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  פתח דבר
 

נו בנישואי בנינו החתן אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכ
 .שיחיוגילה והכלה המהוללה מרת  יוסף יצחק הכהןהתמים הרב 

התודה והברכה לכל קרובי המשפחה, שהואילו לבוא לשמוח איתנו ביום 
שמחת לבבנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו ואותנו כולנו בברכת מזל טוב 

 וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

על יסוד הנהגת  –בשמחה ובטוב לבב הננו לכבד את המשתתפים בשמחתנו 
אדמו"ר והרבנית הצדקנית זי"ע כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק 

 בתשורה זו.

מטרת התשורה היא לחזק אצלנו את ההתקשרות לאילנא דחיי על ידי לימוד 
 תורתו והליכה בדרכי החסידות והחסידים.

 :התשורה כוללת

 .של כ"ק אדמו"ר לסב הכלה בפרסום ראשוןמכתב  .א
חלק מיומן פרטי שכתב אבי הכלה הרב ברוך מנחם כהנא שי' בשנת  .ב

 בפרסום ראשון.תשמ"ט, ומופיע כאן 

ויהי רצון אשר תיכף ומיד ממש נזכה לקיום היעוד "מהרה ישמע... קול חתן 
 וקול כלה", בגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו.

 

 בברכה

 

 משפחת פרידמן

 ביתר עלית

 משפחת כהנא

קרית גת  
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 הרבי לסב הכלהממכתב 

 ללידת אבי הכלה –חיים הכהן ע"ה  הרה"ח חונא
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 אבי הכלה קטעים מיומנו של
מימי שבתו הרב ברוך מנחם כהנא 

 שנת תשמ"טבבית חיינו ב

 

 יום שלישי כד' ניסן תשמ"ט

בתפילת מנחה שהתקיימה בביתו של 
הרבי. בתחילת חזרת הש"ץ במשך 
הזמן עד נקדישך הרבי הסתכל על 

 ילד שהתפלל שמו"ע מתוך הסידור. 

 כוס שלברכה מוצאי חג השבועות.

באמצע החלוקה של כוס של ברכה 
עבר יהודי עם בן השלוש. ומספריים 
בידו ובקש מהרבי שליט"א שיגזוז 
משערות "האופשרנס" . המזכיר 
ניסה לעצור אותו אבל הרבי הוריד 
את גביע  היין ולקח את המספריים 
וגזז לילד משערותיו תוך כדי חיוך 

 יו.וברך את הילד ואב

בתחילת החלוקה כמעט ולא היה 
 תנועות עידוד לשירה.

אבל בהמשך הגיע החזן צצקס' 
והרבי החל לעודד בחזקה את 

 השירה. כבר בשיר הראשון שהחל.

ובהמשך שהחל בשיר. "ניעיט ניעיט 
ניקווא". הרבי סימן בידו תנועה של 
שריקה. וכל מי שרק יכול להצטרף 
ע"י שריקה וברגע זה הרבי לפתע 

ריד את הכוס מידו הקדושה והניף הו

 770בידו בחזקה במשך זמן רב וכל 
 יצא מההגבלות.

ואחר כך המשיך הרבי בכוס של 
ברכה. החלוקה הסתיימה בשלוש  
לפנות בוקר.  כארבע שעות רצופות. 
ובסיומה הרבי ברך ברכה אחרונה. 
ואחר כך אמר במעומד "ויתן לך..." 
מתוך סידורו ותוך כדי שיצא החל 

 יר "כי בשמחה תצאו"   לש

 יח' סיון

נכנס לתפילת מעריב.  9:05בשעה 
כ"ק אדמו"ר  10:15ואחר כך בשעה 

שליט"א יצא במכונית מלווה בנהג 
קרינסקי והמזכיר ליבל גרונר. זה היה 
דבר לא רגיל. בתחילה חשבו שנוסע 
לביתו ברחוב פרעזידנט. אבל ראו 
שהמכונית ממשיכה ישר לכיוון 

נכנס למכונית עודד מנהטן. לפני ש
הרבי  12:25את השירה בידו. בשעה 

עם המזכיר.)לא ידוע לאן  770חזר ל
 הרבי נסע(

 יט' סיון

הרבי לאחר שחזר מהאוהל שירד 
לתפילת מו"מ. עמדו ליד המעלית 
חתן וכלה שהיו כבר אחר החופה 
הרבי ברכם "מזל טוב" במאור פנים 
ונכנס למעלית וסובב את עצמו כדי 

 יה מופנה לכיוונם.שגבו לא יה
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)גם היה אתמול חו"כ שהרבי ברכם 
כנ"ל והוסיף להם "זאל זיין בשעה 

 טובה ומוצלחת. ובניין עדי עד".

 

 יום שלישי כד' סיון

תפילת שחרית בביתו. הרבי ירד עם 
הטלית החדשה. )הגם שבד"כ ביום 

 חול עטוף בטלית הישנה.(

במנחה ירד עם שני סידורים וסידור 
. ואמר לו )כרגיל( אחד נתן לחתן

"זאלסטן אויס בעטן אלע גוטע 
תבקש את כל הדברים  -זאכן".]

 הטובים.[

לאחר מנחה עמד הרב שטערן 
ממיאמי. המזכיר הריל"ג הציגו ואמר 
שהוא נוסע לארץ. זאל זיין בשעה 

 טובה ומוצלחת.

הנ"ל שאל האם הרבי קיבל את ספרו 
שהוציא. הרבי, "יע, און ירבה חיילו 

והרבי הוסיף. "איך  לאוריתא".
צופרידען אז אמאל מפרעגט אקשיא 

אני שמח שלפעמים  -אויף מיר" )
מקשים עלי קושיא(. הנ"ל אמר שהוא 
נוסע לא"י, והרבי אמר לו "זאל זיין 
בשעה טובה ומוצלחת און מסתמא 
ווען דו קומען צוריק דו וועט זיין צווי 

שהיה בשעה טובה  -מאל קלוגער" )
כשתחזור ומוצלחת, ומסתמא 

 )מא"י( אתה תהיה חכם בכפליים.

 יום ראשון כה' סיון

היום היה אחרי שחרית חלוקת 
 דולרים. כמו בכל יום ראשון.

 .םהיו כמה דברים מענייניי

שמעתי שאחד מאנ"ש עבר עם נכדו 
בן השלוש שעושה אופשרנס' הילד 
החזיק בידו את המספריים. וכשעברו 
לקבל דולר. הרבי לקח את 

 וגזז לילד מעט שערות.המספריים 

ליהודי שעבר לקבל דולר, שהוא רוצה 
פגישה( עם הרבי. -"אפוטימענד" )

)הנ"ל התכוון ליחידות פרטית( הרבי 
אמר לו "איצטער נישטא קיין 

עכשיו אין פגישות.  -פויטמענד", )
 כבר שנים שלא מתקימות פגישות.(

בהמשך כל השבוע מיום שני הרבי 
 היה בביתו.

  ן תשמ"טשבת כח' סיו

יום בואו כ"ק אדמו"ר שליט"א 
חצי כדור  -והרבנית נ"ע לארה"ב

 התחתון.

  הלפני שבת תלו על הפירמיד
המערבית שלט גדול. "יום הבהיר כח' 
סיון יום בא כ"ק אדמו"ר שליט"א איש 

 -וביתו לארה"ב חצי כדור התחתון" )
ומצויר חצי  כדור תחתון(.כשהרבי 

 נכנס לתפילות שרו "ופרצת".

 בהתוועדות:
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. אחרי 1:30הרבי נכנס כרגיל בשעה 
שהרבי קידש על היין שרו "מארש" 

 של ר"ח כסליו.

 בשיחה הראשונה:  

ליום זה של כח' סיון  סהרבי התייח
ואמר שכבר נהגו ג' פעמים לעשות 
התוועדות ביום זה. וממילא כל דבר 

 שקשור ליהדות צריך לחזקו.

 לאחר השיחה השלישית:

בוקי המשקה לאלה החל בחלוקת בק
שהכניסו עבור פעילות וכו', הסדר 
היה בתחילה לקח את הבקבוקים זה 
אחר זה ושפך מכ"א מעט לגביע שלו. 
ואח"כ החזיר מעט מן הגביע לכל 
בקבוק. ונתן לכל אחד. ושיכריזו על 

 הפעילות שלהם.

באמצע פנה למזכיר בנימין קליין. 
ואמר לו שיגיד לחיים. ובסיום הרבי 

ר "והריקותי לכם ברכה". החל לשי
ולפתע הרבי פנה לריל"ג שיוציא 
בקבוק נוסף. ושהגיש אותו.  הרבי 
שפך מעט מן הבקבוק לגביע שלו. 
ואח"כ החזיר מהגביע לבקבוק וסגר 
את הפקק. ואח"כ מתחת לשולחן 
ניער את הבקבוק ע"מ לערבבו. 
ואח"כ אמר לריל"ג שיקרא לגרשון 
בער גיקובסון )עורך עיתון 

)היה  –מיינער זשורנאל".( "אלג
לאחרונה חולה כמה שבועות.( 
שהתקדם ע"מ לקחת את הבקבוק. 

לפני שהספיק להגיע עם ידו קרוב, 
הרבי התרומם מכסאו והושיט את 
הבקבוק עד שהוא הצליח לקחת. 
והרבי אמר לו "זאל סטו מאכן 
אפרבריינגען בא זיך אין שטוב זאל 

תעשה  -זיין בהצלחה רבה". )
ת בביתך  הפרטי ושהיה התוועדו

 הצלחה רבה.(

 בסיום ההתוועדות:

הרבי הורה לר' יואל כהן לשיר 
"שיבנה בית המקדש", ור' יואל החל 
לשיר את היהי' רצון במנגינה של 
שיבנה ביהמ"ק)לא בחזנות(... 

לשיר. הרבי החל "בנייעט  וושסיימ
ניעט ניקווא". ושהקהל הצטרף הרבי 

ות הניף את ידו בתנועות סיבובי
 בחזקה. 

 אחרי מנחה:

 הגבאי הכריז על זמן תפילת מעריב. 

והרבי. תוך כדי שהרבי קם מכסאו 
לצאת לחדרו. נעמד הרה"ח ר' יוסף 
נימוטין והושיט כוסית לחיים לכיוון 
הרבי. ואמר בהתרגשות ובקול ברכת 
"שהחיינו" ובמשך כל הזמן הרבי 
הסתכל עליו בחיוך גדול והניף את ידו 

או חמשה פעמים. זה  לעברו. ארבע
 היה מחזה מיוחד.

אח"כ ששאלו את ר' יוסף, על מה 
ה"שהחיינו", ענה היום הרבי הגיע 
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לארה"ב. ובפרט אחרי שזכינו לכזה 
 פארבריינגען...

 מעריב:

כרגיל היה בזאל למעלה כשנכנס 
 ויצא שרו "ופרצת".    

בנתיים הרבי לא נסע לביתו ונשאר  
 .770-ב

וועדות רבתי למטה. נערכה הת 770ב
לכבוד כח' סיון שנערכה בארגונו של 

 ר' מאיר ארליג שי'.

 יום ראשון כט' סיון

חלוקת הדולרים נמשכה עד השעה 
2:30  

הרבי נסע לאוהל וחזר לערך בשעה 
ירד לתפילות מו"מ כשהוא  10:00

 לבוש משי.

 יום שני ר"ח תמוז

הרבי ירד לשחרית ואחרי קריאת 
התורה חזר לחדרו לחלוץ תפילין 

דקות לתפילת  20-וכו'. וחזר אחר כ
 מוסף.

 כן היה הסדר למחרת בר"ח.

 יום רביעי ב' תמוז

לפני תפילת מנחה נכנסו לג"ע 
התחתון משפחת הרב משה לנדאו 
עם בנם החתן ישראל שי' לקבל את 
הסידור מכ"ק אד"ש. ואח"כ כשהרבי 

חילק צדקה בתחילה לילדים יצא 
שעמדו שם ואח"כ גם לנשים. וכל מי 
שעמד שם. וכן לבחורים שעמדו 
באותו צד הרבי שאל לכמה מהם "דו 

האם כבר  -סטו באקומען שוין" )
קיבלת?(.ונתן להם. ואח"כ בעצמו 

 שם בקופה.

לאחרי מנחה לפני שהרבי נכנס 
למעלית עמד שם הרב קרול הרב של 

הר"י לנדאו  מושב חמד חתנו של
לרגע הרבי נכנס למעלית ויצא ואמר 
לריל"ג שיקרא לרב קרול והרבי דיבר 
איתו מחוץ למעלית הרבי הושיט לו 
את ידו ואמר לו "עס קומעט דיר א 
מזל טוב", והמחותן הנ"ל הציג את 
בנו והרבי אמר לו גם מזל טוב. ואמר 
לרבי שבנו עובד בכרטיסי טיסה. 

לו. הרי הוא ושהרבי יברכו. הרבי אמר 
עזב א"ז. והוא ענה שאח"כ חזר 
לעבודה זו שוב. הרבי אמר לו שיצרף 
לכרטיסי הטיסה  "תפילת הדרך". 

 וברכם. והרבי נכנס למעלית.

לפני שהרבי ירד לתפילת מעריב, 
עמדו ליד המעלית חתן וכלה )לנדאו( 
שהיו אחר החופה. הרבי אמר להם 

 "מזל טוב" בחיוך.

 להשבת יב' תמוז חג הגאו

לקראת שבת הגיעו אורחים רבים 
מהארץ ומעוד הרבה מקומות, וכן 
קבוצה של צעירים מצרפת בראשות 
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השליח מטוסוב. וכן קהל גדול ששהו 
", כך בהרים חזר "לקראן הייטס

היה מלא על גדותיו.  770שבשבת 
אחרי הסעודה בליל שבת התקיימה 
התוועדות חסידים, ולמדו את 
המאמר המוגה שיצא לכבוד שבת יב' 

 תמוז.

 שבת קודש

, 1:30הרבי ירד לפארבריינגען בשעה 
הקהל שר "ואני אבטח בך" ואחרי 
שעשה קידוש, ניגנו "ניעט נייעט 

 ניקווא".

 ת.שיחו 6התוועדות היו 

שעל אף  -בא' השיחות אמר
שאדמו"ז בזמן המהפכה של נפוליון 
היה בעד רוסיה ולכן נצחו. אעפי"כ 
ראו שהרביים היו שם ושלחו לשם 

לצרפת( ועד היום יש שם -חסידים )
מקושרים, ופרותיהם ובפרט שהגיעו 

 משם קבוצה של צעירים

ולכן שישירו את שיר הניצחון שהפכו 
ם של אותו והלבישו אותו במילי

קדושה. עד לעניין "האדרת והאמונה 
 לחי עולמים", ויאמרו לחיים.

ואז לפתע הרבי החל לומר 
"ברוכים הבאים במאוד כל  בצרפתית

האורחים שבאו מצרפת. ושישירו את 
הניגון "האדרת והאמונה" ושהיה 
לכם מזל טוב ומתוך שמחה וטוב לבב 

ונסיעה טובה". והרבי החל לנגן 
הקהל המשיך "האדרת והאמונה" ו

"לחי עולמים" והרבי החל לעודד את 
השירה כשמניף את ידו בתנועות 
חזקות. הקהל המשיך בשירה את כל 
הפיוט של "האדרת והאמונה", 

 בהתלהבות גדולה.

אח"כ הרבי עורר אודות עריכת 
יג' תמוז ובימים -התוועדויות בימי יב'

 שלאחריהם.

בשיחה שלאח"ז עורר אודות שנת 
מו בכל מקום על בניית הבניין שיפרס

בתים ובניינים חדשים ולהודיע לכאן. 
וירשמו על המעטפה אות ב' ויינתן 

כמדובר  100מכאן השתתפות על סך 
בשבת שעברה. אח"כ הורה לאלה 
שהכניסו קנקני משקה שיעלו ויכריזו 
ואחרי החלוקה של המשקה הרבי 
החל לשיר "והריקותי לכם ברכה" 

גם  ואח"כ אמר שהאורחים מצרפת
יאמרו לחיים והביט לכל הכיוונים 
)כמו שמחפש אותם( ואמר "פראנץ" 
יאמרו לחיים. ואף סימן בידו לעברם 
שיאמרו לחיים מיד נתנו להם כוסות 
יין ואמרו לחיים לכיוונו של הרבי. 
והרבי החל לשיר "האדרת והאמונה 
לחי עולמים הבינה והברכה לחי 
עולמים הגאווה והגדולה לחי 

הקהל שותק  םובינתיי עולמים" ,
ומחכה שהרבי ימשיך בניגון, אבל 
הרבי נעצר ואז הקהל המשיך את כל 
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הפזמון והרבי הניף ידו בתנועות 
חזקות לעבר קבוצת הצרפתים, והם 
 שרו ואמרו לחיים בהתלהבות גדולה.

אח"כ הרבי אמר שיצא עכשיו ספר 
השיחות שהיה מוכן מזמן ועתה 

אי הוסיפו בו הערות והוספות ומר
מקומות וזה הגיע לקראת שבת ולכן 
שילמדו בזה. ואח"כ צוה לחזן 
טלישבסקי שינגן "שיבנה בית 
המקדש". והרבי שוב עודד חזק. אחרי 
השירה הרבי אמר שהגיעו לכאן 
אורחים מארץ הקודש, וידוע שצריך 
לזה היתר מיוחד, הנה לכל הראש 
תבוא עליהם ברכה, שבאו לחג 

ת בקשר הגאולה. ואם יש לכם ספקו
להיתר לבוא. במקום להתפלפל, 
שיאמרו לחיים ויגנו ניגון של א"י, ואכן 

 החלו לנגן "הושיעה את עמך". 

באמצע הניגון שאל את ריל"ג האם 
 הרב משה לנדאו כבר אמר "לחיים". 

כשסיימו לנגן הרבי אמר בחיוך 
 ואני הקטן בתוכם"תושבי חו"ל 

יאמרו "לחיים" לנשיא דורנו בעל 
נזכה בקרוב לגאולה הגאולה ו

 העתידה נשמות בגופים בלי הפסק".

הרבי החל לומר "לחיים" ושתה את 
 כל הכוס.

וכל הקהל הצטרף באמירת "לחיים", 
והחלו לשיר "דידן נוצח" בהתרגשות 
ובהתלהבות גדולה, והרבי החל 

מסובב בידו הימנית בתנועות חזקות 
עד שכל גופו התנדנד מצד לצד 

 ו.והקהל שר בכל כוחותי

הרבי עורר אודות אמירת "ברכה 
אחרונה" וכשסיים, תוך כדי שקם 
ממקומו לעבר הסטנדר של התפילה 
המשיך לענות לחיים לאנשים שלא 

 הספיקו לאמר בהתוועדות. 

ותוך כדי שאמר "וידבר" בסידור 
הפתוח הסתובב לכיוון הקהל 
והמשיך לענות "לחיים" לאנשים עד 

 שהתחילו "אשרי".

חזן החל  לשיר והרבי ב"שים שלום" ה
הפנה את ראשו לכיוון הקהל והחל 

 לעודד בידו.

אחרי מנחה. הרבי אמר את "פרקי 
)בניגוד לכל השבתות  מעומדאבות" 

 שיושב ב"פרקי אבות"(.

שהרבי יצא ניגנו "האדרת והאמונה" 
בדרך הרבי המשיך לענות "לחיים" 
לכמה אנשים שהושיטו כוסות, הקהל 
 יצא מההתוועדות בשמחה

 והתעוררות גדולה.

מוצאי שבת אחרי מעריב. הרבי לא 
יצא לקידוש לבנה, כי היה עננים. רוב 
הקהל התפזר לביתו, חלק נשארו 
אולי בהמשך הרבי יצא, ואכן בשעה 

הרבי יצא לקדש את הלבנה,  10:50
הרבי אמר "שלום עליכם" למזכיר 
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בנימין קליין, ולר' מאיר ארליג, ולא' 
 העוזרים. 

נוגע באמצע בשיניים באמירת כרגיל 
"כך כל אויבי לא יוכלו לנגוע בי 
לרעה". ובסיום ניער ג' פעמים את 
שולי הטלית קטן, וברך את העומדים 

 בדרכו "באגוט חודש". ונכנס לחדרו.

 יום שני

התקיימה יחידות כללית לאורחים 
יב' תמוז, וכן לברי מצווה, -שהגיעו ל

 וכן לחתנים וכלות.

. נסע לביתו ונשאר כל בסיום היחידות
 השבוע בביתו.

 טו' תמוז

אחרי תפילת מעריב . הרבי אמר 
שיחה ]גם אני היתי בבית[ ובסיומה 
הרבי חילק שטר של דולר לכ"א 

 לצדקה.

 יז' תמוז

 אחרי תפילת מנחה בבית הרבי אמר 

 

 

 

 

 

 

דברי "כיבושים". בשיחה זו היה 
 נשיא דורנומיוחדת, " תהתבטאו

וכל השביעים חביבים  שהוא השבעי
 שכולל את כל הששה שלפניו וכו'".

לקראת השבת יצא מאמר מוגה ד"ה 
"חזקת והית לאיש" שנאמר יט' תמוז 
תשכ"ו, לקראת יום ברית המילה של 
הרבי הקודם, וסיום שבעת ימי 
המשתה של "הבר מצוה" שלו. 
)המאמר מאוד עמוק. שמעתי שר' 
יואל הסתגר ל"ב שעות רצופות כדי 

 כין אותו להגהה.(לה

 שבת קודש:

בהתוועדות הרבי עודד את הניגונים 
 בשמחה רבה. 

ודיבר על כך שבשבת זו צריך להיות 
בשמחה במיוחד. ושוב עורר על 

 מבצע "בנין" לבנות בתים.
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 -הוספה -

 בדידא הוה עובדא
היה לי מקום  770-ככול התמימים ב

 קבוע במבצע תפילין.

עם חבר, זה היה בכל יום שישי נסעתי 
 10-ברחוב "פיתקין" מרחק של כ

, שרחוב זה רוב 770-דקות נסיעה מ
בעלי החנויות יהודים. ורוב הקונים היו 

 שחורים. 

 ביום שישי ג' מנחם אב:

כשהגענו לרחוב ראינו שחצי מן 
הרחוב חסום על ידי המשטרה 
התברר ששני שחורים נכנסו עם נשק 
חם לאחד החניות ששם אנו עושים 

בצעים ונגשו לדוכן מכירות הזהב מ
שבתוך החנות, ואיימו בנשק שבידם 
על המוכרים שיביאו להם תכשיטים. 
ובנתיים אחד מהם ניסה  עם פטיש 
שהיה בידו לשבור את הדוכן ומשלא 
עלה בידו חבירו שאחז ברובה ירה 
צרור כדורים  אחד העובדים הגויים 
ששהו במקום נהרג, ובע"הב היהודי 

כדורים ונפצע אנושות נפגע משני 
]התברר אח"כ שא' פגע בגרונו וא' 

 בראות![  

מיד התקשרנו למזכיר בנימין קליין 
שהיה אז במזכירות שיכניס פתק 
לרבי ומסרנו את שמו בפרסית כפי 

שמסרו לנו חבריו "כורוש פנאי בן 
 מולוק".

ואנו המשכנו להניח תפילין בשאר 
החניות בא' מהחנויות חבריו אמרו 

 הוא כבר שבק חיים ונפטר.לנו ש

 כל השבת היינו במצב רוח ירוד.

 ביום ראשון בבוקר ה' מנחם אב:

קיבלנו ידיעה שהוא כן עדין חי אך 
מצבו מוגדר קריטי, החלטתי לגשת 

ולבקש  הלחלוקת דולרים שהתקיימ
 ברכה עבורו. 

אחרי שהרבי נתן לי דולר ואמר לי 
 "ברכה והצלחה" אמרתי לרבי "זאל

זיין רפואה שלימה צו כורוש פנאי בן 
מולוק" ותוך כדי שאמרתי את השם 

את השם הרבי  יעוד לפני שסיימת
אמר "אמן" ]וזה הפליא אותי[ ולכן 
הוספתי ואמרתי לרבי "מען אוט אין 

ירו בו(" הרבי הגיב -אים גישוסען )
"אהה..." )כמזועזע( ושאל "וואס זיין 

מה שמו(" ושוב חזרתי -נאמען )
ורוש פנאי..." הריל"ג אמר "תאמר "כ

את השם היהודי" אמרתי לרבי "איך 
אינני יודע(" הרבי אמר -וויס נישט )

"אז דו וועט וויסען זאלסט געבן צו 
שתדע תמסור -מזכירות )

 למזכירות(".

לאחר טלפונים ובירורים למשפחתו 
ולחבריו התברר ששמו היהודי "יצחק 
בן מלכה", מיד הכנסתי פתק לרבי 
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פרטי המקרה ומיד הרבי ענה  עם
 "אזכיר על הציון".

הוא היה במצב קריטי. ואכן לאחר 
ימים מספר מצבו התייצב, אך עדיין 

 היה ללא הכרה. 

אחרי תקופה של יותר מחודש. 
הכנסתי שוב פתק  לרבי על מצבו, 
"יותר יציב אבל עדין הוא ללא הכרה, 
ומבקשים ברכה שיהיה למעלה 

יקת התפילין מהטבע." הרבי ענה "בד
והמזוזות אזכיר על הציון". ואנחנו 

 מסרנו למשפחה את הוראת הרבי.

ואחרי כמה זמן קיבלנו הודעה שהוא 
 התעורר והחל לחזור לעצמו.

אחרי כמה שבועות. פגשנו את א' 
הרופאים שטיפלו בו, והוא אמר לנו 
שזה נס ולא מובן איך שהוא החלים 
מאחר שהיה פגיעות קשות מאד 

ראות וכן היה חודשיים ללא בגרון וב
 הכרה.

ועוד אמר לנו שחבריו שמו מתחת 
לראשו כל הזמן דולר שקיבלו מהרבי 

 עבורו.       
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