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קרא להרב לוי ביסטריצקי מצפת ומזג לו מהגביﬠ באמרו לו איר זייט דאך גﬠווﬠן אין
קהיר ,פארוואס גייט איר ניט צו ]=הלא הייתם בקהיר ,למה אינכם ניגשים[ .ומזג גם לאביו ר'
לייבל באמרו לו והשיב לב אבות ע"י בנים )ושיהי' ג"כ למדן )?(( .אח"כ פנה להרב מרדכי
אשכנזי מכפ"ח והראה לי בידו בתנועה של תמיהה מדוﬠ אינו ניגש ,כשניגש אמר לו ,מ'דארף
אלﬠמﬠן צי רופן? ]=צריך לקרוא לכולם?[ ומזג גם לו מהגביﬠ ,ושאלו אם יש כאן ﬠוד
מישהו שחי' בסיום בקהיר ,ואמר שר"ש גרייזמן הי' ג"כ ,ואמר אד"ש זאל ער צוקומﬠן
]=שיגש[ .וניגש ומזג גם לו מהגביע באמרו לו )זאל זיין ]=יהא[( בהצלחה רבה.
התחיל לנגן "והריקותי לכם ברכה" .ההתווﬠדות הסתיימה ב.6:10-
 :¯ÈÈ‡ Á"Î '‡ ÌÂÈבשﬠה  - 6:20שיחה לנשי ובנות משך כשﬠה.
היום התפלל מﬠריב ב 8:45-בזאל ,לפנ"ז הודיע ר"ד רסקין שמבקשים שכל הבחורים
יתיישבו מיד ללמוד אחרי מﬠריב )כיון שזה אמצﬠ הסדר( והסדר ימשך רבﬠ שﬠה יותר ,ﬠד
.9:45
 :¯ÈÈ‡ Ë"Î '· ÌÂÈנסﬠ לאוהל ב 3:30-וחזר ב .9:30-כשיצא לביתו פנה בחיוך לר' זלמן
יפה ושאלו באם גם אשתו הגיﬠ לכאן.
 :ÔÂÈÒ Á"¯ '‚ ÌÂÈהיום התקיים כנס דצ"ה .מנחה ב .2:15-מﬠריב בזאל בשﬠה .8:45
 :'„ ÌÂÈמעריב כרגיל.
 :'‰ ÌÂÈהתקיים כנס של הכוללים תפארת זקנים לוי יצחק וחכמות נשים .נסע לאוהל ,ב-
 3:45וחזר ) 7:45כחצי שﬠה לפני השקיﬠה(.
אחרי מנחה הודיע שמעריב ב 9:15-ואח"כ התווﬠדות .ההתווﬠדות היתה קצרה )מאמר
ושיחה( .ב"ניﬠ זשוריצי" הראה לאבוחצירה לשרוק ,וﬠשה בתנוﬠות חזקות בידיו הק' וכן
כשנגנו "לכתחילה אריבﬠר" ﬠשה בידו הק' תנוﬠות אדירות .ההתווﬠדות הסתיימה ב.11:15-
 :ÔÂÈÒ '„ ˜"˘Â ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק ניקלס לכולם.
ר' לייבל רסקין הכניס לאד"ש משקה מהסיומים שנﬠרכו במקומות שונים במרוקו,
ואד"ש הוציא לו חזרה בקבוק בכתבו) :הל׳ אינו מדויק כלל( מצורף בקבוק יי"ש השתתפות
בסיומים במדינתו.
 :ÔÂÈÒ '‰ ,¯·„Ó· 'Ù ˜"˘ ÌÂÈבאמצע ההתוועדות נתן בקבוק משקה להת' יוסף
אלפרוביץ עבור סיום בפלטבוש ,ומזג גם לר' צבי מ .שטיינמיץ ,וכן לרש"ז גורארי' עבור
סיום בבהכנ"ס עדת ישראל )לעפערטס עוו .(.ההתוועדות הסתיימה בשעה .6:20
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חלוקת כוס של ברכה מוצאי יום ב' דחג השבועות תשמ"ה.

באדיבות JEM - living archive

 :˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á„ '‡ ÌÂÈכשיצא ללוות את התהלוכה ,משך כמה דקות ירד גשם שוטף.
כשחזרו התחילו לשיר מול הספרי' מארש נאפוליון ,ואד"ש יצא ונשאר לעמוד לפני הדלת
הפנימית )לא כאשתקד שיצא לגמרי החוצה( וסקר את כל הקהל )עמד קהל רב( ומחא כפיו
הק' מספר דקות.
למחרת כשעלה לחדרו אחרי תפילת שחרית פנה להרב חודוקוב באמרו :הרב חודוקוב,
איך קען אייך האבן א פאר מינוט ]=יש לכם כמה דקות בשבילי?[ .ונכנס לאד"ש ומסר
שהתהלוכה היתה בהצלחה ושברוב המקומות עשו סיום על הרמב"ם וחילקו מורה שיעור׳ס
בכל בתי הכנסת )וכשהגיעו לבארא פארק עמדו משפחה תושבי המקום וחילקו מים( .ואד"ש
הי' זייער צופרידן ]=מאוד שבע רצון[ ,ושאל עה"פ אויב מ'האט טאקע געטיילט מורה
שיעור'ס ]=האם אכן חילקו דפי "מורה שיעור"[ בכל בתי הכנסת.
להתוועדות נכנס בשעה  ,8בשיחה הא' דיבר )בסופה( אודות השמחה המיוחדת
שצריכים לשמוח היום .בסיום השיחה התחילו לנגן ושמחת ,ואד"ש עשה תנועות חזקות
בידו הק' וכן בב' ידיו ,וכמובן ששרו וקפצו חזק )משך  20דקות( .בסיום ההתוועדות דיבר
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בחריפות רבה ,נגד העושים ליצנות מהרמב"ם והסיומים ,ושלא יתעסקו עמהם כלל ולא ילכו
לבתי הכנסת שלהם ,כי זהו מקום סכנה כפשוטו ,ואין זה שליחותנו להתווכח עמהם וכו'.
ההתוועדות הסתיימה ב .12:50-חלוקת כוס של ברכה נמשכה כשעתיים )רק לא' מאנ"ש
ראיתי שנתן בקבוק משקה ,ואמר לו בחיוך שלא ימכור את זה לגוי(.
 :˘"‰‚Á Â¯Ò‡ ,ÔÂÈÒ 'Á '‚ ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק ניקלס לכולם .נסע לאוהל.
 :ÔÂÈÒ 'Ë '„ ÌÂÈהערב התקיימה יחידות )היחידויות ארכו כשעה וחצי(.
יהודי מצרפת שאל את אד"ש באם לעבור לגור כאן ,ואד"ש ענה שאין הזמן עתה מתאים
לזה.
˘"˜  :ÔÂÈÒ ·"È ,‡˘ 'Ùבסיום השיחה אודות הרבנים ותפקידם ,מזג משקה לרבנים
מאה"ק .הרבנים :אשכנזי )כפ״ח( ,לוי ביסטריצקי )צפת( ,יוסף הכט )אילת( ,ישעי' הרצל
)כפר תבור( ,דוד חנזין )פ"ת( ,מ .מ .גלוכובסקי )רחובות( ,הלפרין )הגבעה הצרפתית -
ירושלים( ,יקותיאל פרקש )ירושלים( ,ונתן את הבקבוק לר"ד חנזין.
בסיום הורה לנגן האדרת והאמונה הצרפתי ,והתחיל לנגן ר' יוסף מטוסוב ואד"ש הורה
לו לומר לחיים ,וכן הורה לעוד צרפתי.
ההתוועדות הסתיימה בשעה .6:45
במוצש"ק יצא מיד אחרי מעריב  -לפני הבדלה  -ויצא מיד לקדש את הלבנה.
 :ÔÂÈÒ ‚"È '‡ ÌÂÈכשהגיע מביתו חילק ניקלס לכולם .נסע לאוהל.
כשיצא לביתו דיבר זמן ממושך עם הרב הרשברג מכסיקו) ,דבר ברור לא שמעתי(.
מספרים כי אד"ש שוחח עמו אודות מאמר שכתב באלגעמיינער זשורנאל על הרמב"ם ,ובזה
מזכיר גם על ז׳ מצוות ב"נ .ואמר לו שזה מאמר מקיף ושיתרגמו לאנגלית .כן דיבר אד"ש
ע"ז שברמב"ם מדובר על הנוגע לב"נ לא רק בסיום ,והראה על הרב יוסף הכט מאילת שעמד
שם ואמר להרשברג שהוא הי' ביום ו' העבר בוואשינגטון ונפגש שם עמו השגריר המצרי
)ושוחח עמו על ז' מצוות דב"נ?( .בסוף שאלו וואס מאכט איר אין געזונט ]=מה שלומכם
בנוגע לבריאות[ ,והוסיף שכתוב ברמב"ם שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא ,ולכאורה
הי' צ"ל כתוב מדרכי עבודת ה' ,ואולי יש בזה גירסאות ואם ימצא שיודיע ,וזו טובה לא לב"נ
אלא לי) ...כנ"ל זו שמועה בעלמא ואינו ברור כלל(.
 :ÔÂÈÒ „"È '· ÌÂÈהתפללו מנחה בזאל הגדול ,כיון שהגיע קבוצת גבירים ואסירים
ממיאמי )הגבירים תומכים בפעולותיו של ליפסקר עם האסירים והוא הביאם(.
בזמן האחרון אד"ש לא נוסע לביתו אחה"צ ,ומתפללים מעריב בשעה  ,9והסדר נמשך
עד .9:45
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)במוצש"ק יצא לספרי' כשבידו ה"ג'וייש פרעס"(.
 :ÔÂÈÒ 'Î '‡ ÌÂÈכשהגיע בבוקר חילק ניקלס לכולם משך כ 5-דקות )כיון שעבר קהל
קטן( .נסע לאוהל ב 3:20-וחזר .9:20
בסיום תפילת ערבית פנה להרב סיראט ,רבה הראשי של צרפת ,ושוחח עמו משך זמן
)בעברית( .באמצע השיחה החליף מספר מלים באידיש עם האדמו"ר מזדיטשוב )בארא
פארק( .יחד עם הרב סיראט הגיעו ה'פרעזידענט' של הקהילה הספרדית כאן )המתגורר
במנהטן( ואביו )הם הגיעו עם ר' הירשל חיטריק( .בזמן השיחה עמדו כולם על השולחנות
מסביב ,ובכלל המחזה הי' מרהיב.
  

מפי השמועה:
א' מאנ"ש שאל את אד"ש באם להשתתף בחתונה ויליאמסבורג )או במונורו( ואד"ש
ענה לו שיעיין בשיחת יום ב' דחג השבועות!
ר' י .ב .מנהל "לה גבינה" שאל באם להתעסק במסחר עם סטמערער א' ,ואד"ש ענה לו
שישאל את הרבנים ,הרבנים קראו להנ"ל וחקרוהו וכו' וראו שאינו מהמנגדים וכו' ,והתירו
לשואל להתעסק עמו .כנ"ל כל זה שמועה בעלמא המהלכת ב.770-
כדאי להעתיק מה שנדפס בגליון הע׳ וביאורים דאהלי תורה )גליון לז )רפח( ס"ג( ,שם
כותב א' מאנ"ש מברוקלין:
לפני איזה ימים שאלתי מכ"ק אד"ש :בנוגע סדר הלימוד ברמב"ם ג"פ ליום ,הנה
במחזור הראשון חסרתי כו"כ ימי לימוד ,וכעת הנני לומד כבר במחזור הב' .ושאלתי היא
בנוגע לפרקים שחסרתי במחזור הראשון ,האם יש מקום להשלים אותם .וע"ז הי' מענה כ"ק
אדמו"ר שליט"א :סובב בקו תיבת יש מקום להשלים אותם והוסיף לזה תיבת" :בדיעבד".
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בס"ד.
בהתוועדות יום ב' דחה"ש דיבר על הבלגאן במזכירות ,שאנשים לא מקבלים תשובות
משך ריבוי זמן ,ואמר ש"מטאר זיך ניט טשעפען מיט מזכירות" ]=אסור "להתעסק" עם
המזכירות[ ,רק זה חסר לי ...אבל לא בסדר שאנשים אינם מקבלים תשובות בזמן ,ואין שום
מקום להנהגה כזו.
 :ÔÂÈÒ ·"Î '‚ ÌÂÈשיחה למסיימות מ ,6:25 – 5:35-בסיומה כשנתן לר"י העכט דולרים
לחלק אמר לו שיכול לחלק גם לאנשים .כשנכנס למעריב נענע בראשו לשלום )כשחיוך נסוך
על פניו( לפרופ' גרין ממניסוטה.
ר' ישראל שמטוב כתב היום לאד"ש על המשפט שלו שאמור להסתיים בימים אלו וזכה
למענה :אזכיר עה"צ יום ג' שהוכפל בו כי טוב.
· ˜"˘ ÏÈÏהתקיימה סעודת הודאה בביתו של ר' ישראל שמטוב אחרי שזכה היום
במשפט.
 :ÊÂÓ˙ Á"‰·Ó ÁÏ˘ 'Ù ÔÂÈÒ Â"Î ˜"˘ ÌÂÈבתחילת ההתוועדות הורה להרב קרול
)ממושב חמד( לומר לחיים ,ואח"כ באמצע ההתוועדות הורה לו עוה"פ ,וכן הורה לר'
אברהם רוטנברג מב"ב ,ולעוד א' מאנגלי' העוזר לברנובר .ההתוועדות הסתיימה ) .5:15זמן
רב לא הסתיימה ההתוועדות בשעה כה מוקדמת(.
 :ÔÂÈÒ Í"Ê '‡ ÌÂÈכשהגיע בבוקר חילק "ניקלס" לכולם ,כשעבר ר' ישראל שמטוב אמר
לו "מזל טוב" בחיוך רחב )על שזכה במשפט כנ"ל(.
כ"ק אד"ש התעניין כמה מ"מ חדשים )על הרמב"ם( נוספו ע"י חברי הכולל )לאחר
שיצא חוברת מילואים בניסן(.
ב 6:30-לערך נכנס הרח"ל לאד"ש ושהה עד .11:10
ליל יום הבהיר כ"ח סיון יום בוא כ"ק אד"ש לארה"ב ,שנכנס למעריב שרו את הניגן של
ר"ח כסלו וסימן בידו הק' גם אחרי שנכנס לזאל .לפני קדיש שאחרי משניות ניגש לשלחן
העומד בצפון )שלידו עומד הרב חודקוב( ונטל משם רמב"ם ח"א )הוצאת וגשל מסעט של 2
כרכים( וחזר למקומו ודיפדף בו בכו"כ מקומות מתחילת הספר לסופו )עיין לרגע בציורים
שעל הל' קידוה"ח(.
 :ÔÂÈÒ Á"Î ¯È‰·‰ ÌÂÈ '· ÌÂÈבקריה"ת סגר את החומש לפני שעלה לתורה .כשנכנס
למנחה שרו כאתמול וסימן בידו הק' כמ"פ אחרי שנכנס לזאל .לפני מעריב שרו ולא סימן
בידו) .מוצאי כ"ח סיון(...
 :Á"¯Ú ÔÂÈÒ Ë"Î '‚ ÌÂÈנסע לאוהל  3:15חזר .9:20
 :ÊÂÓ˙ Á"¯„‡ '„ ÌÂÈכל משך זמן קריה"ת עיין )בפרשתנו( בקאפ' :יח ,יח-יט )רש"י?(.
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ר' פסח שפערלין קיבל היום מענה לנסוע לשליחות לניו הייווען )אגב ,שמעתי שר' ב.
שאל את הסכמת אד"ש לנסוע לשליחות למקום מסוים )כמדומני בפלארידה( ,ואד"ש ענה
שאינו שולח למקומות שיש מנגדים ,וכנ"ל שזהו בגדר ˘ ‰ÚÂÓבעלמא(.
 :ÊÂÓ˙ Á"¯„· '‰ ÌÂÈלערך ב 8-בערב נכנסו לכ"ק אד"ש הרב מ .מענטליק הרב חודקוב
רש"ז גורארי' ר"ב גורודצקי ר"נ מינדל ר"ד רסקין רמ"פ כץ ושהו כ 15-דקות ,כשיצאו נכסו
לחדר של הרב חודקוב) ,ואומרים שבהתוועדות י"ב תמוז ידעו על מה דובר (...אחריהם נכנס
הרש"ג )מעריב בזמן(.
˘" :ÊÂÓ˙ '‚ Á¯˜ Ùבסוף פסוד"ז ותחילת ברכות ק"ש עיין בתהלים )המונח על
הסטענדער( ,בכל חזרת הש"ץ דמוסף עיין בחומש.
בהתוועדות נתן משקה לשליח ר' נתן גורארי' מבופולו עבור קבוצת אורחים שהביא
ומזג גם לר' הרשל גרינברג ולאביו רש"ז גורארי' .בסיום ההתוועדות נתן משקה לר"מ
טעלישעבסקי הנוסע לאסטרלי' ומזג גם לאביו ובירכו שיהי' לו נחת מצאצאיו ואריכות ימים
ושנים טובות .ההתוועדות נגמרה בשעה .5:05
 :ÊÂÓ˙ '„ '‡ ÌÂÈנסע לאוהל  3:20חזר .9:50
 :ÊÂÓ˙ '‰ '· ÌÂÈב 8:45-נכנס הרש"ג לאד"ש ושהה עד  ,10:35אח"כ מעריב .נסע
לביתו .11:10
 :ÊÂÓ˙ 'Â '‚ ÌÂÈבשעה  4נכנס הר"ר שמחה עלברג לגעה"ת ושהה קרוב לשעתיים )הוא
הביא את ספרו שלמי שמחה וחוברת "הפרדס"(.
 :ÊÂÓ˙ 'Ê '„ ÌÂÈבבוקר היתה המולה רבה ליד  770כיון שהיום נוסעים לקעמפ גן
ישראל ,כשהגיע אד"ש בדרכו ל 770-העיף כמה מבטים על הנעשה ,בכניסה ל 770-הושיט
ילד את ידו לאד"ש ואד"ש לחצה והניעה בעוז.
ב 8:45-נכנס הרש"ג ושהה עד  ,10:40אח"כ מעריב .נסע לביתו ב.11-
 :ÊÂÓ˙ 'Á '‰ ÌÂÈהת' י .י .סגל הודיע לאד"ש שמתכונן לעשות סיום הרמב"ם בחתונתו
בשבוע הבא ,וענה אד"ש :יהא בשעטו"צ ,וכן צירף חוברת של צילום של התחלת וסיום
הרמב"ם שיחלק בחתונה וענה ע"ז אד"ש :נת' ת"ח ות"ח.
 :ÊÂÓ˙ 'Ë 'Â ÌÂÈמענה להועדה לדוברי עברית על חגיגת יב-יג תמוז וסיום הרמב"ם
שמתכוננים לערוך בקוינס" :נת' ות"ח ודבר בעתו  -בסמיכת ליב-יג תמוז אזכיר עה"צ".
בליל ש"ק בקבלת שבת עיין בפרקי אבות.
·˘" ÊÂÓ˙ 'È ˙˜Á Ùהסתיימה ההתוועדות ב.4:30-
 :ÊÂÓ˙ ‡"È '‡ ÌÂÈהיום הכנסנו לאד"ש הדו"ח על התהלוכה דחה"ש ומיד נתקבל
המענה "נת' ות"ח ודבר בעתו בסמיכות לימי הגאולה יב-יג תמוז אזכיר עה"צ".

