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בס"ד

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול
זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב ישראל שי' עב"ג
הכלה מרת רות תחי'.
התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו ,ידידינו ומכירינו
שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו
שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק
בשמחתנו ,מוגשת בזה תשורה מיוחדת  -מיוסד על הנהגתו
של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שחילק 'תשורה' בחתונת כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו  -הכוללת :כתבי קודש ומענות  -מכ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו ,ויומן מסב הכלה ,הרב יהודה לייב גרונר.
הא-ל הטוב הוא ית' יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו
בתוך כלל אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד
בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה העיקרית
"שמחת עולם על ראשם" ,בהתגלותו המיידית של מלכנו
משיחנו.
משפחת גרונר
מונסי

משפחת קוגל
קראון הייטס
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מכתבים ומענות קודש
קיום התורה ומצוות היא הנהגה טבעית דבני ישראל
מענה לאחד שעדיין לא הי' שומר תורה ומצוות שרצה לבוא בקישרי שידוכין עם
שומרת תורה ומצוות ,ושאלו את עצתו של הרבי בקשר לשידוך:

כמה שאלות – פוסקות להיות בגדר ספק ושאלה כשמנסחים אותן מתאים
לאמתתם :אם המדוברת תי' מציעה ,אשר הנהגתם בחיי יום יום תהי' מתאימה
להנהגת בנ"י ]= בני ישראל[ במשך יותר משלשת אלפים שנה )מעת מ"ת ]= מתן
תורה[( ובמילא ע"פ ]= על פי[ חוקי הטבע בירושת תכונות הנפש – נעשית ההנהגה
חלק פנימי טבעי דכל בנ"י )אף ,שככל תכונות הנפש – צ"ל ]= צריך להיות[ חינוך
מתאים ,בשביל לגלותן ולפתח אותן( ,ולכן רואים שכל המחליט באמת להתנהג כן
ומתחיל לעשות כן בפועל – במשך שבועות אחדים רואה במוחש שזהו קל יותר
ובהרבה מאשר שיער מראש ,כי לאמתתו אין זה שינוי ,כ"א ]= כי אם[ ששב אל
המקור שלו וירושתו של כמאה דורות .ובפרט שככתבו בלאה"כ ]= בלאו הכי[ שומר
כו"כ ]= כמה וכמה[ מצות – ואין כאן "מבוי סתום"" ,בעי' כאובה" וכו' )כלשונו( ,כ"א
אך ורק להביא בפועל רצונם ,כסיום מכתבו והשם יצליחם.
אזכיר עה"צ ]= על הציון[
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הכרח לימוד החסידות מגיל בר מצוה

ב"ה ,כ"ד כסלו תשי"ז
ברוקלין
ברכה ושלום:
במענה על הודעתה ע"ד הכנסת בן אחותה  ..שליט"א לגיל מצות,
יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות יגדל לבן חמשה עשר וכו' כפסק
המשנה )אבות פרק ה'( ,ויוסיף התמדה ושקידה בלימודו בתורה ,בתורת הנגלה וכן
בתורת החסידות ,אשר מהנכון וטוב ביותר וביותר שיתחיל בלימוד זה עכ"פ עתה,
ויהדר בקיום המצות ,והשי"ת יצליחו להיות ירא שמים חסיד ולמדן ,והוריו שיחיו ירוו
ממנו רוב נחת אמיתי.
תקותי ,אשר ,באם יש צורך בזה ,תמצא אותיות המתאימות איך להסביר את אחותה
ובעלה-גיסה שיחיו הכרח לימוד הנ"ל וביחוד בתקופתנו זו ובמקום בו נמצאים ,אשר
חלק גדול מהנוער משקיע מרצו – החיות והחום )קאך( שלו בענינים אשר לא לה'
המה ,וכל הוספה וחיסון צד הטוב ע"י כהנ"ל – אינם ענין של הידור ,כי אם עיקר
במלחמה נגד הרוחות והזרמים המנגדים ליהדות ולישראל סבא.
בברכה
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עידוד עושי מצוה

ת"ח ]= תשואות חן[ על שימת לבבה לשלוח לי..
ומטובה למסור ג"כ ]= גם כן[ ת"ח שלי לבעלה שי' על כתבו הנ"ל נוסף על העיקר
שעידוד עושי מצוה וכו' מצוה היא ובפרט כשמפרסמים עד"ז ]= על דבר זה[ שאז
מעוררים אחרים לעשות כמותם כו' ונכנסים בסוג מזכה את הרבים כו'.

מרחשון  -התחלת זמן גשמי ברכה

נת' ות"ח והזמ"ג ]= נתקבל ותשואות חן והזמן גרמא[ ]מר חשון[ התחלת זמן גשמי
ברכה )דכל השנה כולה(
]ה'תשמ"ז[ שנת שבת לה' – לשם ה' )פרש"י( וראה רמב"ם חותם הל' תשובה
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בית תורה תפילה וצדקה

מענה לאחד השלוחים ששאל בקשר להוראת הרבי שלכל ילד יהודי יהי' בחדרו
סידור חומש וקופת צדקה ,האם אפשר להדפיס במקום זה לילדים שאין יכולים
לקרוא בלשון הקודש ,חוברת של תפילות וברכות:
בהוספה בפ"ע ]= בפני עצמו[ על הסידור
ועל שאלתו באם אפשר להדפיס ולתת להם רק פרשה אחת עם תרגום לשפת
המדינה ,ולא חומש שלם .הואיל הרבי לענות:
לא – עכ"פ ]= על כל פנים[ ספר אחד

המציאות דחייו הציבוריים

מחלוקת:
מענה לאחד העסקנים שכתב שמטבעו אינו יכול לסבול מחלוקת
ה"ז ]= הרי זה[ היפך המציאות דחייו הציבוריים
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ערב ראש חודש  -על הציון
מענה לאחד העסקנים שביקש להתקבל ליחידות בערב ראש חודש טבת:

מעת הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר הנני ]ער"ח[ עה"צ ]= על הציון[ היינו  33שנה

הנהגה יומית ע"פ רצון ה'
 (1שמו בלה"ק ]= בלשון הקודש[
ואזכיר עה"צ
 (2והעיקר – הנהגה יומית ע"פ
]= על פי[ רצון ה' )הרופא כל בשר(
כמבואר בתורתו
) (3בפרטיות  -בשו"ע
 (4הועתק קיצור שו"ע – באנגלית(
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אחריות דבטחון השכונה

א"א ]= אי אפשר[ לענות עוה"פ ]= עוד הפעם[ ועוה"פ!!
אחת ולעת"ל ]= ולעתיד לבוא[ – כהנ"ל השייך לעניני בטחון השכונה )ובמילא
להעיר כולה דבנ"י ]= דבני ישראל[ שם( על אחריות )אחריות דפקו"נ ]= דפיקוח
נפש[( דהארגונים ובמילא על רבניהם )ובמילא על ועד הרבנים( שלהם

ניהול מוסדות
 (1שפס"ד בשו"ע
]= שפסק דין
בשולחן ערוך[
שאין מנהלים
מוסדות ופוסקים
ד"ת ]= דיני תורה[[
מעבר לים
 (2שגם עלי חל
פס"ד זה
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הדפסת ספרי הראשונים

גדול הענין והזכות דלהו"ל ]= דלהוציא לאור[ דברי ראשונים כמלאכים וכו',
ובפרט בכיו"ב – דניתוסף ענין הו"ל דספר מוגה דוקא למרות הפרצה בזה )למרות
ההבהלה בטושו"ע או"ח רסרע"ט(.

אודות נסיעה לרבי לחג השבועות בלי האשה
מענה לאברך ששאל אם הוא יכול להגיע לרבי לחג השבועות ,הרבי מחק את
השאלה וכתב:

ושמחת בחגך אתה ואשתך

9

תשורה משמחת נישואין  -י"ט אדר ראשון ה'תשע"ד

ראשי פרקי שרשם הרבי מהתוועדות ו' תשרי תשמ"ה

ביחד עם הכחות והאחריות
אחריותה בכלל שווה ועוד יותר –
שהמשך בפועל תלוי אך בהאשה וט"ח
והיפך השכל הרצון – לחקות האיש
היפך ערך עצמי
ואדרבא )מלבד ביחוס אחר האב
וגם בב"נ :יגינו על החינוך  ???-ועל
המצטיינות ??
בקידושין בור סוד בזקנותן שא"י
לעסוק
או כאברהם זקן ויושב בישיבה
והברייתא סומכת על המשנה
והחילוק יצמח השכר דהעדר או הוספה
עד"ז בתשובה )וטהרה( מקוה )מכונס(
או מעין
מבטל החטאים וחוזר להקודם או גם
מוסיף
ולכן גאולה העתידה – בתחילה יבטל
התעניות – לימי חול כמקודם ואח"כ
ליו"ט
ויש לקשר לשני הדינים – תמים או
מובחר מהשאר

אחדות דהתועדות – ובפרט בהודעת
ויהי בישורון בהתאסף )כנ"ל(
וכל עשי"ת ספירה אחת
וכללות התשובה למקום אחד
ובהמצאו דהאחד
וכשנמשך בגשמיות מבטיח
ולגימה מקרבת
ובמילא באור פניך
וגם היום – לשמים ולבריאת כפול
ומקדימים הנ"ל גם לאלה שמאיזה
סיבה רק קצת נוכחים
קשור ביא"צ דאשה – ובמילא הוראה
לנשים נוסף על האנשים –
החן – שווה בזו"נ והנאמנות לנשים
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אנחנו החסידים אשר נבחרנו מזרע עם הקודש
 . .בודאי יש לנו במה להיות תמיד שמח
אגרת השד"ר הרה"ח הרה"ת הרב יצחק הלוי )המתמיד( הורוויץ ,אביה זקנה
של הכלה ,שכתב בחורף תרצ"ד ,בעת שהותו בשליחות כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע
בארצות הברית ,להרה"ח ר' דוד שיפרין
ב"ה
ידשנו
אלקים יעניק א"ש
נו
במעלות
הוו"ח יר"א ] [..מוכתר
ת
ובמדות כו' הר"ד שיפרין
אחדשה"ט
נתת שמחה בלבי בקראי מכתבו
בו
של כ' כי הראתי לדעת אשר ב"ה
ה
חזר לאתנו ,העיקר הוא להיות
ת
שמח וטוב לב ,כמאמר הרה"ק
ק
ר"א מקארלין זצ"ל אז צוא וואס
ס
עצבות קען בריינגען קען דיא
א
גרעסטע עבירה ניט בריינגען,ן,
ובאמת אנחנו ישראל עם קרובו
בו
ט
יש לנו במה לשמוח ,ובפרט
אנחנו החסידים אשר נבחרנו
נו
נו
מזרע עם הקודש והנחילנו
ת
בחסדו ית' תורת אמת היא תורת
ה
החסידות] [...בודאי יש לנו במה
להיות תמיד שמח וטוב לב כו'.
כן מה שכתב גין הגמ"ח אל יקבלל
מזה עג"נ אחר שמגיע לשם
ם
איזה שקלים ,אבל ראיתי את
ת
בנימין בדוס ואמר לי בזה"ל עס
ס
מאכניט אויס עס קען גיווערין.
כעת,
מה שנתאחר מכתבי עד ת,
יען שבדעתי היתה לנסוע בעצמי
מי
אליו אך אין לי עם מי לנסוע.
יקבל נא החוה"ש מאדה"ש
ש
כנפש תדרשנו לטוב תכה"י
יצחק ][..
שד"ר כ"ק אד]מו"ר שליט"א[
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מיומנו של מזכירו של הרבי וסב הכלה,
הרה"ח ר' יהודה לייב שי' גרונר,
מחודשי טבת–שבט ה'תשי"ט
אנקומען דארטן פאר שבת.
בשעה  11לא הי' מי להכנס ליחידות,
הכנסתי הצעטלין ,ושאלני על-דבר
המברק ,ואמר שחודקוב יכנס כעת עם
הצעטלין שלו .בנתיים בא הרב ס .שי'
ושוב נכנסתי ושאלתי אם להכניס אותו.
ואמר כ"ק בטח אצלו ענין יותר ארוך,
ואצל חודקוב ענין קצר או ארוך ,זאל
חודקוב גלייך אריינגיין עם הצעטלין.
בין הנכנסים הי' הרב יעקב העכט ,שנוסע
תיכף אחרי יו"ד שבט לארץ הקודש ת"ו.
כ"ק אד"ש אמר לו שישתמט מפוליטיקה
לגמרי ,ובכלל שלא יהי' נסיעתו קרוי
על-שם ליובאוויטש ,ולהזהר מאיזו
תנועה שיכולה להתפרש אחר-כך בתור
נטי' לאיזה שיטה וכו' .על-דבר ביקור
במשרדים ,ועל-דבר בן גוריון – אני איני
צריך לו ,רק באם תהי' טובה לו עבור
הבית הכנסת שלו וכו' יכול לבקרו ,וכן
השאר.
ביקש ממני למצוא הספרים הנ"ל קודם
השבת.

יום ד' ,כ"ז טבת
שאלני על דבר הספרים השייכים
להשדי חמד ]בקשר למהדורה החדשה
של הדפסת סדרת הספרים שדי חמד
בשנת תשי"ט[ ,שהוא בעצמו חיפש
בין הספרים בחדרו וכן בספר בית
עקד ספרים ולא מצא ,ואמר שכל העת
השאיר זה בחדרו ,ואפשר שעל פי סיבה
נתערב בין הספרים שהוצאתי מהחדר,
ויש למהר במציאותם ,כדי שאחר כך
לא יאמר ]בעל הדפוס[ שולזינגר שאני
עכבתי וכו'.
יום ה' ,כ"ח טבת.
תפילת שחרית אחרי הטבילה במקוה.
נסיעה לאהל בשעה  2:30לערך .חזר
בשעה  5לערך.
קודם הנסיעה לאהל נתן לי המכתב
להקליד במכונת כתיבה ,בעד החגיגה
השנתית של ישיבת תומכי תמימים.
ואמר :מסתמא וועסטו וויסען וואו יעדער
זאך באלאנגט ,און אריינשטעלן אלץ על
מקומו.
כשהכנסתי החבילה עם הפ"נ ,אמר לי:
איך וועל דאווענען מנחה דא .על-דבר
תפלת ערבית כשיכולים .ושאל מתי?
אמרתי שהרב אליהו סימפסון שי' אמר
בשעה ) 5:15היינו ה' רגעים אחרי תפילת
מנחה ,שהי' כעשרים ויותר מינוט אחר
השקיעה(.
בלילה יחידות ,עד שעה  3בערך.
באמצע היחידות כשהייתי אצל דלת
חדרו ,קרא לי :לייבל ,נכנסתי ונתן לי
מברק לשלוח ,ואמר :מ'דארף זעהן
דאס גלייך אפשיקען ,אפשר וועט נאך

יום ו' עש"ק ,כ"ט טבת
בא בשעה  .11:30ביקש למצוא החומר
להבטאון חב"ד דיו"ד שבט .ושאלני מה
על-דבר הספרים הנ"ל .ואמר אם אוכל
לבוא במוצש"ק להעתיק התיקונים ,כי
אני  -כ"ק אד"ש – אגיה זה עוד היום,
וכשיושלח בהקדם יתקבל בהקדם.
ואמר לי לבוא ג' רבעי שעה אחרי תפילת
ערבית.
יום ש"ק ,ר"ח שבט
לא הי' התוועדות וגם לא מאמר.
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מוצש"ק
שאלתי – בשעה  – 6:30אם יש עבורי
מה לעשות .ואמר :איך האלט נאך גאר
אין אנפאנג ,ובאם אני רוצה אני יכול
לקחת השני עמודים הראשונים.
כן יש למצוא הקטע על-דבר האניות
]הישראליות הנוסעות בשבת קודש[ ,כי
רואה אני שמדפיסים הם המכתבים על
דבר זה.
מה על-דבר הספרים הנ"ל ,אפשר תנצל
הזמן לחיפוש הנ"ל ,כי אחר-כך ימהר
שולזינגר וכו'.
נכנסתי בשעה  ,7:40נתן לי איזה עמודים,
ואמר שהשיחה מליאה שגיאות ,ויגיה זה
אחר-כך ,ובנתיים להעתיק מעמודים
אלו ,ועד שאגמור זה בטח יגמור הגהת
שאר העמודים.

והביט בו .אמרתי שיש לו הסכמה
מהשדי חמד ,ולפלא שאינו מזכיר עליו
שהוא הוא המחבר.
אחר כך שאל אם מביא השדי חמד,
ובחלק א' לא מצא רק בחלק שני .אחר
זמן אמר :איך האב גירעכנט אז דאס
איז מערער פארבונדען מיט'ן שדי חמד,
וכנראה שאינו כל-כך .הביט בו עוד.
אחר-כך אמרתי על-דבר הספר כללי
הפוסקים מחייקין .ואמר :וואס מאכסטו
אים אזוי אוועק ,ער איז געווען א
ליובאוויטשער אין לונדון ,באווייז מיר
וועל איך זעהן ,ער האט דארט א סאך
ציונים.
אחר-כך נתן לי הספר דרכי שלום
מהמהרש"ם ,ואמר לברר אצל שולזינגר
אם לא יהי' קפידות וכו' .והשבתי
שבטח לא תהיינה .ואמר כ"ק אד"ש:
אם-כן דארף מען ניט מאכען קיינע
מרה שחורה'ס און מ'דארף אים גלייך
אוועקגעבען מאכן דאס ביחד עם כללי
הפוסקים ,ולסדר המפתחות.
המנחת כהן ציווה להניח על מקומו
בהארון.
הכנסתי ביכל דא"ח ,שמסר לי הרליג,
והביט בו ,ואמר :בטח ההתחלה – פסקי
דינים – זהו העתקה מביכל הצ"צ ,ויש
לעיין בסוף הפסקי דינים.
ושאל ,איך בא אליו הביכל? אמרתי
שקנה .ושאל בעד כמה? אמרתי שאיני
יודע .ועשה בידו הק' סימן של אי שביעת
רצון .ואמר :וואס וויל ער טאן מיט דעם
אפגעבען .אמרתי :הן.
גם הראתי הספר עמודי אש ,מר' ישראל
אייזנשטיין ,שהי' רב בניקולייעב.
כ"ק אד"ש אמר שמחפש ספר זה זמן רב.
אמרתי שלקחתי הספר מר"ח שי ליברמן.
אמר :יא ,איך ווייס אז ער האט אים ,איך
האב געמיינט אז איך האב אים ניט.
כשדיבר על-דבר הספרים השייכים

יום א' ,ב' שבט
שאל עוד הפעם על-דבר הספרים .לא
יצא לתפילת מנחה .אחרי מנחה נכנסתי,
ושאל על-דבר הספרים ,ואמר שבטח
האסטו ניט געכאפט וועלכער דאס איז,
ושוב עמד ממקומו וחיפש בין הספרים
ולא מצא.
בלילה שוב שאלני ,וכשאמרתי שעדיין
לא מצאתי ,אמר שאסדר החבילות אחת
לאחת ויכנס בעצמו לחפש ,אבל לא בא
לפועל.
לא הי' יחידות לרגלי הדינר של ישיבת
תומכי תמימים.
יום ב' ,ג' שבט
כשנכנסתי להודיע על-דבר קריאת
התורה ,אמר שיכול להיות שלא נזכר על
השער ששייך להשדי חמד ,אלא שזהו
ערכים וכו' .שאלתי אם אוכל לחפש כאן
בחדרו ,והרשה לי ,ותיכף מצאתי הספר
מנחת כהן ב' חלקים.
כשנכנס אחר-כך לחדרו שאלתי ,ואמר:
יא ,דאס איז דאס ,ותיכף לקחו בידו
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תשורה משמחת נישואין  -י"ט אדר ראשון ה'תשע"ד
און זונטיק'דיקען טאג .דארף מען זעהן
באשטעלן אז איימיצער זאל דאס טאן
מארגען ביי נאכט.

לשדי חמד ,אמר ,כמדומה ששם בספר
עמודי אש יש כללים ,ודפדפתי ושאלתי
על איזה עמודים אם לזה כוונתו ,ואמר:
איך ווייס ניט ,ס'איז שוין  30יאהר ווי איך
האב דעם ספר געזעהן.
כנראה שהלך לביתו בשעה  3בערך )כי
הרב"א גורודצקי שי' נכנס בשעה  10ויצא
בשעה .(2

יום ש"ק ח' שבט
לא הי' מאמר וגם לא התוועדות.
מוצש"ק
שאל מה נעשה על-דבר הפ"נ.

יום ג' ,ד' שבט
לא יצא לתפילת מנחה .בלילה בשעה 9
נכנס מר דויטש מהעין בעין .בשעה 12:30
נכנס מר פנחס פלאי )כנראה השאלה איך
תהי' עמדת השבועון בהנוגע להבחירות
בארץ הקודש ת"ו ,סוף שנה זו(.

יום א' ,ט' שבט
הכנסתי נר א' ,ושאלתי אם צריכים עוד.
אמר :דא איז גענוג ,נאר דארטן אויפן
עמוד דארף מען פינף לעמפלאך.
אחר-כך הביט על השעון ואמר שאפשר
להזמין את הרמ"ל רודשטיין על שעה
 .3:45כי בשעה  3:30אחר תפילת מנחה,
און  15מינוט אחרי זה יכנס.
הרש"א קזרנובסקי נכנס בשעה 3:00
ויצא בשעה  .3:30ואמר כ"ק אד"ש שאם-
כן יש להזמין את הרמ"ל על שעה .4
על-דבר לקיחת פ"נ ביו"ד שבט ,אמר
כ"ק אד"ש שהוא לא יקח ,ושכל אחד
יקרא בעצמו .גם שמות התלמידים
יקראו הראשי ישיבה.
תפילת ערבית בשעה .7
מסר על-ידי הרב חודקוב שיחזירו לו כל
הפתקאות שכתוב עליהן אזכיר על הציון.
בשעה  9נכנסתי ומצאתיו עוסק בהכנת
המאמר .על השולחן סמוך למקום מושבו
הי' מונח פיסת נייר ,מוכן לכתוב עליו,
ועל השולחן היו כמה ספרי דא"ח.
הלך לביתו בשעה  12בערך.

יום ד' ,ה' שבט
בלילה שאל כ"ק אד"ש עלי ,טלפנתי
ואמר :איך האב געפרעגט אויב דו ביסט
דא ,אפשר וואלסטו צו גענומען נאך בריוו
אויף אריין צוווארפען ,וועט זיין דער טיש
ווייניגער אנגעלייגט מיט זאכען.
בעת כניסתי טלפנה הרבנית שתליט"א,
ושמעתי עונה לה :איצט גייט אריין הרב
חודקוב ,און נאכדעם באלד גיי איך.
כנראה אמרה שרוצה לבוא עם המכונית
לקחתו ,ואמר :וואס מיט אמאהל.
יום ה' ,ו' שבט
הי' זייער אנגעצויגען .בלילה נכנסו איזה
אנשים ליחידות
הגיה ונתן הליקוט לפרשת בשלח.
כשנתן הליקוט לפרשת בא ,אמר לרב
חודקוב שצאגו"ח חידשו ענין בתורה,
ששמואל הנביא הרג את עמלק .וצריך
להיות :שהרג את אגג.

יום ב' יו"ד שבט
במכתבי עת הדפיסו שיתפלל בשעה
 ,9:30ונכנס להתפלל בשעה  ,9:40עד
שעה  10:40בערך.
בשעה  11:40הלך למקוה ביוניאן .נסע
להאהל בשעה  1וחזר בשעה .3:30
התפלל מנחה אז )על האהל הי' קר מאוד.

יום ו' ,ז' שבט
מ'דארף איימיצען באשטעלן אויף
מוצש"ק צו מאשר זיין די פני"ם ,ווייל איך
וועל זיי דארפן האבען ביז'ן פאהרן אויפ'ן
אהל .זאל מען דאס מאכען מוצש"ק
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שאל ע"ד הפני"ם ,הרי מתקבלים
חדשים.

הפעם ראיתי שפתקאות אלו שהניחן
במעטפה הגדולה קרען קצת קודם לכן,
לא קרא כל הפתקאות שלקח אתו(.
אחרי מנחה נסע לביתו .תפילת ערבית
בשעה .6:45
הגיע להאולם בשעה  8:45בערך.
ההתוועדות נסתיימה בשעה .2:30
אמר ג' שיחות קודם המאמר .מאמר ד"ה
באתי לגני )מיוסד על סעיף ט'( שהה 40
מינוט .אמר כמה שיחות לאחרי זה .כמו-
כן ציווה לנגן הניגונים של הנשיאים ,החל
מאדמו"ר הזקן ,אדמו"ר האמצעי .אחר-
כל החל בעצמו לנגן והיא שעמדה ,דרכך,
דורין מארקו .מגבית לקרן תורה.

יום ש"ק ,ט"ו שבט
לא הי' התוועדות .הרב חודקוב נכנס אחר
התפלה ואמר כ"ק אד"ש שלא יצא ,זאלן
זיי אליין פארבריינגען.
בעת אמירת מפטיר ,בפסוק ושרי
יששכר ,אמר ושרי ישראל!
יום א' ט"ז שבט
הי' זייער אנגעצויגן .קודם מנחה שאלתי
על-דבר מכונת ההקלטה ,ואמר שעדיין
לא שמע הסיום.
בלילה יחידות עד שעה 4:30
ר' זלמן שי' יפה ביקש לקבל הקלטה
מההתוועדות ואמר שיוכל לקבל.

יום ג' ,י"א שבט
שאלני אם יודעים מי היו בעת
ההתוועדות .אמרתי ששמעתי שהיו
אנשים מכובדים ,אבל מי הם לא אדע.
שאל על מי הי' לסדר זה ,ולמה לא עשו
כן.
ליל יחידות בעד האורחים עד שעה 6
בבוקר.

יום ב' ,י"ז שבט
טלפן בשעה  9:30בערך שלא יחכו עליו
לקריאת התורה.
בא בשעה  11:40בערך .אמרתי שישנם
כאלו שעדיין לא שמעו קריאת התורה.
אמר 12 :אזייגער?! זיי האבן ספעציעל
געווארט אויף מיר? אמרתי :הן .שאל
איפוא יקראו .אמרתי שיכולים לעשות
זה בפרוזדור סמוך לחדרו .ואמר טוב ,וכן
עשו.
קודם תפילת ערבית אמר לי שאומר
לחודקוב שיכנס עם הפתקאות תיכף
אחרי מעריב .הכנסתי השיחה לנשים
מיו"ד שבט .כי בבוקר אמר לי שצריך
שיחה זו בכדי ליתן ליפה .שאלני כמה
עמודים מחזיק השיחה .ענתי :ג' .אמר:
ווען וועל איך האבען צייט צו מגיה זיין
דאס .בפועל הגיה השיחה.
בשעה  7:10הלך לביתו ,ולא חזר כל
הלילה.

יום ה' ,י"ג שבט .יאר-צייט הרבנית
שטערנא שרה
יצא לתפילת מנחה .בלילה הכנסתי את
מכונת ההקלטה.
יום ו' ,י"ד שבט
הר"ז גורארי שי' שאל על-ידי הרב
חודקוב אם תהי' התוועדות בש"ק .וענה:
גיכער אויף ניט.
שאל אם נתברר מי השתתף בהתוועדות
דיו"ד שבט ,מ' וויסט שוין א טאלק.
עניתי :לא.
שאל :אויב דאס איז שוין פארפאלען.
ווער איז שולדיק .בא וועמען דארף מען
דאס מאנען.
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לזכות
החתן התמים הרב ישראל שי'
והכלה המהוללה מ' רות תחי'

קוגל
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
יום רביעי ,י"ט אדר ראשון ה'תשע"ד

נדפס על-ידי הוריהם

הרה"ת ר' שניאור זלמן משה
וזוגתו מרת אסתר ליבא לאה שיחיו
קוגל
הרה"ת ר' אהרן
וזוגתו מרת נחמה דינה שיחיו
גרונר

וזקניהם
הרה"ח הרה"ת ר' חיים יצחק וזוגתו מרת פרידא שיחיו קוגל
מרת הדסה מרים תחי' קרליבך
הרה"ח הרה"ת ר' יהודה ליב וזוגתו מרת יהודית שיחיו גראנער
הרה"ח הרה"ת ר' הלל הכהן וזוגתו מרת מאטיל שיחיו כצמאן

