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 Á"¯Ú ÊÂÓ˙ Ë"Î '‰ ÌÂÈב 10:45-נכנס המזכיר ר' בנימין קליין לזאל והודיע שלא יחכו
בקריה"ת כיון שהרבי יגיע מאוחר ,ואמנם קראו אך כעבור  10דקות הרבי הגיע והי' קריה"ת
בזאל.
נסע למקוה  .1:50נסע לאהל ב 4-וחזר ב.9-
הריל"ג הודיע היום ,שבשבת לא תהי' התוועדות )ואפשר לנסוע לקאנטרי(.
 :‡"Ó Á"¯ 'Â ÌÂÈבערך ב 3-נכנס הרש"ג לרבי ושהה כמה דקות.
˘˜" :Ó"ÂËÓ Ùהקהל קטן ביותר ,מפטיר הי' מאוד בלחש וממש הי' קשה לשמוע אף
להעומדים מקרוב )כיון שהרבי מצונן(.
 :‡"Ó '‚ '‡ ÌÂÈבבוקר חילק ניקלס לכולם כ 10-דקות .ברך נוסע בנסיעה טובה
הצלחה ונחת .נסע לאוהל  4:05חזר ב.9-
 :‡"Ó '‰ '‚ ÌÂÈנסע לאוהל  ,2:30נתן למאמן כדורסל כמה מטבעות והראה לו בחיוך
שיתנם לצדקה .חזר ב ,8:45-אחרי מעריב נכנס הרש"ג ושהה עד ) 9:50כ 40-דקות( .כשיצא
הרבי לביתו אחר ירידתו במדרגות הסתובב ואמר לר' אברהמ'ל שם טוב מזל טוב )נולד לו
נכד בן לבנו אליעזר ,שליח באורגוויי(.
 :‡"Ó 'Â '„ ÌÂÈבחזרת הש"ץ מנחה עמד.
 :‡"Ó 'Á 'Â ÌÂÈכשהגיע נכנס מיד לחדרו ,והריל"ג יצא ואמר שהרבי לא יצא לחלק
צדקה ,אך כעבור מספר רגעים יצא ונתן צדקה )אף אחד לא הי' בפרוזדור( והביט לתוך הזאל
ולתוך המסדרון ונכנס לחדרו .דאס איז געווען א מחזה!
בליל ש"ק נכנס מוקדם למעריב ) ,8:45כ 15-דקות אחרי שקיעה( לא ישב אחרי "קבלת
שבת" ,בסיום התפילה הכניס ידו לכיס השמאלי של המכנסים )כשקצה הסירטוק מקופל(
ועמד כך גם כשהסתובב לפני הקדיש שאחרי משניות ויצא כך מבהכנ"ס )במהירות( .אח"כ
הגיע ד"ר פעלדמאן )ובגעה"ת עמדו לייבל ובנימין( ודפקו על הדלת והרבי לא פתח ,וכשיצא
מחדרו ניגש הד"ר ושאל אויב דער רבי פילט ניט גוט ]=האם הרבי אינו חש בטוב[ ,וענה,
שבת ניט פילן גוט?! ]=בשבת לא להרגיש טוב?![ ,ושאל הד"ר אויב מ'קען מאכן דעם
רבי'ן גרינגער ]=האם ניתן להקל על הרבי[ ,וענה ,וילסט מיר מאכן גרינגער זאג מיר גוט
שבת ]=באם הנך רוצה להקל עלי – אמור לי "שבת שלום"[ .והראה על בנימין ולייבל
באמרו דאס איז דיין באנדע ]=זוהי ה"חבורה" שלך[.
)כהנ"ל  .„·Ï· ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓדא"ג שמעתי שהד"ר דיבר עם הרבי גם באמצע השבוע,
ופ"א אמר לו הרבי אז ער דארף טרינקען טי'י ]=שהוא צריך לשתות תה[ ,ופ"א אמר
שהשיעול הוא מנערוון ]=מערכת העצבים[ )מפרשת הספרים( ,ומספרים ,כמדומני בשם
המזכיר רנ"מ ,שלרבי הי' קשה הדיבור(.
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˘˜" :‡"Ó 'Ë ÔÂÊÁ ˙·˘ ÌÈ¯·„ Ùהגיע בבוקר ב 6:45-והת' ש .נמירובסקי פתח הדלת
)של  (770ואמר לו :א דאנק ]=תודה[) .לקריה"ת קוראים עד "שני" .(Ê"ÈÙÏ ˜ÂÒÙ „Ú ‡ÏÂ
מפטיר מאוד בשקט .לא היה התוועדות ,ב 7-הלך עוה"פ לספרי' וחזר .7:55
נכנס למעריב כ 10-דקות אחרי יציאת השבת ,אחרי מעריב ניגש המזכיר רב"ק עם שני
נרות והרבי בירך בורא מאורי האש .בסיום הקדישים נשאר לחכות עד שיכריזו זמן תפילת
שחרית.
 :‰Á„ ˙ÈÚ˙ ‡"Ó 'È '‡ ÌÂÈבחזרת הש"ץ שחרית פנה למזכיר רב"ק )יש לו יא"צ
היום והתפלל לפני התיבה( והראה לסימן שיאמר "ברכת כהנים" .שמעו המפטיר דשחרית
ומנחה אך בקול שמאוד ניכר ההצטננות .הנעלי בד אינם קרועות אלא שלמות ואיתם נוסע
לאחרונה לאוהל .הבדיל על הכוס י .מ .קוזומינסקי והתחיל לשתות והרבי סימן שילד ישתה
אך הוא הספיק לשתות את הכל .אח"כ אמר ליבל שזה הי' הוראת שעה )כיון שכבר ליל י"א(
וכן הענין דברכת כהנים שחרית .לקידוש לבנה צעד עד ) 788א .פ .קינגסטון( ,מסביב העמידו
שולחנות ,אמר "שלום עליכם" לריל"ג ר' מאיר הארלינג ולהרב חודקוב.
 :‡"Ó ‚"È '„ ÌÂÈכשנכנס למעריב נענע בראשו בחיוך לדוד מינץ )מנהל "טאפודי"(
כשיצא לביתו החליף עמו מס' מילים.
היום קיבל הת' יעקב שמולביץ ]ז"ל[ מענה לנסיעה לשליחות לבית שאן" :אזכיר עה"צ
שיהא בשעטומ"צ ובהרחבה בגשמיות וברוחניות".
 :‡"Ó „"È '‰ ÌÂÈב"ה בברכות דקריה"ת שמענו את קולו הק' ברור.
אחרי מנחה החליף מס' מילים )בפנים מאירות( עם הרב דוד הולנדר:‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ ,
אמר לו שכיון שחזר עתה מא"י דארף ער זיין צוויי מאל פרימער ]=צריך הוא פי שתיים ירא-
שמים[ ,והוא רב וצריך לקיים מ"ש בגמ' 6בהנ"ל.
ברך את ר' משה פרידמן הנוסע לשליחות לארגנטינה :פארט געזונערהייט און ס'זאל זיין
בהצלחה ]=סעו לשלום ויהא בהצלחה[.
הסתפר לפני מעריב.
חשבו שיהי' התוועדות אך לא היה.
 :‡"Ó Â"Ë È˘È˘ ÌÂÈב 11:30-יצא למקוה הלך אמצע השביל וחזר לרגע לחדרו .נסע
לאוהל  2:15חזר ) 7:25הדל"נ .(7:50

6

כתובות ע"ה ע"א.
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בגיליון הערו"ת דמאריסטון דשבוע זה )תכ"ז( הודפס מענה לאחד שקיבל ע"ע הוצאות
ההדפסה דהער"ת למשך שנה" :וגדול הזכות וכו' אזכיר עה"צ".
)מספרים שהרבנית תחי' אמרה לבערל יוניק שבשבת ישמרו טוב )על הספרים וכו'(,
ושמרו בשבת גם על הספרי' ,שאד"ש שוהה בה בשבת ,אך זה שמועה בעלמא(.
˘·˙  :‡"Ó Ê"Ë ÂÓÁ ˙·˘ ÔÁ˙‡Â ˙˘¯Ùשבת זו היא שבת "ירחי כלה" בקרית גן
ישראל ובכלל בשבת היה קהל די קטן שלא כרגיל כי הרבה נסעו לגן ישראל או לקאנטרי
)במיוחד שבשבת שעברה שבת חזון ת"ב לא היה התוועדות וכן בליל ט"ו באב לא היה
התוועדות וחשבו שגם השבת לא יהיה( כשהרבי נכנס לשחרית הודיע על התוועדות,
כפי שהיה הנוהג אז שכשנכנס לתפילת שחרית בדרך למקומו היה מסמן בראשו
הקדוש למזכיר הריל"ג בניע ראש לסימן שיהיה התוועדות ,וכולם היו עומדים
מסביב בדריכות לראות אם יסמן בראשו או לא.
ממש כמה דקות לפני שהרבי נכנס להתוועדות סידרו שכולם ישבו בחלק המערבי של
בהכנ"ס )ועמדו עד העמודים השניים שבאמצע הזאל( כיון שהיה רק קהל קטן כנ"ל ושהרבי
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לא יצטרך להתאמץ לדבר בקול ,לנו הבחורים הישראלים זה היה פעם ראשונה ויחידה
שהיינו בהתוועדות כזו כשהרבי יושב די סמוך לפירמידה שבצד מערב כשמאחורי הרבי
החלונות שהיו בסוף ביהכנ"ס ,ההרגשה היתה מאוד מיוחדת ומאוד "היימיש".
נתן משקה לר' יוסף נימויטין שי' עבור המלוה מלכה ב"ירכי כלה" בקרית גן ישראל .ר'
יוסף אמר לרבי שיבקש שם )במל"מ( שהרלוי"צ יבקש )עבור בנו( אז דער רבי זאל זיין
געזונט ]=שהרבי יהיה בריא[ וענה הרבי בתוך כלל ישראל .ההתוועדות הסתיימה .5:05
במוצש"ק יצא לייבל ואמר שיהיו אוטובוסים שמי שירצה יוכל לנסוע לגן ישראל
)לפועל לא היו(.
 :‡"Ó È"Á '· ÌÂÈאחרי מנחה נכנסו חברי אגוח"ח ור' אברהמ'ל שם טוב ור' יודל
קרינסקי ושהו כ 25-דק' )שמעתי ששניהם נכנסו לאגודת ח"ח וכן רי"י העכט ור"מ הערסון(.
ומספרים שזה הי' בענין השכונה.
 :ˆ"ÈÂÏ¯‚‰ Ë'ÈÈˆ¯‡È ‡"Ó 'Î '„ ÌÂÈביה"ר ..שיבנה בהמ"ק דפק על הסטענדער ושרו
)כורע בקדיש ז"פ .רבא ,ויקרב משיחה ,בעלמא ,יש"ר וכו' ,יתברך ..ויתנשא ,דקודשא ב"ה,
ואמרו אמן(.
למנחה הגיעו קבוצת ילדים מ"דעי קעמפ אהלי תורה" ושרו 'מודים' ו'עלינו' וב'אל
תירא' דפק כו"כ פעמים בידו הק' .נפ"א אמר בע"פ .אחרי מנחה נשאר לחכות וכשלא הבינו
אמר שיכריזו זמן תפילת מעריב.
נכנס להתוועדות עם הספר לקוטי לוי"צ לזהר )בראשית( שהודפס עתה )וכשדיבר ע"ז
בשיחה האחרונה הקריב את הספר אליו( .אחרי שיחה א' פנה להר"פ הירשפרונג ושוחח עמו.
אחרי שיחה ב' ניגש השליח ר' משה פלר עם הסנטור רודי בשוביץ ושוחח עם הרבי .בסיום
פנה עוה"פ להרב הירשפרונג ושוחח עמו.
 :‡"Ó ‡"Î '‰ ÌÂÈכשיצא למקוה באמצע השביל הסתובב ושאל :אוו איז ]=איפה
הוא[ ליבל ,ומיד קראו לו מהמזכירות ושוחח עם הרבי מס' רגעים.
נסע לאוהל  3:55וחזר ) 8:05זמן השקיעה(.
 :‡"Ó ·"Î ˜"˘ÚÂ ÌÂÈלשון הצעטיל בקשר להרש"י דש"ק" :יו"ד ,ז שרש"י  ÛÈÒÂÓעל
ויק"ר וירוש' תיבת כיום – ב"פ".
˘˜" :‡"Ó ‚"Î ÏÂÏ‡ Á"‰·Ó ·˜Ú Ùהגיע מהספריה ל 770-ב 6:30-לערך ,דלת 770
היתה נעולה ודפק וכשלא נפתחה נכנס דרך אחת הדלתות למטה )ליד הטלפונים שבצד
מערב(.
בחזרת הש"ץ מוסף עמד ,עיין בחוברת הערות התמימים.
בהתוועדות אחר שיחה ג' ששרו האדרת והאמונה הצרפתי )כמדובר בהשיחה( נופף
בידו הק' בתנועות נמרצות .ההתוועדות הסתיימה ב.4:50-
חלוקת כוס של ברכה מוצאי יום ב' דשבועות תשמ"ה
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חלוקת כוס של ברכה מוצאי אחרון של פסח תשמ"ה.
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 :‡"Ó „"Î '‡ ÌÂÈבבוקר חילק ניקלס לכולם משך כ 13-דקות.
נכנס למעריב בפתאומיות ) (8:55כמובן שנהי' בלאגן והרבי עמד כמה רגעים עד
שסידרו את השולחן )אך את הנילון מהשולחן הסירו אחרי שהרבי כבר הניח את הסידור ,וכן
הזיזו את השולחן לכיוון ארון הקודש כדי שהדלת תסגר( ,כמובן שלא הי' סטענדער וכסא,
וישב על הספסל )כבעבר הלא רחוק] ...עיין לעיל ט"ו תמוז[( .כשיצא לביתו לפני שנכנס
למכונית פנה להילדים גליצשטיין מאילת וסימן בידו שיתחילו לשיר.
 :‡"Ó ‰"Î '· ÌÂÈהיום התחילו לצבוע בזאל הקטן ,וממנחה ואילך מתפללים בזאל
הגדול .ב 6:40-נכנס הרח"ל ושהה עד  .11:05אחרי מעריב כשהתחיל לצאת מהזאל התחיל
לשיר "שיבנה" ונופף בידו הק' בתנועות אדירות.
 :‡"Ó Â"Î '‚ ÌÂÈהתקיים כינוס של הכוללים תפארת זקנים לוי"צ וחכמות נשים ,ירד
למנחה עם חומש )וטופס ה"פרוגראם" ]=תוכניה[ של הכנס(.
אחרי התפילה אמר שיחה ,ואחרי חלוקת דולרים למארגנים  ÛÙÂÎאת המיקרופון שעמד
ליד הקיר וברך בכוח"ט וכו'.
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מהיום מעריב ב .8:30במעריב דיום ד' התפללו כבר בזאל הקטן )שגמרו לצובעו(.
כשיצא לביתו סימן בידו שיתחילו לשיר.
 :‡"Ó Á"Î '‰ ÌÂÈכשחזר מהמקוה נופף בידו לשלום לצבעי .נסע לאוהל.
˘˜" :ÏÂÏ‡ Á"¯„‡ ‰‡¯ Ùעמד בחזרת הש"ץ מוסף .בהתוועדות בעת השירה עשה בידו
הק' בצורה חזקה ביותר ,הראה לר' אשר ששונקין בתנועה של תמיהה מדוע אינו אומר
לחיים .ההתוועדות הסתיימה .5:25
 :ÏÂÏ‡ '‚ '‚ ÌÂÈהגיע מביתו .10:45
 :ÏÂÏ‡ '„ '„ ÌÂÈהתקיים לראשונה כינוס של כל הקעמפים יחד )כשלא כבכל שנה
שמתקיימים ב' כינוסים( .כיון שגן ישראל נ .י .ומונטריאל איחרו ,לא התפללו מנחה ב,3:30-
אך הרבי נכנס למנחה ב 3:50-אף שהם עדיין לא הגיעו ,ובאמצע "אשרי" הגיעו מונטריאל
וב"עלינו" הגיעו נ .י .בסיום הכריז רי"י העכט שיגשו לקבל מטבעות רק המרכזים/ות ,אח"כ
ניגשו הטנקיסטים לקבל מטבעות עבור המבוגרים והרבי חיכה עד שיגשו עוד ועוד.
 :ÏÂÏ‡ '‰ '‰ ÌÂÈנסע לאוהל .3:30
 :ÏÂÏ‡ 'Â 'Â ÌÂÈמענה 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˘ Ùעמד בחזרת הש"ץ מוסף .כשחזר מהספרי' אחה"צ ,ניגש זקן
א' )שקצת מבולבל( וביקש שכל השנה יהי' מזג אויר יפה וברך הרבי א גוט יאר א גוט שבת
וכו'.
 :ÏÂÏ‡ 'Á '‡ ÌÂÈכשנכנס למעריב דיבר עם ר' אלימלך ניימן בפתח הזאל) .יו"ל
ב"קאפיר" ע"י א' הת' ומובא לקמן(.

