תשורה
מזכרת משמחת הנישואין של

מנחם מענדל וחיה מושקא
אופנר
ט‘ סיון ה'תשע"ח

ב“ה

פתח דבר
אנו מודים לה‘ על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי בנינו החתן התמים הרב
מנחם מענדל והכלה המהוללה מרת חיה מושקא שיחיו‘
התודה והברכה לכל קרובי המשפחה ,שהואילו לבוא לשמוח איתנו ביום שמחת לבבנו ,ולברך
את החתן והכלה שיחיו ואותנו כולנו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב-לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו  -על יסוד הנהגת כ“ק אדמו“ר
מהוריי“ץ נ“ע בחתונת כ“ק אדמו“ר והרבנית הצדקנית זי“ע  -בתשורה זו.
מטרת התשורה היא לחזק אצלנו את ההתקשרות לאילנא דחיי על ידי לימוד תורתו והליכה
בדרכי החסידות והחסידים.

התשורה כוללת:
א .מכתבים בפרסום ראשון של כ“ק אדמו“ר לסבי החתן והכלה.
ב .חלק מיומן פרטי (חלק ב‘)  -שכתב אבי הכלה הרב ברוך מנחם כהנא שיחי‘  -בשנת הקבוצה
שלו תשמ“ח ,בפרסום ראשון.
ויהי רצון אשר תיכף ומיד ממש נזכה לקיום היעוד ”מהרה ישמע ...קול חתן וקול כלה“ ,בגאולה
האמיתית והשלימה ומלכינו נשיאנו בראשינו.
בברכה

משפחת אופנר
ירושלים

משפחת כהנא
קרית גת

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד

מזכרת משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא אופנר

מכתבים מהרבי לסב החתן (בפרסום ראשון)
הרה“ח יצחק אליהו שי‘ אופנר

במכתב זה ניכר שהחתימה היא בכתב ידו של הרבי.
על אף שנכתב שמו של המזכיר.
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מכתב מהרבי לסב הכלה
הרה“ח חונא חיים הכהן כהנא ז“ל  -ללידת אבי הכלה
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מענות מהרבי לאב הכלה
הרה“ח ברוך מנחם שי‘ כהנא
מענה לאבי הכלה על הגיליון 'בית
חיינו' מס‘  71שכתב בתש"נ
המענה בכתב ידו של המזכיר הריל"ג

’נת' ות"ח ובטח ימשיכו בזה וכל
המפרט ה"ז משובח וכו' אזכיר
עה"צ'

לאחר משך זמן ביקש אבי הכלה ברכה שכתיבת
גיליון 'בית חיינו' לא יפריע לו בלימודיו וכו'
ובמענה על כך

הקיף את המילים 'שלא יפריע'
והוסיף 'ואדרבא  -אזכיר עה"צ'
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יומן פרטי (חלק ב‘)
נכתב ע“י אבי הכלה  -הרה“ח ברוך כהנא
יום שישי ,א' אדר תשמ"ח
הרבי גם היום לא עלה לעמוד ,רק אמר הקדישים.
נודע שהשבת לא יגיע כלל ל  .777האווירה הייתה
כ"כ עצובה מה זאת אומרת שבת בלי הרבי ,זה לא
נדבק .בהיסטורי' של  777לא זכור כזו שבת .אח"כ
הלכתי למבצעים ,כשחזרתי החלטתי שחייבים
להכנס להתפלל עם הרבי .בתחילה כשניגשתי ראיתי
מכניסים רק בעה"ב שלא היו בתפילות ,בחורים
בכלל לא מכניסים .מיד ניגשתי אני ועוד כמה
בחורים ליד החלון ,ושמענו והתפללנו יחד קבלת
שבת ומעריב עם הרבי .בלכה דודי שרו כרגיל
לקראת הסוף הי' מנגינה של חיילי אדוננו וכו' הרבי
עודד חזק .אנו מבחוץ גם הצטרפנו לשירה .כך
נמשכה התפילה ,שמענו את הקדישים טוב ,היות
והסטנדר של הרבי ממש צמוד לקיר שליד החלון,
ואפי' הי' אפשר לראות את הרבי היות והחלון הי'
פתוח חוץ מוילון דק .לאחר התפילה הכריזו על
שלום זכר וכו' ועל התפילה מחר בבוקר .אח"כ חזרתי
ל  777שמח שלפחות התפללנו יחד עם הרבי' ,יגעת
ומצאת' .אח"כ הי' שיעור עם ר' יואל שי' בחובבי
תורה ,בלקו"ש יתרו בענין ה' קולות.
ש"ק פר' תרומה ב' אדר תשמ"ח
קמתי לחסידות .מיד ב  0..7מיהרתי לבית של הרבי,
וישר ניגשתי ליד החלון מבחוץ ,ידעתי שלא יכניסוני
לבפנים ,ופגשתי שם כבר כמה בחורים שמחכים
כמוני לתפילה .לערך בשעה  07.77הרבי ירד למטה
עטור בטלית ,החזן החל ב'וכן שני כתובים' 'ויהי רצון'
והחל לשיר שיבנה ביהמ"ק והרבי החל מעודד
ואנחנו מבחוץ גם שרנו יחד יחסית בקול .אח"כ הרבי
אמר את הקדיש ,לאחמ"כ התברר שהרבי ידע
שעומדים בחוץ ,הרבי הסתכל דרך החלון הפתוח
ושאל את לייבל גרונר האם הם רק מסתכלים 'זיי נאר
קוקן אדער אויכעט דאווענען?' והרבי הסתכל ממש
כאילו מחפש מי נמצא .ולייבל הזיז את הוילון וכולנו
הרכנו את הראש ,ואני ,עד שהצלחתי לקלוט מה
קורה ,מסתמא הרבי הבחין בי ,זה לא הי' הכי נעים...
10

אח"כ הרבי החל בתפילה ,אחרי כמה דקות
שוב הסתכל ,הפנה את מבטו לכיוון שלנו

כאילו מחפש מי שם ,רובם התפללו .אני אמרתי
כמעט עד הודו וחלק מהזמן חשבתי קצת חסידות,
שמענו את הקדישים וכן ראינו דרך הוילון את הרבי
שליט"א .ב"ה שזכינו לראות אותו שוב.
שמענו ג"כ קריאת התורה ,היום עלו לתורה הרבה
חתנים ,זרקו גם (בבית של הרבי) סוכריות וכו' ,וכן
שמענו את ההפטרה ,לא כ"כ ברור כי הי' קצת רעש
בחוץ ,אבל אם הי' איזה חומש היינו מסתדרים ,היו
יותר קרובים שכן שמעו טוב .אח"כ הי' מוסף וכו',
קדישים .לאחרי התפילה הכריז הגבאי פינסון על
המבצעים כרגיל וכן על תפילת מנחה בשעה 0.77
לערך .אח"כ הלכתי להתפלל ב  ,777לפני 0.77
מיהרתי למקום ושוב עמדתי ליד החלון התפללנו
מנחה עם הרבי שליט"א ,שמענו קריה"ת ברור ואת
הקדישים ,אבל במנחה החלון הי' קצת סגור בצורה
שלא יכולנו לראות את הרבי ,בין מנחה למעריב
ניסיתי בתחילה להכנס פנימה חיכינו קהל גדול ליד
הדלת של הבית ,בינתיים התחילו לשיר בני היכלא
ואח"כ עוד ניגונים ,זה הי' משהו יוצא מן הכלל
לראות איך שקהל של עשרות זקנים ומבוגרים
ובחורים מחכים ליד הפתח ומנגנים בדביקות כמו
לפני אמירת מאמר .אח"כ נפתחה הדלת והאחראי
אמר שבחורים בטח שלא יכנסו .מיד חזרתי למקומי
ליד החלון והפעם הרימו את החלון כך שיכולתי
לראות את הרבי פחות או יותר .הרבי ניגש לעמוד
והחל בתפילה והוא רחום וכו' שמענו בבירור את כל
התפילה והתפללנו ג"כ .אח"כ הר' שלמה קונין שי'
עשה הבדלה והרבי חיכה ,אח"כ אמר ללייבל שהוא
יעלה לעשות הבדלה ובינתיים שיכינו את ה"מייק"
שהוא יאמר שיחה .נקודת השיחה היתה שעכשיו זה
זמן שבנוגע לספיקות שיש ,צריך לשאול רבני אנ"ש
דוקא שיש בהם גם נגלה וגם חסידות והאריך בזה.
ואמר שעכשיו זה כמו הסיפור בנוגע לצ"צ ,שאמר לו
מישהו "בא ונחשב חשבונו של עולם" וכשעשה כך
האריך ימים ושנים טובות בנשיאות .ואמר שזה ע"ד
הענין שנפעל אחר המאסר בי"ט כסלו .הזכיר
שהנפטרת אמרה שהספרים ואביה שייכים לחסידים.
דיבר במיוחד על הגאולה ואמר שיחלקו צדקה
שקשורה עם מחצית השקל .הרבי החל בחלוקת
הדולרים ,אנו מיד רצנו לקבל דולר .כשניגשתי ,הרבי
לא אמר שום דבר ,עיניו היו נראות בצורה מיוחדת.
כל א' ששמעתי ,אמר לי שהרבי לא אמר כלום .גם
לר' משה לנדא רק הניד ראשו לשלום ותו לא.
העיניים של הרבי נראו בצורה לא רגילה ,אי אפשר

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
לתאר זאת בכתב ,כאילו מסתכלות על דבר רחוק ידבר ,אך בסוף ,אחרי הקדיש ,הגבאי פינסון הכריז על
שלא פה .בסוף ניגשו כמה מרבני אנ"ש ובראשם הרב שחרית וכ"ק אדמו"ר שליט"א עלה לחדרו כשאחריו
מארלאוו לקבל דולר והוא אמר לרבי שכתוב עולה ריל"ג.
בפרשתנו " ואתה תצווה" ובוודאי הרבי מבין למה
יום שני ד' אדר תשמ"ח
הכוונה [הוא אמר זאת בהמשך למה שהרבי בשיחה
הטיל את התפקיד על הרבנים שיענו על השאלות ב  0000בבוקר מיהרתי לכיוון הבית של הרבי
וכו'] וכשאמר זאת הרבי חייך ואמר שצריך להיות "נר בפרזידנט ,ולאחרי השתדלות מצידי הצלחתי להיכנס
להאיר" אבל לא באופן של "כתית למאור" אלא בטוב לבית .לבשתי מיד את התפילין וחיכינו שהרבי ירד.
הנראה והנגלה ,והרבי ברכם באריכות ימים וכו' .ז"א בשעה  07070כ"ק אד"ש ירד עטור טו"ת וניגש לעמוד.
הרבי השאיר עליהם את התפקיד .בכלל הרבה פרטים התחיל 'וכן שני כתובים וכו" ,היום לא שרו שיבנה
ש א מ ר ה ר ב י ב ש י ח ה ל א ב ר ו ר י ם  ,ו ה ר ב ה פ ה ביהמ"ק .בהתחלה היתה התפילה כרגיל ,הי' בר מצווה
מתפלפלים למה הכוונה .בעיקר בנוגע למה שהרבי שעלה לתורה .אחריו עלה כ"ק אד"ש אח"כ אמר
הביא שפעם א' אמר לצ"צ "בואו ונחשוב חשבונו של קדיש[ .הס"ת מונחים בארון קודש עתיק מאד וקטן
עולם" והצ"צ קיבל זאת ועל אף ההנהגה הזו – האריך שעשוי מבחוץ מתכת ועליו מחובר כמין כתר תורה
ימים בבריאות ובנשיאות והמשיך בהפצת המעיינות עם פעמונים] .אחרי התפילה ,היות ולא אמרו תחנון
כי הי' חתן ,החל הרבי בקול את מזמור התהילים פרק
ועד"ז בענינינו .הרבי קצת סתם ולא פירש.
כ' ,וכן הי' אתמול כידוע התקנה בזה של כ"ק אדמו"ר
יום ראשון ג' אדר תשמ"ח
הריי"צ .אחרי התפילה הרבי עלה למעלה .מנחה הי'
אני מיהרתי לערך אחרי  0077לכיוון הבית של הרבי ,ב .לא הצלחתי להיכנס והתפללתי בחצר .מעריב היה
לא היו שם הרבה אנשים .הכניסו בעיקר בעה"ב .אבל בשעה  ,0007שמעתי את זה ב 777והתפללתי שם.
גם אני נכנסתי ,לבשתי מהר תפילין וחיכינו שהרבי
יום שלישי ה' אדר תשמ"ח
ירד .הרבי שליט"א ירד עטור בטו"ת ,החל "וכן שני
כתובים וכו' ..יהי רצון" ולפתע החל לנגן שיבנה היום לא נכנסתי לתפילות בפנים .שחרית התפללתי
ביהמ"ק ,הקהל הצטרף ,והרבי עודד בידו חזק על ב  777עם המנין של הרבי ששמענו ברמקול .מנחה
הסטענדר .אח"כ החל בתפילה .לאחרי גמר התפילה ומעריב הלכתי לבית של הרבי שליט"א ,והתפללתי
והקדישים ,עלה כ"ק אד"ש לחדרו וחלץ את הטו"ת בחצר על יד החלון הפתוח ,דרכו ראיתי גם את הרבי.
וירד כעבור כ  07דק' לערך לחלוקת דולרים .אני ג"כ
(שמע תי שבעש"ק הרבי קרא לעור ך הע יתו ן
ניגשתי והרבי הביט בי ואמר משהו ,אני חושב
"אלגמיינער זשורנאל" ואמר לו יישר כח על הכתבה,
"הצלחה רבה" ,גם לפני ,היו שהרבי אמר להם בזה
(מיד אחר הפטירה הוא עשה כתבה בעיתון עם
הלשון .לפני היה יהודי א' זקן לא מאנ"ש שהרבי דיבר
תמונות מהלווי' ותמונות של הרבנית) ונתן לו $074
איתו .אח"כ עבר ר' נוימן מחסידי גור – העסקן ,דיבר
ואמר לו שזה גימטרי' 'שמע' ,וזה על השתתפות
עם הרבי והרבי חייך אליו ואמר לו כמה מילים .אח"כ
בהוצאות העיתון).
אמר לרבי שאתמול הי' יארצייט של ה'בית ישראל'
והרבי אמר לו עוד מילה ונתן לו דולר א' ואח"כ עוד א' יום רביעי ו' אדר תשמ"ח
ואמר 'זו השתתפות בנסיעה לקליפורני' .כנראה הוא היום שלשת התפילות התפללתי עם הרבי ב .777היום
מתעסק באיזה ענין .ח"ב הלברשטם הסריט את בבוקר הרבי מסר הודעה דרך המזכירות בזה הלשון0
החלוקה בוידיאו.
'היות שהערב ואחר ז' אדר יומא דמשה רבינו ע"ה
הרבי המשיך לחלק יותר משעה .אח"כ נסע למקווה
ובצהריים נסע לאהל וחזר לביתו לערך ב  .00.7אני
הצלחתי שוב להיכנס לבית של הרבי ,הכניסו היום
את כולם ,אלה שעמדו שם .לאחר  07דק' לערך מאז
שהרבי נכנס [נכנס מאחורי הבית דרך המדרגות
השניות לחדרו] .אח"כ נכנס למנחה ,לא אמרו תחנון
כי הי' חתן .אח"כ הי' מעריב והכינו רמקול שהרבי

(יום ההולדת ויום ההילולא שלו [הערה  00מגילה י"ג
ב']) והשנה היא שנת  ..77מיציאת מצרים ומתן
תורה (ב' אלפים תמ"ח [הערה  02סדר הדורות
במקומו] – .ה' אלפים תשמ"ח) יש לנצל יום זה מיט א
טראסק און א שטורעם לסדר התוועדות בכל מקום
אפשרי וכו'.
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ואח"כ הכריזו זאת בביתו אחר מעריב ושיתקיים
היום ב 777התוועדות רבתי ,ואכן התוועדו ב 777עד
אור הבוקר .אנחנו ג"כ התוועדנו בחובבי תורה עם
הרה"ח שלמה זרחי .אח"כ לערך ב  $077לפנות בוקר
חזרתי ל  777שם ממשיכה ההתוועדות עד לאור
הבוקר ממש.
חמישי ז' אדר תשמ"ח

היום בבוקר בשחרית זכיתי בהגרלה ונכנסתי
לתפילה בביתו של הרבי .לערך ב  02077הרבי נסע
למקווה וב 00.7נסע לאהל.
[בשחרית הרבי עלה שלישי לקרה"ת ,לפני כן היה בר
מצווה .אחרי שהרבי גמר את הקדיש האחרון עלה
לחדרו .לפני שעלה למדרגות בירך כמה שנוסעים
היום' 0פאר געזונטרהייט ,און א פריילכער פורים און
א פריילכער אדר' ועלה לחדרו למעלה] .הרבי חזר
מהאהל לערך אחרי השעה  .0077כשיצא מהמכונית
להיכנס מאחורי הבית ,ראיתיו יוצא עם שקית מנייר
גדולה בידו .אחרי כ  07דק' נכנס לתפילת מנחה
ומעריב ,התפללתי ליד החלון ומיהרתי ל  .777אחרי
מעריב שמענו ב  777שיחה לכבוד ז' אדר – יומא
דמשה רבינו ע"ה .לפני כן הגבאי פינסון שי' הכריז על
התוועדות בקשר לז' אדר ב  .777אח"כ התחיל הרבי
בשיחה .הנקודות היו 0בתחילה הרבי אמר שהגם
שלא נהגו לעשות בחב"ד משהו מיוחד בז' אדר בכ"ז
מכיון שכעת זה  ..77שנה ליצי"מ ומ"ת ,והרבי עשה
את החשבון ש"ז גם לדעות אחרות בחישוב השנים,
אח"כ למד הוראה נפלאה מההלכה הראשונה
בשיעור הרמב"ם היומי שיהודי יכול לעשות ולפעול
ברה"ר וכו' וכן מהשיעור בחומש ואתה תצווה וכו',
אח"כ דיבר על נתינת הצדקה ודיבר על הגאולה
ואמר שמשיח יכול לבוא תיכף ואז יהי' ענין של
מראה באצבעו ואומר זה ,דאס איז נשיא דורנו דער
רבי דער שווער ,און דאס איז משה רבינו און דאס
איז דוד מלכא משיחא וכו' .אח"כ הרבי החל בחלוקת
הדולרים שנמשכה יותר משעה .כל השכונה הגיעו,
אנשים ,נשים וטף .אנחנו רצנו מיד (לשם) מ .777
באמצע כ"ק אד"ש חיפש את הגבאי פינסון שהי'
בחדר הסמוך ונתן לו דולר באמרו 'שההתוועדות
היום תהי' בהוספה למה שהיה אתמול' .החלוקה
נמשכה לתוך הלילה ואכן ב  777היתה התוועדות
גדולה.
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לתמימים היה כינוס "הקהל" גדול בזאל של

"חובבי תורה" דיברו שם רבנים והנהלת הישיבה.
השתתפו תמימים מכל הישיבות.
יום שישי ח' אדר תשמ"ח
התפללתי ב  777באותו זמן שהרבי התפלל ,אח"כ
נסענו למבצעים וחזרנו ככשעה לפני הדלקת נרות.
אחרי המקווה מיהרתי לכיוון ביתו של הרבי שליט"א
[כבר בבוקר נודע שגם השבת ישאר הרבי בביתו].
עמדנו בזמן התפילה על יד החלון של הרבי כדי
לשמוע ולהתפלל יחד עם הרבי ,היות והיום ובשבת
נכנסים רק הבעה"ב .באמצע המזכיר סגר את החלון.
אחרי התפילה הלכנו לשמוע שיעור מפי הרב יואל
שי' כהן בלקו"ש.
ש"ק פר' ואתה תצווה ט' אדר
יום בא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לארצוה"ב .ת"ש -
תשמ"ח .לשחרית ג"כ עמדתי בחוץ ושמעתי את
התפילה .החלון היה פתוח ,לכן היה אפשר לשמוע
את הקדיש .מיד כשהרבי ניגש אל הסטענדר
הסתכלתי פנימה ,וכשהרבי התקרב לסטענדר
הבחנתי שהוא מסתכל עלי דרך הרווח בין החלון
לוילון שהיה פתוח מעט .קריה"ת שמענו היטב ,וכן
חלק מההפטרה שמעתי טוב ,וכן את ברכות ההפטרה
שמעתי טוב ,אמרתי יחד את ההפטרה .אחרי כן
מיהרתי ל 777והחילותי להתפלל.
מנחה גם שמעתי ליד החלון .מעריב ג"כ שמעתי שם
אבל החלון היה סגור .ואח"כ מיהרתי ל  ,777אולי
תהיה שיחה .אבל הרבי מיד לאחר ההבדלה עם
הקהל לא הודיע משהו מיוחד ולכן הבינו שאין
שיחה.
יום ראשון י' אדר התשמ"ח
שחרית לא נכנסתי ,התפללתי ב  777הייתה חלוקת
דולרים ,אחרי התפילה הרבי חלץ בחדרו את התפילין
והחל בחלוקה שנמשכה עד קרוב לאחר  ,02אח"כ
נסע למקווה ובצהריים נסע לאוהל .הרבי חזר
מהאוהל לערך ב  0000ואחרי רבע שעה נכנס
לתפילה ,היה חתן ולא אמרו תחנון ואח"כ היה
מעריב .אחרי כן אמר המזכיר לרבי שליט"א שאפשר
לקדש את הלבנה והרבי יצא למרפסת שם הוכנה
המנורה וכו' והרבי החל בקידוש לבנה ואני גם
אמרתי באותו זמן ובאמצע ירדתי כדי לראות את
הרבי .הרבי אמר קדיש ,ניער את הציציות .הפעם
חיפוש הציציות ארך לערך  2דקות (כי באותו יום

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
הרבי היה באוהל שם הכניס את הציציות {משום לעג התחיל בתפילת מעריב .האווירה הייתה מאד שמחה.
לרש} במכנסיים) אח"כ אחז בשני הפתילים וניערם  .הפורים'דיק היה ניכר על האנשים.
פעמים .ואח"כ אמר א גוטע וואך לכל ד' הרוחות.
אחרי שמו"ע הרבי אמר קדיש והקהל החל בהכנת
שלום עליכם אמר למזכירים .אח"כ חזר לתוך הבית.
המגילות ,וכן הרבי לקח את הנרתיק שבשני קצותיו
הוא סתום בצורה עגולה .בהתחלה הרבי ניסה לפתוח
יום שני יא' אדר התשמ"ח
בצד אחד ,אך זה לא היה הצד הנכון ולכן מיד תפס את
בשחרית שמעתי עד לאחר קריה"ת ליד החלון של
המכסה בצד השני והוציא את המגילה והחל לקפל
הבית .החלון היה פתוח .מנחה ,ונכנסתי פנימה בגלל
אותה לשלוש בצורה של איגרת (אני ממש עמדתי
שהגרלתי .היה חתן ,וכשהרבי ירד הביא שני סידורים,
קרוב בין הראשונים ,כך שראיתי טוב) אח"כ שם את
א' נתן לחתן ואמר לו כמה מילים וניגש לסטענדר
הנרתיק על קצה המגילה ,כדי שלא תתקפל חזרה
והחל בתפילה .כשעלה חזרה לחדרו למעלה ,עמד
וכשהבעל קורא הר' שוסטערמאן החל באמירת
הת' רפאל פורטל שנוסע היום לארץ הקודש והרבי
הברכות הניח את הסידור על המגילה .ושמתי לב
ברכו "פארט געזונטערהייט ,און מ'זאל הערן בשו"ט
שבשעת הברכות הרבי ממלמל ,ושמתי לב שבכל
און א פריילאכ'ן פורים" אתמול יצא מאמר מוגה
ברכה של החזן ,הרבי גם אמר אותה ,ז"א שהרבי אמר
פורים  -תשמ"ח שנאמר בתשד"מ ד"ה בלילה ההוא.
ג"כ את ברכות המגילה .אחרי כן הרבי החל בקריאת
מעריב התפללתי בחוץ ליד החלון הפתוח.
המגילה והרבי גם קרא במגילתו .ואני ג"כ הסתכלתי
יום שלישי יב' אדר התשמ"ח
במגילה של א' מאנ"ש .ראיתי שהרבי אומר את
הברכות ,והחלטתי שגם אני אברך וכך אכן עשיתי.
היום שחרית התפללתי ב  777מנחה ליד החלון
הרש"ג ג"כ הגיע למעריב וקריאת המגילה .שמתי לב
הפתוח ,והצלחתי לראות את הרבי .מעריב ב.777
שבמגילה של הרבי כל עמוד לא נפתח במילה 'המלך'
היום הרבי הודיע לר' י"י העכט שלא תהיה התוועדות כמו שנוהגים להקפיד בזה .כשהזכירו את המן עם
בפורים ולא יתכוננו לשדר ברדיו .ולהר' דובער לוין תואר ,הרבי רקע ברגליו .בפעם הראשונה זה היה
הורה להוציא אגרות קודש ח"א לשלושים וא' לכבוד קצת חזק וברגל שמאל ,במשך הזמן שהקהל היכה.
חגהפ"ס.
בפעמים הבאות היכה חלש ,שהרים את רגלו קצת
מעל הרצפה בצורה שכמעט לא הבחינו בזה .אני
יום רביעי יג' אדר התשמ"ח
עמדתי ממש מהצד כך שראיתי .ופעם עשה ברגל ימין
שחרית התפללתי ב  ,777היום תענית אסתר ,הרבי ופעם בשמאל .כשהבע"ק אמר "אגרת" ,החזיק
עמד חזן וכן אמר סליחות .אחרי שמו"ע הוא התחיל המגילה ביד שמאל וניערה וכן בפעם השנייה .אח"כ
וסיים כל קטע בקול .שמע קולנו אמר במנגינה אמר מיד את הברכות ,שושנת יעקב וכו' .אח"כ גלל
מיוחדת קצת .בסוף ,לפני "אבינו מלכנו" ,החל לשיר המגילה והחזירה לנרתיק.
רחמנא דעני וכן אבינו מלכנו .מנחה היה בשעה .000
בשחרית לא אמר בכלל ’ עננו ‘ .רק במנחה ,על אף לאחמ"כ אמר "ואתה קדוש" קדיש שלם ועלינו .לאחר
גמר הקדיש הגבאי הודיע על שחרית למחרת( .היום
שהיה חזן הייתה שיחה של תענית אסתר  -דברי
כיבושין ,זה היה מאד מעניין ,אח"כ היה חלוקת גם המזכיר חדקוב אמר קדיש אחר הרבי ,יש לו ג"כ
דולרים גם אני עברתי והרבי הסתכל עלי מאד חזק יארצייט) אח"כ הרבי הסתובב לקהל והחל לתת
מבטים על כל אחד ואחד וגם עלי הרבי הסתכל,
אך לא אמר שום דבר.
עמדתי כנ"ל קרוב מאד .לאחר מכן המזכיר ריל"ג אמר
לקריאת המגילה הוחלט שכל 'קבוצה' התשמ"ח משהו לרבי ואז הרבי שוב הסתכל על העומדים
תיכנס חלק בבוקר וחלק בערב .אני הייתי ברשימה מסביב ואמר משהו בשקט (כמדומני "א פריילאכען
של הערב ואכן הגעתי בזמן ונכנסתי מלא שמחה פורים" או "גוט יו"ט") .לרש"ג הרבי אמר זאת בהנדת
וחיכיתי שהרבי יכנס ,ואכן לאחר מספר דקות הרבי הראש ובמאור פנים .וכן עלי הרבי הסתכל ואמר כנ"ל.
ירד ובידו סידור תו"א וכן מגילת אסתר בתוך נרתיק אח"כ עלה לחדרו תוך שמברך את העומדים מסביב.
כסף .הפעם שמו על הסטענדר עוד מדף ארוך יותר יצאתי בשמחה רבה מהבית ועכשיו הרגשתי פורים
כדי שיהיה לרבי נוח יותר בשעת הקריאה ,ואכן הרבי אמיתי ,אח"כ הלכתי לסעוד .היום בשעה 000.7
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מזכרת משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא אופנר
נערכה סעודה חגיגית ופארבריינגען של הקבוצה
והתוועדנו עד מאוחר והאווירה הייתה מאד טובה.
יום חמישי יד' אדר-פורים התשמ"ח
הרבי ירד לשחרית לערך בשעה  ,07077אני ניסיתי גם
עכשיו להיכנס אך ללא הצלחה ,ומיד הלכתי לחלון,
שנמצא ממש ליד כ"ק אדמו"ר שליט"א ולשמחתי
הוא היה פתוח .מיד לבשתי תפילין והתפללתי את כל
התפילה עם הרבי וכן שמעתי קריה"ת ואיך שהרבי
עולה ואח"כ גם את קריאת המגילה.
לאחר התפילה לאחר הקדיש האחרון השליח ר'
שלמה קונין ,אזר אומץ והחל לנגן "ויהי בימי
אחשורוש" והקהל הצטרף ,והרבי החל להניף את ידו
חזק כמה פעמים וגם כשעלה במדרגות ובאמצע
המדרגות הסתכל למטה לעבר קבוצת אנשים והניף
לעברם את ידו .הקהל המשיך לרקוד לאח"ז .סוף סוף
רואים שוב שמחה אצל הרבי ב"ה .הריקודים המשיכו
ואני הזדרזתי להניח ר"ת כדי להספיק להיכנס לרקוד.
בתחילה שומרי הסף " -ועד המסדר" ,לא נתנו לקהל
שבחוץ להיכנס אפי' לרקוד (כי צריך קודם לסדר את
עצמו )...אני התחכמתי והצלחתי להיכנס ורקדתי
בשמחה עצומה ,כל הבית רקד .הייתי בהתרוממות
רוח בלתי רגילה מכך שאני זוכה לרקוד ריקוד חסידי
בביתו של הרבי ,בעוד שהרבי נמצא כאן בחדרו
ושומע! אחר שנגמר הריקודים הלכתי לאכול סעודת
פורים (ארוחת בוקר )...ומיהרתי ל'מבצעים' שנמשכו
עד הלילה בריקודים ומשלוחי מנות ,אמירת לחיים
וכו' בא' החנויות ניסינו לתפוס (בטלפון ע“מ לשמוע)
את תפילת מנחה אך לא הצלחנו ,עד שלבסוף הצלחנו
לתפוס ,ושמענו שתהיה שיחה מיד .שוב ניסינו עד
ששמענו את הרבי מדבר שיחה שנמשכה יותר
משעה! הרבי דיבר על פורים וכו' ,הזכיר הוראה
משיעור החומש וכן מהרמב"ם .לקראת הסוף ,דיבר
על יד המחלקת צדקה וכאן אמר – בקול חנוק מבכי –
ד"כל הפושט יד נותנים לו" וממש היה בכי ,ואמר
שאפילו שהשני לא בערך אליו ולא משנה מי הוא
אלא העיקר זה הנותן וכו' כל זה היה ממש בדמעות
ואני רק שמעתי את זה ,ואמר שיחלק דולרים כרגיל
בכגון דא .דיבר מאוד חריף על הגלות .וע"ז שצחצחו
את הכפתורים ושמשיח צריך להגיע אח"כ חילק
צדקה .אני לא הייתי באיזור בגלל מבצעים .שמעתי
שא' התחפש לענק ע"י שהלך על קביים .ועיטר את
לחייו בזקן ארוך ולבן ולבש מעיל שחור ,כך הסתובב
 14ברחוב בפורים והוא נכנס לבית של הרבי

כשהוא מתכופף וניגש לקבל דולר ,הרבי הסתכל עליו
והרים את ידו כלפי מעלה וחייך ברחבות גדולה .הרבי
גם חייך לילדים שעברו עם תחפושות .חזרתי אחרי
צהריים ממבצעים ומיהרתי לסעוד סעודת פורים
בישיבה[ .דרך אגב הרבי הזכיר בשיחה היום נוסף על
אתמול שיתוועדו גם במוצאי פורים] .מיד מיהרתי
לכיוון הבית של הרבי ,שמעתי שהתפילה תהיה
בשעה שבע .ב"ה הכניסו לתפילת מעריב את כולם.
כשהרבי ירד ,השליח שלמה קונין החל לשיר "ויהי
בימי אחשורוש" ,והרבי באמצע המדרגות סיבב את
ידו להגברת השירה ,הקהל החל לחוש באווירת פורים
וראו שהרבי נמצא במצב של שמחה .לאחר התפילה
שוב הניף את ידו לכיוון שלמה קונין ושרו "ויהי בימי
אחשורוש" ,והרבי המשיך לעודד גם תוך כדי עליה
במדריגות ,והקהל התחיל לרקוד ,אבל לאחר זמן קצר
הפסיקו .בהמשך של ליל שישי נערכה התוועדות
כהוראת הרבי ואנו תלמידי הקבוצה התוועדנו עם ר'
יואל כהן.

יום שישי ט"ו אדר-שושן פורים התשמ"ח
התפללתי ב 777-ואח"כ נסעתי למבצעים .התברר לי
שגם בשבת הרבי ישאר בבית .אחרי הדלקת נרות
מיהרתי לכיוון ביתו של הרבי היות שהרבי נסע לאהל
בצהריים וחזר כחצי שעה לפני הדלקת נרות ומיד
התפללו מנחה .מעריב וקבלת שבת התפללתי ליד
החלון של הבית וכך ראיתי את הרבי ,ירד כל הזמן
גשם ,ונשארנו בחיים העיקר שהתפללנו עם הרבי...
שבת קודש ט"ז אדר – פרשת 'כי תשא' התשמ"ח
לפני השעה עשר ,מיהרתי שוב לבית של הרבי
ונעמדתי ליד החלון ,שמענו את המפטיר של הרבי.
וכך במנחה ומעריב התפללתי ליד החלון .וכל
התפילות שהרבי ירד בשבת ,שלמה קונין החל לנגן
"ויהי בימי אחשורוש" ,הרבי עודד מעט ביחס לימי
הפורים .ובשחרית רוב העליות היו חתנים וזרקו
סוכריות וכו'( .שמעתי שבשבת הראשונה שהרבי
נשאר בבית אמר שיודיעו לחתנים שיכינו את
השקיות מבעוד מועד מכיוון שאסור לטלטל) ,אחרי
מעריב של מוצ"ש ,שלמה קונין עשה הבדלה והרבי
חיכה עד שיגמור ברכה אחרונה ,ואחרי שהגבאי
הכריז על תפילת שחרית הרבי עלה לחדרו.
יום ראשון י"ז אדר התשמ"ח
שחרית התפלתי ב  ,777הרבי חילק דולרים בביתו

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
ואח"כ נסע למקוה ,ונסע בצהריים לאוהל וחזר
לאחרי  . 00.7החלון היה פתוח ב"ה כך שהתפללתי
ביחד עם הרבי מנחה ומעריב ,אמרו תחנון והרבי אמר
שלוש עשרה מידות בקול ,ולאחמ"כ לפני שעלה
במדרגות בירך כמה שנוסעים היום ב"פאר
גזונטערהייט ,און הערן בשרות טובות ,און אכשר'ן
און אפריילכ'ן פסח" ועלה לחדרו.
יום שני י"ח אדר התשמ"ח
הצלחתי באופן של "מים גנובים ימתקו" להיכנס
לבית פנימה .מיד לבשתי תפילין בשמחה ובמהירות
ותפסתי מקום קרוב שאוכל לראות את הרבי שליט"א.
ואכן אחרי כעשר דקות הרבי יורד עטור בטלית
ותפילין וסידורו בידו ומגיע לסטנדר והחל בתפילה,
לפני "הודו" מיישר את התפילין של ראש ב"ברוך
שאמר לקח את הציציות והחזיקם ביד ימין ,אחרי
שמו"ע אפי' שהיה חתן אמר לפני "ויהי בנסוע" אא"א.
הר' יצחק גרונר מאוסטרליה מסר לרבי את הס"ת.
הרבי הסתכל עליו במבט מיוחד ,ושם את הס"ת על
בימת הקריאה .בדרך הרבי עבר עם הס"ת לידי
והצלחתי לגעת בס"ת שהרבי מחזיק ונישקתי אותו כן
עשו עוד כמה שהיו קרובים .היו שני בר מצווה ואח"כ
הרבי עלה ואמר קדיש .היה "מי שברך" ליולדת
שנקרא שם ביתה חי' מושקא ,ב"ה כל פעם בקריה"ת
שומעים כמה שנותנים לבת את השם חי' מושקא ע"ש
הרבנית .אחרי התפילה עלה לחדרו הקדוש .מנחה
ומעריב התפללתי ליד החלון שהיה פתוח ,ולפני
מנחה הרבי נתן סידור לחתן לפני שהגיע לסטענדר.

יום שלישי י"ט אדר התשמ"ח
שחרית התפללתי ב .777מנחה ליד החלון וכן מעריב.
יום רביעי כ' אדר התשמ"ח
הרבי ירד לשחרית כרגיל בשעה עשר .אני התפללתי
בחוץ ליד החלון ,התפילה נשמעה טוב .אחרי כן עלה
לחדרו .מנחה הי' בשלוש ורבע ועמדתי ליד החלון וכן
במעריב .אחרי מעריב הרבי החל באמירת שיחה לרגל
"יום השלושים" מההסתלקות של הרבנית .הרבי דיבר
על המעלה של אמירת קדיש וכו' ואפילו של ילד קטן
שקשור עם מאורע בלתי רצוי וכו' וקישר את הענין
של הקהל ופר' "ויקהל" ,וההוראה מהחומש היומי "לא
יזח החושן" פנימיות הלב עם חיצוניות ועד לדרגה
הכי תחתונה אפוד ,שקשור לאחוריו .וההוראה
מהרמב"ם ודיבר ע"ז שזה שבמשך ה‘שלושים‘ שמעו

להוראות להתייעץ בנוגע לשאלות עם ידידים רופאים
ורבנים ולא שלחו לכאן ,שזה הוסיף במנוחת הנפש
והגוף וכן ימשיכו בכל הזמן ,כי עכשיו זה לפני ביאת
משיח שצריך להיות העניין של "מלאה הארץ דעה
את הוי'" וכדי שיהיו פנויים ויוכלו להתעסק בענינים
יותר נעלים ולכן שלא ישאלו שאלות כ"כ.
יום חמישי כ"א אדר "יום השלושים" התשמ"ח

בשחרית הכניסו רק את השלוחים ,אני התפללתי ליד
החלון .הרבי נסע היום לאוהל ואנו עשינו סיום על
לימוד 'החלצו' שנלמד עד לסיום השלושים של
הרבנית הצדקנית ע"ה .וכן סיימתי את המסכת
משניות שלקחתי וכן מאמר מוגה ושיחה מלקו"ש.
אחר הצהריים התקיים סיום ס"ת של השלוחים
שנכתב ע"י הסופר זירקינד ,לזכות כ"ק אדמו"ר
שליט"א שהשתתפו בו שלוחים מכל קצווי תבל והיום
נערך הסיום ב  .777כתבו אותיות כל השלוחים
שהגיעו ואח"כ היה אמירת 'אתה הראת' ואמירת
קאפיטל כ' אח"כ לערך בשעה  ,0000הרבי הגיע
מהאהל ואחרי רבע שעה ירד לתפילה ,הרבי היה חזן
במנחה וכן במעריב .היה חתן ולא אמרו תחנון .אח"כ
הרבי התחיל באמירת שיחה ,ודיבר על " והחי יתן אל
ליבו" שזה שייך לכל אחד שבזה יש ג' ימים לבכי
ואח"כ שבעה שאסור לבכות וכן שלושים עד שנה,
ודיבר על הקשר לפרשת פרה ומברכים החודש ניסן
ניסי ניסים שזה קשור עם הגאולה ,והקיצו ורננו
שוכני עפר .באמצע אמר שאפשר להאריך אבל
'רחמנות אף דער עולם' אח"כ היתה חלוקת דולרים,
אני גם ניגשתי והרבי הביט בי במבט חודר וכך יצאתי.
יום שישי כ"ב אדר התשמ"ח
התפללתי שחרית ב  777אחרי כן יצאנו למבצעים
וחזרנו כשלושת רבעי השעה לפני הדלקת נרות.
לערך שעה לפני הדלקת נרות ,הרבי הגיע ל 777
וקיבלו את פניו כ  77תמימים ,ושרו מארש נאפוליון
השמחה היתה מעל ומעבר ,כי שלוש שבועות הרבי
לא הגיע ל  . 777הרבי שליט"א יצא מהמכונית לבוש
בסירטוק של משי .הרבי נכנס ,והשלוחים ובראשם
שלמה קונין שי' החלו בניגון של שמח"ת ,והרבי עודד
בידו והשמחה גברה פי כמה עד שהרבי הגיע לסטנדר.
ניגנו בלכה דודי ולקראת הסוף הרבי עודד חזק .הרבי
אמר קדיש דרבנן וכו' גם אחרי התפילה שרו .כשהרבי
יצא איחל 'גוט שבת' לעומדים קרוב כמו בכל שבת
ויצא מלוה בשירה ,לפני כן הגבאי פינסון הכריז
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מזכרת משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא אופנר
בשם כל הקהל שאנו שמחים שהרבי חזר והגיע ל,777
ויהי רצון שיוליכנו קוממיות לארצנו בקרוב ממש,
והרבי שהסתכל עליו כל הזמן ענה אמן ויצא ועלה
לחדרו .הרבי נשאר כל הלילה בחדרו הק' שם גם אכל
(אומרים שבליל שבת הרבי ער כל הלילה וכן בליל
שישי שזה אחד התנאים שעשה איתו הרבי הקודם)
ש"ק פר' ויק"פ שבת מברכים כ"ג אדר התשמ"ח

בשעה  00.7הרבי ירד לזאל למטה עם תהלים גדול,
לאמירת תהלים בציבור .הפעם היה קהל גדול מאד
באמירת תהילים .ושהרבי נכנס שרו ,והרבי עודד
בדרך .הרבי ישב כל משך אמירת התהילים ,ואמר
קדיש בין כל ספר בשעה  070.7החלה תפילת שחרית,
התפילה ארכה כרגיל ,והרבי עלה למפטיר ולפני"כ
אמר עוד קדיש .שמעתי את ההפטרה וכשהחזירו את
הס"ת החלו לשיר השלוחים בראשות השליח שלמה
קונין "שישו ושמחו" .היות והס"ת נתרם ע"י שלוחים
לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א ,והשבת ההזדמנות
הראשונה שהרבי עלה לס"ת זה .השעה  00.7הרבי
ירד לפארברענגען .אני תפסתי מקום טוב באמצע
קרוב מאוד לשולחן של הרבי ,הגם שישבתי לחוץ
ודחוק אבל שמעתי ב"ה וראיתי הכל .הרבי בהתחלה
עשה קידוש והחלו לשיר "אודך ה' אלוקי" אח"כ הרבי
החל בשיחה א' ודיבר על הענין של סיום ס"ת ,ובפרט
של שלוחים שזה פועל איחוד על כל השלוחים מכל
המדינות השייכות של שליחות לס"ת הוא שהתורה
ירדה בשליחות מאיגרא רמה ע"ד השליחות של חוקת
התורה ,והקשר בין שליחות לפרה שפועלים על
החוץ ,ומחוץ לשלושת המחנות מטהרים טומאת מת.
הרבי אמר שיש שלוחים שטוענים שיש להם צער
וקשיים וע"ז הרבי הביא ביאור ממדרש שכתוב
שהטעם ששבט לוי היה המעט מכל השבטים הוא כי
לא עבר את קושי השעבוד .וההוראה היא שדווקא
ע"י צער וקושי נפעל וירבו ויעצמו במאוד מאוד הרבי
אמר את המילה 'מאוד' האחרונה בטון של צעקה
גבוהה מאוד ,וזה הרים אותנו מהמקום .הרבי גם
קישר את הסמיכות של פרשת פרה ופרשת החודש
שמטהרה באים לגאולה האמיתית והשלמה שזה
נפעל ע"י הטהרה של השלוחים .הרבי דיבר על הרש"י
מפרשת כי תשא "לך רד" שרש"י מסביר רד מגדולתך,
ההוראה "והחי יתן אל ליבו" שאפי' מקצת שבעם
שחטאו בעגל ,שזה פעל ירידה במשה ,הגם שהוא לא
הי' שייך לחטא .וכן בנוגע למשה נשיא דורינו ,שמזה
מובן גודל האחריות שיש לכל אחד בישראל
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שע"י החטא שלו הוא פועל ונוגע לאתפשטותא
דמשה נשיא דורנו ולכן צריך להזהיר ביותר מענינים
בלתי רצויים ,וכן הרבי מצא הוראה מהרש"י פחי זהב
וכו' ש"והחי יתן אל ליבו" שנותנים ליהודי מטיל של
זהב אזי צריך לדעת שנתנו לו את זה בשביל שיעשה
מזה מקדש ולא כדי שיהיה מונח על שולחנו כדי
שזוגתו תוכל להתפאר בפני השכנה וכו' ,ולכן צריך
לקחת את החתיכה של זהב ולרקע את זה עד לאופן
של טסין דקין ,ואח"כ לא מסתפקים בזה אלא קוצצין
את זה לחוטי זהב – ביטול במציאות לגמרי ומה
שנשאר שלא יקח לעצמו אלא שישים את זה למשכן
– שישלם לרב ולמלמד ,ולא להסתפק כפי המצטרך
ללבוש אלא באופן של כבוד ותפארת .וכשטוענים
בשביל מה צריך להחפז לתת את זה הרי צריך גם
להנות מזה ,וע"ז הבן החמישי יודע שהביאו את הזהב
בבוקר בבוקר .באמצע דיבר ע"ז שיש לו זהב כפשוטו
ולא רק ניירות בבנק שלא בטוח שיוכל להוציא אותם
וכו' .וכן באמצע אמר כשדיבר על הענין של הפלאת
יש מאין שאנשים לא מעניין אותם והם יכולים ללכת
לישון ואפי' לעשות סדר שלם בהנחת הבגדים .אבל
אם היו חושבים על זה פשוט שלא היו הולכים לישון
וסתם להסתובב במיטה ,לא הי' קם ולובש בגדיו
ומתחיל ללמוד וכן בא' הענינים הרבי אמר שלא
אכפת לו והוא ממשיך לישון ואם פתאום יהי' אור עם
ענני שמיא ,לו זה לא יפריע ,וגם שהענן ירים אותו
פתאום הוא יתעורר וימצא שהוא נמצא ליד ביהמ"ק
שלא מתאים עם חלומותיו וכו' .הפארברענגען היה
מאוד שמח והרבי מחא כפיים ועודד כל פעם בידו
לכל הכיוונים ,הקהל שר מאוד חזק ורוב הניגונים היו
קשורים עם הסיום של הס"ת .לקראת השיחה
האחרונה הרבי דיבר שוב על מעות חיטים .הי' מאמר
כעין שיחה 'זאת חוקת הפרה' בסוף הרבי אמר שאלו
שמבינים שלא אמרו לחיים כדבעי שיאמרו עוד
הפעם לחיים מתוך שמחה ,שמחה שלמעלה ממדידה
והגבלה ,אבל כמובן בהגבלות הידועות כראוי לדרך
חסידות חב"ד .לאחרי שהקהל אמר לחיים אמר כ"ק
אדמו"ר שליט"א שעכשיו יכולים וצריכים לומר ברכה
אחרונה ,ובודאי גם הברכה תהי' מתוך שמחה .הקהל
מיד ניגש לתפילת מנחה והרבי אמר קדישים .אח"כ
הלכו לאכול סעודת שבת .לאחרי צה"כ הרבי ירד
למטה לתפילת מעריב ושוב הי' חזן שלמה קונין עשה
הבדלה ,והרבי חיכה עד שיגמור ברכה אחרונה .הרבי
נסע לביתו ועכשיו הכל הבינו שהרבי ימשיך הכל גם
אחרי השלושים.

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
יום ראשון כ"ד אדר התשמ"ח

ערב פסח י"ד ניסן תשמ"ח

אחר התפילה היתה חלוקת דולרים .אח"כ נסע לאוהל.
בדרך לאוהל נסע להנחת אבן הפינה של בנין בבית
רבקה לע"נ הרבנית ושיקרא על שמה .הרבי אמר
שיזכירו את זה בציון וכן בציון הרבנית ע"ה ומסר
השתתפות  $77דולר ואמר שימסור לגביר שתרם את
הבנין .וחזר לקראת השעה  .7077אני עמדתי ליד
החלון ושמענו מנחה ומעריב והתפללנו .כמובן אחרי
כן חשבנו שיהי' שיחה בגלל שזה אור לכ"ה אדר ,אבל
הרבי לא אמר שום דבר ועלה לחדרו.

לתפילת שחרית הרבי נכנס בשעה  ,0077היה קהל קטן
קרוב ל  27איש גם אני השתתפתי .בסיום התפילה
לפתע הרבי פנה למזכיר הריל"ג ושאל האם יש מישהו
שיש לו סיום מסכת? א' התמימים שנכח במקום אמר
למזכיר שיש לו סיום על מסכת מכות .המזכיר אמר
זאת לרבי הרבי ,הסתכל על הבחור ואמר לו 'זאל זיין
בהצלחה' ומיד החל בשיחה שנמשכה מס' דקות
שבמהלכה הרבי עשה סיום על הש"ס וקישר זאת
לתחילת וסיום הרמב"ם ותחילת התורה וסיומה.

יום שני כ"ה אדר התשמ"ח

כשהרבי עלה לחדרו הק' ,אמר שיכריזו על סוף זמן
אכילת חמץ.

הרבי התפלל שחרית ועלה לקריאת התורה אחרי
התפילה עלה לחדרו וחלץ את תפיליו ,לאחר כעשר
דקות ירד בחזרה והמזכירים היו מופתעים והקהל
שנשאר לא הבינו ,והרבי רמז למזכיר על הסטענדר,
ומיד הכינו הכל לשיחה ,הרבי דיבר ע"ז שהיום הוא יום
הולדתה ,והגם שזה קשור למשפחתו אבל זה שייך
לכאו"א ויצא בתקנה לעשות שטורעם מיום הולדת
ולילדים מסיבה ,ויעשו את כל מנהגי יום הולדת,
ולקראת הסוף דיבר שזה יזרז את הגאולה ,ולפתע
בקול צעקה אמר 'היום אם בקולו תשמעו' .אח"כ היתה
חלוקת דולרים ,אני גם ניגשתי לקבל .הרבי נסע
לאוהל ,ואח"כ היה מנחה וכן מעריב ,לקראת השעה
 7000אחרי מעריב עלה לחדרו.

לאחר מס' דקות ,ירד מהקומה השניה של הבית
המשב"ק ש"ב גאנזבורג ובידו ג' בקבוקי יין קטנים
ואמר שהרבי מסר זאת עבור הסיום .ובידו השניה
החזיק ח"י דולרים ואמר שזאת הרבי מסר עבור
הבחור שעשה את הסיום.
לקראת סיום זמן ביעור חמץ הרבי יצא למרפסת
האחורית של ביתו ושם שרף את החמץ.
פסח תשמ"ח
ליל י"ד ניסן תשמ"ח

עם התקדש היום הרבי נכנס לתפילת שבת ויו"ט
כשמעודד את הקהל חזק ,ובפרט כשהגיע לסטענדר
יום שלישי כ"ו אדר התשמ"ח
הסתובב והחל להניף את ידו למעלה ולמטה ,תנועות
בשחרית הגרלתי בהגרלה ,אבל לא הכניסו אותי משום שהזכירו את שמח"ת ,הקהל שאג "ושמחת בחגיך" וכו'.
מה .אתמול ביום שני כתבנו רוב קבוצה תשמ"ח 'באור
כך החלו ימי חג הפסח בשמחה עצומה .מזמן לא ראינו
לכ"ה אדר התאספנו ,והחלטנו לאור המצב לאחרונה
את הרבי כך .בתפילה הרבי עודד חזק בקטעי השירה.
שהיות ובאנו לכאן לשהות בד' אמות של כ"ק אד"ש
בגמר התפילה הרבי הסתובב לקהל והכריז בקול 'גוט
להתפלל וכו' לכן אנו פונים לכ"ק אד"ש אבינו מעומק
שבת גוט יו"ט' והקהל ענה בקול ,ושוב כ"ק אד"ש חזר
הלב רצוננו לראות את מלכנו – שוב לשכון בתוכנו כאן
והכריז גו"ש גוט יו"ט מיט א שמייכל ,והקהל ענה
באגודת חסידי חב"ד  777ובקשר לכך החלטנו
אחריו וכן בפעם הג' .ולפתע הרבי החל בשיחה (פעם
להקפיד על שמירת הסדרים במיוחד ובפרט בימים
ראשונה שהרבי אומר שיחה לפני ליל הסדר) הקהל
אלו ובעז"ה נכניס דו"ח בב' ניסן באנו על החתום" אני
החל לרוץ קדימה כדי לשמוע ,הרבי חיכה קצת
כתבתי את המכתב וכולם חתמו עליו ומסרנו למזכיר
וכשנרגעו הרוחות החל לומר השיחה ואמר שהיות
שיכניס לרבי ,הרבי נסע לאוהל וזה הוכנס לרבי אח"כ.
וצריך לדאוג שהתינוקות לא ישנו אז נדבר בקצרה.
אחרי שהרבי חזר התפללו מנחה ומעריב כרגיל.
הרבי דיבר על פסח והסביר כמה עניינים ב"מה
נשתנה" .בנוגע לקושיא שבכל הלילות אין אנו
יום רביעי כ"ז אדר התשמ"ח
מטבילין והרי אנו כן מטבילים ,וכאן הרבי הסביר
שחרית התפללתי ב ,777ומנחה ליד החלון של הבית
מטביל זה אותיות ביטול  -והרבי הסביר זאת גם
של הרבי וכן מעריב.
לאופן של בן חמש למקרא  -שכאשר מטבילים
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מזכרת משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא אופנר
משהו זה משום שחסר בדבר המוטבל  -טעם וכו'
שזה מורה על היפך הישות ובכל השנה בטבילתו
אדרבה הוא יכול להרגיש א"ע ש'הוא' מטביל 'הוא'
מתקן ,אבל בפסח הטיבול הוא ענין של ביטול שהרי
הדבר מצד עצמו לא צריך תיקון אלא שהוא יתקן
שזה מורה על ענין של ביטול במציאות האמיתי
כמבואר בחסידות ,והרבי ביאר זה באופן שגם
תינוקות יבינו .דיבר על הקביעות שחל בשבת.
ולאח"ז הסביר את הקושיא האחרונה מסובין ,ענין של
חירות ,ודיבר ע"ז שצריך לעשות הסדר מתוך שמחה
וסיים בענין הגאולה .הרבי שליט"א דיבר בקול רם
מאד .אחרי השיחה יצא כשמעודד השירה 'ושמחת',
אנחנו התמימים הלכנו לחגוג את ליל הסדר בישיבה,
הרבי עשה את הסדר בחדרו בג"ע העליון לבד .אחר
חצות גמרנו את הסדר והלכנו לרקוד קצת ליד חדרו
של הרבי אך הפסקנו לאחר זמן כדי שלא להפריע
לרבי.
ט"ו ניסן יום א' דחהפ"ס תשמ"ח

הרבי ירד לשחרית עם טלית חדשה וגם כיפה חדשה,
שוב עודד חזק מאד כשעלה לבימה שלו {שהוכנה
לכבוד פסח} הימים הטובים חוזרים ב"ה .בתפילה
בקטעי השירה עודד חזק ,הרבי עלה מפטיר בקריה"ת
במוסף היה החזן טלישבסקי שיחי' שבחזרת הש"ץ
של טל ,שר הרבה מנגינות חב"דיות שמחות ,הרבי
עודד מאד חזק כל מנגינה .מנחה היה לערך בשעה
 0077וגם עכשיו עודד חזק בכניסתו.
למעריב הכינו סטענדר נוסף לשיחה כי היו בטוחים
שהרבי ידבר ואכן כשהרבי ירד ,כשהגיע לסטענדר,
הניח עליו הסידור והסתובב לקהל והחל לסובב את
שתי ידיו בחוזקה מספר פעמים ,והקהל החל ממש
לשאוג בכל כוחותיו ,ממש שמחת תורה .החזן הי'
משה טלישבסקי שהרבה בניגונים ,ובפרט בהלל כל
כמה שורות ניגון אחר ,והרבי שוב עודד חזק בידו על
הסטענדער .לאחרי גמר התפילה הרבי התקרב
לסטענדער השני שהוכן ,והחל לומר שרגילים להגיד
גוט יו"ט ,וחייך ואמר שיאמרו הקהל ג' פעמים והרבי
עודד בידו ,והחל ושמחת בחגיך וכו' .הקהל המשיך
בשירה והרבי עודד בידו הק' חזק ,כך זה נמשך כדקה,
אח"כ החל בשיחה בהמשך למדובר אתמול ,בעניין
והגדת לבנך הרבי ביאר בנוגע למה נשתנה שיש
סידורים שכתוב "כאן הבן שואל מה נשתנה" שזה
הולך על שם ב"ן שמבקשת שימשיך לה משם מ"ה.
והרבי האריך את הדיבור בנוגע שה'מה
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נשתנה' של היום זה ספירת העומר ,שזה קשור עם
מאכל בהמה ,שצריך לפעול על הנפש הבהמית שלו,
והרבי ביאר את זה באופן של 'והגדת לבנך' וכן אמר
שהסדר צריך להיות בדיבור וכל המרבה הרי זה
משובח ,ושיעשו את הסדר מיט א טראסק ביז צו
שפאלטן דער גג 'פקע איגרא' ,והרבי ביאר שלא
הכוונה שיהי' אויס גג אלא שהעניין של גג שמעלים
ומסתיר על השמים לא יהי' ,ויראו את השמים ושמי
השמים לא יכלכלוך עד לדרגות הכי נעלות וכ"ז יבוא
במדידה והגבלה .בסיום השיחה דובר על הגאולה
כרגיל ואמר שכמו בנוגע לביהמ"ק אומרים שבנוי
ומשוכלל רק צריך שירד ,כן בנוגע למשיח שהעם
צריך לפעול שיבוא .במנחה כשהרבי ירד מהבימה
למטה עמדו הרב ג'ימי גוראריה ומאיר הארליג והרבי
פנה להארליג ועודד אותו בשירה והוא לא זז ממקומו,
אז הרבי פנה אליו ואמר לו בחיוך 'אז דו וועסט אויס
לערנען פון עם ,וועט איר ביידע אויסקוקן שענר ‘
והמ שיך בדבורו .במשך שתי הימים עליתי לברכת
כהנים במנין כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ט"ז ניסן יום ב דחה"פ יו"ט שני של גליות תשמ"ח
הרבי שליט"א הגיע לתפילה ב ( 07000אתמול הוחלף
השעון לשעון קיץ והכריזו על השעה  07077בשעון
החדש  ,0הרבי שוב הסתובב בבימה ועודד חזק בידו
את השירה .התפילה התנהלה כאתמול ,הרבי שוב
עלה מפטיר .אחרי התפילה יצא כ"ק אד"ש לחדרו.
מנחה הי' בשעה  7000כי הוחלף השעון .מעריב הי'
בצאת היו"ט הכינו רמקול מוסתר בסטענדער
שהועמד לשיחה כך שיהי' אפשר לשמוע את השיחה
ולראות וידיאו בחוץ ולמעלה .אחרי מעריב הרבי
נעמד ליד הסטענדער השני ואמר גוט מועד לקהל ג'
פעמים ,ואמר היות והזמן קשור עם שמחה שצריך
להביא שלמי שמחה ,אז זה הזמן לשיר .והקהל החל
מיד 'ושמחת בחגיך' והרבי עודד זאת חזק .דיבר בנוגע
לזה שזה יום ראשון של חול המועד וקישר זאת
לקריאה של 'קדש לי כל בכור' וההוראה שבכל דבר
הראשית צריך ליתנו להוי'.
יום שני י"ז ניסן א' דחוהמ"פ תשמ"ח

הרבי הגיע לתפילה לערך בשעה  07לפי השעון
החדש ,הרבי שוב עודד חזק בידו כמו כל הימים
(בכלל ,הרבי החל את פסח באופן מאד שמח,
מרגישים שעכשיו מתחיל תקופה חדשה ,ונראה
שעכשיו הרבי נכנס להילוך אחר ממה שהי' קודם .זו
הפעם הראשונה שהרבי אומר כל יום שיחה בפסח.

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
ובכלל ,השמחה נראית ביותר).
שמתי לב שכל לילה בחדרו של הרבי נכבה האור
לערך ב  , 0..7מישהו אמר לי שהוא הסתכל בשעה
 ..27וראה שהאור כבר דלוק ,זאת אומרת שהרבי
בקושי ישן שעתיים )...בכלל זה הרגשה אחרת להיות
ב 777בלילה בידיעה שהרבי נמצא פה.
מנחה הרבי נכנס ועודד חזק בידו כמו אתמול .חילק
צדקה  -זו הפעם הראשונה אחרי הסתלקות הרבנית
ע"ה .מעריב .הרבי הגיע והסתובב לכיוון הקהל והניף
את שתי ידיו להגברת השירה .אחרי התפילה הרבי
החל לומר שהיות וכבר ג"פ הוי חזקה שדיברו ,אז
רגילים לומר כמה מילים ,וחייך ואמר שאומרים
שידברו רק כמה מילים ולבסוף זה מתארך ליותר
מכמה מילים וכך החל בשיחה .התעכב על הוראה
מהקריאה של מחר 'אם כסף תלווה את עמי' .הרבי
הזכיר היות ובתור בן בכור של זה שהיום יום ההולדת
שלו (ר' לוי'ק ע"ה) והרבי אמר שהוא בפרט שמסר
את נפשו על היהדות ועד שסוף חייו היו בגולה ,וגם
עתה גופו הגשמי נמצא בגולה שזה זכות גדולה ,והגם
שזה דברים שלא מביאים לידי שמחה וכו' ,וכמו
שדובר לעשות שטורעם מיום הולדת אז שיעשו ג"כ
היום .ומיד לאחר השיחה קם הגבאי פינסון והכריז
שמיד יתקיים ב  777פארברענגען בקשר עם יום
ההולדת ח"י ניסן .ואכן הביאו בקבוקי יין והתוועדו.
אח"כ היו עוד קבוצות שהתוועדו .חברי הקבוצה ג"כ
ארגנו פארברענגען בא' החדרים.
יום שלישי ח"י ניסן יום הולדת אבי כ"ק אד"ש
והברית מילה של כ"ק אדמו"ר שליט"א
שחרית הרבי נכנס לערך בשעה  ,07שרו את ניגון
ההקפות של ר' לוי"צ .הרבי עודד מאוד חזק גם
כשעלה לבימה .הגבאי הכריז על כינוס צ"ה ביחד עם
הרבי ,היום אחרי מנחה.
בשעה  2.77המוני ילדים וילדות הגיעו ל 777לכינוס
צ"ה .במהלך הכינוס הביאו א' שמציג סיפורים עם
תנועות וכו' הילדים ישבו מרותקים קרוב לחצי שעה.
בשעה  ..00הרבי נכנס ונפנף לילדים בידו לשלום עד
שהגיע למקומו ,בינתיים התזמורת מנגנת ושמחת
וכו' .כשהגיע ליד הסטענדער שם את סידורו
והסתובב לכיוון הילדים וסיבב את שני ידיו מספר
פעמים להגברת השירה .הילדים החלו את 'אשרי'
במנגינה .אחרי התפילה אמרו י"ב פסוקים ,ולאחמ"כ
הרבי דיבר בפניהם שלש שיחות .בשיחה השלישית

אמר שיחלקו צדקה ,אפשר כנגד ג' מצות ואפשר
כנגד ד' כוסות ,אז יותר טוב ד' כוסות שאז יש בזה גם
את הג' מצות וגם זה חידוש לילדים .ושהטנקיסטים
יחלקו למבוגרים ,גם אני קיבלתי מהטנקיסטים ד'
מטבעות .בשיחה הרבי הזכיר שהיום זה יום הולדת
של אביו.
מעריב .הרבי הורה שינגנו שיר שקשור לשמחה וכן
'הוא יכוננה עליון' ושיר שמבטא שה' נמצא בכל
מקום .שרו 'ושמחת' 'ואוהבי שמו ישכנו בה' וכן
'ניעט ניעט' .בשיר האחרון הרבי מחא כפיים חזק
מאד .לאחרי זה הלך לחדרו כשמעודד למספר ילדים
בדרך .מעריב הי' רגיל בשעה  .0.00הרבי נכנס ,הגיע
לבימה שם את סידורו והסתובב ,והניף את שתי ידיו
בכל כוחו ,כמו בשמח"ת ,הקהל הרב שאג בכל
כוחותיו ...הגיעו הרבה פולישער'ס לתפילה ,הם יצאו
בהתפעלות ...אחרי התפילה הרבי דיבר שיחה כרגיל,
הנקודה הייתה בענין של תשובה.

יום רביעי י"ט ניסן תשמ"ח
הרבי הגיע לשחרית לערך בשעה  ,07חילק צדקה
לילדים בדרך .כשהגיע לבימה הסתובב ועודד חזק
בידו את השירה .אחרי התפילה הכריזו כמו אתמול
בנוגע לכינוס הקהל.
מנחה הי' כרגיל בשעה  ..00הרבי חילק צדקה בדרך,
כשהגיע לבימה הסתובב לקהל ובשתי ידיו המריץ
את הקהל .אחרי התפילה הכריזו שוב בנוגע לכינוס
הקהל שיתקיים מיד .כשיצא נופף את ידו לגבאי
פינסון שהכריז.
מיד אח"כ התקיים ההקהל ,עשו מחיצה ב 777למטה,
בחצי א' ישבו אנשים ובחצי השני ישבו נשים ,דיבר
ר' שמואל בוטמן ,ר' דוד רסקין ור' צבי גרינוואלד
שיח' מכפר חב"ד ,שריתק את הקהל באמרותיו.
מעריב ,הרבי נכנס לערך ב  0.00ושוב עודד חזק
בשתי ידיו ,אחרי כן החל בשיחה ואמר שבחול
המועד היסוד של כל יום זה הקריאה בתורה של יום
המחרת ,שבעצם זה שייך כבר מהלילה ,מכיון
שבמעריב קוראים ק"ש שזה גם ענין של תורה.
ובקריאה של מחר מסופר אודות פסח שני שידוע
אמרת כ"ק מו"ח אדמו"ר שמכאן לומדים ש'ניטא קיין
פארפאלן' ,והם קיבלו דווקא ע"י טענת 'למה נגרע'
שמכאן הוראה שצריך לצעוק 'עד מתי' והרבי החל
לומר שיש כאלו שמצד שנמצאים במלכות של
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מזכרת משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא אופנר
חסד לא רוצים לצאת מהגלות ,בטענה שלא חסר להם שביעי של פסח כ"א ניסן תשמ"ח
שום דבר וכן בעניני תורה ומצוות .ובפרט ,בשביל מה
הרבי נכנס לתפילת ערבית עם התקדש החג .כשהגיע
לו להפסיק את העבודה של הפצת המעיינות ,וכן
לסטענדער הניח את הסידור הסתובב לעבר הקהל
בגשמיות לא חסר לו ,כשהוא רוצה להשיג תפילין
והחל במחיאות כפים אדירות השיר הי' "זאל שוין זיין
מהודרות ,מעור של שליל של פרה הוא מיד יכול
די גאולה" הקהל שהי' מלא מפה לפה הי' נראה כצאן
להשיג ,אם לא במדינתנו – יש לו טלפון .וכאן הרבי
המקפץ לפני הרועה ,והרבי המשיך ומחא כפיים
חייך חיוך רחב ,והוא מטלפן שיביאו וישיגו לו והוא
במהירות עצומה ,זה נמשך יותר משתי דקות ,ומיד
משלם להם ע"י הטלפון בו במקום דרך הבנק .אז מה
לאחר מכן הי' תפילת חג .לאחר התפילה ,הרבי
רוצים ממנו ,לא חסר לו שום דבר ,הוא רוצה ללמוד
הסתובב לסטענדער השני שעמד מוכן והחל לומר0
ללא הפרעה והוא טוען שמשיח יבוא הוא לא יודע ,או
לכל לראש יש לפתוח בעניין שהזמן גרמא לברך איש
עני ורוכב על חמור או בענני שמיא .והוא טוען חבל
את רעהו גוט יו"ט והרבי החל לומר ואחריו שאג הקהל
הזמן ,בינתיים אפשר ללמוד ,כך עד שיטען את
ג' פעמים 'גוט יו"ט' ,ואח"כ החל לנגן 'ושמחת בחגיך'.
ה"פעקאלאך" על העננים ואח"כ כשיבוא לא"י יצטרך
הנקודות היו  )0מעלת השמחה בשביעי של פסח,
שוב לפרוק אותם ושם יצטרך להסתדר עם צאן ובקר
וצריכה להיות באופן של רשות ולא באופן של חובה )2
וצריך לשמור על והיו מלכים אומנים וכו' שיעבוד כמו
המשכת שמחה של קדושה צריך להמשיך בדברים
שצריך בשביל מה לו את כל זה ,פה במלכות של חסד
גשמיים  ) .הרבי שאל שתי שאלות בשביל השומעים
לא חסר לו שום דבר ,והוא יושב והוגה בתורה בלי אין
א) בעניין איך יקיימו מצוות שמחת יו"ט לעת"ל לפי
מפריע ,עד שזה מרומז בעניין של גר ואזרח בארץ הוא
ההסבר של חסידות שאז בשביעי של פסח יהי' את
ממש מאזרח הארץ של מלכות של חסד ומה רוצים
הדרגא של אין בו אכילה וכו' ב) בעניין הדרגות
ממנו .אח"כ הרבי דיבר שצריכים לרקוד ולצעוק עד
בקריעת ים סוף לעת"ל .פרטי הדרגות של קריעת ים
מתי הוא בא בטענה שהוא לא שמע על כזו הנהגה
סוף בעבודת האדם .אח"כ הרבי יצא כשהוא מלווה
שצריך לצעוק בבתי הכנסת עד מתי לא מאבא שלו
בשירה ונכנס לחדרו .הלילה היינו ערים כל הלילה.
ולא מאמא שלו ומאיפה אני יודע שהוא לא שמע ,כי
הרב יואל כהן לימד את מאמר המוגה שיצא ד"ה ונחה
גם אני לא שמעתי פון מיין טאטע וכ"ש פון מיין זיידע,
עליו משנת תשי"ד .בבוקר הרבי נכנס לתפילת שחרית
און פון זיך אליין אויך ניט געהערט איידער איך בין
בשעה  07077כשהרבי הגיע לבימה עם הסידור
געקומען אין ארה"ב .אח"כ אמר שמכל הבדיחות וכו'
הסתובב לקהל ועודד חזק בידו ,השיר הי' "זאל שוין
העיקר שיהי' מעשה בפועל שיצעקו עד מתי וירקדו,
זיין די גאולה" ,עודד בידו חזק ,התפילה היתה שמחה.
וכל זה יזרז את הגאולה .אח"כ התחיל בריקודים
מנחה הי' לערך בשעה  .0077רבע שעה לאחרי זה יצאו
שהחלו ב  777ונמשכו למונטגומרי על קינגסטון ,שם
לתהלוכה ,לפתע הרבי יצא (כמו בכל שנה) והחל
באמצע הכביש החלו לרקוד עד שהביאו תזמורת וזה
בשירה ,הפעם הרבי נעמד בפתח של  777ממש והחל
נהפך לשמחת בית השואבה רקדו עד לערך  $לפנות
לעודד בהנפת ידו ומסתכל על כל אחד שיוצא ,זה
בוקר.
מראה נהדר הי' לראות אלפי איש צועדים והרבי כמו
"רועה מעביר צאנו תחת שבטו" ומסתכל על כל אחד
יום חמישי כ' ניסן תשמ"ח
שיוצא .הקהל יצא בשמחה עצומה .עד שאחרון
הרבי נכנס לשחרית בשעה  07077כרגיל ,בדרך חילק
ההולכים יצא הרבי נשאר על מקומו .חלק הלך
צדקה .כשעלה לבימה ליד הסטענדער ,שוב הסתובב
לפלעטבוש .בכלל זה הי' צעדה של קידוש שם שמיים.
לקהל ועודד חזק בידו בתנועות חזקות מאוד ,ברגעים
כל מקום של צומת ,המשטרה שליוותה עצרה את
אלה הקהל ממש יצא ממדידה והגבלה כפשוטו,
התנועה .אני הלכתי לבית הכנסת של יוצאי לבנון.
השירה בקעה רקיעים ומיד שמפסיקה ידו של הרבי
אח"כ חזרנו וזה הי ‘ שעה לערך אחרי שהסתיים
שליט"א להתרומם בין רגע הכל חוזר לקדמותו .מנחה
התפילה והשיחה ב .777כשהגענו ,הקהל שחזר חיכה
הי' למטה בשעה  .000הרבי ירד ,ושוב הסתובב לעודד
שהרבי ייצא לעודד את החוזרים ,כשהרוב חזרו זה הי'
הקהל והפעם חזק בשתי ידיו .מנחה הי' כרגיל.
לערך בשעה  07077הקהל החל לשיר ניגון של 'זאל
שוין זיין די גאולה' הקהל שחיכה נמדד בכמה מאות
לפחות .אחרי מספר דקות של שירה הרבי יצא ,ועמד
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ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
ממש בתחילת המדרגות של הפתח של  ,777והחל
בתנועות נמרצות בידו לעודד את השירה 'זאל שוין
זיין די גאולה' והקהל שעמד בחוץ חלק בפירמידות
וחלק מסביב לגדר של החצר שאג בכל כוחותיו 'זאל
שוין זיין די גאולה' והרבי במחיאות כפיים נמרצות
מאוד ,כך זה נמשך מספר דקות .אח"כ חזר לחדרו
והקהל החל בריקודים שנמשכו זמן מה ,אח"כ הלכו
לאכול סעודת יו"ט .שמעתי שהרבי נכנס לתפילת
ערבית של חג ,הסתובב ועודד בצורה בלתי רגילה
חזק בשתי ידיו את שירת 'זאל שוין זיין די גאולה'.
אח"כ לפני השיחה הרבי הכריז ג' פעמים 'גוט שבת
וגוט יום טוב' .והחל בניגון 'ושמחת' .בשיחה דיבר
הרבה על ביאת משיח וכן קישר זאת עם השיעורים
וכו'.
אחרון של פסח כ"ב ניסן תשמ"ח
בבוקר הרבי הגיע לתפילה ,ושוב כשהגיע לסטענדר
החל מסתובב לקהל ומניף את שתי ידיו חזק מאוד,
השיר הי' 'זאל שוין זיין די גאולה" והקהל כולו מצפה
ומבקש בכל כוחו זאל שוין די גאולה ...וכך החלה
התפילה ,לאחרי התפילה הקהל הלך לאכול סעודת
שבת ,הכריזו על מנחה לערך בשעה  .0077התוועדות
אחרון של פסח החלה סמוך לשקיעה .במנחה הרבי
ירד למטה .חלק מהקהל התיישב לסעודת משיח,
ואני ב"ה התיישבתי במקום שלי מול הרבי ,כי ישבתי
על "באקס" וכך חיכינו לבואו של כ"ק אד"ש .הרבי
הגיע למנחה ,שוב הסתובב לכיוון הקהל ועודד חזק
מאוד בהנפת שתי ידיו ,אצל כולם היה מונח
בפשיטות שבהתוועדות זו אחרון של פסח ובסעודת
משיח זו משיח מגיע ,כך חשו באווירה של ,777
בינתיים הקהל מתיישב עם המצות והיין ונוטלים
ידיים ,אחרי מנחה הרבי חזר לחדרו וברבע ל 0077
הגיע עם הסידור ,שרו "זאל שוין זיין די גאולה" .הר'
יוניק המשמש הביא ב' מצות עטופות בנייר וכן
בקבוק מלא מים ויין לרבי שליט"א .הרבי נטל ידיו
הק' עם מטלית כמובן ,לתוך קערה שהביאו ,ובצע
את המצה  -הי' לי חלק גדול בעשיית מצה זו ,ברירת
החיטים וכו' ובאפייה עצמה .הרבי התיישב והחלו
לשיר .בשיחה הראשונה דיבר שעכשיו זה קשור עם
סעודת משיח וכל העניינים שבתוכה קשורים עם
משיח ,ובפרט שכלו כל הקיצין ,ובניסן נגאלו ובניסן
עתידין להיגאל ,והזמן הכי מסוגל זה אחרון של פסח,
ובזה גופא סעודת משיח .והרבי חילק בין סעודת
מלוה מלכה במוצאי שבת שגם לזה קוראים סעודת
מלכא משיחא .וביאר החילוק בין משיח לדוד "קיסר

ופלגי קיסר"  -זה יצא מוגה אח"כ .בשיחה הראשונה
הרבי ביאר את מעלת סעודת משיח .אח"כ הי' ניגון
שמח והרבי עודד חזק בידו .בשיחה השניה ביאר
מעלת קביעות סעודת משיח בשנה זו ביום השבת
שממנה נכנסים לסעודת מלכא משיחא במוצש"ק,
ההכנה לחידושו של משיח בעולם לפעול בעניין 7
מצוות בני נח .בשיחה השלישית הסביר את אחרון
של פסח וסעודת משיח ,וכל זה בשנת הקהל
ותשמ"ח ,שכתוב שבמוצאי שביעית זה זמן מסוגל
שבן דוד בא ובפרט שזו שנת תשמ"ח ובזה גופא זה
מה שכבר אלף שנה מחכים לשנת תשמ"ח ,מלפני
אלף שנה לא היתה כזו שנה .ואומרים שהגיע זמן
הקץ ועדיין לא בא ,ומזה מובן גודל העילוי והחביבות
דשנה זו דסעודת משיח שלזה חיכו אלף שנה .ומובן
עד כמה צריך לרקוד ולשמוח ולשיר עד מתי .ובפרט
במקום שמגדלים בו תורה ובד' אמותיו של כ"ק מו"ח
אדמו"ר נשיא דורנו שתבע ותובע לקרב את הגאולה.
ופשוט שאם כל הנ"ל נשאר במחשבה ודיבור זה לא
הכוונה ואפי' באופן של שירה ,לא לזה התכוון כ"ק
מו"ח אדמו"ר וכן הנשיאים שלפניו .ולא עוד ,אלא
שאין זו כוונתו האמיתית של כאו"א ...אלא שהוא
מתעצל וכו' מפני סיבה שונה ומשונה ולכן "איש את
רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" לשיר לשמוח
ולרקוד באופן הראוי לשמחה על דבר חביב שבא
לאחרי אלף שנה ,והרבי הפסיק ומסתכל על הקהל
וחיכה מספר שניות – ברגע הראשון אף אחד לא
התחיל הרבי חייך והניד את ראשו תוך שתופס את
כובעו ומחזקו על ראשו .הקהל החל ביחד בתחילה
בצעקות עד מתי בכל כוחותיו והרבי מסתכל לכל
הכיוונים וגם אומר  -ראיתי ממש איך שהרבי מבטא
זאת בשפתיו ' -עד מתי' .אחרי מספר דקות החלו
לשיר את הניגון והקהל מנסה לשיר באופן של אלף
שנה ...א' קם ושר ומחא כפיים והשני אחריו עד שרוב
הקהל חוץ מהזקנים ,כולם עמדו ושרו בכול
כוחותיהם .הרגשנו שעכשיו זה הרגעים האחרונים
ממש .משיח מגיע .....הרבי עוד מעט מתגלה ...אחרי
כמה דקות הרבי קם ונעמד והחל למחוא כפיים בכול
כוחותיו ,הפנים של הרבי נהיו אדומות .וגם הזקנים
שעד עכשיו "ישנו" קמו ,וכל הקהל שכבר שר כעשר
דקות הגביר את השירה פי כמה .הקירות של  777ג"כ
זעקו עד מתי .והרבי רוקד על מקומו ומוחא כפיים
ואומר עד מתי ומסתובב לכל הכיוונים ,ומוחא כפים
בכל הכוחות ,אני יצאתי לגמרי מההגבלות הרגשתי
שזהו זה .עוד מעט אנו על העננים ...אז ביקשנו
משיח באמת .כך זה נמשך ולא נפסק והרבי 21
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מעודד יותר חזק ,ומידי פעם הרבי מגביר את
מחיאות הכפיים .כך זה נמשך קרוב לעשר דקות.
אח"כ הרבי הפסיק והתיישב על מקומו .הקהל
המשיך עוד קצת עוד מספר דקות ואז הרבי דיבר על
המעלה שזה קשור עם פרשת שמיני .והשנה קוראים
זאת שמונה פעמים ומזה מובן כמה המעלה של שנה
זו כידוע פתגם חסידי פולין "שמונה ,שמיני שמינה".
שאז השנה כולה היא שמינה .אח"כ הקהל ניגן
"אידאלאך שרייט עד מתי" והרבי הסתכל כל הזמן
לעבר הקהל ועודד בידו מידי פעם .וגם שר בפיו וראו
ממש איך שהרבי שר עם הקהל "עד מתי" .בשיחה
החמישית הרבי דיבר על עניין אכילת מצה שרוי'
באחרון של פסח וכן דיבר על ההנהגה שע"י כ"ק
אדנ"ע לשתות ד' כוסות לתלמידי התמימים והרבי
הקודם פעל שזה יהיה לכולם ,אנשים נשים וטף,
הולך ומתפשט .אז שגם עכשיו יתנו ד' כוסות
לתלמידי הישיבה ע"י באי כוח מההנהלה ויעשו
בזריזות .הרבי הורה לדוד רסקין והוא לא ידע
בהתחלה מה לעשות עד שהבין והחל לחלק ד' כוסות
יין ,הוא חילק קצת .בינתיים שרו עוד ניגון שמח
והרבי עודד חזק בידו .אנחנו חשבנו אולי יש עוד
סיכויים שמשיח יבוא היום .אח"כ היתה שיחה ושוב
הרבי דיבר על העניין של השתתפות בכינוס תורה
בעניין יום ההולדת וזה יצא במוגה .אח"כ הרבי אמר
שצריך לקבל החלטות טובות א) בעניין חינוך הכשר
לילדי ישראל ובפרט בקיץ ב) בירור המידות בקשר
לספירת העומר .אח"כ בסיום השיחה ציווה שיכריזו
על סיום שתית ד' כוסות .באמצע ,בין השיחות ,הרבי
רמז למספר ילדים עם ארבע אצבעותיו שיסיימו את
שתיית הד' כוסות .אח"כ הי' מאמר "והניף ידו על
הנהר" ,אחרי המאמר ציווה לנגן ניגון הכנה .ניגון
לאדה"ז (שרו הבבא הד' פעם אחת) אח"כ ציווה
להכריז על כינוס תורה והר' דוד רסקין הכריז .לאחרי
זה הרבי בירך ברכת המזון ביחד עם הקהל ,והרבי
זימן כשאמר ברשות מרנן וכו' ,ונעצר לכמה שניות
ואמר משהו בשקט והמשיך שאכלנו משלו (אומרים
שהרבי מזכיר את הרביים שנמצאים אתנו יחד
בפארברענגען) סיים כל קטע בקול .אח"כ התפלל
מעריב .הרבי עשה הבדלה ואח"כ היתה חלוקת כוס
של ברכה ,הרבי בירך הרבה אנשים והרבה רבנים
שלוחים ואנשים מכל הגוונים ,היו כאלו שהרבי נתן
להם בקבוק יין .היו כאלה חכמים שניסו לקחת או
ביקשו סתם והרבי נתן ,היו כאלה שהרבי נתן להם
מיד והיו שביקשו ע"י המזכיר בשביל בתי
22

חב"ד .משלחת חסידי גור הגיעה והרבי דיבר איתם.
היו כמה ספרדים שנישקו לרבי את היד .הי' אחד
שכשראיתי מה שעשה נבהלתי ,כשהוא ניגש דבר
ראשון הושיט את ידו ותפס בקצה זקנו הק' של הרבי
והרבי לא הגיב במיוחד (אולי בעיירה שלו עושים כך
לרב ,אבל לכאורה זה חוצפה) .המזכיר ,עד שנזכר,
ההוא עשה את מה שעשה והמשיך הלאה אחרי
שקיבל לחיים .הרבי חייך להרבה ילדים ,היו כאלה
שניגשו עם שתי כוסות כנראה א' למשפחה .בינתיים
התמימים ואנ"ש שרים את רוב ניגוני חב"ד השמחים
ומידי פעם הרבי מעודד בידו .וכשהחלו לשיר "הרבי
שליט"א אין כמוך בעולם" הרבי החל לעודד
וכשהגיעו לקטע "נתגבר על העולם" במילה 'עולם'
הניף את ידו חזק מאוד והקהל שאג .כך מספר
פעמים ,והרבי מנופף את ידו בתנועות חזקות לכל
הצדדים וכמו מלמעלה למטה ומלמטה למעלה.
אחרי שעה וחצי של חלוקה הגיע הרוסי החזן הוא
וילדיו והחל ”אחד מי יודע“ ברוסית והרבי עודד אותו
מאוד חזק .וכן בשיר ניעט ניעט ניקאווא והוא החל
לשרוק חזק והרבי עודד אותו וכן "כאטש מי כודי"
ועוד מספר שירים .אח"כ שוב שרו הרבי שליט"א
ושוב הרבי עודד חזק ,בעיקר שהגיעו לקטע ”נתגבר
על העולם “ .פעם אחת כשאמרו 'הרבי שליט"א' -
הרבי הניף את ידו .במשך קרוב לארבע שעות נערכה
החלוקה אח"כ הרבי אמר ויתן לך ונתן למאיר
הארליג בקבוק והחל לשיר כי בשמחה תצאו וכו'.
ועלה לחדרו לכמה דקות ואח"כ נסע לביתו .תמו
שמונת – תשעת ימי הפסח בשנת תשמ"ח ואת זה
נמשיך לכל השנה כולה.
יום ראשון כ"ג ניסן תשמ"ח
הרבי התפלל בביתו בשעה  07שחרית ,אח"כ היתה
חלוקת דולרים שנמשכה זמן רב .אח"כ נסע למקווה
ובצהריים נסע לאוהל ,בדרך המכונית נעצרה ליד
 777והריל"ג מיהר לחדר של הרבי להביא את
המשקפיים עבור הרבי .הרבי נשאר במכוניתו ואח"כ
המשיך לאוהל ,הרבי חזר מהאוהל לערך בין 00.7
ל 0077והתפללו מנחה ומעריב בבית ,אני עמדתי ליד
החלון.
יום שני כ"ד ניסן תשמ"ח
שחרית היה רגיל ומנחה .נכנסתי לתפילה ,בעצם
כולם מי שהי' שם נכנס .בשעה  0077היתה יחידות
ב ,777היחידות הראשונה מאז ההסתלקות .בהתחלה

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
היתה יחידות כללית אנו צפינו בוידיאו ,הרבי דיבר
הרבה בעניין זה שהכניסו דו"חות כלליים על
הפעולות הטובות ושיוסיפו מכאן ולהבא .אחרי
היחידות הרבי נכנס למעריב לזאל הקטן ועמד חזן
במקום של החזן ולא במקומו בצד ,אני גם הייתי
בתפילה הזו .אח"כ הרבי נסע לביתו כשמלווה
בשירה.
יום שלישי כ"ה ניסן תשמ"ח
נכנסתי (לבית) לשחרית שמתי לב לכך שהרבי
מתפלל בנתיים עם הטלית החדשה ,ודרך אגב -
בטלית זו שנקנתה לכבוד הפסח השתא הוא השאיר
את הפעמונים שבצידי הטלית לא כמו בטלית הישנה
שהוריד את הפעמונים ,וכן הרבי המשיך לומר
והמרחם במודים כמו בשבת ויו"ט מנחה היה בשלוש
ורבע ,הייתי בחלון.
יום רביעי כ"ו ניסן תשמ"ח
היו תפילות כרגיל.
יום חמישי כ"ז ניסן תשמ"ח
שחרית הי' כרגיל ,אח"כ הרבי נסע לאוהל .נכנסתי
לתפילות מנחה ומעריב.
יום שישי כ"ח ניסן תשמ"ח
התפללתי ליד החלון ,הרבי נסע היום לאוהל וחזר
לפני שבת ,והתפללו מנחה בביתו .מיד הרבי הגיע
ל  777כשנכנס לתפילה הסתובב לקהל ועודד חזק
בידו ,הרבי נשאר ב 777כל הזמן.
ש"'ק פר' "שמיני" שבת מברכים כ"ט ניסן תשמ"ח
הרבי נכנס בשעה  ,00.7בדרך ליד הארון קודש הי'
מונח "בראשור" על ספר ,הרבי רצה להוריד זאת ואז
אחד מיהר להוריד ,הרבי המשיך לסטענדער
והתיישב לאמירת תהילים .באמצע לפני הקדיש
הראשון הרבי שם לב שהדף של הקדיש שהרבי אומר
בו את הקדישים נשאר בחדר .אז הרבי קם וניגש
לסטענדער שמיועד עבור הרש"ג עליו היו שני
סידורים תהילת ה' .הרבי בתחילה תפס באחד ואח"כ
עזב אותו ולקח את השני ,ובזה אמר את הקדישים.
אח"כ כבר דאגו לקחת את הסידורים ,גם את השני
שהרבי נגע .אח"כ הרבי נכנס לתפילה ושוב עודד
חזק כמו אתמול .בשעה  00.7הרבי ירד
לפארברענגען .בשיחה הראשונה הרבי דיבר על

מעלתה של השבת ולכן אפשר שההתוועדות תהיה
באופן של לעבעדיק שבלעבעדיק ואפשר שיהי'
באופן של "פארשלופניש" בסיום שיחה החלו בשירה
"זאל שוין זיין די גאולה" ולפתע כ"ק אד"ש נעמד
מלוא קומתו ורוקד ומוחא כפיים במשך זמן כשלוש
דקות בשמחה עצומה.
תמוז תשמ"ח

יום ראשון י"ח תמוז תשמ"ח
הרבי ירד לתפילה בבית בשעה  07077לערך .בחזרת
הש"ץ שמענו ב"עננו" של תענית ציבור ,הרבי דילג
קטע .בתחילה אחרי "אל תפן אל רשענו" דילג ואמר
"אל תתעלם מתחינתנו" במקום להמשיך "ואל תסתר
פניך ממנו" ואח"כ חזר על זה בשקט .והמשיך שוב
ושוב ,חזר וחיכה קצת ,וכשגמר את הברכה העונה
וכו' בעת צרה ,התחיל רפאנו ונעצר .ואח"כ שוב
התחיל .אחרי שמו"ע החל בתחנון ,ואמירת סליחות,
מיד התחיל אלוקינו וכו' והתחיל את הפזמון ,דילג
מיד מה שכתוב לומר א-ל ארך אפיים ,וכן כשאמר
את הפזמון במקום להתחיל א -ל מלך התחיל את
הפזמון" .אלוקינו" וכו' אמר בבכי .ואחרי מספר
שניות חזר שוב לא -ל מלך ,וחזר כפי הסדר .בפיזמון
"שעה נאסר" אמר קטע קטע ,לקראת סוף הקטע זה
הי' קצת במנגינה וכן שמע קולנו הי' במנגינה .התחיל
רחמנא דעניי במנגינה ,הקהל הצטרף .וכן שרו אבינו
מלכנו .אח"כ היתה חלוקת דולרים ,מנחה הי' בשעה
 00000ועלה למפטיר .בפסוק "תחת הנעצוץ וכו'"
התחיל הנה הנעצוץ .מעריב הי' בשעה  0077אני
התפללתי בחלון.
יום שני י"ט תמוז תשמ"ח
שחרית .הרבי נסע לאוהל במקום אתמול .היום זה
תאריך הברית מילה של הרבי הריי"צ ,הרבי חזר קצת
לפני  07077אחרי מספר דקות ירד למנחה ומעריב.
הייתי בתפילה בפנים ובירך נוסעים "פאר
גזונטערהייט און מ'זאל הערן בשו"ט"
יום רביעי כ"א תמוז תשמ"ח

הייתי במנחה וכן במעריב ,היום התחילו להכניס את
כולם מחמת שאין קהל גדול בתקופה זו.
יום חמישי כ"ב תמוז תשמ"ח
הייתי בשחרית ושמתי לב שהרבי מידי פעם ממשמש
ומכוון את התפילין שבראש ,וכל פעם לפני 23

מזכרת משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא אופנר
שמו"ע הרבי מכוון את התפילין ,ובברוך שאמר
מחזיק ומנשק את שתי הציציות הקדמיות ביד ימין.
מנחה ומעריב לא הספקתי ,עמדתי ליד החלון.
יום שישי כ"ג תמוז תשמ"ח
התפללתי שחרית עם הרבי בבית .הלכתי למבצעים.
ליל שבת קודש 0הרבי נכנס .ולפני שהגיע
לסטענדער עודד חזק בידו הק' לכיוון הקהל.
ש"ק פר' "פנחס" כ"ד תמוז תשמ"ח
ברבע לתשע בבוקר נכנס הרבי לאמירת תהילים ,עם
הספר תהילים ,עודד קצת שירה ,והתיישב במקומו.
כשהחזן סיים ,הרבי אמר קדיש .אבל לעצמו הוא לא
סיים ועלה לחדרו .ירד לתפילה ב  07007מאוחר
יחסית .התפילה הסתיימה .והרבי ירד לפארברענגען,
הרבי דיבר על העניין של ג' שבועות ,שזה נקרא כך
מצד הטוב עם מספר ג' אוריין תליתאי וכו' .וזה
התפקיד לגלות את הטוב שבבין המצרים .וזה קשור
עם הפעולה בכל העולם .כמו העניין של החורבן
ושבירת הלוחות שהי' קשור לכל העולם ,ולכל יהודי
יש את הקופסא והמפתח וצריך רק לפתוח ולהוציא
את העניינים הטובים .רש"י הראשון מפנחס שנטל
את הרומח .ההוראה שכ"א צריך ליטול רומח
וכשרואה שביהדות מעורב גוי'שקייט ,בהמשך הרבי
דיבר על שנת הילד והילדה וכן על לימוד בית
הבחירה .פרקי אבות .הוי מתלמידו של אהרן וכו'
מקרבן לתורה .הערות בזוהר 0כהן – מוחא ,לוי – ליבא,
גופא – ישראל וביאר זאת וההוראה .ר"ת כלי .רמב"ם.
אחרי חלוקת משקה החל ב"והריקותי לכם ברכה"
ועודד חזק מאוד בידו לכל הכיוונים מספר דקות.
אחרי"ז ניגנו שיבנה ביהמ"ק ,ולאחמ"כ נייעט נייעט
ניקאווא .אח"כ שוב דיבר שיתעסקו באופן מיוחד
בחינוך וכו' ובכל המבצעים וילמדו הלכות בית
הבחירה .אח"כ אמר ברכה אחרונה ,התפללו מנחה.
אחרי התפילה כ"ק אד"ש התיישב ללמוד פרקי אבות
ואח"כ יצא כשמלווה בשירה .מעריב הרבי ירד למטה
בצאת השבת .אחרי ברכה אחרונה של המבדיל יצא
ואחרי כמה דקות נסע לביתו.
יום ראשון כ"ה תמוז תשמ"ח
בתפילה נכנסו רק אורחים וכו' ואח"כ היתה חלוקת
דולרים .אני ניגשתי היום והרבי הביט בי ואמר ברכה
והצלחה .הרבי נסע לאוהל וחזר לערך בשעה 00.7
 24ונכנסו כולם גם אני .אמרו תחנון במנחה.

התפילות היו כרגיל .בא' הקדישים הפסיק באמצע
לכמה שניות והמשיך .עלה לחדרו.
יום שני כ"ו תמוז תשמ"ח
נכנסתי לג' התפילות ,שחרית מנחה ומעריב .במעריב
היום לפני ח"ק של ברכו החל לומר ה' צבאות עמנו
ג"פ עד סוף ה' הושיעה .משא"כ בשאר הימים מתחיל
מה' הושיעה האחרון.
יום שלישי כ"ז תמוז תשמ"ח
נכנסתי לג' תפילות ,הי' כרגיל .בירך נוסעים ב"פאר
גזונטערהייט און מ'זאל הערן בשו"ט" וכן אתמול.
יום רביעי כ"ח תמוז תשמ"ח
נכנסתי לכל הג' תפילות .היום התחלתי להחתים את
התמימים על מכתב לכ"ק אדמו"ר "שאנו התמימים
מקבלים ע"ע ללמוד מידי שבוע את המאמר הראשון
בלקו"ת (החסידישע פרשה) וזאת גם בקשר לזה
שבב' שבתות האחרונות הרבי שליט"א לא אמר
מאמר ,אנו מבקשים שנזכה לשמוע שוב מאמרים
ויהי רצון שנזכה לקיום היעוד תורה חדשה וכו'"
הצלחתי עד יום שישי להחתים יותר מ  07תמימים
מהקבוצה ו  777ומסרתי את זה לריל"ג ביום שישי
בבוקר.
יום חמישי כ"ט תמוז תשמ"ח
בתפילת שחרית הייתי בפנים בקריה"ת .א' שחזר
מבית הכנסת (שניצל בדרך נס ע"י ברכת כ"ק אד"ש)
בירך הגומל ואביו יהודי מבוגר אמר לכ"ק אד"ש
שיברכו והרבי ענה לו בקול "זאל זיין אריכות ימים
וש"ט" ואחרי מספר שניות המשיך "און זאל זיין א
גזונטער יאר" .אח"כ נסע לאוהל בפרט שזה ערב
ר"ח .היום במנחה ומעריב הי' רשימה ,ואני נכנסתי
לתפילה ברשימה והרבי חזר מהאוהל היום בין 00.7
ל . 00$0מנחה התפלל כרגיל ומעריב נעמד חזן אחר.
אחרי הקדיש האחרון הרבי הסתובב והחל בשיחה.
בשבת הריל"ג אמר לי לפני שחרית כשישבתי בזאל
הקטן בסדר חסידות שהרבי ענה על המכתב שחתמו
התמימים בקשר למאמר "אזכיר על הציון" מיד
סיפרתי לכולם וחיכיתי לפארברענגען .בפועל גם
בשבת זו לא זכינו לשמוע מאמר.
יום שני ד' מנ"א תשמ"ח

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
נכנסתי לתפילת שחרית וראיתי טוב ,כולל קריאת
התורה .אחרי התפילה הרבי עלה למעלה .פתאום
הודיעו שהרבי עוד מעט יחלק דולרים ,ואכן אחרי
מספר דקות שהרבי חלץ את התפילין וכו' ירד בלי
גארטל .והחל לחלק לקהל .הרבי אמר "ושבי'
בצדקה" ,אני גם קיבלתי .הקהל לא היה גדול ולא
פירסמו על החלוקה כך שמיד זה נגמר .אחרי
שקיבלתי באתי לחזור לתוך הבית לקחת את
התפילין ,וראיתי שהרבי מחכה אולי יש מישהו שלא
קיבל .בסוף הי' אחד שרץ .אני עמדתי בפנים ולייבל
שאל מרחוק קצת אם יש מישהו ,ואני שעמדתי קרוב
לפתח סימנתי לו שאין ,והרבי ג"כ הסתכל לעברי,
אחרי מספר שניות הרבי שאל אם נגמרו האנשים
ולייבל ענה שכן ואז הרבי הלך לעלות לחדרו ,והוא
החזיק דולר בידו והושיט את זה לחנינא ,אבל חנינא
לא לקח והרבי עלה עם הדולר הזה לחדרו .במדרגות
העיף מבט על א' שהניח תפילין .מנחה הי' כרגיל .לא
נכנסתי – שוב הי' רשימות! במעריב הרבי אמר שיחה
על הסתלקות האריז"ל במשך  ./$שעה לערך .אח"כ
הי' חלוקת דולרים ושוב אמר לכ"א "ושבי' בצדקה",
אני לא ניגשתי בגלל שקיבלתי בבוקר.
יום שלישי ה' מנ"א תשמ"ח
יום הסתלקות האריז"ל החי .הרבי נסע לאוהל ,וחזר
לערך ב 00.7נכנסתי למנחה ומעריב והי' שיחה .הרבי
דיבר על עניין האריז"ל  -גילוי פנימיות התורה,
חסידות ,יתפרנסון .וזה מראה המשכה למעלה
מהמקור ומעיין ,וזה צריך לחדור עד עקב שברגל.
חילק  2דולרים לכ"א – כפלייים לתושיה.
יום רביעי ו' מנ"א תשמ"ח
הייתי במנחה ומעריב ,הי' כרגיל.
יום חמישי ז' מנ"א תשמ"ח
בשחרית עלה למעלה ואח"כ ירד .והחל בחלוקת
דולרים ,לא ניגשתי .נסע לאוהל וחזר למנחה ומעריב.
הייתי בתפילה.
יום שישי ח' מנ"א תשמ"ח
בשחרית לא נכנסתי לבית ,אבל מיהרתי מיד אחרי
התפילה לבית ושיערתי שיהי' חלוקת דולרים היות
ויצא שכל יום הרבי מחלק .ואכן אחרי שהרבי עלה,
ירד וחילק דולר ואמר "ושבי' בצדקה" ומנחה הי'
כרגיל.

ליל ש"ק "שבת חזון" תשמ"ח
שהרבי נכנס ל  777שרו שיבנה בית המקדש .בדרכו
עודד בידו אבל לא הסתובב כשהגיע לסטענדר -
כדרכו בשבתות שעברו (משום ט' באב) .החזן הי' הר'
חודקוב המזכיר ,יש לו יארצייט .בקושי שמעו את
קולו ,בלכה דודי משום מה הוא לא שר כך שהי'
תפילה באווירה ממש ט' באב ...בקדיש האחרון לפני
כן הרבי הסתובב לכיוון שלו שיאמר את המשניות
בקול ,הר' חודקוב אמר בקול את המשניות והרבי
אמר את הקדיש.
יום ש"ק ט' מנ"א תשמ"ח
הרבי נכנס לתפילה בבוקר ,ושרו "זאל שוין זיין די
גאולה" .לפני שהגיע לסטענדער פנה לעבר הקהל
והמריץ פעם א' בידו והסתובב בחזרה .ניגנו שיבנה
וכו' .הרבי אמר קדיש .הרב חדקוב עלה חזן ומהודו
עד ברוך שאמר לא סיים כל קטע בקול – כנהוג .והרבי
הסתכל עליו כמה פעמים כל פעם למשך זמן .ופתאום
הוא הבחין בכך אז הוא הפנה את ראשו לצד השני
והקהל המרוגז ,לא ידע איפה החזן .פתאום הרבי פנה
ללייבל ואמר לו משהו ועשה תנועה בידו כמו שאומר
מה עם החזן .עד שהעבירו להר' חדקוב והחל לסיים
בקול .במפטיר חיכו לפני כן אולי הרבי שליט"א יאמר
חצי קדיש אבל הרבי לא קם .הבינו שהרבי רוצה
שחדקוב יאמר בגלל היארצייט (כך גם הי' שבת
שעברה) ,הרבי עלה למפטיר ושמעתי טוב יחסית.
אחרי התפילה הגבאי פינסון הכריז .בתחילה התבלבל
ואמר שיהי' מלווה מלכה בשעה  0027מיד צעקו
לעברו שזה סעודה שלישית ,זה סעודה מצד ועד
סעודה שלמה לפני הצום ,והוא התבלבל .הרבי ג"כ
חייך .בשעה  00.7הרבי ירד לפארברענגען ,ושרו "זאל
שוין זיין די גאולה" אחרי הקידוש וכו' ,הרבי החל
בשיחה בקשר לפרשת השבוע והמשיך בזה ודיבר
מאוד על הגאולה ואמר שכבר הרבי הקודם אמר
"לאלתר לגאולה" וכבר צחצחו את הכפתורים ולא
נשאר שום דבר מה לעשות ואפי' לא נשאר מהרושם
שעל המים וכו' .איי למה משיח לא בא? אז כשמשיח
יבוא תשאלו אותו למה הוא לא בא ברגע לפני כן .היו
ביטויים ממש מיוחדים והרבי אמר שצריך להספיק
להשלים את הכל ,להחליט עוד לפני סיום
הפארברענגען .בהמשך השיחות הרבי אמר שהיות
והיום זה יום הולדתו של משיח כמסופר בגמ'
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מזכרת משמחת הנישואין של מנחם מענדל וחיה מושקא אופנר
היתה תפילה כרגיל ,והרבי נסע לאוהל במקום אתמול
וחזר ב  . 00$0התפללו מנחה ומעריב ,התפללתי ליד
החלון אח"כ הרבי יצא לקידוש לבנה ,הרבי יצא ועוד
מספר זקנים מאחורה ,את כל הקהל הוציאו מהצד
השני ואני שהייתי בחוץ ,תפסתי מקום בצד השני של
הגדר והייתי שם לבד .ראיתי את הכל והרבי שהגיע
לסטענדער הסתכל על הירח ,וכן לפני שהתחיל את
הברכה הסתכל שוב .שלושה פעמים ,דילג כל פעם
שהתחיל ברוך בוראך וכו' ,וכשהגיע ל"ואיני יכול
לנגוע בך" נגע במקום השיניים בצורה מוסוות כמו
שמסדר את השפם ,כך ג' פעמים בכל פעם שאמר את
הפסוק הזה .אמר למזכירים שלום עליכם ואח"כ אמר
קדיש ,וניער את הציציות ,כשמאיר הארליג אמר את
הקדיש הרבי חיפש את הציציות והוציא אותם וניער
רק את הפתילים ,וכשגמר מיד הסתובב לכיוון
שעמדתי ואיחל בקול "א גוט חודש" .אני ועוד מספר
בחורים שעמדו שם .אח"כ אמר לעומדים לידו
המזכירים וכו' ועלה לחדרו.

וא"כ מזלו גובר ולכן דאס איז "א גאלדענע
געלעגנהייט" בלשון העולם ,שמשיח יבוא ,וצריך
לנצל את זה .אבל לאחרי הפארברענגען משיח גם לא
הגיע ,חבל שלא ניצלו זאת כמו שצריך .הרבי אמר
שמחר יתנו צדקה וילכו לכל מקום עם קופות,
שאנשים ישימו צדקה ויעשו סיום .הרבי התפלל
מנחה עם הציבור בין הקדישים האחרונים אמר
במקום משניות מקוואות – מס' מועד קטן בגלל
איסור לימוד בפשטות .פרקי אבות הרבי לא אמר עם
הציבור כמו בכל שבת ולא עודד את השירה .במוצאי
שבת  0027הרבי ירד לתפילת ערבית בנעלי גומי לא
עמד חזן והמזכיר ב .קליין עמד ,והרבי ישב ליד
הסטענדער על באקס מעץ מצופה יותר מג' טפחים
מרובע והתפלל בסידורו ,והסטענדער לא הי' פרוס
במפה וכן אצל החזן ,ארון קודש בלי פרוכת .אחרי
מעריב הרבי אמר קדישים ,כרגיל .בסיום התפילה ב.
קליין לקח שתי נרות ונתן לרבי שיברך בורא מאורי
האש לאחרי כן הרבי התיישב לקינות והסתכל לעבר
הרב שוסטערמאן ,והסתובב לסטענדער והחלו
יום שלישי י"ב מנ"א תשמ"ח
באיכה .כך זה נסתיים .לא רואים משהו מיוחד אבל
עצם המראה של הישיבה הזאת של הרבי שליט"א זה נכנסתי ,הי' כרגיל .מנחה הי' ב .000ומעריב ב .00$0
נותן קצת להרגיש חורבן.
יום רביעי י"ג מנ"א תשמ"ח
יום א' י' מנ"א תשמ"ח
נכנסתי לתפילת מנחה ,שחרית הי' כרגיל וכן מעריב,
בשחרית שהתחיל בשעה  07077בביתו של הרבי לא נסעתי לביקור בית בסטארט סיטי ,היה מוצלח.
נכנסו ואני עמדתי בחלון .הרבי ירד בלי טלית
יום חמישי י"ד מנ"א תשמ"ח
ותפילין ,ופתח את הסידור .לא פסע ג' של שמו"ע.
הרבי מלמל (אומרים שהרבי מתפלל לבד ,כן עם שחרית הי' כרגיל ,הרבי לא נסע היום לאוהל ,כרגיל
תפילין) .לאחרי כן הרבי עלה למפטיר בקריאת משום שנוסע מחר בט"ו .מנחה הי' כרגיל .נכנסתי
התורה ,ונשאר לאמירת קינות בערך ב  020.7נגמר למעריב וידעו שיהי' שיחה ואכן מיד אחרי מעריב
קינות .החל בחלוקת דולרים אני פיספסתי את זה .הכינו את הסטענדער והרבי דיבר על לא היו יו"ט כו'
מנ ח ה ה רב י י ר ד עטו ר בט ל ית ו ת פי ל י ן הג י ע כחמשה עשר באב והמעלה לקביעות בפרשת ואתחנן
לסטענדער ושאל אם כל הקהל אמרו שמע ישראל – ענין של צדקה .וההוראה מזה שא' הדברים שקרו
והחל שיר של יום וכו' .הרבי אמר את ההפטרה רגיל .בט"ו באב שאז כלו מתי מדבר בשנת הארבעים והיו
החזן הי' כנ"ל ב .קליין הוא גם אמר לפני הקדיש את מוכנים להיכנס לא"י ,ועכשיו כלו כל הקיצין וצחצחו
המשניות .אחרי מנחה הרבי עלה למעלה להוריד את את הכפתורים ועמדו הכן וכו' .וצריך לקבל החלטות
התפילין ,חשבו אולי שוב יחלק דולרים אבל לא כל עוד לפני סיום ט"ו ,להוסיף במשפט ,תורה וצדקה.
יום פורים ...אני לא נכנסתי כמו שאר הבחורים .אח"כ חילק דולר לכ"א ,ואני גם ניגשתי ואמר "ושבי'
מעריב הי' רגיל ,לאחרי זה עשו הבדלה בתוך הבית בצדקה"( .היום התוועד המשפיע הר' שלמה זרחי שי'
והכינו את כל צרכי הקידוש לבנה אך לשווא ,היו בחובבי תורה).
עננים והרבי לא יצא .היום הייתי במבצעים והנחנו יום שישי ט"ו מנ"א תשמ"ח
תפילין לישראלים באמצע הרחוב בבארא פארק והיה
הרבי התפלל שחרית כרגיל בשעה  07077אח"כ נסע
משהו מיוחד ,אנשים הסתכלו במבטים מיוחדים.
לאוהל – ט"ו לחודש .חזר לערך קצת אחרי השעה
 26יום שני י"א מנ"א תשמ"ח

ט‘ סיון תשע“ח  -כפר חב“ד
 7077ישר ל  .777לאחרי השעה  0077נכנס לתפילת
מנחה בזאל הקטן ,ואני גם הייתי בפנים.
ליל ש"ק הרבי נכנס וקבוצת ילדים מקעמפ "מחנה
ישראל" שרו שיבנה ביהמ"ק ,אידאלאך שרייט וכו'
והרבי עודד אותם וניגש לסטענדער לתפילה.
יום ראשון י"ז מנ"א תשמ"ח
אחרי שחרית הרבי חילק דולרים ,והיום הקהל הי'
גדול מאוד .אחרי השעה  0077נגמרה החלוקה ,והרבי
נסע לאוהל וחזר ב 00$0לערך .נכנסתי לתפילה מנחה
ומעריב ,הי' רגיל .בסיום התפילה הרה"ח שלמה קונין
החל לשיר ניגון והרבי עודד בתנועה לילד שעמד
שם ,עלה במדרגות ושוב עודד שתי פעמים והשירה
גברה ובקעה רקיעים.
יום שני י"ח מנ"א תשמ"ח
גם אחרי שחרית הר' קונין החל לשיר והרבי עודד וכן
אחרי מנחה ,במנחה הייתי בפנים והרבי עודד הפעם
חזק ,בפרט כשעלה במדרגות ,תנועות חזקות ,מעריב
הי' ב.00$0
יום שלישי י"ט מנ"א תשמ"ח
היום לא הי' רשימה של בחורים בגלל שהגיעו
אורחים רבים – קבוצה גדולה של רוסים מהארץ.
מנחה הי' כרגיל ,וכן מעריב חשבו שיהי' שיחה
(מכיוון שזה ליל כ' מנ"א יום היארצייט של ר' לוי'ק
אביו של כ"ק אד"ש) אבל הרבי החל בחלוקת דולרים,
אני גם ניגשתי והרבי איחל "ברכה והצלחה" .הגיעו
קבוצה מקעמפ גן ישראל בדעטרויט וחלק מהם
כשעברו אמרו יחי אדוננו מורנו ורבנו והרבי עם
הדולר שנתן להם הניף את ידו.
יום רביעי כ' מנ"א תשמ"ח  -יום היארצייט של החסיד
המקובל הרה"ק לוי יצחק זצ"ל
הרבי נסע לאוהל בצהריים וחזר לערך ב  0000וירד
לתפילה בערך  00.7אחרי התפילה החל בשיחה ,אני
בתפילה הייתי בחוץ ,אחרי כן היתה חלוקה שארכה
זמן רב .הרבי נתן הפעם באופן של 'כפליים לתושיה',
 2דולר .אני שוב ניגשתי והרבי אמר לי משהו ולא
שמעתי.
יום חמישי כ"א מנ"א תשמ"ח
שחרית הי' כרגיל ,הרבי לא נסע לאוהל משום

שאתמול הי' .למנחה נכנסתי .ח"כ פרופסור אבנר חי
שאקי הגיע היום לרבי שליט"א למספר ימים והיה
בתפילה .כשהרבי חזר ריל"ג אמר לרבי שליט"א שא.
שאקי נמצא והצביע עליו ,והרבי הושיט לו בחיוך את
ידו הק' ,והם לחצו ידיים א' לשני והרבי אמר לו
בהברה ספרדית "בהצלחה רבה בכל העניינים " ,הרבי
עלה לחדרו והפרופסור ענה ” חן חן “ .מעריב הי'
כרגיל.

יום שישי כ"ב מנ"א תשמ"ח
ביום זה בדיוק חצי שנה מיום ההסתלקות של
הרבנית ,מנחה הי' כרגיל והרבי התפלל לאט ובקול
משונה קצת.
ליל ש"ק פר' "עקב" תשמ"ח
הרבי נכנס לתפילה עודד חזק את השירה .ח"כ א.
שאקי נמצא פה עם המשפחה והי' בתפילה קרוב
לארון הקודש .בסוף התפילה הרבי אמר לו "גוט
שאבעס" בחיוך רחב והכריזו על תהילים בבוקר.
ש"ק פר' "עקב" תשמ"ח
הרבי נכנס לתהילים והי' כרגיל ,החזן הי' המדריך
רייניץ מלוד ,הרבי לא סיים את התהילים ואחרי
שהקהל גמר ,חזר לחדרו ,החזיק בערך בפרק ק"ה.
ב  070$0ירד לתפילת שחרית והרבי לא אמר חצי
קדיש אחרי קריה"ת ,אלא מאיר הארליג .שמעתי את
ההפטרה די טוב .בשעה  00.7הרבי ירד
לפארברענגען ,וכרגיל עשה קידוש והחלו בניגון של
הקאפיטל .הרבי פנה לח"כ אבנר שאקי שישב על
הבימה עם ילדיו ואמר לו לומר לחיים ,ואח"כ החל
בשיחה והנקודות היו כך 0כדי לדעת אמיתתו של כל
דבר בעולם צריכים לראות את שורשו ומקורו שזהו
בתורה שע"י ברא את כל פרטי הנבראים בעולם ואפי'
ענין "דאמרי אינשי" ,מלשון חלישות ,שורשו בתורה.
מצד שאנו לפני ביאת משיח נתגלו בעולם בתור
הכנה אמיתתם של דברים גם בעניני העולם ,והרבי
דיבר ע"ז שההוראה והחי יתן אל ליבו (דרך אגב שמו
השני של שאקי זה חי והרבי הדגיש את המילה
הזאת) ואמר שכל א' צריך לנצל את כל הדברים
שבעולם להפצת יהדות וכן א' שהתמנה ע"י כמה
מישראל באופן בלתי משוער כלל שצריך לנצל זאת
להפצת היהדות ,ולא צריך להתפעל מהמנגדים והי'
עקב תשמעון אין והי' אלא לשון שמחה שצריך את
עבודת המטה ,שזה מביא לידי שמחה אמיתית.
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לזכות
החתן והכלה שיחיו

מנחם מענדל וחיה מושקא
אופנר
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
על יסודי התורה והמצוה
כרצון כ"ק אדמו"ר
●
נדפס ע"י ולזכות הוריהם שיחיו
הרה"ח שמחה מאיר שיחי'
וזוגתו מרת בתיה שתחי'

אופנר
הרה"ח ברוך מנחם שיחי'
וזוגתו מרת יהודית שתחי'

כהנא

