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ב"ה.

פתח דבר

בקשר עם חודש אלול –

הננו מו"ל בזה בפעם הראשונה כמה מיומני המשב"ק הרה"ח ר' מאיר שי' הַארליג 
מחודש אלול במחיצת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, דשנים: תשכ"ב, תשכ"ג, תשכ"ט, 

תשל"ב, אשר )פרט לשנת תשכ"ג( מתאימים לקביעות שנה זו.

יום  כל  כמעט  מתארים  שהם  בכך  השאר,  בין  מתייחדים,  הארליג  הרב  של  יומניו 
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 הַארליג, ווייל מסתמא הָאט ער עס ביי אים פַארשריבן".

בהוספות באו:

קשורים  שחלקם  אדמו"ר  כ"ק  קודש  יד  כתבי  תצלומי  כמה   – הקובץ  בתחלת  א( 
נתונה להרמ"ה שי' על מסירת  בזה לראשונה. תודתנו  לחודש אלול, המתפרסמים 

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

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

קודשנו.

שלח  אשר  וההקלטות  בהמכתבים  פרטים  יותר  באו  רבות  לפעמים  אשר  יצויין 
יותר  האריך  והקלטותיו  במכתביו  לעצמו.  רשם  מאשר  תבל,  ברחבי  להשלוחים 

בתיאור לאלו אשר לא היו נוכחים בשעת מעשה.
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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 
דָא  פָאר  גייט  ווָאס  נייעס  ַאלע  די  ַארויס  ַאז איר שיקט  ווייס  ''איך  ר' מאיר:  אודות 

איבער גַאנץ וועלט".

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"
יו"ד אלול, ה'תש"פ
– שבעה חודשים בשנת שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו –
ברוקלין, נ.י.
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כתבי יד קודש
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פיענוח

. . מכחישים הלעומ"ז את כל התיאור ו הידיעות שהגיעו מאנ"ש לכאן . .

. . חתימת ... שי', הרי . .

. להרה"ח כו'  שי' ן . .

. . וגם אין רצוני שימסור להם זה . .

. . לא רק בהרשת אלא גם בהנהלת עוד איזה מוסדות חב"ד : . .

. . כנראה לפעמים מיוסד ות התכניות על שמועות קלוטות שאין מתאימ ות 
להמציאות . .

. . למגבית ד בנין החדש דתו"ת בכפר חב"ד . .

לא  וגם  לאנ"ש  שמחוץ  ולא  מאנ"ש  הם  המנדבים  של  ם  ככול  ם  רוב  נה  ה   
בזה  שהיו  התכניות  כל  )לאחרי  כלל   בזה  עושים  אין  האומנם  מהתיירים! 

כשנגשו להענין(  ?..

. . בתר רישא אזיל . .

. . א. קווינט . .

. . ד', יג', יט', כא, כג, כט תמוז. ד' מנ"א. . .

. . הנה ינהג ש החצי מן הנ"ל יתן בפועל, והחצי יזקוף ע"ע כתוב לקופת הצדקה, 
וכשירחיב - יסלקו . .

. . לפלא שבענין ש בין אנ"ש . .

. . לפלא שזה כמה שואלים בזה - לאחרי . .

מהיר 

לברר שמו אצל גליק שי’

]. .[ C/O

דלר"ה 

עש

עוסק בצ"צ
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מהיר 

לברר שמו אצל גליק שי’

]. .[ C/O

דלר"ה 

עש

עוסק בצ"צ

באידית. בשם: במענה למכ' מיום . .

אזכיר ]. .[ עה"צ לתוכן כתבה

בדיקת תפליו ושיתן לצדקה לפה"נ ובל"נ.

קבלה
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שני, ד’ אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הרב  נוכח  מנחה  תפילת  בעת  קריה”ת. 
פופקא שהיה כאן היום אצל כ”ק אד”ש. 
מעריב כרגיל. בשעה 11:45 הלך לביתו.

שלישי, ה’ אלול
 .11:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  תפילת 
הלך  אח”ז   12:30 עד  יחידות  היה   8:30

לביתו.

רביעי, ו’ אלול
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
מנחה ומעריב כרגיל. בשעה 12:30 הלך 

לביתו. 

חמישי, ז’ אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  כרגיל.  מנחה  תפילת  קריה”ת. 
7:30 היה הנהלת הישיבה בחדרו הק’ עד 
8:15 אח”ז היה הרב ישראל דזייקאבסאן 
היה   9:45 בשעה   .9:30 עד  הק’  בחדרו 

תשכ”ב
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מעריב עד השעה 10. בשעה 10:30 היה 
רבא”ג בחדרו עד השעה 12:15. בשעה 

1 הלך לביתו.

ערש”ק, ח’ אלול
 .11:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק   
 4:35 בשעה  רגעים.  לכמה  לחוץ  יצא 
הלך לביתו ברכב עם הרבנית וחזר ל770 
בשעה 5:30. בשעה 6 היה רבא”ג בחדרו 
מנחה  תפילת   .7:10 השעה  עד  הק’ 

וקבלת שבת כרגיל.

ש”פ תצא, ט’ אלול
 .8:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל. 

בשעה  לבנה.  קידוש  היה  מעריב  אחרי 
11:30 הלך לביתו.

ראשון, י’ אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11. מנחה 
ומעריב כרגיל. בשעה 10:30 היה רבא”ג 
הלך   1:30 בשעה   .1:15 עד  הק’  בחדרו 

לביתו.

שני, י”א אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היו  ומעריב  מנחה  תפילת  קריה”ת. 

כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

שלישי, י”ב אלול
לא   .9 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
יצא לתפילת מנחה. תפילת ערבית היה 
עם  לביתו  הלך   10:45 בשעה  כרגיל. 

הרבנית ברכב.

רביעי, י”ג אלול
 .11 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  תפילות 
9:45 היה רבא”ג בחדרו הק’ עד השעה 
11. בשעה 11:45 הלך לביתו ברכב עם 

הרבנית.

חמישי, י”ד אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ליל  כרגיל.  ומעריב  מנחה  קריה”ת. 

יחידות עד השעה 11:45.

ערש”ק, ט”ו אלול
9. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
נסע   11:30 בשעה  המקוה.  אל  הלך   10
ל770  וחזר  שבת  בגדי  עם  האוהל  אל 

בשעה 6.

ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת   
 10 7. קבלת שבת כרגיל. בשעה  בשעה 
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הלך לביתו.

ש”פ תבוא, ט”ז אלול
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת  בעת  כרגיל,  היו  התפילות 
הלך   3:30 בשעה  בכיות.  היו  ההפטורה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6:15.

מנחה ומעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך 
לביתו.

ראשון, י”ז אלול
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 11:15 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה 

בערך הלך לביתו.

שני, ח”י אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
1 נסע  קריה”ת. הלך אל המקוה. בשעה 
ל770  וחזר  שבת  בגדי  עם  האוהל  אל 
אד”ש  כ”ק  הודיע  אח”ז   5:45 בשעה 

שיהיה התוועדות. 

דיבר  להתוועדות,  נכנס   6:30 בשעה 
ביצה,  מס’  על  הדרן  אלול,  ח”י  ענינים: 
ותניא  שו”ע  בלימוד  אנ”ש  בין  חלוקה 
צדקה  נתינת  טבת,  כ”ד  עד  אלול  מח”י 
עד כ”ד טבת השתא כולל נשים, מאמר 
נצבים,  פ’  השנה,  ראש  בענין  מאדה”ז 
עמך  אנו  כי  זמירות,  אנעים  לנגן  צווה 

רביעית  בבא  אדה”ז  ניגון  מאמין,  ואני 
ג”פ וסיים ההתוועדות בשעה 9:20. 

כ”ק  אמר  אח”ז  כרגיל  ערבית  תפילת 
שניאור”  “קרן  נק’  שהקרן  אמר  אד”ש 
 10:20 בשעה  הק”ן[.  שנת  עם  ]בקשר 

הלך לביתו. 

כ”ק אד”ש נתן 167$ לקרן שניאור.

שלישי, י”ט אלול
 ,10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קרן  לקופת  צדקה  נתן  לחדרו  בדרך 
הלך   6 בשעה  כרגיל.  מנחה  שניאור. 
נתן  כשחזר  וכן  לביתו  בדרך  לביתו. 

צדקה לקופת קרן שניאור. 

לקרן  צדקה  נתן  ערבית  תפילת  קודם 
עם  לביתו  הלך   11:50 בשעה  שניאור. 

הרבנית.

רביעי, כ’ אלול
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ד’ פעמים צדקה לקרן  נתן  היום  במשך 
בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  שניאור. 

11:30 נסע לביתו ברכב.

חמישי, כ”א אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10, בדרכו 
לקריה”ת נתן צדקה לקרן שניאור. מנחה 
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ומעריב כרגיל. בשעה 10:15 היה רבא”ג 
בחדרו הק’ עד השעה 12. בשעה 12:30 

הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ב אלול
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 8:30 בשעה  כרגיל.  שבת  וקבלת  מנחה 
יצא מחדרו הק’ וחיפש עוד מנין קבלת 
משניות  למד  התפילה  במשך  שבת, 
ואמר הקדישים ]יארצייט של זקנו הרב 
 10 בשעה  ינובסקי[.  ז”ל  שלמה  מאיר 

הלך לביתו.

ש”פ נצבים וילך, כ”ג אלול
 .7:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
כרגיל,  היו  והתפילות  תהלים  אמירת 

צווה לנגן האדרת והאמונה. 

קידוש.  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
דיבר ענינים: נצבים, חודש אלול, מאמר, 
ח”י אלול וכ”ד טבת וסיים בשעה 4:20. 

לנגן  צווה  אח”ז  כרגיל  מנחה  תפילת 
כל  אד”ש  כ”ק  אמר  היום  במשך  ניגון. 

הקדישים.

אמירת סליחות היה כמו בכל שנה אח”ז 
צווה לנגן. בשעה 2:15 הלך לביתו.

ראשון, כ”ד אלול
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ערבית  בתפילת  כרגיל.  מנחה  תפילת 
אמר הקדישים. בשעה 9 היה יחידות עד 

השעה 12:30. בשעה 1:30 הלך לביתו.

שני, כ”ה אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 7. אמירת 
סליחות. קריה”ת ואמר קדיש. הלך אל 
האוהל  אל  נסע   11:15 בשעה  המקוה. 
וחזר ל770 בשעה 6. תפילת מנחה ואמר 
הקדישים. מעריב כרגיל. בשעה 11 נסע 

לביתו עם הרבנית ברכב.

שלישי, כ”ו אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 7. אמירת 
סליחות. תפילת מנחה. בתפילת ערבית 
הגיעו כבר אורחים מאה”ק. אחרי מעריב 
התוועדות  שיהיה  הודיע  אד”ש  כ”ק 
בליל ער”ה אחרי מעריב. בשעה 12:15 

הלך לביתו.

רביעי, כ”ז אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 7. אמירת 
בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  סליחות. 

12:30 הלך לביתו.
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    חמישי, כ”ח אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 7. אמירת 
סליחות, קריה”ת. תפילת מנחה כרגיל. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   9:30 בשעה 
בשעה  וסיים  השנה  ראש  אלול,  חודש 

11:30. בשעה 1:15 הלך לביתו.

ערב ראש השנה, כ”ט אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 7. אמירת 

אל  הלך  לנגן.  צווה  אח”ז  סליחות 
הציבור.  עם  שחרית  תפילת  המקוה. 
נסע   11:30 בשעה  פ”נ.  נדרים.  התרת 
6. תפילת  אל האוהל וחזר ל770 בשעה 

מנחה. 

אמר תהלים. בשעה 7:30 תפילת ערבית, 
יו”ט  סעודת  באריכות.  התפלל  שמו”ע 

כרגיל. בשעה 11 הלך לביתו.
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ראשון, ה’ אלול
 ליל יחידות משעה 8:10 עד השעה 3:30 

בבוקר.

ראשון, י”ב אלול
עד   8:30 משעה  בערך  היה  יחידות  ליל 

בערך 5:30.

שני, י”ג אלול
 כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
גן  מחנה  ילדי  עם  מנחה  תפילת   3:40

סיום  עד  מקומו  על  ונשאר  ישראל 
לביתו  הלך   6 בשעה  ששרו.  הניגונים 

וחזר ל770 בשעה 7:30.

מעריב כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

שלישי, י”ד אלול
2. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
הלך  בערך   5:45 בשעה  מנחה.   3:30

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10. 

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

תשכ”ג
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רביעי, ט”ו אלול
הלך   .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
האוהל  אל  נסע   12 בשעה  המקוה.  אל 
וחזר ל770 בשעה 7 אח”ז תפילת מנחה. 

הלך לביתו וחזר ל770.

הלך   12 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

חמישי, ט”ז אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת. בשעה 3:30 מנחה.

 בשעה 9:30 מעריב. בשעה 12:15 הלך 
לביתו.

ערש”ק, י”ז אלול
 .1 בשעה  ברכב  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

חזר לביתו.

מנחה וקבלת שבת כרגיל. 

ש”פ תבוא, ח”י אלול
 .7:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל. 

בשעה 1:30 התוועדות, דיבר ענינים: ח”י 
פדיון  בענין  ותשרי,  אלול  חודש  אלול, 
תפילת  אח”ז   3:45 בשעה  וסיים  נפש 

מנחה. הלך לביתו וחזר ל770.

תפילת ערבית כרגיל.

ראשון, י”ט אלול
 .2:25 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה 3:30 מנחה. בשעה 6 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:30.

הלך   12 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

שני, כ’ אלול
 ,9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 6 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה  קריה”ת. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. 

בשעה  ערבית.  תפילת   9:30 בשעה 
11:45 הלך לביתו עם הרבנית.

שלישי, כ”א אלול
עבד   .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בשעה  תשרי.  לחודש  המכתבים  על 
לביתו  הלך   6:15 בשעה  מנחה.   3:20

וחזר ל770 בשעה 7:20. 

 9:30 בשעה  יחידות,   8:20 בשעה 
הפסקה למעריב וסיים יחידות בשעה 1 

אח”ז הלך לביתו.

רביעי, כ”ב אלול
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק   



יומן המשב"ק | טו     

ערבית  תפילת  מנחה.   3:15 בשעה 
כרגיל. לאחרי משך זמן יצא מחדרו הק’ 
ואמר הקדישים במנין אחרת אח”ז הלך 

לביתו.

חמישי, כ”ג אלול
 ,9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היום  במשך  הקדישים.  אמר  קריה”ת. 

לא הלך לביתו רק לבקר את אמו. 

לנגן.  צווה  אח”ז  מעריב   9:30 בשעה 
בשעה 11:30 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ד אלול
 .9:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תפילת מנחה כרגיל.

בשעה  שבת.  בקבלת  הקדישים  אמר   
9:45 הלך לביתו.

ש”פ נצו”י, כ”ה אלול
 .8:30 בשעה   ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל. 

ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
ניגון  אחדות,  נצבים,  אתם  השנה,  ראש 
מכל הרביים וסיים בשעה 4:20. תפילת 
לנגן.  צווה  אח”ז  הקדישים  ואמר  מנחה 

מעריב כרגיל.

כ”ק  סליחות.  לאמירת  נכנס   1 בשעה 

מלכנו”  “אבינו  בעצמו  התחיל  אד”ש 
הלך   2:15 בשעה  עמך”.  את  ו”הושיעה 

לביתו.

ראשון, כ”ו אלול
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
על  עבד  מנחה.  תפילת   3:17 בשעה 
תשרי.  וחודש  שבת  של  המאמרים 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15 בשעה 

בשעה 7:35. 

בשעה 9 מעריב. הלך לביתו.

שני, כ”ז אלול
 .6:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
סליחות, צווה לנגן אבינו מלכנו. הלך אל 
האוהל  אל  נסע   11:24 בשעה  המקוה. 
5:45. תפילת מנחה.  וחזר ל770 בשעה 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 8:15. 

בשעה  דקות.  לעשר  חב”ד  לנשי  דיבר 
9 תפילת ערבית.  8:50 נתנו פ”נ. בשעה 
עד  הק’  בחדרו  הרש”ג  היה   10 בשעה 

השעה 11:40 ואח”ז הלך לביתו.

שלישי, כ”ח אלול
 .6:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“אבינו  לנגן  צווה  סליחות.   7 בשעה 
 9 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה  מלכנו”. 

מעריב. בשעה 12:15 הלך לביתו.
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רביעי, ערב ראש השנה
 .6:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“אבינו  לנגן  צווה  סליחות,   6:45 בשעה 
את  “הושיעה  סליחות  ואחרי  מלכנו” 
עמך”. הלך אל המקוה. בשעה 9 תפילת 
שחרית עם הציבור, התרת נדרים ואמר 
פני”ם  לקבלת  יצא   9:45 בשעה  ברכה. 
ונתן  כללי  פ”נ  אח”ז   10:45 השעה  עד 

ברכה. 

בשעה 12 נסע לאוהל וחזר ל770 בשעה 

בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   .5:15
7:10 בערך. 

חדש  סידור  עם  ערבית  לתפילת  נכנס 
וגארטל חדש מאה”ק ]כנראה מהעכט[ 
לנגן  צווה  תהלים,  אמר  מעריב  קודם 
ואיחל  ערבית  תפילת  מלכנו.  אבינו 
לשנה טובה. בשעה 10:15 עלה למעלה 
לסעודת יו”ט, דיבר איזה דברים ובשעה 

11:30 הלך לביתו. 
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ערש”ק, בדר”ח אלול
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. אחה”צ הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 7:30.

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

ש”פ שופטים, ב’ אלול
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק    
 1:30 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
התוועדות, דיבר ענינים: שופטים, חודש 
ח’,  כ’-  רש”י  שיחה,  כעין  מאמר  אלול, 
אגה”ת פ’ ה’ בהמשך לזה וסיים בשעה 

4:50. מנחה כרגיל.

.8:30 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   
מעריב כרגיל. בשעה 9:30 הלך לביתו. 

ראשון, ג’ אלול
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

בשעה 3:15 מנחה.

רביעי, ו’ אלול
1. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
וחזר  לביתו  הלך   6 בשעה  מנחה.   3:20
מעריב.   9:30 בשעה   .7 בשעה  ל770 

בשעה 10:45 הלך לביתו.

חמישי, ז’ אלול
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 6 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה  קריה”ת. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

הנהלת הישיבה היה בחדרו הק’. בשעה 
לביתו  הלך   10:30 בשעה  מעריב.   9:30

עם הרבנית ברכב. 

ערש”ק, ח’ אלול
הלך   .2 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

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

תשכ”ט
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ש”פ תצא, ט’ אלול
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   3:15 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6:30.

קידוש  כרגיל.  מעריב  מנחה.   7 בשעה 
בשעה  עליכם”.  “שלום  לי  ואמר  לבנה 

9:20 הלך לביתו.

ראשון, י’ אלול
 .1:15 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.

שני, י”א אלול
  ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:20 מנחה. הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 6:50. 

תפילת ערבית כרגיל. בשעה 10:45 נסע 
לביתו עם הרבנית.
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שלישי, י”ב אלול
 .1:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7. 

מעריב כרגיל. בשעה 12:15 הלך לביתו.

ערש”ק, ט”ו אלול
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לביתו  הלך  הק’.  בחדרו  היה  מינדל  ר”נ 

וחזר ל770 בשעה 7:10. 

תפילת מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 
9:30 הלך לביתו.

ש”פ תבוא, ט”ז אלול
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   4:10 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6:10.

 מנחה ומעריב כרגיל. כ”ק אד”ש התעניין 
אודות א’ בשעה 9:15 הלך לביתו.

ראשון, י”ז אלול
 .1:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ילדי  עם  מנחה  תפילת  היה   6 בשעה 
תשב  “פרזות  לנגן  צווה  ישראל  גן 
ברכת  נתן  לביתו  כשהלך  ירושלים”. 

השנה וחזר ל770 בשעה 7:40.

 .10:40 יחידות עד השעה   8:20  בשעה 

תפילת ערבית. הרש”ג היה בחדרו הק’. 
בשעה 12:40 הלך לביתו.

שני, ח”י אלול
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
בחדרו  היה  העכט  שלום  ר’  קריה”ת. 
הק’. הלך אל המקוה וחזר ל770 בשעה 
11:45. בשעה 1:45 נסע אל האוהל עם 
8. תפילת  בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 

מנחה.

תפילת ערבית. בשעה 9 הלך לביתו.

שלישי, י”ט אלול
 .1:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20 בשעה 
בשעה  כרגיל.  מעריב   .7 בשעה  ל770 

11:45 הלך לביתו.

רביעי, כ’ אלול

הכין   .1 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
יצא  לא  השנה.  דראש  כללי  המכתב 
לתפילת מנחה. בשעה 6:10 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:15. 

בשעה  חב”ד.  לנשי  דיבר   8:20 בשעה 
בביהמ”ד  חב”ד  לנשי  יחידות   8:40
למטה עד השעה 11:30. תפילת ערבית. 

בשעה 12:15 הלך לביתו.
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חמישי, כ”א אלול
 ,12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
כרגיל.  מנחה  הק’.  חדרו  ליד  קריה”ת 
לא הלך לביתו ]כפי שנוהג בערב בד”כ[, 
ערבית.  תפילת  כללי.  המכתב  הכין 

בשעה 10 הלך לביתו.

  ערש”ק, כ”ב אלול
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
דר”ה.  כללי  המכתב  בהכנת  המשיך 
מצפון  ס”ת  הכנסת  היה   5:30 בשעה 
לכ”ק  הס”ת  ונתנו  ]תוניס[  אפריקה 
הביא  אד”ש  כ”ק  הק’.  בחדרו  אד”ש 

שא’  ואמר  למטה  קודש  להארון  הס”ת 
לכמה  צווה  התיבה.  לפני  מנחה  יתפלל 

לקנות משקה. 

ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15 בשעה 
אמר  שבת  קבלת  בעת   .7:10 בשעה 
מאיר  הרב  זקנו  של  ]יארצייט  קדיש 
הלך   10 בשעה  ינובסקי[.  ז”ל  שלמה 

לביתו.

ש”פ נצבים – וילך, כ”ג אלול
 8:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
צווה  כרגיל,  והתפילות  תהלים  אמירת 

לנגן “הוא אלוקינו”. 
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קידוש,  עשה  התוועדות:   1:30 בשעה 
תשרי,  מברכים  שבת  ענינים:  דיבר 
מאמר  אגה”ת,  י,   – כ”ט  רש”י  נצבים, 
ניגון  מקומו  על  ורקד  עמד  שיחה,  כעין 
תפילת   .4:35 בשעה  וסיים  “ופרצת” 

מנחה. 

במשך היום אמר הקדישים. בשעה 5:15 
 .8:05 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 
מעריב כרגיל. בשעה 9 הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 12:40.

אברהם  ר’  היה  סליחות  אמירת  קודם 
אצל  א’  ועוד  פוטערפאס  ר”מ  פרשן, 
אנ”ש  עבור  משקה  נתן  אד”ש,  כ”ק 
 1:05 בשעה  מרוסיא.  ואנ”ש  דארה”ק 
צווה   ,1:45 השעה  עד  לסליחות  נכנס 

לנגן “דרכך”. בשעה 2:15 הלך לביתו.

ראשון, כ”ד אלול
 .2:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

הק’  בחדרו  רבא”ג  היה   9:20 בשעה 
9:45 אח”ז היה מעריב. כ”ק  עד השעה 
 11:30 בשעה  הקדישים.  אמר  אד”ש 

הלך לביתו.

שני, כ”ה אלול
 .6:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

למטה.  בביהמ”ד  סליחות   7 בשעה 
קריה”ת ואמר הקדישים. בשעה 10:30 
בשעה  ל770  וחזר  המקוה  אל  הלך 

.11:30

 בשעה 12:30 נסע אל האוהל עם בגדי 
תפילת   .7:15 בשעה  ל770  וחזר  שבת 
הלך   8:35 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה 

לביתו.

שלישי, כ”ו אלול
 .6:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
מנחה.   3:15 בשעה  סליחות.   7 בשעה 
 .7:20 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 
בשעה 9:28 כ”ק אד”ש אמר להר’ חדקוב 

שיהיה התוועדות. תפילת ערבית.

אמר  קצר  התוועדות  היה   9:45 בשעה 
מאמר והיה אז בכיות, אמר לחיים ונתן 
משקה לאנ”ש מרוסיא לחלק. שיחות: ג’ 
דסליחות, תפילין, שלימות הארץ. צווה 
מקומו  על  ורקד  עמד  ניגונים  כמה  לנגן 
וסיים הפארבריינגן בשעה 11:40 בערך. 
חדקוב  להר’  מזונות  נתן  אד”ש  כ”ק 
לתת להנשים שהיו נוכח בההתוועדות. 

בשעה 12:40 הלך לביתו.

רביעי, כ”ז אלול
 .6:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
המקוה  אל  הלך   11 בשעה  סליחות. 
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וחזר ל770 בשעה 11:50. בשעה 12:30 
נסע להאוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 
כרגיל.  ומעריב  מנחה   .7:40 בשעה 

בשעה 9 הלך לביתו.

חמישי, כ”ח אלול
 .6:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך  כרגיל.  מנחה  קריה”ת.  סליחות. 
7:10. מעריב.  בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
 12:15 בשעה  הק’.  לחדרו  הספר  נכנס 

הלך לביתו.

ערב ראש השנה, כ”ט אלול
 .6:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לנגן  צווה   ,8:10 השעה  עד  סליחות 

המקוה  אל  הלך   8:20 בשעה  “דרכך”. 
וחזר ל770 בשעה 9. בשעה 9:30 תפילת 
נדרים  התרת  אח”ז  הציבור  עם  שחרית 
טובה  לשנה  “יש”כ  אמר  אד”ש  כ”ק 
ונתן  כללי  פ”נ  פ”נ,   10:10 בשעה  וכו”. 

ברכה לכ”א. 

בגדי  עם  האוהל  אל  נסע   12:30 בשעה 
 .6:25 בשעה  ל770  וחזר  וגארטל  שבת 

תפילת מנחה. לא הלך לביתו.

ואמר  לביהמ”ד  נכנס   7:45 בשעה 
תהלים. צווה לנגן “אבינו מלכנו”. תפילת 
ערבית כמו בכל שנה. אמר לשנה טובה. 
לסעודת  למעלה  עלה   10:15 בשעה 
לא  הסעודה  בעת  הרבנית,  בדירת  יו”ט 
דיבר וגמר הסעודה בשעה 11:15 בערך. 

בשעה 11:45 הלך לביתו.
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ערש”ק, בדר”ח אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך  לדפוס.  שיחה  על  עבד  קריה”ת. 
מנחה   .7:15 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
הלך   10:10 בשעה  כרגיל.  שבת  וקבלת 

לביתו.

ש”פ שופטים, ב’ אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9:30. נכנס 
התורה  אור  ספר  עם  שחרית  לתפילת 
להצ”צ והתפילות היו כרגיל. הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:10.

 בשעה 7:30 מנחה. מעריב כרגיל. בשעה 
9:30 הלך לביתו.

ראשון, ג’ אלול
1. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
בשעה  ללוויה.  יצא  אח”ז  מנחה   3:15
6:10 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10. 
מעריב כרגיל. בשעה 12:15 הלך לביתו.

שני, ד’ אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 6 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה  קריה”ת. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10. 

תפילת ערבית כרגיל. בשעה 12:15 הלך 
לביתו.

שלישי, ה’ אלול
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

8:45 רבא”ג היה בחדרו הק’ עד  בשעה 
השעה 9:45 אח”ז יה מעריב. בשעה 12 

הלך לביתו.

רביעי, ו’ אלול
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היה  רבא”ג  מנחה.  היה   3:20 בשעה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  הק’.  בחדרו 

בשעה 7:15. 

הלך   12 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

תשל”ב



כד | חודש אלול עם הרבי

חמישי, ז’ אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  המקוה  אל  הלך  קריה”ת. 
אל  הלך   1:50 בשעה   .11:30 בשעה 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 

8:30 אח”ז תפילת מנחה. 

הלך   9:50 בשעה  מעריב.   9:30 בשעה 
לביתו.

ערש”ק, ח’ אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11. אחה”צ 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30. 

תפילת מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 
10 הלך לביתו.

ש”פ תצא, ט’ אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10 בערך. 
וחזר  לביתו  הלך  כרגיל.  היו  התפילות 

ל770 בשעה 6:45.

תפילת  מנחה.  תפילת   7:25 בשעה 
לבנה  קידוש  היה  ואח”ז  כרגיל  ערבית 
 10:30 לי “שלום עליכם”. בשעה  ואמר 

הלך לביתו.
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ראשון, י’ אלול
1. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
לביתו  הלך   6:30 בשעה  מנחה.   3:20

וחזר ל770 בשעה 7:20. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שני, י”א אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:15 מנחה. בשעה 6:15 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

הק’  חדרו  ליד  מנין  היה  ערבית  תפילת 
11 הלך  ]עקב שיפוצים בהזאל[. בשעה 

לביתו.

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

ל770 בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:45 הלך לביתו.

רביעי, י”ג אלול
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הלך   6:15 בשעה  מנחה.   3:20 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 12:15 הלך לביתו.

חמישי, י”ד אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 12:15 הלך אל המקוה. 
בשעה 3 הלך אל האוהל עם בגדי שבת 
התפללו  אח”ז   8:35 בשעה  ל770  וחזר 

מנחה.

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

ערש”ק, ט”ו אלול
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:15. 

תפילת מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 
9:50 הלך לביתו.

ש”פ תבוא, ט”ז אלול
 .9:55 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל.

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה   
ח”י  ביכורים,  תבוא,  כי  ענינים:  דיבר 
לקוטי  שיחה,  כעין  מאמר  חינוך,  אלול, 
ההתוועדות  וסיים  יהודי  מיהו  לוי”צ, 
הלך  מנחה.  התפללו  אח”ז   4:35 בשעה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 8.

 מעריב כרגיל. בשעה 9:35 הלך לביתו.
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ראשון, י”ז אלול
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
עם  למטה  מנחה  תפילת   4:45 בשעה 
וחזר  לביתו  הלך  ישראל.  גן  מחנה  ילדי 

ל770 בשעה 7:15.

דיבר  אד”ש  כ”ק  כרגיל.  ערבית  תפילת 
בטלפון[.  ]כנראה  ארה”ק  עם  כמ”פ 

בשעה 1:40 הלך לביתו.

שני, ח”י אלול
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  המקוה  אל  הלך  קריה”ת. 
האוהל  אל  נסיעתו  טרם   .11:45 בשעה 
כ”ק אד”ש הודיע שיתקיים פארבריינגן 
נסע אל האוהל עם   2:45 הערב. בשעה 
בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 8:15 אח”ז 
התפלל מנחה עדיין לבוש בבגדי שבת. 

ערבית.  תפילת  היה  בערך   9 בשעה 
הענינים  בין  התוועדות,   9:30 בשעה 
יהודי.  מיהו  אלול,  ח”י  מאמר,  שדיבר: 
הקפות  וניגון  מלכינו  אבינו  לנגן  צווה 
להרלוי”צ וסיים ההתוועדות בשעה 11. 

בשעה 11:25 הלך לביתו.

שלישי, י”ט אלול
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

ל770 בשעה 7:15. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:50 הלך לביתו.

רביעי, כ’ אלול
עבד   .11 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

על מכתב דר”ה. בשעה 3:25 מנחה.

הק’.  בחדרו  היה  רבא”ג  כרגיל.  מעריב   
גמר לעבוד על מכתב וגם דיבר בטלפון. 

בשעה 2 לפנות בוקר הלך לביתו.

חמישי, כ”א אלול
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12, קריה”ת 
ליד חדרו הק’. הלך אל המקוה. בשעה 
4:55 הלך אל האוהל עם בגדי שבת וחזר 
ל770 בשעה 8:25 אח”ז התפללו מנחה. 

בשעה  ערבית.  תפילת   9:30 בשעה 
10:30 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ב אלול
1. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

6:20 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. 

תפילת מנחה כרגיל. בקבלת שבת כ”ק 
אד”ש אמר הקדישים ]יארצייט של זקנו 
בשעה  ינובסקי[.  ז”ל  שלמה  מאיר  הרב 

10:10 הלך לביתו.

ש”פ נצו”י, כ”ג אלול
 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
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אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל. 

קידוש,  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
בין הענינים שדיבר: מאמר כעין שיחה, 
תענית  לוי”צ,  לקוטי  וב’,  א’   – ל’  רש”י 
בשעה  וסיים  מחר  שמתקיים  שעות 

4:35 אח”ז התפללו מנחה.

 .8:10 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 
מעריב כרגיל. בשעה 9:30 הלך לביתו.

 1:05 בשעה  ל770.  הגיע   12:30 בשעה 
בשנה  ניגנו  לא  סליחות,  לאמירת  נכנס 

זו. בשעה 2:45 בבוקר הלך לביתו.

 ראשון, כ”ד אלול – תענית שעות
לביטול הגזירות

 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

10 נכנס כ”ק אד”ש להזאל צווה  בשעה 
לנגן “אבינו מלכנו”. קריה”ת ונשאר עד 

סוף תפילת שחרית ואמר תהלים. 

הלך לביתו וחזר ל770. בשעה 7:55 היה 
שנה  בכל  ]כמו  הקדישים  ואמר  מעריב 

בכ”ה אלול[. בשעה 8:15 הלך לביתו.

שני, כ”ה אלול
 .6:55 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
7 סליחות. קריה”ת  וכ”ק אד”ש  בשעה 
אמר הקדישים. בשעה 8:10 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 9. 

בגדי  עם  האוהל  אל  נסע   11:45 בשעה 
שבת וחזר ל770 בשעה 8:20. כ”ק אד”ש 
התפללו  התוועדות.  יהיה  שלא  אמר 
בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת  מנחה. 

9:45 הלך לביתו.
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שלישי, כ”ו אלול
 .6:55 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
תפילת  ללוויה.  יצא  סליחות.  אמירת 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה. 
חב”ד  נשי  אל  דיבר   8:15 בשעה   .7:20
אח”ז היה יחידות לנשי חב”ד עד השעה 

12:35 ]בביהמ”ד למטה[. 

תפילת ערבית. בשעה 1 הלך לביתו.

רביעי, כ”ז אלול
 .6:55 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
סליחות. אחה”צ הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 7:15. 

הלך   11 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

חמישי, כ”ח אלול
 .6:55 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אמירת סליחות. קריה”ת. הודיע שיהיה 
היה   3:10 בשעה  הערב.  התוועדות 
בחדרו  גרוזיא[  ]חכמי  מרוסיא  רבנים 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  היה  אח”ז  הק’ 

ל770 בשעה 7:10.

 9 בשעה  ערבית.  תפילת   8:30 בשעה 
בין הענינים שדיבר: מאמר,  התוועדות, 
וסיים  חדשה  השנה  ברכת  שמיטה, 

בשעה 11. בשעה 11:15 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ט אלול
 .6:55 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  המקוה  אל  הלך  סליחות.  אמירת 
תפילת   9:35 בשעה   .9 בשעה  ל770 
שחרית עם הקהל, התרת נדרים ופרוזבול 
ואמר יש”כ. בשעה 10:20 קבלת פני”ם 

אח”ז היה נתינת הפ”נ כללי.

בשעה 12:05 נסע לאוהל עם בגדי שבת 
מנחה  התפלל   .6:45 בשעה  ל770  וחזר 

בהזאל למעלה כמו השנים שעברו. 

ואמר  לביהמ”ד  נכנס   7:50 בשעה 
לנגן  צווה  ערבית,  תפילת  קודם  תהלים 
אבינו מלכנו. בהשמו”ע לתפילת ערבית 
מעריב  ואחרי  באריכות  יותר  התפלל 
אמר לשנה טובה וכו’. בשעה 9:50 הלך 

לביתו. 
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כמה מכתבים שכתב הרב הַארליג שי' אל להבחל"ח ידידו השליח 
במרוקו הרה"ח ר' יהודה לייב ע"ה רַאסקין, בהם מתאר את 

המתרחש בחצרות קודשנו.
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לב | חודש אלול עם הרבי





לע"נ 

דינה לאה ע"ה

בת יבלחט"א

הרה"ח ר' מנחם מענדל שליט"א

רוזנצווייג

נקטפה בדמי ימי'

ג' אלול, ה'תש"פ

ת,נ,צ,ב,ה



לזכות

התמים משה צבי שיחי' הולצברג

מילדי השלוחים במאנטעריי קאליפורניא

לרגל חגיגת הבר מצוה

ביום כ"א אלול ה‘תש"פ 

יה"ר מהשי"ת שיגדל להיות חסיד ירא-שמים ולמדן

ויעלה מעלה מעלה בתורה וחסידות

ויצליח בלימוד התורה בהתמדה ושקידה

כרצוה"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

ויזכו הוריו שיחיו לרוות ממנו רוב נחת חסידי בגו"ר 
לאויו"ט

נדפס ע"י ולזכות

 זקניו הרה"ח ר' מאיר יהודה ישראל ורעייתו שיחיו הארליג

ברוקלין, נ.י



לזכות 

הרה"ח הרה"ת "איש בית חיינו" משב"ק כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו למע' מארבעים שנה

ר' מאיר יהודה ישראל הארליג שליט"א

לרגל יום ההולדת שלו ביום ו' אלול

ויה"ר מהשי"ת שיזכה לאריכות ימים ושנים טובות 
בנעימים

נחת חסידותי מכל יו"ח שי'

מתוך שמחה ואושר ועושר תכה"י

נדפס ע"י ולזכות ידידו עוז ושותפו בקיום המבצעים של 
רבינו לשנים רבות - הרוצה בעילום שמו
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