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במעריב דיום ד' התפללו כבר בזאל הקטן (שגמרו לצובעו).  .8:30מהיום מעריב ב
  שיצא לביתו סימן בידו שיתחילו לשיר.כ

:‡"�Ó Á"Î '‰ ÌÂÈ .כשחזר מהמקוה נופף בידו לשלום לצבעי. נסע לאוהל  

:ÏÂÏ‡ Á"¯„‡ ‰‡¯ Ù"˜˘  עמד בחזרת הש"ץ מוסף. בהתוועדות בעת השירה עשה בידו
הק' בצורה חזקה ביותר, הראה לר' אשר ששונקין בתנועה של תמיהה מדוע אינו אומר 

  .5:25לחיים. ההתוועדות הסתיימה 

:ÏÂÏ‡ '‚ '‚ ÌÂÈ  10:45הגיע מביתו.  

:ÏÂÏ‡ '„ '„ ÌÂÈ  שנה התקיים לראשונה כינוס של כל הקעמפים יחד (כשלא כבכל
, 3:30-שמתקיימים ב' כינוסים). כיון שגן ישראל נ. י. ומונטריאל איחרו, לא התפללו מנחה ב

אף שהם עדיין לא הגיעו, ובאמצע "אשרי" הגיעו מונטריאל  3:50-אך הרבי נכנס למנחה ב
י. בסיום הכריז רי"י העכט שיגשו לקבל מטבעות רק המרכזים/ות, אח"כ  וב"עלינו" הגיעו נ.

  נקיסטים לקבל מטבעות עבור המבוגרים והרבי חיכה עד שיגשו עוד ועוד.ניגשו הט

 '‰ '‰ ÌÂÈÏÂÏ‡:  3:30נסע לאוהל.  

 :ÏÂÏ‡ 'Â 'Â ÌÂÈ מענה לצא"ח על הדו"ח ממבצע חינוך מכ"ו מנ"א: "נת' ות"ח ודבר
  בעתו והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ".

:ÏÂÏ‡ 'Ê ÌÈËÙÂ˘ Ù"˜˘  .אחה"צ, ניגש זקן שחזר מהספרי' כעמד בחזרת הש"ץ מוסף
א' (שקצת מבולבל) וביקש שכל השנה יהי' מזג אויר יפה וברך הרבי א גוט יאר א גוט שבת 

  וכו'.

:ÏÂÏ‡ 'Á '‡ ÌÂÈ ניימן בפתח הזאל. (יו"ל  לימלךא' כשנכנס למעריב דיבר עם ר
  ).ומובא לקמןב"קאפיר" ע"י א' הת' 
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  ר"ד מכ"ק אדמו"ר לר' יוסף אלימלך ניימן

  בארה"ב מעסקני גור

 ‰"Ó˘˙'‰ ÏÂÏ‡ 'Á ,'‡ ÌÂÈ  

כנס כ"ק אד"ש לתפילת ערבית, נעצר ליד פתח הזאל בו עמד ריא"נ, ושאלו: איך שנ
  מרגיש אדמו"ר מגור?

:�"‡È¯  רפואה, וכעת מרגיש יותר טוב, ובכל אופן צ"ל לגמרי -נכנס אתמול לביתהוא

  טוב. כנראה לפני שבת יצא.

  להיכן יצא, לבית מלון? ‡„"˘:

:�"‡È¯ .לביתו, כיון שרוצה לשהות עם חסידיו כבר לשבת  

דאס איז א גלייכער זאך [=זה דבר נכון], עפ"י המשל המבואר בלקו"ת  ‡„"˘:

ואד"ש חזר שוב) זה  –לאדמו"ר הזקן שבחודש אלול המלך בשדה. (כנראה לא הבין ברור 
  דבר נכון כיון שבחודש אלול המלך בשדה.

של כ"ק אדמו"ר מגור) -"מי שברך", וכמו"כ יכניס שמו ושם אמו ( רשיעשו מח ‡„"˘:

למזכירות, ומחר אסע ל"אהל" ואקרא א"ז. שיהיה לו רפואה שלימה, כתיבה וחתימה טובה, 
  און זאל מען הערן [=ושנשמע] בשורות טובות.

�   � �  

  לאחר תפילת ערבית, פנה אליו כ"ק אד"ש (בתוך הזאל) ואמר:

ב"תפיסה" איז געווען א חשוב'ער זיצט [=היתה ישיבה חשובה]  בליובאוויטש לשבת
  (הלה ישב בבית הסוהר משך כמה שעות במדינת פולין).

גבי יוסף שהיה בבית האסורים לע"ד שכתוב  –שמעתי שיצאת מבית האסורים  ‡„"˘:

  (וחייך אליו חיוך רחב) [ושמו ג"כ יוסף].

:�"‡È¯  שקבלתי לפני הנסיעה,  –דולר  –הנני מודה לכ"ק אד"ש על השליחות מצוה

  ובזכות זה יצאתי.

  ניט מיר [=לא לי צריך להודות]. שיהיה אצלך הגדר של יוצא מבית האסורים. ‡„"˘:

  מסתמא כבר ברכת הגומל! ‡„"˘:

:�"‡È¯ .השיב בחיוב  

אתו של כ"ק אדמו"ר זמן קצר לאחר כל הנ"ל יצא הוראה מכ"ק אד"ש להתפלל לרפו
    .770-נתלו על כך מודעות בומגור שליט"א, 
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מספרים שאחרי מעריב הרבי אמר לליבל שיתלו מודעה לבקש עבור הרבי מגור 
  (בהמשך להדיבורים עם הנ"ל) ומיד כשיצא מהרבי תקתק מודעה וז"ל:

  ב"ה, חודש הרחמים תשמ"ה

כ"ק אדמו"ר מגור  כל אחד ואחת מתבקש לעורר רחמים ולהתפלל לבריאותו של
פא ברפואה קרובה ושלימה ולאריכות ימים רשליט"א שמחה בונים בן חי' ראדה יהודית שית

  ושנים טובות וכוח"ט.

  כשיצא לביתו לפני שנכנס למכונית סימן בידו שיתחילו לשיר.

  .(בחלון מעל המדרגות) בימים אלו התקינו מזגן בגעה"ת

:ÏÂÏ‡ ·"È '‰ ÌÂÈ  9-חזר ב 2:50נסע לאוהל.  

:ÏÂÏ‡ „"È ‡ˆ˙ Ù"˜˘ הוא יים (השבוע חנתן גורארי' לומר לר' בהתוועדות הורה ל
) עשה בידו בליל יו"כ לפני כל נדרי 770על אביו ר' שמריהו ז"ל שנפטר ב  סיים לומר קדיש

  בערך. 5-הק' בתנועות נמרצות בצורה אדירה. ההתוועדות הסתיימה ב

:ÏÂÏ‡ Â"Ë '‡ ÌÂÈ חזר  3:25דקות. נסע לאוהל  10-בבוקר חילק "ניקלס" לכולם משך כ
8:35.  

:ÏÂÏ‡ Ê"Ë '· ÌÂÈ  ,אחרי קריה"ת החליף מס' מילים עם רופא מטורנטו ליד דלת געה"ת
בין הדברים שאלו באם זוכר מה שאמר לו בשמח"ת לפני כמה שנים (אז הראה לו שיבדוק 

פרשן שהוא מטפל  ' אברהם"ד בריאותו של רלעצמו את הדופק). והרופא דיבר עם הרבי ע
  בו.

:ÏÂÏ‡ Ê"È '‚ ÌÂÈ  'אחרי מנחה הודיע על התוועדות, כנכנס למעריב שרו וסימן בידו הק
  (וכמובן שמעתה שרים בכל התפילות).

כל הניגונים בהתוועדיות היו בשמחה גדולה ומחה כפיו והניף בידו הק' בחוזק. הורה 
ר' יוסף נימוטין, ואחר ששתה מחה לו כפיו... ולמאמן כדורסל לכו"כ לומר לחיים, ביניהם, ל

הרב בירנבוים רב בהכנ"ס בבורו פארק ודיבר עם הרבי, וסיפר  שהידוע, אחרי שיחה א' ניג
טין וכו') ואמר לו הרבי ישהי' רב ביקטרינובסלב (כנראה אחרי המלחמה) ופעל שם (בעניני ג

גיל נתן המזונות לר' משה ירוסלבסקי ואמר לו שגם כאן אפשר לפעול. בסיום ההתוועדות כר
  שצריך לאכול ושתות טוב כדי שהאורחים ילמדו ממנו.

:ÏÂÏ‡ È"Á ¯È‰·‰ ÌÂÈ '„ ÌÂÈ  כשיצא לביתו פגש (בשביל) 8:25חזר  3:10נסע לאוהל .
בהרב זאב סיגל [ז"ל] נשיא הסתדרות הרבנים, ושוחח עמו כמה רגעים, ושאלו מדוע לא בא 

רת נה שעסוק וכו', ושאלו הרבי: כ"כ? (היינו שכ"כ עסוק) וענה (שיבוא) בעזהרבה זמן, וע
  , וענה לו אד"ש שה' ודאי רוצה.ה'

:ÏÂÏ‡ Ë"È '‰ ÌÂÈ  15אחרי קריה"ת מסר ר' לייבל זאייאנץ לאד"ש בגעה"ת קופסה עם 
  תניא'ס שהדפיס.
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  לקראת שבת בנו את הבימה לרבי (שעלי' עומד בתפילות).

 :ÏÂÏ‡ ‡"Î ‡Â·˙ Ù"˜˘דיבר אודות  ,ם לומר לחיים-בהתוועדות הורה לשפערלין מי
 הנחה על ספרי קה"ת ושהוא לא צריך להזכיר על זה ודיבר באריכות ובחריפות בענין,  עשיית

  .5:30-ההתוועדות הסתיימה ב

:ÏÂÏ‡ ·"Î '‡ ÌÂÈ דקות ואמר לכאו"א "לשנה טובה". נסע  15-בבוקר חילק ניקלס כ
מאיר הארלינג ואמר לו שיכריז זמן אמירת ר' , אחרי מעריב פנה ל8-חזר ב 2:40לאוהל 

  חות מחר.סלי

:ÏÂÏ‡ ‚"Î '· ÌÂÈ כיון שאומר קדיש נשאר עד סוף התפילה (אמר עלינו 8-קריה"ת ב .
  לערך. 8:20חזר  2:15, נסע לאוהל 10:10עם הציבור). נסע למקוה 

:ÏÂÏ‡ „"Î '‚ ÌÂÈ  י' ותרגם בנו רש"ב). חילק ה(רי"י העכט לא  2כינוס צ"ה בשעה
  דיימס גם למבוגרים.

  .7:45- מהיום מעריב ב

  JEM - living archiveבאדיבות                                      . ה"תשמ חלוקת כוס של ברכה מוצאי אחרון של פסח              
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:ÏÂÏ‡ ‰"Î '„ ÌÂÈ נסע  ,שיםיהיום התחיל לקבל פ"נ, אח"כ נכנס לזאל לומר הקד
  .7:55חזר  1:55. נסע לאוהל 8:45למקוה 

  מנחה ומעריב התפללו כבר בזאל הגדול.

צא"ח על למענה על חוברת הרמב"ם היומי פורמט כיס מיוחד לתשרי (קובץ א'), ו
ח והזמ"ג בימי הסליחות וכו' אזכיר המשך הרשימה דהמשתתפים במבצע חינוך: "נת' ות"

  עה"צ".

ÏÂÏ‡ Â"Î '‰ ÌÂÈ: ) .5:20-6:10קיבל פ"נ גם אחרי קריה"ת. שיחה לנשים.(  

:ÏÂÏ‡ Á"Î ÌÈ·ˆ� Ù"˜˘ בערך. אחרי מעריב הודיע על  4:50-ההתוועדות הסתיימה ב

לערך, כשחילק דולרים זרק  11-, נסע לביתו לפני ההתוועדות. הסתיימה ב9:30-התוועדות ב
  חבילה לר"י כץ (שיקאגו) שישב למטה.

:‰"¯Ú ÏÂÏ‡ Ë"Î '‡ ÌÂÈ  ניקלס ואמר לו שגם הוא  3נתן לפריידין  8:50נסע למקוה

  ו'.צריך לתת צדקה וכ

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה , רך, אחרי התרת נדרים אמר: ישר כחלע 9:30שחרית 
  .בשורות טובות ,ומתוקה

דקות ומיד עצרו את הקהל  10-, אחרי מנחה חילק ניקלס כ6:20חזר  2-נסע לאוהל ב
  הרב שהחל לזרום.

תהא דקות לפני השקיעה הלך לספרי' (כשהקהל הרב עומד מסביב ושרים השנה  2-כ
  שנת המלך המשיח).

    


