
חיינו 50בית

יותר חזקים  היו שהרומאים בגלל ולא  –

להתפעל אין היום, גם  ולכן מהיהודים.

"עם הוא ישראל שעם זה כי מהגוים,

עם של מהברכות זה הרי ישכון" לבדד

לא "ובגוים להיות שצריך אלא ישראל,

ישראל, עם  חומת את לשמור יתחשב" 

יתחשב", לא  ובגוים ישכון לבדד  "עם

על-ידי בחומה חור  שום  לעשות ולא

וכו'. גוים שמכניסים

אמר הימים  לתשעת להכנות בקשר 

ושגם הילדים יתנו שצריך להוסיף בצדקה

יתנו כפול. שישי צדקה, וביום

התוועדות היא שההתוועדות אמר הרבי

ולכן המבצעים, חמשת לחיזוק מיוחדת

המבצעים. עבור מיוחדת מגבית יערוך

הפתקים את שמחלקים עד שבזמן ואמר,

את בהרחבה להסביר אפשר (למגבית),

ואמר שיחה ישכון", לבדד "עם הענין של

יהודי. מיהו בענין

של הקביעות על  דיבר השיחה  בהמשך

יוסיפו שבשבת והורה בשבת שחל אב ר"ח

ראשון "שמעו" פסוק ההפטרה של אחרי

ענין זה ש"שמעו" (למרות ר"ח של ואחרון

ענין זה ר"ח והפטרת השמחה, היפך של

המבצעים, על  שוב הזכיר שמחה).  של

את כעת ששומעים שבמדינות ואמר

אפשר היום, וכבר האיר שם ההתוועדות

ומקומות בפועל,  למבצעים לצאת  כבר

להתחיל צריך אזי האיר לא שעדיין

להתכונן.

והיה ניגון" תורה'דיקן שמחת "ַא ציוה לנגן

"נייעט התחיל וכשיצא עצומה, בשמחה

נייעט".

תמוז כט שישי יום

מביתו. הגיע 20:00

למנחה. נכנס 20:15

התפילה  אחרי שבת. לקבלת 21:10 נכנס

את בידו עודד והרבי לשיר, התחילו

שמחה  אווירה  היתה  ב-770  השירה.

חודקוב אמר לרב בצאתו מהתפילה מאוד.

משיח. של בס"ת יקראו שמחר

מנחם-אב
בחיות זה על ובפרט כשמדברים בה‘ הביטחון עצם

ישראל“. שומר ישן ולא ינום ש“לא פועל
מנחם-אב] ח‘ דברים [ש“פ
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פ‘ מטות-מסעי קודש שבת
חודש ראש מנחם-אב, א

הרבי,  של  לביתו הלכתי   09:30 בשעה

ל-770. ללוותו כדי

כשירד  מביתו. יצא הרבי  09:55 בשעה

וגם הכיוונים, לכל הסתכל במדרגות

ברחוב לצדדים. מסתכל הדרך במשך

נגע והרבי שוטרים, כמה עמדו ברוקלין

הצדעה). (לכעין בפניהם בכובע באצבעו

התורה  קריאת לשחרית. נכנס  10:05

קרא משיח.  של בספר-התורה היתה

את בסופה הוסיף "שמעו", הפטרת

מנהג לפי לקרוא שנוהגים  הפסוקים

ראשון פסוק קרא ואחר-כך חב"ד,

כמו ראש חודש ערב של הפטרת ואחרון

חמישי. ביום בהתוועדות שדיבר

במוסף. אלוקינו" "הוא שירת את עודד

הרבי לקח מנחה, על הודיע שהגבאי לפני

שתהיה התוועדות. ידענו סידורו, וכך את

ר' את הניגון של כשיצא, התחילו לשיר

בידו. עודד והרבי לוי"צ,

בהתוועדות, טוב מקום לתפוס קל היה

להרים. נסעו מאנ"ש שהרבה מאחר

המיצרים, בין  ימי על  דיבר בהתוועדות 

שמחה ועל-ידי טובים, הם שבפנימיות

הם הללו שהימים הגילוי את ממהרים

מאביו, ששמע ואמר טובים. ימים בעצם

השבועות צריכים שלושת שבשבתות של

יחשבו שלא  כדי בשמחה, להוסיף 

נוסף וזירוז בשבת, אבילות שנוהגים

והסביר המבצעים. על-ידי  הוא להנ"ל

בשבת. גם שייכים הם כיצד

חמישי, יום של להתוועדות בהמשך

ההנהגה את להסביר  הרבי  המשיך

ר"ח הפטרת של הפסוקים את להוסיף

"שמעו". הפטרת אחרי

יהודי, מיהו על חריפה מאוד שיחה היתה

הכושר שעת ישנה  שכעת  אמר,  והרבי

לעשות רוצים שלא אלא החוק, את לתקן

שזה אמרו, שהמערך ומפורסם זה. את

שנים. שלוש מתוקן כבר לפני להיות יכל

שאין הבטחון,  מידת  על  לדבר המשיך 

שהרי "הנוגע כלל, לחשוש ליהודים מה

ומה הקב"ה". של עינו בבבת כנוגע בכם

להרגיע, כדי לא זהו – זאת שאומרים

עצמו וזה המצב. שכך קובעים אלא

שה"כבשה רואים  זאבים" שה"שבעים 

מחליש זה מהם,  מתפעלת אינה  אחת"

אותם.

והרבי שמחה, מאוד היתה ההתוועדות

מיום בכלל, השירה. את הרבה עודד

ובמילא – הרבי אצל יש האחרון, חמישי

גדולה שמחה של תנועה – כולם אצל

מאוד.

בכדי לצא"ח, מסר הרבי המזונות את

סעודה של בזמן התוועדות שיארגנו

שלישית.

קרבנות) אמר (כשהרבי  מנחה  לפני גם

בראשו. לעודד המשיך

את לשיר התחיל הרבי מנחה, אחרי

הניגון של ר' לוי"צ.

בחוץ,  שרו לביתו מ-770 ללכת כשיצא

כשחזר גם בחוזקה.  כפיים מחא  והרבי

עודד והרבי  ושרו, בחוץ עמדו מהבית 

פנימה. שנכנס עד בכפיו, מחא וגם

אלינסון. יהודה דיבר עם לביתו, כשיצא

תשל"ד מנחם-אב

צא"ח,  של אסיפה היה  18:30 בשעה

והמשקה המזונות את שם וחילקו

הרבי. של מההתוועדות

והיו התוועדות, התקיימה שבת במוצאי

ונחום מרוזוב שלום ר' יואל, ר' שם

שקליאר.

מנחם-אב ראשון ב יום

למנחה. נכנס 15:15

למעריב. נכנס 21:30

שני ג מנחם-אב יום

התורה. לקריאת נכנס הרבי

אחרי לרבי היום  נכנס  מינדל  ניסן

שעה. בערך שם ושהה הצהריים,

המנין עם מנחה להתפלל נכנס לא הרבי

הישיבה. של

לביתו נסע 18:50

ל-770. חזר 19:45

לביתו. נסע 23:30

מנחם-אב שלישי ד יום

כשנכנס,  מביתו. הגיע הרבי  12:45

הסתכל במבט חזק לתוך הזאל.

למקוה. נסע 13:00

לעבר  הביט ושוב מהמקוה, 14:00 חזר

הזאל.

הסתכל  כעת וגם לאוהל, נסע  15:00

הזאל. לעבר

חשבו  הבחורים מהאוהל. חזר  20:45

לא היתה. בפועל אך שתהיה התוועדות,

למעריב. נכנס 21:45

לביתו. נסע 22:10

מנחם-אב חמישי ו יום

הרבי הגיע מהבית. 10:10

קריאת  בעת התורה. לקריאת 10:15 נכנס

וברש"י. איכה במגילת הרבי עיין התורה,

ברש"י לקרוא המשיך  הקריאה,  אחרי

תהילים. אמר ולא איכה, בסוף

הרבי  מנחה  לפני למנחה. נכנס   15:15

לבנימין. פתק נתן

היה  לפני-כן לביתו. נסע הרבי  18:40

מינדל. ניסן אצלו

מביתו. חזר הרבי 19:40

לביתו. נסע הרבי 22:00

מנחם-אב ז שישי יום

הרבי עיין הש"ץ,  חזרת בעת  במנחה,

תשל"א. בדד" ישבה "איכה בד"ה

מנחם-אב ח דברים, פ‘ ש“ק
ערב תשעה באב

מהבית. הגיע הרבי 09:55

זו שבשבת הורה, הרבי  חמישי ביום

במוסף, משיח. בספר-התורה של יקראו

התפילה, אחרי השירה. את הרבי עודד

ויצא חנון, למ. שבת" "גוט בחיוך אמר

מנחה. על שהודיעו לפני

הביטחון על ענין אמר שיחה בהתוועדות

שאין – הקודמות) להתוועדויות (בהמשך

העולם. מאומות לחשוש מה ישראל לבני

בביטחון, סיפר סוגים כמה הסביר שיש

שעצם ואמר  מהבעל-שם-טוב, סיפור 
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אחרי הגאולה. את מזרז בזה הדיבור

בטחו". ציוה לנגן "בך השיחה

שמחה, מאוד היתה ההתוועדות

אלא השירה, את עודד הרבי ובמהלכה

לשיר התחיל לא (16:30) שכשהסתיימה

ט' באב]. בגלל כתמיד [כנראה

ובדרך לביתו, הלך ההתוועדות אחרי

בידו. לשלום לילד נופף

בד,  בנעלי למעריב  נכנס  הרבי  21:10

שמונה- תפילת לאחר 'באקס'. על וישב

בעת הפרוכת. את שיסירו אמר עשרה,

רציני מאוד. היה קריאת איכה

ברכב ולא  ברגל,  הלילה  הלך  לביתו 

כסא]. על לשבת האיסור בגלל [כנראה

צום מנחם-אב, ט ראשון יום
לששון ולשמחה החמישי יהפך

הגיע מביתו ברגל. 09:20

10:00 נכנס לתפילה. בעת התפילה, עיין 

תשל"א. בדד ישבה איכה בד"ה הרבי

וגם החזן,  עם ביחד  התפלל  לא הרבי 

הקהל. עם פסע לא לשמונה-עשרה

מחודוקוב ביקש הרבי התפילה, אחרי

שנכנס אחרי לצדקה. לתת בכדי כסף,

ונתן למזכירות, והלך משם יצא לחדרו,

את שאל כשיצא,  דולר. עשר לחודקוב 

נתן אם מטוניס, פינסון ניסן של הבן

מאיר של הבן את שאל וכן היום, צדקה

הארליג.

את תפילין. עם  נכנס הרבי  למנחה,

בשלוש הרבי – מסדר היד על הרצועות

ה'בית' על  ארבע. ועוד ריוח, רצועות, 

האצבע על אדומה. קופסה יש יד של

בפרק שניים שיהיו סידר, האמצעית

האמצעי. בפרק ואחת התחתון

של התורה בספר קראו ובמנחה בשחרית

ללא הוציאו אותו אלא שבשחרית משיח,

עם הכתר. הכתר, ובמנחה

לקידוש לבנה. בלילה יצא

בנימין ניגש באב תשעה בליל הוספה:

"בורא והרבי בירך נרות,  שתי  עם לרבי

מאורי האש".

שני י מנחם-אב יום

ונתן צדקה  התורה, 10:10 נכנס לקריאת

וביציאתו. בכניסתו

מנחה,  אחרי למנחה. נכנס 15:15 הרבי

הקודש. אחר- לארץ הנוסעים בירך את

התחתון. לג"ע אלינסון יהודה נכנס כך,

ועשר הרבי, כשעה אצל מינדל היה ניסן

דקות.

פתק. לבנימין נתן לביתו,  יצא כשהרבי

מארץ שהגיעו אנשים שני עמדו בחוץ

מישהו. הרבי ועוד ספרנאי יוחנן ישראל –

של מהבית חזר וכשיוד'ל עליהם, הסתכל

עליהם, אותנו וחקר לזאל נכנס הרבי,

וביקש לשמוע פרטים רבים.

מנחם-אב יא שלישי יום

אחר-כך  מהבית. הגיע הרבי  12:45

הנחנו למנהטן, פלדמן דוד עם נסעתי

ומכרנו לעשרים ושלושה אנשים תפילין

מזוזות. וחמש עשרים

לרבי יצחק נכנס מנחה, שמעתי שאחרי

לא הוא למה  אותו שאל  הרבי חורגין. 

כסף, תורם שהוא וענה, למבצעים, נוסע

רק להיות מספיק  שלא לו, אמר  והרבי

'יששכר'. גם להיות צריך אלא 'זבולון',

למעריב.  נכנס 21:30 הרבי

מנחם-אב יב רביעי יום

מביתו. הגיע הרבי 12:40

נתן  ובכניסתו למנחה, נכנס 15:25 הרבי

ליד ג"ע עמדו מנחה אחרי צדקה לעני.

בנה. עם של ניסן פינסון אשתו התחתון,

ושאל טובה, נסיעה להם איחל הרבי

שהם ענתה היא במרסי. יהיו הם אם

שש יהיו ובפריז שעתיים, רק שם יהיו

כסף אם קיבלה אותה, הרבי שאל שעות.

אמר הרבי שכן. וענתה מצוה, לשליחות

אמר ובסוף בישיבה, ילמד שהילד לה

טובות". בשורות "שנשמע

מנחם-אב יג חמישי יום

התורה. לקריאת נכנס הרבי 10:10

למקוה. נסע 12:00

מהמקוה. חזר בערך 13:00

לאוהל. נסע 14:45

שאולי  קיוו הבחורים מהאוהל. 20:45 חזר

היו שלאחרונה  כיון התוועדות, תהיה 

בפועל אך פתאומיות, התוועדויות כמה

היתה. לא

לרבי, גרונר לייבל נכנס מנחה אחרי

בשבת, התוועדות תהיה האם ושאל

לירחי כלה נוסעים  כיון שהרבה מאנ"ש

שלא שיודיע לו, ענה והרבי ישראל, בגן

התוועדות. תהיה

את הזמין שם-טוב שאברמ'ל שמעתי,

בשנים תשט כמו ישראל, בגן הרבי לבקר

"ז-תש"כ.

לביתו. נסע 21:35

מנחם-אב טז ראשון יום

התוועדות. היתה לא האחרונה בשבת

מהבית.  הגיע 12:35 הרבי

למנחה.  15:30 נכנס

בשעה התחילה  יחידות, ליל הלילה 

,00:00 בשעה למעריב נכנס הרבי .20:30

היחידות. נגמרה 02:00 ובשעה

הרב לרבי  נכנס היחידות, אחרי 

חודוקוב.

לביתו. נסע 02:30

שני יז מנחם-אב יום

מהבית. הגיע הרבי 12:45

בג"ע  התורה קריאת התקיימה  13:00

התורה, ספר  את כשמוליכים התחתון. 

הספר. במעיל הקדושה בידו נוגע הרבי

למנחה. היום נכנס לא הרבי

נכנס לרבי. ניסן מינדל 17:30

אשה  עמדה  בחוץ לביתו. נסע   18:50

חיכו (הם  בנה עם ביחד רגל, קטועת 

הרבי יצא).  לא שהרבי אלא ממנחה 

ידו את  לנשק לילד והניח  אליהם, חייך 

לתקוע והתחיל הילד רץ אחר-כך הק'.

הסתכל זמן,  משך עמד והרבי בשופר, 

וחייך. עליו

מביתו. חזר הרבי 19:40

התפילה,  אחרי למעריב.  נכנס  21:30

טובה. נסיעה חנון למ. איחל

תשל"ד מנחם-אב
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מנחם-אב יח שלישי יום

מהבית. הגיע הרבי 12:45

בחזרת הש"ץ, התיישב לא במנחה, הרבי

לשמונה-עשרה נעמד שמישהו בגלל

מקומו. מול

 

מנחם-אב יט רביעי יום

אחה"צ כולם  בשעות 15:25 נכנס למנחה.

את לשמוע כדי קרובים, מקומות תפסו

מעריב. מתפלל הרבי

והתפלל לפני  למעריב, 21:30 הרבי נכנס

אביו, של היארצייט יום לרגל העמוד

נ"ע. לוי"צ ר' הרה"ח הרה"ג

מנחם-אב חמישי כ יום

בטלית  עטור לשחרית נכנס  09:30

בבית כרך היד על הקשר  את ותפילין.

מקומן, איזהו (כנראה) אמר הכנסת.

"הודו". והתחיל דרבנן, קדיש אחר-כך

מסיים כל לשמוע את הרבי היה אפשר

הרבי התפילה, במהלך פעמים כמה קטע.

של תפילין (בעיקר התפילין את ממשמש

התפילין את נישק שמע, בקריאת ראש).

בנפילת פעמיים. ולא פעמים, שלושה

ברצועות משתמש לא  הרבי אפיים,

(כמו לראש היד בין  להבדיל  התפילין

רבים). שנוהגים

התורה ספר את  הוציא חודקוב  הרב

שיוכל כדי לעזרה זקוק והיה משיח, של

לרבי. הכתר– –עם להעבירו

קדיש, תהילים, אמר התפילה בסיום

הקדיש לפני  דרבנן. וקדיש משניות 

דרבנן, מעביר את ידו על המצח. בצאתו

מונחות שהיו תפילין הוריד מהתפילה,

המים שבתוך ברז ליד היה ספר (זה על

הזאל).

והתפלל לפני  למנחה 15:15 הרבי נכנס

התיבה.

לביתו. נסע 18:15

מהרכב  וכשיצא מהבית, חזר  19:15

הטנקים. על והסתכל הסתובב

יאלעס  נכנס למעריב. הרב 21:15 הרבי

אחרי אליו. חייך והרבי שם, עמד

ור' חודקוב הרב לחדרו נכנסו התפילה,

יוניק. בער'ל

המדרש היה ובית להתוועדות, הרבי ירד

הדלת. שעל השעון עד מלא

שמחים כיצד שאל הרבי הראשונה בשיחה

היפך של ענין שלכאורה הוא ביארצייט,

ענין פרטי, שזה שלמרות השמחה, ואמר,

דיבר לרבים. בהמשך זה נוגע מכל-מקום

שמחה. יום שהוא באב ט"ו על

מסכת על  סיום ערך השניה בשיחה 

סיום שעושה  שהסיבה והסביר, מכות, 

שבמכות נמצאים בגלל היא מסכת זו, על

על מדברים ולאחרונה מקלט, ערי דיני

ובפרטשבתקופה 'מקלט', המבצעיםשהם

ולמרות ביותר.  לזה  זקוקים  האחרונה 

של ענינים על מדבר המסכת שסיום

"בלשון הוא, ממש הסיום זאת בכל גלות,

עקיבא ניחמתנו עקיבא לו אמרו הזה

הוא המבצעים שענין והסביר, ניחמתנו".

של ענינים מונעים שמלכתחילה רק לא

של כבר היו ענינים אלא שגם אם שלילה,

אותם. דוחה זה – הטוב היפך

ובנות נשי של המיוחד תפקידם על דיבר

ספרים מלא  בית של שהענין ישראל, 

יכול כי הוא מאשר בבעל. יותר בהם תלוי

ביכולתה אבל  הספרים, את להביא  רק

הבית. עיקר יהיה שזה לדאוג האשה של

שבביתם המתגאים מבוגרים כאותם ולא

איזה שמובן לקיר, מקיר שטיח יש

ויהי-רצון, הצעירים. על פועל זה חינוך

אלו אצל החושך, מן האור יתרון שיהיה

להם, יזיק לא שזה ובטח בכך, שהתגאו

ישאר לא מהם ששמעו  הצעירים  ואצל

מה' נסיון רק היה שזה ויראו רושם, שום

יתברך.

ובנות לנשי לפועל, שבנוגע והוסיף,

כיצד יראו לקבוע היכולת את ישראל יש

נאים בתים  להם שיהיה שלהן, הבתים 

מרחיבים נאים "כלים שהרי כפשוטם,

שכמה שתזכורנה אבל אדם", של דעתו

הרי גשמיים, בדברים  שמשקיעים  כסף

נחת- שגורמים דברים – רצונו" "לעושי

יותר. הרבה להשקיע צריך – לקב"ה רוח

בכל שיוסיפו שיהי-רצון וסיים,

אלא הגנה, רק לא שהם המבצעים,

דברים יהיו  לא שמלכתחילה פועלים 

- הרי היו בעבר אם ואפילו בלתי רצויים,

ממש ובקרוב כפרה. פועלים שהמבצעים

עזבתיך" קטון "ברגע של ההמשך יתקיים

גדולים אקבצך". "וברחמים שיהיה מיד –

אנשים לכמה הורה הרבי השיחות בין

רחב חיוך חייך הרבי לחיים. שיגידו

חתנים גם כמה שניגש לצלמו. היו לצלם

משקה. שהגישו

גן של מפתח לרבי נתן קונין שלמה

בזה התבונן והרבי אנג'לס, בלוס ישראל

משקה, בקבוק שיביאו וביקש הרבה,

לחיים. לו ומזג

הגישו המגבית ובזמן מגבית, גם היתה

הרבי דבריו ליעקב. הספר מגיד את לרבי

לשקית, הספר ואת המפתח את הכניס

הספר. על דברים יהיו שלא והקפיד

שהוא ענין שישנו אמר,  המגבית אחרי

לדבר כשהתחילו והוא: להבהיר, רוצה

מיד מזוזות, ולבדוק מזוזה מבצע על

היפך זה הרי בטענות: ובאו 'רעש' נעשה

שאומרים והמכילתא, השולחן-ערוך

בשבע שנים. לבדוק פעמיים

אחד ופתאום מזוזות, לבדוק יצאו אנשים

הוציא משנה אחר מכילתא, הוציא להם

הרבים שמזוזת להם, והראו וכו', ברורה

יחיד ושל ביובל, פעם לבדוק צריך

התבלבלו כולם ומיד בשמיטה. פעמיים

ושאלו אלי וכתבו לעשות, מה ידעו ולא

וכו'. לענות מה

שהשולחן- פשוט, לדבר לב שמים לא –

על דיברו וכו' שולחן-ערוך והקיצור ערוך

למצוא אפשר היום  אבל כשרה,  מזוזה

מזוזות מנייר, מזוזות ריקות, מזוזות

כתב אחד וכדומה. מודפסות משוחות,

אחת ורק רבות, מזוזות בעירו שבדק לי

כתוב היה ובה קלף,  על  כתובה היתה

כהנים! ברכת

המזוזות עשיית סדר שהיום ובפרט

יכולות והן פעם, שהיה ממה שונה הוא

מהר. יותר לההרס

טוב שמנהג כותב, אפרים המטה ובכלל,

לבדוק בכל אלול.

תשל"ד מנחם-אב
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להתפעל שאין – העיקר הוא והמעשה

צריך אלא קץ, אין לשאלות והרי משאלות,

המבצעים. את להגביר ממש בפועל

על פעם עוד דיבר הרבי הבאה בשיחה

שומר שהקב"ה שבודאי הביטחון, מידת

יהודי. כל

מיהודי שמישהו ביקש, הרבי אחר-כך

"עך הניגון את ושרו ניגון, ישיר רוסיה

דוראק". טי

לנגן התחיל הרבי ההתוועדות, בסוף

ועודד לוי"צ, ר' של ההקפות ניגון את

הק'. בידו בשמחה

הספר מגיד את איתו לקח כשיצא לביתו,

הבחורים ששרו את ועודד דבריו ליעקב,

בחוץ.

מנחם-אב כא שישי יום

מהבית. הגיע הרבי 12:30

לאוהל. נסע 15:15

לפני  דקות (עשר מהאוהל חזר  19:40

נרות). הדלקת

לשיר, התחילו בלילה התפילה אחרי

השירה. את עודד לא הרבי

מנחם-אב כב עקב, פ‘ שבת

מהבית. הגיע 08:50

התורה  קריאת לתפילה. נכנס  10:00

התפילה, אחרי משיח. של בספר-תורה

החומש הסידור, את איתו לקח הרבי

התוועדות. שתהיה והבינו והתניא,

ואחרי  להתוועדות, נכנס הרבי  13:30

לנגן. התחילו קידוש שעשה

מסכת על  לסיום המשך א היתה שיחה

מנחם-אב. בכ' שהיה מכות,

את להסביר המשיך הרבי ב בשיחה

המסכת. של סיום הסיפורים

שיחה בניגון מאמר אמר השיחה אחרי

מזוזות על ד"ה "וכתבתם עצומות, בעינים

ובשעריך". ביתך

וההערות רש"י שיחה על היתה אחר-כך

הזהר. על

"מכיון אמר: הבאה השיחה לפני

נתת אשר האדמה "ואת על שמדברים

זבת ארץ לאבותינו  נשבעת כאשר  לנו

מכפר- שהגיעו כאלו וישנם ודבש", חלב

נתן משקה".  לקחת שיגשו – חב"ד 

גם עבור שזה לו, ואמר לחיים לספרנאי,

"הרב אמר: אחר-כך נחלת-הר-חב"ד.

לקחת חיים גוטניק - וניגש מאוסטרליה"

ועבור אנגליה, עבור נתן אחר-כך משקה.

בצרפת. תומכי-תמימים

רש"י. של התירוצים על דיבר אחר-כך

ובפתאומיות קם, אחרונה ברכה אחרי

מקומו על ועמד כפיים, למחוא התחיל

זמן. משך כך

"בך לנגן  הרבי  התחיל מנחה  אחרי 

בטחו".

מהבית. חזר הרבי 20:45

למעריב. נכנס 21:00

מנחם-אב כג ראשון יום

מהבית. הגיע הרבי 12:45

התפילה  אחרי למנחה.  נכנס  15:15

בג"ע התחתון דוכמאן עם ישראל דיבר

עבור דולרים לו נתן שהרבי (אומרים

אנשים). כמה

לביתו. נסע 18:30

מהבית. חזר 19:30

יחידות. ליל הלילה

למעריב. נכנס 23:50 בשעה

להתגייס שעומד בחור ליחידות נכנס

בקשת של  פתק רק לו והיה לצבא, 

שאל ואחר-כך אותו, בירך הרבי ברכה.

עם פתק  המזכירות] [דרך הכניס האם 

אמר והרבי שהכניס, ענה הוא שאלותיו.

שלו, השאלות את קרא לא שהוא לו

לו שעד אמר הרבי בעל-פה. ולכן ישאל

שיוכל כדי בישיבה, ילמד שמתגייס הזמן

שהלימודים וכן בצבא, דתי להשאר

[באישור חוקית בצורה יהיו בישיבה

הצבא].

שהיה פתק הצביע הבחור על אחר-כך

"נדמה לי שזה ואמר: מונח על השולחן,

"לא". שלי", ואד"ש ענה: הפתק

שהרבי ביחידות, היום מישהו עוד היה

בארץ. הביטחוני המצב על איתו דיבר

 

שני כד מנחם-אב יום

התורה  קריאת מהבית. הגיע 13:00 הרבי

התקיימה בג"ע התחתון.

היום  התקיימה מנחה תפילת  15:15

שהילדים בגלל למטה, המדרש בבית

לרבי. הגיעו מהקעמפ

אשרי אמר והרבי ב"אשרי", שרו הילדים

גם הילדים. עם  ביחד לא  אבל לאט,

דרבנן קדיש לפני הילדים. שרו ב"עלינו"

והרבי עצה", "עוצו לשיר התחילו הם

קדיש שיגיד  כדי החזן לכיוון הסתכל 

שישירו. בידו הקדיש סימן אחרי דרבנן.

של גדולה בקופה צדקה  שם ביציאתו

חמשת מצויירים היו שעליה הקעמפ,

המבצעים.

גרשון התחתון לג"ע נכנסו מנחה אחרי

מטוניס. פינסון וניסן ובנו, גרליק מענדל

משקה בקבוק מענדל לגרשון נתן הרבי

ולבנו באיטליה, שיחלק דולר ושלושים

לצדקה. דולר שלוש נתן

ושטרות. משקה נתן לפינסון גם

לפינסון הורה  הרבי אתמול דרך-אגב: 

למרות ליחידות, בלילה) (אתמול שיכנס

היה ביחידות. שכבר

לרבי. מינדל ניסן נכנס אחרי-הצהריים

לביתו. נסע הרבי 18:50

מהבית. חזר 19:40

התפילה,  אחרי למעריב.  נכנס  21:30

ווילשאנסקי שניאור-זלמן בכניסה עמד

לו איחל והרבי במיאמי, לשליחות שיוצא

נסיעה טובה וכו'.

מנחם-אב כה שלישי יום

עמד  בכניסה מהבית. הגיע 12:45 הרבי

והוא עליו, הסתכל הרבי גולדשטיין. ברוך

ישראל. לארץ היום שנוסע לרבי אמר

בקול דבר שומע, "אינני לו: אמר הרבי

והרבי דבריו, על  חזר הוא  יותר". רם

וכו'. טובה בנסיעה ברכו

והנחתי תפילין למנהטן, בצהריים נסענו

אנשים. ושישה לעשרים

את  בירך בכניסה מהבית. הגיע  19:30

טובה. גלבשטיין בנסיעה משה

למעריב. נכנס הרבי 21:30

תשל"ד מנחם-אב
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מנחם-אב כו רביעי יום

מהבית. הגיע הרבי 12:45

נשים לקבוצת הרבי חייך ממנחה, ביציאה

לראותו. שעמדו

בערך שעה. היה אצל הרבי ניסן מינדל

לביתו. נסע הרבי 18:45

לבחור  מהבית. בכניסה איחל 19:45 חזר

טובה. נסיעה אחד

מעריב. 21:30

מנחם-אב כז חמישי יום

ובכניסתו  התורה, לקריאת 10:10 נכנס

העכט נכנס הקריאה אחרי צדקה. נתן

העליון. לג"ע

למקוה. נסע 12:45

התבונן  ובכניסתו מהמקוה, 13:45 חזר

בזאל. במתרחש

נסע לאוהל. כשהתיישב  14:45 הרבי

לקרוא והתחיל משקפיים, הרכיב ברכב

מכתבים.

בטנקים הבחין מהאוהל, חזור בדרכו

משדה התעופה, מהרמקולים שחזרו

עודד בקעה מוזיקה, והרבי שעליהם

הצמתים באחד הבחורים. את מהרכב

שאל שהרבי ושמעתי נפרדו, הרכבים

הם. יוד'ל היכן את

למנחה. ונכנס מהאוהל חזר 20:40

למעריב. נכנס 21:30

יצא הרבי מעריב אחרי דקות כמה

מה לראות הסתכל וכשיצא, לביתו,

התכוננו לא הבחורים ב-770. קורה

והדבר עורר מוקדם, כל-כך שהרבי יצא

רצינית. בהלה

מנחם-אב כט ראה, פ‘ שבת

מהבית. הגיע הרבי 08:45

תהילים. לאמירת נכנס 08:30

לשחרית. נכנס הרבי 10:30

בשיחה  להתוועדות, נכנס 13:30 הרבי

לדודי "אני אלול, על דיבר הראשונה

טובות. החלטות קבלת ועל לי", ודודי

את לבאר המשיך הבאות, בשיחות

כ מנחם- בהתוועדות הסיום שערך

שעברה, ואמר, משבת ואת הרש"י אב

כך כל השבוע, על אחד לא שאל שאף

אחד סימן שהדבר לא הפריע לאף וזה

לישון.

הפשרה ועל יהודי, מיהו על דיבר

שבמקום לכתוב – שרוצים לעשות

ישראל בעם "כמקובל יכתבו "כהלכה"

שהרי איום, שזהו דבר דור". מדור

דורות והיו אריות, גירי של דורות היו

לבעל. השתחוו לא מעט מתי שרק

שגיור שאומרים היא, הבעיה ועיקר

בגלל לא ומילה – להיות בטבילה צריך

שזו מפני אלא כך, אומרת שהתורה

פרופסור מביאים מזה: וחמור המסורת.

לגור שבא מישהו סתם זה שגר שאומר,

והטבילה וכל ענין המילה אחר, במקום

אחרי רק תקנו שחכמים דבר הוא

שיהודים רצו לא כיון ראשון, בית חורבן

יתבוללו.

השירה את הרבה עודד לא הרבי

לנגן התחיל ואחרי מנחה בהתוועדות,

בטחו". "בך

מנחם-אב, ר“ח ל יום ראשון

ל-770. נכנס הרבי 10:10

15:15 נכנס לקריאת התורה. ארון 

ובנתיים אמר הרבי הקודש היה נעול,

קריאת עג-עד בתהילים. אחרי פרקים

עג. פרק שוב אמר התורה

איידלמן עמד בחוץ מנחה אחרי

טובה, לו נסיעה הרבי איחל ממרוקו.

התורה. על לוי-יצחק לקוטי שני לו ונתן

תשל"ד מנחם-אב


