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יומן תשרי תשל״ט - חלק א׳יומן תשרי תשל״ט - חלק א׳
פרסום ראשון

תשרי  מחודש  התמימים  א'  של  יומנו  ראשון  בפרסום  בזה  מוגש 
עצומים  גילויים  הרצוף  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הוד  במחיצת  ה'תשל"ט 
חסידית  חיות  מתוך  זה  בחודש  אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  עבודתו  את  ומתאר 
ורגשות חסידיים עזים. יש לציין את העובדה שחודש תשרי זה הי' הראשון 
לאחר המאורע דשמע"צ תשל"ח, ואכן ניתן לחוש בין השורות את דאגתם 
עצמו  הרבי  שמצד  העובדה  את  ומאידך  הרבי,  של  לבריאותו  החסידים  של 
לא נראית כל חלישות ח"ו בעבודת הקודש שהיא בתוקפה כבימים ימימה.

יום ש"ק פרשת האזינו, י"ג תשרי
עד  תורה  הספר  על  הביט  "הגבהה"  אחרי  התפילה.  בתחילת  אד"ש  נכנס  בבוקר 
שגללו הספר במקום התפירה. מוצש"ק: התוועד. דיבר על דבר שיטתו של בעל ההילולא 
(מהרשנ"ע) "מלכתחילה אריבער" וכן ע"ד נסיונות, מאמר: ד"ה ולקחתם לכם גו'. דיבר 
ממאמר ד"ה ברוך תהיה מכל העמים תרכ"ח. סיפר ג"כ ע"ד אדמו"ר מהרשנ"ע שהגויים 

פחדו ממנו כו' ודיבר ע"ד שבעים אומות (ע' פרים). שיחות ברש"י, ובלקולוי"צ. 

דיבר בארוכה ע"ד ארץ הקודש: שאלו שסוברים "אתחלתא דגאולה" כו', הינם מעכבים 
והשומרון.  יהודה  על  הויתור  על  להתחרט  שיכולים  וכן  והשלמה.  האמיתית  הגאולה 
ציוה לנגן הניגון הושיעה את עמיך. וכן הניגון ד"לכתחילה אריבער", אחרי ההתוועדות, 
כשיצא מהמעלית וראה שהילדים עומדים בשקט סימן בידיו הק' לאות תמיהה, ואמר: 

"דא דארף מען זיין שטיל?!" (=כאן צריכים להיות בשקט?!), לסימן שינגנו.

י"ד תשרי ערב חג הסוכות
בעת מסירת האתרוגים בירך את באי הכוח מכפר חב"ד, וכן אמר שהבאי כוח מתו"א 
ואמר  הספיקו.  שלא  וענו  אתרוגים,  הביאו  האם  שאלם  אליו.  יכנסו  וחברון  ומירושלים 
אד"ש שהקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה. ונתן גם להם ברכה. מנחה התפלל בשעה 
3:15 (כמו בכל יום – ראה לקו"ש ח"ט ע' 280). ר' יעקב כ"ץ שי' (ע"ה) נכנס לחדר אד"ש, 
ושאלו אד"ש אם שומע בקול הרופאים, וענה. ואח"כ שאל את אד"ש אם אד"ש שומע 
לרופאים? ואד"ש האט זיך צושמייכעלט (=נתחייך) (ולא ענה). הנ"ל הודיע להתמימים 

שאין כונתו לקנטר ח"ו...
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ימים ראשונים דחג הסוכות
בליל ראשון, שנכנס אד"ש ניגנו "על הסלע", כשהגיע אד"ש למקומו פנה לכיון ה'עולם' 
"הושענות"  אמירת  אחר  בוקר:  מינוט'ן.  כ3-4  לעבעדיקייט)  א  (מיט  הק'  בידיו  ומחה 
על  עומד  ההפטורה  אחר  להיכל.  הס"ת  שמכניסים  עד  הק'  בידיו  והאתרוג  הלולב  אוחז 

הבימה עד אחרי 'אשרי', והולך אחרי הס"ת חזרה למקומו הק'.

ח"י תשרי, ב' דחוהמ"ס
עד  יום  בכל  הסדר  יהי'  וכן  יוה"כ,  לאחרי  שבאו  לאלו  'לעקאח'  לחלק  החל  היום 

הושענא רבה ועד בכלל ע"מ להספיק לתת לכל האורחים.

י"ט תשרי, ג' דחוה"מ סוכות
דבר  על  מאנגליה,  גליק  להרב  כוח  ישר  אד"ש  נתן  דהיום,  ה'לעקאח'  חלוקת  בעת 
השתדלותו בהדפסת ספר התניא במדינות שונות. אחרי תפילת שחרית אמר לר' שלום 

שי' שבת שכיון שהוא כהן יברך את ישראל. מנחה: כרגיל 3:15.

ליל ש"ק חוה"מ סוכות
שיבוא  אורחים,  מהכנסת  ירוסלבסקי  שי'  לר"מ  אד"ש  אמר  ערבית,  תפילת  אחר 
(אד"ש) לבקר האורחים בסוכה בעוד מחצית השעה. אחר חצי שעה נכנס אד"ש וראה 
היאך שר' משה עומד מהצד, ואמר לו: "איר ווייזט דאך די וועג" (=הינך הרי מורה הדרך), 
והלך לפני אד"ש להראותו הדרך. אד"ש הלך עד סוף הסוכה היכן שעומדים הנרות ש"ק, 

והחל לומר:

מען  וואס  פרשיות  די  אין  ומועד  שבת  איז  עס  ווי  אזוי  מועד,  גוט  א  שבת,  גוט  "א 
לייענט (בשבת חוה"מ סוכות) שטייט הנני גורש מפניך את האמורי ואת הכנעני און די 
איבעריגע אומות וואס ער רעכנט אויס אין פסוק (?) . . און אזוי ווי מען האלט דאך ביי 
מאכען א כריתת ברית מיט גויים איז "השמר לך פן תכרות ברית ליושבי הארץ גו'", ח"ו 
צו מאכען וואס נאר עפעס א כריתת ברית מיט (גויים) ? צוריקצוגעבן וואס נאר עפעס 
יחמוד  נעמען – "ולא  וועלן  ניט  וועלן  אליין  גויים  די  אז  וואנעט  ביז  ישראל),  ארץ  (פון 
איש את ארצך גו'", און עס וועט ניט זיין קיינע פגיעות בגוף נפש וממון, ביז אז אדרבה 
"והרחבתי את גבולך", בקרוב ממש, נאך אין די לעצטע טעג פון גלות, (פאר קבלת פני 
משיח צדקנו) און עס זאל זיין מועדים לשמחה, ממשיך זיין למטה מעשרה טפחים, בטוב 
הנראה והנגלה". (אח"כ אמר(: "הערן בשורות טובות על כל השנה". אח"כ אמר: א דאנק 
פני  מקבלת  אורחים  הכנסת  וגדולה  ומסייעים,  ועוזרים  מנהלות,  און  מנהלים  די  פאר 

השכינה" (הוספה לאחר זמן: "השיחה כבר הוגהה מאד"ש").
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יום ש"ק חוהמ"ס
על  שמח  ניגון  לנגן  החזן  החל  שלום  שים  בברכת  מוסף  דתפילת  הש"ץ  החזרת  בעת 

התיבות שים שלום, ועודד אד"ש בידיו הק' לאות של שמחה.

עד  וכו'  "יברכך"  ואמר  אד"ש,  של  הבימה  על  שי'  שבת  שלום  ר'  עלה  התפילה  אחר 
"שלום". בזמן הברכה חייך כ"ק אד"ש.. אח"כ אמר לו אד"ש שיכריז שהוא כהן ויש לו 
את  פגש  מביה"כ,   כשיצא  אד"ש.  כציווי  הכריז  הנ"ל  באהבה..  ישראל  את  לברך  מצווה 
אחר  גבול".  השגת  קיין  ניט  איז  לו: "עס  ואמר  הקהל  את  תמיד  לברך  נוהג  שהי'  רי"כ, 

תפילת מנחה נכנס לסוכה. לתפילת ערבית יצא כחצי שעה לאחר הזמן.

ליל הושע"ר
אד"ש  אצל  תהילים  של  (החזן  שיחי'  שמערלינג  זלמן  ר'  אמר  תהילים  אמירת  אחר 
בכל שנה) לאד"ש "גוט יו"ט", ואמר לו אד"ש "די נעקסטע יאר זאל זיין בעסער" [=השנה 

הבאה תהי' טובה יותר].

יום הושענא רבה
בעת חזרת הש"ץ (דתפילת שחרית) כשהביאו האתרוג והלולב של אד"ש קצת באיחור 
חייך אד"ש חיוך רחב. בעת הקפת ההושענות, להקפה הא' לא נטל האתוג עימו. אחרי 
הקפה ז' הלך עוד הקפה. כשהחל אד"ש לילך להקפה הנוספת, החל (. .) לסדר שלא ילכו 
ארט  "וואס  אד"ש:  לו  ואמר  לבדו,  אד"ש  שילך  ע"מ  הקודמות  כבהקפות  אד"ש  אחרי 
דיר? איך וויל גייען מיט דער 'עולם' . . דו ווילסט מאכען פאר מיר א באזונדער הקפה?!" 
[מה אכפת לך? הנני חפץ לילך עם ה'עולם' . . אתה רוצה לעשות עבורי הקפה נבדלת]. כל 

ההושענות אמר בהיותו למטה ולא עלה על בימתו הק'.

אחרי 'אשרי' שלפני תפילת מוסף, בעת שהחזירו הס"ת להיכל, פנה אד"ש אל ה'עולם' 
והחל לנגן "אנא עבדא כו'" ועודד בידיו הק' כ3-4 מינוט. בעת מעשה נעמד ההולך עם 
הס"ת באמצע הדרך, וסימן לו אד"ש שימשיך בדרכו, וכן הי' עוה"פ. אחר התפילה חילק 
אד"ש 'לעקאח' להבאים לאחרונה וכן לנשים כבב' הימים האחרונים. בעת החלוקה אמר 

הרי"כ לכ"ק אד"ש: "א רפואה שלמה", וענהו אד"ש "איך בין געזונט" ["הנני בריא"].

להם  והורה  לאד"ש,  המסדר  הועד  נכנסו  ההתוועדות,  לאחרי  תשרי  בי"ג  כי  [להעיר 
שהכל יהי' כרגיל בלי כל שינויים מהשנים שלפנ"ז!].

וכן  פירמידות,  יהיו  לא  ההקפות  שבעת  אודות  לאד"ש  הצעה  כתבו  ימים  איזה  לפני 
ההקפות  בעת  אד"ש  כ"ק  ירקוד  שעלי'  ביה"כ  באמצע  שיפוע  עם  בימה  לבנות  שרוצים 
ועי"ז יאפשר לקהל לראות כו'. היום ענה ע"ז אד"ש במענה בכתי"ק שמסכים לזה, והדגיש 

בב' קווים התיבה "שיפוע".
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ליל שמיני עצרת
כשנכנס אד"ש לתפילת ערבית ועלה על בימתו הק' פנה לכיון הקהל והחל לנגן ניגון 

ההקפות לאביו הרלוי"צ זצוק"ל.

בעת אמירת "אתה הראית", בפסוקים שלא אמר אד"ש בקול וכיבדו לאנשים אחרים, 
ישב אד"ש בעת אמירתם. אחרי אמירת "אתה הראית" בפעם הב' והג' החל אד"ש לנגן 
"פרזות" ו"הושיעה את עמיך" (כן הי' גם בליל ויום שמח"ת). כשהלך להקפה עליו, רצו 
שהזקנים ההולכים תמיד עם אד"ש לא יעלו עימו אל הבימה המיוחדת שעלי' רוקדים, 
וסימן אד"ש בידיו שכולם יעלו. לפני הקפה ב' עד קודם הקפה ז' דיבר אד"ש ו' שיחות 
אודות א) ירושלים. ב) חברון. ג) חיילי ישראל. ד) רבנים וכו'. ה) יהודי רוסי'. ו) נשמות 
צאתו  בעת  פעם  בכל  הי'  תצאו" (כן  בשמחה  לנגן "כי  החל  מביה"כ  צאתו  לפני  ישראל. 

מההקפות).

אד"ש  פנה  ניגן,  והקהל  ושמח"ת –  דשמע"צ  הלילות  בב'  לן  שם  להספרי' -  כשהלך 
אליהם ועודד בידיו הק'.

יום שמע"צ
לפני שחרית החל אד"ש לנגן ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ זצוק"ל

ליל שמח"ת
אחרי תפילת מעריב נכנס ב. אלטהויז עם יעקב הולצמאן שי' להסרי' לעשות קידוש 
אד"ש,  נכנס  מעשה  בשעת  אז),  שם  הייתה  שתליט"א  הצדקנית  (הרבנית  משקה,  על 
מען נישט  גייט  אד"ש: "פון משקה  אתאד"ש התחילו לצאת, ואמר להם  בראותם  הנ"ל 

אוועק".

ג'  ביאר  ההתוועדות  בעת  כו'.  תנועות  ג'  לנגן  ציוה  להתוועד.  אד"ש  החל   9 בשעה 
בעת  ידחפו  שלא  אד"ש  אמר  התועדות  בסיום  הראית".  ד"אתה  הראשונים  הפסוקים 
בשעה:  נסתיימה  ההתוועדות  רווחים..  ומשתחווים  צפופים  עומדים  ושיהיו  ההקפות, 
חברי  השתתפו  בה  הב'  בהקפה  וכו',  הראית"  ל"אתה  נכנס   12:15 בשעה:   .11:30
הקונסולי', ניגנו "הושיעה את עמיך" וערכה הקפה זו כמחצית השעה.. בין הקפה להקפה 

ישב אד"ש על מקומו.

אחרי ההקפות הלך להספרי' והקהל היו מנגנים, בעודו עומד אצל דלת הספרי' פנה 
אל הקהל והחל למחות בכפיו בחוזק. אחר שהחל להכנס וראה שהקהל פסק מלנגן פנה 

שוב לעבר הקהל ועודד בידיו הק' לאות שימשיכו לנגן.
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יום שמחת תורה
לפני התפילה ניגן ניגון אביו.

בעת אמירת הפסוקים דהקפה ז' שביום אומרים אותם כולם יחד, דייק אד"ש שהחזן 
הפסוקים  כשאמר  להקיף  שהפסיק  במקום  הבימה  להקיף  וכן  הפסוקים  לומר  יתחיל 

דהקפה הו' (בכדי שיהי' בסך הכל רק ג' וחצי הקפות כמבואר בסידור).

אד"ש  שקיבל  אחר  עבדא".  לנגן "אנא  והחל  הקהל  אל  פנה  שמי'  בריך  אמירת  בעת 
חתן  קיבל  ואד"ש  שהיות  לאד"ש  ואמר  קצת)  מבוסם  (שהי'  א'  ניגש  בראשית"  "חתן 

בראשית צריך ליקח לחיים, וענהו אד"ש "א גלייכע זאך".

בעת תפילת מנחה הי' במנין ר' ישראל הלוי דוכמאן שהי' קצת מבוסם. אחר התפילה 
פנה אד"ש אליו וראה שיש להנ"ל ג' בקבוקי משקה, ואמר לו: "מפני ואהבת לרעיך כמוך, 
טיילט אויס אלעמען די משקה", והנ"ל הסכים. אח"כ אמר לאד"ש: "רבי, לחיים פאר די 
שלוחים וואס האבן ניט געקאנט קומען אויף יו"ט". וענהו אד"ש "מיש זיך ניט אין דעם 

(ניט דיינע געשעפטן?). אח"כ אמר הנ"ל לחיים לאד"ש וענהו "לחיים ולברכה".

אד"ש נכנס להתוועד בשעה 6 לערך, וראה את ר"י דוכמאן, ואמר לו שיחלק המשקה, 
לנגן  ציווה  אד"ש  חאדאקאוו).  הרחמ"א  ליד  בריצפה  ישב  (אח"כ  לחלק.  החל  והנ"ל 
יהודים  לשמח  שהלכו  מה  אודות  דיבר  ההתוועדות  בעת  מלכנו".  ו"אבינו  תנועות"  "ג' 
ענינים  יעשו  השנה  ושבמשך  זכותם.  וגודל  חלקם  ואשרי  רב,  נח"ר  שגרם  בשמע"צ 
בדוגמת אלה. דיבר גם אודות השלוחים הנמצאים ברחבי כדור הארץ שיהי' להם הרחבה 
פנה  אח"כ  בעבודרם.  לחיים  יאמרו  מהשלוחים  כוח  באי  שהם  שאלו  ואמר  בגשמיות. 
(בחיוך) אל ישראל דוכמאן שיאמר לחיים (כנראה ששיחה זו הוסבה אליו, כנ"ל מאחר 
בשיטתם  שיורדים  אמר  הקודש  ארץ  אודות  בשיחה  השמיני.  ביום  ד"ה  מאמר  מנחה). 
רח"ל עד כדי שלא נותנים ליהודים לתקן ביה"כ של אברהם אבינו ע"ה, ואין ירידה גדולה 
מזו!! ע"ד יחידות לאורחים אמר שיקבל האורחים פא"פ רק לרגע, החל מיום ד' ואילך 
שעה ומחצה בכ"י. ההתוועדות נסתיימה בשעה 10:15, אחר מעריב והבדלה חילק אד"ש 
כוס של ברכה, לר' טיפענברון (צייר מאנגלי') נתן בקבוק משה ואמר לו שיערב המשקה 
בתוך הצבע, כיון שמשקה הוא דבר טוב בעד "פעינטינגס" [כל דבר]. החלוקה נסתיימה 

בשעה 12:00, כשיצא מביה"כ ראה את רי"ד ורמז לו בידו הק' שינגן.

(מיומנו של א' התמימים, המשך יבוא בעהי"ת)
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יומן תשרי תשל״ט - חלק ב׳יומן תשרי תשל״ט - חלק ב׳
פרסום ראשון

שי׳  אהרן  מיכאל  (הרב)  הת׳  של  יומנו  ראשון  בפרסום  בזה  מוגש 
זעליגסאהן - מ(חלקו השני של) חודש תשרי ה׳תשל״ט במחיצת הוד כ״ק 
של  הק׳  עבודתו  את  ומתאר  עצומים  גילויים  הרצוף  דורנו,  נשיא  אדמו״ר 
יש  עזים.  חסידיים  ורגשות  חסידית  חיות  מתוך  זה  בחודש  אדמו״ר  כ״ק 
דשמע״צ  המאורע  לאחר  הראשון  הי׳  זה  תשרי  שחודש  העובדה  את  לציין 
לבריאותו  החסידים  של  דאגתם  את  השורות  בין  לחוש  ניתן  ואכן  תשל״ח, 
של הרבי, ומאידך את העובדה שמצד הרבי עצמו לא נראית כל חלישות ח״ו 

בעבודת הקודש שהיא בתוקפה כבימים ימימה.

זה,  תשרי  בחודש  האחרונים  הימים  מאורעות  מתוארים  זה  בחלק 
מקום  תופסות  לאורחים  היחידויות  בעת  אדמו״ר  כ״ק  מדברי  כשנקודות 

נכבד ברשימה זו.

כ״ה תשרי
לגבי היחידות, הערב סידרו שהכל יכנסו באופן של גורל, דהיינו שיזכו ע״פ גורל 
מי יכנס היום וכו׳. בעת קבלת היחידות נכנס לאד״ש ילד וסבו. ושאל אד״ש להילד 
איפה אביו? וענה הילד שאביו לא זכה בגורל. ואמר אד״ש ״אלע וועלן אריינגיין״.  
הנ״ל,  הסדר  אודות  לאנ״ש  וסיפר  מהמזכירות  אחד  נכנס  אח״כ  כולם).  (=שיכנסו 

והסכימה דעתו הק׳ לזה. 

באמצע סדר היחידות יצא אד״ש להתפלל מעריב בשעה 9:30. לאחמ״כ היחידות 
נמשכה עד 11:40.

נקודות מהמדובר בהיחידויות כפי ששמעתי מכו״כ וללא אחריות.

לשון הרגיל שאד״ש מברך לכאו״א: ״דער אויבערשטער זאל ממלא זיין משאלות 
לבבם.. און איר זאלט אריינגיין אין מזכירות נעמען א תניא אלץ א מזכרת פון חודש 
תשרי, וואס איז געדרוקט געווארן אין ברוקלין, און איר זאלט אין דעם לערנען״. 
מזכרת  בתור  תניא  לקחת  למזכירות  תכנסו  לבבכם.  משאלות  הקב״ה  (=ימלא 
״א  אמר):  ובנות  בו). (לנשים  ותלמדו  בברוקלין,  שנדפס (התניא)  תשרי,  מחודש 

סידור וואס איר זאלט אין דעם דאוונען״. (היינו, שיקחו סידור ויתפללו בו).

לא׳ אמר: ״אז איר וועט לערנען אין דעם תניא וועט איר קומען צום ריכטיגער 
באשלאס..״. (=כשתלמד בתניא הזה אזי תקבל את ההחלטה הנכונה).
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לא׳ אמר: ״אז איר וועט לערנען תניא בשקידה והתמדה וועלן די פראבלעמן 
אוועקגיין.. (=כשתלמד תניא בשקידה והתמדה הבעיות יעלמו).

לא׳ אמר (אחר שבירכו): ״אז איר וועט לערנען אין דעם תניא וועלן די אלע 
ברכות מקויים ווערן..״ (=כשתלמד בתניא הזה, יקויימו כל הברכות).

הי׳ אחד שנכנס עם אשתו. הוא נהיה ליובאוויטשער אבל לא שינה את נוסח 
התפילה (ולא סיפר מזה מאומה לאד״ש). ואמר לו אד״ש ליקח תניא ולאשתו 
הנ״ל  הבין  ואז  סידור,  ג״כ  שיקח  לו  ואמר  אליו  שוב  פנה  ואח״כ  סידור,  שתקח 

והחליט לשנות גם נוסח התפילה לנוסח האריז״ל.

 sing  ( בעלת תשובה מצרפת נכנסה ולא יכלה לדבר ודיבר אד״ש אלי׳ה ע״י
languageשפת סימנים).

א׳ כתב לאד״ש בחוהמ״ס, ושאל שאלות בעינינים פרטיים, ואד״ש לא ענהו 
לו  להשיב  אד״ש  התחיל  אנשים)  כו״כ  (אחר  ליחידות  הנ״ל  כשנכנס  בכתב. 

תשובות על השאלות ולפי הסדר שכתבם. 

א׳ שעובד ברדיו באה״ק (גיסו של הרב דונין) שאל אם זה אמת שאד״ש אמר 
שיבא עם משיח לארץ הק׳, וענה אד״ש שכן. ושאל לאד״ש מתי? וענה כ״ק אד״ש 

שמיד אך צריכים לברר הבירורים האחרונים וגם הסבירו הפירוש בזה.

עש״ק בראשית
בשעה  האנשים  קבלת  ונסתיימה   2 בשעה  ליחידות  אנשים  לקבל  התחיל 

  .4:40

בעת היחידות נכנס א׳ ואמר לו אד״ש שיתן סכום מסויים לצדקה, נענה הנ״ל 
שאין לו עכשיו, ואמר אד״ש ״בעסער אז דער אויבערשטער זאל דיר בלייבען א 
בע״ח ווי דו וועסט בלייבען דעם אויבערשטען א בע״ח״ (=עדיף שהקב״ה ישאר 

בעל חוב שלך מאשר שתשאר אתה בע״ח שלו).

א׳ שהיה צריך להכנס וכתב כמה בקשות, ואמר לו אד״ש שיתן רק שמו ושם 
לאד״ש,  אמו  ושם  שמו  רק  והביא  הבקשות,  עם  הצעטל  את  קרע  הנ״ל  אמו, 

ולפועל ענה לו אד״ש על כל הבקשות שכתב בהצעטל.

חותם  ובתניא  בתחילתו,  שמו  אד״ש  חתם  מהמזכירות  שמקבלים  בהסידור 
שמו בסופו.

שבת בראשית מבה״ח חשון
אחרי  הראשונה  הפעם  זו  בשעה 8:30,  התפילה  לפני  תהילים  לאמירת  נכנס 

תשרי אשתקד. הלך הביתה בשעה 3:40 חזר בשעה 4:30 מנחה בשעה 5:15.
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מוצש״ק בראשית
התחיל להתוועד בשעה 9:30. בעת ההתוועדות דיבר שיחה שע״י שלומדים 
אח״כ  העבודה  נקל  ובמילא  שלו,  רוחני  שר  על  פועלים  עי״ז  פלוני  ענין  בתורה 

לפעול על השר הגשמי למטה.

על  הערות  א,א)  פירש״י (בראשית  וגו  אלוקים״  ברא  ״בראשית  ד״ה  מאמר   
הזוהר. (נש״ק). 

בעת מכירת המצוות אמר הגבאי לאד״ש שר׳ שמריהו ג. קונה מצוה פלונית, 
ומבקש ברכה שיוכל לבא בשנה הבאה עוה״פ, וענה אד״ש אמן ובחיוך.

שוין  רעדט  מען  אז  אד״ש  אמר  ולהבדלה״  לקידוש  ״יין  למכור  כשהתחילו   
וועגן יין כו׳,  זאל יעדערער וואס קויפט ניט די מצוות זאגן לחיים אויף יין (=מכיון 
שמדברים כבר אודות יין, שכל אחד שאינו קונה המצוות שיאמר ללחיים]. אחר 
אויך  איך  וועל  די מצוות,  געקויפט  אויך ניט  האב  איך  ווי  המכירה אמר : ״אזוי 
זאגן לחיים״ (=מכיון שאני גם לא קניתי המצוות אומר גם לחיים) ואמר לחיים. 

ואח״כ ציווה להכריז שכל אלו שהתחייבו ישלמו בזמן... 

בהשיחות על דבר ״ארץ הקודש״ אמר שמי שפסק פס״ד שמצד פקו״נ מותר 
להחזיר שטחים, ידע אז ער שפילט זיך מיט פיקוח נפש ממש, ובטח שאינו יודע 

דעת מומחי הצבא בזה. 

שינגן  שי׳  טעלשעווסקי  מ.  לחזן  וציווה  מאמין  אני  לנגן  ציווה  לאחמ״כ 
נייעט  ״נייעט  לנגן  והחל  אריבער״.  ״מלכתחילה  ניגן  אח"כ  ״המבדיל״. 

ניעקאווא..״

כ״ח תשרי
דער  ״זאל  כזה  בנוסח  אד״ש  בירך  לכולם  בערב.  בשעה 8  התחילה  היחידות 
הענינים  בכל  ואחד,  אחד  כל  ולבב  לבבכם,  משאלות  זיין  ממלא  אויבערשטער 
ופרטי הענינים. בגשמיות וברוחניות בכלל ובפרט, (ובפרטי פרטיות) והמצטרך 

להם״. (לא׳ אמר: ״ובמיוחד בעניני חינוך והדרכה והפצת היהדות והמעיינות״)

וסיים ..״זאל דער אויבערשטער ממלא זיין איירע תפילות און אלע תפילות 
יאר״  חסידישען  א  יאר  פרייליכען  א  ומתוקה   טובה  שנה  א  האבן  זאלט  איר 
(=ימלא הקב״ה כל תפילותיכם וכל התפילות, שתהי׳ לכם שנה טובה ומתוקה, 
סידור)  (או  תניא  ליקח  שיכנסו  אמר  ואח״כ  חסידית).  ושנה  שמחה,  שנה 

במזכירות. 

ר׳ משה ירוסלאווסקי ואשתו שיחיו נכנסו, ואמר להם אד״ש שאם ח״ו משיח 
הכנסת  של  הענין  לסדר  עוה״פ,  הבאה  לשנה  שיבואו  הבאה,  השנה  עד  יבא  לא 
אמר  שנים  ב׳  [לפני  אורחים)?  פתוח (ההכנסת  יהיה  מתי  עד  ושאלם  אורחים. 
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יהיה  במילא  להתענות   אסור  ובר״ח  בתשרי,  נכלל  ר״ח  ועד  שהיות  אד״ש  להם 
פתוח עד אחר ר״ח] וענו שיהיה פתוח עד ב׳ חשון... 

לאביו  (ויביא  במזכירות  תניא  שיקח  בן)  שהוא  (אע״פ  לנכדם  אמר  אד״ש 
שיחי׳) ושאביו ילמוד עמו תניא מזמן לזמן. היחידות נסתיימה בשעה 1:20

כט תשרי
נסע לאוהל בשעה 2:30. חזר בשעה 5:30.

שבת  זו? (הל׳  בשנה  ללמוד  ענין  איזה  אד״ש  את  מהכולל  שאלו  אלו  בימים 
אדם  ילמוד  ש״לעולם  שיחי׳):  חדקוב  הרב  (ע״י  אד״ש  וענה  מקוואות)  או 
במקום שלבו חפץ״. ואף שאנשים מבוגרים א״צ לומר להם כו׳ מ״מ יכולים לומר 
א)  מפני  משבת).  מקוואות (יותר  ללמוד  הסיבה  וזה  אצלם  חשק  שיוסיף  דבר 
משא״כ  ללמוד)  יצא  (שלא  אח״כ  משא״כ  ללמוד  עכשיו  סיבה  יש  שמקוואות 
״בישול״  הל׳  הרי  שבת  וכן  אח״כ.  גם  וספרים  בשו״ע  לעיין  יכולים  הרי  שבת 
אינו שייך להל׳ ״בורר״ משא״כ מקוואות הרי כל פרט נוגע בהעניין עצמו. 2) כן 
כשנוסע להפצה או חי בעיר ועושה ביזנס או מתעסק בחינוך, הרי שבת נוגע רק 

לו ולמשפחתו משא״כ מקוואות נוגע לכל העיר ולדורי דורות. 

ר״ח חשון
יחידות התחילה לערך 8:15. נסתיימה בשעה 12:40.

מן הנכנסים ליחידות היו כמה חתנים. אד״ש בירך להם בנוסח כזה:

״זאל דער אויבערשטער העלפן אז די הכנות צו די חתונה זאל זיין אין א גוטען 
און תורה׳דיקן און חסידישן אופן און די חתונה זאל זיין בשעה טובה ומוצלחת 
יהיו  לחתונה  שההכנות  השי״ת  (=יעזור  טובות״.  בשורות  הערן  עד,  עדי  בנין  א 
בטוב ויהיו באופן תורני וחסידי. ושהחתונה תהי׳ בשעה טובה ומוצלחת, לבנין 

עדי עד, שנשמע בשו״ט). 

שיעשה  לו  אמר  אד״ש  ליחידות.  הערב  נכנס  מחברון  שיחי׳  נחשון  ברוך  ר׳ 
תערוכות מתמונות שלו באמריקה קנדה וצרפת, ודרום אפריקה. 

(כעשר  שלו  בבנין  (ליובאוויטש)  ישיבה  לעשות  שרוצה  לאד״ש  שאל  הנ״ל 
מטר ממערת המכפלה). וענה אד״ש שהממשלה עכשיו חלושה, וההחלטות אינם 
ברורות, וכן בגין מגיע (לנ.י.) והרי לזמן האחרון גירשו משם את היהודים שרצו 

לתקן בית הכנסת של אברהם אבינו, וא״כ אין הזמן גרמא עכשיו לזה. 

הנ״ל אמר לאד״ש שרוצה להראות לאד״ש את התמונות שעשה. ואמר אד״ש: 
שאין  ומכיון  הסמוך  בבנין  שלו  התמונות  את  שיכניס  יסדר  והוא  עם . .  שידבר 
לי לחץ של הגבאים, אלך לבקר שם. ושאלו אד״ש: מתי נוסע? ואמר לו אד״ש: 
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שאם יהיה לו פראבלעמען יתקשר עם ... ואמר נחשון שהנ״ל הוא אדם קשה, ואמר 
אד״ש: עס לוינט זיך עם ניט.. והוסיף אד״ש: שישתדל ע״י מרכז.

נוסח הברכה לילדים וכדו׳ (כפי שא׳ בלה״ק) ״ה׳ יתברך יעזור לך בלימוד התורה 
נגלה וחסידות תורה ומצוות, ושהאב והאם יהיה להם נחת רוח ממך ושתהיה חסיד 

יר״ש ולמדן״.

נוסח הברכה להורים: ״דו און די פרוי זאלן האבן נחת פון איירע קנדער, און אין 
א נקודה פנימית״.

ז חשון
היום הגיע הר׳ יצחק גראנער שיחי׳ (מאוסטרלי׳) בקשר לבנין של הכולל שם. 
כשהי׳ כאן (בימי אלול) התשל׳ח קיבל מענה מכ״ק אד״ש ע״ד זה, וזה לשונו הק׳: 
״פשוט שיסוד כולל ועוד שיעורים כו׳ נכון הוא ובמאד. ופשוט ג״כ: א) שצ״ל בהסכם 
מנהלי מוסדות חב״ד הקיימים כבר שם. ב) שצ״ל לא, ח״ו, על חשבון הקיים כבר 
ע״ע  שיקח  אחד  ובו  כהנ״ל  אירגון  שינהל  ועד  קביעות  שצ״ל  ג)  חב״ד.  בכרם  שם 
עסקני  בהסכם  יוקבע  וכ״ז   - וכו׳  והשטופער  למזורזין  והמזרז  החי׳״  ״רוח  להיות 
אנ״ש שי׳ שם (עכ״פ דרובם). ד) ועיקר – לאחרי החלטה טובה בזה (שבמילא יודע 
עד״ז לכו״כ) מוכרח (וזכות גדולה) להביא הדבר בפועל, אפילו באם יבואו פחדנים 
ועצלנים וכיו״ב ויטענו להיפך, וק״ל. בעצם הדבר - כנ״ל, הוא אהוב כו׳ ויפה ובאמת 
- אין קישויים אמתים להגשימו, אף שדורש מרץ ועקשנות דקדושה ושלילת מרה 

שחורה (ובפרט שאין לזה יסוד) ובטחון אמתי ושמחה. אזכיר עה״צ״.

- שייך לעמוד 14 - 

והנה אור וחושך במובן היותר רחב נק׳ חלק החיובי שבבריאה

כנ״ל  מוכרחים  ושניהם  שבבריאה,  השלילי  חלק  זהו  רחב  היותר  במובן   – חשך 
בארוכה.

החילוק ביניהם הוא: חלק החיובי ״אור״ הוא טוב מצד עצמו.

חלק השלילי – חשך – אינו אלא הכנה ל״אור״ אבל אינו ״טוב״ מצד עצמו.

וזהו שבסיפור כללות הבריאה החיוב והשלילי שזה הי׳ ביום הראשון גלי לן קרא: וירא 
אלקים את האור – דוקא – חלק החיובי כי טוב בעצם ולאמתתו היינו טוב מצ״ע.

משא״כ – חלק השלילי – ״חשך״ אף שגם הוא מוכרח בבריאה כנ״ל.


