
 ניסן
דער זיין ממשיך זאל מען און חירותינו זמן איז ”עס

בירושלים“ הבאה לשנה כולה... השנה בכל חירות
הישיבה] תלמידי של בסדר - פסח [ליל
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ניסן ד רביעי יום

בישראל).   21:30) 15:30 בשעה נחתנו 

בשדה לנו חיכתה הקודמת  ה'קבוצה'

ב'שלום אותנו  קיבלו  וכולם  התעופה, 

עמד הרב מענטליק כשבידו עליכם'. בצד

בשלח. מש"פ שיחה

אותנו קיבלו  כולם  ל-770, כשהגענו

לנו  ב-18:30 אמרו בערך שלום. בברכת

חיכינו לצאת. כולנו הרבי צריך כי לחכות

להתרחש עלול מה ידענו  ולא בחוץ,

הרבי! את רואים שאנחנו ראשונה פעם –

נהיה הדלת, נפתחה אחד ברגע ופתאום,

הביט על הרבי דום. נעמדנו שקט וכולנו

הביתה. ונסע מאירות, בפנים כולם

למעריב.  לזאל נכנס הרבי  21:35

התפילה, לקראת הגארטעל את כשסידר

בתוך ותחבה הנותרת הרצועה את קיפל

שמע לקריאת הגיע כשהחזן הגארטעל.

שמע, קריאת בברכות עדיין אחז הרבי

הקהל. עם ראשון  פסוק ואמר  ועצר

החזן הסתכל על הרבי קדיש בתרא בעת

הקדיש. את האומר

ניסן ה חמישי יום

וב- הרבי הגיע מביתו, בערך 10:00

התורה.  קריאת לשמוע 10:15 נכנס

הסטענדער שלו על-יד הרבי עומד

ההוצאה ספר התורה משעת על ומביט

על אותו שמניחים ועד מהארון,

ואחריה לכהן עליה קיבלתי הבימה.

מקומו על עמד והרבי "הגומל", ברכתי

לברך נגשו החבר'ה שאר והסתכל.

עליה, קבל שהרבי אחרי "הגומל"

הרבי. הרבי הסתכל וממילא עמדו ליד

במבט חודר לברך שנגש כל אחד על

את הרים גבוה, שהוא ט. דב אצל מאוד.

עליו. להסתכל כדי הראש

אמירת בעת לישראל. עליה קבל הרבי

את הספר- מגביה מעט  ה'"  את  "ברכו 

שוב מגביה אתה" "ברוך ובאומרו תורה,

הקריאה). שאחרי בברכה גם נוהג (כך

החיים' 'עץ את  מחזיק הקריאה  במשך

בצד ואז עמד זה לאחרי הק'. בשתי ידיו

"הגומל". לברך נגשו כולם

חזר הרבי  לציון" "ובא  "אשרי" אחרי 

לחדרו.

לנסיעתו  כהכנה למקוה, נסע  11:00

חזרתי בדיוק מ-770, כשיצא לאוהל.

הרבי את ראיתי ולפתע האוכל, מחדר

שהרבי עד בצד ונעמדתי מולי, הולך

נסע.

למנחה.  ונכנס מהאוהל חזר  20:10

של הדלת את סגר מהתפילה (כשיצא

אחריו). ירוצו שלא כדי כנראה הזאל,

חבילות. ובידו הביתה נסע 21:45

ניסן ו שישי יום

הגיע, כשהרבי מאוד. חזק שלג ירד היום

עם דקות  חמש במכונית התעכב הוא 

ופתח את לאט הלך וכשיצא הרב קליין,

בעצמו. הכניסה דלת

ומשם הלכנו לביתו ל-770, חזרתי 16:30

השלג. את לנקות כדי הרבי של

היה  השולחן למנחה. נכנס 18:45 הרבי

והרבי הסתכל נרות, של מלוכלך משעווה

הארליג שמאיר עד חזק, במבט זה על

זה. את וניקו לשולחן ניגשו הלפרין ודב

בשעה שהם גם להסתכל הרבי המשיך

את השולחן. ניקו

למטה, לזאל ירד הרבי שבת לקבלת

לעבור. יוכל שהרבי כדי שביל ונעשה

וממשיך נוגע לפרוכת, ניגש הרבי

למקומו.

של השיחה  את לקח  שבת  קבלת בעת 

ואחר-כך השער בדף הסתכל ויקרא,

הרבי בשלום" ב"בואי בפנים. ועיין פתח

אחרי יפה. מחזה וזה אחורה, מסתובב

בידו, הסידור  עם יוצא  הרבי התפילה 

ובדרך אומר "גוט שבת".

ויקרא פרשת קודש שבת
ניסן ז

באמצע בטלית. עטור לתפילה נכנס

הטלית ציציות  את סידר התפילה 

ואת מקופלות, יהיו שלא שמאחוריו

נגש הרש"ג יחד. שיהיו לפניו הציציות

שהרבי עד  פתח ולא  הארון,  לפתיחת 

עליו. הסתכל

עיניו מהספר-תורה, מסיר את לא הרבי

הקריאה. בימת על אותו שמניחים עד

כשמחזירים שבת. כל למפטיר עולה הרבי

הדרך כל שוב מביט להיכל, הספר-תורה

הספר. על

הגבאי התפילה שבגמר הוא, הסדר

הרבי ובאם  ההודעות, כל את מודיע 

שיודיעו מחכה ולא  מקומו  את עוזב

התוועדות. שתהיה סימן  זה מנחה, על

הסידור את לקח התפילה אחרי השבת

אך התוועדות, שתהיה חשבו וכולם בידו

גם-כן שיודיעו חיכה כי התאכזבו, בסוף

מנחה. תפילת על

כשיצא,  הביתה. והלך מחדרו 15:15 יצא

של העליונות הקומות לעבר לרגע הביט

שהולכים בחורים יש שבת, בכל כמו .770

לביתו. הרבי עד אחרי

במקומו.  והתיישב למנחה נכנס  18:30

שעמדו הילדים על הסתכל התפילה בזמן

לחדרו. חזר מנחה אחרי שם.

דחיפות  היו למעריב. נכנס  20:30

את שאמר מי על הרבה הסתכל גדולות.

ההבדלה בשעת הביט וכן יתום, הקדיש

המבדיל. על

ניסן ח ראשון יום

חייך לכמה  בכניסתו 15:30 נכנס למנחה.

לראותו. כדי בחוץ שחיכו אנשים

את לקבל כדי בחורים  נסעו  בצהריים

היום שמגיעים ה'קבוצה', של השני החלק

ל-770, כולם הגיעו ב-17:45 מהארץ.

כשיצא הרבי, את לראות כדי בחוץ וחיכו

 18:15 בשעה לביתו. לנסוע  על-מנת

אחד על כל ובדרך הסתכל מ-770, יצא

היום. שהגיעו מהבחורים ואחד

מלא יותר  21:30 נכנס למעריב. הזאל היה

שהגיעה. החדשה ה'קבוצה' בגלל היום

ניסן ט שני יום

ב-9:30. יום כל  מתחילה כאן התפילה 

לקריאת  נכנס הרבי  10:10 בשעה

בתחילת מנשק לתורה כשעולה התורה.
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בהתחלה, ושוב בסוף הקריאה, מקום

גם בלחש. הבעל-קורא  עם יחד  וקורא

"הגומל". שברכו אלו כל על הסתכל היום

מאנ"ש, לא יהודי עשה התורה הגבהת

התורה ספר עם שהתיישב  וכמעט

את שיחזיר לו סימן הרבי פתוח. כשהוא

אומר שהקהל בזמן ויגלול. לבימה הספר

תהילים. אומר הרבי לציון", "ובא "אשרי"

האוהל.  לכיוון  מ-770  יצא הרבי 15:05

חבילה. החזיק ובידו גומי, נעלי נעל

מכיסו הוציא ברכב,  שהתיישב  לאחר

פתקים. מספר

ונכנס  ידיו נטל מהאוהל, חזר  20:00

בסוף הסתכל .20:05 בשעה למנחה 

הקדיש את  שאומר  מי על  התפילה 

יתום.

מעריב  אחרי מיד למעריב. 21:20 נכנס

פתק. לו ומסר חורגין  יצחק אליו נגש

ועיין אותו, פתח הפתק, על הסתכל הרבי

כמה רגעים. בו

יצחק אליו  ניגש שוב לביתו, כשיצא 

חיכו הבחורים כל איתו. ודיבר חורגין

מלוס השלוחים התחילו וכשיצא, בחוץ

שהביאו החדש הניגון את לשיר אנג'לס

השירה, ניסן. הרבי עודד בידו את לי"א

שוב. עודד לרכב וכשנכנס

ניסן י שלישי יום

הרבה  עמדו  בחוץ למנחה. נכנס   15:25

אחרי כולם. על הסתכל והרבי אורחים,

הרבי יצחק חורגין. שוב ניגש אל מנחה

והמשיך עליו, הביט מעט, הסתובב הרבי

החדר. לכיוון

תהיה  ב-20:30  שמחר הודיעו בצהרים

השתררה הבחורים ובקרב  התוועדות,

וריקודים. שמחה אווירת מיד

למעריב. נכנס 21:35

ונעמד  לבנה, לקידוש יצא הרבי  10:50

נוסח את שהתחיל לפני דרום. לצד

את שבירך ולפני בלבנה, הביט הקידוש

לבנה הקידוש  בסוף שוב. הביט הברכה 

הטלית-קטן. שולי את מנער

ובדרך  הבית, לכיוון מ-770  יצא 00:30

חודש". "א גוט למספר אנשים איחל

ניסן, יא הבהיר יום רביעי, יום
שנה לכ"ק אדמו"ר ע"ב

התחתון  לג"ע נכנסו 12:00 בערך בשעה

והרבי גרליק, מענדל גרשון של ובנו אשתו

ומכתבים  פסח של 4 הגדות לאשתו נתן

ומכתב. לבנו הגדה וכן נתן כלליים,

למכונית  כשנכנס ומיד לאוהל, 15:40 יצא

לקרוא והתחיל  המשקפים את  חבש

פתקים.

אחרי  למנחה. ונכנס מהאוהל 19:50 חזר

ובירכו לרבי החסידים זקני ניגשו מנחה

ברכה הרבי  אמר שסיימו ואחרי אותו, 

הנוסח). השגתי (לא קצרה

מעט  טעם להתוועדות, ירד 21:30 הרבי

בשיחה הראשונה. התחיל הגביע, ומיד מן

השיר את לשיר התחילו השיחה אחרי

סימן והרבי קונין, שלמה של החדש

אנשים לכמה יותר. חזק לנגן בראשו

וסימן ולכמה חייך שיאמרו לחיים, הורה

הרבי הניגון לחיים. במהלך שיאמרו בידו

לכולם. לחיים ועונה הקהל כל על מביט

מבצע על הרבי דיבר השיחות באחת

בזה. לאלו שעוסקים ישר כח ונתן מצה,

שעושים, דבר כל שלפני אמר אחר-כך

בהצלחה, שיהיה מהקב"ה לבקש צריכים

להתפלל צריך מבצעים שעושים לפני וגם

ההקדמה ויצליח. הזולת על שיפעל

והדר פרוטה לעני "יהיב – היא  לתפילה

צדקה. נתינת מצלי",

שמחים ניגונים ניגנו ההתוועדות בכל

אחת שיחה היתה הרבה. עודד והרבי

יהודי. מיהו של בענין מאוד חריפה

לצאת, שקם לפני ההתוועדות, בסיום

במנגינת גאלתנו" "ממצרים לנגן התחיל

ציון". יושיע אלוקים "כי

של לחדרו נכנס ההתוועדות, אחרי

של גדולה קבוצה עם קונין שלמה הרבי,

שהגיעו גדולים גבירים וכמה שלוחים

אחד לכל נתן והרבי  מלוס-אנגל'ס, 

אחר- .$100 ולגבירים   $10 מהשלוחים

מיידנצ'יק. שלמה לחדר נכנס כך

ההולדת: ליום לרבי שנתנו המתנות בין

קודש וארון לחדרו  חדש  סטענדער

[כעבור זמן בחדרו המונח לספר התורה

ולא עתיק הפטרות ספר שזהו התברר

תורה]. ספר

את ועודד לשיר התחילו לביתו, כשיצא

כבר והתחיל לרכב כשנכנס וגם השירה,

לנסוע, המשיך לעודד.

ב-770. השלוחים התוועדו בלילה

ניסן יב חמישי יום

בשעה היום  היתה התורה קריאת 

.13:00

מהתפילה  כשיצא למנחה. נכנס  15:25

לה נופף ילדה קטנה, והרבי בחוץ עמדה

לשלום.

הכינו  בחוץ שלנו. למים יצא 19:20 הרבי

הצנצנת את זכוכית, והרבי שטף צנצנות

ידו שעל  הכלי את וכן פעמים, שלוש 

את מילא המים. אחר-כך את ממלאים

וחזר הצנצנת, לתוך שפך פעמיים, הכלי

לחדרו.

מחדרו,  פתאום יצא 19:50 הרבי בשעה

לויטין. שמואל הרב של לחדר והלך

התברר ותיכף ב-770, נהיה באלגן מיד

את החמץ. למכור שהרבי יצא

למעריב. נכנס הרבי 20:00

למכונית  שנכנס לפני הביתה. 20:25 נסע

(בסוף הוא הוא גם שיכנס סימן לחודקוב

נכנס). לא

והיינו לחלק מצות בקווינס, נסענו בלילה

לפנות בוקר. עד ארבע שם

ניסן יג שישי יום
הגדול שבת ערב

החמץ  את  לשרוף ירד הרבי   11:45

.770 של בבייסמענט ההסקה, בחדר

חבילות שלוש התנור לתוך דחף לייבל

הרבי, והרבי הכניס גדולות מהחדר של

רצון". של החמץ ואמר "יהי השקית את

הסדר  המצות. חלוקת התחילה  15:00

ומקבל אחד עובר לפני הרבי, שכל הוא,
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שלימה. מצה שקיבלו היו מצה. חתיכת

היה  זה למנחה. נכנס 17:30 הרבי בשעה

בקושי והיה המצות, חלוקת באמצע עוד

19:00 בערך  אחד לא ידע, מנין, כי אף

נכנס לקבלת שבת.

ניסן יד פרשת צו, קודש שבת
ערב פסח

כבר לתפילת  07:00 בבוקר, נכנס בשעה

שחרית.

כההלכה  חמירא, כל אמרנו  11:45

זו. בקביעות שנה

ואמר במקומו התיישב מנחה אחרי

אחת "על שאמרו בעת  היינו".  "עבדים

לומר כשסיים לעצמו. ניגן וכמה" כמה

אחת" "על  לנגן התחיל נעמד, ההגדה 

ויצא.

כ"ץ יעקב התפלל  יום-טוב ליל  תפילת

"אודך" וכו' במנגינת משיקאגו. בהלל שר

עודד בידו. והרבי "א-לי אתה",

מצות לחלק הרבי המשיך התפילה אחרי

חלוקת ובעת לקבל, הספיקו שלא לאלו

ַא און פריילכען "ַא אחד לכל המצות אמר

החלוקה נכנס כשהסתיימה כשר'ן פסח".

את לראות צא"ח] [בנין 'ופרצת' לאולם

על הסתכל הרבי הבחורים. של הסדר

"עס ברכה: המטבח ונתן וכן על הזאל כל

ממשיך זאל מען און חירותינו זמן איז

ובפרט כולה השנה בכל חירות דער זיין

לכאורה וואס זו  שנה כקביעות  בשנה

בפרט און שבת  צו שייכות  ַא  עס האט

בירושלים". הבאה לשנה הגדול. שבת צו

הקדושה. עד-כאן-לשונו

כל שולחן צריך שעל בדרכו החוצה אמר

רק היה אחד שולחן (על נרות שני להיות

אחד). נר

שאל הרבי התורה. להדר הרבי הלך משם

כך אחר נרות על השולחן. אין למה שם

שיזכו אותם בירך והרבי חנה, למכון הלך

בביתם שלהם. לעצמם לעשות סדר

ראשון, טו ניסן יום
של פסח יו"ט ראשון

התחילו  בקדושה לשחרית. נכנס  10:00

לפני עודד. והרבי אלוקינו" "הוא לשיר

כל כהן על הרבי הסתכל ברכת כהנים,

כדי ממקומו זז שהרבי כך כדי עד וכהן,

לכל אמר ואחר-כך  כולם, את  לראות

זכיתי. אני וגם כהן", כח "ישר אחד

טוב". יום "גוט איחל ביציאתו

מצות. לקחת אנשים  כמה נכנסו  בלילה

לקחת לבד, ואמר רצה הענדל נכנס ולא

לייבל לו. נתן והרבי לו, יתן שהרבי שרוצה

אותו והרבי שאל בחוץ, ביסטריצקי עמד

ולקח נכנס הוא וגם  משהו,  רוצה באם

. קליין ובנימין גרונר לייבל וכן מצה,

ניסן טז שני יום
פסח של שני יו"ט

והרבי  קטן קהל היה שחרית.  10:00

עודד טל  בתפילת  כולם. על  הסתכל 

כשטלישבסקי בלילה אתמול (גם שישירו

ברכת ששר). פעם כל  עודד חזן היה

אתמול. של התקיימה באותו סדר כהנים

למעלה. בזאל התפלל הרבי מנחה

והסתכל  פתאום, יצא 21:30 הרבי בשעה

זמן. באותו בחוץ שעמד מי כל על

שבא"י הורה, שהרבי פה דיברו היום

היו פרסים. ויקבלו המועד בחול ילמדו

סדר  להיות צריך ב-770  שגם שאמרו

כזה.

דחוה"מ א ניסן, יז שלישי יום

משי.  בסירטוק  לשחרית נכנס   10:00

בחול- הרבי מתפלל מנין גדול. היה לא

מימין ויו"ט, שבת של במקומו המועד

הקודש. לארון

עליו הסתכל כהנים ברכת אמר כשהש"ץ

התורה הגבהת בעת יום). כל נוהג (כך

ומתקרב המגביה על מסתכל הרבי

עלה בספר. להביט  כדי ממקומו  מעט

בחרתנו", ב"אתה במוסף, למפטיר.

(אחרי התפלה בסוף השירה. את עודד

ושוחח וולס אל הרבי הרב ניגש תהילים)

מעט. איתו

מנחה. 15:15

בחוץ,  היינו מהבית חזר 19:30 כשהרבי

חזק. מאוד עלינו הסתכל והרבי

במקום  ונעמד למעריב נכנס 21:30 הרבי

ב"שמע שבת. של במנחה  עומד שבו

ולא העינים, על ידו כל את הניח ישראל"

פעם. שתי האצבעות כבכל את רק

דחוה"מ ב ניסן, יח רביעי יום

נתן  התפלה אחרי לשחרית. 10:05 נכנס

לעני. צדקה

למנחה. נכנס 15:15

הביתה. נסע 17:10

אל  הביט בכניסתו מביתו. חזר  18:30

הזאל. תוך

מעריב. 21:30

בידו. כשחבילה הביתה נסע 00:30

הרב רסקין, דוד הרב התוועדו בלילה

מענטליק זרחי. שלמה והרב מענטליק

תשל"א, ניסן יא  של  השיחה  את קרא

עד רסקין דוד ר' התוועד ואחר-כך

ל'קבוצה'  בנוגע ודיבר  3:00 לשעה

לרבי מסורים להיות שצריכים החדשה,

שנעשה המצות, שקבלו את אחרי ובפרט

וכו'. כבשרו ובשר דם

דחוה"מ ג ניסן, יט חמישי יום

להניח  זכיתי היום לשחרית. 10:05 נכנס

אחרי התפלה תהילים. הרבי במקומו של

תחילה ששמתי – התהילים פתח את הרבי

הדף הראשון, אחר-כך דפדף הסתכל על

אחר משהו, שאומר נראה והיה בתהילים

[הפרקים עד עג, קאפיטלאך בו אמר כך

את סגר בסוף  הרבנית]. ושל הרבי  של

במקום. והניחם התהילים

אחרי  כשיצא  למנחה. נכנס   15:15

לה שהיה אישה, שם  עמדה התפילה

הרבי לבריאותה. בקשר  מהרבי מופת

שמורה, מצה לה  יש  אם  אותה שאל

אותה הרבי שאל לחיוב, ולאחר שענתה

וכשענתה בשלילה משלו, המצה היא אם

מצה לה לתת לו והורה ללייבל, הרבי פנה

ומכתב כללי.

מהבית. חזר 18:50

למעריב  21:30 נכנס
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דחוה"מ ד ניסן, כ שישי יום

בחרתנו"  ב"אתה לשחרית. נכנס  10:00

עודד כבכל יום.

למעלה. התפלל מנחה

כשהחזן אמר  שבת. ירד לקבלת  20:40

המוגהת. בשיחה עיין דודי", "לכה

ניסן כא קודש שבת
פסח של שביעי

כהנים  ברכת בעת לשחרית. 10:05 נכנס

הכהנים כל על הסתכל הרבי במוסף,

על כולם שיצטופפו וסימן לברך, העולים

הריצפה). על יעמדו (ולא השטיח

לצאת  התחילו  בערך   18:00 בשעה

לוויליאמסבורג, הלכתי אני לתהלוכות.

בלי-עין-הרע. מאוד  גדול  קהל והיה

ונראה רקדו, עצמה בוויליאמסבורג

חזרנו גדול.  מאוד רושם עשה שזה  לי

.23:15 בשעה

ניסן כב ראשון יום
פסח של אחרון

הרבה  היו  לא לשחרית. נכנס   10:05

אתמול חזרו שרבים מכיון בחורים,

כהנים הרבי בברכת מאוחר מהתהלוכה.

הרבי לשטיח. שיכנסו לכהנים בחיוך אמר

מכסה ואחר-כך  וכהן, כהן על מסתכל 

ברכת אחרי הטלית. עם הפנים את

אחד ואחד "ישר לכל כהנים הרבי אומר

כהן". כח

על יכריז שהגבאי חיכה התפלה אחרי

החדר, וביציאתו לכיוון יצא מנחה, ואז זמן

יו"ט". "גוט איחל

18:15 מנחה. 

התיישב  להתוועדות, 19:30 נכנס בשעה

שופך מגבת, מחזיק שמאל ביד ידיו. ונטל

יד על בסדר הפוך ימין, ואחר-כך יד על

את ואומר הידים את קצת מרים שמאל.

טבל "המוציא", שבירך לאחר הברכה.

במלח. המצה את פעמים כמה

נטל שלא  שמי הכריז, טלישבסקי החזן 

התרומם הרבי השקיעה. לפני שיטול ידיו

בתוך מצה ונתן לו חתיכת מכסאו, מעט

וליעקב לגורודצקי גם מצה נתן מפית.

משיקאגו. כ"ץ

לשבת שיעלה מיידנצ'יק לשלמה סימן

כמה לו אמר שעלה ואחרי הבמה, על

אנשים להרבה שישב. עד לשבת, פעמים

לחיים. להגיד אמר

זה אמר ולאחרי לתהלוכה, בנוגע דיבר 

לחיים. יאמרו שהלכו שאלו

לתלמידי בנוגע שיחה דיבר אחר-כך

על בחורים, לפעול שכדי הישיבות, ואמר

דוקא שלאו  ישיבה בחורי אצל בעיקר 

עסק התורה, זה דוקא ע"י מהישיבה כאן,

שעל-ידי אמר וכן אומנותן". ש"תורתן

על להשפיע יכולים שלהם, הלימוד

שכל הורה, זו שיחה אחר מהרחוב. אדם

יאמרו לחיים. תלמידי הישיבות

לאחרונה שבאו אודות אלו דיבר אחר-כך

שבני ואמר, מארה"ק. זה) שלפני (ובזמן

חייבים אומנותן",  ש"תורתן הישיבות 

מכיון שהוא הישיבה, מראש ללמוד יותר

בבחינת והן  השיעור בהכנת הן  עסוק

רק צריכים התלמידים אבל התלמידים,

מארץ שבאו לאלו בזה מיוחד וענין ללמוד.

לנסוע לחו"ל שלהם ההיתר הקודש, שכל

שכאן בתנאי ברמב"ם)  (כמבואר  הוא

דברים שאר או בלימודם, יוסיפו הם

אחרת שהרי שם, להשיג  אפשר שאי

אלא ישראל, בארץ ללמוד להשאר יכל

שאי אפשר דברים ללמוד שבאים לכאן

את לנצל בחור כל על ולכן שם. להשיג

לו שיש פנוי רגע ובכל פה, שנמצא הזמן

שום ללמוד, ושלא יהיה לבחורים מחויב

דוגמא להראות צריכים והם אחר, עסק

בסביבתם. הנמצאים הבחורים לשאר

להם יתן שזה  הרי כדבעי וכשילמדו 

ברוחניות, והן בגשמיות הן הצלחה,

הנכונה, בריאות מתוך בגשמיות

חכמה ה' רוח רוח עליו "ונחה וברוחניות –

של ניצוץ ישנו אחד בכל והרי וכו'. ובינה"

כוכב "דרך  הפסוק על כמבואר משיח, 

הניצוץ לברר את יכול וכל אחד מיעקב,

ולא שמחה מתוך ושיהיה  שבקרבו.

התמדה ושקידה להם בעצבות, ושתהיה

פסח ומכיון שבין וכו'. היצר בלבול  בלי

לקבלת הכנה של  ימים אלו  לשבועות

הראויה. הכנה שתהיה רצון יהי התורה,

ישראל, מארץ ניגון שינגנו אמר אחר-כך

אמר, זו שיחה בסוף "הושיעה". וניגנו

ושאל את לחיים, יאמרו שכל הישראלים

אמרו. כבר כולם אם מענטליק

העומר, ספירת על דיבר אחרת בשיחה

"היום ולא ימים" שלשה "היום שאומרים

ד"מוסיף באופן שזהו מכיון שלישי", יום

היום השלישי רק שזהו לא והולך", היינו

שלושת כל שישנם אלא לספירה,

הימים.

שבשיחת אמר, השיחות אחת אחרי

הריי"צ, אדמו"ר אמר תש"ד אחש"פ

"האפ לנגן נוהגים  פסח של  שבאחרון

קאזאק".

למיהו בנוגע שעה בערך שיחה היתה

הרב לרבי ניגש השיחה אחרי יהודי.

כ-20  איתו ודיבר עלבערג, שמחה

הד' של שאת היין כך אמר, אחר דקות.

הישיבה להנהלת להקנות צריכים כוסות

של כוסות לד' יין לקבל צריך (שממנה

את העביר אחד וכל משיח), סעודת

הבקבוק שלו לרש"ג.

זימן ,(01:30 (בשעה ההתוועדות בסוף

ברך הכל" את "הזן ברכת עד היין. על

של ברכה, ב"הרחמן" סוף כל רם. בקול

בקול. אמר סוף ברכת המזון את וכן יו"ט,

הבמה, אחר על מעריב נשאר להתפלל

כוס לחלק והתחיל היין, על הבדיל כך

ליד עומד מענטליק כשהרב ברכה, של

להרבה פעם. כל כוסו את וממלא הרבי

באמצע שרו, קטן. יין בקבוק אנשים נתן

בעת חזק. יותר שישירו סימן והרבי

שם קטנה, מצה מהכיס הוציא החלוקה

שעבר, לאחד ונתן מפית,  בתוך חתיכה

לכיס. החזיר המצה שאר ואת

על מפית שם ,(03:30) החלוקה בסוף

בקערית הכסף, בירך הגביע וכיסה אותו

איתו לקח הגפן"), ("על אחרונה ברכה

בשמחה "כי לנגן התחיל קטן, יין בקבוק

ויצא. תצאו",
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חג ניסן, אסרו שני כג יום

התורה. לקריאת נכנס הרבי 13:00

מנחה. 15:15

כינוס  ב-770  היה הצהריים אחרי

של  אסיפה הייתה  19:45 בשעה תורה. 

(גם מאתמול לשיחה בקשר ה"קבוצה"

והחליטו לעברית),  השיחה את  תרגמו

בנוגע לרבי דו"ח חודש כל לכתוב

בלימוד להוסיף וכן  הסדרים,  לשמירת

התורה.

יחידות. ליל היה הלילה

היחידות). (באמצע למעריב יצא 00:00

ניסן שני כד יום

דיבר  מנחה,  לפני למנחה. נכנס   15:15

דלת ליד שחיכה אחד עם מילים כמה

גינזבורג יוסי עם דיבר מנחה, אחרי חדרו.

שנוסע לארץ.

הסתכל  בכניסה מהבית. חזר  20:00

הרבי עם דיבר חורגין יצחק הזאל. לכיוון

התחתון. בג"ע

הרבי  בזמן ספירת העומר, 21:30 מעריב.

היום. של הספירה על באצבעו מורה

שבחוץ  שמועה  היתה בערך,   22:00

התמלא והרחוב שחורים, עם מכות יש

זמן תוך התפזרה  המהומה  בבחורים. 

קצר.

שחרית, של שמע בקריאת הנהגות: כמה

לפני העינים  על הציציות את מעביר 

שמנשקם.

רק הציציות את מחזיק קיימת", ב"לעד

שמונה-עשרה כשמסיים אצבעות. בשתי

החוטים, את מפריד הציציות, את בודק

תהיינה הקדמיות שהציציות  ומשתדל

בדרך פותח התהילים, אמירת לפני יחדיו.

הספר. של הראשון העמוד את כלל

ניסן כה רביעי יום

לחדרו  ללכת כשיצא למנחה. 15:18 נכנס

אליו חייך הרבי קליין. דובער שם עמד

ומוצלחת, שתהיה נסיעה טובה לו, ואמר

ושנשמע בשורות טובות.

למעריב. נכנס 21:50

ניסן כו חמישי יום

מהבית. הגיע 10:00

כשגמר  התורה. לקריאת נכנס  10:05

ואחר התהילים, את סגר עג פרק לומר

תהילים. עוד ואמר שוב לקחם כך

בחן  פיקרסקי  הרב   13:00 בשעה

בחורים.

לאוהל. נסע 15:05

קרא  מנחה אחרי למנחה. נכנס  20:15

חודקוב. לרב

אחד  נכנס מעריב, אחרי 21:38 מעריב.

הרבי. עם ודיבר התחתון לג"ע

ניסן כז שישי יום

למנחה. נכנס 19:35

שבת. קבלת 21:00

הביתה. הלך 22:10

ניסן כח שמיני, פ‘ קודש שבת

בלי  נכנס הרבי תהילים. התחילו  8:30

היו הרבה לא  בידו. ועם תהילים טלית, 

אמירת  נסתיימה  09:45 בשעה אנשים.

לחדרו. חזר והרבי התהילים,

10:45 נכנס לשחרית עם הטלית. בשבת 

יצא הרבי אלוקינו". ב"הוא ניגנו לא זו

הקהל  כל ובינתיים 12:30 לחדרו, בשעה

את להספיק כדי ב-770, קידוש עושה

ההתוועדות.

קידוש  עושה להתוועדות. נכנס  13:30

לוקח מזונות. הקידוש בישיבה, ואחרי

לידר לרבי צבי נתן באמצע ההתוועדות

לחיים, לו מזג הרבי משקה, בקבוק

בקבוקים נתן הבקבוק.  את  לו והחזיר

לקרינסקי, בלונדון,  לצא"ח כאן,  לצא"ח

בן. לו שנולד אחד ולעוד מרוזוב, לשלום

על מצב מאוד חריפה שיחה הרבי דיבר

וכו', לכלוך בו שזורקים המדרש בית

אנ"ש של הפרטי  מצבם על דיבר  וגם

של באחרון למשל, ואמר: והתמימים,

וסיפרו שעות, מחמש למעלה דיברו פסח

סיפור מהבעש"ט וענינים מאדמו"ר הזקן

אחר- היו לא אחד  ולאף הרביים,  וכל

שאלות? מה היו על זה. על  שאלות כך

מיהו על שדיברו הדקות עשרים על –

מהבעש"ט, סיפור כשאומרים  יהודי!

בזה, להתעסק התלמידים כל צריכים

לראות צריכים והמשגיחים והמשפיעים

לעשרים ובנוגע עושים. התלמידים שכך

זה אין – על מיהו יהודי שדיברו הדקות

ענינם הוא שכל כיון כלל, נוגע לבחורים

לימוד התורה וכו'.

ניירות יזרקו שלא  כך על  דיבר ובכלל

"וואס ואמר: המדרש, בבית ועיתונים

טוען צייטונגען וואס ניט, איך ווייס בכלל

ואילך זו  משיחה המדרש". בית ַא  אין

כלל, שמחה של בתנועה היה לא הרבי

לא ההתוועדות שבסיום כך כדי עד

למקומו הלך מיד אלא ניגון, שום התחיל

קרבנות. לומר והתחיל

ניסן כט ראשון יום

למקוה. נסע 13:00

ידיו  נוטל הרבי מהאוהל. חזר  20:20

נעלי את  (להחליף לחדרו ונכנס בחוץ, 

וכו'). הבד

למנחה. נכנס 20:30

באופן  נכנס הרבי למעריב. 21:30 נכנס

בזאל. בחורים היו שלא וכמעט פתאומי,

הלכלוך על בשבת השיחה בעקבות

קנו מאפרות לסיגריות. בזאל,

אייר א דר"ח ל ניסן, שני יום

לקריאת  מהבית, ומיד נכנס 10:15 הגיע

ובין הקרבנות, בפרשת הסתכל התורה.

שהנחתי בחומש הסתכל לגברא גברא

היום.

למנחה. נכנס 15:15

למעריב. נכנס 21:30

לביתו. נסע 22:50

הלילה התוועד שלמה זרחי בחובבי תורה

וחשבון עול קבלת על דיבר .01:20 עד

סיפורים. חסידיש'ע הרבה וסיפר נפש,


