חלק א

ר"ה – י"ב מר חשון ,תשמ"ו
 ,ליל א' דר"ה
קודם התפילה לא שרו אבינו מלכנו .
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 ,יום ב' א' דר"ה
לפני התפילה שרו אבינו מלכנו ג"פ .הביאו ג' חבילות פ"נ .תקיעות היו באופן
מאוד חלש וכו' ובפרט בתר"ת .כ"ק אד"ש החליף השופר והחל לתקוע בשופר
שני ומיד החליף חזרה .אמר "טֹוֹב" טעם ודעת (בחולם) ,וביום השני אמר "טּוּב"
(כרגיל).
לפני כל התפילות שרו אבינו מלכנו פ"א.
כשהגיע כ"ק אד"ש לבריכת ה"תשליך" שאל את ר' מאיר הארליג" :וואו זיינען
די פיש?" [-היכן הדגים].
ביום השני דר"ה היו התקיעות יותר חלקות מאתמול ,כ"ק אד"ש בכה בפסוקים
שלפני תקיעות ("אל יעשקוני זדים" ,ובהמשך הפסוקים).
כ"ק אד"ש נכנס להתוועדות ב( 6:50כ 15דקות קודם השקיעה).
המאמר ארך כ 27דקות .בסיום הורה לנגן 'א שמח"ת ניגון' .וניגנו ניגון הקפות
לאביו ז"ל ונופף בידיו הק' משך כמה רגעים! היה זה מראה שפשוט בשום אופן
א"א לתארו.
חלוקת כוס של ברכה מ 8:55לערך עד  ,11:30חייך מאוד הרבה לילדים.

 ,יום ד' צום גדליה
א' התמימים הניח על הסטענדער (של הרבי) סידור והרבי אמר בזה 'אבינו מלכנו'
ו'בריך שמי'' ושמע בזה קריה"ת.
לאחר מנחה דברי כיבושין כ 40דקות.

 ,יום ה' ד' תשרי
כ"ק אד"ש נסע למקווה באיסטערן פארקוויי (קרעסטירער) ,שלא כרגיל במקוה
באלבני .אח"כ הלכו הרבה מהת' לטבול שם .נסע לאוהל ב 3:15וחזר ב 7:20נסע
עם ר' בנימין קליין (מספרים שהרחי"ק היה עסוק בעניני המשפט).
ב 8:05לערך נכנסו שני עורכי הדין והרבי דיבר עמם בגעה"ת כשעה וחצי.
 .1ראה ‘אוצר מנהגי חב"ד׳ אלול-תשרי ע׳ נח .וש"נ.
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 ,ש"פ וילך ו' תשרי יארצייט הרבנית חנה ע"ה
כ"ק אד"ש עבר לפני התיבה .אמר (באחד אלוקינו וגו') "קדוש ונורא" (ושמעתי
שכן אמר בתשל"ט .)2קראו בס"ת הקטן .אחרי אמירת ההפטרה נשאר על הבימה
ואמר שם 'יקום פורקן' וכו'.
בהתוועדות הורה לכמה לומר לחיים ,ביניהם ,לרב"צ סטאק( .נולדה לו היום בת
וקרא את שמה חנה).
כ"ק אד"ש נתן משקה לר' יהושע פינסון עבור המלווה-מלכה דכולל חב"ד ומזג
גם לר' שלום דוכמאן ואמר לו בחיוך "דו האסט א שווארצע בארד און ער האט א
ווייסע בארד" [-לך יש זקן שחור [ואילו] לו יש זקן לבן] והיינו שלכן נתן לר"י
פינסון דוקא את הבקבוק .ההתוועדות הסתיימה ב.5:45
הצעטיל בהקשר להרש"י דש"ק:3
"בל"נ (לא כ"ח) "ושוטרים" מאי בעי הכי (משא"כ זקנים שרגיל בכ"מ [)]

 ,יום א' ז' תשרי
בבוקר חילק כ"ק אד"ש ניקלס לכולם .החלוקה נמשכה כ 25דקות.
באמצע אמר כ"ק אד"ש ללייבל
שיאמר להעומדים למעלה
במדרגות 4שירדו כי "איך דארף
נישט האבן קיין משגיח" [ -אין
לי צורך במשגיח].

בעת אמירת הברכה ערב יוה"כ תשמ"ו

נסע לאוהל ב 3:35וחזר ב.7:40

 ,יום ב' ח' תשרי
היום התקיים כינוס ("ראלי")
של צבאות ה' בשעה  2בצהריים.
גם הפעם תרגם רש"ב העכט
(אביו רי"י הי' לאחרונה שלא
בקו הבריאות) .כ"ק אד"ש חילק
דיימס גם למבוגרים.

 .2שגם אז חלה קביעות ו׳ תשרי בשבת.
יצויין שכמו"כ אמר הרבי בשבת-קודש ו׳
תשרי תשנ"ב (ראה ימי ברכה ע׳ .)38
 .3התוועדויות תשמ"ו ח"א ע׳ .78
 .4כנראה – המדריגות שבגן עדן התחתון.
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 ,יום ג' ט' תשרי ,עריו"כ
שחרית ב .9:30חילק לעקאח
מ 10:40לערך ,במשך כשעתיים
וחצי .אחרי מנחה אמר הברכה
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שנמשכה כשעה ורבע.
לפני כל התפילות דיו"כ ניגנו אבינו מלכנו פ"א.
בחזרת הש"ץ דמעריב בי"ג מדות (לא בכל פעם) התרומם מעט מהכיסא אך לא
עמד.
בנעילה אמר לריל"ג שיאמר לחזן (ר' ליפא שפירא) שיתפלל לאט.
לפני נעילה ניגנו אבינו מלכנו ג"פ ובאבינו מלכנו שבסיום התפילה ניגנו ה'
פעמים.
בה'מארש' תחילה נופף כ"ק אד"ש בידו הק' ומשך הטלית על פניו (וכנראה בכה
כיוון שאח"כ כשהרים הטלית היו פניו להבים) ומחה כפיו הק' זייער לעבעדיק [-
מאד בשמחה] .וממש היו בשמחה עצומה .אחרי הקדיש הורה לנגן אבינו מלכינו
ז' פעמים! ובפעם הז' דפק בב' ידיו ובכל גופו .אחרי מעריב אמר ג"פ "גוט יו"ט"
כרגיל.

 ,יום ה' י"א תשרי "בשם השם"
כ"ק אד"ש נסע לאוהל( .אחרי קריה"ת בירך בברכת מז"ט את בנו של לייבל
ביסטריצקי שנהיה בר מצוה וקיבל עליה).
 ,ש"פ האזינו י"ג תשרי
כשהגיע כ"ק אד"ש בבוקר ראה בחור ליד חלון המכתבים שהחזיק מכתב והסתכל
עליו.
בהתוועדות הורה כ"ק אד"ש לר' נתן גורארי' לומר לחיים .בסיום נתן חתיכת
מזונות עטופה במפית לר' זלמן לייב אסטולין.
הצעטל דהרש"י:5
בל"נ לב .יג! "כתרגומו" ותומ"י
מפרש פי' אחר ,ובל' משכיל לדוד
"בדרך אחר ע"פ הספרי"! ומש"כ
בשפ"ח – בכיו"ב מקדים רש"י וי"ל
או כיו"ב
ב) היפך רגילותו מפרש רש"י כללות
הפי' (בדרך השני) ואח"כ פרטי
התיבות ל' המשכיל נ' ואילך".

 ,י"ד תשרי ערב חה"ס
אחה"צ קרא אד"ש להרב הלל פעווזנער מצרפת (שלא הי' עדיין בעת חלוקת הד'
מינים בבוקר) ונתן לו ד' מינים .ושאלו "א רב זאל זיין פון די נמושות"?! [-שרב
יהיה מן ה"נמושות"?! ]...וענה שלא יכל להגיע קודם מפני הסערה שהיתה ביום
 .5התוועדויות שם ע׳ .159
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שישי ,וענה הרבי" ,כל עכבה לטובה".

 ,ליל א' דחה"ס
אחרי מעריב הכריז כ"ק אד"ש ג"פ "גוט יו"ט" יחד עם הקהל והתחיל לנגן
'ושמחת' (וכן בכל ימי חה"ס – בחוה"מ הכריז "גוט מועד" וכו').
 ,יום א' דחה"ס
אחרי כחצי שעה שברכו על הד' מינים נפסל האתרוג ור' מאיר הארליג נכנס
לסוכה ששם שהה אד"ש ושאלו איך זה קרה ,ואמר לו שאינו רוצה לדעת מי הי'
זה (שנפל מידו האתרוג) .ויצא לחדרו והביא אתרוג אחר.
בליל ש"ק ביציאתו הסתובב כ"ק אד"ש ונתן מבט חטוף על הרב לוי ביסטריצקי.

 ,יום ב' דחוה"מ
הי' "ראלי" לילדים ובסיום חילק מטבעות גם לטנקיסטים כרגיל לאחרונה.
 ,הושענא רבה
אחרי שחילק אד"ש לעקאח עוה"פ אחרי מנחה חזר לחדרו וחילק ניקלס לכולם
אך מיד עצרו את הקהל( .חילק כ 5דקות).
 ,ליל שמע"צ
אחרי אתה הראת הא' התחיל כ"ק אד"ש את ניגון ההקפות לאביו ז"ל .אחרי הב'
ניגון שמחה ואחרי הג' – 'ופרצת' .וכן בליל שמח"ת.
בעת ה'ראלי' חול המועד סוכות ,תשמ"ו
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 ,יום שמע"צ
לפני מנחה הלך כ"ק אד"ש לסוכה אך דלת השער (של הגדר שלפני הסוכה) לא
נפתחה וחזר לחדרו.
 ,ליל שמח"ת
כ"ק אד"ש דיבר בארוכה ע"ד משיח ,ואחרי שיחה הא' עמד מלוא קומתו ורקד על
מקומו .בשיחה הד' הורה 6שכולם יהפכו הכוסות שלהם וכך עשה בעצמו( .ודיבר
עד"ז) .הורה להרבה אנשים לומר לחיים על כוס גדולה .ובכלל היה א מורא'דיקע
פארבריינגען.
הקפות נגמרו בשעה .3

 ,יום שמח"ת
סדר הניגונים (אחרי אתה הראת) כבלילות הקודמים .בניגון א' רמז כ"ק אד"ש
לשרוק (וכן אחרי קריה"ת (כמדומני)) .וכן כשנכנס אד"ש לתפילה נופף בידיו הק'
בעוז משך זמן והי' זייער פריילאך.
נכנס להתוועדות ב 6:25שנמשכה עד  ,11:30חילק כוס של ברכה משעה  12עד 3
לפנות בוקר ,נתן לר' שלום איידלמן ממרוקו בקבוק ואמר לו "טיילן אף די חתונה"
[-לחלק בחתונה] (בתו מתחתנת ביום ה') .אחרי שעבר ר' שלום דזשייקאבסאן,
אמר" ,וואו איז דזשייקאבסאן? ער נעמט דאך אלע מאל פאר ועד להפצת שיחות"
 .6התוועדויות שם ע׳ .360
בכניסה לתפילת שחרית הושענא-רבה תשמ"ו
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[-היכן דזשייקאבסאן? הוא לוקח תמיד עבור ועד להפצת שיחות].
כ"ק אד"ש נסע לביתו ב( .4:10כמדומני שהי' אצלו ד"ר ווייס).

 ,יום ד' אסרו חג
אחרי שאמר כ"ק אד"ש 7הקדישים לפני צאתו אמר" :אזוי ווי ס'איז אסרו חג ,זאל
זיין ושמחת בחגך" [-כיון שכעת אסרו חג ,שיהיה "ושמחתת בחגך"] .לפני שנכנס
לתפילה חילק ניקלס לכולם.
היום נסע כ"ק אד"ש לאוהל.

 ,יום ה' כ"ה תשרי
כ"ק אד"ש לא יצא למנחה.
בערב התקיימה יחידות .הי' כמה צעטלאך (בקבוצה הא') שהכניסם לכיסו
הפנימי .שוחח עם מקסים לוי ראש עיריית לוד ע"ד העזרה למוסדות חב"ד שם
ובפרט שלמד במוסדות חב"ד במרוקו .הי' א' מהדז'וינט ואמר לו שקיבל מכתבו
מלפני שנה וחצי ממרוקו ולא ענה ע"ז כי' הי' דבר פשוט (ועתה ענה לו ע"ז).
הצעטל דהרש"י 8דש"פ בראשית מבה"ח מרחשון:
"קלאץ קושיא שמים-אש
ומים שערבן זב"ז (מים) נס
בתוך נס (כפרש"י בנוגע לברד)
ועוד ועיקר המשך להמדובר
לפני ר"ה במרחק שבין השמים
וארץ וכו'".
מענה כ"ק אד"ש על הדו"ח מהתהלוכה דשמח"ת:
נת' ות"ח ודבר בעתו – והזמ"ג וכו'
אזכיר עה"צ

 ,שבת מברכים מרחשון ,שבת בראשית
נכנס לתהילים עם תהילים רגיל (ולא כבכל פעם שנכנס עם יהל אור) .גם לכל
נדרי נכנס עם תהילים כזה ובו אמר התהילים בלילה.
בהתוועדות בשיחה הא' דיבר 9ע"ד ההשלמה דעניני תשרי ובסיום דיבר על
הריקוד בפועל ומיד עמד מלא קומתו והתחיל ניגון הקפות לאביו ז"ל ורקד על
מקומו.
כ"ק אד"ש ציוה לנגן ואמר מאמר ד"ה בראשית ברא .10ההתוועדות נמשכה עד
 .7ביום זה נהג הרבי לומר קדישים( .אודות סבתו מרת רחל ואחיו ר׳ דובער הי"ד ,ראה קובץ לחיזוק
ההתקשרות גליון ס"ג ע׳ .)20
 .8התוועדויות שם ע׳ .457
 .9שם ע׳ .434
 .10המאמר האחרון אותו אמר הרבי בהקדמת ניגון ובניגון מאמר ,בהתוועדויות הקודש.
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.5:45

 ,יום א' כ"ח תשרי
חילק ניקלס לכולם משך כחצי שעה.
 ,יום ג' ר"ח חשון
כשנכנס למעריב הודיע ריל"ג שתהי' התוועדות.
מיום רביעי מעריב ב( .6:45ביום ה' כבר היה מעריב בזאל הקטן כבכל ימות
השנה).

 ,ש"פ נח
לא הי' התוועדות.
במוצש"ק כ"ק אד"ש נכנס למעריב בזאל הקטן כ 5דקות לפני צאת השבת וכמובן
שהסטענדער והכסא לא היו מוכנים( ,והי' השלחן והספסל).
במוצש"ק כ"ק אד"ש דיבר עם יודל בתוך המכונית ליד ביתו ,קרוב לשעתיים.

 ,יום א' ה' חשון
כ"ק אד"ש חילק ניקלס לכולם מס' דקות.
 ,יום ב' ו' חשון
תענית בה"ב .לפני מעריב הודיע כ"ק אד"ש על התוועדות ב .9:30בהתוועדות
הורה אד"ש לר' דוד מישקובסקי לומר לחיים וכשרצה לומר על כוס קטנה אמר
חלוקת כוס של ברכה מוצאי שמח"ת ,תשמ"ו
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