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 פתח דבר
 בקשר עם ימי הקיץ –

 

 

הננו מו"ל בזה בפעם הראשונה יומני המשב"ק הרה"ח ר' מאיר שי' ה ַארליג מימי
הקיץ במחיצת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מהשנים תשכ"ב-תשל"ב*.

יומניו של הרב הארליג מתייחדים, בין השאר, בכך שהם מתעדים כמעט כל יום
במשך שנות הנשיאות)!(.

 יומניו זכו ליחס נדיר מכ"ק אדמו"ר, בהזדמנויות שונות. ומהם: באחת השנים,
 כשחלו הימים י"ג - י"ד - ט"ו אייר בימי חול, כ"ק אדמו"ר רצה לדעת מה הייתה
הנהגתו הק' בנסיעה לאוהל בפעם הקודמת שהייתה קביעות זו, וביקש מהמזכיר

 הריל"ג ע"ה "צו פרעגן ביי ה ַארליג, ווייל מסתמא ה ָאט ער עס ביי אים פ ַארשריבן".

 בהוספות באו:

 

א( בתחלת הקובץ – כמה תצלומי כתבי יד קודש כ"ק אדמו"ר הקשורים לי"ב תמוז
ולחודש אלול, המתפרסמים בזה לראשונה. תודתנו נתונה להרמ"ה שי' על מסירת

צילומי כתי"ק אלו ע"מ לזכות בהם את הרבים.

 ב( בסוף הקובץ – כמה מכתבים שכתב הרב ה ַארליג שי' אל להבחל"ח ידידו
השליח במרוקו הרה"ח ר' יהודה לייב ע"ה ר ַאסקין, בהם מתאר את המתרחש

 בחצרות קודשנו.

ב”ה

_____________________
 * היומן דשנת תשכ”ו כבר נדפס בתשורה באטלער וא”ו תשרי תשע”ח
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 יצויין אשר לפעמים רבות באו יותר פרטים בהמכתבים וההקלטות אשר שלח  
להשלוחים ברחבי תבל, מאשר רשם לעצמו. במכתביו והקלטותיו האריך יותר

בתיאור לאלו אשר לא היו נוכחים בשעת מעשה.
מכתבים והקלטות אלו  זכו גם הם ליחס מיוחד מכ"ק אדמו"ר. בהזדמנות מסויימת,

באחת הסעודות דחגה''פ בדירת כ''ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, התבטא כ"ק אדמו"ר
אודות ר' מאיר: ''איך ווייס ַאז איר שיקט ַארויס די ַאלע נייעס וו ָאס גייט פ ָאר ד ָא

איבער ג ַאנץ וועלט".

ג( יומן הרה"ח ר' אלי' גר ָאסס ע"ה מימי הקיץ תשי"ב ותשי"ג. בין השאר נכלל
 ביומן זה גם רשימה מיחידות פרטית שלו אצל כ"ק אדמו"ר, וכן דו"ח מעניין  

מנסיעתו בשליחות המל"ח. תודתינו נתונה לבני משפחתו שיחיו על מסירת היומן
לפרסום.

והעיקר – יהי רצון שלא נצטרך להסתפק ביומנים של שנים שעברו, באשר נזכה זיך
 זעהן מיטן רבי'ן דא למטה והוא יגאלנו, תיכף ומיד ממש!

 מערכת "רבי-דרייב"
 חג הגאולה י"ג תמוז, ה'תש"פ
 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ברוקלין, נ.י.



ימי הקיץ עם הרבי | 5     

כתבי יד קודש בקשר לכ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע

על פי תקנת כ”ק אדמו”ר )מוהר”ר יוסף יצחק( מליובאוויטש: נהגו לאמר למנצח גו’ 
יענך אחר התפלה, לא בתור סדר בימים שאין . . ]להעתיק מהתהלים אהל יוסף . .

צעטל בכתי”ק שכתב כ”ק אדמו”ר 
נשיא דורנו למזכירות בו, כנראה, מורה 
 לשלוח למאן-דהוא:

)1( קטע משיחת שבת מברכים סיון 
)אולי הכוונה לקטע משיחת שבת 
מבה”ח סיון תשי”ג בענין אחדות 
 ישראל – לקו”ש ח”א ע’ 297 ואילך(;
)2( “קונטרס י”ב תמוז” הכולל מאמר 
אדמו”ר מהוריי”צ שנדפס לרגל י”ב 
תמוז ע”י מערכת “אוצר החסידים”.

 1( קטע ש”מ סיון
2( קונטרס יב’ תמוז
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 וכל המברך מתברך כו’
 וכוח”ט

מצו”ב עשר ש”ח מקרן כ”ק מו”ח אדמו”ר לסגולה
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שלישי, בדר”ח תמוז
ל770,  אד”ש  כ”ק  הגיע   10 בשעה 
ולווה  הדלת  אצל  עמד  כרגיל.  קריה”ת 
את הנוסעים לקעמפ גן ישראל. לא יצא 

לתפילת מנחה. 

בשעה  יחידות  היה  בערב   8:15 בשעה 
וגמר  ערבית  לתפילת  הפסקה   9:30

יחידות בשעה 5 בבוקר.

רביעי, ב’ תמוז
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 12 בשעה  כרגיל.  היו  ומעריב  מנחה 

בערב הלך לביתו.

חמישי, ג’ תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת ומנחה היו כרגיל. 

 9:30 בשעה  יחידות  היה   8:15 בשעה 
יחידות  וגמר  ערבית  לתפילת  הפסקה 
בשעה 3 לפנות בוקר אח”ז הלך לביתו.

ערש”ק, ד’ תמוז
1. מנחה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
 10:15 בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת 

הלך לביתו.

תשכ”ב

יומן המשב”ק הרה”ח ר’ מאיר שי’ הארליג
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ש”פ קרח, ה’ תמוז
ל770.  אד”ש  כ”ק  הגיע   6:30 בשעה 

התפילות היו כרגיל. 

דיבר  התוועדות,  היה   1:30 בשעה 
וסיים  תמוז  י”ב  מרגלים,  קרח,  ענינים: 
ההתוועדות בשעה 3:30. מנחה ומעריב 

היו כרגיל. בשעה 12:30 הלך לביתו. 

ערש”ק, י”א תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה 

10:30 בערב הלך לביתו.

ש”פ חו”ב, י”ב תמוז
 .6:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בעת תפילת שחרית צווה לנגן “האדרת 

והאמונה”. 

דיבר  התוועדות,  היה   1:30 בשעה 
ביאור  בגופים,  נשמות  חיבור  ענינים: 
ניגון  לנגן  צווה  בתהלים,   פ”ג  קאפיטל 
וסיים הפארבריינגן בשעה 3:30. מנחה 
ומעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

ראשון, י”ג תמוז
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לא הלך היום אל האוהל. מנחה כרגיל. 
היה  הרבנית,  לדירת  עלה   8:15 בשעה 

שם כמו בכל שנה. כ”ק אד”ש לא דיבר 
הרבה.

נכנס  ואח”ז  מעריב  היה   9:15 בשעה   
ומאמר  שיחות  כמה  אמר  להתוועדות 
שנה  בכל  כמו  ההתוועדות  היה  ובכלל 
הלך  אח”ז  בוקר  לפנות   3 בשעה  וגמר 

לביתו.

שני, י”ד תמוז
ל770.  אד”ש  כ”ק  הגיע   10 בשעה 
קריה”ת והתפילות היו כרגיל היום. היה 

יחידות הערב עד שעה 5:30 בבוקר.

שלישי, ט”ו תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11. בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  האוהל  אל  הלך   1
ומעריב.  מנחה  תפילת  היה  אח”כ   6
סלונים  זעליג  הר’  את  לווה  אד”ש  כ”ק 

ביציאתו. 

רביעי, ט”ז תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. משעה 
מאנגליה  להאורחים  יחידות  היה   3:15
תפילת  מנחה.  תפילת  היה  אח”ז   6 עד 

מעריב היה כרגיל.

חמישי, שבעה עשר בתמוז
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כ”ק אד”ש יצא לאמירת סליחות. מנחה 
היה כרגיל כמו בכל שנה. 

ערש”ק, י”ח תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 היום בשעה 12.

ראשון, כ’ תמוז
 8 בשעה  היום.  כרגיל  היו  התפילות 

בערב היה יחידות עד 12.

שלישי, כ”ב תמוז
עד  יחידות  היה  בערב   8:10 בשעה 

השעה 1.

רביעי, כ”ג תמוז
כ”ק אד”ש לא יצא היום לתפילת מנחה. 

תפילת ערבית היה כרגיל.

חמישי, כ”ד תמוז
עד  יחידות  היה  בערב   8:10 בשעה 

השעה 1.

ערש”ק, כ”ה תמוז
בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה 

10:30 בערב הלך כ”ק אד”ש לביתו.

ש”פ מטו”מ – מבה”ח מנ”א, כ”ו תמוז

כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 7 אמירת 
תהלים והתפילות היו כרגיל. 

דיבר  התוועדות,  היה   1:30 בשעה 
ואמר  אב  מנחם  וחודש  מטו”מ  ענינים: 
כרגיל.  מעריב  מנחה.  היה  אח”ז  מאמר 

בשעה 11:45 הלך לביתו.

ראשון, כ”ז תמוז
 3:30 השעה  עד  הערב  נמשך  יחידות 

לפנות בוקר.

שלישי, כ”ט תמוז
ל770  וחזר  האוהל  אל  הלך   2 בשעה 

בשעה 6.  

בשעה 8 בערב היה יחידות עד 12:30.

רביעי, ר”ח מנ”א
בשעה 10 נכנס לקריה”ת. התפילות היו 

כרגיל.

ערש”ק, ג’ מנ”א
בשעה  היום  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

.12:30

ראשון, ה’ מנ”א
היום כ”ק אד”ש דיבר עם ריל”ג אודות 
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קעמפ גן ישראל.

רביעי, ט”ו מנ”א
בשעה 12:30 הלך כ”ק אד”ש אל האוהל 

וחזר ל770 בשעה 6:10. 

ראשון, י”ט מנ”א
2. מנחה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
כרגיל. בשעה 9:30 כ”ק אד”ש עבר לפני 
 11:15 בשעה  ערבית.  לתפילת  התיבה 

הלך לביתו.

שני, כ’ מנ”א
 .9:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לפני  עבר  אד”ש  כ”ק   9:30 בשעה 
 .10:35 עד  שחרית  לתפילת  התיבה 
הלך אל המקוה. בשעה 12:35 הלך אל 
אח”ז   6:10 בשעה  ל770  וחזר  האוהל 

  .6:35 בשעה  וסיים  מנחה  תפילת  היה 
הלך לבקר את אמו. תפילת ערבית.

ענינים:  דיבר  התוועדות,   9:30 בשעה 
השבוע,  פ’  עירובין,  מס’  על  הדרך 
חמשה עשר באב ור”ה צווה לנגן “אבינו 
ניגון “כי בשמחה תצאו”  מלכנו” ואח”ז 
בשעה   .12 בשעה  הפארבריינגן  וסיים 

12:30 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ד מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2 אחה”צ. 

סדר היום היה כמו בכל ערב שבת.

כ”ה אלול,  מבה”ח   - ראה   ש”פ 
מנ”א

בשעה 7 הגיע כ”ק אד”ש ל770. אמירת 
בשעה  כרגיל.  היו  והתפילות  תהלים 

1:30 היה התוועדות עד השעה 4. 
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ראשון, כ”ו מנ”א
 4:30 השעה  עד  הערב  יחידות  היה 

לפנות בוקר.

שלישי, כ”ח מנ”א
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

עד  יחידות  היה  בערב   8:15 בשעה 
השעה 4 לפנות בוקר. 

נכנסתי ליחידות עבור היום הולדת שלי 
בשבת  לתורה  עלייה  הענינים:  תוכן 
הולדת  יום  מנהגי  הולדת,  היום  שלפני 

והוספה בלימוד התורה.
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ראשון, בדר”ח תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת כרגיל. בשעה 3:30 מנחה. 

 9:40 בשעה  יחידות  היה   8:10 בשעה 
יחידות  וגמר  ערבית  לתפילת  הפסקה 

בשעה 2:10 אח”ז הלך לביתו.

שני, ב’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
מנחה.   3:30 בשעה  כרגיל.   קריה”ת 
6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 

 .7:10

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 12:02 הלך 
לביתו עם הרבנית.

שלישי, ג’ תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 5:45 בשעה  מנחה.  היה   3:15 בשעה 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. 

לתפילת  הפסקה  יחידות,   8:10 בשעה 
ערבית בשעה 9:40 וסיים יחידות בשעה 

5 בבוקר אח”ז הלך לביתו.

רביעי, ד’ תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:25 מנחה. בשעה 6 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7. 

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 11:45 הלך 
לביתו.

חמישי, ה’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. לא יצא לתפילת מנחה. 

בשעה 7:30 יחידות עם הנהלת הישיבה 
עד השעה 9 אח”ז נכנסו אנ”ש מלונדון. 
 ,10 בשעה     ערבית  לתפילת  הפסקה 
בין הנכנסים הערב היה רז”ג ודיבר איתו 

תשכ”ג
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וסיים  בסדר  אינם  ענינים  כמה  אשר 
יחידות בשעה 7:30 בבוקר.

ערש”ק, ו’ תמוז
כ”ק אד”ש התפלל שחרית בחדרו הק’ 
ואח”ז עבד על כמה שיחות והלך לביתו 
אתמול  ]מאז  בבוקר   11:45 בשעה 

בערב[. 

בשעה 4:20 כ”ק אד”ש הגיע ל770 וחזר 
לביתו בשעה 7. 

בשעה 8 הגיע ל770. מנחה וקבלת שבת 
הלך  ומשם  אמו  את  לבקר  הלך  כרגיל. 

לביתו בשעה 10:30.

ש”פ חקת, ז’ תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל. 

ענינים:  דיבר  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
פ’ חקת, מאמר מיסוד על מאמר אדה”ז, 
פרק ה’ דמס’ אבות וסיים הפארבריינגן 

בשעה 3:45. 

הלך   12 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה 
לביתו.

ראשון, ח’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. בשעה 
לביתו  הלך   5:30 בשעה  מנחה.   3:15

וחזר ל770 בשעה 7. 

כ”ק  ערבית.  תפילת   9:30 בשעה 
הענין  סיים  לא  אשר  לרי”כ  ענה  אד”ש 
בההתוועדות דשבת מפני שהעולם לא 

שמעו כדבעי. בשעה 1:30 הלך לביתו.
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שני, ט’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. הלך אל המקוה. בשעה 
5 הלך לביתו וחזר  3 היה מנחה. בשעה 

ל770 בשעה 6. 

 12:30 9:30 היה מעריב. בשעה  בשעה 
הלך לביתו.

חמישי, י”ב תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
האהל.  אל  הלך  לא  כרגיל.  קריה”ת 
 5:30 בשעה  מנחה.  היה   3:30 בשעה 
הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. בשעה 
עד  הרבנית  לדירת  למעלה  עלה   8:30

השעה 9. תפילת ערבית.

בשעה  וסיים  התוועדות   9:30 בשעה 
הלך  בוקר  לפנות   2:30 בשעה   .2:10

לביתו. 

ערש”ק, י”ג תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

ר”נ מינדל היה בחדרו הק’. בשעה 3:30 
מנחה  תפילת   .7:10 השעה  עד  יחידות 

וקבלת שבת כרגיל.

ש”פ בלק, י”ד תמוז
 .9:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“האדרת  לנגן  צווה  שחרית  בתפילת 

והאמונה”. 

ענינים  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
המשך דהפארבריינגן מי”ב תמוז ופרקי 

אבות וסיים בשעה 4 אח”ז היה מנחה.

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

ראשון, ט”ו תמוז
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך אל המקוה. בשעה 12:45 הלך אל 

האוהל וחזר ל770 בשעה 4:50. 

בשעה 5 סידור קידושין בחופת שמואל 
לו אח”ז היה מנחה. 

שלישי, י”ז תמוז
הדלת  אל  אד”ש  כ”ק  יצא  מנחה  אחרי 

ללוות האורחים מלונדון.

ערש”ק, כ”ז תמוז
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
מנחה וקבלת שבת כרגיל הלך לבקר את 
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אמו ומשם הלך לביתו בשעה 10:20.

ש”פ מטו”מ, כ”ח תמוז
 .7:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל. 

בשעה 1:30 התוועדות,  דיבר ענינים: פ’ 
וסיים  השבוע, מאמר, חודש מנחם אב 
בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה   .4 בשעה 

11:50 הלך לביתו.

ראשון, כ”ט תמוז
בשעה 12:45 הלך אל האוהל וחזר ל770 

בשעה 6.

שלישי, תשעה באב
כ”ק  דשחרית  ההפטורה  אמירת  בעת 

אד”ש בכה הרבה.

ראשון, י”ד מנ”א
השעה  עד  יחידות  בערב   8:10 בשעה 

 .1:30

שני, ט”ו מנ”א
בשעה 12:15 הלך אל האוהל וחזר ל770 

בשעה 6:45.

שלישי, ט”ז מנ”א
עד  יחידות  היה  בערב   8:15 בשעה 

השעה 3:30 לפנות בוקר. 

אד”ש  כ”ק  שלח  היום  עד  מנ”א  מר”ח 
היה  מהם  וחלק  מכתבים  מאות  שלש 
עד  גמר  שלא  שנים  מאיזה  מכתבים 

עכשיו.

חמישי, ח”י מנ”א
בשעה 8:10 בערב היה יחידות עד השעה 
עד  השיחה  על  עבד  אח”ז  בבוקר   5:30

בערך השעה 7 אח”ז הלך לביתו.

ערש”ק, י”ט מנ”א
כ”ק אד”ש חזר ל770 ]בערך שעה אחרי 
שיצא[ בשעה 8 בבוקר והיה בחדרו הק’ 
חזר  ואח”ז  דקות  עשר  חמש  לבערך 

לביתו. 

בשעה 3 אחה”צ הגיע כ”ק אד”ש ל770. 
שבת  לקבלת  מנחה.  תפילת  התפללו 

התפלל כ”ק אד”ש לפני התיבה. 

ש”פ עקב, כ”ף מנ”א
ל770.  אד”ש  כ”ק  הגיע   9:45 בשעה 
כ”ק אד”ש התפלל שחרית לפני העמוד 
ניגן כ”ק אד”ש  כשהגיע ל”פאר וכבוד” 

]שאמיל[. 
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ענינים:  דיבר  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
מאמר  על  מיוסד  מאמר  ה”מן”,  ענין 
ה”מן”,  בענין  ז”ל  מאביו  ביאור  אדה”ז, 
כמה  לנגן  צווה  באב,  עשר  חמשה 
ניגונים וסיים בשעה 5:20 אח”ז התפלל 
כ”ק אד”ש לפני העמוד מנחה בביהמ”ד 
הגדול, קראו כ”ק אד”ש לעלות להתורה 
אח”ז  מעוניין  היה  לא  אשר  נראה  והיה 
צווה לנגן “אבינו מלכנו” ו”הושיעה את 

עמך” עד השעה 6. הלך לביתו.

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שלישי, כ”ג מנ”א
 3:30 השעה  עד  הערב  היה  יחידות 

לפנות בוקר.

חמישי, כ”ה מנ”א
יחידות היה הערב עד השעה 2.

ערש”ק, כ”ו מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. מנחה 
הלך   10 בשעה  כרגיל.  שבת  וקבלת 

לביתו.

ש”פ ראה, כ”ז מנ”א – מבה”ח אלול

 .6:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל.

1:30 פארבריינגן,  דיבר ענינים:  בשעה 

וסיים  מברכים  שבת  מאמר,  ראה,  פ’ 
בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה   .4 בשעה 

11:30 בערך הלך לביתו.

ראשון, כ”ח מנ”א
 .11:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
השעה  עד  הק’  בחדרו  היה  מינדל  ר”נ 
 5:35 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה   .1:30

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6:50. 

 4:30 השעה  עד  יחידות   8:10 בשעה 
בבוקר אח”ז הלך לביתו. ביציאתו דיבר 

ראיש”ט עם כ”ק אד”ש איזה דברים.

שני, כ”ט מנ”א
ל770  וחזר  האוהל  הלך   12:30 בשעה 

בשעה 6:45.
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חמישי, ר”ח תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת כרגיל. בשעה 3:30 מנחה.

 בשעה 8:10 יחידות בשעה 9:45 הפסקה 
למעריב בשעה 2:10 לפנות בוקר סיים 

יחידות. בשעה 2:15 הלך לביתו.

ערש”ק, ב’ תמוז
 .2:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
שבת  קבלת  מנחה.  היה   8:10 בשעה 

כרגיל. בשעה 10:20 הלך לביתו.

ש”פ קרח, ג’ תמוז
 .7:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
התפילות היו כרגיל צווה לנגן “האדרת 

והאמונה” ו”הוא אלוקינו”.

דיבר  התוועדות,  היה   1:30 בשעה   
י”ב-י”ג  השבוע,  פ’  תמוז,  ג’  ענינים: 
תמוז, מאמר וסיים הפארבריינגן בשעה 

4 אח”ז היה מנחה.

 בשעה 9:10 היה מעריב. בשעה 10 הלך 
לביתו.

ראשון, ד’ תמוז
 .2:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היה בחדרו  א’  היה מנחה.   3:25 בשעה 
 .4:20 השעה  עד  אד”ש  כ”ק  אצל  הק’ 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:10 בשעה 
היה  רודשטיין  רמ”ל   .7:15 בשעה 

בחדרו הק’.

 בשעה 8:20 היה יחידות בשעה 10 היה 
יחידות  וגמר  עבית  לתפילת  הפסקה 
הלך   4:20 בשעה  בבוקר.   4 בשעה 

לביתו.

שני, ה’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לתפילת  היום  יצא  לא  כרגיל.  קריה”ת 
מנחה. ר”נ מינדל היה בחדרו הק’. כ”ק 

תשכ”ד
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אד”ש הלך לביתו. רמ”ל רודשטיין היה 
בחדרו הק’. 

 10:30 9:30 היה מעריב. בשעה  בשעה 
הלך לביתו.

שלישי, ו’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:50. הלך 
מנחה.  היה   3:25 בשעה  המקוה.  אל 
בשעה 9:30 היה מעריב. בשעה 12 הלך 

לביתו.

רביעי, ז’ תמוז
 .1:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6 בשעה  מנחה.  לתפילת  יצא  לא 
רמ”ל   .7:15 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 

רודשטיין היה בחדרו הק’. 

 בשעה 9:30 היה מעריב. בשעה 12:10 
הלך לביתו.

חמישי, ח’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. בשעה 3:30 היה מנחה. 

ר”נ מינדל היה בחדרו הק’.

  בשעה 9:30 היה מעריב. בשעה 11:10 
כ”ק  אצל  הק’  בחדרו  מאה”ק  א’  היה 
הלך   12:45 בשעה   .12:15 עד  אד”ש 

לביתו.

ערש”ק, ט’ תמוז
 .3:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
שבת  קבלת  מנחה.  היה   8:20 בשעה 

כרגיל. בשעה 10:20 בערב הלך לביתו.

ש”פ חקת, י’ תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל. 

בשעה 7:30 היה מנחה. בשעה 9:20 היה 
בשעה  לבנה.  קידוש  היה  אח”ז  מעריב 

10:30 הלך לביתו. 

ראשון, י”א תמוז
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
מעריב.  היה   9:30 בשעה  כרגיל.  מנחה 

בשעה 1:20 הלך לביתו.

שני, י”ב תמוז
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  כרגיל.  מנחה  כרגיל.  קריה”ת 
8:10 בערב עלה למעלה לדירת הרבנית 

בשעה 9 היה מעריב. 

דיבר  להתוועדות,  נכנס   9:25 בשעה 
חב”ד  כפר  קיץ,  תמוז,  י”ב-י”ג  ענינים: 
וגמר ההתוועדות בשעה 3. בשעה 3:20 

הלך לביתו. 
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שלישי, י”ג תמוז
 .1:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 6:10 בשעה  מנחה.  היה   3:15 בשעה 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:20. 

 10:15 בשעה  יחידות  היה   8:20 בשעה 
 3:10 בשעה  ערבית  לתפילת  הפסקה 
הלך  ואח”ז  יחידות  גמר  בוקר  לפנות 

לביתו.

רביעי, י”ד תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 6:10 בשעה  מנחה.  היה   3:15 בשעה 

הלך לביתו וחזר 770 בשעה 7:10. 

הלך   12:20 בשעה  כרגיל.  היה  מעריב 
לביתו.

חמישי, ט”ו תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. הלך אל המקוה. בשעה 
11:50 הלך אל האוהל וחזר ל770 בשעה 

6:40. התפללו מנחה. הלך לביתו. 

 12:20 9:30 היה מעריב. בשעה  בשעה 
הלך לביתו.

ערש”ק, ט”ז תמוז
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ר”נ מינדל היה בחדרו הק’ ואח”ז רמ”ל 

רודשטיין. 

בשעה 8:10 היה מנחה. קבלת שבת היו 
כרגיל. בשעה 10:30 הלך לביתו.

ש”פ בלק, י”ז תמוז – נדחה
 .9:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל.

בשעה 1:30 היה פארבריינגן צווה להגיד 
בוקר  לפנות   1 השעה  עד  לחיים  הרבה 
]ליל ראשון[ ולגמור כל הבקבוקי משקה 
ההתוועדות  וסיים  ב770  הנמצאים 

בשעה 7:10. 

 10:40 בשעה  ומעריב.  מנחה  התפללו 
הלך לביתו.

שלישי, כ’ תמוז
הנכנסים  בין  יחידות  היה   8 בשעה 
וסיים  מאה”ק  א’  רב  היה  ליחידות 

יחידות בשעה 4:30 לפנות בוקר.

חמישי, כ”ב תמוז
השעה  עד  יחידות  היה   8:10 בשעה 

4:30. בשעה 5:10 הלך לביתו.

ערש”ק,  כ”ג תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

רמ”ל רודשטיין היה בחדרו הק’. 
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שבת  קבלת  מנחה.  היה   8:10 בשעה 
כרגיל. בשעה 10:20 הלך לביתו.

 ש”פ פנחס – מבה”ח מנ”א, כ”ד
תמוז

ל770.  אד”ש  כ”ק  הגיע   7:40 בשעה 
כרגיל.  היו  והתפילות  תהלים  אמירת 
ג’  היה  התוועדות,  היה   1:30 בשעה 
שיחות  ב’  עוד  ואח”ז  מאמר  שיחות, 

וסיים בשעה 4:45.

בשעה  מעריב.  מנחה.  היה   5 בשעה   
10:20 הלך לביתו.

חמישי, כ”ט תמוז
בשעה 12:40 הלך כ”ק אד”ש אל האוהל 

וחזר ל770 בשעה 6:40.

ש”פ מטו”מ, ב’ מנ”א
אמירת  אצל  הרבה  בכה  אד”ש  כ”ק 

ההפטורה.

ש”פ דברים – חזון, ט’ מנ”א נדחה
השעה  עד  התוועדות  היה   1:30 בשעה 

 .4

ערש”ק, ט”ו מנ”א
בשעה 2 הלך אל האוהל עד 6:50. 

שלישי, י”ט מנ”א
כ”ק אד”ש התפלל תפילת ערבית אצל 
הלך   11:45 בשעה  שנה.  כבכל  התיבה 

לביתו.

רביעי, כ’ מנ”א
 .9:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לפני  התפלל  אד”ש  כ”ק   9:33 בשעה 

התיבה.

 בשעה 12:40 הלך אל האוהל וחזר ל770 
בשעה  וגמר  מנחה  התפלל   .6 בשעה 
6:30. כ”ק אד”ש הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 8. בשעה 9 היה מעריב.

דיבר  התוועדות,  היה   9:30 בשעה   
ענינים: הדרן על מס’ בבא קמא, ביאור 
פ’  מקוה,  בענין  יומא  ממס’  משנה  על 
ראש  קודם  יום  ארבעים  תניא,   עקב, 
השנה, קרן ע”ש אביו וסיים הפארבריינגן 
בשעה 1:30. בשעה 2 לפנות בוקר הלך 

לביתו.

חמישי, כ”א מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. בשעה 3:15 היה מנחה. 
ר”נ מינדל היה בחדרו הק’. בשעה 6:20 
 .7:40 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 

רמ”ל רודשטיין היה בחדרו הק’.

 בשעה 9:30 היה מעריב. בשעה 12 הלך 
לביתו. 
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ערש”ק, כ”ב מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. בשעה 
בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת  מנחה.   8
אמו  את  לבקר  הלך  אד”ש  כ”ק   10:30

ומשם הלך לביתו.

ש”פ עקב מבה”ח אלול, כ”ג מנ”א
 .7:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
באב,  ט’  השבוע,  פ’  דנחמתא,  שבעה 
וגמר  השנה  ראש  אלול,  חודש  מאמר, 

בשעה 4.

 תפילות מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 
10:30 הלך לביתו. 

ראשון, כ”ד מנ”א
השעה  עד  יחידות  בערב   8:20 בשעה   
הרב  שם  היה  גם  בוקר.  לפנות   3:20

שם-טוב.

שלישי, כ”ו מנ”א
עד  יחידות  היה  בערב   8:30 בשעה 

השעה 5:10 בבוקר.

חמישי, כ”ח מנ”א

 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. בשעה 3:15 מנחה. ר”נ 
מינדל היה בחדרו הק’. בשעה 6:10 הלך 
רמ”ל   .7:30 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 

רודשטיין היה בחדרו הק’. 

 9:10 בשעה  יחידות.  היה   8:15 בשעה 
נכנסתי עם משפחתי ]עבור יום הולדת[ 
יום  פרקים:  ראשי  לבד  נשארתי  ואח”ז 
ברכה  לי  נתן  התורה,  לימוד  הולדת, 
עבור בני שלום בער שי’, אודות תפקידי 
במחנה גן ישראל, נתן ברכה עבור הורי 
למעריב.  הפסקה   10:05 בשעה  שיחיו. 
 3:45 יחידות. בשעה  3:30 סיים  בשעה 

לפנות בוקר הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ט מנ”א
12. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
אל המקוה. הלך אל האוהל וחזר ל770 

בשעה 6:35.

בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה   
10 הלך לביתו.

אדר”ח  – מנ”א  ל’  ראה,   ש”פ 
אלול

 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
התפילות היו כרגיל. בשעה 10:30 בערב 

הלך לביתו.
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חמישי, א’ תמוז
 .9:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הקדישים.  ואמר  יום  של  לשיר  נכנס 

מנחה כרגיל. 

בשעה 8:20 בערב היה יחידות הפסקה 
 .11 השעה  עד   10:45 בשעה  למעריב 

בשעה 3 לפנות בוקר הלך לביתו.

ערש”ק, ב’ תמוז
בשעה 8:15 היה מנחה עד 8:30. קבלת 
בערב   10:30 בשעה  כרגיל.  היה  שבת 

הלך לביתו.

ש”פ קרח, ג’ תמוז
 10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו”.

 בשעה 1:30 התוועדות, דיבר ענינים: פ’ 
 .4:05 בשעה  וסיים  לקו”ת  וקרח,  שלח 
בשעה   .4:25 עד  מנחה   4:10 בשעה 

4:30 הלך לביתו. 

בשעה 9:15 היה מעריב עד 9:30. בשעה 

10 בערב הלך לביתו.

ראשון, ד’ תמוז
לפנות   3 השעה  עד  הערב  יחידות  היה 

בוקר.

רביעי, ז’ תמוז
בשעה 10 בערב היה רבא”ג בחדרו הק’ 
עד 1:30. בשעה 2:30 לפנות בוקר כ”ק 

אד”ש הלך לביתו.

ערש”ק, ט’ תמוז
בשעה 8:15 היה מנחה עד 8:30. קבלת 

שבת כרגיל. בשעה 10:15 הלך לביתו.

ש”פ חקת, י’ תמוז
 10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

בשעה 1:30 התוועדות, דיבר ענינים: פ’ 
ביאור על רש”י האחרון  חוקת, לקו”ת, 
דפרשתנו, י”ב תמוז וגמר הפארבריינגן 

תשכ”ה
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בשעה 3:35. בשעה 3:40 היה מנחה עד 
4. בשעה 4:05 הלך לביתו וחזר  השעה 

ל770 בשעה 7:50. 

בשעה 9:15 היה מעריב עד 9:30. בשעה 
10 הלך לביתו.

ראשון, י”א תמוז
בשעה 11 בערב הלך לביתו.

שני, י”ב תמוז
 .9:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 .10:40 עד  שחרית  היה   9:50 בשעה 
בשעה 3:15 היה מנחה עד 3:30. בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   5:30

.6:30

 בשעה 8:10 בערך עלה למעלה לדירת 

הרבנית דיבר על כהן, לוי, ישראל בקשר 
דאדמו”ר.  ניגון  לנגן  צווה  תמוז  לי”ב 

בשעה 9 היה מעריב עד 9:12. 

בשעה 9:25 התוועדות, דיבר ענינים: י”ב 
תמוז, הדרן מס’ נזיר, הפצת המעיינות, 
המשקה,  גזירת  תורה,  תלמוד  הל’ 
צווה להתוועד עד אחרי שבעה  חת”ת, 
בשעה   .2 בשעה  וסיים  בתמוז  עשר 

2:15 לפנות בוקר הלך לביתו.

שלישי, י”ג תמוז
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
השעה  עד  שחרית  תפילת   10 בשעה 

 .10:45

יחידות הערב היה עד השעה 1:30 אח”ז 
היה קידוש לבנה.
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חמישי, ט”ו תמוז
בשעה 12:30 הלך אל האוהל וחזר ל770 

בשעה 7:10.

ערש”ק, ט”ז תמוז
בשעה 8:15 היה מנחה עד 8:30. בשעה 
הלך   10 בשעה  שבת.  קבלת  היה   9:30

לביתו.

ש”פ בלק, י”ז תמוז – נדחה
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו.

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה   
בלק, מאמר מיוסד על י”ב תמוז תרפ”ז, 
לקו”ת, ביאור על רש”י דפסוק האחרון 
בשעה   .4:20 בשעה  וסיים  מפרשתנו 
לביתו  הלך   .4:40 עד  מנחה  היה   4:25

וחזר ל770 בשעה 8:50.

 .9:30 עד  מעריב  היה   9:15 בשעה   
בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, ח”י תמוז – תענית נדחה
 .9:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בסליחות  שחרית  היה   9:55 בשעה 
לנגן  צווה  בכה,  נאסר  שעה  פזמון  בעת 
 2 וגמר בשעה 11:15. בשעה  “רחמנא” 

היה מנחה עד 2:30.

רביעי, כ”א תמוז
ערבית  תפילת  היה  בערב   9:30 בשעה 
בערב   10:45 בשעה   .9:45 השעה  עד 

הלך לביתו.

חמישי, כ”ב תמוז
 .9:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תפילת שחרית כרגיל. 

בשעה 8:30 בערב היה יחידות, הפסקה 
לתפילת ערבית בשעה 9:45 עד השעה 
בשעה   .12:15 בשעה  יחידות  וגמר   10

12:30 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ג תמוז
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
השעה  עד  שחרית  תפילת   10 בשעה 

 .10:40

בשעה 8:10 היה מנחה עד 8:20. קבלת 
שבת כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ש”פ פנחס, כ”ד תמוז
 .7:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
כרגיל  היו  והתפילות  תהלים  אמירת 

צווה לנגן “הוא אלוקינו”.

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
רש”י  על  ביאור  לקו”ת,  מאמר,  פנחס, 
דפסוק האחרון מפרשתנו וסיים בשעה 
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 .4:30 השעה  עד  מנחה   4:05 בשעה   .4
ל770  וחזר  לביתו  הלך   4:35 בשעה 

בשעה 8:30.

השעה  עד  מעריב  היה   9:15 בשעה   
9:30. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, כ”ה תמוז
 2:30 השעה  עד  היה  בערב  יחידות 

לפנות בוקר.

חמישי, כ”ט תמוז
בשעה 12:45 הלך כ”ק אד”ש אל האוהל 

וחזר ל770 בשעה 7:05.

ערש”ק, ר”ח מנ”א
וחזר  לביתו  הלך  אחה”צ   5:45 בשעה 
ל770 בשעה 7. בשעה 8:10 אמר קדיש 

דרבנן ]השלמה[ אח”ז היה מנחה. 

הלך   10 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 
לביתו.

ש”פ מטו”מ, ב’ מנ”א
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

בשעה 1:30 התוועדות, דיבר ענינים: פ’ 
מטות ומסעי,  ביאור רש”י עה”פ “ויקרא 

הקדיש,  סיום  חדשים  י”א  נבח”,  לה 
 4:30 בשעה   .4:25 בשעה  וגמר  לקו”ת 
היה מנחה עד השעה 4:45. בשעה 4:50 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8. 

בשעה 9:10 היה מעריב עד השעה 9:22. 
בשעה 10 הלך לביתו.

שני, ד’ מנ”א
בשעה 6 אחה”צ הלך לביתו וחזר ל770 
מעריב  היה   9:30 בשעה   .7:30 בשעה 

עד 9:45. 

שלישי, ה’ מנ”א
 .9:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
עד  שחרית  תפילת  היה   9:50 בשעה 
מנחה  היה   3:15 בשעה   .10:40 השעה 
עד השעה 3:30. בשעה 9:30 היה מעריב 

עד 9:45.

בשעה 10 היה התוועדות פתאומית עד 
השעה 11:20.

ערש”ק, ח’ מנ”א
בשעה 8 היה מנחה. קבלת שבת כרגיל. 

בשעה 10 הלך לביתו.

ש”פ דברים – חזון, ט’ מנ”א
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
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“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 
אלוקינו”. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
הצ”צ,  על  מיוסד  מאמר  דברים,  פ’ 
לקו”ת, ביאור על רש”י דפסוק האחרון 
בשעה   .3:35 בשעה  וגמר  מפרשתנו 
בשעה   .4 השעה  עד  מנחה  היה   3:40

4:05 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8. 

9 נכנס לתפילת ערבית עם נעלי  בשעה 
נמוך  כסא  על  ישב  מעריב  בשעת  בד 
לאחרי שמו”ע בירך ברכת בורא מאורי 
שנה.  בכל  כמו  איכה  היה  אח”ז  האש 
לנסוע  רצה  ולא  לביתו  הלך   10 בשעה 

לביתו ברכב.

ראשון, י’ מנ”א – תענית נדחה
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9. בשעה 

לא  אבל  שחרית  לתפילת  נכנס   10:10
עיין ברשימות  התפלל עם הצבור אלא 
כרגיל  היה  וקינות  קריה”ת  איכה,  על 
אח”ז אמר כ”ק אד”ש אשרי ובא לציון 

וגמר בשעה 12:30. 

בשעה 3:30 נכנס לתפילת מנחה עטור 
בטו”ת עד השעה 4:10.

חמישי, י”ד מנ”א
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 10:05 נכנס לקריה”ת עד השעה 

 .10:15

 9:30 יחידות בשעה  8:15 בערב  בשעה 
השעה  עד  ערבית  לתפילת  הפסקה 
בשעה   .12 בשעה  יחידות  וסיים   9:45

12:35 הלך לביתו.
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ערש”ק, ט”ו מנ”א
 .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 11:45 הלך אל המקוה וחזר ל770 
בשעה 12:30. בשעה 1 הלך אל האוהל 
התפללו  אח”ז   6:15 בשעה  ל770  וחזר 
7 הלך לביתו וחזר ל770  מנחה. בשעה 

בשעה 7:35. 

קבלת שבת היה כרגיל אח”ז הלך לביתו.

ש”פ  ואתחנן, ט”ז מנ”א
כ”ק אד”ש הלך אל המקוה בשעה 9:05. 
בשעה 9:40 הגיע ל770. לא הביא ספר 
בד”כ  שנוהג  ]כמו  להתפילות  התניא 
בתפילת ש”ק[ זו פעם השלישית מאז ו’ 
צווה  תשרי השתא, בעת תפילת מוסף 

לנגן “הוא אלוקינו”. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
לקו”ת,  על  מיוסד  מאמר  השבוע,  פ’ 
שכר מצוה וסיים בשעה 3:35 אח”ז היה 
תפילת מנחה. בשעה 4 הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 8.

מעריב כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

שלישי, י”ט מנ”א
אד”ש  כ”ק  התפלל  בערב   9:30 בשעה 
בשעה   .9:45 השעה  עד  התיבה  לפני 

11:45 הלך לביתו.

רביעי, כ”ף מנ”א
כ”ק אד”ש הלך אל המקוה בשעה 8:45. 
 9:30 בשעה  ל770.  הגיע   9:20 בשעה 
התפלל תפילת שחרית לפני העמוד עד 
השעה 10:10. לא הלך היום אל האוהל.

 בשעה 3:15 היה מנחה עד השעה 3:30. 
6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 
7. קריאת מכתבים. בשעה 8:45 תפילת 

ערבית עד השעה 9. 

שבת.  בגדי  עם  להתוועדות  נכנס 
על  ביאור  ענינים:  דיבר  בהפארבריינגן 
במס’  שמבואר  כפי  אבות  במס’  משנה 
באב  עשר  חמשה  וברכות.  נדה  נזיר, 
וכ”ף מנחם אב ועוד וסיים בשעה 12:45. 

בשעה 1:15 הלך לביתו.

חמישי, כ”א מנ”א
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
3:15 היה מנחה  קריה”ת כרגיל. בשעה 
רמ”ל  ואחריו  מינדל  ר”נ   .3:30 עד 

רודשטיין היו בחדרו הק’. 

בשעה 9:30 היה מעריב עד 9:45. בשעה 
11 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ב מנ”א
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

בשעה 8 מנחה. 
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הלך   10:15 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 
לביתו.

מבה”ח  – מנ”א  כ”ג  עקב,   ש”פ 
אלול

 .8:25 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
כרגיל  היו  והתפילות  תהלים  אמרית 

צווה לנגן “הוא אלוקינו”.

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
פ’ עקב, מאמר מיוסד על לקו”ת, רש”י 
וסיים  אלול  חודש  עניני  כ”ה,  י”א, 
הפארבריינגן בשעה 3:35. בשעה 3:45 

תפילת מנחה עד השעה 4:05. 

ל770  וחזר  לביתו  הלך   4:10 בשעה 
בשעה  מעריב.   8:45 בשעה   .8 בשעה 

9:45 הלך לביתו.

חמישי, כ”ח מנ”א
בשעה  ל770  מביתו  חזר  אד”ש  כ”ק 
7:15 בערב. רמ”ל רודשטיין היה בחדרו 

הק’. 

בשעה 8:20 היה יחידות. בשעה 10:20 
שדיבר:  הענינים  בין  ליחידות  נכנסתי 
אודות הורי שיחיו, צדקה, שנים מקרא 
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ואחד תרגום בערש”ק, לימוד, ברכה על 
לשנה  פרטיים,  וענינים  כללים  ענינים 
בשעה  מיחידות  יצאתי  ומתוקה,  טובה 
והלך  יחידות  סיים   4 בשעה   .10:40

לביתו בשעה 4:15 בבוקר.

ערש”ק, כ”ט מנ”א
12. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
אל המקוה. בשעה 1:45 בערך הלך אל 
האוהל וחזר ל770 בשעה 6:30. בשעה 
אח”ז   6:50 השעה  עד  מנחה  היה   6:40

הלך לביתו.

הלך   10 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 

לביתו.

ש”פ ראה, אדר”ח אלול
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  התפילות 

אלוקינו”.

ענינים:  דיבר  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
רש”י,  של  אחרון  פסוק  לקו”ת,  ראה, 
במספר  צדק  להצמח  בקשר  מגבית 
4 הלך  3:45. בשעה  וסיים בשעה  מאה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 8. 

מעריב כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.
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ראשון, א’ תמוז
בשעה 8:20 בערב היה יחידות עד 1:30. 

שני, ב’ תמוז
א'  נכנס  מנחה  תפילת  קודם   3 בשעה 

לחדרו הק’ והיה שם עד השעה 4.

שלישי, ג’ תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אל  הלך   3:50 בשעה  המקוה.  אל  הלך 
להתקשר  צווה   8:40 בשעה  האוהל 
יצא  לא  אשר  להגיד  ל770  בטלפון 
לתפילת מנחה. התפלל אז מנחה ליד עץ 
בדרך חזרה מהאוהל ]ע”פ זכרון הרמ”ה 
נדמה לו Belt Parkway[ וחזר ל770 
בשעה 9:20. התפללו מעריב. בשעה 10 

הלך לביתו. 

חמישי, ה’ תמוז
עד  יחידות  היה  בערב   8:20 בשעה 

השעה 1:30.

ערש”ק, ו’ תמוז

 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:45. 

מנחה וקבלת שבת היו כרגיל. בשעה 10 
הלך לביתו.

ש”פ בלק, ז’ תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 
אלוקינו”. בשעה 3:15 הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:30.

 מנחה ומעריב כרגיל אח”ז היה קידוש 
בשעה  עליכם”.  “שלום  לי  ואמר  לבנה 

10:15 הלך לביתו.

שלישי, י’ תמוז
בשעה  מעריב.  היה  בערב   9:30 בשעה 

11:40 הלך לביתו.

רביעי, י”א תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:15 היה מנחה עד 3:30. בשעה 

6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

תשכ”ז
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בשעה 9:30 היה מעריב עד השעה 9:45. 
בשעה 11:50 הלך לביתו.

חמישי, י”ב תמוז
  ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
3:15 היה מנחה  קריה”ת כרגיל. בשעה 
עד השעה 3:30. בשעה 6:10 הלך לביתו 
עלה   8:15 בשעה   .7 בשעה  ל770  וחזר 
היה   9 בשעה  הרבנית.  לדירת  למעלה 

מעריב.

ענינים:  דיבר  פארבריינגן,   9:30 בשעה 
ארבעים  תרפ”ח,  תמוז  י”ב  מכתב 
ג’  שיהיה  אמר  ארה”ק,  מאמר,  שנה, 
צווה  תמוז,  לי”ב  בקשר  התוועדיות 
 .4 בשעה  וגמר  לחיים  לומר  לכמה 

בשעה 4:15 בבוקר הלך לביתו.

ערש”ק, י”ג תמוז
 .12:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:30 היה יחידות עד 8:10 אח”ז 

היה מנחה.

 קבלת שבת היה כרגיל. בשעה 10 הלך 
לביתו.

ש”פ פנחס, י”ד תמוז
ל770.  אד”ש  כ”ק  הגיע   9:45 בשעה 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש.  עשה  התוועדות.   1:30 בשעה 
מאמר,  תמוז,  י”ב  פנחס,  ענינים:  דיבר 
לערוך  צווה  רש”י,  המעיינות,  הפצת 
י”ג התוועדויות בקשר לחג הגאולה י”ב 

תמוז וסיים הפארבריינגן בשעה 5.

 בשעה 5:10 היה מנחה עד 5:30 אח”ז 
הלך לביתו. בשעה 8 חזר ל770, התפללו 

מעריב. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, ט”ו תמוז
12 הגיע כ”ק אד”ש ל770. הלך  בשעה 
אל המקוה. בשעה 3:30 הלך אל האוהל 
וחזר ל770 בשעה 8:45 אח”ז היה מנחה 

ומעריב. בשעה 9:40 הלך לביתו.

ראשון, כ”ב תמוז
בשעה 8:30 בערב היה יחידות עד השעה 

2:30 לפנות בוקר אח”ז הלך לביתו.

שני, כ”ג תמוז
בשעה  מעריב.  היה  בערב   9:30 בשעה 

11:40 הלך לביתו. 

שלישי, כ”ד תמוז
בשעה 2 הגיע כ”ק אד”ש ל770. בשעה 
לביתו  הלך   6 בשעה  מנחה.  היה   3:15

וחזר ל770 בשעה 7:15.
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 מעריב כרגיל. בשעה 11:45 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ז תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

בשעה 8 היה מנחה. 

הלך   10:15 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 
לביתו.

כ”ח מנ”א,  מבה”ח  מסעי   ש”פ 
תמוז

כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 8. אמירת 
לנגן  צווה  כרגיל  היו  והתפילות  תהלים 

“הוא אלוקינו”. 

 4:15 עד  פארבריינגן  היה   1:30 בשעה 
לביתו  הלך   5 בשעה  מנחה.  היה  אח”ז 

וחזר ל770 בשעה 8. 

מעריב כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ערש”ק, ה’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. בשעה 
עד  ליחידות  גוטניק  חיים  הרב  נכנס   2
עניני  אודות  הרבה  דיברו   4:30 השעה 

משיח. 

שלישי, ט’ אב
אמירת  בעת  הרבה  בכה  אד”ש  כ”ק 

ההפטורה.

ערש”ק, י”ט מנ”א
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

בשעה 7:15 היה מנחה.

לפני  אד”ש  כ”ק  עבר   8:20 בשעה   
הלך   11 בשעה  שבת.  לקבלת  התיבה 

לביתו.

ש”פ עקב, כ’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9. התפלל 
חזרת  בעת  שנה  בכל  כמו  התיבה  לפני 
“הוא  בעצמו  ניגן  אד”ש  כ”ק  הש”ץ 

אלוקינו”. 

קידוש.  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
דיבר ענינים: פ’ עקב, ארבעים יום קודם 
ראש השנה, מאמר, כ”ף אב, רש”י וסיים 
בשעה 4:45 אח”ז התפלל תפילת מנחה 
בשעה  למטה.  בביהכנ”ס  התיבה  לפני 
5:15 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:45 

בערך. 

מעריב כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון,  כ”א מנ”א
בגדי  עם  האוהל  אל  הלך  אד”ש  כ”ק 

שבת וחזר ל770 בשעה 7:40. 

ערש”ק, כ”ו מנ”א
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
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הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7 בערך.

 מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:45 
הלך לביתו.

כ”ז אלול,  מבה”ח   – ראה   ש”פ 
מנ”א

 .8:25 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 10:35 בשעה  כרגיל.  תהלים  אמרית 
לנגן  צווה  במוסף  שחרית  תפילת  היה 

“הוא אלוקינו”. 

ענינים:  דיבר  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
אלול, מאמר, רש”י י”ב, י”ז וסיים בשעה 
6:15. מנחה ומעריב כרגיל. בשעה 9:15 

הלך לביתו.

ראשון, כ”ח מנ”א
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:30 דיבר עם ר’ יענקל כ”ץ עד 
ילדי  עם  מנחה  התפלל  אח”ז   4 השעה 
מינדל  ר”נ   .4:50 עד  ישראל  גן  קעמפ 
היה בחדרו הק’. בשעה 6:30 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:30. 

 12 בשעה  יחידות  היה   8:30 בשעה 
 12:15 בשעה  ערבית  לתפילת  הפסקה 
הולדת[  יום  ]עבור  ליחידות  נכנסתי 
ושל  שלי  הפ”נ  את  קרא  אד”ש  כ”ק 
זו  שנה  בקביעות  פרקים:  ראשי  אבי. 
עלייה לתורה ב’ פעמים, ללמוד הלכות 
הצריכות, ברכה לפרנסה ובכל הענינים 
הציון,  על  שיזכיר  אמר  השנה,  כל  על 
דעת  ומה  שתי’  אמי  מצב  אודות  שאל 
יצאתי  בשו”ט  שיהיה  ואמר  הרופאים 

מחדרו הק’ בשעה 12:22.
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חמישי, בדר”ח תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. בשעה 3:20 היה מנחה. 
ר”נ מינדל היה בחדרו הק’. בשעה 6:30 
 7:20 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 

בערך. 

 9:30 בשעה  יחידות,  היה   8:30 בשעה 
לוין  הרב  נכנס  אח”ז  למעריב  הפסקה 
בשעה  הערב  יחידות  וסיים  ממוסקבה 

2. בשעה 2:30 הלך לביתו.

ערש”ק, ב’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2. בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   7:30

.8:05

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:20 
הלך לביתו.

ש”פ קרח,  ג’ תמוז
 .8:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
שחרית,  לתפילת  נכנס   10 בשעה 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו”.

קידוש.  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
דיבר ענינים: ג’ תמוז, מאמר כעין שיחה, 
בשעה  וסיים  אבות  פרקי  י”ח-א,  רש”י 

4:25 אח”ז היה מנחה. 

מעריב כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

 ראשון, ד’ תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:15 היה מנחה. הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:20.

תשכ”ח
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הפסקה  בערך   12 בשעה  יחידות,  ליל 
לתפילת ערבית וסיים יחידות בשעה 4. 

בשעה 4:15 לבבוקר הלך לביתו.

שני, ה’ תמוז
  ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. בשעה 3:15 מנחה. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:50. 

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 10:45 הלך 
לביתו.

ערש”ק, ט’ תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:50.

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:15 
הלך לביתו.

ש”פ חקת, י’ תמוז
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   3:20 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7.

אח”ז  כרגיל  היו  וערבית  מנחה  תפילת 
הלך   10:15 בשעה  לבנה.  קידוש  היה 

לביתו.

ראשון, י”א תמוז
 .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20 בשעה 
ל770 בשעה 7:10. 

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 11:10 הלך 
לביתו.

שני, י”ב תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. בשעה 3:15 היה מנחה. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6:45.

לדירת  למעלה  עלה   8:20 בשעה 
הרבנית. בשעה 9:15 מעריב. 

ענינים:  דיבר  פארבריינגן,   9:30 בשעה 
מאמר,  מס”נ,  תומ”צ,  קיום  תמוז,  י”ב 
ההתוועדויות  להמשיך  צווה  חינוך, 
 .3:20 בשעה  וסיים  הקרובים  בימים 

בשעה 3:40 לפנות בוקר הלך לביתו.

שלישי, י”ג תמוז
 4:15 השעה  עד  נמשך  יחידות  ליל 

בבוקר.

ערש”ק, ט”ז תמוז
 .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:50. 

בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה 
10:30 הלך לביתו.
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ש”פ בלק, י”ז תמוז -  נדחה
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
י”ב  להתוועדות  המשך  ענינים:  דיבר 
רש”י  שיחה,  כעין  מאמר  חינוך,  תמוז, 
בשעה  וסיים  אבות  פרקי  כ”ד-י”ט, 

 .5:20

הלך   10 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה 
לביתו.

ראשון, י”ח תמוז – תענית נדחה
10. נכנס  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
“רחמנא”  לנגן  צווה  סליחות  לאמירת 
מנחה  היה   2 בשעה  מלכנו”.  ו”אבינו 
בשעה  וגמר  מלכנו”  “אבינו  לנגן  צווה 

 .2:40

שני, י”ט תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היה  אחה”צ   1 בשעה  כרגיל.  קריה”ת 
התוועדות עד השעה 2:10. היה יחידות 
הר’  פעלער,  משה  להר’  הק’  בחדרו 
שלמה קונין והר’ יצחק דוד גראנער עד 

השעה 3:30. 

חמישי, כ”ב תמוז
בשעה  יחידות,  היה  בערב   8:30 בשעה 
יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה   10:15

בשעה 2 והלך לביתו.

ערש”ק, כ”ג תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:45.

8:10 מנחה. קבלת שבת כרגיל.  בשעה 
בשעה 10 הלך לביתו.

 ש”פ פנחס, כ”ד תמוז – מבה”ח
מנ”א

 8:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היו  והתפילות  תהלים  אמירת  בערך. 

כרגיל, צווה לנגן “הוא אלוקינו”. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
מאמר  תמוז,  י”ב  מהתוועדות  המשך 

כעין שיחה, רש”י. אח”ז היה מנחה. 

מעריב כרגיל. בשעה 10:15 הלך לביתו.

ערש”ק, ח’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2. בשעה 

6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:15 
הלך לביתו.
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ש”פ דברים, ט’ מנ”א – נדחה
  .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  התפילות 
אלוקינו”. בשעה 3:20 הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 6:15.

הלך   7:20 בשעה  מנחה.   6:30 בשעה 
בשעה   .8:20 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
בכל  כמו  איכה  אמירת  מעריב,   9:05

שנה. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, י’ מנ”א – תענית נדחה
 .9:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
שחרית  לתפילת  נכנס   10:05 בשעה 
אבל לא התפלל עם הציבור, אמר קינות 

כנהוג בכל שנה.

 .4 השעה  עד  מנחה  היה   3:15 בשעה 
הלך   8:55 בשעה  מעריב.   8:40 בשעה 

לביתו ולא חזר הערב.

שני, י”א מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הק’  בחדרו  היה  רז”ג  כרגיל.  קריה”ת 
היה  אח”ז  נכדו  של  אפשערניש  לרגל 
לביתו  הלך   6:50 בשעה  כרגיל.  מנחה 

וחזר ל770 בשעה 7:50.

 מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

ערש”ק, ט”ו מנ”א
12. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
אל המקוה. בשעה 2:30 הלך אל האוהל 

וחזר ל770 בשעה 7:40. 

ש”פ ואתחנן, ט”ז מנ”א
עד  התוועדות  אחה”צ   1:30 בשעה 

השעה 4:10. 

שלישי, י”ט מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770.

לפני  עבר  אד”ש  כ”ק   9:30 בשעה 
בשעה  וסיים  ערבית  לתפילת  התיבה 

9:45. בשעה 12:30 הלך לביתו. 

רביעי, כ”ף מנ”א
 .9:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 9:40 עבר לפני התיבה לתפילת 
בשעה   .10:30 בשעה  וסיים  שחרית 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15

בשעה 7:15.

 9:10 בשעה  מעריב.   8:40 בשעה 
התוועדות, דיבר ענינים: תשובה, הדרך 
על מס’ יומא, מאמר כעין שיחה,  תניא, 
 1 בשעה   .12:30 בשעה  וסיים  תפילין 

הלך לביתו.
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חמישי, כ”א מנ”א
 ,12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת ליד חדרו הק’. הלך אל המקוה. 
בשעה 3 הלך אל האוהל עם בגדי שבת 

וחזר ל770 בשעה 8:25 אח”ז מנחה. 

הר’  היה  אח”ז  מעריב   8:50 בשעה 
הלך   9:30 בשעה  הק’.  בחדרו  חדקוב 

לביתו ולא חזר הערב.

ערש”ק, כ”ב מנ”א
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ר”נ מינדל היה בחדרו הק’. הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:15. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:15 
הלך לביתו.
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מבה”ח  – מנ”א  כ”ג  עקב,   ש”פ 
אלול

 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
המשך מכ”ף אב, מאמר, רש”י י”א-י”ט 

וסיים בשעה 5 אח”ז מנחה.  

כרגיל.  מעריב  ל770.  וחזר  לביתו  הלך 
בשעה 9:50 הלך לביתו.

חמישי, כ”ח מנ”א
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
תפילת   3:15 בשעה  כרגיל.  קריה”ת 
הק’.  בחדרו  היה  מינדל  ר”נ  מנחה. 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:30 בשעה 

בשעה 7:30.

בשעה  יחידות.  בערב   8:30 בשעה 
הולדת[  ]יום  ליחידות  נכנסתי   10:25
ודיבר  הצעטיל  את  קרא  אד”ש  כ”ק 
ע”ד בני שלום בער שי’ ואמר לשלוח לו 
נתן ברכה כרגיל,  דיבר אודות  לישיבה 
מארכיון  אד”ש  לכ”ק  שנתתי  מכתבים 

של אבי וסיים בשעה 10:30. בשעה 11 
יחידות  וסיים  מעריב  לתפילת  הפסקה 
 3:10 בשעה  בוקר.  לפנות   2:45 בשעה 

הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ט מנ”א
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  המקוה  אל  הלך   12:45 בשעה 
ל770 בשעה 1:30. בשעה 2:45 הלך אל 
אח”ז   7:30 בשעה  ל770  וחזר  האוהל 

מנחה. 

הלך   10:15 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 
לביתו.

ש”פ ראה, אדר”ח אלול
 .9:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל. 

ענינים:  דיבר  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
כעין  מאמר  אלול,  חודש  חודש,  ראש 
שיחה, רש”י י”ב-א וסיים הפארבריינגן 

בשעה 4:45 אח”ז היה מנחה.

מעריב. בשעה 9:30 הלך לביתו.
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ערש”ק, י”א תמוז
הלך   .1 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:40.

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:30 
הלך לביתו.

ש”פ חקת-בלק, י”ב תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

דיבר  קידוש,  עשה  התוועדות,  היה 
מס”נ  רש”י,  תמוז,  י”ב  מאמר,  ענינים: 
דבעל הגאולה וסיים בשעה 5:30 אח”ז 

היה מנחה.

מעריב כרגיל. בשעה 9:45 הלך לביתו.

ראשון, י”ג תמוז
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לביתו  הלך   6:10 בשעה  כרגיל.  מנחה 

וחזר ל770 בשעה 7:10. 

8:10 בערב עלה למעלה לדירת  בשעה 
רש”ל  עם  דיבר  אד”ש  כ”ק  הרבנית, 

להדפיס  צריכים  אשר  איתי  ודיבר 
כ"ק  לשיחות  הכוונה  ]כנראה  השיחות 
שנדפסו  רובם  אשר  מהוריי"צ  אדמו"ר 
אז היו רק על קופיר[ וגמר בשעה 8:40. 

בשעה 9:10 מעריב. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   9:30 בשעה 
י”ב תמוז, לימוד התורה, חינוך, ארה”ק 
בשעה 2:15 היה מאמר על קאפיטל צ’, 
רש”י פנחס, מגבית י”ב-י”ג תמוז, למה 
עם  הפרטיים  עניניהם  מדברים  אנשים 
כ”ק אד”ש באמצע ההתוועדות, רוסיא, 
ההתוועדות  וסיים  ניגונים  כמה  ניגנו 
הלך  בבוקר   4:45 בשעה   .4:30 בשעה 

לביתו.

שני, י”ד תמוז
 .1:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

 11:20 בשעה  יחידות,   8:25 בשעה 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 

4. בשעה 4:10 בבוקר הלך לביתו.

תשכ”ט



ימי הקיץ עם הרבי | מא     

שלישי, ט”ו תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10. בשעה 
11 הלך אל המקוה. בשעה 1:10 הלך אל 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 

9 אח”ז מנחה.

הלך   9:45 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

רביעי, ט”ז תמוז
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 12:30 הלך 
לביתו.

חמישי, י”ז תמוז – תענית
 .10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לנגן  צווה  סליחות,  לאמירת  נכנס 
 2:15 בשעה  מלכנו”.  ו”אבינו  “רחמנא” 
וגמר  מלכנו”  “אבינו  לנגן  צווה  מנחה 

בשעה 2:50.

בשעה 9:05 תפילת ערבית. בשעה 9:20 
הלך לביתו.

ערש”ק, י”ח תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 

7 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:20 
הלך לביתו.

ש”פ פנחס, י”ט תמוז
 .10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   3:30 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
מנחה   .7:30 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 

ומעריב כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון,  כ’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30 סדר 

היום כרגיל.

רביעי, כ”ג תמוז
בשעה 9:30 בערב היה מעריב אח”ז הר’ 
12 הלך  חדקוב היה בחדרו הק’. בשעה 

לביתו.

חמישי, כ”ד תמוז
 .10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6 בשעה  מנחה.  לתפילת  יצא  לא 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10. 

בשעה 8:20 יחידות, בשעה 9:50 הפסקה 
לתפילת ערבית וסיים יחידות בשעה 4. 

בשעה 4:15 בבוקר הלך לביתו.
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ערש”ק, כ”ה תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2. בשעה 

7:30 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:45 
הלך לביתו.

 ש”פ מטו”מ, כ”ו תמוז – מבה”ח
מנ”א

 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
כשסיים אמירת תהלים אמר קרבנות עד 
שגמר הש”ץ אמירת תהלים. התפילות 

היו כרגיל. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
כעין  מאמר  תמוז,  י”ב  מסעי,  מטות 
מתרכ”ט,  מאמר  על  מיוסד  שיחה 

שיחות  כמה  והיה  וחוקת  מטות  רש”י 
בקבוקי  שלוחים  לשני  נתן  זה,  על 
וסיים  ישראל  ארץ  על  שיחות  משקה, 
היה  אח”ז   5:30 בשעה  ההתוועדות 

מנחה והלך לביתו. 

 9:40 בשעה  מעריב.  היה   9:20 בשעה 
הלך לביתו.

ראשון, כ”ז תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:45. לא 
הלך   6:15 בשעה  מנחה.  לתפילת  יצא 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

 11:15 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 

4:15. בשעה 4:40 בבוקר הלך לביתו.
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שני, כ”ח תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1, קריה”ת 
לחדרו  נכנס  רח”ל  הק’.  חדרו  ליד  היה 
 6:20 בשעה  מנחה.   3:25 בשעה  הק’. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

שלישי, כ”ט תמוז
12. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
אל המקוה. בשעה 3:15 הלך אל האוהל 
 8:55 בשעה  ל770  וחזר  שבת  בגדי  עם 

אח”ז היה מנחה.

הלך   9:45 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

רביעי, ראש חודש מנחם אב
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת כרגיל. מנחה. הלך לביתו.

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 11:20 הלך 
לביתו.

ש”פ דברים, ד’ מנ”א
 בשעה 1:30 התוועדות, כ”ק אד”ש עשה 
קידוש. היה ג’ שיחות, מאמר ואח”ז עוד 

כמה שיחות וסיים בשעה 5:10.

שני, ו’ מנ”א
אחרי מעריב יצא כ”ק אד”ש ללוות את 
הר’  עם  לאה”ק  בדרכם  תורה  הספרי 

שלמה אהרן קאזארנאווסקי.

שלישי, ז’ מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לביתו  הלך   6:20 בשעה  כרגיל.  מנחה 

וחזר ל770 בשעה 7:20. 

הלך   12 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

רביעי, ח’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. בשעה 
 6 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   5:10

אח”ז היה מנחה. 

ל770  וחזר  לביתו  הלך   7:15 בשעה 
בשעה 8:10. בשעה 9:10 מעריב וסימן 
בידו הק’ למה לא כבו את הנרות. בשעה 

10:40 הלך לביתו.

חמישי, תשעה באב
 9:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
התפלל שחרית בחדרו הק’ ואח”ז נכנס 
רשימות  ולמד  למטה  שחרית  לתפילת 
קינות  אמירת  וסיים  איכה  מגילת  על 

בשעה 12:15. בשעה 3 מנחה. 
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לבנה  קידוש  אח”ז  מעריב   8:50 בשעה 
 9:30 בשעה  עליכם”.  “שלום  לי  ואמר 

הלך לביתו.

ערש”ק, י’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:45. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:50. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:20 
הלך לביתו. 

ש”פ ואתחנן, י”א מנ”א
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
רש”י,  תפילין,  נחמו,  ענינים:  דיבר 

אח”ז   4:30 בשעה  וסיים  לבנה  קידוש 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  היה 

בשעה 8:50.

מעריב כרגיל. בשעה 9:30 הלך לביתו.

ראשון, י”ב מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:10 בשעה  מנחה.   3:20 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10. 

 9:45 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 

1. בשעה 1:30 הלך לביתו.

שני, י”ג מנ”א
 .10:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20 בשעה 
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ל770 בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

שלישי, י”ד מנ”א
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:15 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 12:10 הלך 
לביתו.

רביעי, ט”ו מנ”א
12. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
אל המקוה. בשעה 1:30 הלך אל האוהל 
 8:35 בשעה  ל770  וחזר  שבת  בגדי  עם 

אח”ז מנחה. 

הלך   9:30 בשעה  מעריב.   9:10 בשעה 
לביתו.

חמישי, ט”ז מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10. בשעה 
3:25 מנחה, אחרי תפילת מנחה תלמידי 
אהלי תורה ניגנו “פרזות תשב ירושלים” 
כ”ק אד”ש עודד בידו הק’. בשעה 6 הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

 10:25 בשעה  יחידות,   8:25 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 
בוקר  לפנות   3:20 בשעה   .3:10 בשעה 

הלך לביתו.

ערש”ק, י”ז מנ”א
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך אל המקוה. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 7:30. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:15 
הלך לביתו.

ש”פ עקב, ח”י מנ”א
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
עקב, ואתחנן, מאמר כעין שיחה, רש”י 
הלך  מנחה.  אח”ז   4:10 בשעה  וסיים 

לביתו וחזר ל770 בשעה 8:30.

מעריב כרגיל. בשעה 9:40 הלך לביתו.

ראשון, י”ט מנ”א
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:10 בשעה  מנחה.   3:20 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7. 

בשעה 9:30 כ”ק אד”ש עבר לפני התיבה 
לתפילת ערבית עד השעה 9:45. בשעה 

1 הלך לביתו.
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שני, כ”ף מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9. בשעה 
התיבה  לפני  עבר  אד”ש  כ”ק   9:35
לתפילת שחרית, כשהגיע לבריך שמיה 
התחיל בעצמו לנגן “אנא עבדא דקדשא 
בשעה   .10:40 בערך  וגמר  הוא”  בריך 
וחזר  לביתו  הלך   6 בשעה  מנחה.   3:15

ל770 בשעה 6:45.

 9:05 בשעה  מעריב.   8:45 בשעה 
מס’  הדרן  ענינים:  דיבר  התוועדות, 
יצחק,  לוי  קרן  הילולא,  יום  זבחים, 
בשעה  וסיים  ופרצת  תורה,  של  ענינים 

12:45. בשעה 1 הלך לביתו.

שלישי, כ”א מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

מנחה כמו בכל יום.

ערש”ק, כ”ד מנ”א

 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
7 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 

 .7:35

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 9:45 
הלך לביתו.

מבה”ח  – מנ”א  כ”ה  ראה,   ש”פ 
אלול

 .8:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
חודש אלול, כ”ף אב, מאמר כעין שיחה, 
אח”ז   4:35 בשעה  וסיים  י”ג-א  רש”י 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה. 

.8:15

מעריב כרגיל. בשעה 9:20 הלך לביתו.

ראשון, כ”ו מנ”א
 .11:25 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:17 מנחה. בשעה 6 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:15. 

בשעה 8:20 יחידות, בשעה 12 הפסקה 
לתפילת ערבית.

]יום  ליחידות  נכנסתי   12:30 בשעה   
שלי,  הפ”נ  קרא  אד”ש  כ”ק  הולדת[ 
להוסיף  לתורה,  עלייה  פרקים:  ראשי 
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בלימוד התורה ונגלה ביום הולדת, קיום 
הענינים,  בכל  הצלחה  בהידור,  מצוות 
כתיבה  פרנסה,  בעניני  טוב  להסתדרות 
וחתימה טובה להיגדל הילדים עם זוגתי 
האבן  “זאלסט  בלימודם  והצלחה  תחי’ 
ויצאתי  זיי”  פון  נחת  חסידישע  אסאך 

מיחידות בשעה 12:55. 

 5:30 השעה  עד  המשיך  הערב  יחידות 
אח”ז  קריה”ת  היה   6 בשעה  בבוקר. 
הק’.  בחדרו  שחרית  תפילת  התפלל 

בשעה 7:10 הלך לביתו.

רביעי, כ”ט מנ”א
11. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

עם  להאוהל  הלך   2:45 בשעה  למקוה. 
בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 8:20 אח”ז 

מנחה.

מעריב. בשעה 9:20 הלך לביתו.

חמישי, א דר”ח אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת כרגיל. בשעה 11 יצא להלווייה 
של ר’ יוחנן גורדון. בשעה 3:20 מנחה. 
6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 

.7:10

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 10:15 הלך 
לביתו.
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ראשון, א’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היום לתפילת מנחה.  יצא  לא  קריה”ת. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15.

הפסקה   11:15 בשעה  יחידות,  ליל 
בבוקר   4:30 בשעה  ערבית.  לתפילת 

הלך לביתו.

שני, ב’ תמוז
 .2:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:20 מנחה. הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:20. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שלישי, ג’ תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  המקוה  אל  הלך   2 בשעה 
בגדי  עם  האוהל  אל  הלך   .2:45 בשעה 
אח”ז   8:55 בשעה  ל770  וחזר  שבת 

מנחה.

תפילת ערבית. בשעה 10 הלך לביתו.

רביעי, ד’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2. לא יצא 
וחזר ל770  לתפילת מנחה. הלך לביתו 

בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 1 הלך לביתו.

חמישי, ה’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 3:20 בשעה  המקוה.  אל  הלך  קריה”ת. 

מנחה. הלך לביתו וחזר ל770. 

 11:20 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
בבוקר   4:15 בשעה  למעריב.  הפסקה 

הלך לביתו.

ערש”ק, ו’ תמוז
הלך   .2 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

לביתו וחזר ל770. בשעה 8:10 מנחה.

הלך   10:15 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 
לביתו.

ש”פ חקת, ז’ תמוז
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תש”ל
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הלך   3:45 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30.

 9:45 בשעה  כרגיל.  היו  ומעריב  מנחה 
הלך לביתו.

ראשון, ח’ תמוז
לא   .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  לתפילת  יצא 

ל770 בשעה 7:15. 

לבנה  קידוש  היה  אח”ז  ערבית  תפילת 
ואמר לי “שלום עליכם”. בשעה 11:45 

הלך לביתו.

שני, ט’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:10 היה הראש ישיבה 
מנחה.  תפילת  היה  אח”ז  הק’  בחדרו 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10.

מעריב כרגיל. בשעה 10:45 הלך לביתו.

שלישי, י’ תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  כרגיל.  מנחה 

בשעה 7:10.

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

רביעי, י”א תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 11 הלך לביתו.

חמישי, י”ב תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
3:15 מנחה למטה עם  קריה”ת. בשעה 
התלמידים של אהלי תורה ואח”ז צווה 
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לנגן. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. 

כמו  והיה  הרבנית  לדירת  למעלה  עלה 
בכל שנה. תפילת ערבית.

ענינים:  דיבר  התוועדות,   9:30 בשעה   
וסיים  מאמר  יהודי,  מיהו  תמוז,  י”ב 

בשעה 2:40 אח”ז הלך לביתו.

היום נולד לנו בן זכר למזל טוב.

ערש”ק, י”ג תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
השעה  עד  יחידות  היה   3:15 בשעה 

7:40. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8.

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 11:15 
הלך לביתו.

ש”פ בלק, י”ד תמוז
 .9 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש,  עשה  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
י”ב  מהתוועדות  המשך  ענינים:  דיבר 
תמוז, מאמר וסיים הפארבריינגן בשעה 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  התפללו   .5

ל770 בשעה 9.

מעריב כרגיל. בשעה 9:30 הלך לביתו.

ראשון, ט”ו תמוז
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אל  הלך   2:45 בשעה  המקוה.  אל  הלך 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 

8:45 אח”ז תפילת מנחה. 

הלך   9:45 בשעה  מעריב.   9:20 בשעה 
לביתו.

שני, ט”ז תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
רגיל.  כיום  היה  היום  סדר  קריה”ת. 

בשעה 11:30 הלך לביתו עם הרבנית.

שלישי, שבעה עשר בתמוז
10. נכנס  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
“רחמנא”  לנגן  צווה  סליחות,  לאמירת 
ו”אבינו מלכנו”. בשעה 2:15 מנחה צווה 

לנגן “אבינו מלכנו”. 

הלך   9:30 בשעה  הצום.  בצאת  מעריב 
לביתו.

רביעי, ח”י תמוז
 כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1.  מנחה 
כרגיל. ר’ בנציון שניאורסאהן היה אצל 
לו  ללוות  ויצא  הק’  בחדרו  אד”ש  כ”ק 
אל הדלת כאשר נסע. בשעה 6:30 הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15.
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הלך   11:55 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

חמישי, י”ט תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  מנחה.   3:15 בשעה  קריה”ת. 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15

 .7:15

מעריב כרגיל. בשעה 11 הלך לביתו.

ערש”ק, כ’ תמוז
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

הלך לביתו וחזר ל770. 

 10 בשעה  כרגיל.  שבת  וקבלת  מנחה 
הלך לביתו.

ש”פ פנחס, כ”א תמוז
 .9 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   3:30 בשעה  כרגיל.  התפילות 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30. 

בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  תפילת 
9:45 הלך לביתו.

ראשון, כ”ב תמוז
 .10:25 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

מנחה. הלך לביתו וחזר ל770. 

 11:15 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 
בשעה 4. בשעה 4:40 בערך הלך לביתו.

שני, כ”ג תמוז
 ,11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 3:15 בשעה  הק’.  חדרו  ליד  קריה”ת 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה. 

 .7:15

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שלישי, כ”ד תמוז
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה. 

 .7:15

מעריב כרגיל. בשעה 11:45 הלך לביתו.

רביעי, כ”ה תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

חמישי, כ”ו תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת. מנחה. 
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בשעה 8:20 בערב יחידות, בשעה 11:45 
הפסקה למעריב וסיים יחידות בשעה 6 

בבוקר. בשעה 6:20 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ז תמוז
הלך   .2 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

לביתו וחזר ל770.

8:10 מנחה. קבלת שבת כרגיל.  בשעה 
בשעה 10:15 הלך לביתו.

ש”פ מטו”מ, כ”ח תמוז
 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
כרגיל,  היו  והתפילות  תהלים  אמירת 

צווה לנגן “הוא אלוקינו”. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
שיחה,  כעין  מאמר  אב,  מנחם  חודש 
מיהו  הארץ,  שלימות  ל”ד-ב,  רש”י 
יהודי וסיים בשעה 4:50 אח”ז התפללו 
וחזר  לביתו  הלך   5:30 בשעה  מנחה. 

ל770 בשעה 8:20.

מעריב כרגיל. בשעה 9:40 הלך לביתו.

ראשון, כ”ט תמוז
 .11:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  המקוה.  אל  הלך   12:15 בשעה 
2:30 הלך אל האוהל עם בגדי שבת וחזר 

ל770 בשעה 8:45 אח”ז תפילת מנחה.

הלך   9:45 בשעה  מעריב.   9:15 בשעה 
לביתו.

שני, ר”ח מנחם אב
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 6 בשעה  מנחה.   3:25 בשעה  קריה”ת. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

מעריב. בשעה 11:15 הלך לביתו.

שלישי, ב’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
בחדרו  היה  ננס  לייזער  ר’  מנחה.   3:25
הק’. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:20. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:20 הלך לביתו.

רביעי, ג’ מנ”א
 .1:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לא יצא למנחה. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 7:15. 

הלך   11:30 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

חמישי, ד’ מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בחדרו  היה  מינדל  ר”נ  מנחה.  קריה”ת. 
הק’. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10.
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מעריב. בשעה 11:40 הלך לביתו.

ערש”ק, ה’ מנ”א
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אל  הלך   2:15 בשעה  המקוה.  אל  הלך 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 

 .7:40

כרגיל.  שבת  קבלת  מנחה.   8 בשעה 
בשעה 10:30 הלך לביתו.

ש”פ דברים, ו’ מנ”א – חזון
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
מנ”א,  חודש  חזון,  שבת  ענינים:  דיבר 
צדקה,  א-י,   רש”י  שיחה,  כעין  מאמר 
לנצל את השעות של תשעה באב, מיה 
5 אח”ז  יהודי וסיים ההתוועדות בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה. 

.8:30

מעריב. בשעה 9:30 הלך לביתו.

ראשון, ז’ מנ”א
צווה   .1 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
של  מהתוועדות  השיחות  להדפיס 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  שבת. 

בשעה 7:10. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שני, ח’ מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ואח”ז התפלל תפילת שחרית  קריה”ת 
בחדרו הק’. עבד על השיחות של שבת. 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   5:30 בשעה 
לביתו  הלך   7 בשעה  מנחה.   .6 בשעה 

ברגל וחזר ל770 בשעה 7:55.

למטה.  בביהמ”ד  מעריב   8:55 בשעה 
בשעה 9:30 הלך לביתו.

שלישי, תשעה באב
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9. בשעה 
10 נכנס לתפילת שחרית ולמד רשימות 
כמו  קינות  ואמירת  קריה”ת  איכה,  על 
בשעה   .12:20 בשעה  וגמר  שנה  בכל 
בטו”ת  מעוטר  מנחה  לתפילת  נכנס   3

וגמר בשעה 3:45. 

בשעה 8:25 מעריב. קידוש לבנה ואמר 
לי “שלום עליכם”. ביציאתו לביתו אמר 
לאלו ששרו “ניגון טוב אלא לחכות עד 

אחר חצות יום” בשעה 9 הלך לביתו.

רביעי, י’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. מנחה 



נד | ימי הקיץ עם הרבי

בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  כרגיל. 
7:10. מעריב כרגיל. בשעה 11:10 הלך 

לביתו.

חמישי, י”א מנ”א
  ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ר’  היה   2:30 בשעה  כרגיל.  קריה”ת 
השעה  עד  הק’  בחדרו  סופר  אברהם 
הלך   6 בשעה  מנחה.  תפילת   .4:20

לביתו וחזר ל770 בשעה 7.

 10:30 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 

1:15. בשעה 1:30 הלך לביתו.

ערש”ק, י”ב מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק   
ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:30 בשעה 

בשעה 7:30. מנחה.

הלך   10:30 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 
לביתו.

ש”פ ואתחנן, י”ג מנ”א – נחמו
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  היו  התפילות 
אלוקינו”. בשעה 3:30 הלך לביתו וחזר 
ל770 בשעה 6:45. מנחה. מעריב בשעה 

9:45 הלך לביתו.

ראשון, י”ד מנ”א
 .1:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20 בשעה 

ל770 בשעה  7:15. 

 10:20 בשעה  יחידות,   8:15 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 

בשעה 1. בשעה 1:30 הלך לביתו.

שני, ט”ו מנ”א
 ,12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת ליד חדרו הק’. הלך אל המקוה. 
בגדי  עם  האוהל  אל  הלך   3:20 בשעה 

שבת וחזר ל770 בשעה 8:20. מנחה. 

הלך   9:30 בשעה  מעריב.   9 בשעה 
לביתו.

שלישי, ט”ז מנ”א
9:30 בערב היה תפילת ערבית.  בשעה 

בשעה 11:30 הלך לביתו.

רביעי, י”ז מנ”א
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:30 בשעה 

ל770 בשעה 7:10. 

בשעה 8:30 היה רבא”ג בחדרו הק’ עד 
השעה 9:50. תפילת ערבית ואח”ז היה 
הלך   11:30 בשעה  הק’.  בחדרו  הרש”ג 

לביתו.
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חמישי, י”ח מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. רח”ל היה בחדרו הק’. בשעה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20

בשעה 7:10. 

 11:20 בשעה  יחידות,   8:30 בשעה 
בשעה  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 

5. בשעה 5:20 בבוקר הלך לביתו.

ערש”ק, י”ט מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2. בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:35

7:20. מנחה.

נכנס לביהמ”ד  8:25 כ”ק אד”ש  בשעה 
לפני  ערבית  תפילת  והתפלל  למטה 

התיבה. בשעה 10:30 הלך לביתו.

ש”פ עקב,  כ”ף מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9:45. כ”ק 
התיבה  לפני  התפילות  התפלל  אד”ש 

צווה לנגן “הוא אלוקינו”.

ספר  הביא  התוועדות,   1:30 בשעה 
מאמר,  ענינים:  דיבר  יצחק,  לוי  לקוטי 
הארץ,  שלימות  לוי”צ,  לקוטי  רש”י, 

מיהו יהודי וסיים בשעה 6.  

פעם  לתורה  עלה  מנחה  תפילת  בעת 
וחזר ל770 בשעה  לביתו  היום. הלך  ב’ 
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.8:15

מעריב כרגיל. בשעה 9:30 הלך לביתו.

ראשון, כ”א מנ”א
12. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
 .1:30 בשעה  ל770  וחזר  המקוה  אל 
בגדי  עם  האוהל  אל  הלך   2:20 בשעה 
אח”ז   8:05 בשעה  ל770  וחזר  שבת 

התפללו מנחה.

מעריב. בשעה 9 הלך לביתו.

שני, כ”ב מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הק’  בחדרו  היה  א’  מנחה.  קריה”ת. 

היום.

רביעי, כ”ד מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20 בשעה 

ל770 בשעה 7.

הלך   11 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

חמישי, כ”ה מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:35 מנחה. הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:10.

 11:15 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 

4:30. בשעה 4:45 בבוקר הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ו מנ”א
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וקבלת  מנחה  הק’.  בחדרו  היה  רש”ג 

שבת כרגיל. בשעה 10:30 הלך לביתו.

מבה”ח  – מנ”א  כ”ז  ראה,   ש”פ 
אלול

 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
כרגיל,  היו  והתפילות  תהלים  אמירת 

צווה לנגן “הוא אלוקינו”.

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
רש”י,  שיחה,  כעין  מאמר  אלול,  חודש 
מיהו  הארץ,  שלימות  לוי”צ,  לקוטי 
להתוועדות  מקשיבים  לא  למה  יהודי, 
הלך  מנחה.  אח”ז   6:20 בשעה  וסיים 

לביתו וחזר ל770 בשעה 8:10.

מעריב. בשעה 9:10 הלך לביתו.

ראשון, כ”ח מנ”א
ר’   .1:30 הגיע ל770 בשעה  כ”ק אד”ש 
בשעה  הק’.  בחדרו  היה  סופר  אברהם 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:30

בשעה 7:10.



ימי הקיץ עם הרבי | נז     

 11:40 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
אד”ש  לכ”ק  נתתי  ליחידות  נכנסתי 
את  וקרא  הצעטיל  ואח”ז  מכתבים 
אם  ושאל  בהמכתבים  ועיין  הצעטיל 
בש”ק,  לתורה  עלייה  מגליצנשטיין,  זה 
ברכה  נתן  התורה,  בלימוד  להוסיף 
שיהיה שנה טובה, ליגדל הילדים הרבה 
טובה,  וחתימה  כתיבה  מהם,  נחת 
בשו”ט מהורי שיחיו, הייתי שם ללערך 

חמש דקות. 

בשעה  יחידות  וסיים  ערבית  תפילת 
3:45. בשעה 4:30 בבוקר הלך לביתו.

שני, כ”ט מנ”א
 ,12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  למקוה  הלך  חדרו.  ליד  קריה”ת 
בערך   3:15 בשעה   .2:45 בשעה  ל770 
הלך אל האוהל וחזר ל770 בשעה 8:15 

אח”ז היה מנחה. 

מעריב. בשעה 9 הלך לביתו.

שלישי, ל’ מנ”א – אדר”ח
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת.
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חמישי, א’ תמוז בדר”ח
 ,2:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת בהזאל. לא יצא לתפילת מנחה. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30.

 10:30 בשעה  יחידות,   8:15 בשעה 
בשעה.  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 

בשעה 1:30 הלך לביתו.

ערש”ק, ב’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:45.

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:30 
הלך לביתו.

ש”פ קרח, ג’ תמוז
  .9:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  התפילות 

אלוקינו”.

התוועדות, עשה קידוש, דיבר ענינים: ג’ 
לקוטי  רש”י,  שיחה,  כעין  מאמר  תמוז, 
 4:40 בשעה  וסיים  יהודי  מיהו  לוי”צ, 

אח”ז תפילת מנחה.

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 9. מעריב 
כרגיל. בשעה 10:15 בערך הלך לביתו.

ראשון, ד’ תמוז
 .1:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת 

בשעה 7:10.

 12:15 בשעה  יחידות,   8:15 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 
בוקר  לפנות   3:45 בשעה   .3:30 בשעה 

הלך לביתו.

שני, ה’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 11 הלך אל המקוה וחזר 
ל770 בשעה 11:45. בשעה 3:20 מנחה. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:45.

 12:15 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
הלך לביתו.

שלישי, ו’ תמוז
לא   .12 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לביתו  הלך  מנחה.  לתפילת  היום  יצא 

תשל”א
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וחזר ל770 בשעה 7:50. 

בשעה  יום.  בכל  כמו  ערבית  תפילת 
11:45 הלך לבית.

רביעי, ז’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25

בשעה 7:20.

מעריב כרגיל. בשעה 11 הלך לביתו.

חמישי, ח’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 2:45 היה א’ בחדרו הק’ 
תפילת  ישיבה.  הראש  שם  היה  אח”ז 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה. 

.7:40

מעריב. בשעה 12 הלך לביתו.

ערש”ק, ט ‘תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30.

8:15 מנחה. קבלת שבת כרגיל.  בשעה 
בשעה 10:15 הלך לביתו.

ש”פ חקת, י’ תמוז

 .9 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   3:30 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7.

בשעה 7:45 מנחה. מעריב כרגיל אח”ז 
קידוש לבנה וכ”ק אד”ש אמר לי “שלום 

עליכם”. בשעה 9:50 הלך לביתו.

ראשון, י”א תמוז
 .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770.

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 11:30 הלך 
לביתו.

שני, י”ב תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. לא הלך היום להאוהל. בשעה 
עם  אד”ש  כ”ק  דיבר  אח”ז  מנחה   3:15
אבי שי’. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 

6:50. בשעה 9:10 מעריב.

ענינים:  דיבר  התוועדות,   9:30 בשעה   
י”ב תמוז תש”א, מיהו יהודי, בעת הניגון 
מגבית  מאמר,  מקומו,  על  ורקד  עמד 
וסיים  ניגונים  לנגן כמה  צווה  י”ב תמוז, 
 3:20 בשעה   .2:50 בשעה  ההתוועדות 

לפנות בוקר הלך לביתו.
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שלישי, י”ג תמוז
 .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7:15.

בשעה 8:15 יחידות, בשעה 11:10 בערך 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 
3. בשעה 3:15 לפנות בוקר הלך לביתו.

רביעי, י”ד תמוז
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וואלף  אפרים  הר’  מנחה.   3:15 בשעה 
היה בחדרו הק’. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 7:30.

 11:45 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
הלך לביתו.

חמישי, ט”ו תמוז
 ,10:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 3:15 בשעה  המקוה.  אל  הלך  קריה”ת. 
וחזר  שבת  בגדי  עם  האוהל  אל  הלך 
9. מנחה כרגיל אח”ז היה  ל770 בשעה 
לו  וצווה  הק’  בחדרו  ראסקין  דוד  הר’ 
שיעשו התוועדות בכל מקום בשבת זו.

הלך   10 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

ערש”ק, ט”ז תמוז
 .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:50. כ”ק 
אד”ש שאל אותי מה מצבו של אבי שי’. 

כרגיל.  שבת  וקבלת  מנחה  תפילת 
בשעה 10 הלך לביתו.
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 ש”פ בלק, י”ז תמוז
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  היו  התפילות 

אלוקינו”.

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
דיבר ענינים: שבעה עשר בתמוז, המשך 
כעין  מאמר  תמוז,  י”ב-י”ג  מהתוועדות 
לוי”צ,  לקוטי  כ”ג-כ”ד,  רש”י  שיחה, 
בשעה  הפארבריינגן  וסיים  יהודי  מיהו 
6 אח”ז תפילת מנחה. הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 8:15.

הלך   10 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

ראשון, ח”י תמוז – תענית נדחה
10. נכנס  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
“רחמנא”  לנגן  צווה  סליחות,  לאמרית 

ו”אבינו מלכנו”. בשעה 2 מנחה. 

בשעה 9 מעריב אח”ז הלך לביתו.

שני, י”ט תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
דיברתי עם כ”ק אד”ש אודות מצבו של 

אבי שי. קריה”ת. 

תפילת מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 
11 הלך לביתו.

שלישי, כ’ תמוז
 .10:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת 

בשעה 7:15.

הלך   11:30 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

רביעי, כ”א תמוז
 .1:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7:30.

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 11:15 הלך 
לביתו.

חמישי, כ”ב תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. מנחה כרגיל. הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:15.

 11:30 בשעה  יחידות,   8:15 בשעה 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 
הלך  בוקר  לפנות   3:45 בשעה   .3:15

לביתו.

ערש”ק, כ”ג תמוז
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

בשעה 7:45 חזר ל770 מביתו.
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מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:15 
הלך לביתו.

 ש”פ פנחס, כ”ד תמוז -  מבה”ח
מנ”א

 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל.

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
פ’  המצריים,  בין  שבת  ענינים:  דיבר 
פנחס, מאמר כעין שיחה, רש”י, לקוטי 
 5:25 בשעה  וסיים  יהודי  מיהו  לוי”צ, 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  אח”ז 

בשעה  9:05.

מעריב. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, כ”ה תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7:20.

 10:05 בשעה  יחידות,   8:10 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 
הלך  בבוקר   5:15 בשעה   .5 בשעה 

לביתו.

שני, כ”ו תמוז
 ,12:55 בשעה   ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 3:20 בשעה  הק’.  חדרו  ליד  קריה”ת 

וחזר  לביתו  הלך   6:45 בשעה  מנחה. 
ל770 בשעה 7:40.

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שלישי, כ”ז תמוז
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בביהמ”ד  מנחה  תפילת   3:15 בשעה 
אח”ז  תורה  אהלי  תלמידי  עם  למטה 
צווה לנגן. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 

.7:15

הלך   11:45 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

רביעי, כ”ח תמוז
 .1:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:20.

תפילת ערבית. בשעה 12 הלך לביתו.

חמישי, כ”ט תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת ליד חדרו הק’. הלך אל המקוה. 
הלך אל האוהל וחזר ל770 בשעה 8:55 

אח”ז תפילת מנחה. 

בשעה 9:40 מעריב. בשעה 10:15 הלך 
לביתו.



ימי הקיץ עם הרבי | סג     

ערש”ק, ר”ח מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 

.7:50

כרגיל.  שבת  וקבלת  מנחה  תפילת 
בשעה 10:15 הלך לביתו.

ש”פ מטו”מ, ב’ מנ”א
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
התפילות כרגיל. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 7:40.

בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  תפילת 
10:15 הלך לביתו.

ראשון, ג’ מנ”א 
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. תפילת 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה. 

.7:15

בשעה 9:30 מעריב. בשעה 11:45 הלך 
לביתו.

שני, ד’ מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. תפילת מנחה. הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:15.

הלך   12:15 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

שלישי, ה’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. לא יצא 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  למנחה. 

 .7:15

הלך   11:30 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

רביעי, ו’ מנ”א
1. מנחה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  כרגיל. 

.7:15

הלך   11:20 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

חמישי, ז’ מנ”א
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך   6:15 בשעה  קריה”ת. 

ל770 בשעה 7:15.

הלך   12 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

ערש”ק, ח’ מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 10:15 
הלך לביתו.
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ש”פ דברים, ט’ מנ”א – חזון
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
לוי”צ,  לקוטי  מאמר,  ענינים:  דיבר 
רש”י וסיים בשעה 3:45. תפילת מנחה 
של  ס”ת  ספר  עם  למטה  בביהמ”ד 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  משיח. 

.8:20

בשעה 9 נכנס לתפילת ערבית עם נעליי 
בד. הגשתי נר עבור “בורא מאור האש” 
בכל  כמו  איכה  אמירת  אד”ש.  לכ”ק 

שנה. בשעה 10:15 הלך לביתו.

ראשון, י’ מנ”א – תענית נדחה
 .9:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הק’.  בחדרו  שחרית  תפילת  התפלל 
ולמד  שחרית  לתפילת  נכנס   10 בשעה 
מאמר, קריה”ת ואמירת קינות כמו בכל 

שנה וגמר בשעה 12:20. 

מנחה  לתפילת  נכנס   3:15 בשעה 
של  בס”ת  קריה”ת  למטה,  בביהמ”ד 
אמירת  בשעת  הכתר.  עם  משיח 
וגמר  קצת  בכה  אד”ש  כ”ק  ההפטורה 

תפילת מנחה בשעה 4. 

הלך   9 בשעה  מעריב.   8:40 בשעה 
לביתו.

שני, י”א מנ”א
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:15 מנחה. הר’ יצחק 
גראנער היה בחדרו הק’, כ”ק אד”ש נתן 
לו 260$ לארגן התוועדות. אמר לו ליתן 
אשר  אמר  אד”ש  כ”ק  לכמה.  צדקה 
חפץ ללוות לו לשדה התעופה אבל אינו 
יכול. אמר שיסדרו כל הענינים לנסיעת 

הנ”ל. צווה לא’ לנגן ביציאתו. 

כ”ק אד”ש הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 
 11:15 בשעה  ערבית.  תפילת    .7:15

הלך לביתו.

שלישי, י”ב מנ”א
 כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30. לא 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  לתפילת  יצא 

ל770 בשעה 7:20.

תפילת ערבית. בשעה 12 הלך לביתו.

רביעי, י”ג מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:45 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:35.
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תפילת ערבית. עבד על המאמר משבת 
חזון. בשעה 12:30 הלך לביתו.

חמישי, י”ד מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. תפילת מנחה. הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:15.

לתפילת  הפסקה  יחידות,   8:20 בשעה 
 .2:30 בשעה  יחידות  וסיים  ערבית 

בשעה 2:45 הלך לביתו.

ערש”ק, ט”ו מנ”א
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אל  הלך   2:30 בשעה  המקוה.  אל  הלך 
וחזר  אור  ותורה  בגדי שבת  האוהל עם 

ל770 בשעה 7:30.

7:55 מנחה. קבלת שבת כרגיל.  בשעה 
בשעה 10:15 הלך לביתו.

ש”פ ואתחנן, ט”ז מנ”א - נחמו
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   3:30 בשעה  כרגיל.  התפילות 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7.

 בשעה 7:15 מנחה. בשעה 9:10 מעריב. 
בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, י”ז מנ”א
 .1:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת 

בשעה 7.

 11:15 בשעה  יחידות,   8:10 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 
תפילת  התפלל  בבוקר.   5:30 בשעה 
בשעה  קריה”ת.  הק’.  בחדרו  שחרית 

7:30 הלך לביתו.

שני, ח”י מנ”א
 .2:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:30 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30.

הלך   11:30 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

שלישי, י”ט מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת 

בשעה 7:15.

בשעה 9:30 התפלל מעריב לפני התיבה 
 .9:45 בשעה  וגמר  למטה  בביהמ”ד 

בשעה 11:30 הלך לביתו.
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רביעי, כ”ף מנ”א
 .9:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
שחרית  לתפילת  נכנס   9:30 בשעה 
התפלל לפני התיבה. בשעה 3:20 מנחה 
בביהמ”ד למטה. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 7:15. בשעה 9 מעריב.

בשעה 9:30 התוועדות נכנס להתוועדות 
עם בגדי שבת דיבר ענינים: מס’ תענית, 
ארבעים  יהודי,  מיהו  חגיגה,  מס’  סיום 
יום קודם ראש השנה, מגבית קרן לוי”צ 
בשעה   .1:45 בשעה  ההתוועדות  וסיים 

2:15 הלך לביתו.

חמישי, כ”א מנ”א
 ,12:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 2:30 בשעה  המקוה.  אל  הלך  קריה”ת. 
וחזר  שבת  בגדי  עם  האוהל  אל  הלך 

ל770 בשעה 8:35 אח”ז מנחה.

תפילת ערבית. בשעה 9:15 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ב מנ”א
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הק’.  בחדרו  היה  מינדל  ר”נ   2 בשעה 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30.

 10 בשעה  כרגיל.  שבת  וקבלת  מנחה 
הלך לביתו.

כ”ג מנ”א – מבה”ח  ש”פ עקב,  
אלול

כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 8. בשעה 
היו  התפילות  תהלים.  אמירת   8:30

כרגיל. 

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
כעין  מאמר  אלול,  חודש  ענינים:  דיבר 
המשך  לוי”צ,  לקוטי  עקב,  פ’  שיחה, 
וסיים  יהודי  כ”ף אב, מיהו  מהתוועדות 

בשעה 5:10 אח”ז מנחה.  

 .5:40 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 
מעריב כרגיל. בשעה 9:30 הלך לביתו.

ראשון, כ”ד מנ”א
 .2:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:10. 

בשעה 8:10 יחידות, בשעה 12 הפסקה 
לתפילת ערבית.

ראשי  ליחידות.  נכנסתי   1:55 בשעה 
שי’  אבי  של  במצבו  התעניין  פרקים: 
בש”ק  כמ”פ  ושאל  מרגיש  הוא  איך 
הולך לבהיכנ”ס שלו אם רק פעם א’ או 
פעמיים. שאל אם הכתבים והמכתבים 
הולדת  ביום  מאה”ק.  הם  שהבאתי 
פעמים. ב’  צדקה  ולתת  לתורה  לעלות 
נתן  עצמו.  הולדת  ביום  התורה  לימוד 
וזוגתי לנחת, פרנסה, שנה  ברכה עבורי 
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טובה. למסור ד”ש להורי שיחיו ויצאתי 
מיחידות בשעה 2:02. 

בשעה 6:10 בבוקר סיים יחידות. בשעה 
בחדרו  שחרית  התפלל  קריה”ת.   6:25

הק’. בשעה 7:45 הלך לביתו.

שני, כ”ה מנ”א
 .3:12 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:15 נכנס לתפילת מנחה. בשעה 
6:30 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:20. 

בשעה 8:10 רבא”ג היה בחדרו הק’ עד 
בשעה  ערבית.  תפילת   .9:35 השעה 

11:15 הלך לביתו.

שלישי, כ”ו מנ”א
 .1:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7. 

הלך   12 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

רביעי, כ”ז מנ”א
 .2:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:40 בשעה  מנחה.   3:20 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15.

כ”ץ  יענקל  ר’  דיבר עם  תפילת ערבית. 
]בטלפון[. בשעה 12:45 הלך לביתו.

חמישי, כ”ח מנ”א
 ,12:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת ליד חדרו הק’.בשעה 2 הלך אל 
עם  האוהל  אל  הלך   4 בשעה  המקוה. 
בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 8:20 אח”ז 

מנחה.

בשעה 9 מעריב. רבא”ג היה בחדרו הק’. 
בשעה 9:30 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ט מנ”א
 .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  המקוה  אל  הלך   12:50 בשעה 
ל770 בשעה 1:30. בשעה 1:45 הלך אל 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 

7:25 אח”ז מנחה.

הלך   10 בשעה  כרגיל.  שבת  קבלת 
לביתו.

ש”פ ראה, ל’ מנ”א – אדר”ח
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל.

קידוש,  עשה  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
דיבר ענינים: פ’ ראה, מאמר כעין שיחה, 
יהודי  מיהו  לוי”צ,  לקוטי  י”ג-ה’,  רש”י 

וסיים הפארבריינגן בשעה 6:10. 

ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת 
בשעה  ערבית.  תפילת   .8:20 בשעה 

9:15 הלך לביתו.
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שלישי, א’ תמוז – בדר”ח
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 6 3:35 מנחה. בשעה   קריה”ת. בשעה 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:20. 

מעריב. בשעה 11:40 הלך לביתו.

רביעי, ב’ תמוז
 .12:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:30 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

מעריב. בשעה 12 הלך לביתו.

חמישי, ג’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  המקוה  אל  הלך  קריה”ת. 
אל  הלך   1:50 בשעה   .11:15 בשעה 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 

.9:05

 9:50 בשעה  ומעריב.  מנחה  התפללו 
הלך לביתו.

ערש”ק, ד’ תמוז
 .11:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8.

בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה 
10:45 הלך לביתו.

ש”פ קרח, ה’ תמוז
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   3:10 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30. 

ערבית  תפילת  מנחה.   7:45 בשעה 
כרגיל. בשעה 10:15 הלך לביתו.

ראשון, ו’ תמוז
11. עבד  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
הלך  מנחה.   3:15 בשעה  מכתבים.  על 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:20. 

מעריב כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

שני, ז’ תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תשל”ב
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בשעה  כרגיל.  מנחה  תפילת  קריה”ת. 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:10

.7:20

מעריב. בשעה 11:45 הלך לביתו.

שלישי, ח’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25

בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:50 הלך לביתו.

רביעי, ט’ תמוז
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25

בשעה 7:20. נכנס הספר לחדרו הק’.

10:20 היה  9:30 מעריב. בשעה  בשעה 
עד  הק’  בחדרו  עלבערג  שמחה  הרב 

השעה 1. בשעה 1:45 הלך לביתו. 

חמישי, י’ תמוז
 ,12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת ליד חדרו הק’. הלך אל המקוה. 
בגדי  עם  האוהל  אל  הלך   2:50 בשעה 
אח”ז   8:55 בשעה  ל770  וחזר  שבת 

מנחה.

הלך   10 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

ערש”ק, י”א תמוז
 .11:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8. 

כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה  תפילת 
בשעה 10:45 הלך לביתו.

ש”פ חקת בלק, י”ב תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש,  עשה  פארבריינגן,   1:30 בשעה 
כעין  מאמר  תמוז,  י”ב  ענינים:  דיבר 
שיחה, רש”י, לקוטי לוי”צ, דיבר הרבה 
הפארבריינגן  וסיים  יהודי  מיהו  על 
הלך  מנחה.  תפילת  אח”ז   5:10 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 9.

מעריב כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, י”ג תמוז
לא   .11 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 3:30 בשעה  האוהל.  אל  היום  הלך 
6 הלך לביתו וחזר ל770  מנחה. בשעה 

בשעה 7:10. 

בשעה 9:12 מעריב, בלי בגדי שבת. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   9:30 בשעה 
יהודי,  מיהו  מגבית,  תמוז,  י”ב  מכתב 
נפשי,  לך  צמאה  ניגון  רוסיא,  חינוך, 
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נשי חב”ד, צווה לנגן כמה ניגונים וסיים 
בשעה 3. בשעה 3:15 לפנות בוקר הלך 

לביתו.

שני, י”ד תמוז
 ,10:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היה  א’  מנחה.   3:15 בשעה  קריה”ת. 
לביתו  הלך   6:15 בשעה  הק’.  בחדרו 

וחזר ל770 בשעה 7:10. 

 12:45 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 
בשעה. בשעה 6:15 בבוקר הלך לביתו.

שלישי, ט”ו תמוז
12. הלך  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
האוהל  אל  הלך   2 בשעה  המקוה.  אל 

 9:10 בשעה  ל770  וחזר  שבת  בגדי  עם 
אח”ז התפלל תפילת מנחה עדיין לבוש 

בבגדי שבת.

נתן להחתן צבי מאראזאוו סידור ותניא. 
אנ”ש מלוס אנגלס היו בחדרו הק’ ונתנו 
לכ”ק אד”ש מפתח לבנין החדש. תפילת 

ערבית. בשעה 10:15 הלך לביתו.

רביעי, ט”ז תמוז
 .11:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

מעריב. בשעה 11:50 הלך לביתו.

חמישי, שבעה עשר בתמוז
10. נכנס  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
“רחמנא”  לנגן  צווה  סליחות,  לאמירת 
מנחה   2:30 בשעה  מלכנו”.  ו”אבינו 
פעמים  ג’  לנגן  צווה  למטה,  בביהמ”ד 

“אבינו מלכנו”.

הלך   9:30 בשעה  מעריב.   9:10 בשעה 
לביתו.

ערש”ק, ח”י תמוז
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הכין מברק לגן ישראל. הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:45. 
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מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 9:45 
הלך לביתו.

ש”פ פנחס, י”ט תמוז
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“הוא  לנגן  צווה  כרגיל,  היו  התפילות 

אלוקינו”. 

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
מאמר,  תמוז,  י”ט  ענינים:  דיבר 
וסיים  יהודי  מיהו  לוי”צ,  לקוטי  רש”י, 
ההתוועדות בשעה 6:30. תפילת מנחה. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 9.

מעריב כרגיל. בשעה 10:20 הלך לביתו.

ראשון, כ’ תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
6 הלך לביתו וחזר  מנחה כרגיל. בשעה 

ל770 בשעה 7:10. 

 12:20 בשעה  יחידות,   8:15 בשעה 
יחידות  וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה 
קריה”ת.   5:45 בשעה   .5:35 בשעה 

בשעה 6:20 בבוקר הלך לביתו.

שני, כ”א תמוז
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

מעריב. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שלישי, כ”ב תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:20 מנחה. בשעה 6 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:15. 

הלך   11:40 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

רביעי, כ”ג תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:20. 

הלך   11:50 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

חמישי, כ”ד תמוז
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:25 מנחה. הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:15. 

 12:20 בשעה  יחידות,    8:20 בשעה 
הפסקה למעריב אח”ז המשיך יחידות. 

בשעה 4:10 בבוקר הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ה תמוז
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

מנחה וקבלת שבת כרגיל.
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בשעה 10 בערב הלך לביתו.

 ש”פ מטו”מ, כ”ו תמוז – מבה”ח
מנ”א

 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל.

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
כעין  מאמר  מסעי,  מטות  ענינים:  דיבר 
 5:25 בשעה  וסיים  יהודי  מיהו  שיחה, 

אח”ז תפילת מנחה.

אחרי תפילת ערבית כ”ק אד”ש נתן לי 
ברכה עבור נסיעה טובה לאה”ק. בשעה 

9:05 הלך כ”ק אד”ש לביתו.

ראשון, כ”ז תמוז
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תפילת מנחה כרגיל.

שלישי, כ”ט תמוז
וחזר  היום  האוהל  אל  הלך  אד”ש  כ”ק 
בחדרו  והיה  בערב   9:50 בשעה  ל770 

הק’ עד השעה 10:50.

רביעי, ר”ח מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9. במשך 

היום דיבר כמ”פ בטלפון עם ארה”ק.

חמישי, ה’ מנ”א

 כ”ק אד”ש הלך אל האוהל וחזר ל770 
בשעה 9:20.

חמישי, תשעה באב
כ”ק אד”ש אמר שיתן ב’ דולרים לכ”א 

שילך וידבר בענין מיהו יהודי.

רביעי, ט”ו מנ”א
כ”ק אד”ש נסע להאוהל.

שני, כ”ף מנ”א
דיבר  התוועדות,  בערב   9:20 בשעה   
לוי”צ, מיהו  ענינים: מס’ תענית, לקוטי 
 .2:30 בשעה  ההתוועדות  וסיים  יהודי 

בשעה 3 לפנות בוקר הלך לביתו.

שלישי, כ”א מנ”א
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30. הלך 
אל המקוה. בשעה 3:30 הלך אל האוהל 
תפילת  אח”ז   8:50 בשעה  ל770  וחזר 

מנחה.

הלך   9:55 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

רביעי, כ”ב מנ”א
 .1:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  כרגיל.  מנחה 
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בשעה 7:10.

הלך   11:50 בשעה  ערבית.  תפילת 
לביתו.

חמישי, כ”ג מנ”א
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. מנחה כרגיל. בשעה 6:10 הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15.

בשעה 8:15 יחידות, בשעה 12 הפסקה 
למעריב. בשעה 3:30 לפנות בוקר הלך 

לביתו.

ערש”ק, כ”ד מנ”א
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:30 בשעה 

בשעה 7:20.

8:15 מנחה. קבלת שבת כרגיל.  בשעה 
בשעה 10 הלך לביתו.

מבה”ח  – מנ”א  כ”ה  ראה,   ש”פ 
אלול

 .8:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל.

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
כעין  מאמר  מקלט,  ערי  ענינים:  דיבר 
יהודי  מיהו  לוי”צ,  לקוטי  רש”י,  שיחה, 
מנחה.  תפילת  אח”ז    5 בשעה  וסיים 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8:45.

כ”ק  הלך   9:40 בשעה  ערבית.  תפילת   
אד”ש לביתו.

ראשון, כ”ו מנ”א
 .11:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7:15.

הפסקה   1 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
נכנסתי   1:22 בשעה  ערבית.  לתפילת 
“שלום  לי  אמר  אד”ש  כ”ק  ליחידות, 
הפ”נ  את  וקרא  הארליג”  הרב  עליכם 
שלי. ראשי פרקים: נתן ברכה להענינים 
הכלליים והפרטיים, יש”כ בעד הספרים 
שהבאתי, יש”כ בעד המכתבים ויצאתי 

מיחידות בשעה 1:27. 

יחידות.  סיים  בבוקר   7:15 בשעה 
הק’.  בחדרו  שחרית  התפלל  קריה”ת. 

בשעה 8:25 הלך לביתו.

שני, כ”ז מנ”א
 .2:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לביתו  הלך   6:10 בשעה  כרגיל.  מנחה 

וחזר ל770 בשעה 7:20. 

הק’  בחדרו  היה  רבא”ג   8:20 בשעה 
אח”ז תפילת ערבית. בשעה 11:55 הלך 

לביתו.
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שלישי, כ”ח מנ”א
 .11:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:15 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10.

 11:50 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
הלך לביתו.

רביעי, כ”ט מנ”א
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אל  הלך   3:15 בשעה  המקוה.  אל  הלך 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 
8:45. התפלל תפילת מנחה עדיין לבוש 
שיהיה  הודיע  אד”ש  כ”ק  שבת.  בבגדי 

התוועדות.

 9:25 בשעה  מעריב.   9:10 בשעה 

התוועדות, דיבר ענינים: מאמר, עבודת 
בשעה  וסיים  יהודי  מיהו  אלול,  חודש 

10:50. בשעה 11:10 הלך לביתו.

חמישי, ל’ מנ”א – אדר”ח
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  מנחה.   3:25 בשעה  קריה”ת. 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15

.7:15

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.
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 מכתבים מהרה”ח ר’ מאיר שי’ הארליג לידידו השליח
 ר’ לייבל ראסקין ע”ה



עו | ימי הקיץ עם הרבי



ימי הקיץ עם הרבי | עז     



עח | ימי הקיץ עם הרבי



ימי הקיץ עם הרבי | עט     



פ | ימי הקיץ עם הרבי

יום ב’ תמוז ה’תשי”ב, ד’ קרח
וועט  שי’  שמואל  ר’  לישיבה,  הלכתי 
משקה  לקנות  הלכתי  פארברענגען. 
לכבוד ג’ תמוז, דעם טאג בשעת מ’האט 
כ”ק  פון  שטראף  דער  איבערגעמאכט 

אדמו”ר זצוקללה”ה זי”ע נבג”מ.

וועגן  גערעדט  האט  שי’  שמואל  ר’ 
געווען  איז  עס  תמימים.  אמעריקאנע 
צו  שייך  געווען  זיינען  וואס  אזעלכע 
עבודה ווי ש.ב. פ. שי’ און א. פ. שי’, א. 

שי’, פ. ה. שי’. 

מיט  רבי’ן  צום  אריין  אמאל  בין  איך 
צו  געגאנגען  איז  מען  בשעת  שי’,  פ. 
פרעגן  געוואלט  שי’  פ.  האט  דרעפט. 
געווען  איז  עס  ווייל  זיך,  בנוגע  עפעס 
ער  האט  רבי’ן,  צום  אריין  שווער  זייער 
דער  האט  פרעגן.  וויל  ער  אז  געזאגט 
ניט  איז  יעצט  געענטפערט אז  רבי אים 

דער צייט.

ער  האט  יחידות  א  אויף  שפעטער 
ארויס.  און  וויינען  אנגעהויבן  שטארק 
רבי  דער  האט  ארויס,  איז  ער  בשעת 
שטארק  געווען  דאן  מיר  אויף  געקוקט 

צופרידן.

אייראפע.  פון   ].  .[ תמימים  זיינען  זיי 
תמימות,  קלענסטע  דער  האבן  כדי 
מוח  דער  ביז  האדעווען  מען  דארף 
קריכט ארויס, און דאס האבן זיי . . האט 
געפאסט און מתפלל געווען אין תרפ”ז.

ובשעה ]AM]?1:30 גמר.

יום ערב שבת קודש פרשת חוקת-
בלק י”א תמוז ה’תשי”ב

וועגען  שי’  ישראל  ר’  עם  דיברתי 
ואמר  תמוז?[  ]כז  רבי’ן  צום  אריין 
אריין  ניט  דארף  פנימיות’דיקע  א  אז 
סאך  א  לערנען  דארף  מען  אפט,  אזוי 
חסידות און אויסארבעטען זיך און דאן 
זצ”ל  רבי  דער  צורה.  א  ווערן  מען  קען 
אז  חבר  א  מיינער  געזאגט  אמאל  האט 
וועט  עבודה  דער  אין  טאן  נאר  זאל  ער 
א  געווארן  איז  און  אויסלערנען,  אים 

בעל צורה נאך ריבוי יגיעה. 

וועגן גשמיות דארף מען שיקן א בריוו 
קענסט  ווילסט  דו  אויב  אבער  וכדומה, 

יומן הרה”ח ר’ אלי’ גראסס ע”ה

קייץ תשי”ב 
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אריין.

חוקת-בלק פרשת  קודש   שבת 
י”ב תמוז ה’תשי”ב

אד”ש  כ”ק  כי  יודעים  אנחנו  היום 
רק  יאמר  אם  ידענו  לא  אבל  יתוועד, 
מאמר דא”ח ]או גם?[ שיחה או שתיים. 
להתוועדות,  ישבתי  התפילה  אחר 
הרבה אורחים באו לכבוד ההתוועדות. 
וואס  די  ורבינו שליט”א אמר בשיחתו: 
דערמאנען דא, נאך לאנגע זמנים אז זיי 
זיינען ליובאוויטשער, און ווען מען האט 
באדער  קיין  ניט  און  געשעפט  קיין  ניט 
זאגן  זאלן  דא,  זיי  קומען  ביתם  בני  פון 

לחיים.

יעקב  עפר  מנה  מי  התחיל  המאמר 
שיחה  נפש.  מסירת  של  ענין  על  ודיבר 

 .3:20PM איז געווען עד

צבי  ר’  געקומען:  זיינען  גאסט  צו 
שוסטערמאן שי’, מר. קרינסקי שי’ ושני 
בנים שלו - יוסף ופנחס, צבי פאגעלמאן 
נעמצאוו  יוסף ראבינסאן שי’,  שי’, מר. 
צמח  ר’  שי’,  פויזנער  שלום  ר’  שי’, 
]דערען?[,  חצקל  שי’,  גורעוויטש 

ליבערמאן שי’, ש.ז. העכט שי’ וכו’.

המאמר אשר יצא לאור הוא המאמר ]. 
הנותן  תרפ”ז,  בשנת  המאסר?[  דימי   .
שלש  נתן  שי’,  ריינער  יחיאל  מר  הוא 

מאות כסף $ וגם שלח למאראק ספרים. 

של  לשמאל  עמד  שי’?[  ]חיים  ניסים 
גרויסע  געווארען א  כ”ק אד”ש און איז 
]. .[ חסיד פון שיחות, מאמרים, כא”ש 

נתן לו חתיכת מזונות. 

כא”ש דיבר אז מען זאל היינט לאזן וויסן 
אין די שולן און שפעטער אויך אז דער 
עפר פון פרה אדומה פון משה רבינו איז 
יעצט דא, עס מאכט ניט אויס אויב מיר 
וויבאלד  אבער  איז,  דאס  וואס  ווייסן 
אז אונזער תיקון פאר טומאה איז דאס 

שוין גענוג.

)הבנתי אז דער אפר הפרה איז די יכולת 
דאס וואס דער רבי האט אונז געגעבן - 
ווי דער רבי שליט”א האט געזאגט אפט 
תפיסא,  אין  זיין  זיין  דורך   - היום  מאל 
אזעלכע  איבערצוטראגען  כח  דער 

שווערע יסורים(

יעצט  גייט  עס  הגם  זאגן:  זיי  זאל  מען 
האבן,  מורא  ניט  מען  זאל  וואכן,  דריי 
און מען דארף זעהן אריינברענגען צו זיי 
די רבי’ס תיקונים פון חומש תהילים און 

תניא.

שרנו הניגון של ד’ בבות.

אידן  די  זאל  מען  אמר:  כא”ש  בשיחה, 
איד  אזא  געווען  איז  עס  אז  דערציילן 
גארניט  און  צדיק  א  געווען  איז  וועלכע 
סיי  עבודה  זיין  צו  געפעלט  אים  האט 
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און  דאתי,  בעלמא  סיי  דין  בעלמא 
געווען צוליב גאנץ  זיך מוסר נפש  האט 

אידישקייט. בכה מאד מאד בקול בכי. 

כא”ש עשה קידוש על יין.

אמר  דודי  לכה  של  להתפילה  בלילה 
גם  שי’  טעלישעווסקי  מרדכי  ר’  החזן 
צדק,  צדקתך  אמר  לא  וגם  בשמחה, 

הנוסח שר בנגינה הראוי. 

אחר קבלת שבת איז דער רבי שליט”א 
א  אין  שבת  גוט  געזאגט  און  ארויס 
פריילעכע מוט. זעענדיק אז מען שטייט 
“וואס  אמר  קאראדאר,  אין  אומעטיג 
א  גיין  מען  זאל  אזוי,  דא  מען  שטייט 
ריקוד  א  געגאנגען  איז  גלייך  ריקוד”. 

פאר ¾ שעות.

הלכתי עם ניסים ]. .[ שי’ ליאנג איזראל, 
בתור  אנשים  מנין  עם  שם  ודיברתי 

שלוחם . .

 2:00PM משעה  התוועדות  הי’  בלילה 
מר’ שלום פויזנער. 

. . הלכתי עם ניסים ]חיים?[ שי’ לישיבה 
שם   ,12:00AM בשעה  דא”ח  ללמוד 
נמצאו ר’ שלום פויזנער שי’ ור’ מיכאל 
למדנו  פארברענגען.  שי’  טייטעלבוים 
להתוועדות  והלכנו  מהמאמר  קצת 
בשעה 1:30AM . . האט ער אנגעהויבן 
סיפורים.  דערציילען  שי’(  שלום  )ר’ 
ר’  שי’,  מיכאל  שי’,  טענענבוים  ר’ 

רייצעס  שי’,  דובינסקי  שי’,  נעמצאוו 
ר’  געווען.  זיינען  שי’  קאלמאנסאן  שי’, 
געשוויגען  אינגאנצן  האט  שי’  מיכאל 

בשעת ר’ שלום שי’ האט גערעדט. 

פון  אוועק  איז  ער  אז  לספר  והתחיל 
רוסלאנד אין פ”ג? און געפארן צו ארץ 
ישראל. בשעת מיר זיינען אוועקגעפארן 
ווי דער רבי האט  האב איך געפילט זיך 

געזאגט “ווי קינדער און נאכמער”.

בשעת אין א”י האט דער רבי געוואלט 
אז איך זאל ווערן א רב אדער ]שו”ב?[ 
האב  איך  וואס  זיך  האלטן  און  מלמד, 
געטראכט און אוועק ארבעטן. א האלב 
יאר איז פארביי און געשריבן דעם רבי’ן 
וויסן.  אים  לאזן  צו  נאר   - טו  איך  וואס 
דערהאלט איך אן ענטפער פון רבי’ן אז 
ניט צוליב דעם בין איך געקומען צו ארץ 
צו  כדאי  געווען  וואלט  עס  און  ישראל 

פארן קיין אמעריקא.

ביך אין דא געקומען און געזוכט פרנסה, 
אין  געשיקט  מיר  האט  רבי  דער  ביז 
שיקאגא, בין איך געווארן א שמש אין א 
א שול בני ראובן. דארט בין איך געווען 
]14?[ יאר, און אין פיטסבורג בין איך 8 

יאר, איך בין 22 יאר אין אמעריקא . . 

צווייטער  א  צו  איינער  פון  אהבה  דער 
געווען  איז  עס  געוואלדיק.  געווען  איז 
מיט  געווען  איך  בין  ע”ה,  דוד  זלמן 
אים  האט  מען  בשעת  באן  אויפ’ן  אים 
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קראנקערהייט  אוועקפירן  געדארפט 
וואגן  אין  אנבינדן  אים  געדארפט  און 
כדי בשעת איך דרעמל איין זאל ער ניט 
פאלן . . בשעת עס איז געווען דער גרויס 
ישיבה  פון  האלב  זיינען  יאר  הונגער 
געווען געשוואלן פון הונגער - און האלב 
מיין זייט איז אויך געווען - און חוץ דעם 

ניט געקענט זעהן ביינאכט. 

חאלערא  דער  אים  כאפט  מיטאמאל 
כמעט  געווארן  און  ר”ל,   CHOLERA
געמאכט  מיר  האבן  מענטש,  אויס 
 - שבועות  געווען  איז  עס   - אווען  אן 
און  וואסער  הייסע  אוועקגעשטעלט 
אינמיטן  טיכלאך.  הייסע  אים  געגעבן 
מיט’ן  און  קרעכץ  א  געגעבן  ער  האט 
מיר  האבן  קעריק,  געפאלן  ארויף  אויגן 
מיר  האבן  דאס,  איז  דאס  אז  געמיינט 

געלאפן זאגן דעם רבי’ן.

דער רבי האט געהאלטן פאר ברכו און 
מפסיק געווען ושאל ]כי?[ המתעסקים 
אוכלים, וענה: עס איז ניטא ריין ברויט. 
געהייסן  רבי  דער  האט  טוב  יום  אום 

נעמען געלט קויפן ברויט צו עסן  . .

והלך בריקוד . .

י”ג תמוז
שחרית,  הבוקר  תפילת  אחר  ביום  י”ג 
אכלנו  הפדיונות.  על  השמות  כתבנו 

דאלאר  שילם  ושתי’,  קצת  מזונות 
ובשעה  לאוהל,  באס  עם  לנסוע  אחד 
לאוהל.  הבאס  עם  הלכנו   ]?1:05PM[
שי’  דוכמאן  זלמן  ר’  שר  וועג  אויפ’ן 
אמרתי  ושם  בראנפן”.  וועגן  ניגון  “א 

והתפללנו על ענינו.

א  געבויט  מען  האט  טיר  נעבען 
פון  געמאכט  קעסטל  ליינגער  קליינע 
אנצינדען  מיר  קען  ושם   ,CIMENT
ניט  דאס  וועט  ווינט  דער  און  ליכט  א 

אויסבלאזען. 

אחר האמירה שעה וחצי חזרנו לישיבה 
דיברתי  בביתי  האכילה  אחר  ולאכול. 
אבל  ההתוועדות,  לראות   ].  .[ עם 
מאוחר  בשעה  התחיל  ההתוועדות 

.PM]?9:30[

 AIR CONDITION ,א גרויסער עולם
האט געהאלפן אז מען זאל ניט שוויצען. 

ליראיך  נתת  המאמר  אמר  אד”ש  כ”ק 
נס להתנוסס מפני קושט סלה. גערעדט 
ניסים איבער דרך הטבע,  די מעלה פון 
אח”כ  קלאהר.  פסוק  אויסגעטייטש 
של  ענין  על  התחיל  הראשון:  השיחה 
צדקה ואמר אז מיט דאס אז הצלחה איז 
אונזער  פאר  דאס  איז  געלט  כולל  ניט 
מוסד.  אין  האנט  א  האבן  כדי  טובה 
זאל  מען  אז  ריכטיג  געווען  וואלט  עס 
דער  צעטל  א  אויף  ארונטערשרייבן 
וויפל  און  נאמען  מוטער’ס  און  נאמען 
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מען גיט און מען זאל געבן ביז פרייטאג 
בשביל  עשר  ענין  על  דיבר   ].  .[ דער 

שתתעשר.

בר  א  ווערט  מען  אמר:  סמיכה,  בנוגע 
סמכא, דער כח וואס דער אויבערשטער 
האט געגעבען משה און משה ארונטער 
זאלן  מיר  אן  יעצט  פון  איז  אונז.  ביז 
קענען לכל הפחות האבן א ידיעה אז עס 
רעדט זיך די ענינים פון די דריי מסכתות 

און צען סוגיות.

קען  מען  לחיים.  ואמרנו  לחייים,  אמר 
א  גאר  עפעס  צו  קומען  כדי  און  זיצען 
 ,3:15AM ליינגע צייט און יעצט איז שוין
חלאפטשע,  זריטשער  ניע   .  . לאמיר 

לעבעדיק גלייך פון אנהויב.

 כ”ו תמוז תשי”ב, שבת מברכים 
מנ’ אב - מטות מסעי

לפני  תהילים  מברכים,  שבת  ככל 
אחר  תהילים  אמירת  אחרי  התפילה. 
כ”ק  עמד  ישי,  בן  דוד  תפילות  כלו 
למקום  והלך  ממקומו  שליט”א  אד”ש 
קבוע )שטענדער( וגמר אמירת תהילים 

מעומד.

Air conditioning was 
working all day.

אמר  שליט”א  אד”ש  כ”ק  מוסף,  אחרי 
מאמר דא”ח, ואחרי המאמר, שיחה על 

ענין של הנסיעה, ואמר: )חסידות זאגט 
בדבר ה’ שמים נעשו, ניט נוגע אז יעדער 
רגע שטייט די דבר הוי’ אין שמים אים 
מהוה צו זיין( אז פארוואס דארף א גוף 
אייגענע  זיין  האט  ער  וויבאלד   - עסן 
עסן  דער  אין  ניצוץ  דער  נאר   - ניצוץ 
איז פון העכער, און דער אדם דורך זיין 
זיין. און דער  עבודה קען ער עס מעלה 
ניצוץ  דער  האבן  דארף  ער  בשעת  גוף, 
ווערט ער הונגעריק, און דערפאר עסט 

ער.

צו  זיך  ציט  איד  א  זאך  יעדער  איז 
אים,  ציט  קדושה  אז  זאגן  מען  דארף 
אז  איין  זיך  שטעלט  איד  א  בשעת  און 
זיך  רעדט  און  קאנטרי  צום  גיין  מוז  ער 
איין אז דער לופט דארט איז בעסער ווי 
דארט,  אים  ציט  דאס  און  שטאט,  אין 
וויסן אז מען ציט אים דארט  דארף ער 
ניט לעשות מה שבלבו חפץ. וואס דער 
לשון איז חפץ ניט רוצה, וואס חפץ איז 
ווערן אזוי  ווייל ער קען  וועלן,  טיפערע 
טיף אריינגעלשעפט אז ער וועט דארפן 
וויסן  אויסצונוצען דער חפץ. דארף ער 
אויפצוטאן  איז  דארט  שליחות  זיין  אז 
און  אידישקייט,  פאר  סביבה  זיין  אין 

דארט דארף ער טאקע גיין.

ארומגעקוקט  האט  שליט”א  רבי  דער 
און  תלמידים  סאך  א  געפרעגט  און 
גיין  וועלן  זיי  אויב  יונגעלייט  עטליכע 
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אמר:  העכט  שלום  צו  מרכז.  דער  פאר 
“דו זאלסט האבן א תהילים נעבען דיר 

אין קאר שטענדיק”.

דער  ווייל  ניגון,  פרייליכער  א  געזונגען 
רבי שליט”א האט געזאגט אז דער מנהג 
איימיצער  באגלייט  מען  בעת  אז  איז 
פרייליכער  א  מען  זינגט  נסיעה  א  אויף 

ניגון. ואמרנו - כל הנוסעים - לחיים.

מיר האבן געמאכט א סיין אויף אונזער 
ווערטער  ווי די  קאר, און דאס איז אזוי 
בפרשת דרכים “מקלט מקלט” אז אידן 
גיין,  זאלן  זיי  וועג  וועלכער  וויסן  זאלן 
מען  וואס  וויסן  ניט  קיינמאל  קען  מען 

טוט אויף.

ר’ חדקוב  ווייסט אז  כאטש אפילו מען 
מען  אז  צופרידן  זיין  ניט  וועט  שי’ 
ניט צוריק טויזענט דאלער און  ברענגט 
און  דעם,  צו  ]דערלייגט?[  מרכז  דער 
טשימעדאנעס.  מיט  גאס  אין  גייט  מען 
הייס, און אט קוקט א איד  זון איז  דער 
ווי  זעט  און  פענסטער  זיין  פון  ארויס 
אין  גיין  ישיבה בחורים  צוויי אמאליקע 
אז  זיך  דערמאנט  און  בערד,  מיט  גאס 
און  בארד,  א  געהאט  האט  זיידע  זיין 
אים געלאזט אין צוואה אז זיי זאל זאגן 
שמע ישראל, און בשעת מעשה חזר’ט 
ער איבער במחשבה ]און בגילוי האט?[ 
די ווערטער שמע ישראל, קען מען זיך 
תענוג  גרויסער  דער  פארשטעלן  ניט 

למעלה פון דעם. 

צוגעגרייטע  האבן  ניט  איז  עיקר  דער 
הארץ  דער  פון  רעדן  נאר  דרשות, 
ווערן נתקבל  זאל  ]בפנימיות?[ כדי עס 

ביי יענעם.

פארברענגען איז געווען עטוואס לענגער 
פון אלעמאל.

יום א’ דברים כ”ז תמוז תשי”ב
 }?AM{8:00 נסענו לעיר אהייא, בשעה

התחלנו. 

אותנו  מלוים  התלמידים  הנסיעה,  לפני 
מה  מפני  יודע  )איני  בשמחה  כי  בניגון 
כ”ק  של  לאם  והלכנו  הזאת(  הניגון 
איז  זי  ברכותי’,  מאתה  לקבל  אד”ש 
 . זעהן  צו  אונז  צופרידן  זייער  געווען 
פנחס  משה  ר’  געטראפן  האבן  מיר   .
גייענדיק  שי’  שווער  זיין  מיט  שי’  כ”ץ 
והוא   .CROWN ST אויף  מקוה  אין 
נתן  שי’  הורוויץ  משפחת   ].  .[ לנו  נתן 
על  והלכנו   COOKED FOODS לנו 
. הלכנו   .  11:00PM נסיעתינו עד שעה

ריקוד . . 

ב”ה 

ראסקין,  דוד  מהתלמידים  רשימה 
אשר מענעלאוויץ, אלי’ גראסס, יהושע 
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ווילענסקי שי’ שנסעו בשליחות המל”ח, 
י”ט  עד  ה’תשי”ב,  תמוז  בכ”ז  לאהייא, 

מנחם אב ה’תשי”ב

 YOUNGSTOWN, AKRON,
 CANTON, CLEVELAND,
 TOLEDO, COLUMBUS,
 SPRINGFIELD, DAYTON,
]. .[ CINCINNATI, HAMILTON

נסעו  דברים  לפרשת  א’  תמוז,  בכ”ז 
 7 בשעה  מברוקלין  הנ”ל  התלמידים 
ערבית  תפילת  התפללו  בדרך  ערב, 
בהייטסטאון, נ.ז. נסעו כל הלילה, וביום 
ב’ בשעה 8 בוקר באו למקיספורט, פאנ. 
התפללו שם תפילת שחרית אצל הרב 

ש.ב. פאפאק שי’.

יש  אהייא.  ליאנגסטאן,  באו   3 בשעה 
ואחת  מריפארם  שתי  ת”ת,  ג’  בעיר 
עמם,  התקשרנו  ולא  קאנסערוואטיוו, 
היו  מהת”ת  שהפרינסיפאלס  מפני 
הרבה  במקומות  בקרנו  בוועקיישאן. 
ואחת  ]בה”כ?[  איזה  כאן  יש  בעיר. 
מארטעדאקס, ומנין בכל יום רק בשתי, 
באחת  מקאנס.  ואחת  מארט.  אחת 
יהושע,  עם  דוד  ומעריב  למנחה  היו 
בביה”כ  ואלי’,  אשר  היו  ובשחרית 
שי’  יאשין  יחזקל  השמש  שם  דארט. 
ארבעה  רק  באה”ב  הוא  אותנו.  עזר 
והוא  בעסטרייך  אנ”ש  עם  הי’  שנה, 
יהדות,  בעניני  נסיונות  כמה  כאן  עמד 

בדעתו,  חזק  ועומד  הנסיונות,  ועמד 
ואינו מתפעל מהסביבה ואדרבה מחזק 
שסיפרנו  לאחר  השני,  מבה”כ  אותה. 
אחד  הספרים.  וקנו  נסיעתנו  אודות 
 ]. ש].  לנו  סיפר  מבה”כ  מהמנהיגים 
ואמר  לליובאוויטש,  נוסעים  היו  וזקנו 
לאחר  ורב.  טיטשער  אצלם  שחסר  לנו 
אקראן,  לעיר  נסענו  ערבית  תפילת 
ודברנו  לילה   12 בשעה  לאקראן  באנו 
אדרעס  לנו  ונתן  שי’,  ווצקי  מאיר  עם 

מהכנסת אורחים.

אקראן  העיר  בקרנו  תמוז  כ”ט  ביום 
פגשנו כמה אנשים ובתוכם עשיר אחד 
מר.  ושמו  מאוד,  טוב  אותנו  שקבל 
וויינבערג שי’, התעניין אודות המוסדות 
עוזר  שהוא  וסיפר  אד”ש,  כ”ק  של 
ישיבה  על   $25.00 לנו  ונתן  הישיבה, 
במאראקא, גם לקח ספר הזכרונות חלק 
א’, וסיפר לנו שיש לו זמן קבוע לקרוא 
שבוע  בכל  שיוצא  ב’  חלק  הזכרונות 
ת”ת  שלשה  כאן  יש  “באמעריקאנער”, 
פה  דארט.  פרינסיפאל  ר.,  קאנ.  ארט. 
הספרים  וקנה  שי’  פיש  דר.  שמו  בעיר 
היו  לא  אחרים  והפרינסיפעל  מאתנו, 
בכל  ומנין  ביה”כ  איזה  כאן  יש  בעיר, 
יום רק בשתי, ואחת מהם נוסח האר”י, 
ומכרנו  ומעריב,  למנחה  שם  היינו 
נסענו  ובקר,  ללינו פה הלילה  הספרים. 

לעיר קענטאן.
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באנו  מנחם,  חודש  דראש  א’  יום 
שחרית  תפילת  קודם  בקר  לקענטאן 
שם  שיש  ביה”כ  בב’  בשחרית  היינו 
ת”ת,  שלשה  שם  יש  יום,  בכל  מנין 
והפרינסיפאלען אינם בעיר החזן בבהכ”נ 
הקאנס. נתן לנו הרבה אדרעסען, בקרנו 
באמצע   3:30 שעה  עד  האלו  האנשים 
העיר עמדנו במקום החנויות של יהודים 
והלכנו שנים שנים מחנות לחנות, וא”כ 
לישיבה  באנו  קליוולאנד,  לעיר  נסענו 
טעלז, התלמידים היו בוועקיישאן, והרב 
פייראן שי’ שהוא מזכירות הישיבה נתן 
ללון  מקום  לנו  סדרו  גם  אדרעסען,  לנו 
בהישיבה. נסענו למנחה ומעריב לבהכ”נ 
עם  דיברנו  בהישיבה  הספרים,  להפיץ 
וספרנו  נסיעתנו  אודות  תלמידים  איזה 
אודות שכ”ק אדמו”ר שליט”א ]. .[ לכל 
שיתעסקו  הישיבות  מכל  התלמידים 

ג”כ להפצת היהדות.

יום ב’ מנחם אב ה’תשי”ב, בבקר לתפילת 
ג,  ב,  הימים  ובמשך  להבה”כ,  שחרית 
וש”ק  קליוולאנד.  העיר  בקרנו  ו,  ה,  ד, 
התפילה  לאחר  התועדות  עשינו  בבקר 
בביה”כ צמח צדק, שם מנין רק בש”ק, 
שלמדו  מתלמידים  אחד  דשם  רב 
בטעלז, המתפתפללים דשם מתמעטים 
השחורים,  האנשים  באים  בשכונה  כי 
בביה”כ  דא”ח  חזרו  סעודות  ובשלש 
וביונג איזראל דברנו  הרב בערגער שי’, 
וחזרנו דא”ח, פגשנו עוזר הפרינסיפאל 

מהאקאדאמי ושמו ר’ חיים צבי כ”ץ שי’, 
בתו  בשיקאגא,  החסידים  מגזע  אשתו 
לנו  ועזרו  שי’  העלבערג  אברהם  ר’  של 
אנ”ש  שיודע  שי’   ].  .[ ומר  בעבודתינו, 
אדערעסען.  לנו  ונתן  מסאמערקאנט 
נמצא פאראקיל סקול בשם  ושם בעיר 
אקאדאמי שתחת הנהלת ישיבת טעלז, 

ופרינסיפאל הרב דעסלער שי’.

צהרים  אחר  של  מהת”ת  והפרינספאל 
הספרים,  מכל  לקח  שי’,  סוואל  דר. 
דזשוש  אוו  “מהביורא  והראש 
ספרים  הרבה  לקח  עדיוקיישאן” 
א.ר.  דר.  של  טעמפעל  לרפארם  היינו 
ועוזרו  בעיר  אינו  והוא  שי’  סיללווער 
מר. סטאן שי’ לקח מעמנו איזה ספרים. 
ומשם הלכנו ]ליוקטופ?[ עוו. טעמפעל 
מר.  דשם  הרב  עם  זמן  הרבה  ודברנו 
ר’  של  לגזע  ומתייחס  שי’  הוראוויץ 
צעיר  והוא  ע”ה  הירש  רפאל  שמשון 

בשנים וקנה הרבה ספרים.

ספירא  האחים  העשירים  עם  דברנו 
הם  הרבה,  זמן  פאנד.  מספריא 
לקחו  דטלעז,  מישיבה  טשערמאן 
כל  עבור   SKULLCAPה מאתנו 
והבטיחו  איזראל  דיונג  המעמבערס 
שהם יתעסקו שהספרים שלנו יתפרסו 
דיונג  רב  בקרנו  גם  איזראל.  היונג  בין 

איזראל ממשפחתם, הרב ספירא שי’.

ואתחנן,  פרשה  ב’  אב,  מנחם  ו’  ביום 
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נסענו לעיר טאלידא, ז’ מנחם אב בבקר 
לתפלת  שם  באנו  טאלידא.  לעיר  באנו 
הכנסת,  בית  שתי  כאן  יש  שחרית, 
ארטאדאקס, וקאנס. ]הלכנו?{ בשתיהם 
ומכרנו מהספרים, ראינו עם הראש של 
תורה  תלמוד  פה  יש   ,].  .[ חינוך  בתי 
כ”ץ  הרב  מארט.  רב   .  . סקול  וסאנדעי 
שי’ הוא חפץ לעשות בעיר פאראקיאל 
השמש   .  . טיטשער  שם  וחסר  סקוהל 
.[ בקרנו  יודע אנ”ש מ].  בקאנס. שוהל 

]כל?[ העיר, ונסענו לעיר קאלאמבוס. 

יום ח’ בבקר באנו לעיר הבירה דאהייא 
של  ביהכ”נ  שתי  פה  יש  קאלאמבוס.   -
וגם   ].  .[ ואחד  מקאנס.  אחד  ארט. 
סקוהל,  קאמיוניטי  סנטר?[  ]דזושאיש 
הרב  ובראשם  מנהיגי’,  עם  דיברנו 
גרינוואלד שי’ ). . אכל בנעלי אבילות(. 
 ].  .[ פה  וחסר  בעיר  שו”בים  שתי  יש 
עזר  שי’  בעקער  יוסף  ר’  והשו”ב  אחד 

לנו וגם הוא קנה מאתנו.

לתשעה באב בלילה אחר אמירת איכה 
השו”ב  מתפללים  הרבה  שם  שהיו 
אודות  הקהל  לפני  סיפר  שי’  בעקער 
אלי’  הת’  ]והציג?[  מצוה  השלוחי 
ודיבר בענגלית לפני הקהל  גראסס שי’ 
הקטנים.  הילדים  ]הצלת?[  ענין  על 
הרב גרינוואלד שי’ חשב לעשות סאנדי 
הספרים.  מכל  שיקח   ].  .[ סקוהל 
לעיר  נסענו  צהריים  אחר  באב  ט’  ביום 

ספרינגפעלד, יש פה ביה”כ ארט. אחת 
]הוא?[  וגם  חזן  והוא  שו”ב  שם  יש   .  .
והוא  שי’  האפיענבערג  ש.  שמו  הרב, 
מאנשי  רצופות  ]צרות?[  לו  ויש  ארט. 
מאוד  ועומד  בדוחק,  ומתפרנס  העיר 
צעיר  הוא  שלו.  ביה”כ  להחזיק  חזק 
לנסוע  חפץ  הרדיפות  ומפני  בשנים, 

משם.

ביום יו”ד באב בקר באנו לעיר דייטאן, יש 
פה ]ביהכ”נ?[ מארט. ומקאנס. ]אחד?[ 
עשו  וכולם  רב  לו  יש  מהם  אחת  וכל 
.[ הרב מארט. הרב לאפידות   .[ אגודה 
שי’, יש לו ג”כ ת”ת, וקנה מהספרים . . 
מאתנו  וקנו  ת”ת,  ג”כ  להם  יש  הרבנים 
שי’.  החזן  עם  שי’  ר.  מר]יפארם[  הרב 
לומדים התלמידים אודות תפילין וכה”ג 
שלו  שהמתפללים  להחזיר  רוצים  והם 
יתפללו בגילוי ראש, החזן שם קנה ספר 
הניגונים. וביום נסענו לעיר סינסינאטי . . 
קודם באנו לעיר, דיברנו עם הרב אליעזר 
סילווער שי’ על ידי הטעלעפאן, ספרנו 
לבוא  רשות  ונתן  שליחותינו  אודות 
ר’  מהתמים  האדרעס  לנו  ונתן  להעיר 
יוסף גאלדשטיין שי’, באנו לביתו של ר’ 
יוסף גאלדשטיין שי’, קבלו אותנו בטוב 
מאוד. הזמן היא ערב שבת קודש ולקח 
כולנו להיות אצלו בשבת קודש, בשאר 

הימים שנצרכים להיות פה בעיר. 

ביום י”א, י”ב, י”ג, י”ד מנחם אב תשי”ב 
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באנו  שבת  בערב  בסינסינאטי.  היינו 
קיבל  שי’,  סילווער  הרב  בקרנו  לעיר, 
את  שזוכר  איך  לנו  סיפר  בטוב,  אותנו 
זי”ע  נבג”מ  זצוקלל”ה  אדמו”ר  כ”ק 
ושיש  באה”ב,  הראשונה  בפעם  כשהי’ 
לו תמונה אצלו ביחד עם כ”ק אדמו”ר. 
סיפר לנו כמה הוא יודע אודות חסידות 
לנו  שיעזור  ואמר  חב”ד  וחסידות 
שמידט  דר.  אצלו  הי’  ושם  בעבודתינו. 

שהוא  מאשכנז  אנ”ש  יודע  שהוא  שי’ 
הוא  הצלה,  בועד  שם  ראש  יושב  הי’ 
רעדאקטאר מהעיתון . . בלשון ענגליש 
והוא  פריידעי”  “עווערי  העיתון  ושם 
שיקח  הבטיח  הוא  שבת,  ערב  בכל 
האטא,  עם  הופיע  יחד,  מאתנו  תמונה 
שליחותינו  אודות  בפרטיות  יכתוב  וגם 

בפועל, עשה כך. 

התמונה שלהם בהעתון “עווערי פריידעי”
עומדים מימין לשמאל: ר’ דוד ראסקין, ר’ אשר מענדעלאוויץ, ר’ אלי’ גראסס ור’ 

יהושע ווילענסקי
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. . ביום ש”ק חזרנו דא”ח ודברנו אודות 
נסיעתינו, וגם בביה”כ של הרב סילווער 
ראסקין  דוד  דא”ח  חזר  בפנים,  שי’ 
אסיפה  הי’  קודש  שבת  מוצאי  שי’, 
נבוא,  אנחנו  שגם  בקשו  איזראל,  ביונג 
לפניהם  דיבר  שי’  גראסס  אלי’  והת’ 
להתפעל  שלא  הענין  על  ענגלית  על 
מהעולם . . א. ש. שמו . . א. שי’ ]ואביו?[ 
הם בעלי תשובות וצעיר בשנים, א. שי’ 
שמירת  מפני  רופא  על  הלימוד  פסק 
יהדות  בהפצת  להתעסק  וחפץ  שבת, 

עם צעירי ]העיר?[ . . 

ומשם נסענו ביום י”ד מנחם אב לישיבת 
קודש  ובשבת  ]ספרים?[.  ומכרנו   ].  .[
פענ.  בפיטסבורג,  היינו  עקב  פרשת 
חזרנו  שי’,  פויזנער  שלום  ר’  הת’  אצל 
דא”ח שם ב]. .[ . . בביה”כ ליובאוויטש 
לישיבה  חזרנו  ובמוצש”ק  בביתו  וגם 

בעזהי”ת.

שבת מברכים אלול ה’תשי”ב
זאלן  זיי  אז  ]אמר?[  אד”ש  כ”ק 
א  זאגן  און  שולען  אין  איבערגעבן 
עבודה  אין  אויך  שמיטה,  בנוגע  רייד 
זאל  איינער  יעדער  ווי   - )געדרוקט( 
טאן א ביסל מער פון זיינע רגילות’ן אין 
תורה, עבודה און גמילות חסדים, וועט 
בית  אן  זיין  משמיט  אויבעשטער  דער 

דין של מעלה.

ש”ס  חברה  אין  אלו  דברים  חזרנו 
שבת  ערשטער  בלבד,  עמפייער   -
אין  צוויטער  רייד(.  פון  שבת  )זעלבער 
דריטער  עוו.  יורק  ניו   - גרשון  דוד  בית 
אין אגודת ישראל ]שול קראון הייטס?[ 
אויך  איך  האב  האב  דא  און  ב.ד.ג  און 
אדם  יצא  המאמר  דא”ח  געזאגט 
לפעלו מאידישער ביכל, אנדערע האבן 
אד”ש  מכ”ק  השיחה  אחר  גע’טענה’ט 
אז דאס איז גענוג, און אנדערע אמרו אז 

איך זאל זאגן מער. 

אין אנדערע ערטער  אויך  ווי  שפעטער 
וואלסט  דו  אויב  “אפשר  אז  שמעתי 
דיר  וואלט  ענגליש  אין  גערעדט 
איז  עס  אמרתי  גרינגער”,  אנגעקומען 
שבת  לעצטע  דער  אויך  זעלבע,  דאס 
אויף  איזראל  יאנג  אין  וילך  נצבים 
אז  געזאגט  זיי  האבן  פארק.  איסטערן 
אין  געווען  פועל  איך  וואלט  אפשר 

ענגליש מער.

דו   .  . לי:  אמר  שי’  קאנאטאפסקי  הרב 
איז  שמיטה  אז  רעדן  געדארפט  האסט 

משמט לבסוף . .

אן  געווען  איז  תצא  פרשת  של  בשבוע 
פאמיליע  פון  משפחה  אין  אפשערניש 
דייטש פון די פליטים מ]. .[ . . איצטער 
גאנצע  די  זיינען  קאנ.  נורוואלק,  אין 
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משפחה געקומען און ]. .[ מזל טוב מזל 
טוב. 

שליט”א  רבי  דער  האט  מעריב  אחר 
פון  העכער  ביסעל  א  פון  אפגעשארען 
ונתן  פאה,  רעכטע  די  לעבען  אויער 
שמים,  יראי  אויפוואקסן  זאל  ברכה 

חסיד, למדן. 

אח”כ ישבנו להתוועדות, וגם ר’ ישראל 
שי’ ישב. דער פעטער פון קינד, ברודער 
פון פאטער, יונגעסטער זון פון ר’ דייטש 
שי’ איז א לעבעדיקער יונגערמאן וואס 
משקה,  נעמען  פון  ענין  דער  ביי  האלט 
שיקח  שי’  דייטש  ר’  געבעטן  יין.  ולקח 

משקה ולא רצה. 

זיינען  מיר  קוק  הצעיר:  אמר 
וואוינען  מיר  געווארן,  אמעריקאנירט 
ארבעטן  שטאט  קליינער  א  אין  דארט 
שווער און האבן גארניט קיין צייט פאר 

תענוג רוחני . .

]שמע ר’ ישראל שי’?[ ואמר אז די גאנצע 
אופן כעפרא דארעא כדי ער זאל קענען 
האט  דארט  און  מדריגה  א  צו  קומען 
מען געדארפט נעמען א סאך משקה . . 
דארט האבן מיר דער רבי שליט”א, און 

די ענין איז אינגאנצן אראפ. 

דאך  זייט  איר  נו   .  . הצעיר:  לו  אמר 
האלט  און  יאר  צוואנציק  און  זיבען  דא 
נאך ביי א שטיקל מדריגה, הלוואי מען 

ניט  פארגעס  טאהן.  קענען  דאס  זאל 
אז  דא  אויפגעטאהן  האט  רבי  דער  אז 
איז  אמעריקא  אז  האלט  וועלכע  דער 

אנדערש איז ער כופר בעיקר.

וגם ללמוד  וחלב,  התחלנו ללמוד בשר 
דא”ח לכבוד אלול.

לבית  הלכתי  ה’תשי”ב  אלול  בחודש 
עמהם  ודברתי  שי’  ריינער  משפחת 
שי’  מינץ  בנימין  עם  שעות  שלשה 
לי  ונתן  השנה.  ראש  לפני  בשבוע 
נפשם  שמסרו  הקדושים  של  השמות 
על קידוש השם . . והאם רוצה שהמרכז 
ידפסו לכבוד שמות האלו ספר, וגם נתן 
)יחיאל( גיוס הבא 150$ . . וגם חזר להם 
המשלים על ימים נוראים ששמעתי מר’ 

שמואל לעויטין שי’ היום בדא”ח. 

אמר ר’ ש.ל. שי’: איך האב געהערט פון 
רש”ג נ”ע )ר’ שמואל גרונם( אז ער האט 
געהערט פון זיין מלמד החסיד הידוע … 
ששמע מבעל העגלה אחד שהוא שמע 
ר’ ל.י. מבארדיטשוב נ”ע . . של סליחות. 

געקענט  ניט  האט  עגלה  בעל  דער  אז 
האט  אופן,  בשום  ביינאכט  שלאפען 
גענומען דעם באוואוסטער משקה,  ער 
האט  געהאלפען.  ניט  אויך  דאס  האט 
ער מחליט געווען צו גיין צו דער שטאט 
דערביי, אין שטאט פרעגט ער וואו אלע 
שוהל,  דער  צו  לו  אמרו  זאך,  היילען 
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אזויפיל  פארוואס  געפרעגט  ער  האט 
גייט  מען  לו  אמרו  היילעניש,  אזא  מיט 

הערען ר’ ל.י. מבר. זצ”ל וזי”ע. 

האב איך געמיינט אז דאס איז א גרויסער 
אין  קומענדיק  געגאנגען.  אויך  און  חזן 
אין  עולם  גרויסער  א  איך  זע  שוהל 
קיין  געווען  ניט  איז  עס  ווייל  דרויסען, 
זיין  מיט  אבער  אריינצושטופען,  ארט 
געשטופט  זיך  ער  האט  שטארקייט 
זעט  ערד  אויפ’ן  דארט  און  בימה,  ביז’ן 
אויפ’ן  ליגט  זצ”ל  מבר.  ל.י.  ר’  ווי  ער 
איז  בלאס,  און  פארחל’שטער  א  ערד 
פון  דערשראקען  זייער  געווארען  ער 
דאן. מיטאמאל הערט ער ווי דער צדיק 
ניגון  און  קול  זיין  מיט  ארויס  שרייט 
פסוקים.  באוואוסטע  די  פון  איינער 

ש.ל. האט ניט געדענקט דעם ניגון. 

אויך האט רש”ל נ”י געהערט פון רש”ג 
נ”ע וואס האט געהערט פון א שמש פון 
וועלכער  נ”ע  מבר.  ל.י.  ר’  פון  שטאט 
וועקער צו סליחות אין  איז געווען דער 
אונזער שטאט אין רקשיק. אמר רש”ל 
צו  אויפגעוועקט  גלייך  מען  האט   - נ”י 
. און דער ספרדים זאגען פון   . סליחות 

חצות כמעט יעדער נאכט. 

די  אויף  געקלאפט  האט  שמש  דער  אז 
)געוויס  זצ”ל  מבר.  ל.י.  ר’  פון  לאדען 
האט ער ניט געדארפט דאס טאהן( און 
ר’ ל.י. מבר. האט גלייך געחלשט צוליב 

די שרעק. דער טעם פארוואס ער האט 
געחלשט ווייל דער שמש איז ניט געווען 
אמאהל  האט  און  איד  פשוט’ער  אזא 
ער  אז  צדיק  א  פון  ברכה  א  געקראגען 
האט  דאס  און  אידען  זיין  מעורר  זאל 

געפועל’ט אויף ר’ ל.י. מבר. זצ”ל.

כ”ק אד”ש האט פארבראכט ר”ח אלול 
די  אין  ארומגיין  זאל  מען  אז  התשי”ב 
שוהלען און רעדען על ענין של שמיטה 

וואס דאס איז אין עבודה. 

וחזרתי דברים אין פינף שולען אז אלע 
אידען זאלן טאן מער אין תורה ועבודה 
און גמילת חסדים מער וויפל זיי טוען א 

גאנץ יאר. 

שס,  באנשי  דברתי  ראה  שבת  דער 
אגודת   - תצא  גרשון,  בבני  שופטים 
איזראל  ביאנג  וילך  נצבים  ישראל, 
אויף א.פ. אין בני גרשון האב איך אויך 
גערעדט דא”ח ווי אויך אין דער אגודת 
ישראל און אויך שבת שובה אין אהבת 

ישראל.

אדמו”ר כ”ק  עם  שהי’   יחידות 
שליט”א ביום י’ אלול ה’תשי”ב

ובזמן  הלילה,  עד  הצעטיל  כתבתי  לא 
אמר   8:15pm בשעה  החסידות, 
אז  וויסען  זאלסט  לי:  שי’  חדקוב  ר’ 
זאלסט  דו  ווען  בדיוק  ניט  מ’ווייסט 
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שטענדיק  זאלסט  דערפאר  איז  אריין 
בער  ר’  שאלתי  צוגעגרייט.  ]שטיין?[ 
צעטיל,  לי  שיכתוב  שי’  בוימגארטען 
ובאמצע הכתיבה רץ ר’ חדקוב שי’ וחזר 

הדברים פעם שני. וכן הוה. 

הראשון  ענין  גמר  שי’  בער  ר’  בשעת 

ואמר:  לי  קרא  שי’  חדקוב  ר’  בצעטיל, 
דער רבי שליט”א ווארט. ואמרתי: איך 
צעטיל.  מיין  געשריבען  ניט  נאך  האב 
בעל  ריידן  דאן  דארפסטו  שנעל,  אמר: 
זיין  פאטשען  אנגעהויבן  ער  האט  פה. 
הענט ואמר: שנעלער, דער רבי ווארט, 
]. .[ האב איך אין צוויטער חדר און ער 

פאקסימיליא מכת”י ר’ בערל בוימגארטן ע”ה שמסרו לכ”ק אדמו”ר 
שליט”א בהיחידות

שני השורות הראשונות של המכתב היו מקופלות, וכ”ק אדמו”ר 
שליט”א יישרם וקרא את המכתב
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האט מיר גערופען פון דארט. בשעת איך 
שמעתי  אפיס,  מרכז  דער  פארביי  בין 

הצלצל של כ”ק אד”ש, ונכנסתי.

ניט  האב  איך  אד”ש:  לכ”ק  אמרתי 
צעטעל,  גאנצער  א  שרייבן  געקענט 
ובאמצע דברי נתתי הצעטיל, מה שכתב 
ר’ בער שי’ לפניו. אויבען פון צעטיל איז 
דאס  איך  האב  אויסגעמעקט,  געווען 

פארבייגט.

שביהכ”נ  אד”ש  לכ”ק  להודיע  בזה 
זשואיש  “בולעווארד  הנק’  יונה  בני 

סענטער” שכרוני בתור מלמד אצלם

כ”ק אדמו”ר שליט”א

ת”ל שקיבלתי המשרה בביהכ”נ בני יונה 
נוסח ספרד הנק’ “בולעווארד דזשואיש 

סענטער”.

כפי ה המצב שם הנהו במאד אבגעלאזען 
ושכלול  בתיקון  שאתעסק  שם  ורוצים 
שם ובמילא אוכרח להיות שם ג’ שעות 
 $40 הנה  המשכורת  בכ”י.  יותר  ואולי 
יתוסף  התל’  ריבוי  לפי  אבל  לכהפ”ח 

משכורתי.

שם  אסיפה  יהי’  הבעל”ט  ה’  ביום   ].  .[
סך  כי  הוספה  מאתם  לבקש  ובדעתי 

$40 ה”ז הותנה מתחילה על 2 שעות.

מה  מלבד  חינוך  מוסד  שום  שם  *אין 
שהרעפארמערס התחילו להרים ראשם 

ה’ ישמרנו והנני מצרף אגרתם לרה”ש. 
וישנם שם כאלף משפחות ]. .[ כ”י.

* ]. .[ אור ]. .[ ]. .[ אור ליום ג’ בשבוע 
 ].  .[ הזמינוני  לטוב  הבאה  הבעל”ט 
באסיפת אגודת הנשים דשם. החברות 
רובם הם צעירות ]. .[ אבל חפצם ללמוד 

דרך האמיתי.

יואיל נא כ”ק אד”ש בחסדו להורני מה 
ליום  דאור  האסיפה  על  מאתם  לבקש 
ה’ כמה תהי’ ההוספה, כן יואיל נא כ”ק 
לפניהם  שאנאום  מה  להורני  אד”ש 

ומאיזה מקורות אקח חומר עבו”ז.

שאצליח  אד”ש  כ”ק  נא  ויברכני 
הרבה  הלוקח?[   ???  .  . ]בעבודתי 
הן  טוב  פרי  ושאראה  מלמודי  זמן 

]בעבודתי?[ שם והן בלימודי בישיבה.

ב”ה

הקאנג.  כי  אד”ש  כ”ק  את  להודיע  אנא 
דאס  אבל  מלמד  בעד  לי  לקח  יונה  בני 
זיי  און  דארט  אפגעלאזט  זייער  איז 
ווילען אז איך זאל ארגאנאזירען דארט, 
חוץ דעם עס איז דער איינציגע שוהל און 
טויזענט  איבער  צווישען  תורה  תלמוד 
איך  אז  ווילען  און  משפחות  אידישע 
אבער  מוסד,  גאנצע  א  אנפיהרען  זאל 
איך וועל ]. .[ אנהאלטען די סדרים אין 
ישיבה חוץ משעה 3:00-6. אבקש עצת 
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כ”ק אד”ש וגם ברכה אז איך זאל משפיע 
זיין אויף זיי, און זיין מקבל פון מיר, און 
געשטארקט,  ווערען  זאל  לימודים  אין 
און דאס זאל העלפען דער עבודה בנוגע 
איז  עיקר  דער  אז  פיהלען  זאל  איך  אז 

האלטען אין שטייגען.

תיקון,  א  שליט”א  רבי’ן  בעטן  וויל  איך 
מעשה עם ]. .[ שי’, ווייל איך האב מורא 

און דאס שוואכט אפ אמונה. 

ר’ שמואל לעויטין שי’ אמר לי איך זאל 
בנוגע  זאל טראכטען  איך  אויב  פרעגען 
ניט  האלט  איך  פיל  איך  הגם  שידוך, 

דערביי.

און ]. .[

אלץ  טאן  צו  מיר  פאר  שווער  איז  עס 
איך ]דארף?[ אין טאג. ]. .[ ניט שטארק 

גענוג אין קבלת עול . .

]. .[

 .  .[ יתן  השי”ת  הבא,  השנה  לכבוד 
דעת?[ ישרה . . הצלחה אין לימודים.

סדר אין דא”ח און נגלה פאר נייע זמן.

וועלט זאל ניט פועל זיין.

טיוטא כללית מהצעטיל 

ואמר:  שכתב  מה  אד”ש  כ”ק  ]פתח?[ 
דאס איז גארניט קיין סדר, פארוואס פון 
צוויי שעה ווילן זיי דריי. וואו האלטסטו 

אין סמיכה? )געלערנט תערובות, בשר 
יע(  אויך”,  “מליחה  שחיטה  וחלב, 

דארפסט זעהן נעמען סמיכה. 

שרייבסט,  דו  וואס  חומר  דעם  בנוגע 
רייד,  א  ענגליש  אין  אויך  ארויס  איז 
און עס איז אויך דא א רייד אין קריאה 
והקדושה, )די ריגע רייד( יע, און אין ק”ו 

איז דא נאך איינער. 

די  געליינט  האט  שליט”א  רבי  דער 
פאפיר פון רעפארם, אבל לא דיבר על 

ענין זה כלל. 

אויב  איז  געלט,  פאר  זיי  פרעגען  בנוגע 
פערציג  געלט,  מעהר  איז  צייט  מער 
אדער   55 איז  שעה,  צוויי  פאר  דאלער 
קריגען  זעהן  דארפסט  דריי.  פאר   60
רבי  דער  וואס  סמיכה  )אזא  סמיכה, 
די  מיט  מיינסטו  וואס  וויל?(  שליט”א 
10 סוגיות, אזא סמיכה  3 מסכתות און 
און  זיין,  מקבל  וועלען  שולען  וואס 

שפעטער וועסטו צולערנען.

בשעת  אבער  דערביי,  ניט  האלט  )איך 
דער  געווען  דא  איז  שי’  בנימינסאהן  ר’ 
לעצטער מאל, האט ער געוואלט רעדען 
פאר מיר א שידוך און גערעדט מיט ר’ 
איך  האב  שי’  שמואל  ר’  שי’.  שמואל 
געזאגט אז איך האלט ניט דערביי ואמר 
לי אז איך זאל פרעגען רבי שליט”א( דו 
ווייסט מיט וועמען איז דער שידוך )ניין, 
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. . און איך האלט ניט דערביי(  .  אבער 
צוואנציג?  און  דריי  ביסטו  אלט  ווי   .
וועסטו  ווען  צוואנציג(  און  איין  )ניין, 
ווערן צוויי און צוואנציג? )יום א’ חשון( 
און  זיצען  קענסט  צייט,  נאך  האסט  דו 
ווינטער  דער  איבער  ביז  און  לערנען, 

וועסט דו קריגען סמיכה . .

)בנוגע ]. .[ איך האב מורא אז ער האט 
אויסגעאיידעלט  ביסעל  א  נאר  זיך 
דער  בעט  איך  מאל,  לעצטער  זינט 
ער  איהם(  פאר  ברכה  א  שליט”א  רבי 
ווייניק(  )זייער  קארטונס?  נאך  מאכט 
ער ארבעט נאך ביים עלעווייטערס )יע( 
דארפסט אים פרעגען בשעת ער קומט, 
קארטונס  דיין  מיט  זיך  הערט  וואס 
)עס איז אים אויך שווער צו געפינען א 

שידוך(.

זיי, און  . איך טריי פועלן אויף   . )בנוגע 
מיין  פון  אפלערנען  זיך  וועלען  זיי  האף 
מקיף,  א  אין  בלייבט  עס  אבער  הנהגה 
ניט וואו איך ווויל, אין א פנימיות, ביידע 

ארבעטען יעצט(.

יאנג  די  אין  אינטרעסירען  זיי  דארפסט 
אויך  טראכט  איך  און  מזרחי,  איזראל, 
דיר  אן  ווייל  ערטער,  די  צו  זיי  מיט  גיין 
גיין  וועלען  ניט  זיי  וועלען  איך  טראכט 
די  צו  גיי  איך  אויב  אז  מורא  האב  )איך 
ניט פועלן אויף מיר  וועט דאס  ערטער 
ווי איך וויל( דו וועסט ניט גיין פיל מאל, 

און וויבאלד דו גייסט צוליב אזא צוועק 
דאס  אז  זעהן  אויבערשטער  דער  וועט 

זאל ניט שאטען.

דיין  פון  נעמען  אלע  די  מיר  צו  שרייב 
דיין  וועגען  ניט  פארגעס  און  משפחה, 

שוועסטער.

 )…… און  אלול  איז  דאס  אז  )וויבאלד 
וועט  אויבערשטער  דער  ניט  זאך  זארג 
גשמיות  אין  יאהר  גוט  א  געבען  געוויס 
  .  .[ האבען  זאלסט  און  רוחניות,  און 

וואס?[ דו ווילסט.

קייץ תשי”ג

מוצש”ק ה’תשי”ג  תמוז  י”ד   יום 
פרשת בלק

איז  תמוז  י”ב  פון  פארברענגען  דער 
מאמר  דער  פאר  הארציג.  זייער  געווען 
האט דער רבי שליט”א געגעבען א טעם 
זיין  פארוואס עס איז נייטיג אז עס זאל 
ניט  זאל  א מאמר פאר שיחות, אז מען 
טראכטן אין בלבולים זאלן זיין אין צייט 

פון מאמר וואס איז בדיוק.

ר’ יוסף כ”ץ שי’ איז דא געווען און דער 
רבי שליט”א האט אים געגעבען משקה 
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זיין  פון  בר-מצוה  דער  צו  מיטצונעמען 
זון בנימין שי’ - פרשת בלק.

פון  געווען  איז  פארברענגען  דער 
רבי  דער  און   ,2:40AM ביז   9:25PM
שליט”א האט געזאגט אז י”ב-י”ג תמוז 
איז א יום טוב און שבת על פי מכילתא 
איז אויך דארף מען זיין בשמחה, איז דא 

דריי טעג יום טוב.

פרייטאג  לחיים  געזאגט  האבן  מיר 
)היינט  מוצש”ק  אויך  און  ביינאכט, 
ישיבה,  אין  פארברענגען  א  ביינאכט( 
אין דער צייט וואס איך שרייב. איך בין 

אין דער היים יעצט . .

אויך האט דער רבי שליט”א ]געזאגט?[ 
עתים  קביעות  א  מאכן  זאל  מען  אז 
מען  און  החסידות,  ולתורת  לתורה 
דאס  איז  ארבעט  כלל  אז  זאגן  ניט  זאל 
וויכטיגער פון צו לערנען דער ]שיעור?[ 
מען דארף זיך שטארק אוועקשטעלען. 
בשעת  אז  זאגט  איינער  וואס  דאס  און 
זיין יוגענד האט ער געהאט א רבי’ן און 
זיין  וועט ]סטייען?[  געלערנט און דאס 
גאנצן לעבן וועט ער ח”ו ניט אראפ פון 
וועג, דארף מען וויסן אז ער דארף האבן 
א רבי’ן און זיין מקושר און פרעגן עצות 

און וויסן וואס מען דארף טאן.

סוכה,  אין  געווען  איז  עולם  גרויסע  א 
דער אויר איז ניט געווען הייס, נאר מיטן 

הייס.  זייער  געווען  דאס  איז  שטופען 
געווען  איז  ברק  בני  פון  מאיאר  דער 

דארט און זיך צוגעהערט. 

דער ערשטע מאל פון זינגען אני מאמין 
אנגעהויבן  שליט”א  רבי  דער  האט 
הקודש  ראשו  אנגעשפארט  און  וויינען 
על ידיו הק’ און מיר האבן ]. .[ דביקות.

מר. שפריצער שי’ איז געשטאנען נעבען 
מיר. 

מיר  ער  האט  פריער  וואך  א  מיט 
6 וואכן פריי  5 צי  גערעדט אז ער האט 
פאר  ארבעטען  גארנישט  פאר  וויל  און 
זייער  געווען  איז  ישראל  ר’  רבקה,  בית 
אריינגעשטעלט  איהם  און  צופרידען 
געלט  מאנען  זאל  וועלכע  איינער  אלץ 
עטליכע  זיין  קען  וואס  תלמידות  פון 

טויזענט דאלער. 

וואס  מאנאט  איין  יעצט  איז  עס  אויך 
איך האב אנגעהויבן ארבעטען פאר בית 
קעמפ  דיי  פון  דירעקטאר  אלץ  רבקה 
פאר דער ]. .[ קעמפ עונג, צוליב דעם . 
. ווייניג צייט צו לערנען, ה’ יעזור לי. מיר 

האבן יעצט בערך 45 קינדער כ”י . .

ביום י”ט אב ה’תשי”ג נפטר אשתו של 
ידידי מר יוסף כ”ץ שי’, זי האט געהאט 
און   .  . וואכן   2 אויף  קריינקייט   ].  .[ א 

כ”ק אד”ש האט מלוה געווען. 
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שמעון  איז  דעם  פאר  וואכן  צוויי 
ער  געווארען.  נסתלק  ע”ה  גרודזינער 
מיט  שליט”א  רבי’ן  ביים  געווען  איז 
איז  ער   .  . פריער  ]מאנאט?[  עטליכע 
געווען איינער פון צען מיט וועמען דעם 

רבי’ן נ”ע האט כורת ברית געווען.

כ’ אב וועלכע היי יאהר איז אויס געפאלן 
אויף א שבת האט כ”ק אד”ש געדאוונט 
פארן עמוד און עס איז געווען שטארק 
קענטיג אז כ”ק אד”ש האט גרויסע נגינה 

אין זיך.

קיין  געווען  ניט  איז  פארברענגען  צום 
מאמר נאר די שיחה וועגן מסירת נפש 

און נאך זאכן. 

די  בשעת  לחיים  זאגן  מיטן  אין  איז 
לחיים,  זאגן  אין  געהאלטן  האט  עולם 
 .  . עלטערע  און  שי’  שמואל  ר’  איז 
ער  אז  געזאגט  און  אויפגעשטאנען 
רבי  דער  בשעת   1938 אין  געדענקט 
שליט”א’ס פאטער איז געווען אין א שול, 
געשטאנען אויפן באנק און געהערט ווי 
א מתנגדישער רב דרשנט און האט אים 
מתנגדישע  די  איז  אפגעפרעגט.  אלץ 
רב געווען אין כעס און געזאגט אויב דו 
דער  אוועקגעבן  דיר  איך  קען  ווילסט 
דער  און  געטאן.  אזוי  און  באלעמער, 
וואך  א  געדרשנ’ט  האט  פאטער  רבי’ס 

און  נאכט,  א  שעה  ]עטליכע?[  כסדר 
איך בין געקומען יעדער נאכט הערן.

געזאגט  שליט”א  רבי  דער  האט  דאן 
זאל  ער  שי’  דיסקין  ]א.י.?[  איינער 

דערציילען וואס ער געדענקט. 

ער  בשעת  אז  דערציילט  ער  האט 
 1940 יאר  אין   ].  .[ אין  געווען  איז 
שליט”א’ס  רבי  דער  אז  געהערט  און 
דורכגעפירט  ער   .  . דארט  איז  פאטער 
פון  געהערט  און  אידישקייט,  אין  אלץ 
ניט  קיינמאל  האט  ער  אז  אנדערען  אן 
]פאר?[  א  אז  מענטש  אזא  געזעהן 
ער  האט  הבדלה  פאר  שוועבעלאך 
געמוזט האבן און טאקע געקראגן. ]. .[ 
זיין  אז  געוואלט  האבן  זיי  וואס  גארניט 

נאמען זאל זיין ]דארט?[.

געהערט  האט  אד”ש  כ”ק  בשעת 
א  מיט  און  ריידען,  שי’  דיסקין  דער 
רבי  דער  האט  הויך,  צונג  ]שארפע?[ 

שליט”א געוויינט )צו זיך(.

איינע פון די רוסישע יונגע לייט ]. .[ שי’ 
געוויינט און  גענומען פיל משקה,  האט 
ארויסגעשריגען יעצט איז ניט דער צייט 

פאר הספדים.

שבת ראה  פרשת   מוצש”ק 
מברכים אלול ה’תשי”ג

שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  האט  היינט 
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פארבראכט, געזאגט מאמר ראה נתתי. 

של  ענין  על  דיבר   - השיחה  כך  אחר 
תשובה ואמר אז מען זאל זאגן אז אלול 
צייט געפינט זיך דער אויבערשטער אין 
שדה און מיר אידן זיינען געוויס. און אין 
סנהדרין איז דא א גמרא אז דער תורה 

אין גלות צייט איז אויך אין גלות. 

שמחה  דורך  אז  איז  עיקר  דער  איז 
און  הדור  נשיא  צום  התקשרות  און 
לערנען זיין חסידות וועלן מיר נעמען די 

המשכות פאר דער נייע יאר. 

]אז?[ חסידות איז דער בריליאנט וואס 
יעדער  און  קרוין,  א  קרוין  דער  מאכט 
איד איז א בן יחיד געבארן צום עלטערן 
בשעת זיי זיינען אין זקנתו, און א בן מלך 
בשעת ער איז אין סכנה איז כדאי אלץ 

אוועקגעבן כדי איהם צו ראטעווען. 

מען  וועמען  צו  און  גייט  מען  וואו  און 
רעדט דארף מען דאס האלטן אין זכרון, 
אויך בשעת מען גייט אין די שולן ריידען. 

אויך האט דער רבי שליט”א דערמאנט 
ועוצם  כוחי  אז  מיינען  ניט  זאל  מען  אז 
קומט  המשכות  אלע  אז?[  ]נאר  ידי 

דורכן רבי’ן. 

וויניפעג,  היינט איז געווען אן אורח פון 
געווען  איז  וועלכע  הורוויץ  הרב  קענ. 
יאר  דרייסיג  און  קענ.  אין  יאר  דרייסיג 
ער  גייט  יעצט  און  דעם  פאר  א”י  אין 

שטאמט  ער  א”י.  אין  צפת  צום  אהיים 
פון  פאטער  זצ”ל,  שכנא  שלום  ר’  פון 

צמח צדק זצוקלל”ה.

לעצטע  די  אין  אלעמאל  ווי  אזוי  אויך 
פארברענגענס האט מען היינט געזונגען 

אני מאמין.





 "וקדשתם את שנת החמישים"

 לזכות שליח רבינו הרה"ח הרה"ת ר' יוסף יצחק שי' הארליג

 לרגל יום הולדתו החמישים בחג הגאולה י"ב תמוז

 ויה"ר שיצליח במילוי שליחותו בעיר קענדעל, פלורידה והגלילות 

 למעלה מן המשוער ושנת הצלחה בגו"ר 

 נדפס ע"י ולזכות משפחת הארליג שיחיו

ברוקלין, נ.י



 לע”נ

 איש בעל מס”נ

 ר’ שמואל ע”ה ב”ר צבי הירש הי”ד 

  נירענבערג 

נאסר על קיום המצות והחזקת היהדות מאחורי מסך הברזל ועזר 

 אחב”י ביציאתם מרוסיא 

  נפטר ערש”ק ט”ז תמוז, ה’תשנ”ה

 ת,נ,צ,ב,ה

נדפס ע”י ולזכות יוצ”ח למשפחת באטלער שיחיו






