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יום שלישי א אייר, ר"ח

לחדרו. נכנס הרבי 10:00

התורה. לקריאת נכנס 10:15

למנחה. נכנס 15:30

מחר, שעוזבת שה'קבוצה' נודע היום

אחד אלא כל כללית, תכנס ליחידות לא

יעבור בג"ע התחתון לפני הרבי.

נוסע  שהרבי שמכיון 18:00 הודיעו בשעה

מחר תעבור הקבוצה  לכן לאוהל,  מחר

לאוהל). הנסיעה (לפני 12:30 בשעה

למעריב. נכנס 21:35 בשעה

לאזאגווי שנוסע מחר אחרי מעריב אמר

ומוצלחת, טובה בשעה "שיהיה לארץ:

ושקידה בהתמדה הצלחה ושתהיה

רוחניים". בענינים

מיידנצ'יק,  שלמה לרבי 23:00 נכנס בשעה

מחפש גרונר לייבל את ראיתי זה לפני

אותו.

למסור  לרבי לייבל  נכנס  00:00 בשעה

תפס ובדרכו הקבוצה, של הפ"נים את לו

לחתום. הספיק שלא הורביץ שלום אותו

באם קרינסקי  יהודה את שאל הרבי 

.12:30 בשעה שיהיו הקבוצה לכל אמרו

אותו שאל הפ"נ את  מסר  כשלייבל גם

לכולם. הודיעו אם

אייר, יום רביעי ב
שבתפארת" "תפארת

התחתון.  הקבוצה לג"ע 13:05 נכנסה ב-

זאל געזונטערהייט, "פארט ברכם: והרבי

יחד, גם וברוחניות בגשמיות עליה אן זיין

טובות בשורות צו אהין  ברענגען און

בשורות אהער דארטען פון שיקען און

ענינים אלע פון קיום דער ובעיקר טובות,

אין און שטייען?) (וואס בריף  דעם אין

לשלום, שתהיה עליה הוספה" [=סעו די

ותביאו יחד,  גם וברוחניות בגשמיות 

לכאן משם ותשלחו טובות, בשורות לשם

הענינים כל קיום ובעיקר טובות, בשורות

שלו]. ובהוספה כללי שבמכתב

הכללי את המכתב אחד ואחד לכל ונתן

ושלושה לקבוצה, הוספה ובו ניסן מי"א

אמר  לצאת שהתחילו לפני דולרים.

פאנאנדערטיילען זאל מען געלט "דעם

צדקה". אף

עם הרבי דיבר הבחורים שיצאו אחרי

לארץ. היום הוא גם שנוסע מיידנצ'יק

לאוהל. נסע 15:30

התעופה.  לשדה יצאה הקבוצה  17:00

עברו ובדרך אותם ללוות נסעו כולם

היו הנוסעים כל הרבי. של הבית ליד

וכו'. מבולבלים

,20:20 בשעה הרבי כשחזר היתה מנחה

להיות לא הספיקו שנסעו ללוות אלו אבל

.20:45 שחזרו בשעה במנחה כיון

מעריב. 21:00

 

אייר ג חמישי יום

החזיק  ובידו מהבית,  הגיע  10:15

חבילה.

למנחה. נכנס 15:15

למעריב. נכנס 21:30

 

אייר ד שישי יום

מנחה הסדר  אחרי 19:40 נכנס למנחה.

תשל"ד אייר

קבלת עד הרבי של שיחה שלומדים הוא,

שבת.

שבת. לקבלת נכנס 20:30

תזריע-מצורע פ‘ קודש שבת
אייר ה

לשחרית. נכנס 10:18

למנחה. נכנס 19:15

למעריב. נכנס 20:40

לביתו. נסע הרבי 21:20

אייר ו ראשון יום

מנחה  שמתפללים 15:00 הודיעו בשעה

למטה.

בזאל  למנחה  נכנס הרבי   15:15 בשעה

אורחים של קבוצה שהגיעה מכיון הגדול,

הקדיש בזמן הרבי. את לראות שבאו

האורחים. כל על הסתכל הרבי בתרא

למעריב. נכנס 21:30

בה"ב תענית אייר, ז שני יום

בג"ע  התורה קריאת התקיימה  13:00

לא שאתמול (למרות הרבי עבור התחתון

יחידות). ליל היה

למנחה. נכנס 15:15

לנו.. "סלח  - בשמונה-עשרה באמירת

מתכופף פשענו", הרבי . כי . חטאנו כי

הק'. ימינו ביד ומכה קצת

נפילת מעט. לפני "אשמנו" מתכופף בעת

נפילת "חטאנו". במילה  מכה אפיים

נשענת השמאלית כשידו אומר אפיים

"ואנחנו עד ויושב הק', מצחו על באלכסון

נדע". לא

מוקדם  התפילה התקיימה 20:30 מעריב.

בה"ב. מתענה שהרבי בגלל

ליברמן  הענדל עמד 23:30 בערך, בשעה

אותו שאל הרבי החדר. דלת ליד [הצייר]

כעת שהוא ואמר שלו, העבודה עם מה

שאל אותו, למה הרבי עושה לאהלי תורה.

במיאמי, הישיבה עבור עבודות עושה לא

הרבי עבודה. הרבה מדי זה ששם ואמר

לו ברכה והצלחה. איחל

אייר ח שלישי יום

רק  לבש הרבי מביתו. ברגל 07:00 הגיע

החזיק ובידו  מעליו, מעיל בלי סירטוק 

חבילה.

למנחה. נכנס 15:15

 

אייר ט רביעי יום

חבילה. מביתו, ובידו החזיק הגיע 10:10

למנחה. נכנס 15:15

למעריב. נכנס 21:30

 

אייר י חמישי יום

התורה. לקריאת נכנס 10:05

למנחה. נכנס 15:15

למשפט: בקשר פתק יצא קוק ליוסף

עה"צ". ואזכיר השכונה בועד "ירעיש

מעריב  היום גם למעריב. נכנס  20:30

תענית בה"ב. מוקדם בגלל
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אייר יא שישי יום

הסתכל  ובעברו לחדרו, נכנס 10:15 הרבי

בחדר לבד כמעט הייתי הזאל. לתוך

הגדול של הזאל.

ב-770 פלפול היה 14:45

מביתו. חזר 19:00

למנחה. נכנס 19:45

שבת. לקבלת נכנס 21:45

אחרי-קדושים פ‘ קודש שבת
אייר יב

ההפטרה  אמר לשחרית. נכנס  10:05

כושים". כבני "הלא

למנחה. נכנס 19:45

קדיש  אמר  הרבי למעריב. נכנס   20:45

משניות ושוב קדיש יתום אחרי "עלינו",

גדול קהל היה לבנה. לקידוש יצא הרבי

תנועה עשה באמצע נוראיות.  ודחיפות

"עלינו" אמר אחרי הבחורים. בידו לעבר

השוליים את ניער אחר-כך יתום. קדיש

לפני חודש. גוט ואמר קטן הטלית של

(למאיר ואמר הקהל לכיון פנה שיצא

שווייגט! מען און שטייט "מען הארליג)

מקדש האט וואס מנין א גיווען איז עס

מאכט זאך יעדער פון לבנה? דער געווען

ארויס קומט מען צערמָאניא  א  מען

שווייגט!" מען לבנה און דער זיין מקדש

שקידש מנין היה ושותקים! [=עומדים

עושים 'רעש' דבר לבנה? מכל

ונהיית  הלבנה  את לקדש מגיעים   

שתיקה!].

לביתו. נסע 21:30

אייר יג ראשון יום

[ישראל הרבי של אח של היארצייט היום

שמתפלל מישהו יש נ"ע], אריה-לייב

ליארצייט. העמוד לפני

ואמר נכנס הרבי לציון" "ובא ב"אשרי"

אמר "עלינו" אחרי הקדישים. כל את

ולאחריהם עג-עד, פרקים – תהילים

משניות וקדיש.

למקוה. נסע 10:35

לאוהל. נסע 14:00

החבילות  את נתן מהאוהל. חזר  20:30

לחדרו. ונכנס ידים נטל ללייבל,

"אשרי"  שהתחילו לפני למנחה. 20:40 יצא

חנניה בן "רבי הסידור, מסוף אמר משניות

הרבי אמר המשניות את וקדיש. עקשיא"

שמונה-עשרה, לימוד. בסוף של במנגינה

הרבי הרבי, דלת חדרו של על אחד דפק

על הדלת, והסתכל הק'  עיניו את  פתח

אחרי שלום". ל"עושה פסע אחר-כך מיד

הרבי קדיש, התחיל החזן הש"ץ חזרת

תחנון. אחרי והתחיל לומר הסתכל עליו

אחרי ומשניות. קדיש אמר הרבי "עלינו"

הקדיש את לומר שמתחיל לפני המשניות

משהו בלחש. ואומר המצח יד על שם

למעריב. נכנס 21:40

לביתו. נסע 22:15

בה"ב יד אייר, תענית שני יום

בג"ע  התורה קריאת התקיימה  13:00

הרבי. עבור התחתון

איצ'ה  עמד ביציאה למנחה. 15:15 נכנס

רפואה. בבית היום שמתאשפז חורגין

אותו. קטן ובירך לו סידור נתן הרבי

בג"ע  מעריב תפילת התקיימה  20:30

התחתון.

 

אייר טו שלישי יום

מהבית. הגיע 10:10

למקוה. נסע 13:30

לאוהל. מהמקוה ונסע חזר 14:15

מהאוהל. חזר 20:35

למנחה. נכנס 20:40

למעריב. נכנס 21:40

אייר טז רביעי יום

בחורים  שתי  הכניסו   10:00 בשעה

(וקסלשטיין) מהם אחד לרבי. פתקים

ת"ח  "ת"ח מענה דקות  10 בתוך קיבל

דל"ג כללי המכתב ומצו"ב עה"צ ואזכיר

עדיין כללי שעה המכתב באותה בעומר".

צילום). (הם קיבלו בדפוס היה

לידר.  צבי מכאן  נוסע  17:30 בשעה

את איתו שישלחו למזכירות הורה הרבי

המכתב שרשמית (למרות כללי המכתב

עדיין לא יצא).

לעני  צדקה נתן למעריב 21:35 בכניסתו

הדלת. בפתח שעמד

אייר יז חמישי יום

מביתו. הגיע 10:10

נתן  לקריאת התורה. ביציאתו 10:15 נכנס

סנט (שבעה  בפתח שעמד לעני צדקה 

אמריקאים). ושלושה קנדיים, ארבעה –

לשבח"  ב"עלינו למנחה. נכנס  15:15

זקנו. את מסדר ולריק" "להבל אחרי

שמטוב ר' בן-ציון נכנס לרבי מנחה אחרי

לאנגליה. היום שחוזר

מעריב מסרו  אחרי 21:35 נכנס למעריב.

מסר אחר-כך  בחסידות, פלפול בזאל 

(עם כללי במכתב שיעור מענטליק הרב

וכו'). המראי-מקומות כל

לביתו. הלך הרבי 23:30

שלמה זרחי. ר' בלילה התוועד

 

בעומר אייר, לג שישי יח יום

מביתו. הגיע 10:10

למקוה. נסע 10:30

מהאוהל. חזר 19:00

למנחה.  19:30 נכנס

שבת. לקבלת נכנס 20:45

רחובות  דרך לביתו הלך השבת  21:10

רחוב ברוקלין דרך (ולא קינגסטון ויוניון

'ופרצת' בנין לעבר הביט בדרך כרגיל).

של הקאנווענשען מתקיים שם צא"ח, של

שהלך הסיבה שזו ומשערים חב"ד, נשי

דרך שם.

אייר יט אמור, פ‘ קודש שבת

ל-770. נכנס 09:30

לצאת לפני  התחיל 10:00 נכנס לשחרית.

סימן היה וזה מנחה, על הודיע שהגבאי

התוועדות. שתהיה

בשלילת הרבה דיבר הרבי בהתוועדות

השיחות אחת באמצע וכו'. מחלוקת

לכסוס שאסור מפורש דין שיש הזכיר

בקהל שמישהו [כנראה בשבת ציפורניים

תשל"ד אייר
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השיחות, אחת ציפורניו]. אחרי את כסס

קרא לחיים. שיגידו מרוסיה לעולים אמר

ונמצא מרוסיה שהגיע פרידמן משה לר'

לחיים לו מזג בנחלת-הר-חב"ד, עכשיו

היתה ההתוועדות משקה. בקבוק לו ונתן

השירה. את הרבה עודד והרבי שמחה,

"נייעט לשיר התחיל מנחה תפלת לאחר

נייעט".

מעריב היתה  אחרי 20:40 נכנס למעריב.

מפני לחזור  קשה היה יואל לר' חזרה, 

צרוד. מאוד שהיה

אייר כ ראשון יום

למנחה. נכנס 15:15

בדלת  דפק חדקוב הרב  19:40 בשעה

הרבי דקות כמה ואחר הרבי, של חדרו

דרך ירד חב"ד. נשי של לכינוס יצא

הגדול לזאל הקטן הזאל שבין המדרגות

התחתון]. שבג"ע המדרגות דרך [ולא

ונמשכה ,19:45 השיחה התחילה בשעה

.20:35 עד

יחידות [כעין] התקיימה השיחה לאחר

היה הסדר לעיר. מחוץ שהגיעו לנשים

לרבי פתק ונותנת עוברת אחת שכל

כל על מסתכל והרבי במקומו, שיושב

קורא הפתק, את  לוקח שעוברת,  אחת

ומכניס משקפיים), חובש (לפעמים מעט

מהפתקים חלק על לשקית. הפתק את

ולפעמים בלבד קווים לפעמים בעט, ציין

שורות. כמה רשם

נגמרה היחידות יחידות. ליל היה הלילה

יצא הרבי היחידות ואחרי ,02:00 בשעה

למעריב.

אייר שני כא יום

התחתון. התורה בג"ע קריאת 12:30

למנחה. נכנס 15:15

אל  ניגש לחדר בדרך מהבית. 19:00 חזר

שקבלת לו אמר חורגין, הרבי איצ'ה הרבי

מתוך שמחה. להיות התורה צריכה

מעריב דיבר  אחרי 21:30 נכנס למעריב.

חורגין. איצ'ה עם שוב

אייר כב שלישי יום

למנחה. נכנס 15:15

למעריב. נכנס 9:30

אייר כג רביעי יום

שנכנס  אומרים (יש למנחה 15:30 נכנס

במעלות). המאורע בגלל מאוחר

למעריב. נכנס 21:30

אייר כד חמישי יום

מביתו. הגיע 10:10

התורה. לקריאת נכנס 10:15

פה  מדברים למנחה. נכנס 15:30 בערך,

שהרבי ואומרים מישראל, החדשות על

בבית-הספר המזוזות  את לבדוק  הורה

מזוזות ונמצאו שנרצחו) הילדים למדו (בו

פסולות.

יחידות. ליל הלילה

מעריב  אחרי למעריב. נכנס  23:30

בשבי שנפל טייס פאנטום ליחידות נכנס

אחרי והשתחרר ההתשה,  במלחמת

בספר כך  על [ראה יום-כיפור מלחמת 

הצליח לא אחד אף הרבי']. עם 'פגישות

כיון שנסע מיד. לדבר איתו אחר-כך

ענין באיזה ביחידות היום שאל אחד

האם – התפילה לפני יתבונן בחסידות

באותה שלומד במה או קבוע, אחד בענין

פעם כל שיתבונן לו אמר והרבי תקופה,

העת. באותה שלומד במה

שרוצה ואמר ליחידות נכנס ב. לוי"צ

רוצה "אתה לו: אמר והרבי להתחתן,

היסוד לחיים. את לך שאין להתחתן, בזמן

היצר-הרע, אפילו צחוק, ממך עושים

איך ממך, צוחק הוא גם וכסיל", ה"זקן

עצמך. תאוות ממלא את כל-כך שאתה

ולקבל וללמוד פה להשאר ברירה לך יש

ובאם היום,  כל על מההנהלה הדרכה 

("זאלסטו החפצים את ארוז רוצה, אינך

ישראל, לארץ וסע פעקלעך") די פאקען

דומה [בנוסח לישון".  יכול  אתה ושם

לשיחו"ק בהוספות  נדפס – באידיש  –

תשל"ד ח"ב].

לביתו. הלך הרבי 02:00

אייר כה שישי יום

למנחה. נכנס 19:45

מעריב  לקבלת שבת. אחרי 20:40 נכנס

משי, הסרטוק על מעיל ללא לביתו הלך

הרבי כלל מקפיד גארטעל [בדרך וללא

עם לרחוב – שלא לצאת קבלה פי על –

גלוי]. משי לבוש

בהר-בחוקותי פ‘ קודש שבת
אייר כו

על  מעיל עם מהבית, הגיע 08:25 הרבי

הסרטוק.

לתהילים. נכנס 08:30

לשחרית. נכנס 10:35

בזה התחיל הרבי ההתוועדות את

זאת בשבת, ציבור  צרכי על  שמפקחין

מה לראות צריך  בשבת  שגם  אומרת

הרמב"ם בדברי והמשיך ולתקנו. חסר

זהו שקורה לו שמה להגיד שליהודי אסור

ולכן צריך העולם", ומנהג "מקרה נקרית

השבוע שקרה המבהיל שהמאורע לדעת

של תוצאה זהו במעלות] הילדים [רצח

רושמים קודם  – יהודי' 'מיהו  הגזירה

עבירה גוררת ועבירה כיהודים, גוים

ואחר-כך לירושלים  ערבים שמכניסים 

להישאר כתירוץ שקרה מה את מנצלים

כותב שהרמב"ם ומכיון וכו'. בממשלה

במעשיו" "לפשפש צריך כזה שבמצב

שבכל ולדאוג לעורר הרבנים צריכים לכן

"ה' שענינה כשרה, מזוזה תהיה בית

לא שייך דוקא וזה ישמור צאתך ובואך".

בתורה. לליובאוויטש אלא זהו פסוק

צריכים שלפעמים אמר, השניה בשיחה

להבין בשביל פרטית השגחה של ענין

"בקיץ ואמר: מזוזה, של החשיבות את

ולא מזוזה מבצע על הרבה דיברתי

כך כל אותי דוחפים  בעצמי מה ידעתי

של ענין שזהו הזכרתי ומדוע לענין,

רואים ועכשיו וכו', ישראל" דלתות "שומר

מזוזה", מצות קשור עם שקרה מה שכל

גרים ששם – מצפת אלי "התקשרו וסיפר:

להזכיר הציון, על להזכיר כדי – הילדים

את שבדקו סיפרו, אחר-כך וכו'. בתפילה

17 מזוזות  ומצאו בבית הספר, המזוזות

תשל"ד אייר
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הרוגים.   17 שיש הודיעו ואז  פסולות,

הרוגים, עשרים שיש הודיעו למחרת

עוד שיבדקו ביקשתי פלא. אצלי היה וזה

היו  ששם 4 חדרים פעם, והנה מצאו עוד

פסולות"... מזוזות עוד

בחרמון, שיש הצרות על דיבר אחר-כך

שהחרמון והזכיר שייך. הוא למי שדנים

אותו, כבש יהושע שהרי  לישראל שייך

היחידי המקום שזהו בגלל זה שקרה ומה

ומי שבת, לחלל שנים כמה לפני שהתירו

תקופה מאותה העיתונים את שיפתח

שאז עשו מזה רעש (לא הדתיים, יראה

פוצה רוצים כסאות וכו'), וכיום אין שהם

וסיים השבת. חילול  על  ומצפצף פה

על יותר יצטרכו לדבר שלא  שיהי-רצון

חיוב של ענינים רק  אלא  ענינים כאלו

וכו'.

אייר כז ראשון יום

למנחה.  15:25 נכנס

יחידות. ליל הלילה

שרוצה לרבי כתב לארץ  שנוסע בחור

מה לו, ענה והרבי בכולל, שם ללמוד

בכולל ללמוד רוצה שאתה לי כותב אתה

למדת... לא כאן כשהיית הרי בארץ,

למעריב. נכנס 23:30

לביתו. נסע 03:30

אייר שני כח יום

התחתון. בג"ע היתה התורה קריאת

מהבית. חזר הרבי 19:30

אייר כט שלישי יום

למקוה. נסע הרבי 13:00

לאוהל נסע 15:30

מהאוהל. חזר 20:50

למנחה. נכנס 21:00

למעריב. נכנס 21:35

לביתו. נסע 22:00

סיון
לכבוש שליט“א למבצעים ואפשר ”...יכולת

ושלום“ נועם ובדרכי וסביבותיה נ.י.
כ“ז סיון] [מענה לצא“ח


