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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
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תשל"ד סיון

יום רביעי א סיון, ר"ח

מהבית. הגיע 10:10

התורה. לקריאת נכנס 10:15

למנחה. נכנס 15:15

למעריב. נכנס 21:30

ר'  התוועד ב-770  לביתו. נסע 01:00

מרוזוב. שלום

עם בעיה כתב לרבי אודות שאחד שמעתי

שמטפל למישהו אותו שלח והרבי ויזה,

לו עצה שיתחתן [נישואים ההוא נתן בזה.

הייעוץ ועל הברית, בארצות פיקטיביים]

לרבי נכנס בחור אותו .$10 שישלם ביקש

הרבי: לו ואמר שהתרחש, מה את וסיפר

"$10 מבקש לא ואפילו כך, אומר אני "גם

יודע (איני  מפורסם]. פיתרון זהו [שהרי 

הסיפור). מקור

סיון ב חמישי יום

התורה. לקריאת נכנס 10:15

למקוה. נסע 10:45

מהאוהל, חזר 20:45

קבוצה  הגיעה היום למעריב. 21:30 נכנס

אורחים מאנגליה. של

סיון ג שישי יום

עם  בחוץ ודיבר מהבית, הגיע  07:30

עם דיבר יפה זלמן גם חפר. שמואל

מכתבים, כמה איתו הביא הוא – הרבי

והרבי מהבת שלו, כמה מכתבים וביניהם

שלחה (שהרי כאן (בתו) היא גם אם שאל

שבגלל והוסיף, שכן. וענה מכתבים), איתו

'שנת על  הרבה השנה דיבר שהרבי 

הגיעו למלך וטף נשים שאנשים הקהל' –

את גם איתה היא הביאה לכן בירושלים,

רחב חייך חיוך הרבי ילדיה הקטנים. שני

הדרך לחדרו). כל (והמשיך לחייך

למנחה. נכנס 20:00

התפילה,  אחרי שבת. לקבלת 20:50 נכנס

והרבי "הושיעה", לשיר יפה זלמן התחיל

עודד את השירה.

במדבר פ‘ קודש שבת
סיון ד

"הוא לנגן יפה זלמן התחיל במוסף,

כשהרבי גם לא התייחס. והרבי אלוקינו",

והרבי לשיר, התחיל הוא מהתפילה יצא

עודד. לא

דיבר הרבי .17:30 עד היתה ההתוועדות

מזוזה על ובעיקר המבצעים,  על הרבה

ותפילין.

שחס במעלות,  למאורע בקשר דיבר 

שהמזוזות בגלל קרה שהוא לומר ושלום

שיש לו חייל אלא, שזהו כמו היו פסולות,

כך להפגע, עלול לובשה אינו ואם קסדה

נמצאים רק כאשר לא שומרת – המזוזה

שהרי ממנו  כשיוצאים גם אלא בבית, 

וכשהיא ובואך", צאתך ישמור "ה' כתוב

הדבר ואותו ההגנה,  חסרה  – חסרה

עיתים לקביעות ובקשר לתפילין. בקשר

נעשים תורה לומדים כאשר – לתורה

היום, כל במוח חקוקים התורה דברי

מצילים. תורה ודברי

יהיו בית שבכל לדאוג שצריך וסיים,

ספרים וקופת וכן כשרות, מזוזות ותפילין

הענין מצד לזה גם וצריכים לדאוג צדקה.

לקבלת הכנה שזהו ישראל, אהבת של

ובפנימיות. בשמחה התורה

סיון ה ראשון  יום
השבועות חג ערב

בפתאומיות  נסע הרבי  15:30 בשעה

ידעו מראש. לא במזכירות לאוהל, ואפילו

בערב לנסוע לאוהל נוהג הרבי לא (בכלל,

ובפרט מערב ראש-השנה), חוץ יום-טוב,

חמישי האחרון. שם ביום שהיה

הגיה עצמו, ובאוהל האוהל אל בדרך

למבצעים), (בקשר שבת של השיחה את

של ב'תהלוכה' אותה שיחזרו בכדי

דרך יוד'ל מסר  ההגהות את  שבועות.

מהאוהל. הטלפון

למנחה. נכנס 20:10

יפה  זלמן יום-טוב. לתפילת 21:10 נכנס

לא הרבי אליו. חייך והרבי לשיר התחיל

הקהל. עם תיקון אומר

סיון ו שני יום
השבועות דחג א

מהבית. הגיע 09:55

ב"האדרת  לשחרית. נכנס  10:05

והרבי לשיר יפה זלמן התחיל והאמונה"

את הרבי עודד אלוקינו" עודד. ב"הוא לא

השירה.

ידענו  לא למעלה). (בזאל מנחה  18:00

דרך עבר ולפועל יכנס, הרבי דלת מאיזו

והייתי הדלת, ליד עמדתי אני המסדרון.

לעבור. שהרבי יוכל להידחק כדי צריך

ל'תהלוכה', אני הולכים כולם אחרי מנחה

בבית- ודיברתי  לבארא-פארק הלכתי 

ב- חזרנו בערך של טשערנאביל. כנסת

.23:30

סיון ז שלישי יום
השבועות דחג ב

שר  יפה זלמן לשחרית, נכנס  10:00

לא הרבי בהלל, וכן והאמונה" ב"האדרת

כלל. במוסף עודד ב"הוא אלוקינו". עודד

למנחה. נכנס 19:15

ידים ופרס  נטל 20:00 נכנס להתוועדות.

פרס אחד, חלק לקח לשניים. החלה את

פעמים פרוסה, וטבל אותה ארבע ממנו

במלח.

דוד רבינו,  משה שבין הקשר על דיבר 

דיבר אחר-כך והבעל-שם-טוב. המלך

שמי שקובע מהרמב"ם, אלו שמביאים על

זה אין בשביל השמירה שבדבר, רק מזוזה

והשולחן- מהטור להביא והאריך מועיל.

במזוזה הזהיר שכל  שכותבים,  ערוך

לא והשולחן-ערוך והטור ימיו, יאריכו

שאין סימן וזהו  זה, את להביא  חששו

כרמב"ם. בענין זה הלכה

וציוה התהלוכה, אודות דיבר בהמשך

לחיים. ההולכים לומר לכל

בן-ציון הרב  נעמד לשיחה שיחה  בין

על פרק שהלחין ניגון לנגן שנקר והתחיל

בהמשך אולם חלש, היה זה בהתחלה עב.

רבה. עודד בשמחה הצטרפו והרבי כולם

הניגון של הפסוק על דיבר אחר-כך

אלוקים" וכו'). ("ואני קרבת

בסטריצקי ללייבל  הרבי אמר  באמצע

(כתב הילדסיימר לגיסו לחיים שיתן

ו'הארץ'). 'שערים'

קבועה, בצורה לכאן שמגיע יהודי יש
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מאוד, חזק ידיו מניף הניגונים ובשעת

והרבי עודד אותו היום הרבה.

ובסוף  זימן, הרבי  המזון.  ברכת  01:30

היין. על והסתכל בקול סיים ברכה כל

עד רם אמר בקול הוא ינחילנו" מ"הרחמן

המזון. ברכת לסיום

והרבי עצומות,  דחיפות היו במעריב 

כדי הרש"ג של מקומו על הסתכל

ברווח. להתפלל מקום לו יתנו שהבחורים

'כוס והתחיל לחלק מעריב הבדיל אחרי

כמה עודד החלוקה  במשך ברכה'.  של

את שניגנו השירה, וגם בזמן את פעמים

שנקר. בן-ציון של הניגון

כשיצא  החלוקה. 03:30 הסתיימה בשעה

הק', בידו ועודד תצאו" בשמחה "כי שרו

לבית. מחדרו כשיצא וכן

הידלסיימר את ראה שביו"ט מספרים,

ברחוב מישהו עם ומדבר  עומד הנ"ל

אמר הרבי הטומאה. בנין על-יד ברוקלין

חשב הנ"ל בידו. וסימן טוב" יום "גוט להם

אמר הרבי אליו. ונגש לו קורא שהרבי

לו ואז אמר הבין, ולא משהו באידיש לו

במקום לעמוד נכון  זה שאין  בעברית,

טומאה.

התאונה אודות השמועה הגיעה בלילה

הרה"ח נספו [בה הקודש בארץ המחרידה

כפר של רבה ז"ל, גרליק זלמן שניאור ר'

יהודה מאיר יחיאל  ר' הרה"ח  חב"ד;

ווייס; ישעיה  ר' הרה"ח ז"ל; גולדברג 

הבחורים היו ז"ל.], רוזנברג ומרת נחמה

ב- ערים נשארו הלילה וכל מזועזעים

.770

סיון ח רביעי יום

למנחה. נכנס 15:20

את חזר יואל ר' תורה. כינוס התקיים היום

כהשתתפות אמר אתמול שהרבי השיחה

חלה חילק חתיכת והרב מענטליק בכנס,

מהרבי.

אורחים הרבה והיו יחידות,  ליל הלילה

נכנסו: ראש משלחת בין היתר מהארץ. 

הרב חפר; שמואל בארה"ב; הבטחון

וזלמן בצרפת  בית-רבקה מנהל גורביץ 

,00:45 בשעה החלה היחידות יפה.

.05:00 בשעה והסתיימה

 

סיון ט חמישי יום

למנחה. נכנס 15:25

התפילה  אחרי למעריב. נכנס  21:40

שמואל חפר. נכנס לרבי

לעבר  הביט ובדרך לביתו, יצא  00:30

הזאל.

סיון י שישי יום

לחדרו. נכנס הרבי 12:30

בכניסתו חייך  שבת. 21:30 נכנס לקבלת

לזלמן חייך מעריב אחרי שאולזון, ש. אל

לשיר. שהתחיל יפה

סיון יא נשא, פ‘ קודש שבת

ב"הוא שינגנו סימן הרבי במוסף

אלוקינו".

להתוועדות.  נכנס  13:30 בשעה

של להתוועדות המשך היא זו התוועדות

החדש הניגון בכניסתו ניגנו את שבועות.

וכו'. אלוקים" קרבת "ואני הפסוק על

חמשת כל על הרבה דיבר היום גם

מהם אחד כל וקישר באריכות, המבצעים

והבעל-שם- דוד משה, של ענינם עם

שמזוזה גם על מזוזה אמר כשדיבר טוב.

"זז–מות". אותיות

שאולזון לש. בחיוך הורה השיחות בין

לחיים. שיאמר

בארץ שאירע למאורע בקשר דיבר הרבי

שזהו ענין ואמר רח"ל), הקודש (התאונה

שאי-אפשר פלא  דבר ה'", "והפלה  של

ש"יפשפש אומרים כלל  בדרך להבין.

לא שמחפשים כמה וכאן במעשיו",

את לתרץ צריך ולא הסברים, מוצאים

את כלל מחליש זה אין שני ומצד הקב"ה,

על מצטער הקב"ה גם ובעצם האמונה,

ואמר הרבה, בכה זה על כשדיבר זה.

לכן מהשכל, שלמעלה ענין שזהו שכיון

'פלא' של באופן מבצעים לעשות צריך

טובה", מידה ו"מרובה מהשכל. שלמעלה

ללמוד רוצה שיהודי בטבעו למרות ולכן

מכל-מקום באריכות, ולהתפלל תורה

יהודי לחפש ומתחיל לרחוב יוצא הוא

צדקה, קופת בביתו שישים עליו לפעול

בצד ה"והפלה" וזה יוריד את וכו', מזוזות

משיח. ויזרז את ביאת השני

קשור שזה יהודי' 'מיהו על דיבר אחר-כך

שזהו אומרים הדתיים ו'המנהיגים' להנ"ל,

יצטרכו שלא העיקר – וכו' דתי הישג

לוותר על הכסא.

בקבוקי כרגיל חילק ההתוועדות בסוף

סופרין לרב נתן היתר בין משקה.

"מר לו (הרבי קרא יפה ולזלמן מלונדון 

נוסע את שאולזון מתי שאל מנשסתר").

הרי אתה ואמר: משקה לו נתן לארץ,

בעל- מי ירושלים, על בעל-הבית קצת

הבית – טדי?

ריק. לבקבוק ממנו חצי ומזג בקבוק לקח

לדוד ונתן מבצעים, עם מתעסק מי שאל

לגורביץ נתן השני החצי ואת רסקין,

בצרפת. רבקה מבית

נתן לכפר חב"ד. נוסע שאל מי אחר-כך

חלק שיחלק לנפרסטק ואמר לו בקבוק

את השיחות, להם שיחזור וחלק שם, כאן

אחר-כך חוצה. המעיינות הפצת ושתהיה

לשמואל נתן ללוד. שנוסע מישהו חיפש

שיתוועד לו  והורה שם, שעמד  חפר

ליוס'ל למעליותא. "והפלה" ושיהיה בלוד,

חורגין ליצחק יין ומזונות. גם נתן ווינבערג

מזונות. נתן

התחיל – יושב בעודו – החלוקה בסיום

התחיל מנחה  אחרי גם נייעט". "נייעט 

נייעט". "נייעט שוב לנגן

על- עמדתי מעריב אחרי מעריב. 21:30

אומר הרבי את ושמעתי חורגין, יצחק יד

וואך". גוטע "א בקול לו

לארץ, טלפון מהמזכירות שהיה שמעתי

תהיה ליפסקר מלוד של מוטי שהחתונה

יפריע לא  שקרה ושהמאורע בשמחה, 

לשמחה.

סיון יב ראשון יום

דיבר  נסיעתו לפני לאוהל. נסע  15:30

לו ונתן חפר, שמואל עם התחתון בג"ע

שז"ר. למר למסור  נשא מפרשת  שיחה

על השיחה את הגיה הרבי לאוהל בדרך

תשל"ד סיון
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בשביל שיוצאת במדבר, מפרשת מזוזה

בלקו"ש [נדפסה  הקודש בארץ החיילים 

.[211 ע' חי"ג

מהאוהל. חזר 20:40

למעריב. נכנס 21:30

חבילה. החזיק ובידו לביתו, נסע 22:00

סיון שני יג יום

מהבית. הגיע 10:10

התורה. לקריאת נכנס 10:15

למנחה. נכנס 15:15

אברך  עמד לזאל מחוץ מעריב.  21:30

הרבי. את לראות ילדיו עם שבא אחד,

רבי", "רבי, לצעוק התחיל הקטן הילד

מאוד. חייך והרבי

אולי  (מאוחר, לבנה לקידוש יצא  23:35

ולא קודמת), פעם הדחיפות בעקבות

"ס'איז יפה: לזלמן אמר קהל. הרבה היה

סגולה א איז זי אז ספרים אין דאך שטייט

אחר-כך לבנה לפני נסיעה". קידוש זאגן

לכולם ואמר  נסיעה", גוטע "א לו  אמר

חודש". "גוט

להיפרד התחתון לג"ע נכנס יפה זלמן

ובתו אשתו נכנסו איתו הנסיעה, לפני

20 פאונד  הרבי (וחתנו?). לכל אחד נתן

להשתתפות  ו-10  לצדקה לתת 10 –

מזוזה. במבצע

לחלק מטבעות נתן חופן עצמו זלמן לר'

ר' מקומות. ובעוד לונדון במנשסתר,

כאן"? יש מטבעות  "כמה שאל:  זלמן

זה מה זה, את  ספרתי "לא הרבי:  וענה

נוגע"?

'מר להיות אתה מפסיק "כעת לו: אמר

ר' אינגלאנד'". ענה 'מר מנשסתר' ונהיה

"מר הרבי: לו בריטאן", ואמר "מר זלמן:

קינגדאם". יונייטד

אל  הביט ובדרך לביתו, נסע  00:00

הזאל.

 

סיון יד שלישי יום

מנחה. 15:15

. מעריב 21:30

סיון טו רביעי יום

מהמקוה. חזר הרבי 14:10

בחודש). בכל טו לאוהל (כמו נסע 15:40

בידו. כשחבילה מהאוהל חזר 21:00

למנחה. נכנס 21:10

והרב לחודקוב, קרא  הרבי  מנחה אחרי

התוועדות שתהיה והודיע יצא חודקוב

קצרה.

רצו כולם ב-770, עצום בלאגן נהיה

שנמצא מי טלפונים, התקשרו לכל לחפש

לכל והתקשרו להתוועדות. שיגיע באזור

וכו', שידור וסידרו להודיע כדי העולם

למטה הספסלים את  לסדר  מהר ורצו

להתוועדות. מתאים שיהיה

למעריב. נכנס 21:45

לנגן  ציוה להתוועדות. ירד  22:00

ד"ה מאמר ואמר למאמר, הכנה ניגון

הנרות". את "בהעלותך

"עת הפסוק הראשונה דיבר על בשיחה

"צרה" יוושע", וממנה ליעקב היא צרה

"אתהפכא של ענין שזה  'צהר' אותיות

ש"קיימא בחודש וט"ו  לנהורא",  חשוכא

מסוגל לזה, סיהרא באשלמותא" הוא זמן

שהמאסר – הקודם הרבי אצל שהיה כמו

הכל ואחר-כך סיון, בט"ו התחיל שלו

– של המבצעים ענינם וזהו לטוב.  נהפך

בביאור שוב והאריך לאור, חושך להפוך

המבצעים. כל

הסיבות שאחת אמר הב' בשיחה

ש"מצוה מכיון – היא היום להתוועדות

שלאחרונה ומכיון מבשלוחו", יותר בו

וגם מבצעים,  של בענין  הרבה מדבר 

לדבר לכן רוצה בזה, שלוחים לדבר שלח

חול] [ביום הזדמנות וזו בעצמו, גם בזה

כאן, לנמצאים רק  לא  יגיעו  שהדברים

ברחבי זה את ששומע מי לכל אלא

שונות. התקשרויות על-ידי העולם

קודמות בהתוועדויות שכמדובר המשיך,

צרה "עת והסתר,  העלם של ענין  היה

"והפלה", של היה באופן וזה ליעקב" היא

שיהיה הזמן עכשיו אזי אנושי. בגדר שלא

שיבדקו וכדאי  הטוב. בצד "והפלה" 

שקרה, מה  שקרה במקומות  מזוזות 

ממה יותר מזוזות, לבדוק כדאי ובכלל

לבדוק שחייבים בשולחן-ערוך שכתוב

שנים. בשבע פעמיים

המתעסקים שכל אמר ההתוועדות בסוף

אחד שקל – נדר בלי – יקבלו במבצעים

של במטבע שלוחו על-ידי או ידו, על

נמצאים. שבה מדינה אותה

.23:45 בשעה הסתיימה ההתוועדות

סיון טז חמישי יום

כשחבילה בידו. נכנס לחדרו 10:15

לפני שיצא  התורה. 10:17 נכנס לקריאת

כמה פרוטות ונתן מכיסו מהזאל, הוציא

לעני.

למנחה. נכנס 15:15

התחילה היחידות. 21:00

שהתיישב  לפני למעריב.  נכנס  00:30

השולחן, על הפוך  ספר ראה  במקומו,

(היה והפך אותו אותו לספר, פתח ונגש

שו"ע אדה"ז). זה

סיון יז שישי יום

במבצע גדולה התעוררות יש הבחורים בין

הורגש ביותר. זה תפילין, והשבוע

לביתו.  נסע הרבי 17:50

למנחה. נכנס 20:00

שבת. לקבלת נכנס 21:15

שבת קודש פ‘ בהעלותך
סיון יח

מהבית. הגיע 10:00

לשחרית. נכנס 10:05

מביתו. חזר הרבי 19:30

למנחה. נכנס 19:45

. למעריב נכנס 21:20

חבילה. החזיק ובידו לביתו, הלך 21:45

סיון יט ראשון יום

למנחה. נכנס 15:15

יחידות. ליל הלילה

למעריב. יצא 23:20

עיריית מגדל  ב-23:40 נכנס ראש בערך

ואשתו. גרוסמן הרב עם ביחד העמק,

בשתי ממקומו, ולחץ קם הרבי בכניסתם

הוא מסר העיר. ראש של ידיו ידיו את

תשל"ד סיון
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העיר. של מדליה לרבי

ואני אחת, אצבע לי נתת – לו אמר הרבי

ארבע: עוד מבקש

עולים המבוגרים, חינוך א.

אפשר כי  לעשות קל וזה וכו'. חדשים 

דתי, ולא סוציאלי ענין שזהו להסביר

של ענינים בזה מכניסים ממילא ובאופן

דת.

(תיכונית) ישיבה בעיר שיבנה ב.

האזור  מכל  14-16 בני נערים בשביל

הגליל. וכל עילית נצרת  עפולה, כמו –

 600 ישיבה עם שם שיש לרבי הוא סיפר

עם פנימייה לבנות ומתכננים בחורים,

הרב  פעילותו של את 300 מיטות. הזכיר

באריכות. בירכו הרבי גרוסמן.

בבתי- הפרדה לעשות שינסו ג.

שזו בעיה חינוכית בין בנים לבנות, הספר

הבדל הם יראו זה את ואם ינסו גדולה,

להם שיש לרבי אמר העיר ראש גדול.

והרבי לזה, לדאוג יכול והוא דתי מפקח

ממנו יש לכן דתי שהוא שמכיון לו אמר

אי- מדוע מבין שאינו והוסיף, צרות. יותר

אפילו והרי רשמי, זה את לעשות אפשר

הסביר העיר ראש עושים. כך באנגליה

מאמריקה, שונה היא  בישראל  שעירייה

וכו', השליטה כל את העיר לראש ואין

התוצאה את ויראו שינסו ביקש הרבי אבל

מזה.

בין לקשר לדאוג צריך ד.

על יודעים כלל לא הילדים הדורות. היום

שלהם, הסבא היה מי ואפילו שרשיהם,

לא שאפילו כאלו שיש העיר ראש ואמר

דיבר הרבי אבינו. אברהם היה מי יודעים

גדול, ציוני היה שהסבא על-כך באריכות

רק שלא מהשרשים מנותק כל-כך והנכד

לא אפילו אלא יהדות,  על  יודע שאינו

וכו'. בן-גוריון כמו אנשים מכיר

והתוועדו הבחורים איתו רקדו כשיצא

וכו'.

בארה"ב, התרבות נספח נכנס כמו-כן

מנדלבוים. מר

לביתו. נסע 02:45

סיון כ שני יום

בג"ע  התורה קריאת התקיימה  13:15

התחתון.

למנחה. נכנס לא הרבי היום

הדפיס עפולה חב"ד שבית שמעתי

המזוזות את לבדוק הרוצה שכל מודעות

גם נכתב במודעה חב"ד.  לבית יפנה

"שומר  וכן  מות",   – "זז אותיות שמזוזה

אל נשלחה המודעה ישראל". דלתות

במזכירות. אותה שיתלו והורה הרבי,

שיבדוק רוזנפלד לצבי שהורה שמעתי

לארץ שחוזר לפני התפילין את כאן

ישראל.

למעריב. נכנס 21:30

סיון כא שלישי יום

מביתו. הגיע 12:30

למנחה. נכנס 15:15

למעריב. נכנס 21:30

סיון כב רביעי יום

של הישיבה. במנין למנחה נכנס היום לא

למעריב. נכנס 21:30

היום מהמבצעים, לדו"ח שהכניסו בקשר

ואשרי ת"ח: ות"ח נת' מענה: נתקבל

המתעסקים בכל שיקוים ויה"ר חלקם,

– והנשים והטף האנשים – במבצעים אלה

ארבע רוצה וכו' מנה לו מי שיש שליט"א:

עה"צ. אזכיר וכו' מאות

לביתו. נסע 00:25

סיון כג חמישי יום

ל-770. נכנס 10:10

התורה. לקריאת נכנס 10:12

למנחה. נכנס 15:30

היה הנכנסים בין יחידות. ליל הלילה

כ"ק קם וכשנכנס  מסקולען, האדמו"ר 

שיתיישב. עד וחיכה אד"ש

הרבי עם התווכח 'הפעילים' מראשי אחד

עושה שהרבי מהחלון וראו ביחידות,

תנועות עם הידים.

ליחידות, נכנס אחד שבחור שמעתי

ירא-שמים, למדן שיהיה לו והרבי אמר

פרקים יב  שילמד איתו ודיבר וחסיד, 

הכי קצר. בזמן תניא בעל-פה

למעריב. נכנס 23:10

כד סיון יום שישי

מביתו. הגיע 12:30

למנחה. נכנס 20:15

שבת. לקבלת נכנס 21:20

עצר  לביתו, ללכת מ-770  כשיצא

עליה מזוזה שציירו מכונית והסתכל על

וכו'.

סיון כ פ‘ שלח, קודש שבת

מביתו. הגיע 08:10

לתהילים. נכנס 08:30

לשחרית. נכנס 10:45

בהתוועדות נגשו  1:30 נכנס להתוועדות.

חתנים. היתה שיחה בקשר לשכונה. 15

להיכנס רצו  שלא המרגלים  על  דיבר

ש"המעשה החזיקו שלא וטעותם לארץ,

היא מזה ההוראה ובמילא העיקר", הוא

הרבי האריך המבצעים. להוסיף בחמשת

מצוה שזוהי  מזוזה, מבצע של בענין 

המבצעים שענין ואמר ביותר, כללית

באופן הכל יהיה שלכתחילה לפעול הוא

"לא אשים עליך". של

יהודי כל של שהעצם אמר אחרת בשיחה

להיות רק צריכה איתו והפעולה הוא טוב,

הקליפה. את להסיר כדי

סיון כו ראשון יום

למנחה. נכנס 15:20

שיחה  לומר המדרש לבית ירד  20:40

של והמדריכות בית-רבקה למסיימות

עד לשעה נמשכה השיחה מחנות הקיץ.

.21:10

למעריב. נכנס 21:15

יחידות. ליל הלילה

הרימניצ'ער  הגיע ב-00:35  בערך

להכנס הם גם רצו שלו החסידים רב.

קם הרבי להם.  נתנו לא אך ליחידות, 

הבחינו לו שלום. באמצע, ונתן לקראתו

עושה וגם ממקומו קם שהרבי מהחלון

תשל"ד סיון
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שעה כעבור הקדושות. בידיו תנועות

למסור שביקשו ואמר, גרונר לייבל נכנס

שאינו (מנהגו אכל לא עוד שהרימניצ'ער

את סיים הרבי מעריב). אחרי עד אוכל

את היחידות ויצא ללוות אותו. אד"ש שאל

שיאכל, שלו, מדוע אינו דואג לו הגבאי

לו אמר לאכול, רוצה לא שהוא וענה

הייתם לא אתם רוצה היה הוא אם הרבי,

לו. לדאוג צריכים

שעוד זה שאמר היה מי הרימניצ'ער שאל,

כל-כך שיחה לנו היתה הרי אכלתי, לא

לילות, לשבת כמה יכולים שהיינו  טובה

רוסיה. ליהודי בנוגע שדברו וסיפר

מ'הפעילים'. ליפשיץ שד"ב נכנס

יוהכ"פ במלחמת שנפצע אייזן שלום

מהרבי ברכה ביקש בארצה"ב ושוהה כעת

והרבי ענה וכו', ניתוח לעשות ושאל באם

לו, טבערסקי(?) אמר מה שד"ר שיעשה

לאיזה הרבי ידע מניין מאד התפעל והוא

שנכנס מהפעילים אחד  גם הלך. ד"ר

מאיפה ללייבל: בהתפעלות אמר ליחידות

כל דבר? הרבי יודע

סיון שני כז יום

חדשה  רצפה לעשות התחילו ב-770 

(בפרוזדור).

למבצעים, פתק לרבי בנוגע הכניסו צא"ח

וההמשך ראשון ביום אסיפה שהיתה

אחד הבאה, וכל שבת יהיה במוצאי שלה

יצאה 'מבצע'. לאותיות השווה סכום נידב

יכולת ואפשר עד אז הרי תשובה: זה על

וסביבותיה נ.י. לכבוש שליט"א למבצעים

וצירף צדקה בסכום ובדרכי נועם ושלום.

.(267$ – מזוזה' ('מבצע מזוזה' 'מבצע

סיון כח שלישי יום

נכנס לרבי  כן לפני 15:45 נכנס למנחה.

לאירופה. שנוסע פיקרסקי הרב

מהבית. חזר 19:40

למעריב. נכנס 21:30

אדמו"ר כ"ק מענת את פרסם רסקין דוד

שרוצה שמי  והודיע מאתמול, שליט"א 

.(267) מזוזה' 'מבצע בסכום לתרום יכול

והסתכל לאט הלך בלילה יצא כשהרבי

שכר שצא"ח ה'טראקס' חמשת על

ועליהם למבצעים, איתם  לנסוע בשביל

כשנסע גם ותפילין. מזוזה מצוייר היה

לאט הרכב בכביש ממול, נסע הרכב עם

לראות. יוכל שהרבי כדי

 

ערב ר“ח סיון, כט יום רביעי

מהמקוה. חזר 14:35

לאוהל. נסע 15:05

בג"ע  ידיו ונטל מהאוהל, חזר  21:10

בפרוזדור. בונים שכעת היות התחתון,

למנחה. נכנס 21:15

למעריב. נכנס 21:45

למכונית  כניסתו ולפני הביתה, 22:05 נסע

ה'טראקס'. על הסתכל

תמוז ר“ח סיון, ל חמישי יום

בקופה צדקה נתן התורה קריאת אחרי

המזכירות שהתקינו ליד דלת החדשה

לבדק הבית). (הקופה היא

ותפילין, מזוזה למבצע למנהטן נסענו

סוחרים ישראלים שהרבה באזור והיינו

בערך. 21:00 בשעה חזרנו ביהלומים.

הרב – הנכנסים בין יחידות. ליל הלילה

כהנא קלמן וכן העמק, ממגדל גרוסמן

 20 בערך היה גרוסמן הרב מפא"י.

התאונה הרבי דיבר איתו על דקות,

גירסאות:) ב' בזה (שמעתי לו ואמר

בהתוועדות. התאונה על א.שידבר

בהתוועדות זה על דיבר שכבר ב.

האחרונה.

וייסד אברכים שיקח ממנו ביקש כן

העמק. במגדל כולל

ביחידות בערך שעה קלמן כהנא היה

להגיד שהסכים היחיד והדבר וחצי,

להוסיף צריך לו שהוא אמר שהרבי היה,

בלימוד.

יצא  כשהרבי היחידות. 03:30 הסתיימה

חיפש יוד'ל וגם משהו לחפש התחיל –

שם). שלא עמדו את ה'טראקס' (כנראה

הם שה'טראקס' אמר שהרבי שמעתי

גם שמעתי התבוללות". "טנקים נגד

לצא"ח. תשובה היום שיצאה

תשל"ד סיון


