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 :¯ÈÈ‡ Á"¯„· '· ÌÂÈמענה לצא"ח על האסיפה שתתקיים הערב אור לב' אייר "אזכיר
עה"צ בל"נ שיהי' בהצלחה רבה" .אחרי מנחה נכנס הרש"ג עם  2אנשים )אנשי עסקים(
לאד"ש ושהו כמה דקות.
על דו"ח מהאסיפה דצא"ח הואיל לﬠנות" :נת' ות"ח ויה"ר שתהא פﬠולה נמשכת וכו'
אזכיר ﬠה"צ".
 :˙¯‡Ù˙·˘ ˙¯‡Ù˙ ,¯ÈÈ‡ '· '‚ ÌÂÈנסﬠ לאוהל.
 :¯ÈÈ‡ '‰ ˜"˘Â ÌÂÈכשחזר מהספרי' לפני הדלק"נ נתן צדקה והביט לתוך המזכירות
ומיד ניגש בנימין ואד"ש הוציא מהכיס הפנימי )בוזעם( את המשקפיים וביקשו לקחתם
לספרי'.
) :¯ÈÈ‡ 'Â Ó"ÂÊ˙ 'Ù ˜"˘ ÌÂÈבשבת התוועדו למﬠלה )בחדר השני שליד הזאל( ,אציין
פרט אחד .ר"ב אלטהויז סיפר שפﬠם )בשנים הראשונות( נכנס אד"ש לזאל וחיפש ספר
מסוים ולא מצאו והוא ניגש לאד"ש ואמר שרוצה לﬠזור לחפש וכו' ואמר לו אד"ש דא איז
ממש ותורתך בתוך מעי  -מ'שלינגט איין די ספרים ]=כאן מתקיים ממש "ותורתך בתוך מעי"
– בולעים ספרים[(.
התקיימה תהלוכה לאיסט סייד .במוצש"ק הזיזו את השעון.
 :¯ÈÈ‡ 'Ê '‡ ÌÂÈהגיע מביתו בשﬠה  10:45וחילק ניקלס לכולם במשך כ 10-דקות.
 :¯ÈÈ‡ 'Á '· ÌÂÈאחרי קריה"ת נכנס ר"ב גורודצקי .בגלל תﬠנית בה"ב התפלל מﬠריב
בגﬠה"ת מוקדם ) ,(8:20דלת גﬠה"ת היתה פחותה.
 :¯ÈÈ‡ 'È '„ ÌÂÈהיום נתקבל מﬠנה על הדו"ח מהתהלוכה לאיסט סייד ועל חזרת דא"ח
מש"ק פ' תזו"מ" :נת' ות"ח והזמ"ג בסמיכות וכו' אזכיר עה"צ".
 :¯ÈÈ‡ ·"È ˜"˘Â ÌÂÈנסﬠ לאוהל בשﬠה  ,3:20וחזר ב) 7:05-חצי שﬠה לפני הדלק"נ(.
בא' מלילות השבוﬠ הי' ר"ח ליבﬠרמן אצל אד"ש מ 7-ﬠד .10
 :¯ÈÈ‡ ‚"È ˜"ÂÁ‡ 'Ù ˜"˘ ÌÂÈבתחילת ההתווﬠדות ניגש בנימין ולחש משהו לאד"ש,
ואד"ש ﬠנה לו מספר מילים בחיוך רחב.
נתן משקה לסיומי רמב"ם :לקרלבך )נ .דז ,(.הת' פוגלמן )מאסטשוסﬠט( למ .קנלסקי
)"ברית אברהם" נ .דז (.ומזג גם לר' ש .א .מינץ ולהת' אברהם קנלסקי ולר' יוסף וינברג ﬠבור
אירופה .ההתווﬠדות הסתימה ב.6:15-
 :È˘ ÁÒÙ ,¯ÈÈ‡ „"È '‡ ÌÂÈנסﬠ לאוהל  3:20חזר ) 8:20חצי שﬠה אחרי השקיﬠה(.
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 :¯ÈÈ‡ Ê"Ë '‚ ÌÂÈבﬠרך בשעה  9בﬠרב נכנס הרש"ג לאד"ש ושהה למﬠלה ממחצית
השﬠה.
 :¯ÓÂ· ‚"Ï ,¯ÈÈ‡ È"Á '‰ ÌÂÈקראו בס"ת`של משיח .אחרי קריה"ת ﬠמד ר' יהושע
קארף בגﬠה"ת ואד"ש נכנס לחדרו והוציא לו כמה דולרים )הוא נוסﬠ לטורונטו ﬠבור מﬠמד(.
מﬠנה ﬠל ההודﬠה שהיום יוצאים ח"י טנקים בחוצות נ .י) .בקשר לח"י שנה למבצﬠ
תפילין( – )הלשון אינו מדויק( :נתקבל ות"ח אזכיר ﬠה"צ שיהא בהצלחה רבה.
נסﬠ לאוהל בשﬠה  3בﬠרך וחזר בשעה ) 7כשﬠה לפני השקיﬠה( ,נכנס למנחה לבוש
זיידנס ]=סירטוק של משי[ ,אחרי מנחה יצא לייבל והודיﬠ שבﬠוד כרבﬠ שﬠה התווﬠדות.
)הטנק שבו נסﬠנו חזר בדיוק אז ,ובאמצﬠ הדרך אמר לנו א' מאנ"ש שנסﬠ במכונית
לידינו שאד"ש מתווﬠד ,כמובן שקצת נבהלנו אולי נגיﬠ באמצﬠ ,אך הספקנו להגיﬠ ממש
דקות ספורות לפני שאד"ש נכנס(.
נכנס לההתווﬠדות ב .7:50-במשך ההתווﬠדות הורה לכמה לומר לחיים .ביניהם לר' צ.
מ .שטיינמץ )המשורר צבי יאיר( בסמנו לו בחיוך שהוא ישן ,לר"ב אלטהויז ,להרב ג .מ.
גרליק על כוס גדולה .ההתווﬠדות הסתיימה ב ,10:15-ומיד התפלל אד"ש מﬠריב )בזאל
הגדול(.
 :¯ÈÈ‡ Ë"È ˜"˘Â ÌÂÈבליל שבת שﬠברה נגנבה הקופה צדקה שליד המזכירות ,והיום
התקינו )ע"י איזגוי הנגר( קופה גדולה )כפול מהקודמת( וחיברוה חזק לקיר.
  

מענה לא' הﬠושה ציורים מﬠניני יהדות תומ"צ וכו'" :נת׳ ות"ח וﬠפמש"נ שונא מתנות
יחי' מצו"ב ארבﬠים  $ברכה אזכיר ﬠה"צ להצלחה .אולי כדאי להוסיף באופן המתאים
"לשמור על הקדושה דהכתובים" לפלא קצת שדוקא הנפוץ במנהג ישראל לא מצאתי כאן
)כותל המﬠרבי ,מזרח וכיו"ב(".
 :¯ÈÈ‡ ‡"Î '‡ ÌÂÈהתפלל מﬠריב מוקדם ) (8:45ונסﬠ לביתו.
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·‰"Ó˘˙'‰ ÔÂÈÒ - ¯ÈÈ‡ .„"Ò
 :¯ÈÈ‡ ‚"Î '‚ ÌÂÈבימים אלו אד"ש לא נסﬠ לביתו לפנות ﬠרב ,והתפלל מﬠריב מוקדם
) (8:30בגﬠה"ת ,ונסﬠ לביתו.
 :¯ÈÈ‡ „"Î '„ ÌÂÈכשנסﬠ לביתו לפנות ﬠרב אמר "שלום ﬠליכם" להרב יוסף הכט
מאילת ,ונתן לו ניקל לצדקה .מﬠריב כרגיל.
 :¯ÈÈ‡ ‰"Î '‰ ÌÂÈבקריה"ת ﬠיין בתחלת פ' חיי שרה פכ"ג פסוק ד' ,ובפרשתנו )בהר(
פרק כ"ה פסוק כ"ג )וראה הביאור בפרש"י דש"ק הבא(.
גם היום לא נסﬠ לביתו והתפלל מﬠריב מוקדם בגﬠה"ת.
 :¯ÈÈ‡ Â"Î 'Â ÌÂÈבהגיעו מביתו חילק ניקלס לכולם משך כ 10-דקות.
הנהלת הכולל שאלו האם רצוי להמשיך לﬠבוד ﬠל המ"מ על הרמב"ם ,ואד"ש ענה:
)זהו רק התוכן ,לא בדיוק כלל( הכרח לﬠבוד ﬠל הרמב"ם ,ושלא יפריﬠ לסדרי הלימוד של
הכולל.
על הדו"ח מפﬠולות הטנקיסטים בל"ג בﬠומר הואיל כ"ק אד"ש לענות" :נל' נת' ות"ח
והזמ"ג בסמיכות וכו' אזכיר ﬠה"צ".
לשון הצﬠטל בנוגﬠ להביאור בפרש"י דש"ק:
"ב"ה ﬠש"ק בהו"ב בל"נ  -שלא פירש גרים ותושבים )כה ,כג( ובפרט שפירש בר"פ
ח"ש כג ,ד".
הלך לספרי' ב) 6:40-הדלק"נ  ,(7:47חזר אחרי כמה דקות ,נתן צדקה ואמר "גוט שבת"
להﬠומדים מסביב ,ונכנס לחדרו.
 :¯ÈÈ‡ Í"Ê ·"Â‰· 'Ù ,ÔÂÈÒ Ó"˜˘ ÌÂÈהגיﬠ מהספרי'  ,7:15בכניסתו לתהלים הסיר
גליון הערות הת' דמוריסטאון מﬠל סידור.
בהתוועדות נתן משקה עבור הסיומים ,ואמר שיתן גם לאלו שﬠשו סיום בפאס )מרוקו(
ובקהיר .נתן בקבוק לזירקינד הסופר עבור סיום ס"ת של משה רבינו )מחר יום א' בבורו
פארק(.
מזג לר"מ העכט ואח"כ מזג מעוד בקבוק לבנו הרב יוסף הﬠכט מאילת שאירגן את
הסיום בקהיר ,ונתן גם את הבקבוק השני לאביו )עבור סיום בניו הייוון ובמיניסוטה(.
בקבוק נוסף מסר להﬠושים סיום ברוסית בברייטן ביטש .הר' מﬠנדל רסקין קיבל בקבוק,
ואחרי שמזג לו ,אמר לו שישלח את הבקבוק לאביו למרוקו .נתן בקבוק לר' לייבל שוחאט
הנוסע להיות ראש ישיבה בקאראקס ,ומזג לכל הת' השלוחים הנוסﬠים לשם מחר .וקרא גם
לאביו )של רל"ש( ומזג גם לו וכן מזג לדוברבסקי הנוסﬠ להיות משפיﬠ שם.
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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

