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ב"ה

¯·„ Á˙Ù
אנו מודים לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו,
למזל טוב ,ביום ראשון ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד.
התודה והברכה מובעת בזה לכל ידידינו ומכרינו אשר הואילו לבוא מקרוב ומרחוק
לשמוח ביום שמחת לבנו ,ולברכנו בברכת מזל-טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב
ומרחוק בתשורה זו ,כנהוג לאחרונה – מיוסד על התשורה שחילק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
בחתונת בתו הרבנית עם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו – אשר כלשונו הק' :סגולה יהי' לכל מילי
דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידנו אנ"ש ה' עליהם יחיו וכל מחבבי תורה יחיו.
תשורה זו כוללת:
א .אג"ק מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו – להורי החתן והכלה ,לרגל נישואיהם ולרגל
הולדת החתן והכלה.
ב .אג"ק  -בפרסום ראשון  -מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנשלחו לסב החתן – שעל
שמו נקרא – הרה"ח הרב עקיבא יוסף ע"ה הכהן פרידמן ,אשר פעל שנים רבות ובמסירת
נפש ב'רשת אוהלי יוסף יצחק' ליובאוויטש.
ג .מכתב מיוחד ,כולו בכתי"ק כ"ק אדמו"ר ,שנשלח בשנת תש"ז )בעת שהותו
בפאריז( לסב החתן ,הרה"ח וכו' הר"ר ארי' לייב ע"ה קרמר – שליח רבותינו נשיאנו ומנהל
מוסדות חב"ד במאנטרעאל ,קנדה.
ד .הוספות בכתי"ק על מכתבים כלליים-פרטיים מתאריכים שונים לאבי החתן ,הרה"ח
ר' יוסף שי' קרמר ,שליח כ"ק אדמו"ר לעיה"ק טבריא בימי שליחותו בישיבת ליובאוויטש
במעלבורן.
ה .יומן 'בית חיינו' משנת תשמ"ה – המתפרסם כאן לראשונה – שנכתב ע"י אבי
הכלה ,הרה"ח ר' מרדכי שי' גלזמן ,שליח כ"ק אדמו"ר לריגא ,לטביא.
וזאת למודעי :בכמה מקומות ביומן נתוסף הסבר בנוגע לסדר הנהגת רבינו וכיו"ב ,וכן
תרגום הביטויים באידיש – ללה"ק .כן שולבו תמונות ור"ד השייכים למסופר ביומן.
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בתור הוספה ולחביבותא דמילתא ,צירפנו לסיום כמה מכתבי התעוררות מעניינים
וכיו"ב שנתלו בחצרות קדשינו בקשר לתקופת פרשיית הספרים המסופרת ביומן.
תודה מיוחדת למערכת  JEMעל התמונות המיוחדות שנתקבלו מהם ומתפרסמות בזאת
לראשונה.
הא-ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כל הבאים להשתתף בשמחתנו ,ואת בני משפחותיהם
בתוך שאר אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ובקרוב ממש נזכה להייעוד של נשואי
הקב"ה וכנס"י ועד ל"שמחת עולם על ראשם" ,ומתוך הרחבה ובריאות הנכונה בגשם וברוח
מתוך מנוחת הנפש והגוף.
ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו.
בדר"ח תמוז תשע"ד
ברוקלין נ.י.

משפחות קרמר-גלזמן

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד

אגרות קודש למשפחת החו"כ
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ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד

הוספות בכתי"ק על מכתבים כלליים-פרטיים
לאבי החתן שי'

"בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ולהצלחה בשליחותו"  -ימי הסליחות ה'תשל"ג ותשל"ד

"בברכה להצלחה ולבשו"ט"  -א' דר"ח אדר תשל"ה

הוספה בכתי"ק על מכתב שנשלח לשלוחים לעיה"ק צפת )שהנ"ל הי' בתוכם(
"בברכה להצלחה רבה בעבוה"ק" – י"א תמוז תשל"ז
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אגרות קודש שנשלחו לסב החתן
לרגל בואו בקשרי השידוכין
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ב"ה .כ"ט אד"ר תשי"ד
ברוקלין
האברך עקיבא יוסף שי'
שלום וברכה!
במענה על הודעתו מקשוה"ת עם ב"ג תחי' הנה יה"ר מהשי"ת שיהיו בשעה טובה
ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי
תורת החסידות.
בברכת מזל טוב ]חתי"ק[
נ .ב.
קצת תמי' בעיני ,מה שקבעו זמן החתונה לחדש כסלו תשט"ו – כי למה אריכות הזמן.
אלא שמכיון שמסיים שבתוך הזמן אם יתרצו שני הצדדים .הרי תקותי שיתרצו ובכ"א יהי'
בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד.
בודאי יש לו קביעות שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובורת החסידות ,נוסף על סדרי
הישיבה .ובתור הכנה להחתונה כדאי להוסיף בהם.

12

תשורה משמחת הנישואין של עקיבא וחי' מושקא שיחיו קרמר

השפעה גם על חבריו
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ב"ה .ג' אדר תשט"ו
הוו"ח אי"א נו"נ כו'
מוה"ר עקיבא יוסף שי'
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מיום ההילולא של כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר
קראתיו על הציון שלו הק',
נהנהתי לקרות בו אשר שוקד בלימודים בלימוד תורת הנגלה ובלימוד תורת החסידות,
ובודאי יקיים בזה פסק רז"ל דמעלין בקדש = .כן בטח ידוע לו ממה שכתבתי להנהלת תורת
אמת ,אשר על האברכים )וגם חלק מהבחורים( לנצל כשרונותיהם בהשפעה על הזולת ע"י
הוראה והנהגה ,ומלבד שמוכרח הדבר בשביל סייתא דשמיא – שכל אחד זקוק לזה ,וכידוע
מ"ש רבינו הזקן בתחלת ספרו תורה אור עה"פ וצדקה תרומם גוי ,הרי בימינו אלה לפעמים
תכופות יועיל זה גם לפרנסה ,בשך הזמן .ובודאי עושה בזה בחפץ לב ומשפיע גם על חבריו
בכגון דא.
בברכה לבש"ט בכל הנ"ל וגם במ"ש בהפ"נ שלו
]חתי"ק[
נ .ב.
בנוגע  . .שי' הנה ימים אלו עונה הנני על מכתבו אלי .ובדאי אשר ישאלו כעבור איזה
זמן ,הקבל מכתב ממני ,ובמילא תהי' לו הזמנות להשפיע על  . .לקיום הכתוב בו ,ולסבירו –
אם יוזקק לזה ,ות"ח.
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חשיבות הפצת המעיינות
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ב"ה ,כ"ד אלול תשי"ז
מחות' 1הרה"ח אי"א נו"נ
מוחת' עקיבא יוסף שי' הכהן
שלום וברכה!
לאחרי הפסק ארוך – מלבד הודעתו בקיצור בהנוגע לזוגתו תחי' ,שבטח יבשר טוב בזה
– נתקבל מכתבו מיום השני עם שלשה פ"נ המוסגרים בו ,כותב שמודה הוא מעט מעט חלקו
בפעולות הפצת המעינות .ומובן שלא להודעה בעלמא נתכוונתי ,כ"א בהנוגע לפועל,
שישתתף בפעולות בזה ,וכיון שדורשים זה והכרח השעה היא ,ומובן וגם פשוט שניתנה
היכולת המלאה למלאות דרישה זו ,ובפרט לכל אלו שעוסקים בתורת רבותינו נשיאינו הק',
ועי"ז מקבלים מהם תוספת כח וחיות בעניני תורה ומצות בכלל ובנוקה הפנימית בימינו אלה
לעשות ההכנה להיעוד כי כולם ידעו אותי וגו' ומלאה הארץ דעה וגו' .ואין הדבר תלוי אלא
ברצון .ואצפה לבשו"ט בזה.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ,הנני בזה להביע ברכתי לו
ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
לברכה לבשו"ט בכהנ"ל ]חתי"ק[

1

כן כתב כמ"פ לצאצאי אדמו"ר הזקן .ראה לדוגמא אג"ק ח"ב אג' שנב.
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"ופשוט שצריך לעשות בזה בהשתדלות במרץ
וכדבעי"
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ב"ה ,י"ב מנ"א תש"כ
ברוקלין
הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מוה' עקיבא יוסף שי'
שלום וברכה.
מאשר הנני קבלת מכתבו מט' לחדש הגאולה =שנתקבל באיחור זמן רב= והקודמו ,בו
כותב ר"פ מהמצב בביה"ס וכו'
ויהי רצון שסו"ס יסתדרו הענינים באופן הכי טוב ,והרי זכות הרבים מסייעתם ,ומלשון
זה עצמו מובן ופשוט שצריך לעשות בזה השתדלות במרץ וכדבעי ,ורואים אז פרי טוב יותר
מהמשוער.
ת"ח על הבשו"ט מהשיחות בקשר עם שנת המאתים להסתלקות הילולא של כ"ק מורנו
הבעל שם טוב ז"ל.
ובהמצאנו בחדש מנחם אב שכשמו כן הוא ,אשר אבינו שבשמים מנחם את כאו"א
מבניו בני בכורי ישראל ובנים אתם לה' אלקיכם ,תמורת אותם הענינים שקרו במשך ימים
ושבועות אלו ,יהי רצון שיראה כל זה גם לעיני בשר ובטוב הנראה והנגלה ,בנין תחת חורבן
ובאופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה תמורת בין המצרים – בעגלא דידן על ידי משיח
צדקנו.
בברכה לבשו"ט בכל האמור ]חתי"ק[
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ברכה לקראת השנה החדשה

בסוף המכתב הרבי תיקן את
הכתובת של הבית למשלוח.

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד

ב"ה ,ימי הסליחות ,ה'תשכ"א
ברוקלין ,נ .י.
הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' עקיבא יוסף שי' הכהן
שלום וברכה!
מכ' נתקבל.
ולקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע
ברכתי לו ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות
וברוחניות.
בברכה לבשו"ט ]חתי"ק[
לכתבו ע"ד בתו איטא תי' – יש לעשות כהוראת שני רופאים מומחים לרפוקט"ש.

הטורים 34
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"ומקוה הנני אשר  . .נתהוו אצלו חדשות משמחות"

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד
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מכתב מיוחד בכתי"ק כ"ק אדמו"ר לסב החתן ,הרה"ח הר"ר ארי' לייב ע"ה קרמר ,מנהל
מוסדות חב"ד במאנטרעאל .המכתב ,שנכתב במיוחד מפאריז )שם שהה כ"ק אדמו"ר בעת
ההיא ,בנסיעתו הידועה לקבל פני אימו הרבנית חנה ע"ה( – על נייר המכתבים של המלון בו
שהה – עוסק הן בהתעניינות במצבו של הנמען באופן אישי ,והן בנוגע לקשרים עם קרובי
משפחתו של כ"ק אדמו"ר שהתגוררו בעירו

ב"ה ,כ"ג אייר ,ה'תש"ז
הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מהור"ל שי'
שלום וברכה!
בטח ידוע לו מנסיעתי לכאן ומקוה הנני אשר במשך זמן זה נתהוו אצלו חדשות
משמחות ,ובמצבו הפרטי ג"כ.
מוסג"פ מכ' ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר איסר שי' קליובגאנט אל קרוביו יו"ח
הררא"ד לאוואט ,ובבקשה כפולה למסור המכ' לידם באופן כזה ,שיביא תועלת היותר
אפשרית בענין שילוח ויזא אליו וכו' .ומובטחני אשר ישתדל בזה בכל יכלתו ,והאריכות אך
למותר.
כפה"נ אסע מכאן לאחר חה"ש הבע"ל ,ואסיים בברכת קבלת התורה בשמחה ופ"ש כל
הדו"ש,
מ .שניאורסאהן

הודפס באגרות קודש חלק כ"ז אגרת ז'תתז.
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יומן מבית חיינו ה'תשמ"ה

·‰"Ó˘˙'‰ ¯„‡ - Ë·˘ .„"Ò
 .Ë·˘ Â"Î ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק צדקה לאורחים מקנדה שהגיעו לפגישה
ואח"כ חילק לכולם.
מנחה בזאל הגדול לרגל האורחים הנ"ל ,כשנכנס עמדו כמה ילדים באמצע הזאל הגדול
)ליד הקופסאות ששם הכניסו הטפסים של מי שקנו אותיות בס"ת דילדי ישראל והס"ת של
המבוגרים( ונתן להם מטבעות והראה להם להכניס לקופה של הטפסים של הס"ת) .ובנימין
הראה להם להכניס לקופות הנמצאות לכיוון המזרח.(2
· ¯„‡ Á"¯Ú ÌÂÈלפני שנסע לאוהל הגיע ר' צבי גרינבלט )שליח אד"ש לארגנטינה(
מרוסי' והביא בוך חסידות )]=תכריך[ כתב יד מעתיק( ולייבל מסרו לאד"ש בצאתו מ770-
לאוהל.
˘"˜  ‰ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ùאחרי התפילה התוועדו בחדר הסמוך לזאל הקטן ר' ישראל דוכמן
ור' שלמה זרחי בהשתתפות קהל רב .בזאל הגדול התוועד ר' שלום פוזנר לרגל האופרופניש
של נכדו לוי"צ גרליק.
במוצש"ק בצאת אד"ש מתפילת ערבית בדרך לחדרו שאל 3ישראל דוכמאן משהו
ברוסית ואד"ש ענה לו שיסתכל בתורה אור של השבוע ,ושיבשר תמיד בשורות טובות.
כשנכנס לחדרו ,הודיע הריל"ג ]=הרב יהודה לייב גרונר[ שבתו נכנסה לבית הרפואה ועומדת
2

אולי שם היו מונחות הקופות צדקה.
3
עיין לקמן בתחילת המכתב הבא.
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ללדת ,אמר לו אד"ש ,מ'האט שוין אגערעט מיט ישראל דוכמאן אז מ'זאל מבשר זיין בשו"ט
]=כבר סוכם עם ישראל דוכמאן שיבשרו בשורות טובות[.
· ,¯„‡ 'ÊÏ ¯Â‡ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈאחרי ערבית ,הודיע על התוועדות פתאומית ב .9:30-באמצע
הורה לפרופסור ברונבר שי' )שהגיע היום מהארץ( לומר לחיים.
 ,¯„‡ 'Ê È˘ÈÓÁ ÌÂÈנסע לאוהל בשעה  .3:05ביציאתו מ 770-פגש במאמן וסימן בידו
באמרו :נו ,והוא התחיל לשיר ואד"ש סימן בידו עד שהמכונית נסעה .חזר ב.6:50-
· ‰Âˆ˙ 'Ù ˜"˘ ÏÈÏכשהגיע לספרי' לא נפתחה הדלת .לאחר כמה שניות ניגש לוי
ליבערוב ,ואד"ש אמר לו שזה לא נפתח .אח"כ ניגש חנינה שפערלין ואד"ש נתן לו לנסות
לפתוח )עם מפתח אד"ש המחובר לגומי( בינתיים דפקו על הדלת האחורית )ליד ה"תשליך"(
ושולם בער גנזבורג הגיע ופתח מבפנים .אח"כ יצא לייבל ביסטריצקי שביקר באותו זמן שם,
וסיפר שאד"ש שאל את גנזבורג האם החליפו המנעול.
ההתוועדות בשבת נגמרה ב 20 ,6:10-דקות אחרי השקיעה .מנחה ומעריב ביחד.
ב"קידוש לבנה" אמר "שלום עליכם" למאיר הארליג ,לייבל ביסטריצקי ולבנו של זלמן
ליפסקר )לפני ב"מ(.
· ¯„‡ ‡"È È˘ ÌÂÈנסע לאוהל .אחרי מעריב נכנסו לגעה"ת בנו של א' הגבירים מברזיל
עם זוגתו שהתחתנו בשבוע שעבר ,אחרי שיצאו נכנסו הוריהם ושהו שם כ 10-דקות ,הם
הגיעו עם ר' יוסל וינברג.
· ,¯„‡ ·"È È˘ÈÏ˘ ÌÂÈירד ל"ראלי" עם הנחות בלה"ק תשד"מ ח"ב ,ובזמן חזרת הש"ץ
עיין במפתח של השיחה לצ"ה דאשתקד ובשיחה .בסיום ניגנו "אל תירא" בלי מילים ואד"ש
אמר ללייבל שיאמר שישירו עם המילים .ובסיום לא שרו "ועד זקנה" ואמר בחיוך )שישירו(
"ועד זקנה" .לאחרי שחילק דיימס לכל המדריכים ,סימן בידו כו"כ פעמים בחיוך ,שכל
הגברים יזוזו כדי שיוכלו לגשת המדריכות.
˙ :¯„‡ ‚"È ¯˙Ò‡ ˙ÈÚאחרי סליחות התחיל לדפוק בידו הק' שישירו "אבינו מלכנו",
כמה התחילו ללחוש שש ...כיון שהי' חתן אך אד"ש המשיך ואמרו א"מ .למנחה ירד עם
רמב"ם.
השנה חיברו לסטענדער של אד"ש קרש גדול ויפה כדי שיהי' נוח להנחת המגילה.
בהתוועדות דפורים ,אחרי השיחה הא' ניגש השליח ר' שלמה קונין וא' מאנשיו ושוחחו
עם אד"ש ,אד"ש נתן לו ידו והורה להם לומר לחיים .בין השיחות ניגש הרב דוד הולנדר
ודיבר עם אד"ש מספר דקות .בסיום ,הורה לאבוחצירה לשרוק ,ואמר שעתה עת רצון
ושיגידו לחיים ,ושאחד יוציא את כולם בקיום עד דלא ידע.
 :ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘ ,¯„‡ Â"Ë È˘È˘ ÌÂÈנסע לאוהל ,חזר  20דקות לפני הדלק"נ.
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˘·˙  :¯„‡ Ê"Ë ‡˘˙ 'Ùבהגיעו בבוקר הודיע שידבר בהתוועדות על פרש"י וימהר
משה )לד ,ח( אך כשנכנס לשחרית הודיע לריל"ג שידבר על פרש"י ויקרא שם בשם ה' )לד,
ה(.
כשהגיע אד"ש להתוועדות ניגש בנימין ואמר שהמצב של הגרש"ז )ז"ל( דבורקין
השתפר )כי עד אז הי' משך זמן בלי הכרה ואז חזרה אליו ההכרה( ואד"ש לא הגיב.
השמחה העצומה בעת ההתוועדות והגילויים ממש אין לתאר ,מיד אחרי השיחה
הראשונה הסתובב לר' צבי שטיינמעץ )המשורר צבי יאיר( והורה לו לומר לחיים ,ואח"כ
הראה לו לומר עוה"פ כשהוא מחייך לעברו ועושה בידו הק' להגברת השירה )אח"כ אד"ש
מחא כפיים ,בצורה שהי' נראה שהוא מוחא לו כפיים על שאמר לחיים(.
בשיחה הב' דיבר על זה שהסופר צריך לומר לחיים ,ואי"צ להכריז שמו ושם אמו
)ובפרט שזה נוגע לאמו( ואח"כ נפנה לסופר רא"צ זירקינד העומד על הפירמידה והראה לו
לומר לחיים על כוס גדולה ,ואח"כ הראה לו לומר עוד פעם )סימן לו בב' אצבעות( .בשיחה
הג' דיבר בין השאר ע"ז שהרבנים הספרדים יצאו לאחרונה נגד מיהו יהודי וכו' ו)כדי לתקן
את זה( הורה לרב של הספרדים לומר לחיים מבלי שיצטרכו לנקוב בשמו .והרב אברהם ד.
הכט אמר לחיים ,ואד"ש התרומם מעט והראה לו לומר עוה"פ .אחרי הקלאץ קשיא בפרש"י
אמר שיש עוד קלאץ קשיא ,מדוע רק הרב של הספרדים יאמר לחיים ,הרי יש עוד הרבה
ספרדים שלא קיימו עדיין עד דלא ידע ובפרט הזוכים בגורל הספרדים )מצרפת( שהם הרי
שלוחים של אלו ששלחום ובוודאי שצריכים לומר לחיים ולהיות עדל"י .ומסתמא אינם
מבינים ולכן )אמר בצרפתית( שמישהו יתרגם להם ,ואח"כ אמר שכל הספרדים יגידו לחיים,
והוסיף )בצרפתית( בבקשה לעשות את זה מהר .והתחיל לשיר "האדרת והאמונה" )הצרפתי(.
כמובן שזה הי' שירה אדירה.
לפתע השתיק ר' אשר ששונקין את הקהל )הוא היה בגילופין( ,ואמר שהוא זוכה בגורל
מרוסי' וסיפר מחקירה אחת שהיתה לו כשאסרוהו הנ .ק .וו .ד) .שאלוהו מי הצדיק שלכם
וענה שהוא בנ .י .שאלוהו וכאן מי הצדיק? וענה שכאן אין להם ,וכשהיכוהו אמר שיגלה
להם ,ואמר שהוא עצמו הצדיק ,אמרו לו ,אתה הצדיק?! אתה כלב אתה מנוול ,אח"כ
שאלוהו אצל מי אתם מתאספים ,וענה שאינם מתאספים ,אמרו לו ,לא יכול להיות דבר כזה
חסידים בלי להתאסף( .כל הזמן אד"ש הסתכל לעברו וחייך .ושסיים ,אמר אד"ש שכולם
יפסקו שהוא עדיין אינו עדל"י כיון שהוא זוכר כו"כ טוב את כל הפרטים .אח"כ אמר שיש
עוד קלאץ קשיא כיון אז מ'קאכט זיך ]=שעוסקים בלהט[ ב"ישנו עם אחד" אזי מדוע שרק
הספרדים יאמרו לחיים  -שיאמרו כולם )גם האשכנזים( .כמובן שמיד התחיל להישפך יין
כמים אד"ש עודד את השירה בתנועות נמרצות .ר' אשר התחיל לרקוד עם שפערלין )הזקן(
ליד אד"ש ,ואד"ש הראה לר' עוזיאל חזנוב שיצטרף לריקוד.
אח"כ התחיל ר' אשר לדפוק עוד הפעם על השולחן )כיון שרצה לדבר( ולייבל הראה
מרחוק להעומדים לידו שיקחוהו ,אד"ש הבחין בזה ,ועשה ללייבל בידו לאות ביטול,
וכשהוא התחיל לדבר הקהל התחיל לשיר חזק .ואמר אד"ש שיתנו לו לדבר כיון שאחרת לא

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד

25

תהי' אפשרות לסיים הביאור בפרש"י ובין כך אין לו הרבה מה לומר ,והוסיף ,אויב ער מאכט
אזוי גוט ווען ער איז ידע איז עאכו"כ ווען ער איז עדל"י ]= אם הוא עושה כל כך טוב
כשהוא ידע על אחת כמה וכמה כשהוא לא ידע[.
הורה לכו"כ לומר לחיים.
נתן משקה לשרגא זלמנוב עבור הפגישה של הועדה ,וכן מזג לשמואל קרביצקי ,וכן נתן
בקבוק ללוי"צ רסקין )הזוכה בגורל מאה"ק( עבור סיום הרמב"ם באה"ק ,וכן לר"ד רסקין
ומזג גם למ .בוטמן .קודם לכן הורה לרב בנימין גורודצקי לומר לחיים ושיאמר לבנו וחתנו
שיגידו גם הם.
את השיחה האחרונה )הביאור בפרש"י( מהשבוע שעבר אמר כשידו האחת על השולחן.
בסיום ההתוועדות הורה להרב שלמה קונין לומר חייים .ההתוועדות הסתיימה ב) 6:25-צאת
שבת .(6:42
אחרי מעריב נכנס לאד"ש הרב בנימין גורודצקי ,ושהה עד  .8:10ומיד יצא אד"ש
לביתו ,כשבדרכו מלהיב את השירה והריקודים שנמשכו מספר שעות ב 770-וברחבה שלפני
 ,770השירה והשמחה פרצו גדרים בצורה שאינה ניתנת לתיאור.
 ,¯„‡ Ê"È ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק מספר דקות מטבעות )ניקלס( לכולם .בשעה
 1:00חזר מהמקוה ,וב 1:15-יצא להלוי' של הגרז"ש ז"ל דבורקין .הוא צעד על המדרכה
לכיוון קינגסטון עד אחרי תחילת הבלאק השני ) 806א .פ (.ליד המשרד של כולל חב"ד,
ומשם הביט על הארון שנישא עד רח' אולבני ,ושם הכניסהו לרכב ,והסתכל עד שהרכב
נעלם ,ואז חיכה עד שנסעו שלושה מכוניות והסתכל עליהם עד שנעלמו מהאופק ,ואז חזר.
ליד דלת  770הי' מונח ספל על באקס ]=ארגז[ ונטל ידיו על הקרקע בצד ימין והניח את
הספל ישר )ולא הפוך( על הבאקס .נכנס לזאל והתיישב על הספסל שבצד ימין )לפני השולחן
שמתחת השעון( ואמר "יושב בסתר".
בשעה  3יצא לאוהל .בדרכו למכונית חילק צדקה להרבה ילדים ,וכן מבעד לחלון
המכונית.
  

ר' שמואל אייזיק פופאק שאל את אד"ש האם יוכל לנסוע לאה"ק לחה"פ הבעל"ט,
ואד"ש ענה לו שאין כדאי לבטל יו"ט שני של גלויות ,ושישאל רב )כמובן שאין זה לשון
אד"ש(.
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·‰"Ó˘˙ ÔÒÈ ¯„‡ .„"Ò
אחדשה"ט כמשפט .הנני מוסיף עוד כמה פרטים בהמשך למכתבי הקודם.
· ‰ÓÂ¯˙ ˜"˘ˆÂÓאחרי מעריב ניגש ר' ישראל דוכמן לאד"ש ואמר ברוסית )פתגם
ברוסית( א שיכור קען ווערן א ניכטער אבל שוטה קען ניט ווערן א חכם ]=שיכור יכול
להתפכח אבל שוטה לא יכול להפוך לחכם[ .ענה לו כ"ק אד"ש "א שיכור איז א גוי"
]=המושג שיכור מתאים על גוי[ ,ענה דוכמן שרק אמר כמה פעמים לחיים ,ואמר לו אד"ש
שיסתכל בתו"א פרשתנו )ושם מדובר אודות יין פנימיות התורה(.
 :¯„‡ 'Á '· ÌÂÈנכנס לתפלת ערבית ב ,7:20-כיון שהתקיימה חופה עד אז.
בערב התקיימה יחידות ,כרגיל בזאל הגדול .בחור א' מהאורחים כשעבר על יד אד"ש
ביקש ברכה לחזור למקומו בגוף בריא ,וענה אד"ש אמן ,והוסיף בחיוך וגם נשמה בריאה.
לפנ"ז בירך הבחור "שהחיינו" בשם ומלכות ואד"ש ענה אמן.
 :¯„‡ Ë"È '‚ ÌÂÈבערב כשנסע לביתו עודד בידו את השירה כרגיל ,ובצאתו מ770-
הצדיע לגב' שרון מקרית טבעון ולעוד א'.
 :¯„‡ ‡"Î '‰ ÌÂÈכשהגיע מביתו בכניסתו ל 770-חייך חיוך רחב לשני יהודים מצרפת.
בקריה"ת עיין בפרש"י בתחילת הפרשה )ויק"פ( ובסוף קאפ' ל"ה ותחילת ל"ו.
היום התקיימה אסיפה בקשר לבחירת רב לשכונה.
 :ÔÒÈ ÌÈÎ¯·Ó ˜"˘Ú ¯„‡ ·"Î ÌÂÈלשון הצעטל ]=פתק[ בקשר להרש"י דשבת" :בל"נ
עפמש"כ בקאפ' מ' :באחד לחדש וגו'  -איך הקריבו בז' ימי המילואים וקודם משיחה וכו'
והרמב"ן מאריך".
בחור א' מצרפת שאל האם ללמוד נהיגה וקיבל היום מענה" :כהוראת רב דאנ"ש
דצרפת".
היום הי' מענה מאד"ש בקשר למה שכתבו שרוצים לעשות את סיום הרמב"ם ב-
) 4Madison square gardenהלשון אינו מדויק( :אינו מתאים כלל כפשוט ,מוזר ועוד
יותר עסקנות חב"ד בזה .במחילת כת"ר יתחילו עוה"פ ללמוד בתו"ת )ליובאוויטש?(.
 :ÔÒÈ Á"‰·Ó Ù"˜ÈÂ 'Ù Ù"˘ ÌÂÈבהתוועדות אחרי סיום השיחה אודות חדש אדר אמר
"ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים" )הזכיר לשון זה בין שאר הברכות( .אח"כ בעת השירה
עיין בסידור כמ"פ ובתחילת השיחה הבאה אמר :האב איך געזען שלשון זה כתוב במוצ"ש,
אבל כרגיל יש לומר "מן הזבחים ומן הפסחים".

4

אולם ספורט "גן מדיסון סקוור" הממוקם בעיר ניו יורק ,ברובע מנהטן בשדרה השביעית.
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נתן משקה לר' יהושע יוזביץ עבור המלוה מלכה דתורת אמת ,ולמתעסקים בקשר לסיום
הרמב"ם וכשלא ניגש אף א' לקבל את המשקה עבור סיום הרמב"ם אמר בחיוך שיעשו גורל
או כנהוג במדינה זו שעושים הצבעה ,וניגש ר"ד רסקין ,ומזג גם לר' משה קטלארסקי ר'
נחום פינסון ר' הלל דוד קרינסקי ר' יונה אבצן ור' נחום שטערנברג .ההתוועדות הסתיימה
בשקיעה.
 :¯„‡ „"Î '‡ ÌÂÈכשיצא לביתו ברך נוסעים בנסיעה טובה ונפנה לר' טובי' פלס ושאלו
באם קיבל הכסף לצדקה ,ופלס לחש משהו לאד"ש ואד"ש הסתובב אליו ואמר לו בחיוך
"ביז משיח וועט קומען" ]= עד ביאת משיח[.
 :¯„‡ ‰"Î '· ÌÂÈהיום יום הולדת של הרבנית שתליט"א.
בקריה"ת עיין בסוף פ' פקודי ברש"י פרק מ' )כפה"נ( פסוק ל"א ,פתח בדף השער ועיין
בו זמן מה משני צדדיו )הוצאת לוין אפשטיין  -ירושלים תשל"ג( פתח עוה"פ בפקודי
והעביר לשם הסמני' שהיתה מונחת פ' ויקרא) .עיין בהנחה דש"פ פקודי בהערת אד"ש
בשאלות בפרש"י( .בתהלים אמר קאפ' פ"ג פ"ד פ"ה )וכן מיום זה והלאה( .אחרי קריה"ת
נכנס ברונבר לגעה"ת ושהה כרבע שעה.
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בצאתו מ 770-לאוהל פנה בחיוך ללייבל זאיאנץ וזוגתו וברכם בנסיעה טובה וכו'.
מענה כ"ק אד"ש להועדה לדוברי עברית על דו"ח שיעורי תורה בטלפון מהשבוע
האחרון ,ומבצע פורים" :אזכיר עה"צ לפעילות נמשכת ובהוספה וכו'".
 :¯„‡ Â"Î '‚ ÌÂÈהיום ביקש לייבל את החומש שאתמול שמע בו אד"ש קריה"ת בשביל
אד"ש .הת' י' דוברוסקין שאלו אם צריך דווקא את אותו חומש או אפי' חומש אחר מאותו
הוצאה ולייבל אמר שלא משנה ,ואמנם מיד הביא חומש ולייבל נכנס עם זה אחרי מנחה
וכשיצא הוציא את החומש ואמר שאד"ש עיין בסוף פ' פקודי.
 :¯„‡ Í"Ê '„ ÌÂÈבצאתו למנחה נתן לבתו של אלינסון כמה מטבעות.
אחרי מנחה נכנס אלינסון ובתו ושהו כ 15-דקות ,ולאחר שיצא ,קרא להם לייבל חזרה
ושהו כמה שניות.
 :¯„‡ Á"Î '‰ ÌÂÈאחרי קריה"ת אמר שיעשו מי שברך להרב משה פיינשטיין
ולהאדמו"ר מקלויזנבורג )כנראה מצד שאגוה"ר קבעה יום זה לתפילה עבורם ,הבעל קורא ר'
דוד רסקין לא ידע את שם אמו של הרבי מקלויזנבורג והרבי אמר מיד :בן מינדל( .5נסע
לאוהל.
˘" :˘„ÂÁ‰ 'Ù ‡¯˜ÈÂ Ùכשהגיע בבוקר נעצר בפתח  770ועיין במודעה דסיום הרמב"ם
בתות"ל  ,885ובמודעה על מענה אד"ש על הסיום בהילטון )אעה"צ שיהי' בהצלחה רבה
וכו'(.
בהתוועדות אחרי המאמר ניגש הרש"ג עם בקבוק משקה לרגל הדינער דתו"ת
במוצש"ק ,ומזג גם לר' אשר קזרנובסקי ,ר' זלמן פוזנר ,רע"ז שרפשטיין ,ר' בערל ליווי,
רמ"פ כץ ,בסיום נתן משקה להשליח ר' נתן גורארי' עבור סיום הרמב"ם בבובפולו שיתקיים
למחרת ביום א' .ונתן גם לאביו רש"ז ,ושאל היכן גיסו ,ור' נתן קרא לו "נחום" )שטרנברג(
הוסיף אד"ש בחיוך "ר' נחום" ,ומזג אד"ש גם לו .בסיום התחיל "ניעט ניעט" )לא שרו
"שיבנה"( .ההתוועדות הסתיימה  20דקות לפני השקיעה.
 :ÔÒÈ '· '‡ ÌÂÈנסע לאוהל .לפני שנכנס למכונית דיבר כמה שניות עם מישהו )אמר לו
שזמן רב לא ראה אותו( .אחרי מעריב ) (7:15נכנס ר"ב גורודצקי ושהה קרוב לשעה .כשיצא
לביתו ניגש ל"חלון המכתבים" והוריד מכתב מעל תהלים.
 :ÔÒÈ '‚ '‚ ÌÂÈקריה"ת עיין בסוף פ' כי תשא )לד ,כו( ובפ' משפטים )כג ,יט() .עיין
בלקו"ש השבועי פ' צו הערה .(35
היום אפו מצות לאד"ש.

5

להעיר שהנ"ל מובא ג"כ בס' שמן ששון מחברך ח"א עמ'  ,196ולכאורה התערבב שם עם המובא לקמן בח' אלול.
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כשנכנס למנחה נענע בראשו לשלום להרב בן שלמה )ח"כ מש"ס( .אחרי מנחה נכנס
מנהל החשבונות של 'המרכז' לאד"ש )לגעה"ת(.
מהשבוע מעריב בשעה  7כיון שהימים מתארכים ,כשנכנס למעריב שרו "ילכו מחיל"
בניגונו של ר"ש ברוכשטט וסימן בידו הק' )וכן למחרת(.
 :ÔÒÈ '„ '‚ ÌÂÈאחרי מנחה יצא לספרי'ה כשבידו שני חבילות של שטרות .האחת של
 500שקלים ואחת של  100שקלים )בתוך שני מעטפות( .נכנס והפריש חלה ]-מהמצות[ .ונתן
לר' יהושע יוזביץ המצות לאה"ק )ארבע קרטונים( ואת  2חבילות הכסף הנ"ל ,ואמר לו
שימסור את זה לועד הרוחני דכפ"ח והם כבר יודעים מה לעשות בזה .ונתן לו שני מכתבים
כללים א' בשבילו וא' בשביל ארה"ק .ושיקח לעצמו שכר טירחא מהמצות ,ושיחלקו
בירושלים כנהוג )וכבר יודעים שם איך לחלק(.
שאל את ר' יעקב הרצוג אם נוסע ישר לאנגלי' ומתי נוסע ,ובאיזה חברה ,ואמר "איר
אינדיא" ,ונתן לו קרטון מצות לאנגלי' ומכתב כללי ,והם כבר יודעים מה לעשות עם זה.
וכנ"ל שיקח לעצמו שכר טירחא מהמצות )נוסח הברכה שאמר אחרי מסירת המצות הודפס
בהנחות הת' פ' ויקרא(.
שאל וואו איז ראפ ]=שאל איפה ראפ[ ,וקותי ניגש ושאלו אד"ש אם יש לו היכרות עם
חברת "איר אינדיא" ,ואמר שלא ,אמר לו אד"ש שידבר עם ה"ארץ-ישראל'דיקע" )אל על(
שאיתם יש היכרות שידברו עם "איר אינדיא" ויסבירום את חשיבות הענין .ותן לו מכתב כללי
"שכר טירחא" .אח"כ אמר היות שנמצאים כאן עוד כמה יהודים אתן גם להם מכתב כללי און
מ'וועט איינשפארן שיקן דאס זיי אין מייל )דואר( ]=ונחסוך לשלוח להם בדואר[ .שאל
בחיוך את חיים ברוך :וואו איז דיין צאצקע ]=איפה הצעצוע שלך[ ,אומן אן ]=בלי[ כלי
אומנתו?! והראה לאד"ש את הטייפ.
בצאתו מהספרי' התחיל לנגן "והיא שעמדה" וחזר מיד לחדרו.
בערב התקיים סיום הרמב"ם בתות"ל  885בארגונם של הת' א .שמולביץ וי .קרסיק ,את
ההדרן אמר הרב מנטליק .בסיום החלק הרשמי של הערב התוועד ר' יואל כהן עם הת'.
המשתתפים קיבלו בתור תשורה את שיחת כ"ק אד"ש מי"ט כסלו תשל"ה )הדרן על
הרמב"ם(.
 :ÔÒÈ '‰ '„ ÌÂÈמענה כ"ק אד"ש על הסיום דאתמול" :ות"ח על הבשו"ט ויה"ר שתהא
פעולה נמשכת ובפרט – מחזור הב' וכו' .אזכיר עה"צ".
היום אמר לייבל לי .ראפ שאד"ש הי' מאד מרוצה מהסדר המשלוח )הוא הכניס דו"ח על
כל פרטי המשלוח( .במעריב חיכה עד שגמרו קדיש בתרא בחדר השני.
 :ÔÒÈ 'Â '‰ ÌÂÈבקריה"ת עיין בסוף פ' צו תחילת שמיני וסוף פ' פקודי )הביאור בפרש"י
בהתוועדות דשבת( .נסע לאוהל.
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התוועדות י"א ניסן תשמ"ה .הקהל עומד בזמן אמירת המאמר.

באדיבות JEM - living archive

 :ÔÒÈ 'Ê 'Â ÌÂÈבצאתו בעש"ק לספרי' חילק צדקה ונתן גם לשליח ר' שלמה קונין
באמרו לו בחיוך "דו נעמסט דאך אלע מאל"=] .אתה הרי לוקח כל פעם[.
מענה על ההודעה שיוצאים  18טנקים ביום שני ערב יום הבהיר י"א ניסן ,ושעושים סיום
בכל טנק" :נת' ות"ח ויה"ר שיצא בהצלחה רבה )שעיקרה מתאים לכוונה הפנימית(".
כמה דקות לפני הדל"נ הכניסו לאד"ש את הקונטרס הדרן על הרמב"ם שאד"ש הגיהו.
הצעטל על פרש"י דש"ק :בל"נ ח' לג ולה .ופתח אוה"מ לא תצאו ..תשבו יומם ולילה
גו' .והאב"ע ורמב"ן )וצ"ע( והספורנו באווארענען ]=מסלקים את הקושי[.
 :Âˆ 'Ù ÔÒÈ 'Á ˜"˘ ÌÂÈבסיום ההתוועדות מזג לחיים לכל הת' השלוחים ממרוקו
מהמשקה שהביאו מסיום הרמב"ם שם .ומזג גם להרב בנימין גורודצקי .ונתן בקבוק משקה
לר' מענדל שם טוב עבור הסיום של ועד השכונה ביום ג' י"א ניסן .ומזג לחברי הועד ,וגם
ניגש ר' ישראל דוכמן ומזג לו .ונתן בקבוק לר' מנחם גרליצקי עבור הסיום ביום א' ט' ניסן
ב 770-ומזג לתוך זה מהמשקה דמרוקו .התחיל ניגון הקפות לאביו ז"ל .ההתוועדות
הסתיימה בשעה .5:40
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 :ÔÒÈ 'Ë ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈתל' הת' שלמדו במגדל העמק הנמצאים כאן ערכו סיום הרמב"ם
במוצש"ק ,וע"ז הואיל כ"ק אד"ש לענות היום" :נת' ות"ח".
היתה הוראה מאד"ש שכדאי לחלק את ה"הדרן על הרמב"ם" בסיומים.
בערב התקיים הסיום של לומדי שיעור הרמב"ם ליד  .770חילקו שי את המורה שיעור
לשנה הבעל"ט .וכן חילקו את ההדרן למשתתפי השיעור.
 :ÔÒÈ ‡"È ¯È‰·‰ ÌÂÈ ·¯Ú ,ÔÒÈ 'È È˘ ÌÂÈבהתוועדות לפני שיחה הג' עיין בדף
שבתוך הסידור .כפה"נ זה הדף שחילקו בסיום הרמב"ם בבופולו )מצד א' של הדף תמונתו
של הרמב"ם ומצד הב' ההתחלה והסיום( וגם סיים מתוך דף זה.
הורה להרב גרובנר מדעטרויט לומר לחיים ושוחח עמו מספר שניות ,והראה לו משהו
בדף הנ"ל ובתוך הדברים אמר לו אתה אחראי שהכל יהי' בסדר בסיום הרמב"ם בדעטרויט.
)הנ"ל מנהל ועד הרבנים שם והם מארגנים את הסיום(.
בצאתו לביתו אחרי ההתוועדות אמר להרב גוטניק מאוסטרלי' בחיוך רחב ,אתה כהן
תברך את הקהל.
 :ÔÒÈ ‡"È ¯È‰·‰ ÌÂÈ '‚ ÌÂÈכשהגיע בבוקר חילק "ניקלס" גם למבוגרים בערך כרבע
שעה ,אח"כ דיבר מס' דקות עם כמה גבירים שלקחו ע"ע לעזור לשלוחים .בין הדברים אמר
א' מהם לאד"ש שיהי' ה"טשערמאן" ]=יושב ראש[ ,אד"ש :ח"ו ,להביא אלי את חשבון
הכספים? נענה מיסטער טשייז )בעל ה"יאכטא"( שהרבי יהי' הטשערמאן של הטשערמאן
)הוא הטשערמאן( ,וענה אד"ש שהוא יהי' נשיא הכבוד ,זה בערך מה ששמעתי .בזמן
שאד"ש דיבר איתם היתה דלת געה"ת פתוחה וכולם נדחפו פנימה.
נסע לאוהל) .בערב הי' הספר אצל אד"ש ,וכשיצא היו בידו ג' מצות( .אח"כ נכנס ד"ר
וייס ושהה למעלה משעה.
 :ÔÒÈ ·"È '„ ÌÂÈהבוקר חילק כרבע שעה צדקה למבוגרים ,אח"כ נכנס הרב מענטליק
אל אד"ש.
  

מענה לר' יודל קרינסקי על ספר שהוא מו"ל על הרמב"ם )באנגלית(:
"והזירוז )אולי לא ע"ח ההידור( משובח ,נת' ות"ח ודבר בעתו ,ע'  131לציין מקומו
ברמב"ם סוף."...
מענה לצא"ח על מכתב ששלחו לאנ"ש אודות ההתחזקות בכל המבצעים לרגל י"א
ניסן" :אזכיר עה"צ שתהי' בהצלחה רבה וכו'".
לת' שהודיעו על עריכת מפתח לביאורי כ"ק אד"ש ברמב"ם ענה "עה"צ" .הקונטרס
הופיע לי"א ניסן.
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·¯ÈÈ‡ – ÔÒÈ .„"Ò
אחדהש"ט כמשפט ,אקוה שמכתבי ימצאנו בקו הבריאות בגו"ר .והנני כותב לך מעט
מהנעשה כאן בזמן האחרון.
בסיום ההתוועדות די"א ניסן כשקם אד"ש ממקומו אמר "יישר כח" להרב באמזער )על
התעסקותו בקשר לסיום הרמב"ם( .כשהגיע אד"ש למדרגות של בימת ההתוועדות חיכה עד
שיגיע הרב יאלעס.
מענה על הידיעה מהמשתתפים ע"י צאגו"ח בסכום של  84בקשר עם יום הבהיר י"א
ניסן" :נת' ות"ח – וכל המברך מתברך וכו' – כולל שילכו כאו"א שליט"א מחיל אל חיל
גו'".
מענה על הברכות שנשלחו ע"י נשי חב"ד ביחד עם הצדקה שנאספה לכבוד י"א ניסן:
"נת' ות"ח וכל המברך מתברך וכו' והזמן גרמא ימי ניסן ובהם עצמם בסמיכות לשה"ג וכו'
אזכיר על הציון".
 :ÔÒÈ ‡"È ¯È‰·‰ ÌÂÈ '‚ ÌÂÈחילק ניקלס לכולם .נסע לאוהל .בערב התקיים סיום
הרמב"ם שע"י ועד השכונה באולם של אהלי תורה )א .פ.(667 .
 :ÔÒÈ ·"È '„ ÌÂÈכשהגיע חילק ניקלס לכולם .כשעבר הרב מנטליק אמר לו אד"ש
שיחכה ,כשסיים אד"ש לחלק מטבעות הוא נכנס אחריו ,ומספרים שאד"ש אמר לו שרוצה
למכור החמץ להרב פיקארסקי .באמצע החלוקה כשעבר ר' צבי מ .שטיינמץ )המשורר צבי
יאיר( אמר לו אד"ש בחיוך :מז"ט )היום האפשערעניש של נכדו מ"מ לאזאר מאיטלי'( דאס
האט ניט צוטאן מיט די שירים דאס האב איך געזען אין "כפר חב"ד" אבער דאס איז מעבר
לים" ]=אין לזה קשר לעניין השירים ,ראיתי זאת ב"כפר חב"ד" ,אבל זה מעבר לים[ .אחה"צ
הודיע על התוועדות .כששרו בעת ההתוועדות "ימין ה'" עשה בשני ידיו הק' תנועות אדירות,
וכמובן שהשירה בקעה רקיעים .בסוף ההתוועדות בסיום חלוקת הדולרים ניגש ר' אלימלך
ניימן )מבארא פארק( ואד"ש נתן לו דולרים ,ושאלו וואס מאכט אייער מעזינקע ]=מה שלום
הבת הקטנה[ )נולדה לו בת( וברכו שיגדלה לתורה חופה ומע"ט.
 :ÔÒÈ ‚"È '‰ ÌÂÈקראו בס"ת של משיח .כשנסע למקוה חילק מטבעות לכולם .נסע
לאוהל.
אחרי מנחה נכנס לגעה"ת למכור החמץ .בין הדברים אמר להרב פיקארסקי מסתמא אלע
מאל האט איר פארקויפט דעם חמץ בערב קבלן ]=מסתמא בכל פעם נהגתם למכור את
החמץ בערב קבלן[ .בסיום אמר לו ענדשולדיקט פאר מטריח זיין א רב ערב פסח ]=סליחה
על הטרחת רב בערב פסח[ וכו'.
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 :Ù"‰‚Á ·¯Ú ÔÒÈ „"È 'Â ÌÂÈבשעה  4בערך הביאו המצות מהמאפי' והכניסום לגעה"ת
ואז יצא אד"ש למנחה ואז הכניסו המצות לחדרו ,אחרי מנחה חילק מצות כרגיל אח"כ הלך
לספרי' כשחזר חילק מטבעות לכמה אנשים שעמדו במקום.
· '· ÏÈÏגם חילק מצות כרגיל ובסיום שאל היכן בערל יוניק )הוא עבר קודם עם רש"ג
לעזור לו ללכת( ,ולייבל יצא לראות היכן הוא ,ואמר לו אד"ש שיקח א' מבניו עבורו ולקח
בנו שמעון ,כשיצא אד"ש עמד בערל ליד דלת המעלית ואד"ש שאלו אם קיבל המצה) .לפני
שאד"ש הלך לספרי' לקח בנימין לשם  2בקבוקי יין( .למחרת ביום השני של החג כשהלך
בצהרים לספרי' לקח איתו  2פאונד מצות.
 :Ó"‰ÂÁ„ '‡ ÔÒÈ Ê"È '· ÌÂÈכשנכנס לשחרית חייך חיוך רחב להרב יאלעס .בסוף
התפלה הוא ניגש לאד"ש ומסר משהו )כנראה פתק( ואד"ש הכניס את זה לסידור ,ושוחח
עמו מספר מילים בחיוך רחב ,בסוף אמר לו אד"ש שישנה עתה הכרזה )מה שמכריזים אחרי
התפלה( אח"כ עלה עם אד"ש במעלית ונכנס לגעה"ת עם חתנו ושני נכדיו .בסוף הם יצאו
והוא נשאר מספר דקות .כשיצא הביט עליו אד"ש בחיוך עד שזז לכיוון דלת המזכירות .הוא
שהה בגעה"ת בערך כרבע שעה.
 :ÔÒÈ È"Á '‚ ÌÂÈבסיום הכנס דצ"ה הודיע שיתן דיימס לטנקיסטים לחלק לקהל לכ"א
מטבע א' )הילדים קיבלו  .(4כשיצא לביתו ) (5:15חילק צדקה לילדים וחזר לגעה"ת ושוחח
מספר דקות עם ר' אברהמ'ל שם טוב.
כשנכנס למעריב חייך לאלימך ניימן .כשיצא לביתו הציג ניימן לפני אד"ש את בנו של
הרפ"מ אלתר )חתנו של ר' מנשה הקטן( אד"ש אמר לו )כנראה שיאמר לאביו( ענדשולדיקט
]=סליחה[ שאני חייב לו  2מכתבים ,וברכו בפסח כשר ושמח.
בלילה התקיימה אסיפה של אנ"ש מערי השדה בספרית לוי"צ .אציין רק פרט אחד :ר'
ישראל ליבוב הזכיר בתוך דבריו שלפני זמן כתב לאד"ש באיזה ענין שאם עסקי אנ"ש היו
מאוחדים היו יכולים לפעול יותר וכו' ,ואד"ש ענה לו) :תוכן בערך ,לא מדויק כלל( ...משיח
בא מכבר ,והשטן משתולל בפיתויים מבהילים שלא ע"פ שכל כלל במלחמת אחים...
בימי חוה"מ החל אד"ש לנסוע לביתו לפנות ערב .מעריב ב.7:15-
 :ÔÒÈ Ë"È '„ ÌÂÈכשנסע לביתו לפנות ערב הכניס משהו למזכירות )עמד בדלת של
המזכירות(.
בליל שבת כשחזרו כולם מהתהלוכה התחילו לשיר מארש נפוליון מול הספרי' ,ואחרי
מספר שניות )מספרים שאד"ש פתח הדלת מעט וסגרה ו(ניגש לחלון הראשון שליד הדלת,
הרים את התריס ומחא כפים ודפק קלות על החלון ,ולאחר מספר דקות חזר והוריד את
התריס.
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חלוקת כוס של ברכה מוצאי אחרון של פסח תשמ"ה.

באדיבות JEM - living archive

˘"˜ :ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡ ,כשנכנס לתפילה הסתובב לריל"ג ומספרים ששאלו היכן
הרש"ג.
נכנס להתוועדות בשעה  .6:20בתחילת ההתוועדות כששרו מחא כפיו והראה באצבעו
כמ"פ לילד קטן שישיר .לפני סיום ההתוועדות דיבר שכהן יקח עוה"פ ד' כוסות ,אח"כ
הסתובב להרב גוטניק והראה לו לקחת ד' כוסות .ההתוועדות הסתיימה ב ,11:30-ובשעה
 11:50התחיל לחלק כוס של ברכה.
לר' יצחק רייטפארט נתן בקבוק ואמר לו ווען וועסטו שוין ארויסגעבן נאך א ספר
]=מתי כבר תוציא לאור ספר נוסף[ .לר' שלמה זרחי נתן בקבוק באמרו )בחיוך רחב(
להצלחה בשידוכים .לר' שמואל מלמד נתן בקבוק ואמר לו פאר די סטעמפס )בולים( פון
רמב"ם וואס מער סטעמפס מער פרנסה ]=עבור הבולים של הרמב"ם ,ככל שירבו הבולים –
תתרבה הפרנסה[ .ילד שעבר אמר שהוא דור  12מהבעש"ט ,אמר לו אד"ש שהבעש"ט הנהיג
דרך בעבודת ה' שאתה צריך להתנהג בה )?( ,והוא אמר לאד"ש שאחיו אינו מתנהג בדרך זו ,
וענה לו אד"ש שישפיע עליו שיתנהג כראוי .להרב אברהם הכט אמר שלא ישכח לדבר מחר
)בסיום( על משה הספרדי .לבנו של א"א צייטלין מצפת ,ילד כבן שנתיים ,מזג ג"פ בחיוך
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רחב ,ושהילד המשיך ללכת המשיך אד"ש להסתכל עליו .לת' השלוחים למארוקו נתן לכ"א
בקבוק יין ,ושאל היכן עוד  2שלוחים )הם הגיעו לנ .י .לפני פסח  8שלוחים ,אולם  2נסעו
מכאן לפני פסח(.
אחרי קרוב לשלוש שעות הסתיימה החלוקה .מרח מהיין שבתחתית על האף בין העיניים
)ה"פ( וניגב כמ"פ במפית .הורה להרב מנטליק להכריז על הסיום מחר .התחיל לשיר כי
בשמחה .ב 2:45-נסע לביתו.
 :‚Á Â¯Ò‡ ÔÒÈ ‚"Î '‡ ÌÂÈנסע לאוהל .רובם ככולם של אנ"ש והת' נסעו לסיום
הרמב"ם במנהטן .ובמנחה מעריב הי' קהל קטן.
 :ÔÒÈ „"Î '· ÌÂÈיחידות .בסיומה כשיצאו החו"כ נכנס ר"ב גורודצקי ושהה כרבע שעה
)יש לזכור שמדובר בזאל הגדול( ,היו בחורים שהשקיפו מחלונות עזרת נשים אך מיד הגיע
לייבל וגירש את כולם .בסיום הוא עלה עם אד"ש במעלית ,ואד"ש נכנס לחדרו ומיד יצא
למעריב.
 :ÔÒÈ ‰"Î '‚ ÌÂÈמענה בקשר לסיום הרמב"ם לדוברי צרפתית במוצש"ק הבא:
"כמדומה יש במנהעטון קהילה אורטודוקסית דדוברי צרפתית מאורגנת וכו' אזכיר עה"צ
שיהא בהצלחה רבה בכל".
 :ÔÒÈ Â"Î '„ ÌÂÈנסע למקוה ) (11:30בצאתו נתן צדקה והביט לתוך הזאל .לא נסע
לאוהל.
 :ÔÒÈ Á"Î ˜"˘ÚÂ ÌÂÈמענה למארגני סיום הרמב"ם דדוברי צרפתית )במוצש"ק(
ולועדה לדוברי עברית על דו"ח שיעורי תורה מהשבוע האחרון ועל הוספת קוי טלפון
לשיעורים" :נת' ות"ח והזמ"ג בסמיכות וכו' אזכיר עה"צ".
 :¯ÈÈ‡ Á"‰·Ó ÈÈÓ˘ 'Ù ˜"˘ ÌÂÈבאמצע ההתוועדות נתן בקבוק משקה לשאנוביטש
בקשר עם סיום הרמב"ם במוצש"ק של משתתפי השיעור בבהכנ"ס "כתב סופר" בעמפייר
ומזג לכמה מהמתעסקים בזה .ולהת' שלום שריקי לסיום הרמב"ם בצרפתית )ומזג גם להת'
ש .ז .א .אבצן ,ש .ז .בלומנפלד ,וי .ב .גולדמאן( והורה לו להכריז על הסיום ובסוף דבריו
אמר לו שיגיד שזה יהי' בצרפתית ,והוא לא הבין והתחיל להכריז בצרפתית ומיד תיקנוהו,
ואח"כ אמר לו אד"ש שיכריז גם בצרפתית .ונתן בקבוק לר' מנחם גרליצקי עבור סיום ספר
המדע מחר ביום א' ב 770-ומזג לכל המגידי שיעור .וכן נתן בקבוק לר"ד רסקין על החגיגה
דצא"ח בב' אייר ,ומזג לכל הנהלת צא"ח וכל העובדים בצא"ח ובצ"ה ,ההתוועדות הסתיימה
ב.6:05-
 :ÔÒÈ 'Ï '‡ ÌÂÈמענה על הידיעה מהסיום בצרפתית שהתקיים אתמול "בטח יכתוב
בפרטיות ות"ח".
בערך בשעה  9נכנס הרש"ג לאד"ש ושהה עד  ,10ואז התפלל אד"ש מעריב.
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 :¯ÈÈ‡ Á"¯„· '· ÌÂÈמענה לצא"ח על האסיפה שתתקיים הערב אור לב' אייר "אזכיר
עה"צ בל"נ שיהי' בהצלחה רבה" .אחרי מנחה נכנס הרש"ג עם  2אנשים )אנשי עסקים(
לאד"ש ושהו כמה דקות.
על דו"ח מהאסיפה דצא"ח הואיל לﬠנות" :נת' ות"ח ויה"ר שתהא פﬠולה נמשכת וכו'
אזכיר ﬠה"צ".
 :˙¯‡Ù˙·˘ ˙¯‡Ù˙ ,¯ÈÈ‡ '· '‚ ÌÂÈנסﬠ לאוהל.
 :¯ÈÈ‡ '‰ ˜"˘Â ÌÂÈכשחזר מהספרי' לפני הדלק"נ נתן צדקה והביט לתוך המזכירות
ומיד ניגש בנימין ואד"ש הוציא מהכיס הפנימי )בוזעם( את המשקפיים וביקשו לקחתם
לספרי'.
) :¯ÈÈ‡ 'Â Ó"ÂÊ˙ 'Ù ˜"˘ ÌÂÈבשבת התוועדו למﬠלה )בחדר השני שליד הזאל( ,אציין
פרט אחד .ר"ב אלטהויז סיפר שפﬠם )בשנים הראשונות( נכנס אד"ש לזאל וחיפש ספר
מסוים ולא מצאו והוא ניגש לאד"ש ואמר שרוצה לﬠזור לחפש וכו' ואמר לו אד"ש דא איז
ממש ותורתך בתוך מעי  -מ'שלינגט איין די ספרים ]=כאן מתקיים ממש "ותורתך בתוך מעי"
– בולעים ספרים[(.
התקיימה תהלוכה לאיסט סייד .במוצש"ק הזיזו את השעון.
 :¯ÈÈ‡ 'Ê '‡ ÌÂÈהגיע מביתו בשﬠה  10:45וחילק ניקלס לכולם במשך כ 10-דקות.
 :¯ÈÈ‡ 'Á '· ÌÂÈאחרי קריה"ת נכנס ר"ב גורודצקי .בגלל תﬠנית בה"ב התפלל מﬠריב
בגﬠה"ת מוקדם ) ,(8:20דלת גﬠה"ת היתה פחותה.
 :¯ÈÈ‡ 'È '„ ÌÂÈהיום נתקבל מﬠנה על הדו"ח מהתהלוכה לאיסט סייד ועל חזרת דא"ח
מש"ק פ' תזו"מ" :נת' ות"ח והזמ"ג בסמיכות וכו' אזכיר עה"צ".
 :¯ÈÈ‡ ·"È ˜"˘Â ÌÂÈנסﬠ לאוהל בשﬠה  ,3:20וחזר ב) 7:05-חצי שﬠה לפני הדלק"נ(.
בא' מלילות השבוﬠ הי' ר"ח ליבﬠרמן אצל אד"ש מ 7-ﬠד .10
 :¯ÈÈ‡ ‚"È ˜"ÂÁ‡ 'Ù ˜"˘ ÌÂÈבתחילת ההתווﬠדות ניגש בנימין ולחש משהו לאד"ש,
ואד"ש ﬠנה לו מספר מילים בחיוך רחב.
נתן משקה לסיומי רמב"ם :לקרלבך )נ .דז ,(.הת' פוגלמן )מאסטשוסﬠט( למ .קנלסקי
)"ברית אברהם" נ .דז (.ומזג גם לר' ש .א .מינץ ולהת' אברהם קנלסקי ולר' יוסף וינברג ﬠבור
אירופה .ההתווﬠדות הסתימה ב.6:15-
 :È˘ ÁÒÙ ,¯ÈÈ‡ „"È '‡ ÌÂÈנסﬠ לאוהל  3:20חזר ) 8:20חצי שﬠה אחרי השקיﬠה(.
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 :¯ÈÈ‡ Ê"Ë '‚ ÌÂÈבﬠרך בשעה  9בﬠרב נכנס הרש"ג לאד"ש ושהה למﬠלה ממחצית
השﬠה.
 :¯ÓÂ· ‚"Ï ,¯ÈÈ‡ È"Á '‰ ÌÂÈקראו בס"ת`של משיח .אחרי קריה"ת ﬠמד ר' יהושע
קארף בגﬠה"ת ואד"ש נכנס לחדרו והוציא לו כמה דולרים )הוא נוסﬠ לטורונטו ﬠבור מﬠמד(.
מﬠנה ﬠל ההודﬠה שהיום יוצאים ח"י טנקים בחוצות נ .י) .בקשר לח"י שנה למבצﬠ
תפילין( – )הלשון אינו מדויק( :נתקבל ות"ח אזכיר ﬠה"צ שיהא בהצלחה רבה.
נסﬠ לאוהל בשﬠה  3בﬠרך וחזר בשעה ) 7כשﬠה לפני השקיﬠה( ,נכנס למנחה לבוש
זיידנס ]=סירטוק של משי[ ,אחרי מנחה יצא לייבל והודיﬠ שבﬠוד כרבﬠ שﬠה התווﬠדות.
)הטנק שבו נסﬠנו חזר בדיוק אז ,ובאמצﬠ הדרך אמר לנו א' מאנ"ש שנסﬠ במכונית
לידינו שאד"ש מתווﬠד ,כמובן שקצת נבהלנו אולי נגיﬠ באמצﬠ ,אך הספקנו להגיﬠ ממש
דקות ספורות לפני שאד"ש נכנס(.
נכנס לההתווﬠדות ב .7:50-במשך ההתווﬠדות הורה לכמה לומר לחיים .ביניהם לר' צ.
מ .שטיינמץ )המשורר צבי יאיר( בסמנו לו בחיוך שהוא ישן ,לר"ב אלטהויז ,להרב ג .מ.
גרליק על כוס גדולה .ההתווﬠדות הסתיימה ב ,10:15-ומיד התפלל אד"ש מﬠריב )בזאל
הגדול(.
 :¯ÈÈ‡ Ë"È ˜"˘Â ÌÂÈבליל שבת שﬠברה נגנבה הקופה צדקה שליד המזכירות ,והיום
התקינו )ע"י איזגוי הנגר( קופה גדולה )כפול מהקודמת( וחיברוה חזק לקיר.
  

מענה לא' הﬠושה ציורים מﬠניני יהדות תומ"צ וכו'" :נת׳ ות"ח וﬠפמש"נ שונא מתנות
יחי' מצו"ב ארבﬠים  $ברכה אזכיר ﬠה"צ להצלחה .אולי כדאי להוסיף באופן המתאים
"לשמור על הקדושה דהכתובים" לפלא קצת שדוקא הנפוץ במנהג ישראל לא מצאתי כאן
)כותל המﬠרבי ,מזרח וכיו"ב(".
 :¯ÈÈ‡ ‡"Î '‡ ÌÂÈהתפלל מﬠריב מוקדם ) (8:45ונסﬠ לביתו.

38

תשורה משמחת הנישואין של עקיבא וחי' מושקא שיחיו קרמר

·‰"Ó˘˙'‰ ÔÂÈÒ - ¯ÈÈ‡ .„"Ò
 :¯ÈÈ‡ ‚"Î '‚ ÌÂÈבימים אלו אד"ש לא נסﬠ לביתו לפנות ﬠרב ,והתפלל מﬠריב מוקדם
) (8:30בגﬠה"ת ,ונסﬠ לביתו.
 :¯ÈÈ‡ „"Î '„ ÌÂÈכשנסﬠ לביתו לפנות ﬠרב אמר "שלום ﬠליכם" להרב יוסף הכט
מאילת ,ונתן לו ניקל לצדקה .מﬠריב כרגיל.
 :¯ÈÈ‡ ‰"Î '‰ ÌÂÈבקריה"ת ﬠיין בתחלת פ' חיי שרה פכ"ג פסוק ד' ,ובפרשתנו )בהר(
פרק כ"ה פסוק כ"ג )וראה הביאור בפרש"י דש"ק הבא(.
גם היום לא נסﬠ לביתו והתפלל מﬠריב מוקדם בגﬠה"ת.
 :¯ÈÈ‡ Â"Î 'Â ÌÂÈבהגיעו מביתו חילק ניקלס לכולם משך כ 10-דקות.
הנהלת הכולל שאלו האם רצוי להמשיך לﬠבוד ﬠל המ"מ על הרמב"ם ,ואד"ש ענה:
)זהו רק התוכן ,לא בדיוק כלל( הכרח לﬠבוד ﬠל הרמב"ם ,ושלא יפריﬠ לסדרי הלימוד של
הכולל.
על הדו"ח מפﬠולות הטנקיסטים בל"ג בﬠומר הואיל כ"ק אד"ש לענות" :נל' נת' ות"ח
והזמ"ג בסמיכות וכו' אזכיר ﬠה"צ".
לשון הצﬠטל בנוגﬠ להביאור בפרש"י דש"ק:
"ב"ה ﬠש"ק בהו"ב בל"נ  -שלא פירש גרים ותושבים )כה ,כג( ובפרט שפירש בר"פ
ח"ש כג ,ד".
הלך לספרי' ב) 6:40-הדלק"נ  ,(7:47חזר אחרי כמה דקות ,נתן צדקה ואמר "גוט שבת"
להﬠומדים מסביב ,ונכנס לחדרו.
 :¯ÈÈ‡ Í"Ê ·"Â‰· 'Ù ,ÔÂÈÒ Ó"˜˘ ÌÂÈהגיﬠ מהספרי'  ,7:15בכניסתו לתהלים הסיר
גליון הערות הת' דמוריסטאון מﬠל סידור.
בהתוועדות נתן משקה עבור הסיומים ,ואמר שיתן גם לאלו שﬠשו סיום בפאס )מרוקו(
ובקהיר .נתן בקבוק לזירקינד הסופר עבור סיום ס"ת של משה רבינו )מחר יום א' בבורו
פארק(.
מזג לר"מ העכט ואח"כ מזג מעוד בקבוק לבנו הרב יוסף הﬠכט מאילת שאירגן את
הסיום בקהיר ,ונתן גם את הבקבוק השני לאביו )עבור סיום בניו הייוון ובמיניסוטה(.
בקבוק נוסף מסר להﬠושים סיום ברוסית בברייטן ביטש .הר' מﬠנדל רסקין קיבל בקבוק,
ואחרי שמזג לו ,אמר לו שישלח את הבקבוק לאביו למרוקו .נתן בקבוק לר' לייבל שוחאט
הנוסע להיות ראש ישיבה בקאראקס ,ומזג לכל הת' השלוחים הנוסﬠים לשם מחר .וקרא גם
לאביו )של רל"ש( ומזג גם לו וכן מזג לדוברבסקי הנוסﬠ להיות משפיﬠ שם.
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קרא להרב לוי ביסטריצקי מצפת ומזג לו מהגביﬠ באמרו לו איר זייט דאך גﬠווﬠן אין
קהיר ,פארוואס גייט איר ניט צו ]=הלא הייתם בקהיר ,למה אינכם ניגשים[ .ומזג גם לאביו ר'
לייבל באמרו לו והשיב לב אבות ע"י בנים )ושיהי' ג"כ למדן )?(( .אח"כ פנה להרב מרדכי
אשכנזי מכפ"ח והראה לי בידו בתנועה של תמיהה מדוﬠ אינו ניגש ,כשניגש אמר לו ,מ'דארף
אלﬠמﬠן צי רופן? ]=צריך לקרוא לכולם?[ ומזג גם לו מהגביﬠ ,ושאלו אם יש כאן ﬠוד
מישהו שחי' בסיום בקהיר ,ואמר שר"ש גרייזמן הי' ג"כ ,ואמר אד"ש זאל ער צוקומﬠן
]=שיגש[ .וניגש ומזג גם לו מהגביע באמרו לו )זאל זיין ]=יהא[( בהצלחה רבה.
התחיל לנגן "והריקותי לכם ברכה" .ההתווﬠדות הסתיימה ב.6:10-
 :¯ÈÈ‡ Á"Î '‡ ÌÂÈבשﬠה  - 6:20שיחה לנשי ובנות משך כשﬠה.
היום התפלל מﬠריב ב 8:45-בזאל ,לפנ"ז הודיע ר"ד רסקין שמבקשים שכל הבחורים
יתיישבו מיד ללמוד אחרי מﬠריב )כיון שזה אמצﬠ הסדר( והסדר ימשך רבﬠ שﬠה יותר ,ﬠד
.9:45
 :¯ÈÈ‡ Ë"Î '· ÌÂÈנסﬠ לאוהל ב 3:30-וחזר ב .9:30-כשיצא לביתו פנה בחיוך לר' זלמן
יפה ושאלו באם גם אשתו הגיﬠ לכאן.
 :ÔÂÈÒ Á"¯ '‚ ÌÂÈהיום התקיים כנס דצ"ה .מנחה ב .2:15-מﬠריב בזאל בשﬠה .8:45
 :'„ ÌÂÈמעריב כרגיל.
 :'‰ ÌÂÈהתקיים כנס של הכוללים תפארת זקנים לוי יצחק וחכמות נשים .נסע לאוהל ,ב-
 3:45וחזר ) 7:45כחצי שﬠה לפני השקיﬠה(.
אחרי מנחה הודיע שמעריב ב 9:15-ואח"כ התווﬠדות .ההתווﬠדות היתה קצרה )מאמר
ושיחה( .ב"ניﬠ זשוריצי" הראה לאבוחצירה לשרוק ,וﬠשה בתנוﬠות חזקות בידיו הק' וכן
כשנגנו "לכתחילה אריבﬠר" ﬠשה בידו הק' תנוﬠות אדירות .ההתווﬠדות הסתיימה ב.11:15-
 :ÔÂÈÒ '„ ˜"˘Â ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק ניקלס לכולם.
ר' לייבל רסקין הכניס לאד"ש משקה מהסיומים שנﬠרכו במקומות שונים במרוקו,
ואד"ש הוציא לו חזרה בקבוק בכתבו) :הל׳ אינו מדויק כלל( מצורף בקבוק יי"ש השתתפות
בסיומים במדינתו.
 :ÔÂÈÒ '‰ ,¯·„Ó· 'Ù ˜"˘ ÌÂÈבאמצע ההתוועדות נתן בקבוק משקה להת' יוסף
אלפרוביץ עבור סיום בפלטבוש ,ומזג גם לר' צבי מ .שטיינמיץ ,וכן לרש"ז גורארי' עבור
סיום בבהכנ"ס עדת ישראל )לעפערטס עוו .(.ההתוועדות הסתיימה בשעה .6:20
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חלוקת כוס של ברכה מוצאי יום ב' דחג השבועות תשמ"ה.

באדיבות JEM - living archive

 :˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á„ '‡ ÌÂÈכשיצא ללוות את התהלוכה ,משך כמה דקות ירד גשם שוטף.
כשחזרו התחילו לשיר מול הספרי' מארש נאפוליון ,ואד"ש יצא ונשאר לעמוד לפני הדלת
הפנימית )לא כאשתקד שיצא לגמרי החוצה( וסקר את כל הקהל )עמד קהל רב( ומחא כפיו
הק' מספר דקות.
למחרת כשעלה לחדרו אחרי תפילת שחרית פנה להרב חודוקוב באמרו :הרב חודוקוב,
איך קען אייך האבן א פאר מינוט ]=יש לכם כמה דקות בשבילי?[ .ונכנס לאד"ש ומסר
שהתהלוכה היתה בהצלחה ושברוב המקומות עשו סיום על הרמב"ם וחילקו מורה שיעור׳ס
בכל בתי הכנסת )וכשהגיעו לבארא פארק עמדו משפחה תושבי המקום וחילקו מים( .ואד"ש
הי' זייער צופרידן ]=מאוד שבע רצון[ ,ושאל עה"פ אויב מ'האט טאקע געטיילט מורה
שיעור'ס ]=האם אכן חילקו דפי "מורה שיעור"[ בכל בתי הכנסת.
להתוועדות נכנס בשעה  ,8בשיחה הא' דיבר )בסופה( אודות השמחה המיוחדת
שצריכים לשמוח היום .בסיום השיחה התחילו לנגן ושמחת ,ואד"ש עשה תנועות חזקות
בידו הק' וכן בב' ידיו ,וכמובן ששרו וקפצו חזק )משך  20דקות( .בסיום ההתוועדות דיבר
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בחריפות רבה ,נגד העושים ליצנות מהרמב"ם והסיומים ,ושלא יתעסקו עמהם כלל ולא ילכו
לבתי הכנסת שלהם ,כי זהו מקום סכנה כפשוטו ,ואין זה שליחותנו להתווכח עמהם וכו'.
ההתוועדות הסתיימה ב .12:50-חלוקת כוס של ברכה נמשכה כשעתיים )רק לא' מאנ"ש
ראיתי שנתן בקבוק משקה ,ואמר לו בחיוך שלא ימכור את זה לגוי(.
 :˘"‰‚Á Â¯Ò‡ ,ÔÂÈÒ 'Á '‚ ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק ניקלס לכולם .נסע לאוהל.
 :ÔÂÈÒ 'Ë '„ ÌÂÈהערב התקיימה יחידות )היחידויות ארכו כשעה וחצי(.
יהודי מצרפת שאל את אד"ש באם לעבור לגור כאן ,ואד"ש ענה שאין הזמן עתה מתאים
לזה.
˘"˜  :ÔÂÈÒ ·"È ,‡˘ 'Ùבסיום השיחה אודות הרבנים ותפקידם ,מזג משקה לרבנים
מאה"ק .הרבנים :אשכנזי )כפ״ח( ,לוי ביסטריצקי )צפת( ,יוסף הכט )אילת( ,ישעי' הרצל
)כפר תבור( ,דוד חנזין )פ"ת( ,מ .מ .גלוכובסקי )רחובות( ,הלפרין )הגבעה הצרפתית -
ירושלים( ,יקותיאל פרקש )ירושלים( ,ונתן את הבקבוק לר"ד חנזין.
בסיום הורה לנגן האדרת והאמונה הצרפתי ,והתחיל לנגן ר' יוסף מטוסוב ואד"ש הורה
לו לומר לחיים ,וכן הורה לעוד צרפתי.
ההתוועדות הסתיימה בשעה .6:45
במוצש"ק יצא מיד אחרי מעריב  -לפני הבדלה  -ויצא מיד לקדש את הלבנה.
 :ÔÂÈÒ ‚"È '‡ ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק ניקלס לכולם .נסע לאוהל.
כשיצא לביתו דיבר זמן ממושך עם הרב הרשברג מכסיקו) ,דבר ברור לא שמעתי(.
מספרים כי אד"ש שוחח עמו אודות מאמר שכתב באלגעמיינער זשורנאל על הרמב"ם ,ובזה
מזכיר גם על ז׳ מצוות ב"נ .ואמר לו שזה מאמר מקיף ושיתרגמו לאנגלית .כן דיבר אד"ש
ע"ז שברמב"ם מדובר על הנוגע לב"נ לא רק בסיום ,והראה על הרב יוסף הכט מאילת שעמד
שם ואמר להרשברג שהוא הי' ביום ו' העבר בוואשינגטון ונפגש שם עמו השגריר המצרי
)ושוחח עמו על ז' מצוות דב"נ?( .בסוף שאלו וואס מאכט איר אין געזונט ]=מה שלומכם
בנוגע לבריאות[ ,והוסיף שכתוב ברמב"ם שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא ,ולכאורה
הי' צ"ל כתוב מדרכי עבודת ה' ,ואולי יש בזה גירסאות ואם ימצא שיודיע ,וזו טובה לא לב"נ
אלא לי) ...כנ"ל זו שמועה בעלמא ואינו ברור כלל(.
 :ÔÂÈÒ „"È '· ÌÂÈהתפללו מנחה בזאל הגדול ,כיון שהגיע קבוצת גבירים ואסירים
ממיאמי )הגבירים תומכים בפעולותיו של ליפסקר עם האסירים והוא הביאם(.
בזמן האחרון אד"ש לא נוסע לביתו אחה"צ ,ומתפללים מעריב בשעה  ,9והסדר נמשך
עד .9:45
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)במוצש"ק יצא לספרי' כשבידו ה"ג'וייש פרעס"(.
 :ÔÂÈÒ 'Î '‡ ÌÂÈכשהגיע בבוקר חילק ניקלס לכולם משך כ 5-דקות )כיון שעבר קהל
קטן( .נסע לאוהל ב 3:20-וחזר .9:20
בסיום תפילת ערבית פנה להרב סיראט ,רבה הראשי של צרפת ,ושוחח עמו משך זמן
)בעברית( .באמצע השיחה החליף מספר מלים באידיש עם האדמו"ר מזדיטשוב )בארא
פארק( .יחד עם הרב סיראט הגיעו ה'פרעזידענט' של הקהילה הספרדית כאן )המתגורר
במנהטן( ואביו )הם הגיעו עם ר' הירשל חיטריק( .בזמן השיחה עמדו כולם על השולחנות
מסביב ,ובכלל המחזה הי' מרהיב.
  

מפי השמועה:
א' מאנ"ש שאל את אד"ש באם להשתתף בחתונה ויליאמסבורג )או במונורו( ואד"ש
ענה לו שיעיין בשיחת יום ב' דחג השבועות!
ר' י .ב .מנהל "לה גבינה" שאל באם להתעסק במסחר עם סטמערער א' ,ואד"ש ענה לו
שישאל את הרבנים ,הרבנים קראו להנ"ל וחקרוהו וכו' וראו שאינו מהמנגדים וכו' ,והתירו
לשואל להתעסק עמו .כנ"ל כל זה שמועה בעלמא המהלכת ב.770-
כדאי להעתיק מה שנדפס בגליון הע׳ וביאורים דאהלי תורה )גליון לז )רפח( ס"ג( ,שם
כותב א' מאנ"ש מברוקלין:
לפני איזה ימים שאלתי מכ"ק אד"ש :בנוגע סדר הלימוד ברמב"ם ג"פ ליום ,הנה
במחזור הראשון חסרתי כו"כ ימי לימוד ,וכעת הנני לומד כבר במחזור הב' .ושאלתי היא
בנוגע לפרקים שחסרתי במחזור הראשון ,האם יש מקום להשלים אותם .וע"ז הי' מענה כ"ק
אדמו"ר שליט"א :סובב בקו תיבת יש מקום להשלים אותם והוסיף לזה תיבת" :בדיעבד".

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד

43

בס"ד.
בהתוועדות יום ב' דחה"ש דיבר על הבלגאן במזכירות ,שאנשים לא מקבלים תשובות
משך ריבוי זמן ,ואמר ש"מטאר זיך ניט טשעפען מיט מזכירות" ]=אסור "להתעסק" עם
המזכירות[ ,רק זה חסר לי ...אבל לא בסדר שאנשים אינם מקבלים תשובות בזמן ,ואין שום
מקום להנהגה כזו.
 :ÔÂÈÒ ·"Î '‚ ÌÂÈשיחה למסיימות מ ,6:25 – 5:35-בסיומה כשנתן לר"י העכט דולרים
לחלק אמר לו שיכול לחלק גם לאנשים .כשנכנס למעריב נענע בראשו לשלום )כשחיוך נסוך
על פניו( לפרופ' גרין ממניסוטה.
ר' ישראל שמטוב כתב היום לאד"ש על המשפט שלו שאמור להסתיים בימים אלו וזכה
למענה :אזכיר עה"צ יום ג' שהוכפל בו כי טוב.
· ˜"˘ ÏÈÏהתקיימה סעודת הודאה בביתו של ר' ישראל שמטוב אחרי שזכה היום
במשפט.
 :ÊÂÓ˙ Á"‰·Ó ÁÏ˘ 'Ù ÔÂÈÒ Â"Î ˜"˘ ÌÂÈבתחילת ההתוועדות הורה להרב קרול
)ממושב חמד( לומר לחיים ,ואח"כ באמצע ההתוועדות הורה לו עוה"פ ,וכן הורה לר'
אברהם רוטנברג מב"ב ,ולעוד א' מאנגלי' העוזר לברנובר .ההתוועדות הסתיימה ) .5:15זמן
רב לא הסתיימה ההתוועדות בשעה כה מוקדמת(.
 :ÔÂÈÒ Í"Ê '‡ ÌÂÈכשהגיע בבוקר חילק "ניקלס" לכולם ,כשעבר ר' ישראל שמטוב אמר
לו "מזל טוב" בחיוך רחב )על שזכה במשפט כנ"ל(.
כ"ק אד"ש התעניין כמה מ"מ חדשים )על הרמב"ם( נוספו ע"י חברי הכולל )לאחר
שיצא חוברת מילואים בניסן(.
ב 6:30-לערך נכנס הרח"ל לאד"ש ושהה עד .11:10
ליל יום הבהיר כ"ח סיון יום בוא כ"ק אד"ש לארה"ב ,שנכנס למעריב שרו את הניגן של
ר"ח כסלו וסימן בידו הק' גם אחרי שנכנס לזאל .לפני קדיש שאחרי משניות ניגש לשלחן
העומד בצפון )שלידו עומד הרב חודקוב( ונטל משם רמב"ם ח"א )הוצאת וגשל מסעט של 2
כרכים( וחזר למקומו ודיפדף בו בכו"כ מקומות מתחילת הספר לסופו )עיין לרגע בציורים
שעל הל' קידוה"ח(.
 :ÔÂÈÒ Á"Î ¯È‰·‰ ÌÂÈ '· ÌÂÈבקריה"ת סגר את החומש לפני שעלה לתורה .כשנכנס
למנחה שרו כאתמול וסימן בידו הק' כמ"פ אחרי שנכנס לזאל .לפני מעריב שרו ולא סימן
בידו) .מוצאי כ"ח סיון(...
 :Á"¯Ú ÔÂÈÒ Ë"Î '‚ ÌÂÈנסע לאוהל  3:15חזר .9:20
 :ÊÂÓ˙ Á"¯„‡ '„ ÌÂÈכל משך זמן קריה"ת עיין )בפרשתנו( בקאפ' :יח ,יח-יט )רש"י?(.
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ר' פסח שפערלין קיבל היום מענה לנסוע לשליחות לניו הייווען )אגב ,שמעתי שר' ב.
שאל את הסכמת אד"ש לנסוע לשליחות למקום מסוים )כמדומני בפלארידה( ,ואד"ש ענה
שאינו שולח למקומות שיש מנגדים ,וכנ"ל שזהו בגדר ˘ ‰ÚÂÓבעלמא(.
 :ÊÂÓ˙ Á"¯„· '‰ ÌÂÈלערך ב 8-בערב נכנסו לכ"ק אד"ש הרב מ .מענטליק הרב חודקוב
רש"ז גורארי' ר"ב גורודצקי ר"נ מינדל ר"ד רסקין רמ"פ כץ ושהו כ 15-דקות ,כשיצאו נכסו
לחדר של הרב חודקוב) ,ואומרים שבהתוועדות י"ב תמוז ידעו על מה דובר (...אחריהם נכנס
הרש"ג )מעריב בזמן(.
˘" :ÊÂÓ˙ '‚ Á¯˜ Ùבסוף פסוד"ז ותחילת ברכות ק"ש עיין בתהלים )המונח על
הסטענדער( ,בכל חזרת הש"ץ דמוסף עיין בחומש.
בהתוועדות נתן משקה לשליח ר' נתן גורארי' מבופולו עבור קבוצת אורחים שהביא
ומזג גם לר' הרשל גרינברג ולאביו רש"ז גורארי' .בסיום ההתוועדות נתן משקה לר"מ
טעלישעבסקי הנוסע לאסטרלי' ומזג גם לאביו ובירכו שיהי' לו נחת מצאצאיו ואריכות ימים
ושנים טובות .ההתוועדות נגמרה בשעה .5:05
 :ÊÂÓ˙ '„ '‡ ÌÂÈנסע לאוהל  3:20חזר .9:50
 :ÊÂÓ˙ '‰ '· ÌÂÈב 8:45-נכנס הרש"ג לאד"ש ושהה עד  ,10:35אח"כ מעריב .נסע
לביתו .11:10
 :ÊÂÓ˙ 'Â '‚ ÌÂÈבשעה  4נכנס הר"ר שמחה עלברג לגעה"ת ושהה קרוב לשעתיים )הוא
הביא את ספרו שלמי שמחה וחוברת "הפרדס"(.
 :ÊÂÓ˙ 'Ê '„ ÌÂÈבבוקר היתה המולה רבה ליד  770כיון שהיום נוסעים לקעמפ גן
ישראל ,כשהגיע אד"ש בדרכו ל 770-העיף כמה מבטים על הנעשה ,בכניסה ל 770-הושיט
ילד את ידו לאד"ש ואד"ש לחצה והניעה בעוז.
ב 8:45-נכנס הרש"ג ושהה עד  ,10:40אח"כ מעריב .נסע לביתו ב.11-
 :ÊÂÓ˙ 'Á '‰ ÌÂÈהת' י .י .סגל הודיע לאד"ש שמתכונן לעשות סיום הרמב"ם בחתונתו
בשבוע הבא ,וענה אד"ש :יהא בשעטו"צ ,וכן צירף חוברת של צילום של התחלת וסיום
הרמב"ם שיחלק בחתונה וענה ע"ז אד"ש :נת' ת"ח ות"ח.
 :ÊÂÓ˙ 'Ë 'Â ÌÂÈמענה להועדה לדוברי עברית על חגיגת יב-יג תמוז וסיום הרמב"ם
שמתכוננים לערוך בקוינס" :נת' ות"ח ודבר בעתו  -בסמיכת ליב-יג תמוז אזכיר עה"צ".
בליל ש"ק בקבלת שבת עיין בפרקי אבות.
·˘" ÊÂÓ˙ 'È ˙˜Á Ùהסתיימה ההתוועדות ב.4:30-
 :ÊÂÓ˙ ‡"È '‡ ÌÂÈהיום הכנסנו לאד"ש הדו"ח על התהלוכה דחה"ש ומיד נתקבל
המענה "נת' ות"ח ודבר בעתו בסמיכות לימי הגאולה יב-יג תמוז אזכיר עה"צ".
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כשנכנס למעריב שרו וסימן בידו הק' .בסיום קדיש בתרא התכופף והרים בדיל סגרי'
מהריצפה .יצא לקדוש לבנה והלך עד לפני הפינה דא .פ .וקינגסטון )פתח .(788
 :ÊÂÓ˙ ·"È ‰ÏÂ‡‚‰ ‚Á '· ÌÂÈבהתוועדות אחרי שיחה א' ניגש הרב יאלס ומסר פתק
לאד"ש ,אד"ש קרא את הפתק והניחו בסוף הסידור אחרי המאמר ניגש ר"ש עלברג ושוחח
מס' דקות עם אד"ש .בסיום הורה לשרוק ,לא לקח אתו את חבילת המגבית )ולקח את זה
ליבל( .ההתוועדות הסתיימה סמוך ל ,1:30-אח"כ נכנס ד"ר ויס לאד"ש ושהה קרוב לשעה.
 ÊÂÓ˙ ‚"È ‰ÏÂ‡‚‰ ‚Á '‚ ÌÂÈבבוקר חילק ניקלס לכולם ,כשעבר ר' ישראל זאייאנץ
שאלו אד"ש באם היו כבר התנאים של בתו וענה שהיו בערב ובירכו שיהי' בשעטומו"צ.
כשחזר מהמקוה ויצא מהמכונית נפל מטבע לתוך המכונית והתכופף להרימו .נסע
לאוהל  2:45וחזר ב .8:45-כשנסע לביתו התעניין אצל ר' יודל קרינסקי מדוע לא מתוועדים,
וכשחזר סיפר זאת וכמובן שמיד התיישבו להתוועד )לפנות בוקר התוועד הרג"מ גרליק
וכמובן שהיו גילוים וכו'(.
 :ÊÂÓ˙ „"È '„ ÌÂÈהיום כתבו מעל הדלת של " 770בית אגודת חסידי חב"ד אהל יוסף
יצחק ליובאוויטש"
אחרי מנחה נכנס לאד"ש ראש הישיבה רי"י פיקארסקי ,אד"ש דיבר עמו בגעה"ת ,אחרי
שיצא ,פתח אד"ש את הדלת וקרא לו חזרה ויצא כעבור כמה רגעים .הוא שהה כ 15-דקות
)הוא נסע לאה"ק(.
ב 8:10-נכנס לזאל ליחידות ביציאתו מחדרו בירך חו"כ שעתה התקיימה חופתם ונתן
צדקה .בתום היחידות של הקבוצה הראשונה עצר אד"ש א' ושאלו :אתה הילדסהיים וענה
כן .ואד"ש אמר לו שמרוצה שח"כ א .ורדיגר פרש מהקואליצי'ה ,וכשלא הבין הוסיף אד"ש:
מה ,כבודו לא יודע? )שהנ"ל פרש( ,והוסיף ,הלואי שאחרים ילמדו ממנו )לא מדויק כלל,
והודפס בעיתון כפ"ח מס' ] .(200הנ"ל מעורכי עיתון שערים ומשמש בתפקיד במרכז פא"י[.
בסיום היחידות אחר שיצאו כולם ניגש ר' יהושע קארף ודיבר עם אד"ש מס' דקות.
 :"‡˙ÂÓÏ˘‡· ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜" ÊÂÓ˙ Â"Ë '‰ ÌÂÈלקריה"ת הכינו סטענדער – קופסה
חדשה מרופדת בצדדים ומעתה מניחים את זה בכל תפילה וכן את הכסא ועל הסטענדער
פרוסה מפה )עיין במסגרת(.
לייבל יצא בשעה  11ואמר שאד"ש ביקש שכולם יגשו לקבל ניקלס לצדקה! חילק כ15-
דקות ,נכנס לחדרו לזמן מה ומיד נסע למקוה .בצהרים אמר לייבל לאביו של החתן מ"מ
מוסקוביץ )שהתחתן אתמול( שהרבי רוצה לדעת לפני נסיעתו לאוהל באם יכולים לערוך
שבע ברכות ב .770-ואכן התקיים שבע ברכות )אולי מפני ההתוועדות דהערב(.
נסע לאוהל ב) 2:25-מוקדם( חזר ב .8:10-לפני מנחה לייבל הודיע שאחרי התפילה
תתקיים "א קורצע פארברענגען" ]=התוועדות קצרה[ .נכנס למנחה לבוש זיידנס ]=סירטוק
של משי[ .לא התיישב בחזרת הש"ץ זו רק נשאר לעמוד.
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מקומו של הרבי בזאל הקטן
עד הסתלקות הרבנית ע"ה בכ"ב שבט תשמ"ח הרבי התפלל בימות החול
מנחה ומעריב בזאל הקטן למעלה ,ונכנס לשם לקריה"ת בימי הקריאה )ב' וה'
ר"ח תע"צ(.
עד אז בימות החול במנחה ומעריב הרבי ישב על ספסל )שבשנים
האחרונות היה כבר מרופד( ופניו לקהל והסידור פשוט היה מונח על השולחן.
וכידוע בחזרת הש"ץ דמנחה ישב כשפניו לקהל ועקב בסידור אחרי חזרת
הש"ץ  .ÂÁˆÓ ÏÚ Â„È˘Îובתפילת שמו"ע הרבי היה מחזיק את הסידור בידו.
השולחן היה שולחן פשוט רק חלקו העליון "הדף" היה יפה יותר ונעשה
ע"י ר' יענקל ליפסקר ז"ל )העלטער זיידע של הכלה תחי'( מחלקיקי עץ כמו
הארון קודש ובמשך היום פרסו עליו ניילון קשיח שלא יתלכלך ,מכיון
שהבחורים ישבו ולמדו גם על שלחן זה ]עיין בשיחת ש"פ לך לך תשמ"ב[
ולפני שהרבי נכנס לתפילה היו מסירים את הניילון מהשלחן .לקריה"ת היו
מניחים על השולחן מעין סטנדר קטן )שגם נעשה ע"י הנ"ל( בקצה השולחן
והרבי עמד לידו כשפניו לכיוון הארון קודש והקהל .לפני שהרבי נכנס היו
הזוכים בגורל מניחים על הסטנדר חומש ותהלים עבור הרבי )גורל זה היה קיים
עד הסתלקות הרבנית ע"ה(.
ובט"ו תמוז תשמ"ה הציבו לקריה"ת סטנדר חדש גדול ומרופד כנ"ל גם
את זה הציבו על השולחן כך כמקודם כשהרבי פניו כבעבר לכיוון הארון קודש
והקהל .אך במנחה ומעריב וכן מיום זה והלאה הציבו סטנדר זה על השלחן
)עשו חורים על השלחן והוא "התלבש" בהם( לכיוון מזרח והציבו את כסאו
של הרבי ומאז הרבי ישב בתפילות כשפניו למזרח ולא לקהל.
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באמצע חזרת הש"ץ הסתובב והביט זמן מה לצד ימין וסימן בכתפיו לאות תמיהה )‡ÈÏÂ
מצד שהש"ץ במנין שבחדר השני אמר אז קדיש בקול רם שנשמע ביותר בזאל( .אחרי
התפילה נכנסו אגוח"ח והרבי נתן להם קונטרס יב-יג תמוז תרפ"ז שהודפס ז"ע) .הרב
מענטליק לא הי' כיון שהי' בקצירת חיטים לשמורה עבור הרבי והגיע באמצע ההתוועדות(.
ב 5) 8:40-דקות אחרי מנחה( נכנס להתוועדות )כ 10-דקות אחרי השקיעה( בתוך
הסידור מונח קונטרס הנ"ל שהודפס היום כהוראת הרבי .כשהתיישב הוציאו מהסידור והניחו
לפניו .ציוה לנגן ניגונים מכל הנשיאים )ניגנו ג' תנועות ,הקאפעליא דאדמוהא"צ ,ימין ה',
לכתחילה אריבער ,הכנה ,הבינוני )ר' יואל התחיל אתה בחרתנו אך הרבי התחיל מיד
בשיחה(( .השיחה בענין הספרים היתה פשוט מורא'דיק )ובפרט בהמשך ליחידות דאתמול
וההתוועדות די"ב תמוז( ,כן דיבר בענין בניה ופיתוח השכונה ושאגו"ח יעשו אסיפה דחופה
ויעסקו בזה כפי שכבר דובר איתם בזה )נדפסה בפ"ע ההשמטה משיחה זו( ,בסיום
ההתוועודת הכניס הקונטרס הנ"ל לסידור וניגש להתפלל מעריב .ההתוועדות )"הקצרה"(
הסתיימה ב .11:45-ביציאתו לביתו אמר לרבב"א :ווען וועט זיך אנהייבן בא דיר א הזזה
]=מתי תתחיל אצלך הזזה[ )לא מדויק(.
ב 770-התוועדו עד אור הבוקר.
˘˜" :ÊÂÓ˙ Ê"È ˜Ï· Ùאחרי שיחה א' שרו חזק מאוד משך זמן רב )כחצי שעה( .והרבי
סימן בידו הק' ,לפתע התרומם מעט והביט למטה על ר' יוסף נימויטין והראה בב' ידיו לסימן
תמיהה )על שלא אמר לחיים( ,הורה לר' משה וישצקי לומר לחיים ,בסיום אמר שיחה בענין
הספרים וכו' .ההתוועדות הסתיימה קרוב ל.7-
 :ÊÂÓ˙ È"Á ,˙ÈÚ˙ '‡ ÌÂÈכשנסע לביתו בערב שרו ולא סימן בידו )בימים הבאים כבר
לא שרו(.
 :Ú" ˆ"ÈÈ¯‰Ó ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î„ Ó"È¯·‰ ÌÂÈ ÊÂÓ˙ Ë"È '· ÌÂÈאחרי קריה"ת נכנסו
לגעה"ת מספר גבירים )העוזרים לפעילות חב"ד( והרבי דיבר עמהם מס' דקות .עמהם נכנסו
מס' שלוחים שהביאום.
נסע לאוהל ,אחה"צ התקיים בזאל הגדול "שבע ברכות" ו"פדיון הבן" והתוועדו
)כהוראת הרבי( עד שהרבי חזר מהאוהל ב.9:30 -
 :ÊÂÓ˙ 'Î '‚ ÌÂÈבחזרת הש"ץ דמנחה עמד שעון על הסטענדער .בשעה  8נכנס הרש"ג
ושהה עד ) 9:35אח"כ עלו אליו אגוח"ח(.
הערב טילפן הריל"ג להרב העלער ראש הכולל והודיע שתל' הכולל ימשיכו ללמוד
במקומם.
 :ÊÂÓ˙ ‡"Î '„ ÌÂÈב 6:30-בערך נכנס הרח"ל )זמן קצר אחרי שנכנס יצא ועלה למעלה
והוציא איזה ספר ונכנס חזרה( ושהה עד  ,11:10ומיד הרבי יצא למעריב.
 :ÊÂÓ˙ ·"Î '‰ ÌÂÈבחזרת הש"ץ מנחה עמד.

48

תשורה משמחת הנישואין של עקיבא וחי' מושקא שיחיו קרמר

תמונה של כותב היומן בהתוועדות ,עומד מאחורי הרש"ג.

הלילה כתבו על בנין הכולל בניוניאן סט" .מחנה ישראל אהל יי"צ ליובאוויטש"
)שמעתי שהי' הוראה שזה יהי' בחשאי )שהולכים לכתוב( עד התחלת הכתיבה(.
˘˜" :‡"Ó Á"‰·Ó ÊÂÓ˙ „"Î ÒÁÙ Ùלפני ההתוועדות השתולל א' ותפסוהו וכו'
ובדיוק הרבי נכנס ועשה בידו לסימן תמיהה וכו' .השיחה האחרונה )בענין הספרים( ארכה
כשעה וחצי ,ישב שעון על הכיסא שבידו האחת )תחילה הימנית ואח"כ השמאלית( עושה
תנועות של הסברה וכו' ,ובכלל דיבר מאוד בשקט )יו"ל הנחה פרטית( .ההתוועדות הסתיימה
בשעה שמונה! בסיום ניגש בערל יוניק ואמר לחיים וביקש ברכה עבור חנה אשת הרש"ג,
ושאל איך להודיע לרש"ג ,ענה הרבי שיודיעו לו אחרי הבדלה ושיהי' נוכח רופא.
 :ÊÂÓ˙ ‰"Î '‡ ÌÂÈבבוקר חילק ניקלס לכולם .נסע לאוהל .עד יום רביעי נסע רק
במכונית של בנימין )השחורה( הרכב השני )כנראה( בתיקון.
 :ÊÂÓ˙ Í"Ê '‚ ÌÂÈאחרי מעריב נכנס הרש"ג לרבי ושהה כ 15-דקות )עמו נכנס ש .יוניק
ויצא אחרי  2דקות(.
אתמול בערב התקיימה אסיפה בזאל עם הבחורים ,דיברו הר"ר דוד רסקין הרש"ז
גורארי' ר' יואל והרב מענטליק .בקיצור ,הם כולם דיברו נגד טרור וכו'.
 :ÊÂÓ˙ Á"Î '„ ÌÂÈנסע לאוהל  3:45בערך וחזר ב.9-

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד
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 Á"¯Ú ÊÂÓ˙ Ë"Î '‰ ÌÂÈב 10:45-נכנס המזכיר ר' בנימין קליין לזאל והודיע שלא יחכו
בקריה"ת כיון שהרבי יגיע מאוחר ,ואמנם קראו אך כעבור  10דקות הרבי הגיע והי' קריה"ת
בזאל.
נסע למקוה  .1:50נסע לאהל ב 4-וחזר ב.9-
הריל"ג הודיע היום ,שבשבת לא תהי' התוועדות )ואפשר לנסוע לקאנטרי(.
 :‡"Ó Á"¯ 'Â ÌÂÈבערך ב 3-נכנס הרש"ג לרבי ושהה כמה דקות.
˘˜" :Ó"ÂËÓ Ùהקהל קטן ביותר ,מפטיר הי' מאוד בלחש וממש הי' קשה לשמוע אף
להעומדים מקרוב )כיון שהרבי מצונן(.
 :‡"Ó '‚ '‡ ÌÂÈבבוקר חילק ניקלס לכולם כ 10-דקות .ברך נוסע בנסיעה טובה
הצלחה ונחת .נסע לאוהל  4:05חזר ב.9-
 :‡"Ó '‰ '‚ ÌÂÈנסע לאוהל  ,2:30נתן למאמן כדורסל כמה מטבעות והראה לו בחיוך
שיתנם לצדקה .חזר ב ,8:45-אחרי מעריב נכנס הרש"ג ושהה עד ) 9:50כ 40-דקות( .כשיצא
הרבי לביתו אחר ירידתו במדרגות הסתובב ואמר לר' אברהמ'ל שם טוב מזל טוב )נולד לו
נכד בן לבנו אליעזר ,שליח באורגוויי(.
 :‡"Ó 'Â '„ ÌÂÈבחזרת הש"ץ מנחה עמד.
 :‡"Ó 'Á 'Â ÌÂÈכשהגיע נכנס מיד לחדרו ,והריל"ג יצא ואמר שהרבי לא יצא לחלק
צדקה ,אך כעבור מספר רגעים יצא ונתן צדקה )אף אחד לא הי' בפרוזדור( והביט לתוך הזאל
ולתוך המסדרון ונכנס לחדרו .דאס איז געווען א מחזה!
בליל ש"ק נכנס מוקדם למעריב ) ,8:45כ 15-דקות אחרי שקיעה( לא ישב אחרי "קבלת
שבת" ,בסיום התפילה הכניס ידו לכיס השמאלי של המכנסים )כשקצה הסירטוק מקופל(
ועמד כך גם כשהסתובב לפני הקדיש שאחרי משניות ויצא כך מבהכנ"ס )במהירות( .אח"כ
הגיע ד"ר פעלדמאן )ובגעה"ת עמדו לייבל ובנימין( ודפקו על הדלת והרבי לא פתח ,וכשיצא
מחדרו ניגש הד"ר ושאל אויב דער רבי פילט ניט גוט ]=האם הרבי אינו חש בטוב[ ,וענה,
שבת ניט פילן גוט?! ]=בשבת לא להרגיש טוב?![ ,ושאל הד"ר אויב מ'קען מאכן דעם
רבי'ן גרינגער ]=האם ניתן להקל על הרבי[ ,וענה ,וילסט מיר מאכן גרינגער זאג מיר גוט
שבת ]=באם הנך רוצה להקל עלי – אמור לי "שבת שלום"[ .והראה על בנימין ולייבל
באמרו דאס איז דיין באנדע ]=זוהי ה"חבורה" שלך[.
)כהנ"ל  .„·Ï· ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓדא"ג שמעתי שהד"ר דיבר עם הרבי גם באמצע השבוע,
ופ"א אמר לו הרבי אז ער דארף טרינקען טי'י ]=שהוא צריך לשתות תה[ ,ופ"א אמר
שהשיעול הוא מנערוון ]=מערכת העצבים[ )מפרשת הספרים( ,ומספרים ,כמדומני בשם
המזכיר רנ"מ ,שלרבי הי' קשה הדיבור(.
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˘˜" :‡"Ó 'Ë ÔÂÊÁ ˙·˘ ÌÈ¯·„ Ùהגיע בבוקר ב 6:45-והת' ש .נמירובסקי פתח הדלת
)של  (770ואמר לו :א דאנק ]=תודה[) .לקריה"ת קוראים עד "שני" .(Ê"ÈÙÏ ˜ÂÒÙ „Ú ‡ÏÂ
מפטיר מאוד בשקט .לא היה התוועדות ,ב 7-הלך עוה"פ לספרי' וחזר .7:55
נכנס למעריב כ 10-דקות אחרי יציאת השבת ,אחרי מעריב ניגש המזכיר רב"ק עם שני
נרות והרבי בירך בורא מאורי האש .בסיום הקדישים נשאר לחכות עד שיכריזו זמן תפילת
שחרית.
 :‰Á„ ˙ÈÚ˙ ‡"Ó 'È '‡ ÌÂÈבחזרת הש"ץ שחרית פנה למזכיר רב"ק )יש לו יא"צ
היום והתפלל לפני התיבה( והראה לסימן שיאמר "ברכת כהנים" .שמעו המפטיר דשחרית
ומנחה אך בקול שמאוד ניכר ההצטננות .הנעלי בד אינם קרועות אלא שלמות ואיתם נוסע
לאחרונה לאוהל .הבדיל על הכוס י .מ .קוזומינסקי והתחיל לשתות והרבי סימן שילד ישתה
אך הוא הספיק לשתות את הכל .אח"כ אמר ליבל שזה הי' הוראת שעה )כיון שכבר ליל י"א(
וכן הענין דברכת כהנים שחרית .לקידוש לבנה צעד עד ) 788א .פ .קינגסטון( ,מסביב העמידו
שולחנות ,אמר "שלום עליכם" לריל"ג ר' מאיר הארלינג ולהרב חודקוב.
 :‡"Ó ‚"È '„ ÌÂÈכשנכנס למעריב נענע בראשו בחיוך לדוד מינץ )מנהל "טאפודי"(
כשיצא לביתו החליף עמו מס' מילים.
היום קיבל הת' יעקב שמולביץ ]ז"ל[ מענה לנסיעה לשליחות לבית שאן" :אזכיר עה"צ
שיהא בשעטומ"צ ובהרחבה בגשמיות וברוחניות".
 :‡"Ó „"È '‰ ÌÂÈב"ה בברכות דקריה"ת שמענו את קולו הק' ברור.
אחרי מנחה החליף מס' מילים )בפנים מאירות( עם הרב דוד הולנדר:‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ ,
אמר לו שכיון שחזר עתה מא"י דארף ער זיין צוויי מאל פרימער ]=צריך הוא פי שתיים ירא-
שמים[ ,והוא רב וצריך לקיים מ"ש בגמ' 6בהנ"ל.
ברך את ר' משה פרידמן הנוסע לשליחות לארגנטינה :פארט געזונערהייט און ס'זאל זיין
בהצלחה ]=סעו לשלום ויהא בהצלחה[.
הסתפר לפני מעריב.
חשבו שיהי' התוועדות אך לא היה.
 :‡"Ó Â"Ë È˘È˘ ÌÂÈב 11:30-יצא למקוה הלך אמצע השביל וחזר לרגע לחדרו .נסע
לאוהל  2:15חזר ) 7:25הדל"נ .(7:50

6

כתובות ע"ה ע"א.
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התוועדות י"א ניסן תשמ"ה.
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בגיליון הערו"ת דמאריסטון דשבוע זה )תכ"ז( הודפס מענה לאחד שקיבל ע"ע הוצאות
ההדפסה דהער"ת למשך שנה" :וגדול הזכות וכו' אזכיר עה"צ".
)מספרים שהרבנית תחי' אמרה לבערל יוניק שבשבת ישמרו טוב )על הספרים וכו'(,
ושמרו בשבת גם על הספרי' ,שאד"ש שוהה בה בשבת ,אך זה שמועה בעלמא(.
˘·˙  :‡"Ó Ê"Ë ÂÓÁ ˙·˘ ÔÁ˙‡Â ˙˘¯Ùשבת זו היא שבת "ירחי כלה" בקרית גן
ישראל ובכלל בשבת היה קהל די קטן שלא כרגיל כי הרבה נסעו לגן ישראל או לקאנטרי
)במיוחד שבשבת שעברה שבת חזון ת"ב לא היה התוועדות וכן בליל ט"ו באב לא היה
התוועדות וחשבו שגם השבת לא יהיה( כשהרבי נכנס לשחרית הודיע על התוועדות,
כפי שהיה הנוהג אז שכשנכנס לתפילת שחרית בדרך למקומו היה מסמן בראשו
הקדוש למזכיר הריל"ג בניע ראש לסימן שיהיה התוועדות ,וכולם היו עומדים
מסביב בדריכות לראות אם יסמן בראשו או לא.
ממש כמה דקות לפני שהרבי נכנס להתוועדות סידרו שכולם ישבו בחלק המערבי של
בהכנ"ס )ועמדו עד העמודים השניים שבאמצע הזאל( כיון שהיה רק קהל קטן כנ"ל ושהרבי
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לא יצטרך להתאמץ לדבר בקול ,לנו הבחורים הישראלים זה היה פעם ראשונה ויחידה
שהיינו בהתוועדות כזו כשהרבי יושב די סמוך לפירמידה שבצד מערב כשמאחורי הרבי
החלונות שהיו בסוף ביהכנ"ס ,ההרגשה היתה מאוד מיוחדת ומאוד "היימיש".
נתן משקה לר' יוסף נימויטין שי' עבור המלוה מלכה ב"ירכי כלה" בקרית גן ישראל .ר'
יוסף אמר לרבי שיבקש שם )במל"מ( שהרלוי"צ יבקש )עבור בנו( אז דער רבי זאל זיין
געזונט ]=שהרבי יהיה בריא[ וענה הרבי בתוך כלל ישראל .ההתוועדות הסתיימה .5:05
במוצש"ק יצא לייבל ואמר שיהיו אוטובוסים שמי שירצה יוכל לנסוע לגן ישראל
)לפועל לא היו(.
 :‡"Ó È"Á '· ÌÂÈאחרי מנחה נכנסו חברי אגוח"ח ור' אברהמ'ל שם טוב ור' יודל
קרינסקי ושהו כ 25-דק' )שמעתי ששניהם נכנסו לאגודת ח"ח וכן רי"י העכט ור"מ הערסון(.
ומספרים שזה הי' בענין השכונה.
 :ˆ"ÈÂÏ¯‚‰ Ë'ÈÈˆ¯‡È ‡"Ó 'Î '„ ÌÂÈביה"ר ..שיבנה בהמ"ק דפק על הסטענדער ושרו
)כורע בקדיש ז"פ .רבא ,ויקרב משיחה ,בעלמא ,יש"ר וכו' ,יתברך ..ויתנשא ,דקודשא ב"ה,
ואמרו אמן(.
למנחה הגיעו קבוצת ילדים מ"דעי קעמפ אהלי תורה" ושרו 'מודים' ו'עלינו' וב'אל
תירא' דפק כו"כ פעמים בידו הק' .נפ"א אמר בע"פ .אחרי מנחה נשאר לחכות וכשלא הבינו
אמר שיכריזו זמן תפילת מעריב.
נכנס להתוועדות עם הספר לקוטי לוי"צ לזהר )בראשית( שהודפס עתה )וכשדיבר ע"ז
בשיחה האחרונה הקריב את הספר אליו( .אחרי שיחה א' פנה להר"פ הירשפרונג ושוחח עמו.
אחרי שיחה ב' ניגש השליח ר' משה פלר עם הסנטור רודי בשוביץ ושוחח עם הרבי .בסיום
פנה עוה"פ להרב הירשפרונג ושוחח עמו.
 :‡"Ó ‡"Î '‰ ÌÂÈכשיצא למקוה באמצע השביל הסתובב ושאל :אוו איז ]=איפה
הוא[ ליבל ,ומיד קראו לו מהמזכירות ושוחח עם הרבי מס' רגעים.
נסע לאוהל  3:55וחזר ) 8:05זמן השקיעה(.
 :‡"Ó ·"Î ˜"˘ÚÂ ÌÂÈלשון הצעטיל בקשר להרש"י דש"ק" :יו"ד ,ז שרש"י  ÛÈÒÂÓעל
ויק"ר וירוש' תיבת כיום – ב"פ".
˘˜" :‡"Ó ‚"Î ÏÂÏ‡ Á"‰·Ó ·˜Ú Ùהגיע מהספריה ל 770-ב 6:30-לערך ,דלת 770
היתה נעולה ודפק וכשלא נפתחה נכנס דרך אחת הדלתות למטה )ליד הטלפונים שבצד
מערב(.
בחזרת הש"ץ מוסף עמד ,עיין בחוברת הערות התמימים.
בהתוועדות אחר שיחה ג' ששרו האדרת והאמונה הצרפתי )כמדובר בהשיחה( נופף
בידו הק' בתנועות נמרצות .ההתוועדות הסתיימה ב.4:50-
חלוקת כוס של ברכה מוצאי יום ב' דשבועות תשמ"ה

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד

חלוקת כוס של ברכה מוצאי אחרון של פסח תשמ"ה.
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 :‡"Ó „"Î '‡ ÌÂÈבבוקר חילק ניקלס לכולם משך כ 13-דקות.
נכנס למעריב בפתאומיות ) (8:55כמובן שנהי' בלאגן והרבי עמד כמה רגעים עד
שסידרו את השולחן )אך את הנילון מהשולחן הסירו אחרי שהרבי כבר הניח את הסידור ,וכן
הזיזו את השולחן לכיוון ארון הקודש כדי שהדלת תסגר( ,כמובן שלא הי' סטענדער וכסא,
וישב על הספסל )כבעבר הלא רחוק] ...עיין לעיל ט"ו תמוז[( .כשיצא לביתו לפני שנכנס
למכונית פנה להילדים גליצשטיין מאילת וסימן בידו שיתחילו לשיר.
 :‡"Ó ‰"Î '· ÌÂÈהיום התחילו לצבוע בזאל הקטן ,וממנחה ואילך מתפללים בזאל
הגדול .ב 6:40-נכנס הרח"ל ושהה עד  .11:05אחרי מעריב כשהתחיל לצאת מהזאל התחיל
לשיר "שיבנה" ונופף בידו הק' בתנועות אדירות.
 :‡"Ó Â"Î '‚ ÌÂÈהתקיים כינוס של הכוללים תפארת זקנים לוי"צ וחכמות נשים ,ירד
למנחה עם חומש )וטופס ה"פרוגראם" ]=תוכניה[ של הכנס(.
אחרי התפילה אמר שיחה ,ואחרי חלוקת דולרים למארגנים  ÛÙÂÎאת המיקרופון שעמד
ליד הקיר וברך בכוח"ט וכו'.

54

תשורה משמחת הנישואין של עקיבא וחי' מושקא שיחיו קרמר

מהיום מעריב ב .8:30במעריב דיום ד' התפללו כבר בזאל הקטן )שגמרו לצובעו(.
כשיצא לביתו סימן בידו שיתחילו לשיר.
 :‡"Ó Á"Î '‰ ÌÂÈכשחזר מהמקוה נופף בידו לשלום לצבעי .נסע לאוהל.
˘˜" :ÏÂÏ‡ Á"¯„‡ ‰‡¯ Ùעמד בחזרת הש"ץ מוסף .בהתוועדות בעת השירה עשה בידו
הק' בצורה חזקה ביותר ,הראה לר' אשר ששונקין בתנועה של תמיהה מדוע אינו אומר
לחיים .ההתוועדות הסתיימה .5:25
 :ÏÂÏ‡ '‚ '‚ ÌÂÈהגיע מביתו .10:45
 :ÏÂÏ‡ '„ '„ ÌÂÈהתקיים לראשונה כינוס של כל הקעמפים יחד )כשלא כבכל שנה
שמתקיימים ב' כינוסים( .כיון שגן ישראל נ .י .ומונטריאל איחרו ,לא התפללו מנחה ב,3:30-
אך הרבי נכנס למנחה ב 3:50-אף שהם עדיין לא הגיעו ,ובאמצע "אשרי" הגיעו מונטריאל
וב"עלינו" הגיעו נ .י .בסיום הכריז רי"י העכט שיגשו לקבל מטבעות רק המרכזים/ות ,אח"כ
ניגשו הטנקיסטים לקבל מטבעות עבור המבוגרים והרבי חיכה עד שיגשו עוד ועוד.
 :ÏÂÏ‡ '‰ '‰ ÌÂÈנסע לאוהל .3:30
 :ÏÂÏ‡ 'Â 'Â ÌÂÈמענה לצא"ח על הדו"ח ממבצע חינוך מכ"ו מנ"א" :נת' ות"ח ודבר
בעתו והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ".
˘˜" :ÏÂÏ‡ 'Ê ÌÈËÙÂ˘ Ùעמד בחזרת הש"ץ מוסף .כשחזר מהספרי' אחה"צ ,ניגש זקן
א' )שקצת מבולבל( וביקש שכל השנה יהי' מזג אויר יפה וברך הרבי א גוט יאר א גוט שבת
וכו'.
 :ÏÂÏ‡ 'Á '‡ ÌÂÈכשנכנס למעריב דיבר עם ר' אלימלך ניימן בפתח הזאל) .יו"ל
ב"קאפיר" ע"י א' הת' ומובא לקמן(.

ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד
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ר"ד מכ"ק אדמו"ר לר' יוסף אלימלך ניימן
מעסקני גור בארה"ב
‰"Ó˘˙'‰ ÏÂÏ‡ 'Á ,'‡ ÌÂÈ
שנכנס כ"ק אד"ש לתפילת ערבית ,נעצר ליד פתח הזאל בו עמד ריא"נ ,ושאלו :איך
מרגיש אדמו"ר מגור?
¯ :"‡Èהוא נכנס אתמול לבית-רפואה ,וכעת מרגיש יותר טוב ,ובכל אופן צ"ל לגמרי
טוב .כנראה לפני שבת יצא.
‡„"˘ :להיכן יצא ,לבית מלון?
¯ :"‡Èלביתו ,כיון שרוצה לשהות עם חסידיו כבר לשבת.
‡„"˘ :דאס איז א גלייכער זאך ]=זה דבר נכון[ ,עפ"י המשל המבואר בלקו"ת
לאדמו"ר הזקן שבחודש אלול המלך בשדה) .כנראה לא הבין ברור – ואד"ש חזר שוב( זה
דבר נכון כיון שבחודש אלול המלך בשדה.
‡„"˘ :שיעשו מחר "מי שברך" ,וכמו"כ יכניס שמו ושם אמו )-של כ"ק אדמו"ר מגור(
למזכירות ,ומחר אסע ל"אהל" ואקרא א"ז .שיהיה לו רפואה שלימה ,כתיבה וחתימה טובה,
און זאל מען הערן ]=ושנשמע[ בשורות טובות.
  

לאחר תפילת ערבית ,פנה אליו כ"ק אד"ש )בתוך הזאל( ואמר:
בליובאוויטש לשבת ב"תפיסה" איז געווען א חשוב'ער זיצט ]=היתה ישיבה חשובה[
)הלה ישב בבית הסוהר משך כמה שעות במדינת פולין(.
‡„"˘ :שמעתי שיצאת מבית האסורים – ע"ד שכתוב לגבי יוסף שהיה בבית האסורים
)וחייך אליו חיוך רחב( ]ושמו ג"כ יוסף[.
¯ :"‡Èהנני מודה לכ"ק אד"ש על השליחות מצוה – דולר – שקבלתי לפני הנסיעה,
ובזכות זה יצאתי.
‡„"˘ :ניט מיר ]=לא לי צריך להודות[ .שיהיה אצלך הגדר של יוצא מבית האסורים.
‡„"˘ :מסתמא כבר ברכת הגומל!
¯ :"‡Èהשיב בחיוב.
זמן קצר לאחר כל הנ"ל יצא הוראה מכ"ק אד"ש להתפלל לרפואתו של כ"ק אדמו"ר
מגור שליט"א ,ונתלו על כך מודעות ב.770-
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מספרים שאחרי מעריב הרבי אמר לליבל שיתלו מודעה לבקש עבור הרבי מגור
)בהמשך להדיבורים עם הנ"ל( ומיד כשיצא מהרבי תקתק מודעה וז"ל:
ב"ה ,חודש הרחמים תשמ"ה
כל אחד ואחת מתבקש לעורר רחמים ולהתפלל לבריאותו של כ"ק אדמו"ר מגור
שליט"א שמחה בונים בן חי' ראדה יהודית שיתרפא ברפואה קרובה ושלימה ולאריכות ימים
ושנים טובות וכוח"ט.
כשיצא לביתו לפני שנכנס למכונית סימן בידו שיתחילו לשיר.
בימים אלו התקינו מזגן בגעה"ת )בחלון מעל המדרגות(.
 :ÏÂÏ‡ ·"È '‰ ÌÂÈנסע לאוהל  2:50חזר ב.9-
˘˜" :ÏÂÏ‡ „"È ‡ˆ˙ Ùבהתוועדות הורה לר' נתן גורארי' לומר לחיים )השבוע הוא
סיים לומר קדיש על אביו ר' שמריהו ז"ל שנפטר ב  770בליל יו"כ לפני כל נדרי( עשה בידו
הק' בתנועות נמרצות בצורה אדירה .ההתוועדות הסתיימה ב 5-בערך.
 :ÏÂÏ‡ Â"Ë '‡ ÌÂÈבבוקר חילק "ניקלס" לכולם משך כ 10-דקות .נסע לאוהל  3:25חזר
.8:35
 :ÏÂÏ‡ Ê"Ë '· ÌÂÈאחרי קריה"ת החליף מס' מילים עם רופא מטורנטו ליד דלת געה"ת,
בין הדברים שאלו באם זוכר מה שאמר לו בשמח"ת לפני כמה שנים )אז הראה לו שיבדוק
לעצמו את הדופק( .והרופא דיבר עם הרבי ע"ד בריאותו של ר' אברהם פרשן שהוא מטפל
בו.
 :ÏÂÏ‡ Ê"È '‚ ÌÂÈאחרי מנחה הודיע על התוועדות ,כנכנס למעריב שרו וסימן בידו הק'
)וכמובן שמעתה שרים בכל התפילות(.
כל הניגונים בהתוועדיות היו בשמחה גדולה ומחה כפיו והניף בידו הק' בחוזק .הורה
לכו"כ לומר לחיים ,ביניהם ,לר' יוסף נימוטין ,ואחר ששתה מחה לו כפיו ...ולמאמן כדורסל
הידוע ,אחרי שיחה א' ניגש הרב בירנבוים רב בהכנ"ס בבורו פארק ודיבר עם הרבי ,וסיפר
שהי' רב ביקטרינובסלב )כנראה אחרי המלחמה( ופעל שם )בעניני גיטין וכו'( ואמר לו הרבי
שגם כאן אפשר לפעול .בסיום ההתוועדות כרגיל נתן המזונות לר' משה ירוסלבסקי ואמר לו
שצריך לאכול ושתות טוב כדי שהאורחים ילמדו ממנו.
 :ÏÂÏ‡ È"Á ¯È‰·‰ ÌÂÈ '„ ÌÂÈנסע לאוהל  3:10חזר  .8:25כשיצא לביתו פגש )בשביל(
בהרב זאב סיגל ]ז"ל[ נשיא הסתדרות הרבנים ,ושוחח עמו כמה רגעים ,ושאלו מדוע לא בא
הרבה זמן ,וענה שעסוק וכו' ,ושאלו הרבי :כ"כ? )היינו שכ"כ עסוק( וענה )שיבוא( בעזרת
ה' ,וענה לו אד"ש שה' ודאי רוצה.
 :ÏÂÏ‡ Ë"È '‰ ÌÂÈאחרי קריה"ת מסר ר' לייבל זאייאנץ לאד"ש בגעה"ת קופסה עם 15
תניא'ס שהדפיס.
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לקראת שבת בנו את הבימה לרבי )שעלי' עומד בתפילות(.
˘˜" :ÏÂÏ‡ ‡"Î ‡Â·˙ Ùבהתוועדות הורה לשפערלין מי-ם לומר לחיים ,דיבר אודות
עשיית הנחה על ספרי קה"ת ושהוא לא צריך להזכיר על זה ודיבר באריכות ובחריפות בענין,
ההתוועדות הסתיימה ב.5:30-
 :ÏÂÏ‡ ·"Î '‡ ÌÂÈבבוקר חילק ניקלס כ 15-דקות ואמר לכאו"א "לשנה טובה" .נסע
לאוהל  2:40חזר ב ,8-אחרי מעריב פנה לר' מאיר הארלינג ואמר לו שיכריז זמן אמירת
סליחות מחר.
 :ÏÂÏ‡ ‚"Î '· ÌÂÈקריה"ת ב .8-כיון שאומר קדיש נשאר עד סוף התפילה )אמר עלינו
עם הציבור( .נסע למקוה  ,10:10נסע לאוהל  2:15חזר  8:20לערך.
 :ÏÂÏ‡ „"Î '‚ ÌÂÈכינוס צ"ה בשעה ) 2רי"י העכט לא הי' ותרגם בנו רש"ב( .חילק
דיימס גם למבוגרים.
מהיום מעריב ב.7:45-
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 :ÏÂÏ‡ ‰"Î '„ ÌÂÈהיום התחיל לקבל פ"נ ,אח"כ נכנס לזאל לומר הקדישים ,נסע
למקוה  .8:45נסע לאוהל  1:55חזר .7:55
מנחה ומעריב התפללו כבר בזאל הגדול.
מענה על חוברת הרמב"ם היומי פורמט כיס מיוחד לתשרי )קובץ א'( ,ולצא"ח על
המשך הרשימה דהמשתתפים במבצע חינוך" :נת' ות"ח והזמ"ג בימי הסליחות וכו' אזכיר
עה"צ".
 :ÏÂÏ‡ Â"Î '‰ ÌÂÈקיבל פ"נ גם אחרי קריה"ת .שיחה לנשים.(5:20-6:10) .
˘˜" :ÏÂÏ‡ Á"Î ÌÈ·ˆ Ùההתוועדות הסתיימה ב 4:50-בערך .אחרי מעריב הודיע על
התוועדות ב ,9:30-נסע לביתו לפני ההתוועדות .הסתיימה ב 11-לערך ,כשחילק דולרים זרק
חבילה לר"י כץ )שיקאגו( שישב למטה.
 :‰"¯Ú ÏÂÏ‡ Ë"Î '‡ ÌÂÈנסע למקוה  8:50נתן לפריידין  3ניקלס ואמר לו שגם הוא
צריך לתת צדקה וכו'.
שחרית  9:30לערך ,אחרי התרת נדרים אמר :ישר כח ,כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה ,בשורות טובות.
נסע לאוהל ב 2-חזר  ,6:20אחרי מנחה חילק ניקלס כ 10-דקות ומיד עצרו את הקהל
הרב שהחל לזרום.
כ 2-דקות לפני השקיעה הלך לספרי' )כשהקהל הרב עומד מסביב ושרים השנה תהא
שנת המלך המשיח(.
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צילום מהתשורה שחולקה על-ידי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
בחתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו – י"ד כסלו ה'תרפ"ט
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לזכות
החתן הרה"ת עקיבא והכלה מרת חי' מושקא שיחיו

קרמר
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
יום ראשון ב' דר"ח תמוז ה'תשע"ד
• • •
ולזכות הוריהם
הרה"ת ר' יוסף וזוגתו מרת איטא שיחיו קרמר
הרה"ת ר' מרדכי וזוגתו מרת רבקה שיחיו גלזמן
זקניהם
מרת חי' זעלדא שתחי' קרמר
מרת חנה פייגע שתחי' פרידמן
הרה"ת ר' שמואל דב הכהן ולאה שיחיו מרמולשטיין

