פורים תשכ”ב
כ”כ חסיד דוקא מחב”ד ,והלוי’ עבר
בבוקר התפלל אד”ש עם המנין עם
ליד  770ואד”ש יצא כרגיל.
טו”ת והמגילה הי’ כדאתמול.
יום ועש”ק ,יו”ד אדר שני תשכ”ב
מנחה התפללו כרגיל בשעה .3:15
בשבוע זה ,איני זוכר היום ,הי’ אצל אני לא הייתי שם אבל שמעתי
אד”ש (אם אני זוכר השם בדיוק) שבשעה שאד”ש יצא ממנחה אמר,
ּ
מה”פ ָא
בייגין ,הוא
ליטיקאנטען” הלשון אינם זוכרים אבל התוכן
ַ
דא”י ,והי’ אצל אד”ש על ערך שעה .הי’ “עס איז שוין באַלד נאָך חודש
אדר וואו איז די שמחה” ,הלשון
אד”ש נסע אל האוהל ביום ב’ ו’
אינו מדוייק כלל ,והתחילו לרקד,
אד”ש וביום ה’ (אתמול) ט’ אד”ש,
ובנתיים יצא אד”ש בעצמו עם
והיות שהרחי’’ק שי’ אינו מרגיש
מזונות ,והת’ אהרן ווייספיש הי’
טוב לקח אותו הת’ לייבל אלעווסקי
עומד סמוך להדלת ואד”ש נתן לו
בהקאר שלו אל האוהל ב’
שי’
ַ
המזונות והראה שיחלק זה ונכנס
הפעמים.
להיכל קדשו ,כמובן שברגעים לא
נשאר מזה כלום .אח”כ יצא אד”ש
יום ב‘ ,תענית אסתר תשכ”ב
עוד הפעם מהיכלו עם בקבוק חצי
בבוקר בעת אמירת סליחות גאַלען יין ונתן זה לא’ שיחלק זה,
כשהגיעו ל”רחמנא” התחיל אד”ש ורקדו משך זמן.
לנענע עם ראשו הק’ והתחילו
לנגן ,ואד”ש עשה עם ראשו על בערב קודם ההתוועדות המנהג
סימן שינגנו .אבינו מלכנו לא נגנו .הוא שאד”ש הולך למע’ אצל
במנחה קראו אד”ש למפטיר כרגיל .ה”רעבעצין” ויש שם עולם אלו
שאוכלים שם ביו”ט ,ועשה ברכה על
בלילה התפללו מעריב למטה מזונות ואמר לחיים .הי’ שם עולם
בביהמ”ד החדש ,ואצל ה”סטענדער” חוץ מהמסובים .ר’ שמואל לעוויטין
של אד”ש הי’ שולחן ושם שם אד”ש אמר לאד”ש אודות הפורים של
את המגילה שלו .בעת אמירת המן תר”פ שנדפס בתורת שלום ואמר
הי’ מכה עם רגלו על הקרקע (רק

אח”כ ירד אד”ש להיכלו ובשעה
 8:45נכנס לההתוועדות שהי’ עולם
גדול מכל המקומות מהרבה ישיבות
ועוד ,והתחילו עם ניגון שמח ואד”ש
עזר הרבה עם ידיו הק’ ,ואח”כ צוה
אד”ש שינגנו אבינו מלכנו.
השיחה הא’ הי’ אודות מעלת פורים
שלא יתבטל אפי’ לימוהמ”ש שאז
כל המועדים בטלים חוץ מפורים,
שהענין בזה הוא שההמשכה והגילוי
דפורים גבוה מההמשכה מימי החול
דלעתיד שבכלל זה גבוה מכל היו”ט
שלכן כולם יתבטלו משא”כ פורים
הוא גבוה מזה וזה יש גם עכשיו,
והגם שאין מרגישים זה מ”מ אין זה
מחליש הענין ,וע”ד הסיפור – כאן
הי’ מאמר המוסגר בצחוק ע”פ ק’,
ואמר שהרבי סיפר שפעם כשנסע
אדמו”ר נ”ע על דאַטשע דיבר עם
משכיל א’ שהוא הי’ טוען על ענין
נבואה ועל עניני אלוקות בכלל שהם
ענינים שאין יכולים להבינם ,והוא
המשכיל הי’ שומר תומ”צ אבל זה
פעל עליו גם על פועל ,והשיב לו

שיחה ב’ היתה אודות ענין חינוך
שעי”ז ממשיכים הענינים שזהו
וזכרם לא יסוף מזרעם שמחנכים
הילדים באופן שאפי’ כשיגדלו לא
יפסיקו מלקיים תומ”צ ,וזה ימשיך
משיח שאָט אָט קומט משיח,
והסימן על ימוהמ”ש הוא שיהי’
והשיב לב אבות על בנים שהבנים
יפעלו בהאבות ,וזה רואים עכשיו
במוחש שהבנים פועלים בהאבות
והם עושים אותם שומרי תומ”צ,
וזה הי’ ההנהגה דהנשיאים ביותר
ע”ז חינוך וכו’.
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ששם דיבר אדמו”ר נ”ע אודות
מעלת פורים ,ואמר אד”ש איבעראַל
רעדט זאַך די מעלה פון פורים וואו
רעדט זיך אַנדערש ,ורש”ל אמר
שוב שדיבר אודות יוכ”פ כ-פורים
וכו’ ,ואמר פון תו”א רעדט זיך שוין
וועגן פורים כ-פורים ,הי’ עוד איזה
דברים אחדים שרש”ל דיבר אבל
לא שמעתי .בנתיים נכנס אימו של
אד”ש ואד”ש עמד.

הרבי נ”ע כשנוסעים על דאַטשע יש
ג’ כוונות בזה ,הכוונה של הנוסעים
הוא שיתוסף כח בעניני תומ”צ,
ובעל עגלה כוונתו הוא שיהי’ לו
פרנסה לפרנס בניו ובני ביתו ,וכוונת
הסוסים שיוכלו לאכול ההאָבער,
וסיים צי דען ווייל די פערד ווייסן
ניט פון מלאכים זיינען די מלאכים
קיין מלאכים ניט .וכמו”כ הוא בכל
עניני תומ”צ הגם שאין הפערד
הנפה”ב מרגיש הענינים מ”מ אין
זה סותר להענין כמו שהוא .וסיים
עם תורת האריז”ל על והימים האלו
נזכרים ונעשים ע”י שנזכרים עם
חיות ולעבעדיקייט המתאים עי”ז
ונעשים ,והביא ג”כ תורת הבעש”ט
על הקורא למפרע לא יצא שאם
קורא א”ז כמו סיפור שהי’ מאות
שנים מקודם אז לא קיים המצוה
כדבעי ,אלא בכל שנה נמשכים
הענינים וכו’.

˜י‡

ס”ה הי’ י”ב שיחות ,ד’ לפני המאמר
וח’ אחרי המאמר .קודם המאמר
אחר שיחה ד’ צוה אד”ש שינגנו
כי בשמחה לצאת מהגבלת הגוף,
ואח”כ ציוה לנגן הבינוני ,ואח”כ הי’
המאמר ד”ה ויאמר משה אל יהושע
בחר לנו אנשים וגו’.
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אחר שיחה ו’ צוה
לנגן קול ביער,
ניגון מהר”ש,
ימין ה’.

˜יב

אחר שיחה ז’ הי’
המגבית ,וצוה
לנגן ופרצת “פון
אַלע זייטען”,
איני זוכר בודאי
אם זה הי’ הלשון
אבל הי’ עד”ז.
אחר שיחה ט’ צוה לנגן הקאַפּעליע
מאדמוה”א.
אחר שיחה י’ צוה לנגן עסן עסט זיך.
ואח”כ ביקש שימזגו לו ב’ כוסות יין
זה אחר זה ושתאם כולם ,ואח”כ
התחיל השיחה בעיניים סגורות –
רק ההתחלה הי’ עם עיניים סגורות
– והתחיל אם לא עכשיו אימתי
ומסתמא אלו שאינו לפי רוחם לא
המתינו עד שעה  ,1:30ודיבר אודות
ענין שהחטא דפורים הי’ שנהנו
מסעודתו של אותו רשע ,שעיקר
ההדגשה הי’ על מה שנהנו לא כ”כ
שאר הענינים אלא למה נהנו ,וביאר
זה שכמו”כ רואים כשבא למינוי

חינוך אז בשעה שילד יש לו 100
על ענגליש אז עושים טומל מזה,
ואם יודע הסיפור ד”שייקספיר” און
ַאן אַנדער שיכור אַ גוי עושים מזה
טומל בהצייטונגען וכו’ ,משא”כ
אם ילד יודע מאה דפים גמ’ בע”פ
אין עושים מזה שום דבר .והמשיך
ממילא אם
צ ר י כ י ם
ל ל מ ו ד
הלימודים
אלו ממילא,
אבל למה יש
הנאה ,זה הי’
לשונו הק’
“ פ אַ ר ו ו אָ ס
מען
האָט
הנאה” ,וחזר
כמה
זה
פעמים און האָט זיך זייער געקאָכט
בכל השיחה הזה.
אח”כ הי’ הניגון צמאה ,ד’ בבות
לאדמוה”ז ,ועוד שיחה י”א אודות
יהודי רוסיא – מס”נ ,ואח”ז ניגנו
הושיעה ואד”ש יצא עם זה הניגון.
הסיום הי’ בשעה .2:30
יום ד‘ ,שושן פורים תשכ”ב
השעה עכשיו השעה עכשיו 1:45
 AMואני הולך על שבוע זה
באַגלייטען והיחידות נגמר עכשיו,
הי’ אצל אד”ש איזה סטודענטס
שזלמן שעכטער הביאם על פורים.
יום ש”ק ,ח”י אדר שני תשכ”ב

יום ועש”ק ,ב‘ ניסן תשכ”ב

יום א‘ ,ד‘ ניסן תשכ”ב
לפנות ערב יצא אדמו”ר שליט”א
לשאוב מים שלנו כרגיל ,עבור
המצות שאפו למחרת בשביל כפר
חב”ד ובית הרב .הסדר דמים שלנו
הי’ כרגיל שקודם שפך אד”ש איזה
לה”גאלען” ושטף
כלים עם מים
ַ
הגאַלען ,ואח”כ מלא הכלי עם
לה”גאלען”,
מים ג’ פעמים ושפכו
ַ
ואד”ש חזר להיכל קדשו .ואח”כ
כרגיל כ”א נותן שם מים ומנגנים
א-לי אתה ומרקדים וכו’.

היום הי’ אד”ש על האוהל נוסף
על ער”ח ]חסר קצת[ עד כדי כך
שבאמצע חזרת הש”ץ לקח המעות
מכיסו והי’ אוחז זה בידו הק’ עד
אחרי התפילה ,ונסע במהירות עם
הקאר מסתמא נסע אז להמקוה.
ַ
בשעת שהי’ אדמו”ר שליט”א על
האוהל הביאו לו שם הספר החדש
של קונטרסים שיצא עכשיו בדפוס
מהמרכז ,ושם יש כל הקונטרסים
הישנים מא’ – עד כ”ב שנדפסו
בלילה הייתי בהבעקערי להכין
בווארשע ועוד מקומות ,שלא הי’
ַ
הענינים עבור האפי’ ,ובאמצע אמרו
בנמצא .בקרוב יצא עוד כרך ב’ עד
לי שהרב חדקוב צלצל ושאל בשם
קונטרס מ”ג.
אד”ש אם הכל הוא בסדר ואם יש
ג”כ יצא מסתמא בדפוס הליקוטי כל ההידורים וכו’.
שיחות על י”א ניסן ,הבחורים
מוצאי יום הבהיר י”א ניסן תשכ”ב
הי’ עובדים כאן הרבה על המראי
מקומות וכו’ שיהי’ מוכן לדפוס על אד”ש נסע על האוהל ,נסע בערך
י”א ניסן.
 12:30וחזר בשעה  5:40והתפללו
מנחה אח”כ .אומרים שאד”ש לקח
בשבוע זה הי’ על יחידות א’ ,שמו
עימו על האוהל המעות שנתנו לו
הוא טווערסקי ,אבי המשפחה הוא
על י”א ניסן (קרן השישים).
ה’’מילוואקי רבי’’ ויש לו איזה
בנים וזה שאני מדבר אודותיו דר כ”ק נכנס להתוועדות בערך 8:30
ּ
בפיטסבורג ויש לו מעט שייכות עם הסידור וגם הליקוטי שיחות
כאן .עכ”פ כשהי’ על יחידות (כ”ז בידו הק’ (הלקוטי שיחות יצא ביחד
ביכלאך קונטרסים הראשונים
איני יודע בדיוק) אמר לו אד”ש עם ב’
ַ
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לא הי’ התוועדות ולא הי’ שום דבר
מיוחד על ש”ק זה ,רק שבשעת
מפטיר הי’ אדמו”ר שליט”א בוכה
הרבה ,והי’ קשה לו אפי’ לומר
התיבות .גם בהברכות שלאחרי’
אמר בקול בכי’.

שיעשה איזה דבר וענה אם זה יהי’
ע”פ הדיבור אז יעשה זה ,ואמר
“וואס ווילסטו עס ָזאל
לו אד”ש ָ
רא ּפ קומען ַא מלאך פון הימל מיט
ַא ָ
פליגלאך און דיר ָזאגן”.
ַ

˜י‚
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מא’ עד מ”ג ,שיחה לשוחטים אח”כ הי’ שיחה ,ונתן תודה עבור כל
משמח”ת(?) פ”ט ,מאמר וידבר הברכות שנתנו לו ,וביאר המאמר
וגו’ אחרי מות וגו’ מ”ט ,ובקרוב שכל המברך מתברך.
יצא תנועת ההשכלה ב”ענגליש”
אח”כ הי’ עוד שיחה אודות ענין
על י”ג ניסן) ,וזה שאחז בידו הוא
תוהו ותיקון שנתדבר בהמאמר,
ספר מיוחד שעשו עבור אד”ש עם
ושזה תלוי בהנשים שהם לא יבלבלו
קאווער ע”ז.
אותיות
מ”גאלד” והי’ ָ
ָ
מלימוד וכו’.
השיחה הא’ התחיל עם ענין כל
אח”כ הי’ מאמר ב’ בלא ניגון ד”ה
הנשמה תהלל י-ה ממדרש על כל
גדול העונה אמן יותר מן המברך ,וזה
נשימה ונשימה צריכים להודות
הי’ כעין תודה על הברכות שנתנו לו
וקישר זה עם ענין יום הולדת,
ועל המעות (קרן השישים) ,והתוכן
והביא מגמרא אודות יום הולדת
הי’ שאמן ממשיך מלמע’ יותר מן
השישים ענין ר’ יוסף עביד יומא
המברך.
טבא לרבנן בשעה שנתמלאו שיתין
שנין לו ,אח”כ ביאר שזה שייך רק אחר המאמר הי’ עוד שיחה אודות
לרבנן משא”כ כשעושים סיום אז ענין לימוד התורה בלי הגבלות אפי’
זה שייך לכ”א (בכלל זה רק נקודות אחר החתונה (שכבר דיבר אודות זה
דנקודות).
פעם) ב’ וג’ שנים ,אח”כ עד כשיהי’
לו הרבה בנים.
רמאטערן דעם
פא ַ
ואמר איך וויל ניט ַ
עולם ,ונגנו ,ואח”כ אמר הסיום על שכחתי איפוא הי’ זה אבל צוה
פסחים ,ענין פדיון הבן סוף פסחים ,לנגן והריקותי לכם ברכה וסייע
פלפול בנגלה ,ואח”כ ביאר ענין זה עם ידיו הקדושים הרבה ,ובאמצע
עפ”י חסידות ,ענין פדיון הבן ,אב הפסיק ואמר שהברכה יהי’ גם
פודה בנו ,ענין משיח .והאריך בזה לאלו שלא הי’ יכולים לכתוב,
וזה הי’ עם בכיות גדולות לפי”ע היינו אלו שנמצאים ברוסיא וגם
(והי’ מעט ע”ד שמח”ת כשדיבר אלו שנמצאים במקומות אחרים
אודות יהודי רוסיא) ובאמצע הי’ סמוכות לה? וכפר חב”ד ,והמשיך
מקנח הדמעות עם השרוול של לנגן זמן רב.
הקא ּפ ָאטע.
ַ
בסוף הי’ שיחה קטן אודות
אח”כ הי’ מאמר ד”ה וידבר הוי’ וגו’ שישתדלו אודות מצה שמורה,
אחרי מות וגו’ אודות תוהו ותיקון ,ולסוף ההתוועדות התחיל לנגן
מעלות ר’ עקיבא שנכנס ויצא בעצמו אני מאמין ונגנו זמן רב ויצא
בשלום.
עם זה הניגון.

כמובן שכל מה שכתבתי כאן והזכיר זה כ”פ בההתוועדות.
מהשיחות ומאמר הוא רק נקודות
שמעתי היום בלילה מר’ זלמן
דנקודות ,ולכן אכתוב עוד איזה
דוכמאן ששמע זה מהרבנית אם
ַ
ענינים שהי’ מיוחדים (כוונתי
המלכות היום :שכשהי’ אד”ש בן
שאצלי הי’ זה נראה בולט שלא
שתי שנים כבר שאל הד’ קושיות.
כרגיל):
יום ב‘ ,י”ב ניסן תשכ”ב
ראשית בסוף שיחה ב’ כשדיבר
אודות ענין משיח פדיון הבן אב עכשיו הוא י”ב ניסן שעה  3:45עוד
פודה בנו ,דיבר שכבר עברו הרבה לא התפללו מנחה שאחד הוא אצל
שנים משעה שאמרו שכבר נגמר כל אד”ש ,הוא שם בערך שעה ומחצה,
העבודה וצריכים רק אָפּרייניגען די איני יודע מי זה אבל עוד לא יצא
קנעפּלאַך ,והמשיך שכבר כלו כל מאד”ש ומחכים על אד”ש למנחה.
הקיצים וכמו”כ חבלי משיח כבר הי’
ליל א‘ דחג הפסח תשכ”ב
די וכביכול יותר מדאי ,ודיבר אודות
משיח נשמה בגוף וכו’ וכ”ז הי’ עם הברכה שנתן אד”ש ב 676קודם
בכיות (כמו שכתבתי קודם).
הסדר הי’ ס’זאָל זיין ַא פרייליכער
ג”כ בהסיום שאל קושיא ואמר פסח ,ואחר כך יצאו ברכוש גדול סיי
שהצל”ח מתרץ זה אבל “במחילת ברוחניות סיי בגשמיות ,פני קדשו
כבוד תורתו” אין יכולים לומר כן ,הי’ בשמחה בשעה שהי’ בהישיבה
אז.
ואד”ש האָט אים אָפּגעשלאָגן.
איזה פעמים בההתועדות הזכיר
התניא בהמאמר ובשיחה ואמר כרגיל בא הרב יאליס מפילאדעלפי’
“בספר תניא קדישא”.
לאד”ש (יום הברית) ,ובראשונה
ג”כ בהשיחה הביא מש”כ בתניא הי’ אד”ש מדבר בהביהכ”נ ,אבל
פ”ד ומשם נסעה וירדה בסתר בשנה האחרון אמר אד”ש שאינו
המדריגות וכו’ בכדי שכל נפש ורוח אוהב בלתי סדר וקרא אותו לחדרו.
תוכל להבינם וכו’ ,כשהזכיר “שכל וכמו”כ הי’ עכשיו שהוא הלך לאד”ש
נפש” אמר תיבת שכל בקול רם באמצע הקדיש דרבנן האחרון
ובדגש “עס האָט אָפּ געקלונגען" .וביקש שאד”ש ידבר בביהכ”נ ולא
ּ
שטופעניש ,ואד”ש לא ענה
יהא
בכלל בהתועדות הי’ שמח ,וכמה אותו ורק הראה לו על העולם ולקחו
שאני זוכר לא הי’ פעם שדיבר כ”כ והלך עמו לחדרו ,והי’ שם בערך ג’
אודות עצמו למשל יום הולדת שלו רבעי שעה.
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יום א‘ ,ח”י ניסן תשכ”ב
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אח”כ סיפר דבר א’ ,שאד”ש נתן
ביאור על מה שדיבר בי”א ניסן
אודות הגמרא שר’ יוסף עביד
סעודה כי מטא לשיתין שנין ואמר
לו אביי נהי דנפיק מר מכרת דשנים
מכרת דיומי מי נפיק (הגמ’ הוא
בסוף מועד קטן כ”ח ע”א עיי”ש),
וענה לו נקוט מיהו פלגא בידך
(עיי”ש) ,וביאר אד”ש שענין פלגא
הוא כמו פלג גופא (איש ואשה כ”א
מהם הם פלג גופא) ,וענין שנים
קאי על מלכות ,וענין יומי קאי על
ז”א ,והיות שכל הגדול מחברו יצרו
גדול הימנו ,ור”י הי’ לו עלי’ מז”א
למל’ וזהו שאמר לו נהי דנפיק מר
מכרת דיומי ממל’ (פי’ מהעבודה
דמל’) אבל מכרת דשנים מי נפק
(מהעבודה דז”א) ,שכל הגדול יצרו
גדול כנ”ל וזהו שענה לו ר’ יוסף
נקוט מיהו פלגא בידך פלגא מלשון
פלג גופא היינו מל’ ,וזהו מיהו נקוט
וכו’.

אמונה ואמר אד”ש ג”כ כנ”ל וואָס
עפּעס צו גענומען ,ואמר אד”ש די
פּוילישע זאָגן אַז הושיעה איז א
פּוילישע ניגון זאָל מען דאָס מאַכן
ַא חב”ד’סקע ניגון ,ונגנו הניגון.
ש”ק מברכים אייר תשכ”ב
אחר ההתועדות כשיצא אד”ש פגש
בר”ש לעוויטין ואמר רש”ל לאד”ש
שלא חשב שאד”ש יצא עכשיו,
ואמר לו אד”ש אָט אַזוי וועט קומען
משיח מען וועט אַזוי ריידן און
פּלוצלונג וועט משיח קומען.
בכלל בהתועדות האחרונים ,אחרון
ש”פ בפרט ,דיבר הרבה אודות
משיח.
יום ה‘ ,ו‘ אייר תשכ”ב

היום הי’ לי עלי’ במנין אד”ש והב”ק
הי’ ר’’ד ראַסקין כרגיל .ובקריאה
במקום ואמרת אליהם טעה וקרא
ואמרת אליו ואד”ש תיקן אותו
יום ד‘ ,שביעי של פסח תשכ”ב
בעצמו אליהם ,זה הפעם הראשונה
אחר התהלוכה כשחזרו אמר אד”ש שאני שומע ,וכמו”כ שמעתי
(למע’ בהסעודה) מסתמא יכבדו מאחרים שאד”ש תיקן בעצמו.
אלו שהלכו על התהלוכה בניגון ונגנו מדברים כאן שמסתמא יהי’
נאפליון מארש ,ואח”כ אמר ,זה הי’ התוועדות בל”ג בעומר ,מפני
בהמשך למה שדברו קודם אודות הפּליין מענגלאַנד עם ל”ג בעומר
פולין וחב”ד שא’ אמר שפולין ביחד.
לקחו ענין ריח ,ואמר אד”ש (זה
יום ה‘ ,י”ג אייר תשכ”ב
אינו בדיוק מפני שלא שמעתי טוב
אבל בערך) וואָס עפּעס צו גענומען אשתקד הי’ מאמר בבוקר בי”ג אייר
(הכוונה שלא רק הם לקחו זה) פ’ קדושים ,אבל בשנה הזה לא חל
וגם אמר א’ שהם פולין לקחו ענין בש”ק .אבל כ”ק אדמו”ר שליט”א
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אמר קדיש בכל התפילות וגם אמר שם ס”ה הי’ בערך מנין .בשחרית
אמר קדיש ,מאחר הקריאה שאמר
משניות.
חצי קדיש והי’ אוחז עם ב’ ידיו הק’
בבוקר בא ל 770-בשעה 7:10
על הע”ח ,ואמר כל הקדישים עד
ופגש בהת’ לימא מינקאוויטש שי’
אחר התפילה .וכמו”כ במנחה.
ואמר לו שיצלצל בהמקוה ,ושאל
יום ג‘ ,ל”ג בעומר תשכ”ב
הנ”ל מאד”ש מה השם שיוכל
ב”אינפארמיישין” וענה אד”ש
ָ
ביום ל”ג בעומר לא ידעו עוד אם
 RITVALARIMושאלו אד”ש מה
יתועד אד”ש או לא ,ואד”ש מסר
צריכים ע”ז ניקולס דיימס ,וענה או
שאם יבואו קודם השקיעה יהי’
ב’ ניקולס או דיים ,וחיפש אד”ש
התועדותּ .
הפליין הי’ צריך לבוא
בכיסו ולא מצא ואמר הנ”ל שיש לו
בשעה  5בערך אבל נתאחר ,ואחר
בהזאל מקודם
מעות .אד”ש נכנס
ַ
תפי’ מנחה שהי’ מאוחר מפני
והביט על כל הספסלים ולא הי’ שם
שאד”ש נסע על האוהל ,נסענו
רק הנ”ל .אח”כ
כשהנ”ל הי’ עומד
הטעלעפאן
אצל
ָ
יצא אד”ש מחדרו
בההאל
ועמד
ָ
סמוך להמעלית
ושאל להנ”ל אם
יודע מה לשאול,
ואמר אם יש
מקוה ,ואמר אד”ש
שישאל אם יש
מקוה ,ואם יכולים
לבוא ,ומי שרוצה
לבוא .ונכנס לחדרו
והנ”ל אחר שצלצל
שאלאש
נכנס לחדר אד”ש
לשדה התעופה ,ושם שמעתי שיש
שהדלת הי’ פתוח ואמר לאד”ש
סברא שאד”ש יתחיל להתועד עוד
שבעוד  15מינוט יוכל לבוא ,ואד”ש
מקודם שיבואו האורחים ,ולקחנו
דאנק .בשעה 7:35
אמר ַא גרויסען ַ
קאר וחזרנו במהירות ובאנו כאן
ַ
בהזאל וגם
יצא אד”ש מחדרו והביט
ַ
איזה רגעים אחר שאד”ש נכנס.
ההאל לחדר ב’ והביט גם
הלך דרך ָ
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אד”ש נכנס בשעה  8:10זמן סדר לימוד דא”ח למתחילים
השקיעה ,ושמעתי אז שאד”ש אמר מבוגרים
קודם להר’ חדקוב שיתועדוָ ,זאלן
בתניא ח”ג – ח”ב – ח”א
זיי ָאנקומען אין ַא ל”ג בעומר’דיקען
פארברענגן.
ַ
קונטרס ומעין

˜יח

תוכן השיחות הי’ אודות רשב”י דרמ”צ הדרושים הבלתי ארוכים
ומעלתו ,ומ”מ האָט ער זיך אַראָפּ בכמותם.
געלאָזן בעולם ,ב’ ענינים הפכים
ימי דחג השבועות תשכ”ב
יחוד מעלה ומטה .שההוראה הוא
ג”כ לנו שצריכים לפעול בעולם ליל א’ דשבועות בשעה  3כרגיל הי’
מבלי להביט על מעלתו .גם דיבר מאמר ד”ה צאינה וראינה ,המאמר
אודות ענין אחדות הנה מה טוב וכו’ שהה  35מינוט.
ושזה ממשיך כל הברכות.
בכל התפילות דהחג נגנו אתה
גם אמר מאמר בתוך שיחה אודות בחרתנו ואד”ש הי’ מסייע עם
הסיפור שרשב”י הביא מטר ע”י ידיו הקדושים .גם נגנו בב’ הימים
תורה ,וביאר זה שהגם בכלל מצינו האדרת והאמונה וביום הב’ עזר
שלהמשיך מטר הוא ע”י תפי’ אבל הרבה עם ידיו הק’.
ע”י תורה ממשיכים עוד למע’
מהשתלשלות ואז ההמשכה אינו יום א’ הלכו כרגיל על התהלוכה
לפי”ע האתדל”ת .גם דיבר אודות בבאָראָ-פּאַרק ובאיסט נ.י .וכשחזרו
שאצל אדמוה”א הי’ ל”ג בעומר לא עלו למע’ מפני שבשבת מברכים
מהיו”ט המצוינים מה שכתוב בהיום דיבר אד”ש בהתוועדות שלא יעלו
יום ,וביאר השייכות לרשב”י שאצל עוד למע’ בקומה שני’ אלא אם כבר
שניהם הי’ ההסתלקות כשאמרו למדו בנגלה ובדא”ח ובכל דרכיך
וכו’ ,ואמר אז שהדלת יהי’ פתוח
“חיים”.
והקונץ יהי’ שמ”מ בל ילכו ,ואם ילך
יום ה‘ ,כ‘ אייר תשכ”ב
מי שהוא אז ישאלו אותו אם הוא
במנחה בחזרת הש”ץ הי’ אד”ש כדבעי בנגלה בדא”ח ובכל דרכיך,
מביט בפרקי אבות כמדומה לי שהי’ ואם לא וועט זאַך ניט לוינען ניט
פאַר עם און ניט פאַר מיר.
פרק ה’.
הי’ יחידות עד שעה  5בבוקר.
מענה כ”ק אד”ש לב”ב:

עכ”פ כשחזרו מהתהלוכה חיכו
למטה ונגנו ורקדו עד שסיימו
לאכול ,השעה הי’ כבר בערך ,11:30
ואד”ש ירד מהטרעפּ והי’ מחכים

כמו”כ על ההתוועדות ביום ב’ הי’
בשמחה גדולה .כשדיבר אודות
ענין ופרצת ב’ ענינים בתומכי תורה
שיתנו למע’ מכל הגבלות דשכל
ואפי’ למע’ מזה ,דיבר אז אודות
הבנינים בענגלאנד ובא”י ,והשביח
מאד ר’ זעליג סלונים (לא הזכיר
שמו) אבל אמר מסתמא וועט עם
ניט צוקומען קיין ישות ס’איז דאָך
דאָ כמה מנינים מישראל ,ואמר
איין איינציקער האָט זאַך גענומען
מבלי להביט שצחקו ממנו ,ובנה
כמה בנינים וכבר הם עומדים
דירות ביהכ”נ וכו’ וכו’ וכו’ (זה הי’
לשון אד”ש) ,וזה יכול להיות מפני
שהוא בא ממשפחה דרביים וכו’,
ההוראה הוא שאפילו אחד יכול
לעשות כ”ז ,וכמו”כ במאָנטריאַל,
ואשרי מי שעוסק בזה און וועט זיך
אויס כאַפען לעסוק בזה בהמקומות
שעוד לא התחילו ,הזכיר צרפת
אודות החדר עבור בנות ודיבר
במעלת הנשים.

בכוס של ברכה הסדר בזמן האחרון
הוא שמנגנים ,ר’ משה טעלעשווסקי
מנגן וכמובן שעוזרים אותו ,ואד”ש
הי’ מפסיק באמצע כוס של ברכה
והי’ מסייע בידו ,וגם רקד פשוט עם
רגלו ,והיין הי’ נשפך מכוסו מפני
הריקוד ,גם אחז באחד פוטשאך
שמו ,הוא מקורב של מ’ ענגול והר’
שלמה קונין ,והתחיל לרקד עמו.
אחר כוס של ברכה אמר ס’זאל זיין
ַא געזונטער זומער ַא פרייליכער ַא
תורה זומער.

המאמר שנאמר בהתוועדות התחיל
וידבר אלקים את כל הדברים האלה
לאמר אנכי ,והקשה למה אמר וידבר
את כל הדברים הי’ יכול לומר וידבר
אנכי ,גם מהו לאמר כאן אין שייך
לומר שיאמר לאחרים שהכל הי’
ובההתועדות הי’ בשמחה ביותר ,שם ואפי’ גרים ואפי’ אותם נשמות
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למטה אצל הדלת ,והי’ צחוק על
פני קדשו ופני קדשו מזהירים ועזר
הרבה עם ידיו הק’ ,ואח”כ נכנס
הרב חדקוב ויצא ואמר שאד”ש
אמר שיהי’ “אַ הצלחה’דיקער יאָר
אַ תורה’דיקער יאָר אַ פרייליכער
יאָר” ,ובערך  10מינוט אח”ז יצא
אד”ש עם זוגתו הרבנית הביתה,
והי’ מנגנים ועזר כנ”ל וממש פני
קדשו הי’ מזהירים מלכות’דיק.

חלק הרבה משקה ,והר’ שמרי’
גורארי’ ניגש לאמר לחיים בעצמו
בהתועדות על השולחן כמו שהרבה
עושים ,ואד”ש האָט אַ שלעפּ געטאָן
זיין היטל כמו שעשה פעם להר’
מענטליק .ואחר שסיים השיחה
הנ”ל התחילו לנגן פרצת ,ובאמצע
פתאום עמד אד”ש ממקומו והתחיל
לרקד ועזר הרבה עם ידיו ונגנו זמן
רב .גם דיבר בהשיחה אודות לימוד
התורה בלי הגבלות ,מבלי להביט
על הראש ישיבה ,משפיע ,קודם
לסדר ללמוד ,באמצע הסדר ,הלשון
הי’ גאָר פרי גאָר שפּעט טיף ברייט
בלי הגבלות כלל.
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שכבר הי’ .והביאור הוא שאלה הוא
גילוי כמוש”כ בלקו”ת פי’ שכל
התורה כלול בעשה”ד ,ולאמר הוא
על העש”מ .והקשה מהו המעלה
דעשה”ד על עשרה מאמרות הלא
ההתהוות הוא בראשית נמי מאמר
והתרגום אומר בחוכמתא ברא
ובעומק יותר כמוש”כ בתרגום
ירושלמי בקדמין ברא ,ועוד יותר
שההתהוות הוא מעצמות הוא
לבדו בכוחו מציאותו מעצמותו
וכו’ כמו”ש באגה”ק ,והתורה ירדה
למטה בדיו על הקלף עד לתושבע”פ
שכל אנושי ,וא”כ מהו המעלה
דתורה .אלא הביאור (בקצרה)
שהתורה הוא תורת אמת אמת
אותיות א-מ-ת (מבריח מן הקצה?)
בלי שינויים ,ולכן גם כמו שהיא
למטה היא למעלה משינויים היפך
ענין שקר וגם היפך כזב שיש לה
שינוים משא”כ תורה ,ולכן זה נותן
קיום בעש”מ שהיא כמו שבא למטה
ע”י העלם ויש לה שינוים משא”כ
תורה ולכן זה נותן קיום .ולהבין זה
גופא למה בתורה אין שינוים למטה,
והביאור (בקצרה) הוא מפני שהיא
מפנימיות ע”ד ההפרש בין נשמות
ומלאכים חיצוניות ופנימיות .אח”כ
ביאר הפסוק והי’ אמונת עיתך
והתוכן הי’ ג”כ על זה בענין שתורה
ממשיך בעש”מ.

ביום א’ אסרו חג הי’ יחידות כל
הלילה עד שעה  5בערך ,ואח”כ
חיכה אד”ש עד שעה  6והי’ קריאת
התורה .המנין הי’ מאותם שהי’ על
יחידות ואותם שישנו על הספסלים.
יום ב‘ ,יו”ד סיון תשכ”ב
אתמול הי’ תלמידים דישיבה דאוהל
רא ּפ ַארק ,ואד”ש דיבר
בבא ָ
משה ָ
להם אודות מה שלומדים בישיבה
אודות מלקות.
שמעתי ,איני יודע אם זה אמת,
שאחד מהילדים שאל מאד”ש (הי’
שאלות ותשובות) האיך יכולים
“ראקעטס” לשמים הלא
לשלח
ַ
כתוב השמים שמים לה’ וגו’,
וענה אד”ש שאין זה שמים רק
טמאספער .Atmosphere
הא ָ
ַ
יום ג‘ ,י”א סיון תשכ”ב
עכשיו אני יושב וממתין על תפי’
ערבית ,הזמן עכשיו הוא  10:45ויש
יחידות וממתינים על כ”ק אד”ש.
יום א’ העבר הי’ מעריב ג”כ בערך
זה הזמן.
יום ש”ק מברכים תמוז תשכ”ב

ס’דאך די
בהתוועדות אמר
ָ
אויפרופעניש פון ר’ בער חן
(הכוונה על בנו מרדכי שי’) פון די
פליטי רוסיא ,וצוה לנגן “ממצרים”
פאר
הלילה הוא יחידות מסתמא יהי’ על ואמר
“ס’זאל זיין ַא התחלה ַ
ָ
כל הלילה.
די ַאנדערע” ,ועמד במקומו ורקד
הרבה ועזר עם ידיו הק’ וצוה לכל
יום א‘ ,ט‘ סיון תשכ”ב

הרוסישע שיאמרו לחיים.
יום א‘ ,ער”ח תמוז תשכ”ב
כשחזר אד”ש מהאוהל הי’ אשה א’
עם ילד וביקשה ברכה עבור הילד,
להאפיס,
ואמר לה אד”ש שתלך
ָ
והיא לא עזבה ואד”ש אמר לה איזה
להאפיס ושתכתוב
פעמים שתלך
ָ
“אן
ואמר
הילד,
של
את השם
ָ
נאמען קען איך ניט געבן קיין
ַא ָ
ברכה”.

ליאב והב’ אברהם
ַנטא ָ
אבא שי’ ּפא ַ
שי’ ששונקין שבא אתמול מא”י
לכאן ,הוא הי’ כאן בערך שנה ולמד
כאן ,המחותן שלו הוא הר’ שלום
שי’ פוזנער מפּיטסבורג ,וכ”ק
אד”ש אמר לו שיעשה החופה כאן
ב” ”770והחתונה תהי’ בפּיטסבורג.
יש סברא(?) שאד”ש יהי’ מסדר
קידושין אבל זה רק סברא .וגם עוד
טעם מפני ג’ תמוז .לכן יש ספק על
התוועדות.

יום ג‘ ,ב‘ תמוז תשכ”ב
ּ
הקעמפ נסע ,ואד”ש יצא על
ּ
הטרעפ ועמד שם עד שנסעו .עמד
זמן רב בערך  20מינוט.

יום עש”ק ,ה‘ תמוז תשכ”ב
בא ּ
מענגלאנד לכאן.
“פליין”
ַ
לא הי’ שום שיחה מפני שבאו
בשעה  AM 6בבוקר ,ואומרים
שיוכל להיות שיהי’ התוועדות
בש”ק מפני זה ,וגם מפני שיש
ב’ אופרופעניש ,א’ של הת’

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

ּ
לקעמפ ליל
בלילה קודם שנסעו
ב’ קרא אד”ש ליעקב שי’ חנוכה
ליחידות והי’ שם בערך חצי
ּ
לקעמפ ג”כ.
שעה ,הוא נסע
בתוך הדברים אמר לו אד”ש
קאלידזש ,ואמר
שיסיים
ַ
שאם יש לאחר השם איזה
 INITIALSדבריו נשמעים
יותר ויוכל לפעול יותר ביהדות.
ּ
לקעמפ.
גם אמר לו שילך

˜כ‡

מכתב מאחד התמימים ,שבט תשכ"ה
ב”ה ,יום א’ י”ד שבט תשכ”ה
ברוקלין
שלום וברכה!
אודיע לך איך עבר יו”ד שבט אצל כ”ק אדמו”ר שליט”א,
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כ”ק אדמו”ר שליט”א התפלל לפני התיבה כל השלשה תפילות –
זה עושה כעת ממילא כי הוא עובר בכל יום לפני התיבה – אכן זה הפעם
הראשון שלא נסע כ”ק אדמו”ר שליט”א אל הציון,

˜כב

באו הציון אנ”ש מקאנאדא ומשאר מקומות ,לההתוועדות הי’
הביהמד”ר מלא על כל גדותיו עד הרחוב ,כ”ק אדמו”ר שליט”א הופיע
בשעה  ,8:35התחילו לנגן ואח”כ אמר כ”ק אדמו”ר שליט”א שיחה ואח”כ
אמרו לחיים ונגנו ואח”כ אמר כ”ק אדמו”ר שליט”א כאשר כעת אצלו זמן
שזקוק לסיום מסכת לכן עושה סיום על מס’ מכות ע”פ והתחיל משוב פעם
אחת הי’ עולין לירושלים עד הסיום וביאור בכל השיחות הקודש מאמר זה,
ואח”כ אמר מאמר באתי לגני וביאור אות ט”ו מההמשך,
ואח”כ ביאור הגמרא מקודם למאמר חז”ל וכבר הי’ ר”ג וכו’ תוכן
הביאור מהשיחות הקודש הי’ מפני מה בשעה שקרעו בגדיהם לא בכו רק
אחרי שראו שועל יוצא מבית קוה”ק ,וביאור שהשועל הוא פיקח שבחיות
וע”י האבילות יחלק לשון רוצה להוציא ח”ו את ישראל מקוה”ק כמו שאמרו
רז”ל שהשועל אמר להדגים שבים עלו ליבשה ונדור ביחד ,ורצה עי”ז
לנתקם מהמים מקום חיותם ,המים זה תוה”ק וע”ז בכו רבותנו ,כי התנאים
הגדולים הנזכרים הי’ מכל ישראל ר”ג נשיא ישראל ר’ אבע”ז כהן ור יהושע
לוי ,ור’ עקיבא בן גרים והנחמה באה מבן גרים וכן הנביא המבשר הגאולה
בב”א הוא עובדי’ ג”כ מגרים יען שהם מאדם לכן המה המבשרים הגאולה
וזה הסיום עקיבא ניחמתנו ב”פ ,הביאור הק’ הוא הפלא ופלא ,והזכיר ג”כ
איך שירד היהדות כאן ונתרבו נשיאו וזה הענין שנזכר לעיל ממאמר חז”ל
שהולכי לרומא ,והמובן כדי להתניאם התערובות וכעת צועקים ע”ז ,ולא
חנכו את בניהם ע”פ תוה”ק ,בדברים החוצבים להבת אש ,והדגיש שצריך
כאו”א לעשות בכל האופנים ללמד את בני ישראל תורה כמו שעשה הבעל

הילולא זי”ע ועכ”י בעצמו לימד א”ב והנחת תפילין אף שהי’ נשיא ישראל,
וגם צריכים לדאוג לחינוך הבנות כמו שהוא גדולי ישראל מדור העבר.
לסוף ההתוועדות אמר כ”ק אדמו”ר שליט”א לנגן ניע זשוריצי
ואח”כ אבינו מלכנו ,כן עשה כ”ק אדמו”ר שליט”א מגבית כמו בכל שנה,
ההתוועדות נגמרה בשעה .3.15
בשבת היה התוועדות מן  1:30עד  ,3:50היה כרגיל.
השיחות הקודש מפ’ ויצא והלאה עדיין לא יצאו לאור וכן השיחות
הקדושה מי”ט כסלו ,וכאשר יופיעו אשלח לך אי”ה.
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ידידך עז המצפה להתראות בקרוב ממש אצל כ”ק אדמו”ר שליט”א

˜כ‚

יומן שנת תשכ"ו
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חמישי ,ב' חשון תשכ"ו

˜כ„

כ''ק אד''ש בא אל  770בשעה 10:00
ואח''ז היה קריה''ת כרגיל וגם
בשעה  3:15היה מנחה כרגיל עד
 3:30ואח''ז היה הסדר הרגיל כבכל
יום .מעריב היה
כרגיל מן שעה
 6:45עד 7:00
ואח''ז היה שם
הנהלת הישיבה
מן שעה 7:30
עד  .8:15כ''ק
הלך
אד''ש
לביתו בשעה
.12:00

ואח''ז היה שחרית וקריה''ת ובמוסף
לא צוה לנגן .לא היה התוועדות.
כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה 3:15
וחזר בשעה  .4:50מנחה היה בשעה
 5:15ובשעה  6:50היה מעריב .כ''ק
אד''ש הלך לביתו בשעה .8:45
יום ראשון ,ה'
חשון

כ''ק אד''ש הגיע
בשעה
ל770
 11:00והסדר
כרגיל.
היה
היה
מנחה
כרגיל בשעה
 3:15עד .3:30
כ''ק אד''ש הלך
ערש''ק ,ג'
לביתו בשעה
חשון
 4:45וחזר בשעה
כ''ק אד"ש בא
 .6:05מעריב
ל 770בשעה
כרגיל
היה
ואח''ז
1:00
בשעה  6:45עד  7:00ואחרי זה היה
היה הסדר הרגיל כמו בכל ערש''ק.
שם ר' משה ליב רודשטיין .כ''ק
מנחה היה כרגיל בשעה  .5:40קבלת
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:40
שבת היה כרגיל ובשעה  9:10הלך
יום שני ,ו' חשון
כ''ק אד''ש לביתו.
ש''ק פ' נח ,ד' חשון
כ''ק אד''ש בא אל  770בשעה 9:50

כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 9:00
ואח''ז היה קריה''ת כרגיל .גם מנחה
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היה כרגיל משעה  3:15עד  .3:30בשעה  5:25עד  5:37כ''ק אד''ש
בשעה  5:10היה שם ר' ניסן מינדל הלך לביתו בשעה  5:45ולא חזר
ואח''ז בשעה  5:30היה מעריב אצל מפני צום בה''ב.
חדר של כ''ק אד''ש ונגמר בשעה
ערש''ק ,י' חשון
 ,5:55בשעה  6:05הלך אד''ש לביתו
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה
ולא חזר מפני צום בה''ב.
 11:50ואח''ז היה הסדר כרגיל בכל
יום שלישי ,ז' חשון
ערש''ק .מנחה משעה  4:35עד
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה  .4:45 11:45קבלת שבת היה כרגיל .הלך
ואח''ז היה הסדר כרגיל .מנחה היה לביתו בשעה .8:46
כרגיל בשעה  3:15עד  3:30וגם
ש''ק לך לך ,י''א חשון
מעריב היה כרגיל בשעה  6:45עד
 .7:00כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 9:50
ואח''ז היה שחרית קריה''ת ומוסף
.11:45
כרגיל .הלך לביתו בשעה  2:45וחזר
יום רביעי ,ח' חשון
בשעה  3:50מנחה היה בשעה 4:10
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה  12:15ואח''ז דיבר עם ר' זלמן דוכמאן.
ואח''ז היה הסדר כרגיל .כ''ק אד''ש בשעה  4:58היה מעריב ונגמר
נכנס לתפילת מנחה בשעה  3:16בשעה  5:45ואח''ז היה קידוש לבנה
בשעה  4:50בדרך לביתו דיבר קצת והיה כרגיל .כ''ק אד''ש הלך לביתו
עם רבא''ג עד  5:05וחזר מביתו בשעה .6:45
בשעה  .6:20מעריב היה כרגיל
יום ראשון ,י''ב חשון
משעה  6:45עד  7:00ואח''ז היה שם
ר' מ''ל רודשטיין .כ''ק אד''ש הלך כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:45
ואח''ז היה הסדר כרגיל .מנחה היה
לביתו .11:50
משעה  3:20עד  .3:33כ''ק אד''ש
יום חמישי ,ט' חשון
הלך לביתו בשעה  4:50וחזר בשעה
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה  .6:10 10:05מעריב היה משעה  6:45עד
ואח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה  7:00ואח''ז היה שם רש''ל מ7:05
היה כרגיל בשעה  3:16עד  3:30היה עד  7:30ואח''ז היה יחידות משעה
שם ר' בנימין לעוויטין שי' ,ואח''ז  8:20עד  3:00ואח''ז הלך לביתו
היה שם ר' ניסן מינדל .מעריב היה בשעה .3:20

˜כ‰

יום שני ,י''ג חשון
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
ואח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה
היה כרגיל בשעה  3:15עד .3:30
בשעה  5:00היה אצל כ''ק אד''ש ר'
ניסן מינדל .בשעה  5:25היה מעריב.
ובשעה  5:50הלך כ''ק אד''ש לביתו
ולא חזר מפני צום בה''ב.
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יום שלישי ,י''ד חשון

˜כו

אד''ש הלך לביתו בשעה  4:15וחזר
בשעה  .5:15בשעה  5:35נכנס לכ''ק
אד''ש ר' ניסן מינדל ושהה שם עד
 .6:10מעריב היה בשעה  6:45עד
 7:00ואח''ז היה אצל כ''ק אד''ש
רמ''ל רודשטיין .ובשעה  8:15היה
יחידות עד  .3:00כ''ק אד''ש הלך
לביתו בשעה .3:15
ערש''ק וירא ,י''ז חשון

כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:40
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה
מנחה היה בשעה  4:25וגם למד
 1:00מנחה היה בשעה  3:15עד
תרס''ו קבלת שבת היה כרגיל .כ''ק
 3:30ובשעה  4:20הלך עם הרבנית
אד''ש הלך לביתו בשעה .7:45
לביתו וחזר בשעה  .6:30מעריב היה
ש''ק וירא ,ח''י חשון
בשעה  6:45עד  .6:56כ''ק אד''ש
הלך לביתו בשעה .8:30
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 9:55
ואח''ז היה שחרית קריה''ת ומוסף
יום רביעי ,ט''ו חשון
כרגיל .כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה
 2:45וחזר בשעה  .3:45מנחה היה
 .10:00בשעה  11:30הלך אל המקוה
בשעה  4:00ומעריב בשעה .5:40
וחזר בשעה  .12:05כ''ק אד''ש הלך
כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה .6:30
לאוהל בשעה  12:30וחזר בשעה
יום ראשון ,י''ט חשון
 .4:50נכנס למנחה בשעה  4:55עד
 5:15מעריב היה בשעה  5:21עד
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה
 .5:30כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה
 11:50מנחה היה כרגיל בשעה 3:15
 5:35ולא חזר.
עד  .3:30כ''ק אד''ש הלך לביתו
בשעה  4:30וחזר בשעה .6:15
יום חמישי ,ט''ז חשון
מעריב היה כרגיל מ 6:45עד .7:00
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:10
ובשעה  8:20היה יחידות עד 12:15
אח''ז היה קריה''ת ואח''ז הלך
ואח''ז הלך לביתו בשעה .12:45
למקוה .מנחה היה בשעה  .3:15כ''ק

יום שני ,כ' חשון
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 9:45
מנחה היה כרגיל בשעה  3:15עד
 .3:30כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה
 4:20וחזר בשעה  5:20ואח''ז היה
בחדרו הק' ר' ניסן מינדל .מעריב
משעה  6:45עד  .6:55בשעה 7:30
היה שם רמ''ל רודשטיין ואח''ז הלך
לביתו בשעה .12:00
יום שלישי ,כ''א חשון

ואח''ז היה קריה''ת כרגיל ואח''ז
שאל אם הריל''ג כאן ונתן לו
מכתבים .מנחה היה כרגיל בשעה
 3:15עד  .3:30והלך לביתו בשעה
 4:15וחזר בשעה  .5:50מ 6:05עד
 6:44היה שם ר' ניסן מינדל ואח''ז
היה מעריב כרגיל .משעה  7:30היה
שם רמ''ל רודשטיין .ובשעה 8:15
היה יחידות עד  .1:15כ''ק אד''ש
הלך לביתו בשעה .1:30
עש''ק ,כ''ד חשון

כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה
 .11:45מנחה היה משעה  3:10עד
 .3:20ובשעה  4:55הלך לביתו וחזר
בשעה  .6:37מעריב היה כרגיל
משעה  6:47עד  .7:00באמצע
מעריב למד ברכת הנהנין .בשעה
ש''ק חיי שרה ,כ''ה חשון
 7:20היה בחדרו רמ''ל רודשטיין.
כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה .7:45
.11:30
תהלים ושחרית היו כרגיל .בשעה
 1:30היה התוועדות כרגיל א -היה
יום רביעי ,כ''ב חשון
על חיי שרה ומדרשים ב -היה
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה
המשך ואח''ז היה מאמר תהלים ק''ו
 .12:15מנחה היה כרגיל משעה
לא כרגיל (חסר) .ואח''ז על אגה''ק
 3:15עד  .3:30ובשעה  4:45הלך
וענינים של יט''כ וגמר בשעה .3:30
לביתו וחזר בשעה  .6:10מעריב היה
ואח''ז היה מנחה בשעה .3:36
כרגיל משעה  6:45עד  .6:56אד''ש
והלך לביתו בשעה  3:50וחזר ל770
הלך לביתו בשעה .11:30
בשעה  .5:10מעריב היה בשעה
יום חמישי ,כ''ג חשון
 5:20אד''ש הלך לביתו בשעה .6:15
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:15

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

אד''ש הגיע ל 770בשעה 1:15
ואח''ז הלך לביתו בשעה  3:30וחזר
בשעה  .4:10מנחה היה בשעה .4:25
קבלת שבת היה כרגיל ובשעה 9:10
הלך אד''ש לביתו.

˜כז

יום ראשון ,כ''ו חשון
אד''ש הגיע ל 770בשעה  1:00מנחה
היה כרגיל בשעה  3:15עד .3:30
והלך לביתו בשעה  4:46וחזר ל770
בשעה  .5:50מעריב היה בשעה
 . 6:45בשעה  8:15היה יחידות עד
 2:35ואח''ז הלך לביתו בשעה .3:00
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יום שני ,כ''ז חשון

˜כח

אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:05
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
בשעה  3:15עד  .3:30ובשעה 4:45
הלך לביתו וחזר בשעה  5:45ואח''ז
היה ר''נ מינדל בחדרו הק' .מעריב
היה כרגיל משעה  6:50עד 7:10
ואח''ז היה שם רמ''ל רודשטיין
ובשעה  1:15רבא''ג היה בחדרו הק'
ואח''ז הלך לביתו.
יום שלישי ,כ''ח חשון
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:10
מנחה היה כרגיל מ 3:17עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:35וחזר
בשעה  .5:55מעריב בשעה  6:45עד
 .7:00ובשעה  7:30היה בחדרו הק'
רמ''ל רודשטיין .ובשעה  9:00היה
שם הספר של אד''ש .ובשעה 12:00
הלך אד''ש לביתו.

בשעה  12:10הלך אל המקוה.
בשעה  1:00הלך אל האוהל וחזר
בשעה  .4:43אח''ז היה מנחה בשעה
 4:48עד  .5:00ובשעה  5:10עד
 5:20היה מעריב .ובשעה  5:35הלך
אד''ש לביתו ולא חזר.
יום חמישי ,ר''ח כסלו
כ''ק אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:05
ואח''ז היה קריה''ת כרגיל .בשעה
 10:45היה בחדרו הק' ר' שלמה
הורנשטיין עד  .11:35מנחה היה
בשעה  3:25עד  .3:37אד''ש הלך
אל ביתו בשעה  4:45וחזר בשעה
 5:40אח''ז היה ר''נ מינדל בחדרו
הק' .מעריב היה משעה  6:47עד
 .7:00יחידות היה משעה  8:15עד
 1:30ואח''ז הלך אד''ש לביתו.
ערש''ק ,ב' כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:30
ואח''ז הסדר היה כרגיל כמו בכל
ערש''ק .אד''ש הלך לביתו בשעה
 3:20ובשעה  4:20היה מנחה .קבלת
שבת היה כרגיל .אד''ש הלך לביתו
בשעה .9:06
ש''ק תולדות ,ג' כסלו

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,9:50
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
יום רביעי ,ער''ח כ''ט חשון
אד''ש הלך לביתו בשעה  2:30וחזר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:00
ל 770בשעה  .3:35מנחה היה משעה

יום ראשון ,ד' כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
אד''ש לא התפלל מנחה עם הקהל,
בשעה  4:45הלך אד''ש לביתו וחזר
ל 770בשעה  .6:00מעריב היה
משעה  6:45עד  .7:00יחידות היה
משעה  8:10עד  .12:30אד''ש הלך
לביתו בשעה .1:08
יום שני ,ה' כסלו

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:10
מנחה היה משעה  3:15עד .3:25
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:40וחזר
בשעה  .6:00מעריב היה משעה
 6:45עד  7:00ואח''ז היה בחדרו
הק' הנהלת הישיבה משעה 7:30
עד  .8:30אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:45
יום חמישי ,ח' כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:05
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
משעה  3:15עד  .3:30אד''ש הלך
לביתו בשעה  4:35וחזר בשעה 5:45
אח''ז היה ר''נ מינדל בחדרו הק'.
מעריב היה משעה  6:47עד .7:00
יחידות היה משעה  8:20עד 3:30
ואח''ז הלך אד''ש לביתו.

אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
קריה''ת היה כרגיל .גם היום לא יצא
אד''ש לתפילת מנחה .אד''ש הלך
לביתו בשעה  4:45וחזר בשעה 5:55
אח''ז היה ר''נ מינדל בחדרו הק'.
מעריב היה משעה  6:48עד 7:00
ואח''ז היה הסדר כרגיל .משעה
ערש''ק ,ט' כסלו
 10:00עד  11:30היה הרש''ג בחדרו
הק' ואח''ז הלך אד''ש לביתו.
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,12:15
הסדר היה כרגיל כמו בכל ערש''ק.
יום שלישי ,ו' כסלו
מנחה היה משעה  4:15עד 4:30
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .1:10גם קבלת שבת היה כרגיל וכן אמר
היום לא יצא אד''ש לתפילת מנחה' .קדיש' .אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:47וחזר .9:10
בשעה  .6:10מעריב היה בשעה
ש''ק ויצא ,י' כסלו
 6:45אח''ז היה הרחי''ק בחדרו הק'
משעה  7:10עד  .7:20אד''ש הלך אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
לביתו בשעה .11:35
שחרית קריה''ת ומוסף היה

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

 3:52עד  .4:05מעריב היה כרגיל,
אד''ש הלך לביתו בשעה .6:20

יום רביעי ,ז' כסלו

˜כט
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כרגיל ,אד''ש גם אמר 'קדיש'.
פארבריינגען היה בשעה  .1:30דיבר
ענינים :א -יו''ד כסלו וי''ט כסלו
ואח''ז על פ' ויצא ב -היה על תורת
חיים וגם דיבר עוד על פ' ויצא אח''ז
אמר מאמר אח''ז עמד ורקד ואח"ז
דיברעל שנת המאה לצ"צ דפ' זה
ואח"ז דיבר עוד ענינים על י''ט כסלו
ופ' וישלח ואח''ז צווה להתוועד כל
יום עד י''ט כסלו .ההתוועדות גמר
בשעה  ,3:50מנחה היה משעה 3:55
עד  4:10אד''ש אמר 'קדיש' ואח''ז
הלך אד''ש לביתו וחזר ל 770בשעה
 5:05היה מעריב עד  .5:20בשעה
 6:15הלך אד''ש לביתו.

˜ל

יום ראשון ,י''א כסלו

בחדרו הק' .מעריב היה משעה 6:46
עד  7:00אח''ז היה קידוש לבנה
כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:10
יום שלישי ,י''ג כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:10
מנחה היה משעה  3:20עד .3:37
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:25וחזר
בשעה  .6:25מעריב היה משעה
 6:45עד  7:00אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:00
יום רביעי ,י''ד כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:10
מנחה היה משעה  3:15עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:50וחזר
בשעה  .6:15מעריב היה משעה
 6:47עד  .7:00אד''ש הלך לביתו
בשעה .9:10

אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:00
מנחה היה משעה  3:15עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:45וחזר
בשעה  .5:15מעריב היה משעה
 6:47עד  7:00אח''ז רמ''ל רודשטיין
יום חמישי ,ט''ו כסלו
בחדרו הק' .יחידות היה משעה
 8:20עד  1:45אח''ז היה הר' חדקוב אד''ש הגיע ל 770בשעה .9:20
בחדרו הק' עד  2:10ואח''ז הלך קריה''ת היה בשעה  10:10ואח''ז
הלך אל המקוה בשעה ,10:20
אד''ש לביתו.
בשעה  11:35הלך אד''ש להאוהל
יום שני ,י''ב כסלו
וחזר ל 770בשעה  ,4:35מנחה היה
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .9:55משעה  4:40עד  .4:50מעריב היה
מנחה היה משעה  3:15עד  .3:30משעה  5:05עד  .5:15אד''ש הלך
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:52וחזר לביתו בשעה  5:35ולא חזר היום.
בשעה  5:52אח''ז היה ר''נ מינדל

יום ראשון ,ח''י כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,11:30
בשעה  3:15היה מנחה כרגיל .בשעה
 5:00הלך אד''ש לביתו וחזר בשעה
 ,6:05מעריב היה משעה  6:45עד
 7:00וגם אמר אד''ש 'קדיש' .אד''ש
הלך לביתו בשעה .12:00

ערש''ק ,ט''ז כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:00
בשעה  1:00יצא אד''ש להלווי'ה
של הר' מאיר חיים חייקין .מנחה
היה בשעה  .4:10קבלת שבת היה
כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
.9:30
ש''ק וישלח ,י''ז כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה 9:20
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל
וגם כל השבת היה כרגיל ,אד''ש
הלך לביתו  2:35וחזר בשעה ,3:30
מנחה היה משעה  3:45עד .4:00
מעריב היה משעה  5:20עד .5:30
אד''ש הלך לביתו בשעה .6:30

אד''ש הגיע ל 770בשעה  9:40אח''ז
היה קריה''ת כרגיל וגם אמר אד''ש
'קדיש' .מנחה היה בשעה 3:15
ואד''ש גם אמר 'קדיש' .אד''ש הלך
לביתו בשעה  4:20וחזר ל 770בשעה
 .5:45מעריב היה משעה  6:45עד
 7:00אד''ש לא לבש בגדי שבת.
בשעה  8:00עלה אד''ש להרבנית
ואמר לספר סיפור .בשעה 8:35
נכנס אד''ש להפארבריינגען דיבר
ענינים :א -י''ט כסלו חג הגאולה
ב -הפצת המעיינות ג -קטונתי
מכל החסדים ד-עניני של הצ''צ ה-
עניני חינוך של ילדי ישראל ואח"ז
מאמר אח''ז דיבר אודות ג' ענינים
של חסידות ואח"ז הדרן מהצ''צ על
מגלה וחסידות ואח"ז על נשי חב"ד.
אח''ז צווה אד''ש לנגן כמה ניגונים
ורקד על מקומו ,צווה לעשות
פארבריינגען מחר .ההתוועדות
הסתיים בשעה  ,2:30אד''ש הלך
לביתו בשעה .3:15

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

יום שני ,י''ט כסלו

˜ל‡

יום שלישי ,כ' כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
מנחה היה משעה  3:21עד ,3:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:00וחזר
ל 770בשעה  6:00אח''ז היה בחדרו
הק' ר''נ מינדל .מעריב היה משעה
 6:50עד  .7:00בשעה  8:20עד
 12:20היה יחידות ,בשעה  1:15הלך
אד''ש לביתו.
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יום רביעי ,כ''א כסלו

˜לב

אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:30
מנחה היה משעה  3:21עד ,3:33
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:40וחזר
ל 770בשעה  .6:10מעריב היה
כרגיל משעה  6:45עד  ,7:00אח''ז
היה בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין.
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:15
יום חמישי ,כ''ב כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה
 ,10:00קריה''ת היה
כרגיל .מנחה היה משעה
 3:15עד  .3:30אד''ש
הלך לביתו בשעה 4:45
וחזר ל 770בשעה ,6:00
אח''ז היה בחדרו הק'
ר''נ מינדל .מעריב היה
משעה  6:45עד .7:00
אח''ז שמע אד''ש הטייפ
של הפארבריינגען מי''ט

כסלו .אד''ש הלך לביתו בשעה
.1:00
ערש''ק ,כ''ג כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה 11:15
ואח''ז היה הסדר כרגיל כמו בכל
ערש''ק .מנחה היה בשעה 4:20
וקבלת שבת היה כרגיל .אד''ש הלך
לביתו בשעה .9:30
ש''ק וישב ,כ''ד כסלו
אד''ש הגיע ל 770בשעה 8:15
ואח''ז היה תהלים כרגיל ,גם
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
בשעה  1:30היה התוועדות דיבר
ענינים א -כ''ד וכ''ה כסלו וחנוכה
ב -המשך לי''ט כסלו והאריך בעניני
המאמר של י''ט כסלו אח''ז דיבר

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:05
קריה''ת היה כרגיל וכן סדר היום
היה כרגיל כמו בכל יום חנוכה.
אד''ש הגיה שיחה .מנחה ונרות
חנוכה היה משעה  3:15עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:40וחזר
ל 770בשעה  .6:30מעריב היה
יום ראשון ,כ''ה כסלו  -נר א' דחנוכה כרגיל משעה  6:45עד  7:00ואח''ז
היה בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין.
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,9:45
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:15
קריה''ת היה כרגיל .הסדר היה
יום רביעי ,כ''ח כסלו – נר ד'
כרגיל כמו בכל יום חנוכה .מנחה
דחנוכה
ונרות חנוכה היה כרגיל משעה
 3:15עד  .3:30אד''ש הלך לביתו
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
בשעה  4:40וחזר ל 770בשעה ,6:30
קריה''ת היה כרגיל .מנחה ונרות
מעריב היה כרגיל משעה  6:45עד
חנוכה היה משעה  3:15עד 3:35
 7:00אח''ז היה בחדרו הק' רמ''ל
וגם צווה לנגן 'הנרות הללו' .אד''ש
רודשטיין .אד''ש הלך לביתו בשעה
הלך לביתו בשעה  4:40וחזר ל770
.12:00
בשעה  .6:15מעריב היה כרגיל
יום שני ,כ''ו כסלו – נר ב' דחנוכה משעה  6:45עד  7:00ואח''ז היה
בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין .אד''ש
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
הלך לביתו בשעה .11:20
קריה''ת היה כרגיל .מנחה ונרות
יום חמישי ,ער''ח טבת – נר ה'
חנוכה היה משעה  3:20עד ,3:35
דחנוכה
אד''ש הלך לביתו בשעה 4:40
וחזר בשעה  5:50אח''ז היה בחדרו
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
הק' ר''נ מינדל .מעריב היה כרגיל
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 11:00
משעה  6:45עד  .7:00אד''ש הלך
אד''ש הלך אל המקוה וחזר ל770
לביתו בשעה .11:30
בשעה  .11:30אד''ש הלך אל האוהל

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

עניני של צדקה ,חנוכה וי''ט כסלו
ואח''ז דיבר ענינים של חודש טבת
ויו"ד טבת .ההתוועדות סיים בשעה
 .4:00מנחה היה משעה  4:05עד
 4:17ואח''ז הלך אד''ש לביתו וחזר
ל 770בשעה  ,5:00מעריב היה
בשעה  .5:15בעת 'הנרות הללו'
עשה קצת עם ידו הק' ,אד''ש הלך
לביתו בשעה .6:00

יום שלישי ,כ''ז כסלו – נר ג'
דחנוכה
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בשעה  1:00וחזר ל 770בשעה  ,4:40איתו תניא.
מנחה ונרות חנוכה היה משעה היה
יום ראשון ,ג' טבת – זאת חנוכה
משעה  4:45עד  ,5:00אד''ש היה
בחדרו עד  .5:10מעריב היה משעה אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
 5:12עד  .5:25אד''ש הלך לביתו אח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה
היה כרגיל משעה  3:15עד .3:30
בשעה  5:30ולא חזר ל.770
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:35וחזר
ערש''ק ,ר''ח טבת – נר ו' דחנוכה
ל 770בשעה  .5:40מעריב היה
אד''ש הגיע ל 770בשעה  10:00כרגיל משעה  6:45עד  7:00אח''ז
קריה''ת היה כרגיל אח''ז היה היה בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין.
בחדרו הק' ר''נ מינדל .מנחה ונרות אד''ש הלך לביתו בשעה .12:00
החנוכה היה בשעה  .3:15אד''ש
יום שני ,ד' טבת
הלך לביתו בשעה  3:50וחזר בשעה
 .4:50קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
אח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה
הלך לביתו בשעה .8:15
היה משעה  3:20עד  .3:30אח''ז
ש''ק מקץ ,ב' טבת – נר ז' דחנוכה
היה בחדרו הק' א' מאנ''ש דכפ''ח
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,9:45אד''ש נתן לו שני ספרי 'אור התורה'
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל .אחד בשבילו והשני עבור הרב
אד''ש צווה לנגן 'הוא אלוקינו' .שניאור גורליק ,ואח''ז היה הרב
בשעה  1:30היה התוועדות דיבר ש''א קזרנובסקי בחדרו הק' .אד''ש
על ענינים :א -נרות חנוכה ב -על הלך לביתו בשעה  4:40וחזר ל770
הניסים ואח"ז היה המשך לזה ואח"ז בשעה  5:45אח''ז היה בחדרו הק'
למה אומרים בחצרות קדשך ואח"ז ר''נ מינדל .מעריב היה משעה 6:45
מן מאמר של י"ט כסלו .ההתועדות עד  6:56אח''ז היה בחדרו הק' רמ''ל
הסתיימה בשעה  .4:15מנחה היה רודשטיין .אד''ש הלך לביתו בשעה
משעה  4:17עד  4:31ואח''ז הלך .11:30
אד''ש לביתו וחזר ל 770בשעה
יום שלישי ,ה' טבת
 ,5:15מעריב היה משעה  5:21עד
 5:35גם נרות חנוכה היה כרגיל ,אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:16
אד''ש צווה לנגן 'הנרות הללו' .מנחה היה משעה  3:17עד  .3:30הר'
אד''ש הלך לביתו בשעה  7:30ולקח חדקוב היה בחדרו הק' משעה 4:40

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

עד  ,5:00אח''ז הלך אד''ש לביתו לביתו בשעה .8:45
וחזר ל 770בשעה  6:00מעריב היה
ש''ק ויגש ,ט' טבת
כרגיל משעה  6:45עד  .7:00אד''ש
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
הלך לביתו בשעה .11:41
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
יום רביעי ,ו' טבת
אד''ש הלך לביתו בשעה 3:00
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .11:15וחזר ל 770בשעה  .4:00מנחה היה
קודם מנחה היה הרב סימפסאן משעה  4:03עד  .4:20מעריב היה
בחדרו הק' מנחה היה משעה  3:15בשעה  5:16אח''ז הלך אד''ש לביתו
עד  3:30.אד''ש הלך לביתו בשעה בשעה .5:50
 4:50וחזר ל 770בשעה .6:10
יום ראשון ,י' טבת
מעריב היה משעה  6:45עד 6:52
בדרך יציאה אד''ש סגר הדלת אד''ש הגיע ל 770בשעה ,9:16
להזאל בעצמו .אד''ש הלך לביתו סליחות היה בשעה  10:00וגם צווה
לנגן 'רחמנא' אח''ז היה קריה''ת.
בשעה .12:00
מנחה וקריה''ת היה כרגיל משעה
יום חמישי ,ז' טבת
 2:10עד  .2:35בשעה  4:45היה הר'
אד''ש הגיע ל 770בשעה  10:00חדקוב בחדרו הק' .בשעה  5:10היה
אח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה מעריב ואח''ז הלך אד''ש לביתו
היה כרגיל משעה  3:15עד  .3:30בשעה  5:25ולא חזר ל 770הערב
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:40וחזר מפני הצום.
ל 770בשעה  5:50אח''ז היה בחדרו
יום שני ,י''א טבת
הק' ר''נ מינדל .מעריב היה משעה
 6:46עד  .6:57בשעה  7:30היה אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:07
בחדרו הק' הנהלת הישיבה .משעה ואח''ז היה קריה''ת .מנחה היה
 8:00עד  3:30היה יחידות ,אד''ש משעה  3:17עד  .3:30אד''ש הלך
לביתו בשעה  5:00וחזר ל 770בשעה
הלך לביתו בשעה .4:10
 6:00אח''ז היה ר''נ מינדל בחדרו
ערש''ק ,ח' טבת
הק' .מעריב היה כרגיל משעה 6:45
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,11:30עד  7:00ואח''ז היה קידוש לבנה,
מנחה היה משעה  4:21עד  .4:35אד''ש אמר 'שלום עליכם' להרב
קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש הלך ? מארה''ק .אח''ז היה בחדרו הק'
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רמ''ל רודשטיין ,אד''ש הלך לביתו יחידות ואח''ז הלך אד''ש לביתו.
בשעה .11:45
ערש''ק ,ט''ו טבת
יום שלישי ,י''ב טבת
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,11:25
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .1:15והלך להמקוה בשעה  11:40וחזר
קודם מנחה היה הר' א''י שם-טוב ל 770בשעה  .12:20ובשעה 1:30
אצל חדרו הק' ,מנחה היה משעה הלך אל האוהל וחזר ל 770בשעה
 3:20עד  3:35ואח''ז היה ר' שלום  .4:25מנחה היה משעה  4:30עד
העכט בחדרו הק' .אד''ש הלך לביתו  .4:40קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש
בשעה  5:00וחזר ל 770בשעה  .6:10הלך לביתו בשעה .8:40
מעריב היה כרגיל משעה  6:45עד
ש''ק ויחי ,ט''ז טבת
 .7:00אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
.11:30
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
יום רביעי ,י''ג טבת
אד''ש הלך לביתו בשעה 3:00
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .12:30וחזר ל 770בשעה  .4:00מנחה היה
אד''ש לא יצא לתפילת מנחה.
אד''ש הלך לביתו בשעה 5:07
וחזר ל 770בשעה  .6:10מעריב
היה משעה  6:45עד  6:57אח''ז
היה רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:00
יום חמישי ,י''ד טבת
אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:05
גם היום לא יצא אד''ש לתפילת
מנחה .אד''ש הלך לביתו בשעה
 4:50וחזר ל 770בשעה 6:00
אח''ז היה בחדרו הק' ר''נ מינדל.
מעריב היה משעה  6:48עד 7:00
אח''ז היה רמ''ל רודשטיין בחדרו
הק' .משעה  8:20עד  2:00היה

משעה  4:10עד  .4:25מעריב היה
בשעה  ,5:35אד''ש הלך לביתו
בשעה .6:00
יום ראשון ,י''ז טבת

קריה''ת היה כרגיל .בשעה 11:05
הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  11:55מנחה היה בשעה
 .3:16אד''ש הלך לביתו בשעה 5:07
וחזר ל 770בשעה  6:10אח''ז היה
ר''נ מינדל בחדרו הק' .מעריב היה
משעה  6:50עד  ,7:00בשעה 7:30
היה רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:15

עומד מצד ימין ר' שלום בער שניאורסאהן .יושב :ר' שמעון אהרן סימפסאן ,לימינו :ר' מענדל שם טוב ,נואם:
ר' משה ליב רודשטיין ,מצד שמאל :ר' מענדל בארטפילד יושב מצד שמאל :ר' צמח גורעוויטש

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
מנחה היה משעה  3:20עד .3:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:00וחזר
ל 770בשעה  .6:17מעריב היה
משעה  6:45עד  6:55אח''ז היה
יום שלישי ,י''ט טבת
רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .משעה
 8:25היה יחידות עד  ,1:30אד''ש אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:20
בשעה  3:20היה מנחה .בשעה 5:15
הלך לביתו בשעה .2:00
הלך אד''ש לביתו וחזר ל 770בשעה
יום שני ,ח''י טבת
 .6:30מעריב היה משעה  6:45עד
אד''ש הגיע ל 770בשעה  7:00 10:00בשעה  7:30היה בחדרו הק'

˜לז

רמ''ל רודשטיין .אד''ש הלך לביתו
בשעה .11:30
יום רביעי ,כ' טבת
אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:30
מנחה היה בשעה  3:15כרגיל ,אד''ש
הלך לביתו בשעה  5:15וחזר ל770
בשעה  .6:20מעריב היה משעה
 6:45עד  6:55אח''ז היה הריל''ג
בחדרו הק' ,אד''ש הלך לביתו
בשעה .11:15
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אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
אח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה היה
כרגיל משעה  3:15עד  .3:30אד''ש
הלך לביתו בשעה  5:10וחזר ל770
בשעה  6:00אח''ז היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' .מעריב היה משעה 6:50
עד  7:00אח''ז היה רמ''ל רודשטיין
בחדרו הק' .משעה  8:23עד 2:30
היה יחידות ,אד''ש הלך לביתו
בשעה .3:00
ערש''ק ,כ''ב טבת
אד''ש הגיע ל 770בשעה  1:10ואח''ז
היה הסדר כרגיל כמו בכל ערש''ק.
אד''ש הלך לביתו בשעה  3:30וחזר
ל 770בשעה  .4:30בשעה  4:40היה
מנחה ,קבלת שבת היה כרגיל אד''ש
הלך לביתו בשעה .8:55

שמבה''ח שמות ,כ''ג טבת
אד''ש הגיע ל 770בשעה .8:30
תהלים ,שחרית קריה''ת ומוסף היו
כרגיל .בשעה  1:30היה התוועדות
דיבר על ענינים :שיחה ב -היה
המשך ענינים של פרשת שמות
וגלות מצרים ואדמוה"ז .מאמר
מאדמוה"ז ובכה קצת ואח"ז
היה ענינים על כ"ד טבת ואח"ז.
ההתועדות הסתיימה בשעה .4:20
מנחה היה משעה  4:25עד .4:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:45וחזר
ל 770בשעה  5:40אח''ז היה מעריב.
אד''ש הלך לביתו בשעה .7:00
יום ראשון ,כ''ד טבת
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,12:30
מנחה היה משעה  3:20עד .3:35
מעריב היה כרגיל ,אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:50
יום שני ,כ''ה טבת
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
קריה''ת היה כרגיל ,ואח"ז היה שם
דר ? .ורש"ל עד  .11:00מנחה היה
כרגיל משעה  3:15עד  .3:30אד''ש
הלך לביתו בשעה  5:20וחזר ל770
בשעה  6:20אח''ז היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' ,מעריב היה כרגיל.
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:30

יום שלישי ,כ''ו טבת

ערש''ק ,כ''ט טבת

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:10
אד''ש לא יצא לתפילת מנחה.
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:20וחזר
ל 770בשעה  .6:30מעריב היה
משעה  6:45עד  .6:55אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:40

אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:30
אח''ז היה ר''נ מינדל בחדרו הק'.
בשעה  1:00אמר אד''ש שלא יהיה
התוועדות בש''ק ,בשעה  2:00אמר
שיהיה התוועדות .אד''ש הלך לביתו
בשעה  3:35וחזר ל 770בשעה .4:40
מנחה וקבלת שבת היה כרגיל,
אד''ש הלך לביתו בשעה .9:30

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30בשעה  5:20הלך אד''ש לביתו
וחזר ל 770בשעה  .6:30מעריב היה
משעה  6:45עד  ,6:55בשעה 7:30
היה בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין.
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:30
יום חמישי ,כ''ח טבת

ש''ק וארא ,ר''ח שבט
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
בשעה  1:30היה התוועדות דיבר
על א -מה שאמר משה רבינו חומש
דברים ר"ח שבט וב -היה המשך
וגם ענינים של י' שבט ואח"ז
מאמר וארא דער פרומער וארא מן
אדמוה"ז ואח"ז רש"י על כבד לב
פרעה וכו' ההתועדות הסתיימה
בשעה  3:50אח''ז היה מנחה מן
 3:55עד  .4:15אד''ש הלך לביתו
וחזר בשעה  ,5:20מעריב היה
משעה  5:50עד  .6:00אד''ש הלך
לביתו בשעה .6:30

אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 10:45
הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  11:25והלך אל האוהל
בשעה  1:00וחזר ל 770בשעה
 ,5:07מנחה היה משעה  5:10עד
 .5:20מעריב היה משעה  5:33עד
 5:45אח''ז הלך אד''ש לביתו וחזר
יום ראשון ,ב' שבט
ל 770בשעה  .7:30משעה  8:20היה
יחידות עד  .4:00אח''ז היה בחדרו אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:15
הק' הר' חדקוב .אד''ש הלך לביתו מנחה היה משעה  3:20עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:15וחזר
בשעה .5:00
ל 770בשעה  ,6:20בשעה  6:46היה
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יום רביעי ,כ''ז טבת
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מעריב עד  6:55אח''ז היה רמ''ל הלך לביתו בשעה .1:00
רודשטיין בחדרו הק' .בשעה 8:20
יום חמישי ,ו' שבט
היה יחידות עד  1:30אח''ז היה
הר' חדקוב בחדרו הק' ,אד''ש הלך אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
לביתו בשעה .2:35
כרגיל בשעה  .3:20אד''ש הלך
יום שני ,ג' שבט
לביתו בשעה  5:15וחזר ל770
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,10:10ר' בשעה  .6:10מעריב היה משעה
שלמה הארענשטיין היה בחדרו הק'  6:50עד  7:00אח''ז היה הנהלת
עד  .11:15מנחה היה משעה  3:20הישיבה בחדרו הק' .אד''ש הלך
עד  .3:33אד''ש הלך לביתו בשעה לביתו בשעה .11:45
 5:15וחזר ל 770בשעה  6:10אח''ז
ערש''ק ,ז' שבט
היה ר''נ מינדל בחדרו הק' .מעריב
היה משעה  6:45עד  6:55אח''ז היה אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש אד''ש הלך לביתו בשעה  3:40וחזר
ל 770בשעה  ,4:30מנחה היה כרגיל
הלך לביתו בשעה .11:20
וגם קבלת שבת היה כרגיל .אד''ש
יום שלישי ,ד' שבט
הלך לביתו בשעה .8:50
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:35
ש''ק בא ,ח' שבט
מנחה היה משעה  3:25עד .3:37
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:20וחזר אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
ל 770בשעה  6:20אח''ז היה מעריב שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה אד''ש הלך לביתו בשעה  3:30וחזר
ל 770בשעה  .4:20מנחה היה בשעה
.11:30
 4:30ומעריב היה בשעה ,5:56
יום רביעי ,ה' שבט
אד''ש הלך לביתו בשעה .6:50
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
יום ראשון ,ט' שבט
מנחה היה משעה  3:22עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:20וחזר אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:35
ל 770בשעה  .6:20מעריב היה מנחה היה בשעה  .3:35אד''ש הלך
משעה  6:45עד  6:55אח''ז היה לביתו בשעה  5:30וחזר ל 770בשעה
רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש  .6:35אד''ש התפלל לפני העמוד
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מעריב משעה  7:00עד  .7:15אד''ש ר''נ מינדל בחדרו הק' .מעריב היה
משעה  6:47עד  .7:00יחידות היה
הלך לביתו בשעה .11:15
משעה  8:20עד  .2:10אד''ש הלך
יום שני ,י' שבט
לביתו בשעה .3:00
אד''ש הגיע ל 770בשעה .9:20
יום רביעי ,י''ב שבט
לתפילת שחרית התפלל אד''ש
לפני העמוד משעה  9:40עד  ,10:35אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:20
שחרית וקריה''ת היה כרגיל .אד''ש מנחה היה משעה  3:23עד .3:33
לא הלך אל האוהל .לתפילת מנחה אד''ש הלך לביתו בשעה  5:26וחזר
התפלל אד''ש לפני העמוד משעה ל 770בשעה  .6:25מעריב היה
 3:15עד  .3:30אד''ש הלך לביתו משעה  6:50עד  7:00אח''ז היה
בשעה  5:10וחזר ל 770בשעה  .6:10רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש
מעריב היה כרגיל משעה  6:45עד הלך לביתו בשעה .11:15
 7:00אח''ז דיבר הרב יאלעס עם
יום חמישי ,י''ג שבט
אד''ש .אד''ש נכנס להתוועדות
בשעה  8:35דיבר שיחה ב -על אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
העבודה של הרבי ג -על מכתב של אח''ז היה קריה''ת כרגיל .בשעה
האדמו"ר ד -ענינים של חסידות  11:00הלך אד''ש להמקוה וחזר
ואח"ז מאמר ואח"ז ענינים של קרן ל 770בשעה  .11:40בשעה 1:00
תורה וגם ענינים על פדה בשלום הלך אד''ש אל האוהל וחזר ל770
ואח"ז ענינים של ארגוני חב"ד בשעה  ,5:10מנחה היה משעה 5:20
ואח"ז כללות ענינים של י' שבט עד  .5:35בשעה  5:50היה מעריב
וציוה לנגן כמה ניגונים לא ציוה לנגן עד  .6:00אד''ש הלך לביתו בשעה
ניגון אדמוה"ז ההתוועדות נגמר  6:10ולא חזר הערב.
בשעה  .2:15אד''ש הלך לביתו
ערש''ק ,י''ד שבט
בשעה .2:30
אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:15
יום שלישי ,י''א שבט
אח''ז היה ר''נ מינדל בחדרו הק'.
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .12:20אח''ז היה רמ''ל רודשטיין בחדרו
מנחה היה משעה  3:25עד  .3:40הק' .אד''ש הלך לביתו בשעה 3:45
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:00וחזר ל 770בשעה  .4:50מנחה היה
וחזר ל 770בשעה  6:10אח''ז היה כרגיל וגם קבלת שבת היה כרגיל,
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'מזל טוב' לנחמן ? .אד''ש לא יצא
אד''ש הלך לביתו בשעה .8:30
לתפילת מנחה .אד''ש הלך לביתו
ש''ק בשלח ,ט''ו שבט
בשעה  5:30וחזר ל 770בשעה ,6:06
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,10:00אח''ז היה בחדרו הק' ר''נ מינדל.
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל .מעריב היה משעה  6:50עד .7:00
בשעה  1:30היה התוועדות כרגיל אד''ש הלך לביתו בשעה .12:16
מן פרשת בשלח לט"ו שבט וגם
יום שלישי ,ח''י שבט
ב היה המשך ואח"ז היה מאמר
המשך לי' שבט כמו בשנה שעברה אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:00
המאמר (חסר) ואח"ז ענינים של מנחה היה משעה  3:25עד .3:37
מן ובשר שבפרשת בשלח ואח"ז אד''ש הלך לביתו בשעה  5:55וחזר
ענינים של י' שבט וגם פרשת יתרו .ל 770בשעה  ,6:50אח''ז היה מעריב
ההתוועדות נגמרה בשעה  .3:55עד  .7:00אח''ז היה הריל''ג בחדרו
מנחה היה משעה  3:56עד  .4:10הק' ,אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:15וחזר .11:16
ל 770בשעה  .5:15מעריב היה
משעה  6:05עד  6:15אד''ש הלך
לביתו בשעה .7:00
יום ראשון ,ט''ז שבט
אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:30
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה
 5:40וחזר ל 770בשעה .6:30
מעריב היה משעה  6:45עד .6:55
אח''ז היה רמ''ל רודשטיין בחדרו
הק' .אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:00
יום שני ,י''ז שבט
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל וגם אמר
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משעה  4:50עד  .5:00מעריב היה
יום רביעי ,י''ט שבט
משעה  6:10עד  ,6:20אד''ש הלך
אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:15
לביתו בשעה .7:20
מנחה היה משעה  3:20עד .3:35
יום ראשון ,כ''ג שבט
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:20וחזר
ל 770בשעה  .6:30מעריב היה
אד''ש הגיע ל 770בשעה .9:45
משעה  6:50עד  .7:00אד''ש הלך
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
לביתו בשעה .11:15
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה 5:15
וחזר ל 770בשעה  .6:20מעריב היה
יום חמישי ,כ' שבט
משעה  6:50עד  ,7:00אח''ז היה
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .משעה
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
 8:20עד  12:40היה יחידות .אד''ש
משעה  3:15עד  .3:27אד''ש הלך
הלך לביתו בשעה .12:50
לביתו בשעה  5:20וחזר ל770
יום שני ,כ''ד שבט
בשעה  ,6:10אח''ז היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' .מעריב היה משעה 6:50
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:10
עד  7:00ועוד הפעם היה ר''נ מינדל
אח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה
בחדרו הק' .משעה  8:20עד 12:35
היה משעה  3:17עד  .3:33אד''ש
היה יחידות ,אח''ז אד''ש הלך
הלך לביתו בשעה  5:10וחזר ל770
לביתו.
בשעה  ,6:05אח''ז היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' .מעריב היה משעה 6:50
ערש''ק ,כ''א שבט
עד  ,7:00אח''ז היה רמ''ל רודשטיין
אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:50
בחדרו הק' .משעה  10:00עד 1:00
מנחה היה משעה  5:15עד .5:25
היה רבא''ג בחדרו הק' ,אד''ש הלך
קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש הלך
לביתו בשעה .1:15
לביתו בשעה .9:30
יום שלישי ,כ''ה שבט
ש''ק יתרו ,כ''ב שבט
אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:20
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,9:00
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה 5:10
אד''ש הלך לביתו בשעה 3:20
וחזר ל 770בשעה  .6:35מעריב היה
וחזר ל 770בשעה  .4:30מנחה היה
משעה  6:50עד  7:00אח''ז היה
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רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש משעה  5:20עד  .5:30קבלת שבת
היה כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
הלך לביתו בשעה .11:30
.9:31
יום רביעי ,כ''ו שבט
שבמבה''ח משפטים  -שקלים ,כ''ט
אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:46
שבט
מנחה היה משעה  3:20עד .3:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:26וחזר אד''ש הגיע ל 770בשעה ,8:20
ל 770בשעה  .6:25מעריב היה תהלים ,שחרית ,קריה''ת ומוסף היה
משעה  6:47עד  7:00אח''ז היה כרגיל .בשעה  1:30היה התוועדות
בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין .רבא''ג דיבר על :א -פרשת שקלים ב-
היה בחדרו הק' משעה  10:30עד פרשת משפטים ג( -חסר) ואח"ז
 ,1:00אד''ש הלך לביתו בשעה מאמר מן הצ"צ ואח"ז ענינים של
אהבת ישראל ההתוועדות נגמרה
.1:30
בשעה  4:00אח''ז היה מנחה משעה
יום חמישי ,כ''ז שבט
 4:10עד  .4:20אד''ש הלך לביתו
אד''ש הגיע ל 770בשעה  10:00בשעה  4:30וחזר ל 770בשעה
אח''ז היה קריה''ת כרגיל .בשעה  .5:30מעריב היה כרגיל ,אד''ש הלך
 11:40הלך אל המקוה וחזר ל 770לביתו בשעה .8:10
בשעה  .12:20בשעה  12:55הלך
יום ראשון ,אדר''ח אדר
אל האוהל וחזר ל 770בשעה .5:45
מנחה היה משעה  5:50עד  .6:00אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:10
מעריב היה משעה  6:10עד  6:20אח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה היה
ואח''ז הלך אד''ש לביתו בשעה כרגיל משעה  3:15עד  .3:30מעריב
 .6:30אד''ש חזר ל 770בשעה  ,7:45היה כרגיל משעה  6:45עד .7:00
משעה  8:30עד  1:30היה יחידות .משעה  8:20עד  4:00היה יחידות,
אד''ש הלך לביתו בשעה .4:10
אד''ש הלך לביתו בשעה .1:45
ערש''ק ,כ''ח שבט

יום שני ,בדר''ח אדר

אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:15
אח''ז היה בחדרו הק' ר''נ מינדל וגם
רמ''ל רודשטיין .אח''ז היה הסדר
כרגיל כמו בכל ערש''ק ,מנחה היה

אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:05
מנחה היה משעה  3:20עד .3:30
מעריב היה כרגיל משעה  6:45עד
 .7:00אד''ש הלך לביתו בשעה

יחידות עד  ,4:50אד''ש הלך לביתו
בשעה .5:10

.11:45
יום שלישי ,ב' אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:15
אד''ש יצא למנחה כרגיל והלך
לביתו בשעה  5:20וחזר ל770
בשעה  .6:30מעריב היה משעה
 6:47עד  7:00אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:30

ערש''ק ,ה' אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה  1:00אח''ז
יצא אד''ש ללווי'ה .אד''ש הלך
לביתו בשעה  3:45וחזר ל770
בשעה  .5:00מנחה היה משעה 5:25
עד  .5:35קבלת שבת היה כרגיל,
אד''ש הלך לביתו בשעה .9:00

יום רביעי ,ג' אדר
אד''ש הגיע ל770
בשעה  .11:30מנחה היה
בשעה  3:16וכן מעריב
היה כרגיל .אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:40
אד''ש הגיע ל770
בשעה  ,10:00קריה''ת
היה כרגיל .מנחה היה
כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30אד''ש הלך לביתו
בשעה  5:15וחזר ל770
בשעה  .6:10ר''נ מינדל
היה בחדרו הק' משעה
 6:20עד  6:50אח''ז
היה מעריב עד .7:00
בשעה  7:30היה הנהלת
הישיבה בחדרו הק' עד
 .8:00בשעה  8:20היה

מימין הגה"ח בנימין אליהו גאראדעצקי
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יום חמישי ,ד' אדר

˜מ‰

ש''ק תרומה ,ו' אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
אד''ש הלך לביתו בשעה  3:30וחזר
ל 770בשעה  .4:45בשעה  5:00היה
מנחה עד  .5:20בשעה  6:25היה
מעריב עד  6:35אח''ז היה קידוש
לבנה כרגיל .אד''ש הלך לביתו
בשעה .7:15
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יום ראשון ,ז' אדר

˜מו

אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:10
מנחה היה משעה  3:17עד .3:32
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:10וחזר
ל 770בשעה  6:30אח''ז היה מעריב
וגמר בשעה  .6:55רמ''ל רודשטיין
היה בחדרו הק' .בשעה  9:15היה
רבא''ג בחדרו הק' עד  ,10:15אח''ז
נכנס הרש''ג לחדרו הק' והיה שם
עד  .11:20אד''ש הלך לביתו בשעה
.12:00
יום שני ,ח' אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:05
אח''ז היה קריה''ת כרגיל .בשעה
 3:21היה מנחה עד  .3:35אד''ש
הלך לביתו בשעה  5:10וחזר ל770
בשעה  ,6:10אח''ז היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' .בשעה  6:52היה מעריב
עד  ,7:03אח''ז היה רמ''ל רודשטיין
בחדרו הק' .אח''ז היה הספר חדרו

הק' משעה  9:00עד  .9:30אד''ש
הלך לביתו בשעה .11:30
יום שלישי ,ט' אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
בשעה  3:20היה מנחה עד .3:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:15וחזר
ל 770בשעה  .6:15בשעה  6:46היה
מעריב עד  6:56אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:10
יום רביעי ,י' אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
בשעה  3:20היה מנחה עד .3:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:15וחזר
ל 770בשעה  .6:30בשעה  6:45היה
מעריב עד  6:57אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:50
יום חמישי ,י''א אדר – תענית
אסתר )נדחה(
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
אח''ז היה סליחות כרגיל ,אד''ש
צווה לנגן 'רחמנא' ,אח''ז היה
קריה''ת כרגיל .בשעה 10:41
הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .11:30בשעה  2:00היה
מנחה וקריה''ת כרגיל ,אד''ש צווה
לנגן 'אבינו מלכנו' .בשעה 3:00
היה בחדרו הק' ר''נ מינדל ורמ''ל

ערש''ק ,י''ב אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:15
אד''ש הלך לביתו בשעה  3:45וחזר
ל 770בשעה  .5:00מנחה וקבלת
שבת היה כרגיל .אד''ש הלך לביתו
בשעה .9:35
ש''ק תצוה  -זכור ,י''ג אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
בשעה  1:30היה התוועדות דיבר
על :א  -פרשת זכור פרשת תצוה
ב -ענינים של רש"י ג -ענינים של
פורים ואח"ז מאמר מן הצ"צ ואח"ז
ענינים של פרשת זכור ופרשת
תשא .ההתועדות נגמרה .3:45
בשעה  4:00היה מנחה עד 4:15
אח''ז הלך אד''ש לביתו .בשעה
 6:35היה מעריב וקריאת המגילה
כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה
.7:50
יום ראשון ,פורים
אד''ש הגיע ל 770בשעה 9:25
אח''ז היה שחרית קריה''ת וקריאת
המגילה כרגיל וגמר בשעה .11:40
שלח משלוח מנות להר' קווינט,

יום שני ,שושן פורים
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 3:15
היה מנחה עד  3:30אח''ז היה ר''נ
מינדל בחדרו הק' .בשעה  6:45היה
מעריב עד  6:56אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .בשעה 8:20
היה יחידות עד  .2:00בשעה 2:15
אד''ש הלך לביתו.
יום שלישי ,ט''ז אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:20
בשעה  3:20היה מנחה עד .3:33
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:20וחזר
ל 770בשעה  .6:20בשעה  6:45היה
מעריב עד  6:56אח''ז היה רמ''ל
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רודשטיין .בשעה  6:20היה מעריב
עד  .6:30אד''ש הלך לביתו בשעה
 6:35ולא חזר ל 770הערב מפני
הצום.

רש''ל והר' חדקוב ,אח''ז היו עוד
אנשים בחדרו הק' .מנחה היה משעה
 3:15עד  .3:30אד''ש הלך לביתו
בשעה  5:00וחזר ל 770בשעה .6:10
מעריב היה משעה  6:45עד 6:55
אח''ז עלה אד''ש להרבנית בקומה
שני'ה ,אח''ז ירד אד''ש להתוועדות
דיבר ענינים א -מצות של פורים
ב -מגילה ואח''ז ענין מרדכי ואח''כ
כללות ענינים של פורים ומאמר
ואמר לכמה לקחת הרבה משקה
ואמר לאנ''ש אשר "כל הפושט יד
נותנים לו" ונתן לכל אנ''ש משקה
וגם אצל הדלת שלו וגם ליד חדרו
הק' וגם ליד ביתו וגמר בשעה .4:45

˜מז

רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:45
יום רביעי ,י''ז אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
בשעה  3:20היה מנחה עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:16וחזר
ל 770בשעה  .6:20מעריב היה
כרגיל משעה  6:45עד  7:00אח''ז
היה רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
אד''ש הלך לביתו בשעה .12:00

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

יום חמישי ,ח''י אדר

˜מח

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .אד''ש לא יצא
לתפילת מנחה .אד''ש הלך לביתו
בשעה  5:00וחזר ל 770בשעה ,6:10
אח''ז היה ר''נ מינדל בחדרו הק'.
בשעה  6:46היה מעריב עד ,6:56
אח''ז היה רמ''ל רודשטיין בחדרו
הק' .אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:15
ערש''ק ,י''ט אדר

ש''ק תשא  -פרה ,כ' אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
בשעה  1:30היה התוועדות דיבר
על :א -ענינים של פורים ב -ענינים
של מר דרור ג -ענינים של מגילת
אסתר ואח"ז מאמר ואח"ז עוד
ענינים של פרשת תשא ואח"ז "כל
הפושט יד" וגמר בשעה  3:20אח''ז
היה מנחה משעה  3:30עד .3:45
אד''ש הלך לביתו בשעה  3:50וחזר
ל 770בשעה  .5:50בשעה  6:45היה
מעריב עד  ,6:55אד''ש הלך לביתו
בשעה .7:30
יום ראשון ,כ''א אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
אד''ש לא יצא לתפילת מנחה והלך
לביתו בשעה  6:00וחזר ל 770בשעה
 .6:45בשעה  6:48היה מעריב עד
 .7:00בשעה  8:20היה יחידות עד
 ,4:30אד''ש הלך לביתו בשעה
.5:00

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
מנחה היה משעה  5:45עד .6:00
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:15
קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש הלך
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
לביתו בשעה .9:00
כרגיל משעה  3:15עד  .3:30אד''ש
הלך לביתו בשעה  5:10וחזר ל770
בשעה  6:15אח''ז היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' .מעריב היה משעה 6:47
יום שני ,כ''ב אדר

יום רביעי ,כ''ד אדר

ש''ק ויקה''פ – מבה''ח ,כ''ז אדר

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה 5:30
וחזר ל 770בשעה  .6:30מעריב היה
בשעה  6:45עד  6:57אח''ז היה
רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .אד''ש
הלך לביתו בשעה .12:16

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,8:46
בשעה  8:55היה תהלים .שחרית,
וקריה''ת היה כרגיל וקיבל מפטיר
כרגיל אבל לא אמר פרשת "כל
העם הארץ" גם מוסף היה כרגיל.
בשעה  1:30היה התוועדות דיבר על
ענינים :א -פרשת החודש ב -אמר ר'
נתן ג-המשך ד -ב' וי"ג ניסן ואח"ז
מאמר מן הצ"צ ואח"ז ענינים של
פסח וגם ענינים של פרשת פקודי
וגמר בשעה  .4:30בשעה  4:45היה
מנחה עד  .5:05אד''ש הלך לביתו
בשעה  5:10וחזר ל 770בשעה .6:15
מעריב היה משעה  6:55עד .7:13
אד''ש הלך לביתו בשעה .7:45

יום חמישי ,כ''ה אדר
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:05
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 12:15
הלך אל המקוה וחזר ל 770בשעה
 .1:00בשעה  1:15הלך אד''ש אל
האוהל וחזר ל 770בשעה 6:05
אח''ז היה מנחה וגמר בשעה .6:17
הר' אלי' סימפסאן היה בחדרו הק',
בשעה  6:35היה מעריב עד .6:45
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עד  .7:00אד''ש הלך לביתו בשעה אד''ש הלך לביתו בשעה  7:00וחזר
ל 770בשעה  .8:10בשעה  8:20היה
.11:40
יחידות עד  ,3:00אד''ש הלך לביתו
יום שלישי ,כ''ג אדר
בשעה .3:30
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
ערש''ק ,כ''ו אדר
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה  5:30אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:45
וחזר ל 770בשעה  .6:30מעריב היה אח''ז היה בחדרו הק' ר''נ מינדל
משעה  6:45עד  6:55אח''ז היה ורמ''ל רודשטיין .אד''ש הלך לביתו
בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין אח''ז בשעה  3:45וחזר ל 770בשעה 5:00
היה שם משה האנס עם סירטוק אח''ז היה מנחה כרגיל ,קבלת שבת
חדש .אד''ש הלך לביתו בשעה היה כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה
.9:35
.11:30

˜מט

יום שלישי ,ר''ח ניסן
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יום ראשון ,כ''ח אדר

˜נ

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
בשעה  3:25היה מנחה עד .3:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:30וחזר
ל 770בשעה  .6:35בשעה  6:46היה
מעריב עד  .7:00בשעה  8:20היה
יחידות עד  .3:45אד''ש הלך לביתו
בשעה .4:00
יום שני ,ער''ח ניסן
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,,10:00
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 10:45
אד''ש הלך אל המקוה וחזר ל770
בשעה  ,,11:30והלך אל האוהל
בשעה  12:45וחזר ל 770בשעה
 ,,6:15ואח''ז יצא ל'מים שלנו'
עבור מצות כפ''ח ]ארה''ק[.
בשעה  6:20היה מנחה עד ..6:30
מעריב היה משעה  6:45עד ..6:55
אד''ש הלך לביתו בשעה  7:00ולא
חזר הערב ל.770

אד''ש הגיע ל770
,10:00
בשעה
קריה''ת היה כרגיל.
בשעה  3:20היה מנחה
עד  .3:35אד''ש הלך
לביתו בשעה 5:35
וחזר ל 770בשעה
 .6:45בשעה 7:00
היה מעריב עד .7:15
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:40
יום רביעי ,ב' ניסן
אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:10
בשעה  10:45אד''ש הלך אל המקוה
וחזר ל 770בשעה  .11:20בשעה
 12:45הלך אד''ש אל האוהל וחזר

ל 770בשעה  ,6:20אח''ז היה
מנחה בשעה  6:26עד  .6:37אד''ש
היה בחדרו הק' בשעה  6:50יצא
למעריב אח''ז נתן אד''ש מעות
להרש''ל עבור ב' ניסן וי''ג ניסן ,ועל
יום ראשון ,ו' ניסן
עוד התוועדויות במשך כל השנה
בהפסק אל תפילה ותורה ,וגמר אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:20
בשעה  .7:05אד''ש הלך לביתו בשעה  3:26היה מנחה עד .3:40
אד''ש הלך לביתו בשעה 6:00
בשעה .7:15
וחזר ל 770בשעה  .6:55מעריב
יום חמישי ,ג' ניסן
היה משעה  7:00עד  7:15אח''ז
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,10:05היה אחד מאנ''ש בחדרו הק' ואח''ז
קריה''ת היה כרגיל .אד''ש לא יצא היה שם רבא''ג ,אד''ש הלך לביתו
לתפילת מנחה .בשעה  5:00היה בשעה .12:00
ר''נ מינדל בחדרו הק' .בשעה 5:55
יום שני ,ז' ניסן
הלך אד''ש לביתו וחזר ל 770בשעה
 .6:55בשעה  7:00היה מעריב עד אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:05
 7:12אח''ז היה הנהלת הישיבה קריה''ת היה כרגיל .בשעה 11:15
בחדרו הק' .אד''ש הלך לביתו הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .12:10בשעה  1:30הלך
בשעה .11:15
אד''ש אל האוהל וחזר ל 770בשעה
ערש''ק ,ד' ניסן
 .6:22בשעה  6:30היה מנחה עד
אד''ש הגיע ל 770בשעה  1:30אח''ז  .6:42בשעה  6:55היה מעריב עד
היה הסדר כרגיל כמו בכל ערש''ק .7:07 .אד''ש הלך לביתו בשעה
בשעה  6:00היה מנחה עד .8:05 .6:15
קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש הלך
יום שלישי ,ח' ניסן
לביתו בשעה .9:10
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
ש''ק ויקרא ,ה' ניסן
בשעה  3:17היה מנחה עד .3:30
אד''ש הגיע ל 770בשעה  10:00אד''ש הלך לביתו בשעה  5:05וחזר
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל .ל 770בשעה  .6:55מעריב היה
בשעה  3:46הלך אד''ש לביתו וחזר בשעה  7:00עד  .7:15אד''ש הלך
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ל 770בשעה  .5:00בשעה  5:30היה
מנחה עד  .5:46בשעה  7:00היה
מעריב עד  ,7:15אד''ש הלך לביתו
בשעה .8:00

˜נ‡
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אל האוהל וחזר ל 770בשעה .6:50
לביתו בשעה .11:35
מנחה היה בשעה  ,6:55קבלת שבת
יום רביעי ,ט' ניסן
היה כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה .8:50 .1:00
לתפילת מנחה לא יצא אד''ש.
שבת הגדול – פ' צו ,י''ב ניסן
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:00וחזר
ל 770בשעה  6:00אח''ז היה בחדרו אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
הק' ר''נ מינדל בהכנת המכתב כללי שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
לחגה''פ .בשעה  7:02היה מעריב בשעה  1:30היה התוועדות ,דיבר
עד  .7:15בשעה  7:30היה רמ''ל ענינים :שיחות א' וב' היה המשך
רודשטיין בחדרו הק' .בשעה  10:40מי''ג ניסן וגם ענינים של י''א ניסן
היה בחדרו הק' הרב שמחה עלבערג אח''ז דיבר עניני פ' צו ופ' ויקרא
עד  .1:20אח''ז עבד אד''ש על המכ' ומהמכ' כללי וגמר בשעה ,3:46
כללי לחגה''פ והלך לביתו בשעה אח''ז היה מנחה וגם אמר אד''ש
עבדים היינו וסיים בשעה .4:20
.3:10
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:30וחזר
יום חמישי ,י' ניסן
ל 770בשעה  .6:05מעריב היה
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,10:20משעה  7:00עד  7:16אח''ז היה
קריה''ת היה כרגיל .אח''ז עבר קידוש לבנה ,אד''ש אמר לרש''ל
על המכ' כללי של חגה''פ .בשעה לאמר 'קדיש' ]בקשר עם י''ג ניסן
 11:25אד''ש הלך אל המקוה וחזר – יום ההילולא של הצ''צ[ .אד''ש
ל 770בשעה  .12:10בשעה  2:20הלך לביתו בשעה  8:05וחזר ל770
אד''ש הלך אל האוהל וחזר ל 770בשעה  .9:00בשעה  11:00היה
בשעה  .6:35מנחה היה בשעה  6:41התוועדות דיבר על :א -ענינים של
עד  .6:50מעריב היה משעה  7:02הצ"צ ב -מאמר מן הצ"צ ג -מאמר
עד  .7:15אד''ש הלך לביתו בשעה מן אדמוה"ז ואח"ז עוד כמה ענינים
 7:35ולא חזר ל 770בערב.
של י''ג ניסן במשך ההתוועדות
אד''ש עמד ורקד על מקומו וגם
ערש''ק ,י''א ניסן
דיבר על ענינים בקשר לקרן המאה
אד''ש הגיע ל 770בשעה  10:45ונגמר בשעה  .1:30אד''ש הלך
אח''ז הלך אל המקוה וחזר ל 770לביתו בשעה .1:40
בשעה  .11:45בשעה  1:46הלך
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הלך לביתו בשעה  6:10וחזר ל770
יום ראשון ,י''ג ניסן
בשעה  7:00אח''ז היה בחדרו הק'
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:45
רמ''ל רודשטיין .בשעה  9:30היה
ואח''ז הלך אל המקוה וחזר ל770
מעריב עד  .9:45אד''ש הלך לביתו
בשעה  .11:45בשעה  1:00הלך
בשעה .12:00
אל האוהל וחזר ל 770בשעה .6:37
ערש''ק ,כ''ה ניסן
בשעה  6:42היה מנחה עד  6:50ולא
הלך אל מים שלנו ]מפני שזה כבר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
היה אחרי שקיעה ,אחרים עשו[.
אד''ש הלך לביתו בשעה 4:45
אח''ז היה מכירת חמץ היה נוכח
וחזר ל 770בשעה  .6:00מנחה היה
הרש''ל ,ה'ערב קבלן' הרבא''ג והר'
משעה  6:20עד  .6:35קבלת שבת
חדקוב .ובשעה  6:24.מעריב היה
היה כרגיל אד''ש הלך לביתו בשעה
משעה  7:25עד  7:35אח''ז צווה
.9:30
אד''ש להר' חדקוב לעשות בדיקת
שמבה''ח – פ' שמיני ,כ''ו ניסן
חמץ בכל חדרי ה'מרכז' .אד''ש
הלך לביתו בשעה  7:40וחזר ל770
אד''ש הגיע ל 770בשעה 8:00
בשעה  8:50והיה כרגיל ,אד''ש הלך
אח''ז היה תהלים .שחרית ,קריה''ת
לביתו בשעה .11:00
ומוסף היה כרגיל .בשעה  1:30היה
התוועדות דיבר על ענינים של:
יום שני ,י''ד ניסן – ערחה''פ
א -חודש ניסן וגם פסח ב -המשך
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
מאמר של פסח ג -וד -המשך על
ודבר עם ר' יענקל כ''ץ ,בשעה
רש"י של (חסר) ואח"ז ענינים של
 10:45היה 'ביעור חמץ' אח''ז היה
מצה עשירה מן אחרון של פסח וגמר
קריה''ת .אד''ש דיבר עם הריב''ק
בשעה  .4:30מנחה היה משעה 4:45
ושאל אודות בתו.
עד  5:00אח''ז הלך אד''ש לביתו
וחזר ל 770בשעה  .7:00מעריב היה
יום חמישי ,כ''ד ניסן
משעה  7:20עד  .7:35אד''ש הלך
אד''ש הגיע ל 770בשעה  9:50לביתו בשעה  8:00ודיבר קצת עם
אח''ז היה קריה''ת כרגיל .מנחה הר' שלמה זלמן העכט.
היה כרגיל משעה  3:15עד  3:30לא
יום ראשון ,כ''ז ניסן
עם הסידור של פסח .בשעה 5:00
היה ר''נ מינדל בחדרו הק' .אד''ש אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:15

˜נ‚

מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה 5:50
וחזר ל 770בשעה  7:00אח''ז היה
רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .משעה
 8:30עד  10:15היה רבא''ג בחדרו
הק' .מעריב היה משעה  10:20עד
 10:35אח''ז היה בחדרו הק' הר'
זעליג סלונים עד  .11:20אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:50

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

יום שני ,כ''ח ניסן

˜נ„

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 11:15
הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .12:00מנחה היה כרגיל
משעה  3:15עד  .3:30בשעה 5:00
היה ר''נ מינדל בחדרו הק' .אד''ש
הלך לביתו בשעה  6:00וחזר ל770
בשעה  .7:00מעריב היה כרגיל
בשעה  9:30עד  .9:45אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:15
יום שלישי ,ער''ח אייר
אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:20
והלך אל המקוה בשעה  12:45וחזר
ל 770בשעה  1:30והלך אל האוהל
בשעה  2:15וחזר ל 770בשעה .6:35
מנחה היה משעה  6:40עד .6:50
בשעה  7:15היה מעריב כרגיל
ובשעה  7:30הלך אד''ש לביתו ולא
חזר הערב.

יום רביעי ,אדר''ח אייר
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,9:50
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 3:35
היה מנחה .אד''ש הלך לביתו בשעה
 5:45וחזר ל 770בשעה  7:00אח''ז
היה רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
מעריב היה כרגיל משעה  9:30עד
 ,9:45אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:35
יום חמישי ,בדר''ח אייר
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה משעה  10:20עד
 10:35אח''ז היה בחדרו הק' ר'
שלמה הארענשטיין .מנחה היה
בשעה משעה  3:20עד  .3:35בשעה
 5:00היה ר''נ מינדל בחדרו הק'.
אד''ש הלך לביתו בשעה  6:10וחזר
ל 770בשעה  ,7:10אח''ז היה בחדרו
הק' רמ''ל רודשטיין .אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:45
ערש''ק ,ב' אייר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
בשעה  6:40היה מנחה ,קבלת שבת
היה כרגיל אח''ז היה שם הר' זעליג
סלונים אד''ש הלך לביתו בשעה
.9:00
ש''ק תזו''מ ,ג' אייר
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה .11:15
אד''ש הלך לביתו בשעה  4:00וחזר
יום רביעי ,ז' אייר
ל 770בשעה  .5:45בשעה  6:00היה
מנחה עד  .6:20בשעה  7:30היה אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:45
מעריב עד  .7:45אד''ש הלך לביתו בשעה  3:15היה מנחה כרגיל עד
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה 6:00
בשעה .8:30
וחזר ל 770בשעה  7:15אח''ז היה
יום ראשון ,ד' אייר
רמ''ל רודשטיין בחדרו הק' .מעריב
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .1:20היה כרגיל משעה  9:30עד ,9:45
אד''ש לא יצא לתפילת מנחה .אד''ש הלך לביתו בשעה .11:15
בשעה  6:00הלך אד''ש לביתו וחזר
יום חמישי ,ח' אייר
ל 770בשעה  7:15אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .מעריב היה אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
כרגיל משעה  9:30עד  .9:45אד''ש קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
כרגיל משעה  3:15עד  3:30אח''ז
הלך לביתו בשעה .11:30
היה בחדרו הק' ר''נ מינדל ובשעה
יום שני ,ה' אייר
 7:15היה שם הנהלת הישיבה.
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,10:00בשעה  8:25היה מעריב עד .8:40
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה אד''ש הלך לביתו בשעה .8:50
כרגיל משעה  3:15עד  .3:30בשעה
ערש''ק ,ט' אייר
 6:00היה ר''נ מינדל בחדרו הק'
ואח''ז רמ''ל רודשטיין .בשעה  8:25אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
היה מעריב עד  .8:40אד''ש הלך בשעה  5:00הלך אד''ש לביתו וחזר
לביתו בשעה  8:45ולא חזר הערב ל 770בשעה  ,6:10בשעה  6:45היה
רבא''ג בחדרו הק' עד  .7:45מנחה
מפני צום בה''ב.
היה כרגיל וכן קבלת שבת היה
יום שלישי ,ו' אייר
כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה .9:35 .1:15
בשעה  3:21היה מנחה .אד''ש הלך
ש''ק אחו''ק ,י' אייר
לביתו בשעה  6:00וחזר ל 770בשעה
 7:15אח''ז היה רמ''ל רודשטיין אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
בחדרו הק' .מעריב היה כרגיל ,שחרית קריה''ת ומוסף היה כרגיל.

˜נ‰

בשעה  4:15הלך אד''ש לביתו וחזר
ל 770בשעה  .6:45בשעה  7:10היה
מנחה עד  ,7:30מעריב היה משעה
 8:35עד  .8:45אד''ש הלך לביתו
בשעה .9:10
יום ראשון ,י''א אייר
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אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
בשעה  3:00היה רבא''ג בחדרו הק'
עד  3:30אח''ז היה מנחה עד .3:45
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:45וחזר
ל 770בשעה  7:00אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .בשעה 8:25
התחיל יחידות ,בשעה  10:45היה
מעריב עד  11:00ובשעה  3:45סיים
יחידות ואח''ז הלך אד''ש לביתו.

˜נו

אייר .מנחה היה משעה  3:20עד
 3:35אד''ש אמר משניות וקדיש
כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה
 6:10וחזר ל 770בשעה  7:15והיה
שם רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
בשעה  9:30היה מעריב כרגיל עד
 .9:45אד''ש הלך לביתו בשעה
 ,11:30ועשה קידוש לבנה בביתו.
יום רביעי ,י''ד אייר  -פסח שני

אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:30
בשעה  3:21היה מנחה עד .3:30
בשעה  6:00הלך אד''ש לביתו וחזר
ל 770בשעה  7:10אח''ז היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .מעריב היה
כרגיל משעה  9:30עד  .9:45ואח"ז
הלך אל הבית שלו בשעה 11:10
יום שני ,י''ב אייר
היה שריפה ]בהבנין של  [784הלך
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,11:15אד"ש ודיבר עם כמה אנשים וגם
אח''ז היה קריה''ת אצל חדרו של עם חדקוב ובשעה  11:30הלך לבית
אד''ש משעה  11:25עד  .11:35שלו.
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
יום חמישי ,ט''ו אייר
 .3:30בשעה  5:45היה בחדרו הק'
ר''נ מינדל ואחריו רמ''ל רודשטיין .אד''ש הגיע ל 770בשעה ,9:55
בשעה  8:35היה מעריב עד  8:47קריה''ת היה כרגיל .בשעה 10:50
אד''ש אמר 'קדיש' כרגיל בי''ג אייר הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .11:35בשעה  1:35הלך
והלך לביתו בשעה .9:00
אד''ש אל האוהל וחזר ל 770בשעה
יום שלישי ,י''ג אייר
 .6:35בשעה  6:45היה מנחה עד
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .6:57 ,10:00בשעה  7:00הלך אד''ש לביתו
אד''ש נכנס להזאל בעת אמירת וחזר ל 770בשעה  .8:00בשעה 8:20
'שיר של יום' 'קדיש' כרגיל בי''ג היה יחידות ובשעה  9:50עד 10:00

היה מעריב וגמר יחידות בשעה מעריב עד  .9:00אד''ש הלך לביתו
בשעה .9:30
 ,3:00אח''ז הלך אד''ש לביתו.
ערש''ק ,ט''ז אייר

יום ראשון ,ל''ג בעומר

אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:15
אח''ז היה בחדרו הק' ר''נ מינדל
ואחריו רמ''ל רודשטיין .בשעה
 5:15הלך אד''ש לביתו וחזר ל770
בשעה  7:30אח''ז היה מנחה עד
 .7:40קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש
הלך לביתו בשעה .10:00

אד''ש הגיע ל 770בשעה
 ,8:15בשעה  9:10הלך אל המקוה
וחזר ל 770בשעה  .10:00ודבר עם
הר' י''י העכט בשעה  11:10דיבר אל
הילדים של מסיבות שבת עד 11:25
ואח''ז עמד כאשר כל הילדים צעדו
מלפני אד''ש עד  12:20אד''ש צווה
לנגן .בשעה  1:00הלך אד''ש אל
האוהל וחזר ל 770בשעה  7:00אח''ז
התפללו מנחה עד  .7:15בשעה
 7:20הלך אד''ש לביתו וחזר ל770
בשעה  .8:30מעריב היה כרגיל
משעה  9:30עד  .9:45אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:15

אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:00
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
בשעה  4:00הלך אד''ש לביתו וחזר
ל 770בשעה  .7:00בשעה  7:15היה
מנחה עד  ,7:35בשעה  8:50היה

יום שני ,י''ט אייר
אד''ש הגיע ל 770בשעה  9:55אח''ז
היה קריה''ת כרגיל משעה 10:10
עד  .10:20בשעה  3:15היה מנחה
כרגיל ,בשעה  5:10היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' .בשעה  6:15הלך אד''ש
לביתו וחזר ל 770בשעה ,7:10
אח''ז היה רמ''ל רודשטיין בחדרו
הק' .מעריב היה כרגיל משעה 9:30
עד  ,9:45אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:30

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

ש''ק אמור ,י''ז אייר

˜נז
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התחיל יחידות ובשעה  10:30עד
יום שלישי ,כ' אייר
 10:45היה מעריב ,בשעה 7:00
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,11:45
בבוקר גמר יחידות .אד''ש הלך
ועבד על המכ' כללי לנשי חב''ד
לביתו בשעה  9:00בבוקר.
אד''ש לא יצא לתפילת מנחה.
ערש''ק ,כ''ג אייר
בשעה  6:00הלך אד''ש לביתו וחזר
ל 770בשעה  7:00אח''ז היה בחדרו
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:15
הק' רמ''ל רודשטיין .בשעה 9:30
בשעה  7:50היה מנחה ,קבלת שבת
היה מעריב עד  .9:45אד''ש הלך
היה כרגיל .אד''ש הלך לביתו בשעה
לביתו בשעה .11:45
 10:15ובשעה  1:30היה הר' זעליג
סלונים בבית אד''ש עד .1:45
יום רביעי ,כ''א אייר

˜נח

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:20
אד''ש לא יצא לתפילת מנחה.
בשעה  5:35הלך אד''ש לביתו
וחזר ל 770בשעה  6:35אח''ז היה
בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין .בשעה
 8:10היה בחדרו הק' על יחידות
'הרב הראשי לישראל' עד 11:45
אח''ז היה מעריב עד  .12:00אח''ז
היה בחדרו הק' הר' זעליג סלונים
עד  .1:15אד''ש הלך לביתו בשעה
.1:35

ש''ק בהו''ב – מבה''ח סיון ,כ''ד
אייר

אד''ש הגיע ל 770בשעה 8:00
תהלים היה כרגיל .שחרית ,קריה''ת
ומוסף היה כרגיל .בשעה  1:30היה
התוועדות דיבר על א-ענינים של
שבועות ב -ענינים של שבת וגם
רש"י על זה ג -המשך לזה ד -מאמר
על בחוקותי ה -ענינים של שלום
וענינים של נשי חב"ד וגמר בשעה
 4:45אח''ז היה מנחה עד .5:05
אד''ש הלך לביתו וחזר ל 770בשעה
יום חמישי ,כ''ב אייר
 .7:45מעריב היה בשעה  8:50עד
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:10
 ,9:10אד''ש הלך לביתו בשעה
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
.10:15
כרגיל משעה  3:15עד  .3:30משעה
יום ראשון ,כ''ה אייר
 5:15עד  6:10היה ר''נ מינדל בחדרו
הק' ואח''ז הלך אד''ש לביתו וחזר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
ל 770בשעה  7:15והיה שם בחדרו
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
הק' רמ''ל רודשטיין .בשעה 8:20
 .3:30אד''ש הלך לביתו  5:30וחזר

יום חמישי ,ער''ח סיון

אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:05
אח''ז היה קריה''ת .מנחה היה כרגיל
משעה  3:15עד  ,3:30בשעה 5:20
היה ר''נ מינדל בחדרו הק' .בשעה
 6:20הלך אד''ש לביתו וחזר ל770
בשעה  7:20אח''ז היה בחדרו הק'
רמ''ל רודשטיין .מעריב היה כרגיל
משעה  9:30עד  ,9:45אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:45

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 12:15
הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .12:50בשעה  1:20הלך
אד''ש אל האוהל וחזר ל 770בשעה
 .7:20מנחה היה משעה  7:25עד
 ,7:35אד''ש הלך לביתו בשעה 7:45
וחזר ל 770בשעה  .8:15בשעה 8:30
היה בחדרו הק' הרש''ג עד .9:50
מעריב היה משעה  9:52עד ,10:05
אד''ש הלך לביתו בשעה .12:00

יום שלישי ,כ''ז אייר

ערש''ק ,ר''ח סיון

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה 6:10
וחזר ל 770בשעה  7:10אח''ז היה
בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין .מעריב
היה כרגיל משעה  9:30עד ,9:45
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:30

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .אח''ז היה
בחדרו הק' ]כ''א בפ''ע[ ר' שלמה
הארענשטיין ,ר''נ מינדל ורמ''ל
רודשטיין .בשעה  8:05היה מנחה
עד  .8:15קבלת שבת היה כרגיל,
אד''ש הלך לביתו בשעה .9:45

יום רביעי ,כ''ח אייר

ש''ק במדבר ,ב' סיון

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
מנחה היה משעה  3:22עד ,3:35
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:45וחזר
ל 770בשעה  6:45אח''ז היה רמ''ל

אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
שחרית וקריה''ת היה כרגיל ,בעת
אמירת ההפטורה אד''ש בכה קצת,
מוסף היה כרגיל .בשעה  1:30היה

יום שני ,כ''ו אייר

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

ל 770בשעה  .6:30בשעה 8:45
דיבר אד''ש בכינוס 'נשי חב''ד' וגמר
בשעה  9:10אח''ז היה יחידות אצל
השולחן עד  .12:15בשעה 12:20
היה מעריב עד  12:35אד''ש הלך
לביתו בשעה .1:15

רודשטיין בחדרו הק' ואחריו היה
הרש''ג עם כמה אנשים בחדרו הק'.
מעריב היה משעה  9:30עד .9:45
אד''ש הלך לביתו בשעה .12:30

˜נט
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אח''ז הלך אד''ש לביתו וחזר ל770
בשעה  .8:45משעה  9:25עד 9:40
היה ר' זלמן יפה בחדרו הק' אח''ז
היה מעריב עד  .9:50אד''ש הלך
לביתו בשעה .1:00

˜ס

התוועדות דיבר על :א -ענינים של
ב סיון וגם ענינים (חסר) ב -המשך
ואח"ז היה המאמר על ההפטורה
ואח"ז היה ב -שיחות על רש"י של
לוי וענינים של קבלת התורה וגמר
בשעה  .4:10בשעה  4:15היה מנחה
יום שלישי ,ה' סיון – ערחה''ש
עד  4:35אח''ז הלך אד''ש לביתו
וחזר ל 770בשעה  .8:00בשעה  9:00אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:15
היה מעריב עד  ,9:15אד''ש הלך היה בחדרו הק' ר' זלמן דוכמאן וגם
רמ''ל רודשטיין .הסדר היה כרגיל
לביתו בשעה .9:45
כמו בכל ערחה''ש .מנחה היה בשעה
יום ראשון ,ג' סיון
 8:05וגם מעריב היה כרגיל .בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה  9:55 .1:00היה סעודת יו''ט .דיברו אודות
בשעה  3:25היה מנחה עד  .3:37אמירת ''תיקון ליל שבועות'' וגמר
אד''ש הלך לביתו בשעה  6:10וחזר בשעה  .11:10אח''ז היה אד''ש
ל 770בשעה  7:10אח''ז היה בחדרו בחדרו הק' עד  3:00ואמר המאמר
הק' רמ''ל רודשטיין .אד''ש הלך עד  3:45ואח''ז הלך אד''ש לביתו.
לביתו בשעה .10:15
יום רביעי ,א' דחגה''ש
יום שני ,ד' סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:05
אד''ש הגיע ל 770בשעה  ,10:10שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
קריה''ת היה כרגיל .בשעה  11:05בשעה  2:15היה סעודת יו''ט דיבר
הלך אד''ש אל
המקוה וחזר ל770
בשעה  .12:00בשעה
 1:35הלך אד''ש אל
האוהל וחזר ל770
בשעה  .7:05בשעה
 7:10היה מנחה
עד  7:20אח''ז היה
בחדרו הק' הרב
יאלעס עד 7:45

שהגיעו[ עד  7:36אח''ז הלך אד''ש
לביתו וחזר ל 770בשעה  7:55אח''ז
היה מנחה .קבלת שבת היה כרגיל,
אד''ש הלך לביתו בשעה .10:15

אודות תיקון ליל שבועות ,על איזה
ברכה מברכים בשתיית יין קודם
משקה נגמר בשעה  3:15אח''ז
התפלל מנחה .בשעה  9:10היה
מעריב .בשעה  10:00היה סעודת
יו''ט .דיבר אח''ז אודות ההולכים
על תהלוכה ושאביו ]ר' לוי'ק[
היה אומר אקדמות אבל לא מגילת
רות ושהראגטשאווער גאון היה גם
אומר אקדמות ,אודות האריז''ל
ואמירת 'לכו נרננה' וגמר בשעה
 .11:15אד''ש אמר להחוזרים
מתהלוכה ''למנצח בנגינות'' ,אד''ש
הלך לביתו בשעה .12:30

אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:00
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
בשעה  1:30היה התוועדות וגמר
בשעה  .5:00מנחה היה משעה
 5:07עד  .5:20אד''ש הלך לביתו
בשעה  5:25וחזר ל 770בשעה .8:10
מעריב היה משעה  9:05עד .9:20
אד''ש הלך לביתו בשעה .10:15

יום חמישי ,ב' דחגה''ש

יום ראשון ,י' סיון

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
גם היום אכל אד''ש חלבי ,בשעה
 1:45היה סעודת יו''ט דיבר אודות
מעלות של ר' זלמן יפה נגמר
הסעודה בשעה  2:35ואח''ז היה
מנחה .בשעה  8:20היה התוועדות,
דיבר על:א -ענינים של שבועות
בסוף אד''ש צווה לנגן ''הושיעה את
עמך'' עמד ורקד .מעריב ,הבדלה
וכוס של ברכה וגמר בשעה .3:45
אד''ש הלך לביתו בשעה .4:00

אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:30
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30אד''ש לבש כובע חדש והלך
לביתו בשעה  6:20וחזר ל770
בשעה  7:20אח''ז היה בחדרו הק'
רמ''ל רודשטיין ואח''ז היה שם
הספר מ 8:30עד  .9:00בשעה 9:30
היה מעריב ואח''ז היה קידוש לבנה
כרגיל .והלך לביתו בשעה .12:10
במשך היום שאל אד''ש אצל כמה
למה הם לא נמצאים אצל הכינוס
תורה.

ערש''ק ,אסרו חגה''ש

יום שני ,י''א סיון

אד''ש הגיע ל 770בשעה  .12:45אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:10
בשעה  3:00היה יחידות ]להאורחים קריה''ת היה כרגיל .בשעה 3:25

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

ש''ק נשא ,ט' סיון

˜ס‡

היה מנחה עד  3:37אח''ז היה בחדרו
הק' רמ''ל רודשטיין ור''נ מינדל
אח''ז הלך אד''ש לביתו וחזר ל770
בשעה  .7:30מעריב היה כרגיל
משעה  9:30עד  .9:45אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:45

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

יום שלישי ,י''ב סיון

˜סב

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
בשעה  2:45היה בחדרו הק'
אברהם? עד  3:42אח"כ היה מנחה
עד  .3:55אד''ש הלך לביתו בשעה
 6:00וחזר ל 770בשעה  7:00אח''ז
היה רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
בשעה  8:20היה יחידות להאורחים
מאנגלי'ה ,בשעה  11:15היה מעריב
עד  .11:30אחרי מעריב המשיך
יחידות עד  7:55בבוקר .הלך לביתו
בשעה .9:00
יום רביעי ,י''ג סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,3:00
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30בשעה  6:00אד''ש הלך לביתו
וחזר ל 770בשעה  7:00אח''ז היה
בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין .מעריב
היה כרגיל משעה  9:30עד .9:45
אד''ש הלך לביתו בשעה .11:00
יום חמישי ,י''ד סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה

משעה  3:25עד  3:35אח''ז היה
ר''נ מינדל בחדרו הק' .אד''ש הלך
לביתו בשעה  6:20וחזר ל770
בשעה  7:20אח''ז היה בחדרו הק'
רמ''ל רודשטיין .מעריב היה כרגיל
משעה  9:30עד  .9:45אד''ש הלך
לביתו בשעה .11:15
ערש''ק ,ט''ו סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:45
בשעה  11:45הלך אל המקוה
ובשעה  1:00הלך אל האוהל וחזר
ל 770בשעה  7:02אח''ז התפלל
תפילת מנחה .בשעה  7:20הלך
אד''ש לביתו וחזר ל 770בשעה
 .8:30קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש
הלך לביתו בשעה .10:15
ש''ק בהעלותך ,ט''ז סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:00
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה
כרגיל .בשעה  1:30היה התוועדות
דיבר על :א -ענינים של בהעלותך
ב -ענינים של אהרן ונרות ואח"ז
מאמר ואח"ז רש"י ענינים של פסח
שני ואח"ז ענינים של (חסר) רש"י
לפרשת נשא וגמר בשעה 4:30
אח''ז היה מנחה .מעריב היה משעה
 9:15עד  ,9:25אד''ש הלך לביתו
בשעה .10:00

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:15
מנחה היה משעה  3:20עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  6:00וחזר
ל 770בשעה  .7:10בשעה  8:25היה
יחידות ,היה בחדרו הק' על יחידות
הרמ''ל רודשטיין ביחד עם זוגתו.
בשעה  10:30היה מעריב עד .10:40
יחידות גמר בשעה  4:45אד''ש הלך
לביתו בשעה .5:00
יום שני ,ח''י סיון

יום רביעי ,כ' סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:00
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
 .3:30בשעה  6:30הלך אד''ש לביתו
וחזר ל 770בשעה  .7:20מעריב היה
כרגיל משעה  9:30עד  ,9:45אד''ש
הלך לביתו בשעה .11:30
יום חמישי ,כ''א סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
משעה  3:30עד  .3:45ר''נ מינדל
היה בחדרו הק' אח''ז הלך אד''ש
לביתו וחזר ל 770בשעה  7:00אח''ז
היה רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
בשעה  8:20התחיל יחידות .בשעה
 10:15היה מעריב עד  ,10:30בשעה
 2:31גמר יחידות ואח''ז הלך אד''ש
לביתו.

אד''ש הגיע ל 770בשעה 11:30
אח''ז הלך אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .12:30קריה''ת היה ליד
חדרו הק' .מנחה היה כרגיל משעה
 3:15עד  .3:30אח''ז היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' .אד''ש הלך לביתו
בשעה  6:30וחזר ל 770בשעה .7:30
ואח"ז היה רמ"ל רודשטיין בחדרו
הק' .מעריב היה כרגיל משעה 9:30
ערש''ק ,כ''ב סיון
עד  9:45אח''ז היה הרש''ג בחדרו
הק' משעה  10:00עד  ,11:30אד''ש
אד''ש הגיע ל 770בשעה .2:15
הלך לביתו בשעה .12:45
בשעה  8:30היה מנחה עד .8:40
קבלת שבת היה כרגיל משעה 9:15
יום שלישי ,י''ט סיון
עד  ,9:35אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
.10:30
מנחה היה משעה  3:20עד .3:32
אד''ש הלך לביתו בשעה  5:10וחזר שבת מבה''ח תמוז  -ש''ק שלח,
כ''ג סיון
ל 770בשעה  .6:30מעריב היה
כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה 8:10

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

יום ראשון ,י''ז סיון

.12:00

˜ס‚
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˜ס„

היה רמ''ל רודשטיין בחדרו הק'.
מעריב היה כרגיל משעה  9:30עד
 .9:45אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:35

תהלים ,שחרית ,קריה''ת ומוסף
היה כרגיל .בשעה  1:30היה
התוועדות דיבר על :א -ענינים של
י"ב תמוז ב -ענינים של המרגלים
ואח"ז מאמר ואח"ז על רש"י של
כלב ואח"ז ענינים של משה וגם
אח"ז ואח"ז על בהעלתך ענינים
של פסח שני וגם אל אנ''ש מלונדון
וגמר בשעה  .5:30מנחה היה משעה
 5:35עד  .5:50אד''ש הלך לביתו
בשעה  5:55וחזר ל 770בשעה
 .8:30מעריב היה כרגיל ,אד''ש הלך
לביתו בשעה .10:15

אד''ש הגיע ל 770ב770
בשעה  .1:10בשעה  3:20היה מנחה
עד  .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה
 6:00וחזר ל 770בשעה  .7:10רמ''ל
רודשטיין היה בחדרו הק' אח''ז היה
מעריב בשעה  9:30עד  .9:45אד''ש
הלך לביתו בשעה .11:30

יום ראשון ,כ''ד סיון

יום רביעי ,כ''ז סיון

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:15
אד''ש יצא לה'צאתכם לשלום' של
האורחים ועמד אצל הפתח ראשית
עד שנסעו .מנחה היה משעה 3:15
עד  .3:30אד''ש הלך לביתו בשעה
 6:10וחזר ל 770בשעה  .7:00בשעה
 8:20התחיל יחידות ,בשעה 10:15
היה מעריב עד  10:30וגמר יחידות
בשעה  .3:30אד''ש הלך לביתו
בשעה .4:00

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:45
משעה  3:00היה הר' זעליג סלונים
בחדרו הק' עד  .3:50אד''ש לא יצא
לתפילת מנחה .אד"ש הלך לביתו
בשעה  6:00וחזר ל 770בשעה
 .7:15רמ''ל רודשטיין היה בחדרו
הק' אח''ז היה מעריב כרגיל בשעה
 .9:30אד''ש הלך לביתו בשעה
.11:30

יום שני ,כ''ה סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:05
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
משעה  3:15עד  .3:30ר''נ מינדל
היה בחדרו הק' אח''ז הלך אד''ש
לביתו וחזר ל 770בשעה  7:00אח''ז

יום שלישי ,כ''ו סיון

יום חמישי ,כ''ח סיון
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:10
קריה''ת היה כרגיל .אד''ש לא יצא
לתפילת מנחה .בשעה  8:20התחיל
יחידות ,בשעה  10:10היה מעריב.
בשעה  2:45גמר יחידות ואד''ש
הלך לביתו.

רודשטיין .מעריב היה כרגיל משעה
ערש''ק ,ער''ח תמוז
 9:30עד  ,9:45אד''ש הלך לביתו
אד''ש הגיע ל 770בשעה  10:30בשעה 11:31
והלך אל המקוה .בשעה  1:45הלך
יום שלישי ,ג' תמו
אד''ש אל האוהל וחזר ל 770בשעה
 7:33אח''ז היה מנחה .בשעה  7:50אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
הלך אד''ש לביתו וחזר ל 770בשעה מנחה היה משעה  3:30עד .3:40
 .8:15קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש אד''ש הלך לביתו בשעה  6:15וחזר
ל 770בשעה  .7:50רמ''ל רודשטיין
הלך לביתו בשעה .10:15
היה בחדרו הק' ,מעריב היה כרגיל.
ש''ק קרח ,אדר''ח תמוז
אד''ש הלך לביתו בשעה 12:00

יום שני ,ב' תמוז

אד''ש הגיע ל 770בשעה  .1:30מנחה
היה משעה  3:20עד  3:30אח''ז היה
בחדרו הק' רמ''ל רודשטיין .בשעה
 9:00היה רח''ל בחדרו הק' עד
 11:25אח''ז היה מעריב .אד''ש הלך
לביתו בשעה 12:30
יום חמישי ,ה' תמוז

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
כרגיל משעה  3:15עד  3:30אח''ז קריה''ת היה כרגיל .מנחה היה
היה בחדרו הק' ר''נ מינדל ורמ''ל כרגיל משעה  3:15עד  3:30אח''ז
היה בחדרו הק' א' עד  4:00אח''ז
היה שם ר''נ מינדל .בשעה 7:30
היה הנהלת הישיבה בחדרו הק'
ואח''ז עוד כמה אנשים שונים.
בשעה  10:00היה מעריב עד 10:15
אחרי מעריב המשיך אד''ש בחדרו
הק' ]יחידות[ עד  .12:00אד''ש
הלך לביתו בשעה 12:45
ערש''ק ,ו' תמוז
עומד :המזכיר ר' ניסן מינדל
יושב :המזכיר הר' חמ"א חדקוב

אד''ש הגיע ל 770בשעה 12:45

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
אד''ש הלך לביתו בשעה  3:30וחזר
ל 770בשעה  .7:00מנחה ומעריב
היה כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
.10:10

יום רביעי ,ד' תמוז

˜ס‰

אח''ז היה הסדר כרגיל כמו בכל
ערש''ק .בשעה  8:15היה מנחה עד
 .8:30קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש
הלך לביתו בשעה 10:15
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ש''ק חוקת ,ז' תמוז

˜סו

תמוז עד  .8:35בשעה  9:00היה
מעריב ובשעה  9:15היה התוועדות
שיחות א וב' ענינים של י''ב-י''ג
תמוז ואח''ז על לימוד התורה.
המאמר היה על מאמר מאדה''ז
ואח''ז עוד ענינים על עבודה וגם
על י''ב-י''ג תמוז וגמר בשעה 2:45
אח''ז הלך אד''ש לביתו

אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
אד''ש הלך לביתו בשעה  3:20וחזר
ערש''ק ,י''ג תמוז
ל 770בשעה  7:20אח''ז היה מנחה.
בשעה  9:15היה מעריב עד  .9:30אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:30
אד''ש הלך לביתו בשעה 10:00
בשעה  3:00היה יחידות עד .7:40
אד''ש הלך לביתו בשעה  7:45וחזר
יום ראשון ,ח' תמוז
ל 770בשעה  8:15אח''ז היה מנחה,
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .1:25קבלת שבת היה כרגיל .אד''ש הלך
בשעה  3:25היה מנחה עד  .3:35לביתו בשעה 10:00
בשעה  9:30היה מעריב אח''ז היה
ש''ק בלק ,י''ד תמוז
קידוש לבנה .אד''ש הלך לביתו
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
בשעה 11:15
יום שני ,ט' תמוז
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .אד''ש לא יצא
לתפילת מנחה .ר''נ מינדל ורמ''ל
רודשטיין היו בחדרו הק' .מעריב
היה כרגיל משעה  9:30עד ,9:45
אד''ש הלך לביתו בשעה 11:30
יום חמישי ,י''ב תמוז
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 3:15
היה מנחה כרגיל עד  ,3:30אד''ש
הלך לביתו בשעה  6:15וחזר ל770
בשעה  .7:00בשעה  8:10עלה
אד''ש להרבנית כרגיל בכל י''ב

שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל4:30 .
בשעה  1:30היה התוועדות שיחות
יום חמישי ,כ''ו תמוז
א וב' ענינים על י''ב-י''ג תמוז
ואח''ז המשך מהמאמר ]המשך משעה  8:20בערב היה יחידות עד
מי''ב תמוז[ ואח''ז שיחה על רש''י3:00 .
בסוף ההתוועדות צווה אד''ש
ערש''ק ,כ''ז תמוז
לכולם לומר לחיים על כוס גדול,
גמר בשעה  .6:00אח''ז היה מנחה אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:30
וכן מעריב ,אד''ש הלך לביתו בשעה בשעה  8:10היה מנחה .קבלת שבת
10:00
היה כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
.10:05
יום ראשון ,ט''ו תמוז

ש''ק פינחס ,כ''א תמוז
אד''ש הגיע ל 770בשעה 9:30
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל.
בשעה  1:30היה התוועדות א'-
ענינים של הגומל ואח''ז על פ'
פנחס .היה מאמר ואח''ז דיבר על
המאמר הגומל תרפ''ז וגמר בשעה
 .5:00מנחה ומעריב היו כרגיל,
אד''ש הלך לביתו בשעה 10:00
יום ראשון ,כ''ב תמוז
משעה  8:20בערב היה יחידות עד

בשעה  8:00הגיע אד''ש ל.770
תהלים ,שחרית ,קריה''ת ומוסף
היה כרגיל .אח''ז היה התוועדות
שיחות ענינים של :ג' שבועות ,פ'
פינחס,מאמר ואח''ז על רש''י של
פ' מטות ופ' מסעי וגמר בשעה
 .4:00מנחה ומעריב היה כרגיל,
אד''ש הלך לביתו בשעה 10:00
יום ראשון ,ער''ח מנ''א
אד''ש הגיע ל 770בשעה .8:30
אד"ש הלך אל המקוה ובשעה
 11:40הלך אד''ש אל האוהל וחזר
ל 770בשעה  7:45אח''ז היה מנחה.
יום חמישי ,י''א מנ''א
אד''ש הגיע ל 770בשעה  9:00אח''ז
היה קריה''ת בשעה 9:15
ערש''ק ,י''ב מנ''א
אד''ש הגיע ל 770בשעה .10:30

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

אד''ש הגיע בשעה  .8:00אד"ש
הלך אל המקוה ובשעה  11:30הלך
אד''ש אל האוהל בבגדי שבת וחזר
ל 770בשעה  7:45אח''ז התפללו
מנחה .אח''ז היה אד''ש בחדרו הק'
עד השעה  .9:00התפללו מעריב
ואח''ז היה הר' חדקוב בחדרו הק'.
אד''ש הלך לביתו בשעה 10:30

ש''ק מטו''מ – מבה''ח מנ''א ,כ''ח
תמוז

˜סז
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יום ראשון ,י''ד מנ''א

˜סח

אד"ש הלך אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .11:45בשעה  1:00הלך
משעה  8:20בערב היה יחידות
אד''ש אל האוהל בבגדי שבת וחזר
עד  3:00ואח''ז הלך אד''ש לביתו
ל 770בשעה  6:00והתפללו מנחה
בשעה 3:30
אח''ז הלך אד''ש לביתו וחזר ל770
בשעה  .7:00קבלת שבת היה כרגיל,
יום שני ,ט''ו מנ''א
אד''ש הלך לביתו בשעה 10:30
אד''ש הגיע ל 770בשעה  9:45אח''ז
ש''ק ואתחנן –נחמו ,י''ג מנ''א
היה קריה''ת .אד''ש קרא לחדרו
הק' ג' חסידים ]הר' אלי' סימפסאן,
אד''ש הגיע ל 770בשעה 10:00
הר' בנ''צ ש''ט ורד''ר[ ושלח אותם
שחרית ,קריה''ת ,ומוסף היה כרגיל
לבקר שז''ר .אד"ש הלך אל המקוה
וכן תפילות מנחה ומעריב היה
וחזר ל 770בשעה  .1:15בשעה 1:30
כרגיל .בשעה  11:30בערב יצא
הלך אד''ש אל האוהל עם בגדי שבת
אד''ש מחדרו הק' לקבל פני שז''ר
וחזר ל 770בשעה  .7:15אד''ש קרא
נשקו נכנס איתו להזאל ואח''ז
עוה''פ להג' חסידים ]שביקרו אצל
לחדרו הק' משעה  11:40אד''ש נתן
שז''ר[
לשז''ר בחדרו הק' מאמר עם חתי''ק
ושז''ר נתן לאד''ש ביכל חסידות
ערש''ק ,י''ט מנ''א
היחידות נגמר בשעה  .1:40אד''ש
לווה שז''ר בחוץ .אד''ש הלך לביתו אד''ש הגיע ל 770בשעה 11:45
אח''ז היה הסדר כרגיל כמו בכל
בשעה 2:30
ערש''ק וכן מנחה היה כרגיל .בשעה
 9:00התפלל
לפני
אד''ש
העמוד מעריב
בשעה
וגמר
 .9:30אד''ש
לביתו
הלך
בשעה 10:20
ש''ק פ' עקב,
כ''ף מנ''א
אד''ש
ל770
.8:00

הגיע
בשעה
בשעה

יום ראשון,
כ''א מנ''א
אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:45
אד"ש הלך אל המקוה ובשעה 1:50
הלך אד''ש אל האוהל וחזר ל770
בשעה  .8:00מנחה ומעריב היה
כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
9:10

יום רביעי ,כ''ד מנ''א
אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:45
בשעה  3:15היה מנחה כרגיל.
משעה  4:15עד  6:00היה ר''נ מינדל
בחדרו הק' אח''ז אד''ש הלך לביתו
וחזר ל 770בשעה  7:20היה רמ''ל
רודשטיין בחדרו הק' .מעריב היה
כרגיל משעה  9:30עד  ,9:45אד''ש
הלך לביתו בשעה 12:00
יום חמישי,
כ''ה מנ''א
אד''ש הגיע
ל 770בשעה
 ,10:05קריה''ת
משעה
היה
עד
10:15
 .10:30מנחה
היה כרגיל משעה  3:15עד .3:30
אד''ש הלך לביתו בשעה  6:00וחזר
ל 770בשעה  .7:30בשעה  8:20היה
יחידות ,בשעה  10:15היה מעריב.
בשעה  2:00גמר יחידות ואד''ש
הלך לביתו
ערש''ק ,כ''ו מנ''א

אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:30
יום שלישי ,כ''ג מנ''א
מנחה וקבלת שבת היה כרגיל,
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .1:55אד''ש הלך לביתו בשעה 10:00

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

 10:00היה שחרית וקריה''ת כרגיל,
בעת אמירת ההפטורה בכה אד''ש
בכיות רבות .במוסף שר אד''ש
'הוא א-לוקינו' וגמר בשעה .12:15
בשעה  1:30היה התוועדות ,אד''ש
עשה קידוש שיחות א' וב' היה
המשך על פ' עקב ואח''ז ענינים
על כ''ף אב ,לפני המאמר צווה
אד''ש לנגן 'כי בשמחה' בשביל
אנ''ש מרוסיא ]האחים ר' מולע ור'
יוסקע מאצקין שיצאו אז מרוסיא[.
אח''ז דיבר שיחה על רש''י ואודות
ארבעים יום קודם ר''ה .בסוף
צווה אד''ש לנגן כמה ניגונים וגמר
ההתוועדות בשעה  .5:00מנחה וכן
'קדיש' היה כרגיל אחרי מנחה צווה
אד''ש לנגן
והלך לביתו
בשעה ..6:15
מעריב היה
כרגיל ,אד''ש
הלך לביתו
בשעה 9:45

אד''ש לא יצא לתפילת מנחה.
אד''ש הלך לביתו בשעה  6:00וחזר
ל 770בשעה  .7:00מעריב היה
כרגיל משעה  9:30עד  ,9:45אד''ש
הלך לביתו בשעה 11:45

˜סט

ש''ק פ' ראה ,מבה''ח אלול
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אד''ש הגיע ל 770בשעה .8:00
תהלים ,שחרית ,קריה''ת ומוסף היה
כרגיל .בשעה  1:30היה התוועדות
שיחה א' -על פ' ראה שיחה ב'-
ענינים על ההפטורה ,מאמר אח''ז
על רש''י מפ' עקב וגם מפ' ראה
וענינים של חודש אלול וגמר בשעה
 .4:20מנחה היה משעה  4:35עד
 5:00אח''ז הלך אד''ש לביתו וחזר
ל 770בשעה  .8:00בשעה  9:00היה
מעריב עד  ,9:10אד''ש הלך לביתו
בשעה 10:00

˜ע

אח''ז היה סדר היום כרגיל
יום רביעי ,י''ג אלול
אד''ש הגיע ל 770בשעה .9:30
אד''ש יצא אל הלווי' של ר' שלמה
הארענשטיין מול ] 770ואח''ז הלך
ברכב עד ה''ביאנער קלויז'' באיסט
סייד מנהטן[  .בשעה  4:00אד''ש
התפלל מנחה עם הילדים שחזרו
מקעמפ גן ישראל ,אחרי מנחה
אד''ש עודד בידו הק' להניגון
יום רביעי ,ט''ו אלול

אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:15
יום ראשון ,כ''ח מנ''א
אד''ש הלך אל המקוה וחזר ל.770
בשעה  3:40הלך אל האוהל וחזר
אד''ש הגיע ל 770בשעה .9:00
ל 770בשעה  8:05אח''ז התפללו
בשעה  3:15היה מנחה כרגיל עד
מנחה ומעריב .אד''ש הלך לביתו
 .3:30בשעה  8:20היה יחידות,
בשעה  12:00היה מעריב בשעה
 6:20בבוקר נגמר יחידות .אד''ש
הלך לביתו בשעה 8:30
יום שני ,ער''ח אלול

אד''ש הגיע ל 770בשעה  1:30והלך
אל המקוה וחזר ל .770בשעה 2:15
הלך אד''ש אל האוהל וחזר ל770
בשעה  8:00אח''ז התפלל מנחה
ומעריב ,אד''ש הלך לביתו בשעה
9:00
יום שלישי ,ז' אלול
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:30
בשעה  3:20היה מנחה אח''ז היה ר'
נחמן קובלסקי בחדרו הק' עד 4:00

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

בשעה 9:15
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
קריה''ת היה כרגיל .קודם מנחה היה
יום חמישי ,ט''ז אלול
בחדרו הק' הר' אשר ציילינגאלד
בשעה  8:15בערב היה יחידות עד ואחריו הר' משה פעלער ,מנחה היה
בשעה  3:35ואח''ז היה בחדרו הק'
 3:00לפנות בוקר
ר' זלמן דוכמאן עד  .4:10מעריב
ערש''ק ,י''ז אלול
היה כרגיל ,אד''ש הלך לביתו בשעה
אד''ש הגיע ל 770בשעה 11:00 .1:30
בשעה  7:15היה מנחה עד .7:30
יום שלישי ,כ''א אלול
קבלת שבת היה כרגיל ,אד''ש הלך
אד''ש הגיע ל 770בשעה .11:15
לביתו בשעה 11:10
מנחה היה כרגיל משעה  3:15עד
ש''ק פ' תבא ,ח''י אלול
 .3:30ר''נ מינדל היה בחדרו הק'
אד''ש הגיע ל 770בשעה  10:00ואח''ז רבא''ג .מעריב היה בשעה
שחרית ,קריה''ת ומוסף היה כרגיל 11:00 .עד  ,11:15אד''ש הלך לביתו
בשעה  1:30היה התוועדות שיחות בשעה 12:00
א' וב' ענינים של פ' תבוא וגם
יום רביעי ,כ''ב אלול
ענינים של ח''י אלול .מאמר ,אח''ז
על רש''י ואח''ז עוד ענינים על ח''י אד''ש הגיע ל 770בשעה .12:45
אלול ור''ה ,אד''ש צווה לנגן ניגון בשעה  3:15היה מנחה כרגיל .בשעה
אדמו''ר הזקן וגמר בשעה  7:00 4:50היה יחידות .בשעה  8:30דיבר
אח''ז היה מנחה .בשעה  8:15היה אד''ש לנשי חב''ד אח''ז היה קצת
מעריב כרגיל ,אד''ש הלך לביתו יחידות ]למטה[ וגמר בשעה .10:10
בשעה  10:30היה מעריב עד 10:40
בשעה 9:00
אד''ש אמר קדיש .אד''ש הלך
יום ראשון ,י''ט אלול
לביתו בשעה 11:15
אד''ש הגיע ל 770בשעה .1:00
יום חמישי ,כ''ג אלול
בשעה  2:00הלך אל המקוה,
בשעה  3:30הלך אד''ש אל האוהל אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:00
בבגדי שבת וחזר ל 770בשעה  7:55קריה''ת היה כרגיל .אח''ז היה
והתפללו מנחה .בשעה  8:10היה הרש''ל בחדרו הק' .בשעה 11:20
מעריב ,אד''ש הלך לביתו בשעה הלך אד''ש אל המקוה וחזר ל770
בשעה  .12:15בשעה  2:30הלך
8:30
אד''ש אל האוהל וחזר ל 770בשעה
יום שני ,כ' אלול

˜ע‡

 7:33אח''ז היה מנחה אד''ש אמר
קדיש כרגיל בכ''ג אלול ,אח''ז היה
מעריב .אד''ש הלך לביתו בשעה
 8:15וחזר ל 770בשעה  9:00אח''ז
היה בחדרו הק' ר''נ מינדל .אד''ש
הלך לביתו בשעה 11:45

אד''ש גם צווה לנגן 'דרכך' ואח''ז
עבד על המכ' כללי לראש השנה
וגמר בשעה  3:00אח''ז הלך אד''ש
לביתו
יום ראשון ,כ''ו אלול
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אד''ש הגיע ל 770בשעה ,10:10
ערש''ק ,כ''ד אלול
בשעה  11:15הלך אל המקוה וחזר
אד''ש הגיע ל 770בשעה  .12:30ל 770בשעה  .12:00בשעה 2:00
מנחה וקבלת שבת היה כרגיל ,הלך אד''ש אל האוהל בבגדי שבת
אד''ש אמר קדיש בקבלת שבת .וחזר ל 770בשעה  .7:15מנחה היה
כרגיל וכן מעריב ,אד''ש הלך לביתו
אד''ש הלך לביתו בשעה 10:03
בשעה 8:30
ש''ק פ' נצו''י – מבה''ח תשרי,
יום שני ,כ''ז אלול
כ''ה אלול

˜עב

אד''ש הגיע ל 770בשעה 8:00
תהלים ,שחרית ,קריה''ת ומוסף היה
כרגיל .בשעה  1:30היה התוועדות
אד''ש עשה קידוש ,שיחות א'
וב' -דיבר על כ''ה אלול וענינים על
ר''ה אח''ז מאמר ,ואח''ז על לימוד
התורה בחודש תשרי ואח''ז על
רש''י מפ' נצבים ורש''י מפ' וילך
ועוד ענינים אודות ר''ה .אח''ז היה
מנחה כרגיל ,אד''ש
אמר קדיש (כמו
שחרית)
בתפילת
והלך לביתו בשעה
 4:50וחזר ל770
בשעה  ..7:00מעריב
היה כרגיל ,אד''ש
הלך לביתו בשעה
 9:00וחזר ל770
בשעה  ..12:25בשעה
 1:06היה סליחות,

אד''ש הגיע ל 770בשעה ,6:55
סליחות היה משעה  7:00עד .7:30
קריה''ת היה כרגיל .בשעה 3:15
היה מנחה אח''ז היה בחדרו הק' ר''נ
מינדל .אד''ש הלך לביתו וחזר ל770
בשעה  7:10מעריב היה כרגיל אח''ז
היה בחדרו הק' כמה אנשים ,אד''ש
הלך לביתו בשעה 12:00

יום שלישי ,כ''ח אלול
אד''ש הגיע ל 770בשעה ,6:55
סליחות היה כרגיל .קודם מנחה
היה א' בחדרו הק' ,מנחה היה
משעה  3:20עד  .3:37בשעה 6:15
הלך אד''ש לביתו וחזר ל 770בשעה
 .7:30מעריב היה כרגיל משעה
 9:30עד  ,9:45אד''ש הלך לביתו
בשעה 11:45

ל 770בשעה  .7:00בשעה  7:55נכנס
אד''ש למעריב ואמר תהלים קודם,
צווה לנגן 'אבינו מלכנו' וגמר בשעה
 .8:20בשעה  9:00היה סעודת יו''ט,
אצל הרבנית עשה קידוש ואח''ז
אכל הפרי חדש ונטל את ידיו.
אד''ש הלך לביתו בשעה 11:30



יום רביעי ,ער''ה
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אד''ש הגיע ל 770בשעה ,6:50
סליחות היה כרגיל אד''ש צווה לנגן
'דרכך' ו'הושעיה' אח''ז הלך אד''ש
אל המקוה ובשעה  9:10היה שחרית
והתרת נדרים כרגיל כמו בכל ער''ה
אח''ז אמר אד''ש ''לשנה טובה
וכו'' .קבלת פני''ם והפ''נ כללי
ואמר ''לשנה טובה'' וכו' ובשעה
 12:15הלך אד''ש אל האוהל בבגדי
שבת וגארטל בחוץ (בדרך להאוהל)
אד''ש בכה בעת קריאת הפ''נ כללי.
אד''ש חזר ל 770בשעה  6:00מנחה
היה כרגיל ,אד''ש הלך לביתו וחזר

˜ע‚

יום חמישי ,כ‘ שבט תשכ”ו
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כ”ק אדמו”ר שליט”א בא ל770-
בשעה  10:02בערך ובידו הק’ שקית
נייר ,והביט לתוך בהכ”נ לרגע,
ונכנס לחדרו הק’.

˜ע„

לקריאת התורה נכנס כ”ק אדמו”ר
שליט”א בשעה  ,10:05הביט מולו
ואמר ויהי בנסוע כו’ בע”פ וחגר
את הגארטל וגם הביט בשעון.
כשהוציאו הס”ת הביט עד שהניחו
אותו ואח”כ פתח את החומש,
וראיתי שפתח לפרשת יתרו ,ואח”כ
פתח לכמה דפים לאח”ז והביט
שם בתוך החומש כשאוחז בידו
השני (הימני) הדף של פרשת יתרו,
והתכופף והמשיך להביט ,ואח”כ
הפך עוד דף .בנתיים קראו בתורה
ועלה הת' חיים פארו ,וכשסיימו את
ראשון ,כ”ק אדמו”ר שליט”א הפך
הדף חזרה לפרשת יתרו ,והרים את
עיני קדשו והביט אל העולה ,ואז
בירך הגומל וכ”ק אדמו”ר שליט”א
הביט עליו עד סוף הברכה וענה
אמן .אח”כ קראו שני והביט בתוך
החומש .שלישי עלה כ”ק אדמו”ר
שליט”א כרגיל .עשו הגבהה והביט
אל הס”ת ,וחזר למקומו ונגע
בפרכת ,וסגר את החומש ולקח את
התהלים ואמר בה (כנראה הפרקים
סד-סה) .אמרו אז אשרי והש”ץ
אמר קדיש וכ”ק אדמו”ר שליט”א
סגר את התהלים והניח אותה,
והביט מולו וגם הביט לצדדים עד
לסגירת הפרוכת ,ואח”כ יצא ונכנס

לחדרו הק’.
לתפילת מנחה נכנס כ”ק אדמו”ר
שליט”א בשעה  3:16ונתן מעות
לקרן שניאור ,הקופה הנמצאת
בפרוזדור ,והתחיל לחגור את
הגארטל כשאומר אשרי ומביט מעט
ואח”כ פנה למזרח וגמר לסדר את
הגארטל (וכן עושה כל פעם) .לאחר
קדושה פנה לשבת אבל הרב חדקוב
הי’ עדיין באמצע שמונה עשרה
וכ”ק אדמו”ר שליט”א נשאר לעמוד
עד שסיים ואז ישב והניח ידו הק’ על
מצחו והביט בתוך הסידור .הש”ץ
הי’ הת' שלמה שי’ רייניץ .עמד
למודים ,ישב לתחנון ,ושוב עמד
והביט בתוך הסידור .בעת קדיש
בתרא ,כ”ק אדמו”ר שליט”א הוציא
את המפתח וסגר את הסידור ויצא
מיד וכמדומה לי שהביט בשעון,
ונכנס לחדרו הק’ .בעת התפילה
היו שם אנשים לא מוכרים שלקחו
תמונות מכ”ק אדמו”ר שליט”א.
לתפילת מעריב נכנס כ”ק אדמו”ר
שליט”א אחרי  ,7והתחיל לאמר
והוא רחום כו’ כשחוגר את הגארטל.
אחרי ברכו ישב והביט בשעון והניח
ידו הק’ על מצחו והביט בסידור,
עמד לקדיש לפני שמו”ע .אחרי
עלינו אף א’ לא אמר קדיש ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א הביט ומיד אמר
הרב סימפסון קדיש ,אח”כ סגר
את הסידור ,ויצא מיד בלי להוציא
המפתח בעודו בבהכ”נ ,אבל
כמדומני שהביט בשעון לפני שיצא,

הייתי ב 770-עד  11:45ועד אז היו
עוד מתקבלים אנשים ליחידות,
ומתי שתגמר היחידות אינני יודע.
ערש''ק ,כ”א שבט תשכ”ו
למנחה נכנס כ”ק אדמו”ר שליט”א
בשעה  5:10והביט בשעון ואמר
אשרי כשנשען על הסטנדר .בחזרת
הש”ץ הניח ידו הק’ על מצחו ולא
הניח את ידו במשך כל חזרת הש”ץ
והביט בתוך הסידור עד סיום
התפילה .בסיום התפילה פנה והביט
למולו ולצדדים.
במקרה ירדתי למטה לעת קבלת
שבת והשעה היתה  6וכמה דקות
וראיתי את כ”ק אדמו”ר שליט”א
בתפילת קבלת שבת .אח”כ בסיום
התפלה עלה לחדרו הק’ ,וכדרכם
של הילדים שרו.
באתי ל 770בשעה  9:15ושמעתי
שכ”ק אדמו”ר שליט”א הלך לפני
 10דקות.
ש”פ יתרו ,כ”ב שבט תשכ”ו
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס לתפילת
שחרית בשעה  10:02מעוטף בטלית
ובידו הק’ חומש סידור ותניא והגיע
למקומו ונגע בפרוכת והניח את
הספרים כסדרם תמיד ,והיום הנחתי
את התהלים שלי לפעם השלישית.
כ”ק אדמו”ר שליט”א פתח את
הסידור והביט לעבר הש”ץ והש”ץ
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ונכנס לחדרו הק’.

אמר קדיש והתחילו להתפלל
וכ”ק אדמו”ר שליט”א עמד ונשען
ומתפלל מתוך הסידור כדרכו
בקודש .לפני ברוך שאמר לקח את
התניא והביט בה קצת ,וכשסיים
אמר ברוך שאמר והמשיך את
התפילה ,ולקח את הציציות ובדק
אותם והניחם והמשיך את התפילה
כשנשען ומתפלל מתוך הסידור.
כשהגיעו לנשמת ,ראיתי שכ”ק
אדמו”ר שליט”א לקח את החומש,
והביט בו מעט וסגרו והניח אותו
במקומה ,ואח”כ לקח גם את התניא
ופתח להמורה שיעור ועיין זמן מה
ואח”כ הניח אותה במקומה .בעת
אמירת ברכו כ”ק אדמו”ר שליט”א
אחז את שני הציציות בידיו הק’ ומיד
הניח אותם .התחילו יוצר כו’ וגם אז
כ”ק אדמו”ר שליט”א לקח החומש
והביט בה והשאיר אותה פתוח
עד לסיום שמו”ע .כרגיל אחז את
הציציות לפני גאל ישראל ושמו”ע,
וכל זמן חזרת הש”ץ המשיך
להביט בתוך החומש .כשאמרו
אתה הראת ,כ”ק אדמו”ר שליט”א
הביט אל הארון קודש והמשיך
לאמר ויהי בנסוע כו’ כשעומד
ומביט עד שהניחו את הס”ת על
הבימה ,ואח”כ פנה למזרח והביט
בתוך החומש .כשהגיעו לשישי
שהוא קריאת עשרת הדברות ,כ”ק
אדמו”ר שליט”א פנה כמו שהי’
לפני שבוע בשעת קריאת השירה,
והביט על בעל הקריאה ואח”כ
המשיך להביט בתוך החומש .ראיתי

˜ע‰
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שכ”ק אדמו”ר שליט”א מביט למול אל הבימה וכשממשיך ללכת וכן
הרש''ג והמשיך להביט כמה פעמים לרש”ג ,וכשנגע בפרכת ועד צאתו.
ולא ידעתי למה ,אז הסתכלתי אולי השבת לא היתה התוועדות.
הספרים לא מסודרים טוב ,אבל הם
כ”ק אדמו”ר שליט”א הגיע מביתו
היו כסדרם ,וכך נשאר עומד עד
בשעה  4:03ונכנס לחדרו הק’ וחיכו
סוף קריאת עשרת הדיברות ואז
למנחה עד שכ”ק אדמו”ר שליט”א
פנה למזרח והביט בתוך החומש.
נכנס בשעה  4:50והביט בשעון
כשקראו כ”ק אדמו”ר שליט”א
והתחיל לאמר אשרי .כשפתחו
למפטיר ,מיד לקח את הסידור
הארון קודש הביט כ”ק אדמו”ר
והחומש ועלה .כדרכו בקודש בירך
שליט”א עד שהניחו הס”ת על
והביט וקרא את ההפטרה מילה
הבימה .פתח את הקריאה מתוך
במילה ועד סיומה ,וכשגמר התחילו
הסידור ,בעת הגבהה התקרב לראות
הציבור לאמר 'יקום פורקן' וכ”ק
והביט עד שסגרו הארון קודש .אחר
אדמו”ר שליט”א ירד והלך למקומו,
קדושה ישב כ”ק אדמו”ר שליט”א
ואח”כ פנה והביט על הס”ת עד
והניח את ידו הק’ על מצחו והביט
שסגרו את הארון קודש ,ופנה
בתוך הסידור .אחר קדיש ,עמד
בחזרה למזרח והתחילו מוסף .אחר
כ”ק אדמו”ר שליט”א והביט והזיז
כתר ,כ”ק אדמו”ר שליט”א פתח
את הכסא ,ואמרו עלינו וכו’ והביט
שוב את החומש והביט בה בעת
חזרת הש”ץ .בתהלים לקח
את התהלים וראיתי שאמר
בזה את הפרקים סד-סה,
ומרחוק נראה לי שהביט
בפרק ע” ואמר את הפרק
פ”ו וגם הביט לפרק צ’ וסגרה
והניחה על מקומה ,ועמד
והביט ופנה והמשיך להביט
אל הבימה כשאמרו משניות
כו’ .אח”כ הניח את התניא
על החומש ואחזם בידיו הק’
ואח”כ לקח גם את הסידור
והמשיך לעמוד כשמקשיב
לההכרזות ושתפילת מנחה
יהי’ ב 4:50ואח”כ יצא
ואמר גוט שבת כשמביט
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בסידור .לאחרי משניות ,כ”ק היום יש הרבה אנשים שמתקבלים
אדמו”ר שליט”א הרים את עיניו ליחידות ,והשעה אחרי  11ויש עוד.
הק’ והביט אל כל הקהל עד סוף
יום שני ,כ”ד שבט תשכ”ו
הקדיש ,באיש”ר סגר הסידור .יצא
מהבהכ”נ ,נגע בפרכת ונכנס לחדרו הנחתי את החומש שלי וכ”ק אדמו”ר
הק’
שליט”א בא ל 770בשעה .10:08
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס לקריאת
במוצש''ק כ”ק אדמו”ר שליט”א
התורה בשעה  10:10והביט בשעון
יצא לנסוע לביתו בשעה 7:20
וחגר את הגארטל ואמר ויהי בנסוע
בערך .בשעה  11:30הרבנית תחי’
כו’ בע”פ ומביט מולו ,והוציאו את
יצאה ונסעה להבית.
הס”ת והביט עד שהניחו אותו ,פתח
את החומש והמשיך להביט עד
יום ראשון ,כ”ג שבט תשכ”ו
שקראו לכהן ואח”כ הביט בחומש.
לתפילת מנחה נכנס כ”ק אדמו”ר
לשלישי עלה כ”ק אדמו”ר שליט”א
שליט”א בשעה  3:17והביט מעט
כרגיל ,כשעשו הגבהה ,כ”ק אדמו”ר
וחגר הגארטל כשפניו הק’ למזרח.
שליט”א עמד מצד התיבה והביט,
אחרי קדושה ,כ”ק אדמו”ר שליט”א
ואח”כ פנה לחזור למקומו ונגע
ישב והניח ידיו הק’ על מצחו והביט
בפרוכת וסגר את החומש ופתח
בסידור כדרכו בקודש .עמד למודים
את התהלים ואמר בה ,ובנתיים
והביט ,ישב לתחנון ,ושוב עמד
אמרו אשרי ובא לציון כו’ וכ”ק
לאבינו מלכנו .באמצע עלינו ראיתי
אדמו”ר שליט”א סיים וסגר את
שכ”ק אדמו”ר שליט”א הביט מולו
התהלים ונשאר לעמוד כשמביט
ואח”כ המשיך להביט בסידור .אחרי
מולו ושפתיו הק’ ממלמלות משהו
משניות כ”ק אדמו”ר שליט”א הרים
עד שסגרו את הפרכת ,ויצא ונכנס
את עיניו הק’ והביט מולו ולצדדים
לחדרו הק’ ונגע במזוזה בצאתו.
והוציא את המפתח עד סוף הקדיש,
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס למנחה
יצא ונכנס לחדרו הק’.
בשעה  3:19ונתן מעות לקופת קרן
למעריב נכנס כ”ק אדמו”ר שליט”א
שניאור ונכנס וחגר את הגארטל
בשעה  6:48וחגר את הגארטל .אחר
ואמר אשרי בע”פ והביט מעט ופנה
ברכו ישב והניח את ידו הק’ על
למזרח לסדר את הגארטל .אחרי
מצחו והביט בסידור .עמד לקדיש.
קדושה ישב כ”ק אדמו”ר שליט”א
לפני איש”ר דקדיש בתרא ,הרים
והניח את ידו הק’ על מצחו והביט
את עיניו הק’ ,הביט למולו וסגר את
בתוך הסידור ,למודים עמד והמשיך
הסידור .בסוף הקדיש הוציא את
להביט בסידור ,לתחנון ישב ושוב
המפתח ,יצא ונכנס לחדרו הק’.

˜עז
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עמד לאבינו מלכנו והביט בסידור .ולאבינו מלכנו עמד שוב ,אחרי
בסיום התפילה הרים את עיניו הק’ משניות הביט למערב בהכ”נ עד
והביט מולו ולצדדים עד סוף הקדיש סוף הקדיש ויצא ונכנס לחדרו הק’.
ויצא ונכנס לחדרו הק’ .לפני כניסתו
לתפילת מעריב נכנס כ”ק אדמו”ר
ראיתי שהבחורים קוראים את
שליט”א בשעה  6:47וחגר את
הרב חדקוב וסימן שכ”ק אדמו”ר
הגארטל ואמר והוא רחום והביט
שליט”א קורא לו ,ומיד בא הרב
מעט ,אחר ברכו ישב והניח את ידו
חדקוב ונכנס אחרי כ”ק אדמו”ר
הק’ על מצחו והביט בתוך הסידור,
שליט”א.
לקדיש עמד .בתתקבל חזר והביט
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס לתפילת מעט ,אחרי משניות ,הרים את עיניו
מעריב בערך  6:48או ( 6:47עכ”פ הק’ והביט עד סוף הקדיש ויצא
לפני  )7והתחיל לאמר והוא רחום ונכנס לחדרו הק’.
וחגר את הגארטל והביט מעט,
כ”ק אדמו”ר שליט”א יצא ונסע
במעריב ערבים ישב והניח את
לביתו בערך ( 11:40לא ראיתי אבל
ידו הק’ על מצחו והביט בתוך
כך אמר לי הת’ ישעי’ שי’ הרצל),
הסידור ,ועמד לקדיש .בתתקבל
וגם החליפו היום את מספר הקאר
כ”ק אדמו”ר שליט”א חזר והניח
של הנהג ,מספרו החדש הוא 5715
את הסידור על השולחן והביט
.5L
מעט ,אחרי משניות הרים את עיניו
הק’ והביט מולו ולצדדים ועד סוף
יום רביעי ,כ”ו שבט תשכ”ו
הקדיש ,ויצא והביט בשעון ונכנס
לחדרו הק’ .נשארתי ב 770-עד  11באנו ל 770-לתפילת מנחה,
וכ”ק אדמו”ר שליט”א עדיין נמצא והריב''ק שי’ נכנס לכ”ק אדמו”ר
שליט”א (כמו כל יום לפני מנחה),
ב.770-
ויצא ואמר שבעוד  5דקות יכנס כ”ק
יום שלישי ,כ”ה שבט תשכ”ו
אדמו”ר שליט”א למנחה .בשעה
 3:23נכנס כ”ק אדמו”ר שליט”א
לתפילת מנחה נכנס כ”ק אדמו”ר
למנחה ואמר אשרי בעל פה וחגר
שליט”א בשעה  3:16וחגר את
את הגארטל .בעת חזרת הש”ץ כ”ק
הגארטל ואמר אשרי בע”פ ופנה
אדמו”ר שליט”א ישב והניח את
למזרח לסדר את הגארטל והביט
ידו הק’ על מצחו והביט בסידור,
מעט .אחרי קדושה ,ישב כ”ק
לתחנון ישב ,ולאבינו מלכנו עמד
אדמו”ר שליט”א והניח את ידו הק’
שוב והביט בסידור .בסיום התפילה
על מצחו והביט בסידור ,למודים
הרים כ”ק אדמו”ר שליט”א את
עמד והביט בסידור ,לתחנון ישב,
עיניו הק’ והביט מולו לדרום ואח”כ

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

הביט למערב ,וסגר את הסידור ובינתיים אמרו אשרי ובא לציון
והביט הרבה לדרום עד סוף הקדיש ,וקדיש וכ”ק אדמו”ר שליט”א סגר
את התהלים והביט מולו עד לסגירת
ויצא ונכנס לחדרו הק’.
הפרוכת ויצא ונכנס לחדרו הק’.
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס לתפילת
מעריב בשעה  6:47לערך וחגר את היום כ”ק אדמו”ר שליט”א נוסע
הגארטל ואמר והוא רחום והביט לאוהל הק’ .בשעה  5:45ראיתי
מעט ,במעריב ערבים ישב והניח איך שכ”ק אדמו”ר שליט”א בא עם
את ידו הק’ על מצחו והביט בסידור ,המכונית ,ועליתי למעלה וראיתי
לקדיש עמד ,בתתקבל הביט מולו שכ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס
עד שהתחילו לומר עלינו והסידור לברז ליטול את ידיו הק’ ,ואח”כ
על השולחן .בסיום התפילה ,כ”ק נכנס לחדרו הק’ וחיכו עד שכ”ק
אדמו”ר שליט”א הרים את עיניו הק’ אדמו”ר שליט”א יכנס לתפילת
וכדרכו בקודש הביט מולו לדרום מנחה .בשעה  5:50לערך נכנס כ”ק
ולמערב עד סוף הקדיש ,והוציא את אדמו”ר שליט”א וחגר את הגארטל
ואמר אשרי והביט מעט .אחרי
המפתח ויצא ונכנס לחדרו הק’.
קדושה ישב והניח את ידו הק’ על
יום חמישי ,כ”ז שבט תשכ”ו
מצחו והביט בסידור ,כשהגיעו
לא ראיתי מתי כ”ק אדמו”ר למודים ,הניח את ידו וקם ממקומו
שליט”א בא ל .770-בשעה  10:09ואמר מודים בכפיפה ונשאר לעמוד
אחזו בקריאת התורה וכ”ק אדמו”ר כשמביט בסידור ,לתחנון ישב ,ושוב
שליט”א נכנס ,והביט לדרום וחגר עמד לאבינו מלכנו,והביט בסידור.
את הגארטל ואמר ויהי בנסוע כו’ בקדיש בתרא ,הרים כ”ק אדמו”ר
בע”פ ומסדר את הגרטל .כשהוציאו שליט”א את עיניו הק’ והביט לדרום
הס”ת הביט עד שהניחו אותו על עד סוף הקדיש ,ויצא ונכנס לחדרו
הבימה ,ופתח את החומש והוציא הק’.
מטפחת והעביר על עיניו הק’ .כ”ק
חיכו לתפילת ערבית בעוד משך
אדמו”ר שליט”א הביט עד שעלה
זמן ,ובשעה  6:12נכנס כ”ק אדמו”ר
ראשון ,ואח”כ הביט בחומש וקראו
שליט”א ואמר והוא רחום (אבל לא
שני ,לשלישי עלה כ”ק אדמו”ר
ראיתי אם נכנס חגור עם גארטל או
שליט”א וכדרכו בקודש הביט ובירך
שחגר את הגארטל אחרי שנכנס),
ועשו מי שברך כו’ וכ”ק אד”ש
והביט לדרום ,במעריב ערבים ישב
עומד ומביט ,ועשו הגבהה והביט,
והניח את ידו הק’ על מצחו והביט
וחזר למקומו ונגע בפרוכת וסגר
בסידור ,ובקדיש הניח את ידו
את החומש ואמר את התהלים,
ודפדף לשמונה עשרה .באיש”ר

˜עט

קם ממקומו ופסע ,ובתתקבל חזר
והביט מולו ,וכמדומה שגם בעלינו
הביט מולו ,ואח”כ המשיך לומר
עלינו מתוך הסידור .אחרי משניות
הרים את עיניו הק’ והביט מולו,
ופנה למערב והביט עד הסוף עד
סוף הקדיש ,ויצא ונכנס לחדרו
הק’ .מעט לאח”ז נסע כ”ק אדמו”ר
שליט”א לביתו (אבל לא ראיתי).
היום כ”ק אדמו”ר שליט”א חזר
מביתו ומקבל אנשים ליחידות,
ובאים הרבה אנשים ואינני יודע
מתי יסתיים.
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יום שישי ,כ”ח שבט תשכ”ו

˜פ

השעה היתה אחרי  11וגמרתי את
התפילה ויצאתי לחוץ ללכת ל676-
לארוחת בוקר ,והלכתי והגעתי עד
רחוב ברוקלין בפינה וראיתי שכ”ק
אדמו”ר שליט”א בא מרחוב ברוקלין
ובדרכו ל 770-ואני המשכתי ללכת,
חציתי את הכביש והמשכתי עוד עד
לפני  676ושם עמדתי וחכיתי לראות
את כ”ק אדמו”ר שליט”א בלכתו
ברחוב איסטערן פארקוויי ל770-
וכ”ק אדמו”ר שליט”א הגיע ופנה
בפינה ימינה ,ובידו הק’ השמאלי
ספר והמשיך ללכת ,ובאמצע
הרחוב עמדה שם גויה עם כלב
חצוף קטן ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א
בדרכו ברחוב והכלב החצוף הלך ליד
כ”ק אדמו”ר שליט”א וכ”ק אדמו”ר
שליט”א זז מעט לצד והמשיך את
דרכו עד ל 770-וראיתי עד שפנה

לימין לכניסה לבנין והמשכתי את
דרכי ל ,676-והני כלבין דחציפין.
ובאתי בחזרה ל 770-ועד 12:30
ונשארתי עד  1:15ונכנסתי לחדר
המרכז והריל''ג שי’ הי’ עומד שם
עם הטרמוס ומכתבים ומזונות
ומחכה להכניס את זה לכ”ק אדמו”ר
שליט”א ,ונשמע צלצול טלפון
(והריל''ג שי’ הרים שני טלפונים
ואמר “הלו” אבל הטלפון השני הי’
הנכון) וזה הי’ כ”ק אדמו”ר שליט”א,
והריל''ג שי’ סגר את כפתורי המעיל
ולקח את כל הדברים הנ”ל ונכנס
לכ”ק אדמו”ר שליט”א.
באתי ל 770-אחרי  4ועמדתי בחוץ
לראות מתי שיבוא כ”ק אדמו”ר
שליט”א ,כ”ק אדמו”ר שליט”א
הגיע עם המכונית בשעה 4:51
וירד מהמכונית ונכנס לחדרו הק’.
בנתיים ,הקהל חיכו למנחה עד
שבשעה  5:20וחצי דקה נכנס כ”ק
אדמו”ר שליט”א( .הדלקת נרות הי’
בשעה  .)5:16התחיל לאמר אשרי
וכמדומה לי שהביט בשעון ונשען
על הסטענדר .כ”ק אדמו”ר שליט”א
נשאר עומד גם בחזרת הש”ץ והניח
את ידו הק’ על מצחו והביט בסידור
עד סוף התפילה .אחרי משניות פנה
והביט לעומדים ,והסתובב פעמיים
ואח”כ הביט על הש”ץ וסגר את
הסידור עד סוף הקדיש ,ויצא ונכנס
לחדרו הק’.

בשעה  8:20הגיע כ”ק אדמו”ר
שליט”א מביתו ,ובשעה  8:30בדיוק
נכנס לתהלים עם תהלים בידו הק’,
ונעשה שקט כשנכנס .נגע בפרוכת
והביט ,ואח”כ התחיל לומר תהלים
כשנשאר לעמוד נשען עד סיום שני
ספרים הראשונים ,וכנראה שמספר
שלישי עד הסוף אמר תהילים
בעמידה בלי להשען( .אבל אינני
יודע ברור אם אומר אחרי הש”ץ או
שהמשיך לאמר לבד) .כנראה שכ”ק
אדמו”ר שליט”א סיים תהילים לפני
הש”ץ ,וסגר את התהלים והביט
בשעון והניח את ידו הק’ על מצחו
והמשיך לאמר ,ובינתיים הש”ץ
ר’ זלמן שי’ דוכמן מיהר וסיים
והי’ אחרי  .1בעת הקדיש כ”ק
אדמו”ר שליט”א פנה והביט לבימה
ולעומדים עד סוף הקדיש ,ויצא,
נגע בפרכת ונכנס לחדרו הק’.

התפילה נמשכה כרגיל ול'ברוך
שאמר' נוגע בהציציות ואחרי 'ברוך
שאמר' בדק אותם כדרכו בקודש
והניח אותם .ב'נשמת' עלה ש”ץ א’
שעשה קצת חזנות ,וכ”ק אדמו”ר
שליט”א המשיך להתפלל בציבור
עד שבברכת יוצר פתח את החומש
והביט בו ונשאר כך פתוח משך זמן
רב .כרגיל אחז את הציציות לפני
גאל ישראל ,בחזרת הש”ץ נשאר
עומד נשען ומביט בחומש ומוטה
לצד ימין ,בברכת כהנים הביט
לעבר הש”ץ עד הסוף ואח”כ פנה
למזרח .כשפתחו הארון קודש כ”ק
אדמו”ר שליט”א הביט והמשיך
להביט על הש”ץ עד אומרו גדלו
והביט בסידור ,ואח”כ פנה והביט
עד שהניחו את הס”ת על הבימה,
ובנתיים כ”ק אדמו”ר שליט”א הביט
בסידור באיזה דפים כשהחומש
עברה השעה  10:30וחיכו לתפילת
פתוח ,והתחילו לקרוא.
שחרית עד שכ”ק אדמו”ר שליט”א
נכנס בערך  10:35מעוטף בטלית בעת הקריאה ,כ”ק אדמו”ר שליט”א
ובידו הק’ סידור חומש ותניא ,ונגע עמד נשען ושני ידיו הק’ מונחים על
בפרוכת והגיע למקומו ,והניח את הסטנדר ומביט בחומש ,ופעמים
החומש ואת הסידור ,והתחיל להניח הופך כמה דפים וכן עד סוף הפרשה
את התניא ולא הניחה ואחזה בידיו (הי’ חתן וכנהוג זרקו עליו) .קראו
הק’ והביט על הש”ץ .אמרו קדיש את כ”ק אדמו”ר שליט”א למפטיר
והתחילו להתפלל ושלא כרגיל כ”ק ואז התקרב לראות בהגבהה ואח”כ
אדמו”ר שליט”א פתח את התניא חזר למקומו ושוב הלך להפטרה.
שבידיו הק’ וקרא בה עד שהש”ץ כ”ק אדמו”ר שליט”א עלה ובירך
הגיע ל”לדוד בשנותו” ,ואז סגר את וקראו ,ואז אמר הההפטרה כדרכו
התניא ופתח את הסידור והתחיל בקודש מילה במילה בנעימות קול
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ש”פ משפטים ,כ”ט שבט תשכ”ו

להתפלל עומד ונשען כשמביט
בסידור.
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לבימה ולמטה ולמעלה ,ופונה
לזקנים ואומר לחיים ולברכה ,ופניו
הק’ היו באופן שונה מאירות ומלאה
שמחה ,וכך המשיך לענות לחיים
מעט זמן ,ונעשה שקט וכ”ק אדמו”ר
שליט”א התחיל השיחה הראשונה.
השיחה היתה קצרה בענין שבת
פרשת שקלים ,ובסוף השיחה כולם
ענו אמן בקול .ושוב ענה לחיים כו’
וכרגיל התחילו לנגן ניגון אימתי
קאתי מר כו’ ,כ”ק אדמו”ר שליט”א
התנענע מעט והשירה גברה וכן
עד סוף הניגון ונעשה שקט ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א המשיך עדיין
לענות לחיים למושיטי כוסית יין או
משקה .השיחה השני’ היתה בענין
תורת הבעל שם טוב בענין כי תראה
את חמור שונאך גו’ .והשיחה היתה
מאוד ארוכה ,ורוב השיחה אמרו
כשהוא מזמן לזמן נח ונאנח קצת
וחוזר וממשיך השיחה .אח”כ נעשה
שקט ושוב ניגנו ניגון ולחיים וכו’,
וכ”ק אדמו”ר שליט”א המשיך את
ביאור תורת הבעש”ט ונמשכה זמן.
ניגנו וכ”ק אדמו”ר שליט”א עשה
עם ידו הק’ וניגנו חזק .אח”כ אמר
עוד שיחה ,ושוב לחיים ,ואח”כ
שיחה רביעית.

עד הסיום ,ואחרי הברכות ירד
והגיע למקומו והניח את הספרים.
בעת ברכת החודש כ”ק אדמו”ר
שליט”א עמד בלי להשען ,ובהחזרת
הס”ת פנה והביט עד לסגירת
הפרוכת .הש”ץ למוסף הי’ ר’
אברהם הכהן ,בעת חזרת הש”ץ כ”ק
אדמו”ר שליט”א אחז את הציציות
עד לכתר ,ונשאר לעמוד נשען
ומביט בחומש עד סוף חזרת הש”ץ,
ברכת כהנים כדרכו בקודש .אמרו
קוה ,עלינו ומשניות ,וכ”ק אדמו”ר
שליט”א סגר את הסידור וגם את
החומש ,ולקח את התהלים ואמר
בה ,ובנתיים אמרו קדיש דרבנן וכ”ק
אדמו”ר שליט”א סיים את התהלים
ופנה והביט לבימה ומולו וסידר
את הספרים ,כשהי’ אחד שעדיין
הי’ אומר קדיש .ר’ חיים הכריז על
מלוה מלכה ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א
הקשיב ואח”כ לקח את הספרים
בידיו הק’ ואמר גוט שבת להילדים
אצל הבימה ,ואח”כ המשיך ללכת
כשאומר גוט שבת ומביט למעלה
ולרש”ג ונגע בפרוכת ,וכן המשיך
לאמר גוט שבת עד יציאתו
מבהכ”נ .השעה היתה כבר מאוחרת
ומיד נסדרו כל השולחנות בשביל
ההתועדות וחיכו כל אחד על מקומו
אח”כ ניגנו ניגון ,והתחילו לגשת
עד שכ”ק אדמו”ר שליט”א יבוא.
אנשים עם בקבוקים וכ”ק אדמו”ר
ב 1:32נכנס כ”ק אדמו”ר שליט”א שליט”א פותח הבקבוקים ומוזג
,נגע במזוזה והגיע למקומו וישב .להם ואומר כמה מילים ועונה למה
התחילו מיד לנגן ניגון וכ”ק אדמו”ר שהם אומרים וכו’ ,ובנתיים הקהל
שליט”א כרגיל עונה לחיים ומביט ממשיך לנגן וכ”ק אדמו”ר שליט”א

עולים למנחה למעלה ומחכים
וכ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס למנחה
בשעה  4:04והביט בשעון וישב
ואמר אשרי ובא לציון ושני ידי קדשו
מונחים על השולחן ומביט בסידור
וקדיש עמד .ואמרו ויהי בנסוע כו’
והוציאו ס”ת והביט בשעה שהניחו
אותו לתיבה ,והתחילו לקרוא וכ”ק
אדמו”ר שליט”א פתח את הקריאה
מתוך הסידור .עשו הגבהה וכ”ק
אדמו”ר שליט”א התקרב ומביט,
ואח”כ חזר למקומו ואמרו יהללו
וכ”ק אדמו”ר שליט”א מביט עד
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מתנענע בראשו ושרים חזק ופונה
לזקנים ,וניגש עוד מישהו עם בקבוק
א’ ועוד מישהו עם  2בקבוקים ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א מוזג ושואל ועונה
ומחייך ,וניגש ר’ כהנוב שי’ עם
בקבוק עבור הסיום של הקורס וכ”ק
אדמו”ר שליט”א מזג ,וגם ניגש ר’
בערל יוניק שי’ ומזג לו כוסית וגם
עוד אנשים ניגשו .איש א’ עמד
סמוך למקום שעמדתי והושיט
כוס לומר לחיים לכ”ק אדמו”ר
שליט”א ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א
הרים את ידו הק’ כמו שלום ואמר
לו לחיים מתוך חיוך,והמשיכו
אנשים לגשת וא’ מהם מדבר עם
כ”ק אדמו”ר שליט”א .אחר שניגשו
כולם ,כ”ק אד”ש פנה לאביו של
חתן ואמר לו על המשקה והוא
הראה על אביו ,אבל כ”ק אדמו”ר
שליט”א לא הסתפק בזה עד שקם
אביו של החתן עם בקבוק משקה
וניגש לכ”ק אדמו”ר שליט”א ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א מזג לו ואמרו
לחיים ,ונמשך עוד מעט כשממשיך
לומר לחיים והי’ מאד שמח .אח”כ
אמר כ”ק אדמו”ר שליט”א שכמו
בכל שנה יש מלוה מלכה של הגמ”ח
שומרי שבת ,והמזכיר של הגמ”ח ר’
יוחנן שי’ גורדון ניגש עם בקבוק
משקה וכ”ק אדמו”ר שליט”א מזג לו
ואמר לחיים ,ואמר לו שיאמר איזה
דבר והתחיל לומר והי’ שמח וכ”ק
אדמו”ר שליט”א הי’ כל הזמן מחייך
ומביט וגם עונה לחיים ,ואח”כ נתן
לו רשות לדבר ודיבר ולא ידע מה

לומר ובסוף אמר משהו ,וכל הקהל
הי’ במצב שמח וגם כ”ק אדמו”ר
שליט”א ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א גם
דיבר והוסיף על דבריו .וכשסיים
הר’ גורדון ,מזג לו כ”ק אדמו”ר
שליט”א ואמר לו לחיים ,ואמר לו
שינגן איזה ניגון ושרו הניגון של
ר’ שמואל שי’ לויטין הידוע ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א עשה עם ראשו
ושרו חזק .אח”כ נעשה שקט וכ”ק
אד”ש התחיל לומר שיחה ,ואמר
מאמר כעין שיחה שהוא מכתבי
הצ”צ ונמשכה זמן מה ,ושוב אמרו
לחיים וניגנו ניגון ,ושוב שיחה,
ובשיחה זו סיים ההתוועדות כ2
דקות לפני  4ועמד כ”ק אדמו”ר
שליט”א ושרו 'הושיעה את עמך'
ומפנים את הדרך לכ”ק אדמו”ר
שליט”א לצאת ועשה עם ידו הק’
ואח”כ המשיך ללכת ועלה לחדרו
הק’.
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שסגרו את הפרוכת ,ואמרו קדיש,
ועמדו עמידה ,וסיים .חזרת הש”ץ
כ”ק אדמו”ר שליט”א ישב והניח את
יד קדשו על מצחו ,ומביט בסידור
והחזן סיים ,ופתח דף עלינו וקדיש
עמד ומזיז מעט את הכסא ואומרים
עלינו ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א מביט
בסידור כו’ ומשניות כו’ ואח”ז כ”ק
אדמו”ר שליט”א הרים את עיני
קדשו והביט לעומדים ופנה והביט
פעמיים ,ואח”כ סגר את הסידור
ונשאר עד סוף הקדישים ויצא
בדרכו מתוך בית הכנסת ,והוציא
את המפתח ובדרכו הביט מולו
ובחיוך טוב ומלא שמחה אמר איזה
דבר להר’ דוכמן והתחיל לשיר
'הושיעה את עמך' ,ויצא בדרכו
ומתוך שירה .ותיכף יוצאים בחוץ
בדחיפות ,ומחכים בחוץ עד שכ”ק
אדמו”ר שליט”א יצא והולך לביתו
ועמדתי בחוץ והמתנתי ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א יצא והתחילו
לשיר 'הושיעה את עמך' וכ”ק
אדמו”ר שליט”א עשה עם יד קדשו
ושרו והולך וכדרכו בקודש ,ואומר
גוט שבת לעומדים ברחוב ,וגם
ילדים קטנים אומרים בקול גוט
שבת וכ”ק אדמו”ר שליט”א מביט
עליהם ,והולכים אנו אחרי כ”ק
אדמו”ר שליט”א ,וגם כמו תמיד יד
שמאל מונח בכיס המעיל ויד ימין
קדשו פשוטה ,והולך ואומר גוט
שבת ,ופונה לשמאל.
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס לתפילת

מעריב בשעה  6:20וביד קדשו
סידור ונכנס והביט בשעון ואמרו
והוא רחום כו’ ועומד ברכו ,וישב
במעריב ערבים ומניח את הסידור
על מדף הסטנדר וכו’ וקדיש עמד,
ועמידה וכ”ק אדמו”ר שליט”א מזיז
את הכסא לימין ופוסע עמידה,
וסיים ,וקדיש ,ויהי נועם וכ”ק
אדמו”ר שליט”א חזר לסטנדר
ונשען ומביט בסידור .ואח”כ אמרו
עלינו וכו’ משניות וכ”ק אדמו”ר
שליט”א פנה כדרכו בקודש לדרום
ומביט ,וגם הביט ופנה לצדדים,
והביט גם לשעון ואח”כ פנה ומביט
לדרום ,ואח”ז אחז את הסידור ביד
קדשו ואמרו הבדלה ומביט עד סוף
ההבדלה ויצא ונכנס לחדר קדשו.
הרבנית תחי’ עלתה דרך המעלית
לרבנית הזקנה שתחי’ ,וכ”ק אדמו”ר
שליט”א נסע לביתו כמה זמן אחרי
ההבדלה ולא ראיתי ולא שמעתי
מתי .היתה חזרה ושוב ראיתי את
הרבנית תחי’ נוסעת לביתה ועמדתי
וגם הביטה והמשכתי ל770-
והשעה לפני .12
מתי שכ”ק אדמו”ר שליט”א הגיע
היום להתוועדות ובשעה שישב
ביקש מהר’ חדקוב חומש שמות
והר’ חדקוב שי’ מסר לכ”ק אדמו”ר
שליט”א וכ”ק אדמו”ר שליט”א עיין
בו כמה זמן ואח”כ סגר את החומש.

כ”ק אדמו”ר שליט”א הגיע מביתו
בשעה  10:04בערך .לקריאת התורה
נכנס בשעה  10:18בערך ואמר ויהי
בנסוע כו’ בע”פ ,וחגר את הגארטל,
ואח”ז הביט בשעון ומביט מולו,
והוציאו ס”ת ואמרו 'גדלו' ומביט
ופתח את החומש והביט על הכהן
והתחילו לקרוא וקראו א ,ב ,ג.
וכ”ק אדמו”ר שליט”א מביט בתוך
החומש והוציא מטפחת ומעביר על
עיני קדשו .ולרביעי כ”ק אדמו”ר
שליט”א עלה וכדרכו בקודש ,וקראו
וסיים ועשו מי שברך לכמה אנשים.
וכ”ק אדמו”ר שליט”א עומד ושומע
ואח”ז הגבהה .וחזר למקומו ונגע
בפרוכת ואומר תהלים וסגר את
החומש ובנתיים אמרו אשרי כו’,
ואח”ז קדיש וכ”ק אדמו”ר שליט”א
סגר את התהלים ,ואמרו יהללו
והביט עד שסגרו את הפרוכת ,ויצא
ונכנס לחדר קדשו.

לתפילת ערבית כ”ק אדמו”ר
שליט”א נכנס בשעה  6:48ואמר
והוא רחום וחגר את הגארטל ומביט
מעט ,וברכו ,וישב במעריב ערבים
והניח את יד קדשו על מצחו ומביט
בסידור .קדיש עמד ,עמידה וסיים,
וקדיש חזר ומביט עד שאומרים
עלינו .ומביט בסידור ואח”ז אמרו
משניות וכ”ק אדמו”ר שליט”א
סגר את הסידור באמן יהא שמי’
כו’ ,והוציא את המפתח ומביט
מולו ופנה למערב ועד סוף הקדיש,
ושוב פנה למערב ואח”כ יצא ועמד
להכנס לחדר קדשו ,ושמעתי שגוי
אחד נכנס ל 770-וראה את הרבי
שליט”א כאדם העובר ושאל איפה
המשרד וכנראה שכ”ק אדמו”ר
שליט”א ענה לו ,אם לא בפה אולי
ביד קדשו ,ואח”ז נכנס לחדר קדשו.
הערב בשעה  9:30התקיים מסיבת
ה''שו''ב'' שלמדו מלאכת הזביחה
שע''י 'מחנה ישראל'.

באנו לתפילת מנחה וחיכינו וחיכו
עד שיהי’ חזן ובסוף בא רייניץ שי’
וכ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס בשעה
 3:02ואמר אשרי וחגר את הגארטל
ומביט כדרכו בקודש .קדיש ,עמידה,
וסיים וקדושה וחזרת הש”ץ וישב
והניח את יד קדשו על מצחו ומביט
בתוך הסידור .מודים עמד ,וגמרו
את חזרת הש”ץ ,וקדיש עלינו וכו’
משניות כו’ וכ”ק אדמו”ר שליט”א
הרים את עיני קדשו והביט לדרום
ולמערב וסגר את הסידור ומביט עד

וכ”ק אדמו”ר שליט”א עדיין
נמצא ב 770-ובשעה  12:25כ”ק
אדמו”ר שליט”א יצא וראיתי את
כ”ק אדמו”ר שליט”א ,ושמעתי
אח”כ שכ”ק אדמו”ר שליט”א
פסע והמשיך ,אבל ראה איזה דבר
משונה בבית הכנסת שאף פעם לא
הי’ ,וחזר אחורה וקרא והביט וזה הי’
על השלט ]“סיום כיתת שחיטה ע”י
מחנה ישראל תשכ”ו” – שהתקיים
בשעת מעשה[ ואז ראיתי את כ”ק
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יום שני ,בדר”ח אדר תשכ”ו

סוף קדיש ויצא ונכנס לחדר קדשו.
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ופעם אמר בהתוועדות שהרבי
אדמו”ר שליט”א בלכתו הביתה.
משיח וכ”ק אדמו”ר שליט”א ענה
יום שלישי ,ב‘ אדר תשכ”ו
וגם עשה עם יד קדשו ואח”ז כ”ק
בשעה  11:20בערך עמדתי ברחוב אד”ש נכנס וסיים את השיחה.
ופתאום עובר המכונית של הרבנית
למעריב כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס
תחי’ ועם כ”ק אדמו”ר שליט”א ובא
בשעה  6:46ואמרו והוא רחום ומביט
מביתו עם הרבנית תחי’ ובא מרחוב
וחגר את הגארטל ואמרו ברכו
ניו יארק וממשיך ופונה ימינה
וכ”ק אדמו”ר שליט”א ישב והביט
ומשם לאיסטערן פארקווי עד
בשעון והניח את יד קדשו על מצחו
 ,770וכשעמדתי ברחוב ראיתי את
ומביט וקדיש עמד .עמידה ,וסיים.
המכונית ואת כ”ק אדמו”ר שליט”א
ובקדיש חזר ומביט עד לפני עלינו
וכ”ק אדמו”ר שליט”א הביט עלי
ואח”כ אמרו עלינו ומביט בסידור
חזק ונסעה והגיעה ל 770-וכ”ק
וסיים קדיש משניות כו’ ואח”כ
אדמו”ר שליט”א יצא ונכנס ל770-
כ”ק אדמו”ר שליט”א הרים את
וזו הפעם הראשונה במשך הזמן
עיני קדשו ומביט לדרום ולא פנה
שראיתי שהרבנית תחי’ הביאה את
למערב ,וסגר את הסידור והוציא
כ”ק אדמו”ר שליט”א ל.770-
את המפתח ועד סוף הקדיש ,ויצא
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס למנחה ונכנס לחדר קדשו.
בשעה  3:19בערך ואמר אשרי וחגר
יום רביעי ,ג‘ אדר תשכ”ו
את הגארטל ומביט כדרכו בקודש,
ואמרו קדיש ועמידה וכ”ק אדמו”ר למנחה כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס
שליט”א סיים ,ואמרו קדושה כו’ ,היום מעט מאוחר בשעה 3:25
ובחזרת הש”ץ כ”ק אדמו”ר שליט”א ואמר אשרי וחגר את הגארטל
ישב והניח את יד קדשו על מצחו ומביט ,ועמדו עמידה וכ”ק אדמו”ר
ומביט בסידור ועד מודים נעמד שליט”א סיים ,וקדושה ובחזרת
ומביט בסידור ותחנון וישב ושוב הש”ץ הניח את יד קדשו על מצחו
עמד ואח”כ עלינו ומביט מעט ואח”כ ומביט בתוך הסידור ,ומודים עמד
מביט בסידור ואח”כ קדיש משניות ומביט בסידור ,תחנון וישב ואח”כ
והרים את עיני קדשו והביט מול שוב עמד ומביט ואמרו קדיש
ועד סוף קדיש ויצא ועמד להכנס וכ”ק אדמו”ר שליט”א הרים את
לחדר קודשו ואחד דיבר עם כ”ק עיני קדשו ומביט לדרום ולמערב,
אדמו”ר שליט”א במשך זמן לפני והיום הגיעו ילדים ממקום והכניסו
הדלת בחדר ההמתנה וזה הי’ אחד אותם לתפילת מנחה וכ”ק אדמו”ר
שאפה לפני שנה בכפר חב”ד מצות ,שליט”א הביט עליהם כמה פעמים

לתפילת ערבית כ”ק אדמו”ר
שליט”א נכנס בשעה בערך 6:46-7
ואמר והוא רחום וחגר את הגארטל
וגם הביט מולו ולמערב ,וברכו ,וישב
במעריב ערבים והניח את יד קדשו
על מצחו ומביט בסידור וקדיש
עמד ,ועמידה וסיים ,ובקדיש ומביט
עד עלינו ואח”כ אמרו עלינו ומביט
בסידור ועד הסוף ,וקדיש ומשניות
ואח”כ הרים את עיני קדשו ומביט
מולו וסגר את הסידור באמן יהא
שמי’ רבא כו’ ויצא ונכנס לחדר
קדשו.
יום חמישי ,ד‘ אדר תשכ”ו
כ”ק אדמו”ר שליט”א נכנס לקריאת
התורה בשעה  10:08לערך ,ונתן
מעות לקרן שניאור ,ונכנס ומביט
מולו ואומר ויהי בנסוע כו’ וחגר את
הגארטל והוציאו ספר תורה ומביט
ופתח את החומש והתחילו לקרוא
וקראו לבר מצוה וכ”ק אד”ש הביט
ואח”כ כ”ק אד”ש הביט בחומש
וקראו ב ,ושלישי עלה כ”ק אד”ש
ועמדתי סמוך וקראו קדיש הגבהה
והר’ גורדון שי’ נתן לי לגלול את
הס”ת וגללתי וגמרתי ורעדתי
בשעת מעשה וסיימתי ואמרתי
אשרי כו’ ועמדתי מהצד וכ”ק אד”ש
חגר וראיתי שאמר תהלים ואמרו

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

ועמדו שם עד סוף מנחה ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א סגר את הסידור
והציא את המפתח ועד סוף הקדיש
והביט ויצא ונכנס לחדר קדשו.

קדיש וכ”ק אד”ש סגר את התהלים
באמצע הקדיש וגם אומר דבר מה
ואמרו יהללו ומביט עד לסגירת
הפרוכת ויצא ונכנס לחדר קדשו
והתפילה נסתיימה .כ”ק אד”ש
נכנס למנחה בשעה  3:17בערך
ותיכף הביט בשעון ואמר אשרי
וחגר את הגרטל ומביט מעט ואמרו
קדיש ויעמדו עמידה וכ”ק אד”ש
סיים ובחזרת הש”ץ כ”ק אד”ש ישב
והניח את יד קדשו על מצחו ומביט
בסידור ומודים עמד ומביט בסידור
ואח”כ תחנון וישב ושוב עמד והחזן
הי’ היום רז''ד .ואח”כ אמר עלינו כו’
ואמר קדיש ,ונשאר עומד ומביט על
כ”ק אד”ש וכ”ק אד”ש עדיין אומר
עלינו וכמעט סיים והרים את עיני
קדשו .והוציא את המפתח והביט
מול והחזן רז''ד אמר לכ”ק אד”ש
שהתפילה לא עבור נשמה אלא
נדבה לכן לא אומר קדיש על ישראל
וכ”ק אד”ש מביט ואמר “נו” ועומד
ומביט וסגר את הסידור ונראה איזה
תנועה עם כתפי כ”ק אד”ש ויצא
ונכנס לחדר קדשו והי’ מעט שמח
אחרי התפלה על מה שעשה רז''ד.
כ”ק אד”ש נכנס למעריב בשעה
 6:50בערך וחגר את הגרטל ואמר
והוא רחום ומביט מעט ומסדר
את הגרטל ונכנס למקום איפה
שיושב ובברכו חזר ופנה למזרח
וישב במעריב ערבים והניח את
יד קדשו על מצחו ומביט בסידור
וקדיש עמד ,עמידה ,וסיים וקדיש
וחזר ומביט מעט ואמרו עלינו וכו’

˜פז

משניות וכו’ ומביט בסידור והחזן
סיים וכ”ק אד”ש הרים את עיני
קדשו ומביט מול וכן למערב ועד
סוף התפילה ויצא ונכנס לחדר
קדשו .היום יש יחידות גדולה כי
היום מתקבלים ואח”ז יש הפסקה
עד אחרי פורים ומתקבלים הרבה
אנשים נשים וטף ותלמידי ישיבה
ואח”כ הלכתי ל .770והייתי עד
אחרי  12והיית יחידות גדולה כ60
אנשים ושמעתי שכ”ק אד”ש היה
ב 770עד שעה  5לפנות בוקר.
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ערש''ק ,ה‘ אדר תשכ”ו

˜פח

לפני  1יצאתי לרחוב ובאתי
מקינגסטון ופתאום אני רואה את
הקאר של הרבנית וגם אדמו''ר
שליט”א בא מביתו עם הרבנית תחי’
ועד שסדרה את הקאר על המקום
ואני ראיתי ועמדתי מחובא בין עמוד
וחיכיתי עד שכ”ק אד”ש ירד ויכנס
ל 770ואח”ז כ”ק אד”ש יצא וראיתי
בשעה שנכנס והת'שלמה רייניץ שי’
אחז את הדלת והרבנית המשיכה
לנסוע והשעה הייתה בערך 1
וחמש דקות וכ”ק אד”ש נכנס לחדר
קודשו .הייתה היום לוי’ה של אחד
מאנ”ש ושמעתי שכ”ק אד”ש יצא.
באתי ל 770לתפילת מנחה והכנתי
את המקום וכ”ק אד”ש נמצא ב770
ומחכים לתפילת מנחה וכ”ק אד”ש
נכנס לתפילה בשעה בערך 5:20
והביט בשעון ואמר אשרי ונשען
על הסטנדר ואמרו קדיש ועמדו
לשמו''ע וחזרה וכ”ק אד”ש עמד

ונשען והפעם ראו את פני כ”ק
אד”ש במשך כל החזרה וסוף חזרה
וגדיש עלינו כו’ משניות כו’ וסגר
את הסידור ופנה והביט כדרכו
בקודש ועד סוף קדיש ויצא ונכנס
לחדר קודשו .בשעה  6:20בערך
כ”ק אד”ש בא מתפילת קבלת שבת
וראיתי מתי שנכנס לחדר קודשו.
קבלתי הודעה חשובה מהת’ שלום
דובער ליפסקער שהיום שאני והת'
שלמה שי' הכהן זרחי נלך אחרי כ”ק
אד”ש בלכתו לביתו ושמחתי מאד.
בערך  9:25כ”ק אד”ש יצא ותיכף
לקחתי את המעיל ולבשתי אותו
וכ”ק אד”ש הביט לתוך ביהכנ”ס
ופתח את הדלת ועמד מעט במפתן
ה 770והרים את צואר המעיל מפני
הקור ועמדתי שם ומחכה עד שכ”ק
אד”ש יפנה שמאלה והביט גם מעט
והתחיל ללכת ותיכף הלכתי ואני
והת' שלמה שי’ זרחי אחרי כ”ק
אד”ש וההליכה כרגיל שכ”ק אד”ש
הלך מהר ומתי שיש שלג הולך
לאט לאט ועד שפנה שוב שמאלה
לרחוב ברוקלין הי’ יד קודשו אחד
מונח בתוך כיס המעיל ואחד לא.
ופנה שמאלה .והלך כדרכו והולכים
אנו עוד והגיע לרחוב השני וראינו
שכ”ק אד”ש עמד בשביל לחצות
את הכביש ולא ברחוב פרזידנט
אלא ברחוב השני ,ופתאום ראינו
שכ”ק אד”ש הביט לכביש ומשם
באה מכונית וכ”ק אד”ש רץ
מעט כ 3או  2פסיעות מהר מפני
המכונית .ואנו חיכינו עד שתעבור

מוצש''ק ,ו‘ אדר תשכ”ו:
הנחתי את התהלים שלי כי לא הי’
מי שיניח ומחכה ונעשה שקט וכ”ק
אד”ש נכנס לתפילה  10:06בערך
מעוטף בטלית וביד קודשו סידור
חומש ותניא ונגע בפרוכת והגיע
למקום .והניח חומש מימים ותניא
באמצע והתהלים מונחים בשמאל
והביט לצפון ומסתמא על השעון
ואח”ז עמד ונשען ומביט וקורא
בסידור .והחזן אמר קדיש והתחילו
להתפלל שחרית וכ”ק אד”ש נשען
ומתפלל והי’ אחז את הציציות וכמה
פעמים ואח”ז אחז את  4הציציות
ולא עזב אותם אלא אחרי זמן
ממושך .והגיע לפני 'ברוך שאמר'
וכדרכו בקודש לקח את התניא

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

המכונית והמשכנו וכ”ק אד”ש
המשיך את דרכו ימינה ומהר ופנה
לימין לרחוב פרזידנט והלך מהר
ושוב בשלג לאט ושני ידי קודשו
במעיל והמשיך ועמד לחצות את
הכביש לכניסה לביתו ועשה סיבוב
לימין ע”י מכונית ומשם נכנס ישר
לביתו ועלה למדרגות ונכנס וסגר
את הדלת הראשית והבית למטה
הי’ מואר ונראה מתוך שני החלונות
ומחכים שנראה את כ”ק אד”ש
נכנס .ונכנס וראיתי שכ”ק אד”ש
נגש לחלונות וסוגר אותם וכן לחלון
שני ואח”כ נכנס משם באנו בחזרה.
וזו הפעם הראשונה שזכיתי וזיכני
ה’ ללכת אחרי כ”ק אד”ש לביתו אנו
נשארנו עומדים בכביש עד שיכנס.

וקרא בה וסיים והניח את התניא
על מקומו ,ולקח את הציציות ואמר
'ברוך שאמר' וכדרכו בקודש וסיים
ושוב לקח את הציציות ובדק אותם
וכדרכו בקודש בסדר הבדיקה וסיים
והניח אותם ומתפלל וכשמגיע
ל'נשמת' כנראה לי שכ”ק אד”ש
עומד ולא נשען .והחזן הגיע לברכו
ואמר יוצר וכו’ וקריאת שמע וגם
כ”ק אד”ש אומר קריאת שמע עם
הציבור וסיים ואמר עזרת ועמידה
וכדרכו בקודש וסיים והחזן התחיל
חזרת הש”ץ וקדושה ,ובקדושה
ראיתי שכ”ק אד”ש לקח את החומש
ופתח אותו והניח אותו מימין פתוח
ונשאר פתוח עד למפטיר וסיימו
את הקדושה .וכ”ק אד”ש עומד
ונשען ולקח את התניא ומביט או
קורא והחומש פתוח והסידור פתוח
ועוד מביט בתניא ולפני מודים כ”ק
אד”ש סגר את התניא והניח אותה
על מקומה סגורה ואחרי מודים
מעט זמן שוב לקח את התניא ופתח
והביט או קרא וכשהגיעו לברכת
כהנים כ”ק אד”ש כדרכו בקודש
מביט לחזן והניח את התניא פתוחה
על מקומה ומביט ועד סוף ברכת
כהנים והחזן סיים את חזרת השץ,
אמרו שיר של יום וקדיש וכנראה
שכ”ק אד”ש סגר כבר את התניא,
אמרו אח”ז אתה הראתה וכדרכו
בקודש כ”ק אד”ש מביט .והביט
והחומש פתוח ואני עמדתי על
מקומי וגם מביט מעט בסידור ועל
כ”ק אד”ש וכ”ק אד”ש עומד ומביט
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על הס”ת והי’ איזה מקרה וזכיתי
אני בזה אעפ”י שלא ראיתי את
התנועה של כ”ק אד”ש על הסטנדר
של הרש”ג עמד חומש שלימה
וסידור תהלת ה’ ,והר’ זליגסון שי’
עמד שם וכשפנה כמעט והסידור
הולך לפול וחכיתי וכ”ק אד”ש
מביט עוד מכל וגם הביט עד שהניחו
את הס”ת ואני הבטתי על הסידור
ועלה בדעתי לקחת את הסידור וכן
עשיתי ,לקחתי את הסידור שלא
יפול אמרו גדלו כו’ כ”ק אד”ש
מביט עד שהניחו את הס”ת ואח”ז
פנה למזרח ובא הת' שלמה שי’
רייניץ ואומר לי ושואל אותי שכ”ק
אד”ש עשה עם יד קודשו איזה
תנועה והוא לא ידע מה ורק אחרי
שאני לקחתי את הסידור ידע וזה
הי’ סימן שיקחו את הסידור שלא
יפול ואמר לי שאני כבר לקחתי את
זה ואני בכלל לא ראיתי מה שכ”ק
אד”ש עשה עם יד קודשו העיקר
שזכיתי אני ,לקחתי את הסידור
מה שכ”ק אד”ש הראה ביד קודשו
והתחילו לקרוא בתורה וכ”ק אד”ש
עמד ונשען ומביט בחומש והטלית
הייתה מוטה למטה במשך כל
הקריאה והי’ חתן וסיימו את התורה
ולמפטיר עלה כ”ק אד”ש וכדרכו
בקוש לקח את החומש ואת הסידור
ועלה ובירך וקראו וסיים וקראו את
ההפטרה .וכדרכו בקודש סיים את
ההפטרה ובירך וירד והגיע למקום
ואמרו יקום פורקן כו’ ואח”ז אשרי
ופנה ומביט עד שסגרו את הפרוכת

והתפללו מוסף והחזן הי’ ר’ פרידמן
שי’ וחזרת הש''ץ וכתר ואח”ז בחזרה
הש''ץ כ”ק אד”ש לקח את החומש
ומביט בו והניח אותו מימין ומביט
עד סוף מודים ברכת כהנים ומביט,
עד הסוף ואמרו קוה כו’ עלינו כו’
וסיימו את התפילה וכ”ק אד”ש
סגר את הסידור ואת החומש ולקח
את התהלים וראיתי שכ”ק אד”ש
אמר בתהלים את הפרקים פו ,סד,
סה ,וסיים וסגר את התהלים וקירב
את הספרים ופנה והביט לבימה.
ואח”ז עמד ומביט במשך כל הזמן
ושמע את ההכרזות ואת ההודעות
ולקח את הספרים ויצא אמר הגוט
שבת וכדרכו מביט לכל המקומות
ומצאתי מעט מסידור כ”ק אד”ש
על הסטנדר ולקחתי והנחתי בתוך
התהלים .ויצא כדרכו בקודש ואומר
גוט שבת .וכן לרש”ג ועד צאתו.
והשבת אין התוועדות .סדרתי את
המקום ומחכים עד שכ”ק אד”ש
יבוא מביתו בשעה  5:20כ”ק אד”ש
הגיע מביתו ונכנס לחדר קודשו
ומנחה בשעה  5ומחכים וכ”ק
אד”ש נכנס למנחה בשעה  5וכמה
דקות בערך והביט בשעון וישב ולא
הניח את יד קודשו על מצחו ויושב
ומביט וקורא מתוך הסידור וקדיש
עמד .אמרו ויהי בנסוע ומביט מעט
והוציאו ס”ת ומביט עד שהניחו את
הס”ת על הבימה ואח”ז פתח את
הקריאה מתוך הסידור ומביט וקראו
א.ב.ג .והגבהה וכ”ק אד”ש התקרב
לראות את הגבהה ואח”ז חזר

יום ראשון ,ז‘ אדר
כ”ק אד”ש נכנס לתפילת מנחה
בשעה  3:17וחגר את הגרטל ונתן
מעות לקרן שניאור ואומר אשרי
בע”פ ופני קדשו למזרח ומסדר את
הגרטל והחזן אמר קדיש וכ”ק אד”ש
לקח את הסידור ועמדו שמו''ע
וכ”ק אד”ש סיים ואמרו קדושה
וכ”ק אד”ש עמד מעט לפני שישב
עד שהר’ חדקוב יגמור את שמו''ע
ואח”ז כ”ק אד”ש ישב והניח את
יד קדשו על מצחו ומביט בסידור
ומודים עמד ומביט בסידור ותחנון
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ואמרו קדיש ומביט עד שסגרו את
הפרוכת ועמדו עמידה וכ”ק אד”ש
סיים .וקדושה ובחזרה כ”ק אד”ש
ישב והניח את יד קודשו על מיצחו
ומביט בסידור ומודים עמד ואמר
ושוב ישב ומביט בסידור והחזן סיים
את חזרת השץ ואמרו צדקתך כו’
ובקדיש כ”ק אד”ש עמד והפעם לא
עמד והזיז את הכסא אלא המשיך
ובא לסטנדר ועמד ונשען ואמרו
עלינו כו’ משניות כו’ וכ”ק אד”ש
סדר את הסידור באמן יהי שמיא
ומביט מול ולקח את הסידור בשניי
יד קודשו וישים עם הגומי ומעביר
את אצבעות קודשו על הגומיות
ועד סוף הקדיש ויצא בדרכו בתוך
ביהכנ”ס ובאמצע הדרך החסיד
שלנו הר’ דוכמן ניגש לכ”ק אד”ש
ואמר לו דבר מה וכ”ק אד”ש ענה
לו ושמעתי אח”כ שאמרו שהוא
בא מהתועדות ממשה ? שיצא מן
המצר אל המרחב ,והוא שמח והי’
גם מעט שיכור ,וכ”ק אד”ש ענה לו
שלא ניכר עליו ובסוף כ”ק אד”ש
אמר לו שינגן איזה ניגון ושר את
הניגון 'הושיעה את עמך' וכ”ק
אד”ש יצא ונכנס לחדר קדשו .והי’
קצת לעבעדיק עם הר’ דוכמן על
מעשה שעשה .ומחכים עד לתפלת
ערבית ,והמקום מוכן ומחכים עד
שכ”ק אד”ש יבוא (וזמן הדלקת
נרות בשעה  )6:20וכ”ק אד”ש נכנס
לתפלת ערבית בשעה  6:25בערך
והביט בשעון ועמד ונשען ומביט
בסידור ואומר והוא רחום כו’ ואמרו

ברכו וישב במעריב ערבים ומניח את
הסידור על המדף והתפילה כדרכה
וקדיש עמד ,ומסובב את הכסא,
ועמדה וסיים וחזר בקדיש ואמרו
ויהי נועם כו’ עלינו כו’ וקדיש וכ”ק
אד”ש פנה כדרכו בקדש להבדלה.
וסיימו את התפילה ואמרו קדיש
וכ”ק אד”ש פנה והביט לצפון ומול
וסגר את הסידור וכנראה לי שהביט
בשעון ,ועמד ומביט והתחילו
לעשות הבדלה ומביט ועד הסוף
וכ”ק אד”ש יצא ונכנס לחדרו קדשו
והיום יש קידוש לבנה ואחרו מעט
זמן כ”ק אד”ש יצא לקידוש הלבנה
ועמדתי קרוב וכ”ק אד”ש בא ומביט
והסתובב ומחפש את הלבנה והיתה
מימין ואח”ז עמד למזרח והתחיל
לומר וכדרכו בקודש ,וסיים את
הברכה .והסתובב מימין לשמאל
ואומר גוט חודש ואח”ז נכנס לחדר
קדשו.
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ושוב ישב ואבינו מלכנו ואח”ז עמד
ומביט בסידור ואמרו עלינו כ”ק
אד”ש הרים את עיני קדשו והביט
מול מעט ושוב מביט בסידור וסיימו
ומשניות וקדיש וכ”ק אד”ש הוציא
את המפתח וסגר את הסידור כמעט
בסוף הקדיש ומביט מול וכן למערב
ועד סוף הקדיש ויצא ועמד להכנס
לחדר קדשו ושם עמד אדם ומדבר
עם כ”ק אד”ש ויותר לא ראיתי
ומסתמא כ”ק אד”ש נכנס אח”כ.
כ”ק אד”ש נכנס למעריב בשעה
 6:46בערך ואמר והוא רחום וחגר
את הגרטל ופני קדשו למזרח ואמרו
ברכו וישב במעריב ערבים והיום לא
הניח את יד קדשו על מצחו ,ומביט
בסידור וקדיש עמד ,ועמידה ,וסיים
ובתתקבל חזר ומביט מעט ואמרו
עלינו כו’ משניות כו’ וכ”ק אד”ש
סיים מעט בקול והוציא את המפתח
ומביט גם למערב וגם לדרום וסגר
את הסידור ויצא ונכנס לחדר קדשו
וגם הביט בשעון בצאתו .נשארתי
ב 770עד  11וכ”ק אד”ש עדיין נמצא
והרבנית תחי’ גם נמצאת.
יום שני ,ח‘ אדר
כ”ק אד”ש בא מביתו בשעה 10
וכמה דקות והביט לבהכנ”ס ונכנס
לחדר קדשו והתפילה כדרכה
והגיעו לס”ת וכ”ק אד”ש נכנס
והשעה היתה  10:06-7וכ”ק אד”ש
נתן מעות לקרן שניאור ונכנס וחגר
את הגרטל ומביט מול ואומר ויהי
בנסוע כו’ והוציאו ס”ת ומביט

עד שמניחים ופתח את החומש
והתחילו לקרוא וקראו א ,ב ,וכ”ק
אד”ש מביט בתוך החומש ושלישי
עלה כ”ק אד”ש וכדרכו בקודש
וסיימו לקרוא והגבהה ומביט
ועומד מעט ואח”ז חוזר ונוגע
בפרוכת וסגר את החומש ולקח את
התהלים ואמר ובנתיים אמרו אשרי
כו’ והחזן אמר קדיש וכ”ק אד”ש
סגר את התהלים והניח על השלחן
ומביט מול ואמרו יהללו ומביט
עד לסגירת הפרוכת ויצא ונגע
במזוזה ונכנס לחדר קדשו .לתפילת
מנחה כ”ק אד”ש נכנס בשעה 3:22
ונתן מעות לקרן שניאור וחגר את
הגרטל ואמר אשרי ואמרו קדיש
ועמדו עמידה וסיים וקדושה וחזרת
הש”ץ וישב והניח את יד קדשו על
מצחו ומביט בסידור מודים עמד.
ותחנון ושוב ישב ואבינו מלכנו
עמד ומביט בסידור וכו’ עלינו וכו’
ומשניות והחזן סיים וכ”ק אד”ש
הוציא את המפתח וסגר את הסידור
ומביט מול ועד סוף קדיש ויצא
ונכנס לחדר קדשו .כ”ק אד”ש נכנס
לתפילת ערבית בשעה  6:51בערך
ואמר והוא רחום ונתן מעות לקרן
שניאור וחגר את הגרטל ומביט
מעט ופני קדשו למזרח ואמרו
ברכו וישב במעריב ערבים והניח
את יד קדשו על מצחו מעט זמן
ושוב הניח אותה על השולחן ומביט
בסידור וקדיש עמד ,עמידה ,וסיים
ובתתקבל חזר ומביט ואמרו עלינו
ומביט בסידור והחזן סיים ואמר

יום שלישי ,ט‘ אדר
אתמול שמעתי שכ”ק אד”ש
הסתפר והיום במנחה ראיתי ,וכ”ק
אד”ש נכנס למנחה בשעה  3:15ונתן
מעות לקרן שניאור ונכנס והביט
בשעון ואמר אשרי בע”פ וחוגר את
הגרטל ומביט מעל ועמדו עמידה
וכ”ק אד”ש סיים וקדושה וכ”ק
אד”ש הלך לשבת ועמד מעט עד
שהר’ חדקוב יגמור שמו''ע ואח”ז
כ”ק אד”ש ישב והניח את יד קדשו
על מצחו ומביט בסידור מודים עמד
והביט לדרום וכן למערב ,והיום
הי’ חתן ,ואמרו קדיש ושוב בקדיש
כ”ק אד”ש הביט ואח”ז הביט
בסידור ומשניות ואח”ז הרים את
עיני קדשו ושוב מביט וכן למערב
ועד סוף הקדיש מביט וסגר את
הסידור והוציא את המפתח ויצא
ונכנס לחדר קדשו .כ”ק אד”ש
נכנס למעריב בשעה  7:15והביט
בשעון ואמר והוא רחום וחגר את
הגרטל ואמרו ברכו וכ”ק אד”ש
ישב במעריב ערבים והניח את יד
קדשו על מצחו ומביט בסידור וכן
עד קדיש ופותח את דף העמידה
וכ”ק אד”ש קם באמן יהא שמי’ כו’
ועמדו עמידה וסיים ובתתקבל חזר
ומביט ואמרו עלינו ומביט בסידור

יום רביעי ,י‘ אדר
כ”ק אד”ש נכנס לתפילת ערבית
בשעה  6:46וחגר את הגרטל ואמר
והוא רחום ומביט והי’ אחד עמד
ליד הדלת ומתי שכ”ק אד”ש נכנס
אז עשה לכ”ק אד”ש שלום בראשו
וכ”ק אד”ש ענה לו ועמד ומביט
ומסדר את הגרטל ואמרו ברכו וישב
במעריב ערבים והניח את יד קדשו
מעט ושוב לא הניח אותו ומביט
בסידור וקדיש עמד ,עמידה וסיים
ובקדיש חזר ומביט מעט מול ואח”כ
אמרו עלינו ומביט בסידור ועד
הסוף והחזן סיים וכ”ק אד”ש גם
סיים והוציא את המפתח וסגר את
הסידור ומביט מול ועד סוף קדיש
ואח”ז יצא ונכנס לחדר קדשו .אחרי
סדר הישיבה עשו שבע ברכות לחתן
ונשארנו עד לפני  12ועדיין כ”ק
אד”ש נמצא ב.770
יום חמישי ,י”א אדר  -תענית
אסתר מוקדם
כ”ק אד”ש בא מביתו בשעה 10:09
ואז חיכו ותיכף כ”ק אד”ש נכנס
לחדר קדשו והסטנדר מוכן וכ”ק
אד”ש תיכף יצא מחדר קדשו ונכנס
לומר סליחות והשעה היתה 10:10
דקות וחגר את הגרטל ותיכף התחיל
החזן לומר סליחות וכ”ק אד”ש
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משניות וקדיש וכ”ק אד”ש הוציא
את המפתח ועמד ומביט מול במשך
כל הקדיש וסגר את הסידור בסוף
הקדיש ועמד ומביט עד סוף הקדיש
ויצא ונכנס לחדר קדשו.

ומשניות ואח”ז שוב הביט והוציא
את המפתח וסגר את הסידור ומביט
לדרום ולמערב ועד סוף קדיש ויצא
ונכנס לחדר קדשו.

˜ˆ‚

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער
˜ˆ„

פתח את הסידור ועדיין מסדר את
הגרטל ואמרו סליחות וכ”ק אד”ש
עומד ונשען וקורא והגיעו לשמע
קולנו וכ”ק אד”ש הביט לארון
קדשו ,והמשיכו לומר סליחות תוכן
עד 'רחמנא' וכ”ק אדמו”ר שליט”א
עשה עם יד קדשו ושרו את הניגון
רחמנא וכ  3או  4פעמים שרו
ובמשך כל השירה כ”ק אד”ש הי’
מכה ביד קדשו על הסטנדר וסיים
ואמרו אבינו מלכנו וכו’ ועד לס”ת
וכ”ק אד”ש פנה לצד הסטנדר כמו
בהבדלה ,ומביט ואמרו ויהי בנסוע
ארון כו’ והוציאו ס”ת והביט על
הס”ת והתחילו לקרוא וכ”ק אד”ש
הביט בסידור וא ,ב ,ושלישי עלה
כ”ק אד”ש וכדרכו בקדשו .ועשו
הגבהה והביט ואח”ז חזר וסגר את
הסידור ולקח את התהלים ואמר
בו ,ובינתיים אמרו אשרי כו’ ואח”ז
סגר את התהלים והביט עד שסגרו
את הפרוכת ויצא ונכנס לחדר
קדשו .אחרי התפילה עמדתי בחוץ
ופתאום ראיתי את כ”ק אד”ש יוצא
מ 770ופונה ימינה וממשיך ללכת
ועמדתי והייתי עם מעיל הקור
וחכיתי עד שכ”ק אד”ש יעבור
והביט אלינו והביט ואח”ז פנה
שוב לימין ובדרכו של כ”ק אד”ש
הלך למקוה והמשכתי לראות וכ”ק
אד”ש חצה את רח’ קינגסטון ומשם
המשיך למקוה .בתפילת מנחה כ”ק
אד”ש ישב בחזרת הש”ץ ולא ראיתי
הכל ומודים כ”ק אד”ש עמד ,וסיים
את החזרה ותחנון ואח”ז אבינו

מלכנו הגדול ,וכ”ק אד”ש עשה עם
יד קדשו והכה על השולחן ושרו
אבינו מלכנו ושרו כמה פעמים וכ”ק
אד”ש עשה במשך כל השירה .וגם
הי’ מנענע את ראשו הק' עד הסוף
והמשיכו את התפילה וגם עמדו על
שולחנות וכסאות ועד סוף התפילה
ולא ראיתי אחרי כי הי’ מלא ורק
מתי שכ”ק אד”ש יצא ונכנס לחדר
קדשו .למעריב כ”ק אד”ש נכנס
בשעה  6:22ואמרו והוא רחום
והביט בשעון וחגר את הגרטל וגם
מביט כדרכו בקודש ,ואמרו ברכו
וישב במעריב ערבים והניח את
יד קודשו על מצחו ומביט בתוך
הסידור וקדיש עמד ,ומביט מעט
עמידה וסיים ובקדיש חזר ומביט
מול ואמרו עלינו ומביט בתוך
הסידור וכן עד סוף ומשניות והביט
וגם פנה לדרום ולמעריב והביט ועד
סוף קדיש ויצא ונכנס לחדר קדשו
וחכיתי לראות עד שכ”ק אד”ש
יצא לביתו וחכתי לראות עד שכ”ק
אד”ש יצא לביתו וחכיתי מחוץ
וכ”ק אד”ש כיבה את אורות חדר
קדשו ויצא ונכנס לקאר וגם מביט
ותיכף נסע לביתו.
ערש''ק ,י”ב אדר
כ”ק אד”ש בא ל 770בשעה 12:55
והביט לתוך בהכנ”ס ונכנס לחדר
קדשו .כ”ק אד”ש הגיע עם הקאר
וירד ונכנס לחדר קדשו ומחכים
לתפילת מנחה ולא זוכר את השעה
וכ”ק אד”ש נכנס כדרכו בקודש

יום שני ,ט”ו אדר  -שושן פורים
כ”ק אד”ש בא ל 770בשעה 10
בערך לקריה''ת .כ”ק אד”ש יצא
למנחה והשעה היתה  3:16דקות
ואמר אשרי וחגר את הגרטל
והחזן הי’ הר’ חדקוב שי’ ומתפלל
לאט לאט וגם המשניות שלו לאט
ואמר קדיש ועמידה וכ”ק אד”ש
סיים וחזרת הש”ץ וכ”ק אד”ש
ישב בחזרה והניח את יד קדשו על
מצחו ומביט בתוך הסידור ומודים
עמד ,וכ”ק אד”ש נראה כמו תמיד.
וחזרת הש''ץ נסתיימה וקדיש וכ”ק
אד”ש הרים את עיני קודשו והביט
על כולם וכן למערב ולדרום וסוף
קדיש עלינו ומביט בתוך הסידור
ומשניות וכ”ק אד”ש סיים ועמד
ומביט מול ושפתי קדשו ממלמלות
דבר מה וסיים ומביט עוד מולו הר’
חדקוב סיים את המשניות קדיש
וכ”ק אד”ש סגר את הסידור ועמד
לצאת וניגש אחד עם בקבוק משקה
כדי שכ”ק אד”ש ימזגו לו וכ”ק

יום שלישי ,ט”ז אדר
כ”ק אד”ש נכנס בשעה  3:19ואמר
אשרי ונתן מעות וחגר את הגארטל
שמו''ע וסיים וקדושה ,ולפני שחזר
לקדושה הביט בשעון וחזרת הש”ץ
וכ”ק אד”ש ישב והניח את יד קדשו
כדרכו בקודש ומודים עמד ומביט
בסידור ,ותחנון וישב ושוב עמד
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והביט בשעון ואמר אשרי ונשען על
הסטנדר ואמרו קדיש עמידה וסיים
וחזרת הש”ץ וכ”ק אד”ש נשאר
עומד והניח את יד קדשו כדרכו
בקודש ועד סוף החזרה קדיש כו’
עלינו כו’ ,ואח”ז סגר את הסידור
והביט לעומדים ואח”ז מביט מול
והסידור ביד קדשו ועד סוף קדיש
ויצא ונכנס לחדר קדשו והסדר
כרגיל עד  8וקבלת שבת .בשעה
 9:55כ”ק אד”ש יצא והלך לביתו.

אד”ש אמר לו ''זאלסט זיין געזונט''
עכשיו עוד פורים ויקח לבד ,ואח”ז
יצא וראיתי מתי שנכנס לחדרו הק'.
בשעה  6:51כ”ק אד”ש נכנס וחגר
את הגארטל ואמר והוא רחום ואח”ז
פנה והביט לשעון ואמרו ברכו וישב
במעריב ערבים והתפילה כדרכה
וראיתי שכ”ק אד”ש לא הניח את יד
קדשו אבל לא לא ידוע אם גם לפני
כן לקדיש עמד עמידה וסיים וקדיש
חזר ומביט מעט ועלינו וכו’ משניות
כו’ וכ”ק אד”ש הרים את עיני קדשו
ומביט מול ולמערב וכן עד סוף
הקדיש ויצא ונכנס לחדר קדשו,
והיום מתקבלים אנשים ליחידות,
ויש התוועדות מה שכ”ק אד”ש
אמר אתמול ונתן עבור זה משקה
ומזונות ונדחפים לקבל מזונות
וקבלתי ואנשים באים להתקבל
ליחידות .התועדו ונמשכה עד 12
ומסתמא עוד וחילקו גם את הגזוז
וקבלתי מעט ועוד יש כמה אנשים
ליחידות ואלה שנוסעים ,וזה מעניין
אחרי התוועדות וכל הנ”ל כ”ק
אד”ש יושב ומקבל אנשים ליחידות
וזה ענין שלא מתלבש בטבע.

˜ˆ‰

עלינו כו’ וקדיש ומשניות וכ”ק
אד”ש הביט לכולם לדרום ולמערב
ואח”ז מביט מול וסגר את הסידור
והוציא את המפתח ועד סוף קדיש
ויצא ונכנס לחדרו הק' .לא ראיתי
מתי נסע אד”ש לביתו.
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יום רביעי ,י”ז אדר

˜ˆו

כ”ק אד”ש נכנס למנחה כמעט ב3:20
ואמר אשרי וחגר את הגארטל קדיש
שמו''ע וסיים וקדושה ובחזרת
הש”ץ כ”ק אד”ש ישב והניח את
יד קדשו כדרכו בקודש ומביט
בתוך הסידור ומודים עמד ומביט
בסידור ותחנון והפעם כ”ק אד”ש
אמר תחנון מתוך הסידור ופני קודש
לדרום וכדרכו בקודש כ”ק אד”ש
פונה למזרח ואומר תחנון ,ויעבור
כו’ וישב לדוד וכו’ ואבינו מלכנו
שוב עמד ומביט בסידור ואח”ז
אמרו עלינו כו’ ומביט בסידור
ומשניות וסיים והביט לדרום והן
למערב וסגר את הסידור והוציא את
המפתח ועד סוף קדיש ויצא ונכנס
לחדרו הק' ,בשעה  5:30ראיתי את
הקאר של כ”ק אד”ש נוסע ובתוכו
ישב כ”ק אד”ש ונסע לביתו .בשעה
 6:45כ”ק אד”ש נכנס למעריב ונתן
מעות לקבצן ואמר והוא רחום וחגר
את הגרטל והשעה הייתה בערך
 6:46וברכו וכ”ק אד”ש ישב במעריב
ערבים והניח את יד קדשו על מצחו
ומביט בתוך הסידור וקדיש עומד
ושמו''ע וסיים ובקדיש חזר למקום
ומביט בסידור ואמרו עלינו כו’ וכ”ק

אד”ש הביט מעט לדרום ותיכף
שוב הביט בסידור ועד סיום עלינו
ומשניות וכ”ק אד”ש הרים את עיני
קדשו והביט מול וכן לדרום והוציא
את המפתח וסגר את הסידור ומביט
עד סוף הקדיש ויוצא ונכנס לחדרו
הק' .והשעה היתה לפני  11וכ”ק
אד”ש נמצא עדיין ב.770
יום חמישי ,י”ח אדר
כ”ק אד”ש הגיע ל 770בשעה 10
וכמה דקות ונכנס לחדרו הק',
אד”ש נכנס לקריה''ת והשעה
הייתה בערך  9דקות אחרי  10וכ”ק
אד”ש חגר את הגארטל ואמר ויהי
בנסוע והביט על השעון ומביט מול
והוציאו ס”ת ומביט עד שמניחים
ופתח את החומש והתחילו לקרוא
וכ”ק אד”ש הביט על הא’ וזה היה
רש''ל ואחר קראו וסיים הגבהה
וכ”ק אד”ש מביט ואח”ז חזר ונגע
בפרוכת וסגר את החומש ואמר
תהילים וסיים ואמרו הללו ומביט
עד שסגרו את הפרוכת ויצא ונכנס
לחדרו הק'.
כ”ק אד”ש לא יצא היום למנחה
והציבור התפללו כרגיל .כ”ק אד”ש
נכנס למעריב בשעה  8:46בערך
וחגר את הגארטל והביט בשעון
וברכו וישב במעריב ערבים והניח
את יד קודשו על מיצחו ומביט
בסידור .וקדיש עמד ומביט מעט
וגם לפני ברכו הביט ושמו''ע וסיים
ובקדיש חזר עלינו כו’ ומשניות

ערש''ק ,י”ט אדר
כ”ק אד”ש נכנס למנחה בשעה
 5:45והביט בשעון ואמר אשרי
נשען על הסטנדר וקדיש שמו''ע
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והחזן סיים וכ”ק אד”ש סיים אחרי
החזן ואז כ”ק אד”ש סגר את הסידור
והי’ מביט מול ובצאתו שוב הביט
בשעון ונכנס לחדרו הק'.

וסיים ובחזרת הש”ץ כ”ק אד”ש
עמד כדרכו בקודש ויד קודשו על
מיצחו ומביט בתוך הסידור מודים
כו’ קדיש כו עלינו כו’ ומשניות
וכ”ק אד”ש הביט למזרח ואחז את
הסידור ביד קודשו ומביט למזרח
ועד סוף קדיש ויצא ונכנס לחדרו
הק'.

˜ˆז

יומן מא' התמימים ניסן תשל"ח
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יום שלישי ,י"א ניסן – אד”ש לא
נסע לאהל היום.

˜ˆח

לקרה''ת ,אח"ז נסע לאהל וחזר
אחרי שעה שבע ,והתפללו מנחה,
אחרי מנחה אד”ש ישב בג''ע
התחתון על כסא מהמרכז ,והרבנים:
זלמן שמעון ,בנימין גאראדעצקי
וחודקוב נכנסו ואד”ש מכר את
החמץ.

אחרי מנחה אד”ש נתן מצה להרב
חדקוב ,אח"ז הרב חדקוב קרא
לחבר'ה מלונדון (בתוכם הרבנים
סודאק ולו) וכן ממנצ'סטר וכן להרב
ירוסלבסקי מאה"ק ,ומסר להם את
אח''ז אד”ש הורה להרב זלמן שמעון
המצה ומעות.
דווארקין להתיישב ולא רצה ,אז
אח''ז הי' ההתוועדות .אחרי
אד”ש אמר לו "אז מ'גייט פסקנ'ען
ההתוועדות אד”ש נתן מעות
א שאלה דארף מען זיצען" ,אד”ש
לקבוצת התלמידים מבית ספר
שאל אודות התרופות השונות אם
למלאכה ,עמדו שם עוד כמה ,ואד”ש
מותר לקחתם בפסח וכו' .אח''ז
אמר שיתן דולרים לאלו שנוסעים
אמר הנ"ל לאד''ש שעשו יין חדש,
לפסח ,היו דחיפות ,ואד”ש אמר
ובד''כ לקנקן יש Natural Sweet
לריל"ג "מ'שטופט זיך אזוי ווי זיי
ואין בזה סוכר אלא זה געשפילט
ווילן נאך א פארברענגען" ,אחרי
אויף צוקער ,והפעם עשו יין יותר
החלוקה אד”ש נסע לביתו.
חלש וואס איז א שוואכערע איז
נישט געשפילט אף צוקער אויכעט,
אד”ש ענה שהוא שותה את היין
יום רביעי ,י"ב ניסן – הגיע כרגיל שעשו כל השנים.
וכל היום הי' כרגיל .בלילה הי'
התוועדות ,אחר ההתוועדות נסע
לביתו .אחרי ההתוועדות הי'
אח''ז התפללו מעריב ,אחרי מעריב
מהומה בנוגע איך לעשות את
אד”ש קרא להרב חדקוב ליכנס
המצות ,הרב נחמן סודאק אמר
לחדרו ואמר "דער עולם זאל
(לפני ההתוועדות) שיעשו את זה
נישט שרעקן אז ס'וועט זיין א
"פארבלק" ,אהין אהער ורצו לכתוב
פארברענגען" ,אח"כ אמר לו ,והרב
צעטלאך לרבי.
חדקוב מסר ,אז אזוי ווי די מצב
הבריאות איז נאך נישט הונדרעט
פראצענט ,און אזוי ווי דער שווער
יום חמישי ,י"ג ניסן – אד”ש נכנס
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פלעגט טיילן מצות דורך א שליח ,החלון והסתכל עם המשקפיים
וועט ער אויך טיילן מצות דורך בשני הגדות ,הניחו דפים והניחו את
שלוחים ,און אזוי ווי יעדער ענין המצות עליהם ,ואיפה שנהי' יותר
הויבט זיך אן פון תורה ,וועט ער חבילות מצות על הרצפה אד”ש
טיילן דורך די כולל יונגעלייט ,און הגביהם ,און אלעמאל גערוקט זיך
חוץ די וואס פארן אוועק אין ערי ווייטער ,אחרי שזה נגמר אד”ש סגר
השדה און אפאר אנדערע קענען את הדלת ואמר "קודם האט מען
געמיינט אז וועט נעמען די שלוחים
צוגיין .אח''ז אד”ש נסע לביתו.
וואס פארן אוועק לערי השדה און
נאך דעם די כולל יונגעלייט (און די
יום שישי ,י"ד ניסן  -אד”ש הגיע רבי איז ארויס אז) גלייך וואס מען
ל 770בשעה  .9:10-15הוציא את ענדקען טיילן חלה וועט נעמען קודם
דברי החמץ לנעול אותם כרגיל .די כולל יונגעלייט" ואד”ש סגר את
ובשעה  10:40-45אד”ש ירד למטה הדלת ,אנחנו חשבנו שנכניס את
וזרק את כל השקים למדורה ,אד”ש השולחן ונניח עליו את שקי המצות
ירד עם הסירטוק משי וגארטל ,ואד”ש יקח משם ויחלק ,לבסוף
וכמדומני שזה הפעם הראשונה אד”ש נטל את השקים מהרצפה
שאד”ש לובש סירטוק משי בעת והתחיל לחלק לכל כולל יונגעלייט
שריפת חמץ – בד''כ אד”ש לובש שקית א' ואיחל להם "א כשר'ן
סירטוק רגיל ,אד”ש ערבב הרבה פריילכען פסח" ,אח''ז אד”ש קרא
את הפתקים ,ועוה"פ ערבב ג' -להם בחזרה ונתן להם עוד שקית,
והמשיך
פעמים
ד'
ל ח ל ק
במקל לפני
לכל כולל
שעלה למעלה
יונגעלייט
לחדרו .אח"כ
ש נ י
הי' בחדרו.
שקיות.
המצות לא
א ח ר י
הגיעו כמו
שעברו
שבד''כ.
כל הכולל
3
בשעה
לערך אד”ש מימין לשמאל :ר' מני וואלף( ,עומד) הריב"ק( ,יושב) יונגעלייט,
ניגשו כל
יצא לתפלת
רבא"ג ,המשב"ק הרב מאיר הארליג ,הריל"ג
אלה שנוסעים
מנחה ,והתפלל
מנחה בזאל כרגיל .בשעה  3:40לערי השדה (כגון פיטסבורג,
הגיעו המצות ,אד”ש ישב ליד דעטרויט וכיו"ב) ,וכן כל אלו

˜ˆט
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שעושים סדרים עבור הרוסים ,ר' עשו ,וע"ז שעזבו את כל הפציינטים
אבא פילסקין לקח עבור הסדר ,והר' שלהם ...ושה' יעזור שלא נצטרך
יענקל העכט לקח עבור מכון חנה .לדוקטורים יותר ,ועוה''פ אמר
תודה ,ונתן לכל א' מצה ונתן בתוך
מעטפה  500דולר ,ואמר "מ'זאל עס
בבוקר אד”ש אמר לקרוא לכל אויסנוצען פאר גוטע זאכען".
הרופאים שהיו בשמע''צ ועזרו,
כשהמצות נגמר ואד”ש שבר את
שיבואו לקחת מצה ,א' אמר
המצה לחמש חתיכות ולכל א' נתן
שהוא יקח עבור ווייס משיקאגו
חתיכה אחת ,לא הי' תור ,והכל
על המטוס (חסר) ,הא' מקליבלנד
עבר מהר ,כשכולם עברו אז הכולל
אד”ש אמר שישלחו לו ,וכן להא'
יונגעלייט עברו וקבלו מצה.
ממיאמי ,והארבע שהיו פה אד”ש
אמר לקרוא להם ,כשבאו ,חשבו
שהם יעברו ראשונים ,אבל אד”ש
אח''ז אד”ש הי' בחדר ,ואח''ז הודיע
אמר שקודם יעברו אלו שהיו על
שירד להתפלל ,כשאד”ש ירד ר'
הרשימה שהוכנה קודם לכן (הרבנים
יענקל כ''ץ התחיל ניגון ,ואד”ש
שאד”ש מכר להם את החמץ)
עשה עם היד ,אחרי מנחה כולם
דווארקין וגאראדעצקי ,ואח''ז
חיכו בכדי לארגן את הסדרים,
עברו הרבנים :ניסן מינדל ואחריו
ב 8:15אד”ש הלך להדר התורה,
חדקוב ואחריו לייבל גראנער ,שלום
וכל הדרך חזור דיבר עם הרב יענקל
מענדל סימפסון ,בנימין קליין ,יודל
העכט ,והלך לקינגסטון לישיבה
קרינסקי ,מענטליק עבור המצות,
ואמר "דא האט מען געטאן א
הרב שייע קארף עבור המצות ,ולר'
שפיצעל" כי תמיד הי' למע' כשעבר
יענקל כץ שאכל למע' כל השנים,
בופרצת אח''ז הלך ל"קיך" ,ואמר
ולר' זלמן טייבל שגם הוא אכל למע'
"שמהתרחבות זה בעז''ה נעבור
כל השנים ,אח''ז נכנס הרב קלמנסון
להתרחבות יותר גדולה" ,אח''ז
עם היין ,וקיבל מצה ואח''ז אד”ש
אד”ש נכנס לחדר שני ,ואח''ז אד”ש
שלח ע''י הריל"ג (או שנתן לבד).
בא ונתן ברכות (כפי שהודפס אח''כ
אד''ש נתן להרב מאיר הארליג.
בליקוט),
אח''ז ציווה שכולם ייצאו ,והרופאים
בדרך החוצה אד”ש פגש את דר.
נשארו לבד ,הי' שם ריכטער,
רזניק ושאל אותו איפה הוא עושה
פרנקלין (מהברונקס) ,רזניק ,לב,
את הסדר? וענה אצל משפחת
וזליגסון ,און דער רבי האט זיי
גראנער וקליין ואד”ש שאל אותו
שטארק אפגעדאנקט על מה שהם
"are you going to ask the

כשהגיעו לרוסים ר' יענקל כץ
אמר שכמדומה שפעם זה הי' שייך
לגוטע איד ,ואד”ש אמר "דאכט
זיך דעם הויז אדער א צווייטע"
ונכנס לבית של הרוסים ,אח''ז אמר
לגעגרמאן שהכתבות שלו יאירו עד
מוסקבה ,הנ''ל ענה שזה הכל תלוי
ברבי ,אז אד”ש ענה "אלץ אף מיינע
פלייצעס?!",
כשיצא אחרי הברכות ,אד”ש חיפש
את הרב אבא פליסקין וברכו "אלץ
זאל זיין בהצלחה רבה ,און איר זאל
זוכה זיין פירן קעגן משיח'ן" הנ"ל
ענה "מיט'ן רבי'ן צוזאמען!".
משם הלך למכון חנה ,בדרך עבר את
ביתו של ר' נחום פראגער (ששם
עמדו משפחתו) ועצר ואמר "א
כשר און פריילכען פסח" והמשיך
ללכת ,אחרי כמה פסיעות אד”ש
הסתובב חזרה ואמר "משנה מקום
משנה מזל לטובה ולברכה" והמשיך
ללכת.

בדרך חזור בין ברוקלין ופרעזידענט
איחל לכולם "א גוט יו"ט און א כשר
און פריילכען פסח" ,הרבה נשארו
שם.
כשאד”ש הגיע לחצר ביתו קרא
להריל"ג ,ונראה לי ששאל אותו
האם שלח את כל הצרכים לבית,
ואח''ז אמר עוה''פ "א כשר און
פריילכען פסח ,א גוטען תמיד",
אח''ז אד”ש נכנס לחצר ונכנס
הביתה.
לפני פסח הרבנית הייתה מאוד
מודאגת מהמרור וכו' ,וכן היית
מודאגת שאד”ש לא ילך לבד,
ורצתה שהסדר יהי' בספריה ,חבר'ה
סדרו את הדירה ושלחו לשם את
המרור וכיו''ב ,אבל ב''ה אד”ש
עשה את הסדר בבית,

במכון חנה ,כשאד”ש נכנס ,ר'
וכן ,בג''ע התחתון ליד איפה שקראו
יענקל העכט הראה לרבי את
קרה''ת ,איפה שהשטענדר של
חדרו של גאנזבורג ,אד”ש אמר
אד”ש עמד על השנה ,עשו מטבח
"איך האב געמיינט אז ער וואוינט
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questions eight times
 "?!tonightודר .רזניק צחק .אח''ז
יצא מהקריך והלך לרוסים ,בדרך
ר' יענקל כץ אמר שאמרו שהולך
לרדת גשם ,ואד”ש אמר "נו ,סיי ווי
סיי מארגן וועט מען בענטשען טל"
ובפועל לא ירד גשם.

אויבען" והרב יענקל העכט אמר
"הוא גר כאן" ,אח''ז אד”ש שאל
את הרב גאנזבורג "אוואו איז די
אויפטעלונג?" ,אד”ש עשה סימן
של שאלה ואמר "פון דאס וועגן",
אח''ז אד”ש ירד למטה והסתובב,
]חסר[ שאל איפה הנרות ..כשעלה
במדרגות אד”ש אמר להרב משה
פעלער שמקווה שהילדים ישאלו
את הארבע קושיות.

ר‡
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קטן ,אף די וואנט א קליינע כיור ,ומעריב הי' למע' ,אח"ז אד”ש הלך
שמו גם מקרר ,תנור ויכולים שם לביתו.
לאפות ,ושמה יכולים לשים את
יום ראשון אד”ש הגיע בעשר .יום
דברים של אד''ש ,בלי שיפול ,זה
שני אד”ש ישב מאחרי ברוך שאמר
יהי' שם בפסח וכל השנה כולה,
עד ויברך דוד ואח''ז עמד כל הזמן.
הולכים להתקין שם דלת בכדי
מנחה הי' למע' ,אד”ש עזב ב4:15
שיהי' נעול.
וחזר  10דקות אחרי  ,5מעריב הי'
ב.7:30

רב

בסדר לא היו סיפורים מיוחדים ,ביום שני אד”ש עזב  10דקות אחרי
החבר'ה שתו קצת אבל לא משהו .10
מיוחד.
יום שלישי  -הי' אותו דבר ,חוץ
מזה שאד”ש עמד כה''ז .אד”ש הלך
הביתה  15דקות אחרי .10
ביום א דחה"פ אד”ש הגיע ל770
בשעה  ,9:40-5וירד עבור הלל ,יום רביעי  -כרגיל ,אלא שבחזרת
וישב רק בעת קריה''ת .אד”ש הלך הש''ץ ישב ,אד”ש הלך הביתה
הביתה ב ,1:30-40וחזר מעט לפני ב.10:35
מנחה ,מנחה הי' למע' ,ומעריב
יום חמישי  -אד”ש הגיע ל770
למטה ,אחרי מעריב ,ר' יענקל כץ
ב 10:30וישב בעת קריה''ת ,ואד”ש
נכנס לאד''ש לקבל מצה( ,כבכל
אמר שיהי' התוועדות ,מנחה הי'
שנה ,שמקבל מצה לסדר) ,וכן ר'
ב ,3:15אד”ש עזב ב 4:30וחזר
זלמן טייבל .אד''ש נתן מצה לעוד
ב ,5:30היום אד”ש ירד למעריב ,ור'
א' מאנ''ש.
יענקל כ''ץ שר ,אד”ש עזב את 770
לערך חצי שעה אח''ז.
יום שישי  -אד”ש הגיע ב,9:45
אח''ז אד”ש הלך הביתה.
וב 10:30ירד להלל ,ועמד כל
התפלה באז ישיר (?) והכל הי'
יום ב' דחה"פ  -אד”ש פגש את כרגיל ,באחד אד”ש הלך הביתה,
רעזניק ושאל אותו אודות תרופות וחזר  ,2:20ובשעה חמש הי' מנחה,
מנחה נגמר ב ,5:15ב 5:30אד”ש
(?).
יצא עם (?) וגארטל עד שהתהלוכה
תפלת שחרית הי' כמעט כאתמול הלכו ]חסר[.
חוץ מהלל שאד”ש ישב .מנחה

כל השנים התהלוכה הולכת פעמים ,ברהמ''ז\מעריב הי' כרגיל,
לוויליאמסבורג אבל השנה יצא לפני הבדלה אד”ש שאל אודות
הוראה מאד”ש דרך הרב חדקוב הבשמים (צ''ע הכותב).
שישאלו רבנים אם מותר ללכת
כשהרב א''י שם-טוב לקח מצה (?)
לשם ,הרבנים אמרו שישאלו את
אד”ש נתן לו משקה ואמר "דאס
המשטרה ,המשטרה אמרה שהם
איז פאר גאנץ וואשינגטאן פאר
לא יכולים להבטיח שיהי' שלום…
אלע ענינים דארטען" .אחרי שנגמר
והמשטרה היית מאוד מרוצה
הכל ,אד”ש קרה לרופאים ואמר
מההחלטה שלא ללכת ,בפועל הלכו
"ס'געווען גוט" .אחרי כוס של
לאיסט פלאטבוש ופלאטבוש אושן
ברכה אד”ש נסע הביתה.
פארקוויי וכו' וכו' .אח''ז אד”ש
נכנס למעריב כרגיל.
היום הי' הכל כרגיל.
בכלל ,בכל התפלות הרבה מחא
כפיים בקדושה ובאתה בחרתנו
ואפי' בחוה''מ.
זהו זה ,העיקר שנתראה ב770
און דער רבי'ן זאל זיין געזונט,
און אלץ זאל זיין גוט ,כל טוב.
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ש"ק  -אד”ש בא ל 770לפני השעה
 ,10:00הלל עמד כרגיל ובקרה"ת
ישב ,אד”ש הלך הביתה בשעה
 1:30וחזר לפני  ,2:00מנחה ב6:00
וההתוועדות התחילה ב( 6:30חיכנו
 25דקות) את השיחה הראשונה
והמאמר כל הזאל יכל לשמוע,
אד”ש עשה עם הראש לר' יואל
(שלא שמע משהו מהמאמר) ועשה
עוה''פ וחייך ,השיחה השנייה קולו
של אד”ש הי' יותר נמוך ,בכוס של
ברכה אד”ש עודד חזק עם היד כמה

ר‚

מכתבי תלמידי התמימים
חודש תשרי ה‘תשנ”ג
א .ערב ראש השנה תשנ”ג –
רשימה
ב”ה .ערב ראש השנה היה תהא
שנת נפלאות גדולות
בית מלכנו משיחנו – 770
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רשימה

ר„

השעה  5.30אחרי הצהריים ,בעוד
פחות מכשעה ננעלת שנתנו זו,
תשנ”ב ,ונכנסים לשנה החדשה
הבעל”ט.
שוכב אני על
מיטתי לפוש
קימעא לפני
כניסת החג,
ואינני יכול
לתת תנומה
לעפעפי.
גייען
בלב
אַרום פאַרשידענע מחשבות,
מבולבל’דיקע ,המונעים ממני את
השינה .קשה לכתוב ,אך קשה
שבעתיים שלא לכתוב .כ”ק אדמו”ר
שליט”א – ירפאהו ה’ במהרה –
הבטיח לנו על שנה זו שהיא תהיה
שנת נפלאות בכל מכל כל ,בו,
בם ,בהם .השאלה המנקרת במוחי
ברגע זו ,וגלי לבי הסוערים עולים
ושוטפים אותי כולי ,היא ,איה
הבטחת ה’ בידי עבדיו הנביאים? לא

נפלאות ראינו – פלאים ראינו .פלא
בתוך פלא! פלא שתחת נפלאות
בו ,בכ”ק אדמו”ר שליט”א ,ראינו
ל”ע ור”ל ,בעיני בשר ,את ההיפך.
פלא שתמורת נפלאות ב”ם – מ”ב
שנות נשיאות כ”ק אדמו”ר שליט”א
– ראינו ל”ע ור”ל ,בעיני בשר,
את ההיפך .ותמורת נפלאות בהם
– בכאו”א מאתנו – ראינו שאת
חליינו הוא נשא ומתפתל ביסורים
ומכאובים ,וזה ר”ל למעלה משבעה
שעיר
חודשים
האלוקים מושפלת
עד שאול תחתיה!
  - -רבש”ע!האָב רחמנות! עד
מתי?! ...דמעות
מעיני
זולגות
דמיוני
למראה
אשר בעוד רגע קט
הולכים אנו להתפלל בביהכנ”ס 770
וכ”ק אדמו”ר שליט”א אינו עומד
במקומו ומשמש במרום עבורנו.
איפה היד המעודדת? ומחר בעת
תקיעת שופר  - - -וואו ,ווען ,וואָס
  - -איזה טעם יש לתפילה כזוולשופר כזה? והאם ,אתה ה’ ,א-ל
רחום וחנון ,את זה אתה רוצה?!
לעמוד מעמדי ומצבי החומרי ,אינני
יכול עוד לשאת בצרה זו .למעלה
מכוחיי היא זו .יודע אני שישועת

ה’ כהרף עין היא ,וברגע-כמימרא (שמעתי שהרבה אנ”ש החליטו
ביכולתך להראות לנו ניסים לשלם ( $ 20.000זהו מה שצריך
ונפלאות בכל אשר ידעו ויכירו לשלם כשנכנסים) כדי להיכנס).
כל יושבי תבל כי אתה ה’ לבדך
ג) הבחורים כותבים אי”ה פ”נ לכ”ק
נאמן לדבריך ביד נביאיך ,עשה
אדמו”ר שליט”א בקשה לזכות גם
לנו נפלאות ושלח רפו”ש לאדוננו
השנה כמידי שנה בברכת הבנים
מורנו ורבנו מלך המשיח שליט”א!
בערב יו”כ וכל אחד ליקח לעצמו
הכתיבהו והחתמהו מיד לשנה טובה
החלטה ע”מ כן.
ומתוקה ולאיוש”ט ,ותן לו את
האות המיוחל ,אשר איוותה נפשו ד) בנוגע ללעקאַח עדיין לא ברור
הטהורה ,לגאלנו גאולת עולמים .ויש סברא שחברי הכולל יעברו על
אנא ה’ הושיעה נא!
ידי כ”ק אדמו”ר שליט”א לקבל
חבילות לעקאח ולחלקם לקהל,
עכ”פ ההוצאות וכו’ הם על ידי כ”ק
ב .ה‘ תשרי תשנ”ג
אדמו”ר שליט”א כמידי שנה.

לכל המקושרים לבית חיינו שי’
ה) בטח שמעתם שכ”ק אדמו”ר
שליט”א אוכל בימים האחרונים.
שלום רב ושבת שלום!
ולראשונה שהוא עצמו ביקש
מהחדשות המפורסמות כאן וכנראה לכך .זה הי’ במוצאי ר”ה כשלפתע
שמעתם כבר עכ”פ רובם ככולם סימן כ”ק אדמו”ר שליט”א בידו
הק’ לאות שיביאו לו חלה .אח”כ
אבל מספק וכו’:
נטל את ידיו ואכל .וכן הי’ בלילה
א) מקווים בעזהי”ת לראות את כ”ק שלאח”ז .היום אינני יודע.
אדמו”ר שליט”א היום ב(קבלת)
שבת .בדיוק מתי איני יודע ,ויה”ר ו) שמעתי שביום ב’ דר”ה ישב כ”ק
שיהי’ מלך ביפיו שהרי המלך אין אדמו”ר שליט”א עם טליתו מ7.30
בבוקר (בתקיעות שלו) עד אחרי
רואים אותו כשהוא וכו’...
תפילת מוסף בזאל למעלה דהיינו
ב) שאלו את כ”ק אדמו”ר שליט”א ב 2.30בערך! הש”צ הי’ הר”י קעלער
ע”ד היחידות של הגבירים ביום ושמעו חזרת הש”ץ ונשיאת כפים
ראשון ז’ תשרי הבעל”ט האם אפשר עד חדרו הק’ .עוד שמעתי שכשבאו
לעבור לידו ולראותו והסכים!
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ב”ה ערש”ק פרשת וילך משה
(שלא תשש כוחו)  . .היום .ו’
תשרי נפלאות גדולות.

“וכל הדברים האלו  . .לא נדע איך
שיהיו עד שיהיו” כדברי הרמב”ם
בהל’ מלך המשיח.

ר‰

לשאול אותו אם רוצה לצאת הנה
כשנכנסו לחדרו הק’ התרומם קצת
מעל הכסא כמראה שכבר מצפה
לזה מזמן.
ויה”ר שיהי’ שנת נפלאות גדולות
אבל שלא ישארו לבדו כי אם
שנראה זה בגלוי תומי”מ!
שבת שלום ונפלאות גדולות
ג .ערב יום הכיפורים תשנ”ג
ב”ה .ערב יוהכ”פ הי’ תהא שנת
נפלאות גדולות
בית חיינו – 770
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שלום וברכה!

רו

השעה  3.50אחה”צ ,וז”ע חזרתי
מבית חיינו ,ואשרנו מה טוב חלקנו
כי זכינו לראות את פני קה”ק כ”ק
אדמו”ר שליט”א .נכנס לחדר הק’
המיוחד לערך בשעה  ,3.20וישב
שם בעת תפילת מנחה מול החלון
האמצעי ,וקרוב לסיום התפילה ראו
איך שהריל”ג שי’ ניגש אליו ושאל
וכו’ וכנראה הסכים ,ופתחו את
החלון השמאלי לגמרי ,הקריבו את
כ”ק אדמו”ר שליט”א קרוב לחלון
זה ,ואח”כ הרימו את התריס .ידידי
יקירי! מה אומר ומה אדבר! המחזה
הי’ נורא-הוד ומלכות’דיק .ת”ל
כי זכיתי לעמוד מול פני הקודש,
במרחק של  2מטר ממש ,ופניו
הק’ וכו’ נראו כרגיל מאז ומקדם,

ומאוד “ליכטיג” .בתחילה הפנה
את ראשו הק’ לצד הקהל בצד ימין,
ואח”כ הרים את ראשו הק’ בתנועה
חזקה לאחור והסתכל במבט נפלא
על כל הקהל בכל חלקי הביהכנ”ס,
וכל הקהל שר בהתרגשות עצומה
“כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה
ומתוקה” ,ולפתע הרים כ”ק אדמו”ר
שליט”א את ידו הק’ השמאלית
בתנועת עידוד כדרכו בקודש,
וכמובן שכל הקהל איז אַרויס פון
זיך לגמרי ,והעיניים זלגו דמעות,
וכ”ק אדמו”ר שליט”א המשיך
להפנות את פניו הק’ ולהביט בב’
עיניו הק’ לעבר הקהל! אשרי עין
ראתה אלה! לאחרי עבור דקה וחצי
לערך ניגש הריל”ג ושאל אם רוצה
ליכנס בחזרה לחדרו הק’ והניד
בראשו הק’ בתנועה חזקה לאות
אישור ,וסגרו את החלון ,ואח”כ
הורידו את המסך לאט לאט ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א חזר לחדרו הק’.
אשרנו מה טוב חלקנו ,ויה”ר שנזכה
בקרוב ממש לראותו מתוך בריאות
הנכונה ,ויוליכנו קוממיות לארצנו.
וכמובן שהרבה יותר ממה שכתבנו
כאן ,הי’ המחזה הנפלא.
ב) שמעתי שהיום בבוקר עשה
הריל”ג שי’ כפרות ,ואח”כ עשה
כ”ק אדמו”ר שליט”א כיסוי הדם.
ג) ז”ע שמעתי שהריל”ג שי’ שאל
את כ”ק אדמו”ר שליט”א ,אם הנ”ל
(היציאה לקהל) הי’ גם בתור “ברכת
התמימים” ,וענה בחיוב.

ד) היום הכניסו לכ”ק אדמו”ר ובר”ה ,ועאכו”כ בחגה”ש.
שליט”א פ”נ כללי של שמות
ט) מקוים שנזכה לראותו עוה”פ
למעלה מאלף תמימים שהשתתפו
ב”כל נדרי” הלילה וב”מאַרש
בלימוד מאמר בע”פ ,והקריאוהו
נפליון” ,ויה”ר שיהי’ מלך ביפיו
לפניו ,ונשאר על שולחנו הק’.
תחזינה עיניך בפשטות ממש.
ה) שמעתי שהיום ביקרו 3-4
בברכת גמח”ט וצום קל
רופאים גדולים אצל כ”ק אדמו”ר
שליט”א ,ותוצאות לא שמעתי.
ד .מוצאי יום הכיפורים תשנ”ג
ו) כשהכניסו את הקופסאות של ב”ה .מוצאי יום הכיפורים ה’תשנ”ג
“לעקאַח” הסתכל על כל קופסא – נפלאות גדולות
וקופסא ,וכאשר א’ הקופסאות
היתה מכוסה במפה ,חיכה עד בית חיינו – 770
שיסירוה.
שלום וברכה!

ח) בכלל ,כדאי לציין ,שרואים
במוחש שינוי לטובה על פניו הק’
של כ”ק אדמו”ר שליט”א כל פעם
נוספת שיוצא לקהל .ואינה דומה
פניו הק’ היום לפניו הק’ בשבת ע”ד הפעם הראשונה שזכינו לראותו
– בערב יוהכ”פ אחרי
תפילת מנחה ,בטח
שמעת כבר.
בפעם הב’ זכינו
אחרי
לראותו
תפילת ערבית בליל
יוהכ”פ ,ובעצם אחרי
תיכננו
התפילה
חברי המזכירות כבר
להחזירו לחדרו הק’,
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ז) ת”ל שבימים האחרונים אוכל בכל
יום .ואתמול בערב אכל ב’ פעמים,
פעם אחת בשעה  12בלילה ,ופעם
שניה בשעה  5לפנות בוקר.

אחדשה”ט – תקותי שהכל בסדר
גמור אצלך ,וכי הצום עבר בקל.
ת”ל שכאן זכינו לראות ,במשך
היממה האחרונה ,שלוש פעמים את
פני קדשו של כ”ק אדמו”ר שליט”א,
ויה”ר שנזכה לראותו מתוך בריאות
הנכונה בהתגלותו לעין-כל ,בקרוב
ממש.
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ה .ערב חג הסוכות תשנ”ג

רח

אבל פתאום הצביע כ”ק אדמו”ר
שליט”א בעצמו על החלון ומיד
ב”ה ערב חג הסוכות נפלאות
פתחו את החלון וראינו אותו (אף כי
גדולות!
הי’ שם איזה חתיכת עץ ,שהסתיר
מעט מהקהל את חלקה התחתון של לכל המקושרים לבי”ח שי’
פניו הק’).
שלום רב וחג שמח!
בפעם הג’ זכינו לראותו ,לבוש
בקיטל ומעוטף בטליתו ,בעת מסתמא שמעתם ושומעים אתם
“מאַרש נפוליון” ,והיו דחיפות הכל עד עתה ,אך ליפטר בלא כלום
נוראות כידוע מאז ומקדם ב ,770-אי-אפשר ובפרט למצות שמחת
אבל כנראה שרובם ככולם יכלו יו”ט ולו במקצת עכ”פ:
לראות ,וישב ליד החלון במשך זמן ת”ל אשר מראשית שנה זו שנת
רב ,כ 2-דקות ויותר ,וכאשר ניגש נפלאות גדולות אנו שומעים כמעט
הריל”ג שי’ ושאלו אם רוצה להיכנס מידי יום ביומו על התקדמיות במצב
כבר ,הביע מענה שלילית ,ורק אח”כ הבריאות .ולא רק באופן דשמיעה כי
רמז בתנועת ראשו הק’ לחיוב .ות”ל אם באופן דראי-ה אשר כולם כאחד
שזכינו לראות כל זה.
מודים כי בכל פעם שרואים את
פניו הקדושות הנה הוא נראה במצב
בכלל ,צם כ”ק אדמו”ר שליט”א.
טוב יותר באין ערוך מקודם ,בכל
בעיוהכ”פ ביקרו אצלו כמה מגדולי פעם רואים עליו יותר לעבעדיקייט
הרופאים ,בעיקר בנוגע לדיבור ,ויותר עירנות וכו’ .וכבר אמרו מאז
ות”ל שכו”ע מודי שרואים לאחרונה ומקדם ַאז חסידים איז די בעסטע
פארן רבי’ן .כי מאז שהרבי
שיפור לטוב בכו”כ ענינים ,רפואה ַ
והרופאים אופטימיים גם בנוגע רואה אותנו מצבו הולך ומשתפר,
לדיבור ,בע”ה – בקרוב ממש.
עס איז ניט קיין אמונה נאָר עס איז
ראי-ה.
 WLCCעשו ווידאו מכ”ק אדמו”ר ַא ענין של ִ
שליט”א בערב יוהכ”פ ,ושמעתי מאז מוצאי ר”ה הנה בכל יום נוטל
מא’ שכבר ראה את זה שנראה טוב כ”ק אדמו”ר שליט”א את ידיו הק’
מאוד גם תמונות ,שמעתי שיש.
ואוכל חלה ועוד .והגדיל לעשות
ביום ש”ק העבר (פרשת האזינו)
גוט יו”ט
אשר בליל ש”ק עשה קידוש בעצמו
(בפעם הראשונה מז”ך אד”ר)
ושתה רוב כוס .אח”כ נטל את ידיו
הק’ ואכל חלות ,דגים ,מרק ובשר

בית משיח – 770
שלום וברכה!
אַ גוט מועד!
ידידי יקירי! מה
עלינו,
שעבר
בימים
ת”ל,
האחרונים בכלל
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בהמה.
וביממה האחרונה במיוחד א”א
לתאר ולהעלות עלי-גליון .כל
גם ביום ש”ק לאחרי התפילה הוריד
ניסיון לתאר את האירועים הק’,
בעצמו בידו השמאלית את הטלית
גיבן ניט אַרויס כלל וכלל את המצב
ולבש בעצמו את הכובע.
כמו שהוא .ובאשר שקשה להאריך
עכשיו כבר תופסים מקומות לליל כ”כ ,אתמקד במיוחד באירועי היום.
חג הסוכות ,הגיעו ריבוי אורחים
ובכן ,מה אומר ומה אדבר ,לא
בלע”ה ומצפים לזמן שמחתינו
זכיתי להיות נוכח בעת תפילת
האמיתי שיהי’ התגלות כ”ק אדמו”ר
מנחה וההתוועדות הראשונה ,ולכן
שליט”א ברוב פאר והדר ומלך ביפיו
איני רוצה לדרוש במופלא ממני.
ממש בשמחה גדולה!
אבל אחת ביכולתי לציין ,כי אחר
חג סוכות שמח ובשורות טובות שהגיעני השמועה ע”ד הנ”ל אחזני
פלצות וכמובן ששמחתי שמחה
ומשמחות תכה”י
גדולה ביותר ,אבל הצער והכאב היו
נ.ב .בטח שמעתם כבר שבליל ש”ק גדולים מנשוא ,כי לא זכיתי בעצמי
ראו את כ”ק אדמו”ר שליט”א לזמן לראות כ”ז ,ומיד ,כמובן ,רצתי
ארוך לפי”ע והסתכל הרבה על כולם לכיוון  770שהלך והתמלא מדקה
ובעין ימנית והסתובב לכל צד ,והי’ לדקה ,ואף שהתפשטו שמועות
נראה קצת אויפגעלייגט.
שונות שכ”ק אדמו”ר שליט”א
כבר הלך לנוח וממילא לא צפויים
שום “אירועים” ,בכל זאת ,לאור
ו .מוצאי ימים הראשונים דחג
ה”גילויים” הנפלאים שלפנ”ז ,נמנו
הסוכות תשנ”ג
וגמרו שפשוט א”א לדעת כלום,
]מוצאי ימים
הראשונים
דחה”ס ה’תשנ”ג[
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ומהיום והלאה כאן תהי’ קבורתנו עד הק’.
התגלות משיחנו לעין-כל ,ותפסתי
בהתחלה כאשר ניגש א’ המשבקי”ם
מקום קרוב וטוב ,להיות קרוב גם
(מ.ק ).וניסה להזיז את כסא המלך,
למקום ההתוועדות וגם ל”מזרח”
פנה אליו בראשו הק’ ,ועשה בידו
החדש ,ואכן פתאום פיתקא משמיא
הק’ תנועה של תמהון .כאשר
נחית וברגע כמימרא שמענו שאכן
גמרו את כל הניגונים ,שרו כמה
ברגעים הקרובים יגיע כ”ק אדמו”ר
שירים נוספים ,והריל”ג שי’ רצה
שליט”א עוה”פ ,אבל טרם ידעו
כבר לסגור את החלון ,אבל לפתע
באיזה מקום יבחר לשכן את שמו
הכניס כ”ק אדמו”ר שליט”א את ידו
הק’ שם.
הק’ השמאלית אל תוך החלון ולא
וכעבור רגע-קט נפתחו החלונות נתן לו לסגור אותו ,ושאל הריל”ג
ונראו מראות אלקים ,והתחילו שי’ כל מיני שאלות לברר מהו
לשיר איזה ניגון ,ומיד סימן הריל”ג רצונו הק’ ,וכמ”פ ענה לו לשלילה
שי’ כי רצונו הק’ הוא שישירו את וכמ”פ ענה לו לחיוב .וכנראה ,שא’
כל ניגוני רבותנו נשיאינו ,וכך הוה ,הדברים שחפץ בהם הוא ,שכל
והתחילו לנגן בהתעוררות עצומה ,הקהל יאמר “לחיים” ,ומיד התחילו
וכ”ק אדמו”ר שליט”א ישב כל הזמן לחפש משקה ,אבל לקח קצת זמן
על כסאו הרם ונשא ומראה פניו עד שהביאו ,ובינתיים התחילו
הק’ היה נפלא עד למאוד ,בתחילה כולם לצעוק “לחיים”“ ,יחי המלך”,
הסתכל מעט על הקהל ברחבי וצעקות אחרות ,אבל כ”ק אדמו”ר
ביהכנ”ס כדרכו בקודש לאחרונה ,שליט”א רמז כי טרם נתמלא בקשתו
אבל כעבור רגע נשאר בתנועה הק’ ,והביאו משקה ויין ,וזרקו
קבועה ,היינו שלא הזיז את ראשו כוסות ,וכו”כ צעקו לחיים ,ולא’ הי’
הק’ ,ופניו הק’ היו מאירים ורציניים ,אפשר להבחין איך שענה בבירור
מוארים באור אלקי שלא מעלמא לחיים ולברכה וכו’ ,ובינתיים,
דין ,וכמ”פ סגר את עיניו הק’ לכמה כשלא הבינו (לא זכינו להבין) את
שניות ,ובכמה ניגונים ניתן הי’ רצונו הק’ ,התחילו לנגן בצעקה
לראות בבירור ,איך ששפתיו הק’ “עד מתי” ,אבל כעבור רגע-קט
ממלמלות וכו’ ,והלב הרואה כל זאת הרים כ”ק אדמו”ר שליט”א את ידו
עמד נרעש ונפעם מול פני הקודש ,הק’ כלפי הקהל בתנועה שכוונתה
בוכה חרישית ומצפה בכליון עינים “עצור” ,ומיד נשתתקו כולם,
לראות את כ”ק אדמו”ר שליט”א ולפתע קם א’ ואמר ברכת כהנים.
קם לפתע ממקום קודשו ומתגלה וכולם ראו עין בעין ,איך שבכל סוף
לעין-כל ומוליכנו קוממיות לארצנו פסוק מהד’ ברכות נעו שפתיו הק’
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לאמירת אמן .ולאחר זמן קצר חזר והשלימה בהתגלות משיח צדקנו
שילמד תורה באופן של ראי’ –
לחדרו הק’.
תיכף ומיד ממש ,אמן ואמן.
את מה שקרה בין הקהל גם א”א
לתאר ,הדחיפות והלחץ זה הדחק היו בברכת בשו”ט
נוראים ביותר ,וכמה מה”גיבורים”
לא יכלו עמוד עוד ,ונאלצו לצאת
באמצע .וגם לאח”ז לא זז הקהל
ז .ערב שבת חול המועד סוכות
מבית חיינו ,כי כולם עומדים הכן
תשנ”ג
לקבל פני משיח צדקנו ,ואף א’ לא
יצא במשך שעה ארוכה ,וגם לאחרי ב”ה .עש”ק חוהמ”ס הי’ תהא שנת
צאת החג נשארו שם מאות אנשים נפלאות גדולות
עומדים ומחכים ל”גילויים” הבאים בית משיח – 770
– ההתגלות בפועל ממש ,וה”ציור”
הי’ כעין המעשה של חוני המעגל לכל ידידיי היקרים – שליט”א
שעג עוגה ואמר אינני זז מכאן עד שלום וברכה!
וכו’ ,ואני עשיתי הפסקה קלה לבוא
לכתוב את הפאקס הזה ,ובע”ה ,ת”ל כי לא הסיר את חסדו מאתנו,
תומ”י הנני חוזר לבית חיינו ,אף כי ומיום ליום אנו שומעים על בשורות
כח אין .מפה ומפה נשמעים כל מיני טובות חדשות ממצב בריאות רוח
בשו”ט ומשמחות ,שהתחילו מאז אפינו משיח ה’ ,וכן יוסיף השי”ת
כפליים לתושיה ,ובקרוב ממש
התחלת שנת “נפלאות גדולות”.
יוליכנו רבינו שליט”א קוממיות
ברדיו באה”ק כבר הודיעו :הרבי לארצנו.
מליובאוויטש יצא להתוועד עם
חסידיו ,לאחרי שבע חודשים ,אתמול ,בטח כבר נודע לכם ,יצא
למרות קשיים בדיבורו וברגלו .כ”ק אדמו”ר שליט”א פעמיים
וכמובן ,שאין צורך להוסיף שכיום לביהכנ”ס ,היינו לחדרו הק’ המיוחד,
גם הפסימיים הכי גדולים נתמלאו פעם בבוקר בעת “כינוס צבאות ה’”
אמונה חזקה ,כי קרובה ישועתנו ופעם בערב בכנס של נשי ובנות
לבוא והנה הנה זה בא ,וכהנ”ל חב”ד .בפעם האחרונה שהה כמה
אינו אלא כמר מדלי וכטפה מן דקות ארוכות וכל הילדות הקטנות
הים לגבי מה שזכינו לראות פא”פ צעקו בקול ג”פ “יחי אדוננו מורנו
באופן של ראי’ ,ויה”ר אשר כשם ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”,
שזכינו ל”אתחלתא דגאולה” כן כאשר כל הנשים מצטרפות אליהן
נזכה לראות את הגאולה האמיתית בשקט ,ואח”כ בירך הרב יוסף שי’

רי‡
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וויינברג ברכה נרגשת לרפו”ש וכו’ הבעל”ט.
וכו’.
ועל של עתה באתי – לבש”ט כי
אתמול התחילו לבנות חדר נוסף בצד ת”ל זכינו שכ”ק אדמו”ר שליט”א
המערבי – “שכינה במערב” – של הגיה לפני  2,5שעות מאמר! ד”ה
ביהכנ”ס ,אבל בלי שום חלונות וכו’ להבין ענין שמח”ת תשמ”ב( ,היינו
– במיוחד לשמח”ת ,וגם עשו משם שקרא בעצמו את כל המאמר וכו’),
מדרגות מיוחדות אל תוך הביהכנ”ס והורה להדפיסו ,ור’ יואל ּ
שפרינגט
עבור כ”ק אדמו”ר שליט”א ,בכדי פון שמחה ,ובקרוב ממש – דידן
שלא יהיו קשיים מיותרים בעת נצח.
כניסתו להתוועדויות ,בע”ה .הציור
גוט יו”ט וכ”ט
הוא משהו כזה )1( :עזרת נשים בצד
צפון )2( ,החדר המיוחד שנבנה לפני
ר”ה עם החלונות )3( ,החלק המיוחד
שנבנה כעת בלי כל חלונות ,כ”א ח .מוצאי שבת חול המועד סוכות
תשנ”ג
בגדר נמוך )4( ,החלק עם המדרגות,
( )5השטח של בימת ההתוועדות ,ב”ה .מוצאי שבת-חוהמ”ס תשנ”ג
( )6שטח ביהכנ”ס.
בית משיח – 770
לכל ידידיי היקרים והנעלים –
שליט”א
שלום וברכה!
אחדשה”ט – אין הזמ”ג להאריך,
בכלל הגיעו ומגיעים כאן אלפי אך עכ”פ בקיצור:
אורחים מכל קצוי תבל ,ואין לי  )1אחרי תפילת מוסף יצא כ”ק
שום מושג איך יצליחו כולם להכנס אדמו”ר שליט”א ,בחדר המיוחד.
אל תוך הביהכנ”ס ,ובודאי יתקיים
ויתרחש הנס שהי’ בביהמ”ק  )2לפני מוצש”ק ביקש כ”ק
אשר עומדים צפופים ומשתחוים אדמו”ר שליט”א להתפלל מעריב,
רווחים” ,אבל כיון שאין סומכים ואח”כ נפתח החלון והתחילו לשיר
על הנס שוררת תחושת פחד בקרב “ושמחת” ,וכעבור דקה סימן בידו
רבים מאנ”ש והת’ שיחיו על המצב ,הק’ תנועה ,והריל”ג שי’ חשב
מתןך תקווה שכולם יזכו לראות שהכוונה לסגור החלון ולא הניח
את ה”גילויים” הגדולים בשמח”ת לו כ”ק אד”ש ,בידו הק’ ,לסגור,

 )3אחרי התפילה – מוסף – ביקש בית משיח – 770
להביא ילדים ,והרבה עברו ואמרו
גוט שבת (ולכמה מהראשונים נתן לכל ידידי היקרים והנעלים וכו’ –
שליט”א
משקה).
 )4לערך בשעה  1התחילו תהילים ,שלום וברכה!
וכעבור חצי שעה לערך נכנס לחדר ברוך ...שהחיינו וקיימנו והגיענו
המיוחד ,והמשיכו התהילים עד לראות את כל ה”גילויים” הנפלאים
הסוף .אח”כ אמרו ג”פ “יחי אדמו”ר והנעלים שזיכנו כ”ק אדמו”ר מלך
מה”מ לעולם ועד” .וחשבו שכ”ק המשיח שליט”א ב 48-השעות
אדמו”ר שליט”א יכנס לחדרו האחרונות ,אשר היו ,ללא ספק,
הק’ ,אבל אד”ש המשיך לשבת נסים ונפלאות למעלה מכל השגות
שם עוד חצי שעה לערך – כנראה הרופאים והמשמשים בקודש ,אשר
המשיך לגמור התהילים – ואח”כ כולם כאחד פתחו וענו היתה זו
התקרב לחלון ופתחוהו ,ושרו ניגון שנת נפלאות גדולות ,ובקול גדול
ההקפות ,וכ”ק אד”ש עשה כמ”פ שאגו“ :יחי אדוננו מורנו ורבינו
תנועות חזקות בראשו הק’ להגברת מלך המשיח לעולם ועד” ,וכולם
השירה וכו’ ,ואח”כ חזר לחדרו הק’ .רקדו על לב השמים כאשר לפתע,
 )5ב”ידיעות אחרונות” יש  2בעת הצעקה והשירה הזאת ,החל
עמודים גדולות של כמה תמונות כ’’ק אדמו’’ר מלך המשיח שליט”א
מכ”ק אד”ש והכותרת היא“ :נס לעודד את הקהל בתנועות חזקות
בראשו הק’ ואף הניף את ידו הק’
בברוקלין”.
– ותיכף ומיד ממ”ש אתם תלוקטו
ואסיים בברכה שנזכה לראות לאחד אחד בית ישראל ויוליכנו
נפלאות גדולות עוד לפני שמח”ת ,אדמו’’ר מלך המשיח שליט”א
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ועשה עוד תנועה ,ושאל הריל”ג אם ונלך כולנו יחד לאה”ק בגאולה
הכוונה להבדלה ואמר שכן ,ומיד האמיתית והשלימה ,וכ”ק אדמו”ר
הורה הריל”ג להביא יין וכו’ ,אבל שליט”א בראשנו.
לקח זמן קצת ,ועשה כ”ק אד”ש
גוט יו”ט וכל טוב
כמ”פ תנועות בידו הק’ בתוקף
לאות פליאה – מדוע לוקח כ”כ
הרבה זמן .בסוף הביאו יי”ש ועשו
ט .מוצאי שמחת תורה תשנ”ג
הבדלה ,וראו איך שעונה אמן וכו’,
ואח”כ שרו ניגון הקפות וחזר לחדרו ב”ה .מוצאי שמח”ת הי’ תהא שנת
הק’.
נפלאות גדולות

רי‚

קוממיות לארצנו הק’.
והנה ,אף כי עצמותינו שבורות
ורצוצות מגודל הלחץ זה הדחק
הנורא והאיום ששרר בכל רחבי
ביהכנ”ס ,אך ת”ל ,באור פני
מלך חיים ,וזכינו לראות את כל
ה”גילויים” הגדולים ,ויפה רגע א’
וכו’.
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ועתה ,אנסה ,עד כמה שאפשר,
להעלות על הכתב ,עכ”פ מקצת
מן המקצת ,מכל אותם גילויים
נפלאים אליהם זכינו ,ת”ל ,אף
שעלי להדגיש בתחילת דבריי כי
אינו דומה קריאה לראי’ – ראיית
פני המלך ,משיח צדקנו.

רי„

ביום א’ ערב החג ,בשעות הצהריים
המוקדמות ,התאסף קהל ענק ליד
דלתי  770שעדיין היו נעולות – כי
בשעות אלו הכינו את בית רבינו
לקראת ההקפות וכו’.
לאחר שעה  5נפתחו הדלתות,
וברגעים
אחדים נתמלא
חלל
כל
ביהכנ”ס הגדול
עד אפס מקום,
והדחיפות
גדולות
היו
מאוד ,וכולם
חיכו בקוצר-
רוח לבואו של
כ”ק אדמו”ר
שליט”א.

לערך בשעה  7נכנס לחדר המיוחד,
והתפללו מעריב ,ובסימו נכנס
לבימה המיוחדת (עבור ההקפות)
במרכז  770לצד מערב – שכינה
במערב – ופתחו הוילון שכיסה את
המקום ,ומיד התגלה כ”ק אדמו”ר
שליט”א יושב כמלך על כסא
מלכותו ,והקהל שר בהתלהבות
גדולה – ,לאחרי אמירת גוט יו”ט
ג”פ – “ושמחת בחגיך” ,ולפתע
הרים כ”ק אדמו”ר שליט”א את ידו
הק’ (השמאלית) והחל לעודד את
השירה בתנועות נמרצות ,וכמובן
שהקהל רקד וכרכר בכל עוז – כך
למשך דקה ארוכה .אח”כ התחילו
“אתה הראת” .בפעם הראשונה
כיבדו כל פסוק לכ”ק אדמו”ר
שליט”א ,שהסתכל ואמר מתוך
ניירות מוגדלות מיוחדות .בין כל
פעם ופעם – מג’ הפעמים – שאמרו
את הפסוקים ,שרו שיר ,וכ”ק
אדמו”ר שליט”א הסתכל כל הזמן
על הקהל ועודד ,פעם קצת ופעם

בבוקר התפלל כ”ק אד”ש בחדר
המיוחד ,ואחרי התפילה יצא לבמת
ההקפות המיוחדת ושהה בה 10
דקות לערך ,אבל לא זכיתי להיות
נוכח בשעת מעשה ,כי עדיין הייתי
שבור ורצוץ מההקפות דאתמול
בלילה ,בהן זכיתי לעמוד קרוב
מאוד אל מול פני הקודש .וחבל.
אחה”צ הלכו רבים מהת’ לתהלוכה,
כי הודיעו שמעריב והקפות יתחילו
בשעה  10.30בלילה ,אחרי שיחזרו.
אבל את חטאי אני מזכיר היום אַז
איך האָב געמאַכט אַ “חסידישע-
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יותר ,את השירה .אח”כ התחילו
ההקפות .בהקפה הא’ והז’ נתכבד
כ”ק אדמו”ר שליט”א ,כרגיל,
והריי”צ שי’ הכהן גוטניק ניגש כל
פעם למסור – וכן להחזיר – את
הס”ת לידו הק’ ,תוך שהוא מאחל
לכ”ק אד”ש רפו”ש בשלימות,
וכיו”ב ,וכ”ק אד”ש הנהן כ”פ בראשו
הק’ ,ואף ענה “אמן” .כ”ק אד”ש
החזיק את הס”ת על הצד הימני,
שוכב את ידו הק’ הימנית ,כשהוא
מסייע ועוזר בידו הק’ השמאלית.
אחרי ההקפות ,המשיך כ”ק אד”ש
להשאר במקומו ,ושרו עוד כמה
ניגונים ,ואח”כ שרו “עלינו” ו”על
כן” ,באמצע – לערך ב”להעביר
גלולים מן הארץ” – התחיל לפתע
להרים את ידו הק’ בחזקה ולעודד
את השירה בתנועות חזקות וכו’,
ואח”כ חזר להיכלו הק’ .ההקפות
בלילה זה נתארכו לערך  50דקות.

גניבה” שלא הלכתי לתהלוכה,
כי הגיעו לאוזניי כמה שמועות
ממקורות מוסמכים כי בימים כאלו
א”א לדעת מאומה ,ויתכן שכ”ק
אד”ש יחפוץ להתפלל ולערוך
הקפות לפנ”כ .ואכן ,בשעה 7.30
לערך התפשטה הידיעה בבית
רבינו כי כ”ק אד”ש יצא בעוד כמה
דקות להקפות ,והביהכ”נ הי’ ריק
לפ”ע והלך והתמלא מדקה לדקה,
אבל לא כבלילה הקודם .ולערך
בשעה  7.35נכנס כ”ק אד”ש לחרו
המיוחד ,ונתפללו מעריב ,ואח”כ
יצא אל בימת ההקפות ,ושרו,
והסתכל על כל הקהל אבל לא עודד
את השירה כמעט .אח”כ התחילו
“אתה הראית” ,והגבאי ר’ זאב כ”ץ
שי’ הכריז“ :איז מען מכבד אדוננו
מורנו ורבינו שליט”א מיט ערשטן
פסוק פון דער ערשטן מאָל אתה
הראת” ,ועמדתי קרוב וראיתי איך
שכ”ק אדמו”ר שליט”א לקח את
נייר הפסוקים בידו הק’ וכשהוא
מזיז את ראשו הק’ אנה ואנה וגם
אומר בפיו הק‘ – אמר את הפסוק
הראשון .ומיד הסתובב הריל”ג שי’
אל הריב”ק בהתפעלות כי ,כנראה,
שמע את מוצא שפתיו הק’ .ועד”ז
הי’ בכל הפסוקים של פעם הא’ של
“אתה הראית” .כשגמרו בפעם הב’
לומר את הפסוקים ,התחילו לשיר
“על הסלע הך” ,ופתאום התחיל כ”ק
אד”ש לעודד את השירה בתנועות
חזקות ביותר בראשו הק’ – פשוט
געווארפן זיין הייליגן קאָפּ אַרוף און

רטו
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אַראָפּ און אויף רעכטס און לינקס,
א”א לתאר כלל את המחזה הנפלא
הזה ,ואנשים צעקו ניסים ונפלאות.
לפנ”ז ,אחר אמירת הפסוקים בפעם
הא’ שרו במשך למעלה מ 10-דקות
בלא הפסקה ,וכ”ק אד”ש הביט כל
הזמן על כל חלקי הקהל בכל רחבי
ביהכנ”ס .אח”כ אמרו את הפסוקים
פ”ג ,וכנהוג אמרו גם את הפסוקים
“והי’ זרעך  . .ופרצת” ,וכ”ק אד”ש
אמרם תחילה – מתוך חומש
שהביא הר”י קרינסקי שי’ לאחר
 2דקות שחיפשו חומש – ואח”כ
חזר עליהם הקהל כולו ג”פ .אח”כ
התחילו ההקפות ,ובהקפה א’ וז’,
כנ”ל ,כיבדו את כ”ק אד”ש והריי”צ
שי’ הכהן גוטניק נתן את הס”ת,
ושרו ניגון הקפות ועודד בראשו
הק’ .בעת הקפה הו’ שרו “הרבי
שליט”א אין כמוך בעולם וכו’”,
וכאשר הגיעו ל”ע”י הרמטכ”ל
הגדול מכולם נתגבר על העולם”,
החל כ”ק אד”ש לעודד בראשו הק’
בתנועות נמרצות ,וכן בדיוק הי’ בכל
שלשת הפעמים שחזרו על השיר.
אח”כ לפני הקפה הז’ התחילו כל

הילדים ביחד – שעמדו על בימה
מיוחדת מימין כ”ק אד”ש – לצעוק
בקול גדול “יחי אדמו”ר מלך
המשיח” ,וכל הקהל הענק אחריהם,
ולאחרי הפעם הג’ התחיל כ”ק
אד”ש לעודד חזק עם ראשו הק’,
וחזרו על כך כ 10-פעמים בשאגות
גדולות ואח”כ התחילו לשיר את זה
וכ”ק אד”ש המשיך לעודד בתנועות
ראשו הק’ בצורה חזקה ביותר!!!
וכך הי’ במשך כל ההקפה הז’.
אח”כ לקח הריי”צ שי’ הכהן גוטניק
בחזרה את הס”ת מידו הק’ ,ואז
התחילו לשיר ניגון ההקפות .בכלל,
א”א לתאר מה שנעשה באותם
דקות בהם שרו “יחי אדמו”ר מה”מ
לעולם ועד” בעידוד כ’’ק אדמו’’ר
מה”מ שליט”א בעצמו .הקהל כולו
יצא מהגבלותיו ,וחשו כי הנה הנה
מתגלה לעין-כל .אח”כ אמרו עלינו
וכו’ ,וכשהתחילו “אל תירא מפחד
פתאום” – בהמשך – עודד כ”ק
אד”ש בתנועות חזקות כשהמשיכו,
באותה מנגינה ,את הניגון “כי
אלקים יושיע ציון” ,ואח”כ שרו עוד
שיר וכ”ק אד”ש האט זיך נאכאמאל
געווארפן מיט זיין
ראשו הק’ לכל הצדדים
באופן מבהיל ,ואח”כ
התחילו “ושמחת”.
וכ”ק אד”ש סימן
להריל”ג לסגור הוילון
והתחיל לסגור ,אך
באותו רגע החל כ”ק
אד”ש להניף את ידו

מכיון שרבים הפסידו את
ה”גילויים” הנוראים של הערב,
מיהרו רבים לקום בבוקר ולתפוס
מקומות להקפות של היום ,ובשעות
המוקדמות כבר הי’ ביהכנ”ס
מלא וגדוש .והדחיפות זיינען ניט
געווען מעגלעך איבערצוטראָגן,
די ביינער זיינען צוקוועטשט און
צוריבן געוואָרן ,אבל הכל כדאי...
כ”ק אד”ש נכנס לפ”ע מאוחר,
בשעה  12.20לערך ,ואחזו כבר
לפני חזרת הש”ץ ,ומיד התחילו
חזרת הש”ץ,כאשר כ”ק אד”ש יושב
בחדרו המיוחד ,אבל כל החלונות היו
פתוחים ,והי’ אפשר לראותו בגלוי,
וכך גם בעת “ברכת כהנים” .אחרי
הלל נכנסו ועברו כו”כ מהעומדים
לאחל
שם
לכ”ק אד”ש
“לחיים”,
ואד”ש הנהן
ל כ א ו ” א
ב ר א ש ו
הק’ .כמו”כ
נכנסו קבוצה
של אנשים
שהבטיחו
לתרום 100
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הק’ (השמאלית) אַרוף-און-אַראָפּ
בתנועות עידוד נמרצות ביותר,
לפחות כ 26-פעמים ,והקהל כולו
רקד וקפץ על לב השמים למראות
הקודש ,והריל”ג כמובן לא המשיך
לסגור הוילון ,ופתאום הראה לו
אד”ש שוב להמשיך לסגור ,ובאותו
רגע כאשר סגרו – גם כאשר הי’
כמעט סגור לגמרי – ראו את כ”ק
אד”ש ממשיך להניף את ידו הק’
– און דער עולם איז געטאַנצן און
געשפּרונגען מרוב שמחה על כל
הגילויים שזכינו להם הלילה ,ובפרט
מענין “מלך המשיח” שנתקבל
לרצון לפניו ,וכולם שרו משך שעה
ארוכה “יחי אדמו”ר מה”מ לעולם
ועד” .ההקפות ארכו שעה וחצי!!
]ובינתיים חזרו ההולכים לתהלוכה
ולאכזבתם הגדולה גילו כי ההקפות
כבר נגמרו וכו’ – ולאחרי זמן שלח
להם כ”ק אד”ש יין מהקידוש שלו[.
באווירה מרוממת זו כינס ר’ יואל
שי’ מניין מחשובי הרבנים שליט”א,

ועמדו ליד דלת חדר כ”ק אד”ש,
ברחוב ,כי רצו לבקש מהריל”ג שי’
שיוכלו להכנס להיכל המלך ולבקש
ולהתחנן לפניו כי יואיל לקבל ע”ע
את כתר המלכות בגלוי לעין כל,
אבל לפועל לא נכנסו ,משום מה.
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אלף דולר לבניין בית רבינו ,ביניהם
הריי”צ שי’ הכהן גוטניק ואבי שי’
טאוב וכו’ וכו’ .אח”כ נכנס לבימת
ההקפות המיוחדת ואמרו “אתה
הראית” – כ”ק אד”ש כובד באמירת
כל הפסוקים בפעם הא’ ואיזה
פסוקים אח”כ – ואח”כ הקפות.
ובין אמירת הג”פ “אתה הראית”
וכן בהקפות שרו כמה שירים,
וכ”ק אד”ש עודד כל הזמן ,לפ”ע,
בראשו הק’ ,וכששרו “יחי אדמו”ר
מה”מ לעולם ועד” עודד אף כמ”פ
בתנועות ידו הק’ .הריל”ג שי’
ניגש כמ”פ להגיד “לחיים” .אח”כ
התחילו קריה”ת ,וכשגמרו ניגש
הריל”ג שי’ ושאל אם כ”ק אד”ש
רוצה שיעלו את הס”ת לבימת
ההקפות – למקום כ”ק אד”ש
– ע”מ שיעלה לחתן בראשית –
והנהן בראשו הק’ לחיוב! וכמובן אַז
ס’איז גלייך געוואָרן אַ שמחה אין
שטעטל .והכניסו מיד שולחן לפני
כ”ק אד”ש וכיסוהו במפה מיוחדת,
וכ”ק אד”ש חזר קצת לאחוריו,
ואמרו את הנוסח “ברשות” וקראו:
עמוד עמוד עמוד אדמו”ר ריי”צ בן
אדמו”ר רש”ב ,ואדמו”ר – שמו הק’
– בן הרב לוי”צ ,ולבסוף נישק כ”ק
אד”ש את המטפחת הק’ ואמר את
הברכה וכולם ענו אמן ,ואח”כ קראו
בראשית עד הסוף ,כרגיל ,והגביהו
קצת את הס”ת ,כדי שיוכל לראות
וכו’ ,אח”כ שאל הריל”ג אם רצונו
הק’ להשאר שם גם למוסף וענה
הן ,והתפללו מוסף במהירות ,וראו

איך שכ”ק אד”ש מחזיק את הסידור
בידו הק’ ומתפלל – לפ”ע לקח זמן
יותר מהרגיל – וגמרו את התפילה,
וסגרו את הוילון ,וכ”ק אד”ש חזר
לחדרו הק’ לאחר שכל הקהל צעק
כמ”פ גוט יו”ט .השעה היתה קרוב
לשעה  !3היינו שזכינו לראות את
כ”ק אדמו”ר שליט”א היום למשך
קרוב ל 3-שעות ברציפות!!!
זהו ,לע”ע ,ה”גילויים” של היומיים
האחרונים ,אך ,כאמור ,אין זה
אלא מקצת מן המקצת ,בכמות –
ועאכו”כ באיכות – אשר מי יוכל
לשרטט ןלהעלות על הגליון את כל
העניינים שראינו – אשרי עין ראתה
אלה .ויה”ר אשר כשם שזכינו לראות
ניסים ונפלאות אלה ,שרק מי שהי’
כאן יוכל להשיגם קצת ,כן נזכה
תיכף ומיד ממ”ש לראות בהתגלות
כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א
לעין ,מתוך בריאות הנכונה ,ויוליכנו
קוממיות לארצנו הק’.
בברכת כט”ס והצלחה ובשורות
טובות ומשמחות תכה”י
י .כ”ה תשרי תשנ”ג
]כ”ה תשרי תשנ”ג[
שלום וברכה!
אחדשה”ט – בהמשך ל”גילויים”
הנפלאים שזיכנו השי”ת לראות
בשמע”צ ושמח”ת הבעל”ט ,הנה

היום אחה”צ בשעה  5.20לערך
ביקש כ”ק אדמו”ר שליט”א לצאת
להתפלל מנחה עם המנין ,ואכן,
בשעה  5.27נכנס לחדר המיוחד
בכותל המערבי והתפללו מנחה .כל
הענין היה בהפתעה גדולה ,וממילא
כמעט שלא היו אנשים ב ,770-כ”א
כ 100-אנשים לערך ,ות”ל גם אני
בתוכם ,אבל חיש-מהר התפשטה
השמועה בכל קצוי קראַון-הייטס
ותוך דקות אחדות הלך 770
והתמלא מפה-לפה .אחרי מנחה
ניגש כ”ק אד”ש לחלון המיוחד,
שנפתח ,והקהל שר “יחי אדוננו
מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם
ועד” ,וכ”ק אד”ש הרים את ידו הק’
מיד לתנועת עידוד ,ואח”כ המשיך
לעודד בראשו הק’ ,פעם מעט ופעם
יותר ,ולפעמים גם בתנועות חזקות.
כן שרו כ 10-דקות .והריל”ג ניגש
ורצה לסגור החלון והרים אד”ש את
ידו הק’ ולא נתן לו לסגור החלון .כן
הי’  2פעמים .כ”ק אד”ש הביט כל
הזמן על כל הקהל ,וגם התקרב מאוד
קרוב לפתח החלון ,בכדי לראות את
הקהל העומד למטה קרוב אליו .גם
הניח פ”א את ידו הק’ על המסגרת
של עץ שמתחת לחלון בכדי
לסובב א”ע קצת .פתאום הראה
כ”ק אד”ש תנועה בידו הק’ ,וניגש
הריל”ג לשאול לרצונו הק’ ,אבל
כ”ק אד”ש הנהן כמ”פ בראשו הק’
לאות שלילה ,כי לא לְ ַמה שהציע
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ת”ל יש עוד “גילויים” חדשים:

הריל”ג התכוון הוא ,והיו כמה
תנועות נפלאות בראשו הק’ ובידו
הק’ ,כי כמ”פ עשה תנועות לתמיהה
ופליאה ..והיו גם תנועות שפירושן
– נו ,פאַרגעס פון דעם ,והמשיכו
כל הזמן לשיר “יחי” ,ואח”כ הורה
(?) הרש”מ סימפסון להתחיל
שיר נוסף ,ושרו ניגון שמח”ת
וכ”ק אד”ש עודד עוד בראשו הק’,
ואח”כ הורה כ”ק אד”ש שרצונו
הק’ להתפלל מעריב – וכ”ק אד”ש
נשאר לשבת על מקומו הק’ ליד
החלון והביאו לידו הסידור ,והמחזה
הי’ נפלא ביותר וביותר לראות את
כ’’ק אדמו’’ר מלך המשיח שליט”א
יושב ומתפלל ,ראו איך שעיניו
הק’ זזות לעבר השורות בסידור,
ועובר לעמוד הבא ,וגם שפתיו הק’
מילמלו כל הזמן ,והריל”ג העביר
בסידור כמה עשרות דפים .אחר
מעריב התחילו לשיר – בהמשך
לאל תירא – “כי אלוקים יושיע
ציון” ,וכ”ק אד”ש עודד חזק בראשו
הק’ בתנועות נמרצות לכל הכיוונים
באופן מפליא ,ואח”כ הורה להביא
כוס (של קידוש) ,ואחזו בידו הק’
ושתה ממנו עד שגמר ,וזה לקח
דקה ארוכה ,ואחר ה”קידוש”
המשיכו בהתוועדות הנפלאה ושר
“אתה בחרתנו” ,וכ”ק אד”ש עודד
חזק בראשו הק’ ,גם הביאו עוגה,
אבל לא רצה ,ורצה ליטול את ידיו
הק’ לסעודה ,והביאו אַ קוואָרט און
אַ שיסעל ,וכ”ק אד”ש פנה ליטול
ידיו הק’ ,אך באותו רגע סגר א’

ריט

המזכירים – איני יודע למה – את
החלון ,וכמדומה שאד”ש נשאר
לשבת שם עוד שעה ארוכה ואח”כ
חזר לחדרו הק’ ,והתוועדות הנפלאה
– אַ הימל’דיקע פאַרברענגן –
נסתיימה .לא כתבתי שום הרגשים,
כי פשוט אין מילים לתאר את
המעמד השמיימי הזה ,שנמשך
כ 45-דקות!!! וכולם הרגישו אז
אָט-אָט ווערט משיח נתגלה ,ובטח
יהי’ זה תיכף ומיד ממ”ש.

ה’ עליהם יחיו

בברכה לבשו”ט

שלום וברכה!

יא .מוצאי שבת בראשית תשנ”ג
ב”ה .מוצש”ק בראשית תשנ”ג
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בית משיח – 770

רכ

שלום וברכה!
אתמול בערב יצא אד”ש לבימת
ההקפות אחרי מעריב ,ושהה
שם כ 8-דקות לערך ,ועודד מעט
בראשו הק’ את השירה .כמו”כ היום
אחרי מוסף ,ואחדים – הגבאים
שמכרו את ה”מצוות” כנהוג בשבת
בראשית – אמרו לחיים .בשעה 3
יצא למנחה בחדר המיוחד ,אבל לא
יצא אח”כ אל החלון.
במוצש”ק התקיימה מלווה-מלכא
גדולה ,ומכרו תשורה מיוחדת
“צדיק למלך” ח”ב.
מחכים להתגלות המשיח.
בשורות טובות

יב .כ”ח תשרי תשנ”ג
ב”ה .יום א’ כח תשרי הי’ תהא שנת
נפלאות גדולות וגילויים נפלאים
בית משיח – 770
לכ’ ידידיי יקיריי המצפים לנפלאות
גדולות

אחדשה”ט – ברוך הטוב והמיטיב,
שזיכנו השי”ת ז”ע לראות בעיני
בשר גילויים נפלאים ,ואשר י”א
שהם “נפלאות גם ביחס לנפלאות”
של שמע”צ ושמח”ת העעל”ט.
בשעה ( 6.15לשעון הישן (של
קיץ)) לערך התפשטה השמועה
חיש-מהר כי כ”ק אדמו”ר שליט”א
מלך המשיח יצא לתפילת ערבית.
ואכן כעבור דקות אחדות נכנס
לחדרו הק’ המיוחד במערב .אחרי
התפילה נכנס לבימת-ההקפות
המיוחדת ,ופתחו את הוילון .בשעת
מעשה נתפס הוילון בכתר המלכות
(הכובע הק’) והרימו מעט ,ומיד
סגרו חזרה את הוילון ,אבל ראו
איך שכ”ק אדמו”ר שליט”א מרים
את ידו הק’ השמאלית ומיישר
את הכובע הק’ על ראשו הק’.
שוב פתחו את הוילון ,אך הפעם
נתפס צד השמאלי של הוילון ולא
נפתח מיד ,כ”ק אד”ש פנה לריל”ג
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שי’ ועשה כמה תנועות-פליאה – בסיום הרמב”ם חולק משקה
על כך ,ומיד בטלו כל ההעלמות ודולרים מכ”ק אד”ש.
וההסתרים והתגלה מלך המשיח
בברכה לבשו”ט וכט”ס
במלוא הדרו באופן מיוחד כמלך
אשר ביפיו תחזינה עינינו .כל אותה
העת שר הקהל – הקטן יחסית,
יג .בדר”ח מרחשון תשנ”ג
מצד ההפתעה וגם בשל העובדה
שרבים שהו עדיין בסיום הרמב”ם ]אור ליום ה’ פ’ נח בדר”ח מ”ח
שהתקיים היום – בהתלהבות “יחי תשנ”ג[
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח
לעולם ועד” ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א לכ’ הוריי היקרים – שיחיו
הסתכל במבטו הק’ המיוחד לעבר שלום וברכה!
כל הצדדים ממש ,גם התקרב להביט
למטה בהעומדים קרוב אליו ,ועודד אחדשה”ט – ת”ל היום יצא כ”ק
מעט בראשו הק’ .פתאום התחיל אדמו”ר מלך המשיח שליט”א
כ”ק אדמו”ר שליט”א לעודד את לתפילת ערבית ,ולאחר מכן יצא
השירה בתנועות מבהילות ביותר ,לבימת ההקפות ,באופן דלראות
כשהוא מניע במהירות ובעוצמה ולהראות ,ושהה שם רגעים אחדים,
את ראשו הק’ לכל הכיוונים ממש ,וכל הקהל – הקטן יחסית – שר
ימינה ושמאלה ובפרט קדימה בהתלהבות “יחי אדוננו מורנו ורבנו
ואחורה ,כאשר כל גופו הק’ מתנענע מלך המשיח לעולם ועד” ,וכ”ק
בחוזק רב – שא”א לתאר כלל וכלל .אדמו”ר שליט”א הסתכל כל הזמן
המחזה הי’ משהו בדוגמת שמח”ת במבטו המיוחד על הקהל בצדדים
בעת ה”אתה הראית” הב’ .הקהל השונים ,ואח”כ סימן להריל”ג שי’
רקד בהתלהבות גדולה ושר בכל לסגור את הוילון ,אך בשעת מעשה
כוחו “יחי אדמו”ר מלך המשיח הרים את ידו הק’ שלושה פעמים,
לעולם ועד” ,וכ”ק אד”ש המשיך ועודד את השירה בתנועות חזקות.
במשך כמה דקות ארוכות ,בלי כל ויה”ר שנזכה לשלימות הרפואה
הפסק ,לעודד את השירה בתנועות בקרוב ממ”ש ,ולהתגלות מלך
הנפלאות והמדהימות .אח”כ סימן המשיח לעין כל תיכף ומיד ממש.
להריל”ג לסגור את הוילון ,וזה בברכת הצלחה ובשורות טובות
מילא את פקודתו ,אבל עד שהוילון
נגמר עדיין יכלו לראות את כ”ק
אד”ש ממשיך לעודד בראשו הק’
יד .ג‘ מרחשון תשנ”ג
בחוזק .אשרי עין ראתה אלה!

רכ‡
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]אור ליום ועש”ק פ’ נח ,ג’ מ”ח
תשנ”ג[

רכב

טו .ה‘ מרחשון תשנ”ג

שלום וברכה!
ב”ה .יום א’ פ’ לך-לך ,ה’ חשון
 .1ת”ל אשר אתמול וגם היום ה’תשנ”ג
בערב זכינו להתפלל מעריב
בית משיח – 770
במנין כ”ק אדמו”ר מלך המשיח
שליט”א ,כאשר לאח”ז יצא אל שלום וברכה!
בימת ההקפות .אתמול שהה שם
זמן קצר ביותר אבל היום הי’ כ 2-ע”ד בקשתך לכתוב לך מהחדשות
או  3דקות .והסתכל רבות על כל כאן בבית חיינו ,הנה מכיון שאיני
הכיוונים שעמד הקהל ,ואח”כ סימן מרגיש כ”כ טוב ,אצטרך לכתוב לך
לריל”ג שי’ לסגור הוילון ,ובשעת עכ”פ בקיצור נמרץ:
מעשה הרים את ידו הק’ ועודד פ”א בכלל ,בשבוע האחרון כמעט מדי
(אתמול – ג”פ) את השירה “יחי יום ביומו יצא כ”ק אדמו”ר שליט”א
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לתפילת ערבית ,וחוץ מפעם אחת
לעולם ועד”.
– יצא כל פעם אחר התפילה
 .2בטח שמעת שלצערנו הרב למרפסת המיוחדת שנק’ שמה
יצא הפס”ד של יענקל רוזנבוים בישראל “בימת ההקפות” .באופן
הי”ד היום לטובת הרוצח ימ’’ש ,כללי ,השהיי’ הזאת בפני הקהל
וליד  770התקיימו הערב הפגנות הוא למשך דקות אחדות ,כאשר
גדולות מצדנו ,והי’ ע”ז כיסוי רחב הקהל שר “יחי אדמו”ר מלך המשיח
לעולם ועד” ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א
בטלוויזיה.
מביט לעבר הקהל בכל הכיוונים,
ומעודד מעט את השירה בראשו
הק’ .אח”כ מסמן בידו הק’ לריל”ג
בברכת הצלחה רבה בכל עניניך
שי’ לסגור הוילון ,ובשעת מעשה
ונזכה להתגלות מלכנו משיחנו מניף את ידו הק’ ומעודד את השירה
בכמה תנועות חזקות.
תיכף ומיד
ידידך בש”ק בערב ,אחרי מנחה ומעריב,
יצא כנ”ל ,והפעם עודד חזק
נ.ב .מצו”ב תמונה מכ”ק אדמו”ר
בראשו הק’ .אחר מוסף לא יצא,
שליט”א מהיום בערב אחר תפילת
כי ,כפי הנשמע ,התפלל כבר לפנ”ז
ערבית.
במנין מיוחד בפנים ,ועשה קידוש

בתוכם – הרב אליעזר שי’ ננס
מאה”ק ,שישב במאסר  20שנה
ברוסי’ ,והוא כעת בן  ,)!( 96ונעשה
חתן עם קרובת משפחתו שעלתה
ז”ע מרוסי’ בת  !75מזל טוב!...
בברכת הצלחה רבה ובשו”ט

בכלל ,שמעתי מהמשב”ק מ.ק,.
מכיון שכ”ק אדמו”ר שליט”א הוא זה
שמבקש כל דבר לאחרונה בעצמו,
וגם היום ביקש להתפלל שחרים עם
הקהל (יכלו להבחין מבעד החלון
שיושב בטלית ותפילין) – יתכן
מאוד שכך יהי’ הסדר מהיום והלאה
מדי יום ביומו .והשי”ת יזכנו לראות
כבר ברפו”ש ובגאולה שלימה.
בברכת הצלחה ובשו”ט

יומנים ומכ˙בים מבי˙ חיינו

וכו’ .במנחה – יצא .במוצש”ק
יצא ג”כ להתפלל מעריב ,ואח”כ
ישב ליד החלון והקשיב להבדלה,
ואח”כ בירך א’ ברכת כהנים וענה
טז .ו‘ מרחשון תשנ”ג
אמן ,ואח”כ התחיל א’ לשיר שיר
ברוסית ,שתוכנו “שהרבי יהי’ בריא ,ב”ה .יום ב’ פ’ לך-לך ,ו’ מ”ח
וצריך לשכוח מכל הרופאים” ,וכ”ק ה’תשנ”ג
אדמו”ר שליט”א הביט בו במבט בית משיח – 770
מיוחד.
שלום וברכה!
היום הי’ כאן הפגנה גדולה בקשר
לפס”ד – זכאי – לרוצחו של יענקל אחדשה”ט – בטח קיבלת את מכ’-
פאקס שלי האחרונים ,וכן התמונות
ַ
רוזנבוים הי”ד.
מכ”ק אדמו”ר שליט”א ,ותקוותי
לתפילת מנחה היום ,יצא כ”ק שנהנית.
אדמו”ר שליט”א ,ואח”כ שהה
במרפסת כ 9-דקות ,ועודד את ב”ה היום זכינו להתפלל כל ג’
תפילות עם כ”ק אדמו”ר שליט”א.
השירה.
לשחרית נכנס לאחר השעה ,11
בכלל ,פני כ”ק אדמו”ר שליט”א ,ומנחה-מעריב הי’ ב 5.15-לערך.
מיום ליום ,נראים יותר טוב ועם אחר מעריב יצא לבימת-ההקפות
יותר “צבעים” ,וק”ל.
ושרו “יחי” ,וכ”ק אדמו”ר שליט”א
חוץ מזה אין חדשות מיוחדות .כו”כ עודד את השירה בתנועות נמרצות
בחורים נהיו בימים אלו חתנים .בראשו הק’ – קדימה ואחורה.

רכ‚

רכ‰

פ˙ח „בר

זכרונו˙

הזכרונות אלו הם ממה שהתחיל לכתוב ר' דוד ליב ז''ל מאראזאוו קצת יותר
מחודש לפני פטירתו (בכ''ט מנחם-אב תשכ''ט במאנטרעאל) .הקפדנו לא
לגעת בלשונו כפי שכתבו.

רכז

ב''ה אור ליום ט''ו תמוז תשכ''ח
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אין ליובאוויטש איז גיווען דער מנהג אז לקח ערב יוה''כ פלעגט טיילן די
אלטע רבי'צן רבקה זצ''ל ]הרבנית רבקה אשת כ"ק אדמו''ר מהר''ש[ .ר'
שלמה חיים ע''ה דער ליובאוויטשער שוחט איז גיווען א בן-בית אין שטוב
האט ער באמערקט אז איינער איז צו גיגאנגען נעמן לקח נאך א מאל האט
ער גיזאגט צו דער רבי'צן אז דער האט שוים איין מאל גינומען און ער
נעמט דאס דעם צוויטן מאל ,האט עם די רבי'צן גיענטפערט אז ער נעמט
שוים דעם דריטן מאל.

רכח

אבי מורי אלחנן דוב יהי זכור לטוב נולד בשנת תרל"ח ה' ימים לחודש
כסלו בעיר יוזעווקע או בעיר טשערקאס (כי לא עלתה בידי לברר בבירור
דבר זה) שם אביו הי' צבי ארי' ז"ל ושם אמו רחל-לאה ז"ל ,אביו לא הי'
חסיד אבל הי' א ערלעכער איד הי' מלמד ואבי נשאר ממנו יתום בקטנותו,
ואמו ג"כ בעיר הבירה ליובאוויטש בשנת תרס"ה כשבאתה להתראות אתו,
ואזי אמר כ"ק אדמו"ר הרש"ב ע"ז ויוסף ישית ידו על עינך קודם בא אבי
לליובאוויטש למד בעיר מינסק ושמעתי אשר ר' יחיאל ז"ל האלפערין
הנק' בשם ר' יחיאל דער משולח הוא הי' שהוביאו לליובאוויטש ,אבל פעם
בהיותי בברוקלין ונפגשתי עם ידידינו ר' קדיש מינסקער אמר אשר אביו
השתדל להביאו לליובאוויטש ויכול להיות ששניהם אמת.
אבי בא בתחילת התייסדות הישיבה והי' מהתלמידים הראשונים ,אדמו"ר
הרש"ב הי' מיקרו ומחבבו במאוד .בשנת תרנ"ט ניתן לו חופשה מעבודת
הצבא והודיעו זה לליובאוויטש וכאשר נתוודע הדבר להר"ר הנדל ז"ל
]ר' הענדל (פלעשניצער) קוגל[ התחיל לרקוד ולקרא בקול חאנקע איז
באפרייט גיווארן חאנקע איז באפרייט גיווארן.
(כך סיפרה לי הרבנית נחמה דינה שתליט"א ]נ''ע[ ,כשהייתי אצלה פעם
בברוקלין להתראו') הוא ]ר' חוני'ע[ מצא חן בעיני דודי ר' אברהם דוד ז"ל

פעווזנער 1הנק' בשם אברהם דוד קלימאוויטשער והשתדל ליקח אותו ]ר'
חוני'ע[ לחתן עבור אחותו (אמי) אסתר ז"ל 2הנדוניא אשר נתנו לו לדודי
הנ"ל כי לקח את עשירה ונתנו לו .נתן הכל לאבי עבור שלקח את אחותו.
באיזה שנה היתה חתונתו אינני יודע בבירור אבל זה אני יודע אשר ג' שנים
לא הי' לו בנים ואני בנו הבכור נולדתי כ"ד תמוז תרס"ג ,בעת שנולדתי הי'
אז אדמו"ר הרש"ב בנאות דשא ואבי הי' חפצו אשר האדמו"ר יהי' סנדק
ואמר לו האדמו"ר אשר הוא עושה אותו לשליח להיות סנדק במקומו ,ואז
או בפעם אחר ביקש אבי ברכה עבורי ואמר האדמו"ר "יהי רצון אשר יהי'
א ערליכע איד" .ואמר אבי "א חסיד" ,ואמר האדמו"ר אז א חסיד – איז א
ערליכער איד ,או בלשון זה "אז א ערליכער איז א חסיד.
 1ראה אודתו ב'זכרון לבני ישראל' (זכרונותיו של הרה''ח ר' ישראל ז''ל ד'זייקאבסאן)
עמ' סב הערה קט.
 2זיווג ראשון של ר' חוני'ע שנפטרה בטבת תרע''ה .ראה אודות פטירתה ב'זכרון לבני
ישראל' עמ' פט ורישמות הרב''ש עמ' צ.

בתרפ"ג כשר' משה היה פחות מבן ג' שנה הלך לבית מרקחת
בשבת קודש וקנה סמי מרפא עבור חולה בבית הרב.

זכרונו˙

מימין לשמאל האחים :ר' שלום ,החתן ר' משה ,ר' דוד ליב ,ויבלחט"א ר' מענדל שי' מאראזאוו

רכט

כמה סיפורים שסיפר הרה''ח ר' מוטל ע''ה
קאזלינער בעת התוועדות חסידים
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 (1בזמן אדמו''ר מהוריי''ץ ,הרבי הי׳ אומר מאמר בליל שבת לפני קבלת
שבת ,והתמימים היו חוזרים הרבה על המאמר (ובדרך ממילא לא היו
מתפללים ״קבלת שבת״ במנין כיון שהיו שקועים במאמר ,ור״נ נעמאנאוו
ע״ה אמר ע״ז שבסידורים אחרים ישנם הרבה ״תחליפים״ ,משא״כ אצלינו
אין זה בסידור ,רק ב״ברכו״ של ״קבלת שבת״ ,כיון שלא ידעו אז מממן,)...
עד שביום רביעי היו כבר יודעים את המאמר בע״פ ,ואז הרבי הוציא המאמר
בכתב ,ופעם ביקשו מהרבי שיקדים להוציא את המאמר כדי שיוכלו ללמוד
זאת בנקל יותר ,וענה! אז מ׳רעדט ,רעדט מען מיט חיות (שעדיף שיחזרו
בדיבור מאשר מתוך הכתב .ע״ד מש״כ ב״הקדמת המלקט״ ״כי אינה דומה
שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים״).

רל

 (2בשנים הראשונות כשהרי''כ חזר על המאמר הי׳ קשה לו מאד ,וביקש
מהר׳ חודקוב שיוציא בשבילו הקלטת שאצל הרבי ,והרבי ענה :ניין! (ואמר
ר״מ שמספר זה כדי שלא נחשוב שזה הי׳ רק אצל אנשים בדור הקודם,
אלא זה אירע עם ר״י ואפשר לשאול אותו וכו').
 (3רנ״נ התועד עם רמ״ק ואמר :כשהייתי בגילכם הייתי יותר ״פיינער״
מעכשיו ,ומה נעשה איתי כשהגעתי לגיל העמידה ומה יהי׳ אתכם כו'.
ור״מ לא הבין שהרי ראה איך ר״נ מתפלל בעבודה כ־ 25שנה (הי׳ גר בבית
של קאזלינער) ,והרי ר״נ הוא ״איש אמת״ (כך התבטא עליו ר״י מתמיד
הי״ד) וכיצד יתכן שהי׳ פעם יותר ״פיינער״ .וכששאל זה את רמ״פ ע״ה
ענה לו :אתה לא ראית אותו כשהי׳ בנעוועל וה״חיות״ שהי׳ לו בנעוועל
בתור בחור הי׳ באמת יותר ״פיינער״.
 (4בליובאוויטש הכי גרוע הי׳ כשא׳ התבטא באי איכפתיות :איך בין
נישט קיין עובד (שאז יש בו קלי׳ עמלק ,וחסידים כידוע מאד שנאו את
עמלק ,וכידוע המעשה דרז״ז שקרא את פרשת ״זכור״ והורגש בו השנאה
החזקה לעמלק ,ועי״ז התקרב לחסידות ר׳ בנימין קלעצקער .וכן סיפר
ר״מ שזוכר איך שחסידים היו מורידים הרבה דמעות ומתוועדים הרבה על

הפסוק (בהפטרת השבוע) :הלא שמוע מזבח טוב).
 (5שמע מחסידים :כשבנ״י היו לוקחים עמם את הארון של משה היו
מנצחים במלחמות ,ובימי דוד כשלקחו את ארון הזהב נשבה הארון ביד
הפלישתים ,כיון שכדי לנצח במלחמה צריך את הכח של ה״רבי״(אף שזה
ארון מעץ וזה ארון מזהב).
 (6שמע מר׳ שמואל קריסלאווער ע״ה :״ויוגד למלך מצרים״ תרגום
יונתן :דתן ואבירם דאשתארו במצרים .ואיך הגיעו אח״כ למדבר ,אלא
בקי״ס כשראו הגילוי הגדול הגיעו ג״כ ,ואח״כ חזרו לסורם (ורצה להראות
בכך גודל הסכנה שבעמלק).
 (7הכי גרוע בליובאוויטש :כשהיו מוצאים בחור שבאמצע שלמדו
חסידות החביא גמרא ,ד.ה .ער וויל ניט.
 (8שמע מר' שמחה גורודצקי ע״ה שהי׳ ב״סדר״(?) אצל אדמו''ר
מהוריי'ץ והרבי אמר :חייב אינש  -אז א מענטש איז חייב (מל׳ הגומל
לחייבים) ,לבסומי ־ שיבסס עצמו ,בפוריא  -בק״ש שעהמ״ט (פוריא י
מיטה)( .ואמר ר״מ להבחורים מסאטמער :אני שמעתי זה מר״ש ששמע
מהרבי בעצמו(ללא שנכתב) והרי זה כאילו הרבי בעצמו אמר זה כאן.)...
 (9כתוב ב׳׳סנהדרין׳ שכשמדברים על התלמיד הרי״ז אפיקורוס ,ושאל
ר״מ ,כשצוחקים מרבי זה אפיקורסות שזה כתוב בפי׳ ברש״י עה״פ:״ .רוח
אפיקורסות נכנסה בהס ,ומדוע כשצוחקים על חסיד ג״כ זה אפיקורסות,
(ושאל זה את רמ"פ ע״ה ויבלח״ט ר"ז גופין ור״מ נפרסטק וכולם ענו לו)
שכשצוחק על חסיד הרי זה כאילו אומר לרב איזה חסידים יש לך.

 (11בפר׳ חקת כא,א .בפרש״י :יושב הנגב .זה עמלק  ..ושינה את לשונו
לדבר בל׳ כנען ..ראו ישראל לבושיהם בלבושי עמלקים ,ולשונם לשון
כנען ,ע״כ .ואינו מובן שלשנות את לבושם חרבה יותר קל מלשנות לשונם,
וגם כשרוצים לזהות אנשים המגיעים מסתכלים היישר על לבושם! אלא
רצו להישאר עמלקים ואם היו משנים לבושם היו כבר אויס עמלק; .ורואים

זכרונו˙

 (10הצ"צ התבטא שאילו הי' יודע מעלת הלבושים הי׳ מוסר נפשו ע"ז
בפטרבורג.

רל‡

בכך את החשיבות של הלבושים).
 (12ר״מ מפרימישלאן (ויש לו מקור מוסמך שאמר זה ר״מ) :שושנת
יעקב ..תכלת מרדכי .שכשמרדכי יצא רפו׳ חשבו שמרדכי הוא הנושא את
המן וכשראו את ה״תכלת״ של הציצית ידעו שזה מרדכי.

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

 (13ר׳ ניסן אמר משל בנוגע להפסוק ״הלא שמוע מזבח טוב״ :פעם בא
מלך וכבש מדינה ואמר ליתן לו  100,000רובל וחשבו איך ליתן הכסף אם
כפי הנכסים או לפי גולגולת וכיון שהעשירים עזי נפש החליטו שכולם
צריכים לתת בשור! ,והעניים היו צריכים למכור נכסיהם והעשירים נתנו
בקלות .וכשהמלך קיבל המעות ושמע איך אספו הכסף ,אמר שאינו צריך
כסף אלא רצה שיחיו בטלים אליו ובפועל לעשירים לא נגע ולא פגע .כך
הקב״ה רצה שיהי׳ בטלים אליו ואין מספיק רק שהגוף יהי׳ בטל ויבטשוהו
אלא צריך שגם הראש יהי׳ בטל כמה שעות ומספיק כפית א׳ או ב׳ כדי
לבטל את הגוף ולא להרעיבו לגמרי.

רלב

 (14בזמן המשכילים (ששיטתם הי׳ היה יהודי בביתך ואדם בצאתך),
אמר אדמו''ר נ׳׳ע :היינט די ט״ק דארף זיין ארויס ,שוין געענדיק הצנע
לכת( .ר״מ שמע מא׳ ששמע מהרבי).
 (15כשהרבי יצא עם הענין דמשפיעים רצו שר׳ סעדי׳ ליבעראוו ע״ה
יבוא לחיות משפיע בארה''ק ,וחז״ק אמר לבנו ר״מ שיכתוב לר׳ סעדי׳
מכתב להזמינו (כיון שידע שר׳ סעדי׳ אינו רוצה להיות משפיע בתו״א וכן
בנה״ח לא בישיבה) ,ור׳ סעדי׳ ענה :האם אין לכם אדם בארה''ק שתעשו
ממנו ליצנות שאתם רוצים להביא אותי מאנטוורפן .וחז״ק כתב בעצמו
ג״כ .וענה ר׳ סעדי׳ שבימי הכניסה ב׳ וה׳ אומרים ״והוא רחום״ והתפילות
שם מרגשות יותר מאשר ״ונתנה תוקף״ ומדוע רק ברייה ויוכ״פ בוכים
ולא כל שגי וחמישי ,אלא זה אומרים ג״פ בשנה ולכן מתרגשים ,ואילו זה
אומרים כל שבוע ומתרגלים .כך אם הוא יבוא לארץ יתרגלו אליו במהרה.
(סיפור זה לא שמעתי בבירור אלא ביררתי פרטים מאלו שישבו שם ,ויתכן
שזה כתב חז״ק לר"ס כדי לעודדו לבוא לביקור ,ודא״ג כל הסיפורים הם
ללא אחריות ובמיוחד הל׳ באידיש מהרביים כלל לא מדויקים).
 (16שמע מיהודי שהי׳ בליובאוויטש ב-ס״ו :פעם התפללו מנחה לפני

התוועדות חסידים ,ולא ידעו אם לומר תחנון והורה ר׳ מיכאל דער אלטער
שלא לומר כיון שיש היום ברית .וכשישבו בהתועדות וכבר שקעה החמה
שאלוהו מה עם ה״ברית״ ענה שמקרא מפורש הוא ״ומלתם את ערלת
לבבכם״.
 (17רמ"פ וחז״ק ישבו ודיברו מי הוא ה״אלטער חסיד״ בדורינו ,והגיעו
למסקנה ,ר׳ סעדי׳ ליברוב.
 (18היה פעם שכמה ימים לפני סוכות לא הי׳ אתרוג במוסקבה מפני
בעיות הממשלה) ור׳ סעדי׳ נסע לגיזאטסק ליד מוסקבה ,ושם הי' לו
אתרוג .וכשחזר למוסקבה ר׳ יונה צעק עליו הרבה מדוע נסע לשם ,וכי
ידע שבמוסקבה לא יהי׳ אתרוג (כפי שבפועל לא השיגו) .ור׳ יונה לא ידע
שבגיזאטסק הי' אתרוג .ור״ס שמע הכל ולא הגיב ולא סיפר ששם הי׳ לו
אתרוג.
 (19ר׳ שמואל לבנהרץ ע״ה הי׳ מהגבירים של מוסקבה ,ובפורים קטן פ"ז
לא ידע שהרבי נמצא במוסקבה ומתוועד (כיון שהי׳ שקוע בעסק) וכשנודע
לו ע״ז אח''כ מאד כאב לו ע"כ וכשהגיע לביתו לקח את התיק עם כל נכסיו
ונסע ללניגרד והדרכים היו מאד מסוכנים באותה שעה ולפיכך כשאשתו
ראתה שנוסע התעלפה והשאיר אותה מתעלפת ונסע .וכשהגיע לרבי הרבי
אמר את המאמר זכור הגדול ,ובעת אמירת המאמר הי׳ צריך לעמוד א׳ מול
הרבי ולהסתכל בפניו ור״ש עמד שם ובאמצע נרדם לשניה והרבי נתן בו
מבט חודר מאד ,ואמר ר״ש שבשביל זה הי׳ כדאי כל הנסיעה.

זכרונו˙

נרשם ע"י אחד מהשומעים בלי אחריות כלל

רל‚

בר"ה ה'תשס"ג ר' מאיר איטקין הגיע
לתשליך ואמר "ווער עס וויל זיך
הערן א ווארט פון זלמן משה ,זאל
אופהייבין דער האנט" ואמר שהי'
אומר על הנוסח שאומרים בתשליך
ונזכה לתשובה עילאה "וואס תשובה
תתאה איז ווינציג פאר עם".

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער



רל„

מספר ר' מענדל שי' מאראזאוו:
כשהייתי ילד בהימים לפני הברית
מילה של נכד אדמו''ר מוהריי''צ
]נולד בכ"ה שבט ,תרפ''ג[ היה
ר' זלמן משה היצחקי
הרבנית חי' מושקא נ''ע זי''ע ע''פ
הוראת אביה אומרת קריאת שמע
שעהמ''ט המלא מתוך הסידור כל לילה ליד מיטת הילד עמדתי לידה כמ''פ
ואחד מהפעמים כשהגיעו ל''יעלזו חסידים'' היא אמרה לי אז דער זיידע
]אדמו''ר נ''ע[ האט געזעאגט אז יעלזו חסידים זאגט מען נאר איין מאל
אום ווייטער זאגט מען דריי מאל.

רל‰

פ˙ח „בר

˙מונ˙

חנוכה געלט תשל"ז

פורים

רלז
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חנוכה געלט תש"נ
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˙מונ˙

הבדלה וכוס של ברכה
מוצאי שמח"ת תשנ"ב
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חוה"מ סוכות

רנב

רנ‚

˙מונ˙

רנ‰

˙מונ˙

אין גיכען קומט משיח עס וועט זיין ביז יעמאלט גוט
דערנאך וועט זיין נאך בעסער
אד״ש נתן להרה״ת קאפל שי׳ באכער דולר הא׳ ואמר
הצלחה רבה אד״ש נתן לו עוד דולר ואמר אפגעבן
. זאל זיין גוטע בשורות,אף צדקה אין דרום אפריקה
אד״ש נתן שתי דולרים לזוגתו מרת באכער ואמר
א חלק פון דעם זאלסט אפגעבן אף צדקה אין
. זאל זיין א נסיעה בהצלחה רבה,דרום אפריקה
אד״ש קרא בחזרה הרה״ת קאפל שי׳ באכער ואמר ״האסט
געזאגט וואס דארפסטו איבערגעבן?" זאלסט איבערגעבן אז
 אין גיכען קומט משיח עס,ס׳איז דא נישט וואס צו שרעקן
.וועט זיין ביז יעמאלט גוט דערנאך וועט זיין נאך בעסער

The Rebbe gave Rabbi Koppel Bacher one dollar
and said Hatzlacha rabba. The Rebbe gave a second
dollar and said: There should be good news, part
of this should be given to Tzedeka in South Africa.
The Rebbe then gave Mrs. Bacher two dollars and
said: May you travel safely with much Hatzlocho.

Rabbi Koppel Bacher is called back.
The Rebbe: You asked what you should give over.
You should tell them not to panic. Moshiach is
coming and it will be good until he comes and when
he comes it will be even better.

˙' ˘מעון ˘י' ב‡טלער‰  ˘ל‰בר מˆו‰ ˙‚ מח‚י‰˙˘ור

The Rebbe's reassurance to the South African
Jewish community's concerns relating to the
political transition of 5750-1990

רנו

ר‘‘ד מחלוקת דולרים יום ראשון ,ד‘ ניסן
ה‘תשמ‘‘ט:
כ’’ק אד’’ש נתן להרב נחמן בערנהארד מיוהנסבורג דולר.
הנ”ל :איך בעט איין ברכה ’’משיח נאו’’.
כ’’ק אד’’ש :אמן! אבער נאו ממש,
וחייך ונתן עוד דולר ואמר כ”ק
אד’’ש דאס זאלסטו אפגעבן אף
צדקה אין איינגלאנד.
כ”ק אד’’ש נתן דולר להת’ יהושע
שי’ באטלער ואמר :ברכה והצלחה,
א כשר’ן פריילעכען פסח.
הנ”ל :דאס איז די זון פון די סעקרעטאר פון ליובאוויטש אין דרום אפריקה.
כ’’ק אד’’ש :ער פארט אין דרום אפריקה?...
הנ"ל :דאס איז די זון פון די סעקרעטאר פון ליובאוויטש.
כ''ק אד''ש :אבער ער בלייבט דא? והניף את אצבעו הק'.
הנ"ל :ער בלייבט דא אף פסח.
כ''ק אד''ש( :הניד את ראשו הק') אבער ער בלייבט דא פסח ,זאל עס זיין א
כשר'ן פריילעכען פסח דא.

למרת עליזה תחי’ באטלער
כ’’ק אד’’ש נתן דולר הא’
ואמר ברכה והצלחה ונתן עוד
דולר ואמר להצלחת המוסד
ועבור בני המשפחה.

˙פ‡ר˙ בנים ‡בו˙ם

חלוקת דולרים אדר‘‘ח
אדר ה‘תש‘‘נ

רנז
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רנח

על מעטפה של מכתב לכ’’ק אדמו”ר נשיא דורנו שכתבה סבתו של חתן
הב’’מ לפני שחזרה לדרום אפריקה ,כתב הריב’’ק חוזרת היום ד‘ ,ט‘‘ז טבת
]תשמ’’ה[ ליהנסבורג
מענת כ’’ק אדמו”ר נשיא דורנו מהריב’’ק בצירוף של ג’ שטרות לצדקה
בוטלער
לצדקה שם
אזכיר עה‘‘צ


מענת כ’’ק אדמו”ר נשיא דורנו על מכתב תנחומין ]על פטירת הרבנית
הצדקנית נ’’ע זי’’ע[ ואודות מצב הקריטי בענין הכספי של מוסדות חב’’ד
בדרום אפריקה:
י’ אדר תשמ’’ח

על המכתב הארוך של
היום :אזכיר עה‘‘צ


מענת כ’’ק אדמו”ר נשיא דורנו על
מכ’ מסבתא של חתן הבר מצוה בין
הדברים ביקשה את ברכתו הק’ עבור
בנה בכורה שלמד אז בישיבת תו’’ת המרכזית  770ואביו של חתן הבר מצוה
שלמד אז בישיבת תות’’ל כפר חב’’ד ,ג’ טבת ה’תשנ’’ב
ד’ טבת
אזכיר על הציון

˙פ‡ר˙ בנים ‡בו˙ם

וכל זה מתוך שמחה וטוב לבב

רנט
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רס


מענת כ’’ק אדמו”ר נשיא דורנו לסבתו של חתן הבר מצוה אודות בחור
צעיר שחלה ר’’ל ממחלה מסויימת ועזרה הרבה לבני המשפחה בפרוייקט
שע’’י מוסדות חב’’ד דרום אפריקה בראשות השליח ראשי הרב מענדל שי’
ליפסקאר:
 1הרי קיבל ברכה מכבר!
 2על שאלותיו כעצת רב מורה הוראה פועל בעירו.
אזכיר עה‘‘צ
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במכתב ממזכירות כ’’ק אדמו”ר נשיא דורנו מכ’’ה
מנ’’א תשמ’’ג לסבתו של חתן הבר מצוה צירף כ’’ק
אדמו”ר העתק מהמכ’ כללי באנגלית לנשי חב’’ד
מר’’ח אייר תשמ”ג.

רס‡
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מימין לשמאל :עומד הרה"ת קאפל שי' באכער ,יושב הרה"ת מענדל שי' ליפסקאר
 מנהל מוסדות חב"ד בדרום אפריקה ,הרה"ח אלי' עקיבא ז"ל ליפסקאר מטורונטו,הרה"ג ירמי' ז"ל אלוי  -דיין וראב"ד דיוהנסבורג ,השליח הרה"ת יוסף שי' גולדמאן

רסב

מימין לשמאל :הרה"ת
מענדל שי' ליפסקאר,
הרה"ח אלי' עקיבא ז"ל
ליפסקאר ,חתן הבר
מצוה הת' מיכאל שי'
באטלער ואחיו הת'
יהושע שי'

נואם :ר' אלי' עקיבא ז"ל ליפסקאר

משמאל לימין :ר' יוסף שי' מעדליא,
הרה"ח ר' שלום בער ז"ל גורארי'

נראה באמצע :ר' ישראל דוכמאן ז"ל ,מצד שמאל :השליח הרה"ת שלום בער
שי' גראנער

˙פ‡ר˙ בנים ‡בו˙ם

מצד שמאל:
הרה"ג הרב
דוד ז"ל הולנדר
ממנהיגי היהדות
האורטודוקסית
בארה"ב

רס‚

בחודש ניסן שנת תרע"ה ,נולדה בעיירת סקווירא הילדה סימא להורי'
ר' לייזער ורעייתו מרת חוה למשפחת רייזבארד .היו אלו ימים קשים
ליהודי רוסיא ,בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה ,וימי הפוגרומים
שערכו הבולשביקים בעיירות היהודיים .לפני לידתה הלך ר' לייזער לרבו
הרה"צ ר' משה דן טווערסקי
מסקווירא זצ"ל 1וביקש ברכה
עבור הלידה ,וכן שאל איזה שם
לתת לתינוק ,כנהוג אצל חסידי
טשערנאבל .ויורהו רבי משה
דן ,לקרוא לו שמחה אם יוולד
בן ,ואם בת יקראו לה סימא,
"כדי אז עס זאל זיין שמחות ביי
אידן".
אמה של סימא ,מרת
חוה ,נולדה בעיירה פאסטאוו,2
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מפת עיירת סקווירא סביבות שנת תרע"ט-פ"א

רס„

 1הרה"ק ר' משה דן מסקווירא זצ"ל נולד בשנת תרי"ט לאביו הרה"ק ר' אברהם
יהושע העשיל מסקווירא זצ"ל בנו בכורו של הרה"ק ר' יצחק מסקווירא זצ"ל ,ולאמו
בת הרה"ק ר' שמואל אשכנזי זצ"ל חתן הרה"ק ר' יצחק מאיר מזינקוב זצ"ל בנו של
הרה"ק ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל .בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית פייגא
מירל בת הרה"צ ר' חיים יהודא מאיר חודורוב זצ"ל חתן הרה"ק ר' דוד מטאלנא זצ"ל,
ואחרי נישואיו נשאר לגור בטאלנא סמוך על שולחן חו"ז הק' מטאלנא למשך כמה
שנים ואח"כ חזר לסקווירא .עם פטירת אביו הק' ביום ג' חשון תרמ"ז מילא את מקומו
בהנהגת עדתו בעיר סקווירא ביחד עם אחיו הגדול הרה"ק ר' יוסף מאיר שעבר לימים
לעיר מאחניווקא (ר' משה דן הי' ידוע כהאדמו"ר ל"בעלי בתים" של סקווירא) .בפרוץ
הפרעות באוקריינא בשנת תרע"ט עבר לעיר קיוב (ר' משה דן זצ"ל הי' האדמו"ר
האחרון שגר בסקווירא) ,ושם נפטר ביום י"ג חשון תר"פ והובא לקבורה בבית החיים
הישן בקיוב .בשנת תשכ"ג העבירו אותו לבית החיים "בערקאווצע" בקיוב ,ונטמן ליד
דודו הרה"ק ר' דוד מסקווירא ,ולימים נבנה שם אוהל ע"י חסידי סקווירא.
 2יש אגדה שהבעש"ט התארח פעם לש"ק בעיירת פאסטאוו.
בין השנים  1772-1776תקל"ב-תקל"ו כיהן רבי אברהם המלאך (בנו של המגיד ממעזריטש)
בעיירת פאסטאוו ,ע"פ הוראתו של ר' נחום מצ'רנוביל.
בשנת  1772תקל"ב עבר ר' ישראל מפולוצק (מחסידיו הראשונים של הרב המגיד) לעיירת
פאסטאוו ,וחלה ושם נפטר .ע"פ ס' שבחי הבעש''ט גם הרב מאסטורו נפטר בפאסטאוו.

האוהל בקיוב של הרה"צ ר' משה דן זצ"ל והרה"צ ר'
דוד זצ"ל מסקווירא

סקווירא "חוה
דער שנור פון
מלכה".

הידועה בזכות הצדיקים הטמונים
בעיירה ,ביניהם ר' אברהם המלאך
שגם חי שם למשך זמן קצר ,ועוד.
הורי' היו ר' שמעון ומרת רבקה
שילשטאט ,3שהי' ראש הקהל
בעיירה .אביו של ר' שמעון היה ר'
דוד ,ר' שמעון ומשפחתו גרו בכפר
סמוך בשם קדבליץ .הי' אחראי
על איסוף המיסים בעיירה ,והי'
בקשר עם הפאריץ באותו מחוז.
למרת חוה היו מכנים בעיירה

יום אחד כאשר עשה ר' שמעון את דרכו לעיר פאסטאוו ,נקלע ר'
שמעון לשודדים שרצחו אותו נפש ,הי"ד.4
 3לפי מחברת העיר פאסטאוו (מחוז קאדבליץ) ,משפחת שילשטאט גרו שם כבר לפני שנת
תרי''ח .1858 -

 4הרבה מבני משפחת ר’ שמעון הי’’ד ג”כ נהרגו בהפרעות שאירעו בפאסטאוו
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ח ו ה
היתה הבכורה
במשפחה בת
עשרה ילדים.
בפאסטאוו
היו מחנכים
את הילדים
ברמה גבוהה
ובלתי רגילה
חקלאים יהודיים במחוז קאדבליץ המכונים "רויטע פויערען"
באותם זמנים,
ור' שמעון שכר
מלמד פרטי שלימד את ילדיו ,כולל הבנות ,חומש עם פרש"י .וכן מחנכים
מיוחדים שלימדו את בניו גמרא.

רס‰

קאדבליץ כיום
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אשתו של ר' שמעון ,באבע רבקה ,היתה בתו של ר' ארי' ז''ל
ווישנעפאלסקי שהתגורר בסוף ימיו בקייב ,שם נטמן.

רסו

השידוך בין זיידע לייזער ובאבע חוה ,הוצע כאשר הי' ר' לייזער בן
שמונה עשרה .היו שהתנגדו לשידוך ,משום שר' לייזער הגיע ממשפחה
יותר פשוטה ,שהיו האופים של עיירת סקווירא ,משפחה חשובה בת שנים
עשרה ילדים שהיו בסקווירא מדורי דורות (במפקד עיריית סקווירא רשום
משפ' רייזבארד כתושבים מלפני שנת תר''י) .לפועל בגלל מלחמת העולם
הראשונה שפרצה אז ,נאלץ לייזער
ללכת לשרת בצבא ,והשידוך נדחה
בשלש שנים עד תום המלחמה.
בגלל דחיית החתונה ,הצטרכו שאר
בנותיו של ר' שמעון להמתין אף הן,
והיו אומרים שלכן בסוף המלחמה,
כאשר חזר לייזער מהצבא ,הי' ר'
שמעון שילשטאט הולך ברחוב עם
ארבעה חתנים...
בשנה הראשונה לנישואיהם
התגוררו בני הזוג בפאסטאוו,
ולאחר מכן עברו לגור בסקווירא.
חוה היתה אשה מלומדת מאד,
ובשבתות היתה מלמדת את הנשים
בביהכנ"ס כיצד להתפלל .כמו
כן כאשר קיבלו אנשים מכתבים
באידיש וברוסית ,היתה מקריאה
זאת להם.

באבע רבקה שילשטאט

בערב חג הפסח נולדה
להם בת ,ונקרא שמה
"סימא" ,כהוראת רבם.
כשהיתה סימא בת
ארבע ,הלך אבי' ר' לייזער
לקבור את אחותה ברכה
הי"ד שנהרגה בפוגרומים
שערכו הבולשביקים ,והי'
זקוק לקבור אותה באישון
לילה עקב הפחד .באותה
תקופה שררה מחלת הטיפוס
שממנה מתו האנשים
כזבובים ,בשעת הקבורה
לקה ר' לייזער במחלה ,וחזר
הביתה חלוש מאד ותוך זמן
קצר נפטר והשאיר יתומים
ואלמנה מעוברת.
זמן קצר לאחר מכן
העומד מימין :זיידע לייזער רייזבארד ז"ל
הולידה מרת חוה בת ,וקראה
מסקווירא בעת מלחמת עולם הראשונה
לה לאה ,בדומה לשם אבי'.
התינוקת לאה ע''ה לקתה נפטרה גם היא זמן קצר לאחר מכן ממחלת
הטיפוס .באותו זמן איבדו המשפחה גם את אחיהם יוסף ע''ה שנפטרו
גם מהמחלה .חוה היתה זו שפירנסה את בני המשפחה ,על ידי שייצרה
"עטרות" בשביל טליתים ומכרה אותם בסקווירא.

הסיבה שעברו לקייב הוא בגלל ששילמו ממון רב לאיש שיארגן להם
"א שיפסט קארט" לארה''ב ,ובדרכו לארה''ב על האוני' נפטר האיש.
מרת חוה ,עם פרומא אחותה הקטנה של סימא ,נשארו בסקווירא,
ומסופר שאפילו בזמנים הקשים נזהרו לא להכניס לפיהם שוב חלב של
זרים מחשש חלב עכו"ם ,וכמובן גם בשר של זרים ,עד שעמדו למות ,ואז
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בשנת תרפ"ח עברה סימא לעיר קייב ,וגרה בביתם של דודה מומע
חנה סימא ,אחותו של ר' לייזער ז''ל ,ובעלה ר' חיים בער .סימא היתה
הולכת לעבוד במפעל לייצור פחיות בהיותה צעירה לימים ,כבת .13

רסז
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ביהמ"ד דחסידי
סקווירא

רסח

ביהמ"ד דחסידי
סקווירא
משופץ בשנים
האחרונות

ביהכנ"ס
הישן
בעיירת
פאסטאוו

ממראות הפוגרומים בעיירת פאסטאוו
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ַה ֲח ִס ִידים וְ ַהיְ ָשׁ ִרים וְ ַה ְתּ ִמ ִימיםְ ,ק ִהלּוֹת ַה ֽקֹּ ֶדשׁ ֶשׁ ָמּ ְסרוּ נַ ְפ ָשׁם ַעל ְק ֻד ַשּׁת ַה ֵשּׁם

רסט

תחנת רכבת
בעיירת
פאסטאוו
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משפחת ליבערזאן

רע

בנין זה שימש כבית ספר היהודי בפאסטאוו

רע‡
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מצאו להם חלב ישראל
שעשו מיוחד ובגלל זה
היא שרדה .מספר שנים
אחר כך עברה לגור בקייב.
המלחמה
בשעת
הוצרכו לברוח להרי אוראל
וברחו למקום שנקרא
אישענביי .סימא היתה
מימין :זיידע שמואל ע"ה נירענבערג
תמיד מספרת שברגע
האחרון בניסי ניסים ''אליהו
הנביא'' הגיע בספינת דייגים ולקח אותם מחוף הים לקייב ועל ידי כך הציל
אותם מידי הנאצים ימ''ש.

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

לפני המלחמה התחתנה סבתא סימא עם סבא שמואל ,שמואל נולד
בקייב בשנת תרע''ב להוריו ר' הירש ופערל הי''ד נירענבערג שמוצאם
מהעיר וויניציא ,והוא קרוי על שם הרב ,שהי' נכד של הבעש"ט והי' צדיק
גדול ,ור' הירש נדר לקרוא לבנו שמואל על שם הצדיק מוויניצא ,וכך הווה.

רעב

מרת פערל היתה ממשפחת ליבערזאן מהעיר ווינציא .הדודה מלכה
שריימאן ע"ה ,בתה הבכירה של מרת סימא ,היתה מספרת איך שהוצרכו
להתחבא ביער מפני הנאצים ימ"ש.
גם ההורים של שמואל ,ר' הירש ופערל הי"ד ,לא היו יכולים ללכת
על אוניה משום שהיו זקנים מאד ,ולפועל נשארו בקייב ונהרגו ע"י הנאצים
ימ"ש ביחד עם עוד אלפי יהודים ,ונקברו בקבר אחים "באבי יאר" ,גיא
הנמצא צפונית-מערבית למרכז קייב ,הי''ד.
אחרי המלחמה חזרו לגור בקייב ושמואל הי' פרופסור לגיאופיזיקאיה
באוניברסיטה ,עד שפתאום נזרק משם ולא נתנו לו אפילו את מסמכיו

באבי יאר  -שבו רצחו הנאצים ימ"ש למעלה מ 50,000יהודים הי"ד

החשובים ,רק בגלל שהי' יהודי.
באחת השנים ארגנו מנין לומר קדיש בקבר האחים ''באבי יאר'' ביום
היארצייט ,והק.ג.ב .הגיעו ואסרו דוקא את הסבא שמואל שהי' זה שאמר
קדיש ,בטענה שהם הרסו את הדשא ,הוא ישב בכלא לכמה שבועות ,בגלל
טענה זו בלבד.
הסבא שמואל ביחד עם עוד כמה מבני המשפחה וביניהם גם חתנו
ע''ה שהיה "סירובניק" מאסירי ציון ,היו מעורבים בעליית אנשים שנשארו
מאחורי מסך הברזל לאה"ק .היו נחשבים בעיני הסובייטים כלוחמים נגד
שלטון הקומוניסטי ,וכתוצאה מכך עשו להם הרבה צרות ,ולא אשרו להם
לצאת את רוסי' במשך שנים רבות בגלל התנגדותם לממשלה.

באבע סימא ע"ה נירענבערג
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אח"ז יצאו מרוסי' דרך מילאנו וגרו בקראון הייטס שכונת המלך.
הסבתא עבדה ב"שלום סענטער" שם עזרה לזקנים ,והייתה מבשלת שם,
קיבלה את כולם בסבר פנים יפות ,והיית ידועה כאישה של חסד ,היא ג"כ

רע‚

עזרה לכל האלמנות והיתומים מרוסי' ועד אמריקה ,ודאגה שיהי' להם את
כל הנדרש למען אשר יוכלו לחיות בשלווה ובשמחה.
בשנים האחרונות היא כל הזמן היית עוברת בדולרים והייתה מבקשת
ברכות עבור קרובי ובני המשפחה שלה אלו שנשארו עדיין מאחורי מסך
הברזל ,וקיבלה הרבה ברכות מכ''ק אדמו''ר נשיא דורנו .היתה גם מחלקת
לזקנות מטבעות ודולרים מכ''ק אדמו''ר נשיא דורנו ,והיתה עוזרת למוסד
"פרי" ליוצאי רוסיא שבקראון הייטס.
נפטרה בדר''ח מרחשון ,ה'תשס''ג ומ''כ בסמיכות להאוהל הק'.
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חתן הבר מצוה הת' שמעון שי' נקרא על שם סבא רבה שלו ר' שמעון
שילשטאט הי"ד מפאסטאוו.

רע„

הרבה מהחומר לסקירה זו הוא מעבודה שנתגלה בשנים האחרונות
שכתבה מ' עטיל ע"ה (בתו הצעירה של ר' שמעון) דודתה של סבתא סימא
עבור ארכיון "יד ושם" ,מכתבי הסבא שמואל ע''ה ,הרה''ח הבנש''ק ר' נחמן
יוסף שליט''א טווערסקי מקראון הייטס וכן מהחומר שנצן לנו ההיסטוריון
הידוע של שלשלת סקווירא  -הרב שמואל שי' גרובער משיכון ניו סקווער
נ.י והרה"ת הירשל שי' ראזענבלוה ותודתנו נתונה להם.

˙פ‡ר˙ בנים ‡בו˙ם
˙פ‡ר˙ בנים ‡בו˙ם

הורי חתן הבר מצוה אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

רע‰רע‰

רעו
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ַﬠל נַ ֲ‰רו… ˙ ָ ּב ∆בל˘ָ ׁ ,ם ָי ׁ ַ˘ ¿בנ ּו
ַ ּ‚ם ָ ּב ƒכינוּּ ¿ ,בזָ ¿כ ≈רנ ּו ∆‡˙ ּ ˆƒיו… ןַ :ﬠל
ֲﬠ ָר ƒבים ¿ ּב˙ו… ָכ ּƒ ˙ָּ ,‰לינ ּו ּ ƒכ ּנ…רו… ≈˙ינוּ:
ּ ƒכי ׁ ָ˘ם ׁ ¿˘ ≈‡לוּנ ּו ׁ˘ו… ≈בינ ּו „ּ¿ ƒב ≈רי ׁ ˘ƒיר
ו¿ ˙ו… ָל ≈לינ ּו ¿ ׂ˘ƒמ ָח˘ƒ ׁ ,‰יר ּו ָלנ ּו ƒמ ּ ׁ ˘ƒיר
ּ ˆƒיו… ן¿ ‡≈ :
יך נָ ׁ ˘ƒיר ∆‡˙ ׁ ˘ƒיר י¿ יָ ַ ,ﬠל
ַ‡ ¿„ ַמ˙ נ≈ ָכר‡ƒ :ם ∆‡ ׁ ¿˘ ָ ּכ ≈ח ¿ך י¿ רו ׁ ָּ˘ ָƒלי ƒם,
ּּ ַ ˘¿ ׁ ˙ƒכח י¿ ƒמינ ƒיּ ַ „¿ ˙ƒּ :ב˜ ¿ל ׁ˘ו… נ ƒי ¿ל ƒח ּ ƒכי
‡ƒם ל …‡ ∆‡ז¿ ¿ ּכ ≈ר ƒכי‡ƒ ,ם ל …‡ ַ‡ ֲﬠ ∆ל˙‡∆ ‰
…‡˘ ¿ ׂ˘ƒמ ָח ˙ƒי :ז¿ כ…ר
י¿ רו ׁ ָּ˘ ַƒלי ƒם ַﬠל ר ׁ
י¿ יָ ƒל ¿בנ≈ י ¡‡„ו… ם ≈‡˙ יו… ם י¿ רו ׁ ָּ˘ ָƒלי ƒם,
ָ…¿ ‡‰מ ƒרים ָﬠר ּו ָﬠר ּו ַﬠ„ ַ‰י¿ סו… „ ָ ּב ּ:‰
ַ ּב˙ ָ ּב ∆בל ַ„˘¿ ׁ ּ ‰ו ָּ„≈ ˘¿ ׁ ‡ַ ,‰רי ׁ ∆˘י¿ ׁ ַ˘ ∆ּלם
ָל ¿ך ∆‡˙ ¿ ּ‚מו ≈ּל ¿ך ׁ ∆˘ ָ ּ‚ ַמ ¿ל ּ¿˙ ָלנוּ≈ ˘¿ ׁ ‡ַ :רי
…‡חז ו¿ נ≈ ּ ƒפ ˙‡∆ ıע ָ…ל ַלי¿ ƒך ∆‡ל
ׁ ∆˘ ּי ≈
ַָּ ‰ס ַלע:

ׁ ִשיר ַַּ ‰מ ֲﬠלו… ˙ּ ¿ ,ב ׁ˘וּב ¿י ָי ∆‡˙
יב˙ ּ ˆƒיו… ןƒ ‰ָ ,יינ ּו ¿ ּכח ¿…ל ƒמים‡ָ :ז
ׁ ַ ˘ƒ
ƒי ָּמ ≈ל‡ ׂ¿˘חו… ˜ ּ ƒפינ ּו ו ¿ּל ׁ˘ו… נ≈ נ ּו ƒר ָ ּנ,‰
…‡מר ּו ַב‚ּ ו…י ƒם  ƒּ„ ¿‚‰ƒיל י¿ יָ ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙
ָ‡ז י ¿
ƒעם ≈‡ ∆ּל ƒּ„ ¿‚‰ƒ :‰יל י¿ יָ ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ƒע ָּמנוּ,
ָ‰י ƒינ ּו ¿˘ׂ ≈מ ƒחים˘ׁ :ו ָּב ‰י¿ יָ ∆‡˙
י˜ים ַ ּב ∆ ּנ‚∆ בּ ‰ַ :ז ¿…ר ƒעים
י˙נוּּ ַ ,כ ֲ‡ ƒפ ƒ
ׁ ¿˘ ƒב ≈
¿ ּב ¿ „ƒמ ָﬠּ ¿ ,‰ב ƒר ָ ּנ ‰י…ˆ˜¿ ƒרוּ‰ָ :לו… ¿ך י≈ ≈לך¿
ו ָּבכ… ‰נ ≈…˘ׂ ‡ ∆מ ׁ ∆˘ ¿ך ַּ ָ ‰ז ַרע ,בּ …‡ יָ ב…‡
¿ב ƒר ָ ּנ ‰נ ≈…˘ׂ ‡ ֲ‡ ֻל ּמ ָ…˙יו:
ִל ְבנֵ י ˜ ַ…רח ƒמז¿ מו… ר ׁ ˘ƒיר¿ ,יסו ָּ„˙ו…
¿ ּב ַ¿ ‰ר ≈רי ˜ ∆…„ ׁ˘‰…≈ ‡ :ב ¿י ָי ׁ ַ˘ ֲﬠ ≈רי ּ ˆƒיו… ן,
ƒמכּ …ל ƒמ ׁ ¿˘ ¿ ּכנו… ˙ ַי ֲﬠ˜…ב :נ¿ ƒכ ָ ּב„ו… ˙
¿מ ֻ„ ָ ּבר ָ ּב ¿ךƒ ,עיר ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים ∆ס ָל:‰
ַ‡ז¿ ּ ƒכיר ַר ַ‰ב ו ָּב ∆בל ¿לי ¿…„ ָﬠיּ ≈ ‰ƒ ,נ‰
¿פ ∆ל ׁ ∆˘˙ ו¿ ˆ…ר ƒעם ,כּ ו ּׁ˘ ז∆  ‰יֻ ַּל„
י˘ יֻ ַּל„
י˘ ו¿ ׁ ‡ƒ
ׁ ָ˘ם :ו ¿ּל ּ ˆƒיו… ן י≈ ָ‡ ַמר ׁ ‡ƒ
ָ ּב ּ ,‰ו¿ ‰וּ‡ י¿ כו… נ¿ נ∆ ָ∆ ‰ﬠ ¿ליו… ן :י¿ יָ י¿ ƒס ּפ…ר
ּ ƒב ¿כ˙ו… ב ַﬠ ּƒמים ,ז∆  ‰יֻ ַּל„ ׁ ָ˘ם ∆ס ָל:‰
ו¿ ׁ ָ˘ ƒרים ¿ ּכח ¿…ל ƒליםּ ָ ,כל ַמ ¿עיָ נַ י ָ ּב ¿ך:

צ ַח ּ ƒבנ¿ ‚ ƒינ…˙ ƒמז¿ מו… ר ׁ ˘ƒירָ :י ≈‡ר
ַל ְמנַ ֵ ּ
ּ ָפנָ יו ˙ָּ ‡ƒנ ּו ∆ס ָלָ :‰ל ַ„ ַﬠ˙ ¿ ּב ָכל ‚ּ ו… ƒים
¿י ׁ˘ו ָּﬠ ∆˙ ָך :יו…„ו ָּך ַﬠ ּƒמים ¡‡ל ‰…ƒים.
˘מח ּו וַ ƒיר ¿ ּננ ּו
יו… „ו ָּך ַﬠ ּƒמים ֻ ּכ ָּלם :י¿ ƒ
י˘…ר,
¿ל ֻ‡ ּƒמיםּ ƒ ,כי ּ ˘¿ ׁ ˙ƒפ…ט ַﬠ ּƒמים ƒמ ׁ
ו ¿ּל ֻ‡ ּƒמים ָ ּב ָ‡ ∆ר˙ַּ ıנ¿ ≈חם ∆ס ָל :‰יו… „ו ָּך ַﬠ ּƒמים ¡‡ל ‰…ƒים ,יו… „ו ָּך ַﬠ ּƒמים ֻ ּכ ָּלם∆ ‡∆ :רı
נָ ¿˙נָ  ‰י¿ בו ָּל ּ ,‰י¿ ָב ¿ר ≈כנ ּו ¡‡ל ‰…ƒים ¡‡ל ≈…‰ינוּ :י¿ ָב ¿ר ≈כנ ּו ¡‡ל ‰…ƒים ,ו¿ י¿ ƒיר‡ ּו ‡ו… ˙ו… ָ ּכל
ַ‡ ¿פ ≈סי ָ‡ ∆ר:ı
ֲא ָב ְר ָכה ∆‡˙ ¿י ָי ¿ ּב ָכל ≈ﬠ˙ƒ ˙ָּ ,מי„ ּ¿˙ ּ ָ ‰ƒל˙ו… ¿ ּב ƒפי :סו… ף „ָּ ָבר ַ‰כּ …ל נָ ˘¿ ׁ ƒמע,
∆‡˙ ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים ¿י ָר‡ ו ∆¿‡˙ ƒמ ¿ˆו ָ…˙יו ׁ ¿˘מו… ר ּ ƒכי ז∆ ּ ָ ‰כל ָ„ָ ‡ָ ‰םַּ ‰ƒ ˙¿ּ :ל˙ י¿ יָ י¿ ַ„ ∆ ּבר
יב ≈ר ¿ך ָ ּכל ָ ּב ָ˘ׂ ר ׁ ≈˘ם ָ˜ ¿„ ׁ˘ו… ¿לעו… ָלם וָ ∆ﬠ„ :וַ ֲ‡נַ ¿חנ ּו נ¿ ָב ≈ר ¿ך יָ ּ≈ ‰מ ַﬠ ָּ˙ ‰ו¿ ַﬠ„
ּ ƒפי וָ ƒ
עו… ָלם ַ¿ ‰ללוּיָ ּ:‰

וַ יְ ַד ֵ ּבר ≈‡ ַלי ז∆ ¿ ˘ֻ ׁ ּ ‰ַ ‰ל ָחן ֲ‡ ׁ ∆˘ר ƒל ¿פנ≈ י ¿י ָי:

ברכ˙ ‰מזון

זֶ ח ≈ח ∆ל˜ ָ‡ ָ„ם ָר ׁ ָ˘ע ≈מ ¡‡ל ‰…ƒים ¿ונַ ֲח ַל˙ ¿ ‡ƒמרו… ≈מ ≈‡ל:

רעט

ַ‰ב ָלן ¿ונ¿ ƒב ƒר ¿
עלין ∆ ּבענ¿ ¿ט ׁ˘ין( :
יך ַ ) :רבּ ו… ַ˙י ƒמיר ∆וו ƒ

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

¿י ‰ƒי ׁ ≈˘ם יי ¿מב ָ…ר ¿ך ≈מ ַﬠ ָּ˙¿ ‰ו ַﬠ„ עו… ָלם:

רפ

ּ ƒב ¿ר ׁ˘וּ˙ ָמ ָרנָ ן ¿ו ַר ָ ּבנָ ן ¿ו ַרבּ ו… ַ˙י נ¿ ָב ≈ר ¿ך ¿י ‰ƒי ׁ ≈˘ם יי ¿מב ָ…ר ¿ך ≈מ ַﬠ ָּ˙¿ ‰ו ַﬠ„
עו… ָלםּ ƒ :ב ¿ר ׁ˘וּ˙ ָמ ָרנָ ן ¿ו ַר ָ ּבנָ ן ¿ו ַרבּ ו… ַ˙י
)‡ל ≈…‰ינוּ( ׁ ∆˘ ָ‡ ַכ ¿לנ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לו… :
¡
נ¿ ָב ≈ר ¿ך ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ׁ ∆˘ ַׂ ƒ ּ ‰
˘ ¿מ ָחּ ƒ ‰ב ¿מעו… נו…
ׁ ∆˘ ָ‡ ַכ ¿לנ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לו… :
ָ ּברו ¿ּך ¡
)‡ל ≈…‰ינוּ( ׁ ∆˘ ָ‡ ַכ ¿לנ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לו…
ו ¿ּבטוּבו… ָח ƒיינוּ:
ָ ּברו ¿ּך ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ׁ ∆˘ ַׂ ƒ ּ ‰
˘ ¿מ ָחּ ƒ ‰ב ¿מעו… נו…
ׁ ∆˘ ָ‡ ַכ ¿לנ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לו… ו ¿ּבטוּבו… ָח ƒיינוּ:
ָ ּברו ¿ּך ¡
)‡ל ≈…‰ינוּ( ו ¿ּמבו… ָ„ ¿ך ׁ ¿˘מו…
ָּ˙ ƒמי„ ¿לעו… ָלם ָו ∆ﬠ„:
¿
ָ ּברוּך ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ׁ ∆˘ ַׂ ƒ ּ ‰
˘ ¿מ ָחּ ƒ ‰ב ¿מעו… נו…
)‡ל ≈…‰ינוּ( ׁ ∆˘ ָ‡ ַכ ¿לנ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לו… ו ¿ּמבו… ָ„ ¿ך ׁ ¿˘מו… ָּ˙ ƒמי„ ¿לעו… ָלם ָו ∆ﬠ„:
ָ ּברו ¿ּך ¡
ו ¿ּבטוּבו… ָח ƒיינוּ:
¿
ָ ּברוּך ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ׁ ∆˘ ַׂ ƒ ּ ‰
˘ ¿מ ָחּ ƒ ‰ב ¿מעו… נו…
ׁ ∆˘ ָ‡ ַכ ¿לנ ּו ƒמ ּ ׁ ∆˘לו… ו ¿ּבטוּבו… ָח ƒיינוּ:
ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלםּ ָ ‰ַ ,זן ∆‡˙ ָ‰עו… ָלם ֻ ּכ ּלו… ¿ ּבטוּבו… ¿ ּב ≈חן
¿ ּב ∆ח ∆ס„ ו ¿ּב ַר ֲח ƒמים ‰וּ‡ נו… ≈˙ן ∆ל ∆חם ¿ל ָכל ָ ּב ָׂ˘ר ּ ƒכי ¿לעו… ָלם ַח ¿ס„ּ ו…  :ו ¿ּבטוּבו…
ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ƒע ָּמנו… ָּ˙ ƒמי„ ל…‡ ָח ַסר ָלנ ּו ¿ו ַ‡ל ∆י ¿ח ַסר ָלנ ּו ָמזו… ן ¿לעו… ָלם ָו ∆ﬠ„ּ ַ :ב ֲﬠבוּר
ׁ ¿˘מו… ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ּ ƒכי ‰וּ‡ ≈‡ל זָ ן ו ¿ּמ ַפ ¿רנ≈ ס ַלכּ …ל ו ≈ּמ ƒטיב ַלכּ …ל ו ≈ּמ ƒכין ָמזו… ן ¿ל ָכל
יﬠ ¿ל ָכל ַחי ָרˆו… ןּ ָ :ברו ¿ּך
¿ ּב ƒר ּיו… ָ˙יו ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָ ּב ָר‡ ָ ּכ ָ‡מוּר ּפו… ≈˙ ַח ∆‡˙ ָי ∆„ ָך ו ַּמ ׂ¿˘ ּ ƒב ַ
ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ַּ ָ ‰זן ∆‡˙ ַ‰כּ …ל:
נוֹ ֶדה ¿ ּל ָך ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ַﬠל ׁ ∆˘ ‰ƒנ¿ ַח ¿ל ָּ˙ ַל ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו ∆‡ ∆ר∆ ıח ¿מ ָ„ ‰טו… ָב ‰ו ¿ּר ָח ָב‰
י˙נ ּו ƒמ ≈ ּבי˙ ֲﬠ ָב „ƒים ¿ו ַﬠל
‡˙נ ּו ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ≈מ ∆‡ ∆רƒ ıמ ¿ˆ ַר ƒים ו ¿ּפ ָ „ƒ
¿ו ַﬠל ׁ ∆˘‰ו… ≈ˆ ָ
י˙ ָך ׁ ∆˘ ָח ַ˙ ¿מ ָּ˙ ּ ƒב ¿ב ָׂ˘ ≈רנ ּו ¿ו ַﬠל ּ˙ו… ָר ¿˙ ָך ׁ ∆˘ ּ ƒל ַּמ ¿„ ָּ˙נ ּו ¿ו ַﬠל ֻח ∆ּ˜ ָ
יך ׁ ∆˘‰ו… ַ„ ¿ע ָּ˙נ ּו
¿ ּב ƒר ¿
יל˙ ָמזו… ן ׁ ָ˘ ַ‡ ָּ˙ ‰זָ ן ו ¿ּמ ַפ ¿רנ≈ ס
¿ו ַﬠל ַח ּ ƒיים ≈חן ָו ∆ח ∆ס„ ׁ ∆˘חו… נַ נ¿ ָּ˙נ ּו ¿ו ַﬠל ֲ‡ ƒכ ַ
‡ו… ָ˙נ ּו ָּ˙ ƒמי„ּ ¿ .ב ָכל יו… ם ו ¿ּב ָכל ≈ﬠ˙ ו ¿ּב ָכל ׁ ָ˘ ָﬠ:‰

וְ ַﬠל ַּ ƒ ‰נ ּƒסים ¿ו ַﬠל ַֻ ּ ‰פ ¿ר ָ˜ן ¿ו ַﬠל ַ‚ּ ¿ ‰בוּרו… ˙ ¿ו ַﬠל ַ˘ׁ ˙¿ּ ‰וּעו… ˙ ¿ו ַﬠל ַ‰נ¿ ƒפ ָל‡ו… ˙
˘י˙ ַל ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו ַ ּב ָ ּי ƒמים ָ‰≈ ‰ם ּ ƒב ¿ ּז ַמן ַּ ∆ ‰ז:‰
ׁ ∆˘ ָﬠ ָ

ִ ּב ֵ
ימי ַמ ָּ ˙¿ ˙ƒיּ ‰ו ∆ ּבן יו… ָחנָ ן כּ ≈…‰ן ָ ּ‚„ו… ל,
ַח ׁ ¿˘מו… נָ ‡ƒי ו ָּבנָ יוּ ¿ ,כ ׁ ∆˘ ָﬠ ¿מ ָ„ַ ‰מ ¿לכוּ˙
ָי ָון ָ¿ ‰ר ׁ ָ˘ ָﬠַ ,‰ﬠל ַﬠ ּ¿מ ָך ƒי ¿˘… ָר ≈‡ל,
יחם ּ˙ו… ָר ∆˙ ָך ו ¿ּל ֲַ ‰ﬠ ƒב ָירם ≈מ ֻח ≈ּ˜י
¿ל ַּ ƒ ˘¿ ׁ ‰כ ָ
¿רˆו… נ∆ ָך¿ ,ו ַ‡ ָּ˙ּ ¿ ‰ב ַר ֲח ∆מ ָ
יך ַָ ‰ר ּ ƒבים,
ָﬠ ַמ ¿„ ָּ˙ ָל ∆‰ם ¿ ּב ≈ﬠ˙ ָˆ ָר ָ˙םַ .ר ¿ב ָּ˙ ∆‡˙
יבם„ַ ,נ¿ ָּ˙ ∆‡˙ „ּ ƒינָ ם ,נָ ַ˜ ¿מ ָּ˙ ∆‡˙
ƒר ָ
נָ ˜¿ ƒמ ָ˙םָ ,מ ַס ¿ר ָּ˙ ‚ ƒבּ ו… ƒרים ¿ ּב ַי„ ַח ָ ּל ׁ ˘ƒים,
¿ו ַר ּ ƒבים ¿ ּב ַי„ ¿מ ַﬠ ּ ƒטים ,ו ¿ּט ≈מ ‡ƒים ¿ ּב ַי„
¿ט‰ו… ƒרים ,ו ¿ּר ׁ ָ˘ ƒעים ¿ ּב ַי„ ַˆ„ּƒ ƒ
י˜ים,
י˙
¿וז≈ „ƒים ¿ ּב ַי„ עו… ¿ס ≈˜י ˙ו… ָר ∆˙ ָך .ו ¿ּל ָך ָﬠ ָ …˘ƒ
ׁ ≈˘ם ָ ּ‚„ו… ל ¿ו ָ˜„ו… ׁ˘ ¿ ּבעו… ָל ∆מ ָך ,ו ¿ּל ַﬠ ּ¿מךָ
י˙ ּ¿˙ ׁ˘ו ָּﬠ„ ¿‚ ‰ו… ָל ‰ו ֻּפ ¿ר ָ˜ן
ƒי ¿˘… ָר ≈‡ל ָﬠ ָ …˘ƒ
ָ
ָ
ָ
¿
יכ ∆לך¿ ,ו ƒט ֲ‰ר ּו
י˙ך ,ו ּƒפ ּנ ּו ∆‡˙ ≈ָ ‰
¿ ּכ ַּ ‰יו… ם ַּ ∆ ‰ז¿ :‰ו ַ‡ ַחר ַ ּכך ָ ּב‡ ּו ָבנ∆ יך ƒל ¿„ ƒביר ≈ ּב ∆
ָ
∆‡˙ ƒמ ¿˜„ָּ ׁ ∆˘ ָך¿ ,ו ƒ „¿ ‰ƒלי˜ ּו נ≈ רו… ˙ ¿ ּב ַח ¿ˆרו… ˙ ָ˜ ¿„ ׁ ∆˘ך¿ .ו ָ˜ ¿בע ּו ׁ ¿˘מונַ ˙ ¿י ≈מי ֲחנֻ ָ ּכ‰
≈‡ ּלוּ¿ ,ל‰ו… „ו… ˙ ו ¿ּל ַּ ≈ ‰לל ¿ל ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל:

ִ ּב ֵ
ימי ָמ ¿ר„ּ¿ ַכי ¿ו ∆‡ ¿ס ּ≈˙ר ¿ ּב ׁ˘ו ׁ ַּ˘ן
י‰ם ָָ ‰מן
ַּ ƒ ‰ב ָירּ ¿ ,‰כ ׁ ∆˘ ָﬠ ַמ„ ֲﬠ ≈ל ∆
ָָ ‰ר ׁ ָ˘עּ ƒ ,ב ≈ּ˜ ׁ˘ ¿ל ַƒ ˘¿ ׁ ‰מי„ ַל ֲ‰רו… ‚
ו ¿ּל ַ‡ ≈ ּב„ ∆‡˙ ָ ּכל ַּ ¿ ‰י‰ו „ּƒיםƒ ,מ ַ ּנ ַﬠר
¿ו ַﬠ„ זָ ≈˜ןַ ,טף ¿ונָ ׁ ˘ƒיםּ ¿ ,ביו… ם ∆‡ ָח„,
ל˘ָ ‰ﬠ ָ˘…ר ¿לח ∆…„ ׁ˘ ׁ ¿˘נ≈ ים
ּ ƒב ׁ ¿˘ ׁ ָ
ָﬠ ָ˘…ר‰ ,וּ‡ ח ∆…„ ׁ˘ ֲ‡ ָ„ר ו ׁ ¿ּ˘ ָל ָלם
ָלבו… ז¿ .ו ַ‡ ָּ˙ּ ¿ ‰ב ַר ֲח ∆מ ָ
יך ַָ ‰ר ּ ƒבים
≈ַ ‰פ ¿ר ָּ˙ ∆‡˙ ֲﬠ ָˆ˙ו… ¿ ,ו ¿ ˜ƒל ַ˜ ¿ל ָּ˙ ∆‡˙
ַמ ֲח ׁ ַ˘ ¿ב ּ˙ו… ַ ,ו ֲ˘≈ ׁ ‰בו… ָ˙ ּלו… ¿ ּ‚מוּלו…
¿בר ׁ
…‡˘ו… ¿ .ו ָ˙ל ּו ‡ו… ˙ו… ¿ו ∆‡˙ ָ ּבנָ יו
ַﬠל ָ≈ ‰ﬠ.ı

וְ ַﬠל ַ‰כּ …ל ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ֲ‡נַ ¿חנ ּו מו… „ƒים ָל ¿ך ו ¿ּמ ָב ¿ר ƒכים ‡ו… ָ˙ ¿ך ƒי ¿˙ ָ ּב ַר ¿ך ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ¿ ּב ƒפי
ָכל ַחי ָּ˙ ƒמי„ ¿לעו… ָלם ָו ∆ﬠ„ּ ַ :כ ָ ּכ˙וּב ¿ו ָ‡ ַכ ¿ל ָּ˙ ¿ו ָׂ˘ ָב ¿ע ָּ˙ ו ≈ּב ַר ¿כ ָּ˙ ∆‡˙ ¿י ָי ¡‡ל ∆…ָ ‰
יך
ַﬠל ָ∆ ‡ָ ‰רּ ‰ַ ıט ָ…ב˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר נָ ַ˙ן ָל ¿ךּ ָ :ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָיַ ,ﬠל ָ∆ ‡ָ ‰ר¿ ıו ַﬠל ַָּ ‰מזו… ן:

יˆנ ּו ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ¿ ּב ƒמ ¿ˆו ∆…˙ ָ
יעי ַּ ָ ˘ַ ׁ ‰ב˙
יך ו ¿ּב ƒמ ¿ˆ ַו˙ יו… ם ַƒ ˘¿ ׁ ּ ‰ב ƒ
ְר ֵצה ¿ו ֲַ ‰ח ƒל ≈
ָ
ּ
ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ¿ו ַ„˜ָ ‰ו… ׁ˘ ַ∆ ‰זּ ƒ ‰כי יו… ם ז∆ „‚ּ ָ ‰ו… ל ¿ו ָ˜„ו… ׁ˘ ‰וּ‡ ¿ל ָפנ≈ יךƒ ,ל ׁ ¿˘ ָ ּב˙ בּ ו…
יח ָלנ ּו ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ׁ ∆˘ל…‡
¿ו ָלנו ַּח בּ ו… ¿ ּב ַ‡ ֲָ ‰בּ ¿ ‰כ ƒמ ¿ˆ ַו˙ ¿רˆו… נ∆ ָך ,ו ּƒב ¿רˆו… נ¿ ָך ָ‰נַ ƒ

ברכ˙ ‰מזון

ַר ֶחם ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ַﬠל ƒי ׂ¿˘ ָר ≈‡ל ַﬠ ּ∆מ ָך ¿ו ַﬠל ¿ירו ׁ ָּ˘ ַל ƒים ƒע ∆יר ָך ¿ו ַﬠל ּ ˆƒיו… ן ƒמ ׁ ¿˘ ַ ּכן
יח ָך ¿ו ַﬠל ַּ ַ ‰ב ƒי˙ ַ„‚ּ ָ ‰ו… ל ¿ו ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ׁ ∆˘ ּ ƒנ ¿˜ ָר‡
¿ ּכבו… ∆„ ָך ¿ו ַﬠל ַמ ¿לכוּ˙ ≈ ּבי˙ „ָּ ƒו„ ¿מ ׁ ∆ ˘ƒ
ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ָﬠ ָליו‡¡ :ל ≈…‰ינ ּו ָ‡ ƒבינ ּו ¿ר ≈ﬠנ ּו )ב˘ב˙ וביום טוב רו… ≈ﬠנוּ( זוּנ≈ נ ּו ּ ַפ ¿רנ¿ ≈סנ ּו
יחנ ּו ¿ו ַ¿ ‰ר ַוח ָלנ ּו ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ¿מ ≈ָ ‰רƒ ‰מ ָ ּכל ָˆרו… ≈˙ינוּ¿ :ונָ ‡ ַ‡ל
¿ו ַכ ¿ל ¿ ּכ ≈לנ ּו ¿ו ַ¿ ‰ר ƒו ≈
י„י ַ¿ ‰ל ָו ָ‡ ָ˙ם ּ ƒכי
י„י ַמ ּ¿˙נַ ˙ ָ ּב ָׂ˘ר ָו ָ„ם ¿ול…‡ ƒל ≈
יכנ ּו ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ל…‡ ƒל ≈
ַּ˙ ¿ˆ ƒר ≈
ָ
‡ƒם ¿ל ָי ¿„ך ַ¿ּ ‰מ ≈ל ָ‡¿ ּ ‰ַ ‰פ˙ו ָּח„˜ּ¿ ‰ַ ‰ו… ׁ ָ˘¿ ‰ו ָ¿ ‰ר ָח ָבּ ˘∆ ׁ ‰ל‡ נ≈ בו… ׁ˘ ¿ול…‡ נּ ָ ƒכ ≈לם
¿לעו… ָלם ָו ∆ﬠ„:

רפ‡

ּ¿˙ ≈ָ ˆָ ‡‰ר¿ ‰ו ָי‚ו… ן ַו ֲ‡נָ ָחּ ¿ ‰ביו… ם ¿מנו ָּח ≈˙ינוּ¿ ,ו ַ¿ ‰ר ≈‡נ ּו ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ¿ ּבנ∆ ָח ַמ˙ ˆƒיו… ן
ƒע ∆יר ָך ,ו ¿ּב ּ ƒבנ¿ ָין ¿ירו ׁ ָּ˘ ַל ƒים ƒעיר ָ˜ ¿„ ׁ ∆˘ ָךּ ƒ ,כי ַ‡ ָּ˙‰ ‰וּ‡ ַ ּב ַﬠל ַ¿ ‰י ׁ˘וּעו… ˙ ו ַּב ַﬠל
ַ‰נ∆ ָחמו… ˙ ו ַּב ַﬠל ַּ ∆ ‰נ ָחמו… ˙:
יﬠ¿ ,ו ≈י ָר ∆‡¿ ‰ו ≈י ָר ∆ˆ¿ ‰ו ƒי ּ ׁ ָ˘ ַמע,
ֱאל ֵֹהינ ּו ≈ו‡ל ≈…‰י ֲ‡בו… ≈˙ינוַּ ,י ֲﬠ ∆ל¿ ‰ו ָיב…‡ ¿ו ַי ַ ‚ּ ƒ
יח ∆ ּבן „ָּ ƒו„
¿ו ƒי ּ ָפ ≈˜„ ¿ו ƒי ָ ּז ≈כר ז¿ ƒכרו… נ≈ נ ּו ו ּƒפ ¿˜„ו… נ≈ נ ּו ¿וז¿ ƒכרו… ן ֲ‡בו… ≈˙ינוּ¿ ,וז¿ ƒכרו… ן ָמ ׁ ַ ˘ƒ
ַﬠ ¿ב„ּ∆ ָך¿ ,וז¿ ƒכרו… ן ¿ירו ׁ ָּ˘ ַל ƒים ƒעיר ָ˜ ¿„ ׁ ∆˘ ָך¿ ,וז¿ ƒכרו… ן ָ ּכל ַﬠ ּ¿מ ָך ≈ ּבי˙ ƒי ¿˘… ָר ≈‡ל ¿ל ָפנ∆ יךָ,
יט¿ ‰לטו… ָב¿ ,‰ל ≈חן ו ¿ּל ∆ח ∆ס„ ו ¿ּל ַר ֲח ƒמים ¿ל ַח ּ ƒיים טו… ƒבים ו ¿ּל ׁ ָ˘לו… ם ¿ ּביו… ם
ƒל ¿פ ≈ל ָ
ר ׁ
ח„ ׁ˘ ַּ ∆ ‰ז‰
…‡˘ ַ∆ ‰

ַח‚ ַֻּ ‰סכּ ו˙ ַּ ∆ ‰ז‰

ַח‚ ַֻ ˘ָ ׁ ּ ‰בעו… ˙ ַּ ∆ ‰ז‰

ַח‚ ַַּ ‰מ ּˆו˙ ַּ ∆ ‰ז‰

ׁ ¿˘ ƒמיני ֲﬠ ∆ˆ ∆ר˙ ַַ ‰ח‚ ַּ ∆ ‰ז‰

ַ‰זּ ָ ƒכרו… ן ַּ ∆ ‰ז‰

¿ ּביו… ם טו… ב ƒמ ¿˜ ָר‡ ˜ ¿…„ ׁ˘ ַ‰ז∆ :‰

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

זָ ¿כ ≈רנ ּו ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו בּ ו… ¿לטו… ָב≈ ‡ָ ‰מן ו ָּפ ¿˜ ≈„נ ּו בו… ƒל ¿ב ָר ָכ≈ ‡ָ ‰מן ¿ו‰ו… ׁ ≈ ˘ƒ
יﬠנ ּו בו…
¿ל ַח ּ ƒיים טו… ƒבים ָ‡ ≈מן ו ּƒב ¿„ ַבר ¿י ׁ˘ו ָּﬠ¿ ‰ו ַר ֲח ƒמים חוּס ¿ו ָח ≈ ּננ ּו ¿ו ַר ≈חם ָﬠ ≈לינ ּו
יﬠנוּּ ƒ ,כי ≈‡ ∆ל ָ
יך ≈ﬠינ≈ ינוּּ ƒ ,כי ≈‡ל ∆מ ∆ל ¿ך ַח ּנוּן ¿ו ַרחוּם ָ‡ ָּ˙:‰
¿ו‰ו… ׁ ≈ ˘ƒ

רפב

ו ְּבנֵ ה ¿ירו ׁ ָּ˘ ַל ƒים ƒעיר ַּ ƒ ˘ׁ „∆ ˜ּ ‰ב ¿מ ≈ָ ‰ר¿ ‰ב ָי ≈מינוּּ ָ .ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ,בּ ו… נ≈ ¿ ‰ב ַר ֲח ָמיו
¿ירו ׁ ָּ˘ ָל ƒים≈ ‡ָ .מן:

ְ
ָ ּבר ּוך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלםּ ָ ˘∆ ׁ ,נ ַ˙ן ׁ ַ˘ ָ ּב˙ו… ˙ ƒל ¿מנו ָּח¿ ‰ל ַﬠ ּמו…
ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל ¿ ּב ַ‡ ֲָ ‰ב¿ ‰ל‡ו… ˙ ¿ו ƒל ¿ב ƒרי˙ּ ָ :ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¿מ ַ˜„ּ≈ ׁ˘ ַּ ָ ˘ַׂ ‰ב˙:
ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ ≈ל…ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ָ ּנ ַ˙ן ָי ƒמים טו… ƒבים ¿ל ַﬠ ּמו… ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל
¿ל ּ ׁ ָ˘ ּ ׁ˘…ו… ן ו ¿ּל ּ ׁ ¿ ˘ƒמ ָח ˙‡∆ ‰יו… ם
ַח‚ ַֻ ˘ָ ׁ ּ ‰בעו… ˙
ַח‚ ַַּ ‰מ ּˆו˙
ַּ ∆ ‰זּ ָ :‰ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי¿ ,מ ַ˜„ּ≈ ׁ˘ ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל ¿ו ַ‰ז¿ ַמ ּ ƒנים:
ַח‚ ַֻּ ‰סכּ ו˙

ׁ ¿˘ ƒמיני ֲﬠ ∆ˆ ∆ר˙ ַַ ‰ח‚

ְ
ָ ּבר ּוך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ָ ּנ ַ˙ן ָי ƒמים טו… ƒבים ¿ל ַﬠ ּמו…
ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל ¿לזּ ָ ƒכרו… ן ˙‡∆ ,יו… ם ַּ ƒ ‰ז ָ ּכרו… ן ַּ ∆ ‰זּ ָ .‰ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי¿ ,מ ַ˜„ּ≈ ׁ˘ ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל
¿ויו… ם ַּ ƒ ‰ז ָ ּכרו… ן:
ָ ּברו ְּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ ≈ל…ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ָ ּנ ַ˙ן מו… ֲﬠ ƒרים ¿ל ַﬠ ּמו… ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל

¿ל ּ ׁ ָ˘ ּ ׁ˘…ו… ן ו ¿ּל ּ ׁ ¿ ˘ƒמ ָח ˙‡∆ ‰יו… ם
ַח‚ ַֻּ ‰סכּ ו˙

ַח‚ ַַּ ‰מ ּˆו˙
ַּ ∆ ‰ז:‰

ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ ≈ל…ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלםּ ָ ˘∆ ׁ ,נ ַ˙ן ר ׁ
ח„ ׁ˘ ¿ל ַﬠ ּמו… ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל
…‡˘ ַ∆ ‰
¿לזּ ָ ƒכרו… ן:
ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ ≈ל…ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלםּ ָ ˘∆ ׁ ,נ ַ˙ן ׁ ַ˘ ָ ּב˙ו… ˙ ƒל ¿מנו ָּח¿ ‰ל ַﬠ ּמו… ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל
¿ ּב ַ‡ ֲָ ‰ב¿ ‰ל‡ו… ˙ ¿ו ƒל ¿ב ƒרי˙ ¿ו ָי ƒמים טו… ƒבים ¿ל ּ ׁ ָ˘ ּ ׁ˘…ו… ן ו ¿ּל ּ ׁ ¿ ˘ƒמ ָח ˙‡∆ ,‰יו… ם ַּ ∆ ‰ז:‰
ַח‚ ַֻּ ‰סכּ ו˙

ַח‚ ַֻ ˘ָ ׁ ּ ‰בעו… ˙

ׁ ¿˘ ƒמיני ֲﬠ ∆ˆ ∆ר˙ ַַ ‰ח‚

ַח‚ ַַּ ‰מ ּˆו˙
¿
ָ ּברוּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי¿ ,מ ַ˜„ּ≈ ׁ˘ ַּ ָ ˘ַׂ ‰ב˙ ¿ו ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל ¿ו ַ‰ז¿ ַמ ּ ƒנים:

וּמו… ַﬠ „ƒים ¿ל ּ ׁ ָ˘ ּ ׁ˘…ו… ן ו ¿ּל ּ ׁ ¿ ˘ƒמ ָח ˙‡∆ ,‰יו… ם
ַּ ∆ ‰זּ ָ :‰ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי¿ ,מ ַ˜„ּ≈ ׁ˘ ַּ ָ ˘ַׂ ‰ב˙ ¿ו ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל ¿ו ַ‰ז¿ ַמ ּ ƒנים:
ַח‚ ַַּ ‰מ ּˆו˙

ַח‚ ַֻּ ‰סכּ ו˙

¿ו ָי ƒמים טו… ƒבים ¿לזּ ָ ƒכרו… ן ˙‡∆ ,יו… ם ַּ ƒ ‰ז ָ ּכרו… ן ַּ ∆ ‰זּ ָ .‰ברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי¿ ,מ ַ˜„ּ≈ ׁ˘
ַּ ָ ˘ַׂ ‰ב˙ ¿ו ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל ַּ ƒ ‰ז ָ ּכרו… ן:
‡˘י
‡˘י √ח ָ„ ׁ ˘ƒים ¿לזּ ָ ƒכרו… ן ָ ּברו ¿ּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי¿ ,מ ַ˜„ּ≈ ׁ˘ ַּ ָ ˘ַׂ ‰ב˙ ¿ו ƒי ּ ׁ ¿˘ ָר ≈‡ל ¿ו ָר ׁ ≈
¿ו ָר ׁ ≈
√ח ָ„ ׁ ˘ƒים:

ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ƒי ¿מל ¿…ך ָﬠ ≈לינ ּו ¿לעו… ָלם ָו ∆ﬠ„:
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ƒי ¿˙ ָ ּב ≈ר ¿ך ַ ּב ּ ׁ ָ˘ ַמ ƒים ו ָּב ָ‡ ∆ר:ı
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ƒי ׁ ¿˘ ַּ˙ ַ ּבח ¿ל„ו… ר „ּ ו… ƒרים ¿ו ƒי ¿˙ ּ ָפ ≈‡ר ָ ּבנ ּו ָל ַﬠ„ ו ¿ּלנ≈ ַˆח נ¿ ָˆ ƒחים
¿ו ƒי ¿˙ ַ ַּ„‰ר ָ ּבנ ּו ָל ַﬠ„ ו ¿ּלעו… ¿ל ≈מי עו… ָל ƒמים:
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ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם‡≈ ‰ָ ,לƒ ‡ָ ,בינ ּו ַמ ¿ל ≈ ּכנוּ≈ ƒּ„‡ַ ,ירנ ּו בּ ו… ¿ר ≈‡נ ּו
‚ּ ו… ֲ‡ ≈לנ ּו יו… ¿ˆ ≈רנוּ„˜¿ ,ו… ׁ ≈˘נ ּו ¿˜„ו… ׁ˘ ַי ֲﬠ˜…ב רו… ≈ﬠנ ּו רו… ≈ﬠƒ ‰י ׂ¿˘ ָר ≈‡ל ַ∆ּ ‰מ ∆ל ¿ך ַּ ‰טו… ב
יטיב
¿ו ַ≈ּ ‰מ ƒטיב ַלכּ …ל ¿ ּב ָכל יו… ם ָויו… ם‰ ,וּ‡ ≈ƒ ‰טיב ָלנוּ‰ ,וּ‡ ≈מ ƒטיב ָלנוּ‰ ,וּ‡ ≈י ƒ
ָלנוּ‰ ,וּ‡ ‚¿ ָמ ָלנ ּו ‰וּ‡ ‚ו… ¿מ ≈לנ ּו ‰וּ‡ ƒי‚¿ ¿מ ≈לנ ּו ָל ַﬠ„¿ ,ל ≈חן ו ¿ּל ∆ח ∆ס„ ו ¿ּל ַר ֲח ƒמים,
ו ¿ּל ∆ר ַוח ַָ ˆּ ָ ‰ל¿ ‰ו ַָ ˆ¿ ‰ל ָחּ ¿ ,‰ב ָר ָכƒ ‰ו ׁ
י˘ו ָּﬠ ,‰נ∆ ָח ָמַ ּ ‰פ ¿רנָ ָס¿ ‰ו ַכ ¿ל ָ ּכ ָל¿ ‰ו ַר ֲח ƒמים
¿ו ַח ּ ƒיים ¿ו ׁ ָ˘לו… ם ¿ו ָכל טו… ב ו ּƒמ ָ ּכל טוּב ¿לעו… ָלם ַ‡ל ¿י ַח ּ¿ס ≈רנוּ:

רפ‚

וב ָכבו… „:
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ¿י ַפ ¿רנ¿ ≈סנ ּו ¿
יכנ ּו ˜ו… ¿מ ƒמ ּיוּ˙
‡רנ ּו ¿ו‰וּ‡ יו… ƒל ≈
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ƒי ׁ ¿˘בּ ו… ר ע…ל ‚ָ לוּ˙* ≈מ ַﬠל ַˆ ָּו ≈
¿ל ַ‡ ¿ר ≈ˆנוּ:
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ƒי ׁ ¿˘ ַלח ¿ ּב ָר ָכ¿ ‰מ ֻר ָ ּבּ ַ ‰ב ַ ּב ƒי˙ ַּ ∆ ‰ז¿ ‰ו ַﬠל ׁ ֻ˘ ¿ל ָחן ז∆ ַ ‡ָ ˘∆ ׁ ‰כ ¿לנ ּו
ָﬠ ָליו:
יב ּ ׂ∆˘ר ָלנ ּו
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ƒי ׁ ¿˘ ַלח ָלנ ּו ∆‡˙ ≈‡ ƒל ָ ּיּ ‰ו ַּ ָ ‰נ ƒבי‡ זָ כוּר ַל ּטו… ב ƒו ַ
¿ ּב ׂ
˘ו… רו… ˙ טו… בו… ˙ ¿י ׁ˘וּעו… ˙ ¿ונ∆ ָחמו… ˙:
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ¿י ָב ≈ר ¿ך ∆‡˙ ֲ‡„ו… נ≈ ינ ּו מו… ≈רנ ּו ¿ו ַר ≈ ּבנוּ:

˙˘ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר מˆו˘ ‰ל ˘ '˙‰מעון ˘י' ב‡טלער

ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ¿י ָב ≈ר ¿ך ∆‡˙ ָ‡ ƒבי מו… ƒרי ַ ּב ַﬠל ַּ ַ ‰ב ƒי˙ ַּ ∆ ‰ז¿ ‰ו ∆‡˙ ƒּ ‡ƒמי מו… ָר ˙ƒי ַ ּב ֲﬠ ַל˙
י˙ם ¿ו ∆‡˙ זַ ¿ר ָﬠם ¿ו ∆‡˙ ָ ּכל ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָל ∆‰ם‡ :ו… ָ˙נ ּו ¿ו ∆‡˙
ַּ ַ ‰ב ƒי˙ ַּ ∆ ‰ז‡ :‰ו… ָ˙ם ¿ו ∆‡˙ ≈ ּב ָ
ָ ּכל ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָלנוּּ ¿ :כמו… ׁ ∆˘ ≈ ּב ַר ¿ך ∆‡˙ ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם ƒי ¿ˆ ָח˜ ¿ו ַי ֲﬠ˜…בּ ַ :בכּ …ל ƒמכּ …ל
…‡מר ָ‡ ≈מן:
)בנ≈ י ¿ ּב ƒרי˙( ֻ ּכ ָ ּלנ ּו ַי ַח„ ּ ƒב ¿ב ָר ָכ≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָמ¿ :‰ונ ַ
כּ …לּ ≈ :כן ¿י ָב ≈ר ¿ך ‡ו… ָ˙נ ּו ¿ ּ

רפ„

ִמ ָּמרוֹ ם ¿י ַל ּ¿מ„ ּו ָﬠ ָליו ¿ו ָﬠ ≈לינ ּו ז¿ כוּ˙ ׁ ∆˘ ּ¿˙ ≈¿ ‡‰ל ƒמ ׁ ¿˘ ∆מ ∆ר˙ ׁ ָ˘לו… ם ¿ונּ ¿ ‡˘ָׂ ּ ƒב ָר ָכ‰
≈מ ≈‡˙ ¿י ָי ו ¿ּˆ ָ„ ָ˜≈ ‰מ ¡‡ל ≈…‰י ƒי ׁ ¿˘ ≈ﬠנ ּו ¿ונ¿ ƒמ ָˆ‡ ≈חן ¿ו ׂ≈˘ ∆כל טו… ב ¿ ּב ≈ﬠינ≈ י ¡‡ל ‰…ƒים
¿ו ָ‡ ָ„ם:
ילנ ּו ¿ליו… ם ׁ ∆˘ ֻ ּכ ּלו… ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ו ¿ּמנו ָּח¿ ‰ל ַח ≈ ּיי ָ‰עו… ָל ƒמים:
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ַינ¿ ƒח ≈
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ¿י ַח„ּ≈ ׁ˘ ָﬠ ≈לינ ּו ∆‡˙ ַ‰ח ∆…„ ׁ˘ ַּ ∆ ‰ז¿ ‰לטו… ָב¿ ‰ו ƒל ¿ב ָר ָכ:‰
ילנ ּו ¿ליו… ם ׁ ∆˘ ֻ ּכ ּלו… טו… ב:
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ַינ¿ ƒח ≈
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ¿י ַח„ּ≈ ׁ˘ ָﬠ ≈לינ ּו ∆‡˙ ַ˘ָ ׁ ּ ‰נָ ּ ‰ַ ‰ז…‡˙ ¿לטו… ָב¿ ‰ו ƒל ¿ב ָר ָכ:‰
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ָי ˜ƒים ָלנ ּו ∆‡˙ ֻס ַ ּכ˙ „ָּ ƒו„ ַ‰נּו… ָפ ∆ל˙:
יח ו ¿ּל ַח ≈ ּיי ָ‰עו… ָלם ַּ ָ ‰ב‡ַ :מ ¿ ּ‚„ּ ƒיל )ב˘ב˙
ָה ַר ֲח ָמן ‰וּ‡ ¿יזַ ≈ ּכנ ּו ƒלימו… ˙ ַָ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ
ויו"ט ור"ח וחו"‰מ ‡ומר ƒמ‚¿ „ּ ו… ל( ¿י ׁ˘וּעו… ˙ ַמ ¿לכּ ו… ¿וע ׂ∆…˘∆ ‰ח ∆ס„ ƒל ¿מ ׁ ˘ƒיחו…

¿ל ָ„ ƒו„ ו ¿ּלזַ ¿רעו… ַﬠ„ עו… ָלם :ע ׂ∆…˘˘ָ ׁ ‰לו… ם ּ ƒב ¿מרו… ָמיו ‰וּ‡ ַי ֲﬠ ׂ∆˘˘ָ ׁ ‰לו… ם ָﬠ ≈לינ ּו
¿ו ַﬠל ָ ּכל ƒי ׂ¿˘ ָר ≈‡ל ¿ו ¿ ‡ƒמר ּו ָ‡ ≈מן:
*( לפי מכ˙ב כ"˜ ‡„מו"ר נ˘י‡ „ורנו ˆ"ל :עול ‚‰וים.

יְ רא ּו ∆‡˙ ¿י ָי ¿˜„ו… ׁ ָ˘יו ּ ƒכי ≈‡ין ַמ ¿חסו… ר ƒל ≈יר ָ‡יוּ ¿ :כ ƒפ ƒירים ָר ׁ˘ ּו ¿ו ָר ≈ﬠב ּו ¿ו„ו… ¿ר ׁ ≈˘י
¿י ָי ל…‡ ַי ¿ח ¿סר ּו ָכל טו… ב‰ :ו… „ ּו ַל ¿י ָי ּ ƒכי טו… ב ּ ƒכי ¿לעו… ָלם ַח ¿ס„ּ ו… ּ :פו… ≈˙ ַח ∆‡˙ ָי ∆„ ָך
יﬠ ¿ל ָכל ַחי ָרˆו… ןּ ָ :ברו ¿ּך ַ∆ ‚ּ ∆ ‰בר ֲ‡ ׁ ∆˘ר ƒי ¿ב ַטח ַ ּב ¿י ָי ¿ו ָָ ‰י¿ ‰י ָי ƒמ ¿ב ַטחו… :
ו ַּמ ׂ¿˘ ּ ƒב ַ
ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם ,בּ ו… ≈ר‡ ¿פ ƒרי ַ∆ ‚ּ ָ ‰פן:
ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי‡¡ ,ל ≈…‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם,
ַﬠל ַƒּ ‰מ ¿ח ָי‰
ַּ ַ ‰כ ¿ל ָ ּכ ָל: ‰

¿ו ַﬠל

(ﬠל ָ≈ ‰ﬠ¿ ıו ַﬠל ּ ¿פ ƒרי
¿)ו ַ
ָ≈ ‰ﬠ:ı

(ﬠל ַ∆ ‚ּ ∆ ‰פן ¿ו ַﬠל ּ ¿פ ƒרי
¿)ו ַ
ַ∆ ‚ּ ∆ ‰פן:

י˙ ¿ו ‰ƒנ¿ ַח ¿ל ָּ˙
¿ו ַﬠל ּ¿˙נו ַּב˙ ַ¿ ‰„∆ ˘ָׂ ּ ‰ו ַﬠל ∆‡ ∆ר∆ ıח ¿מ„ָּ  ‰טו… ָב ‰ו ¿ּר ָח ָבָ ˘∆ ׁ ‰ר ָ ˆƒ
ַל ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו ∆ל ¡‡כו… ל ƒמ ּ ƒפ ¿ר ָי ּ¿ ‰ו ƒל ׂ¿˘בּ ו… ַﬠ ƒמ ּטו ָּב ַּ .‰ר ≈חם נָ ‡ ¿י ָי ¡‡ל ≈…‰ינ ּו ַﬠל
ƒי ׂ¿˘ ָר ≈‡ל ַﬠ ּ∆מ ָך ¿ו ַﬠל ¿ירו ׁ ָּ˘ ַל ƒים ƒע ∆יר ָך ¿ו ַﬠל ּ ˆƒיו… ן ƒמ ׁ ¿˘ ַ ּכן ¿ ּכבו… ∆„ ָך ¿ו ַﬠל ƒמז¿ ¿ ּב ∆ח ָך
יכ ∆ל ָך ו ¿ּבנ≈ ¿ ‰ירו ׁ ָּ˘ ַל ƒים ƒעיר ַּ ƒ ˘ׁ „∆ ˜ּ ‰ב ¿מ ≈ָ ‰ר¿ ‰ב ָי ≈מינ ּו ¿ו ֲַ ‰ﬠ ≈לנ ּו ¿ל˙ו… ָכ ּ‰
¿ו ַﬠל ≈ָ ‰
¿ו ַׂ˘ ּ¿מ ≈חנ ּו ָב ּ ‰וּנ¿ ָב ∆ר ¿כ ָך ּ ƒב ¿˜ ֻ„ ּ ׁ ָ˘ ‰ו ¿ּב ָט √ָ ‰ר:‰
יˆנ ּו ¿ ּביו… ם
ו ¿ּר ≈ˆ¿ ‰ו ֲַ ‰ח ƒל ≈
ַּ ָ ˘ַ ׁ ּ ‰ב˙ ַּ ∆ ‰ז:‰

זָ ¿כ ≈רנ ּו ¿לטו… ָבּ ¿ ‰ביו… ם
ַח‚ ַַּ ‰מ ּˆו… ˙ ַּ ∆ ‰ז:‰

זָ ¿כ ≈רנ ּו ¿לטו… ָבּ ¿ ‰ביו… ם
ַח‚ ַֻּ ‰סכּ ו… ˙ ַּ ∆ ‰ז:‰

זָ ¿כ ≈רנ ּו ¿לטו… ָבּ ¿ ‰ביו… ם
ר ׁ
…‡˘ ַ‰ח ∆…„ ׁ˘ ַּ ∆ ‰ז:‰

זָ ¿כ ≈רנ ּו ¿לטו… ָבּ ¿ ‰ביו… ם
ַח‚ ַֻ ˘ָ ׁ ּ ‰בעו… ˙ ַּ ∆ ‰ז:‰

זָ ¿כ ≈רנ ּו ¿לטו… ָבּ ¿ ‰ביו… ם
ׁ ¿˘ ƒמיני ֲﬠ ∆ˆ ∆ר˙ ַח‚
ַּ ∆ ‰ז:‰

זָ ¿כ ≈רנ ּו ¿לטו… ָבּ ¿ ‰ביו… ם
ַח‚ ַּ ƒ ‰ז ָ ּכרו… ן ַּ ∆ ‰ז:‰

ּ ƒכי ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי טו… ב ו ≈ּמ ƒטיב ַלכּ …ל ¿ונו… ∆„¿ ‰ל ָך ַﬠל ָ∆ ‡ָ ‰רַ ıﬠל
¿)ו ַﬠל( ַ≈ ּ ‰פרו… ˙

¿)ו ַﬠל( ּ ¿פ ƒרי ַ∆ ‚ּ ∆ ‰פן
ַƒּ ‰מ ¿ח ָי‰
¿
ָ ּברוּך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָיַ ,ﬠל ָ∆ ‡ָ ‰ר¿ ıו ַﬠל

ָ ּבר ּו ְך ַ‡ ָּ˙¿ ‰י ָי‡¡ ,ל ≈…‰ינ ּו ∆מ ∆ל ¿ך ָ‰עו… ָלם ,בּ ו… ≈ר‡ נ¿ ָפ ׁ˘ו… ˙ ַרבּ ו… ˙ ¿ו ∆ח ¿סרו… נָ ן ַﬠל כּ …ל
‡˙ ¿ל ֲַ ‰חיו… ˙ ָ ּב ∆‰ם נ∆ ∆פ ׁ˘ ָ ּכל ָחיּ ָ ,ברו ¿ּך ≈חי ָ‰עו… ָל ƒמים:
ַמּ ָ ˘∆ ׁ ‰ב ָר ָ

ברכ˙ ‰מזון

ַƒּ ‰מ ¿ח ָי:‰

¿)ו ַﬠל( ּ ¿פ ƒרי ַ∆ ‚ּ ∆ ‰פן:

¿)ו ַﬠל( ַ≈ ּ ‰פרו… ˙:

רפ‰
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The Rebbe added
פיה"מ ]פירוש המשניות[ הקדמה לאבות
10

A response from the Rebbe regarding the question "if
the earth is flat".

Memento from the Barmitzvah celbration of Shimon Butler

On the schedule that was attached to the invitaion of
a Kinnus N'shei Chabad the Rebbe wrote "rounded at
bottom" twice amongst numerous corrections.

9
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ב”ה
We are thankful to Hashem for His kindness as we celebrate the Simcha
of the Barmitzvah of our dear son Hatomim Shimon.
As is customary among Anash to present a Memento of the occasion,
we are privileged to share with our friends near and far answers and
insights from the Rebbe. Many of these are published here for the
first time, some relate uniquely to our immediate family and relatives
but all are significant and illustrate the Rebbe’s universal leadership.
The material was diligently and lovingly researched and compiled
by Shimon’s brother Shmuly. We are grateful to him and proud of his
unending and scholarly devotion to this project. Similarly, we thank
all those who generously and graciously provided information and
treasured communications.
As this celebration coincides with Vov Tishrei, the yahrzeit of the
Rebbe’s mother Rebbetzin Chana, we are reminded of a farbrengen
commemorating the yahrzeit in which the Rebbe vividly describes
her courage and unwavering commitment to aid her husband under
the most difficult circumstances. It is her legacy that helps us face
challenges with strength and exhorts us to never give up.
The essence of the material contained in these pages illustrates what the
Rebbe taught us and what he expects from us as we live our lives under
his continued guidance. May all of us be inspired to strive to bring
Nachas to the Rebbe and in turn be blessed with the Nachas of seeing
our children grow up as his proud Chassidim.
May it be Hashem’s will that the publication of this work will contribute
to the dissemination of the wellsprings of Chassidus and hasten the
arrival of the complete and final Redemtion.
May we be inscribed for a good and sweet new year.
Michoel and Elana Butler
Vov Tishrei, 5778
Brooklyn, NY

The letter that the Rebbe was accustomed to send to
every Barmitzvah boy

Hayom Yom
Tuesday

Tishrei 6

5704

Torah lessons: Chumash: B'racha, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 35-38. Also 103-105.
Tanya: Now, in like (p. 505) ...to animate them. (p. 507).
A résumé of the third method:
U - V'ahavta..., "Love your fellow as yourself."The Alter Rebbe
taught that this love is an instrument, a means to "Love the
Eternal your G‑d."This is explained in the statement, "Whoever is
pleasing to man is pleasing to G‑d."This service of teshuva stems
from goodness of heart.

