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  יומן מבית חיינו ה'תשמ"ה

   

   

 Ë·˘ .„"Ò·- ‰"Ó˘˙'‰ ¯„‡   

Ë·˘ Â"Î ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ.  כשהגיע מביתו חילק צדקה לאורחים מקנדה שהגיעו לפגישה

  ואח"כ חילק לכולם.

מנחה בזאל הגדול לרגל האורחים הנ"ל, כשנכנס עמדו כמה ילדים באמצע הזאל הגדול 
הס"ת של ששם הכניסו הטפסים של מי שקנו אותיות בס"ת דילדי ישראל ו(ליד הקופסאות 

להכניס לקופה של הטפסים של הס"ת. (ובנימין ) ונתן להם מטבעות והראה להם מבוגריםה
  ).2הראה להם להכניס לקופות הנמצאות לכיוון המזרח

¯„‡ Á"¯Ú ÌÂÈ·  (שליח אד"ש לארגנטינה) לפני שנסע לאוהל הגיע ר' צבי גרינבלט

 770-מעתיק) ולייבל מסרו לאד"ש בצאתו מ[=תכריך] כתב יד מרוסי' והביא בוך חסידות (
  לאוהל.

¯˙ ˙˘¯Ù ˜"˘‰ÓÂ בחדר הסמוך לזאל הקטן ר' ישראל דוכמן  התוועדו אחרי התפילה

עד ר' שלום פוזנר לרגל האופרופניש וור' שלמה זרחי בהשתתפות קהל רב. בזאל הגדול התו
  של נכדו לוי"צ גרליק.

ישראל דוכמאן משהו  3במוצש"ק בצאת אד"ש מתפילת ערבית בדרך לחדרו שאל
. רות טובותד בשויברוסית ואד"ש ענה לו שיסתכל בתורה אור של השבוע, ושיבשר תמ

שבתו נכנסה לבית הרפואה ועומדת  [=הרב יהודה לייב גרונר] ו, הודיע הריל"גרכשנכנס לחד

                                                           
2
  צדקה. מונחות הקופות היו אולי שם 
3
 עיין לקמן בתחילת המכתב הבא. 
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 ללדת, אמר לו אד"ש, מ'האט שוין אגערעט מיט ישראל דוכמאן אז מ'זאל מבשר זיין בשו"ט
  .ר סוכם עם ישראל דוכמאן שיבשרו בשורות טובות][=כב

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ,¯„‡ 'ÊÏ ¯Â‡ באמצע 9:30-אחרי ערבית, הודיע על התוועדות פתאומית ב .

  הורה לפרופסור ברונבר שי' (שהגיע היום מהארץ) לומר לחיים.

¯„‡ 'Ê È˘ÈÓÁ ÌÂÈ , פגש במאמן וסימן בידו  770-. ביציאתו מ3:05נסע לאוהל בשעה

  .6:50-באמרו: נו, והוא התחיל לשיר ואד"ש סימן בידו עד שהמכונית נסעה. חזר ב

‰Âˆ˙ 'Ù ˜"˘ ÏÈÏ·  כשהגיע לספרי' לא נפתחה הדלת. לאחר כמה שניות ניגש לוי

ליבערוב, ואד"ש אמר לו שזה לא נפתח. אח"כ ניגש חנינה שפערלין ואד"ש נתן לו לנסות 
) "תשליך"ינתיים דפקו על הדלת האחורית (ליד הלפתוח (עם מפתח אד"ש המחובר לגומי) ב

גנזבורג הגיע ופתח מבפנים. אח"כ יצא לייבל ביסטריצקי שביקר באותו זמן שם,  ולם בערוש
  וסיפר שאד"ש שאל את גנזבורג האם החליפו המנעול.

דקות אחרי השקיעה. מנחה ומעריב ביחד.  20, 6:10-ההתוועדות בשבת נגמרה ב
ריצקי ולבנו של זלמן טהארליג, לייבל ביסמאיר ל "שלום עליכם"אמר  "קידוש לבנה"ב

  ליפסקר (לפני ב"מ).

¯„‡ ‡"È È�˘ ÌÂÈ·  נסע לאוהל. אחרי מעריב נכנסו לגעה"ת בנו של א' הגבירים מברזיל

דקות, הם  10-עם זוגתו שהתחתנו בשבוע שעבר, אחרי שיצאו נכנסו הוריהם ושהו שם כ
  הגיעו עם ר' יוסל וינברג.

ÂÈ·,¯„‡ ·"È È˘ÈÏ˘ Ì עם הנחות בלה"ק תשד"מ ח"ב, ובזמן חזרת הש"ץ  "ירד ל"ראלי

בלי מילים ואד"ש  "אל תירא"עיין במפתח של השיחה לצ"ה דאשתקד ובשיחה. בסיום ניגנו 
אמר ללייבל שיאמר שישירו עם המילים. ובסיום לא שרו "ועד זקנה" ואמר בחיוך (שישירו) 

מס לכל המדריכים, סימן בידו כו"כ פעמים בחיוך, שכל חילק דייש"ועד זקנה". לאחרי 
  הגברים יזוזו כדי שיוכלו לגשת המדריכות.

:¯„‡ ‚"È ¯˙Ò‡ ˙È�Ú˙  אבינו מלכנו"אחרי סליחות התחיל לדפוק בידו הק' שישירו" ,

כמה התחילו ללחוש שש... כיון שהי' חתן אך אד"ש המשיך ואמרו א"מ. למנחה ירד עם 
  רמב"ם.

  לסטענדער של אד"ש קרש גדול ויפה כדי שיהי' נוח להנחת המגילה.השנה חיברו 

קונין וא' מאנשיו ושוחחו  למהש' רהשליח בהתוועדות דפורים, אחרי השיחה הא' ניגש 
עם אד"ש, אד"ש נתן לו ידו והורה להם לומר לחיים. בין השיחות ניגש הרב דוד הולנדר 

מר שעתה עת רצון אירה לשרוק, וודיבר עם אד"ש מספר דקות. בסיום, הורה לאבוחצ
  ושיגידו לחיים, ושאחד יוציא את כולם בקיום עד דלא ידע.

:ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘ ,¯„‡ Â"Ë È˘È˘ ÌÂÈ  דקות לפני הדלק"נ. 20נסע לאוהל, חזר  
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:¯„‡ Ê"Ë ‡˘˙ 'Ù ˙·˘  בהגיעו בבוקר הודיע שידבר בהתוועדות על פרש"י וימהר

ל"ג שידבר על פרש"י ויקרא שם בשם ה' (לד, שנכנס לשחרית הודיע לריכמשה (לד, ח) אך 
  ה).

כשהגיע אד"ש להתוועדות ניגש בנימין ואמר שהמצב של הגרש"ז (ז"ל) דבורקין 
  השתפר (כי עד אז הי' משך זמן בלי הכרה ואז חזרה אליו ההכרה) ואד"ש לא הגיב.

השמחה העצומה בעת ההתוועדות והגילויים ממש אין לתאר, מיד אחרי השיחה 
ונה הסתובב לר' צבי שטיינמעץ (המשורר צבי יאיר) והורה לו לומר לחיים, ואח"כ הראש

הראה לו לומר עוה"פ כשהוא מחייך לעברו ועושה בידו הק' להגברת השירה (אח"כ אד"ש 
  מחא כפיים, בצורה שהי' נראה שהוא מוחא לו כפיים על שאמר לחיים).

ואי"צ להכריז שמו ושם אמו בשיחה הב' דיבר על זה שהסופר צריך לומר לחיים, 
זירקינד העומד על הפירמידה והראה לו רא"צ (ובפרט שזה נוגע לאמו) ואח"כ נפנה לסופר 

. בשיחה )הראה לו לומר עוד פעם (סימן לו בב' אצבעות כלומר לחיים על כוס גדולה, ואח"
(כדי לתקן הג' דיבר בין השאר ע"ז שהרבנים הספרדים יצאו לאחרונה נגד מיהו יהודי וכו' ו

את זה) הורה לרב של הספרדים לומר לחיים מבלי שיצטרכו לנקוב בשמו. והרב אברהם ד. 
הכט אמר לחיים, ואד"ש התרומם מעט והראה לו לומר עוה"פ. אחרי הקלאץ קשיא בפרש"י 
אמר שיש עוד קלאץ קשיא, מדוע רק הרב של הספרדים יאמר לחיים, הרי יש עוד הרבה 

יין עד דלא ידע ובפרט הזוכים בגורל הספרדים (מצרפת) שהם הרי ספרדים שלא קיימו עד
צריכים לומר לחיים ולהיות עדל"י. ומסתמא אינם שדאי ושלוחים של אלו ששלחום ובו

מבינים ולכן (אמר בצרפתית) שמישהו יתרגם להם, ואח"כ אמר שכל הספרדים יגידו לחיים, 
(הצרפתי).  "האדרת והאמונה"ל לשיר והוסיף (בצרפתית) בבקשה לעשות את זה מהר. והתחי

  כמובן שזה הי' שירה אדירה.

מר שהוא זוכה בגורל א, ו(הוא היה בגילופין) לפתע השתיק ר' אשר ששונקין את הקהל
ד. (שאלוהו מי הצדיק שלכם  וו. ק. מרוסי' וסיפר מחקירה אחת שהיתה לו כשאסרוהו הנ.

שכאן אין להם, וכשהיכוהו אמר שיגלה וענה  ?י. שאלוהו וכאן מי הצדיק וענה שהוא בנ.
מר שהוא עצמו הצדיק, אמרו לו, אתה הצדיק?! אתה כלב אתה מנוול, אח"כ אלהם, ו

שאלוהו אצל מי אתם מתאספים, וענה שאינם מתאספים, אמרו לו, לא יכול להיות דבר כזה 
אמר אד"ש שכולם  ,ושסיים .אסף). כל הזמן אד"ש הסתכל לעברו וחייךתחסידים בלי לה

אינו עדל"י כיון שהוא זוכר כו"כ טוב את כל הפרטים. אח"כ אמר שיש יפסקו שהוא עדיין 
אזי מדוע שרק  "ישנו עם אחד"בבלהט]  [=שעוסקיםעוד קלאץ קשיא כיון אז מ'קאכט זיך 

שיאמרו כולם (גם האשכנזים). כמובן שמיד התחיל להישפך יין  -הספרדים יאמרו לחיים 
"ש עודד את השירה בתנועות נמרצות. ר' אשר התחיל לרקוד עם שפערלין (הזקן) כמים אד

  לר' עוזיאל חזנוב שיצטרף לריקוד. הליד אד"ש, ואד"ש הרא

אח"כ התחיל ר' אשר לדפוק עוד הפעם על השולחן (כיון שרצה לדבר) ולייבל הראה 
לאות ביטול,  מרחוק להעומדים לידו שיקחוהו, אד"ש הבחין בזה, ועשה ללייבל בידו

שהוא התחיל לדבר הקהל התחיל לשיר חזק. ואמר אד"ש שיתנו לו לדבר כיון שאחרת לא כו
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ובין כך אין לו הרבה מה לומר, והוסיף, אויב ער מאכט תהי' אפשרות לסיים הביאור בפרש"י 
[= אם הוא עושה כל כך טוב  אזוי גוט ווען ער איז ידע איז עאכו"כ ווען ער איז עדל"י

   .ידע על אחת כמה וכמה כשהוא לא ידע] כשהוא

  הורה לכו"כ לומר לחיים.

קרביצקי, וכן נתן  מואלנתן משקה לשרגא זלמנוב עבור הפגישה של הועדה, וכן מזג לש
בקבוק ללוי"צ רסקין (הזוכה בגורל מאה"ק) עבור סיום הרמב"ם באה"ק, וכן לר"ד רסקין 

גורודצקי לומר לחיים ושיאמר לבנו וחתנו  ןנימיומזג גם למ. בוטמן. קודם לכן הורה לרב ב
  שיגידו גם הם. 

 שידו האחת על השולחן.כאת השיחה האחרונה (הביאור בפרש"י) מהשבוע שעבר אמר 
(צאת  6:25-קונין לומר חייים. ההתוועדות הסתיימה בלמה בסיום ההתוועדות הורה להרב ש

  ).6:42שבת 

. ומיד יצא אד"ש 8:10י, ושהה עד אחרי מעריב נכנס לאד"ש הרב בנימין גורודצק
וברחבה שלפני  770-לביתו, כשבדרכו מלהיב את השירה והריקודים שנמשכו מספר שעות ב

  , השירה והשמחה פרצו גדרים בצורה שאינה ניתנת לתיאור.770

¯„‡ Ê"È ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ, .בשעה  כשהגיע מביתו חילק מספר דקות מטבעות (ניקלס) לכולם

יצא להלוי' של הגרז"ש ז"ל דבורקין. הוא צעד על המדרכה  1:15-ובחזר מהמקוה,  1:00
פ.) ליד המשרד של כולל חב"ד,  א. 806לכיוון קינגסטון עד אחרי תחילת הבלאק השני (

ומשם הביט על הארון שנישא עד רח' אולבני, ושם הכניסהו לרכב, והסתכל עד שהרכב 
עליהם עד שנעלמו מהאופק, ואז חזר. , ואז חיכה עד שנסעו שלושה מכוניות והסתכל םנעל

ע בצד ימין והניח את קונטל ידיו על הקר[=ארגז] הי' מונח ספל על באקס  770ליד דלת 
לחן ונכנס לזאל והתיישב על הספסל שבצד ימין (לפני הש על הבאקס.הספל ישר (ולא הפוך) 
  ."יושב בסתר"שמתחת השעון) ואמר 

לק צדקה להרבה ילדים, וכן מבעד לחלון יצא לאוהל. בדרכו למכונית חי 3בשעה 
  המכונית.

�   � �  

שאל את אד"ש האם יוכל לנסוע לאה"ק לחה"פ הבעל"ט,  מואל אייזיק פופאקר' ש
ואד"ש ענה לו שאין כדאי לבטל יו"ט שני של גלויות, ושישאל רב (כמובן שאין זה לשון 

  אד"ש).
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‰"Ó˘˙ ÔÒÈ� ¯„‡ .„"Ò·   

  עוד כמה פרטים בהמשך למכתבי הקודם. אחדשה"ט כמשפט. הנני מוסיף

‰ÓÂ¯˙ ˜"˘ˆÂÓ·  דוכמן לאד"ש ואמר ברוסית (פתגם  ר' ישראלאחרי מעריב ניגש

[=שיכור יכול  ) א שיכור קען ווערן א ניכטער אבל שוטה קען ניט ווערן א חכםברוסית
 ענה לו כ"ק אד"ש "א שיכור איז א גוי" להתפכח אבל שוטה לא יכול להפוך לחכם].

ש , ענה דוכמן שרק אמר כמה פעמים לחיים, ואמר לו אד"[=המושג שיכור מתאים על גוי]
  שיסתכל בתו"א פרשתנו (ושם מדובר אודות יין פנימיות התורה).

:¯„‡ 'Á '· ÌÂÈ כיון שהתקיימה חופה עד אז.7:20-נכנס לתפלת ערבית ב ,  

כשעבר על יד אד"ש  בערב התקיימה יחידות, כרגיל בזאל הגדול. בחור א' מהאורחים
ביקש ברכה לחזור למקומו בגוף בריא, וענה אד"ש אמן, והוסיף בחיוך וגם נשמה בריאה. 

  בשם ומלכות ואד"ש ענה אמן. "שהחיינו"לפנ"ז בירך הבחור 

:¯„‡ Ë"È '‚ ÌÂÈ 770-בערב כשנסע לביתו עודד בידו את השירה כרגיל, ובצאתו מ 

  טבעון ולעוד א'. ריתשרון מקגב' צדיע לה

:¯„‡ ‡"Î '‰ ÌÂÈ חייך חיוך רחב לשני יהודים מצרפת. 770-כשהגיע מביתו בכניסתו ל  

  ל"ה ותחילת ל"ו. קאפ'בקריה"ת עיין בפרש"י בתחילת הפרשה (ויק"פ) ובסוף 

  היום התקיימה אסיפה בקשר לבחירת רב לשכונה.

 :ÔÒÈ� ÌÈÎ¯·Ó ˜"˘Ú ¯„‡ ·"Î ÌÂÈ בל"נ  להרש"י דשבת:בקשר ] [=פתקלשון הצעטל"

משיחה וכו'  םאיך הקריבו בז' ימי המילואים וקוד - לחדש וגו' מ': באחד פ'בקאעפמש"כ 
  והרמב"ן מאריך".

בחור א' מצרפת שאל האם ללמוד נהיגה וקיבל היום מענה: "כהוראת רב דאנ"ש 
  דצרפת".

- ב הרמב"ם סיוםאת היום הי' מענה מאד"ש בקשר למה שכתבו שרוצים לעשות 
4
Madison square garden (הלשון אינו מדויק):  אינו מתאים כלל כפשוט, מוזר ועוד

  יותר עסקנות חב"ד בזה. במחילת כת"ר יתחילו עוה"פ ללמוד בתו"ת (ליובאוויטש?).

:ÔÒÈ� Á"‰·Ó Ù"˜ÈÂ 'Ù Ù"˘ ÌÂÈ  בהתוועדות אחרי סיום השיחה אודות חדש אדר אמר

כל שם מן הפסחים ומן הזבחים" (הזכיר לשון זה בין שאר הברכות). אח"כ בעת השירה א"ונ
האב איך געזען שלשון זה כתוב במוצ"ש, כמ"פ ובתחילת השיחה הבאה אמר: עיין בסידור 

  אבל כרגיל יש לומר "מן הזבחים ומן הפסחים".

                                                           
4
  השביעית. בשדרה מנהטן ברובע, יורק ניו בעיר סקוור" הממוקם מדיסון אולם ספורט "גן 
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סקים בקשר לסיום ע, ולמתורת אמתדת וה מלכהיהושע יוזביץ עבור המלר' נתן משקה ל
 עשו גורל יהרמב"ם אמר בחיוך ש םהרמב"ם וכשלא ניגש אף א' לקבל את המשקה עבור סיו

ר' רסקי אקטל ר' משהר"ד רסקין, ומזג גם לאו כנהוג במדינה זו שעושים הצבעה, וניגש 
דות הסתיימה עשטערנברג. ההתוו ר' נחוםאבצן ו ר' יונהקרינסקי  דודר' הלל  פינסון  נחום

  בשקיעה.

:¯„‡ „"Î '‡ ÌÂÈ פלס ושאלו  ובי'ט' כשיצא לביתו ברך נוסעים בנסיעה טובה ונפנה לר

בחיוך ואמר לו הסתובב אליו ואד"ש באם קיבל הכסף לצדקה, ופלס לחש משהו לאד"ש 
  .[= עד ביאת משיח] "ביז משיח וועט קומען"

‰"Î '· ÌÂÈ :¯„‡ .היום יום הולדת של הרבנית שתליט"א  

בקריה"ת עיין בסוף פ' פקודי ברש"י פרק מ' (כפה"נ) פסוק ל"א, פתח בדף השער ועיין 
עוה"פ בפקודי ירושלים תשל"ג) פתח  -בו זמן מה משני צדדיו (הוצאת לוין אפשטיין 

והעביר לשם הסמני' שהיתה מונחת פ' ויקרא. (עיין בהנחה דש"פ פקודי בהערת אד"ש 
בשאלות בפרש"י). בתהלים אמר קאפ' פ"ג פ"ד פ"ה (וכן מיום זה והלאה). אחרי קריה"ת 

  ה"ת ושהה כרבע שעה.ענכנס ברונבר לג

  JEM - living archiveבאדיבות                          המאמר.  התוועדות י"א ניסן תשמ"ה. הקהל עומד בזמן אמירת              
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  יעה טובה וכו'.לאוהל פנה בחיוך ללייבל זאיאנץ וזוגתו וברכם בנס 770-בצאתו מ

אד"ש להועדה לדוברי עברית על דו"ח שיעורי תורה בטלפון מהשבוע  קמענה כ"
  זכיר עה"צ לפעילות נמשכת ובהוספה וכו'".אהאחרון, ומבצע פורים: "

:¯„‡ Â"Î '‚ ÌÂÈ  היום ביקש לייבל את החומש שאתמול שמע בו אד"ש קריה"ת בשביל

קא את אותו חומש או אפי' חומש אחר מאותו ואד"ש. הת' י' דוברוסקין שאלו אם צריך דו
הוצאה ולייבל אמר שלא משנה, ואמנם מיד הביא חומש ולייבל נכנס עם זה אחרי מנחה 

  וכשיצא הוציא את החומש ואמר שאד"ש עיין בסוף פ' פקודי.

:¯„‡ Í"Ê '„ ÌÂÈ .בצאתו למנחה נתן לבתו של אלינסון כמה מטבעות  

קרא להם לייבל חזרה  ,ולאחר שיצא ,דקות 15-ושהו כאחרי מנחה נכנס אלינסון ובתו 
  ושהו כמה שניות. 

"Î '‰ ÌÂÈÁ :¯„‡ פיינשטיין  שהמהרב אחרי קריה"ת אמר שיעשו מי שברך ל

(כנראה מצד שאגוה"ר קבעה יום זה לתפילה עבורם, הבעל קורא ר'  קלויזנבורגאדמו"ר מולה
. נסע 5והרבי אמר מיד: בן מינדל)דוד רסקין לא ידע את שם אמו של הרבי מקלויזנבורג 

  לאוהל.

:˘„ÂÁ‰ 'Ù ‡¯˜ÈÂ Ù"˘  ועיין במודעה דסיום הרמב"ם  770כשהגיע בבוקר נעצר בפתח

, ובמודעה על מענה אד"ש על הסיום בהילטון (אעה"צ שיהי' בהצלחה רבה 885בתות"ל 
  וכו').

בהתוועדות אחרי המאמר ניגש הרש"ג עם בקבוק משקה לרגל הדינער דתו"ת 
 ,ר' בערל ליווי ,רע"ז שרפשטיין ,פוזנר ' זלמןר ,קזרנובסקי שרא' במוצש"ק, ומזג גם לר

שיתקיים נתן גורארי' עבור סיום הרמב"ם בבובפולו השליח ר' רמ"פ כץ, בסיום נתן משקה ל
(שטרנברג)  ור' נתן קרא לו "נחום" ,ושאל היכן גיסו ,לאביו רש"זגם ונתן  .מחרת ביום א'ל

(לא שרו  "ניעט ניעט"חיוך "ר' נחום", ומזג אד"ש גם לו. בסיום התחיל הוסיף אד"ש ב
  דקות לפני השקיעה. 20). ההתוועדות הסתיימה "שיבנה"

ÔÒÈ� '· '‡ ÌÂÈ:  נסע לאוהל. לפני שנכנס למכונית דיבר כמה שניות עם מישהו (אמר לו

רוב לשעה. כשיצא ) נכנס ר"ב גורודצקי ושהה ק7:15שזמן רב לא ראה אותו). אחרי מעריב (
  לביתו ניגש ל"חלון המכתבים" והוריד מכתב מעל תהלים.

:ÔÒÈ� '‚ '‚ ÌÂÈ  .(כג, יט) עיין (קריה"ת עיין בסוף פ' כי תשא (לד, כו) ובפ' משפטים

  ).35בלקו"ש השבועי פ' צו הערה 

  היום אפו מצות לאד"ש.
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  ח' אלול.לכאורה התערבב שם עם המובא לקמן ב, ו196בס' שמן ששון מחברך ח"א עמ'  ג"כהנ"ל מובא להעיר ש 


