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רפאל נחמן ועלקא שיחיו דובאוו
ב"ה

 ,פתח דבר .

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו למזל
טוב ביום ראשון י"ט שבט ה'תשע"ב.
התודה והברכה נתונה בזאת לידידינו ומכירינו אשר הואילו לשמוח איתנו יחדיו ביום
שמחת לבבנו ולברך את הזוג בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות ורוחניות.
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו מקרוב
ומרחוק בתשורה המצורפת בזה .תשורה מיוחדת זו כוללת :צילום התשורה שחולקה
 על ידי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע  -בחתונת כ"ק אדמו"ר מה"מ .מכתבים מכ"קאדמו"ר מהוריי"צ וכ"ק אדמו"ר מה"מ למשפחות החתן והכלה  -חלקם בפירסום
ראשון; יומנים מחודשי שבט-אדר שכתב אב הכלה בשנים תשל"ג ותשל"ה ,בהם
מתוארים הנהגות הרבי .כמו כן מובאים בפירסום ראשון הגהות בכתי"ק על שיחות
ומכתבים בשפה הרוסית ,וכן הגהות ומענות קודש עם הוראות על דברי דפוס והוצאה
לאור בעריכת אב הכלה .המענות הם בענייני מבצע נש"ק ,בקשר עם הזמן דכ"ב שבט,
וכן בענייני חג הפורים שהזמן גרמא.
הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבו' ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י בברכות
מאליפות מנפש ועד בשר במיוחד בברכה שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה העיקרית
"שמחת עולם על ראשם" בהתגלותו המיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
י"ט שבט ,ה'תשע"ב
ברוקלין ,נ.י.
בברכת מזל טוב!
הורי הכלה
משה חיים ודאבא לוין

הורי החתן
ניסן דוד ושרה דובאוו
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 ,התשורה שחולקה בחתונת הרבי .
באמצע סעודת החתונה של הרבי ,בי"ד כסלו תרפ"ט ,שעה שהסיבו המסובים ליד השולחנות הערוכים ,ציוה
הרבי הריי"צ לאחד מתלמידי התמימים ,לחלק בשמו ,לכל אחד ואחד מהמסובים ,תשורה מיוחדת:
גיליון שנכפל לשלושה חלקים .מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום "תמונת הדרת-קודש .גוף כתב יד קדשו
של כ"ק אאזמו"ר .אדמו"ר אבינו הראשון .רבינו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע" ,ומצדו השני ,כלפי חוץ ,נדפסו
שלושה צילומי קטעים קטנים ,האחד  -כתוב בלשון הקודש  -אף הוא בגוכי"ק של אדמו"ר הזקן .השניים האחרים
נכתבו ברוסית על-ידי אדם אחר.
לגיליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים :מצד ימין נדפס צילום מכתבו של הרבי הריי"צ  -הכתוב בכתב ידו
של אחד המזכירים וחתום בגוכי"ק של אדמו"ר הריי"צ  -בו הוא מודיע כי מכתב של אדמו"ר הזקן שראה לכבד
בו "את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק  . .אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר,
בתוככי ידידינו אנ"ש ,ד' עליהם יחיו ,וכל מחבבי תורה יחיו" .בצד השמאלי של הגיליון ,נדפסה פשר פתשגן
הכתב  -אף זאת בצילום כתב-ידו של אותו מזכיר  -בו מפרט הרבי את הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול את
מכתבו הנ"ל.
בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה ,שלח הרבי הריי"צ 'תשורה' זו לכמה מחסידיו ,וכלשון הרבי באחד
ממכתביו . ." :אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם חתונתי".
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תרגום הכיתוב בתמונה השמאלית למטה  -בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן:
להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק]הלת[ ווילנא
שלוש השורות הנוספות ,בשפה הרוסית ,נכתבו על-ידי אחר:
לאדון יהודי משה מורדוכוביץ ]בן מרדכי[ מייזליש בווילנא
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מכתבי קודש למשפחות החתן והכלה
מהרבי הריי"צ ומהרבי מלך המשיח

מכתב כ"ק אדמו"ר מה"מ להורי הכלה לקראת חתונתם
מכתב מכ״׳ק אדמו"ר הרײ״צ נ"ע לאבי זקנו של החתן שיחי׳
ליום חתונתו )בכתב ידו של המזכיר( ,בהוספת  2שורות כי״ק
לאביו החסיד ר׳ ברוך שלום כהן ע׳׳ה:
מז׳׳ט ,השי"ת יחזק בריאותו בריאות זוגתו ת' וישלח השי"ת
רפו"ש לבנו שי' ]ר׳ רפאל נחמן ע׳׳ה כהן שהי׳ אז במאסר בסיביר
בקוטב הצפוני[ וימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה ולברכה

מענה כ"ק אדמו"ר מה"מ לזקנו של החתן שיחי׳ על פ״ נ מיו"ד שבט
ה׳תשל׳ז על הצ'ק שצורף לפ"נ  -כתב הרבי :פנ"נ ]=פ"נ נתקבל[

מכתב מכ׳׳ק אדמו״ר הריי׳׳צ זי״ע לאבי זקנו של החתן שיחי׳
ליום התספורת של זקנו שיחי׳
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מכתב הראשון מכ"ק אדמו"ר מה"מ לזקנו של החתן שיחי'
מכתב מכ"ק אדמו"ר הרײ״צ זי׳׳ע לאבי זקנו של החתן שיחי׳
ליום הכנסו של זקנו שיחי׳ לחדר בני תמימים

מכתב מכ"ק אדמו"ר הריי״צ נ"ע לאבי זקנו של החתן שיחי׳
ליום הבר־מצוה של זקנו שיחי'
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מכתב מכ"ק אדמו"ר מה"מ לאבי זקנו של החתן
חלק מהמכתב נדפס באג"ק ,וחלק בפירסום ראשון
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מכתב מכ"ק אדמו"ר מה"מ לאבי זקנו של החתן
בתחתית המכתב הוסיף בכתי"ק :בענין מערין חיין  -יעוין ברה"נ פ"ו סי"א :שאין רגילין רוב כו' ונסמן בש' הציון למשנ"ב סר"ה סק"ג.
)הקטע שבכתי"ק נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' (382

מכתב מכ"ק אדמו"ר מה"מ לזקנו של החתן
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הגהות ומענות קודש עם הוראות
על דברי דפוס והוצאה לאור בעריכת אב הכלה
לפנינו צילום נדיר ,מיוחד ומעניין מעלון על הדלקת נרות שבת ויו"ט ,וכן מפוסטר על המבצעים שהכין הרב מ"מ גורליק ע"ה בשנת
תשל"ה בהיותו במיאמי ,פלורידא; וכאשר חזר לניו-יורק שלח את הכל לרבי .הרבי הגיה אותם והוציאם מיד עם ההגהות.
בצילום שלפנינו נעתקו ההגהות של הרבי בכת"י הרמ"מ הנ"ל
הפוסטר )שנדפס בשחור-לבן( – לקוח מעלון על מבצע מזוזה שהו"ל שמי"ר בארה"ק,
אבל העתיקו אותו בדף אחד )גדול( ,ומתחתיו הדפיסו את ציורי המבצעים שעיצבו שמי"ר כמדבקה על קופות צדקה.

העלון על נש"ק
בראש העלון כתב הרבי (1" :ב"ה"
בעלון נכתב" :הדליקו נרות שבת ויו"ט ,עי"ז אתם מכניסים אור בבית שלכם ,בבתי קרוביכם ובבתים של כל ישראל!" הרבי עשה קו
מהמילה "ישראל" וכתב (2" :ישראל – מפרשים עתה כו"כ על הארץ" ותיקן ל"יהודים".
"הדליקו נרות ביום ששי ובערב חג  20דקות לפני שקיעת החמה" הרבי סימן עיגול סביב המספר " "20וכתב (3" :פשוט המנהג "18
למטה הי' כתוב הברכות להדלקת הנרות .הרבי כתב !?(4" :בין האותיות –" )היינו שיעשו פס ) (-בין האותיות של שם השם( ורשם
)לדוגמא(" :א-ד]ני["
כתב (5" :להוסיף – לשמור על העלון כיון שהשם נזכר בו"
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בראש העמוד כתב הרבי:
" (1ב"ה"
"האם מזוזה צריכה בדיקה? כן,
כל שלש וחצי שנה" הוסיף הרבי:
" (2לכה"פ ]כל שלש וחצי כו'["
"...מזוזה בכתב יד עולה היום
י
ביופי
בערך  20לירות .המחיר תלוי
הכתב" .הרבי הקיף בעיגול את ל
כל
הקטע וכתב:
" (3יפחיד כמה מלקנותה וכו'"
קטע א' הי' מודפס פעמיים –
בשני הצדדים )מצד העיצוב
– כי בעלון שהו"ל שמי"ר זה
היה בשני דפים נפרדים ,ולכן
הופיע פעמיים .אבל בהוצאה
זו נדפסו שני הקטעים בעמוד
י
לשני
אחד .(...הרבי מתח קו סמוך
הקטעים וכתב:
" (4טוב יותר פעם א' באמצע"
בציור הנחת תפילין הי' רק
תמונת הבית של יד .והי' כתוב:
"גברים ובנים מגיל שלש עשרה
ולמעלה  -הניחו תפילין כל יום"
הרבי סימן חץ לציור וכתב:
" (5צ"ל גם ציור התש"ר .להוסיף
.
חול"[.
חול" ]היינו לרשום "כל יום
בקטע" :כל יום לימדו תורה"
הי' ציור של ספר פתוח וב' נרות
דולקות.
הרבי הקיף את הנרות בעיגול ם
עם
חץ וכתב (6" :להשמיט הנרות"
לאח"ז כתב (7" :להוסיף דהדה"נ
]היינו להוסיף ציור נפרד של
ף
)בצירוף
מבצע נש"ק[ ושם מקומו
ן
תפלין
שלחן ועליו חלות כו'( – ע"ד
שהוא רק לזכרים .וק"ל"
בסוף המכתב הי' כתוב" :אפשר
להתקשר לטלפונים "..והי' רק
מס' טלפון אחד.
הרבי תיקנו ל"לטלפון"

הפוסטר על המבצעים
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מכתב מיוחד ששלח הרבי ביום כ"ד כסלו ה'תשל"ה לבת שטרם הגיעה לגיל מצוות והתחילה להדליק נש"ק.
את המכתב הפיצו במוסדות וכו' ,ותרגמו אותו לאנגלית ולרוסית.

לרוסית ,שמחר בבוקר זה יהי' מוכן – אז יש תקוה שאד"ש
יגיה אותו .הוא נתן כמה העתקות באנגלית ובלשון הקודש.
כמובן ,שאנחנו ,כמה בחורים ,התאספנו .החלטנו לשבת
כל הלילה והתחלנו לתרגם את המכתב .בשעה  2בלילה
הודיעו לנו בשורה טובה .היות וירמי' ברנובר נמצא כאן ,יש
אפשרות שהוא יתרגם אותו ברוסית והוא מוכן לעשות את
זה ,אבל אין לו זמן לעשות את זה .הוא הגיע הביתה מסתמא

וכך מתאר אב הכלה את הרקע לזה ביומנו מאז:
מוצש"ק פ' ויחי ,י"ד טבת ה'תשל"ה
שבוע של חנוכה ,יום רביעי בלילה ,הנני יושב במשרד .לערך
בשעה  12:00הנני מקבל טלפון מבחור ,שזה עתה יצא מכתב
מאד"ש אודות הדלקת נרות וחנוכה .המכתב ייצא רשמי
רק מחר )יום חמישי( .היום מחלקים אותו רק למוסדות.
הרב לייבל גרונר אמר ,שאם אפשר לתרגם אותו במהירות
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ולאחרי כ"ז תקתקתי אותו ל
ובת-מצוה( ל
ולערך בשעה 12:00
בצהריים הכנסתי אותו לאד"ש.
אד"ש נסע באותו יום לאהל .כשחזר ,עוד לפני תפלת
ערבית ,היו כבר עלי הגהה! )אני מתאר לעצמי שיכול להיות
שאד"ש הגיה את זה בדרך ,בזמן הנסיעה( .אזא שמחה איז
נאך בא מיר קיינמאל ניט געווען!! ]=שמחה כזאת עוד לא
היתה לי מימיי!![.
ביום חמישי שוב ישבתי עד מאוחר בלילה ,והעתקתי את
המכתב ,וביום ששי הדפסנו אותו בבית דפוס )בינתיים 300
העתקות( ,ולפני הדלקת הנרות שלחנו לאד"ש העתק חדש.
לא הספקנו לתלות את זה בביכנ"ס ותלינו כמה העתקות

בלילה ,ומחר בבוקר הוא נוסע ללעיר אחרת.
אחרי אחת ל ל
האפשרות היחידה היא לנסוע איתו מחר בבוקר במכונית
לשדה התעופה ,ובדרך ,בזמן הנסיעה הוא יתרגם בעל פה
ואנו נקליט את התרגום .כך אכן עשינו .הלכנו לישון .היינו
צריכים לקום בשעה חמש .נשכבתי עם בגדיי .בקשתי
שיעירו אותי ע"י הטלפון .וכך הווה .הירשל אוקינוב נהג
את המכונית לשדה התעופה ואני נסעתי כדי להקליט) .כן
נסע איתנו גם הת' פרץ ליין( .ר' ירמי' דיבר והקלטתי את
התרגום.
אחרי שחזרתי ,העתקתי את זה על נייר ,והתאספנו שוב –
לתקן בכמה מקומות – הוספנו הערות )אודות בר-מצוה
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במוצש"ק ,למעלה ולמטה .וזה עוד תלוי עד היום .אנחנו
כמעט לא מפרסמים אותו כי ברצוננו להוציא חוברת על
הדלקת הנרות )ראה לקמן בתשורה זו( ושם להדפיס גם את
המכתב ,ביחד עם קטע מהשיחה של מוצש"ק פ' בראשית
לנשים ,דינים וזמני הדלקת נרות בערים שונות בארה"ב
לכל השנה ,יחד עם  3תמונות יפות שעשינו במיוחד .כל זה
כמעט מוכן ,שלחנו את זה לאד"ש ביום רביעי בלילה .ועוד
לא קיבלנו מענה.

פיענוחי ההגהות
בראש המכתב כתב הרבי )ברוסית(" :תרגום חופשי".
להעיר ,שבהגהת המכתב ,כל מקום שהי' מוזכר המילה
) девочкиשבשפה המדוברת נקראים כך ילדות קטנות(
תיקן הרבי למילה ) девушкиשבשפה המדוברת נקראים
נערות( .וראה לקמן הסבר הרבי לשינוי זה.
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המכתב הסופי לאחרי כל ההגהות  -ברוסית ובלשון הקודש
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בחורף תשל"ה – בהמשך להתעוררות של הרבי במבצע נרות שבת קדש – הכין אב הכלה חוברת נש"ק בשפה הרוסית,
והכניס את המכתב של הרבי הנ"ל )ראה בעמודים הקודמים( בתוך החוברת .וכך מתאר זאת ביומנו מאז:
יותר מתאים הלשון .девочки
ב .עפ"י דקדוק לשון הרוסית הי' צריך להיות девушек
)בקטע האחרון של המכתב( – אז מדוע הרבי תיקן
ל .девушкахוענה אד"ש - «девочки» :זהו סגנון שפי'
ג"כ לא-כבוד" ,קטנות במעלה".
על המילים במכתבו של הכותב "девушки" :מיינט א
מיידל נאך  12יאר – ענה אד"ש -" :לאו דוקא".
ועל המילים девушках" :דארפן שטיין  "девушекאד"ש
מחק המילה " "девушкахוהשאיר את המילים" :דארפן
שטיין .("девушек
עפי"ז יובן שנקודה השני' במענה אלינו" :לתקן במכתבי"
הכוונה הוא לתקן המילה ") "девушкахהנ"ל( במכתבו של
הרבי .וכך אכן עשינו.

יום ה' לפ' וארא ,כ"ו טבת ה'תשל"ה
אתמול יצא מבית הדפוס חוברת "הדלקת נרות שבת"-
") "Зажигание субботних свечейחלק על נייר אדום
וחלק על נייר צהוב( .ברצוני לשלוח את החוברת גם לר'
ירמי' ברנובר – אולי הם ידפיסו את זה בארה"ק.
לפני ששלחנו לדפוס הכנסנו העתק לרבי .כמעט שבוע לא
היתה תשובה) .היות והכנסנו גם קטע מהשיחה לנשים
ממוצש"ק פ' בראשית שנה זו – חשבנו אולי הרבי יגיה את
זה( .אחרי בירור המזכיר ,יצא מענה:
על המילים במכתב "שואלים אם להדפיס ..או לחכות" מחק
הרבי את המילים "שואלים אם" וכן מחק "או לחכות" וכתב:
להגי' עוה"פ .לתקן במכתבי )ע"פ שאלתם לאחרונה( והעיקר
לכתוב ברור בהלוח ע"פ איזה "שעון" הזמן שבתוכו .ולמילה
"להדפיס" הוסיף "ו".

•
•
•
בהמשך למענה הקודם ,אחד שמתעסק בהו"ל ברוסית,
כתב לרבי שלפי ידיעתו ברוסית דעכשיו девушка -
אומרים על בת שבגרה כבר ,ובשום אופן לא על בת שלוש.
הרבי סימן את המילים "ברוסית דעכשיו" ,וכתב :פשוט
שצ"ל דוקא ]ברוסית דעכשיו[.

שנת
לקראת
ת
ין
הכין
ה'תשל"ו
ת
חוברת
אב הכלה
אודות נש"ק ה
)ראה
(,
משמאל(,
צילום
בי
להרבי
ונשלח
ה.
ההדפסה.
לפני
ה
מענה
הרבי הוציא
המצו"ב:
בר
ודבר
נת' ות"ח
לך
)שהמלך
בעתו
בשדה כו'(
אזכיר עה"צ

על ההעתק עצמו לא היו שום תיקונים .במענה ישנם שלש
נקודות )חוץ מ"להדפיס"( שקיימנו את כולם" (1 :להגי'
עוה"פ" – עבדנו על החוברת עוה"פ ותיקנו הרבה מילים,
לשונות וכו'" (3 .לכתוב ברור בהלוח" וכו' – שינינו את כל
הלשון ,וקצת את המתכונת של הלוח" (2 .לתקן במכתבי
)ע"פ שאלתם לאחרונה(" – המעשה הי' כך:
איש אחד כתב להרבי כמה שאלות בנוגע לתרגום לרוסית
של מכתב הרבי לבת שהתחילה להדליק נש"ק )ראה לעיל
בתשורה זו(:
א .למה אד"ש בכל מקום במכתבו תיקן  девушкиבמקום
 .девочкиהיות והרבי מדבר אודות בנות הכי קטנות – הרי
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בחורף ה'תשל"ו הדפיס אב הכלה עלון חדש על מזוזה
עם טופס של כרטיס-הזמנה )ראה צילום משמאל( ,בכדי
לשלחו ליהודי רוסיא לעוררם להזמין מזוזות .לפני ההדפסה,
ביום ד' יז אדר ראשון שלח דוגמא להרבי ,ושאל אם כדאי
להדפיסו וביקש הסכמת וברכת כ"ק אד"ש ,לאחרי כמה
שעות יצא המענה:
על המילים "ושואלים אנחנו הסכמת וברכת כ"ק אד"ש"
העביר הרבי חץ על "ושואלים אנחנו" והדגיש "הסכמת
וברכת" .והוסיף בכתי"ק:
"נת' ות"ח
ודבר בעתו –
בסמיכות לשבת דבנין מקדש ומשכן כו'
אזכיר עה"צ".

לקראת שנת תשל"ז הכין אב הכלה חוברת אודות נש"ק
ונשלח להרבי לפני ההדפסה .הרבי הוציא מענה )צילום
משמאל(:
מוכרח שרב
יגי' כולה.
לדוגמא נדפס :שנש"ק ויו"ט .וצריך להדליק
 18מינוט לפני שקה"ח"
ביו"ט ב' צ"ל דוקא לאחרי צה"כ)בפרט השתא שיו"ט א' הוא ש"ק(
"שאסור להדליק לפני זמן הנ"ל" -
יש מהדרין דוקא  20-25לפני שקה"ח
ועוד
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מכתב לנשי ובנות חב"ד .הרבי הוסיף בכתי"ק "והדו"ח"
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ב"ימים הסמוכים לפורים תשל"ו" שלח הרבי מכתב מיוחד
ל"תלמידים ותלמידות" .אב הכלה תרגמו לרוסית והרבי
הואיל להגיהו ,וכתב בראש המכתב )ברוסית(" :תרגום
חופשי".

להלן פיענוח כמה מההגהות של הרבי:
על הכתוב "ברצוני רק להזכיר משמעותו של החג הזה
במיוחד עבור הנוער וילדי ישראל" .במקום "במיוחד עבור"
שינה הרבי ל"בקשר ל".
"להכריז לכל היהודים" שינה ל"שכל היהודים ידעו"
"נמצא ,שהעיקר בנס חג הפורים קרה הודות הילדים
והנוער" שינה ל"נמצא ,שעיקר הגורם בנס חג הפורים היתה
הנהגת הילדים והנוער היהודי"
"תזכו לברכות השם" הוסיף הרבי "לקבל )ברכות השם(".

19

תשורה משמחת נישואין  -י"ט שבט תשע"ב
לקראת פורים תשל"ה הכין אב הכלה חוברת מלוקט
משיחות ומכתבים של הרבי בקשר להחג מתורגם לרוסית.
אחרי העריכה שלחוהו להרבי והרבי ענה ע"ז:
באם ב' מומחים בכיו"ב – יגיהו כ"ז כדבעי נכון הנ"ל ,כפשוט
אלא שכדאי לצרף הדינים בקיצור
בפועל לא הספיקו לערכו מחדש ולהדפיסו להחג בהתאם
להוראת הרבי.
לשנה הבאה )ה'תשל"ו( ערכו את השיחות מחדש ומסרו
לרבי )בהודעה שעברו עליהם ב' מומחים( .הרבי הגיה דף
הראשון מכל א' מהארבע שיחות המצורפות) .ראה הצילום
מהעמודים הראשונים בעמוד זה ובעמוד הבא(.
והוסיף מענה:
הרבי הדגיש את המילים "ונעבדו בשפה הרוסית ע"י גולדה
ליפש ור' ירמי' ברנובר) .והמכתב משושן פורים( תשכ"ו נעבד
ע"י ר' דובער יחזקאלביץ ור' ירמי' ברנובר" ,והוסיף:
עפ"ז )אף שגם עתה אינה העתקה חפשית ככל הדרוש(
]להדפיס את זה[ ויה"ר שיהא בהצלחה
בזמני ברוסיא –
היו אומרים בנוגע
לאחשורוש )ואסתר( –
)=] Король (еваהמלך/כה[
ולא
)=] Царь (ицаהצאר/ית[
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שער החוברת של השיחות הנ"ל
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בהתאם לההוראה "שכדאי לצרף הדינים בקיצור" הכין אב הכלה עלון על היסטורי' ,דינים ,ומנהגי פורים בשפה הרוסית.
ונשלח להרבי להגהה ביום ג' ט"ז)?( אדר א' ולעת ערב אור ליום ה' כ"ה אדר א' )בשעה  (9:15קרא הרבי במיוחד את המזכיר
הרב בנימין קליין ומסר לו את דפי ההגהה שצילומם מופיעים בעמודים הבאים.

בפתק בפ"ע כתב:
הוגה,
עכ"פ,
המוכרח

"כי הם מבטאים המהות של פורים – אחדות עם ישראל.
זהו הדרישות המינימליות של חג הפורים" .הרבי מחק
המילים "חג הפורים".
על "סעודת פורים עבור כל המשפחה – סיום החג" הוסיף
הרבי )למילים "סעודת פורים"( "מיוחדת" .ולפני "סיום
החג" הוסיף הרבי את התאריך הלועזי" :יום שלישי 16/3
) 16מרץ( אחה"צ )אחרי חצות?(".
בהתרגום של תפלת "ועל הניסים" תרגמו המילים "ואתה
ברחמיך הרבים הפרת את עצתו והשבות לו גמולו) "..בלי
המילים "וקלקלת את מחשבתו"( ורשם הרבי על הצד:
"חסר".

להחזיר
אזכיר עה"צ
אחרי הסברת מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים הי'
כתוב:
"שני מצוות האלו הרי הם המצוות הכי חשובים )וקלים("..
מחק הרבי המילה "הכי" וכתב" :להחליף :מאד"

22

רפאל נחמן ועלקא שיחיו דובאוו

הי' קטע ששם העתיקו ההלכה מהרמב"ם על חיוב משלוח
מנות כו' .הרבי מחק כל הקטע ורשם" :להעתיק הכתוב
מעל"ד" )היינו מה שהי' כתוב מעל"ד על החיוב של המצוות
– כפי שהובא לעיל(.
"בפורים מחוייב כל אחד לחלק לכה"פ לב' עניים שתי
מתנות" .עיגל הרבי "שתי מתנות" ועשה "?!" וציווה:
"להעתיק מעל"ד" )כפי שהובא לעיל(.
במכתב של הרבי על פורים הוסיף הרבי "ב"ה" בראש
המכתב.
")כשחושבים על ההיסטורי' המסופר במגילה( מועיל
להיזכר בכמה פרטים ועובדות חשובות דלהלן )שקרו בזמן
הזה בימים ההם(" הרבי מחק "כמה".
"ציוה להרוג את כל היהודים בזמן שנקבע מתחילה" מחק
הרבי המילה "בזמן" וכתב "ביום".

"חיוב לקרוא מגילת אסתר בפורים" מחק הרבי המילה
"לקרוא" וכתב" :לשמוע קריאת".
"אנשים ,נשים ,זקנים וילדים" מחק הרבי המילה "זקנים".
"ממגילה הזו אסור לפספס אף מילה" מחק הרבי "ממגילה
הזו".
"בביהכנ"ס יש אטמספורה מיוחדת בשעה שקוראים
המגילה ,הרבה מהמתפללים יושבים ולפניהם פתוחות
המגילות" מחק הרבי "יושבים" וסימן עיגול על "לפניהם"
ועשה חץ שיקדימו לפני המילה הרבה .כך שיצא" :לפני
הרבה מהמתפללים פתוחות המגילות".
"לכן מקובל לעשות בפורים סעודת חג מיוחדת" מחק הרבי
המילה "מקובל".
"מקובל ג"כ בשעת הסעודה הזאת לשתות הרבה יין" .מחק
הרבי" :מקובל ג"כ".
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"אסתר המלכה קראה למרדכי לאסוף את כל היהודים"
מחק הרבי המילה "קראה" וכתב "ביקשה".
"כל הילדים היו מרוגשים מהרוח החדש שמרדכי הכניס
בהם" .מחק הרבי "החדש".
"ליהודים יהי' אורה ואושר וששון ויקר" .מחק הרבי "ואושר"
ושינה ל"ושמחה".
"לימדו תורה כל יום" הוסיף הרבי" :ביום ובלילה".
על ציור התפילין סימן הרבי עיגול על התפילין של ראש
וכתב" :הציור צ"ל של  4בתים )ולא “(3
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)בהתאם
ם
לשנה הבאה )ה'תשל"ז( ערכו מחדש את הליקוט
למענה הנ"ל שעדיין אינו "ככל הדרוש"( והוסיפו בחוברת רי
דברי
ימי הפורים ודיני פורים ,ושלחוהו לרבי .ועל השאלה אם ון
נכון
להדפיסו ,סימן הרבי קו מתחת למילים "זה נכון" והוסיף:
]ראה משמאל העתק המענה[
באם
רב יסכים )בנוגע לדינים וכו'(
)1
מבין " ) " להשפה הרוסית(
)2
יוסיפו ע"ד הזהירות הנוספת השנה
)3
לפורים בעש"ק – שלא ליגע בשמירתה וכו'
אזכיר עה"צ
ת
כשהדפיסו אותו )לאחרי ההגהות והתקנות עפ"י הוראת
הרבי( ,שלחו דו"ח לרבי )על הדפסת החוברת וכן על אר
שאר
פעולות שמתכוננים לסדר בקרב יהודי רוסיא :תוכנית של
ון
בעיתון
מסיבת פורים ,חלוקת המשלוח-מנות וכן על מודעות
וכיו"ב( .וע"ז ענה הרבי )המענה יצא שבועיים לפני פורים(:
נת' ות"ח ,ודבר בעתו –
בחדש דבריא ותקיף מזלי דבנ"י ,ומרבין בו בשמחה
אזכיר עה"צ

עלון לפורים .במסגרת למטה :ההוספה אודות
קדושת השבת  -בהתאם להוראת הרבי

רשימת הממונים על הסדר במסיבת פורים
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באותה שנה הדפיסו גם חוברת "Полная история
") "Пуримההיסטורי' המלאה של פורים"( לכבוד החג.
והואיל כ"ק לענות ביום ה' ח' שבט אור לועש"ק יו"ד שבט
תשל"ז:
נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
בין הילולא דכ"ק אדמה"ז והילולא
דכ"ק מו"ח אדמו"ר.
אזכיר עה"צ

כהוספה לחוברת הדפיס אב הכלה עלון לחג ,וכן הדפיס
מגילת אסתר עם תרגום לרוסית )הוצאה שלישית( ושלחו
להרבי יומיים לאח"ז – ביום ה' ל' אדר א' ,א' דר"ח אד"ש -
בכתבו שהדפיס את המגילה חמש אלף העתקות.
ובאותו יום יצא עוה"פ מענה הנ"ל.

כעבור שנה ,לקראת פורים תשל"ח ,הדפיס אב הכלה
חוברת חדשה לחג ,ובה ליקוט משיחות של הרבי הנ"ל
)בעריכה חדשה( בהוספת עוד ליקוטים משיחות של הרבי
על החג ברוסית .והדפיסו יותר מחמש עשרה אלף העתקות.
ועל הדו"ח מהדפסת החוברת הוציא הרבי מענה )ביום ג'
כ"ח אדר א' ה'תשל"ח( דלהלן:
נת' ות"ח
ודבר בעתו –
בחותם דחדש אד"ר המשלים שנה זו וגם שלפני'.
אזכיר עה"צ

לפנ"ז ,בתחילת אותו חדש )ביום ה' ב' אד"ר( יצא מענה
מהרבי על חוברת "מזוזה" שהדפיס אב הכלה )אודות
מזוזה בשפה הרוסית( ,וכן כשבוע לפנ"ז על חוברת "נש"ק"
ומעטפה חדשה עם המבצעים שהדפיס )הרבי השאיר אצלו
את החוברת( .וזה לשון המענה:
נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
בסמיכות להילולא דכ"ק מו"ח אדמו"ר.
אזכיר עה"צ
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ביום ה' ד' אדר ה'תש"מ שלח אב הכלה דו"ח להרבי על
המסיבת פורים שמתכוננים לערוך:

בו ביום הוציא הרבי תשובתו:
נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
בסמיכות לש"ק :מברכים חודש אדר,
שקלים ,מ"ח.
חודש הגאולה.
אזכיר עה"צ.

כ"ק אדמו"ר שליט"א
הננו להודיע שביום א' הבעל"ט ז' אדר הננו מסדרים מסיבת
פורים השנתית באולם בקלאססאן אוועניו – בשכנות
לשכונת דכאן צוה ה' את הברכה – בשעה  12בצהריים .הננו
שולחים אוטובוסים לכל חלקי ניו-יארק – בראנקס ,קווינס,
וואשינגטון הייטס ,וועסט סייד מנהעטען ,פאר ראקאוויי,
ברייטאן ביטש ,פלעטבוש ,בענסענהורסט .בתוכנית
יופיעו :כאר ]=מקהלת[ ילדים ובחורים תחת הנהלת אלי'
ליפסקער עם אורקעסטר שלו )ישירו :נודע ביהודה ,קלי
אתה ,וביום שמחתכם ,כי הם חיינו ,אשרנו ,תרננה שפתי –
אבוא בגבורות ,עוצו עצה ,הנה אנכי שולח לכם( ,הת' לייבל
בוימגארטן )ישיר :שהחיינו ,די וואנט ,וטהר רבי ישמעאל(,
מוטי פלג )ישיר :עם ישראל חי ,ראזשינקעס מיט מאנדלען,
והאר עינינו ,עוד ישמע ,הנה לא ינום ,אדון עולם ,נשוב
אתכם( .הר"ר זאב ניסנעוויטש ידבר על סיפור החג ונס
פורים והר"ר שלמה גלפרין ידבר ההוראות מפורים על יסוד
השיחות של כ"ק אדמו"ר שליט"א.
המסיבה ינהל הת' משה חיים לוין שיסביר לפני כל ניגון
ושיר תוכנו והוראתו וכן יקרא מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
להתלמידים והתלמידות לחג הפורים תשל"ו שהוגה בזמנו
ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א ,כן יקראו עם כל הנאספים ביחד
פסוקים :תורה צוה ושמע ישראל.
הבחורים ירקדו ואחרי הפרוגרם יכינו סעודה קלה – מזונות
ומשקה וכן יחלקו ספרים ברוסית .בטח שיניחו תפלין
איתם וכן ידברו על שארי המבצעים.
הננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה רבה
ומופלגה.
מצו"ב המודעה שפרסמנו ג"פ בעיתון הרוסי "Новое
 "русское словоוהעתק מזה שלחנו ע"י הדואר )יחד עם
הלוח לפורים ולפסח( להעולים מרוסי' ,והעתק מכתב כ"ק
אדמו"ר שליט"א הנ"ל.
בשם ועד הנהלת .F.R.E.E
מרדכי בן עטל גורארי'
משה חיים בן שרה לוין

וביחד עם זה אמר הרבי שיתנו התשובה שענה להר'
בוגומילסקי:
בטח יעשו מבצעי:
תפילין ,תורה ,צדקה על אתר.
יתנו קיצור פורים )ושהשנה
התענית ביום ה'( וכו'.
בהמשך לזה ,למחרת כתב אב הכלה לרבי שבהתאם
לההוראה )הנ"ל( הדפיסו עוה"פ הלוח עם הוספת ההלכה
שהשנה התענית ביום ה' )ראה צילום( .וגם שיחלקו לכולם
מגילת אסתר )בתרגום לרוסית( ,חוברות על חג הפורים
)הוצאת המל"ח( ,חוברת חינוך ,מזוזה ,לוח לזמני הדלקת
נש"ק ,וקופת צדקה .וגם שיתנו לכולם מטבעות שיקיימו
מצות צדקה על אתר .ושלח להרבי הלוח המעודכן )שנדפס
מחדש(.

למכתב זה צירף עוד מכתב ,שם כתב על הלוח לפורים
שהדפיסו בכעשר – שתים עשרה אלף העתקות ושכבר
שלחו )כמעט כולם( להבאים מרוסי' והשלוחים ומוסדות
בערי השדה.

הלוח עם הוספת ההלכה שהשנה התענית ביום ה'
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ביום הפורים )שחל אז ביום א'( ארגנו מסיבה נוספת עבור יוצאי רוסי' בבנין "בית רבקה" .וביום ועש"ק י"ב אדר לפני השקיעה
כתב אב הכלה להרבי על המסיבה ופרטי התוכנית וכו' בצירוף ההזמנה ששלחו לההורים של הילדים שלמדו במוסדות פר"י
וגם ההזמנה שפירסמו לתושבי קראון הייטס וכן דוגמא מה"משלוח מנות" שיחלקו בהמסיבה.
ביום הפורים יצא המענה:
נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
בסמיכות לחג הפורים אשר ליהודים היתה אורה ושמחה
וששון ויקר – כפשוטו ,וככל דחז"ל בזה – כן תהי' לנו.
אזכיר עה"צ.

לקראת פורים תשמ"א הדפיס אב הכלה לוח לפורים
ם
וחוברת על החג ושלחם להרבי בהודיעו שהדפיסם
ם
בי
בחמש עשרה אלף העתקות .על הלוח ענה הרבי
ש
אד"ש
ביום כ"ח אד"ר ועל החוברת ענה ביום ב' ג'
)באותו יום שנשלח(:
נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
אורה
בסמיכות דשק"מ החודש בו ליהודים היתה
ה
ושמחה
וששון ויקר – כפשוטו ,וככל דחז"ל בזה – כן תהי' לנו.ו.
אזכיר עה"צ.
דו"ח
ביום ב' י' אד"ש בערב שלח אב הכלה להרבי ח
"ז
ממסיבת פורים שערכו ליוצאי רוסיה .וביום א' ט"ז
אד"ש יצא המענה:
(:
ששרו(:
הרבי עשה עיגול על המילים )א' הניגונים
לאמיר זיך איבערבעטן )אבינו שבשמים( .וכתב:
לא כדאי מכאן ולהבא.
וביחד עם זה ענה:
נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
בסמיכות לימי הפורים אשר ליהודים היתה אורה
ה
ושמחה
וששון ויקר – כפשוטו ,וככל דחז"ל בזה – כן תהי' לנו.ו.
אזכיר עה"צ.

דו"ח ממסיבת פורים שערכו ליוצאי רוסיה
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יומן מ"בית חיינו"
חודשי אדר תשל"ג
נכתב על ידי אבי הכלה ,הרה"ח ר' משה חיים לוין
אד"ש לערך ארבעים דקות .לפני שנכנס ליחידות סיפר
לנו שהי' במוסקבה ,ברוסטוב ובעוד שני ערים )בחרקוב
?( .במוסקבה הי' בשבת יו"ד שבט ,והכריז שם בביהכ"נ:
"ווער עס האט געהאט א שייכות מיטן פריערדיקן רבי'ן
זאל האבן היינט אן עלי'" ]=מי שהי' לו קשר עם הרבי
הקודם  -שיעלה היום לתורה[ ,ועלו כמה אנשים .אחר
התפילה עשה קידוש ,וחילק משקה שנתן לו כ"ק אד"ש
קודם נסיעתו )אבל לא אמר שם בגלוי שזה המשקה מכ"ק
אד"ש( ,וחזר בפניהם מאמר ושיחה .גם הרב ממוסקבה
השתתף בקידוש ואמר 'לחיים' .ברוסטוב הי' על ה"אהל"
של אדמו"ר )הרש"ב( נ"ע ועשה תמונות והביא והראה
אותם לכ"ק אד"ש )אני ראיתי אותם(.
כן נכנסו הת' מאיר שמחה חן והרב גרשון מענדל
גרליק.
היחידות נסתיימה בשעה  2:40בלילה ונסע הביתה
בשעה .2:50
יום ו' ז' אדר א':
כ"ק אד"ש נסע למקווה וחזר בערך בשעה 2:00
אחה"צ .לא נסע ל"אהל".
ש"ק פ' תרומה ח' אדר א':
בתפילת מוסף לא ניגנו 'הוא אלקינו'.
לתפילת מנחה לא עלה כ"ק אד"ש לתורה.
הלכתי לדבר בביהכ"נ בפלעטבוש עם הת' מיכאל
אהרן זעליגסון.
יום א' ט' אדר א':
לפני מנחה קיבל החתן נחמן שפירא את הסידור מידו
הק' של כ"ק אד"ש.
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות .אדמו"ר מבעלז צריך
לבוא היום ליחידות בשעה .8:15
בשעה  8:00התחילו להגיע חסידי בעלז ,והגיעו עוד
ועוד ,וגם הבחורים שלנו התחילו להתאסף .הרב מבעלז
בא בשעה ) 8:17כמעט בדיוק בזמן( .הפרוזדור של 770
התמלא עד אפס מקום ממש .היו דחיפות גדולות עד
מאד .אני עמדתי על יד הדלת של המעלית ,ובקושי הי'
אפשר לנשום .הרב מבעלז לא הי' יכול לעבור ולהיכנס

ש"ק פ' משפטים א' אדר א' תשל"ג:
בתפילת מוסף לא ניגנו 'הוא אלקינו'.
היום לא התקיימה התוועדות.
בתפלת מנחה לא עלה כ"ק אד"ש לתורה ?-
יום א' ב' אדר א':
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות .היחידות הסתיימה
בערך בשעה .2:00
יום ב' ג' אדר א':
לקריאת התורה לא הגיע כ"ק אד"ש.
יום ג' ד' אדר א':
ירד שלג .לאחר  11:00בלילה ,לפני שכ"ק אד"ש הי'
צריך לנסוע הביתה ,הכינו הבחורים שביל מ 770-עד
המכונית .הם פיזרו מלח וניקו את השביל מהשלג .הת'
חיטריק הלך לביתו של כ"ק אד"ש וגם שם עשה שביל.
בשעה  11:30יצא הרב חודקוב מכ"ק אד"ש ,וכעבור
רגעים אחדים יצא כ"ק אד"ש ונסע הביתה )יחד עם הרב
חודקוב(.
על המדרגות הלך כ"ק אד"ש לאט-לאט.
יום ד' ה' אדר א':
לתפלת מנחה לא יצא כ"ק אד"ש.
יום ה' ו' אדר א':
לקריאת התורה לא הגיע כ"ק אד"ש .גם לתפלת מנחה
לא יצא כ"ק אד"ש.
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות .נכנס הת' יצחק
סירוטה )לחמש דקות( ,גם נכנס אברהם )מילאן(
יאסאוויטש )לארבע וחצי דקות בערך( ואמר לו כ"ק
אד"ש שיסע לבקר את העולים מרוסי' וידבר עמהם ,כי
כאשר נוסע אמריקאי או אנגלי – אין להם קירוב אצלו,
אבל כאשר מדברים בשפתם זה מקרב וכו' ,וזה יהי'
חלקו בהפצה .ויעשה קביעות עם חברים בישיבה או עם
התלמידים ,ושיהי' לו הצלחה בהפצת היהדות והפצת
החסידות וכו'.
גם נכנס הרב דובער ליווי )הוא רב בבורו-פארק ונותן
הכשרים  ,(OKשחזר עכשיו מרוסי' .הוא התעכב אצל כ"ק
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שאינו רוצה לקבל כסף )הוא עובד כרואה-חשבון בועד
של כפר חב"ד( ,והם רוצים שיעבוד אצלם כדבעי ויקבל
כסף .ואמר עליו שהוא :בוכארסקי פאסטוך) .ביקש שכ"ק
אד"ש ימחל לו ,אם לא יקראו )את ר' שמחה( בשם הראוי
לו וכו'( .וענה כ"ק אד"ש" :מחר אסע ל"אהל" ושם נדבר
–."(?) (там поговорим (разберемся
כ"ק אד"ש שאל אודות בריאותה של אשה אחת ונקב
בשמה .אשה זו היתה חולה לפני כחצי שנה ,ואז כתב ר'
רפאל לכ"ק אד"ש על זה – אבל מאז לא כתב שוב עלי'.
וענה שב"ה מרגישה טוב ,והיא עובדת בישיבה – עסקנית.
וסיפר שלאחר שכתב לכ"ק אד"ש עלי' היא התרפאה מיד.
כ"ק אד"ש תבע ממנו שיעבוד יותר ,וענה שאין לו כוח,
ואמר כ"ק אד"ש=] !будешь здоровым" :אתה תהי'
בריא![ )?(".
כן אמר לו כ"ק אד"ש עצות בעניני עבודת הכלל ,איך
לקבל כסף משני גבירים בוכרים.
יום ג' יא אדר א':
לתפילת מנחה לא יצא כ"ק אד"ש.
יום ה' יג אדר א':
לקריאת התורה הגיע כ"ק אד"ש בשעה ) 10:10הביט
על השעון כשנכנס(.
כ"ק אד"ש נסע למקווה בשעה  10:35וחזר בשעה
) 11:30חזרתי אז מארוחת בוקר כשהגיע כ"ק אד"ש,
ופתחתי לו את הדלת(.
אחר-כך נסע כ"ק אד"ש ל"אהל" ,וחזר בשעה .6:05
יום א' טז אדר א':
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות ,וגמר בשעה 2:15-20
בלילה.
יום ב' יז אדר א':
היום היתה הלוי' של אמם של האחים העכט .כ"ק
אד"ש יצא להלוי'.
יום ג' יח אדר א':
קצת אחרי השעה  3:00יצא כ"ק אד"ש )כרגיל( להלוי'
של רב א' ,וחזר לאחרי כחמש דקות.
לתפילת מנחה לא יצא כ"ק אד"ש.
יום ה' כ' אדר א':
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות.
יום א' כג אדר א':
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות.
יום ב' כד אדר א':
לקריאת התורה לא יצא כ"ק אד"ש.

לחדר כ"ק אד"ש ,ובקושי עשו שביל קטן עבורו ,והצליח
להיכנס רק כעבור  2-3דקות .הדחיפות היו בעיקר מצד
חסידי בעלז ,שרצו כולם להיכנס לחדר כ"ק אד"ש ,אבל
רק  10אנשים הורשו להיכנס עפ"י הרשימה שהוכנה
מראש .בפועל ,מצד הדחיפות לא נכנסו אפי' כל אלו שהיו
ברשימה .ולאידך  -נכנסו אנשים שלא היו ברשימה כלל.
מצידנו נכנסו הרב חודקוב ,הרב גרונר ,הרב קליין והרב
קרינסקי .כמדומני שכ"ק אד"ש עמד ,ונתן לו הבעלזער
יד וישב .הרב גרונר הוריד מעליו את המעיל וגם לבסוף
הלביש אותו עליו .בשעת היחידות עמדתי בג"ע התחתון
על המדרגות המובילות לקומה שני'.
הרב מבעלז יצא מהחדר בשעה  8:55בערך ,וכשיצא,
אמר לאחדים ממלוויו שהיו צריכים להיכנס – "גייט
גיט שלום דעם רבי'ן" ,ונכנסו כמה אנשים .כשהרב פנה
לצאת ,הי' מוכרח לעמוד בפתח החדר כמה רגעים כי לא
הי' אפשר לעבור כלל ,בגלל הדחיפות הנוראות .צעקו
"דער רב גייט"" ,מאכט א וועג ,דער רב גייט"  -ללא
הועיל ,עד שלבסוף עשו בשבילו שביל צר ,ובקושי יצא
)ארויסגעשטופט( החוצה) .בשעת הדחיפות הם צעקו:
די ליובאוויטשע .(...בינתיים ,כשבפנים גמרו ליתן שלום
ובחוץ ממשיכים להידחף ,אמר הרב גרונר פתאום )בעומדו
עוד בחדר ק'(" :דער רבי גייט ארויס" – ובין רגע נעשה
מיד שביל רחב ועבר כ"ק אד"ש עד שניגש לפתח הראשי
של  770ועמד כמה רגעים ,ובשעה שפנה להסתובב ולחזור
לחדרו – שוב נעשה שביל רחב ,עד שחסידי בעלז פשוט
יצאו מכליהם )ארויס פון די כלים( מהתפעלות .ושמעתי
איך שא' אומר לשני" :די בחורים – ווי סאלדאטן!".
)הרגשתי אז בפשטות שבשביל זה יצא הרבי  -צו ווייזען
זיי דעם נס) ...ש'עומדים צפופים ומשתחווים רווחים'.((...
שמעתי שהבעלזער הי' כבר בפינת איסטערן פארקוויי
וקינגסטון אוועניו ,ואמרו לו שאד"ש יצא ללוות אותו –
והביט לאחוריו.
הרב לייבל גרונר הי' בשמחה וחזר מה שדיברו
ביחידות – ואני רשמתי .הוא סיפר ,שהבעלזער ישב
בביטול ואמר בכל פעם הלשון :רבי ,וכו'.
תיכף אח"כ המשיך כ"ק אד"ש לקבל ליחידות ,וגמר
בערך בשעה  3:00בלילה.
יום ב' י' אדר א':
לקריאת התורה לא הגיע כ"ק אד"ש.
לפני מנחה קיבל החתן משה ווייס )חתנו של יחזקאל
בראד( את הסידור מידו הק' של כ"ק אד"ש.
אתמול הי' ר' רפאל ח .ביחידות אצל כ"ק אד"ש .להלן
קטעים מהיחידות )שמעתי מפי ה .א:(.
ר' רפאל דיבר אודות הרב שמחה גורודצקי ,ואמר
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יום ג' כה אדר א':
בבוקר באתי לישיבה בשעה  7:30והודיע לי הרב
שלמה זרחי שנפטר הרב יעקב יהודה מאיעסקי ,ושלח
אותי ואת שלמה גלפרין ועוד בחור אמריקאי לנסוע להגיד
שם תהלים .נסענו לבורו-פארק והיינו שם משעה  8:00עד
שעה  .12:00כשחזרנו )בשעה  (12:40הלכנו למקוה .הלוי'
עברה ע"י  770לפני השעה ) 1:30כ"ק אד"ש הגיע ל770-
אחרי השעה  .(1:00הי' קהל גדול ,וגם ארבעה אוטובוסים
)וגם מבית רבקה ,היות והוא הי' שם המנהל( .כ"ק אד"ש
יצא ולווה כרגיל.
כשיצא כ"ק אד"ש למנחה ,עמדתי בפרוזדור ולפניי
עמד בנו של ר' ירמי' ברנובר  -הערץ דניאל ,וכשעבר כ"ק
אד"ש הביט עליו .אח"כ נתן צדקה לא' שביקש ,והביט
עליו עוד פעם )הבטה זו הי' כעין תמיהה ע"ז שהוא נמצא
כאן או כיון שלא ראה אותו הרבה זמן – אינני יודע( ונכנס
לביהכ"נ .וכשיצא אחרי התפילה לא הביט עליו.
יום ד' כו אדר א':
לתפילת מנחה לא יצא כ"ק אד"ש.
בשעה  6:45לעת ערב יצא הרב ניסן מינדל מהיכל כ"ק
אד"ש ,ולאחר כמה דקות נכנס הרב גרונר ,וכ"ק אד"ש יצא
לתפילת מעריב בשעה  ,6:50אבל הרב גרונר נשאר בחדרו
הק' ,וכשחזר כ"ק אד"ש ממעריב )בשעה  (7:00יצא
הרב גרונר .אחרי מעריב )בשעה  (7:05נכנס הרב שמחה
עלבערג לכ"ק אד"ש ,וישב שם עד שעה  8:45בערך) .כ"ק
אד"ש נעמד לפניו ונתן לו ידו הק'(.
בערב קרה מאורע נדיר ,שעוד לא הי' מעולם.
בשעה ) 9:31-2תיכף בסיום הסדר חסידות – הזמן
שמתפללים תפילת ערבית בימי הקיץ( ,נכנס כ"ק אד"ש
פתאום ל'זאל' עם הגארטל והסידור ,ניגש למקום שבו
מתפלל תמיד ,הביט על השעון ,הניח הסידור על השולחן
ותוך כדי הנחתו פתח אותו .לקח הגארטל והרים אותו
כמו שרצה לחגור את עצמו ,הביט על הבחורים )ע"י
שולחנו ישבו הת' מנשה פרמן ,אברהם גולדברג ,חיים
עזרא צפתמן ,וכולם נשמטו מהשולחן בצד ארון הקודש(.
הת' בערל לוין ניגש תיכף להעמוד ,כולם נעמדו ולא ידעו
מה לעשות .כ"ק אד"ש הביט על הבחורים כמו בפליאה
)געוואונדערט זיך( .כך עמד כשתי דקות ,ואז קיפל
הגארטל ,נטל הסידור ,הביט על השעון ויצא וחזר לחדרו.
כחמש דקות עמדו כולם בהשתוממות ואח"כ הלכו
למזכירות להודיע להם מה שקרה וביקשו שיכנס ר' לייבל
גרונר לכ"ק אד"ש ,אבל הוא לא הלך ,אלא נכנס בזמנו –
בערך אחר  .10:00אח"כ נכנס הרב חודקוב לכ"ק אד"ש.
כ"ק אד"ש נסע הביתה בשעה  ,11:30כרגיל ,בלי שום
דברים היוצאים הן הכלל.

יום ה' כז אדר א':
כ"ק אד"ש הגיע לקריאת התורה .בשעה שקראו
ל'ראשון' הסתכל בחומש בחלק שקראו בפ' ויקהל,
ובשעה שקראו ל'שני' הסתכל בפ' כי תשא פ' לא פסוקים
ח-טו ,וקודם שעלה לשלישי שוב פתח ב'ויקהל'.
בשעה  10:45נסע כ"ק אד"ש למקווה ,ולאחר חזרתו
נסע ל"אהל" .בשעה  6:35חזר מה"אהל" ,וכעבור שלש
דקות נכנס למנחה .גמרו תפלת מנחה בשעה ) 6:45לא
אמרו תחנון ,כי הי' חתן(.
כ"ק אד"ש נכנס למעריב בשעה  7:20וגמרו בשעה
 .7:30תיכף אחרי מעריב נכנס הרב בנימין גורודצקי לכ"ק
אד"ש .בערך בשעה  9:30נסע כ"ק אד"ש הביתה.
ש"ק פ' ויקהל פ' שקלים ,מבה"ח וער"ח אד"ש:
ההתוועדות התחילה בשעה  1:30ונגמרה בשעה .4:40
בשיחה הראשונה דיבר כ"ק אד"ש על פ' שקלים,
והמשיך בזה בשיחה השני' .אחר-כך אמר מאמר כעין
שיחה על הפסוק כי תשא את ראש בנ"י וכו' .בשיחה
הרביעית )השיחה שלאחרי המאמר( שאל הקושיות על
רש"י.
אח"כ ניגשו החתנים .כ"ק אד"ש קרא לר' רפאל
חודידייטוב ,נתן לו בקבוק יי"ש וצוה לו שינגן ,והוא ניגן
"אתם שלום" .כ"ק אד"ש קרא את בנו משיח )שנולדה לו
בת בשבוע שעבר( ונתן לו ג"כ בקבוק יי"ש .בסוף הניגון
לא חזרו הרבה פעמים "אתם שלום".
בשיחה החמישית שאל כ"ק אד"ש הקושיות על
הזהר ,אחר-כך ביאר הקושיות על הרש"י ,ואחרי זה דיבר
בעניין מיהו יהודי )דיבר דברים קשים עד מאד( .לאחרי
השיחה ניגנו ניעט ניעט ניקאווא ,וחלק כ"ק אד"ש יי"ש
להרבה אנשים.
בין שיחה זו לשיחה שלאחרי' )או לאחרי השיחה
הששית( ערכו שבע ברכות.
בשיחה הששית ביאר כ"ק אד"ש הקושיות על הזהר
ובסוף ביאר הקשר עם חדש אדר – מרבים בשמחה,
ומשלוח מנות וכו'.
לאחר תפילת מנחה התחיל כ"ק אד"ש בעצמו לנגן
ניעט ניעט ניקאווא ,וכשהלך הביתה ,בערך בשעה ,5:00
ניגנו שוב ניגון הנ"ל.
בשעה  6:00חזר כ"ק אד"ש ל ,770ונכנס לתפלת
ערבית בשעה  .6:35לאח"ז נסע הביתה.
בערב התקיימה 'חזרה' מההתוועדות.
יום א' ל' אדר א':
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות.
נכנסה קבוצה של  17אנשים ונכנסו איתם הרב
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חודוקוב ,הרב גרונר ,הרב קליין ,הרב קרינסקי ,הרב קונין
)מלוס-אנג'לס( והרב שד"ב ליפסקר )ממיאמי( .היו שם 2
שעות.
היחידות נגמרה בערך בשעה .3:00
יום ב' א' אד"ש:
לקריאת התורה לא הגיע כ"ק אד"ש )עשו מנין מיוחד
לקריאת התורה בין השעות .(12:30-1:30
לפני ב' או ג' שבועות שלח כ"ק אד"ש מכתב לר' זלמן
גורארי' והי' בו הלשון" :פאר די לעצטע  22יאר האב איך
גארניט אויפגעטאן".
ביום ד' שעבר צלצל הרב חודקוב לר' שד"ב ליפסקר
)שליח כ"ק אד"ש במיאמי ,פלורידה( ,ומסר לו בשם
כ"ק אד"ש ,כי מחר צריך כ"ק אד"ש לנסוע ל"אהל",
והוא לא יסע לפני שהגביר )שהי' כאן ביחידות אצל כ"ק
אד"ש ,והי' כתוב אודותו ב"אלגעמיינער זשורנאל" שנתן
 750,000$בשביל עניני כ"ק אד"ש וכו' ועד היום אין הוא
מניח תפילין אף כי מסכים לכל עניני יהדות ועניני כ"ק
אד"ש וכו'( יניח תפילין .ואמר הרב חודקוב ,שכ"ק אד"ש
רוצה לנסוע ,ובגלל זה צריך הוא )הר' ליפסקר( להשתדל
שהגביר יניח תפלין ,אבל שלא יהי' זה בשם כ"ק אד"ש.
הרב ליפסקר השתדל ולא הצליח .וצלצל אליו הרב
חודקוב כמה פעמים במשך היום ,ולעת ערב כבר אמר
הרב ליפסקר שהוא אינו רואה שיצליח בזה .ביום ה' )כ"ז
אדר א'( בבוקר  -לערך בשעה  ,11:30צלצל לו הרב חודקוב
עוד פעם וענה לו שעדיין לא הצליח ,ורק אחה"צ )בשעה
 12:30או  – 1:30אינני זוכר( מסר לו הרב ליפסקר שהגביר
הניח תפילין .ואז נסע כ"ק אד"ש ל"אהל".
במשך השבוע שעבר הייתה ראש הממשלה גב' גולדה
מאיר במיאמי )ובכל פעם כשהיא מגיעה ,היא מתראה עם
הגביר ,והם מדברים ומתייעצים בחדר מיוחד בלי שומרים
וכו' ואצלו זהו כבוד גדול ,והוא נותן הרבה כסף ,כמובן(.
כ"ק אד"ש מסר לרב ליפסקר שבפעם הזאת לא כדאי
שהם יפגשו .הרב ליפסקר הי' עוד פה בניו-יורק )הוא
הי' ביום ג' בהלוי' של גיסו – הר' מאיעסקי( ,וצלצל הרב
ליפסקר לגביר ,והסביר לו שלא כדאי לו להתראות הפעם
עם גב' גולדה מאיר )כי עכשיו הוא נותן כסף לחב"ד ואינו
כדאי ליתן לה וכו' ??( והגביר ענה שגם הוא סובר ככה,
אבל מה הוא יכול לעשות ,אם הוא לא יבוא אצלה – היא
תבוא אליו .אמר לו הרב ליפסקר שיסע לכמה ימים לעיר
אחרת ,וענה שכך יעשה .ואכן כך עשה.
מספרים )איני יודע אם זה אמת( שגב' גולדה מאיר
)היא נמצאת עכשיו בניו-יארק ,ותהי' מן הסתם עד סוף
השבוע( ,שלחה בקשה שכ"ק אד"ש יבוא אצלה.
יום ד' ג' אד"ש:

כ"ק אד"ש בא ל 770-בשעה  10:03בבוקר )פתאום
באמצע התפילה(.
ש"ק פ' פקודי ו' אד"ש:
היום לא קראו בס"ת של משיח.
בתפילת מוסף לא ניגנו הוא אלקינו.
בתפילת מנחה לא עלה כ"ק אד"ש לתורה.
יום א' ז' אד"ש:
כ"ק אד"ש נסע ל"אהל" וחזר בשעה  .6:30מיד התפללו
מנחה וגמרו מנחה בשעה  .6:40תפילת ערבית התפללו
לערך בשעה  – 7:00כ"ק אד"ש יצא פתאום לתפילה )אפי'
הרב גרונר לא נכנס אליו מקודם ,כמו תמיד(.
כ"ק אד"ש נסע הביתה בשעה .7:15
בתפילת מנחה לא אמרו תחנון – כי הי' חתן.
היום ערכו מסיבת פורים בשביל היהודים מרוסי'
באולם של קראון הייטס ישיבה .הייתי עסוק בזה כל היום.
יום ב' ח' אד"ש:
לקריאת התורה לא הגיע כ"ק אד"ש.
יום ד' י' אד"ש:
לפני מנחה קיבל החתן קרסיק את הסידור מידו הק'
של כ"ק אד"ש.
יום ה' יא אד"ש – תענית אסתר מוקדם:
כ"ק אד"ש נכנס לסליחות .ניגנו הרבה פעמים 'רחמנא
דעני' ,אבל 'אבינו מלכינו' ניגנו רק פ"א .בתפילת שחרית
ברכו הרבה אורחים ברכת הגומל.
תפילת מנחה התפללו בביהכ"נ למטה .כ"ק אד"ש
הגיע בשעה ) .2:08לפני מנחה – מחצית השקל .כ"ק
אד"ש נותן בחדרו( .כ"ק אד"ש עלה למפטיר .בקריאת
ההפטורה עשה הפסק בין התיבות "כל שומר שבת"
ל"מחללו" .לא אמרו אבינו מלכינו – כי הי' חתן )וחיכו ,כי
לא ידעו מה לעשות ,ושלחו לשאול אצל הרב יעקבסאן עד
שכ"ק אד"ש הביט כך שהבינו ...וכו' .(...התפילה נגמרה
בשעה .2:35
תפילת מעריב התפללו בשעה  6:30בערך ,וגמרו
בשעה ) .6:43כמדומני שאחרי התפילה נכנס ר' לייבל
גרונר עם איזה דבר מאכל עבור כ"ק אד"ש(.
בשעה  7:30בא רב אלוף ממחוז המרכז בישראל –
גאנדי ,וגם שחקן – חיים )עם אשתו?( ,וישבו עד השעה
 ,9:30אח"כ לוו אותם בניגון ובריקוד ונשאו אותו על
הכתפיים ונתנו להם לחיים.
כ"ק אד"ש נסע הביתה בשעה .9:50
ש"ק פ' ויקרא ,פ' זכור ,יג אד"ש:
מפטיר קראו בס"ת של משיח .בתפילת מוסף ניגנו
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א"ע ,ואמר לו כ"ק אד"ש באנגלית :היום אחרי הצהריים
חיפשתי אותך.
בלילה התקיימה חזרה.
יום א' יד אד"ש – פורים:
תפלת שחרית התפללו בשעה  10:00וגמרו בערך
בשעה .11:30
כ"ק אד"ש הגיע לבוש בטו"ת עם המגילה .עלה
לתורה .בעת קריאת המגילה הביט כל הזמן במגילה .הכה
את המן לא באופן כזה כמו אתמול בלילה.
כרך את המגילה כמו אתמול .ולאחר התפילה יצא.
כשבא כ"ק אד"ש מביתו )לפני השעה  (2:00שרו
את הניגון לפרק החדש של הרבי" ,יפרח בימיו צדיק".
כשפתח הדלת שלו ,הסתובב אל הקהל ועמד כמה רגעים
ורמז בידיו שינגנו .כנראה שהוא קיבל הניגון.
אני נסעתי כל היום לחלק משלוח-מנות למשפחות
שהגיעו מרוסי' וחזרתי לפני ההתוועדות .הספקתי ללכת
למקווה ,והגעתי להתוועדות – שהתחילה בשעה .9:00
ההתוועדות שודרה ע"י הרדיו בפעם ראשונה.
התוועדנו בינינו – כל הבחורים הרוסיים ,ואח"כ הלכנו
ל.770
יום ב' טו אד"ש – שושן פורים:
תפילת מנחה התפללו בזמנו.
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות .נכנסו כמדומני רק
האורחים.
יום ג' טז אד"ש:
לאחר שכ"ק אד"ש נכנס לביהכ"נ לתפילת ערבית,
יצא הרב חודקוב קצת וחיפש מישהו )כנראה את הרב
לייבל גרונר( ,ואני ניגשתי אליו )וגם יצחק חזן ,וסלאווין(,
ואמר :מען דארף אויפפאסן די טיר ]=צריכים להשגיח על
הדלת[ )כי המנעול של הדלת הי' שבור והדלת לא ננעל(,
ועניתי לו :גוט ,גוט )או :יע ,יע( ,והביט עלי כ"ק אד"ש.
כשיצא מהתפילה עמדו השליח הרב מענדל ליפסקר
עם הגביר ,ואמר להם כ"ק אד"ש )בערך בזה הלשון( :איר
פארט היינט ]=אתם נוסעים היום[? זאל זיין ]שיהיה[
בשעה טובה ומוצלחת .איר זאלט האבן א כשר'ן פסח ,און
גיריסט דארטן פון מיר ]=שיהיה לכם פסח כשר ,ותמסרו
שם פריסת שלום ממני[.
יום ד' יז אד"ש:
כ"ק אד"ש לא יצא לתפילת מנחה.
יום ה' יח אד"ש:
בעת תפילת מנחה ,וכן בתפילת ערבית עמדתי ע"י
הדלת של הזאל להשגיח שלא יפתחו אותו )כי המנעול

'הוא אלקינו' .לתפילת מנחה לא עלה כ"ק אד"ש לתורה.
ההתוועדות התחילה בשעה  1:30עד לערך בשעה
.4:30
בתחילת ההתוועדות קידש כ"ק אד"ש על היין ,וניגנו
בך ה' חסיתי.
בשתי שיחות הראשונות דיבר כ"ק אד"ש בענין דפ'
זכור .בשיחה השלישית דיבר בענין דערב פורים.
אח"ז צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה זכור את אשר עשה
לך עמלק וגו'.
בשיחה החמישית )השיחה שלאחרי המאמר( שאל
הקושיות על רש"י .בשיחה השישית שאל הקושיות על
הזהר וביאר הקושיות על רש"י .ודיבר בענין מיהו יהודי
וכו'.
בשיחה השביעית ביאר הקושיות על הזהר .יינה של
תורה בפירש"י .והזהיר עוד הפעם בענין משלוח מנות
ומתנות לאביונים.
לאחר תפילת מנחה לא התחיל כ"ק אד"ש לנגן שום
ניגון .כ"ק אד"ש הלך הביתה לפני  5:00ולוו אותו בניגון
'אבוא בגבורות'.
לתפלת מעריב מוצש"ק הגיע כ"ק אד"ש עם המגילה
שלו .התפללו בביהכ"נ למטה .העמודים במגילה של
כ"ק אד"ש אינם מתחילים בתיבות 'המלך' )כמדומני
שמתחילים בווי"ן( .וגם עשרת בני המן אינם בעמוד בפ"ע.
במגילה  10עמודים ובכל עמוד  42שורות .המגילה גדולה
)כמו ס"ת( מונחת בקופסה של כסף .כ"ק אד"ש מכפילה
 3פעמים ).(3-4-3
כ"ק אד"ש קורא את המגילה עם הטעמים אחרי החזן.
את הפסוקים שאומרים אותם כל הקהל בקול לא חוזר
כ"ק אד"ש עליהם עוד פעם .כ"ק אד"ש מכה עם רגליו
בהרבה "המן" ,ולא רק ב"המן בן המדתא" וכדו' ,אבל גם
לא בכולם .הי' חילוק בהכאת המן בין אלה שהכה בלילה
לאלה שהכה ביום – בלילה הכה הרבה יותר .כ"ק אד"ש
מכין מקודם את הרגל שבו הוא יכה – פעמים בימין
פעמים בשמאל ,ובאופנים שונים ,אבל ביום לא הי' כמו
שהי' בלילה) .בין הפרקים א' לב' ובין ב' לג' הרים כ"ק
אד"ש את עיניו הק' מעל המגילה ,משא"כ לאחר זה ,כל
זמן הקריאה ,הביט רק במגילה(.
לאחר קריאת המגילה – כרכה )בתחילה בצורת חרוט
 בצד אחד קצר ובצד השני רחב( ,ואח"כ תיקנו והניחובקופסא.
אח"כ אמר שושנת יעקב .לאחר כל תפילת ערבית
עשו הבדלה ,וכ"ק אד"ש יצא מביהכ"נ .לפני יציאתו
פנה לא' שעמד מאחוריו והוא בא מאפריקה ורצה לאבד
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תשורה משמחת נישואין  -י"ט שבט תשע"ב
נשבר(.
הרב שלמה זרחי בא אצלינו להתועד ,והתועדנו כמה
שעות )כי לא הרגיש טוב( ,לווינו אותו הביתה והמשכנו
להתוועד.
יום ועש"ק יט אד"ש:
רקדו בע"ש אחר הסדר עם הניגון החדש "יפרח בימיו
צדיק"...
ש"ק פ' צו ,פ' פרה ,כ' אד"ש:
בתפילת מוסף ניגנו 'הוא אלקינו'.
היום התקיימה התוועדות.
בתחילת ההתוועדות ניגנו 'בך ה' חסיתי' .בשתי
השיחות הראשונות דיבר כ"ק אד"ש בענין פ' פרה.
בשיחה השלישית דיבר כ"ק אד"ש בהמשך לחג פורים.
אח"כ אמר מאמר כעין שיחה עה"פ וידבר ה' וגו' זאת
חוקת התורה וגו' .ואחרי המאמר ,בשעה שניגנו ,נגשו
החתנים עם בקבוקי משקה.
בשיחה החמישית )השיחה שלאחרי המאמר( שאל
כ"ק אד"ש הקושיות על רש"י .בשיחה השישית שאל
הקושיות על הזהר ,וביאר הקושיות על רש"י .בשיחה
השביעית ביאר הקושיות על הזהר )המעשה עם הרוח
סערה( ,וביאר הקושיות על רש"י .כן דיבר על הקשר של
פורים עם ל"ג בעומר .אחרי שיחה זו חילק משקה להרב
בוטמן ,הרב ליברוב והרב מחפוץ.
בשיחה השמינית ביאר ה"יינה של תורה" בפירש"י.
אחרי השיחה שאל מי יסע לא"י לפני פסח ,ניגש הרב ליס,
ונתן לו כ"ק אד"ש משקה.
אמר ברכה אחרונה ,נטל ידיו הק' למנחה ,וכשעמד
מכסאו התחיל בעצמו לנגן "הנה מה טוב ומה נעים" .כ"ק
אד"ש לא עלה לקריאת התורה .לקריאת לוי עלה החתן
שוסטרמן ,כי גם בבוקר קראו חתן ללוי .לאחר מנחה לא
התחיל לנגן שום ניגון ,וניגנו כולם ניגון הנ"ל ,וגם לוו אותו
הביתה בניגון הנ"ל )ניגנו קצת כי כ"ק אד"ש לא רמז בידו
שינגנו(.
ההתוועדות נגמרה בשעה  ,5:10והלך כ"ק אד"ש
הביתה בשעה .5:30
תפילת מעריב התפללו בשעה  .7:03-5כ"ק אד"ש נסע
הביתה בערך קצת אחר השעה .8:00
בזאל רקדו עם הניגון החדש "יפרח בימיו צדיק"...
בלילה התקיימה חזרה.
יום א' כא אד"ש:
מנחה התפללו בביהכ"נ למטה כי באו הרבה צעירים.
תפילת ערבית התפללו בשעה .7:00

יום ב' כב אד"ש:
לקריאת התורה לא הגיע כ"ק אד"ש.
לפני ערבית ישב אצל כ"ק אד"ש הרב ניסן מינדל.
ראיתי איך שהרב לייבל גרונר חיכה הרבה זמן עד שכ"ק
אד"ש פתח לו את הדלת להכנס.
היום שמעתי כמה סיפורים מיי"א .וברצוני לרשמם.
לפני כמה שנים )אולי ג' שנים( ,בשמחת תורה ,הלך
ר' מיכאל טייטלבוים מפלעטבוש ל 770-להתוועדות .הוא
הי' קצת שיכור ,וראה ברחוב יהודי א' )איני יודע אם שומר
תומ"צ או לא( ולקח אותו להפארבריינגען .הוא לא רצה,
אבל ר' מיכאל לא עזב אותו ,והבטיח שילווה אותו חזרה
וכו' ,ולאחר כמה הפצרות הסכים ללכת .בעת ההתוועדות
ישב ע"י ר' מאיר איטקין .אחר שיחה הראשונה רמז כ"ק
אד"ש ליהודי שיגיד לחיים ,אבל אצל היהודי ההוא הי'
איזה מחלה שבגלל זה אסור לו לשתות יין או משקה,
ועבורו זוהי סכנת נפשות ממש .אבל ר' מאיר מזג לו
כוס קטן והכריח אותו שיגיד לחיים )והיהודי טען שכ"ק
אד"ש אינו יודע שיש אצלו המחלה ומפני זה הוא אומר
לו שיגיד לחיים ,וענה לו ר' מאיר- ...הרבי לא יודע?! )גם
ר' מאיר הי' קצת שיכור( ,והוא אמר לחיים .ורמז לו כ"ק
אד"ש שיגיד על כוס גדול ,והוא לא רצה וכו' )ורצה כבר
לרוץ מההתוועדות (...ור' מאיר הכריח אותו ואמר לחיים.
לאחר שיחה השני' רמז לו עוד פעם וכו' ,ור' מאיר מזג
לו כוס יי"ש וכו' ואמר .אחר שיחה השלישית חזר הדבר,
ולאחר בקשת היהודי שלכל הפחות ימזוג לו יין )ולא יי"ש(
וכו' ואמר לחיים .לאחר ההתוועדות לווה אותו ר' מיכאל
הביתה .והמחלה הסתלקה ממנו לגמרי .ועד היום הזה
הוא מודה לר' מיכאל על כך שלקח אותו אז להתוועדות...
יום ד' כד אד"ש:
אחר תפלת ערבית קרא כ"ק אד"ש להרב חודקוב.
אח"כ יצא הרב חודקוב ונכנס שוב ,ולאח"ז )בשעה (7:30
נסע כ"ק אד"ש פתאום הביתה .וכעבור שעה קלה )עוד
לפני  (8:00חזר ל.770-
יום ה' כה אד"ש:
כ"ק אד"ש הגיע לקריאת התורה )אני לא הייתי אז,
כי הייתי באפיית מצות – מ (8:15) 7:45-עד  ,12:00אח"כ
התפללתי.
כ"ק אד"ש נסע ל"אהל" בשעה  1:55וחזר בשעה .6:55
תפלת מנחה התפללו בשעה  ,6:58וגמרו בשעה .7:06
תפילת ערבית התפללו בשעה  7:42עד השעה .7:51
כ"ק אד"ש נסע הביתה.
הלכתי לקבל המצות – נתנו לכ"א  4פונט ובתוכם 2
מצות מתנור ראשון.
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רפאל נחמן ועלקא שיחיו דובאוו

מכתבים מ"בית חיינו"
חודשי שבט-אדר תשל"ה
נכתבו על ידי אבי הכלה ,הרה"ח ר' משה חיים לוין ,למשפחתו באה"ק
)התאריכים הם תאריכי המכתבים(
)איך לייג אייך דא אריין אפאר אזוינע קארטלאך( .האבן
אנגעהויבן אנקומען הזמנות .מיר האבן ארגאנאזירט יעדן
טאג צו עטליכע מאשינעס מיט עטליכע בחורים ,וועלכע
זיינען ארויסגעפארן אין פארשידענע געגנטן פון ניו-
יארק און פארנאנדערגעפירט זיי לייכטער .אויך האט מען
פאראיינס פארבראכט מיט די משפחות וכו' וכו'.
אזוי ווי מען האט דא פארנאנדערגעטיילט צווישן די
חברה פון מוסד  .F.R.E.Eדי אחריות אויף פארשידענע
ענינים ,און מיר האט מען איינגעטיילט די אחריות אויף
ליטעראטור און מבצעים – האב איך געמוזט מסדר זיין די
אדרעסן ,די קבוצות מיט די מאשינעס וכו' – און אליין בין
איך דאך אויך געפארן – האב איך ממש ניט געהאט קיין
צייט צו שרייבן אייך א בריוו.
ובפרט נאך דעם פארבריינגען פון יו"ד שבט – בשעת
אד"ש האט אזוי שטארק גערעדט וועגן די מבצעים
בכלל און וועגן די טאנקיסטן בפרט )אז זיי זיינען די,
וועלכע וועלן די ערשטע מקבל זיין פני מ"צ( ,און האט זיי
געגעבן די דולר'ן בכדי פארנאנדערצוטיילן צווישן דעם
עולם – איך האב אויך באקומען צוויי מאל )אלע זיינען
דורכגעגיינגען צוויי מאל און עטליכע בחורים אפילו דריי
מאל( – יעדערן צו  2דולר'ן – איינעם פאר זיך און איינעם
ווי א שליח פון אד"ש אויף צדקה – איז דער שטורעם
געווארן און עס וועט נאך זיין בעז"ה נאך גרעסער.
אויך בנוגע צו ליטעראטור – איז איצטער ווילן מיר זיך
נעמען דרוקן א בראשור וועגן פורים .אויך האף איך אז די
וואך וועלן מיר קריגן שוין די געלט און קענען באשטעלן
אין "גאולים" די נויטיקע ספרים.
אויף מיטוואך יו"ד שבט איז אנגעקומען זייער א
גרויסער עולם – פון פארשידענע ערטער ,שלוחים
)מיט זייערע גבירים( ,געסט ,בפרט פון מאנטריאל
וכו' .צום פארבריינגען איז די שול געווען געפאקט – די
פארבריינגען האט זיך אויך טראנסליטירט אויף ראדיא
און אויך אויף דער לאקאלע טעלעוויזיע – צו די ווייבער-

מוצש"ק בשלח – שבת שירה ,י"ג שבט ה'תשל"ה.
ברוקלין ,נ.י.
נאך שבת מברכים ,בשעת אד"ש האט שטארק מדגיש
געווען ,אז מען זאל ניט פטר'ן קיין געלט אויף צו דרוקן
מודעות אין די צייטונגען מיט באגריסונג לכבוד כ"ה שנה
– נאר די בעסטע מתנה פאר עם איז ,מען זאל מוסיף זיין
אין די מבצעים – האט צא"ח דא געמאכט ווינטערדיקע
טאנק'ען )לכתחילה  8און שפעטער  10מאשינעס( .עס
זיינען זייער שיינע מאשינעס )אפילו בחיצוניות( – דאס
איז א מין "הייזער אויף רעדער" – מיט טישן ,מיט בענק,
מיט א בעט ,מיט גאז וכדו' – און מיט אזוינע מאשינעס
פארט מען ארום אייננעמען ניו-יארק.
פאראכטאגן שבת איז קיין התוועדות ניט געווען.
עס איז געווען דאכט זיך זונאיק – בשעת אד"ש האט
זיך אומגעקערט אויף  770פון שטוב )פארנאכט( איז
אנגעקומען א טאנק פון די מבצעים – האבן די טאנקיסטן
אנגעהויבן זינגען א ניגון און טאנצן – האט אד"ש שטארק
געמאכט מיט דער האנט עטליכע מאל )מען זאגט אז
אד"ש האט געפרעגט בא דעם נהג :דאס קומען זיי ערשט
פון די מבצעים? – עס איז דאך שוין שפעט צו לייגן
תפילין! –הל' אינו מדוייק(.
און מאנטיק ,בשעת אד"ש איז געווען אינדערפרי צו
קרה"ת )אזייגער  10אינדערפרי( – זיינען אלע טאנק'ען
געשטאנען גרייט אויף אפצופארן ,און בשעת אד"ש איז
צוגעפארן – האבן זיי מיט ניגונים אנגעהויבן אפפארן
– האט אד"ש שטארק געמאכט מיט דער האנט – אלע
האבן אנגעהויבן זינגען – אזוי איז געווען עטליכע מאל ביז
ער איז אריין אין .770
נאך די אלע מעשיות ,האבן מיר ,ד .ה .די רוסישע,
אנגעהויבן שטורעמען.
נאך פריער האבן מיר פארנאנדערגעשיקט ארום 450
בראשורעס צו רוסישע משפחות – צוגעלייגט צו יעדערע
א קארטל–הזמנה פאר די וואס ווילן באקומען לייכטער
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תשורה משמחת נישואין  -י"ט שבט תשע"ב
שול און אין ספרי' פון אד"ש – וואו עס זיינען געזעסן
געוויסע "גרויסע" מענטשן) .דאנערשטיק ,אין די נייעס
פון טעלעוויזיע האט מען געוויזן אונזערע טאנק'ען ,דעם
פארבריינגען און אויך דערציילט אביסל וועגן ליובאוויטש
– איך בין פונקט געפארן מיט די לייכטער ,און זייענדיק בא
איין משפחה האב איך עס געזען בא זיי אין טעלעוויזיע –
עס איז געווען זייער שיין צו זען דאס אלץ אין טעלעוויזיע(.
עס זיינען געווען אסאך פוטוגראפן און אויך פון קינא.
א האלבער באנק פון הינטער אד"ש איז באזעצט מיט
מענטשן אן בערד – מען זעט גלייך אז דאס זיינען חשוב'ע
געסט...
 – 8:55ווארטנדיק איידער אד"ש גייט אריין – הויבט
אן דער עולם צו זינגען נאפאלעאן'ס מארש...
 – 9:00איבער דער גרויסן געפאקטן זאל פליט דורך א
"שא" – און דער גאנצער זיצנדיקער טייל פון זאל הויבט
זיך גלייך אויף ...פון דער זייטיקער טיר גייט אריין מיט
גיכע טריט כ"ק אד"ש – באגלייט מיט הרב חודוקוב,
גייט אויף גיך צו צו זיין כסא קדשו און זעצט זיך אוועק,
דער גאנצער עולם זעצט זיך אויך ...עס איז א מורא'דיקער
ציור) ...נוסף גם כמות האנשים( .א פאר רגעים איז
שטיל ,און אד"ש הויבט אן די ערשטע שיחה ...שלום,
אף הוא בחיים ,טופח על מנת להטפיח להאיר העולם,
ואתם הדבקים .דער שיחה האט געדויערט  16מינוט,
און דערנאך האט מען געזונגען "אימתי קאתי מר"9:25 .
האט דער רבי אנגעהויבן די צווייטע שיחה .דער רבי האט
גערעדט וועגן ענין ה נשיאות )על הגוף ,משפחה ,עיר –
שליחות אויפטאן( .אויסניצן יעדע רגע – לא ברא לבטלה.
ם.
נאך דער צווייטער שיחה הויבן אן צוגיין צום רבי'ן
די "חשובע" אורחים – עס זיינען דא א ספיציעלער
שליח פון פרעזידענט פארד )מען דערציילט אז באסיפת
הממשלה האט מען אויפגעהויבן די שאלה בהענין ,אז
דעם ליובאוויטשער רבי'ן ווערט  25שנה לנשיאותו – ווי
זאל מען עס אפצייכענען ,און עס איז באשלאסן געווארן
צו שיקן אויף דער התוועדות א ספיציעלן שליח מיט
א באגריסונג .דאכט זיך אז דער זעלבער שליח איז שוין
אמאל געווען בא אד"ש ווי א שליח פון ניקסאן( ,א שליח
פון גאווערנער פון שטאט ניו-יארק ,דער מער )מעייאר(
פון שטאט ניו-יארק אברהם בים )א איד( ,שלוחים פון
פארשידענע שטאטן ,סטייטגאט )ער איז דאכטזיך אן
אסעמבלימען פון ניו-יארק ,ויש אומרים אז ער איז דער
בעל הבית פון ברוקלין – איך ווייס ניט גענוי( ,און נאך
פארשידענע אורחים ,יעדער טראגט צו א פאפיר מיט
א באגריסונג ,די שלוחים טראגן צו מתנות פון זייערע

פעולות – קונין פון לאס-אנדזשעלעס האט ווידער
געבראכט א שליסל פון א נייעם "בית חב"ד" וואס ער האט
געעפנט אין א שטעטל אין קאליפארניא וכו' וכו' – צוויי
פעק מיט אזעטיקע מתנות האבן זיך אויפגעהויבן אויפן
טיש פון אד"ש ...אלע גייען צו צו אד"ש און שטרעקן אויס
די האנט – אד"ש רעדט מיט יעדערן ,נעמט די מתנה,
פרעגט אפאר שאלות און רעדט ...עס איז אויך דא דער
שרייבער הערמאן וואוק .עס געדוירט א משך זמן .אין די
צייט האט מען געזונגען אסאך פרייליכע ניגונים ,לדוגמא
יפרח בימיו ,כלה שארי וכדו' .און גלייך נאכדעם הויבט
אן )בשעה  (10:15אד"ש די דריטע שיחה מיט א הוכרת
תודה צו ממשלת ארה"ב וואו ער דערמאנט דריי ענינים
– דעם העלפן אין דעם באפרייען פון דעם פריערדיקן
רבי'ן פון תפיסה ,דעם העלפן ביים אנקומען אין ארה"ב
וכו' וואס פון דעם קומען ארויס  3הוראות – בנוגע צו דער
קאנסטיטוציע פון ארה"ב האט אד"ש אפן געזאגט אז די
ממשלה מוז שטיצן די מוסדות ועניני הדת )ישיבות וכו'(,
בנוגע צו העלפן אידן ארויסגיין פון רוסלאנד ,אבער עס מוז
זיין אן א רעש )שזהו פעם הראשון מה שאד"ש יוצא בגלוי
עם כרוז כזה – שממשלת ארה"ב צריכה לעזור ליציאת
היהודים מבריה"מ( ,און דריטנס בנוגע צו העלפן ארץ
ישראל ,אויך אין נשק )וואס דער פשט פון נשק איז ניט
אז ס'דארף זיין א מלחמה ,נאר דאס גופא אז בא אידן איז
דא נשק וועט אפהאלטן דעם שונא צו ארויסגיין מלחמה
האלטן( .אויך א הכרת תודה להנהלת העיר ניו-יארק
– אבער עס איז אלץ געווען ארויסגעטראגן אין אותיות
בנוגע צום פריערדיקן רבי'ן – בעל ההילולא.
בין כל השיחות זיינען צום רבי'ן צוגעגיינגען אסאך
אורחים .אויך )כדרכו בכל פעם( הרב שמחה עלבערג.
נאכדעם האט דער רבי שטארק געפאטשט מיט די הענט.
דער רבי האט אויך גערעדט וועגן מבצע נש"ק בתוך
שאר המבצעים .סיום על מס' סנהדרין ,מאמר ד"ה באתי
לגני )מיוסד על פרק ה' דמאמר של בעל ההילולא( פאר 35
מינוט ,ניגנו בך ה' חסיתי ,שיחה ע"ד חת"ת ומגבית כ"ה
לחי ,שיחה ע"ד מיהו יהודי ומבצעים ...למשך חצי שעה,
חלוקת הדולרים ,ניגון הכנה ,ניגון אדה"ז )בבא רביעית
פ"א( ,ניע זשוריצי ,שיחה קצרה ,והתחיל לנגן ופרצת ,עמד
על מקומו ורקד ומחה כפיים חזק מאד ,ברכה אחרונה,
ובשעה  3:35לילה )לפנות בוקר( עמד ,התחיל שוב לנגן
ופרצת ויצא מביהכ"נ.
היינט ,שבת ,האט זיך די התועדות אנגעהויבן כרגיל
 1:30און האט זיך געענדיקט  ,5:25מנחה האט מען
געענדיקט  – 5:40פארשטייט זיך אז עס איז שוין געווען
שפעט צו גיין עסן סעודת שבת און  5:52האט מען
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רפאל נחמן ועלקא שיחיו דובאוו
צוגערופן הרב חודוקוב'ן – און עפעס עם געזאגט –
וועגן פירות – האט מען גלייך אוועקגעלייגט אויפן טיש
א פעקעלע מיט געטריקנטע פירות ,און אד"ש האט
אנגעהויבן )בלי הקדמת ניגון( א מאמר כעין שיחה ד"ה
ארבעה ראשי שנים הם וכו' .דערנאך האט מען געזונגען די
נייע ניגון "יפרח בימיו" ,און אד"ש האט טועם געווען פון די
מזונות ,פון די וויין ,און פון די פירות.
די צווייטע שיחה האט זיך אנגעהויבן בשעה  7:37וועגן
ט"ו בשבט און האט געדויערט  12מינוט .דערנאך האט
מען געזונגען דעם ניגון ופרצת .די דריטע שיחה האט זיך
אנגעהויבן  7:56וועגן פרשת יתרו ,משה ,ואתה תחזה ,און
האט געדויערט  24מינוט .דערנאך האט מען געזונגען א
ניגון שמחה פאר  5מינוט.
די לעצטע שיחה )די פערטע – עם המאמר בכלל(
– איז געווען א שיחה מבהילה! איך האב ממש ניט קיין
ווערטער אויף איבערצוגעבן דאס ...דאס איז אלץ בהמשך
צו דער כתבה וועלכע איז געווען אין "פארווערטס" – ווי
כ'האב אייך פריער געשריבן .מען זעט ווי דעם רבי'ן קאסט
עס ממש געזונט ...ווייזט אויס אז דער ענין איז אסאך
מער טיפער ,איידער מען קען עס זען אויבן אויף – לויט
די אותיות וואס אד"ש זאגט ארויס ...און דער עיקר –
טאמער ח"ו עס וועט אנרירן אין די מבצעים – אז איין
איד ח"ו וועט ניט וועלן לייגן קיין תפלין ...אזוינע אותיות...
– מיט דעם רבי'ן דעם שווער – מיט דעם רבי'ן נ"ע,
מיט דעם אלטן רבי'ן ,מיט דעם בעל שם טוב ,מיט אחי'
השילוני ,מיט אליהו הנביא ,מיט משה רבינו ,מיט עצמות
ומהות ... ...איך גיי מיט ,מיט יעדן טאנקיסט...
און האט ווייטער געגעבן מחלק זיין דולר'ן פאר די
וועלכע האבן יו"ד שבט ניט באקומען )דיבר שיחה קצרה
ע"ז בשעה  . (8:53אד"ש האט מחלק געווען פאר 11
מינוט .ובסיום געהייסן זינגען דעם רבי'ן מהר"ש'ס ניגון,
ניגון אדה"ז )בבא רביעית פ"א( ,ניע זשוריצי ,אני מאמין
)בשעה  ,(9:15אמר ברכה אחרונה והזכיר שיאמרו ,ובסוף
התחיל בעצמו ופרצת ,ויצא מביהכ"נ בשעה  9:18און האט
שטארק געמאכט מיט די הענט ביציאתו.
יא ,נאך דעם מאמר האט אד"ש טועם געווען מזונות,
יין און די פירות – און וואס ס'איז געבליבן פון די פירות
האט ער געשיקט פאר רש"ג'ן און די איבעריקע צוטיילן
צווישן די זקנים.
...............................

געדאוונט מעריב )אויבן אין זאל( ,און נאך הבדלה זיינען
מיר ערשט געגיינגען עסן) .איך האף אז כ'וועל אייך
צושיקן א הנחה פון די שיחות( .די ערשטע שיחה איז
געווען וועגן שבת פ' בשלח ,שבת שירה .די צווייטע שיחה
איז געווען וועגן דעם שינוי פון היי-יאריקע קביעות ,בי"ג
שבט )די יארצייט פון אמו נ"ע( ,און וועגן "חנוך לנער"
און אויף די צוואות .דערנאך האט דער רבי געהייסן ר'
דובאוו פון ענגלאנד צו זינגען א ניגון .דערנאך האט אד"ש
גערעדט אויפ'ן סיום פון מס' סנהדרין .דערנאך איז געווען
א מאמר כעין שיחה ד"ה היושבת בגנים .דערנאך זיינען
צוגעגיינגען די חתנים מיט די בוטלאך ,און אד"ש האט
אויך געטיילט משקה צו די אורחים .די לעצטע שיחה האט
אד"ש געפרעגט די קשיות אויף רש"י און אויפ'ן זהר ,און
בהמשך לזה איז געווען א פייערדיקע שיחה מיט מאדנע
לשונות ...בקשר לזה )וואס אד"ש האט שוין גערעדט
וועגן עם בההתועדות דיו"ד שבט שהדפיס בעיתון נגד
הטאנקים( וואס אין נעכטיקע צייטונג )"פארווערטס"(
איז געווען געדרוקט א כתבה "טערראר און כוליגאניזם אין
דער אידישער גאס" – כתבה נגד ליובאוויטש – ...עס איז
געווען מורא'דיק צו הערן ווי אד"ש האט זיך געשטעלט
קעגן דעם מיט דער מחאה )די גאנצע שול האט געהערט
מיט פארכאפטע אטעמס() .אויב איך וועל קריגן די
צייטונג – וועל איך אייך אי"ה צושיקן א קאפיע( .אפשר
בסיום פון דעם בריוו וועל איך פרואוון בלי"נ איבערגעבן
נקודות פון דער שיחה .נאך מנחה האט אד"ש אנגעהויבן
אליין זינגען ופרצת.
...
איך בין זייער צופרידן וואס דו ,לאה ,טוסט אזוי פיל
אין מבצע הדלקת הנרות – בזכות זה וועסטו אויך זיין
צווישן די ערשטע טאנקיסטקעס וועלכע וועלן מקבל זיין
פני מ"צ.
...
א גוטע נאכט און א גוטע וואך.
התועדות ט"ו בשבט יום ב' תשל"ה
ב"ה יום ב' )אור ליום ג'( ט"ו בשבט ה'תשל"ה
א סאך נייעס.
מיט עטליכע שעה צוריק האט זיך געענדיקט די
התועדות )נאך בייטאג ,צי אינדערפרי ,האט מען שוין
געוואוסט אז עס וועט זיין א פארבריינגען( .עס האט זיך
אנגעהויבן  7:09אזייגער אווענט) .זיכער וועט איר הערן א
טייפ אי"ה – איך רעכן אז דער שידור איז געווען נאר אין
כפר חב"ד(.
אריינגייענדיק אין שול און זעצנדיק זיך אויפן ארט
– האט אד"ש גלייך ארויסגענומען די טיכעלע ...האט

ב"ה מוצש"ק פ' יתרו כ' שבט ה'תשל"ה .ברוקלין ,ניו-
יארק.
א גוטע וואך!
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בא מיר קיין ספעציעלע נייעס ניטא .די וואך געטאן
אביסל אין די מבצעים – ובפרט אין מבצע הדלקת הנרות,
און אויך געגרייט אביסל חומר פאר דער בראשור וועגן
פורים.
היינט קיין התועדות איז ניט געווען.
יעצט וויל איך משלים זיין מיין חוב און ענטפערן אויף
די לעצטע צוויי בריוו פון טאטן יחי'.
בהנוגע וואס דו פרעגסט וועגן דעם רושם וואס האט
געמאכט די שארפע שיחה פון אד"ש וועגן קאכן זיך
אין חסידות – דעם זעלבן רושם וואס עס מאכן אלע
שיחות פון אד"ש  -בשעת ער רעדט שארף אויס וועגן
פארשידענע ענינים – מען הערט אויס ,מען גייט אוועק
און מען פארגעסט – מען דערמאנט זיך אמאל אז אד"ש
דאס איז
האט אמאל שטארק גערעדט וועגן דעם...
בכללות...
ובנוגע וואס דו פרעגסט פרטים וועגן די מאמרים וכו'
וועל איך דיר שרייבן ווי איך האב פארשטאנען די שיחה
הערנדיק זי פון אד"ש.
אד"ש האט זיך געקלאגט אויף דעם ניט קאכן זיך
אין חסידות ,אז במשך די  25שנות הנשיאות זאגנדיק
מאמרי חסידות און זעענדיק ווי מען קאכט זיך ניט אין
זיי – האט ער פרובירט זאגן פארשידענע מאמרים –
פון די פריערדיקע רביים וכו') ...בפשטות הם המאמרים
שיצאו לאור בדפוס בקונטרסים מיוחדים ]הרבה מהם
נמצאים אצלנו[ ,שבהקדמה כתוב ,שהמאמר הוא של
כ"ק אדמו"ר  ....נ"ע וכ"ק אד"ש אמר אותו בשנה זו )שנת
הוצאת הקונטרס( ,לפעמים בהוספת ההתחלה והסיום
של המאמר( ...און סיי ווי קאכט מען זיך ניט אין דעם,...
האט פרובירט זאגן מאמרים און מוסיף זיין נקודות וכו' –
און ערשט קאכט מען זיך ניט ...וכו'.
ווי מען קען עס זען לויט די הקדמות פון מערכת
"אוצר החסידים" צו די באזונדערע איינצעלנע קונטרסים
של המאמרים פון אלע פריערדיקע רביים וועלכע זיינען
ארויס לאור בהוצאת "קה"ת" ,אז רוב פון די מאמרים
האט זיי געזאגט אד"ש )לפעמים בשינוי נוסח או בהוספת
התחלה וסיום המאמר( און לאחר זה געהייסן אפדרוקן די
מאמרים.
עס טרעפט אויך זייער זעלטן ,אז אין דער שיחה
הקרובה להמאמר )שלאחרי המאמר( ,אומר אד"ש,
שהמאמר הוא מאדמו"ר  ....נ"ע.
כל זה הוא בפשטות הענינים ,אבל בפנימיות הענינים
איז אלץ מעגלעך )ווי דו שרייבסט(.
דער מאמר פון ש"פ וישב ד"ה ובגפן שלשה שריגים
איז א מאמר פון אדה"ז שנת תקס"ב.

בשעת ר' ניסן איז געווען אויף יחידות בא אד"ש
– האט אד"ש שטארק גערעדט )און האט ,דאכט זיך,
געבעטן מפרסם זיין( וועגן תפלה בצבור .בין הדברים איז
געווען אזא לשון בערך ,אז וויבאלד א איד קען א גאנץ יאר
האלטן בא דער מעלה פון עשרת ימי תשובה – פארוואס
ניצט ער עס ניט אויס) .קיין שום קטע פון די יחידות האב
איך ניט געזען( .נאך די יחידות האט ער פארבראכט אין
 770מיט די בחורים – וואו ער האט דערציילט וועגן די
יחידות און האט בכלל שטארק פארבראכט .ביז שפעט
אין דער נאכט.
בנוגע די מז"ט'ס צו שנת כ"ה – האב איך שוין אייך
געשריבן אין פריערדיקן בריוו – אז אד"ש אין דעם
פארברענגען שבת מברכים האט געבעטן מען זאל ניט
דרוקן קיין מז"ט'ס )כאילו פארשפארן די געלט  (?-און
בעסער מוסיף זיין אין די מבצעים – וואס דאס איז די
גרעסטע מתנה .ווייזט אויס אז עס איז געווען בזה אויך
פנימיות'דיקע טעמים.
יעצט וועל איך בעשרייבן וועגן דעם געראנגל וועלכער
איז פארגעקומען דא די לעצטע צייט )בקיצור עכ"פ() .עס
איז בלי אחריות – און מער ניט ווי עפ"י שמועות() .איך
שרייב עס דערפאר ,מען זאל בעסער פארשטיין וועגן וואס
אד"ש האט שטארק גערעדט אין די לעצטע  2התועדויות(.
נאכדעם ווי ד"ר רפאל ,זייענדיק דא אין אמעריקא
האט געזאגט אזוינע שארפע ווערטער אויף אד"ש
און אויף דעם חפץ חיים ע"ה – האט מען דא געקליבן
אונטערשריפטן אויף א אפענע מחאה קעגן עם ,וועלכע
מען האט געדרוקט אין "אלגעמיינער זשורנאל" .דער "ועד
רבני ליובאוויטש" האט זיך צונויפגעקליבן אויף א אסיפה
און האט מחליט געווען אויף ארויסגעבן א מחאה – אבער
ניט אונטערגעשריבן די נעמען פון די רבנים .איז אין וועלט
געווארן א טומל ,אז זיי האבן עס געמאכט בהכרח – אדער
מען האט עס געדרוקט אינגאנצן אן זייער וויסן וכדו'.
האט מען גענומען אין קומענדיקן נומער ,און מען האט
גלייך אפגעדרוקט – אז אין דער פריערדיקער מחאה איז
ארויסגעפאלן פון דרוק די רשימה פון די נעמען – און מען
האט קלאר ארויסגעשטעלט די נעמען פון די רבנים .איז
דער טומל געווארן נאך גרעסער .איז אין קומענדיקן נומער
ארויס הרב ד.ר) .פון די זקני אנ"ש ורבני ליובאוויטש( מיט
א בריוו ,אז פארוואס מען לאזט ארויס א שם רע – ער
איז געוואקסן און געהאדעוועט אין ליובאוויטש ,און איז
פאלקאם מסכים מיט דעם קאמפף פון אד"ש וכו' .זיין
איידים – איז הרב א.ב.ש) .דרך אגב איז ער דער זיבעטער
דור )א אייניקל( פון אביגדור – דער מסור אויף דעם אלטן
רבי'ן ,אד"ש האט געזאגט בההתועדות ,אז ש .איז שלא
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רפאל נחמן ועלקא שיחיו דובאוו
למשך  4דקות( נענע אד"ש חזק עם ראשו הק' .אח"ז דיבר
אד"ש בנוגע לנשי ובנות ישראל .וכן הי' השלמות משיחה
דשבת.
בשעה  8:27בירך אד"ש ברכה אחרונה) .ניגון וירד מים
עד ים( .ולאחרי דקה יצא אד"ש מביהכ"נ.

בערך נידעריקער פון אביגדור'ן( .ער איז א חבר פון אגודת
הרבנים און צוויי מאל א וואך – דינסטיק און פרייטיק –
דרוקט ער אן ארטיקל אין "פארווערטס" .פאראכטאגן
פרייטיק האט ער אפגעדרוקט א מיאוס'ען ארטיקל
וועגן ליובאוויטש )איך האב שוין אייך געשריבן וועגן
דעם( – און אד"ש האט שבת בשעת ההתועדות שטארק
געשטעלט קעגן דעם ,און אויך אין דעם פארבריינגען פון
ט"ו בשבט .ניט קוקנדיק אויף דעם ,איז דינסטיק געווען
נאך א ערגערער ארטיקל אין "פארווערטס" .אין נעכטיקן
"אלגעמיינער זשורנאל" איז דא אביסל וועגן דעם – איך
שיק אייך צו עטליכע קטעים – אפשר וועט דאס אלץ
צוזאמן העלפן איר זאלט זיין בתוך הענינים.
דאס וואס כ'האב באשריבן – איז זייער בקיצור און
מסתמא נאך ניט אלץ – ווייל ניט אלץ ווייס איך נאך אליין
קלאר.
דאס איז לכאורה אלע נייעס.
דעם תופס פון צא"ח האט מען אויך דא מפרסם
געווען .על הרשימה של המשתתפים על קרן "כה לחי"
])כה – גימט' כ"ה ,כה לחי – גימט' ע"ג – מח"ל([ הי'
נכתב בכי"ק :נת' ות"ח ,וכל המברך מתברך וכו' ,אזכיר
עה"צ ויבש"ט.
איך וויל אויך צושרייבן אפאר ווערטער וואס כ'האב
ערשט געהערט )בנוגע די שיחות אד"ש וועגן ש.(.
עה"פ והמים להם חמה )שמות י"ד ,כ"ט( זאגט תרגום
אונקלוס :ומיא להון שורין .בעל הטורים :חמה מימינם
ומשמאלם :חמה כתיב חסר ,שהקב"ה נתמלא עליהם
חמה על פסל מיכה שעבר עמהם בים.
עס איז דאך געוואלדיק! ממש ניטא קיין ווערטער!
אויף וויפל טיף און מדוייק זיינען די שיחות די ווערטער פון
אד"ש! אה!
ע"ז אסיים בברכת כל טוב .שבוע טוב וכט"ס.

ב"ה עש"ק כי תשא – פ' פרה ,י"ז אדר ה'תשל"ה.
ברוקלין ,ניו-יארק.
ביז איבער פורים בין איך געווען מורא'דיק פארנומען
)איר קענט זיך אינגאנצן ניט פארשטעלן( .מיר האבן
געמוזט ארויסלאזן עטליכע בראשורס צו פורים ,די
פורים-פארטי ,דער צוגרייטן און פארנאנדערפירן די
"שלח-מנות" ,די פורים'דיקע פארבריינגען – דאס אלץ
האט מען דאך געמוזט טאן )עס איז ניט געווען אויף ווען
אפצולייגן דאס( – און עס האט גענומען אסאך צייט –
במילא האב איך געמוזט אפשטופן דעם שרייבן.
יעצט וועל איך אייך שרייבן אלץ מיט א סדר – וואס
כ'האב געטאן די לעצטע צייט.
מיר האבן נאכאמאל איבערגעדרוקט דעם עלון
" "Наше духовное оружиеוועגן די ה' מבצעים.
צו פורים האבן מיר איבערגעדרוקט דעם ביכל פון
קה"ת"Полная история праздника Пурим" :
)ברשות פון מל"ח( .נאכדעם האבן מיר מיט גרויס
מאטערניש געפונען א כשר'ע איבערזעצונג פון דער
מגילה אין רוסיש )ווייל די וואס טייץ האט געדרוקט
איז דאכט זיך פון א מיסיאנערישע אויסגאבע .מיר
האבן געזוכט אין אלע גרעסטע ביבליאטעקן אין ניו-
יארק – און ניט געפונען .און גאר צופעליק געפונען בא
א משפחה פון רוסלאנד .מיר האבן עס איבער געמאכט
אויף א נייעם רוסיש און געדרוקט אין א דפוס .לאחר
דעם דרוקן האבן מיר געפונען עטליכע טעותים – וועלכע
מיר וועלן פארריכטן אי"ה דעם קומענדיקן מאל .און אויך
האבן מיר געדרוקט א בראשור וועגן פורים .דער עיקר
מאטעריאל איז איבערגעדרוקט פון אנדערע ספרים –
אבער איך האב דאס צונויפגעשטעלט ,אויסגעלייגט וכו'
וכו') .עטליכע טעג איז מיר אויסגעקומן צו זיצן אין דפוס
)אין מאנהעטן( בשעת מען האט געמאכט די אופזעצונג
און צונויפגעשטעלט די גאנצע בראשור( .מיר האבן אויך
געוואלט דרוקן און שוין איבערגעטייטשט אין רוסיש
עטליכע שיחות און בריוו פון אד"ש בקשר לפורים .נאך
דעם עריכה האבן מיר אריינגעשיקט עס צו אד"ש האט
אד"ש געענטפערט :באם ב' מומחים בכיו"ב – יגיהו
כ"ז כדבעי נכון הנ"ל ,כפשוט .אלא שכדאי לצרף הדינים
בקיצור .מיר האבן געזוכט  2מומחים בכיו"ב און ניט

אור ליום ג' א' דר"ח אדר התוועד כ"ק אד"ש.
 7:05התחיל )בלי הקדמת הניגון( מאמר ד"ה ויקחו
לי תרומה למשך  21דקות .בשיחה השני' שהחלה בשעה
 7:31דיבר אד"ש )ל 21-דקות( אודות יום השלישי
שהוכפל בו כי טוב ,טוב לשמים וטוב לבריות )גם יום
הפורים ,ל"ג בעומר וי"ט כסלו חלו ביום זה( .ודיבר ע"ד
המבצעים ,ושלאו דוקא צריכים הם להיעשות בשם
ליובאוויטש .לאח"ז ניגנו המארש של נאפוליאן .שיחה
השלישית שהתחילה בשעה  7:58היתה שיחה קצרה
לשמונה דקות אודות הנחה של  25אחוז על כל ספרי
קה"ת מר"ח אדר עד אחרי פסח .בניגון שלאח"ז )שניגנו
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תשורה משמחת נישואין  -י"ט שבט תשע"ב
געגנטן פון ניו-יארק און אויך אין ניו-דזשערסי .עס
זיינען געווען ארום  500מענטשן .עס זיינען געקומען פון
טעלעוויזיע ,פון "ניו-יארק טיימס" ,פון "דיילי ניוס")?(
און פון " ) "Новое русское словоא קאפיע פון זייער
ארטיקל שיק איך אייך צו( .עס האט זיך געענדיקט ארום
 4אזייגער.
און ארום  7אזייגער פארנאכט האט מען אנגעהויבן
פאקעווען די שלח-מנות .מען האט געדארפט מאכן
 700שטיק .בעיקר האבן כעארבעט אויף דעם די
מיידלאך פון "בית רבקה" )די רוסישע ,און אויך עטליכע
אמעריקאנער( .אזוי ווי איך בין געווען איינער פון די
אחראים אויף דעם – האב איך געמוזט אכטונג געבן
עס זאל זיין אלץ מסודר ,מסדר זיין אלע אדרעסן וועמען
מען דארף פירן שלח-מנות ,געפינען מענטשן און קאר'ס
)מאשינעס( ,פארנאנדערטיילן יעדערן זייערע שלח-מנות
מיט די אדרעסן ,און ב"ה ,אין משך פון דינסטיק'דיקן טאג
האט מען עס אלץ אויסגעטיילט .איך בין ,פארשטייט זיך,
אויך געפארן טיילן .און  9אזייגער האט זיך אנגעהויבן די
התועדות – זיכער האט איר זי געהערט.
דער רבי איז אריין  9:03אין אוונט ,און האט גלייך
אנגעהויבן מיט א שיחה על ס' ריבוא אותיות לתורה,
תורת אמת ,הקורא למפרע לא יצא ,אורה ושמחה וגו' כן
תהי' לנו .איבערלעבן און מיטנעמען על כל השנה כולה.
השיחה היתה ל 7-דקות .דערנאך האט מען געזונגען א
פרייליכען ניגון – זייער שטארק .השיחה השני' התחילה
בשעה  – 9:18ביאור מה שייך בזמננו הענין ד"אורה"
ו"שמחה" .לאח"ז ניגנו ושמחת בחגיך ל 14-דקות.
בשיחה השלישית ,שהיתה למשך  21דקות ,דיבר הרבי
על ההוראה שיש ללמוד מכל מאורע ,פורים ביום ג' ,טוב
לשמים וטוב לבריות ,בנוגע לאורה זו תורה ושמחה זה
יו"ט – שיהי' גם לשמים וגם לבריות .לאח"ז ניגנו ניגון
שמחה ,ובשעה  10:27התחיל הרבי השיחה הרביעית
על ההוראה שיש ללמוד ממרדכי שאסף תינוקות ולימד
אותם תורה ,שלומדים מזה שהעיקר בזמננו הוא החינוך,
ולא רק הלימוד )מה שאינו יכול לקבל בביתו ,משא"כ
בדורות שלפנינו( .קאלעדזש  -חכמה או שטות  -נותנים
פתק שהוא שלם אם יודע מעט .לאח"ז ניגנו ניגון שמחה
)לכ 8-9-דקות( .בשיחה החמישית דיבר הרבי אודות
הענין ד"ששון" – שמחה וששון – ב' ענינים .הענין דמילה
)באריכות גדולה( ,ו"יקר" אלו תפלין .טנקים נוסעים
בין הגויים ,והגוי רואה איך שהיהודים שעמען זיך ניט
בענין דתיהם .ויראו כל עמי וגו' – ויראו ממך .גמר את
השיחה בשעה  11:32וניגנו ניגון שמחה )ל 10-דקות(,
לאח"ז התחיל שיחה השישית אודות הסיום דהמגילה
– והקשר עם כל המגילה .פרשו מקצת )היו ה' ואח"כ

געפונען – האבן מיר עס דערוויל ניט ארויסגעגעבן – ווייל
עס איז אויך ניט געווען קיין סאך צייט .עס קען זיין אז מיר
וועלן עס נאך ווען ניט איז ארויסגעבן.
איך שיק אייך דא אלע בראשורעס .קוקט ספעציעל
אין דער בראשור פון "פורים" די לעצטע זייט )"– Пурим
 ("...это времяאון די זייט פון די זעקס מבצעים) .אויף
דעם האב איך גע'פטר'ט אסאך צייט(.
די אלע פורים בראשורס מיט א פארטיקע פעקעלע
פון שלח-מנות )די שלח-מנות זיינען געווען אזוי – א
גרויסער פעקל ,וועלכער האט געהאט א קליינינקע
בוטעלע בראנפן 2 ,האמענטאשן ,א גרויסע שאקאלאדקע
און א אפעלסין )תפוז( ,די בראשור "Полная история
 ,"праздника Пуримדי צווייטע בראשור וועגן פורים
און די קארטל וועגן דעם "שלח-מנות" .אין דעם גרויסן
פעקל איז געלעגן א קליינער פעקל –  1האמענטאש,
א קליינע שאקאלאדקע און א מאנדארין .און אויך א
פעקעלע מיט צוויי סענט )אויף צדקה( .דאס אלץ האבן
מיר אריינגעשיקט צו אד"ש .האט אד"ש ארויסגעשיקט
אלע בראשורס )דעם שלח-מנות האט ער דערווייל געלאזן
בא זיך( מיט א ענטפער )דעם ענטפער פונקט ווייס איך
ניט – ווייל איך האב עם נאך ניט איבערגעשריבן – נאר
בערך( :נת' )והמצו"ב( ות"ח ויבש"ט בהבפו"מ .....אזכיר
עה"צ .דאס איז בערך.
דעם לעצטן מוצש"ק איז געווען דער "דינער" מלוה-
מלכה )וואס מען קלייבט געלט( פאר אונזער מוסד
 , .F.R.E.Eאון זונטיק איז געווען די פורים-פארטי.
פרייטיק פאר שבת האט מען אריינגעשיקט צו אד"ש 1
בוטל משקה ,און צוגעשריבן ,אז דאס איז צוליב דעם
"דינער" און "פארטי" .מען האט געמיינט אז אד"ש וועט
עס ארויסגעבן שבת בשעת ההתועדות .נאר שבת האט
אד"ש גארניט ארויסגעגעבן) .ווייזט אויס אז עס זיינען
געווען "פאליטישע" סיבות( .זונטיק אינדערפרי ,בשעת
דער עולם האט זיך געקליבן צו דער פארטי )דעם יאר איז
די פארטי געווען אין "דזשואיש סענטער" אויף איסטערן
פארקוויי – דארטן וואו מען מאכט די חתונות( ,איז
געווען א קבוצה מענטשן וועלכע איז געשטאנען לעבן
אריינגאנג אין  ,770און מיט זיי איז געשטאנען ר' אבא
פליסקין )ער איז דאך פון אונזער מוסד( און גערעדט מיט
זיי אויף רוסיש ,און האט כלל ניט באמערקט ווי אד"ש
איז געקומען צופארן ,איז דורכגעגיינגען פארביי און
האט געהערט ווי זיי ריידן רוסיש .אין א פאר מינוט ארום
האט אד"ש ארויסגעשיקט  2בוטלאך משקה צוליב דער
"פארטי" .די פארטי האט זיך אנגעהויבן  12אזייגער .פון
אינדערפרי זיינען ארויסגעפארן אוטובוסן אין פארשידענע
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רפאל נחמן ועלקא שיחיו דובאוו
ו' – מכאן שגדלה תורה( שזה הי' ענינו )ע"ד אלי' שעלה
בסערה ,משא"כ הבעש"ט( .עסקנות ציבורית )אם זה
בא מיצ"ט – ניסיון ,אם מיצה"ר – המפלגות) ,טובת
הכלל( טובת המפלגה( .השיחה נגמרה בשעה  12:15ואז
ניגנו ניגון שמחה )ל 10-דקות( .בשיחה השביעית דיבר
אודות המעשה כשבא אדנ"ע לריגא – אסיפה אודות
היהודים ברוסי' – הרוגוצובער – אינו יכול להכריח הבבלי
והירושלמי – תורתן משתמרת – ומתברכת .טנקיסטים
– ברשות ההנהלה )כי הזמן אינו שלהם( .השיחה ארכה
חצי שעה .בשעה  12:50צוה לנגן ניגון קודם דא"ח ואמר
מאמר ד"ה וקבל היהודים וגו' .המאמר ארכה  22-3דק'.
בניגון שלאחרי המאמר הכה כף חזק עם הידים .בשיחה
התשיעית דיבר בנוגע לנשי ובנות ישראל ,שמגילת אסתר
נקראת על שם אסתר דוקא .אח"ז הי' המגבית "קופת
רבינו" וניגנו עד בלי די .צוה לנגן אתם שלום .אח"כ צוה
לנגן סלוזשבא נאשא .שיחה שלאח"ז היתה שיחה קצרה
על ה' המבצעים ולכל לראש  -נש"ק .לאח"ז צוה לנגן
האדרת והאמונה .לאח"ז צוה לנגן )האפ קאזאק?( צוה
לנגן ניגון הכנה לד' בבות .ניגון ד' בבות )בבא הרביעית
פ"א( .ניע זשוריצי חלאפצי .התחיל בעצמו לנגן צמאה
לך נפשי .צוה לנגן ופרצת ,מחה כפיים ,עמד על מקומו
ורקד כדקה וחצי כשהוא מעודד עם הידים .אח"ז ישב
ובירך ברכה אחרונה .התחיל בעצמו לנגן כי בשמחה תצאו
ובשעה  2:16יצא מביהכ"נ.

זעלבע מאשינעס און מען ניצט עס אויס אלץ א טנק.
בנוגע דיין צווייטע שאלה ,לאה ,איז בדרך כלל רעדט
אד"ש וועגן טאן און ניט וועגן אויפטאן .ניט אלע וואס טוען
– טוען אויף .מען דארף זיך משתתף זיין און טאן – און
דאס האט אד"ש געמיינט .און עס איז לאו דוקא ווער עס
געפינט זיך דא .אז מ'איז דעם רבינ'ס א טאנקיסט אדער א
טאנקיסטקע אין וועלכן ארט מען זאל זיך ניט געפינען –
וועט מען די ערשטע מקבל זיין פני מ"צ.
צי אד"ש האט געשיקט דולר'ן אין א"י – ווייס איך ניט.
וועגן די טנקיסטן רעדט אד"ש כל הזמן .אויך פורים
האט דאך אד"ש גערעדט שטארק וועגן זיי.
איך וויל אויך צוגעבן א הוספה )אעפ"י אז איך ווייס ניט
צי עס האט א קשר מיט דעם( צו דעם וואס כ'האב אייך
אמאל געשריבן וועגן אלע שארפע שיחות )און מעשיות
וועלכע האבן זיך געטאן( ארום "ליובאוויטשער הויף".
אד"ש האט געזאגט אויף יחידות צו ר' זלמן גורארי'
)-דאכט זיך( ,אז עס איז למעלה א גזירה אויף ליובאוויטש
)ר"ל(.
איך וויל נאך צושרייבן עטליכע ווערטער פון מיר אליין
)דאכט זיך אז איך האב שוין אייך געשריבן( ,אז בשעת
אד"ש האט זיך געשטעלט פארענטפערן "ליובאוויטשער
הויף" – האט מען מרגיש געווען אז עס זיינען דא
פנימיות'דיקע ענינים – ניט נאר דער טומל און ארטיקל
אין צייטונג – עפעס אויסערגעוויינליך צו שטארק האט
ווער ווייס אלע
זיך אד"ש געשטעלט קעגן דעם.
ענינים?
לאבי היקר שיחי'!
בנוגע להערתך אודות ב' מיני מאכלים .גם אד"ש
ביאר בארוכה בהשיחות דפורים ה"שני" ענינים )"אל
עפר תשוב" ו"עלה בסערה השמימה"( .זייער געשמאקע
צוויי שיחות .עוד לא ביררתי אצל הנהלת הישיבה
ה"ענין הפרטי שלי" ,כי בהשיחה הי' משמע ,שכאילו
ההנהלה טרעפט אפ לאיזה ענין שייכת הנשמה הפרטית.
פונדעסטוועגן פארדריסט אביסל ,ווי דו זאגסט "ניט גאר
זיס" .ובכלל איני יודע בעצמי איזוהי דרך הישרה...
ע"ז אסיים
בברכות בכל מילי דמיטב
א גוטן שבת

איצטער ווילן מיר אנהויבן גרייטן בראשור'ס אויף
פסח .מיר ווילן מאכן די הגדה )אויף רוסיש( מיט קלארע
הוראות ווי צו דורכפירן דעם סדר .א בראשור מיט דינים
לפסח .און אפשר נאך עפעס .יעצט האב איך צו דיר,
לאה ,זייער א גרויסער בקשה .איך מוז האבן – באופן
דחוף – אלע בראשורס וועלכע עס זיינע נאר דא וועגן
פסח – הגדה'ס וכו' וכו' .איך וויל זייער אז דו זאלסט עס
מיר תיכף ארויסשיקן צו  1קאפיע פון יעדערע )און צום
ערשטן – דאס וואס דו האסט אין שטוב( מיט דואר אויר
)אויפ'ן חשבון פון אונזער מוסד( אדער אפי' עקספרעס.
איך געדיינק אז בא אונז אין שטוב איז געווען עטליכע
פארשידענע בראשורעס וועגן פסח .און שפעטער אז דו
וועסט קריגן אנדערע – וועסטו מיר יענע אויך ארויסשיקן.
יעצט וועל איך ענטפערן אויף אייערע צוויי לעצטע
בריוו.
בנוגע די טאנק'ן ,וואס כ'האב געשריבן אז אין די
מאשינעס זיינען דא גז ,א בעט וכו' – איז די מאשין אליין
געבויט געווארן ניט צוליב א טאנק אויף מבצעים – נאר
צוליב פארן אויף טיולים .דא אבער האט מען גענומען די
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תשורה משמחת נישואין  -י"ט שבט תשע"ב

לזכות
נחמן שי'

החתן הת' הרב רפאל
הכלה המהוללה מ' עלקא תחי'
דובאוו

Y
נדפס על ידי
משפחתם שיחיו

נישואין דכל אחד ואחת מישראל ) גם איש פרטי(
הוא ענין הקשור עם הנישואין דכנסת ישראל והקב"ה בימות המשיח שלכן
מסיימים וחותמים השבע ברכות דנישואין בענין הגאולה
"מהרה כו‘ ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים וגו'"
)משיחות ש"פ תצא ,י"ד אלול ה‘תנש"א  -מוגה(
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