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אלול חודש ראש א, שני יום

חייך התורה לקריאת  הרבי  כשנכנס

זה רחב חיוך ועם בחוץ, שעמד לאחד

הזאל. לתוך נכנס

למנחה. נכנס הרבי 15:40

כשעה. בחדר הרבי מינדל ישב ניסן

לביתו. נסע הרבי 18:50

מהבית. חזר 19:50

למעריב. נכנס 21:30

עם מרוזוב שלום ר' התועד בלילה

הבחורים.

(שעה   01:00 בשעה לביתו נסע הרבי

שזה אומרים ויש הרגיל), מן מאוחרת

אלול. חודש בגלל

אלול ב שלישי יום

כשנכנס לג"ע  מביתו. 12:35 הרבי הגיע

הסתובב והסתכל חדרו דלת התחתון, ליד

הייתי (אני בזאל במבט חזק הבחורים על

זמן משך הדלת), שממול השולחן ליד אז

הדלת בידית נוגע והסתכל,  עמד הרבי

ודפק הרבי הסתובב לבסוף פותח. ולא

לייבל ואז הדלת, על דפיקות שלושה

הדלת. את ופתח הגיע

תפילין והנחנו  למנהטן נסעתי בצהריים 

בערך. אנשים וחמשה לעשרים

כעבור  חזר לביתו, נסע הרבי  18:30

בערך. שעה

למעריב. נכנס הרבי 21:30

הסתכל  כשיצא לביתו. נסע 00:00 הרבי

בחוץ. שעמדו בחורים שני על

אלול ג רביעי יום

לחדרו  מהבית. לפני שנכנס 12:40 הגיע

הדלת. על דפק

למנחה. נכנס הרבי 13:15

למעריב. נכנס הרבי 21:30

מסר  נסיעתו  לפני  לביתו.  נסע   23:05

מעטפה. לחודקוב

אלול ד חמישי יום

מהבית. הגיע 10:05

התורה. לקריאת נכנס 10:08

אחרי-הצהריים ניסן  15:15 נכנס למנחה.

הק'. בחדרו הרבי עם ישב מינדל

לביתו. נסע 18:45

מהבית. חזר 19:45

והיה  לרבי נכנס גורדצקי  בנימין  20:30

נכנס גורודצקי כשיצא ,22:30 עד שם

שהרבי לא רגיל ממש למעריב (זה הרבי

כזו). למעריב בשעה יצא

הרבי נסע לביתו. 23:15

אלול ה שישי יום

למנחה. נכנס 19:30

שבת. לקבלת נכנס 20:30

אלול ו שופטים פ‘ קודש שבת

הגיע מהבית. 09:55

לשחרית. נכנס 10:00

הבימה על התורה ספר את כשהניחו

שלישי אדם שבא עד להסתכל, המשיך

"אנכי הפטרה הבימה. אמר בצד לעמוד

אנכי".

תשל"ד אלול

ובית-הכנסת התוועדות, היתה לא השבת

יחסי. באופן ריק היה

אחר- דקות וחמש מהבית הגיע 18:55

למנחה. נכנס כך

ששיחקו לילדות לשלום נופף מעריב לפני

מסתובב הרבי ההבדלה בעת בחוץ.

המבדיל. על ומסתכל

לביתו. נסע 21:30

אלול ז ראשון יום

מהבית. הגיע 12:45

איחל  מנחה  אחרי למנחה. נכנס   15:35

ובשו"ט טובה נסיעה גולד למשפחת

לרכבת, לרדת הספיקו שהם לפני וכו'.

להם ואמר קליין  בנימין אחריהם  רץ

נתן חודוקוב אותם. מחפש שחודוקוב

למסור  ביקש שהרבי  דולר  300 להם

ואיחל בנסיעה השתתפות בתור להם

טובה. וחתימה כתיבה להם

מישהו  עם בחוץ דיבר לביתו. 18:45 נסע

טובה. וחתימה כתיבה לו איחל וגם

מהבית. חזר 19:45

למעריב. נכנס 21:30

חצי  שם והיה לרבי נכנס 22:00 הרש"ג

שעה.

אלול ח שני יום

התורה. לקריאת נכנס 10:10

מנהטן. באיסט-סייד למבצעים נסעתי

לרבי. מינדל ניסן נכנס הצהריים אחרי

כעבור  וחזר לביתו נסע הרבי  18:45

בק מירושלים בערך, בכניסה עמד שעה

לשלום. בראשו הניד והרבי

למעריב. נכנס 21:30

אלול ט שלישי יום

למנחה. היום נכנס לא הרבי

אנשים לעשרים תפילין במנהטן הנחנו

כ"י.

לביתו. נסע 18:00

מהבית. חזר 19:00

התפילה  אחרי למעריב. נכנס  21:30

טובה נסיעה שם שעמדה לאשה איחל

וכו'.

אלול י רביעי יום

זה  (אחרי מהבית הגיע הרבי  12:45

את משם להביא הרבי לבית הלכתי

תרמוס התה).

למנחה. נכנס 15:15

לביתו. נסע 18:00

מהבית. חזר 19:00

למעריב נכנס 21:30

לביתו. נסע 00:35

אלול יא חמישי יום

התורה. לקריאת נכנס 10:10

למנחה. נכנס 15:15

לויטין שמואל ר' נפטר הצהריים אחרי

ע"ה.

לביתו. נסע 18:45

מהבית. חזר 19:45

למעריב. נכנס 21:30

לרבי (באמצע נכנס חודוקוב 00:00 הרב
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הרבי). לחדר וחזר למשרדו נכנס יצא

לביתו. נסע הרבי 00:40

אלול יב שישי יום

שהגיע  כנראה מהבית, הגיע 10:10 הרבי

כלל בדרך כי הלוויה, בגלל מוקדם

בימים שאין קריאת התורה מגיע בשעה

יסע שהרבי שמועות יש יותר. מאוחרת

החיים. לבית

תוכננה היא ל-770, הגיעה הלוויה 10:30

ביקש הרבי אך עשרה  אחת לשעה

להקדימה.

ידעו ספר ביד, ועדיין לא יצא עם הרבי

התחיל לייבל פתאום  יסע.  הרבי אם

שהרבי ברור היה אז יוד'ל את לחפש

מתכוון לנסוע.

קינגסטון לרחוב מעבר עד הלך הרבי

לרכב. הארון את שיכניסו עד וחיכה

הרבי התיישב הגיעה, הרבי המכונית של

ליד וקזרנובסקי, חדקוב ולידו מאחורה

סימפסון. ישב יוד'ל

לנסוע כדי מכוניות לחפש מיד רצו כולם

וכל ישראל אחי עם נסעתי אני הרבי, עם

הרבי. של קרובים למכוניתו היינו הדרך

ליד נעמד הרבי החיים, לבית כשהגענו

נשאר איתו שלקח (הספר  החלקה גדר

שכולם ואמר  הסתובב  הרבי  ברכב). 

מי שכל והמתין החלקה, לתוך יכנסו

ובנימין לייבל את שאל יכנס. כהן שאינו

שהם לו וענו נכנסו שלא כאלו יש למה

ואז כולם על שוב הסתכל הרבי כהנים,

אתם "גם בחיוך המזכירים את שאל

עמד הרבי גם הם. בסוף נכנסו כהנים?".

רציני. במבט והסתכל האוהל מול

לבנימין סימן הרבי הקבורה כשהסתיימה

הרבי הדלת, את פתח בנימין שנוסעים,

אחר- ליוד'ל. לקרוא רץ ובנימין התיישב

הגיע חודקוב חודקוב, את לחפש רצו כך

בפרטיות לרבי ומסר לרכב נכנס בריצה,

דיבר הרבי אחר-כך הקבורה. סדר את

נסע. ואז המזכירים, שאר עם

שבע ואמר ל-770, מחוץ ידיו נטל הרבי

פעמים יושב בסתר.

מוקדמת  שעה (זו  למנחה  נכנס  19:05

מהרגיל).

למעריב. נכנס 20:10

אלול יב תצא, פ‘ קודש שבת

מהבית. הגיע 09:50

לשחרית. נכנס 10:00

מנחה. 19:00

פתח  התפילה אחרי למעריב, 20:15 נכנס

לא בסוף אבל לבנה, בקידוש הסידור את

לביתו. יותר יצא לבנה. ומאוחר היתה

אלול יג ראשון יום

שהרבי הגיע  אחרי 12:50 הגיע מהבית.

התה, תרמוס  את  מביתו להביא  הלכתי 

גדולה מגבת גם-כן היו השקית בתוך

ומגבת קטנה.

הרגילה בשעה  למנחה  נכנס  לא  הרבי

גן קעמפ של הילדים יגיעו שהיום מפני

ישראל.

כמובן  להגיע, התחילו הילדים  17:00

בדרך-ארץ להתנהג לילדים שהסבירו

משהו. להם ושיתכוננו שהרבי יחלק וכו'

הבימה, על והתפלל למנחה ירד הרבי

לאחר הילדים ביחד, אמר עם לא אשרי

תחנון להגיד הרבי התחיל הש"ץ חזרת

חתן. שיש אמר מישהו ואז

על והסתכל הסתובב הרבי מנחה אחרי

הילדים את בירך  אחר-כך הילדים,  כל

ירד אח"כ וכו'. טובה וחתימה בכתיבה

הילדים העמוד, ליד ונעמד מהבימה

שני אחד  כל וקיבלו הרבי לפני עברו 

חייך. הרבי מהילדים להרבה מטבעות.

[לא קטנים ילדים הרבה גם הגיעו

המדריכים וגם לקבל, כדי מהקעמפ]

לקחו. ומקנדה מדעטרויט

בשבילו לגעציל מטבעות נתן אחר-כך

ליברמן להענדל נתן כן אשתו, ובשביל

גוראריה. ולזלמן

הסידור את בידו לקח החלוקה בסיום

לנגן התחיל הנותר, הכסף עם והשקית

ג"ע ליד חדרו. לכיון והלך 'ופרצת'

לבנימין פנה הרבי זאיאנץ, עמד התחתון

מטבעות, שקית עוד יש אם אותו ושאל

השקית מתוך הוציא הרבי שאין. וענה

לזאיאנץ אותם מטבעות נתן חופן שבידו

שנוסע היכן זה את שיחלק לו ואמר

טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ושיהיה

ומתוקה.

,19:05 עד הרבי אצל היה מינדל ניסן

ילדים עוד התאספו הזה הזמן במשך

אמר לייבל אך מטבעות, קיבלו שלא

יצא הרבי עוד.  יחלק לא שהרבי  להם

וחיוך מינדל עם ניסן שיחה תוך מחדרו

פניו. על נסוך

התאספו  בחוץ מהבית. חזר  20:00

מטבעות קיבלו שלא וילדים אנשים

לחלק, כעת ימשיך הרבי  שאולי וחשבו

לחדר. הרבי נכנס מיד אולם

ארגנו  התפילה אחרי למעריב. 21:35 יצא

יצא לא  הרבי אולם לבנה, קידוש בחוץ 

לבנה קידוש עשה שהרבי הודיע ולייבל

בביתו.

למשך חדוקוב לרבי נכנס מעריב  אחרי

כחצי שעה.

של למשפחתו נתן  שהרבי  שמעתי

400$ השתתפות בהוצאות  לויטין שמואל

הקבורה וכו'.

אלול שני יד יום

התורה. לקריאת נכנס 10:05

ניסה  יוד'ל  למקוה, יצא הרבי   10:45

דרך פארקווי לאיסטרן הרכב את לנהוג

לו לא אפשרה המשטרה קינגסטון, אולם

של גדולה תהלוכה התקיימה יום [באותו

לתנועה], חסום היה  והרחוב  השחורים

נתנו לא הרחוב על  הלאה  להמשיך גם

כמה דיבר והרבי אחורה חזר הרכב לו.

את הרבי פתח  בסוף יוד'ל עם  מילים

המקוה. לכיון לצעוד והתחיל הדלת

במכונית והיה הרבי את הביא בחזור יוד'ל

גדול. סיבוב לעשות צריך

ניסו המזכירים לאוהל  יצא  שהרבי לפני

ונכנסו לצאת יוכל הרבי של שהרכב לסדר

בסוף לרבי. פעמים כמה לזה בקשר

הרבי וכשיצא המשטרה, עם הענין סוכם

משטרה ניידת הגיעה (15:30 (בשעה

עלו הרכבים הרבי, של רכבו את ללוות

ברוקלין רחוב לכיוון ונסעו המדרכה על

תשל"ד אלול
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שמאלה. פנו ושם התנועה) מכיוון (הפוך

שהלך לפני  וכן  מחדרו הרבי  כשיצא 

תנועה כעין לשוטרים בידו סימן למקוה

הצדעה. של

פינתה  המשטרה מהאוהל. חזר  20:05

הרמזורים בכל ועברו הדרך את לרבי

האדומים.

לט"ו כללי-פרטי מכתב היום תלו בזאל

הערותיו הוסיפו את ולפני מעריב אלול,

במכתב מבקש הרבי למכתב. הרבי של

ענין בלימוד ויתאחדו  רבים  שיתאספו

ובנתינת צדקה, הציבור, בתורה, בתפילה

העולם עליהם הדברים שלושת שהם

פעם לפחות: זאת ולעשות עומד,

בימי אחת אלול בכלל, פעם בימי אחת

תשובה, ימי בעשרת אחת פעם הסליחות,

שאחריהם. השמחה בימי אחת ופעם

ובאיכות בכמות להוסיף להנ"ל ובנוסף

המבצעים. בחמשת בפעולה

למעריב. נכנס 21:05

משטרתי,  שוב בליווי לביתו, 22:30 נסע

וכו'. סירנות עם

אלול טו שלישי יום

מהבית. הגיע 11:45

בתפילה  הייתי לא למנחה, נכנס  15:15

בשתי מזוזות לבדוק למנהטן נסענו כי

להם מזוזה מכרנו גם לנו, כתובות שנתנו

אחת.

לביתו. נסע 18:20

מהבית. חזר 19:20

למעריב. נכנס 21:30

אלול יז רביעי יום

מהבית. הגיע 12:50

למנחה. נכנס 15:30

הרגיל  נסע לביתו מאוחר מן 18:50 הרבי

אצלו. התעכב מינדל שניסן מפני

מהבית. חזר 19:50

לתשרי, האורחים להגיע התחילו היום

נכנס בערב חסידות בסדר רגע (בכל

ומקומות ישראל  מארץ אחר  אורח

נוספים).

למעריב. נכנס הרבי 21:30

חי אלול חמישי יום
הבהיר יום

המתינו  הטנקים מביתו. הגיע 10:10 הרבי

ליציאה, ומוכנים בטנקיסטים מלאים

וכשהרבי שמחים ניגונים היו ברמקול

והמשיך הקדושה בידו פעמיים עודד יצא

להסתובב). (בלי לחדרו

אורחים שברכו הרבה היו בקריאת התורה

המברכים. כל על הביט הרבי 'הגומל'

למקוה. נסע הרבי 11:45

שלום  אמר בכניסתו מהמקוה. 12:45 חזר

בירושלים. חב"ד משיכון לבק

לאוהל. נסע 15:00

של גדולה קבוצה הגיעה בצהריים

וכולם התמלא  הזאל  מהארץ  אורחים 

וכו'. שלום דרישות מוסרים

כללי  המכתב את בזאל הקריאו  18:00

אלול. מט"ו

למנחה. ונכנס מהאוהל חזר 20:05

וכשיצא לרבי לייבל נכנס מנחה אחרי

לרבי נכנס חודוקוב לחודוקוב. קרא

תתחיל תשע  שבשעה הודיע וכשיצא 

ההתוועדות.

מיד  להתוועדות, ירד הרבי  21:05

והתחילו לר' יואל בראשו, סימן בהתחלה

מאמר אמר  הרבי למאמר, הכנה ניגון 

לדודי. אני ד"ה

יוניק לבער'ל משהו אמר המאמר אחרי

והניח אותה ליד חבילה והוא הביא איזו

הרבי.

אלול ח"י על דיבר הראשונות בשיחות

צריכה וההוספה  באלול, חיות שמוסיף 

וגמילות-חסדים, עבודה בתורה, להיות

בחיות היו עכשיו  שעד הדברים  וגם

בקשר וכן  הוספה, בהם להיות צריכה 

של ענין אותו שהם  המבצעים  לחמשת

לגשת וצריכים  הנ"ל, הקוים שלושת 

וזה עוזרו שהקב"ה בטחון מתוך לזה

וגם אלול  של  העבודה בכל חיות  יפעל 

ובפרנסה. בבריאות בגשמיות

שקורה מה השלישית אמר שכל בשיחה

אצל שקורה ממה משתלשל בעולם

כדבעי הנהגה על-ידי  ולכן  היהודי,

שיהיה פועלים בה', בטחון ומתוך

לבטח גשמיכם בעתם", "וישבתם "ונתתי

אלא יהודים אצל רק  ולא בארצכם",

בין שגם גוי חרב" אל ישא גוי "לא אפילו

מלחמה. תהיה לא גויים

כפשוטו: היא שהכוונה אמר והרבי

אזי בחיות באלול לעבוד מתחיל כשיהודי

וזה יצליח, שהוא  גמורה הבטחה  לו יש

אחר-כך להוסיף עוד לו חשק עצמו יתן

הסיבות אחת וזו  טובים. בדברים  ועוד

שישנה (ביום חול), ההתוועדות היום של

בהרבה אלו  הוראות למסור אפשרות 

כוונה ומתוך  ה"שידור"], [ע"י מקומות 

הדברים את אחר-כך יעבירו שהשומעים

בפועל אותם אומר מי משנה ולא הלאה,

שאמרו". ממי האמת את ש"שמע כיון

שהסדר הרבי: אמר  הדברים  בהמשך

ניתנת  בחיים, ובחרת  שיהיה שכדי הוא

גם האפשרות ההפכית, וכשיהודי ליהודי

אבל ממנו,  בורח הוא ההיפך רואה את

בכל בתחילת העבודה. ואחר-כך רק זה

מיד מחפש את רואה דבר גשמי שהוא

הוא לזה והמבחן שבו. קדושה הניצוץ

אזי רעב של יסורים, והוא זמן כשמגיע

אבל לא בגלל הגשמי, מפריע לו הרעב

שקשה בגלל אלא זה, ידי שעל הגוף צער

בלימוד. להתרכז לו

שמואל מר' סיפור סיפר לזה ובקשר

שהיום אמר  הסיפור  (לפני ז"ל  לויטין 

הרבי ואילך ומכאן ה'שבעה', גמר זה

אלו הן לו לכל הענינים, דואג ה"שווער"

וכל-שכן מהגוף, הנשמה  בצאת שמיד

שפעם ה'שבעה'). סיום שלאחר אלו

שלו המאסר על לרבי  סיפר  שמואל ר'

ב-770 ובשעה שסיפר  היה (זה בסיביר,

לרבי וסיפר בחדר), היה לא אחד אף

קשה כל-כך היה המצב במאסר שכשהיה

בברכות אם  לזכור  קשה לו  שהיה  עד

או כח", ליעף "הנותן אומרים השחר

עשרים בזכרונו שנשאר מה זה "לעיף"!

הייסורים לא קשה, מאסר אחרי שנה

שבגלל זה על הצער אם כי הגשמיים,

אומרים אם לזכור קשה לו היה הייסורים

תשל"ד אלול
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"לעיף". או "ליעף"

יהודי" "מיהו על שיחה הייתה מכן לאחר

לדבר זמן  לא  זה שבאלול אמר  והרבי 

שלא יגידו כדי אבל ישראל, בגנותם של

לשלול צריך כהודאה" "שתיקה כאן שיש

הנציגים על  בחריפות ודיבר הענין  את

כסא רוצים עוד להשיג הדתיים שבשביל

שלימה. בשנה בזה הדיון את לדחות

לכתוב למשך זמן ההצעה ועוד דיבר על

שמי התגיירו, הגרים שהם של בדרכונים

הראשונים' מעשיך 'זכור לגר שאומר

לאווים. בכמה עובר

על דיבר יהודי מיהו על השיחה אחרי

שצריכים לתשרי, שמגיעים  האורחים

שיעורים ולקבוע תורה במבצע להוסיף

ושיצטרפו ביום פעמיים לפחות ברבים

שהם ירגישו הם וגם התושבים אליהם

יהיו שלא וכדי הזה, בעולם אורחים

התושבים אזי ובילבולים מניעות לאורחים

הגשמיים לצורכיהם לדאוג צריכים

יהיה שזה וכדי וכו', ושתיה באכילה

כמו ממונה שיהיה אזי  מסודרת בצורה

עוזרים. שעברו ושיקח עוד בשנים

של שהמטרה פעם  עוד  הזכיר  הרבי

המבצעים את ענין היא לחזק ההתוועדות

אלו למקומות וגם ששומעים, מקום בכל

ואחר-כך זה, את יעבירו שומעים לא בהם

שלכאורה בלילה צדקה נתינת על דיבר

מגבית עושים היו הרביים ואיך אסור, זה

על שמדבר שהסיבה והסביר וכו'. בלילה

היא לחיזוק שההתוועדות מכיון היא, כי זה

לכל אחד רוצה לתת ענין המבצעים לכן

לצדקה (בלי חשש (ביום) דולר שיתן מחר

על- תהיה והנתינה  בלילה).  נתינה  של

ומזכים שנוסעים "אלו הטנקיסטים, ידי

בתקופה המבצעים בחמשת יהודים

הקהל. יחלקו לכל האחרונה", והם

בלבד, אחד דולר יקח אחד שכל ואמר

הוא כאן, שלא נמצא בשביל מי לקחת ולא

היום אחרת, אבל לקבל בהזדמנות יכול

בהתוועדות המשתתפים  עם  קשור זה

הזו.

ויקחו יעלו שהטנקיסטים ביקש הרבי

להיות התחיל  לחלק,  בשביל  דולרים 

לעלות התחילו ודחיפות. גדול בלאגן

רסקין דוד את שאל והרבי טנקיסטים,

באמצע שכן. וענה טנקיסטים  כולם אם

שכל שמבקשים אמר הרבי החלוקה

הכמות, נוגע  לא  כאן אחד,  יקח  אחד

זה שתיים יקחו שיגרמו אם היחיד הדבר

אין שתיים שלוקח ומי יהיה, לא שלאחר

חסיד הוא אלא לחסידישקייט, קשר לזה

אינו הריי"צ ששוטה וכידוע מהרבי שוטה

"לי שאומר שלו מהישות זה אלא חסיד,

יאורי".

יקבלו, וכולם ידחפו שלא אמר אחר-כך

יגשו בפועל שנסעו אלו הטנקיסטים, ורק

לקחת. אליו

לויטין. שמואל לבנים של ר' דולרים נתן

בח"י מגבית לעשות שנהוג אמר הרבי

אזי טרחא  תהיה שלא כדי אבל אלול 

אחד וכל - זה על  מזכירים  עכשיו

זה הרי המרבה וכל מחר, להכניס יכול

משובח.

צמאה בבות, ג' ניגון לנגן ציוה זה אחרי

והתחיל חלאפצ'י, זורישצי נייע נפשי, לך

נייעט. נייעט לנגן

שנוהגים החידושים בין אמר: אחר-כך

אחרונה, ברכה על מזכירים – לאחרונה

לברך צריך ג' מעין ברכה שזו ומכיוון

בישיבה.

נתן ביציאה 'ופרצת'.  התחיל  כשיצא

לעני. צדקה

(הלשון אלול בח"י מהרבי תשובה

בערך):

הבשו"ט. על ת"ח ות"ח

בגימטריה מצו"ב עה"צ עוה"פ אזכיר

אור והיה דרושי ועיג"כ מצוה" "מבצע

ותי' ג')  (בפסחים ופרשי'  וגו' הלבנה 

וכו'".  שמ"ג

אלול יט שישי יום

מהבית. הגיע 18:00

למנחה. נכנס 19:05

כבר  השבת שבת, לקבלת נכנס  20:00

הדחיפות עם האורחים את הרגישו

זושא התפילא אחרי בזאל. והצפיפות

'הפרטיזן'] ווילמובסקי  זושא  [הרה"ח

תנועת בידו עשה והרבי לשיר התחיל

עידוד.

אלול כ תבוא, פ‘ קודש שבת

היתה  התפילה  מהבית.  הגיע   09:50

התחיל זושא  ר' התפילה אחר כרגיל. 

בידו הק'. עודד לשיר והרבי

דיבר הראשונה בשיחה התוועדות. היתה

נפעלת שבה סליחות שבת מעלת על

הסליחה בדרך ממילא.

של המעלה על דיבר השניה בשיחה

הרבה בה שיש זו  בשנה  הקביעות

הוא הסליחות  שענין סליחות, של ימים 

טובים דברים  יהודי לכל נותן שהקב"ה 

לפרוע צריך  השנה ובמשך בהקפה, 

עדיין ונשאר אלול וכשמגיע החוב, את

על-ידי לשלם מתחיל היהודי אזי חוב,

לא התשובה שגם יתכן אבל התשובה,

הסליחות בימי ולכן  מושלמת,  הייתה

של הטוב רצונו את רואה כשהקב"ה

העודף. על מוחל הוא היהודי,

שאסור אלול בח"י שדובר למה בקשר

כל כמו לא  שהוא לו ולומר גר  לצער

הוא בהתוועדות שאז הרבי אמר יהודי,

לאוין ושש שלושים  זה על  שיש אמר

יש אבל שניים, רק  זה  על יש ובעצם

שאף אלא זה. על אזהרות ושש שלושים

אף ולכן  בהתוועדות מקשיב לא אחד 

מי ששומע ואפילו זה, על לא שאל אחד

שניה באוזן ויוצא אחת באוזן נכנס זה -

כאלו ויש השומעים, אצל נקלט לא וזה

אצלם נכנסים לא מלכתחילה שהדברים

חושבים הם כי עליהם, זכות לימוד וזה

אחרים, דברים על ההתוועדות בזמן

שם אדם, של שרצונו שבמקום ומכיון

מאדם לתבוע אפשר אי ולכן נמצא, הוא

וישאל. שישמע רחוק במקום שהיה

נכשלים איך קורה שיהודים הענין ולעצם

הרבה כל-כך עליו שיש כזה בדבר

משקיע שהיצר-הרע מפני אזהרות?

הוא הרבה כוחות, כי בעבירה אחת בזה

ושש ושלושים  לאוין שני להרויח יכול 

אזהרות.

תשל"ד אלול
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ברש"י השאלות  על  ענה אחר-כך 

(הכללי-פרטי שבמכתב אמר ואז ובזהר

בנוגע מוזכר אלול)  בט"ו  שהתפרסם

המצות טובים נעשים לתשובה שעל-ידה

"להעיר צוין ובמראי-מקומות ומאירים.

בתורה וכשפותחים מג"א".  ריש מתו"א

אלא בענין אחר, מדובר רואים ששם אור

לזה כי לא קוראים אחד לא שם לב שאף

מראי- שלא את המכתב ומכל-שכן את

על המכתב אלא שומרים את המקומות,

מלכתוב ימנע לא זה ובכל-זאת המדף,

לזה רגילים  כבר כי  מכתבים, הלאה 

שווה קוראים שכן שתים או אחד ובשביל

והעיר שקרא  אחד היה ובאמת לכתוב. 

להיות צריך והמראה-מקום על-זה

באריכות, ושה"ש בקיצור שמ"ע "לקו"ת

מג"א". תו"א ג"כ וראה

כתוב שהיה למה בקשר דיבר אחר-כך

את ברבים לעשות שצריך במכתב

וגמילות עבודה תורה, – הקוים שלושת

פעם עוד זה על לדבר וצריך חסדים.

המכתב, את קראו שלא אלו בשביל

הקוים כל  את לעשות  שעדיף  ומכיון 

שיגידו לפני שהלילה כדאי לכן ביחד,

תורה ילמדו התפילה, קו שהם – סליחות

אין חצות אחרי שמכיון שזה צדקה, ויתנו

צדקה בלילה נתינת של את הבעיה בזה

אפשר הלימוד את אלול]. ח"י שיחת [ראה

אבל והצדקה אחרי, לפני חצות לעשות

את בהרבה זה בשביל לדחות צריך לא

עני, לחפש מדובר לא כי הסליחות, זמן

הרבה לוקח לא שזה בקופה לשים אלא

זמן.

ולפני חורגין, לאיצ'ה  נתן  המזונות את

'ופרצת'. התחיל המזון ברכת

'ופרצת'. שוב התחיל מנחה אחרי

למעריב. נכנס 20:10

שהתחיל  לפני לסליחות, נכנס  01:00

החזן, על הביט הסליחות את לומר

קולנו בשמע  הקודש ארון כשפתחו את

הקודש. ארון על הסתכל

'רחמנא לשיר התחילו סליחות אחרי

פעמים כמה בידו עודד והרבי דעני'

חזק. שישירו

זושא  ר' עמד בחוץ לביתו. נסע  02:35

כפיו. מחא 'ופרצת' הרבי והתחיל

אלול כא ראשון יום

מהבית. הגיע 11:40

הרבי הוראת לפרסום מודעה הכינו צא"ח

שיעורים (קביעת אלול מח"י לאורחים

כתב והרבי הכניסו אותה לרבי, הם וכו').

נתינת "כדאית  בכתי"ק: המודעה על

החול". בימות הנ"ל - לפני בל"נ צדקה

לאוהל  בדרך לאוהל, יצא הרבי  15:45

בצד, שעמדו טנקים שני עקפה המכונית

וחייך. הסתכל והרבי אליהם הצביע יוד'ל

למנחה. ונכנס מהאוהל חזר 20:00

התפילה  אחרי למעריב. נכנס  21:00

על קרוע שהיה חומש של על דף הסתכל

שיודיעו לחודקוב אמר אחר-כך השולחן,

הארליג הודיע. ומאיר זמן הסליחות על

התחיל  ר' זושא לביתו, בחוץ 21:30 יצא

בידו. אחת פעם אותו עודד והרבי לשיר

אלול שני כב יום

מהבית. הגיע הרבי 06:45

לא  סליחות אחרי לסליחות. ירד  06:55

השירה. את עודד

התורה. לקריאת נכנס 08:00

למנחה. נכנס 15:15

לביתו. נסע 19:00

מהבית. חזר 20:00

ואחרי עלינו  אחרי קדיש אמר במעריב 

ידו מעביר דרבנן קדיש לפני המשניות,

המצח. על

אלול כג שלישי יום

מביתו. הגיע 06:55

מידות  בי"ג לסליחות, נכנס  07:00

מכה "הרשענו" לנו", "מחל לנו", וב"סלח

הקדוש. חזהו על

כל  את ואמר 'היום יום' לפני 08:00 נכנס

משניות. למד הקדישים בין הקדישים,

למקוה. נסע 08:45

אחר-כך  בנימין, עם לאוהל 11:40 נסע

בנימין. את להחליף נסע יוד'ל

בשעה וחזר היום כל שם היה הרבי

הרבי ושרו, בחוץ עמדו כשחזר .20:00

השירה. בידו את עודד

הקדישים. את ואמר למנחה נכנס

למעריב. נכנס 21:00

לביתו. נסע 21:20

הנחנו למבצעים, למנהטן נסענו היום גם

מזוזה וקיבלנו תפילין ושש עשרים

לבדיקה.

אלול כד רביעי יום

לשמע  כשהגיעו  לסליחות. נכנס   07:00

הסתכל והרבי סגור היה הארון קולנו

הסליחות אחרי אותו.  שפתחו  עד עליו

צדקה. נתן ביציאה שרו, לא

למנחה. נכנס 15:16

לרבי. התפילה נכנס ניסן מינדל אחרי

לביתו. נסע 17:30

נכנס  עלבערג שמחה מהבית. 18:30 חזר

לחדרו של הרבי.

שיחה  לומר  למטה ירד הרבי   20:15

בית רבקה ותומכי תמימים. לעסקניות של

מזוזה, היתה לא המדרגות חדר בפתח

במבט רגע זה על הסתכל נעצר, הרבי

למטה. וירד חזק,

על דיבר השיחה של  הראשון בחלק

של היכולת על דיבר וגם ישראל, אחדות

הנהגת הבית. על הנשים להשפיע

לפעם שמפעם אמר הרבי השני בחלק

לכך ובהתאם  משתנה, בעולם המצב 

תמיד שיהודים ובהקדמה העבודה. גם

יהיו שלהם שהחיים ורצו הצטרכו

הבעל-שם- על שמסופר  וכמו  מאירים

שיהיו ובפשטות, אור, אהב שהוא טוב

האחרונה ובתקופה בבית. נרות הרבה

להאיר ובשביל מואר, פחות נהיה העולם

הבית העולם צריך להאיר קודם את את

מאירים את הבית על הרחוב. ישפיע וזה

שבת-קודש נרות על-ידי בפשטות) (גם

רבות קהילות עכשיו שעד ויום-טוב,

החתונה, רק אחרי שמדליקים נרות נהגו

העולם להאיר את כשצריך עכשיו  אבל

קטנות, ילדות שגם לדאוג צריך אזי

תשל"ד אלול
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זה מה להם להסביר שאפשר כזה מגיל

יתחילו לחינוך, שייכות והם שבת, נרות

שנהגו קהילות  היו שבת. נרות להדליק 

השפעה לזה שיש בפועל וראו תמיד כך

של הילדות. על החינוך חזקה

הרבה שיש  סיבה,  עוד יש לזה  בנוסף 

נרות מדליקות שלא  -לצערנו-  נשים

אבל אותם. לימדו שלא בגלל שבת

להדליק התחילה שהילדה מקרים היו

להדליק, התחילה האמא גם ובעקבותיה

ספר, בבתי (מורות לפרסם כדאי ולכן

לפני עוד הילדות שכל וכו') מדריכות

ידליקו מצוה בת  לפני ואפילו  חתונה

וכשילדה אחת ובברכה. קודש נרות שבת

שלה. החברות ישפיע על זה תדליק

שיפסיקו כולו, בעולם אור יוסיף וזה

ויחפשו טובים לא דברים אודות לחשוב

כתיבה יביא וזה הישר, בדרך ללכת כיצד

וחתימה טובה לכולם.

באמצעות דולרים חילק הרבי אחר-כך

מנת על צדקה, במבצע שעסקו הנשים

לכל לצדקה. חילופם או אותם שיתנו

רחב. בחיוך טובה שנה איחל הרבי אחת

מישהי יש אם הרבי שאל החלוקה אחרי

כבר את סגר שהרבי אחרי שלא קיבלה.

קיבלו, שלא נשים  כמה הגיעו  השקית

כשיצא ונתן להם. את השקית פתח הרבי

ואת שנשארו הדולרים  את  איתו לקח

נתנו לרבי. שהם רשימת השמות

עלינו, אחרי קדיש הרבי אמר במעריב

דרבנן. וקדיש משניות וכן

את להגיה ולשפרינגר לי נתן לייבל בערב

לדפוס. עתה שמכינים ה'עת"ר" "המשך

ואשרי בצא"ח: שראיתי מהרבי תשובה

וזיכו שזכו שליט"א דהמודיעים חלקם

בהם. תלוי הרבים וזכות הרבים את

אלול כ"ה חמישי יום

הסידור  עם התורה לקריאת 08:00 נכנס

הסתכל התורה קריאת ובמשך שלו

לקח כשעלה לתורה ולא בחומש. בסידור

אמר הקריאה  ואחרי הסידור, את איתו 

שאר את אמר וכמו-כן  קדיש.  מתוכו

הקדישים.

למקוה. נסע 09:45

מהמקוה. חזר 10:40

לאוהל. נסע 11:50

אורחים, של נוספת קבוצה הגיעה בצהרים

השמועות אותם,  לקבל נסע ואוטובוס 

התוועדות. תהיה שהיום אומרות

זושא  ר'  מהאוהל. חזר הרבי   19:40

הק', בידו  עודד  והרבי לשיר  התחיל 

שם היו לא התחתון לג"ע נכנס כשהרבי

שיביאו. עד וחיכה ידים לטול מים

בחזרת דרבנן, קדיש  אמר  מנחה לפני

את אמר ואחר-כך משניות  למד הש"ץ

הקדישים. כל

כולם לרבי, לייבל נכנס מנחה אחרי

כשיצא גם מה קורה, אבל לשמוע חיכו

נכנס שעה  רבע אחרי נודע. לא עדיין 

וכשיצא פעמיים נכנס הוא חודקוב, הרב

תהיה תשע שבשעה הודיע השניה בפעם

התוועדות.

20:50 וכבר  בשעה למעריב נכנס הרבי

אורחים. הרבה שם היו

להתוועדות. ירד  הרבי התפילה  אחרי

אמר והרבי למאמר הכנה  ניגון ניגנו

נצבים. אתם ד"ה מאמר

ההכנות על דיבר הראשונה בשיחה

כולכם נצבים על-ידי אתם השנה לראש

האורחים שעושים מה גם ושזה באחדות

זה על חזר גם לתשרי. לכאן שבאו

בגשמיות, אור אהב שהבעל-שם-טוב

הרוחניים הענינים שאת הוא שהפירוש

בגשמיות. כפשוטו להוריד צריכים

שהסיבה אמר הרבי  השניה  בשיחה

האורחים בגלל להתוועדות היא הראשונה

לקבל שצריכים ומכיון היום, שהגיעו

לדחות במקום אזי תורה בדבר אותם

להיום. זה את  מקדימים לשבת  זה את

האור נברא  אלול שבכ"ה זה על ודיבר 

ועד העולם מסוף מביט האדם היה שבו

בתורה. הקב"ה גנזו ואחר-כך סופו,

עם הסיפור ידוע –הוסיף- לזה ובקשר

לאיזה נאבד שפעם  הבעל-שם-טוב 

את לשאול והלך שלו, השוורים סוחר

ואחר- בזהר עיין והוא הבעל-שם-טוב,

בברסלוי. נמצאים  שהם לו  אמר כך

שהוא הבעל-שם-טוב הסביר זמן אחרי

בתורה. הגנוז האור על-ידי אותם ראה

האור את מנצלים למה השאלה ונשאלת

אלא השוורים? איפה לדעת כדי הזה

אלא בכלל מקום תופסים לא שהשוורים

יהודי עוד להביא כדי היתה מטרתם כל

וכו'. הבעל-שם-טוב אל

להתוועדות והעיקרית השניה והסיבה

שבכדי אתמול למדובר בקשר היא

שכל לדאוג צריך  בעולם אור להוסיף

קודש שבת נרות תדליק יהודיה ילדה

לפני שעות כמה שזה  ועכשיו  ובברכה,

שבת יש עדיין אפשרות לפרסם את זה

יגרור וזה  העולם. בכל  הטלפון על-ידי 

מדליקים לא שלצערנו עדיין אימהות גם

שיהיה יותר העולם את יהפכו נרות, והם

שאנשים נוגע במיוחד בזמננו שזה מואר,

ועוד חצי שעה יהיה עוד יודעים מה לא

ילד מה חוששים היהודים ובפרט שעה...

ולא לא ינום ש"הנה המחר, ושוכחים יום

ש"בטחו בשעה שהרי ישראל", שומר ישן

ותפלטמו" "בטחו מיד נעשה הרי בך"

גשמיות עם זה את לקשר שצריך אלא

בפועל. אור צריך ולכן

לאבוקה יצטרפו הנרות שכל ויהי-רצון

שתשרוף מדורה תעשה שממנה גדולה

הגלות. גדרות כל את

הבעל-שם-טוב על הסיפור את [כשסיפר

אדמו"ר של  במאמר מוזכר שזה  אמר

שכשרבי אמר פאריטשער הלל ור' הזקן,

תורה זה מתן מעשה מאמר בשעת אומר

וכשאמר גרונו.  מתוך מדברת שכינה  -

מאוד]. רציני הרבי נהיה זה את

השניה "הקבוצה שאל: השיחה אחרי

כבר שבטיכם'  'ראשיכם ישראל, מארץ 

אחד "אף שאל והרבי שקט היה הגיעו?"

ליבוב שישראל אמר מישהו יודע?" לא

הגיע הוא אותו, "ראיתי אמר והרבי פה

אותו חיפש הרבי אחר-כך מלונדון". אבל

לחיים. לומר לו והורה

בלנינגרד גבאי שהיה מישהו שם היה

"הוא (בערך): אמר הרבי לחיים, ואמר

לו תנו  לנינגרד, כל בשביל אומר הרי 

גדולים דברים פעל הוא גדולה... כוס

תשל"ד אלול
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לא שכבר לרבי אמר הוא בלנינגרד".

יש שעדיין לו אמר והרבי שם נמצאים

בזכותך. שם לחיים ואומרים שם

ובירך לחיים אמר מרוסיה יהודי איזה

לו אמר הרבי וכו', הצלחה שנת שיהיה

השנה. ראש להיות עוד לפני יכול שזה

יש עוד אנשים מהקבוצה שאל אם הרבי

שמותיהם. את שיודיעו וביקש השניה,

זמרוני כאן שנמצא לרבי אמר לייבוב

בקבוצה "זמרוני הגיע והרבי אמר: (ציק).

פתקים הזמן כל כותב הוא השניה?...

עבורם שיגיד יהודים... מאות עבור

בשביל כולם... לחיים שיאמר לחיים... נו,

הוא?... היכן בפנים, אותו מכיר לא אני

הוא אם גדולה... כוס לו תנו זמרוני? זהו

אחריותי, תנו על יהיה זה יאחר לסליחות

ולברכה". לחיים גדולה... כוס לו

השניה מהקבוצה עוד נמצא מי שאל הרבי

הרבי קמינקר, גם שנמצא אמר ולייבוב

השניה?... מהקבוצה גם "קמינקר אמר:

ולברכה!". לחיים הוא?... היכן

ישירו מנגנים  שהבעלי הורה אחר-כך 

זימלאק". טי "עך

נייעט, נייעט שישירו אמר אחר-כך

הושיעה ציוה לנגן לשיר. אחר-כך והתחיל

עמך. את

הג' על שוב הזכיר האחרונה בשיחה

ט"ו של  במכתב דובר שעליהם קוין 

סליחות של ימים שלושה ונשארו אלול,

הסליחות לפני ויתנו צדקה תורה ושילמדו

ומתוקה טובה שנה לתוך ירקדו וככה

ובתפילה, בלימוד וברוחניות בגשמיות

בסוף ידאג שתהיה מנוחת הנפש. והקב"ה

של ההתוועדות התחיל לנגן ניגון הקפות

בידו. השירה את ועודד לוי"צ, ר'

השירה. את לביתו עודד כשהלך גם

אורחים  הרבה מזוודות, מלא  770

אנשים שמונים בערך  כאן,  מסתובבים

פוטרפס. מענדל ר' ביניהם היום, הגיעו

אלול כו שישי יום

מהבית. הגיע הרבי 06:58

לסליחות. נכנס 07:00

תפילין ושתיים שלושים היום הנחנו

לבדיקה. וקיבלנו שתי תפילין במנהטן

צדקה  נתן ביציאה לביתו, יצא  17:45

שיתן שם שעמד לילד נתן וגם בקופה,

לקופה, הגיע ולא נמוך היה הילד צדקה,

צדקה לתת אותו כדי שיוכל הגביה הרבי

בעצמו.

מביתו. הגיע הרבי 18:50

בשבת מאשר יותר דחוק היו השבת

רגילה.

אלול כז נצבים, פ‘ קודש שבת

היה  במפטיר לשחרית, נכנס 10:30 הרבי

הקהל הגדול. בגלל דחיפות נוראות

בשיחה  להתוועדות. ירד הרבי  13:30

לפני שהיא השבת על  דיבר הראשונה

בגלל החודש את מברכים  ולא ר"ה

אותו. מברך שהקב"ה

תוכנית לו שיש הרבי  אמר בהמשך

לתורת אמת, בחורים של שיסעו קבוצות

וזה ומונטריאול. צרפת לוד, כפר-חב"ד,

והשלוחים  ברצון ובהתנדבות, להיות צריך

הענינים וכו'. כל את יפעלו במקום

שלו מהגביע  מזג הרבי  השיחה אחרי 

תומכי- של המנהל - לרש"ג לחיים

תמימים.

בראשו עודד הרבי ההתוועדות במהלך

את כשניגנו  גם בשירה, פעמים כמה 

שנקר. של ב"צ הניגון

חמשת על הזכיר ההתוועדות  בסוף

והזכיר נרות,  הדלקת ועל המבצעים 

ממש. בגשמיות מאירים הם שהנרות

בערב ראשונה פעם כשזה מעלה ויש

שהחיינו לברך  אפשר שאז השנה  ראש

בכל את זה לפרסם וצריך שום ספק. בלי

יהודי. הזכיר גם על מיהו מקום.

רסקין דוד  לר'  'לחיים' נתן  אחר-כך 

הדלקת ענין את שמפיצים אלו בשביל

ווינבערג ליוס'ל המזונות את ונתן הנרות,

בזה. שמתעסקות הנשים בשביל

'ופרצת'. לנגן התחיל ההתוועדות בסוף

מהבית. חזר 19:20

'ופרצת'  שרו כשיצא לביתו, 20:40 נסע

מתוך וגם  בלכתו הק' בידו ועודד 

המכונית.

אלול כח ראשון יום

מהבית. הגיע הרבי 06:50

לסליחות. נכנס 07:00

אלול כ"ט שני יום

קולנו'  ב'שמע לסליחות. נכנס  07:00

שפתחוהו. עד הקודש ארון על הסתכל

'רחמנא' לנגן התחילו הסליחות בסוף

ועודד בידו.

למקוה. נסע הרבי 08:30

מהמקוה. חזר 09:15

ותפילין. טלית עם לשחרית ירד  09:40

את מנשק הרבי ידיך" את ב"פותח

ב"יוצר וכן  ראש ושל יד של התפילין 

דחיפות היו התורה בקריאת אור".

בין להדחק צריך היה והרבי גדולות

אחרי לבימה. להגיע מנת על הספסלים

נדרים נוסח התרת  התפילה הרבי אמר

ובסיומה אמר אנ"ש, מזקני לפני עשרה

טובה וחתימה כתיבה ַא כח, להם: "יישר

ומתוקה". טובה לשנה

פני"ם לקבל התחיל  התפילה  אחרי

הרבי אחד לכל העליון. ג"ע בפתח

טובה לשנה טובה וחתימה "כתיבה אומר

של כמות בידו  כשמצטברת ומתוקה". 

הפני"ם את מניח  לחדרו נכנס  פני"ם

נכנסו החלוקה באמצע עוד. לקחת וחוזר

אחרי כללי. למסור לרבי פ"נ אנ"ש זקני

בלקו"ש [נדפס ברכה אמר הרבי שמסרו

.[365 ע' חי"ד

שנסע  לפני  לאוהל. נסע הרבי   11:45

הספיקו שלא אנשים מכמה פני"ם לקח

עם חבילת משם ויצא לחדרו למסור, חזר

של לאוהל. במכונית שלקח איתו מכתבים

וגרונר. חדקוב קזרנובסקי, - נסעו הרבי

אדמו"ר כ"ק ששלח המברק נוסח

"לשנה  תבל:  במרחבי לאנ"ש שליט"א

ותחתמו". תכתבו טובה

תשל"ד אלול


