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 יומן מבית חיינו

 י"ד אייר תשמ"ז –פארבריינגען פסח שני 
 

אחר תפלת ערבית והודיע של נכנס הריל"ג 8:26בשעה 
כפשוט ההודעה עוררה בקהל  תתקיים התוועדות,
 אד"ש נכנס לתפלת ערבית. 8:30שמחה רבה, בשעה 

נכנס אד"ש תוך שירת "דידן נצח" עד  9:30בשעה 
 שהתיישב במקומו והחל בשיחה.

תיקון ושלימות  -תיווך בענין פסח שני  שיחה א:
ראשון )כשלא הקריבו קרבן פסח(, או  החסרון דפסח

דרגא שני' בעבודה הבאה לאחרי הקדמת העבודה 
 דפסח ראשון.

ניגנו "כי אלוקים יושיע ציון", 
אד"ש מזג את היין מהבקבוק 
הקטן והרב מענטליק מילא 
את הכוס עד למעלה, לקח 
חתיכה מהמזונות המונחות 
תחת המפה על השולחן 
והניח לצידו בתוך מפית 

מהעוגה והיין, והחל וטעם 
 לומר לחיים לחסידים.

 א( שיעור היומי בחומש: שיחה ב:

 שפסח שני מתקנו ומשלימו. -ניסן  ( קרבן פסח בי"ד1)
חסד שבהוד )הספירה דפסח שני(,  -( ספה"ע 2)

 התחלת ספירת ההוד, עיקר המדות.
תאפינה",  שתי הלחם "חמץ -( חג השבועות 3)

 .ה עמו בבית""חמץ ומצ -ודוגמתו בפסח שני 

ב( סיום השיעור: "ובקוצרכם את קציר ארצכם וגו'", 
שגם לאחרי נתינת מעות חטים לפסח,  -מתנות עניים 

"שמחתי ושימחתי" בימים טובים, יש להמשיך 
 ולהוסיף בענין הצדקה

"מצוה לפרסם עושי  -ג( נתינת צדקה בפירסום 
 מצוה", ולא ב"הצנע לכת", כדי שממנו יראו וכן יעשו

 -צייט די"ג אייר -הוראה משמו של בעל היארד( 
 סדר המשכת וירידת הנשמה למטה -ישראל ארי' ליב 

ה( השלמת ההכנות לל"ג בעומר, ולפעולות החינוך 
 דימי הקיץ

לחיים ושתה את רוב היין שבכוס, טעם  אמרש אד"
 מהמזונות, ניגנו "ויהי שעמדה".

צוה לנגן "על אחת כמה וכמה" ועודד בחזקה מספר 
פעמים בראשו ובידו 
הימנית, כשנשתתק הקהל 
סימן לנגן והחלו לנגן "הנה 
מה טוב ומה נעים", לאח"ז 
סימן לחזן ר' משה טלשבסקי 
לנגן "שיבנה" ועודד בראשו 

שמאלית והימנית ובידיו ה
 בעת שירת הקהל.

הזכיר ע"ד ברכה אחרונה 
ובירך )מתוך סידורו המונח 
לצידו בכל עת ההתוועדות( והחל לחלק דולרים 

 לטנקיסטי'ן תוך שירת "עד מתי".

כרגיל נתן לר' יוס'ל ויינברג דולרים לעזרת נשים, וכן 
במהלך החלוקה נתן דולרים וחתיכת עוגה לעורך עיתון 

נער זשורנאל׳ ר׳ גרשון בער יעקבסאן ובירכו ה׳אלגעמיי
וכן לרחי"ק. היו עוד שני חסידים שביקשו מ'המזונות' 
)א' מהם הצלם לוי"צ פריידין( ואד"ש נתן להם במאור 

 בפנים.

בזמן החלוקה ניגנו גם ניגון הקפות ו"דידן נצח". אח"כ 
 .לנגן "כי בשמחה" ויצא מבית הכנסתאד"ש החל 


