
 מרבים
בשמחה

שנה ח"י

גליון ח'

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

יוצא לאור על־ידי ועד 'חיילי בית דוד'
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פתח דבר

ב"ה

אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,

שלום וברכה

לקראת שבת קודש פרשת תרומה - זכור, ויום הולדת מושיען של ישראל  - 
ביום ז' באדר הננו מוציאים לאור את הקובץ "מרבים בשמחה" הכולל:

א. יומן חודש אדר תשל"ד במחיצת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 
מיומנו של התמים )הרב( עזרא מפעי.

ב. מקבץ מיוחד של כתבי יד קודש המתפרסמים בזה לראשונה.

ג. ליקוט פנינים בעניני משיח וגאולה מחלוקות הדולרים בחודש אדר תשנ"ב.

�

בציפי' ובביטחון גמור אשר תיכף ומי"ד ממ"ש נזכה לראות בהתגלות הוד 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביופיו" לעיני כל חי, ונזכה לשמוע 
תורה חדשה מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכותו, ויכריזו כולם יחדיו 
בקול גדול ובהתבטלות מוחלטת את ההכרזה הנצחית המביאה לידי ביטוי את 
התמסרותנו והתקשרותנו אליו, ופועלת התגלותו המיידית בגאולה האמיתית 

והשלימה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד "חיילי בית דוד"  
770 בית משיח, בית חיינו  

ימות המשיח, ערש"ק פ' תרומה ז' אדר תשפ"א
ברוקלין נ.י.
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אדר תשל"ד

דוח  דחפ ב רדח תמדיצב כדק דחמודפ מרך המ יד 
 ריטדד. מיומנו  ר הבמים )הפת( עזפד מרעי - מברפסם 

כדן רפד ונה

יום שישי, אדר"ח אדר

הרבי שליט"א בא לקריאת ספר תורה. תפילת מנחה בשעה 6:35 בערך. לאחר 
כ-45 דקות מתפילת מנחה תפילת מעריב. לאחר האוכל חיכיתי עד שהרבי 
שליט"א ייצא אולם הרבי שליט"א לא יצא וכבר היה מאוחר וירדתי לסדר 
את הספרים וחזרתי ועדיין הרבי שליט"א לא יצא. כעבור 5 דקות, בשעה 10, 
הרבי שליט"א יצא. שכחתי לכתוב שהשווער של אחד החתנים )לבקובסקי( 

עשה שני אוהלים גדולים ליד 770 עקב ירידת הגשם.

ש"פ תרומה שקלים, בדר"ח אדר

בקריאת ספר תורה היו כל העומדים חתנים והיו זורקים על החתנים סוכריות 
וכדומה ולמספר חתנים העיפו את המגבעות... 

ההתוועדות עם הרבי שליט"א התחילה בשעה 1:30. במשך ההתוועדות 
הרבי שליט"א התקיף את המערך בנושא הקואליציה וכן בנוגע ל'מיהו יהודי' 
והחזרת השטחים וכו' – הרבי שליט"א דיבר על הנושא הזה באריכות ואכ"מ. 

וכן הרבי שליט"א נתן לאחד מכפר חב"ד - זה שאומרים עליו שהיה ]אלוף[ 
הציבור בארץ בהרמת משקולות - הרבי שליט"א קרא לו ומזג לו משקה בכוס 
ונתן לו בקבוק משקה. וכן הרבי שליט"א אמר לו מספר מילים. וכן את המזונות 

ועוד בקבוק מסר לדוד רסקין.

לאחר ההתוועדות התפללנו והרבי שליט"א בסוף התפילה התחיל לשיר את 
השיר "הנה מה טוב ומה נעים" וכו' לאחר זמן קצר הרבי שליט"א יצא מחדרו 
הק' והלך לבית ובחוץ היה רוח והרבי שליט"א קצת חיזק את המגבעת בידו 
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הק'. תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 7:30. לאחר כ-30 דקות הרבי 
שליט"א נסע לבית.

יום ראשון, ב' אדר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:30. הלילה הייתה יחידות ואדמו"ר 
אחד )האדמו"ר מנדבורנא( נכנס ליחידות לרבי שליט"א עם שלושה מחסידיו. 
לאחר היחידות הם יצאו בהתפעלות וסיפרו מה הרבי שליט"א אמר להם. כמו 
כן נכנס ליחידות האח של האדמו"ר מגור. תפילת ערבית עם הרבי שליט"א 
בשעה 1:10 בערך. היום עדיין עמדו שני האהלים מחוץ ל770 והבחורים כתבו 

עליהם כל מיני כתובות מצחיקות וכו'.

יום שני, ג' אדר

לקריאת ספר תורה הרבי שליט"א לא בא. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
בשעה 3:30. לאחר תפילת מנחה עמדו בחוץ ליד דלת גן עדן התחתון אב 
ובנו, והרבי שליט"א הושיט לאב את ידו הק' וכן לבן, והרבי שליט"א בירך את 
הבן שיהיה חסיד ירא שמים למדן, וכן אדם אחר שהיה עומד סמוך ניגש לרבי 

שליט"א והרבי שליט"א הושיט לו יד וחייך אליו.

תפילת ערבית בשעה 9:30.

יום שלישי, ד' אדר   

תפילת מנחה בשעה 3:30. תפילת ערבית בשעה 9:35. 

יום רביעי, ה' אדר

בצהריים שמעתי בקלטת קטע משיחת יו"ד שבט )תשל"ד(. תפילת מנחה 
עם הרבי שליט"א בשעה 3:30. תפילת ערבית בשעה 9:30. 

בלילה היה ב770 שבע ברכות של אח של ישראל לוין והיה שמח. בשעה 
12:20 הרבי שליט"א יצא מחדרו הק' ובחוץ מול הדלת של המשרד ]=המזכירות[ 
היו עומדים חדקוב וקליין, והרבי שליט"א הפנה את ראשו לצד ואמר "מרבים 
בשמחה", וליד הרכב הרבי שליט"א הפנה את ראשו הק' ל770 ועשה תנועה 

בידו הק' והמשכנו להתוועד עד מאוחר.
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 יום חמישי, ו' אדר

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר תורה. היום שמעתי עוד חלק משיחת יו"ד 
שבט. הרבי שליט"א נסע היום לאוהל וכשיצא מחדרו הק' היו עומדים בגן עדן 
התחתון ר' גרונר וחתן אחד שצריך להתחתן הלילה, והרבי שליט"א יצא עם 
שקית גדולה של פדיוני-נפש וכו' ונתן לחתן סידור. תפילת מנחה עם הרבי 

שליט"א בשעה 7:30.

יום שישי, ז' אדר   

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 6:35 בערך, וכעבור 45 דקות תפילת 
ערבית.

ש"פ תצווה, ח אדר 

תפילת שחרית עם הרבי שליט"א בשעה 10 ובקריאת ספר תורה עלו חתנים 
וזרקו עליהם סוכריות וכו'. כולם ציפו להתוועדות אולם לא הייתה... 

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 6:15 והוציאו לקריאת ספר תורה 
הס"ת של משיח והרבי שליט"א עלה לשלישי והיה צפוף מאוד. לאחר הגבהה 
כשמחזירים את הס"ת הרבי שליט"א נגע בו בידו הק'. תפילת ערבית בשעה 

7:35 בערך.

ידד ניסן ב רדה
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לאחר התפילה התחילו הבחורים לשיר בקול וחשבו שימשיכו לשיר עד 
שהרבי שליט"א ייצא ויעשה איזה תנועה בידו הק', אולם הרבי שליט"א לא 
יצא אלא רק מאוחר מאוד כשכולם כבר התייאשו, וכן ראיתי את בנימין קליין 

נכנס לרבי שליט"א עם חבילה של מכתבים.

יום ראשון ט' אדר 

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:25 בערך. בחוץ ליד הדלת של גן 
עדן התחתון עמדה אשה אחת שהולכת עם קביים ואיתה עוד מספר ילדות 
וכו' )כנראה שהם משפחה שלימה( ועם ילד בערך בגיל 13 עם קביים וכשהרבי 
שליט"א נכנס לתפילת מנחה חייך אליהם. באמצע חזרת הש"ץ כולם נתנו כסף 
לקופה של צדקה ולאחר התפילה הרבי 
שליט"א נענע בראשו הק' לאות שלום לאלו 
שעמדו בחוץ ליד הדלת של גן עדן התחתון.

תפילת ערבית בשעה 9:30 )באותו זמן 
אחרי  עד  שנמשכה  חופה  בחוץ  הייתה 

התפילה(.

יום שני, י' אדר

הרבי שליט"א היה בקריאת ספר תורה. 
בערך  שליט"א  הרבי  עם  מנחה  תפילת 
הרבי   7:10 בשעה  בערך   .3:20 בשעה 
שליט"א עלה לרש"ג היות שהרש"ג יושב 
שבעה על אחותו, וכשהרבי שליט"א עלה כבר היו שם מספר בחורים וחלק 
עלו לאחמ"כ ואני לא עליתי עקב הפחד. הרש"ג שאל את הרבי שליט"א מספר 
שאלות ואחת מהן מדוע יש שני שמות לפנחס, 'אליהו' ו'פנחס', ממה נפשך 
אם זה אדם אחד או שני אנשים וכו' ואכ"מ. הרבי שליט"א היה שם בתפילת 
ערבית ועיין בספר 'גשר החיים' במשך התפילה, והרבי שליט"א ירד מהרש"ג 

בערך בשעה 8:10.

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 9:40.

יום שלישי, י"א אדר

הרבי שליט"א לא יצא לתפילת מנחה )ר' גרונר הודיע שהרבי שליט"א לא 
ייצא(. היום באו לרבי שליט"א דוד אופן ואליעזר גורביץ'. תפילת ערבית עם 

בחוץ מול הדלת 
של המשרד היו 
עומדים חדקוב 
וקליין, והרבי 
שליט"א הפנה 
את ראשו לצד 
ואמר "מרבים 
בשמחה"
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הרבי שליט"א בשעה 9:30. מיד לאחר התפילה ר' גרונר הודיע שהרבי שליט"א 
ייצא לקידוש לבנה וכעבור מספר דקות הרבי שליט"א יצא.

יום רביעי, י"ב אדר

ר' גרונר הודיע שהרבי שליט"א לא ייצא לתפילת מנחה. כשהרבי שליט"א 
נכנס לתפילת ערבית נענע בראשו לאות שלום לאחד מהאורחים. בתפילה היה 
מורגש שבאו המון אורחים ולאחר התפילה נחום מזרחי הכריז שיסעו למבצע 

פורים לחלק דפים על החג, ובחוץ כבר יש אוטובוס ונסענו וכו'.

יום חמישי, י"ג אדר – תענית אסתר

הרבי שליט"א בא לומר סליחות ובסופן עשה הרבי שליט"א תנועה 
בידו הק' לאות שינגנו את הניגון 'רחמנא', לאחמ"כ גם את הניגון 
'אבינו מלכנו', ואת הניגון 'רחמנא' חזרו ע"ז שלוש פעמים ו'אבינו 
מלכנו' פעם אחת. מיד לאחרי זה קריאת התורה שבה היו המון אנשים 

שבירכו ברכת הגומל.

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א הייתה למטה ושמעתי את ההפטרה 
ברור היות שעמדתי קרוב מאוד לתיבה. לידי היה עומד שלום הורביץ 
עם טייפ. ]לאחר תפילת מנחה כשהרבי שליט"א היה באמצע הדרך 
בזאל ללכת לחדרו התחילו )?([. לאחר התפילה נסעו שני אוטובוסים 

למבצע פורים. 

ליל חג הפורים

תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 7:30. כשהרבי שליט"א 
נכנס היה בידו מגילה שמכוסה עם קופסא יפה מאוד מכסף, ולאחר 
תפילת ערבית הרבי שליט"א זז מהסטענדער ליד השולחן שהיה בצד 
הסטענדער )שולחן גדול מאוד(, והוציא את מכסה הכסף ופתח את 
המגילה. בהשמעת המילה "המן" היה הרבי שליט"א מכה ברגלו על 
הריצפה חלש מאוד. הרבי שליט"א פתח את כל המגילה ושלוש פעמים 
הרבי שליט"א הפך את המגילה. כשהש"ץ הגיע למילים "האיגרת 
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הזאת" אחז הרבי שליט"א בידו הק' את המגילה ונענע אותה במקצת. 
לא כ"כ היה רעש בהשמעת המילה "המן" )יחסית לכפר חב"ד...(.

בסוף קריאת המגילה הרבי שליט"א קיפל את המגילה ולאחר 
שסגר אותה במכסה רצה לסובב את המגילה לרוחב השולחן אולם 
המכסה נשמט מהקופסא, והרבי שליט"א אחז אותה והניחה לרוחב 
השולחן. לאחר מכן הרבי שליט"א לקח את המגילה בידו האחת ואת 
הסידור בידו השניה ובאמצע דרכו בזאל לכיוון חדרו הק', התחילו 

לשיר והרבי שליט"א נענע בראשו הק'.

לאחר מכן יצאתי לחוץ וחיכיתי עד שהרבי שליט"א ייצא ולפני גן 
עדן התחתון התחילו לשיר 'ויהי בימי אחשוורוש', וכעבור 5 דקות 
הרבי שליט"א יצא ועשה תנועות בידו הק' בחוזק, וכך המשיך בתוך 

המכונית וכן בכביש הראשי ג"כ.

יום שישי, י"ד אדר - חג הפורים

לתפילת שחרית ירד הרבי שליט"א מעוטר עם תפילין, ופעמיים 
במשך התפילה הוריד הרבי שליט"א את הטלית מעל ראשו הק' וסידר 
את הקשר של ראש. לאחר קריאת ספר תורה הייתה קריאת המגילה 
והסדר היה רגיל כמו אתמול. במשך הקריאה קראתי יחד עם ר' מאיר 

הארליג במגילה שלו. 

לאחר התפילה הרבי שליט"א אחז את הסידור ואת המגילה והגבאי 
הכריז על מבצע פורים, והרבי שליט"א התחיל לשיר את השיר 'ושמחת' 
בחוזק וכשהרבי שליט"א הגיע מול התיבה ליד המדריגות עמד ואמר 
לגבאי שיכריז עוד שמי שייסע למבצע פורים יקבל דולאר, ולאחמ"כ 
הרבי שליט"א המשיך ללכת יותר באיטיות ועל השולחן בדרכו של 
הרבי היו מונחים שני חומשים והעליון היה נראה כמו סידור, והרבי 
שליט"א פתח את החומש וסגר אותו, והרבי שליט"א היה הולך לאט 

לאט עד שהגבאי גמר לדבר.

לאחמ"כ נסענו למבצעים וכו' ובחזור רשם הממונה על האוטובוס 
את שמותינו, וחזרנו ל770 ולאחר זמן קצר בא רסקין ואמר שהוא 
מחלק רק לאלו שנסעו באוטובוס, ובחור אחד היה מקריא את השמות 

ורסקין מחלק.
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ב770 היו הבחורים שרים ורוקדים והיה שמח מאוד ובחור אחד 
היה מחלק משקה, והרבי שליט"א נכנס לתפילת מנחה והמשיכו לשיר 
אולם מיד נהיה שקט היות שהרבי שליט"א התחיל לומר "אשרי". 
לאחר תפילת מנחה ירדו למטה ואני ומשה התחלנו ללמוד שיחה 
אולם התחילו לרקוד ולשיר והצטרפנו לריקודים והמשיכו לשיר עד 
שהרבי שליט"א בא לתפילת ערבית. ובדרך הרבי שליט"א היה עושה 
תנועות בידו הק', וכן ליד הסטענדער הרבי שליט"א עשה תנועה בידו 
הק' ומיד תפילת ערבית. לאחר התפילה הרבי שליט"א התחיל לומר 
שבת שלום וביחד עם זה התחילו לשיר אולם נשמע "ששש.." ובכ"ז 

המשיכו לשיר והרבי שליט"א עשה תנועה בידו הק'.

ש"פ תשא, ט"ו אדר – שושן פורים

חדקוב עמד חזן במשך כל התפילות של שבת. לאחר תפילת שחרית 
הרבי שליט"א הביט בילד אחד שאביו היה מחזיק אותו בידו. 

ההתוועדות התחילה בשעה 1:30 ובסופה הרבי שליט"א דיבר 
בחריפות נגד המפד"ל ונגד האיש הידוע והרבי שליט"א צעק חזק. 
דומני שבתוך ההתוועדות הרבי שליט"א אמר לצרפתים שיגידו לחיים 
ואמר להם שישירו את 'האדרת והאמונה', ובתוך השיר הזה הרבי 
שליט"א התנועע הרבה והיינו כולנו מאוד בשמחה. וכן הרבי שליט"א 
נתן מזונות לזקן אחד שישב כמעט מאחוריו, ונתן לו פעם ראשונה 
ומיד לאחמ"כ עוד חתיכה, וכן היו עוד מספר חתנים שקיבלו משקה 

מהרבי שליט"א. 

לאחר ההתוועדות הרבי שליט"א התחיל לשיר 'ניעט ניעט ניקאווא' 
או 'ושמחת בחגך' )איני זוכר( ומיד הלכתי וסגרתי את הארגז. הרבי 
שליט"א עלה שלישי במנחה ולאחר התפילה יצאתי לבחוץ, וכשהרבי 
שליט"א יצא היה עושה תנועות בידו הק', וכן ילד בערך בגיל 14 
15- ניגש לרבי שליט"א והושיט יד והרבי שליט"א הושיט לו את ידו 
הק'. בדרך הרבי שליט"א הרים את ידו הק' לשוטרים שהיו יושבים 

בתוך רכב בצומת.

תפילת ערבית בשעה 7:45 ולפני התפילה היו שרים והרבי שליט"א 
חייך במקצת, וכשניגש ליד הסטענדער השיט את ידו הק' לעבר 
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יום שני, י"ז אדר

הרבי שליט"א בא לקריאת ספר תורה ולאחר קריאת ספר תורה כשהרבי 
שליט"א היה הולך לכיוון חדרו הק' עמדו לוין ואשתו )האבא של ישראל לוין( 
ליד הפתח של גן עדן התחתון והרבי שליט"א בירך אותם נסיעה טובה וכן 
הרבי שליט"א דיבר עם האשה מספר מילים כשמחייך )הרבי שליט"א התעכב 
במקצת – כ"ז ראיתי(. בצהריים שמעתי הקלטה של התוועדות פורים תשח"י.

תפילת מנחה בשעה 3:15 )הרבי שליט"א נסע היום לאוהל ]..[ תפילת מנחה(. 
הלילה היה יחידות ותפילת ערבית עם הרבי שליט"א הייתה בשעה 12:15.

יום שלישי, י"ח אדר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:20. 

יום רביעי, י"ט אדר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:20. בשעה 7 בערך הרבי שליט"א 
בא מהבית. בלילה היה שבע ברכות של רוסי אחד.

הילדים הסמוכים  - כנראה לאות שיפסיקו לרקוד – ומיד נעשה 
שקט. לאחר תפילת ערבית, בערך בשעה 9, יצא הרבי שליט"א ונסע 
לבית. יותר מאוחר חילק דוד רסקין דולאר של הרבי שליט"א לאותם 

שלא קיבלו.

יום ראשון, ט"ז אדר

בצהריים הייתי ב770 וחיכיתי עד שהרבי שליט"א ייסע לאוהל, 
וכשיצא הרבי שליט"א פנה לעבר מאיר פרידמן שהיה עומד ממש לידי 
ובירך אותו שיבשר בשורות טובות )את הנוסח בדיוק לא תפסתי(. 
תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 7:40 בערך. תפילת ערבית 

בשעה 8:45.



דחפ ב רדח  |  13

יום חמישי, כ' אדר

הרבי שליט"א בא לקריאת ספר תורה ולאחר שחזר לסטענדער אחרי הקריאה 
המשיך לעיין בחומש, ומיד לקח את התהלים וקרא בו.

תפילת מנחה בשעה 3:20 בערך ולאחר התפילה ישראלי אחד עם אשה 
וילדה רצו להכנס ליחידות לרבי שליט"א ללא רשות המשרד, ונחום דיבר 
איתו ולאחר מכן נכנס לעזרת נשים ובנימין קליין חיפש אותו ומצא אותו שם 
)את סוף הסיפור אני לא יודע(. תפילת ערבית בשעה 9:30. ב770 התקיימה 

סעודת שבע ברכות של אלדסהיים.

יום שישי, כ"א אדר

בשעה 11 הרבי שליט"א הלך למקווה במכונית של בנימין קליין – מקווה שכל 
הבחורים ואנ"ש הולכים לשם )אני חושב שזו הפעם הראשונה שזה קורה מאז 
שבאתי לרבי שליט"א(. אני וגרשום הלכנו לכיוון המקווה והסתתרנו מאחורי 
מכונית ורצינו לחכות עד שהרבי שליט"א ייצא מהמקווה אולם אמרו לנו שייתכן 
שהרבי ישהה שעה והלכנו . . וחזרנו למקווה ושאלנו את בעל המקווה האם 

הוא החליף את המים והוא התחיל לפטפט ולא ענה וטבלתי והלכתי ל770.

תפילת מנחה בשעה 6:50 לאחר מכן ירדתי למטה ולמדתי עם משה שיחה 
ולאחר מכן תפילת ערבית.

רופים ב רדה
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ש"פ ויקהל, כ"ב אדר

תפילת שחרית עם הרבי שליט"א כרגיל בשעה 10. כולם ציפו להתוועדות 
והיו המון סימנים אולם כולם התאכזבו לאחר שהגבאי הודיע זמן תפילת מנחה.

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 6:30, והרבי שליט"א עמד לשלישי 
הלך  כשהרבי שליט"א  צפוף.  קצת  והיה 
לחדרו אחר תפילת מנחה התחילו לשיר את 
השיר 'עוצו עצה ותופר' והרבי שליט"א עשה 
תנועה בידו הק' ושרו זמן ממושך והפסיקו 

היות שהרש"ג  צריך לומר מאמר. 

לאחר מכן שרו כל הזמן את השיר החדש 
נכנס  שליט"א  וכשהרבי  בשמים'  לי  'מי 
בקול,  שרים  והיו  חייך  ערבית  לתפילת 
וליד הסטענדער הרבי שליט"א הביט כלפי 
מטה והצביע באצבעו הק' כלפי מטה לאות 
שיפסיקו הילדים שעומדים ראשונים לרקוד, 
ומיד כולם הפסיקו והתפללנו תפילת ערבית 

בשעה 8.

כחצי שעה לאחר תפילת ערבית אני ומ. 
היינו עומדים ליד המכתבים ומ. היה בידו סיגריה ואמר לי "אני אחביא את 
הסיגריה אולי הרבי שליט"א ייצא" ולא הספיק לגמור את דבריו והרבי שליט"א 
יצא ואנחנו עומדים שם... וזזתי לכיוון פנימה – למשרד והרבי שליט"א הביט 

בעברו אל המשרד...

יום ראשון, כ"ג אדר

לאחר תפילת מנחה הודיעו שהרבי שליט"א ייצא ללוות את הצרפתים 
שעומדים לנסוע בשעה 4:30, ובשעה 4:15 הרבי שליט"א יצא לגן עדן התחתון 
ושם היו עומדים כל הצרפתים והרבי שליט"א מסר להם שני דולאר, אחד 
לדמי חיטין והשני לצדקה, וכן הגדה של פסח בצרפתית, וכן הייתה אישה 
אחת שלא הייתה מהנוסעים ור' גרונר אמר זאת לרבי שליט"א, ובכל זאת 

הרבי שליט"א נתן לה. 

לאחר החלוקה כל הצרפתים עלו לאוטובוס והרבי שליט"א יצא והיינו שרים 
את השיר 'האדרת והאמונה' – הניגון של צרפת, והרבי שליט"א מיד כשיצא מחא 
כפיים והפסיק, ומחא כפיים פעם שניה. לאחר שהם זזו היה הרבי שליט"א אומר 

לאחר מכן שרו 
כל הזמן את 
השיר החדש 
'מי לי בשמים' 
וכשהרבי 
שליט"א נכנס 
לתפילת ערבית 
חייך והיו שרים 
בקול
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איזה תפילה ולאחר מכן חזר לחדרו. תפילת ערבית עם הרבי שליט"א 12:20.

הלילה היה יחידות ונכנסו: משפחה בשם דוברי מאחיעזר, וכן בורבסקי, 
גרשום, בייטש, יוסף סגל וחיים משרקי. בשעה 3 בלילה נכנס הרב לאו – הרב 
הראשי לצפון תל אביב, והרבי שליט"א דיבר איתו על 'מיהו יהודי' וכן עניינים 

של פוליטיקה, וכשהוא נכנס הרבי שליט"א עמד והושיט לו יד.

יום שני, כ"ד אדר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:20 בערך. תפילת ערבית התעכבה 
עד 10:20 עקב שאדם אחד )כנראה שזה גורדצקי( היה ביחידות אצל הרבי 

שליט"א.

יום שלישי, כ"ה אדר

הלכתי היום לכולל לחפש את פלוני וראיתי שר' חדקוב נמצא שם ומבקר 
מי בא ומי לא הגיע. היום הודיעו שהרבי שליט"א ייסע לאוהל. תפילת מנחה 

עם הרבי שליט"א בשעה 7:45.

יום רביעי, כ"ו אדר

היום נטעו עצים ליד 770. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:20 
ולאחר התפילה כשהרבי שליט"א הלך לחדרו עמד בחוץ ליד גן עדן התחתון 
אדם אחד מכפר חב"ד – זה שהיה אלוף הארץ בהרמת משקולות )כעת אני 
לא זוכר את שמו( - והרבי שליט"א אמר לו חג שמח וכשר ועוד מספר מילות 

ברכה היות שהוא נוסע לארץ.

 יום חמישי, כ"ז אדר

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר תורה. היום הלכתי למאפייה )יחד עם דוד 
אופן ואחיו( ושם עבדתי בשפשוף מקלות ובסיום העבודה קיבלנו שני חבילות 
מצות. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 7:50 ותפילת ערבית בשעה 8:45. 

יום שישי, כ"ח אדר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 7 בערך וכרגיל תפילת ערבית כשעה 
אחרי מנחה.
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ש"פ פקודי - פרשת החודש, כ"ט אדר 

לאחר שהרבי שליט"א גמר לומר תהלים וכבר היה הולך בזאל לעבר חדרו 
הק' הוריד מעל השולחן שליד הדלת )ששם המודעות וכו'( את התהלים שהיה 
מונח מעל תניא. תפילת שחרית בשעה 10:30 עקב איחור באמירת תהלים. 
בקריאת ספר תורה עלו שלושה חתנים ובקדושה של מוסף ניגנו 'הוא אלוקינו'. 

לאחר התפילה התוועדות עם הרבי שליט"א והרבי שליט"א נתן לארבעה 
חתנים בקבוקי משקה, וכן הרבי שליט"א התנועע במספר שירים וניגונים, וכן 
נתן לאדם אחד בקבוק משקה בשביל מלווה מלכה וכן לרסקין ולעוד אחד. 
הרבי שליט"א דיבר על הגזירה האיומה 'מיהו יהודי' ובתוך השיחה על 'מיהו 

יהודי' הרבי שליט"א חייך. ההתוועדות נסתיימה בערך בשעה 5.

התפללנו מנחה ואחרי התפילה הרבי שליט"א התחיל לשיר 'ניעט ניעט 
ניקאווא' וכן עשה תנועות בידו הק'. לאחמ"כ רצתי למצוא את מעילי ויצאתי 
לבחוץ וכעבור מספר דקות הרבי שליט"א יצא והיו כולם שרים 'ניעט ניעט 
ניקאווא', ומיד אחרי 770 ניגש ילד קטן )בערך בגיל 4( מאחד הפתחים של 
הבתים הסמוכים ל770 והושיט לרבי שליט"א יד והרבי שליט"א ניגש לילד 
ונתן לו שלום בידו הק', וממש ליד 770 היה עומד שוטר והרבי שליט"א הרים 

את אצבעו כלפי מעלה וכן בצומת בברוקלין. 

בסעודה שלישית עם הרש"ג, אדם אחד שהיה בין המסובין לסעודה - זה 
שאוהב לשיר ומתלהב הרבה בתפילה ובכל דבר -  כשאמרו לו לזמן אמר 
"ברשות אדונינו מורינו ורבינו", וכשאמר את זה כולם צחקו והרש"ג הסמיק 

וחייך... 

לאחר תפילת ערבית, בשעה 9:30, הרבי שליט"א יצא ונסע לבית, והיו אז 
רק קצת בחורים ב770. כשגמרתי לסדר את הספרים בשעה 11:15 ר' יואל 

כהן היה עוד ממשיך את החזרה.

�
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מאוצר המלך

 מדים הננו רהגי  תזה תרני קהר הבמימים ודנד   י' 
מקתץ מיודח  ר כבתי יח קוח  כדק מרך המ יד דחמודפ 
 ריטדד המתפרסמים בזה לראשונה. יצויין  תכמה מהכבתי 

יח קוח   ררנינו רד תפופ כדכ הפקע והבדפיך.

בוחבנו נבונה רהפהדד שניאור זלמן י"י  י' חאנין ממונה עדי 
כדק דחמודפ מרך המ יד  ריטדד ער החרסב סרפי קהדב 
ומנהר 'ועח רהרצב  ידוב'. דרק מהחתפים מברפסמים תזה 

תדחיתוב הפהדד פ' שמואל  י' שפריצער.  

בקשר עם ט' אדר בו הועבר בשנת ת"ש מרכז חסידות חב"ד לחצי כדור 
התחתון, מוגשים בזה שני צילומי מסמכים נדירים עם כתי"ק באנגלית השייכים 
עם הגעתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיחי' לעולם ועד לחצי כדור התחתון 

בקייץ של השנה שלאחרי זה:
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המסמך הראשון הינו כרטיס רישום אזרחי, ובו חתימת יד קדשו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח. המסמך השני היא תעודת רישום צבאית הקשורה 
למלחמת העולם   השניה, ובה רישום פרטיו האישים של כ"ק אד"ש מה"מ 

בתכב יד קדשו.

�

צעטל בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:

  מעטפה

מתי נשלח התניא?

�

מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח:

]=בדיקת  בדהמ"ז 
המזוזות[.

אזכיר עה"צ

�
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מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח למכתבו של אחד מכ' שבט תנש"א שכתב 
)בתרגום חופשי מאנגלית(:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ביום י"ז בטבת הייתה לי תאונת דרכים ברכב שלי כשנסעתי בכביש מהיר 
באנגליה. ב"ה איש לא נפגע, למרות ששבע מכוניות כולל שלי ניזקו קשות. 
וכעת אנשים טוענים )ממציאים( שהם ניזוקו. ישנה אפשרות שיאשימו אותי 
בתאונה, לא הייתי מודאג במיוחד כיון שחשבתי שיש לי ביטוח מלא שיכסה 

כל מאורע אפשרי.

כעת הרכב שלי מתוקן, והמוסך לא רוצה לשחרר את זה בגלל שחברת 
הביטוח טוענת שלא הודעתי להם על נתוני הנהיגה ומהירות הנסיעה שלי 
לפני שחידשתי את הביטוח בשנה שעברה. הודיעו לי שייתכן שאני גם יחויב 
בכל טענות הניזקין של כל הצדדים. הצהרתי לחברת הביטוח שהסיבה שלא 
גיליתי להם את נתוני המידע על נהיגתי ומהירותי, כיון שלא ידעתי שזה חיוני 
לסוכן הביטוח שלי, שאמור להיות לו מערכת יחסים טובה עם חברת הביטוח, 
וסמכתי על כך שהוא יטפל בנושא זה מולם בצורה הטובה ביותר. בעת כתיבת 

מכתב זה אני מחכה להודעת חברת הביטוח אודות החלטתם. 

כמובן אני מאוד מודאג ואני רוצה לבקש את ברכת הרבי שליט"א שחברת 
הביטוח תסכים לקבל את בקשת השילומים שלי":

בדהתפוהמ"ז ]=בדיקת התפילין והמזוזות[.

�
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מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח לאחת שכתבה בי"ט שבט תש"נ )בתרגום 
חופשי מאנגלית(: 

"לכבוד הרבי שליט"א שלום וברכה. 

בעלי. . נסע עימי לניו יורק לראות אותך בס"ד ולבקש ברכה עבור בריאות. 
לפני שנתיים מצאו שיש אצלי את. . ]המחלה הידועה[  אחרי שעברתי שני 
טיפולים וחצי שנה של כימותרפיה אמרו הרופאים שת"ל הבראתי. אני מתפללת 

בס"ד שלא תחזור אליי המחלה לעולם.

ת"ל אנו מגיעים לשלב 
שבו זוכים אנו לראות את 
ילדינו מגיעים לשלב של 
ומעשים  חופה   - תורה 
שבס"ד  ובקשתנו  טובים, 
ילדינו  בכל  לראות  נזכה 
תורה, חופה ומעשים טובים 
ושבנקל ימצאו את זיווגם 
המתאים. אינני יודעת כיצד 
להתחיל לחפש שידוך עבור 

בתנו. למי נפנה: 1. הרב אזדאבא שליט"א 2. ר' ש.ב. פרידמן )מילאנו( 3. ר' 
מ. הארליג שליט"א 4. אחותי ]..[  - בשביל לקבל עזרה?":

כ"ק אד"ש מלך המשיח סימן )באמצעות שני קווים, מעל ומתחת( את 
הפיסקה בה שאלה עם מי להתייעץ ע"ד השידוך לבתם, וכתב: 

מי שביכולתו לעזור בכיו"ב

�

מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח לאישה מאנ"ש שכתבה )בתרגום חופשי 
מאידיש(: 

"לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

בהיות וכתבתי דו"ח לרבי שליט"א אודות עניינים של הפצה שאני עושה 
בהשתתפות של נשים נוספות כל יום ראשון כשהאנשים מגיעים לרבי שליט"א 
לקבל ברכה, ולמרות שהענין נותן לי הרבה סיפוק הרי אני נוסעת לשם כך 
לזמן קצר ומשאירה את הילדים הקטנים עם הגדולים. גם התחלתי לעבוד לפני 
שנה בבית ספר של "פרי"יוצאי. . יוצא לי לעבוד במשרד כמה שעות ביום שזה 
מכניס קצת פרנסה. אני רוצה גם לסייע למשפחתי שיחיו בעניינים חשובים 
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)כמו שידוך לאחותי. . (  ובמיוחד רוצה אני להצליח בחינוך ילדיי שיחיו. ברצוני 
לשאול אצל הרבי שליט"א האם 
עסוקה  שאני  ראוי  דבר  זה 
בעניינים הנ"ל ואם כן רצוני 

בברכה בכל הנ"ל":

]=פוסק  פס]"[ד  רב  כעצת 
דינים[ 

�

מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח לרב שניאור זלמן הלוי לבקובסקי שכתב: 

"כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

דו"ח מהכינוס תורה שהתקיים ביום א' פרשת נשא ח' סיוון תשמ"ט. הפתיחה 
הייתה ע"י הר"י שי' כהן, חזר שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מהתוועדות ב' 
דחג השבועות - שיחה הראשונה והשני'. אחריו דיברו הרבנים שיחיו דלהלן: 

פיקארסקי  י.  י.  הרב 
שי' - הר"מ דתו"ת 770 
- בענין שתי הלחם. הרב 
יו"ר   - שי'  עלבערג  ש. 
הקרבת  בענין  אגוה"ר 
ובענין  במדבר,  העומר 
בכולה.  קדושה  פשטה 
וסיים  באגדה  ודיבר 
מפני  יתום  הדור  שאין 
שיש בתוכו כ"ק אדמו"ר 
שליט"א. הרב מ. קליין 
הלכות  משנה  מח"ס   -
- דברי אגדה שכל יהודי 
הוא חלק מס"ת ובו תלוי 
א.  הרב  הס"ת.  כשרות 



22  |  מפתים ת מדה

פישר - ראש כולל גור - בענין מלאכת בונה. הרב מ.ש. אשכנזי - הרב דכפר 
חב"ד - בענין קריאת פרשת נשא ובהעלתך. הרב י.מ. הערץ - ר"מ בישיבה 
בלונדון - בענין תוספות שבת ועיצומו של יום. הרב י. סגל - ראש כולל צ"צ 
ירושלים ת"ו - בענין המקור לחיוב שמחה ביו"ט האחרון של חג, ובענין כל 
הכועס וכו'. הרב י. הרצל - רב בגליל אה"ק - בענין סיום ברכת אהבת עולם 
בלחש וברכת גאל ישראל בקול רם. הרב י.י. העכט - רב באילת - בענין אם 
יש חיוב על האדם קודם שהגיע זמן המצוה. הרב רסקין - דיין בלונדון - בענין 
אם מותר לכהן לומר ברכת כהנים בלילה. הרב ש.ז. יפה ממנטשסטר - . אח"כ 
דיברתי בענין הנדבר בהתועדות בסיום הרמב"ם הל' פסולי המוקדשין, שיש 
ב' נקודות: א' איך מותר להחמיר, ב' למה זה נקרא חומרא. ותירוץ נקודה 
הא' עפ"י יסוד הרגוצבי בתשובות בגדר נאמנות ע"א. הרב א. פרידלנד - ר"מ 

בנחלת הר חב"ד - סיום ס' הי"ד. הכינוס התקיים ברוב עם":

כ"ק אד"ש מלך המשיח מתח קו מהתיבות "ברוב עם", וכתב: טעם נוסף על 
העיקרי - להו"ל הנ"ל כמדובר כמ"פ )2(

   �

מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח על מכתבה של אחת מכ"ה שבט תש"נ שכתבה 
)בתרגום חופשי מאנגלית(:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א.

קוראים לי . . הגעתי לכאן מקליפורניה ללמוד במכון חנה לפני שלושה ימים. 
אני מרגישה שמחה גדולה התלהבות והנאה, שסוף סוף מצאתי את עצמי. 
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אני פוגשת כאן אנשים מדהימים. 
גם בביתי יש לי חברים נפלאים. 
יש קבוצה מיוחדת של חברים שיש 
לי שגדלתי איתם בשבע השנים 
קרובים  מאוד  כולנו  האחרונות. 
מאיתנו  אחד  בשנים.  וצעירים 
עובר לאחרונה את המחלה האיומה 

שנקראת 'לוקימיה'.

כאלו  שישנם  שומעת  אני 
שעוברים את המחלה הזו ומחלימים, ונראה לי שיש לו את כח הרצון לגבור 
על המחלה, אבל פה יש בעיה יותר גדולה, כיון שהוא מאומץ, והדרך להתגבר 
על המחלה זה לקחת מח-עצם מאחד האחים ואצלו זה לא אפשרי. ניסו למצוא 
התאמה ונתנו לו מח-עצם לפי ההתאמה שמצאו, אבל הגוף שלו דחה את זה. 

כעת יש לו כאבים חזקים מידי יום והוא מתמודד עם זה בקושי.

בבקשה הרבי שליט"א, אנחנו לא מוכנים לוותר על החבר שלנו, ואני גם 
מרגישה ש . . לא מוכן להיפרד מאיתנו.

אני מתפללת ואני לא מוכנה להשלים עם זה ולעמוד מהצד. אני מבקשת 
ברכה בשבילו שיהיה לו רפואה שלימה והחלמה.

מה אני יכולה לעשות?

מה אנחנו יכולים לעשות?

מה הוא יכול לעשות?

תודה רבה":

הנהגה יומית ע"פ רצון ה' )כבשו"ע(

�
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זורע צדקה ומצמיח 
ישועה

רנינים תענייני מ יד מדרוקוב החורפים  ר דוח  דחפ 
פד ון ב נדת

הקיצו ורננו שוכני עפר

לכאו"א מבני משפחת לאפיין נתן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דולר 
נוסף באומרו "פאר עליית נשמה" ]=בשביל עליית נשמה[. האבא ר' חיים דוד 
לאפיין ביקש ברכה שיזכה לחנך את ילדיו כרצון אשתו הי"ד ושתקויים ברכת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א "הקיצו ורננו שוכני עפר", וענה כ"ק אד"ש מה"מ: "אמן, 

בקרוב ממש".

ספר על בית המקדש

לר' ישראל דוב לבנוני נתן דולר נוסף באומרו: "בשורות טובות". הנ"ל הראה 
דוגמאות מספר שעומד להוציא לאור ובו תמונות מדגם בית המקדש השני, 
וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נתן לו דולר נוסף באומרו: "הצלחה אין 

דעם ספר" ]=הצלחה בספר[.

צלצלי תרועה

בחלוקת הדולרים של י"ב אדר עברה מרת ח. כהן ומסרה "תוף מרים" 
שכתובים עליו הפסוקים "שירו לד' שיר חדש" )בחצי עיגול מלמעלה( ו"שירו 
לד' כי גאה גאה" )בחצי עיגול מלמטה( ובמרכזו נכתב באותיות מוגדלות: "יחי 
אדוננו מורנו ורבנו המלך המשיח לעולם ועד" )ארבעת המילים האחרונות 

מוגדלות במיוחד(. 

מרת כהן אמרה: )באידיש( זה בשביל הרבי שליט"א – בתוף זה רקדו הנשים 
אתמול עם שמחה שפורצת כל הגדרים, בבטחון בהתגלות כבוד קדושת אדמו"ר 
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שליט"א מלך המשיח מיד ממש, לגאולה השלימה. הרבי הביט בתוף, חייך 
חיוך רחב מאוד ואמר: "דאס וועט איר לאזן בא מיר מסתמא, ברכה והצלחה" 
]=את זה תשאירי אצלי מן הסתם, ברכה והצלחה[ ונתן לה דולר נוסף באומרו: 
"דאס איז פארן 'צלצלי תרועה' – אזוי ווערט דאס אנגערופן אין תהילים. זאל 
זיין אין א גוטע שעה" ]=זהו בשביל ה'צלצלי תרועה' – כך זה נקרא בתהילים. 

שיהיה בשעה טובה[. 

לגב' ש. ענדרי מוועד הנשים לקבלת פני משיח צדקנו נתן דולר נוסף באומרו: 
"דאס איז פאר די גאנצע כתה" ]=זה בשביל כל הכתה[.

"שתהיה פעולה נמשכת"

לאחת שהגישה בשם קבוצת נשי חב"ד דו"ח פעולות מכ"ב שבט עד היום 
ובדו"ח נכתב אודות שבוע כשרות בסופרמרקטים ועריכת תוכנית מיוחדת 
ללימוד ענייני משיח וגאולה לילדים, והנ"ל ביקשה ברכה בשם כולן, ענה כ"ק 

אד"ש מה"מ: "שתהיה פעולה נמשכת"

משיח? ענין ריאלי!

ר' משה לאגר אמר בשם האדמו"ר מזאבליטוב שקיבל לפני זמן תשובה מכ"ק 
אדמו"ר שליט"א ש"תמו חבלי משיח" ]בחודש שבט ש.ז. כתב לו כ"ק אד"ש 

דחפ פד ון ב נדת
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מה"מ: "בשערי תשובה לאדמו"ר האמצעי שתמו חבלי משיח והשעה והזמ"ג 
לבשו"ט אזכיר עה"צ"[ ומבקש שיהיה לא רק בכתב אלא גם בהרגשה. כ"ק 

אד"ש מה"מ )באנגלית(: "זו לא רק הרגשה אלא ענין ריאלי!".

"יחי אדוננו מורנו ורבינו משיח צדקנו"

עבר אחד מחיילי צבאות ה' והכריז: "יחי אדוננו מורנו ורבינו משיח צדקנו!". 
כ"ק אד"ש מה"מ בירכו: "ברכה והצלחה".

)י"ב אד"ר תשנ"ב(  

חתיכת כסף לבית המקדש

אחד מהקבוצה שבאה מקליפורניה לשבת "פגישה" מסר חתיכת כסף ואמר 
שזהו תרומתו-נדבתו לבית המקדש השלישי. כ"ק אד"ש מה"מ לקח את החתיכה 
ושאל )באנגלית(: "ומה אני צריך לעשות עם זה?". הנ"ל: מה שהרבי חפץ... 

כ"ק אד"ש מה"מ חייך, ובירכו: "ברכה והצלחה".

קסטות שיעורים בענייני משיח

ר' יונה אבצן מסר שתי קסטות חדשות עם שיעורים בענייני משיח וגאולה 
ע"י ר' העשיל גרינברג, שליח בבופלו. כ"ק אד"ש מה"מ נתן לו שני דולרים 
נוספים באומרו "הצלחה רבה" )כשמביט על הקסטות(. והמשיך "פאר די עניינים 
דארף מען צאלן, הצלחה רבה" ]=בשביל העניינים צריך לשלם, הצלחה רבה[.

ידט דחדפ ב נדת. הפת דתצן מוספ דב הקרטוב רכדק דחד  מהדמ
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לבנו של העשיל גרינברג שנלווה להנ"ל נתן דולר נוסף באומרו: "אפגעבן 
]=לתת בשביל האבא, בשביל  פארן טאטן, פאר די קסטות, הצלחה רבה" 

הקסטות. הצלחה רבה[.

)י"ט אד"ר תשנ"ב(  

נשיאת כפיים במקדש בכל יום

עבר אחד ואמר שמוציא כעת ספר על כל הלכות ומנהגי נשיאת כפיים. כ"ק 
אד"ש מה"מ שאלו "אויך אויף לשון הקודש? א ליקוט? ]=גם בלה"ק? ליקוט?[ 

והנ"ל השיב שכן ושזהו ליקוט מהראשונים והאחרונים. 

כ"ק אד"ש מה"מ: "זאל זיין הצלחה רבה" ]=שיהיה הצלחה רבה[, ונתן לו 
עוד שני דולרים באומרו: "דאס איז פאר א ספר דארף מען צאלן. זאל זיין יאריך 
ימים על ממלכתו ויפוצו מעיינותיך חוצה, און אינגיכן זאל זיין נשיאת כפיים 
בכל יום בבית המקדש" ]=זהו בשביל ספר צריך לשלם. שיהיה יאריך ימים על 
ממלכתו ויפוצו מעיינותיך חוצה, ובמהרה נשיאת כפיים בכל יום בבית המקדש[

מדוע דווקא דורנו יראה את הגאולה?

לקראת סוף החלוקה עבר העיתונאי מר יוסי אברמוביץ' ושאל מדוע מגיע 
דווקא לדור זה לראות את הגאולה. כ"ק אד"ש מה"מ: "כי זהו שנת נפלאות 
בתוכה. המספר של שנה זו הוא היה תהא שנת נפלאות בתוכה, בכל. השי"ת 

יברך אותך".

)כ"ו אד"ר תשנ"ב(  

�



נערך ע"י:
ועד חיילי בית דוד בית משיח

בית חיינו 770 איסטערן פארקווי, ברוקלין נ.י.

להערות ותיקונים, או להצטרפות לרשימת הדיוור בדוא"ל:

vaad770@gmail.com

רזכוב

הפהדד הפת ירחמיאל  י' וזוגבו מ' חנה בדי'

ותדת:

חי' מושקא ותערה הפת מנחם  יד' קלמנסון

דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד,

שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל

דובער  ידיו

בעלינָאוו

 רודי כדק דחמודפ מרך המ יד  ריטדד

רהצרדה פתה ומוררגה תעתוחב ה רידוב רנדדפ כדק דחמודפ 
מרך המ יד  ריטדד

ס. ּפאולו - ברזיל

נבפם עדי הפהדב פ' שמואל וזוגבו מפב שטערנא שרה  ידיו

שּפריצער

לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח
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