משמחת נישואין של

מנחם מענדל וחי' מושקא

וואלאוויק
●
ט"ז אלול ה'תשע"ז
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

פתח דבר
לזכרון טוב ,ליום כלולת צאצאינו החתן הת' הרב מנחם מענדל שי' וב"ג
הכלה המהוללה מ' חי' מושקא תחי' ,הננו בזה  -על יסוד הנהגת כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ בחתונת כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית
מרת חי' מושקא נ"ע וכנהוג בשנים האחרונות  -לכבד את כל הנוטלים
חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק ,בתשורה המוסגרת בזה.
תשורה זו כוללת:
א) צילום מהתשורה שחולקה בחתונת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,הכולל
מכתב כ"ק אדמו"ר הזקן "להרבני מו"ה [משה] מייזליש" ,אשר הכלה
היא מצאצאיו .
ב) לקט כתבי יד קודש ממענות כ"ק אדמו"ר שליט"א מאוסף שהגיע
לידינו לאחרונה ונדפסים כאן בפרסום ראשון.
ג) מכתבים שכתב דוד החתן הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' ליפסקער
בחורף ה'תשמ"ח לידידו אב החתן שי' ששהה אז בשליחות בסידני,
אוסטרליא .וכן מכתבים שכתב אב החתן שי' כשחזר ללמוד ב770-
לדוד החתן הנ"ל שהחליף מקומו בשליחות בסידני ,אוסטרליא
(בתקופה שבין קיץ ה'תשמ"ח לחורף ה'תש"נ) .לחביבותא דמילתא,
השארנו הלשון והסגנון כמו שנכתבו בשעתו (פרט לפרטים מסויימים
שהושמטו מטעמים מובנים) .מכתבים אלו נדפסים כאן ב בפרסום
ראשון.
ד) מכתב שכתב א' התמימים בשעתו המתאר כמה מהנהגות כ"ק
אדמו"ר שליט"א (אייר-סיון ה'תשמ"ז ואייר-סיון ה'תשמ"ח),
ונדפסים כאן בפרסום ראשון.
ויה"ר שלא נצטרך להסתפק בקריאת יומנים מאז ונזכה לראות
ולשמוע את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש ,והוא
יגאלנו!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
משפחת וואלאוויק

משפחת מייזליש

נוסח ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לחתונה
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באמצע סעודת החתונה של כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית
נ"ע ,שעה שהסיבו המסובים ליד השולחנות הערוכים ,ציוה כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ לאחד מתלמידי התמימים ,לחלק בשמו ,לכל אחד
ואחד מהמסובים ,תשורה מיוחדת:
גליון שנכפל לשלושה חלקים .מצדו האחד של הגליון 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.
לגליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים :מצד ימין נדפס צילום
מכתבו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"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 הגליון ,נדפסה פשר פתשגן הכתב –
אף זאת בצילום כתב-ידו של אותו מזכיר – בו מפרט כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ את הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול את מכתבו הנ"ל.
בנוסף לחלוקת התשורה בעת החתונה ,שלח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
תשורה זו לכמה מחסידיו ,וכלשון כ"ק אדמו"ר שליט"א באחד
ממכתביו" "אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים
ואנ"ש בקשר עם חתונתי".
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בעזהי"ת

שלום וברכה

לזכרון טוב ,ליום כלולת בתי הכלה המהוללה מ'
חי' מושקא תחי' עם ב"ג החתן הרב מ' מנחם
מענדל שי' ,הנני בזה לכבד את כל הנוטלים חלק
בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק ,בתשורה
המוסגרת בזה ,העתק מכתב כתב יד קדשו של
הוד כ"ק אדמו"ר אאזמו"ר ,אבינו הראשון ,רבינו
הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר סגולה יהי'
לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו
אנ"ש ,ד' עליהם יחיו ,וכל מחבבי תורה יחיו.
בשמחה ובברכה [חתי"ק]

ישיבה "תומכי-תמימים דליובאוויטש"
ג' י"ד כסלו ,תרפ"ט ,ווארשא.

פרשת מכתב קדש זה הוא ,כי היחס בין
החסידים ומנגדיהם בעת ההיא הי' במצב כזה,
אשר באחת האסיפות של אנ"ש בווילנא היו
קבוצת אברכים מופלגי תורה מצעירי החסידים
דעתם לצאת לריב עם מנגדיהם ומאנו להוסיף
ללכת בעקבי מתוני אנ"ש שבראשם עמד פרנס
הקהלה החסיד ר מאיר בר' רפאל נ"ע אשר
כחמשה ששה שנים (תקנ"א  -נ"ו לערך) עמלו
והשתדלו דבר הבאת שלום ובאסיפה ההיא תמך
החסיד רמ"מ נ"ע בידם של הצעירים ויצא
בדברים יוצאים מלב כואב ,מרוב הנגישות
שסבלו ,נגד החסיד רמב"ר נ"ע
באותו מעמד שלח רבנו הגדול אליהם ציר
מיוחד ,לאמר ,הצדק אתכם ,אבל המוח שליט על
הלב ,וזאת היא עבודת אנ"ש להיות לבם
ברשותם ומכון לאהבתו ויראתו ית' ,ולבא פליג
לכל שייפין בפועל במדות טובות באהבת כל
ישראל לטובה וסוף כבוד אלקים לבוא כאשר
יפוצו מעינות מעין בית ד' אשר נגלה ע"י מורנו
הבעש"ט נ"ע ומלאה הארץ דעה את ד'
ובחדש אלול דשנה ההיא שלח רבנו הגדול
מכתב זה להחסיד ר' משה נ"ע
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לידידי מו' משה נ״י שאלתי ובקשתי לעורר רוח טהרה בלבו הטה[ור] להעביר על מדותיו כמארז״ל כל
המעביר על וכו' ולהיות מן הנעלבי[ם] ולבקש מחילה ברבים מהנגיד מו' מאיר נ״י קודם יה״כ הבע״ל
[יום הכיפורים הבא עלינו לטובה] ולעשות זאת למעני ולמען השלו]ם] כי אין שלו' יוצא מתוך מריבה
ח״ו ובפרט ממחלוקת לש״ש [לשם שמים] אשר רוב הצרות והתלאות הן ממחלוקת לש״ש הרחמן
יצילנו ממנה ומגודל בטחוני שדברי אלה המועטי[ם] יחזיקו המרובי[ם] ויהיו לרצון אמרי פי ולא
ישליכם אחרי גיוו ח״ו קיצרתי ואומר שלו' שלו' מאדה״ש [מאדון השלום] כנפש תדרשנו ד״ש [דורש
שלומו] וטובתו מלונ״ח [מלב ונפש חפיצה] שניאור זלמן

מצד ימין  -בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן :להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק[הלת] ווילנא
שלוש השורות הנוספות ,בשפה הרוסית ,נכתבו על-ידי אדם אחר (בתרגום ללה"ק) :לאדון יהודי משה
מורדוכוביץ [בן מרדכי] מייזליש בוויל
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כתבי יד קודש
השמות (הוראה למזכיר לברר שמות השואלים)

כל השמות (הוראה למזכיר לברר שמות כל הרשומים בהמכתב)

ח [=חשאי]
-ח-
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מהיר
ח [=חשאי]

קבלה (הוראה למזכיר לשלוח קבלה על
מעות שנשלחו)

פנ"נ (פ"נ נתקבל)

פנ"נ [=פ"נ נתקבל]
קבלה

קבלה
דלנשי (הוראה למזכיר לצרף את
המכתב כללי לנשי ובנות חב"ד
דאותה תקופה)
קבלה
דלרחמ"ח [=דלר"ח מרחשון] בלה"ק
(הוראה למזכיר לצרף את המכתב
כללי דר"ח מרחשון בלשון הקודש)
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פנ"נ [=פ"נ נתקבל]
נת' [=נתקבל] ות"ח [=ותודה
חמה]

נת' ות"ח
השמות?

כבהמצו"ב [=כבהמצורף בזה]

? (סימן תמיהה על מה
שכתב המזכיר שיצרף
הברכה לבת מצוה)

מתי נכתב?
-י-
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ויבש"ט [=ויבשר טוב]

כבהמצו"ב [=כבהמצורף בזה]

נכון ויהא בשטומו"צ [=בשעה טובה ומוצלחת]
 -יא -
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מענה להנהלת ה"דיי קעמפ" דאהלי תורה ע"ז שבחנו כל
התלמידים בהתאם להוראתו הק' :כן יבש"ט [=יבשרו
טוב] גם לעת"ל [=לעתיד לבוא]

קבלה
לקו"ש או כיו"ב (שישתמשו בהמעות
שנשלחו להדפסת הלקו"ש או כיו"ב)

 -יב -
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בטח החליטו שניהם ( . .הוראה להמזכיר לשלוח הנוסח הרגיל
דהסכמה לשידוך שמתחיל בהמילים "בטח החליטו שניהם)"...
ובצד השני של הדף רשם המזכיר "מהיר"

אזכיר עה"צ [=על הציון] הנהגה יום [יומית ע"פ שו"ע] קבלה .
לשלוח הכללי באנג (הוראה למזכיר לשלוח המכתב כללי שיצא
לאור באותה תקופה בתרגום לאנגלית)
 -יג -

תשורה מנישואי מנחם מענדל וחי' מושקא שיחיו וואלאוויק  -ט"ז אלול ה'תשע"ז

מענה למוכר ספרים שביקש עצה וברכה לקבל הנחה מקה"ת,
סימן לתיבת "עצת" וכתב  :שייך לקה"ת

כמובן כהנ"ל שייך לההנהלה
 -יד -
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מכתבי דוד החתן – חורף ה'תשמ"ח
(י"ג תשרי)
שלום וברכה!
השעה היא  8:05ואני יושב בבית חיינו שומר על המקום של ההתוועדות שמתחלת בעוד כשעה
ומחצה.
מכתבך נתקבל (היום)
מה שלומך ומה הענינים באוסטרלי' בכלל ובסידני בפרט ,כאן אין חדשות מיוחדות.
מפני סיבות טכניות ,סיבות התלויות וסיבות שאינן תלויות בי נתאחרה כתיבת המכתב הלזו עד
היום ,יום ג' כ"ז לחודש תשרי ה'תשמ"ח ,בטח תסלח לי על האיחור הזאת אבל כפי שאתה יודע
בעצמך לא הי' לי שום זמן כלל וכלל בתשרי הזאת .אני בטוח שכבר שמעת כל החדשות מכאן
בהקפות הנפלאות (תשמח) שלא היו אף פעם מששת ימי בראשית.
ולחזור בקיצור על סדרן של הקפות (שבטח כבר שמעת בלאו הכי) ,אז הי’ כך :כשהרבי נכנס
להקפות בלילה הראשון שרו ,והרבי עשה משך זמן עם ב' ידים ,אח"ז אמרו שלש פעמים אתה
הראת .אחרי פעם א' ופעם ג' התחיל הרבי הניגון שמתחיל הרבה פעמים בשמח"ת ,אחרי פעם
ב' התחיל על הסלע הך ,אחרי פעם ג' התחיל כנ"ל אותו ניגון כמו שאחרי פעם א' אבל הפעם הי'
למשך זמן ארוך ביותר ועשה עם הידים תנועות נפלאות ,כולם הרגישו שהרבי מסתכל על כאו"א
בפרטיות ממש  -כל הזמן לא ידעו אם רש"ג ילך להקפות או לא ,אבל לפני שהרבי אמר פסוק
אחרון של אתה הראת בפעם הג' ,הסתובב הרבי דיבר משהו עם הדוקטור וכו’ ואח"ז הוציאו את
רש"ג ,וכידוע לכב’ רקד הרבי בשנה כל ההקפות בעצמו . .
ובלילה שלאח”ז ליל שמח”ת אבי שי' נתן לכ"ק אד"ש הס"ת (דרך אגב הקפות בלילה הראשון הי'
שלש שעות) .הקפות בלילה הזה הי' עוד פעם מאד שמח ,הרבי התחיל אחרי אתה הראת הא'
בניגון כמו ביום שלפנ"ז ,אחרי פעם הב' על הסלע ,ואחרי פעם ג' ופרצת .אחרי כל ההקפות
כשהתחיל הרבי לצאת מה"חית" שרו והרבי רקד כמה דקות בה"שביל" ,כשעלה הרבי להבימה
שלו שרו ופרצת והרבי רקד לזמן ארוך במקומו ומסתובב כו"כ פעמים סיבובים מלאים .אח"ז
הפסיק הרבי ,וכשכל ביהכ"נ הי' בשקט התחיל הרבי ניעט ניעט ורקד עוד זמן מה כשכל הזמן
עושה תנועות נפלאות עם הס"ת ועם הידים (וזה "כלל" גם על כל ההקפות וכל שמח"ת ושמע"צ
שאף פעם לא ראינו כאלה תנועות עם הידים ועם הס"ת) .אח"ז החזיר הרבי הס"ת לאבי שיחי',
ואבי אמר להרבי שליט"א עס זאל זיין דידן נצח אין אלע ענינים ,והרבי אמר עס זאל זיין בשורות
טובות .לפני שיצא הרבי התחיל ניגון הקפות לאביו ז"ל (דרך אגב במשך ימים אלו התחיל הרבי
ניגון הזה המון פעמים) ורקד על מקומו למשך זמן.
בבוקר הי' עוד פעם הקפות נפלאות ותנועות נמרצות עם הידים ,הרבי אמר ליודל קרינסקי לעשות
קידוש על משקה והלה נעשה שיכור ,לד"ר ווייס אמר הרבי לשתות כל הכוס וכשנגמר מחא הרבי
כפיו הק'.
יש עוד הרבה מה לכתוב על ימים נפלאים אלו ,אבל אם יהיו כל השמים יריעות וכל הימים דיו
וכו' ,ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזכות להיות בהקפות שנת תשמח .כשיצא ד"ר ווייס מחדר
הרבי אחרי כוס של ברכה (שארכה כמעט חמש שעות) ,אמר ברכת שהחיינו בשם ומלכות ואמר
שאף פעם לא ראה הרבי במצב רוח טוב כזה ב"ה ושירגיש כ"כ טוב ב"ה .אומרים שהוא שאל כ"ק
אד"ש למה הי' כ" כ שמח בשנה זו והרבי אמר שהרגיש אז דעם עולם האלט מיט מיר ,אשרינו
שזכינו לכך ושיש ב"ה לכ"ק אד"ש נח"ר ,ויהי רצון שיהי' כך תמיד כל הימים עד היום שיהי' בקרוב
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ממש שיתגלה כ"ק אדוננו מורנו ורבינו משיח צדקינו שליט"א ויגאלנו מהגלות המר הזה ויהי' דידן
נצח בפועל ממש
מענדי
נ.ב .הרבי אמר ששבת זה יהי' א פריילעכע שבת – וששנה הבאה יהי' הקפות עוד פריילעכער
אבל אלו סיפורים בפני עצמם.

בס"ד
מכתבך נתקבל
היות שאנו חיים בזמן שבלשון הזהר "ובשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי חכמה כו'" הן
בגשמיות והן ברוחניות ,דהיינו שיש היום בגשמיות ענינים של טלפון פאקסמלי' וכיו"ב ,וברוחניות
ענינים של "כפר חב"ד" "בית חיינו" ,והעיקר "הנחות" (מוגהים ,ושאינם מוגהים) וכו' וכו' וכיו"ב ,אז
במילא אין בדרך הטבע חדשות שאני יכול לחדש לך .אבל פטור בלא כלום א"א ,אז במילא אכתוב
לך בפרטיות על הענינים שאירעו כאן בבית חיינו בכ' חשון ובסמיכות אליו (עכ"פ כל שידוע לי).
ביום ב' י"ט חשון אחרי תפלת מנחה חלק הרבי דולרים ואמר לכאו"א :א הצלחה אין כ' חשון .עד"ז
הי' ביום ה' כ' חשון בבוקר אחרי קריה"ת ביום ה' בבוקר (או ביום ד') צוה כ"ק אד"ש להדפיס
קונטרס החלצו על ספעציעלע (שיינע ?) פאפיר וגם אספעציעלע (שיינע) קאליר (צבע) ,אבל
שלא ימכרו את זה ולא יפיצו את זה עד שיחזור מהאהל .כשיצא כ"ק אד"ש מ  770ליכנס
להמכונית עמדו שמה טובי' פלס וזושא ריבקין שנוסעים בערב לארץ (כ"ק אד"ש צוה אותם לפנ"כ
שיסעו הלילה) ,אז כ"ק אד"ש הוציא מהשקית שני קונטרסים (הנ"ל) ונתן להם .אח"ז ביקש כ"ק
אד"ש שיביאו לו עוד מהקונטרסים הנ"ל אבל לא חכה בשביל זה ,וחנינא הביא אותם עם המכונית
שלו (להאהל).
אחר תפלת ערבית יצא לייבל מחדר כ"ק אד"ש ואמר שהרבי יחלק הקונטרס לכל האנשים מגיל
 12ולכל הנשים מגיל  .11לפועל היו רק  800עותקים ,אז רק מיעוט אנשים ונשים קיבלו בערב
(ואני בתוכם) ,הרבי אמר לכאו"א :א הצלחה'דיקן לערנען.
להרבה ילדות שאל כ"ק אד"ש אם הם בנות אחת עשרה ,לאחות שלי אמר כ"ק אד"ש "דו ביסט
עלף און א האלב"! הרבי אמר שימשיך למחר לחלק עוד ושאל כמה ידפיסו וענו  ,5000ואמר כ"ק
אד"ש הרי לא יהי' מספיק ,אז לפועל הדפיסו  - 6000מפי השמועה) .ביום ו' בבוקר חלק עוה"פ
בערך מ 10:30עד בערך  11:30וכשנגמר התור ולא היו עוד אנשים נכנס כ"ק אד"ש לחדרו .בכלל
"קאכן זיך יעצט אלע אין החלצו" ,ובישיבה כאן חושבים להוציא קובץ מיוחד של הערות וביאורים
ומראי מקומות ועוד על קונטרס החלצו.
בישיבה כאן אין משהו חדש ,ההנהלה שאל אותנו -שיעור ד' -לדעת מי רוצה ומי לא רוצה ללכת
בשליחות ל ,BOSTON:רוב הכתה ענו שלא איכפת להם ורק מיעוט ענו שלא .בליל ד' אור לכ'
חשון הודיע ההנהלה שבלילה זה אין התוועדויות ברשות ומטעם ההנהלה ,אבל כמובן היו
התוועדויות בכל כתה וכתה של הביהמד"ר וגם המתיבתא התוועדו ,וכמובן שהיו גם עם
המשפיעים .אנחנו רצינו להתוועד עם נחמן אבל הוא לא רצה ,אז מיד אחרי השיעור הוציאו
משקה ופארבייסן אבל לפועל ישב רק כשעה והתוועד .אח"ז קראו חברי כתתי לאבי שיחי'
שיתוועד אתם בישיבה והוא בא והתוועד (אני חושב שזה פעם הראשונה שהתוועד באהלי תורה).
בליל הי' משהו מיוחד בישיבה אז הלכנו אני ,אחיך זלמן ועוד כמה כיו"ב לביתו של א .פיקארסקי
… הרי יש לו הרבה משקה וכו' וד"ל הלכנו להבייסמענט שלו והוא בכלל לא ירד אלינו אבל אנחנו
ישבנו שמה עד ארבע וחצי לפנות בוקר ותאמין לי הי' טוב .ויה"ר שנזכה ליום "שמלאה הארץ
פארבריינגען את הוי'" ,ובמהרה בימינו ממש יתגלה כ"ק אדוננו מורנו ורבינו משיח צדקינו
שליט"א ויוציאנו מהגלות המר הזה ויהי' דידן נצח בפועל ממש בכל נאו!
מענדי
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בס"ד יום ד' כ"ד טבת שנת הקהל שנת תשמח (תהא שנת חירות משיח)
לכבוד ידידי יקרי איש רום
המעלות נו"נ ה"ה הת'
ירחמיאל שי'
שלום וברכה!
מכתבו נתקבל ת"ח ות"ח
ראשית כל אדרוש בשלומו ובשלום כל השלוחים ,איך הי' הקעמפ ,כמה ילדים השתתפו לפועל
בהקעמפ ,איך הי' מרכז שליחות האם הי' בהצלחה .ראיתי התמונות אצל ...וכנראה הי' להם "גוד
טיימ" בגשמיות ,אבל מה הי' המצב ברוחניות וואס האבן זיי אויפגעטאן וכו'.
במענה על שאלתו על ענין השלוחים ,אז בטח עד קבלתו מכתב זה יוודע לו כבר מי הם השלוחים
למעלבורן ובאסטאן ,ומסתמא גם השלוחים לסידני שבעת כתבי מכתב זה עוד לא ידועים
(השלוחים לסידני) ,אבל לצאת ידי חומרם וכיון ששאל אותי בענין הנ"ל וגם אני לא בטוח אם
באמת כבר שמע שמות השלוחים במילא אכתוב לו את זה ג"כ ובכן,
השלוחים למעלבורן :אהלי תורה  -אחיך היקר המתמיד וכו' יצחק ,יוסף י .גארמאן( ,מאנגלי') ובן
ציון אסטער .מאריסטאון  -ישראל העכט ,שיינער ,ושוסטערמאן.
השלוחים לבאסטאן :מ"מ פעווזנער ,ש .כצמאן ,ש .מרזוב ,י .בייטעלמאן ,י.י .ליפסקער ,מ"מ
פעלער ,מ"מ זיילער ,חיים וואגעל ,אלעזר גורקוב ,י.י .פעלדמאן (מאוסטרלי') ומאריסטאון  -משה
לייבער וזירקינד,
השלוחים לבאסטאן נסעו אתמול ,ולפני שנסעו עמדו בפרוזדור לקבל ברכת כ"ק אד"ש אחרי
תפלת מנחה .כשיצא כ"ק אד"ש מתפלת מנחה אמר להם :פארט געזונטערהייט מען זאל הערן
בשורות טובות הצלחה רבה ומופלגה.
כולם מחכים עכשיו שיודיעו כבר על השלוחים לסידני.
אתמול יצא לאור מאמר מוגה לכ"ד טבת ובטח כבר קבלתם את זה.
בטח כבר ידוע לכת"ר על ענין הנסיעה לרוסי' מכמה מאנ"ש להוציא ספרים מאחורי מסך הברזל,
דהיינו בש"ק העבר דיבר כ"ק אד"ש על כמה שמשתדלים להוציא ספרי וחפצי נשיאי חב"ד ,ולכן
מה שאנחנו יכולים לעשות הוא להוסיף באמירת מזמורי תהילים ולהוסיף בצדקה .אחרי השיחה
הורה הרבי לשלמה קונין ובערל לוין להגיד לחיים .אחרי ההתוועדות נודע ששלמה קונין בערל
לוין וניסן מינדל נוסעים לרוסי' להציל ספרים ,ובעיקר ספריית כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (כך
הולך השמועה עכ"פ) .ביום ראשון ,לפני שנסע הרבי לאהל ,נכנסו שלשה הנ"ל ליחידות בג"ע
התחתון .בערך  10-5דקות אחרי האהל ,נכנסו עוד פעם ליחידות והפעם הי' היחידות בתוך קודש
הקדשים פנימה בתוך חדר כ"ק אד"ש .אומרים גם שהרבי מסר להם המאמר המוגה הנ"ל.
אני בטוח שרובו ככולו ממה שכתבתי לך כבר ידוע לך אבל ראשית כל הרי לא נביא אני ולא בן
נביא ובמילא :א .אני לא יודע מה כבר ידוע לך ומה לא .וב .אני לא יכול לכתוב לך עתידות .ושנית
הרי צריך אני לצאת ידי כתיבה .עכ"פ יותר אין לי מה לכתוב ובמילא תהי' בריא ותצליח בשליחותך
במילואו .ויה"ר שבקרוב ממש נזכה כולנו להיות שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א לכבוש העולם כולו
ושבקרוב ממש יתגלה מלכנו כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו משיח צדקינו שליט"א ויוציאנו
מהגלות הזה ומלאה הארץ דעה את הרבי כמים לים מכסים
בברכת דידן נצח
ידידו הדו"ש
מענדי
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מכתבי אב החתן – קיץ ה'תשמ"ח – חורף ה'תש"נ
בס"ד ,אור לל"ג בעומר (תשמ"ח?)
ידידי מענדל יחי'!
מכיון שידידנו מיכאל שיחי' ,נוסע מהכא להתם ,אבוא בזה בקצרה.
יש לי סיפור שמסתמא יעניין אותך:
בימים אלו קיבל איטשע טרייטל גלוי' (פאסטקארט בלע"ז) ,מאיזה חברה'מאן שפגש ב"מרכז
שליחות" בימים נוראים ב"עקוואדאר" .הקיצור ,הבן-אדם הזה ,נכנס שגעון לתור סביב כל העולם,
ועכשיו הוא כותב שבתוך מסעותין עבר "נעפאל" ,ופוגש שמה … ..שתי חב"ד'ניקים בשם מענדל,
ועורכם סדר בחה"פ! והוא כותב!……WHY ARE YOU GUYS FOLLOWING ME :
הקיצור ,הוא הי' בהתפעלות עצומה מכל הענין! (אני ראיתי את הגלוי').
בעצם ,הנני להזכירך שמכתבי זאת הוא חסד חנם מכיון שלפי זכרוני קומסט דו מיר א בריוו! ומובן
גודל הבהלה שבזה .ואין להאריך.
לא אזכור אם כתבתי לך את כתובתי בשלימות ,אבל לאחרונה נודעתי ,שמסיבות טכניות ,כדאי
לכתוב הכתובת כדלהלן ,מעל"ד,
ידידך הדו"ש ומחכה למכתבך
ירחמיאל
נ.ב .נא לכתוב לי משלומו של ידידנו אורן יחי' ,לא שמעתי ממנו מאז שנסע.

ב"ה כ"ח סיון תשמ"ח ,יום בא כ"ק אד"ש -ויבדלח"ט -הרבנית נ"ע לארה"ב.
ידידי יקרי הרה"ג וכו' מנחם מענדל שליט"א!
מען טרינקט בראנפן און מען הו-הו-הוליעט און מען גייט א קאראהאד!
אחדשה"ט,
זה כבר זמן רב שלא קיבלתי מכבודו שום מכתב וכו' (חוץ מאי-אלו ד"שים וכו') .וכמובן גודל
התמיהה ,הבהלה ,והצער שבזה .ואין להאריך בזה .ובנוגע לפועל :תכתוב! וטאפארא דא פלאחא
וכל הממהר הרי"ז משובח.
פה אין הרבה חדשות מעניינות .בטח שמעתם שמשה מאיר ליפשיץ נהי' חתן .בשעה  1בלילה
יתאספו כולם ב  ,770-להצלחת הענין דמיהו יהודי ,ולפנ"ז ילמדו בצוותא למשך זמן קונט' החלצו.
יה"ר שהי' ישמע תפילתינו וצעקותינו ויתוקן הענין בשלימותו ,און דעם רבינ'ס הארצווייטיג
דערפון ,ילך והי' כלא הי' ממש ,אכי"ר.
אני לומד עכשיו יו"ד הל' מליחה .לאחרונה התחיל לבוא ב  770-ר' ישראל לאבקאווסקי (אשען
פארקוויי) בשעות אחה"צ בתור "משיב".
בשתי שבועות תתחיל הקעמפ,
בטח תכתוב לי בפרטי פרטיות מהנעשה אצלך ובסביבתך ,ואהי' אסיר תודה לך ע"ז.
וע"ז באעה"ח ביום הנ"ל .בברכה להצלחה מופלגה בשליחותך באופן דלמעלה מן המשוער ,ויהי'
דידן נצח בשלימותו ,ובהענין שהזמ"ג ,שתהי' יד החסידים על העליונה בענין דמיהו יהודי ,ו'דידן
נצח' העיקרי התגלות המלך המשיח למטה מעשרה טפחים ,נשמות בגופים והרבנית נ"ע בתוכם
ידידך הדו"ש
ובמהרה בימינו ממש ,אכי"ר.
ירחמיאל
מגזע עיה"ק נעוול
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ב"ה ,יום ב' לס' נח ,כ"ט לחודש השביעי ער"ח מרחשון ,שנת תשמ"ט תהא שנת משיח טובה ,שנת
המאתיים להולדת
כ"ק אדמו"ר הצ"צ שנת הילד והילדה ,פה כאן
צוה ה' את הברכה ,ברוקלין ,נ.י .אמריקה הצפונית,
עשי' התחתון ,יע"א
כבוד ידידי הת' הנע' והמפורסם מופלג בתוי"ש בנשק"ע מגזע
אראלים ה"ה הב' כמר מנחם מענדל בהרה"ג הרה"ח הרה"צ
חיים שלום דובער ליפסקער משפיע בתות"ל המרכזית ,מנהל
הח"ק דאגוח"ח ,וכו' וכו' .שליט"א
שלום רב וברכה מרובה!
אחרי זמן רב שלא באתי עם כב' בכתובים [מפני צוק העיתים צרות הכלל וכו' ובפרט במי שתורתו
אומנתו] באתי עם הספר להודע משלום כב' ,ולהודיע שפה הכל עצהיו"ט ,ב"ה.
בטח כבר שמעת שגרשון הדפיס מאמרים משנת תשי"א-י"ט על נייר משובח ודפוס משובח,
ומעניין לציין שהכריכה נראה בדיוק כהכריכה של ספר המאמרים -מלוקט .-ואקוה שכבר ראית
את זה (עכ"פ בשעת קבלת מכתבי זה) ,ע"י אלו ממחניכם ששהו הכא בחודש החגים .ובזכות
הפצת המעיינות נזכה לקאתי מר דא מלכא משיחא.
בטח כבר שמעת שמנחם יוניק בא בקשרי השידוכין עם בתו של שמל'א? לוי וכמו"כ שאברהם
הולצברג נשתדך (עם איזה בחורה מאה"ק) .ומהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים וכו' וגו'.
בטח שמעת על הישיבה החדשה שעומדת להיפתח באלבאני ולא אדע בדיוק מי הם המנהלים
גשמיים ורוחניים וכו' .ויהי רצון שיהי' עצהיו"ט.
בנתיים כ"ק אד"ש עדיין נמצא ב 770ומתפלל כל התפילות למטה (להעיר שבהתפילות בחול,
בימת הקריאה נמצא אצל הארון קודש שכ"ק אד"ש לא יצטרך ללכת חצי  770הלוך וחזור ב'
פעמים ,וק"ל) .ויה"ר אז (בלשון גדלי' ש"ט) ער זאל זיין געזונט ווי א יונגער לייב.
עשינו חשבון אתמול ,כ"ק אד"ש עמד על רגליו א גאנצן טאג בפו"מ ,דהיינו :תפילה ,ומיד אח"כ
התחיל לחלק דולרים למשך  4שעות! עד לערך שעה  ,3וכמה דקות אחרי דמרו הדולרים נסע
לאוהל ,וחזר לערך  8:15וה' יחזק את בריאותו.
בטח שמעת שכוש"ב נמשך למעלה מ 5-שעות! נגמר לערך בשעה  .3:40עבר בין השאר מרדכי
בן-דוד ואף קיבל בקבוק.
מעניין לציין שבהקפות דיום שמח"ת ,איז אויסגעקומען שכשכ"ק אד"ש גמר את השלש וחצי
הקפות ,הוא עמד לפני הבימה (דהיינו בתוך ה"ח" אבל לפני הבימה) ובמילא התחיל לרקוד שם.
מעניין ג"כ לציין שכשגמר ההקפה אז הוא יצא מה"ח" באופן כזה:

מזרח
ארון

מקומו הק'

המקום שרקד

בימה

ה"ח"

דרך יציאתו מה"ח"

מערב
 -יט -

תשורה מנישואי מנחם מענדל וחי' מושקא שיחיו וואלאוויק  -ט"ז אלול ה'תשע"ז
ואחרי שגמר לרקוד הנה כל הקהל התחילו לצעוק /לשיר "יחי אדונינו מורינו ורבינו" ,ולייבל שעמד
מיד אחרי כ"ק אד"ש איז געווארן אינגאנצן ווילד ,והתחיל לעשות עם ידיו להגביר השירה ,ואפילו
בנימין קליין ג"כ הצטרף לזה גאנץ נישקשה'דיק לפי ערכו ,וכל זה נמשך ,אולי שתי דקות עד שכ"ק
יצא מה"ח"( .כמדומני שלפני ההקפות ציוה כ"ק אד"ש שלייבל (ואולי גם בנימין?) יעשה קידוש……)
היום שמעתי שביום ד' דשבוע זה יסעו לבריה"מ ,יוסי נעמעס ושלום משה פלטיאל ,וה' יצליח
דרכם (מסתמא זה בגדר "סוד" ,כידוע ליודעי ח"ן …)
כפי הנראה אזל חומר כתיבה ואחתום בברכה שתצליחו בשליחותכם ,ואם הצלחתם בשמחת
ביה"ש (מפי השמועה … ).בטח תצליחו במבצע חנוכה הממשמש ובא ואם אצלינו השתתפו 2500
איש ב ( MARTIN PLACE -לפי חשבוני) ,אז אצליכם בטח יהי' בגדר מעלין בקודש ,ויהא רעוא
שתצליחו בשלחותכם הן בענינים הכלליים שבו ,והן בענינים הפרטיים שבו ,בוכלל ,באופן
דלמעלה מן המשוער ממש .ובקרוב ממש נזכה לגילוי משיח צדקנו למטה מעשרה נשמה בגוף
והוא יגאלנו ,אכי"ר.
מנאי ידידו הדו"ש תכה"י מלונ"ח
הק' הצעיר והדל באלפי? ישראל ירחמיאל
נא למסור ד"ש לכל ידידי ומכיריי ואי אפשר לפורטם כי רבים הם ע"כ יהיו נא בעיניך כאילו הייתי
פורטם.

בס"ד ,אור ליום ה' לס' משפטים ,כ"ז שבט ,שנת תשמ"ט ,תהא שנת משיח טובה ,,שנת הילד
והילדה ,שנת הבנין ,שנת העיבור ,מאתים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר הצ"צ,
שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אד"ש ,פה ,שכונת קראון הייטס ,כתר עליון ,קרית מלך רב ,כאן צוה
ה' את הברכה ,מחוז ברוקלין ,עיר ניו יארק ,על שפת האטלנטיק ,פלך ניו יארק ,מדינת ארצות
הברית ,יבשת אמריקה הצפונית ,כדור הארץ
עשי' התחתון ,מקום פנוי ,וכו' וכו' יע"א
כ' ידידי הת' הנע' וכו' וכו' (ועיין בכל מכתביי
הקודמים ,כל שארי הטיטולין ,שבתקפם עומדים
גם עתה) מנחם מענדל שליט"א.
לשלום אין קץ ולברכה אין סוף!
ראשית כל ,הנני לבקש סליחתי על איחור הרב של מכתבי ,וזאת משום המעמד ומצב שאני שרוי
בו עכשיו ,לאחר אשר שפך ה' חמתו על הצים והאבנים ב( 749-איפה שזכיתי לישון עד השריפה
אשר שרף ה') ,ועכשיו אני נתון בגולה אחרי גולה ,נע ונד ,עד כי אבא אל המנוחה ואל הנחלה.
ואל ידמה בעיניך שכל הבנין נשרף כליל ,רק הוצרכו להתקין  ,SPRINKLER SYSTEMחדש ,דרך
כל הקומות וכל החדרים ,וזה לוקח זמן ,ובפרט שכרגיל ,קראצט מען זיך.
ואם ישאל השואל ,מה הי' עד עכשיו ,הנה מן הסתם ידוע לך ,שדוד פישער בנה בשעתו את הבנין
בשביל הישיבה ,ובמילא האט ער געוואוסט וואו צו "שמירן" ,און וועלע לעכער צו פארשטאפן.
המורם מכל הנ"ל ,שזה הי' הסיבה העיקרית שלא כתבתי עד הנה ,אילו ,משום שלא הי' לי פיסת
נייר ,ואם זה הי' לי ,אז הי' חסר לי עט ,ואם זה הי' לי ,אז הי' חסר לי מעטפה וכו' וכו' ואין להאריך
בדבר המצער .ואתו הסליחה על כל האי-נעימות ,ובטח זה לא יפגע בכתיבתו הוא מכתבים אלי,
ובשכר זה יתברך ממעון הברכות ,ומשכורתו כפול מן השמים.
ולאחרי כל הקדמה הלזו ,אשתדל לכתוב (צו אויסקראצן בלע"ז) קצת חדשות.
בטח כבר ידוע לך שכ"ק אד"ש יצא להלווייתו של ד"ר זעליגסון (ובטח יושבים עכשיו ראשי העדה,
ומטכססים עצה ,ווער זאל יעצט אויסהיילן ,די אלע קריינקע מיטגלידער פון דער ליובאוויטשער
באוועגונג) ,אני שמעתי אודות זה (שכ"ק אד"ש יצא) כחצי שעה קודם הללוי' ,וזה שהודיעוני אמר
שביקשו "אז מ'זאל ניט מפרסם זיין" ,וכמובן שכ"א אמר לחבירו ,ובאותו נוסח"
"____"____"_____"___ _"  ....ולמעשה בשעת הלוי' היו כמה מאות איש (לפי
_

-כ-

תשורה מנישואי מנחם מענדל וחי' מושקא שיחיו וואלאוויק  -ט"ז אלול ה'תשע"ז
הערכתי הפרטית) (וכידוע שהצד השוה בין הקפות בליובאוויטש ,ולויי' בליובאוויטש הוא ,אז
מ'שטופט זיך … .).וכשכ"ק אד"ש חזר הכינו לו קווארט עם מים ,וכשהעמיד הקווארט אחרי
הנטילה ,לא העמידו הפוך (ודלא כפי שנהוג בכלל) .מיד אחרי ההלוי' חזר הביתה.
בערל לאזאר וחיים בריקמאן נמצאים עכשיו ברוסיא הסובייטית ,נחום שפירא (עם עוד מישהו)
נסע בימים אלו ,להתם ,והת' נחום גרינולד ושלמה גשטטנר חזרו משם בשבוע שעבר (כמובן,
שכל סעי' זה ,הנני כותב לך בתנאי "אז מ'זאל ניט מפרסם זיין" ……)..
מן הסתם ידוע לך שהת' ברוך אבערלאנדער בא בקשרי השידוכין עם אחותו של בערל לאזאר.
וכמו"כ ידוע לך מן הסתם ,שבשבת העבר איז געווען א געפאקטע עולם.
בנוגע לזליגסון ,שמעתי שקיבל מקום מאד מכובד ,דהיינו בשורה הראשונה צוקאפנס פון
פריערדיקן רבי'ן (ר' זלמן שמעון ע"ה הוא היחיד שנקבר בשורה זו) (מפי' הת' הידוע דוד מנדלבוים
שו"ב ,וסופר סת"ם ,ועובד ידוע).
בנתיים התחילו לעבוד על הבנין של מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש בפינת קראון
ואלבאני (אצל ההאטעל) ,וכבר הורידו את הבנין הישן און די ארבעט גייט אויף א גאנג.
מצו"ב קטעי ה'אלגעמיינער' שבטח יעניינו אותו.
ואחתום בברכת כט"ס און אלע גוטע זאכן
ובפ"ש כל החבורה וא"א לפורטם כי רבים
הם ע"כ יהיו נא בעיניך כאילו הייתי פורטם.

ידידו מכבדו כערכו הרם ירחמיאל
בס"ד ,אור ליום ד' לס' ויקרא ,ח' אד"ש שנת תשמ"ט וכו' וכו'
ידידי הת' הנע' וכו' מנחם מענדל שי'.
אחדשה"ט,
בנועם קיבלתי מכתבו מאדר"ח אד"ש ,ות"ח ,ובטח יוסיף כהנה וכהנה.
וכרגיל נתחיל בקצת חדשות:
בשעה שיגיע מכתבי זאת ,בטח כבר תדעו ,שאתמול הי' פה ר' יעקב ,בן האדמו"ר מגו"ר שליט"א,
ושהה עם כ"ק אד"ש -אונטער פיר אויגן -כמחצית שעה( ,בג"ע התחתון) ,ואח"כ עמד כ"ק אד"ש
ליד פתח  ,770וליוה בעיניו את המכונית ,שבה נסע הנ"ל.
בנתים כ"ק אד"ש עדיין מתפלל בביתו של הרש"ג.
לפני ש"ק כבר דיברו שכ"ק אד"ש לא מתועד בפורים.
ביום א' העבר -בעת חלוקת הדולרים -הי' פה ר' יוחנן סופר -דער ערלויער רב -מירושלים( ,חבר
מועצת גדולי התורה) ,ודיבר עם כ"ק אד"ש כ 15-דקות.
בטח שמעת שצבי שוחאט נהי' חתן (עם בתו של באלקאני  -הפרינציפאל של 'בית יעקב').
גם חיים פיקארסקי נהי' חתן.
מה נשמע ככה בסידני? איך הולכים ההכנות של הזשלאבינער חתונה (שאפירא-פעלדמאן)?
ביום א' הבעל"ט תתקיים במונטריאול חתונתו של סימון יעקבסאהן ……
בטח תכתוב בפרטיות אודות פורים וכו' ,וכל שאר החדשות שמה.
נא ליתן ד"ש לכל ידידיי ומכיריי ,וא"א לפורטם כי רבים הם ,ע"כ יהיו נא בעיניך כאילו הייתי פורטם.
ובזה אזל חומר כתיבה
ידידו הדו"ש ירחמיאל
כרגיל ,מצו"ב כמה קטעים מעתוני שבוע זו (ובטח תראה ג"כ ,כמה קטעים באנגלית ,ואם לא ידוע
לך לע"ע ,הנני מודיע לך ,שבשבועות האחרונות התחיל האלגעמיינער להדפיס בדפים האחרונים
של כל גליון ,מדור באנגלית).
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תשורה מנישואי מנחם מענדל וחי' מושקא שיחיו וואלאוויק  -ט"ז אלול ה'תשע"ז
ב"ה ,יום ב' לס' נצו"י ,ח"י אלול יום בו ניתלו שני המאורות ,תהא שנת משיח טובה תשמ"ט ,בנין,
ילד וילדה ,עיבור ,ר' שנה לאדהצ"צ ,שנת המ' לנשיאות כ"ק אד"ש ,מוצאי תשמח תשמח הקהל,
ערב תהא שנת ניסים וניסי ניסים .וכו' וכו'.
ידידי וכו' הת' הנע' מופ' בתוי"ש מגזע תרשישים (,)…I HOPE
וכו' וכו' בנשק"ע וכו' ה"ה הב' מנחם מענדל שליט"א.
לשלום אין קץ ולברכה אין סוף!
"נדמה לי" שכבר עברו "כמה שבועות" ,מאז שהתכתבנו זה לזה ,ואין להאריך גודל הבהילה שבזה.
ומה חדש בסידני? אצל הבחורים וכו'? ההנהלה? אנ"ש? וכו'? שמעתי שבשבת העבר הי' במחניכם
כנס ביחד עם ישיבת מלבורן ,איך הי'? איך נראה פלאד סטריט?
אמש היתה חתונת שד"ב רוזנפלד ,ברוב פאר והדר ,והי' גאנץ פריילעך (ניגנו "מ'טרינקט בראנפן,
און מ'הוליעט … ,".למשך זמן).
לאחרונה יצאה תשובה מכ"ק אד"ש בנוגע לבנין ( ,770ואם אשיג העתק לפני שילוח מכתבי זאת
כמובן שאשלחנה).
ישנה שמועה ,שאתמול ,בדרך לאוהל ביקר כ"ק אד"ש במקום שצריכים לבנות בית רבקה.
יוסי פלטיאל נהי' חתן (אתמול) ,עם בתו של משה נעמענאוו.
\מפי השמועה :שלוחי סאוט אפריקא מגיעים מחר.
תשרי איז אין די אייר,כמה אורחים מאה"ק כבר התחילו להגיע (לע"ע ,יחידים עכ"פ ,ביניהם :ר'
אפרים וואלף ,שלא הי' פה מי"ט כסלו תשמ"ז)
כנראה ,ששנה זו לא יגיעו כ"כ הרבה מסידני ,כבשנים שעברו .נו ,נו.
איפה תהי' בר"ה יו"כ? בשמח"ת?
כמה שאלו אצלי ,לנסוע לימים נוראים להתפלל לפני התיבה ,אבל כנראה שלא אסע ,ווייל ווער
ווייס וואו איך'ל זיין נעקסטן יאר…
מפאת חוסר חומר כתיבה לא אמנע ידי הנעימה ,מלתחום החתימה
בברכת כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה
בטוב הנראה והנגלה לנו ולכל ישראל
ומלכנו נשיא דורנו בראשנו
ירחמיאל
נ.ב .אקוה שלי' שבט כבר תחזור וועט מען כאטש קענען פורים'ן צוזאמען ,ומי יתן והי'.

ב"ה ,יום ג' שהוכפל בו כי טוב ,י"א תשרי 'בשם השם' "גאטש נאמען" ,שנת תהא שנת ניסים וניסי
ניסים ,נחלה ,נתינת צדקה ,נשמה.
ידידי וכו' הת' הנע' (וכל שאר הטיטולים הכתובים
במכתבי אליך מד' שנים האחרונות) מנחם מענדל שי'
אחדשח"ט ,בנועם קיבלתי מכתבו מה' תשרי ,ות"ח ת"ח בעבר ,הווה ,ועתיד.
חדשות כבר כתבתי לך בפתקא שמסרתי היום להת' מייקל בערקאוויץ( .לפני שנודעתי על קבלת
מכתב זה ).וחוץ מזה איני יכול לזכור עוד חדשות ,ובטח יסלח לי כת"ר.
אשר גאלדשמיד סיפר לי ששמע מאוחרי הפרגוד ,שלשס צלצל ללואי גאלדשטיין בשעה שהי'
פה לאחרונה (לגבירים יחידות) ,וביקשו שימסור משהו לכ"ק אד"ש (לא אדע מה) . .
בנוגע לנסיעת הת' דסידני לשנת הארבעים,
בנוגע לכתיבתך שנסעת ל"ניו טאון" ,הנה לי לא ידוע על מקום כזו .ואולי כוונתך ל"ניו קאסל",
ובטח הי' בהצלחה וכו'.
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בנוגע לכתיבתך שהשתדלת לצלצל לי ,והיו בעיות עם הקו וכו' ,הנה ידוע על בעי' זו ,והוא מה
שנקרא בלע"ז " "ELETRICAL SHORTבא' מחוטי הטלפון ,ותיקנו את זה בשבוע שעבר ,והכל
על מקומו יבוא בשלום ושלעתה ,אחכה לצלצולו ,כמובן.
אתה כותב שנהנית מהתמונות שלחתי לך ,ולפי זכרוני לא שלחתי לך תמונות ,ואולי כוונתך
להתמונות של ה"ווארט" ,והעיקר שנהנית.
תוך כתבי מכתב זה ,נזכרתי ושמעתי אי-אלו חדשות כדלקמן (לכאו' אתם מקבלים ע"י טעלזנער
 ומשה מלמד ( ,)FAX-A-SICHAHהחדשות ,ובמילא אני כותב רק כאלו דברים שיכול להיותשאינם כותבים ותן לחכם ויחכם עוד):
לאחרונה הי' סיפור בברוקלין קולג' ,ששקצים היכו ג' סטודנטים יהודים והעיתונות עשה מזה
סיפור שלם  RACIAL TENSIONוכו' ,ובנוגע לעניננו ,שקאטש הלך לבקרם ,ונתנם מהחתיכת
לקח שקיבל מכ"ק אד"ש  -מפי השמועה.
בערב יו"כ לפני הברכה של הת' התעלף חדקוב (למחרת כבר הי' בבהכ"נ) .הקיצור כשהתעורר,
רצה לידע אם נמצאים בבנין כהנים!
ובזה אגמור מכתבי ואחתום בברכת חגה"ס שמח.
ירחמיאל

ב"ה ,אור ליום ועש"ק פ' נח ,ה' חשון ,הי' תהי' שנת ניסים ונסי ניסים וכו' וכו'
ידידי וכו' וכו' המפורסם לשם ולתהלה מנחם מענדל שי',
אחד"ש,
מצורף בזה קטעי עיתון שבוע זו ,ואגב השילוח ,אני כותב כמה מלים ,אף שלע"ע ,אני לא יודע מה
אכתוב ,כרגיל.
אודות חזרתך מסתובבת עכשיו ב' שמועות .א) שאתם חוזרים בו' שבט .ב) בכ' טבת .ובטח בשעה
שמכתבי זאת יגיע לך ,וועלן מיר האבן קלארקייט אין די אלע ענינים.
אתמול החלטתי להמשיך ללמוד הל' טריפות בללי הש"ך והט"ז ,וללמוד ה'שאלות' טוב ,בכדי
שאוכל לגמור לפני החתונה ,ונזכה ונחי' ונראה.
חידוש גדול! כ"ק אד"ש לא הגיד אף שיחה א' כל השבוע! וזאת אחרי ז' שבועות רצופים ,שהיתה
שיחה בכל יום ממש.
הוא רק נסע לאוהל פעם א' בשבוע זו  -היום .-
בנתים אין חדשות גדולות ,וחוץ מזה השעה כבר  2אחרי חצות,
כרגיל ,בכל מכתביי אז איך נודזע דיר ,שתצלצל אותי( ,ודרך אגב :כמובן וגם פשוט ,שאתה יכול
לצלצל בכל שעות הלילה והיום ,אני מחכה!).
ובא לציון גואל ,במהרה בימינו אמן
ידידך ,המיו"ל גיסך ,וכו' המחכה ומצפה לראותך ,ירחמיאל
נ.ב .עיקר סיבת שלחי החבילה הזאת ,היא בשביל ה"ראיון" (כביכול) ,עם כ"ק אד"ש ,שנדפס
ב"ישראל שלנו" ,ואגב זה שלחתי עוד כמה קטעים מעיתון הנ"ל .וכן מעיתוני 'פנים חדשות' ו'די
אידישע וואכנשריפט' ( באם הנך מעניין לידע מה טיבם של שני עיתונות אלו ,אכתוב לך במכתב
הבאה).
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ב"ה ,אור ליום ד' לפ' תולדות ,בדר"ח כסלו -יום הבהיר -שנת הי' תהא שנת ניסים.
ידידי עוז ,אוהבי הת' הנע' וכו' וכו' מנחם מענדל
שליט"א ,בהרה"ג וכו' הרה"צ וכו',
וגדול מרבן שמו ליפסקער
אחד"ש כמשפט לאוהבי שמו
היום נשתדך יוסי קראנץ? עם אחותו של זושא טננבוים  -אם אתה מכיר אותו.
וכמובן וכרגיל דארף מען דאך שרייבן אביסל נייעס ,ובכן,
כשכ"ק אד"ש הראה שרוצה להגיד שיחה -ביום א' ,-לא הי' המייק -רמקול -הרגיל ,רק זה שתלוי
אצל העמוד תמיד [שנמצא שם בכדי שאלו שמתקשרים על השידור ידעו איפה אוחזים] ,ולא הי'
שם  ,STANDולייבל אחז את המייק ,לפני כ"ק אד"ש ,ורגע לפני השיחה ,האט דער רבי געקוקט
מיט אזא מאדנעם תנועת תמיהה ,און דער מייק האט זיך גלייך "ארויסגעגליטשט" פון לייבל'ס
האנט ,און געבליבם ליגן אויפן רבינ'ס שטענדער.
דרך אגב ,המפה על הסטנדר ,לא היתה המפה הרגילה (הלבנה) ,כ"א א בלויע (לא אדע מאיפה
השיגו את זה).
כפי שתראה אין לי תיבה מה לכתוב ,והנני חותם בזה
בפ"ש כל החבורה,
ידידך הדו"ש תכה"י מלונ"ח
ירחמיאל
גוט יום טוב!!
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אייר  -סיון ה'תשמ"ז
ל"ג בעומר 8:10
דער רבי איז יעצט אויפין אוהל
היינט איז ממש געווען א מורא'דיקע פאראד איך קען דאס בפועל ממש ניט אראפבריינגען בכתב
דער רבי איז געשטאנען פון  11:25ביז  2:05אויפ'ן גאס ,דהיינו  2שעה מיט  40מינוט .בשעת דער
רבי קומט ארויס אויפן גאס פון  770זעט מען ממש א מלך אן א גוזמא .א .ליפסקער האט
געשפילט אני מאמין ווען דער רבי איז ארויס ,איך קען דאס פשוט ניט אראפבריינגען בכתב.
מאריסטאן האט געמאכט א פלאט בנוגע דער שכון חב"ד אין ירושלים ,דער רבי האט געזאגט י.י
העכט אז זיי האבן צוגעטראפן .בשעת דער פלאט פון  .F.R.E.Eאיז אדורך האט דער רבי
אנגעהויבן זינגען ניעט ניעט.
י.י .העכט האט געזאגט דער רבי נאכ'ן פאראד אז ער זעט אויפ'ן רבי'ן אז דער פאראד האט אים
ארויסגענומען פון מרה-שחורה ,האט דער רבי אים געזאגט (איך ווייס ניט פונקט דעם לשון) ניט
ארויסגענומען נאר אויפגעהויבן.
מאדכע איז געקומען צו פארן אויף ל"ג בעומר.
כוס של ברכה איז דער רוסישער חזן געקומען און האט אסאך געזונגען דער רבי האט אים זייער
אסאך געמאכט מיטן האנט
איינער איז צוגעגאנגען און האט געבעטן דער רבי אז ער וויל שאקלען זיין האנט האט דער רבי
אים געזאגט אז זיין האנט איז פול מיט וויין האט דער חברה-מאן געזאגט צום רבי'ן אז ער וויל
סייווי שאקלען דעם רבי' ס האנט האט אים דער רבי געלאזן דערנאך האט ער געבעטן דער רבי
אז ער וויל טשעפן דער רבי' ס בארד דאס האט אים דער רבי ניט געלאזן איך האף צו קריגן דער
טייפ פון כוס של ברכה
נעכטן איז דער רבי אריין צום פארבריינגען  1:40דער פארבריינגען האט זיך געענדיקט  6:40עס
איז געווען א מורא'דיקע פארבריינגען
יעצט איז דא א כנוס תורה
נעכטן האט הרב מארלאווו גענומען משקה פאר די קבלת פנים פון די רבנים און ער האט געזאגט
א אלע רבנים זיינען איינגעלאדן האט אים דער רבי געזאגט צו אויסרופן אז בעלי-בתים זיינען
אויך איינגעלאדן
אור לב' בהעלותך 9:15
דער רבי איז היינט געפארן צום אוהל .4:20
איך האב געפרעגט א .שטערנבערג וואס הערט זיך מיטין דידן נצח און ער האט מיר געזאגט אז
מארגן דארף זיך אנהויבן דער משפט מער ווי דאס ווייסט ער ניט
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אייר  -סיון ה'תשמ"ח
בש"ק י"ג אייר שאלתי את ר' בערל יוניק על מה מברך כ"ק אדמו"ר שליט"א ברכת הנרות בעש"ק
כשנמצא בחדרו ב" ?"770ואיפה מונחים?
ואמר לי שמברך על הנרות של "הרבנית" שקבלה במתנה מאת "הרבנית שטרנה שרה" והם 2
נרות כל אחד בפני עצמו והנרות מונחים על שולחנו.
ושוב סיפר שבהנרות בצדם השני ישנו דבר קשה (שתחוב בתוכו כדי שיעמוד הנר).
גם היום שמעתי (ש"ק הנ"ל) שגראנער אמר (לא היום רק כבר) שכ"ק אדמו"ר שליט"א לא יתועד
בימי החול (רק שיחה ע"י הרם-קול).
בענין "והמרחם" (בשמו"ע) סיפר לי אחד שלאחרי חגה"פ כל פעם שאין אומרים תחנון (ברית
וכיו"ב) אומר והמרחם וביום ו העבר (יב אייר) תחלה אמר המרחם וחזר ואמר והמרחם .למנחה
י"ד אייר אמר והמרחם .ובל"ג בעומר למנחה קודם תיבת המרחם פסק קצת ואח"כ אמר והמרחם
[בקדיש שלאחר שמו"ע התחיל יהא שלמא ואח"כ חזר ואמר תתקבל .ועד זיקנה אני הוא אמר
לכה"פ שני פעמים].
ביום ה' כ"ה אייר בקדיש (שאחר שמו"ע? עלינו?) אמר בחייכון וביומוכון קדם אבוהון די בשמי'
ואמרו אמן יהא שמי' רבא [וע"פ השמועה זהו פעם הג' שקרה כן וכן ליל ה' ג' סיון (אור ליום ו')
מעריב].
אור ליום ו' ג' סיון בשעה  12בלילה ישב להגי' הליקוט ואמר שהמאמר אין לו פנאי להגי' וידפיסו
כמו שהוא בלתי מוגה.
בעש"ק פ' במדבר יצא למנחה לערך  7:50אף שבא מאהל כחצי שעה לפנ"ז זמן הדלקת הנרות
הי' (לפי הלוח שבדקתי)  7:53וגמר מנחה  8:07והדליק נרות קודם תפלת המנחה
שני "טאנקים" נפגעו ע"י הערביים בא"י - .רק טנקים ולא נפשות ח"ו.

בחג"ש הי' שיחה אודות "אין לי כח" "השגת גבול" "פלוני עוסק בענין זה".
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לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מלך המשיח

