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חשוון
א - י"ד, כ"ה - אדר"ח כסלו

יום ב' א' חשוון

קריאת התורה. בכניסתו אמר לנוסעים 'פאר 
גזונטער הייט', וכן אחרי מנחה.

לפני  מילים  כמה  אמר  לחדר  בכניסתו 
להפצה  בהקשר  ואיטליה  לצרפת  הנוסעים 
"א_  ולהיות  וחסידות  בנגלה  התורה  בלימוד 
לעבדיקע ביי שפיל" ונתן לכאו"א מהנוסעים 

מכתבים כלליים לר"ה ובתוכם דולר.

17:10 שיחה לנשים.

19:00 מעריב ויצא לביתו.

יום ג' ב' חשוון

סימן  צדיקים  אך  למטה,  מנחה   14:10
שרו  הפסוקים  לפני  כפיים,  מחא  ולא  בידו 
חזק  בידו  סימן  ואד"ש  אריבער  מלכתחילה 

חצי סיבוב כו"כ פעמים. 

עצרת  בין  ההבדל  את  ביאר  א':  שיחה 
דשבועות אחר 50 יום מפסח, משא"כ שמע"צ 
מיד אחרי סוכות בהבאת המשל מבנות המלך 
ה':  ובעבודת  ורחוק,  קרוב  במקום  הנשואות 

במקום רחוק אין יו"ט וממילא צריך החלטות 
טובות נגד קור החורף – היצה"ר. 

בעניני  לתחרות  להכנות  בהקשר  ב':  שיחה 
אהבת ואחדות עם ישראל, אמנם אינני יכול 
אשר  לכל  אני  'חבר  אך  מזה,  פרסים  לקבל 

יראוך וגו''. 

שיחה ג': לא להתפעל מהיצה"ר כמו נח.

ציווה לשיר עוצו עצה, מחא כפיים חזק מאד, 
גבול,  בלי  בכלל  ובשיבנה  צדיקים,  באך  וכן 
הסטענדר  על  רגלו  שם  אריבער  בלכתחילה 
ובידו השמאלית עשה כו"כ סיבובים שלמים 
על  בחזרה  חזק,  ויותר  יותר  הזמן  ובמשך 
הקטע האמצעי-10 פעמים היה בל"ג ברגלו, 
מתכופף ומתרומם בכל פעם והיה יותר חזק 
חזק  כפיים  ומחא  וואנט  ווי  שרו  משמח"ת. 

מאוד.

רץ  ולייבל  חסר,  היה  המטבעות  כשחילק 
מספרים  שלקחו-כרגיל  מהנשים  להביא 
הוציא  אד"ש  בינתיים  מהמדריכים,  כפול 
מטבעות מכיסו ונתן לנשים, כשחזר לייבל עם 
המטבעות אד"ש פתח את המטבעות והחזיר 
לכיסו, ברדתו שם את הסידור כבפעם שעברה 
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ציווה  ימין(,  )לפנ"כ  על המעקה בצד שמאל 
הב'  לצדקה,  הא'  לצדקה,  מטבעות  ג'  לתת 
בו  לעשות  והג'  ישראל  באהבת  הקשור  ענין 
כטוב בעיניכם, בצאתו שרו שיבנה וסימן בידו 

למשך כל הדרך. 

שיבנה  לשיר  סימן  בצאתו  מעריב,   19:00
ואמר לנוסעים 'פאר גזונטער הייט'.

יום ד' ג' חשוון

כרגיל, בכניסתו בשעה 10:00 אמר לנוסעים 
'פאר גזונטער הייט'

ביציאתו ממנחה סימן לשיר שיבנה פעמיים.

יחידות וברכה לשלוחים למאנטריאל, בנוסף 
למכתב הכללי – אחדות ישראל – נתן לכאו"א 

מכתבים כללים ובתוכו דולר.

'פאר  לנוסעים  אמר  בצאתו  כרגיל,  מעריב 
גזונטער הייט'.

יום ה' ד' חשוון

קריאת התורה.

סגר  לייבל  היה,  לא  חודוקוב  מנחה,   15:20
את הדלת מבחוץ, בצאתו סימן פעמיים לשיר 
אמר  בשניהם  בצאתו  במעריב,  וכן  שיבנה 

לנוסעים 'פאר גזונטער הייט'.

יום ו' ה' חשוון

לרונלד  ב14:30  משלחת  היתה  היום  כרגיל, 
רייגן )הפערזידענט(במשך 6 דקות.

18:40 חזר מביתו, ש. קונין סיפר לאד"ש מה 
אריבער"  "לכתחילה  ששרו  והוסיף  שהיה, 
)של  משתאה  אליו  מבטו  הרים  אד"ש   –

האמנם?( וענה שבשקט.

ליל שבת כרגיל.

שבת קודש ו' חשוון

בכניסת אד"ש נעצר, היתה שיחה על הרצפה. 
וב"א-ל  כרגיל  והאמונה"  ב"האדרת  שרו 

אדון"-מלכתחילה אריבער. 

13:30 התוועדות. 

שיחה א': מכל דבר ביום הוראה נפרדת, כמו 
ובמיוחד  ימים'  ששת  'כי  על  הזהר  שמבאר 
שעמך כולם צדיקים, זה נוגע לכולם. אחדות 
למחשבה,  הדיבור  עליית  שבת  ענין  ישראל. 
המחשבה מאוחדת עם הנפש. ובפרט ש"פ נח 
שנה   – כבש  עם  זאב  וגר  לגאולה,  ששקשור 

שלימה בתיבה. 

שיחה ב': ו' חשוון חזרו העולים לרגל לביתם, 
בשעת  בזקן  המושכים  על  דיבר  בסוף 
אסור  שבשבת  אע"פ  בפרהסיא,  ההתוועדות 

לתלוש שערות וכו'. 

שיחה ג: מאמר ד"ה "זאת אות הברית". 

הארץ,  על  הגשם  ויהי'  ד"ה  רש"י  ד':  שיחה 
מדוע רש"י אומר 'על הארץ' וכן אומר 'ולהלן' 
ותירץ שרש"י  ע"כ,  גם מדובר  לפנ"כ  ולכאו' 
ירד  ולא  גשם  ירד  הארץ  על  שגם  מדגיש 
קושיא.  לחזק  בשביל  ולהלן  ומוסיף  מבול, 

מבול 40 יום.

שכיוון  והנקודה  שלגריעותא  הפי'  נח  זהר- 
ממנו  שילמדו  רצה  לא  במדרגתו  שהתעלה 
יותר  הוא  בתשובה  חזר  הוא  שאח"כ  אע"פ 

נעלה, אבל מה עם מי שלמד ממנו. 

אריבער  מלכתחילה  לנגן  אד"ש  ציווה  אח"כ 
בני  מצוות   7 הפצת  על  דיבר  פעמים(,   10(
שכותבים  כאלה  וישנם  ברמב"ם,  שכתוב  נח 
וזה  הרמב"ם,  נגד  דברים  ועוד  חז"ל  מדרשי 
יהודי עם זקן לבן ופאות ארוכות וממנו רואים 
שגם לכזה יהודי יש עדיין יצה"ר והם קשורים 
ולא  מהם  ולא  הרמב"ם  את  ששרפו  באלו 
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לכתוב  לא  )ביקש  כתות.  מד'  והם  מהמונם 
ברשימות(.

 10( לאביו  שמח"ת  ניגון  בעצמו  התחיל 
פעמים( את הקטע האמצעי סימן חזק בראשו 
זו  שיחה  לאחר   - החומש  בתוך  בהביטו   –
אח"כ  מאוד,  חזק  רעדה  ידו  לחיים  כשאמר 

התחיל ניעט ניעט.

חשוון  מ-בול-חודש  תורה  של  מיינה  דיבר 
שתמיד היה 40 יום גשם שוטף, רושם למבול 
בול  ונשאר  מ  האות  ונפלה  שלמה  זמן  עד 
וואנט  ווי  התחיל  אח"כ  שובה,  של  ענין   –
וסימן לילדים למחוא כפיים – ובעצמו, ברכה 

אחרונה, ההתוועדות נגמרה ב17:25.

מנחה, סירטוקו של אד"ש קרוע בצד ימין )וכן 
הנעל של שמאל-עוד מסוכות( בצאתו התחיל 

שיבנה.

19:00 )לערך( מעריב – כרגיל.

יום א' ז' חשוון

מנהלי   2 עמדו  לאוהל,  נסע   14:50 כרגיל, 
בנק דיסקונט )מהארץ( אחד נתן לאד"ש יד, 
וצדקה,  הצלחה  שנת  שתהיה  לו  ענה  אד"ש 
אח"כ הרים ידו וסימן שלום לאישה-מישראל 
ונשקה  לאד"ש  ניגשה  הנ"ל  מרוסיה,  עולה 
בבית  היה  הקודם  הרבי   – עמו  ודיברה  ידו, 
גויה  עם  התחתן  ובנה  נפטר  בעלה  הוריה, 
וביקשה מאד"ש שיעזור. אח"כ דפקה על דלת 
המכונית אד"ש רצה לפתוח הדלת ואמר לי.ק. 

לפתוח החלון היא מסרה לאד"ש מכתב. 

19:20 חזר מהאוהל )השקיעה 18:08( מנחה, 
בנה  לשאול מה שם  הנ"ל  ליד  נעצר  בצאתו 
– לייבל אמר לה שתכתוב במזכירות אך היא 
אמרה בע"פ שם אמה ושם בנה ואד"ש ענה, 

"מ'וועט הערן בשו"ט"

19:45 מעריב, בצאתו שרו שיבנה, עמד שם 
אחד וסימן חזק בידו, אד"ש עבר לידו וסימן 

פעמיים להגביר ונסע לביתו.

יום ב' ח' חשוון 

10:10 קריאת התורה, כרגיל.

14:00 הלווייתו של אהרון קזרנובסקי, נפטר 
אתמול אחה"צ- ערב.

במעיל  לבוש  מחדרו  יצא  אד"ש   14:05
האפור, ידיו בכיסים, הצווארון מאחור מורם 
)לא מקדימה(, נעליים רגילות, מסתכל לכיוון 
על  יצא  טראכט"  "פאר  מביעות  פניו  מטה, 
המדרכה ליד הכביש כמעט עד המכונית של 
י.ק., נעמד עד שזזה המכונית עם הארון, הלך 
הברז  אחרי  מעט  נעמד   –  729 עד  אחריה 
שנעלמה  עד  המכונית  אחרי  והביט  שריפה, 
מעיניו ועל כל המכוניות אחריה, פנה וחיפש 
את בנימין ואמר לו שלא יסעו אחרי המיטה 
הכביש,  לכיוון  רץ  בנימין  אחרת  בדרך  אלא 
אח"כ קרא ללייבל ושאלו מה עם האוטובוס 
הגיע  ביתיים  לברר,  רץ  לייבל  של הבחורים, 
אד"ש  בחורים,  ולקח  מכוניתו  עם  טוב  שם 
המכונית  את  ומלווה  ההוא  לכיוון  מסתכל 
במבטו, אחרי שלייבל הלך לברר עוד הפעם 
שמילאו.  עד  בחורים  העלו  האוטובוס,  הגיע 
אד"ש מביט על כל אחד שעלה. אח"כ הביט 

על עוד מכוניות עם בחורים שנסעו.

בחצייתו   ,770 לכיוון  והלך  חזרה  הסתובב 
הרחוב – סימן לשוטר – הלך בצד הבתים של 
המדרכה, עלה על המדריגות שלפני הכניסה, 
על המדרגה השלישית בצד ימין לפני הכניסה 
עמד ספל – אלומיניום פשוט, אד"ש נטלו – 
הלך מעט ימינה עד לבור הקטן שליד המעקה 
בפעם  פעמים,   8 שם  ונטל  המדרגות  של 
האחרונה על יד שמאל ועד סוף המים, אח"כ 



24 • יומן גאולת משיח

החזיר הספל למקומו כשהוא מפילו – מכמה 
סנטימטר בכיוון ישר, בנימין לקחו מיד.

נכנס לזאל הקטן )הספסל של אד"ש עמד ליד 
השולחן שליד הדלת הסגורה של המזכירות( 
לכיוון  פניו  החלונות,  בכיוון  בסופו  התיישב 
מטה )לכיוון החדר הקטן( מתרומם ומתיישב 
אח"כ  בסתר(  יושב  )לכאו'  וממלמל  רגע  כל 
לכיוון  ולקום  לשבת  והתחיל  יותר  התרומם 
כלום  אומר  שלא  במהירות-נראה  הדלת 
)-עכ"פ בגשמיות( אחרי ה4 פעמים התיישב 
מעט יותר ואח"כ עוד שלוש )בסה"כ, המקום 
7( יצא מהזאל ולא  ועוד  בו ישב בפעם הא' 
הניח ידו על המזוזה ונכנס לחדרו ]בזאל היה 
הביט  לא  חתן-אד"ש  של  ברכות  שבע  מוכן 

לשם[. 

'פאר  לנוסעים  אמר  בצאתו  מנחה,   15:15
גזונטער הייט' וועט זיין א_ שנת הצלחה.

18:30 מעריב בג"ע התחתון, יושב ליד הדלת 
נכנס  למטה-אח"כ  האדומות  המדרגות  של 

לחדרו.

20:45 )אחרי תענית בה"ב( יצא לביתו.

יום ג' ט' חשוון

כרגיל, 15:15 יצא למנחה וחילק צדקה, חיכה 
לילד שעמד רחוק, נתן לו צדקה ואח"כ סימן 
שם  שבידו  הכסף  יתר  את  לשלום,  בידו  לו 
בקופה]לכאו'   – למטה  ופעם  למעלה  פעם 

לחלק ליותר מעשי נתינה[ מנחה כרגיל.

בצאתו אמר  ב18:45(  )מעתה  18:50 מעריב 
לנוסעים 'פאר גזונטער הייט'. 

19:15 נסע לביתו ולא חזר הלילה.

יום ד' י' חשוון

נכדה  עם  צרפתייה  עמדה  הגיע,   10:05
ובקשה מאד"ש ברכה לבנה, אד"ש נתן לה 2 
מטבעות, וכשכפי הנראה לא הבינה, אמר לה 

בצרפתית לשים בקופה.

לפני מנחה נכנס חתן ליחידות, מנחה כרגיל, 
דואג שהגארטעל יהיה דווקא מעל הכפתורים.

נכנס  ב22:00  הק',  לחדרו  רוזן  נכנס   20:00
ווינברג עם 9 מחסידיו לחדר, אחרי שהחסידים 
ווינברג סימן להם לצאת ונשאר  נתנו שלום, 

שם כשעה.

ואמר  מיהחידות  יצא  הנ"ל  )לערך(   23:00
מאחוריו  שעמד  אד"ש  גרוזמן,  לדובי  שלום 
הסתובב  אח"כ  מעט,  וחייך  הת'  על  הביט 

לחדרו. 

כאו"א  את  שאל  )אד"ש  לביתו  יצא   23:57
ענה  אחיו  מעשיו,  ומה  שמו  מה  מהחסידים 
שהוא קרוב של הרבי מסלונים הקודם, ואד"ש 

שאלו אם גם של זה מווינברג(

יום ה' י"א חשוון

קריאת התורה, 

משהוא  אמר  צדקה,  חילק  למנחה  בדרכו 
לאחת שעמדה שם. 

18:20 )לערך( מעריב בג"ע התחתון.

18:44 נסע לביתו.

יום ו' י"ב חשוון

כרגיל, 21:15 יצא לביתו.
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שבת קודש י"ג חשוון

בבואו ניגש לאד"ש כושי ושאל את אד"ש על 
איזה שהוא מקום, אד"ש התחיל להסביר לו 
ואח"כ הלך הכושי, אד"ש הביט לשם וסימן לו 

איך ללכת )לא התוועד(.

)התפלל  מיקל  והאמונה,  האדרת  שרו  לא 
שחרית( התחיל אנא עבדא – אד"ש לא מגיב, 
הוא אלוקינו לא סימן בידו כלל, בצאתו שרו 

וסימן בידו.

מנחה למעלה, לא עלה לקריאת התורה )דוד 
רסקין לא קרא(. 

אחרי מעריב קידוש לבנה, יצא והביט למצוא 
שהיתה  אע"פ   ,770 מאחורי  דווקא  הלבנה 
כמעט מול )כשעומדים עם הפנים לכיוון 770 
הכניסה  עד  ללכת  המשיך  כך  שמאל(,  בצד 
מאיר  ושם  )מהרחוב(  למטה  הראשונה 
אד"ש  ממול,  שהלבנה  לאד"ש  אמר  הארליג 

לשלום  שמאלה  פנה  לומר,  והתחיל  נעצר 
בשני  לקח  עלינו  אחרי  עלינו,  אח"כ  עליכם, 
הט"ק,  במקומם-לא  שהם  הציציות-כמו  ידיו 
שרו  בצאתו  לחדרו,  וחזר  עזב  ידיו  בשני 

שיבנה וסימן להגביר.

יום א' י"ד חשוון 

10:15 הגיע.

10:45 נסע למקווה.

11:15 נסע לאהל, )אתמול בלילה החליפו את 
השעון וב17:00 שקיעה(.

17:50 חזר, 17:55 מנחה.

טוב  שם  נכנסו  מעריב-כרגיל,   18:45
וגורודצקי.
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שינויים  לערוך  פתק  הכניסו  שעבר  בשבוע 
ב770 למטה וזוהי תשובת אד"ש בהקשר לזה, 

ולמקווה ביוניון.

ב"ה, י"ב חשוון.

)בצידי  לע"ע  ויסתפקו  וכו'  מרובה  תפסת 
שינוי  או  משרדים  הריסת  בלי  וצפון(  דרום 

בהם.

במוכח(  שלהם  להבטחות  בנוגע  ובפרט 
– שאין  יותר  עוד  ומבהיל  המאורע המבהיל, 

אף אחד שם לב לזה כלל!!

סתרו )בממון דבור ובזריזות( המקוה היחידה 
דליובאוויטש  השכונה  בכל  שהייתה  לנשים 
ושמבקרים בה נשי חב"ד מכמה פינות – לפני 

כשנתיים?!!

וכיון שכנראה לא "נודע" להם עד"ז – הריני 
להודיע 

אין מקוה במקומה ע"ע, כאן.

ואפילו  אפילו,  לביהכנ"ס  בנוגע  שו"ע  ע"פ 
סתרו  איך  צע"ג   – ביהכנ"ס  עוד  כשיש 

מלכתחילה.

במצב שמותר לסתור )שלא היה כלל בנדו"ז( 
)ל'  ובלילה"  ביום  במהרה  "לבנות  צ"ל   –
ספורים  ימים  ראיתי שמלבד  ובעיני  השו"ע( 
אין בונים כלל לא בלילה ולא ביום, וה' ירחם 

על כולנו בתוכ"י, ומסיימים בטוב.

יום ה' כ"ה חשוון 

10:08 הגיע ומיד נכנס לקריאת התורה, הביט 
פרשן  אברהם  מנחה  בתחילת  מיד  ברש"י, 
אד"ש  מילים,  כמה  לו  ואמר  לאד"ש  ניגש 

שאלו אה?, והוא חזר, ואד"ש הנהן בראשו.

18:45 מעריב.

יום ו' כ"ו חשון 

כרגיל, בליל שבת יצא לביתו ב21:10

שבת קודש כ"ז חשוון 

13:30 התוועדות. 

שיחה א': חיי שרה, בשנה זו כבכל השנים היא 
ונוסף  החודש,  כל  כולל  שזה  מברכים  שבת 
לזה הענין שחשוון תמיד מברך את כסלו על 
יבנה  ובעז"ה  מועדי,  חסר  חודש  שהוא  אף 
ימים,  ג'  עוד  ונשארו  חשוון  בחודש  המקדש 
ואלו שחושבים שזה ליצנות או בדיחה יערה 

עליהם רוח ממרום וכו'.

שיחה ב': הוראה מחיי שרה שדאגה לרוחניות 
כ"ז  גבוה,  יותר  ס"מ  חצי  יהיה  שהעקב  ולא 
שבה  מהתיבה  לצאת  המבול,  נגמר  חשוון 
המצב של לע"ל, אלא "אויפטאן אין וועלט". 

שיחה ג': תשובות על הערות התמימים בדין 
הרעיון  על  פלא  משיחה",  ע"י  מלך  "מינוי 
מעמק  עמוקה  וגם  סדום  משרי  שנמלטו 
רפאים, ושהערים נשארו בלא יושב וא"כ למה 

נהפכו. 

שיחה ד: מאמר ד"ה 'ויהיו חיי שרה'. 

שיחה ה': רש"י: למה לא בקשו מרבקה לשבת 
שבעה אחרי שאביה-בתואל מת.

דיבר בענין הזהר ד"אתחלתא דגאולה" מייד 
שישנה  בימינו  כהטועים  ולא  הפרה  בגעיית 
)בלחיים  מאד  חזק  דיבר  כפשוטו,  אתחלתא 
א_  אין  יהודי  לקחו  רעדה(  הק'  ידו  אח"כ 
פרומער ייד און האט געגבען אים פארשידענע 
שקלים בכדי אז ער וועט זאגן אזוי ווי זיי וכו'. 

אמר  )אד"ש  לשיר  התחילו  אח"כ  ו':  שיחה 
והתחיל  הפסיקם,  אד"ש  לחיים(  קודם 
בכל  חנוכה  למבצע  להתכונן  שצריך  לומר 



חשוון • 27

השטורעם, אח"כ התחיל ופרצת, אד"ש מחא 
כפיים חזק מאד, ומיד אח"כ התחיל ווי וואנט 

ומחא כפיים בל"ג ממש. 

שיחה ז: הביאור ברש"י שאליעזר מיהר מאד 
ורצה לחזור עם רבקה אל יצחק כבר באותו 

היום. לקוטי לוי"צ.

ריק  יין  בקבוק  להביא  ללייבל  סימן  אח"כ 
ולשים בתוכו משקה, לייבל הביא רק בקבוק 
אחרי  הקטנים(,  )לא  בינוני  אחד  משקה 
שלייבל שם בערך חצי מהבקבוק משקה לתוך 
הבקבוק יין )המשקה נעשה אדום מעט( אד"ש 
קרא לזושא ווילמובסקי, נתן לו את הבקבוק 
לעשות  שצריך  לו  ואמר  לחיים  לו  נתן  יין, 
אח"כ  הרבנים,  עם  ושיתיעץ  הודאה  סעודת 
מיד  יושב  האחרון  ]בזמן   – למענטליק  קרא 
אחרי שמוזג לאד"ש )אחרי מחלתו([ ונתן לו 
את חצי הבקבוק הנותר של המשקה ונתן לו 
לחיים, הנ"ל לקח את הכוס בשני ידיו-כשהן 

רועדות ושתה.

)ס"ת לא  אחרי מנחה התחיל בעצמו שיבנה 
של משיח, ולא עלה לתורה(

יום א' כ"ח חשוון 

מנחה כרגיל, מעט מאוחר. 23:45 יצא לביתו.

יום ב' כ"ט חשוון 

10:10 קריאת התורה. 

)שקיעה  ב16:55  חזר  ולאוהל,  למקווה  נסע 
שיבנה  התחילו  מנחה  אחרי  מנחה,  ב16:39( 

ואד"ש סימן בידו להגביר )ערב ר"ח כסלו(.

18:15 מעריב, חיכה שידפקו ליעלה ויבוא.

19:10 נסע לביתו, התוועדות וסעודת הודאה.

יום ג' אדר"ח כסלו 

קריאת התורה כרגיל.

לאחור  שידפקו-הביט  חיכה  מנחה,   15:15
לפני שמו"ע, וכן במעריב.


