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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

בעמדנו בשבת דברים - חזון, ערב "יום שנולד בו מושיען של ישראל", יום 
בו שבו נרגש ומודגש ביותר וביותר שהגאולה באה בפועל ממש ביום זה עוד 
לפני תשעה באב, ובמילא, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים,

הננו להגיש בפני התמימים ואנ"ש שי' את הקובץ 'קרא עלי מועד',  קובץ 
מיוחד הכולל בתוכו אוצרות רבים מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בפרסום 
ראשון: מענה קודש לאחד על שאלתו בדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
בהתוועדות ט"ו מנחם אב תש"מ, מכתב ומענה פרטיים לנשי ובנות ישראל, 

יומן מפורט ממחציתו הראשונה של חודש מנחם אב תשל"ג, ועוד.

מקום של כבוד תופסים הוראות והגהות קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א על מכתבם של צעירי אגודת חב"ד אל אנ"ש בקשר לספר החסידים.

"בכבוד ובברכה לבשורות טובות, ואשר בעגלא דידן יהפכו ימים אלו לששון 
ולשמחה, כי יבוא מנחם לגאלנו" )מאגרת ח' מנחם אב תשי"ז(.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד "חיילי בית דוד"  
770 בית משיח  

ימות המשיח, שבת קודש פרשת דברים - חזון,
ח' מנחם-אב, השנה תהא שנת פלאות אראנו

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מלך המשיח
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מאוצר המלך

אוצפ כבתי יח ומענוב קוחש מאב כ"ק אחמו"פ מלך המשיד 
שליט"א בפרסום ראשון

בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהתוועדות ט"ו מנחם 
אב תש"מ כתב אחד אל הרבי:

"בזה מרשה אני לעצמי להעיר הנלענ"ד בדבר שאלת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בהל' ת"ת לכ"ק אדה"ז למה כתב שם יוסיף מעט מעט כו'. לכאורה יש לשאול 
אותה שאלה עמשכ"ש לפני זה שבלילי תקופת תמוז יש ללמוד מעט - למה 
מעט? ברם אדה"ז ציין לפרישה )ביו"ד סי' רמו, וכמו"כ באו"ח סי' רלח( שכתב 
"דאפילו בלילי תקופת תמוז הקצרים . . ילמד מעט ומ"ש לא איברא לילה 
אלא לשינתה ומוקי לה בליל תקופת תמוז נ"ל דר"ל דא"ז יהי' לו עיקר הלילה 
לשינה ומיעוטו לגירסא כו' עיי"ש כל ההמשך, א"כ ע"כ צ"ל מעט כדי לצאת 

תוספת תוספת לימוד וגם לקיים לא איברא לילה אלא לשינתה"

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
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א. על מש"כ שלכאורה יש לשאול אותה שאלה עצמה על מה שכותב אדה"ז 
לפנ"ז שבלילי תקופת תמוז יש ללמוד מעט, היה המענה: ")2( כי זה בא בהמשך 

לההתחלה "ואפילו" וכשלילה דלפני זה "ולא יאבד""

ב. על מש"כ שאדה"ז ציין לפרישה שכתב "דאפילו בלילי תקופת תמוז 
הקצרים . . ילמד מעט" וכו', היה המענה: ")3( ובכ"ז הוסיף ושינה מעט מעט"

�

מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מכ"ד מנחם אב תשמ"ז:

ב"ה, כ"ד מנ"א תשמ"ז 

ברוקלין, נ.י.

מרת . . תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ה 
תמוז.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע.

ט"ו מנדם-את בש"מ
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לדייק  ועליהם 
ני  ודי בחוקי 
טהרת המשפחה 
הפסק  )נדה, 
טבילה  טהרה, 
כשרה  במקוה 
ן  ו כי ו  , ) ' ו כ ו
ידיעה  שחסרון 
לחסרון  מביא 
עליהם   - בקיום 
רב  אצל  לברר 
מורה הוראה כל 
בזה  הפרטים 
ועל מנת לשמור 
מכאן  עליהם 
ככל  ולהבא 

הדרוש.

בתוככי  זה  וכל 
י  בחי הנהגה 
ומים  י ום  הי
שתהא מתאימה 

להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי 
בהם, שנוסף על העיקר שכן הוא ציווי הקב"ה, הרי זה גם הדרך 

לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם

בברכה ]חתי"ק[

�

מענה קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מערב שבת קודש נחמו 
תש"נ )מהעתקת המזכיר(: 

כותבת שאין לה כח וכו':

הקב"ה בורא כל הנפשות - כולל שלה ודבעלה שי' והשם כבר ברא נשמת 
העובר - ובחר בה לשליחות קדושה זו ודבעלה שי' להביאה לעוה"ז מתוך שמחה 

וטוב לבב.

אזכיר על הציון.
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ספר החסידים - הגהות 
קודש בפרסום ראשון

לרנינו הוהוב קוחש של כ"ק אחמו"פ מלך המשיד שליט"א 
על מכבת צעיפי אווחב אווחב דת"ח לאנ"ש אוחוב דרפ 

הדדיחים.

בראשונה הוכנה טיוטת המכתב בכתב יד. בראש המכתב העיר 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מספר הערות והגיה הגהה 

אחת בגוף המכתב. 

ב"ה כ' מנ"א תשכ"ב

כבוד ידידנו הנעלה והנכבד שי'

שלום וברכה!

אין צוזאמענהאנג וואס קומענדיקן כ"ד טבת תשכ"ג הבע"ל וועט ווערט 150 
-הונדערט און פופציג- יאהר פון דער הסתלקות הילולא פון כ"ק אדמו"ר הזקן 
נ"ע בעל התניא והשולחן ערוך - כ"ד טבת תקע"ג – כ"ד טבת תשכ"ג, האבען 
מיר באקומען א הוראה הביע רצון שהי' מהנכון כו' כ"ק אדמו"ר שליט"א, אז 
ביז יענע צייט זאל צונויפגעשטעלט ווערן א "ספר חסידים" פון אלע אנ"ש 

וגזע אנ"ש גענוי זייערע נעמען מיט די מוטערס נעמען.

כ"ק אדמו"ר שליט"א האט דערביי באמערקט אז דער "ספר החסידים" זאל 
צונויפגעשטעלט ווערן ע"ד ווי כ"ק אדמו"ר הרה"ק מוהריי"צ זצוקלה"ה נבג"מ 
זי"ע – חותן כ"ק אדמו"ר שליט"א - שרייבט אין זיין בריוו פון ח"י שבט ת"ר 
צדיק )געדרוקט אין קונטרס ח' קונטרס ב' ניסן תר"צ ארויסגעגעבן הוצאה 
שני' דורך פארלאג קה"ת ליובאוויטש תשכ"ב( וזלה"ק: " למזכרת נצחי לטובת 
אנ"ש שי' וגזע אנ"ש שי' בגשמיות וברוחניות, הנה נקבע ספר חסידים כללי 
אשר בו ירשמו בעזה"י שמות כל אנ"ש וגזע אנ"ש שי' וכל מחבבי תורה ומצוה 

יחי' למקומותם, לזכרון עולמי.



8  |  קפא עלי מועח

ספר החסידים הכללי הוא ספר החיים אשר כל הנכתבים בו הנה, בעזה"י, 
שמותיהם יהי' נזכרים במועדים קבועים לרצון מזכרת נצחי לטובת אנ"ש שי' 
וגזע אנ"ש שי' בגשמיות וברוחניות, הנה נקבע ספר חסידים כללי אשר בו 
ירשמו בעזה"י שמות כל אנ"ש שי' וגזע אנ"ש שי' וכל מחבבי תורה ומצוה 
יחי' למקומותם, לזכרון עולמי. ספר החסידים הכללי הוא ספר החיים אשר 
כל הנכתבים בו הנה, בעזה"י שמותיהם יהי' נזכרים במועדים קבועים לרצון 

... לטובה ולברכה לטובה ולברכה". עכלה"ק.

דעריבער זיינען מיר אייך דאס מודיע, אונז איבערגעבען ווי מעגליך צו 
אנדערע מאנ"ש ומגזע אנ"ש שי' אונז צו שיקען גענוי די נעמען מיט די מוטערס 
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נעמען כדי מיר זאלען קענען אוספירעם דעם רצון פון כ"ק אדמו"ר שליט"א 
און דער ספר החיים זאל קענען איבערגעגעבען ווערען ליום המיועד דער יום 
סגולה פון כ"ד טבת יום ההילולא רבא וביחוד צו דעם 150ער יום ההילולא.

די אלע נעמען דארפען צוגעשיקט ווערען צו אונז ניט שפעטער ווי ר"ח 
טבת תשכ"ג הבע"ל.

זייט פון די זריזים – זריז ונשכר – און ענטפערט וואס פריער.

והשי"ת יזכנו להיות כלים ראוים לקבל הברכות במילוי הבקשות וטוב גשמי 
וטוב רוחני גם יחד.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה  

צעירי אגודת חב"ד המרכזית  

פאר אייער באקוועמליכקייט, איז דא ביילייגענד דעם פָארם פון ענטפער 
און אריטוירן ענוועלאּפ.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הואיל להעיר בקשר למכתב:

)1( למנוע רוגזא מפ' - צ"ל הסגנון שנמסר לצאגו"ח בתוככי עוד ארגונים וכו'

)2( כיון שנתאחר בלאה"כ התאריך - חי אלול יום הולדת ב' המאורות כו'

)3( לצרף שאלון ]לא ארוך[

�

בהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תוקתק 
המכתב עם שינויים שונים כשעל פי הוראתו הק' הוא נושא 
את התאריך ח"י אלול יום הולדת שני המאורות הגדולים. כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הואיל להגיה את המכתב בשנית 
כשמתקן בו כו"כ תיקונים )מכתב זה נדפס מכבר בקייץ תש"פ, 

אך לשלימות העניין נדפס כאן שוב(:

ב"ה. ח"י אלול -יום הולדת שני המאורות הגדולים,

מורנו הבעש"ט )שנת נח"ת( ורבינו הזקן בעל התניא

והשו"ע )שנת קה"ת( - ה'תשכ"ב.

ברוקלין, נ.י.                                          כבוד ידידנו הנעלה והנכבד שי'
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שלום וברכה!

אין צוזאמענהאנג מיט דעם וואס קומענדיקן כ"ד טבת תשכ"ג הבעל"ט, 
וועט ווערן 150 -הונדערט און פופציג- יאהר פון דער הסתלקות-הילולא – 
פון כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע בעל התניא והשולחן ערוך )כ"ד טבת תקע"ג – כ"ד 
טבת תשכ"ג(, האט כ"ק אדמו"ר שליט"א אויסגעדריקט זיין הייליגן ווילען, 
אז ביז יענע צייט עס זאל צונויפגעשטעלט ווערן א "ספר חסידים", וואו עס 
זאלן פארשריבן ווערן די נעמען פון אלע אנ"ש וגזע אנ"ש און זייערע בני 

ביתו – שיחיו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א האט דערביי באמערקט אז דער "ספר החסידים" זאל 
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צונויפגעשטעלט ווערן לויט ווי כ"ק אדמו"ר הרה"ק מוהריי"צ זצוקלה"ה נבג"מ 
זי"ע – שרייבט אין זיין בריוו פון ח"י שבט ת"ר צדיק )געדרוקט אין קונטרס ח', 
קונטרס ב' ניסן תר"צ, ארויסגעגעבן בהוצאה שני' אויך דורך פארלאנג קה"ת 
ליובאוויטש תשכ"ב( וזלה"ק: * ]כ"ק אדמו"ר מלך שליט"א סימן כוכבית נוספת 

בצד. נראה שהכוונה להתחיל פיסקה חדשה לפני הציטוט. המו"ל[

"למזכרת נצחי לטובת אנ"ש שי' וגזע אנ"ש שי' בגשמיות וברוחניות, הנה 
נקבע ספר חסידים כללי אשר בו ירשמו בעזה"י שמות כל אנ"ש שי' וגזע אנ"ש 
שי' וכל מחבבי תורה ומצוה יחי' למקומותם, לזכרון עולמי. ספר החסידים 
הכללי הוא ספר החיים אשר כל הנכתבים בו הנה, בעזה"י שמותיהם יהי' נזכרים 

במועדים קבועים לרצון ... לטובה ולברכה". עכלה"ק.

בכדי צו קענען אויספירן דעם רצון פון כ"ק אדמו"ר שליט"א, און דער ספר 
החיים זאל קענען איבערגעגעבן ווערן ליום המיועד דער יום הסגולה פון כ"ד 
טבת יום ההילולא רבא וביחוד צו דעם 150ער יום ההילולא, בעטן מיר אייך 
אונז צושיקן די גענויע נעמען פון אייך און אייערע בני בית, ווי אנגעגעבן אין 
דעם בייגעלייגטן קארטל. די אלע נעמען דארפן צוגעשיקט ווערן צו אונז וואס 

פריער און יעדנפאלס ניט שפעטער ווי ר"ח טבת תשכ"ג הבע"ל.

גלייכצייטיק בעטן מיר אייך דאס מפרסם זיין אויך צווישן אנדערע מאנ"ש 

תרגום חופשי ללה"ק

 . . בקשר לכך שכ"ד טבת תשכ"ג הבעל"ט, יהיה 150 - מאה 
וחמישים - שנה מההסתלקות-הילולא – של כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע 
בעל התניא והשולחן ערוך ) כ"ד טבת תקע"ג – כ"ד טבת תשכ"ג(, 
כ"ק אדמו"ר שליט"א הביע את רצונו הקדוש, שעד הזמן ההוא יתאגד 
"ספר חסידים", שבו יכתבו השמות של כל אנ"ש וגזע אנ"ש והבני 

בית שלהם – שיחיו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א העיר על כך שה"ספר החסידים" יתאגד לפי 
איך שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע – כותב במכתבו 
של ח"י שבט ת"ר צדיק )הודפס בקונטרס ח', קונטרס ב' ניסן תר"צ, 
יצא לאור בהוצאה שני' גם ע"י בהוצאה לאור של קה"ת ליובאוויטש 

תשכ"ב( וזלה"ק:*
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ומגזע אנ"ש שי'.

זייט פון די זריזים – זריז ונשכר – און ענטפערט וואס פריער.

והשי"ת יעזור להיות כלים ראוים לקבל הברכות במילוי הבקשות וטוב גשמי 
וטוב רוחני גם יחד.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה  

צעירי אגודת חב"ד המרכזית  

�

בצלומי הוהב קוחשו של כ"ק אחמו"פ מלך המשיד שליט"א 
המברפדמים כאס לפאשונה נמדפו לרפדום ע"י הפה"ד פ' 
ויו"פ ה'ועח  חאנין דתפ  שניאור זלמן יצחק יהושע שי' 
להרצב שידוב' וממונה מכ"ק אחמו"פ מלך המשיד שליט"א 

על החרדב דרפי קה"ב 

. . בכדי שנוכל למלאות הרצון של כ"ק אדמו"ר שליט"א, והספר 
החיים יוכל להימסר ליום המיועד היום הסגולה של כ"ד טבת יום 
ההילולא רבא וביחוד ליום ההילולא ה-150, מבקשים אנו מכם לשלוח 
לנו השמות המדויקים שלכם ושל הבני בית שלכם, כפי שמצוין 
בכרטיס המצורף. כל השמות צריכים להישלח אלינו מה שיותר מוקדם 

ובכל מקרה לא מאוחר מר"ח טבת תשכ"ג הבע"ל.

בו זמנית מבקשים אנו מכם לפרסם את זה גם בין אחרים מאנ"ש 
ומגזע אנ"ש שי'.

הי' מן הזריזים – זריז ונשכר – ותענה מה שיותר מוקדם . .
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מנחם-אב תשל"ג

יומנו של הבמים )פ'( עזפא שי' מרעי ממדציבו הפאשונה 
של דוחש את בשל"ו תמדיצב כ"ק אחמו"פ מלך המשיד 

שליט"א. מתפרסם כאן לראשונה.

יום שני ר"ח מנחם אב

אתמול התחילו בהרחבת בית הכנסת איפה שמתוועדים. הרבי שליט"א בא 
מהבית בערך בשעה 7:10. הרבי שליט"א בא לקריאת התורה ודרייפוס וגופין 
רבו מי ישים תהילים וחומש לרבי לרבי ולבסוף גופין שם את התהילים והחומש. 

תפילת מנחה בשעה 3:47. 

דרייפוס ועמוס ונדב נסעו היום לארץ ישראל.

הרבי שליט"א יצא בשעה 6 לבית וחזר בשעה 6:55.

תפילת ערבית בשעה 9:30. לאחר התפילה נתקיימה ההתוועדות החודשית 
עם ר' שלום מרוזוב והרבי שליט"א יצא מחדרו ונסע לבית בשעה 12:30 בערך, 
ומתי שהרבי שליט"א נכנס למכונית חיכה לחודקוב כדקה ולבסוף חודקוב סגר 

את המשרד ורץ למדרכה מול 770.

יום שלישי ב' מנחם אב 

הרבי שליט"א בא מהבית בשעה 1:22. 

תפילת מנחה בשעה 3:15. מתי שהרבי שליט"א חגר את הגארטל הגארטל 
נתפס בשולחן, הרבי שליט"א התכופף במקצת ומשך את הגארטל וכמעט 
נקרע )יתכן שנקרע - לא יודעים מה קרה לגארטל(. לאחר התפילה הרבי 

דיבר עם מישהו.

הרבי שליט"א יצא ונסע לבית בשעה 6:15 וחזר בערך בשעה 7:15.

תפילת ערבית בשעה 9:30.
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יום רביעי ג' מנחם אב

הרבי שליט"א בא מהבית בשעה 1:15. 

תפילת מנחה בשעה 3:15. כשהרבי שליט"א נכנס לתפילת מנחה אף אחד 
לא ניגש לעמוד חזן והיה למעלה מ-15 שניות שהרבי שליט"א עומד ואומר 
אשרי ואף אחד לא ניגש, והרבי שליט"א הסתכל אם מישהו ייגש לעמוד עד 

שבסוף מנדלבוים עמד חזן. 

הרבי שליט"א יצא בשעה 6:20. תפילת ערבית בשעה 9:30, ומתי שהרבי 
שליט"א כבר עומד ואומר "והוא רחום" וכו' אף אחד לא ניגש והרבי שליט"א 

הי' מסתכל אם מישהו ייגש ולבסוף ישראל לוין ניגש לעמוד. 

יום חמישי ד' מנחם אב

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר תורה ומנדלבוים קרא את הקריאה. לאחר 
שהרבי שליט"א עמד שלישי וחזר לסטנדר המשיך לעיין בחומש וכשהכניסו 
את ספר תורה ועוד הפרוכת פתוחה, הרבי שליט"א לקח את התהילים ממקומו 
שליט"א  והרבי  מולו  אותו  והניח 
לא פתח את התהילים ויצא לחדרו 
הקדוש וכנראה שהרבי שליט"א נתן 

צדקה לעני.

תפילת מנחה בשעה 3:15. הרבי 
שליט"א יצא ונסע לבית בשעה 6:15 

וחזר בשעה 7:10.

תפילת ערבית בשעה 9:50 - הרבי 
שליט"א התעכב בחדרו בגלל רב אחד 
שנכנס ליחידות. לאחר התפילה, איך שיצא מהדלת, הסתכל הרבי שליט"א לשני 
הצדדים וליד הדלת של גן עדן התחתון דיבר עם ר' גרונר ור' גרונר מיד קרא 
לרב שנכנס קודם התפילה ליחידות ונכנס ליחידות פעם שניה ע"י שהרבי קרא 
לו. ומתי שהרבי שליט"א עמד ליד הדלת הסתכל עלינו איפה שעמדנו - ליד 

הדלת איפה שהרבי שליט"א עומד מתי שמתפלל.

בערק'ה מנדלזון הגיע הערב לחצר אדמו"ר שליט"א.

היום מרגי סיפר לי שהרבי שליט"א צלצל לאפרים וולף ואמר לו מה שצריך 
לומר )וד"א אמר לו שיגיד לגלינצנשטיין שלא ידאג ש"אני חושב עליו"(.

הרבי שליט"א 
צלצל לאפרים וולף 
ואמר לו שיגיד 
לגלינצנשטיין שלא 
ידאג, "אני חושב 
עליו"
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יום שישי ה' מנחם אב

הרבי שליט"א יצא מחדרו הקדוש בשעה בשעה 12:50 והלך למקווה וחזר 
בשעה 1:50 ויותר מאוחר נסע לאוהל. 

הרבי שליט"א חזר מהאוהל בשעה 7:40, ומתי שהרבי שליט"א רצה להיכנס 
לחדר אמר לבנימין קליין כמה מילים. ישראל לוין אמר לי שכנראה אמר לו 

הרבי שליט"א שהוא לא יסע לבית.

תפילת מנחה בשעה 8:10. תפילת ערבית בשעה 8:50. מתי שהרבי שליט"א 
נכנס לאולם הסתכל כלפי מעלה על השיפוצים שעשו באולם.

ש"פ דברים - חזון, ו' מנחם אב

תפילת שחרית בשעה 10. היום הוציאו ס"ת של משיח בצוואת אדמו"ר 
שליט"א. מתי שהרבי שליט"א פסע 3 פסיעות לאחר שמונה עשרה )כנראה 

בתפילת מוסף( הסתכל כלפי הגג מה שינו בגג. 

התוועדות בשעה 1:30. ההתוועדות הייתה מאוד שמחה והרבי שליט"א מחה 
כפיים וכן דיבר על מיהו יהודי ובמשך ההתוועדות הרבי חילק משקה לילדים 
ולילדות ולילדים פחות משלוש שנים. וילדה אחת מתי שהיא שתתה את הכוס 
של ברכה נשפך לה טיפה על השמלה והרבי שליט"א נתן לה נייר שתנגב את 
זה, וכן בסוף ההתוועדות ילד קטן ניגש לרבי שליט"א עם כוס והרבי שליט"א 
מזג לו כוס של ברכה והרבי אמר לו מילה במילה שיגיד ברכה ואמר. הרבי 

אלול בשל"ה
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שליט"א מזג כוס של ברכה לכ-70-80 ילדים וילדות. וכן הרבי שליט"א נתן 
את המזונות לאחד מאנ"ש.

תפילת מנחה. לאחר התפילה ליוויתי את הרבי שליט"א עד לבית. תפילת 
ערבית בשעה 8:57 בערך. לאחר ההבדלה בירך שהכל נהיה בדברו. כ-45 דקות 

לאחר התפילה נסע לביתו. היינו בחזרה עד 10:35.

יום ראשון ז' מנחם אב  

הרבי שליט"א בא מהבית בשעה 1:50 לאחר. 

בתפילת מנחה הרבי שליט"א לא יצא להתפלל. הרבי שליט"א יצא ונסע 
לבית 6:20 וחזר בערך ב-7:15, ומספרים שמתי שיצא הרבי שליט"א ניגשו 
איש ואישה ליד הדלת של המכונית וכנראה שהרבי שליט"א פתח את החלון 

ודיבר איתם.

יום שני ח' מנחם אב 

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר תורה. בצהריים קניתי קינות וביקרתי איפה 
שרוצים להרחיב את אולם ההתוועדויות. הגעתי ל-770 לתפילת מנחה בשעה 
6:02 וכבר מתפללים תפילת שמונה 

עשרה עם הרבי שליט"א.

אחרי תפילת מנחה הרבי שליט"א 
יצא מחדרו ואנחנו עמדנו בחוץ לא 
רחוק מ-770 ופתאום אני ראיתי את 
המדרכה  על  הולך  שליט"א  הרבי 
שמול הדלת של 770 איפה שיש ברזלים משני הצדדים וברחנו כולנו לאיפה 
שקונים מיץ לשתיה ולאחר שהרבי שליט"א נכנס למכונית ניגש עני אחד וכבר 
המכונית של הרבי שליט"א התחילה לזוז והרבי שליט"א עצר עם המכונית 
וכנראה שהרבי שליט"א פתח את החלון ונתן לעני צדקנ סך 20 סנט ולאחר 
שהרבי שליט"א נסע יענקלה לוין קנה מהעני את ה-20 סנט ובחורים צעקו 
על העני מודע הוא ניגש לרבי שליט"א לבקש ממנו צדקה לאחרי שהרבי 

נכנס לרכב. 

בתפילת ערבית הביאו לרבי שליט"א כסא קטן בערך ]ל[גובה הכסא שהרבי 
שליט"א יושב עליו. מתי שהרבי שליט"א נכנס לאולם וכבר התיישב על הכסא 
התחיל להתבונן בחשמל והתחיל לרמוז שיכבו את החשמל, יותר מדקה הרבי 
שליט"א חיכה ולא התחיל להתפלל עד שכיבו חלקית את החשמל. וכן גורליק 

הרבי אמר לילד 
הקטן את הברכה 
מילה במילה
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ניגש לרבי שליט"א והרבי שליט"א אמר לו כמה מילים בנוגע לחשמל. כתוצאה 
מעיכוב זה בעת שהחזן, הרב חודקוב, כבר היה אומר "אמת ואמונה" והרבי 
שליט"א רק התחיל להגיד "שמע ישראל". באמצע תפילת שמונה עשרה הדליקו 

וכיבו את החשמל כמה פעמים אולם בסוף תפילת שמונה עשרה כיבו. 

 קראנו איכה עם הרבי שליט"א וכשהחזן הגיע לפסוק "שישי.. בת אדום" 
הרבי שליט"א עשה תנועה קלה בידו הקדושה. בסוף התפילה אחד מאנ"ש 
הכריז בנוגע לכך שיסעו מחר וילכו לנאום בנוגע לגזירה האיומה מיהו יהודי, 
וכשהתחיל הרבי שליט"א ללכת וכבר הוא הולך אחרי התיבה עמד ואמר 
למכריז שידברו מחר גם בנוגע "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", וכן היה 

והחזן הכריז פעם שניה.

יום שלישי תשעה אב 

תפילת שחרית עם הרבי שליט"א. הרבי שליט"א עמד כל הזמן ליד הסטנדר 
ולא התפלל איתנו. הרבי שליט"א עמד שלישי ושמעתי מפיו הקדוש את המפטיר 
"אסף אסיפם". לאחר התפילה אמרנו קינות בשעה 1 בצהריים בערך. סיימנו 
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להגיד את הקינות עם הרבי שליט"א. לאחר התפילה אחד מאנ"ש הכריז פעם 
שניה שילכו לדבר בבתי כנסת בנוגע לגזירה האיומה מיהו יהודי.

תפילת מנחה בשעה 3:15. זאת הפעם הראשונה מאז שבאתי לרבי שליט"א 
ראיתיו בתפילין וטלית. הרבי שליט"א עמד שלישי ושמעתי המפטיר של "דרשו". 
לאחר התפילה יותר מאוחר חשבנו 
לנסוע לבורו פארק לנאום אולם לא 

היה מי שידבר ולבסוף לא נסענו.

תפילת ערבית בשעה 8:30. לאחר 
הרבי  עם  לבנה  קידוש  התפילה 
שליט"א. בהתחלה הרבי שליט"א הלך 
עד השדרה ומשם ראה את הלבנה 
ולאחר מכן הלך למדרכה ומשם היה 
אפשר לראות את הלבנה ומשם הרבי שליט"א קידש את הלבנה. אני עמדתי 
בתוך ארבע אמותיו הקדושות של הרבי שליט"א בשעה שאמר את קידוש לבנה.

יום רביעי י' מנחם אב 

הרבי שליט"א בא מהבית בשעה 12:17. 

תפילת מנחה בשעה 3:17. לאחר התפילה מתי שהרבי שליט"א יצא עמד רב 
אחד בחוץ ליד הדלת של גן עדן התחתון וכנראה שביקש ברכה היות שהוא 

רוצה לנסוע.

בשעה 6:07 דקות הרבי שליט"א נסע לבית וכמו"כ מסר למשרד מכתבים. 
הרבי שליט"א חזר בשעה 7:04. היום מלאו לבן של ר' מרוזוב 3 שנים ולמטה 

באולם סיפרו אותו.

תפילת ערבית בשעה 9:30 לאחר התפילה.

יום חמישי י"א מנחם אב

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר תורה וכשאחד שעשה הגבהה גמר והניח 
את הספר תורה על התיבה וגללו ורצה להרים את הספר אז 'נמשך' המעיל 
של הס"ת יחד עם הספר וכמעט נפל, והרבי שליט"א רמז באצבעו הקדושה 

שיסירו את זה והסירו.

תפילת מנחה בשעה 3:21. )הרבי שליט"א יצא לביתו בשעה 6:07 ובהמשך 
חזר(. הלילה היה ליל יחידות. תפילת ערבית בשעה 10. 

הרבי שליט"א חייך 
אליו חיוך מלא והוא 
אמר שהחיוך הזה 
כאילו הרים אותו 
שני מטר לגובה
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בלילה בא יהודי חילוני ורצה להיכנס ליחידות אולם ההנהלה לא רצתה 
להכניס אותו כנראה מצד הלבושים שלו שהוא בא עם נעלי אצבע אולם הוא 
כתב מכתב לרבי שליט"א עוד באותו לילה וביקש מר' גרונר שיקבל תשובה 
וכן הי' בסוף היחידות חודקוב הכניס את מכתבו לרבי שליט"א ויצאה התשובה 
)בערך(: תשלח מכתב דרך הדואר יותר בפרטיות והרחבה ובישוב הדעת. 
כשהרבי שליט"א יצא מהיחידות בשעה 1 בלילה הבחור הזה עמד ליד המשרד 
והרבי שליט"א חייך אליו חיוך מלא והוא אמר שהחיוך הזה כאילו הרים אותו 
שני מטר לגובה וכן הוא אומר שממש זרם לו כל הדם ולאחר מכן סיירנו איתו 

בישיבה אני וגרשום וסעדיה וליווינו אותו עד רחוב יוטיקה ונפרדנו מאיתו.

יום שישי י"ב מנחם אב  

בשעה 2:45 הרבי שליט"א בא מהבית. לאחר מכן רציתי ללכת למקווה 
והיה סגור.

ביום שישי בשעה 4 אחה"צ קנה ר' בנימין קליין מכונית חדשה.

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 7:55 בערך. תפילת ערבית בשעה 
8:45 בערך.

ש"פ ואתחנן י"ג מנחם אב 

תפילת שחרית בשעה 10. לא התקיימה השבת התוועדות.

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 7:15. תפילת ערבית בשעה 8:45. 
כחצי שעה לאחר התפילה הרבי שליט"א יצא מחדרו ונסע לבית ויותר מאוחר ר' 
בנימין קליין רצה להסיע במכונית השכורה שלו את ר' חודקוב לבית והמכונית 
לא נדלקה ור' חודקוב נסע במוכנית אחרת לבית וגורר גרר את המכונית של 

ר' בנימין קליין.

במוצאי שבת התקיימה התוועדות ב-770. ההתוועדות נסתיימה בשעה 
בשעה 12:15.  



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

לזכוב

הפה"ד הפת ירחמיאל שי' וזוובו מ' חנה בדי'

ות"ת:

חי' מושקא ותעלה הפה"ב מנחם שיד' קלמנסון                          

ותנם שלום מענדל

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

שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל

דובער שידיו

בעלינָאוו

שלודי כ"ק אחמו"פ מלך המשיד שליט"א

להצלדה פתה ומורלוה תעתוחב השלידוב לנד"פ כ"ק אחמו"פ 
מלך המשיד שליט"א

ס. ּפאולו - ברזיל

נבפם ע"י הפה"ב פ' שמואל וזוובו מפב שטערנא שרה שידיו

שּפריצער

לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

◆


