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לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א

החומר שבתשורה זו באדיבות האתר "רבי דרייוו"
ותודתינו נתונה להם
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בס"ד.

פתח דבר
"הלְ לּו ֶאת ה' ָּכל ּגֹויִ ם ַש ְבחּוהּו ָּכל ָּה ֻא ִמים:
ַ
ִכי גָּ ַבר ָּעלֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת ה' לְ עֹולָּ ם ַהלְ לּויָּ '"
שמחים אנו להגיש בפני קהל התמימים ואנ"ש ,אשר התכנסו כאן מרחבי אירופא
במשך השבת – ע"פ ובהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנת תשמ"ו,1
ובלשונו הק' "בקשה נפשית" ,להתכנס בשבת הסמוך לחג השבועות באופן ד"שבת
אחים גם יחד" -
תשורה מיוחדת במינה ,הכוללת שלל גילויים נפלאים הרואים כאן אור
לראשונה.
החומר שבתשורה זו הינו באדיבות האתר "רבי דרייוו" ,ותודתינו נתונה להם
וזכות הרבים תלוי בם.
*
התשורה שלפניכם מחולקת לשלושה שערים:
א) שער הכתי"ק – בו כמה צילומי כתי"ק נדירים.
ב) שער היומנים – בו כמה יומנים משנת תשמ"ט ,אשר כידוע יקרים הם במאוד
מחמת מיעוטם .ובפרטיות:
( )1מכתבים שכתבו תלמידי התמימים באהלי תורה וב 770לחבריהם הנמצאים
במרחקים;
2
רובם הגדול – להתלמידים השלוחים בישיבת תות"ל ברינוא .
מתוך מכתבים אותנטיים אלו ,שנכתבו ע"י הבחורים ב 770לחבריהם הנמצאים
מעבר לים ,אפשר לחוש בגודל הקאך והצמאון ,החיות והגעשמאק ,בכל תנועה
ובכל פיסת מידע הקשור לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
____________

 )1ש"פ בחוקתי – לקו"ש חכ"ז ע'  297ואילך .ומהדו"ב בלקו"ש חל"ב ע'  261ואילך.
 )2ראה לקמן ע'  20תמונה מחברי הקבוצה.
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( )2יומן מפורט מחודש סיון תשמ"ט ,שנכתב ע"י הרה"ת ר' אברהם שי' מאן,
כעת משפיע בישיבת ליובאוויטש טאראנטא.
ג) שער התמונות – בו כמה תמונות מיוחדות.
*
הרבה מאמץ הושקע בעריכת התשורה ,אך מפאת קוצר הזמן לא עלה בידינו
לתקתק את הכל מחדש.
אבל כדי שלא למנוע בר ,ובידענו את גודל התשוקה והצמאון לכל גילוי חדש
הקשור עם אבינו רועינו אצל חסידים בכלל ואצל התמימים בפרט ,החלטנו
להדפיס את הכל כמות שהוא ,ויתוקן אי"ה בהוצאות הבאות.
*
כל הנ"ל נערך ע"י הת' דובער שי' נמירובסקי ,מהתלמידים השלוחים
בפראנקפורט דמיין.
תודתינו נתונה לכל אלו שעזרו בכל שלבי הכנת התשורה לדפוס ,ובפרט להת'
מנחם מענדל שי' לוינזון על עזרתו המרובה.
*
במענה לרז"ג שכתב על עניין מסויים ש"מצער ביותר" ,כתב כ"ק אדמו"ר
שליט"א:
"למי?!
באם הי' מצער עכ"פ קצת למי שהוא – היתה חלה הזזה עכ"פ במשך  23שנה
ולא ירידה ר"ל משנה לשנה".
ויהי רצון ,שלאחרי " 23שנה" של העלם והסתר הנורא ,יחול בנו "הזזה עכ"פ",
ונזכה לחזות בעיני בשר את פני מלכנו משיחנו כ"ק אדמו"ר שליט"א ,בקיום היעוד
"כי גבר עלינו חסדו" ,בהגלות לעיני כל העמים ש"אמת הוי' לעולם" ,תיכף ומיד
ממש!
מוצש"ק בהו"ב תשע"ח

הי' תהא שנת חירות ע"י משיח
חיים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
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שער כתבי יד קודש

לסדר ההערות  -בכל ההעתקה  -באופן שלא יהיו כוכבים
הוראה בנוגע לעריכת שיחה מסויימת  -לסדר אשר לא יהיו הערות בעלי כוכביות
(כפי שהי' נהוג כשנוספו הערות לאחר סידור מספרי ההערות)
*

?!
יודע שזה
כו"כ שנים
שאין
יחידות
מענה להשליח הרה"ח
ר' נחמן סודאק ע"ה
שהביא מקורב לרבי,
וביקש שיכנס ליחידות.
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עניתי ברור שבשק"פ [=שבשבת קודש
פרשת] שקלים נסתיים התשלום דחובות

צאגו"ח (דיותר ממיליני דולר) מכאן.
לחצו וכו' והסכמתי על מבצע צה"ל
דפורים באחוזים דאשתקד (באם קודם
לזה – תשלם אגו"ח חלקה ,ותהי' כאן
ראי' רשמית ע"ז [=על זה]).
מכאן ולהבא – יפעלו כפי המזומן שלהם
באם הייתה הוראה אחרת מהמזכ'[ירות]
 -ה"ז [= הרי זו] בטילה
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שער היומנים
מכתבי התמימים מחדשי אייר-סיון
נא למסור זאת בבקשה להת' משה מלמד,
יואל איידעלמאן או אי"ה גורארי'
ב"ה ,מוצש"ק פרשת בהר ה'תשמ"ט
לכבוד ידידי השלוחים וכו' וכו' הת' משה ,יואל ואי"ה שיחיו
שלום וברכה!
לאחרי ברכת שבוע טוב אדרוש בשלומכם הטוב ואיך המרגש אצלכם? פה אצלינו
הכל כרגיל ,את החדשות וכו' דוד בטח כבר כותב לכם ועל כן אין שום ענין לחזור על
זה .ליואל :את היומן הנ"ל גמרתי סו"ס בשעטומ"צ ואקווה לשלוח אותו אליך בהקדם
האפשרי.
שלום רב לכולכם
מאיר גרשון
*
מוצש"ק פ' ט"ו אייר תשמ"ט.
לידי"ע הת' השליח יואל שי' איידעלמאן
שלום וברכה ושבוע טוב!
מכתבך מיום חמישי י"ג אייר [שנשלח ע"י מנהל הישיבה כו' והונח על החלון ב]770
נת' ות"ח.
מצו"ב חדשות קצרות ממה שהצלחתי למצוא מהש"ק ,חוץ מתוכן השיחות!!! שאותן
מסתמא מישהו כבר כותב לכם:
מסיבות מובנות שולח אני הנ"ל ע"ש ידידנו משה[ ,דבזכותו המשלוח].
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בע"ה בשעה  12:00צריכה להתחיל התוועדות עם הר' חרטאנאוו ,מסתמא יהי' קצת
גילויים מאחר והוא עדיין בהתרגשות ממה שבעיתון החדש דסאטמער של שבוע זה
(שעדיין לא ראיתיו) כתבו נגדו.
ביום שלישי היתה מסיבת יום הולדת של הת' דוד יוניק (בביתו) ושלום התוועד עד
לפנות בקר והי' שם הרבה קטעים ,ונקודת הענין הי' סביב זה שיוסי הארליג דרש ממנו
בתוקף בשם כל הכתה שימשיך עמנו בשיעור ד' מאחר אז ביי  . .לערנט מען גארניט
כו'.
בנתיים זהו זה.
ד"ש חמה לאברהמ'ל ולמשה.
דוד מונדשיין
נ.ב .בוודאי תכתוב תוכן קצר מהמדובר בהתוועדות דליל שישי.

*
B”H

From:
MIMUSH
TO: SHLUCHIM-FRANCE
ב"ה מוצש"ק פ' בהר ה'תשמ"ט.
לידידי הת' השלוחים משה שי' מלמד ,יואל שי' איידעלמאן ואי"ה גורארי'
מצו"ב חדשות קצרות מהש"ק רק "מימוש" חוץ מהמדובר בהתוועדות ,דאל"כ אי"ז
"מימוש" כידוע אריכות ההסבר בזה ואכמ"ל[ ,שבפשטות מישהו שולח לכם את המדובר
בהתוועדות (עם ההשמטות).].
ביום שישי נסע הרבי לאהל [ז"א שכל השבוע חוץ מיום שלישי צם הרבי :ראשון
רביעי וששי נסע לאהל ,שני וחמישי בה"ב].
מנחה התפללו בזאל הקטן בשעה  ,8:00עשר דקות אחר הדה"נ.
קבלת שבת בשעה  2( .8:40שלום זכר).
לשחרית ירד הרבי בשעה ( .9:57החזן הי' אברמוביץ)( .ממקומך הי' ניגון לכתחילה
אריבער).
בקריה"ת ג' חתנים (בפשטות החתונה בל"ג בעומר לפני שקיעת החמה כשיטת אד"ש
בזה).
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פינסאן הכריז על ל"ג בעומר פאראד ביום שלישי ,בפארק ,הפראגראם יתקיים
פעמיים( ,קבוצה א' בשעה  ,10:30קבוצה ב' בשעה  ),12:30הוא הכריז עוה"פ על
השיעור במאמרים ועל הסדר ניגונים( .הסדר ניגונים יתקיים השבוע כבר בספסלים
למטה מחמת ריבוי העולם בלעה"ר).
להתוועדות ירד הרבי בשעה  1:30בדיוק ,בניגון שיר מזמור חיזק בידו את השירה (זו
הפעם השלישית מתוך ד' ההתוועדויות ששרו ניגון זה ע"ע).
אחר שיחה הא' ניגנו הנה מה טוב ,אחר שיחה הב' ניגנו ניגון הקפות לרלוי"צ ובב'
ניגונים אלו חיזק הרבי את השירה בידו ,אחר שיחה הג' ניגנו ניגון שמח והרבי חיזק
בראשו את השירה.
למשקה עלו ב' אנשים (איני מכירם) ,אחר משקה וניגון והריקותי לכם ברכה היתה
שיחה קצרה בה הורה הרבי לשיר את הניגון הנה מה טוב כפי שנהוג אצל חסידים ,שרו
את הנה מה טוב בניגון דשישו ושמחו (הרבי לא הגביר בידו את השירה) ,שיבנה
ביהמ"ק,
הרבי התחיל ניעט ניעט .אחר הברכה אחרונה ניגן הקהל הנה מה טוב בניגון הרגיל.
פרקי אבות כבשבועות האחרונות אמר הרבי ביושבו ליד השולחן מתוך הצילומים
הגדולים.
מעריב התפללו בשעה .9:00
דא"ג בלי אחריות ,עפ"י השמועה :בליל ששי התוועד הרד"ר לכבוד י"ג אייר ופסח
שני עד שעה  3:00לפנות בקר ,וביאור הענין :בדו"ח על התוועדות ב' אייר כתב לרבי
שהתוועדו שעה א' באופן ד"לכתחילה אריבער" ושאל הרבי את המהרי"ל "ווי שטימט
"לכתחילה אריבער" מיט איין שעה?".
עתה יש ב 770 -סיום הל' כלי המקדש ,מנחם גערליצקי במאנטרעאל (הי' לו שלום
זכר).

*
B”H

From:
MIMUSH
TO: SHLUCHIM-FRANCE
ב"ה.
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לידידי הת' השלוחים
משה שי' מלמד ,יואל שי' איידעלמאן ,אי"ה שי' גורארי'.
שלום וברכה!
מצו"ב חדשות קצרות מהיומיים האחרונים:
בדולרים ביום ראשון עבר אלוף חיל האויר דצה"ל עם פמלייתו ,למשך  15דקות סגרו
את הדלתות ודיבר עמו הרבי ביחידות כאשר נוכחים שם רק לייבל ובנימין.
בכלל בחלוקת הדולרים ביום ראשון ווידאו לא הי' אבל נוכחו שם הרבה מיוחסים
(חוץ ממ .ה .שכנראה נפגע קשות ממה שגירשוהו בפעם שעברה).
בשעה  3:40נסע הרבי לאהל וחזר בשעה  .9:30כאשר נכנס הרבי למנחה עשה תנועות
חזקות בידו בשירה (שרו הנה מה טוב בניגון שישו ושמחו).
י"ל מכתב כללי ,את המכתב כללי מתחלתו ועד סופו חוץ מהמ"מ כתב הרבי בכי"ק.

יום שני י"ז אייר ל"ב לעומר
בבקר יצא מהרבי המאמר לל"ג בעומר  -פתח ר"ש תשל"ד (מובא מ"מ לזה במכתב).
בשחרית לא אמרו תחנון (הי' הת' צבי שאחאט שמתחתן הלילה).
אחר מנחה קיבל הת' השליח אי"ה שטערנבערג פאר געזונטערהייט ,בשעה  7:00יצאה
קבוצה ללוותו לשדה התעופה.
 - 8:45מעריב (התפלל בעמ' הת' מ"מ בר"ע פרידמן ,יארצייט דאביו ע"ה) .אחר מעריב
שיחה קצרה שודאי שמעתם ,בחלוקת דולרים ניגנו :מהרה ישמע ,הנה מה טוב (בניגון
שישו ושמחו)  -החלוקה לקחה חצי שעה.
****
התקינו בישיבה ליד הזאל  -מול משרדו של הרב אפרים פיקארסקי ,טלפון ציבורי
חדש ,עם המספר של הטלפון הישן שהי' למטה  ,773-9658 -וד"ל.
( -ובכלל מס' הטלפון בהערות וביאורים .)467-7144 -
 ד"ש חם לכל השלוחים -ד.מ.
ד"ש חם לכולם
מ.ג.

*
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FRANCE MENDEL KORF
ל"ג בעומר ח"י באייר תשמ"ט pm 2:00
לכ' אחי היקר מנחם מענדל שליט"א
שלום וברכה!
היום הגיע הסבתא לבית שלנו ומאד שמחה.
אתמול בלילה (כמובן שלייבל לא חשב לשיחה וגם הודיע לנוז ליין שלא יהי' שיחה
אבל לפועל) הסתובב לסטענדער ודיבר .קרוב לסוף השיחה הגיע חנינא שפערלין עם
הדולרים וכ"ק אד"ש הביט עליו ,ולאחר השיחה הסתובב כ"ק אד"ש אליו בשביל
הדולרים ,עברו בדולרים כמו בכל זמן והחלוקה הסתיימה אחר שעה עשר.
אני הלכתי אתמול בלילה עם כיתה שלי
לבורו פארק לחלק המכתב כללי הי' בכמה
מקומות פרייליך עם המתנגדים וכו' ,אבל
אנחנו הדבקנו על כל בית כנסת מכתב.
התועדנו עם וואלבערג אתמול עד שעה . .
היום בשחרית אחר המשניות כשכ"ק אד"ש
כבר התחיל פרק ל"ג הכריז מאיר הארליג
פרק ל"ג ואמר הקאפי' ואח"כ עוד קדיש,
כשיצא כ"ק אד"ש נגנו הנה מה טוב "הידוע"
וכ"ק אד"ש ניגן לעצמו ג"כ בצאתו.
לערך  11:35יצא למקוה וחזר לערך .12:15
בהמקוה הי' לערך  20נשים בשביל ברכה,
כשחזר כ"ק אד"ש עמד שם יעקב משה
וואלבערג וזוגתו ובקשו ברכה .לערך 1:00
יצא כ"ק אד"ש אל הפראספעקט פארק איפה
שהי' הכינוס של צבאות ה' .האוטו של הרבי
עבר דרך כל הפארק ובדק הכינוס בשביל לערך  20דקות (הי' קצת בהלה וכו' כמובן).
בלילה מסתמא יהי' עוד שיחה .בנתיים לילה טוב.
יהודה לייב
נ.ב .בבקשה אם יש חדשות שעוד לא יודעים תמסור ג"כ למשה מלמד תודה.

*
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B”H

From:
MIMUSH
TO: SHLUCHIM-FRANCE
ב"ה.

לידידי הת' השלוחים
משה שי' מלמד ,יואל שי' איידעלמאן ,אי"ה שי' גורארי'.
שמחתי לשמוע שקיבלתם את ה"מימוש" הקודמים .אצרף בזה חדשות קצרות
שהצלחתי למצוא מהיום.

ליל ל"ג בעומר
ב 770-התוועד הר' יצחק שי' קוגן (שבא לכאן כדי לנחם את דוכמאן) עד  ,2:30חוץ
מזה לא התוועדו ב( .770-בישיבה הי' התוועדות גדולה ,התוועדו מולע פלאטקין ,זעליג
אהרונוב (משפיע דשיעור ב'  -לאחרונה…) א .פיקארסקי וי.מ .וואלבערג( .הי' יום
הולדת פארדי לדוד לייב חייקין ש"ב).

יום שלישי שהוכפל בו כי טוב ,ל"ג בעומר.
שחרית כרגיל ,אחר הקדיש דרבנן שבסיום התפלה הכריז ר"ז כ"ץ" :קאפיטל ל"ג",
אחר אמירת הקאפיטל אמר מאיר הארליג עוד ק"י .לאח"ז הכריז (כ"ץ) על התכנית
בפארק.
בשעה :נסע הרבי לאהל ,בדרך לאהל עבר בפארק פרוספעקט (?) שם התקיימה
התכנית לילדים ,הרבי שהה שם כמה דקות ,כאשר המכונית נוסעת לאט ,ליד כ"א
ממתקני המשחקים .ועצר ל 2דקות .בהמכונית אצל אד"ש הי' הר"ד דשיחה דאתמול
וד"ל.
הרבי חזר מהאהל ,מנחה מעריב ,שיחה ,חלוקת דולרים ( 20דקות) אחר חלוקת
הדולרים הורה הרבי להכריז על ההתוועדות לרגל סיום ההלכות ברמב"ם ,מאיר הארליג
הכריז .ניגנו יחי אדונינו והרבי יצא ( )10:06-כאשר מעודד את השירה בתנועות חזקות
בידו.
בדרך ראה הרבי את יואל עומד ליד לוח המעשה הוא העיקר וחולם ...הרבי עשה לו
תנועות חזקות בידו.
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הת' מיכאל שי' שריקי קיבל "פאר געזונטערהייט" ליד הקופה של הקהל( .איני יודע
לאן הוא נוסע).
* * * *
כל טוב ובשו"ט
פארבריינגט געזונטערהייט (גדול המצווה ועושה כו')
ד.מ.
ד"ש חם לכולם
מ.ג.
יואל לומד עתה ( )11:35את המאמר ב.770-
מסתמא יקח עוד זמן עד שתתחיל ההתוועדות.
(זעליג אהרונוב מתוועד הלילה עם שיעור ב' בישיבה).
שעה  ,1:45ב 770יש התוועדות מאד גדול ,ויואל מתוועד.

*
B”H

From:
MIMUSH
TO: SHLUCHIM-FRANCE
ב"ה.

לידידי הת' השלוחים
משה שי' מלמד ,יואל שי' איידעלמאן ,אי"ה שי' גורארי'.
שלום וברכה!

מוצאי ל"ג בעומר  -שנת הארבעים
אחר לימוד המאמר ע"י ר' יואל ,התאסף קהל רב להתוועדות דסיום ההלכות ברמב"ם,
את ההלכות סיים המרא דאתרא הר' מארלאוו שליט"א .לאח"ז התוועד יואל (במייק),
הי' קהל גדול מאד עם פירמידות וכו' וכו' ,יואל אמר הרבה לחיים ,און עס איז געווען
ממש זייער א געשמאקע פארברענגען עם גילויים רבים .נקודת ההתוועדות הי' אודות
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הגילויים וההתחדשות דאחר יו"ד שבט תש"י ,בגילוי החסידות ובכלל בענין דרבי כו',
מיו"ד שבט תש"י יש לכל א' שייכות לרבי! ,כמו"כ צעק אז מ'דארף לערנען נאר דעם
רבינ'ס מאמרים און שיחות ,נאר צו פארשטיין דעם רבינ'ס מאמרים דארף מען לערנען
די פריעדיקע מאמרים .וסיפר מר' וואלף גרינגלאז שכאשר היו המאמרים העמוקים
דתרצ"ד אמר :וואס וועט שוין משיח מגלה זיין ,און האט זיך זייער שטארק געקאכט
אין דעם ווארט ,און האט זיך געקאכט אז אין רעבינס מאמרים איז דא אלץ און מיט די
פשוט'ע הסברה וכו' וכו'.
כמו"כ סיפר סיפורים רבים ,וביניהם הסיפור הידוע אודות ענין הטייפ'ס בהתוועדויות,
מפני הגירסאות הרבים בסיפור זה ,ופה שמעו זאת ממקור ראשון אכתוב הסיפור
בקיצור:
הרבי הי' מקפיד מאד שלא יהיו טייפ'ס בהתוועדויות ,ומי שפעל הרשות הי' יואל ,הי'
זה על התוועדות י"ב תמוז תשי"ג ,ופעל הרשות רק בשביל שיעזור בכתיבת ההנחה
ולקח אחריות שאח"כ יושמד הטייפ ,לפועל אחר כתיבת ההנחה נכנס לחדקוב עם
הטייפ והציע אז וואס דארף מען דאס משמיד זיין ,אפשר להחזיק במזכירות ,חדקוב
רגז וצעק עליו מאד ,אך הוא אמר שהוא מוכן לקרוע זאת עתה מיד על המקום ואינו
הולך להחזיק הטייפ ,רק מדוע צריך להשמיד זאת ובין הדברים אמר אולי הרבי מעוניין
לשמוע זאת ,חדקוב א"ל שיצא לכמה דקות ,וכשחזר אמר שהרבי אכן רוצה לשמוע
זאת.
את הטייפ'ס הי' עושה אז דוד שאחאט (כיום רב בטורונטו) ונכנס אז לחדרו של הרבי
צו שפילן דעם טייפ ,וסיפר יואל :את חטאי אני מזכיר היום שעמד אז והציץ מחלון
חדרו של הרבי לראות כיצד שומע הרבי את המאמר ,ואמר שמזה צריך ללמוד איך
לשמוע מאמר ,הרבי ישב כאשר ראשו שעון על ידיו בהקשבה עמוקה וכו' ,לאח"ז א"ל
חדקוב שהרבי הי' מאד מרוצה מזה ששמע את הטייפ ואמר ששאלוהו בצעטל אחר
ההתוועדות שאלה במאמר וואס ער האט זיך געוואונדערט ווי איז געווען רעכט צו די
שאלה ועתה אחר שמיעת המאמר הבין זאת ואמר :צוליב די נביעה איז ניטא קיין פלאץ
צו הגבלת האותיות ,ואמר שזה יעזור שבפעמים הבאים ידע איך להוריד זאת באותיות,
וסיים יואל אז עס האט געהאלפן אויף אפאר וואכן.
כמו"כ הי' מענדל מרוזוב שיכור והתווכח עמו ורקד וכו' און האט זיך משוגע געמאכט.
ער האט זיך געקאכט אין דעם ווארט מ"ש בהדרן דתשל"ה שענין לתקן העולם הו"ע
צדדי בביאת המשיח ,ועיקר הענין שידעו שיהודי זה הוא משיח עפ"י הלכה.
בקשר לזה סיפר מפיניע אלטהויז החילוק בין קרעמענטשוק וניקאלאייאו
שבקרעמענטשוק היו שואלים חסיד שחזר מהרבי מה דיבר הרבי בחסידות
ובניקאלאייאו היו שואלים וואס מאכט דער רבי אין געזונט.
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אמר שזה ג"כ כאשר ניגשים ליהודי ואומרים לו שהרבי ביקש שיניח תפילין ,הענין
שמניח תפילין זהו"ע לתקן עולם ,אבל אפי' אם אינו מניח תפילין זהו הענין דהמאור
בהתגלות מה שיודע שישנו מציאות הרבי.
כפי שהנכם רואים אי"ז כתוב במחשב של הערות אלא של משרד פאקס א שיחה,
וכותב אני עתה זאת מיד אחר ההתוועדות (.)5:15
משה :נא לבקש מח"ש לא לשלוח זאת לשום מקום חוץ מאליכם ,וזוהי הסיבה
להדגשת השמות פרטיים בראש המכתב דזהו מכתב המיועד להם בלבד.
ד"ש חמה לכל השלוחים.
ד.מ.
משה שי' מה נשמע? אתה יכול לשלוח מכ' או להתקשר פה מפעם לפעם.
ד"ש חם לכולם
בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות
מ.ג.

*
[מוצש"ק כ"ב אייר ה'תשמ"ט]
אחרי מנחה ,כבשבועות האחרונות ישב הרבי על מקומו ואמר פרקי אבות מתוך
הצילומים הגדולים.
מעתה מנגנים לפני ואחרי התפילות הנה מה טוב…
את תפקידו של אברהמ'ל שטרנברג בחזרה ירש יוסי דזייקאבסאן וחזר טוב מאד
(הקפיד מאד על ל' הרב) און עס איז געווען א גרויסע עולם.
ד"ש חם לכל השלוחים
כל טוב
הצלחה רבה
ד.מ.
נ.ב.
יצא ווידאו של גולדשטיין "שנת הארבעים" קטעים מ 40שנות הנשיאות עדיין לא
שמעתי מה רואים שם.
החזרה דיואל הי' היום למטה עם מיקרופון.
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ז"ע מתקיים בקינגסטאן הבאזאר דנשי ובנות חב"ד.

*
איידעלמאן – ברינואה
ב"ה יום שלישי כ"ה אייר ה'תשמ"ט  -שנת הארבעים
לידי"ע הת' יואל שי' איידעלמאן
שלום וברכה!
ת"ח על מכתביך .אקוה שקיבלת את כל מכתביי הקודמים.
למבצעים כנראה אתחיל ללכת עם מרדכי ,שמואל נתן לי עוד  $ 100עבור התפילין.
גם השבוע נתנו לי בחנות הגדולה של החליפות " $ 2פאר גוד לאק" (כלשונם) (הם
עדיין מסרבים להחזיק קופה בקביעות בחנות).
איך השיעורים בנגלה ובחסידות?
איך המבצעים?
ובכלל האם יש מה לעשות בברינואה חוץ מללמוד?
פה גערליצקי נותן שיעורים כרגיל ,שלום מסיים עוד מעט את ענינה של תורת
החסידות( ,ביום שני הבא מבחן ע"ז…).
(דא"ג ישראל ונחמן נותנים מדי פעם שיעורים לתלמידים שנשארו).
בענין הספר יורה חכימא ,הספרן הראשי דהספרי' אינו בעיר עד שבת( .ידי"ע) הת'
אפרים קעלער (מכתתך) מסדר שם היום את הקטלוג במחשב וביקשו ממנו לבדוק
זאת.
האם יצאו טוב התמונות משדה התעופה?
בנתיים זהו זה,
ד"ש חם לאברהמ'ל ,אכתוב לו בע"ה בקרוב ,למשה ולכולם
דוד מונדשיין
נ.ב .צ"ה ביקש לשאול את אברהמ'ל אם קיבל את הפאקס מאתמול בלילה וביקש
להזכיר שהלילה הבר מצוה של נתן.
הנני להעיר שיום ירושלים עדיין לא הי' ויהי' בכ"ח אייר
הספר שכתבת עליו מופיע בקטלוג ספריית ליובאוויטש ובפשטות נמצא בספרי'.

*
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מלמד  -פאריז
ב"ה יום שלישי כ"ה אייר ה'תשמ"ט  -שנת הארבעים
לידידי הת' השלוחים משה שי' מלמד ,יואל שי' איידעלמאן ,אברהם יהושע העשיל
גורארי'
שלום וברכה!
אף שאין חדשות מיוחדות מאחר שבת (ואולי יש ואין ידוע לי) ,כדי שלא להפסיק
את הקשר אכתוב את המעט שיש:

יום ראשון כ"ג אייר
בדולרים עבר ח"כ שאקי (לא ידוע פרטים).
ממה ששמעתי מדולרים :א' עבר ורצה לבקש ברכה עבור בתו והתבלבל והתחיל
לומר לרבי :מיין ווייב ותיקנו הרבי :דיין טאכטער.
לקח זמן רב חלוקת הדולרים לנשים  -מפני הקאנווענשן.
הרבי לא נסע לאהל ,בשעה  7:00היתה השיחה שבפשטות שמעתם.
בחלוקת הדולרים לנשים (האחראיות) אחר הקאנווענשן שאל הרבי את אשתו של
בערל יוניק ,היכן בתה וכשהראתה לרבי היכן היא הסתובב הרבי להביט.

יום שני כ"ד אייר
להר' הרץ (הראגאטשאווער דדורנו…) נולדה בת למז"ט ונק' שמה בישראל חי'
מושקא.
הרבי נסע לאהל וחזר בשעה  ,9:30למנחה מעריב ירד הרבי עם זיידנ'ס (ספה"ע
ד"ארבעים").
* * *
בכלל מתפללים שחרית ב ,770-אף שאי"ז רשמי אבל כך זה בפועל.
בכל התפלות שרים הנה מה טוב.
ד"ש חם לכל השלוחים!
כל טוב
הצלחה רבה
ד.מ.
למשה :מעגסט אמאל אויך שרייבן.
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ד"ש חם לכולם
מ.ג.

יום שלישי כ"ה אייר
בנתיים אין חדש!
מתחילים להגיע האורחים לשבועות.

יום רביעי:
מאחר ועדיין לא נשלח הנני להוסיף :אתמול למעריב הגיע הירשפרונג הנדל (י"א גם
ניזניק  -וצריך בירור) הם הגיעו ליארצייט של ר' אייזיק שוויי (כ"ו אייר) הירשפרונג
המתין למעלה אחר מעריב והרבי נענע לו בראשו לשלום.

*
ATT: RABBI TELSNER
ב"ה ,כ"ו אייר ,תשמ"ט,
שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אד"ש,
ברוקלין ,נ.י.
כבוד הורי היקרים והחביבים שליט"א
לשלום אין קץ ולברכה אין סוף!
אחדשה"ט כיאות ,היות ויש לי קצת זמן בין לימודי לעסקי ,החלטתי שכדאי (ואולי
כבר מאוחר) לכ' מכ' ,סדר בישיבה הוא ת"ל עוד בתוקף ,יהי' ככה בערך עד לחג
השבועות[ ,חוץ מהתפילות שאף שאין זה רשמי ,אבל מתפללים עם אד"ש ,זה לא גורע
מהסדר ,וההנהלה אינה אומרת כלום].
לפני שבת דברתי עם סבתא באה"ק[ ,ע"י חיים שלום סג"ל ,ואי"ה יהי' פעולה נמשכת],
והם מחכים בכליון עינים כמובן להבר מצוה ,בטח כבר קיבל ועבר על היחידות ששלחתי
ע"י הנ"ל ,הכניסו את זה להגהה ,ולע"ע לא יצא ,בפשטות כבר אבוד ,בכ"א י"ל מסתמא
כפי שהיא [דהיינו מעובד ע"י ד.פ ,].אתמול בלילה מעריב הי' צריך להיות ב 8:50ואד"ש
נכנס ב ,9:10פניו היו מאד רציניות והלך לאט לאט( ,כנראה קשור עם הבר מצוה של נ.
בן נחום שטערנבערג שהתקיים באותה שעה בלי האב והסבא).
ח"כ א.ח .שאקי הי' בעת חלוקת הצדקה ביום א' ,השיחה דשבת נכנס רק ביום ג' לפני
מנחה (ס )!!!.ויצא חצי שעה לאחרי מעריב ,הי' הרבה הגהות ,כמאה טעותים פשוט
טעותי הדפוס[ ,בכלל זה צריך להכנס ביום ב' בלילה אבל זה ס .וכו' (מספיק ל"ה הרי
עומדים באמצע ימי הספירה) ,לדוגמא באמצע סעיף י"ד כתוב שבתש"נ מתחיל חצות
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הלילה דאלף השישי( ,לכאו' כך אמר אד"ש בשבת) ,וכתוב בהע' שמכיון שבקדשים
הלילה הולך אחר היום ,ה"ז חצות הלילה ,אד"ש מחק ההע' וכ' משהו( ,שאינו נדפס
בכלל) ולכאו' ה"ז סותר עם המאמר המפורסם מי"ט כסלו ס"ג (נדפס בהוספת שם),
שאומר שבת"ק מתחיל היום של אלף הששי ,ואני צריך לברר מה בדיוק כתב אד"ש
שם.
בנוגע להבר מצוה אסע במוצש"ק ,אור לי' אלול וחוזר ביום ב' בבוקר לאחר כל
המסיבות וכו' (יש לי הצעה לעשות מהליקוט דאמור פלפול בשביל מענדל שי' ,ובפרט
שה"ז ל' יום קודם החג).
בקיץ אני עובד בדיי קעמפ אהלי תורה פה ,המדריך הראשי הוא שד"ב הארליג שי'.
חבר חדרי חיים שי' הולך ללאס אנ'ליס להחודש הראשון ,ויהי' קצת הרחבה למטה
בחדר ,בכלל הכתה לא הולך למקום א' ,למונטריאל ,ולדעטרויט ,וכו'.
בנוגע להגשמיות פה ,עדיין אין בישיבה ביה"כ נארמאלי ,וצריכים לילך לפנימי' שאצל
בנין הישיבה ,האוכל בכלל הוא טוב מאד ,בכלל ליל ש"ק אני הולך ללייבל ,ומפעם לפעם
לדייטש ,היא (צירל איידעלמאן) שולחת ד"ש חם לאמא אומרת שלמדה אתה ,ובכלל
אני מבלה הרבה שעות שם ,בסעודת שבת כ"א מהבנים (שעי' ,מענדל ,נחמי' ,לוי ,והאב
זלמן) צריך לחזור אות מהמאמר האחרון שי"ל מוגה ,וזלמן אמר לי שבפעם הבאה גם
אני יחזור אות ,נו!.
בשבת לפני ההתוועדות עושים קידוש (וגם הקאניקאוו'ס באים) אצל שטרנא ,ואחר
ההתוועדות וחזרה אני אוכל או אצל הרב פיקארסקי וכו' ,או בשטרנא'ס ,במוצ"ש הר"ד
מוכן בערך בשעה שלש לפנות בוקר ,אשר ע"כ אני הולך לישון קודם לכמה שעות ,כדי
שיום א' יהי' יום נורמלי ,ביום ג' (או אם זה שבוע של סימון ביום ד') אני שולח השיחה
מוגה משבת ,וביום ד' או ה' הליקוט ,וכשיש מאמר וכו' ,בעז"ה בימים הקרובים אקנה
מזגן בשביל המשרד שלי פה.
והעיקר לימוד התורה :לומדים עכשיו פרק המפקיד ,אנו באמצע הסוגי' שוכר ששאל
ושאל לאחר וכו' ,ושומר שמסר לשומר ,לגירסא לומדים אלו מציאות ואני באמצע דף
כ"ז( ,לעיון בנגלה ובחסידות אני לומד לבד ס'גייט אסאך בעסער) ,לגירסא אני לומד
עם שעי' דייטש הנ"ל (משיעור א') ,ושו"ע לאחרי פסח התחלתי ברכות הנהנין עם
שמוקי מאן (מדעטרויט איצל'ה מאן'ס זון ג"כ משיעור א') ,בחסידות בבוקר לומדים
המשך חגה"ש רנ"ט .בשנה הבאה יהי' לנו שלום חאריטאנב ,בלילה לומדים מאמרי כ"ק
אד"ש ,אשר ב"ה יש שפע רב ועצום[ ,ואכשר דר בתמי' הבעיא היא עם י .שאינו רוצה
להכין עוד ,הירשל נאטיק מוכן וכו' ,לשבועות מכניסים להפעם השלישי מתשכ"ח,
הכניסו את זה במ"ז ומ"ח ,ועובד עכשיו על ט"ו סיון ,ואולי יערה עליו רוח ממרום ויכין
גם לר"ח סיון ,ואפי' לב' סיון ,מכיון שרואים שעכשיו הוא שעת הכושר להגהה] ,אני
מ שתדל ללמוד כל מאמר עם המ"מ ,ולחזור אותה בע"פ ,בכדי שיהי' משהו להתבונן
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לפני ובשעת התפלה .היות ואחרי הצהריים הסדר נחלש קצת ,התחלתי ללמוד מס'
ביצה ,ואי"ה אסיים אותו במשך הקיץ ,איזה המשך אתה חושב שכדאי ללמוד במשך
הקיץ? וכמו"כ אני משתדל ללמוד עשר שיחות לשבוע ,לכה"פ חמש בעיון ,ואולי וועט
מען עפעס דערהערן וואס מען וויל פון מיר.
מה יהי' עם יעקב שי' בשנה הבאה? מה עם כפר חב"ד! איני אומר דעות ,אם דוקא
רוצה להיות פה ,ה"ז רק מפני שהיא המאור הוא בהתגלות[ ,במוצאי ל"ג בעומר היתה
התוועדות גדולה בבית חיינו ,ויואל התוועד מאד געשמאק ,והי' גילויים נעלים ,מענדל
מרזוב הי' בגילופין ,ורצה לדבר ויואל לא הרשה לו בשום אופן ,בין הדברים האט ער
זיך געקאכט במה שכ' בההדרן של ל"ה ,שהענין דביאת המשיח בשלימות הוא לא כדי
לתקן את העולם ,זה רק דבר צדדי ,והעיקר הוא שכ"א יכיר ע"פ תורה אז דער און דער
איז משיח ,וכמו"כ שהולכים במבצעים אע"פ שהשני לא רוצה להניח תפילין אבל כשהוא
יודע אודות מציאותו של רבי הרי זהו הענין שהמאור הוא בהתגלות] ,ואף שפה לא
ילמד אבל יקיים שבתי בבית ה' כל ימי חיי ,לכה"פ זאת תהי' בשלימות ,אינו אומר שזה
נקרא שלימות ,כידוע שתפקידו של תמים הוא רק לימוד התורה ,אבל יבוא בעל הכרם
וכו'.
בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות
בנכם הבכור
נ.ב .הספרים שי"ל לאחרונה :סה"מ :תרכ"ו  -אותיות מרובעות ,תרמ"ג-ד ,הוצאה
חדשה עם הוספות ,עטרת ראש  -אותיות מרובעות ,מכינים לדפוס :מאמרי אדה"א
במדבר ח"ה ,דרושי חתונה ח"ב ,סה"ש תרצ"ו-ש ,א"ק  . .ב-ג ,התוועדויות מ"ז ח"ד ,מ"ח
ח"ד ,מ"ט חא"ב.

התלמידים השלוחים לישיבת תות"ל ברינוא בשנת תשמ"ט
מימין לשמאל :לוי אנדרוזיער ,מ"מ קארף ,דוד בן ציון פארסט ,אייזיק הלוי לעוויטאנסקי,
בנימין נתן הכהן גלאק ,יואל איידעלמאן ,אברהם יהושע העשיל גורארי' ,משה מלמד
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יומן חודש סיון תשמ"ט
ש"פ במדבר מבה"ח וער"ח סיון תשמ"ט
תוכן ההתוועדות כתוב כבר בתוכן קצר ,באופן כללי ,אבל הדיבורים חזרו על עצמם
באריכות ובפרט בקשר לרמב"ם  -ראה בהשמטות לשיחות .בין השיחות עשה תנועות
לעידוד השירה ,ובפרט ב"נאפולין מארש" (להעיר מהתהלוכה דלקמן) .כשניגנו אין
אדיר כו' לא עשה תנועות מיוחדות.
[הי' שם איזה ענין מיוחד :הרבי הורה לר"י הכהן (לנגן) "יה"ר" (הרב טלישבסקי שי'
לא הי') והתחיל לנגן "שיבנה כו'" ,ואז הרבי חייך ואמר "יה"ר" ,ומיד התחיל הר"י לנגן
"יה"ר מלפניך וכו'"  -בניגון של שיבנה…].
בשבת שהה כאן חה"כ אבנר שאקי ,ובליל ש"ק כשהרבי יצא מהתפילה חייך לעברו.
וכן בין השיחות בהתוועדות אמר לחיים כו"כ פעמים ,ובא' הפעמים אמר על כוסית
קטנה ,ואזי חייך הרבי והראה לו בידיו הקדושות שיאמר על כוס גדולה (לפני שניגנו
"אין אדיר" החל לצאת ,וכשראה ששרים זאת (וי"א שלכבודו כו') אזי חזר למקומו…).
ראש הישיבה דתות"ל המרכזית ,הר"י פיאקסקי שליט"א ,הי' בשבת בהתוועדות( ,הוא
בא לקראון הייטס ,לכבוד עלי' לתורה של נכדו) וישב בהתוועדות מאחורי הרבי.
ובתחילת ההתוועדות ניגש לרבי ודיבר עמו כדקה.

יום א' ר"ח סיון
בעת חלוקת הדולרים באו כו"כ אישי ציבור ביניהם אריק שרון שי' וביקש את ברכת
הרבי לביטחון בארץ וענה לו כ"ק אד"ש (מובא רק תוכן ולא הלשון) שכתוב בפרשה
שלפנ"ז וישבתם לבטח בארצכם שההדגשה היא שהיא ארץ יהודית דהיינו ששומרים
תומ"צ אזי יהי' בה שלום ,עפ"י תורה ,וכן בטחון עפ"י תורה ,והרי כל הכופר בעבודה
זרה נק' יהודי .ואח"כ פנה לדודתו ,ואמר לה" ,תסבירי לאריק ,שאריאל זה מראה על
גבור כארי"( .אשתו התפלאה ע"כ שהרבי קראה בשמה  -נילי  -שזוכר את שמה מלפני
 20שנה)( .אח"כ ערכו לו ארוחת בוקר בביתו של א' מאנ"ש ,וסיפר שהתפעל מאוד
מכהנ"ל).
כמו"כ ביקר מנהל מחלקה בכירה במוסד בחו"ל .וכשעבר הציג אותו בנימין שהוא א'
מאנשי הביטחון והוא מבקש רפו"ש עבור בתו .הרבי נתן דולר א' בשבילו וב' לרפואת
בתו והג' "להצלחה בכל עניני הביטחון לא רק בחו"ל אלא גם בארץ"( .הוא התרגש
מאוד מזה שהרבי "קלט אותו" שהוא עובד במוסד ,שהם אנשי הבטחון היחידים
העובדים בחו"ל כידוע ליוח"ן) ואמר לו שישנם רופאים מומחים בנ.י .והתורה אמרה
ורפא ירפא שנותן רשות וכח לרפאות"( .אגב :מפקד חיל האויר לא הי' אצל הרבי זה
סתם שמועת-שוא ,מי שכן הי' הוא  -נשיא התעשי' האווירית של ישראל בארה"ב).
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היום לא נסע לאוהל בגלל ר"ח .לאחרי תפילת המנחה יצא הרבי כשתנועת פליאה
ותמיהה ניכרת על פניו הק' ,ונראה כמחפש משהו (?) ,אח"כ בירך את שאקי בפאר
גיזונטרהייט כו' וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות..
פתאום ,ב 7:25אני רואה את הקנר רץ ללמטה ומכין את הסטנדר ואומ' שהרבי הודיע
שתהי' עכשיו שיחה( ,כמובן שתפסתי מקום קרוב ,בזאל היו סה"כ כב' מנינים ,בתחילת
השיחה) .כ"ק אד"ש ירד לבוש בסירטוק של משי וארשת פנים מיוחדת ,והחל בשיחה
שארכה כ 20-דקות ,ונגמר כחצי שעה לפני השקיעה .חילק לכ"א ג' דולר ,כשיצא לקח
בידו ג' דולר.

יום ב' ב' סיון
היום נסע כ"ק אד"ש לאוהל כשחזר היתה חופה של נכדו של הרב פיקסקי ראש
ישיבתינו וכשהי' למטה ליד היציאה הראשונה הסתובב וראה את החופה ושאל בסימן
תמיהה מדוע שרים ,ואח"כ עשה פעמיים בידו הק' לביטול השירה.
לאחרי התפילות הגיע הראש ישיבה ללמטה וביקש את ברכת הרבי ושאל הרבי היכן
החו"כ? וענה שלמעלה ,אזי אמר שיתן את הברכה למעלה והר"י נכנס עם הרבי למעלית
(כדי להספיק לשמוע את הברכה) והרבי יצא מהמעלית בחיוך רחב מאוד ובירך שם
את כולם.

יום ג' ג' סיון
כשירד למעריב לקח עמו מתחת לסידור גם ספר חת"ת (המהדורה האחרונה) בצבע
חום ,והציץ בו לפני ספה"ע ולפני הקדיש האחרון ,ובשיחה דיבר על סיום השיעור
התהילים דד' סיון הושיעה את עמך גו' .ולאחרי השיחה ניגן את כל השיר הושיעה פעם
א' בשינוי קצת בקטע האחרון "על העולם" ,וגם בניגון הקטע הנ"ל .ואח"כ התחיל עוה"פ
בחוזק יותר הושיעה ועשה בידו הק' לעידוד השירה ותפס את הסידור והחת"ת ללכת
ומיד הראה הריל"ג את הדולרים ,אז הניח אותם על הסטנדר והחל לחלק הדולרים,
כשעבר הרב מ .אשכנזי החזירו הרבי ונתן לו עוד דולר "פאר כפ"ח" ,וכן לביסטריצקי
"פאר ועד הרבנים באה"ק" ,להרב הרצל "פאר בית חב"ד הרצלי' והריל"ג הזכיר "כפר
תבור" ,והוסיף הרבי "כפר תבור"( ,מספרים שבאותה עת הי' השליח של בי"ח הרצלי'
בחקירה משטרתית וד"ל) .כשיצא עודד באופן חזק את השירה.

יום ד' ד' סיון
היום נסע לאוהל ,בערב הכינו את הבימה ,כשירד למנחה ומעריב כשהוא עדין לבוש
בסרטוק של משי .לאחרי התפילה נשאר לעמוד על מקומו עד סיום הקדיש האחרון
ולא הסתובב לסטנדר…
ורק לאחרי הסוף הסתובב והלך לסטנדר השני והחל מיד (לאחרי סריקת כל הקהל)
באמירת המאמר אנכי ה"א אשר הוצאתיך בארמ"צ מבית עבדים וכו' .ואמר את המאמר
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מתחילה ועד הסוף ממש בעצימת עיינים( .אגב מהמאמר שיצא לאור מוגה רואים שעד
הסוף  -הכל הי' מאמר ולא שיחה) .ואח"כ חילק ג' דול' לכאו"א ,וכשיצא עודד את
השירה בחוזק גדול .כמובן שהתרגשות הקהל היתה חזקה מאוד וכמו"כ אצל הר"י
קאהן שי' שקפץ כששמע את התחלת המאמר.
ונקווה שיהי' זה באופן של "פעולה נמשכת".

יום ה' ה' סיון ערב חגה"ש זמן מ"ת
היום נסע לאוהל ,חזר בשעה .7:45

יום וא"ו ו' סיון חג השבועות זמן מ"ת
בתפילת שחרית החזן ניגן בהרבה קטעים :ב"האדרת והאמונה" ,והרבי עודד את
השירה .ב"ממקומך מלכנו" ניגן את ניגון הר"מ זלוטשוב'ער והרבי לא עודד את הניגון.
בעת קריאת עשה"ד עמד הרבי לצד הימני של הסטנדר וברוב הזמן הביט על בימת
הקריאה כשפניו הקדושות חוורות ולבנות ועיניו פקוחות לרווחה .בקיצור מחזה מיוחד
 קבלת ונתינת התורה…תפילת מנחה בשעה  ,5:30לאחרי התפילה הסתובב על צידו כהולך לצאת מהביהכנ"ס,
ואפי' תפס את הסידור בידו השמאלית אבל… עכ"ז החל השיחה במשך כ 25-דק' כשכל
הזמן הסידור בידו ,והוא נשען על הסטנדר של התפילה על יד ימינו .זה הי' מחזה מוזר.
אחרי כ 10-דקות יצא מפתח  770וליוה את הקהל במבטו המיוחד לכך הסוקר ובודק
כל או"א ,ושפתותיו דובבות  -כרגיל ,ומפעם לפעם מניף ידו הימנית לעידוד השירה,
("נאפלוינ'ס מארש") באותה הזמן טיפטף הגשם וכשיצא הביט על השמים .ואחרי
הליכה של  10דקות החל לרדת גשם שוטף במלא מובן המילה ובלא הפסק כלל וכלל,
וכמובן כשהגענו לברוא-פארק היינו רטובים עד לשד עצמותינו ואצ"ל שהנעלים דמו
לספינות מים .האנשים בברוא-פארק לא האמינו שיבואו בכזה גשם "איזה משוגעים"
הם הלובאווטשערי'ס ,וכבר שמענו כו"כ סיפורים עד כמה זה פעל על האנשים ,ואכמ"ל.
וה"ה בחזרה ירד גשם שוטף עוד יותר והחל להיות קריר .ובאו ל 770בשעה  11:00ראית
את כולם מסתובבים רטובים וכל הזאל מלא במים שירד מהמעילים .הרד"ר סיפר
שמשנת תשל"ז לא הי' כזה דבר!
בשעה  11:30יצא הרבי עם כובע וסירטוק בלבד והחל לעודד את השירה בידו הק'
הימנית ,אח"כ הרים את פניו כלפי מעלה והסתכל על השמים ,וראה את הגשם… והחל
לעודד בחוזק מיוחד מאוד באותה התנועה של שמח"ת ,יותר מפעמים שעברו ,ולאחר
כשתי דקות נכנס ,ויהי אך נכנס ונפסק הגשם כליל!
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יום ש"ק ב' דחגה"ש
לאחרי התפילה כשהסיר כ"ק אד"ש את טליתו מעל אזנו לשמוע את ההכרזות הכריז
הר"י פינסון על שעת תפילת המנחה ועדיין הרבי מחכה שימשיך להכריז ,וגם לאחרי
שהכריז דברי התעוררות על מבצעים  -עדיין ניכרת על פני הרבי שרוצה לשמוע עוד
משהו ,על זמן ההתוועדות.
עכ"פ הרבי החל ללכת ,באמצע הדרך עוררו את הגבאי שליט"א שיכריז על זמן
ההתוועדות ,ואכן החל להכריז (באותה העת נעצר הרבי והקשיב לדבריו) "די התוועדות
קודש פון רבי'ן זאל געזונט זיין וועט זיך אנהויבן (ומרוב התרגשות סיים) לערך ,1:30
והרבי הראה בידו סימן לביטול… לאחר שהרבי יצא כבר מהזאל שם הנ"ל לב לטעותו
והחל להכריז שזה בשעה  8:00כרגיל .אך זה כבר לא עזר לו…  -הריל"ג ירד והודיע
שהרבי הודיע שירד להתוועד לעוד התוועדות בשעה ( 1:30דהיינו עוד ¾ שעה).
התרגשות הקהל גברה למעלה מהמשוער על שזיכנו לעוד התוועדות בזכות טעות של
הגבאי.
 1:30הרבי ירד להתוועדות ועשה קידוש כמו בכל שבת ולאחרי הניגון שיר מזמור
החל בשיחה שקשורה לשבועות ובפרט בקביעות שנה זו ,וההתחזקות בשיעורי חת"ת
וכהנ"ל דובר בהרחבה ובאופן מסודר .אחרי השיחה הורה להריל"ג להביא משקה
מהחדר (?) .ואח"כ היתה שיחה קצרה בה הורה שיסיימו את הרמב"ם עוד היום אחרי
מנחה בתור התחלה ושיכריזו ע"כ ,ולאחרי השיחה נתן למנחם גרליצקי המשקה .לאחרי
הניגונים אמר "זאגט לחיים" ,ההתוועדות הקצרה הסתימה בשעה  ,3:20ומיד לאחרי'
מנחה ועלה לתורה.
להתוועדות הב'  -דחגה"ש ירד בשעה  8:10לערך ,ורמז שיכריזו שמי שלא נטל ידיו
שיאמר לחיים .אח"כ ענה לחיים כ 10-דקות והשיחה הראשונה התארכה כ 1:40-דק'
(ממש ארוך מאוד) והביאור בדברי ר"י "אי לאו כו' הייתה בהרחבה מאוד ,ובסדר יחסית.
ולאחרי'  -שיחה קצרה ע"ד חת"ת והוראות בפועל כו' ,כ"ז נגמר בשעה .11:30
במשך כל זמן חלוקת כוס של ברכה לא עשה עם הידים בכלל לעידוד השירה (רק
פעמיים כשעברו אנשים) .רק ברבע שעה האחרונה כשהגיע החזן הרוסי צ'אצ'קעס
עשה חזק מאוד עם הידים הן לחזן והן לאנשים .וכן באמצע השירים הורה לו לשרוק,
ובאופן חזק ,ובאותה עת חיפש את אבוחצירה האלוף לשריקות.
לאחרי ברכה אחרונה עמד והחל לומר בסידור "ויתן לך" ומאיר הארליג הציץ מאחורה
ואמר עמו ביחד אך הרבי לא התייחס אליו כלל (ודלא כבתשמ"ו שהזיז את הסידור
לכוון הארליג) .אח"כ הניח הסידור בבית שחיו ואת הכוס עם מפית ע"ג בימינו ולקח
בקבוק משקה בידו השמאלית והחל לנגן "כי בשמחה גו'" .כ"ז בשעה .3:05
כמה סיפורים בהכש"ב :נתן בקבוק משקה להרב יקותיאל פרקש ואמר לו "פאר גאנץ
ירושלים" ,לחה"כ אליעזר מזרחי (כשעבר בפעם הא' לא התייחס ולכן עבר עוד פעם
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ולאחרי שהריל"ג הציגו) נתן לו בקבוק משקה וא"ל "זה בשביל כל החברים שלך" .עבר
שם יהודי שעשה אופשערניש לבנו והביא מספרים בידו והגישו לכ"ק אד"ש והריל"ג
הרים קצת שערות וגזזם הרבי במספרים .לאדם שרצה לנשק ידו הק' הוריד הרבי את
הכוס מידו הימנית לשמאלית והגיש לו את ידו לנשקה… נוימן לא הי'( .ע"פ החשבון -
וכך שמעתי שמיד לאחרי כש"ב ,הגיה הרבי את המאמר "אנכי" מערחה"ש (את המאמר
ערכו הר"י קאהן והר"ש חריטנוב)).

יום א' ח' סיון אחה"ש "יום טבוח"
כ"ק אד"ש נסע לאוהל.
היום אחה"צ החל הכינוס תורה בו נאמו הר"י פיקרסקי ,הר"ש עלברג ,הר' מנשה
הקטן ,הר"א פישר (מגור) ,הר"י הרצל ,הר"י העכט ,ובסוף דיבר (וממנו נהנו מאוד כולם)
אברהם פרינדלדר .נגמר בשעה  .8:30אח"כ הי' סיום רמב"ם והתוועדות בקשר לכינוס
תורה (שמחלקים המים והחלות משבועות) ברוב פאר והדר ודיבר הר"ש אליטוב (בכלל
הוא "מבלבל" כאן הרבה ,בכל התוועדות).
לא שמעתי מה הי' בדולרים ,רק שנגמר בשעה .3:00

יום ב' ט' סיון
בשעה  8:00נכנס ליחידות ,בזאל למטה כרגיל ,בזאל היו כ 150-איש .השיחה ארכה
כ 3/4שעה ,בעת חלוקת הדולרים היו כמה סיפורים ולא שמעתי רק שתים .לר' יצחק
גליצנשטין אבא של ישראל מאילת קרא בחזרה ושאלו "האם הכל בסדר"( .כנראה שיש
לו משהו ברגלו  -כי הוא צולע קצת) .וכן דיבר עם זקן שהלך עם נכדתו ,ודיבר עם
נכדתו שתדליק נרות ש"ק (את זה שמענו  -בקול רם) .וכן קרא לכו"כ שלוחים גדולים
ונתן להם עוד דולר (הר"ש מידנצ'יק ואמר לו "פאר ארגון הגג" (מאז נכנס לשם בחזרה)
ועוד) .אח"כ שיחה קצרה לברמ"צ ואח"כ לחתנים וכלות .דבר מעניין ,שאת הפני"ם של
החת נים וכן של הכלות לקח בחבילה בפ"ע והריל"ג רשם ע"כ .כשיצא הסתכל כלפי
מעלה לכוון השעון  -השעה הייתה  .10:15אח"כ תפילת ערבית בזאל הקטן .הלילה
התקימה חתונת הת' שמואל קסלמן ,הי' שם שמח מאוד ולאחרי' (לאחרי שהחבר'ה
ה"מימוש" השתוללו עד שעה  )2:00התקיימה התוועדות מהגר"מ גרליק "דער רב"
ממיאלנו ,עד שעה .5:30

יום ג' יו"ד סיון
בכלל בתקופה זו נוהג כ"ק אד"ש לחלק מטבעות לצדקה לילדים לפני תפילת מנחה.
זה חידוש ,כי זה לא קרה כבר כמה חודשים .אחרי תפילת ערבית בירך כו"כ בפאר
גיזנטרהייט כו' ולתלמידים השלוחים מקרקס הוסיף "הצלחה אין שליחות".
בשעה  10:00החלה ה"קבלת פנים" (?) לאורחים החשובים שבאו לרבי לשבועות.
המנחה הי' הר"א שמטוב והוא הנחה בטוב טעם .הרב חדקוב דיבר שעה שלימה…
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ומחציתה  -דברי מוסר על "קעמפים" שלא לראות טלביזי' וכו' .כמו"כ דיברו הר"י הרצל,
הרשד"ב ליפשיץ ועוד הרבה רבנים ,העסק נגמר בשעה .2:00

יום ד' י"א סיון
בלילה לאחרי תפילת ערבית היתה שיחה כ 50-דקות אודות י"ב סיון והשיעור היומי.
היום בשעה  8:30נכנס לחדרו של הרבי הספר ויצא בשעה  8:50לאחרי שסיפר את
הרבי לאחרי  10חודשים שלא הסתפר ,כשירד לתפילת ערבית שמו לכך לב לראשונה
וכולם העלו חיוך… אגב כל האיזור של הפיאות לא גזור והי' נראה ,ברוחב ,כמו הפיאות
של אדה"ז… אבל יום לאח"ז כבר גזר את זה וזה נהי' כרגיל.
הלילה הי' סיום רמב"ם .היום הייתה חתונה לפרקש ,השתתף יוסף שיינברגר מזכיר
העדה החרדית.

יום ה' י"ב סיון סיום התשלומין
כ"ק אד"ש נסע לאוהל וחזר ב 9:30לאחרי תפילת ערבית התקיימה שיחה כ 25-דקות
ותוכנה מאוד מיוחדת להוסיף באופן מעשי בהתמדה ושקידה בלימוד התורה .ואמנם
ראית שבלילה עסקו הרבה בחורים בלימוד התורה ,וכן ביום המחרת יום שישי לפני
המבצעים ובעת המבצעים ולאחרי' ,וכן עם האנשים במבצעים למדו משנה וכיו"ב,
בקיצור זה עורר מאוד חזק.

יום ש"ק י"ד סיון
ההתוועדות השבת הייתה רגילה למדי .רק שבניגונים עשה חזק עם הידים לעודד
השירה וכן במחיאות כפים .בעת חלוקת המשקה מזג רק בחלק מהם מכוסו לבקבוק
בחזרה .לא' שביקש (לא קשור למכריזים כו') משקה והריל"ג הזיזו קרא הרבי ומזג לו
מהבקבוק .לאחרי שניגן והריקותי עלה (הרב) זלמן יפה והכריז באנגלית על הכנסת
ס"ת לע"נ הרבנית (אגב הרבי ניגב את פניו במטפחת) .ואח"כ החל לנגן עוה"פ "והריקותי
גו'" .ההתוועדות נסתיימה בשעה .4:20

יום א' ט"ו סיון "סיהרא באשלמותא"
חלוקת הדולרים החלה בשעה  11:20עברו חה"כ מזרחי והלפרט .למזרחי אמר ממזרח
שמש עד מבואו ויש לך כמה תשובות אצל המז' .לעוזרו אמר שיהי' הצלחה בעזרה לר'
אליעזר ובפרט בענינים הכללים .להלפרט שביקש ברכה ליהודים באה"ק ענה הרבי און
די אידן דא דארפן נישט א ברכה? ונתן לו דולר לתיתו בקופת צדקה שישים בכנסת"
(ואמר שכבר יש קופ"צ בביהכנ"ס) ,ענה הרבי שישים קופ"צ בכנסת ושם ישים הדולר.
לא' שביקש להרש"ז אורבאך אמר "בשו"ט יאריך ימים על ממלכתו" ,ע"כ ללא אחריות
כלל.
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הדולרים נגמרו בשעה .2:45
מתשובות כ"ק אד"ש ,שהגיעו לידי ,בזמן האחרון הגיע לידי רק תוכן ולא הלשון.
מקבוצה של סטודנטים מבלגי' שביקרו כאן :א' כתבה ששמעה בשיעורים ,שלכ"א יש
אות בס"ת (ישרא"ל) ,ואמרו לה ,שרק הרבי יודע מהו האות שלה ,ושואלת את הרבי
מהי? וע"ז ענה הרבי "זה רק ה' יודע" .א' שכתב שהוא יש לו דמיונות וכו' ,וסיים ש"הוא
חושב שהוא חולה נפש" וע"ז ענה הרבי "וכן הוא האמת ,ויפנה לרופא ידיד אהע"צ".
ולא' שכתב שהוריו חולי נפש ר"ל ,והוא מסופק אם הוא נורמלי או לא ,ובפרט שכותב
בשני ידיו ,וע"ז ענה הרבי שזה לא נכון (שהוא חולה כו') ויכתוב ביד ימין.
להוסיף פרט על הדולרים של לפני שני שבועות :הרבי אמר למזרחי "הצלחה רבה
ומופלגה בכל המלחמות ובפרט במלחמת היהודים".
לפני כמה שבועות :לאשה א' שהחליטה לא ללדת עוד ילדים ולא אמרה לרבי כלום
נתן הרבי עוד דולר ואמר זה בשביל הילד הבא.

המשך יום א' ט"ו סיון
נכנסו חתנים ,ולאחרי שנתן הסידור ,הורה לעשות גורל מי קודם ,ובירכם .נסע לאוהל
בשעה  ,3:45וחזר בשעה  .10:20לפני מנחה ומעריב ידעו שיהי' שיחה ,והכינו את
הסטענדר.
בשיחה התעכב בעיקר על רש"י ס"פ נשא .השיחה ארכה כ 40-דק' ונגמרה ב,11:20
כשדיבר על בהעלותך סגר את עניו הק' .בעת חלוקת הדולרים נתן לו א' שטר של 5
דולר ולפני שעלה הכניסו לסידורו ,ולאח"ז כשלקח לעצמו דולר  -הגיע עוד אשה וזה
הי' כשכבר הי' ליד ארון הקודש ,ונתן לה את הדולר שלו ,ואח"כ נדחפה בתוך האנשים
וכמובן שלא ידעה את נפשה ,וכשעבר כ"ק אד"ש הניף את ידו הק' לעברה… עלה לחדרו
כשהוא מעודד את השירה בשעה .11:40

יום ג' י"ז (טוב) סיון
בשעה  5:10החלה השיחה לתלמידות המסיימות מבית רבקה ,לפני השיחה מסרו ב"צ
סטאק ,קרמר ,י.י .הכט שי'  -קלסטרים להרבי .השיחה נמשכה פחות משעה ,בשיחה
אמר שהצדקה היא לאנשים נשים וטף הנמצאים כאן ,ובכן לאחרי השיחה נתן חבילת
דולרים להנ"ל והורה להם לחלק גם לאנשים.
בדרך כשיצא כשעמד בפינת הפירמידה והבימת ההתוועדות עמדו שם ילד וילדה
שהפריעו לו בדרכו והורה להם באצבע לצד ימינו (דהיינו שיפנו הצידה) ,ורק לאחרי
שעברו המשיך בדרכו ,ואח"כ עשה להם תנועה כמו לשירה בידו הק' ,וכן עשה "שלום"
כמה פעמים.
לאחרי תפילת ערבית ליד המעלית "נפרד" מכ"ק אד"ש לוי"צ פריידין שי'.
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יום ד' ח"י סיון
היום בשעה  10:20יצא לפתע כ"ק אד"ש למכונית ונסע עם קרינסקי והריל"ג ,ושמו
לב שבצומת ברוקלין איסט.פא .לא פנה שמאלה לביתו כ"א המשיך ישר באיסט.פא.
לכוון מנהטן (נסע כנראה לבדיקות רפואיות  -ע"ד מה שהי' בשבוע שלאחרי פסח
כשהי' בביתו) .החברה היו במתח קצת ,חזר בשעה .12:20

יום ה' י"ט סיון
נסע לאוהל בערך  1:30וחזר בשעה  .10:00לפני מנחה בירך חו"כ בברכת מז"ט.

יום ש"ק פ' בהעלתך כ"א סיון
כשנכנס להתוועדות בדרכו ליד הדלת של הזאל הגדול דיבר עם הרב חודקוב כדקה
ואח"כ הסתובב עוה"פ ועשה בתנועה של ביטול.
בשיחה הא' נסב הדיבור ע"ד בהעלותך את הנרות ,וחזר ע"ע כמ"פ על התוכן בתוספת
ברכות על הגאולה כו' (והי' קשה לזכור הכל) ,השיחה הא' ארכה כשעה .בשיחה הב'
התעכב על ענין ה' יחנו והי' ע"ד השיחה הא' .לאחרי השיחה הזאת בלבד מחא כפים
בצורה חזקה ,ואע"פ שהשיר הי' שיר איטי .בחלוקת המשקה לא החזיר מכוסו למשקה.
היו כ 8-בקבוקים ,א' לרוסיא .בסוף ניגן ניעט ניעט .בעת ההתוועדות נוכח יהודי מקורב
למלכות מרוקו ועוזר לחב"ד שם כו' .וכל הזמן ובפרט לאחרי השיחה הב' עודדו כ"ק
אד"ש ועשה לו בראשו חזק .וכן לאחרי שהוא עשה גלילה  -אמר לרבי שלום והרבי
הנהן בראשו .בתפילת מנחה "החליט" החזן לשיר "שים שלום" וכ"ק אד"ש עשה באופן
מאוד חזק ,וגם עשה בראשו לילד שעמד בצד ימינו.

יום א' כ"ב סיון
חלוקת הדולרים החלה בזמן ונגמרה בשעה  2:45היום באו הרבה משפחות מאנ"ש -
לפני יציאתם לקעמפי'ם.
כמה סיפורים ששמעתי :מהיום .עבר רב א' ואמר לרבי שרוצה לקבוע עמו פגישה
"אפוינטמאנט" ,וענה כ"ק אד"ש בתקיפות" :איצטער איז ניטא קיין אפוינטמענ'ס שיין
יארן נאכאנאט וואס ניטא קיין אפונמענט".
א' ממשפחת זיאנץ עשה אופשרניש היום לנכדו וכשעברו ליד הרבי והילד החזיק ביד
את המספריים -לקח הרבי את המספריים מידו וגזז לו מקצת משערותיו .יהודי -מקורב
ביקש מהרבי ברכה שבנו ילך בדרך התורה ,ענה הרבי לא זו בלבד אלא ש"ילך" לו גם
בשאר הענינים (כ"ז ברוסית).
לחתן א' (אייזנבאך) נתן דולר ואמר שיתן לכלה בחדר יחוד .המפקד שריון (תת)
אלוף יוסי בן חנן עבר והרבי דיבר עמו אודות השטחים כו' ואמר שכשיעמדו בתוקף
אזי יצליחו .ואמר יוסי ב"ח שאם תהי' מלחמה (ח"ו) אזי הסיכוים שאנחנו ננצח ,ואמר
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הרבי שלא צריך להגיע לכך שכתוב ("בספרי מלחמה"?) שעמידה בתוקף מרתיעה את
האויב ממלחמה מלכתחילה ,ואח"כ בירכו וגם באופן אישי .כמו"כ ביקר כאן חה"כ
לשעבר אלי קולס והרבי דיבר עמו ע"ד הנ"ל .שמעתי שהרב עלברג ג"כ עבר .כ"ז הם
גרגירים קטנים מהים שנשפך בכל יום א' וכמובן שהם מפי השמועה וללא אחריות.

יום ב' כ"ג סיון
כ 5-דקות לאחרי תפילת ערבית נסע כ"ק אד"ש לביתו (הריל"ג וכו' סחבו עמם כו"כ
חבילות ז.א .שזה ל"ר לאותו הלילה) השלמה :בתפילת שחרית בעת קריה"ת הורה
באצבע שיגללו על מקום התפירה.
לאחרי התפילה נגש לכ"ק אד"ש האדמו"ר ממאקוה (שיצא בעת הבחירות בקול רעש
לטובתינו) ונתן ידו לשלום לרבי ואמר שנוסע לארץ ,הרבי החזיר לו ידו ובירכו בברכה
המקובלת.

יום ג' כ"ד סיון
לפני תפילת מנחה נתן הסידור לחתנים ובירכם.
לאחרי תפילת המנחה לפני שבירך נוסעים הציג הריל"ג את הרב שטיין ממיאמי
(טיפוס ליטאי) לפני הרבי ואמר שנוסע לארץ ,אמר הרבי שתהי' בשעטומ"צ .הרב הנ"ל
שאל באם הרבי קיבל את ספרו ,והוסיף שכ' שאלות על שיחת הרבי .ענה הרבי כן.
והוסיף שיש לי תענוג ששואלים עלי שאלות "דו ביסט מיר שולדיג א קשיא" .הנ"ל אמר
שנוסע לאה"ק ושם יתיישב בדעתו .ענה הרבי שבנסיעתו לארץ יהי' יותר פיקח שחד
מינן וכו' ושיהי' בשעטומ"צ ,בשו"ט.

יום ה' כ"ו סיון
בתפילת שחרית מעת אמירת ויברך עד ישתבח התעסק הרבי בקשר הציצית ,פתח
את הקשר הא' ואח"כ קשרו מחדש וכו' (ולהעיר מלקו"ש שבת זו).
בתפילת מנחה מעריב נוכח חה"כ מנחם פרוש שי' ,לאחרי התפילה כשהסתובב הרבי
לקהל פנה מיד הנ"ל ונתן ידו לרבי והזדהה .הרבי החזיר את ידו וחייך ,הנ"ל שאל שאלה
ואמר שכ' ע"ז כבר ,ענה הרבי "איך מיש זאך נישט (נ"א :איך געי ניט אריין אין דעם)
ס'דא גדולי ישראל על אתר" .אח"כ הנ"ל שאל אם יכול לכתוב לרבי ,ענה הרבי "יא"
ובירכו בברכה והצלחה.
כ"ז ללא אחריות.

יום וא"ו כ"ז סיון עש"ק פ' שלח
כשירד הרבי לתפילת שחרית ניגש צרפתי א' וביקש ברכה ,הרבי נעצר ושאלו מהו
השם בעברית .ואח"כ שאל מה יש לו ,ובירכו ברפו"ש ו"בון מזל" ,כ"ז בצרפתית.
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במשך כל השבוע בירך נוסעים בברכה המוקבלת.

יום ש"ק פ' שלח יום הבהיר כ"ח סיון
בעת אמירת תהילים עמד כל הזמן .בעת קריאת בשני גילו טעות בס"ת ,מיד נקרא
הרי"ק מרארלו לבימה ופסק שיברכו ברכה השני' ,ויביאו ס"ת אחר ויקראו עוה"פ
מתחילת שני עד הסוף .כשהוציאו את הס"ת השני נעמד כ"ק אד"ש והביט על כ"ז עד
שהעולה הג' יגמור את הברכה ואז ישב .פניו הק' היו בארשת רצינית.
התוועדות החלה בשעה  ,1:40ונסתימה בשעה  .4:20בין השיחות הורה ,בחיוך נרחב,
לג.ב .ג'ייקובסון לומר לחיים (הוא חזר כעת מבית רפואה ,לאחר בעוט ברגלו) .וכן
לבנימין קליין (הוא אמר על כוס גדול מלא) .בתחילת ההתוועדות ניגנו את המארש
דר"ח כסליו (ולא שיר מזמור) ,ועשה קצת בראשו .לאחרי השיחה הג' מחא בכפיו בניגון
יחי אדונינו כו' .בעת חלוקת המשקה מילא קדום מכולם לכוסו ורק אח"כ מזג מכוסו
לבקבוקים כולם (א' שלא הכריז על זמן  -העיר לו הרבי ע"כ).
באמצע השיר והריקותי ,הורה לריל"ג משהו ,והנ"ל הוציא בקבוק קטן .וכ"ק אד"ש
מזג מהבקבוק לכוסו ובחזרה (כשהקהל הפסיק לנגן  -הראה הרבי בסימן תמיהה בידו),
ונתנו לג'ייקובסון (בשבוע שלפנ"ז שאלו מהמזכירות מדוע לא רואים אותו בהתוועדות.
ולאחרי ש"ק נשאל האם הי' לו דחיפות) ,כשהנ"ל התמהמה בהלכיתו קם הרבי ,כמעט
מלא קומתו ,להגיש לו את הבקבוק ,והורה לו להתוועד בביתו .אח"כ בניגון שיבנה
ובפרט בניעט ניעט עשה בצורה חזקה מאוד בידו.
בתפילת המנחה  -לא עלה לתורה .כשיצא ענה לחיים לנימוטין ועשה בידו ד' פעמים
ובחיוך.

יום א' ער"ח תמוז
חל' הדולרים החלה בזמנה ונסתימה בשעה  .3:40לא שמעתי שבאו אנשים חשובים,
שמעתי רק כמה גרגירים ,כשעבר הרב ליברמן (יו"ר וועדת הרבנים ד'פלעטבוש) ,אמר
לרבי שבנו לומד בישיבת על קבר יוסף בשכם .שאלו אד"ש האם בנו ההשתתף במאורע
האחרון .הנ"ל אמר שהממשלה רוצה לסגור את הישיבה ,ענה הרבי "די זכות פון יוסף
זאל זיי ביישטיין" .ואח"כ דיבר ששמו של יוסף מראה על הוספה וכו'.
א' שמסר לרבי את ברכת הרש"ז אוירבאך שי' לאריכות יוש"ט (ראה לעיל ביום א' ט"ו
סיון) ,ענה הרבי "כל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שמרובה על העיקר דאס זאגט
תורה ,יאריך ימים על ממלכתו" ,ונתן לו דולר עבורו.
לזיילער מק .מלאכי נוהג הרבי לתת עוד דולר עבור "לורד זייץ" מאנגלי' (אדם חשוב
שם) ,וכשעבר הפעם והרבי נתן לו עוד דולר עבורו שאל האם לנסוע אליו מיד לתת לו
בדרכו לאה"ק ,או לחכות עד שיפגש עמו בהזדמנות? (וכן סיפר שהדולר הקודם שנתן
הרבי עדיין לא מסרו) .ע"כ ענה הרבי בתקיפות "איך האב דיר געהייסן אפגעבן"!
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כשהנ"ל רצה לברר זאת עוה"פ -ענה הרבי "איך האב דיר געהייסן אפגעבן .באלד וועסטו
פרעגן נאך צווי שאלות"! כ"ז הי' בתקיפות ,ורק לאח"כ חייך הרבי .כמו"כ נתן עוד
דולרים לכו"כ חתנים.
לפני חה"ש הי'  ...בתאונה ,וביקש ברכה לרפו"ש ,וענה כ"ק אד"ש" :בדיקת התפילין
רש"י ור"ת".
 ...ביקש ברכה עבורו ,וענה כ"ק אד"ש" :בדיקת התפילין והמזוזות (ע"ד גלגול
שבועה) .רפו"ש וקרובה וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות"
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שער התמונות
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