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פתח דבר
בעזהי"ת

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול הגיענו ליום הזה, 
יום שמחת כלולותינו, ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב, יום הבהיר חמישה 

ועשרים לחודש אדר ה'תשפ"א.

ומרחוק  לבוא מקרוב  הואילו  ומכרינו אשר  ידידנו  לכל  והברכה  התודה 
ליטול חלק בשמחתנו ולברכנו בברכת מזל טוב. הא-ל הטוב הוא יתברך, יברך 
אתכם ואת בני ביתכם שיחיו, בתוך כלל אחינו בני ישראל, בברכות מאליפות 
מנפש ועד בשר, ואי"ה נשיב לכם כגמולכם הטוב, ובשמחתכם נשמח גם אנו.

לזיכרון טוב ליום כלולותינו, הננו בזה לכבדכם בתשורה זו שלפניכם, על 
פי המנהג הנפוץ בזמן האחרון, יסודתו בהררי קודש – תשורת כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ לרגל חתונת הרבי מה"מ והרבנית.

* * *

תשורה זו כוללת:

רשימת יומן מקורית מ"בית חיינו".

רשימה זו הועלתה בידי אבי שליט"א, עת חסה בצל כ"ק אדמו"ר מה"מ, 
מחודש אלול תשמ"ח – תמוז תשנ"ב.

בתשורה זו באו האירועים מי"ב כסליו – י"א טבת ועד בכלל, ומכ' אדר 
שני עד ה' ניסן, שהם ימי החתונה בשעטומ"צ.

הקריאה ביומן מאפשרת לעקוב מקרוב אחר אותה תקופה משנות האור 
בבית חיינו, במיוחד לאור העובדה, שלאאמו"ר שי' היה רישיון נדיר שקיבל 
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לכל  היינו,  הקודש,  אל  עת  בכל  להיכנס  ז"ל  לייבל  ור'  רסקין  ר"ד  מאת 
התפילות בבית הרבי. 

חודש  הי"א  בתוך  היו  תשמ"ט  שנת  של  הראשונים  החודשים  כזכור, 
להסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע זי"ע )בעלת יום ההולדת 
של יום זה(, והרבי התפלל בביתו הן כש"ץ באותם חודשים הנזכרים, והן שלא 

כש"ץ בחלק גדול של השנה לאחר סיום הי"א חודש. 

אאמו"ר, כאמור, היה כמעט יחיד בין הבחורים שזכה להיכנס ג' פעמים 
בכל יום )בין שאר התל' התקיימו תור וחלוקה שאיפשרו רק פעם בתקופה 
הנמצא  לתיעוד  מיוחדת  חשיבות  ישנה  משכך  הרבי(.  לבית  להיכנס  בלבד 

ביומנו.

־שמענו בבית הרבה על השנה הזו. אבל אינה דומה שמיעה לקריאה.. פע
מים הנך חש נוכח ב- 770 בזמן אמת. אפשר להרגיש את החשמל בין השורות, 
את ההתרגשות, את לילות הפארבריינגענ'ס "המשוגעים" של חודש כסליו, 
ואת חיי היום יום שסובבים כולם סביב הרבי. מלבד שטף האירועים ימצא 
הקורא גם ידיעות כלליות על שגרת החיים ב-770 מנקודת מבטו של בחור 

השוהה עתה לראשונה פרק זמן ממושך במחיצת הרבי.

סידור הדברים, עריכתם והבאתם לדפוס נעשה על ידי והינם בלי אחריות 
כלל.

הננו תפילה להשי"ת שיזכה אותנו להקים בית נאמן בישראל מיוסד על 
אדני התורה והמצווה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, 

בחיים מאושרים בכל, בגשם וברוח, בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוותיה.

ומשמחת החתונה נזכה תיכף ומיד ממש, לקיום הייעוד ד"שמחת עולם על 
ראשם", בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ לעיני כל ישראל.

יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מוקיריהם ומכבדיהם
אהרן ישראל וחנה ליבא אורנשטיין

 כ"ה אדר פלאות אראנו
ארה"ק תובב"א
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יומן
מבית חיינו
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 יום ב' י"ב כסלו
אור ליום הבהיר י"ג כסלו 

יום אשר בו בית המשפט פסק אשר 
המלך אין דנין ומעידין אותו.

רישיון  לקבל  הצלחתי  אשר  ב"ה 
ור"ד  הריל"ג  )בהתערבות  נדיר 
רסקין אצל ועד המסדר(, להיכנס כל 
תפלה אל בית אד"ש )כל התפילות(.

מנחה- 15:15. אד"ש נתן לפני מנחה 
לחתן סידור ובירכו.

לאחר מנחה- קודם שעלה במדרגות 
ה"תולדות  של  בנו  פנה  )ביתו(, 

עצמו,  והציג  אד"ש  אל  אהרון" 
ממלכתו  על  ימים  יאריך  אד"ש: 
)ולאח"ז(: ער האט דאך א ישיבה, 
וישיבתו..  ממלכתו  על  ימים  יאריך 
אד"ש:  משיח'ן,  לעב'ן  הנ"ל: 

"אמן".

רש"ב  אד"ש  אל  ניגש  לאחמ"כ 
מישהו  על  ואמר  שי'  איכהורן 
להגיע  יכול  שלא  מרוסלאנד(  )נ"ל 
וביקש לשלוח א גרוס, וענה אד"ש 
בידיו  עשה  ולאח"ז  כח",  "יישר 
דבר  לומר  והוסיף  תמיהה,  לאות 
מה )לא הצלחתי לשמוע וכמדומה 
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שהביע תמיהה בקשר לרבנים וכו'(, 
לאחמ"כ התחילו לנגן "עוד ישמע", 
ועודד את השירה בחוזקה, היה ניכר 

שביעות רצון מיוחדת על פניו.

מעריב- 17:00. לאחר מעריב חשבו 
)כאתמול(  שיחה  שתהיה  אולי 
יצא  מעריב  לאחר  אך  וכו',  והכינו 
הלבנה  את  לקדש  הבית  את  אד"ש 
במוצ"ש(,  נראה  היה  שלא  )מפני 
לר"מ  כרגיל,  עליכם,  )שלום 
הארליג, זירקנד והריל"ג, וכרגיל עם 
המנהגים דציצית וכו'(, לאח"ז עלה 
חזרה ובירך בדרכו "גוט חודש" את 
כאו"א, ובבית עודד חזק את השירה.

עם  התוועדות  הסדר  לאחר  הערב 
המשפיע ר"ש שי' זרחי עד מאוחר, 
הוראת אד"ש,  כרגיל החודש עפ"י 
אתמול  אד"ש  דברי  לאחר  ובפרט 
זיינען  ש"חסידים  בצער  שנאמרו 
קאלט בלוטיק, איז ליידער איז מען 
עניינים..".  נאך  צו  בלוטיק  קאלט 

ההתוועדויות עימו ממש א מחיה. 

אתמול התוועד איתנו ר' יואל בצורה 
מאד מיוחדת עד 6:00 בבוקר באופן 

יוצא מן הכלל.

 🌹

 יום הבהיר י"ג כסלו
)בהשגח"פ- היינטיקע רמב"ם(

למרות ההתוועדות בלילה שנמשכה 
לקום  הצלחתי  בבוקר,  ארבע  עד 
היא   770 ב-  האווירה  לשחרית. 
"ומלאה הארץ דעה פארברייגניש'ן 
את הוי'ה".. ריבוי התוועדויות בכל 
מאד"ש  מוגה  שיחה  )ועפ"י  יום 
שיצא היום, נראה שכך ימשיך עוד 

כמה שבועות )לפחות עד חנוכה((.

כמובן שכהנ"ל מוריד ק' מה"קאלט 
בולטיק" שיש לחסידים כפי שאד"ש 

כאב.

אל  ניגש   )15:15( מנחה  לאחר 
אד"ש גרע'ר חסיד וביקש ברכה על 
ענין של הר"י אלתר )בנו של הגרע'ר 
רבי( אד"ש: יאריך ימים על ממלכתו 
)ואמר עוד שתי מילים ואח"ז הוסיף 
א  אויך  איז  דאס  בזה"ל:(  בערך 
הגיע  א'  ]מספרים שביום  ממלכה.. 
עסקן של גור וביקש ברכה מאד"ש 
וענה אד"ש שראו  עבור האדמו"ר, 
הוא  למערכה  שכשנכנס  במוחש 

התחיל להבריא, אז שימשיך[.

התפלה  לאחר   .)17:00( מעריב 
השירה  את  חזק  מאד  אד"ש  עודד 

)כמובן, "מהרה ישמע"(.

 .770 ב-  התוועדנו  בערב  היום 
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ומלאה הארץ וכו'.

🌹

יום ד' יום הבהיר י"ד כסלו 

האווירה מחושמלת- דער טאג.. מיר 
אלו  מיר..  מיט  אייך  און  איך,  מיט 
מילות השלט הגדול שנתלה ב- 770.

השתעל  הרבי   ,10:00 שחרית- 
)יש  הרגיל,  מן  היוצא  באופן  רבות 
הסבורים שזה קשור להעלם והסתר 
על מיהו יהודי )שבימים האחרונים 
וכו',  שכנגד  בצד  "רבנים"  אף 
עוגמ"נ(,  הרבה  מכך  יש  ולאד"ש 
הנורא  השיעול  את  הזכיר  השיעול 
לפני מספר שבועות קודם הבחירות 
אז  השתעכל  אד"ש  חשוון(.  )כ"א 
 .)770 )ב-  נורא  באופן  תפלה,  בכל 
מאד.  נורא  היה  יום  אותו  בשחרית 
היה קשה לעמוד שם מרוב השיעול, 
 10:15( יום  אותו  במנחה  ואילו 
סגירת  לאחר  שעה  רבע  באה"ק- 

הקלפיות( הפסיק השיעול לגמרי(. 

בשנים  כרגיל  )שלא   15:15 מנחה 
האחרונות לא נסע היום לאוהל(.

מעריב 17:15. )הכריזו 17:00(.

זקני  בעיגול  עמדו  המדרגות  לפני 
החסידים ובראשם )ראש המדברים( 

את  לברך  ע"מ  אריה  גור  ג'ימי  ר' 
אד"ש כרגיל בי"ד כסלו לפני מעריב 
)בין היתר, היו שם גם הר' מארלו, 
הר' אזדאבא, הר' יהושע קארף, ר' 
וינבערג,  יוסף  ר'  רויטבלט,  חיים 
אך  ועוד(,  הריל"ג,  רסקין,  ר"ד 
הרבים  האנשים  כל  ירד-  כשאד"ש 
)הגיעו  רגיל  לא  באופן  שהצטופפו 
וציפו  הקטן(  לבית  אורחים-  הרבה 
כי  התאכזבו,  ירד,  שאד"ש  במתח 
שאד"ש  בולט  באופן  נראה  היה 
אד"ש  עתה.  שיברכהו  רוצה  לא 
לא התייחס אליהם )על אף שעמדו 
בצורה לא רגילה והיה בולט ביותר 
רוצים לומר משהו(, והמשיך  שהם 
התאמץ  ואז  העמוד,  לכיוון  ללכת 
בשם..  לומר..  והתחיל  שי'  ג'ימי 
אך אד"ש כבר היה התקדם קדימה 

והחל להתפלל מעריב.

לאחר מעריב הלך ל"סטענדר" לומר 
שיחה )במקום הרגיל( אלא שחמתין 
והתחיל  ג'ימי,  ר'  נתקרב  ואז  וכו', 
הדברים  בין  בהתרגשות.  לברך 
הזכיר דברי הצ"צ שהבעש"ט מסר 
למשוח  השמן  פך  את  לאדמוה"ז 

לדורותיו, וביום זה נמסר לאד"ש..

הקרינו  אד"ש  פני  הברכה  זמן  כל 
מיוחדות,  היו  ופניו  וכו',  אהבה 
וחייך,  ג'ימי, ענה אמן  בסיום דברי 
 20 )לערך  שיחה  אמר  ולאחמ"כ 
שכל  התבטא  הדברים  בין  דק'(. 
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אחד מישראל מקשר את עצמו עם 
ובכך  זה  את  וחי  ברמב"ם  השיעור 
נעשה אחד המיוחד שבדיינים ופוסק 
השיחה  לאחר  הקיצין..  כל  שכלו 
חילק 2 דולרים לכ"א, לאח"ז בדרכו 
למדרגות, התחיל לנגן פדה בשלום 

ועודד את השירה.

כרגיל, בימים האחרונים התוועדויות 
רשמי  יותר  בתחילה  והפעם  רבות, 
כשלאח"ז  וכו'(,  רמקול   -( וחגיגי 
לנוח  )כשהלכתי  המתוועדים  רבים 
בשעה 6:00 בבוקר, עדין התוועדו(.

🌹

יום ה' ט"ו כסלו 

מעריב  מנחה  לאוהל,  נסע  אד"ש 
מאוהל  חזר  אד"ש  צוזעמען, 
 –  18:25 בשעה  מנחה  והתפלל 

מאוחר יחסית,

אל  נגש  ערבית  תפלת  לאחר 
והחל  הרגיל(  )במקום  ה"סטענדר" 
לומר שיחה כרבע שעה. עורר מאד 
לי"ט  והכנה  החסידות  לימוד  על 
מפני  נקודה  רק  מציין  )אני  כסלו 

שהכל נדפס תוך שעות ספורות(,

דולרים   3 חילק  השיחה  לאחר 
ונמשך  וטף  נשים  אנשים   - לכ"א 

שכשאד"ש  היות  לרגיל,  מעבר 
מחלק, רצים מכל השכונה )שכחתי 
הר'  הגיע  במעריב  שאתמול  לציין, 
גרוסמן ממ. העמק, וכשעבר לקבל 
הדולרים- אד"ש חייך אליו, כמו"כ 
שי'  בערקע  ר'  החסיד  הגיע  היום 

חן(.

גם היום החל לנגן פדה בשלום לפני 
שהגיע למדרגות.

גם הלילה ממשיכים ההתוועדויות, 
השבוע  מכל  העייפות  למרות 
ביותר  מלא  היה  האחרון, 
הקטן  )בזאל  בהתוועדויות. 
יוסק'ה  של  בואו  לרגל  מתוועדים 
התנאים  בקישורי  גרינברג 
בשעטומ"צ עם בת ר' בערל שם טוב 

און ס'איז טומעל'זאך דארטן(.

🌹

 יום ו' ערש"ק פ' וישלח
ט"ז כסלו

מכל  אורחים  הפסק  ללא  זורמים 
ישנם   -( כסליו  י"ט  לרגל  העולם 
טבת  ה'  חנוכה,  כ',  י"ט,  שיישארו 
ניגנו  עדיין  שחרית  לאחר  וכו'(, 

מהרה ישמע וכו'.

)השלט הנ"ל המכריז על י"ד כסליו 
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וכו' דעם טאג וכו', מהרה ישמע וכו' 
שיישאר  וכנראה  תלוי,  עדיין  וכו' 
גם לשבת- ואולי יהי' לכך- כבעבר 

התייחסות מאד"ש(,

מנחה 15:15 )באופן כללי, במנחה 
מהבחורים  נכנסים  ער"ש  של 
כאמור  אך  ממוריסטון,  התל'  רק 
הרישיון שלי בתוקף לכל התפלות(.

כשאד"ש  )בעיקר  במנחה  נ"ל  היה 
ירד במדריגות( שפני אד"ש היו מאד 

מאירים און זייער מלכות'דיק.

)לפני  אד"ש  אל  ניגש  מנחה  לאחר 
אנ"ש  )רב  רפפורט  הר'  המדריגות( 
מלך(  דבר  בעמח"ס  פארק  דבורו 
הוציא  שהוא  ספר  לאד"ש  והביא 
)דבר מלך -ח' ו'( אד"ש חייך ואמר 
גרמא"  זמן  א  ס'איז  כח,  "יישר 
)ואני  השירה  את  לאח"ז  ועודד 

אבטח בך..(.

לערך  תהיה  שבת  שקבלת  הכריזו 
.17:00

)לשבת הורידו את השלט הנ"ל(

שבת,  בקבלת  שמח  מאד  היה 
ובאופן היוצא מן הרגיל. לאחר ימין 
)קודם בואי בשלום(, עודד  ושמאל 
כל  כפי שנוהג  בחוזקה את השירה 
שבת לאחרי בואי בשלום , וכמו"כ, 
ריבוי  המשיך  בשלום  בואי  לאחר 

כרגיל  לעודד את השירה שלא  זמן 
כלל.

לאחר התפלה עודד את השירה לכל 
ליד  כשעובר  וכרגיל  הדרך,  אורך 
ומסמן  הק'  ראשו  מגביה  הבימה, 
בעידוד  לפינסון(  )הפעם,  לגבאי 

השירה וכו'.

כדי  קצרות  ההתוועדויות  הלילה 
שיוכלו להתרכז מחר בפארבריינגען 

)התוועד בעיקר ר"מ סלונים(.

🌹

ש"ק י"ז כסלו ש"פ וישלח

)כ"א  ודרוכים  מחכים  כולם  כמובן 
ומקומו( לקראת ההתוועדות, עכו"כ 
בהתוועדות  למעשה,  כשמדובר, 
נראה  התקוות,  )למרות  כסלו  י"ט 
שאד"ש לא יתוועד ביום י"ט כסלו(.

בשעה  להתוועדות  נכנס  אד"ש 
בכלל  ההתוועדות  לערך,   13:30
כרגיל  שלא  במיוחד  שמחה  היתה 
כלל בחודש האחרון – אד"ש עודד 
בחוזקה את השירה, בכל ניגון ששרו 
)בין שיחה לשיחה(, במיוחד לאחר 
בצעקות  דיבר  בה  השניה  השיחה 
ניגנו  יהודי,  למיהו  בנוגע  איומות 
בחוזקה,  עודד  ואד"ש  נצח  דידן 
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לפ"ע,  ארוך  זמן  כף  במחיאות 
הקהל  עודד,  לא  שכבר  לאחר  וגם 

המשיך לנגן בחוזקה ובמרץ רב. 

יודפס,  כנראה  זו  שיחה  של  התוכן 
אך עכ"פ כמה נקודות: צעק במיוחד 
גויים להשפיע על  על אלו ששלחו 
של  החוק  את  לתקן  שלא  יהודים 
יתקנו  שבאם  ובאיום  יהודי,  מיהו 

כסף  לתת  יפסיקו  הם  אזי  )בעז"ה( 
גם  מצווים  )שבזה  יתומים  להאכיל 
ב"נ( - דבר שלא נשמע בכל העולם, 
כמו"כ צעק בחריפות ובכאב עצום 
בכנסת  יושב  יהודי  שאינו  כך  על 
ייתכן  לא  הרי  יהודי,  מיהו  ופוסק 
מוסלמי,  מהו  יהודי  אצל  שישאלו 
והוסיף שהדבר עושה צרות לא רק 
ליהודים אלא גם לגוי או לגויה ובני 
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ביתם, ועד לכל שבעים האומות, כי 
חיים נורמליים הם, כשיהודי מתחתן 
עם יהודיה )וכן להיפך( וגוי מתחתן 
עם גויה )וכן להיפך( וכו', וראו כבר 
בעיני  רק  )ולא  בשר  בעיני  לפועל 
רח"ל  שהתערבבו  שאלה  הנשמה(, 
גדולות  צרות  להם  ויש  היה  וכו', 
מזה, ואף בעיתונות הלא דתית כבר 
מבינים ואומרים שזהו האמת )ע"ד 

2"2=4( וכו' וכו'. 

"אז  ביה"ר'ס:  התברך  הדברים  בין 
זאל זיין פדה בשלום נפשי מקרב לי 
)והדגיש ה"לי"(, פון אלע מלחמות 
היינט  ביז  גע'פירט  מ'האט  וואס 

בנוגע צו מיהו יהודי". 

כרגיל,  התעכב,  הראשונה  בשיחה 
"מלאכים  הראשון  הרש"י  על 
ממש", מהו ההכרח לפירושו, והרי 
שמלאכים  מקומות  בכו"כ  מצינו 
היינו שלוחים בו"ד. ודיבר גם מיינה 

של תורה בזה. 

אודות  דיבר  השלישית  בשיחה 
הענין דעמדו הכן כולכם בי"ט כסלו 
הצחות  ע"ד  ואמר  החנוכה,  וימי 
הבעיה  את  באווארנען  עצה  שזהו 
מי יהיה היושב ראש און דער הויפט 
רעדנער, כי ישנם כמה וכמה ימים.. 
הילד  שנת  על  הזכיר  הד'  בשיחה 

והילדה, שנת הבניין וכו'. 

אמר  משקה,  חלוקת  על  כשהורה 
צדקנו,  משיח  את  גם  להזמין  שיש 
שכבר  ובודאי  בו"ד  הוא  שהרי 
והוגה  הגשמי  בעוה"ז  ונמצא  נולד 
לא  ובוודאי  אביו  כדוד  בתומ"צ 
יתעכב, ויתגלה בפו"מ וילך לכאו"א 
מאיתנו, אני ואתה והשני והשלישי 
שלי..  שבנפש  היחידה  את  ויעורר 
ותכף  חנה..  בן  הק'  ואמר את שמו 
אמר בחיוך שלא יזכיר כאו"א בשמו 
ושם אימו כי רבים ואא"פ לפורטם, 
וכאו"א יזכיר זאת בעצמו בלחש או 
כך  על  יהיה  לא  א'  ולאף  רם  בקול 
תערומת.. לאחמ"כ היה קצת טומל.. 
אימו  ושם  שמו  הזכיר  אחד  כל 
בכוונה לעורר היחידה שבנפש. היו 
גם שאמרו בקול הנשמע בסביבתם..

עורר  בה  קצרה,  שיחה  עוד  לאח"ז 
הרביים,  של  תורתם  לימוד  על 
הנדפס  אדמוה"א  של  ובייחוד 

לאחרונה )דרושי חתונה(.  

כפי  שרו  האחרונה  השיחה  לאחר 
וכו'  בשלום  פדה  אד"ש  הוראת 
וכשהגיעו  וכו'(  שיבנה  גם  )כמו"כ 
את  אד"ש  עודד  בך  אבטח  לואני 
השירה זמן רב ובחוזקה רבה מאד, 
והיה מאד אדום  ובזריזות מיוחדת, 

)כמו שהוא עומד(. 

ובנו  גרוסמן  להר'  היתר,  בין  הורה 



15

כוס  על  לחיים-  לומר  שיחיו  הקטן 
גדולה.

החלו  ההתוועדות  סיום  לאחר 
ברכה  אודות  שהזכיר  )לאחר  לנגן 
אחרונה( מהרה ישמע וכו' )הרי אנו 
ברכות"(,  ה"שבע  באמצע  עדיין 
השירה  את  עודד  שבירך  כדי  ותוך 
בחוזקה, וגם המשיך מעט בקרבנות 

שקודם מנחה.

אומר  כשאד"ש  מנחה  לאח"ז  תכף 
 ,17:15 מעריב  יתום.  הקדישי  את 

לאח"ז הבדלה )המבדיל- קעלער(.

יחסית   - היום  גם   - ההתוועדויות 
של  קבוצות  נראים  אך  קצרות 
מתוועדים )בין היתר, הר' הבר )מק. 

הייטס( סיפר על רוסי'ה וכו'(.

לאחר מעריב נסע לביתו.

🌹

 יום א' ח"י כסלו,
ערב חג החגים

מכל  אורחים  לזרום  ממשיכים 
הכיוונים וזה ניכר ליד הדלתות של 

פתח בית אד"ש. 

שחרית  אחרי   .10:00 שחרית- 
כו"כ  לאחר  וירד  הק',  לחדרו  עלה 

דקות לומר שיחה קצרה )2 דקות(, 
מה  דולרים.  חלוקת  כשלאח"ז 
ק.  שר"ע  הוא  לע"ע,  לי  שנודע 
מלאכי מר ונונו, הביא ד"ש חם מק. 
בברכה  ברכו  ואד"ש  וכו',  מלאכי 
משולשת וכו' וכו' - הנ"ל ישב לידי 
לו  ועשיתי  בשבת,  בפארבריינגען 
ודיברתי  וכו'  שיחה  מכל  החזרות 
עמו וכו' ונראה שנהנה מההתוועדות 
ומהאוירה. גם חשבנו יחד כיצד ניתן 
להשפיע אודות מיהו יהודי שאד"ש 
דיבר מקירות ליבו. היה ניכר שעשה 

עליו רושם חזק.

וחזר   ,)14:40( לאוהל  נסע  אד"ש 
שעברה  לפעם  יחסית  מאד  מוקדם 
הייתה  מעריב  לאחר   .17:40 ב 
הייתה  בה  דקות(   10 )כ-  שיחה 
"היום  הס'  על  מיוחדת  התייחסות 
שלא  הצטערתי  מאד  )ומה  יום" 
הצלחתי להיכנס כי הגעתי מאוחר(. 
לראש  לכל  צ"ל  שהלימוד  אמר 
ב'היום  דהיינו  זה  יום  של  בהלכה 
והספר   התחלה,  פארטיקע  א  יום', 
של   עיניו  לנגד  היה  )"ספר'ל"( 
נשיא דורנו וראה את הפתגמים כפי 
המתאים  היום  עם  קשורים  שהם 
להם, ואע"פ שימות השבוע אז לא 
אופן  בכל  זו,  בשנה  שהם  כפי  היו 
ושייכות,  התאמה  למצוא  אפשר 
ובירך  בזה..   מונחים  שיהיו  ויה"ר 
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תכתבו  טובה  ב"לשנה  כאו"א  את 
ובדרכי  החסידות  בלימוד  ותחתמו 

החסידות".

שאמר  כפי   - חילק  השיחה  לאחר 
)עברתי  לכאו"א  דולר   3  - בשיחה 
ב"זיידענס",  לבוש  אד"ש  לקבל(. 

כרגיל בימים טובים.

הר'  הגיע  הנ"ל  דולרים  בחלוקת 
דב"ב(  גור  מקהילות  )רב  קופלביץ 
ואמר לאד"ש שהר' מ. לנדא ביקש 
לו  עושים  שהמתנגדים  למסור 
בעיות. אינני יודע מה אד"ש השיבו, 
טוב  שיותר  אמר,  הדברים  בין  אך 
שישמעו אותי שם )באה"ק( מאשר 

אני ישמע אותכם כאן.

יתיר.  בחילא  היום,  ההתוועדויות 
)ולמעשה,  ה"קבוצה"  אנחנו 
לבסוף כמעט כל הבחורים מ-770( 
בחובבי  יואל  ר'  עם  התוועדנו 
נפלאה  בצורה  התוועד  הוא  תורה. 
הרבה  לקח  )בשתיים(,  שנרדם  עד 
ובכה  בחום  והתוועד  משקה, 
בקושי  מעניין.  מאד  והי'ה  הרבה, 
וכו'. בין  רב הצליחו לקחתו לביתו 
הדברים בכה הרבה על כך שאד"ש 
לא  אם  גם  משיח,  את  יביא  וודאי 
נהיה  אם  השאלה  אבל  לו,  נאפשר 

שייכים לזה..

🌹

 חג החגים
יום ב' י"ט כסליו

האוירה כאן, כמובן, מרוממת כיאות 
לחג החגים, וזאת, כמובן, גם הודות 
במשך  שהיו  ההתוועדויות  לריבוי 

הלילה האחרון.

ב"ה למרות שהכריזו בתוקף שהיום 
סדר  )לפי  תלמידים  יכנסו  לא 
לבית  יכנסו  אורחים  ורק  החלוקה( 
שלי  שהרישיון  ב"ה  נתברר  אד"ש, 

עמיד גם ברוח שאינה מצויה. 

אצל  קדיש  אמר  קריה"ת  לאחר 
)חיוב(  הקדישים  על  )נוסף  הס"ת 
הוא  כסלו  י"ט  כידוע,  הרגילים(. 

מהימים שאומר בהם קדיש. 

לחדרו  אד"ש  עלה  שחרית  לאחר 
הק' כשלאחר מס' דקות ירד לפתע 
את המדרגות חזרה ואמר: דאלארן.. 
לקהל  וחילק  שולחן   סידרו  תכף 
נמשך  דולרים..  נשאר  שעדיין 
כ"ז  )כמובן,  בלבד  ספורות  דקות 

בהפתעה(.

כסליו,  בי"ט  כרגיל  נסע,  אד"ש 
)יחסית(,  מוקדם  וחזר  לאוהל, 
לאחר התפלה הייתה שיחה )שכבר 
הודפסה(, ובעיקר, דובר בה לעשות 
פארבריינגען  שטורעם'דיקע  א 
ושייכנסו  הקרוב  הלילה  במשך 
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ימי החנוכה,  מתוך ההתוועדות אל 
פתח שבשנים קדמוניות היה הסדר 
כסלו  די"ט  ההתוועדויות  שהחלו 
תפילת  אחר  היום,  חצות  לאחרי 
שהקהל  שאף  והוסיף  מנחה, 
אז  למרות  בתפילה,  כאן  נמצא 
זיך  געדארפט  עולם  גאנצער  דער 
געפינען בא א פארבריינגען פון י"ט 
כסלו אין סאמע מיט'ן ברען, אבער 
אויף א מעשה פרעגט מען דאך ניט 
מהשיחה  גדול  חלק  קשיות..   קיין 
אמר בעיניים עצומות. לאח"ז חילק 
לכל הנוכחים )ובעקבות זה, כרגיל, 
לכל הבאים מבחוץ( 3 דולר לצדקה 
מהרגיל  רב  זמן  נמשכה  )החלוקה 

לאנשים, נשים וטף(.

הם  הלילה  שההתוועדויות  כמובן 
ונגמרו  בשטורעם בכמות ובאיכות, 
בסביבות 8:00 )ואחרי( בבוקר, ואז 

הלכתי לנוח קצרות.

🌹

 אסרו חג, ג' )אסרו חג
-כלשון הרבי( כ' כסלו

אד"ש  במעריב  שאתמול  )להעיר 
היום  משא"כ  "זיידענס'"  עם  ירד 

1( להעיר שלפני כמה שנים השתתף במסיבת סיום מבצע יגיעה בתורה בישיבת תות"ל נתניה, ושוחח עם 
התל' בשקו"ט שבס' שב שמעתתא, והיה בהתפעלות גדולה, ושיתף את התל' בסיפור ביקורו הנ"ל בבית 

הרבי ועל ברכת הרבי שזכה לראות בהתגשמותה מאז ששב לאה"ק ועד היום: הצלחה מיוחדת בהרבצת 

תורה, וזוקף זאת לברכה הנ"ל: "יקרה לי מאד הברכה הזו".

בשחרית(. את פני המתפללים בשעה 
קידמו  ב-770  שחרית   8:00-9:00
כמה וכמה התוועדויות כיאות לחג 

החגים.

- לאחר  בשחרית אירע דבר מעניין 
תחנון,  לומר  אד"ש  החל  שמו"ע 
הריל"ג- על אף שהיה חתן לא כתב 
הש"ץ(  חזרת  )קודם  לאד"ש  זאת 
כרגיל, היות וחשב שבין כה וכה לא 

יאמר תחנון מפני כ' כסלו.

במנחה גם היה חתן והודיעו על כך, 
כמובן, לאד"ש. 

הר'  את  הריל"ג  הציג  מנחה  לאחר 
הרש"ז  של  )בנו  מת"א  אוירעבך 
"בשורות  אד"ש:  לאד"ש,  שי'( 
ואח"ז  רבה",  בהצלחה  טובות, 
לאורייתא".  חילא  "ירבה  הוסיף: 
הנ"ל בידידות עם אבי שי' ושוחחנו 
מעט. סיפרתי לו על מכתביי בלימוד 
מכך  שיודע  לי  ואמר  שי',  לאביו 
ולמה  ביותר  מהם  נהנה  ואביו 

הפסקתי..1 

התפלה  לאחר  ב-17:15,  מעריב 
את  במיוחד,  חזק  אד"ש,  עודד 
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השירה )"ואני אבטח בך"(.

אשר  השמועה  הופצה  בינתיים 
אד"ש הוציא היום פתק לר' יהושע 
שימשיכו  )הגבאי(  שי'  פינסון 
אלו(  )בלילות  ההתוועדויות  את 

ובהוספה.

היום יחידות.

לחדרו  הגיע  אד"ש   20:00 לפני 
שעצם  כמובן  ב-770,  אשר  הק' 
ולו  ב-770,  אד"ש  של  הימצאותו 
בין  לשמחה  גורמת  קלה  לשעה 
למטה  מיד  ירד  אד"ש  התמימים, 
שיגרתי  לא  דבר   - בידו  דבר  )ללא 
כשלעצמו( והולך עד אמצע ה"זאל 
הגדול" - כרגיל. הקבוצה הראשונה 
נשים  אנשים  אורחים  עבור  הייתה 
וטף,  הייתה שיחה ארוכה ומעניינת 
הזכיר  היתר  בין  דקות(,   40( ביותר 
שהיום הוא 'אסרו חג'.. אח"ז קבלת 
לכאו"א  נותן  ואד"ש  הפתקים, 
שליחות מצווה )צדקה- דולר( לתת 
כ"א:  בירך  מגיעים.  למקום שלשם 

ברכת הגאולה. 

אין הרבה התדברויות כ"א פה ושם. 
המסדרים אינם מאפשרים, כרגיל.

בחורים  מצוות  הבר  נכנסו  לאח"ז 
ביחד עם משפחותיהם )והסדר בזה 
הוא כנ"ל( השיחה בזה קצרה - כמה 

מר  היה  העוברים  בין  בלבד.  דקות 
ונונו הנ"ל )ר"ע ק. מלאכי( ואד"ש 

תמה על שעובר עתה בין הנערים..

לאח"ז היחידות של החתנים וכלות 
שגם נמשך זמן קצר ובסדר הנ"ל.

אד"ש   )21:30( היחידות  לאחרי 
קודש  ארון  לכיוון  הק'  פניו  סובב 
ואמר  יחידות(  גמר  בכל  כך  )נוהג 
ממקומו.  וקם  בלחש  מילים  כמה 
כרגיל, אד"ש אינו מסכים שמישהו 
אחר )כהריל"ג( יקח את השקית עם 

הפתקאות ולוקח זאת בעצמו. 

הביט  ה"זאל"  של  לדלת  בדרך 
פעמיים למעלה - לכיוון עזרת נשים, 
שם היו כמה וכמה עשרות בחורים 
שראו משם היחידות'ן )גם אני הייתי 
הביט  לאח"ז  הנערים(,  בין  שם 
י.  להר'  פנה  כך  כדי  ותוך  בשעון 
פינסון ושאלו על איזה שעה הכריזו 
 - )חסידים(  ההתוועדות  שתתקיים 
האם על 21:30 או על 22:30, וענה 
והפתק  שכ"ז  )כמובן   22:30 שעל 

הנ"ל מוסיפים כאן יותר ויותר..(.

לחדרו  עלה  שאד"ש  לאחר  דקה 
ישמע"  "מהרה  שרו  לביתו,  יצא 
)היום הוא היום האחרון של ה"שבע 
אד"ש  של  הכנסו  לפני  ברכות"(, 
ולאחמ"כ  פ"א,  עודד  למכונית 
בשתי  במכוניתו  לעודד  המשיך 
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ידיו הק' להגברת השירה )היו כו"כ 
ילדים שרצו אחרי המכונית ואד"ש 

המשיך לעודד אותם כנ"ל(.

על  אד"ש  )זירוז  כהנ"ל  אף  על 
חלש  יותר  הלילה  ההתוועדויות(, 
החומר..  עייפות  שעברו.  מהלילות 
)שיחת  בלוטיק  קאלט  עדיין  ושמא 
כמה  נראים  בכ"ז  כסלו(..  י"א 

"קבוצות" של מתוועדים.

🌹

יום ד' כ"א כסלו

להיכנס  כבר  אפשר  היום  לכאורה 
ב-749  עקא  דא  אך  לשגרה,  יותר 
ישנים  ה"קבוצה"  שרוב  )הפנימיה 
שריפה,  בלילה  אתמול  ארע  שם( 
"הכבאים"  )ובעקבות  שבעקבותיה 
שעשו "שמות" שם( החבר'ה נאלצו 
ובקיצור  אחרים,  למקומות  לנדוד 
היום  שגם  כך  "טומלצ'אך", 
ביותר.   חלשים  סדרים  היו  הסדרים 
לכך  ואין  בפורטין..,  אני  )לשמחתי 

שייכות אליי..(. 

בשל  )עדיין,   10:00  – שחרית 
וממילא  אישור  אין  האורחים, 
היכולים  בחורים  של  רשימות  אין 
להיכנס  ממשיך  אני  ב"ה  להיכנס. 

כרגיל(. 

מנחה 15:15, היה חתן שאד"ש נתן 
לו סידור )וכלשון הרגיל אמר, זאל 

אויס בעטן אלע גוטע ברכות(.

נוסעים,  אד"ש  ברך  מנחה  לאחר 
פיקראסקי  הר'  נגש  כשלאח"ז 
המדריגות(,  )ליד  לאד"ש  )הר"י( 
המשיך  אד"ש  לדבר,  כשהחל 
שמקשיב  תוך  במדרגות  לעלות 
הלה  אך  הק'(,  ראשו  את  )הטה  לו 
התבלבל ולא ידע מה עליו לעשות, 
הרבי,  אחרי  לעלות  דחפו  והריל"ג 
וכן נהג שעלה עם אד"ש במדריגות 
לא  )לע"ע  לחדרו  אד"ש  עם  ונכנס 
)לכה"פ  זמן היה שם  לי כמה  ידוע 
- עד שיצאנו משם( ועל  רבע שעה 

מה נסב הדיבור(.

את  מעודד  אד"ש   17:00 מעריב- 
השירה בזמן האחרון בצורה חזקה, 

וכמו"כ בפעם זו.

הכריזו כרגיל בשבועיים האחרונים, 
על המשך התוועדות חסידים בשעה 

,22:00

שי',  יואל  ר'  התוועד  שוב  הלילה 
התוועדות  הייתה  בוקר.  לפנות  עד 

טובה. 

🌹
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יום ה' כ"ב כסלו

סיום  בכל  חוזרים.  החלו  אורחים 
אנשים  מספר  ישנם  )כמעט(  תפלה 
"פארט  אד"ש  ברכת  שמקבלים 

געזונטהרייט". 

אד"ש נסע היום לאוהל.

מנחה- מעריב. לאחר מעריב הייתה 
שאף  שעה(  )כרבע  שיחה  הפתעה. 
בקשר  עורר  לה.  ציפה  לא  אחד 

לכו"כ הכנות לחנוכה. 

לאחר השיחה חילק 2 דולר לכאו"א, 
פרטי  רכוש  בתור  זה  שיהיה  ואמר 

של המקבלים.. )ראה השיחה(. ירד 
עם "זיידענס".

בחובבי  התוועדנו  הלילה 
בהתוועדות יום הולדת )של הת' מ. 

בראנדוין(. 

🌹

יום ו' כ"ג כסלו 

למרות שרבים מהאורחים כבר חזרו 
של  תנועה  פתאום  החלה  לביתם, 
שועד  ועד  לכאן,  חדשים  אורחים 
המסדר החליטו שכנראה לא יכניסו 
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לבית  הרשימות(  )ע"י  בחורים 
קפידא  הרבה   כך  על  יש  אד"ש. 
יותר  שכבר  מהם  יש  מהבחורים. 

מחודש לא היו בבית אד"ש.

 15:15  - מנחה  כרגיל,  שחרית- 
)בביתו הק'(.

קבלת שבת - )ב-770, כרגיל( 17:15, 
השירה,  את  כרגיל,  עודד,  אד"ש 
וכמו"כ בלכה דודי'ס, ובפרט בסיום 

)בניגון של "דידן נצח"(.

החנוכייה המיוחדת כבר הועמדה על 
גבי שולחן )עם מפה( במזרח צמוד 
לעזרת נשים, ע"י מקום אד"ש. כבר 

אוירה של חנוכה.

)ריבוי ההכרזות של הגבאי )הפעם- 
הומר,  הפעם  זכרס'  שלום  על  כץ( 
שלא כרגיל, בהכרזה על שלום זכר 
שבת,  בכל  כרגיל  וכמו"כ,  אחד, 
צא"ח  של  הודעה  על  ההכרזה 
ובפרט  מבצעים,  על  להתעורר 

חנוכה(.

🌹

 יום ש"ק כ"ד כסלו,
ערב חנוכה, שבת מברכים

לתהילים,   8:30 ב-  ירד  אד"ש 
בדרכו מסתכל )כרגיל( לכל עבר על 

הקהל, נראה כבודק מי נמצא. אד"ש 
אומר את כל ה-5 קדישים, )וכרגיל, 
את  ל"ע  האבלים  אומרים  לאח"ז 

הקדישים(.

ב-10:45  אד"ש  נכנס  לשחרית 
את  גמר  לא  שאד"ש  )להעיר 
ואחז   ,)9:45( כשסיימו  התהילים 
שהחזן  אלא  צ',  בקאפיטל  בערך 

)בהוראת הריל"ג( מיהר כרגיל(.

שעודד  מלבד   .13:30 התוועדות 
לעידוד  הק'  בידו  בחוזקה  כוכ"פ 
אודות  הרבה  דיבר  גם  השירה, 

השמחה שצ"ל בזמן זה.

בכאב  אך  בקצרה  שוב  דיבר 
צער  גורם  שזה  יהודי,  מיהו  אודות 
והבהלה, וזהו היפך )גם( של השכל 
דנה"ב וכו', התעכב שוב על הרש"י 
הראשון והמשל מהמרגלית והקשה 
מדוע המתין רש"י בזה עד הנה ולא 
ואברהם,  נח  גבי  כבר  זאת  ביאר 
קושייתו  על  חזר  גם  בזה.  והאריך 

מש"פ ויצא ופלפל בזה. 

חייך  עצמו,  חינוך  על  עורר  כאשר 
ואמר שלפעמים קל יותר לחנך את 

בני הבית מאשר לחנך את עצמו..

גדולה  כוס  על  לחיים  לומר  הורה 
לר"ד שי' גרוסמן ובנו, כמו"כ סימן 
לילדה קטנה לומר לחיים, ולמחות 
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ובהנאה  חזק  מסתכל  )בכלל  כפיים 
רבתית על ילדים שאומרים לחיים(, 
כמו"כ הורה )תוך כדי פליאה( ל... 

לומר לחיים(.

שיכריז  לא'  אמר  משקה  בחלוקת 
מאד,  וחייך  מוזמנים  שכולם  גם 
לאח"ז עודד בידיו הק', וכרגיל, גם 
חזן  וכו'.  "והריקותי  לנגן  התחיל 
טלישעבסקי לא נכח בהתוועדות ור' 

יואל החל בניגון שיבנה.

ההתוועדות נסתיימה בשעה 16:10 
לערך, כשלאח"ז מנחה, )אד"ש לא 
החתנים  ריבוי  בשל  לשלישי  עלה 
ריבוי  עצמו  על  חוזר  בלעה"ר. 

פעמים(.

מיד לאחרי מנחה כולם רצים לתפוס 
מקום למעריב כדי לראות את אד"ש 
בעת הדלקת הנרות, ובפרט שכנראה 
אד"ש נוסע מיד במוצ"ש לביתו, כך 
שלא תהיינה עוד הזדמנויות לראות 
זאת, ובמילא רבים ויתרו על סעודת 

שבת והסתפקו בכזית חלה..

למעריב,  ירד  אד"ש  ב-17:15 
מקום  לפלס  הצליחו  רב  ובקושי 
מפני הדחיפות, נאך שמו"ע הסתובב 
כשאברמוביץ  המנורה,  לכיוון 
בנעימות  הברכות  את  אומר  שי' 
הנרות  מנגן  והקהל  לו,  השמורה 
העת  כל  מסתכל  אד"ש  וכו',  הללו 

על המנורה ועל הקהל - על כאו"א, 
ששרו  לאחרי  כהן,  מראה  ומראהו 
בחוזקה  עודד  ניסך"  "על  כוכ"פ 

רבה שימשיכו עוד כוכ"פ.

כמצופה, אד"ש נסע מיד לביתו הק', 
הכניסה  קודם  השירה  כשמעודד 
למכונית ובשתי ידיו הק' כאשר כבר 

בתוכו.

היום יוצאים למעלה מ-400 מכוניות 
כשעליהם חנוכיות מאירות, בשירה 
טנקים  כו"כ  למנהטן,  ובזמרה 
שקינגסטון  כמובן,  בראש.  הולכים 
ואיסטרען פארקויי הומה מאנשים, 
חוגג..  והבלאגן  חנוכיות,  מכוניות, 
מפני  התוועדויות  הלילה  היו  לא 

שכולם נוסעים למבצעים וכו'.

🌹

 יום א' כ"ה כסלו,
נר א' דחנוכה

יציאה  הוא  ב-770  היום  האוירה 
)בעיקר(  מתארגנים  למבצעים, 
מהבוקר קבוצות, קבוצות לכל מיני 

מקומות לצאת וכו'.

יום  )כבכל  )היום   10:00 שחרית- 
א'( אין רשימות, ולצערי גם לי אין 
ריבוי  מפני  להכנס  היום  רישיון 
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הדולרים  עבור  שהגיעו  האורחים 
והקדימו(.

משך  מחלק  אד"ש  א'  ביום  כרגיל 
שעה ארוכה דולרים. הפעם מחלק 2 

דולר לכאו"א.

מהסתדרות  הולנדר  הר'  )הגיע 
הרבנים ואד"ש דיבר עימו על מיהו 
וכתב  גרוסמן  הר'  גם  וכו',  יהודי 
עם  ק'  דיברו  קראוס  נפתלי  מעריב 

אד"ש, ועוד(.

אד"ש נסע לאוהל מאוחר )יחסית(- 
לאחר 15:00.

לערך   - מאוחר  מאד  מהאוהל  חזר 
אחר  שעות  מ-3  )למע'   19:40

השקיעה- שלא כרגיל כלל(.

הלחץ להיכנס לביתו הק' היה גדול, 
ועשו כל מיני סדרים והרבה נשארו 
להיכנס  הצלחתי  רב  )בקושי  בחוץ 

ב"ה(.

אד"ש ירד עם "זיידענס'".

של  שמו"ע  שלאחר  קדיש  לאחר 
)קודם שחזר מה-ג' פסיעות(  מנחה 
)שעמדה  המנורה  לעבר  הסתכל 
ובצד  אד"ש,  )מימין  החדר  בפינת 
שחפץ  הבינו  מזה  אשר  שמאל(, 
מעריב  לאחר  )ולא  עתה  שידליקו 
כפי שחשבו( את המנורה, וכן עשו.

הברכות,  אמר  טלישעבסקי  חזן 
כשהוא  לעברו  מביט  כשאד"ש 
נשאר  וכן  הנ"ל,  לכיוון  ק'  מוטה 
הללו  הנרות  שניגנו  זמן  כל  במשך 
על  הביט  לא   - כרגיל  ושלא  וכו', 
בסוף  )כלל(,  הניגון  במשך  הקהל 
ניסיך"  "על  הניגון  את  כמ"פ  עודד 

וכו', עלינו, קדישים.

)פינסון(  לאחר מנחה הכריז הגבאי 
ע"ד "טל ומטר".

 מיד לאח"ז מעריב.

כעשר  שיחה.  אמר  מעריב  לאחר 
דק', חזר על הפתגם שיש להקשיב 
למה שמספרים הנרות, ולמד הוראה 
הקריאה   – יששכר  לבני  מנשיא 
התורה,  בלימוד  להוסיף  היום,  של 
אליבא  שמעתתא  לאסוקי  ובעיקר 
אודות  וכשמדובר  דהילכתא, 
היא  הכוונה  בפנה"ת,  לאסוקי 

לעבודת התפלה.

לאחר השיחה חילק 2 דולר לכאו"א. 

)הלילה התוועדנו ק' בחובבי תורה 
הת'  )של  הולדת  יום  בהתוועדות 

מ"מ זוהר שי'((.

🌹
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 יום ב' כ"ו כסלו
נר ב' דחנוכה

)עבור   770 ל-  היום  מגיע  אד"ש 
הכל  ובמילא  כדלקמן(  הזקנים- 
המנורה  בהדלקת  להשתתף  יוכלו 

וכו'.

שחרית, קריה"ת, כרגיל בביתו )היום 
- מנחה, אד"ש  בשחרית כבאתמול 
הפסיק ב"ועל הניסים" – קצת - לפני 
שאמר "ורשעים ביד צדיקים", ואמר 

זאת ק' בהדגשה ניכרת(.

מסיבת חנוכה לתפארת זקנים בשעה 
מרגשת  המסיבה  ב-770.   13:30
שר  בוימגרטן  החזן  שם(  )נכחתי 
לפניהם ודובר עימם, הביאו את הנגן 
אלי שי' ליפסקער ועוד, ובסוף הראו 
סרט )משך חצי שעה( וידאו מעניין 
ליובאוויטש  פעולות  אודות  ביותר 
ברוסיה )מרגש ביותר(, ולאח"ז שרו 

לפניהם מקהלת ילדים.

ב-15:25 ירד אד"ש למנחה )מאוחר, 
כנראה, בשל הרצון להדליק הנרות 
בזמן( הניחו מחיצה בין זקנים לזקנות 
העמוד  לפני  כרגיל  התפלל  ואד"ש 
מפני  לשמוע  אפשר  היה  )בקושי 
הרעש(. לפני עלינו, הר' טלשעבסקי 
)חזן( עלה אל הבימה )שהכינו לפני 
מנחה לאד"ש( והדליק את המנורה 
בהם  להביט  מפסיק  לא  כשאד"ש 

)אד"ש מסתובב סמוך אל הסטענדר 
בצד של ארון קודש(, הפעם - שלא 
אל  אד"ש  הביט   - בביתו  כאתמול 
כל הצדדים, ומראהו מיוחד ביותר. 
עלינו,  שלאחר  הקדישים  לאחר 
לומר  ע"מ  הבימה  אל  אד"ש  עלה 
משך  אליהם  דיבר  אד"ש  שיחה, 
נתן  כשלאח"ז  לערך,  שעה  חצי 
למארגנים ריבוי מטבעות לתת לכל 
כפי  מטבע  א'  לכל  הזקנים)ות(, 
לצדקה,  נוסף  ומטבע  עיניו,  ראות 
)זקן א' ניגש ודיבר עם אד"ש כמה 

משפטים(.

השירה  את  בחוזקה  עודד  לאח"ז 
הדרך  אורך  לכל  ניסיך"(  )"על 
כמ"פ  עשה  למנחה  ירד  )כשאד"ש 
בידו הק' לאות שלום לכו"כ זקנות(.

מיד לאחר הכינוס נסע אד"ש חזרה 
אל ביתו.

של  )המנורה   17:05 בשעה  מעריב 
גם  אתמול(  בה  )שהדליקו  אד"ש 
שאד"ש  לומר  ]סביר  דלוקה  היא 
מפני  מעריב,  קודם  הדליק  כבר 
להיות  יכל  כבר  החשבון  שלפי 
 ,16:35 אחרי  ק'  ולהדליק  בביתו 
כך   ,17:05 אחרי  ק'  למעריב  וירד 
לאחר  שעה..[,  חצי  חלפה  שגם 
קבוצת  על  הריל"ג  הראה  מעריב 
היום  שנוסעים  )ועוד(  ילדים 
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)לאנגליה(, אד"ש לקבוצה: "פארט 
חנוכה,  פריילכען  א  געזונטהרייט, 
כשעלה  טובות".  בשורות  )און( 
הראשונה,  המדרגה  על  אד"ש 
ועודד  הילדים  לעבר  והביט  נעצר 
כמ"פ בידו הק' )שרו "על ניסיך"(, 

לאחמ"כ עלה לחדרו הק'.

🌹

 יום ג' כ"ז כסלו
נר ג' דחנוכה

עולה,  )אד"ש  קריה"ת  שחרית 
כרגיל, בכ"י - שלישי(.

אד"ש נסע היום לאוהל- כרגיל בנר 
ג' דחנוכה.

אד"ש חזר מהאוהל- יחסית- מוקדם 
)לערך 17:20(.

עם  מעריב  למנחה  ירד  אד"ש 
שלאחרי  קדיש  לאחר  "זיידענס". 
לעבר  הסתכל  מנחה  של  שמו"ע 
)טלשעבסקי  הדליק  ואז  המנורה, 
כשאד"ש  המנורה,  את  הנ"ל( 
מסתכל עליה כמ"פ, לאח"ז נגנו את 
אמנם  ואד"ש  וכו'"  הללו  "הנרות 
עמד קצת מוטה לעבר המנורה אך 
בעת   - פ"א  כ"א  ע"ז  הסתכל  לא 
הקודמת שהדליקו  וכבפעם  הניגון, 

הקהל.  על  כלל  הביט  לא   - בבית 
כרגיל- אחרי שהקהל ניגן 5 פעמים 
"על ניסיך", מעודד אד"ש )כך היה 
הק'  בידו  )השנה((  היום  עד  בכ"י- 
להגברת השירה, וכמו"כ נהג הפעם, 
פ"א,  בתחילה  עודד  שהיום  אלא 
ולאחרי  הפסיק,  הקהל  ולאחמ"כ 
הפסקה בת שניה - מצד הקהל, עודד 
לנגן,  ק'  עוד  והמשיכו  פ"א,  שוב 

עלינו 2 קדישים, ומעריב.

לעבר  הביט  אד"ש  מעריב  לאחר 
וודאי  שיהיה  והכל חשבו  המנורה, 
וכבשנה  הימים  )כבכל  שיחה 
אד"ש  אך  הימים(,  בכל  שעברה- 
הק',  לחדרו  ועלה  שיחה,  אמר  לא 
החל  במבוכה..(  )בהבחינו  הריל"ג 

לנגן "על ניסיך"..

🌹

 יום ד' כ"ח כסלו
נר ד' דחנוכה

הוא  היום  של  המעניינת  הכותרת 
להתקיים  באי"ה  שאמור  ה"ראלי" 
היום בהשתתפות כ"ק אד"ש, והכל 

חושבים האיך אפשר לראות וכו'.

ולאח"ז   ,10:00 בשעה  שחרית 
ניגנו, כרגיל בימים אלו, "ועל ניסך" 
ואד"ש עודד כמ"פ ביד שמאל )-עם 
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התפילין(.

 14:00 בשעה  מתחיל  ה"ראלי" 
לערך, עם תכניות מגוונות וכו'.

בשעה 15:40 אד"ש ירד לזאל כשכל 
"על  רגליהם(  )על  שרים  הילדים 
ניסך" ואד"ש מעודד זאת כ"מפקד" 

לכל אורך הדרך - מיוחד מאד.

מנחה )כרגיל, הילדים מנגנים אשרי 
דרבנן,  מודים  יש"ר,  ואמן  בקול 
צדיקים"  "אך  תירא"  ב"אל  עלינו( 
עודד אד"ש חזק במיוחד את השירה 
במעריב,  היה  )וכמו"כ  זמן  משך 
הבימה  אל  עלה  ואח"כ  וכדלקמן(, 

)שע"י -  כרגיל(. 

]הנני בחסדי ה' הצלחתי להיכנס – 
בחורים  מעט  מאד  פשוט.  היה  לא 
נכנסו. כשהגיע איזו כיתה עם מלמד, 
ביקשתיו "לעזור לו", והוא "הבין" 
אותי ונענה, בהשגח"פ הכיתה שלו 
שראיתי  כך  במזרח,  ממש  ישבה 

הכל בקירוב[.

לפני עלינו )במנחה(, בעל התזמורת 
ויוצא  נכנס  אלי ליפסקר )כשאד"ש 
עם התזמורת, זה מאד מלכות'דיק(, 
הדליק המנורה, כאשר אד"ש מביט 
הנרות,  על  ביותר  מיוחד  במבט 
לאחר שגמר רץ ר' אלי' אל התזמורת 
"הנרות  לנגן  הכל  והתחילו  שלו 

כאו"א  על  מסתכל  אד"ש  הללו" 
על  מיוחד כשמביט  ומראהו מראה 
עלינו  הנ"ל,  לאחר  וילדה,  ילד  כל 

והקדישים.

)בניגון "הנרות" הצביע אד"ש לעבר 
הנר החמישי שמט ליפול, והריל"ג 

עלה לסדר זאת(.

לומר  ילדים  להזמין  הר' הכט החל 
גומר  שילד  אחרי  הפסוקים.  את 
איזה  הנ"ל  מעיר  הפסוק,  את 
יש  כשלילדה  דוגמה  )ע"ד  הערה 
ומברכה  זאת  מציין  הולדת  יום 
פעם, בכל  מחייך  ואד"ש   וכו(' 
אד"ש מלווה בעיניו כל ילד מהרגע 
שעולה אל הבימה ע"מ לומר פסוק 
ועד שיורד מהמדרגות של הבימה, 
וניכר בגלוי ההנאה המיוחדת שיש 

לו מהמחזה.

לאחר שמסיימים את הפסוקים אומר 
האחרון,  הפסוק  את  )שאמר  הילד 
מאוסטרליא(  ילדים-אחים   2 הפעם 
והכל  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
ומיד  "יחי",  ג"פ  אחריו  מחרים 
התזמורת(  )בליווי  עוברים  אח"ז 
נאו"  משיח  וואנט  "ווי  הניגון  אל 
ואד"ש מעודד את הילדים בידו הק' 

משך זמן רב.  

מהילדים  הכט  ביקש  הניגון  לאחר 
שאמרו  לילדים  כפיים  למחוא 
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והכל  וכו',  יפה  כ"כ  הפסוקים  את 
שליט"א  והרבי  כפיים,  מוחאים 
רב  זמן  משך  כפיים  מוחא  בראשם 

ובמרץ רב.

אח"ז הסתובב אד"ש אל הנ"ל ואמר 
לילדות,  גם  כפיים  למחוא  שיש 
ומחא כפיים בצורה מיוחדת ביותר, 
כרגיל,  זאת,  מתרגם  הנ"ל  לאח"ז 
לאנגלית )הוא עומד עם הגב בקירוב 
מאד"ש  ונראה  קודש(,  הארון  אל 
כמ"פ חיוכים קלים על התרגום שלו, 
לאח"ז אומר אד"ש שוב שיחה שבה 

דורש מהילדים שכשיבואו הביתה - 
יבקשו מההורים שיספרו להם יותר 
על חנוכה ואידישקייט וכו', לאח"ז 
משנה  אד"ש  שבה  שלישית  שיחה 
קודם  שיתפללו  ומורה  הסדר  את 
ינגנו  ולאח"ז  )ובשמחה..(  מעריב 
את הניגון השמח שיבנה וכו', ואח"ז 

יחלק מעות חנוכה )2 דיימ'ס(.

ע"מ  מהבימה  ירד  שאד"ש  לפני 
מעריב,  העמוד(  )לפני  להתפלל 
הדיבור  רשות  את  שוב  הכט  ביקש 
בעת  שיעמדו  הילדים  מכל  וביקש 



28

תשורה // חתונת ארי וליבי אורנשטיין

שהוא מברך את הרבי )וכרגיל בכגון 
דא, שבברכותיו יש כל מיני דברים 
המפריעים  שכל  והפעם-  חדים, 
לעבודת אד"ש שיקבלו מה שמגיע 
עם  הילדים,  כל  וכשסיים,  להם..(, 
הרבי שהביט בפנים מאירות ביותר, 
ביותר(.  מרגש  מעמד   -( אמן  ענו 
נטל  כשלפנ"ז  להתפלל,  ירד  אח"ז 
וואסער"  ב"נעגל  הק'  ידיו  את 

שהכינו מראש. 

- כאשר  ]שכחתי לציין דבר מעניין 
עודד  הנ"ל,  וואנט"  ה"ווי  את  נגנו 
בעזרת  אשר  הנשים  את  גם  אד"ש 

נשים[.

ה"שיבנה",  את  ניגנו  מעריב  לאחר 
עברו  אח"ז  השירה,  עודד  ואד"ש 
המדריכים ואח"ז המדריכות, לקבל 

את הדיימ'ס ע"מ לחלקם לילדים.

שגם  לריל"ג  אד"ש  אמר  אח"ז 
כשדוד  לקבל..  יעברו  הטנקיסטים 
אבי  אם  אד"ש  שאלו  עבר,  נחשון 
טאוב כאן. תכף גם אבי הגיע ואד"ש 

חייך אליו.

"דידן  ניגנו  נגמר,  שכהנ"ל  לאחר 
נצח" ואד"ש עודד חזק את השירה, 
הביט  כדרכו,  בפרוכת  שנגע  לאחר 
לעבר עזרת נשים )בצד של איסטערן 
חזק  כמ"פ  ועודד  ונעצר  פארקווי( 
את  חזק  לעודד  המשיך  וכך  מאד, 

השירה לכל אורך הדרך.

לאחר דקות ספורות יצא שוב לביתו 
הק' )מעט אחר שש(.

אנחנו  שהיום  נמצא  ]מכהנ"ל 
שעתיים  חנוכה  נרות  מדליקים 
)לערך( אחר השקיעה, )וכך הוא ג"כ 

כשאד"ש נוסע לאהל([.

🌹

 יום ה' כ"ט כסלו,
נר ה' דחנוכה 

האחרון  היום  )כנראה(  הוא  היום 
אד"ש  בנוכחות  המנורה  שהדלקת 
להניח  )סביר  הק'  בביתו  תהיה 
א"כ  ב770,  ישבות  ואד"ש  שהיות 
)בחדרו הק'(,  ידליק המנורה ב770 
וסביר שיתפלל מנחה ב 770, ובפרט 
מצד  חזן  יעמוד  לא  הכי  שבלאו 

ר"ח(.

את  שרים  ]בהלל   10:00 שחרית 
ה"הללו" )ואד"ש לפעמים מעודד(, 
כמ"פ(  בעוד  )כמו  הפעם  כמו"כ 
שאומר  הניסים"-לפני  ב"ועל 
"ורשעים ביד צדיקים"- מפסיק כמה 

שניות[.

לאחר שחרית כשעלה עודד בחזקה 
את השירה )"ועל ניסיך"(.
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אד"ש נוסע היום לאהל. 

)אד"ש   דמנחה  הש"ץ  חזרת  לאחר 
ירד עם "זיידענס"( - הדלקת המנורה, 
הפעם יותר מתמיד - כשהוא בביתו - 
מביט על המנורה )בעיקר כשמנגנים 
תיבת "הנרות" וכשמנגנים את סוף 
כרגיל- )שלא  הביט  וגם  הקטע(, 

בביתו(, על הקהל שמימינו.

ניסיך".  ב"ועל  ביותר  חזק  עודד 
שאחר  הקדישים  שאמר  לאחר 
ווינברג מעריב  הר"י  עלינו, התחיל 
לפני  מתפלל  לא  שאד"ש  )מפני 
לי  וזה  ר"ח(,  מצד  כאמור  העמוד 
אד"ש  את  רואה  שהנני  לראשונה 
יושב במשך זמן התפילה בביתו הק' 
)באותו מקום שהוא מתפלל כשהוא 

ש"ץ(.

לאחר מעריב הכריזו על התוועדות 
לא  אד"ש  כמצופה  שלא   ,770 ב 
ע"ז  שנוסף  )חשבו  שיחה  אמר 
שזה חנוכה זהו גם ר"ח ובפרט לפי 
קצב השיחות בזמן האחרון, אך לא 
מחשבותי... אולי מצד שאינו רוצה 

שיתעכבו ביציאה למבצעים(.

ניסך"  "ועל  נגנו  מעריב  לאחר 
ואד"ש עודד חזק כמ"פ עד שעלה 

את המדרגות.

🌹

 ערש"ק מקץ ר"ח טבת
נר ו' דחנוכה 

המוקדמות  הבוקר  בשעות  היום 
פשטו התמימים על מכולות קראון 
הייטס, לקנות סופגניות, ע"מ לחלק 
לא  כבר  קום  למאחרי  במבצעים.. 

נשאר..

)כמובן,  קריה"ת  הלל,  שחרית, 
לש"ץ(.   - אחר  מישהו  נגש  להלל 
הלל  אחרי  )מיד(  מתחיל  אד"ש 

הקדיש בניגון החזנים..

כמצופה, אד"ש הגיע לפני מנחה ל 
החל  כמצופה,  שלא  לאח"ז,   .770
קצרה  בשיחה  בפתאומיות  אד"ש 
)כ2 דקות( אודות ענין נר הז' כהכנה 
לנר ח' ושבת, ולאח"ז חילק דולרים 

לצדקה.

שאד"ש  נקרא  שזה  אע"פ  )בכלל, 
רוב  אעפ"כ  בביתו,  בחנוכה  היה 
 2  ; ב770  היו  המנורה  הדלקות 
ד'- יום  ב'-זקנים,  יום  המוצ"ש'ס, 

ילדים, יום ו' האמור-5 ימים(.

לקבלת  אד"ש  נכנס   17:00 בשעה 
וזאת  נוכח,  להיות  זכיתי  )לא  שבת 
הייטס  לקראון  שהגעתי  מפני 
ואף  בשקיעה,  בדיוק  ממבצעים 
נזקקתי לכושי שיטול את התיק שלי 

מתחנת רכבת לחדרי וכו'(.



30

תשורה // חתונת ארי וליבי אורנשטיין

שמח,  כרגיל  היה  דודי'ס  בלכה 
עודד  ובפרט בסופו, כשיצא אד"ש 
ניסך"( לכל אורך  )"על  את השירה 
הדרך וכרגיל מסתכל כל העת לכיוון 

מטה-הילדים, ומעודדם.

🌹

 ש"ק מקץ ב' טבת
נר ז' דחנוכה

אד"ש ירד כרגיל ב10:00 לשחרית, 
כמ"פ  אד"ש  עודד  התפילה  במשך 
את השירה בעת שהחזן שר בכמה 
עולה  )אד"ש  קריה"ת  קטעים, 

למפטיר(, מוסף.

להתוועדות  ירד   13:30 בשעה 
 - )יחסית(  מאד  מאוחר  שהסתיימה 

.16:25

2 השיחות בעיקר היו ארוכות יחסית 
של  הנקודה  שיחה(  כל  )כשעה 
השיחה הא' הייתה בנוגע לוהחי יתן 
אל ליבו מהנשיא של היום -אפרים- 
עוד  לעשות  ורביה-  פריה  הפרני, 
יהודי )במובן הרוחני(, וביאר באופן 
ניתן  כיצד  המפרשים  קו'  נפלא 
והרי  כמוך,  לרעך  ואהבת  לתבוע 
את  שיאהב  האדם  טבע  היפך  הוא 

השני כפי שאוהב א"ע.

את  מאד  חזק  אד"ש  עודד  אח"ז 
)בדרך כלל העידוד מתחיל  השירה 
א'  על  שעומד  קטן  ילד  מאיזה 
ואד"ש  כפיים,  ומוחה  הספסלים 
שבעת  וניכר  זמן,  משך  בו  מביט 
הנאה  לו  יש  }בהם(  בו  שמביט 
מיוחדת )ואף חיוך קל מסתתר וכו'(, 
ואד"ש מוחה כפיים לעברם )פעמים 
ילדים בני שנתיים - שלוש(, והילדים 
בתגובה מוחים גם הם כפיהם, וכך 
להקהל  פונה  ולאח"ז  חלילה,  חוזר 

ומעודד השירה. 

משתלבים  כיצד  דיבר  הב'  בשיחה 
זו ב' עניינים הפכיים: שבת  בשבת 
עצמך,  קשוט   - בפנים  של  שהו"ע 
אחרים.  קשוט  -מבחוץ-  וחנוכה 
בביטוי  התבטא  הדברים  בין 
יכנף  ולא  בנוגע  בהיה"ר'ס  מיוחד 
רם  בקול  דיבר  )אד"ש  מוריך  עוד 
כזה  מוריך  על  שמדובר  במיוחד( 
שהוא "דיין רבי און דיין מורה דרך 
בחיים וועלכער געפינט זיך מיט דיר 
ווי דו ביסט א נשמה בגוף אין גלות, 
לאחר  תשמ"ט  חנוכה  שבת  אין 

חצות היום..".

בשיחה הג' דיבר בעניין זאת חנוכה 
עפ"י מאמר אדמוה"ז, והורה ללמוד 
המאמר, הערות אאמו"ר, ביאור בהא 
שלכאורה איך הדליקו בשמן של נס, 
האחרונות  השעות  ניצול  על  ועורר 
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של מבצע חנוכה בשטורעם.

עלו  משקה.  חלוקת  על  הורה 
יודל  היתר,  בין  אנשים.  ריבוי 
התוועדות  על  הודיע  קרינסקי 
משיקגו  א'  ב770,  נצח"  "דידן 
שיהיה  כך  על  ובברייטקייט  הודיע 
הבהיר  יום  נצח"  "דידן  התוועדות 
יום הסגולה וכו' וכו' ומרוב דברים 
שכח  התרגשות(,  מרוב  גם  )ונראה 
ואד"ש  תתקיים,  עיר  באיזו  להגיד 
חייך חיוך רחב ביותר והזכיר לו על 

זאת. היו עוד שחייך אליהם. 

בשיחה הד' כמה ברכות, והורה לנגן 
"שיבנה" ופדה בשלום )אולי קשור 
לה' טבת הקרוב(, ושתה את כוס היין 
שלפניו )סימן המורה בדרך כלל על 
ששתה  באמצע  ההתוועדות(,  סיום 
התחילו לשיר שיבנה, ואד"ש סימן 
קודם  שינגנו  והורה  זאת,  לעצור 

פדה בשלום.

כשבירך ברכה אחרונה החלו לשיר 
"דידן נצח" )בקשר לה' טבת( ועודד 

בידו הק' )פ"א(.

עלה  )אד"ש  קריה"ת  מנחה, 
לשלישי(.

כמובן,  מנחה,  אחר  מנגנים  שוב 
זאת  מעודד  ואד"ש  נצח"  "דידן 

ביציאתו מהזאל.

זה כבר עשרים דק' אחר השקיעה, 
היום לסעודת שבת..  זמן  אין  וכבר 
הולכים תכף לתפוס מקום למעריב 
)כדי לראות את אד"ש בעת הדלקת 

המנורה בפעם האחרונה בש.ז.(.

בעת שניגנו הביט בכאו"א מהקהל 
חזק  עודד  ולבסוף  חזקה,  בהבטה 

את השירה - "ועל ניסך.

יד  )על  הבדלה  קדישים,  עלינו, 
ולא  הקודש  ארון  מימין  החנוכייה 
שאד"ש  וכמובן  משמאל,  כרגיל 

מסתכל בכיוון זה(. 

ברכה  סיים  שהמבדיל  לאחר 
בקול  לדבר  אד"ש  החל  אחרונה, 
כדקה  במשך  מילים  כמה  גדול 
שעורר  למה  בהמשך  ותוכנם 
חנוכה  למבצע  לצאת  בהתוועדות, 

ולהאיר את כל העולם.

מאפשר  לא  שכהנ"ל  כמובן 
כולם   ..770 ב  להישאר  לבחורים 
יוצאים למבצעים )אני נסעתי לשדה 

התעופה(.

🌹

יום א' "זאת חנוכה" ג' טבת

)במיוחד  היא  שהאווירה  כמובן 
יום  של  אוירה  במבצעים(  מתבטא 
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אחרון דחנוכה )ובפרט לאור שיחות 
ואתמול  )כדלקמן(  היום  אד"ש 

בהתוועדות(.

שחרית  אחר   .10:00 שחרית 
 12 בשיחה  פתח  אד"ש  הפתעה. 
יפעל  שכאו"א  עוה"פ  ועורר  דקות 
האחרונות  בשעות  חנוכה  במבצע 

שנותרו. 

מראשי  א'  ניגש  השיחה  לאחר 
כנראה  המאוחדת,  המגבית 
מהמנגדים לתיקון חוק מיהו יהודי, 
והגיע, כדי לנסות להשפיע קצת על 

לזה,  בהקשר  דעתו  שירכך  אד"ש 
בא "ע"מ למנוע מחלוקת", אך לפני 
התחיל  דבר,  איזה  לומר  שהספיק 
זה:  בעניין  באנגלית  לדבר  אד"ש 
כיום יש כו"כ ארגונים )ומנה שמם: 
אורתודוקסים, רפורמים, ובזה גופא 
ובנוגע  וכו'(,  וקונסרבטיבים  כו"כ, 
למחלוקת, הרי הכל מודים שהגיור 
אלא  טוב  הוא  האורתודוקסים  של 
)-רפורמים  שלהם  שגם  שאומרים 
שאר  וכן   טוב,  ג"כ  הוא  וכו'( 
הארגונים, כך שיוצא שיש מחלוקת, 
אזי  החוק,  את  יתקנו  אם  משא"כ 
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הלא  כי  מחלוקת  כל  בזה  יהיה  לא 
הוא  כהלכה,  שגיור  מודים  כולם 
שאין  שמקווה  והוסיף  טוב..  גיור 
לו )להנ"ל( רגשות קשים מהדברים 
לשליח  אותו  ממנה  והוא  ששומע, 
הנ"ל,  המסר  את  לגורמים  למסור 
ושליח נעשה מציאות חדשה )כולל 
אד"ש  שאלם  בסוף  אשתו(..  גם 
כמה נכדים יש להם, ומשהשיבו נתן 
להם דולרים כפי מס' הנכדים, ע"מ 

להעביר להם זאת.

יום  כבכל  דולרים,  חילק  לאחמ"כ 
ראשון, אלא שהפעם חילק 2 דולר 

לכאו"א.

אד"ש נוסע, כרגיל בכל יום ראשון, 
לאהל.

התעופה  בשדה  למבצעים  בדרכי 
לתדהמתי  ראיתי  לערך(,   15:15(
נסעתי,  שבה  מהמכונית  הגדולה,  
ליד  )שעבר  במכוניתו  אד"ש  את 
היה  לאהל..  אז  נסע  מכוניתנו(.. 
שקוע בספר או בדפים שעל ברכיו 

הק'.  חזר לערך בשעה 18:00. 

היה  כבר  ממבצעים  כשחזרתי 
באמצע מנחה, אך הצלחתי לשמוע 

דרך החלון.

לאחר מנחה הופתע הקהל כשאד"ש 
הסתובב ע"מ לומר שיחה שנייה בו 

ביום, בשיחה דיבר להמשיך לפעול 
מבחוץ,  ביתו  פתח  דעל  בכיוון 
לאח"ז חילק 3 דולר לכאו"א )כשא' 
נשים  לאנשים   - געלט'(  כ'חנוכה 

וטף. עברתי לקבל.

דולרים,  חלוקת  עם  שסיים  לאחר 
הצלחתי  )ואז  מעריב  מיד  התפללו 

שוב להיכנס(.

על  בפליאה  הביט  מעריב  לאחר 
המנורה שהייתה דלוקה )עוד קודם 
מנחה(. העיר על שאין בה ה"שמש". 
עד שמצאו )ארך איזה דקה(, הביט 
השמש,  הניחו  כאשר  המנורה.  על 
המשיך אד"ש להביט, ואמר לריל"ג 
האם אין חשש שיפול )היה מוטה(, 
ואז יישרו אותו, לאחמ"כ ניגנו "על 
מאד  חזק  מעודד  כשאד"ש  ניסך" 

)ומביט מהמדרגות על הקהל(.

התקיים  בלילה  מאוחר  יותר 
הולדת  יום  התוועדות  הקטן  בזאל 
שהשתתפו בה "קשישי התמימים".. 
דוד  הת'  היה  ההולדת  יום  בעל 
בין  השתתפו   ...)40( מנדלבוים 
היתר קזמינסקי )40(, ראסקין )ב"ר 
דוד( )30(, וגם צעירים בני 26 ו-25 
לנדא  ישראל  קסלמן  )כמו שמוליק 

ועוד(.          

🌹
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יום ב' ד' טבת, ערב יום הבהיר 

כמובן  טבת,  ה'  הבהיר  יום  ערב 
שהכל חושבים אודות זה וחיים עם 

נקודה זו.

שחרית ]אגב, כשאד"ש יורד מחדרו 
יגעו  לא  הק'  שידיו  מקפיד  הק', 
תחנון  המדרגות[.  שע"י  במעקה 
כרגיל,  היה.  שלא  תקופה  לאחר   -
)יחסית גדול( את הי"ג  אומר בקול 
מידות, וכמו"כ מכה בליבו )כבסלח 
חטאנו.  בתיבת   - שיושב  לפני  לנו( 
בשני וחמישי ישנם קטעים שמסיים 
שמתחיל  קטעים  וישנם  בקול  בהם 

בהם בקול. קריה"ת.

לאחר  ניסך"  "על  ניגנו  מה  משום 
התפילה, אד"ש עודד את השירה.

מנחה 15:15 )לא אמרו תחנון מפני 
שהיה חתן(.

זיידענ'ס(.  ללא  )ירד  מעריב 17:00 
לומר  ע"מ  הסתובב  מעריב  לאחר 
שבוודאי  בטוחים  הכל  שיחה, 
אך  נצח,  להדידן  במיוחד  יתייחס 
הבחינה  מתחיל  שעתה  עורר  לא.. 
וכו'.  מחנוכה  לפועל  יצא  מה 

לאחמ"כ חילק דולר לכאו"א.

זרחי  ר"ש  עם  התוועדנו  הלילה 
)היו  החג  מפרשת  הרבה  שסיפר 
הרבה חידושים(. לאחמ"כ המשכנו 

ל 770, שם היה מאד פריילאך. 

🌹

ה'  נצח  דידן  הבהיר  יום  ג'  יום 
טבת  

היחיד בדור השביעי שאד"ש  היום 
קבעו )ובשטורעם( כחג ועת רצון. 

להת'  אד"ש  מענה  התקבל  אתמול 
את  ללמוד  עצמם  על  שקיבלו 
המוגה'דיקע מאמר-יו"ד כסלו: נת' 
פעולה  שתהא  עה"צ  אזכיר  ות"ח 
חנוכה  כהוראת  ובהוספה  נמשכת 

כו'(.

שחרית 10:00, לאח"ז אד"ש עודד 
את השירה )"דידן נצח"(.

אד"ש נוסע היום לאהל.

)יצא  מוקדם  יחסית  מהאהל  חזר 
בצהריים   12:30 בשעה  מביתו 

)לערך((.

הפתעה רבתית - אד"ש יורד למנחה-
מעריב עם זיידענ'ס. פארט א יו"ט...  

לאחר מעריב, הקהל מרוגש, אד"ש 
איז  "דאס  שיחה:  לומר  הסתובב 
דאך א טאג וואס איז פארבונדן מיט 
שע"י  הרא"ש  את  הזכיר  ספרים.." 
הציווי של  מקיימים  ספרים  רכישת 
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כתיבת ס"ת והכריז על חידוש "שלא 
היה כדוגמתו" )כלשונו הק'(, לחלק 
בקניית  השתתפות  עבור  דולר  גם 
ספרים חדשים ותיקון ספרים ישנים.

לאח"ז חילק דולרים כשא' לצדקה, 
)או  בקניית  השתתפות  בתור  והב', 
התורה,  דפנימיות  ספרים  תיקון( 
בתחילת  וטף,  נשים  לאנשים 
שהחלוקה  שיכריזו  ציווה  החלוקה 
)לקנות  וילדות  לילדים  גם  שייכת 

וכו'(.

כמובן שכל האמור יוסיף עוד יותר 
חיות בההתוועדויות שיתקיימו כאן 

במשך הלילה הקרוב,

היא  בתחילה  ההתוועדות  כרגיל, 
באופן רשמי )דיברו בין היתר, יודל 
קרינסקי, דוד רסקין, א"ח רויטבלט, 
בערל  צרפתית(,  )מהגבעה  הלפרין 
לוין, המנחה, אברמ'ל ש"ט(, לאח"ז 
שהתוועדו  קבוצות  כו"כ  התקבצו 

עד הבוקר בשמחה רבה. 

אמנם אין זה דומה לאווירה שהייתה 
כאן לפני שנתיים.. לכך, אין אח ורע.. 
ולהשתתף  להגיע  תכף  אז  )זכיתי 
א  זהו  עדיין  אך  אד"ש(,  בשמחת 
פרישע יו"ט, וניכר על כולם שמחת 

יו"ט אמיתית..

🌹

יום ד' ו' טבת

את פני המתפללים שהגיעו להתפלל 
קבוצות  קידמו   )7:30( "בהשכמה" 
של  לילה  לאחר  שהיו  ואנ"ש  הת' 

התוועדות דידן נצח..

היום חוזרים הרבה אורחים )כמעט 
כולם(.

את  לקחו  אתמול  א.  לציין  ]מענין 
רח"ל לבית רפואה.

ב. לצערנו, אתמול נפסק שש"ז גו"א 
צריך לשבת ג' שנים החל ממחר )ז' 
טבת(, אד"ש לוקח זאת מאד לליבו. 
א"ל שאין לעניין הנ"ל תפיסת מקום 
כלל, ומקוים פה לראות זאת בפועל 
על אף שבדרך הטבע אין סימן לכך[.

שחרית 10:00, על אף ההתוועדויות 
)ב"ה  מלא.  אד"ש  בית  היה  וכו' 
את  עודד  שחרית  לאחר  נכחתי(. 

השירה-"דידן נצח".

נפוצה כאן שמועה שבאופן היוצא 
מן הרגיל נסע אד"ש הבוקר למקווה 
– קודם התפילה )-שלא ע"מ לנסוע 
לאהל( בשעה 8:30, וזהו פלא אצל 
הכל ואין יודעים הסבר על כך. זהו 

דבר נדיר ביותר.

מנחה 15:15, מעריב 17:00 )במנחה 
ובמעריב מנגנים הניגון "דידן נצח" 
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בידיו  השירה  את  מעודד  ואד"ש 
הק'(.

לפני מנחה היה חתן )שלא מתחתן 
וממילא  לאה"ק,  נוסע  אלא  היום 
)ולאביו(:  א"ל  ואד"ש  תחנון(  היה 
גוטע  אלע  בעטן  אויס  זאלסט 
ברכות, בנין עדי עד על יסודי התורה 
והמצווה. )נ"ל שהתיבות האחרונות 

אין אומר בד"כ(. 

גדולה  בשורה  עמדו  מנחה  אחרי 
בעקרע  ר'  )ביניהם  נוסעים  הרבה 
פארט  להם:  אמר  ואד"ש  שי'(  חן 
טובות,  בשורות   , געזונטערייט 
נראה  )היה  רבה",  בהצלחה 
שה"הצלחה רבה" היה מכוון להת' 
היום  שנוסע  גרינוולד  שי'  נחום 

לשליחות ברוסיא(. 

ארוכה  שורה  גם  היה  מעריב  אחר 
ברכתו  על  חזר  ואד"ש  נוסעים  של 
"פארט  לשון:  באותו  פעמיים  הק' 

געזונטערייט, בשורות טובות".

🌹

יום ה' ז' טבת 

ישנם שזוכרים ומעוררים אודות כך 
שנתיים-תשמ"ז(  )לפני  זה  שביום 
עורר אד"ש שזהו יום של עת רצון 

לא  אכן  שעברה  )בשנה  מיוחד 
לי  ידוע  אך  בזה,  "שטורעם"  עשה 
ז.  )למשל,  לאד"ש  שכתבו  מכמה 
עת  של  כיום  בקשות,  אופנהיימר( 

רצון, ונענו.

היום  היו  קריה"ת,   ,10:00 שחרית 
ריבוי של מי שבירך'ס )שלא כרגיל( 
ביניהם כמה הזקוקים לרפואה, ו -4 
חיה   - תחי'  לביתם  שקראו  נולדות 
מושקא, )בכל קריה"ת כמעט, יש מי 
שברך לילדה שנולדה וכך נק' שמה 
בישראל.. )מה תעשנה הגננות בעוד 
הגן  ילדות  רוב  כאשר  כשנתיים, 

ייקראו בשם חיה מושקא..((. 

שהרש"ג  השמועה  נפוצה  בינתיים 
מיום  כבר  )זה  בטוב  חש  אינו  שי' 
ראשון שהוא בבית רפואה(, אומרים 
לב,  התקף  לו  היה  בבוקר  שהיום 
ושוכב במחלקה של מחוסרי הכרה, 

השי"ת יעזרהו וירפאהו. 

לערך  חזר  לאהל.  היום  נסע  אד"ש 
בשעה 17:45.  

למנחה- יורד  אד"ש  הפתעה- 
מעריב עם "זיידנע'ס" כשכל הקהל 
לאחר  שיחה  הייתה  לא  מופתעים, 

מעריב,

ה"זיידנע'ס",  את  המקשרים  ]ישנם 
זהו  אד"ש  לעיל שאצל  האמור  עם 



37

יו"ט ועת רצון[.

את  חזק  אד"ש  עודד  לאחר מעריב 
השירה.

🌹

ערש"ק ויגש, ח' טבת 

הק'(  )בביתו  מנחה  שחרית 10:00, 
את  מנחה  לאחרי  )עודד   15:15

השירה(.

)אד"ש כרגיל מגיע כו"כ דקות לפני 
הד"נ ל 770(. 

קבלת שבת - 17:00.

השירה  את  אד"ש  מעודד  כרגיל, 
ובמיוחד  דודי'ס,  בה'לכה  ובחוזקה 

בסיום בואי בשלום.

חזרה  בדרכו  שבת,  קבלת  לאחר 
לכ"א  אד"ש  אומר  הק',  לחדרו 
)העומד בדרכו( גוט שבת, כשחלף 
על פני הר' שאר ישוב הכהן )אב"ד 
חיפה(, חייך אליו אד"ש חיוך רחב 

)הוא מגיע מידי שנה לרבי(.

🌹

ש"ק ויגש ט' טבת 

המחצית  אמר   .10:00 שחרית 

רם,  בקול  ההפטרה  של  הראשונה 
אך המחצית השנייה נאמרה בשקט 

ובקול בכיה..

התוועדות כרגיל ב13:30.

בשיחה א' דיבר אד"ש על חומר צום 
כי  הצומות  שאר  על  בטבת  עשרי 
היה התחלה ומקור לחורבן, ומאידך 
גם  כמדוגש  אחדות,  של  יום  הוא 
יוצא  ואין  יחד  כולם  שבמצור  בזה 
ואין בא. לאחר השיחה ניגנו "נודע 
ביהודה" ואד"ש עודד כמה פעמים 
לעבר  כפיים  כשמחא  השירה  את 
ילדים קטנטנים שמחו כפיים לעבר 

אד"ש.

סיום  אודות  עורר  הב'  בשיחה 
עם  ברוב  זאת  שיערכו  הרמב"ם 
הדרת מלך, גם פלפל מעט בחילוק 
לחסרון  בנוגע  לישראל,  ב"נ  שבין 
כשוגג  נחשב  ישראל  שאצל  ידיעה 
ומהו  למזיד,  נחשב  בב"נ  משא"כ 
ערך  וכמו"כ  להחילוק.  הטעם 
בעצמו סיום להבין החילוק בין הל' 
)בהל' תשובה  להל' מה"מ  תשובה 
אינו מביא סיום הפסוק כמים לים(. 
הסיום נאמר בשקו"ט נפלא, ובחיות 
מיוחדת וארכה כשעה ורבע. לאח"ז 
הידוע  ההקפות  של  הניגון  ניגנו 
המשנה  את  שסיימו  לכך  )בהתאם 
את  חזק  ועודד  להרמב"ם(,  תורה 



38

תשורה // חתונת ארי וליבי אורנשטיין

השירה.

בכל  כרגיל  התעכב  הג'  בשיחה 
בפרשה  הראשון  רש"י  על  שבת, 
)כפי שנהג בתשכ"ה-שנת האבילות 
ביאר  נ"ע(,  הרבנית  אימו  על 
באריכות לפ"ע מהו ההכרח לרש"י 
לבאר דווקא כאן מהו דיבור באוזן 
והרי מצינו כמ"פ קודם דיבור באוזן 
אלו  לכל  הורה  דבר.  פירש"י  ולא 
שהכניסו משקה לעלות אל הבימה 

ולהכריז על הדבר טוב.

הרב וולפא מק. גת הכריז על איזה 
רחוב,  באיזה  אד"ש  ושאלו  אירוע, 
הנביא,  אליהו  רם:  בקול  וענה 

ואד"ש חייך חיוך רחב.

לאח"ז החל אד"ש לנגן "והריקותי 
לכם ברכה".

שוב  דקות,  כמה  דיבר  שוב  אח"ז 
עורר על סיום הרמב"ם, והורה לנגן 
"פדה  לנגן  הורה  לאח"ז  שיבנה, 
כבר  שזה  ביותר  )מעניין  בשלום" 
כו"כ שבועות, שאד"ש מצווה לנגן 
בשלום,  פדה  ההתוועדות  בשעת 
בעניין  למלחמתו  קשור  ואולי 
ההתוועדויות  שבא'  יהודי,  מיהו 
ויה"ר  בזה"ל:  התבטא  האחרונות 
אז זאל זיין פדה בשלום נפשי מקרב 
לי פון די אלע מלחמות וואס מהאט 
מיהו  צו  בנוגע  היינט  ביז  געפירט 

יהודי..(.

במשך ההתוועדות דיבר אד"ש עם 
הר' ירמי' )אב"ד ביהונסבורג, דרום 
שאר  להר'  הורה  ופ"א  אפריקא(, 
ישוב הכהן לומר לחיים, והלה אמר 
שאביו  )מפני  שתה  לא  אך  לחיים 
מירושלים,  הקדוש"  "הנזיר  היה 
אז  ממשיכו(,  הוא  עניינים  ובכמה 
לו  והסביר  לאד"ש  ניגש  הריל"ג 
הגיב,  לא  אד"ש  בתחילה  זאת, 
לו  קרא  ללכת  החל  כשהריל"ג  אך 
וודקה,  להנ"ל  שייתן  וא"ל  אד"ש 

ונתן לו ושתה. 

שאר  הר'  ניגש  הג'  השיחה  אחרי 
היה  עימו,  ושוחח  אד"ש  אל  ישוב 
אח"כ  לי  )אמר  כשקו"ט  נראה 

העניין, וכדלקמן(.

עלה  לא  )אד"ש  קריה"ת  מנחה, 
לשלישי(.

מעריב 17:15.

)בהתאם  הוא   770 ב  היום  הניגון 
דעה  הארץ  "ומלאה  אלו..(  לימים 

את ה'", ואד"ש מעודד זאת.

מעמד  לבנה.  קידוש  מעריב  לאחר 
ע"י  עומד  אד"ש  ומיוחד.  יפה 
לילה,  במנורת  המוארת  הסטנדער 
הקהל  כשכל  הרחוב,  באמצע 
ומקדם  מסביב.. כמנהג אד"ש מאז 
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שאומר  )ואומרים  בשיניים  נוגע 
בלחש: שלא יהיו לי כאב שיניים(, 
כנפות  את  מנענע  בסיום  כמו"כ 
מאחל  כשלאח"ז  קטן,  הטלית 
גוט  א  בדרכו(:  )שעומד  לכאו"א 

חודש א גוט וואך.

ברכו:  גו"א  ש"ז  ר'  ליד  כשעבר 
"בשורות טובות".

]הוא כבר היה אמור לשבת בתפיסה 
ריבוי  כבר  נדחה  אך  ממזמן,  כבר 
סופית  לנסוע  אמור  היה  פעמים. 
ליום  זאת  לדחות  והצליח  ד'  ביום 
ב' הקרוב, בטענה כי אין שם אוכל 
כשר, השופט שכבר נמאס לו, צלצל 
להרב של הכלא ושאלו אם זה כשר, 
משלנו,  שהוא  הרב,  ובהשגח"פ 
שהוא  השיב  המדובר,  במה  והבין 
אך  המטבח,  את  מכשיר  פעם  כל 
בכל פעם מטריפים זאת מחדש, וכך 
הצליח לדחות זאת בעוד כמה ימים.

צריך לשבת לפי הפסק 3 שנים, ובתו 
6 חודשים, וחתנו שנה וחצי )לאחר 

שזוגתו תשוב(.

אד"ש שואל כל הזמן מה חדש ומה 
רגילה  בלתי  בצורה  מעודד  נפעל, 
למנוע  שאפשר  מה  כל  לעשות 
אומרת  השמועה  בפועל.  הישיבה 
מו"ח  שכ"ק  מובטחני  פתק  שכתב 
במאסר  לשבת  לו  יתן  לא  אדמו"ר 

אפילו שעה אחת, ויצאו עוד הרבה 
פתקים דומים.

עלה  מעריב,  לאחר  שישי  בליל 
לחדרו  אד"ש  אחר  כרגיל  הריל"ג 
הק', כשהגיעו למעלה הסתובב אליו 
אד"ש ושאלו מה חדש בעניין הנ"ל, 
וענה שאסתר )הבת( נסעה כבר  היום 
נהיו  אד"ש  ופני  האסורים,  לבית 
ס'איז  בקול:  וצעק  ביותר  רציניים 
וכו'  נוסעת  אישה  איך  וויי..   טוט 
וצריכים לעשות את כל ההשתדלות 
שלא ישבו בכלל, ומקסימום, שיהיו 
שיישארו  כלומר  בית,  במעצר 
בביתם אלא שלא יוכלו לצאת משם 

וכו' וכו', היו עוד דיבורים קשים.

ע"כ  רמז  היה  שעברה  )בשבת 
ברכו  אד"ש  ואכ"מ(.  בהתוועדות, 

כמ"פ לאחרונה, בבשו"ט[.

לביתו,  אד"ש  יצא  דקות   2 לאחר 
קודם שנכנס למכונית נגש אליו הר' 
שאר ישוב הכהן וביקש על איזה ענין 
ציבורי )אח"כ אמר לי מה-כדלקמן( 
ואד"ש  מאד"ש,  תשובה  וביקש 
אמר לו שיכתוב זאת ויקבל תשובה, 
וברכו אד"ש בברכת הצלחה בסיום 
הרמב"ם )הכניסו פתק לאד"ש ביום 
שישי אשר בין הדוברים בכנס סיום 
הרמב"ם -ב770 ביום ראשון בערב- 

יהי' הרב הנ"ל(.
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ניגנו "ומלאה הארץ" ואד"ש המשיך 
לעודד את השירה גם במכוניתו.

🌹

 יום א' עשירי בטבת
- "יהפכו ימים אלו.."

יום סיום הרמב"ם.

מיוחדת  בהטעמה  סליחות  שחרית, 
הש"ץ(,   - בסליחות  גם  )אד"ש, 
הרגיל.  מהנוסח  מילים  כמה  שינה 
אבותי  בפזמון  חזנות  )קצת(  היה 
כשהגיע  קולנו.  ובשמע  בטחו  כי 

לרחמנא דעניי, החל בניגון.

מנחה 15:15, קריה"ת, אד"ש אומר 
כיבושין",  "דברי  צום,  בכל  כרגיל 
בשיחה דיבר על עניין סמך מלך בבל 
ישראל  במעלת  דיבר  למעליותא, 
בהרחבה  דיבר  גדולה,  בהפלאה 
גדולה )השיחה ארכה קרוב לשעה( 
הרמב"ם  את  מסיימים  היום  אשר 
וציווה  ליום(  ג"פ  מסלול  )לפי 
מקומות  שיותר  בכמה  לעשות 
עם  וברוב  הרמב"ם  סיום  חגיגות 

הדרת מלך.

על  מאד"ש  נראה  מיוחדת  חביבות 
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סיום הרמב"ם שיתקיים היום ב 770, 
בשיחה  בפירוש  זאת  הזכיר  אד"ש 
וכפי  )בתרגום(:  באומרו  הנ"ל 
אחר  בלילה,  שהיום  הכריזו  שכבר 
הרמב"ם  סיום  יערך  מעריב  תפילת 
הגדול, בשמחה ובאופן של ופרצת, 
בבית הכנסת ובית המדרש של נשיא 
ולאחר  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  דורנו, 
שינוחו, יתוועדו בתוספת שטורעם, 
השנה  כל  על  רושם  שישאיר  כדי 

כולה..". 

להר'  אמר  כאמור,  אד"ש,  כמו"כ 
הצלחה  פעמיים  הכהן  ישוב  שאר 
כמו"כ  הנ"ל,  הרמב"ם  סיום  על 
של  בהתוועדות  משקה  כך  על  נתן 
על  דיבר  גם  ואז  האחרונה,  השבת 
כך- בקיצור, ועשה מהסיום היום ב 

770 ענין גדול. 

שכאן  אמר  כהנ"ל  לאחר  עכ"פ, 
המקום לעשות את הסיום, ואז היה 
רגיל  ובלתי  במיוחד  מעניין  מחזה 
דפי  כמה  לקח  אד"ש  וכלל:  כלל 
של  האחרונות  מההלכות  צילום 
מ"רמב"ם  צילום  )נ"ל  הרמב"ם 
את  מתוכם  לקרוא  והחל  לעם"(, 
ההלכה האחרונה כשהוא מסביר כל 
ותיבה, לאח"ז הוסיף שצריך  תיבה 
את  וקרא  להתחלה  סיום  להתכיף 
היסודות,  יסוד   - הראשונה  ההלכה 

ובאופן האמור.

לאחר מכן חילק לכאו"א מהנוכחים 
3 דולר לצדקה,

אד"ש  לו  אמר  גו"א  רש"ז  כשעבר 
גמר  לאחר  מיד  טובות".  "בשורות 
ידיו  חלוקת דולרים נטל אד"ש את 
הביאו   - מתפללים  שבו  )בחדר 
וניגש  ומגבת(  קערה  ספל  לאד"ש 
להתפלל מעריב )17:15 - כ25 דקות 
לאחר שאפשר כבר להתפלל-על אף 

הצום(.

מעניין:  דבר  אירע  מעריב  לאחר 
הנ"ל  גו"א  ליד  עבר  כשאד"ש 
אינגיכען,  זעהן  זיך  זאל  מען  א"ל: 
געזונטערייט, און א בשו"ט" )נתראה 
בקרוב בבריאות הנכונה ובשו"ט( - 
לבית  נוסע מחר  הוא  לעיל,  כאמור 
אד"ש  שברכת  ומקוים  האסורים, 
טפחים,  מעשרה  למטה  תמומש 

ובטוב הנראה והנגלה.

לאח"ז עלה אד"ש במדרגות לחדרו 
בהתאם  כמובן  שר  והקהל  הק' 
הרמב"ם(,  את  )שמסיימים  להיום 
"ומלאה הארץ", ואד"ש עודד זאת, 
לפתע, כאשר הגיע לחצי המדרגות, 
)דבר  הקהל  לכיוון  לגמרי  הסתובב 
שאף פעם לא רואים( כאילו מחפש 
משהו, וכשעיניו הק' נתקלו בגו"א, 
ובחזקה  הק'  בידו  לעודד  החל 
מביט  כאשר  מיוחד,  פנים  ובמאור 
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עליו כל העת.

על  הרמב"ם,  סיום   21:30 בשעה 
הבימה יושבים בעיקר רבנים שלנו. 
אורח הכבוד הר' שאר ישוב הכהן, 
ה'.  ידיעת  בחיוב  הרבה  שפלפל 
ע"י  התבקשנו  ואני  ג.  יענקל  ידידי 
מלונו  מבית  לקחתו  המארגנים 
בדרך  עימו  לשוחח  ע"מ  במנהטן, 
הרבה  דיברנו  אכן  וכו'.  בלימוד 
בלימוד, וסיפר סיפורים )פתוח מאד 
נושאים  מיני  כל  על  מאד(,  ונחמד 
שברבנות  פוליטיקה  על  )אפילו 
"ציון  ספר  לו  נתתי  הראשית..(, 
שנה  לאור  )שהוצאתי  חיה"  לנפש 
ספר  חב"ד;  בכפר  בישיבה  קודם 
פלפולים של התמימים( עם הקדשה 
יפה, ובג'נטלמניות תכף דפדף למה 
בבקיאות  איתי  ופלפל  שכתבתי, 

רבה. 

מאד,  נינוחה  אווירה  ברכב  שרר 
עם  דיבר  מה  על  לשואלו  והעזתי 
והוא  הפארבריינגען.  בעת  אד"ש 
קושיא  שהכין  אמר  הוא  סיפר. 
רואין  ר"ע  בפי'  ר"ה  במס'  עצומה 
ת"ח  כו"כ  בזה  ושאל  הקולות  את 
ואד"ש  לו,  תירצו  ולא  מופלגים 
בהבזק של רגע השיב לו ב"הברקה" 
ובעמקות והתיישב הדבר בפשטות. 
גדולה  בהתפעלות  כך  על  דיבר 

2( לדאבון לב, הרשימה בה השאלה והתי' נעלם מידי אבי שי'..

חזר  הוא  ניכרת.  ובהתרגשות  מאד 
ועל  ששאל  השאלה  על  באריכות 
תירוץ אד"ש, שבמספר מילים קצר 

יישב את כל הסוגיא2. 

ציבורי  עניין  על  דיבר  גם  הוא 
בזה,  אד"ש  תשובת  על  שמחכה 
"רק גדול באמת יכול לענות בזה..". 
לאח"ז אמר לי קותי ראפ שנסע עמו 

בחזרה, שמאד התרשם מאתנו..

התיישבו  הרשמית  החגיגה  לאחר 
קבוצות להתוועדות ע"י המשפיעים 
שי', כפי הוראת אד"ש היום בשיחה, 

עד אור הבוקר.

🌹

יום ב' י"א טבת

שחרית, קריה"ת )10:00(.

)מפני  לאהל  היום  נוסע  אד"ש 
הרגיל  ע"ד  נסע,  לא  שאתמול 
ראשון  יום  בכל  לאהל  אד"ש  נוסע 
צום,  היה  אתמול  אבל  וחמישי, 
ובצום לא נוסע, אז נסע היום-במקום 

אתמול(, חזר לערך בשעה 17:30.

עם  ירד  אד"ש  מנחה-מעריב, 
זאת  המקשרים  )ישנם  "זיידענ'ס" 
בכך שהלילה הוא י"ב טבת, וכזכור, 
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לפני שנתיים עשה מכך עניין גדול: 
מיום  ההיקף"  ימי  שבעת  "גמר 

הבהיר "דידן נצח"-ה' טבת(.

אחר מעריב עודד אד"ש את השירה, 
ובכלל בזמן האחרון מעודד אד"ש 

חזק כשמנגנים.

בערב כולם דשים בידיעות שהגיעו 
ממשלת  הקמת  בדבר  מאה"ק 
כולם  תקום,  שכנראה  אחדות 
מפני  בעיקר  מכך,  מודאגים  כאן 
)וכמובן  יהודי  מיהו  על  המלחמה 
גם בנוגע לשלימות הארץ והתורה, 
היל"ת(,  בהסכמיהם,  כמפורט 
מה  לראות  מחכים  כולם  ובינתיים 
שתי  במרכז  מההצבעה  מחר  יצא 
המפלגות, ומחכים אולי יגיב על כך 

אד"ש. ועצת ה' היא תקום!

🌹

יום ה' כ' אד"ש 

שחרית בזאל הגדול 10:00.

סגרו את 770 ע"מ  מיד לאחר מכן 
לנקות ולצחצח את המקום לקראת 
לאד"ש  סידרו  לגבירים.  היחידות 
במה קטנה כמו ביחידות כללית, אך 
מעט קרוב יותר לפירמידה הגדולה.

מנחה בזאל הקטן )מהטעם האמור(. 

חתן  בירך  מנחה  קודם   .15:15
ומשפחתו, בג"ע התחתון, שמתחתן 
היום והגיע לקבל סידור מידי אד"ש. 

הכינוס  החל   16:00 בשעה 
 .)200-150 )כ  הגבירים  של 
)ידידי  הארגון  יו"ר  דיבר  בתחילה 
ליובאוויטש(, מר דוד ציי'ס הנודע. 
בין הדברים סיפר שהיום מתקיים על 
דינער. מדובר אודות  היאכטע שלו 
דינער שהוא עצמו ארגן, בתור יו"ר 
מוסד "יד ושם" באה"ק, ומ"מ מפני 
בנוכחות  הזה  הכנס  של  החשיבות 
אד"ש, הגיע לכאן ולא הלך לדינער 
שהוא ארגן )ושלח לשם את זוגתו(.

שי'  הערסון  הר'  דיבר  לאחמ"כ 
והודיע שלאחר שיחת אד"ש, תהיה 
לגשת  ואחד  אחד  לכל  אפשרות 
הציע  ואף  אד"ש,  עם  ולשוחח 
שכל  האישיים,  לעניינים  שמעבר 

אחד יברך את אד"ש.

בשעה  הגדול  לזאל  ירד  אד"ש 
והתיישב  מקומו  אל  נגש   ,16:30
שהיחידות  שעברה  כבפעם  )דלא 
התקיימה בזאל הקטן ועמד(. דיבר 

כחצי שעה לערך. 

פתח שידבר ב"מאמע לשון".. דיבר 
על ההוראה מיום השמיני למילואים 
ברכת  את  בשר  בעיני  אז  שראו 
העסקנות  על  שנוסף  גם  עורר  ה'. 
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ציבורית של כל א', יש גם להשתדל 
פרטי,  לאיש  פרטית  טובה  בעשיית 
גם כאשר אין הדבר מתפרסם, ולא 
יהי' מזה כבוד וכו' - ואזי מרוויחים 
שבסוף גם מתגלה וכו'. אד"ש מאד 

"הוריד" את הדברים.

כמה  לחדור  הצלחנו  בתחילה 
חבר'ה לעזרת נשים אך לאחר מכן 
עלו ע"ז ועד המסדר, והיינו חייבים 
לצאת, אך לאחר כשעה )ב-18:00(, 
הצלחתי להיכנס שוב לעזרת נשים, 
להיכנס  אף  הצלחתי  זמן  ולאחר 

לעזרת גברים.

היינו עדים במשך ארבע )!( שעות 
כפשוטו.  פרטית  ליחידות  תמימות 
וילדיהם  נשיהם  עם  עברו  הגבירים 
)לא היו הרבה ילדים(. היו ששוחחו 
דיברו  דק'.  מ-5  יותר  אד"ש  עם 
מהם.  מנע  לא  והריל"ג  בחופשיות 
להם  שהיה  הגבירים  מאלו  לבד 
 2-3 לאחר  )גם  שדחפם  גארטלע'ס 

דק'(..  

תמימות  שעות   4 משך  התנהל  כך 
לו  שאין  אדיר  מחזה  ורצופות, 
בליובאוויטש.  )היום(  דוגמא  כל 
מהגבירים  'להוציא'  השתדלנו 
וחשנו  הדברים שאמר להם אד"ש, 
שחזרנו בזמן לזמני היחידות פרטית 
בשנות הלמ"ד'ס, בהם היו התמימים 

ליחידות  מחכים לשמוע מהנכנסים 
על דברים ששמעו בפנים.

הנה פירורים אחדים משולחן גבוה, 
זעיר  זעיר  לדלות  שהצלחתי  ממה 

שם, כפשוט – בלי אחריות כלל:

זה  לעסק  לנסוע  אם  שאל  אחד 
אלא  שכדאי,  השיבו  ואד"ש  וזה, 
לפני  לנסוע  אם  זוגתו  עם  שיתייעץ 
אה,  הגביר:  הפסח.  לאחר  או  פסח 
מסכים,  שהרבי  לאשתי  למסור 
שאני  לה  תאמר  אבל  כן,  אד"ש: 
לנסוע  אם  איתה,  שתתייעץ  אמרתי 

לפני פסח או אחר פסח.

פלוני  עבור  ברכה  שביקש  לאחד 
שאל אד"ש אם הכניסו זאת בהפ"נ, 
ומשנענה בלאו, אמר אד"ש: תכתבו 

זאת ותעבירו למזכיר שלי.

לאד"ש  ידה  את  שהגישה  לאחת 
בחיוך  הק'  ידו  את  אד"ש  הרים 

וא"ל: כבר נתתי לבעלך עבורך.

אחד אמר לאד"ש שיש לו 55 מיליון 
להסתדר  יכול  ואינו  במניות  דולר 
ולשחק עכ"ז, ושאל אם לשתף עוד 
שותף שהציעו לו בזה, והשותף יש 
לו גם יותר ידע בזה ויעזור  לו, וענה 
אד"ש )תוך כדי שנוקב בשמותיהם 
ימכור,  אלו  שמניות  המניות(  של 
)ללא  לבדו  איתם  ישחק  והשאר 
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לא  שהוא   אמר  והנ"ל  השותף(, 
ואד"ש  למכור  שיצליח  מאמין 
בשו"א  ישתף  לא  שמ"מ  השיבו 

שותף בכ"ז ויסתדר עם זה לבדו.

"תמים"  עבור  ברכה  ביקשו  זוג 
מאוסטריליא שיש לו בעיות בעיניו, 
זאת  כתבו  האם  אד"ש  ושאלם 
אל  אד"ש  פנה  שלא,  ומשאמרו 
כתב  ואד"ש  עט  וביקשו  הריל"ג 

בעצמו על המעטפה את השם וכו'.

העת  כל  בנו  אשר  אמר  אחד 
התעניין  אד"ש  וכו'.  רוח  בנמיכות 

בכמה פרטים כמו החברה של הילד 
וכו' וא"ל שלא יעשה מזה עניין וזה 
יעבור, ודווקא בכך שלא יעשה מזה 

בעי' וכו', תיפתר הבעיה.

ביחידות  בעבר  כבר  א' אמר שהיה 
זו, וביקש  אצל אד"ש, כמו יחידות 
מחלה"  מה"יענע  לרפואתו  ברכה 
ל"ע, ואד"ש ברכו וזה עבר, ועכשיו 
פרצה שוב המחלה ל"ע במקום אחר 
בגוף, ומבקש שוב את ברכת אד"ש, 
בפעם  שעבר  שכשם  א"ל,  ואד"ש 

שעברה כן יהיה גם הפעם..
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אחד אמר לאד"ש שתרם רבע מליון 
רחב(:  )בחיוך  שאלו  ואד"ש  דולר 
מתרשם  שאני  חושב  אתה  האם 

ומסתפק בזה?..

אחד שאל אם להיכנס לעסק מסוים 
)רכישת בניין( ואד"ש השיבו בלאו, 
ומששאל מדוע, ענהו אד"ש: היות 
)ולבסוף  שחור  עסק  שם  ומסתתר 

יכול לצאת עם הפסדים(.

אחד אמר לאד"ש שבפעם שעברה 
שהי' ביחידות כגון זה אמר לאד"ש 
שגנבו לו גניבה וכו', ואד"ש הפנה 
ידם  שעל  מקליפורני'  לכמה  אותו 
אכן הצליח למצוא את הגנב, ואמר 
לרבי ששוב אירע לו גניבה, ומבקש 
ואד"ש  הגנב,  מי  שיורהו  מאד"ש 
שגנב  הגנב  אותו  זהו  כי  השיבו 
לאד"ש  אמר  הלה  שעברה,  בפעם 
וכו',  מפני  וכו'  מסתבר  לא  שזה 
זהו  לדעתו  שמ"מ  השיבו  ואד"ש 

אותו הגנב..

לאחר   - א'  ילד  רק  להם  שיש  זוג 
מאד"ש  ביקשו  ילדם  את  שהציגו 
עוד  ייתנו  )ואזי  נוסף  לילד  ברכה 
רבע מיליון דולר(, ואד"ש שאל את 
אחות,  או  אח  רוצה  הוא  אם  הילד 
ידוע  )לא  ואחות  אח  ענה:  והילד 

)לי( מה הייתה תשובת אד"ש(.

לא' שביקש ברכה עבור א' התמימים 

)ביסק שי'( שנוסע ליפן בפסח מטעם 
המרכז שליחות, אמר אד"ש שידאגו 

שהסדרים ייערכו בפרסומת.

בן  לו  שיש  לאד"ש  שאמר  לאחד 
עם  ור"ל  ל"ע  להתחתן  שרוצה 
להשפיע  הצליח  לא  והוא  נכרית, 
בשמי  לו  תגיד  אד"ש:  אמר  עליו, 
שמוכרים לי עשרות סיפורים באופן 
אישי, שהתחתנו, והיו צרות ובעיות 

רבות לאחר מכן וכו'.

כמה ילדים שעברו אד"ש שאלם אם 
ישאלו "מה נשתנה" בחגה"פ, לילד 
לאביו  אד"ש  בחיוב-פנה  שענה  א' 

ושאלו: ולך יהי' מה לענות לו?

לאד"ש:  אמר  הנ"ל  ציי'ס  מר 
הכי  שהדבר  יודעים  והקב"ה  אתה 
חשוב לי זה הרבי ועליו אני חושב 
לי  חשוב  יותר  הרבי  ראשון..  דבר 
שלי,  והמשפחה  שלי  מהעסקים 

וברך וכו', ואד"ש בירכו בחיוך.

בינתיים  שהצלחתי  מה  הוא  זה  כל 
אחריות  בלי  הוא  והכל  לשמוע. 
את  המלווים  מהשלוחים  יש  כלל. 
הגבירים שאף עודדו אותנו לשאול 
זאת  יש שלא אהבו  אך  ולהתעניין, 
מה  שכל  בטוח  אינני  ועיקר.  כלל 
ששמענו הבנו בדיוק. ללא כל ספק 
ניתן לכתוב ספר שלם על היחידות 

המיוחדת הזו. 
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הביט  סיים  שאד"ש  לאחר   ,20:35
לעבר  היחידות(,  לאחר  )כדרכו 
כמה  )בלחש(  ואמר  קודש  הארון 
ארון  את  ראה  ומשלא  מילים, 
שהסתירו  המחיצות  )בשל  הקודש 
את  משם  שיזיזו  עד  המתין  וכו'(, 

אחד מהמחיצות, ורק אז המשיך. 

בדרכו לצאת מהזאל עבר ע"י כמה 
את  שעות   4 ה  כל  שצילמו  צלמים 
צילמו..  אז  וגם  הפסק,  ללא  אד"ש 
נתנו  הם  גם  האם  שאלם  ואד"ש 
חייך  בשלילה,  ומשהשיבו  צ'ק, 
אד"ש מאד ובירכם "א כשר'ן און א 

פריילעכן פסח".

את  מברך  אד"ש  דא,  בכגון  כרגיל 
הגבירים,  את  שהביאו  השלוחים 
ברכה קצרה. למעשה, בפעם זו חיכו 
כשיצא  התחתון.  בג"ע  השלוחים 
)'מגנט'  בפרוזדור  היה  מהמעלית 
אד"ש  בחורים.  קבוצת  בלע"ז( 
הביט לעברנו והחל לברך )בניגון(: 
פון  יעדערן  ביי  ווערן  מקויים  זאל 
מאה  ביז  שליח  עושה  שליח  אייך 
לאד"ש  פנה  הריל"ג  ואז  שלוחים" 
געפינעןזי'ך  שלוחים  די  באומרו 
ג"ע  לעבר  והצביע  אינוויניק, 
איז  וואס  "און  אד"ש:  התחתון, 
תלמידים",  "סתם  הריל"ג:  זיי?", 
בלשון  )לא  "תלמידים"  אד"ש: 
בזה  היה  כהסכמה(.  כ"א  תמיהה, 

התרוממות רוח לתלמידים. אין אנו 
תלמידים...  אנו  תלמידים,  "סתם" 
את  ובירך  התחתון  לג"ע  ונכנס 
השלוחים ברכה קצרה, ונכנס לחדרו 

הק' 20:40.

לאחר כ-2 דק' יצא לתפילת מעריב 
בזאל הקטן. ליד ג"ע התחתון עמדו 
ואד"ש  חופתם(  )אחר  וכלה  חתן 

בירכם ב"מזל טוב". 

לסיכום: היום הי' יום בליובאוויטש,  
מלא וגדוש במחזות יפים מאד. 

תוכנית  עוד  יש  לגבירים  אגב, 
ב 770.  נשאר לע"ע  ארוכה. אד"ש 

מחר יחידות כללית.

🌹

יום ג' כ"א אד"ש

שחרית בזאל הגדול. 10:00. 

הק',  לחדרו  בדרכו  שחרית,  לאחר 
רבי,  יהודי שאמר:  ניגש אל אד"ש 
איז טוט מיר ווי די פיס.. וא"ל אד"ש 
במאור פנים: מ'האלט שוין ביי ניסן 
זיין  זאל  לו,  נעשו  ניסים  ניסי  וואס 

נאך א נס..".

מנחה 15:15 בזאל הגדול.

)מכינים  מעריב 19:00 בזאל הקטן 
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את הזאל הגדול ליחידות שתתקיים 
היום בערב(.

דו"ד  לאחר   .20:00 בשעה  יחידות 
הצלחנו להיכנס לעזרת נשים.

'זיידענ'ס'  ללא  כרגיל,  ירד,  אד"ש 
וללא גרטל, והתיישב במקום הרגיל 
ליחידות כללית. היחידות הראשונה 
היא לאורחים, אד"ש דיבר בפניהם 
חילק  השיחה  לאחר  שעה.  כ4\3 
כשמקבל  דולר,  מהם  לכאו"א 
מכאו"א את הפ"נ. היו כו"כ שדיברו 
לא  )אך  קצר  זמן  משך  אד"ש  עם 
ידוע לי תוכנם(, וכמו"כ הי' ביחידות 

הבאים.

בני  הנ"ל  כסדר  נכנסו  מכן  לאחר 
משפחותיהם  עם  מצוה  ובנות 
 – דק'  כ10  לפניהם  דיבר  ואד"ש 
לאחמ"כ  הנ"ל.  כסדר  ולאחמ"כ 
היחידות  וכלות.  לחתנים  יחידות 

הסתיימה 21:30.

יחידות,  לאחר  בקודש,  כדרכו 
מביט לעבר הארו"ק, ולוחש כמה 
תחת  התלוי  בשעון  מביט  מילים, 
העזרת נשים. אד"ש מקפיד לקחת 
נותן  ולא  הפני"ם  עם  השקית  את 
פעם  שכל  לריל"ג  בשו"א  זאת 
)אד"ש  זאת  ליטול  מציע  מחדש 
מקפיד לקחת זאת עוד לפני שיורד 
לאט  והולך  הקטנה(,  מהבמה 

יחסית )השקית כבידה היות ונוסף 
 10 כ  לערך  שם  יש  הפני"ם,  על 
כשעברו  אנשים  שהביאו  ספרים 
המעלית  דרך  עלה  ביחידות(. 

לחדרו הק'.

ליבם  לשמחת  ב-770  נשאר  אד"ש 
בייחוד  ואנ"ש,  התמימים  כל  של 
וכל  הגדול  בזאל  מתפלל  שאד"ש 
האווירה אחרת לגמרי ]היו בטוחים 
שיסע לביתו כי חשבו שנשאר בשל 
ושמחו  והגבירים  כללית  היחידות 

לגלות כי טעות הוא[. 

🌹

יום ד' כ"ב אד"ש

)כנ'  הגדול  בזאל   10:00 שחרית 
שכך יימשך כל אימת שאד"ש ישהה 

ב770(.

מנחה 3:15 בזאל הגדול.

אד"ש  הגדול,  בזאל   19:00 מעריב 
השירה  את  התפילות  אחרי  מעודד 
הזאל  את הפתח של  שיוצא  וקודם 
קבוצות  תפילה(  כל  )כמעט  מברך 

נוסעים ב"פארט געזונטהרייט".

🌹
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לאחר  הגדול 10:00.  בזאל  שחרית 
של  גדולה  קבוצה  עמדו  התפילה 
ילדים )מאיזה קעמפ וכיו"ב( בשורה 
ארוכה, ואד"ש לא הפסיק כל הדרך 

לעודדם )-את השירה(.

כרגיל בכל יום ה' נוסע אד"ש היום 
לאהל, וקודם לכן למקווה.

מאד  מוקדם  מהאהל  חזר  אד"ש 
להתפלל  וירד   ,18:25  – )יחסית( 
)ללא  הגדול  בזאל  מנחה-מעריב 

זיידענ'ס(.

🌹

 יום ו' כ"ד אד"ש
ערש"ק שמיני

שחרית 10:00 בזאל הגדול.

מנחה 15:15 בזאל הקטן.

היום י"ל מאמר מוגה- החודש הזה 
לכם.

הגדול-18:45.  בזאל  שבת  קבלת 
 , השירה  את  כרגיל  מעודד  אד"ש 
ובלכה דודי'ס כרגיל ובפרט בסיומו.

🌹

יום ש"ק פ' שמיני כ"ה אד"ש 
שבת מברכים ניסן

הרבנית  הולדת  יום  הוא  היום 
הצדקנית ע"ה – אשת יבדלחט"א - 

כ"ק אד"ש.

  8:25 ב  ירד  אד"ש  מברכים.  שבת 
וסיים  דק'(,  כ-5  )הקדים  לתהילים 
יחד עם הקהל את התהילים בשעה 
 ,9:45 ב-  מסיימים  )בד"כ   10:10
ואד"ש אוחז אז בקאפיטל צ' לערך 
הפעם  אך  הק',  בחדרו  וממשיך 
הש"ץ המתין כל הזמן לאד"ש(. ירד 
שוב לשחרית ב-10:35 )גם מוקדם 

מעט מהרגיל לשבת מברכים(.

מוקדם  אד"ש  ירד  להתוועדות  גם 
וסיים  )כ-3 דק' קודם 13:30(  מעט 

ב – 15:35.

ענין  אודות  דיבר  הא'  בשיחה 
התחדשות הבריאה )בניסן ובתשרי(. 
גם  הוא  שהזמן  שמאחר  הקשה 
לומר שבכ"ה  נברא, א"כ מה שייך 
יום כ"ד, וביאר  נברא, כאילו קדמו 
זה בארוכה. דיבר בהרחבה על עניין 
יום הולדת שביום זה מזלו גובר של 
בעל המשפחה או בעלת המשפחה 
ועי"ז גובר מזלם  של כל המשפחה 

והתגברות מזלו של משיח צדקנו..

בשיחה הב' ביאר החילוק בין ספר 
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לספר  בשבת(  )שמסיימים  קדושה 
היום  עניין  עם  שוב  וקישר  הפלאה 
של  באופן  צ"ל  שההנהגה  הולדת, 

חידוש, א נייער מענטש. 

א'  שיחה  בין  )בייחוד  השיחות  בין 
לב'( עודד אד"ש משך זמן במחיאת 
הורה  כמו"כ  השירה.  את  הק'  כפיו 
נחמן  רון  מר  אריאל  מועצת  לראש 

לומר לחיים.

בשיחה הג' ערך כעין סיום על ספר 
בארוכה  דיבר  ברמב"ם.  קדושה 
האחרונה  ההלכה  על  לפ"ע 
שמסיימת בפעולה חיובית בעוד רוב 
ההל' בספר מדברים על שלילה )כפי 
שהאריך גם בשיחה הב'(. עורר על 
לימוד הרמב"ם ולימוד הלכה בעיון 
בכל יום. עורר גם להדפיס, במיוחד 
ע"י התלמידים, קובצי חידושי תורה 
שלפנ"ז  בדורות  ראינו  שלא  )אף 

הנהגה כזו..(.

עניינים  על  עורר  הד'  בשיחה 
שהזמ"ג )מעות חיטים וכו'( ומשקה 
המשקה  חלוקת  לאחר  המשמח. 
ולאח"ז  "והריקותי",  לנגן  החל 
ציווה לנגן שיבנה וכו' וניגנו, והזכיר 

אודות ברכה אחרונה. 

הר'  שכח  המשקה  בחלוקת 
וחייך  גערליצקי לציין מקום הסיום 

אד"ש ושאלו.

מנחה,  כרגיל,  ההתוועדות  לאחר 
קריה"ת )אד"ש עלה לשלישי(.

מעריב בזאל הקטן 19:10, הבדלה, 
מביט  אד"ש  )כרגיל  אחרונה  ברכה 
במבדיל עד שמסיים ברכה אחרונה(.

ב  נשאר  אד"ש  כולם,  לב  לשמחת 
.770

🌹

יום א' כ"ו אד"ש

אד"ש ירד לשחרית מספר דקות לפני 
10:00. שחרית בזאל הגדול.

לאחר מכן-חלוקת דולרים שנמשכה 
רון  מר  הי'  הבאים  בין   .13:30 עד 
אריאל  עיריית  ראש  הנ"ל  נחמן 
קרוב  עימו  דיבר  ואד"ש  )ביו"ש(, 

לרבע שעה. 

את  קיבלתי  אד"ש:  ששמעתי:  מה 
ואני  אריאל,  על  שהוצאת  החוברת 
מקווה שבקרוב תהיה חייב להוציא 
חוברת כפולה )מפני ריבוי התושבים 
שוב  לו  אמר  לבסוף  וכו'(,  שיגיעו 
הרבי, שכשתצא החוברת אזי תשלח 
לרבי  אמר  הנ"ל  מיד,  אותה  לי 
שהוא יביא זאת לרבי בעצמו, וא"ל 
לחכות  סבלנות  לי  תהיה  לא  הרבי: 
עד שתגיע, לכן תשלח לי זאת מיד 
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לקבל  אשמח  גם  אני  מכן  ולאחר 
אותך.. בין היתר שאל הנ"ל את אד"ש 
מה לומר לאנשים שאומרים לו שהם 
לא רוצים לתת כסף להשקעה ביו"ש 
אד"ש:  אמר  יוחזר,  זה  ואולי  היות 
כ"א  יורק  בניו  לא  היא   שהבעיה 
תצא  הממשלה  ואם  היות  באה"ק, 
המתאים  ובתוקף  ברורה,  בהכרזה 
שיו"ש לא תוחזר בשו"א אזי הבעיה 
הנ"ל תיפתר, ועוד זאת שגם בעיית 
בשם  נקב  )אד"ש  ה"אינתפאדה" 
לכך  הסיבה  וכל  היות  תיפתר  זה( 
היא רק משום שהם חושבים שהיות 
והולכים לעשות ע"ז משא ומתן אזי 
ע"מ ללחוץ את ישראל הם מפגינים 
אצלם  ברור  יהי'  באם  אבל  וכו', 
שיו"ש לא תוחזר, אזי זה גם ייפסק, 
והיות וראש הממשלה )שמיר( מגיע 
צריך  אזי  לארה"ב  ימים  כמה  בעוד 

שידבר ברוח דומה..

לאחר מכן נסע אד"ש למקווה ולאחר 
מכן ב 14:30 נסע לאהל כרגיל ביום 

א'. חזר מהאהל ב 20:30.

לאחר כ5 דק' ירד לזאל הגדול )ללא 
'זיידענ'ס( להתפלל מנחה-מעריב.

בערב התקיים התוועדות סיום ספר 
שי'  נחמן  רון  הי'  )האורח  קדושה 

הנז"ל שדיבר יפה(.

🌹

יום ב' כ"ז אד"ש

אד"ש  האחרון,  שבזמן  מעניין, 
מקדים ק' את הזמן, וגם הבוקר נכנס 
3-2 דק' לפני 10:00 )לפני איזה זמן 
הרבה  שנכנס  פעמים  כו"כ  אירע 

לאחר הזמן(, בזאל הגדול.

מנחה 15:15.

מעריב 20:00 בזאל הגדול. )כאמור, 
כשמתפללים  חגיגית  תחושה  ישנה 
שאד"ש  בפרט  )כבתשרי(,  למטה 
קודם  –חזק-  השירה  את  מעודד 
כל  לפני  כמעט  למקומו  שמגיע 

תפילה(.

🌹

יום ג' כ"ח אד"ש

שחרית 10:00.

נעצר  לזאל  כשנכנס   .15:15 מנחה 
באמצע, ליד שולחן, ע"מ לבדוק שני 
ובדק אם  א' על השני  ספרים שהיו 
לציין שבכלל  )יש  הוא עפ"י הלכה 
כמ"פ,  זה  אירע  האחרון  בזמן 
וכמעט כל פעם בדרכו לתפילה נר' 
יד  על  עובר  כשהוא   – בודק  שהוא 

השולחנות, בעיניו הק'(.



52

תשורה // חתונת ארי וליבי אורנשטיין

]היום נודענו אשר הת' אברהם שיחי' 
עב"ג  בשעטומ"צ  חתן  נהי'   פריד 

)מפילדפדי'( תחי'[.

קודם  ק'  נכנס  )אד"ש  מעריב 20:00 
לכן(. 

שעמדו  נוסעים  קבוצות  בירך  היום 
"פארט  הגדול:  הזאל  בפתח 
א  און  כשר'ן  א  געזונטהרייט 

פריילעכע'ן פסח.

🌹

יום ד' כ"ט אד"ש

קדיש  התחיל  שחרית 10:00. הש"ץ 
כט  יום  של  תהילים  אמירת  לאחרי 
)ולא אמר את של יום ל'( ואד"ש סימן 
בידו הק' והמשיכו לומר את התהילים 

)-הפסיק באמצע הקדיש((.

כרגיל בכל ערב ר"ח, נסע היום אד"ש 
לאהל ב13:15.

חזר מהאהל כמה דק' לפני 20:00.

מנחה-מעריב בזאל הגדול. 

כאשר נכנס לזאל, ניגנו כרגיל, ואד"ש 
וכנראה  שקט  לאות  הק'  בידו  סימן 
באותם  החופה  בקיום  נעוץ  שהדבר 
זושא  ב"ר  )מענדל  בחוץ  הרגעים 
)כבר  להפריע  לא  ע"מ  שי'(,  פוזנר 

]י"א  זה(.  על  שהעיר  בעבר  אירע 
שהסימון בידו הק' היה לאות שלום 

למאן דהו, ולא נראה לי[. 

לאחר מעריב לא הייתה שיחה ואד"ש 
עלה לחדרו הק'.

🌹

יום ה', ר"ח ניסן 

)לאחר  שחרית 10:00, הלל קריה"ת 
ע"מ  הק'  לחדרו  אד"ש  עולה  מכן 
לחלוץ התפילין )ולהניח ר"ת כנראה( 
להתפלל(  ירד  שוב  דק'  כמה  ולאחר 

מוסף – בזאל הגדול.

מנחה 15:15. בדרכו, באמצע הזאל, 
מבית  ז"ע  שיצא  קז'נוב  הר'  עמד 
הרפואה ואד"ש סימן בידו הק' )תוך 

כדי חיוך( כאילו "נגמר ?" וכו'.. 

בראשו  סימן  למקומו  שהגיע  קודם 
שי'  עלבערג  להרב  שלום  לאות  הק' 
לאחר  גם  וכך  הרבנים(  אגודת  )יו"ר 

מנחה. 

בר"ח  לאהל  נוסע  אד"ש  אין  כרגיל 
)אף שזהו יום ה'(. 

תזריע  כי  אשה  מאמר  י"ל  היום 
תשכ"ה, שאד"ש הגיה.

חגה"פ  לקראת  כללי  מכתב  י"ל  גם 
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הבעל"ט. 

מעריב 20:00.

עם  תורה  בחובבי  התוועדנו  )הלילה 
ר' שלמה זרחי(.

🌹

ערש"ק ב' ניסן 

)שנת  אדנ"ע  דכ"ק  ההילולא  יום 
השבעים להסתלקותו(.

שחרית 10:00.

נסע לאוהל. מנחה לאחר זמן הדלקת 
נש"ק.

מעודד  אד"ש   ,20:00 שבת  קבלת 
כרגיל את השירה.

הערב התוועדות חסידים ב-770 לרגל 
ב' ניסן )ר"ד רסקין שי' התוועד(.

🌹

יום ש"ק ג' ניסן תזריע 

שחרית 10:00.

ירד אד"ש מאוחר 1:45  להתוועדות 
ונמשכה עד 3:55

מיוחדת  מאד  הייתה  ההתוועדות 

ובלתי רגילה כלל וגם שמחה במיוחד.

בשיחה הא' דיבר בהפלאה של תומכי 
לשמוע  זכינו  לא  כתמימים  תמימים. 
על  דיבר  זה.  בסגנון  שיחות  הרבה 
החידוש של תומכי תמימים, והתבטא 
שאין צורך להסביר באריכות, כי כל 
אחד יש לו איזו הכרה בפעולות "וואס 
אויגעטאן..",  האט  תמימים  תומכי 
ואמר שהחיזוק וכו' צ"ל אצל כל אלו 
אלו  או אצל  בתו"ת,  שלומדים עתה 
שלמדו שם בעבר, או אפי' אצל אלו 
בעצמם,  בתו"ת  למדו  לא  שאמנם 

אבל שלחו לשם את בנם או נכדם.. 

ארוכה  יחסית  הייתה  הב'  שיחה 
הנקודה  מיוחדה.  בחיות  ונאמרה 
שההנהגה  התביעה  הייתה  המרכזית 
נסי  של  באופן  צ"ל  ניסן  בחודש 
שזה  ועד  אריבער(  )לכתחילה  ניסים 
נעשה דבר טבעי אצלו "א נארמאלע 
הנהגה", ויש להכריז על כך ללא הרף 
לכל באי עולם, וכששואלים הרי כבר 
צעקת נעכטען און אייער נעכטען, יש 
להשיב אז היינט איז א נייער געשריי.. 
לאחר השיחה ניגנו ואד"ש עודד בידו 

הק' כמ"פ.

שלילת  אודות  דיבר  הג'  בשיחה 
בעניין  בכמה,  שנפעל  החלישות 
)והעיר  ניסן  בימי  הנשיאים  אמירת 
זאת  הביא  לא  שאדמוה"ז  מכך 
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בסידורו( וההוראה הנלמדת מהנשיא 
של היום זבולון. 

לאחר מכן עלו בזאח"ז לקבל משקה 
הכריז  היתר  בין  והכריזו.  המשמח, 
הר"ד רסקין על 40 טנקים שיצאו מ 
ויחלקו  ניסן  י"א  הבהיר  ביום   770
מצות וכו' ואד"ש א"ל להוסיף שיהיה 
"שמורה מצות". לאחר חלוקת משקה 

החל אד"ש לנגן "והריקותי".

עד  יכריזו  שכולם  אמר  מכן  לאחר 
ולאחמ"כ  וכו',  שיבנה  ושינגנו  מתי, 

שינגנו ניגון של שמח"ת.

הקהל צעק מיד "עד מתי", ולאחר כ 10 
שניות סימן בראשו הק' לטעלשבסקי 
של  ניגון  מכן  ולאחר  שיבנה,  לנגן 
שמח"ת הידוע, בהתחלה אד"ש עודד 
חזק מאד בתנועות חזקות בידו הק', 
ולאחר כחצי דקה נעמד מלא קומתו 
על  עומד   - שרוקד  כדי  תוך  ועודד 
מקומו - בתנועות הכי נמרצות כשכל 
הקהל כמובן מנגן בשירה הכי אדירה 
על  התיישב  לאחמ"כ  רב,  זמן  משך 

מקומו הק'. 

שנה שלא  כחצי  כבר  שזה  לציין  יש 
ראינו מחזה שכזה. 

היה  שעמד  האחרונה  ]פעם 
הבחורים  )רוב  שמח"ת  בהתוועדות 
לא נוכחו אז כי היו בתהלוכה(. לפני 

זה היה בוא"ו תשרי.

המחזה היום דמה מאד למחזה בש"פ 
תבוא )תשמ"ח(. 

אציין  מאז  המיוחד  הזיכרון  ]בשל 
זכיתי  אז:  שהיה  מה  נמרץ  בקיצור 
הקבוצה  לשנת  להגיע  אלול(  )כ  אז 
בערש"ק )כמעט יחידי(. אד"ש דיבר 
שמחה.  אודות  גדול  בשטורעם  אז 
איין  אין  מ'האלט  אז  זה  על  וקבל 
הלב  ולדאבון  שמחה,  וועגן  ריידן 
פעולתם,  פועלים  אינם  הדברים 
פנים..  געבלאזענע  א  רואים  עדיין 
לכנות  שרוצים  שיש  בצער  והוסיף 
לומר  מעיזים  ויש  "רצינות"..  זאת 
גדולה  הכי  טיפשות  שהיא  "חכמה" 
תשמח,  בשנת  הצלחה  ראו  שלא 
וממילא אין סיבה לשמוח.. ]אומרים 
תזוזתו  לפי  ואכן  פב"פ  על  שכוונתו 
באי נוחות על מקומו ניכר שאכן כן.. 
ראה  והלא  בשמו[  אנקוב  לא  אבל 
ורווה  זו  בשנה  איינקלעך  עיניו  במו 
מהם נחת וראה בעצמו )הרי כך כתב 
לי..( איך שעניינים שלמעלה מהטבע 
וכו'  לגמרי מסתדרים על הצד הטוב 
"הצלחה'דיקע  שזהו  והכריז  וכו', 
יאר שאין כמהו", וציווה לומר לחיים 
ואחז  ניגון,  שמח"ת'דיקע  א  ולנגן 
הכוס ואמר: ואני המתחיל וממני יראו 
וניגנו  כאן..  הנמצאים  כל  יעשו  וכן 
הניגון של שמח"ת )ר' ליויק'ס( ועמד 
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ורקד על מקומו בשמחה גדולה משך 
בשמחה  שרו  גם  השיחות  בין  זמן.. 

רבה 35 )!!( דק'...[.

ברכה  על  הזכיר  דקה  כחצי  לאחר 
אחרונה והוסיף שיהיה ברכה אחרונה 
אחרונה  ברכה  לאחר  הגלות...  על 
ניגש  ולאחמ"כ  כרגיל  הק'  ידיו  נטל 
אל הסטענדער ע"מ להתפלל מנחה, 
תוך כדי שהקהל ממשיך לנגן ואד"ש 

מעודד בתנועות חזקות את השירה.

בוודאי יהיה זה הניגון במשך השבוע 
שינגנוו בכניסתו וביציאתו של אד"ש.

בסיום,  ניגנו  הקטן.   בזאל  מעריב 
כמובן, הניגון של שמח"ת.

🌹

יום א' ד' ניסן

לשחרית ירד ק' מאוחר 10:10.  )בכלל 
ביום א' מפני ריבוי האנשים שבאים 
מכל  יהודים  ריבוי  יש  לחלוק"ד 
שומרי  ואינם  )פוילשער'ס  הסוגים 
בתפילה  המשתתפים  לע"ע(  מצוות 

והזאל מלא מאורחים בלעה"ר(.

)לע"ע  דולרים  חלוקת  שחרית  אחר 
נודע לי שלרב גרוסמן ממגד"ע אמר 
אד"ש )בקשר למלחמה שניהלו עימו 
מתנגדים לאחרונה( "כאשר יענו אותו 

ירבה  כן  כבר  שיהיה  לכם,  היה  כבר 
וכן יפרוץ"

המרה  עם  מתחיל  אתה  לא'  אמר 
קיין  ניטא  ניסן  "אין  שלך..   שחורה 

מרה שחורה'ס"...

לא' מהעומדים אצל אד"ש בחלוקת 
אנשים..(  לדחיפת  )אחראי  דולרים 
אמר אד"ש )עפ"י השמועה(: "גענוג 

שטופן גענוג רייסן". 

וחזר  לאהל  אד"ש  נסע  כרגיל  היום 
מאוחר מן הרגיל, לאחרי 21:00. 

מנחה-מעריב בזאל הגדול.

🌹

יום ב' ה' ניסן 

שחרית 10:00.

מנחה 15:15. 

למנחה הגיע ר' ג'ימי גור ארי' )נתנו 
לו חופשה לחג הפסח(. קודם שהגיע 
אד"ש למקומו חייך אליו חיוך רחב 
באומרו לו משהו שלא שמעו ברור. 
נשמע כמו שלום עליכם מזל טוב.. גם 
אליו אד"ש  לאחר התפילה הסתובב 

ועודדו בידו הק'. 

היום שואבים מים שלנו. מעמד מיוחד 
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בשעה  כך  לשם  יצא  אד"ש  מאד. 
השקיעה(  לאחר  דק'   10 )כ   19:40
מחדרו הק' ומפתח הראשי של 770, 
המדרגות  את  וירד  מעיל,  לבוש 
שאב  הסוכה(  )ליד  ושם  הראשונות 
את המים שלנו –ע"י ר"ז לפקובסקי. 

עמדו  תמימים(  )בעיקר  הקהל  כל 
מסביב וניגנו אלי אתה. בתחילה שטף 
הביט  לאחמ"כ  פעמים,  ג'  הכלי  את 

לפנים הבקבוק, מילא כוס מים והוריק 
לכלי זכוכית, נטל את הכלי בשתי ידיו 
ושוב  הקרקע,  על  המים  ושפך  הק' 
נטל את הכוס ומילא בה מים, ושפך 

ג' שפיכות לתוך הכלי זכוכית. 

וקודם  הק',  לחדרו  חזר  מכן  לאחר 
את  עודד   ,770 בפתח  חזרה  כניסתו 

השירה בידו הק'. 

🌹
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לזכר נשמת הרבנית הצדקנית

מרת חיה מושקא שניאורסאהן
אשת כ"ק אדמו"ר מה"מ
לרגל יום הולדתה ה-120
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לזכות החתן התמים

אהרון ישראל שי' והכלה מ' חנה ליבא שיחיו
אורנשטיין

לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

יהי רצון שיזכו לבנות בית חסידי, בית חב"ד

על יסודי התורה והמצווה

כפי שהם מוארים במאור שבתורה - תורת החסידות

ויזכו לגדל בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות



60

תשורה // חתונת ארי וליבי אורנשטיין


