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חנוכה וכו' .בדרכו לחדרו בירך נוסעים בצרפתית.
* נשאר בחדרו עד לתפילת ערבית שהתקיימה בשעה  .5:15התפילה התקיימה
בביהכ"נ למטה ,אחר התפילה הבחינו שאד"ש רוצה לומר משהו והחלו להדחף
וכו' ,אד"ש אמר" :במקום להדחף לשמוע מה שאדבר שילכו לעסוק בשטורעם
ופרסומי ניסא במבצע חנוכה" .וזה מה שאמר ויצא מהתפילה.
בדרכו למעלית דבר עם יהודי א'.
כמובן שמיד החבר'ה התרוצצו לחפש מקומות למבצעים והיתה התגייסות
מלאה למבצעים וכו' וכו'.

סיכום ימי חנוכה
* בסוף שבוע שעבר אד"ש הורה שכל השלוחים דכאן יכתבו מכתב תודה לנשיא
ארה"ב מר רונאלד רייגן על הסכמתו להצבת החנוכיה בשטח הבית הלבן .ביום
שישי נר ז' דחנוכה ר' אברמ'ל שמטוב נסע לרייגן למסור לו את המכתבים.
* ביום שני כ"ז כסלו אד"ש אמר לר"י קרינסקי (כנראה באוהל) שיודיע לכל
השלוחים לעשות תמונות ומי שיכול ,לעשות גם וידיאו מהחנוכיות הגדולות
ולשולחם לכאן.
* השיחה של אד"ש לילדים שבו הזכיר שעל הילדים לדרוש דמי חנוכה מההורים.
* ביום שלישי כ"ח כסלו ,ר"י קרינסקי הודיע לכל השלוחים בעולם לשלוח
דו"ח ממה שנעשה בימי חנוכה ,ושהדו"ח יגיע לכאן מחר ערב ר"ח לפני נסיעת
אד"ש לאוהל.
* ביום רביעי כ"ט כסלו ,בחזור אד"ש מהאוהל ,אחר תפילת ערבית אמר שיחה
כחצי שעה ועורר על כמה ענינים.
* וגם ביום זה אד"ש אמר לר"י קרינסקי שיתן לכל שליח שפותח בית חב"ד
השתתפות של .1000$
* ביום חמישי ל' כסלו – אחר מנחה היתה שיחה קצרה .אחר ערבית הורה
לצאת למבצעים במקום להדחף לשמוע אותי.

יום ו' א' טבת
* ביציאתו לקרה"ת ר"מ וובר ביקש ברכה עבור אשתו .אד"ש ברכו :רפואה
שלימה וכן אף הן היו באותו הנס.
בכניסתו לזאל חייך לשני אנשים מחוג ידידי ליובאויטש.
אחר קרה"ת ,בכניסתו לחדרו בגעה"ת עמדו שני האנשים הנ"ל ,דיברו עם כ"ק
אד"ש כמה דקות ,ונתנו לאד"ש דמי חנוכה .לאחר מכן נכנס הרב גוטניק ודיבר
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עם כ"ק אד"ש מספר דקות.
* בעת שהרבי יצא לספריה להדלקת החנוכיה ר"ש קונין ניגש לאד"ש וסיפר לו
שהמבצע דחנוכה השנה הצליח וכו' ושיהיה דידן נצח וכו' .אד"ש אמר לו :היות
והשבת מתקרבת וממהרים לשבת שירד למטה מיד (הכוונה כנראה – שהמשיח
יבוא מיד כמו שהשבת מיד מגיעה).

ש"ק פר' מקץ ב' טבת
התוועדות.
אחר שיחה ראשונה סימן לרש"ד ליפשיץ (מהפעילים יד לאחים) ולעוד לשתות לחיים,
ואחר המאמר סימן להם שוב .ועשה בידו חזק להגברת השירה.
אחר השאלות ברש"י חילק בקבוקי משקה לכמה וכמה .כשר' אשר ששונקין ניגש
לקחת בקבוק משקה הוא ביקש מאד"ש רשות לדבר .הוא דיבר :שבהתוועדות י"ט
כסלו תרפ"ז אדמו"ר מוהריי"צ אמר שחנוכה זה גמר חתימה טובה ,שיהיה כעת
גמר חתימה טובה .הרבי ענה אמן .הנ"ל שכח לקחת את בקבוקו ,הרבי מסר לו
אחרי כן את הבקבוק .וסימן להגברת השירה.
בשיחה לאח"ז דיבר גם מענין הגלות שיהודים צועקים עד מתי ,ויש אנשים
שלא איכפת להם מכל זה ,מזה שהקב"ה בגלות ,והאריך בדיבורים אודות זה
שצריכים לתבוע ביאת משיח צדקנו .בסיום השיחה החלו לנגן ווי ואנט משיח
נאו בהתלהבות ואד"ש גם סימן בידו בחוזק רב מאוד .אח"ז ביאור בזוהר ,אח"ז
אמר שינצלו את הרגעים אחרונים של ימי חנוכה ,ודיבר אודות בית חב"ד ועשה
לך רב וכו' .נטל תחילה ידיו לתפילה ואחרי כן ברכה אחרונה (תמיד זה להיפך).
ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:00

יום א' ג' טבת
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל .בעת יציאת המכונית מהחניה אד"ש פתח החלון
ושוחח קמעה עם הריל"ג.

יום ג' ה' טבת
יום הבהיר – "חג החגים" ,זה היום תחילת מעשיך תכלית האמיתית והכוונה
האמיתית בבריאת האדם על הארץ ,היום יום ה' טבת ה'תשמ"ז – "דידן
נצח" .רבע שעה לפני חצות היום ,במהירות הברק התפשטה הבשורה החזקה
והמרנינה ש"דידן נוצח" ,שמחתנו והתלהבותינו של אנ"ש והת' שיחיו מרקיעה
שחקים ולא יודעת גבולות ,ההפגנה הפומבית והריקודים בחוצות איסטערן
פארקווי היתה כה סוערת ושואנת ,גודל השמחה שלנו עד אשר התגוללו בתוך
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 770ומחוצה לה ,דומה כי לא מספיק המשקה שבעיר ניו יורק .משקה נשפך
כמים ,מאן דהו הביא תזמורת שהחלה לנגן בכל העוז והשמחה מול חלון חדר
המזכירות.
מרגע לרגע ,מעגל הרוקדים מתרחב ,ישישים וצעירים ,ילדים ומבוגרים,
רוקדים ומפזזים ומכרכרים בכל העוז .כמה וכמה עשו "היפוך (קולע)" מעל
גבי המכוניות ועל הקרקע ,ואיש את רעהו יחבקו וינשקו ואיחולי מזל טוב ו"גוט
יום טוב" נשמעים מכל עבר .אחד החל להוציא את הס"ת החוצה לריקודים אך
נזכרו להחזירו לארון הקודש.
דבר הידיעה והנצחון נודע במהירות הבזק בכל מרחבי תבל ,וכעבור מספר
שעות נראו ב 770-פנים חדשות מקליפורניה ועד טורונטו ומונטריאול שבקנדה,
והקול נשמע שגם מאה"ק ואירופה ואוסטרליה בדרך.
אין מילים תיאור עלי כתב להמחיש את השמחה "העצומה" "והאדירה" ששוררת ב.770-
נודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א הודיע שיורד למטה לביהכנ"ס לתפילת מנחה .סידרו
מיד בימה (כמו בתשרי) ובינתיים רוקדים במעגלים ומתגוללים בפינות .770
בשעה  3:25אד"ש ירד לתפילת מנחה ,כשאת פניו מקדמת שירה עזה וצפיפות
איומה ובקושי רב הצליחו לפלס מעבר .סביב הבימה ועל הבימה היה דחוס עד
לאימה (יותר מבשמח"ת) .את התפילה הש"ץ אמרה בניגון ארוך של יו"ט .בעת
אמירת אשרי אד"ש ביקש מהריל"ג חומש .בסיום חזרת הש"ץ על אף שהש"ץ
החל לומר קדיש תתקבל ,אד"ש החל לומר תחנון והתחיל להכות על חזהו ,מיד
ניגש הריל"ג ואמר לאד"ש (כנראה) שיש חתן ,ואד"ש הפסיק.
אחר תפילת מנחה אד"ש הואיל לומר שיחה כחצי שעה ( .)3:45-4:15פתח את
השיחה שצריך לחיות עם הזמן ,והורה בתור תוצאה לפועל הקמת בתי חב"ד
ולהרחיבם ולתת צדקה בריבוי מבעוד יום וכו'.
אחר התפילה נראה תור ענק בפתח המזכירות ועל יד הקופות .והריקודים
המשיכו והתזמורת ניגנה בכל השמחה והעוז.
תפילת ערבית בשעה  5:15ג"כ למטה בביהכ"נ.
נתלה כרזת ענק על בנין " 788זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".
לערך בשעה  7:30הגיע ר' שלמה קונין ל  770והחלו לקרוא אתה הראת.
לקראת השעה  9:30בערב 770 ,כולו היה ערוך לסעודת מצוה – סעודת יום
טוב – סעודת הודיה על הניצחון העצום .נאספו אלפי אנ"ש והת' ופצחו בשירה
חזקה ואדירה ובריקודים סוערים .כשמפעם לפעם אחד מדבר ,כל אחד מאחל
שהחיינו וקיימנו לזמן הזה .דיברו :ר"י קרינסקי ,ר"א שמטוב ,ר"ש קונין,
פאגלמאן ,בערל לוין ,והרב מענטליק .וכה נמשך הדבר ,הריקודים והתזמורת
בתוך  770עד אור הבוקר .ועם הסנונית הראשונה נראו ראשוני המגיעים
מאה"ק – ר' טוביה פלס ועוד.
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וזה דבר הפסק דין  100%לטובתינו ,כל הספרים והכסף שייכים לנו .הפסק
מבוסס על מכתבו של אדמו"ר מוהריי"צ לספרן אלכסנדר מרכוס שבו כותב בין
השאר ג"כ שהספריה היא אוצר גדול לאומה וכו'.
ר"א שמטוב סיפר ששנה שעברה (בתשרי ?) הוא היה ביחד עם העו"ד שלנו אצל
אד"ש בגעה"ת ,אד"ש נתן הוראות מפורטות איך לנהוג ,ואמר להם שיורידו הכל
לעוה"ז .ושעיקר התביעה תהיה מבוססת על המכתב למרכוס (שאר הדברים
אפילו יכולים לסבך) .ושמטוב המשיך לספר שלעו"ד היה קשה לסדר את
התביעה באופן כזה ,אבל הם הצליחו ,ורואים שכעת הפסק מבוסס רק על זה.
קרינסקי הוסיף שרואים ומבינים כעת מדוע נסע אד"ש בזמנו כל יום לאוהל,
כדי שהנצחון יהי' ב.100%-
פאגלמאן הציע לכתוב מגילת ה' טבת כמו מגילת י"ט כסלו.
יש לציין ששנה שעברה אד"ש במענה למישהו על פתק מיום זה מתח שני
קווים מתחת לתאריך ה' טבת (יש אומרים שהוסיף היום הבהיר) .וכן יש לציין
ששיעור היומי בתניא מסתיים במלה "לנצח".
מאן דהו מציין שה' טבת בגימטריה (ה' באיות מלא עם י') "בתי חב"ד".

יום ד' ו' טבת
* הריקודים והתזמורת נמשכו עד אור הבוקר.
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* אחר תפילת ערבית שהיה בזאל למעלה ,לפתע אד"ש החל לומר שיחה לקהל
ועד מהרה הביאו רמקול .השיחה נמשכה כ 10-דקות ,אד"ש ביקש שיכתבו פ"נ,
ובמקומות שיש צדיק קבור שם שיסעו לקברו ויקראו הפ"נ שם .ובל"נ מחר
אלך לאוהל ואקח פ"נ ,ולשים את הפ"נ ואת הכסף כל אחד בשקית אחרת .ויצא
החוצה ולפתע חזר שוב לזאל ואמר שכל הנ"ל שייך גם לנשים וטף.
* בשעות הערב התקיימה סעודה גדולה ב 770-ולאחריה ריקודים ותזמורת עד
אור הבוקר.
* הת' ענטריי מבת ים מספר כעת ,שבתשרי ,בעת חלוקת הלעקח בערב יוה"כ
אד"ש נתן לו שתי חתיכות נוספות באומרו בשביל האבא ובשביל האח ,ושיהיה
להם שנה טובה (כידוע הסיפור שהי' עם האח).

יום ה' ז' טבת
* פתחי המזכירות ופתחי הזאל הקטן המו במשך היום ככוורת דבורים עד
לרגע נסיעת אד"ש לאוהל ,הגיעו ובאו בלי הפסק אנשים ,נשים וטף כדי למסור
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פני"ם .ועד מהרה נערמו  18-19שקיות של פני"ם (וכסף לחוד).
בשעה  2:50אד"ש נסע לאוהל עם שקיות הפני"ם שבחלקם היו במכונית אחרת.
בצאת אד"ש לאוהל היו במקום מאות אנשים וכו' .ויותר מאוחר בשעה 5:00
ובשעה  6:00נסעו שוב לאוהל כדי להביא לאד"ש את הפני"ם שנתקבלו בשעות
אלה.
אד"ש חזר מהאוהל בשעה  ,7:45מנחה וערבית התפללו בביהכ"נ למטה ,נכח
קהל עצום .הספיקו כבר להגיע אנשים חשובים מרחבי תבל ,וכן הרב לנדא
מב"ב ,והרב אשכנזי מכפ"ח ועוד ועוד.
כמובן שהבימה של הרבי עדיין נשארה במקומה .אחרי תפילת ערבית אמר
שיחה כחצי שעה .ותוכנה לפועל להקים בית חב"ד אפי' במחשבה ועי"ז יקרבו
ביאת המשיח ולא יצטרכו כבר לצום בעשרה בטבת.
* בשעות הערב נערכה ב 770-סעודה גדולה וחגיגית ,השתתף הפעם קהל עצום
מאוד .הבימה היתה מיושבת באנשים חשובים ואורחים שהגיעו מקצוי תבל,
ביניהם הרב לנדא ,אשכנזי ,סודאק ,העו"ד לוין ועוד .הרבה נאמו וכמובן גם
העו"ד שמחאו לכבודו במחיאות כפיים חזקות .בין הנאומים השמיעו בשידור
ישיר מפילדלפיה את דברי הברכה של העו"ד השני שגר שם ונבצר ממנו להגיע
לכאן.
אחרי הנאומים החלו לצאת בריקודים נלהבים ,לקחו את העו"ד ,ואת א .שמטוב
וקרינסקי על הכתפיים ורקדו וכו' .הריקודים והשמחה והתזמורת נמשכו עד
השעה  10:00בבוקר בוקרו של יום שישי .לא עזר מאומה לגבאים שרצו להפסיק
את התזמורת בשל תפילת שחרית.

יום ו' ח' טבת
חשבו שיהיה אחר תפילת ערבית של שבת שיחה ולפועל לא היה.

ש"ק פרשת ויגש ט' טבת – שבת "הגדול"
* לקראת שבת זו הגיעו מכל קצוי תבל מספר עצום של אורחים שדוגמתו לא
רואים בשאר החגים.
* בשעה  1:30התוועדות.
הניגון הוא כמובן "דידן נצח" .בשיחה הראשונה הזכיר על עשה לך רב .בשיחה
השניה דיבר הרבה על "עד מתי" והיו ביטויים בלתי רגילים ,וסיים את השיחה
שעי"ז שיבקשו עד מתי המשיח מיד בא.
בסיום השיחה החלו לשיר ולנגן ולקרוא בהתלהבות את המילים "עד מתי" על
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הניגון של ווי וואנט משיח נא ,ואד"ש סימן חזק בשתי ידיו הק'.
לאחר השאלות ברש"י חילק בקבוקי משקה למטרות שונות.
בביאורים ברש"י כשהזכיר את דברי השו"ע שכתוב טוב לב משתה תמיד,
באומרו זה היה נראה כאילו מבקש שיזכירו את ההמשך והניח את ידו הק' על
מצחו הרבה זמן (ונראה ,שמישהו מאחורי הרבי ,כנראה ר"מ וובר אמר לאד"ש
את המשך הפסוק) .בשיחה זו דיבר הרבה על בתי חב"ד ,וביקש ואמר שעלה
בדעתי המצאה או גזירה שיתוועדו בכל בית (שהוא בית חב"ד) היום במוצש"ק
או בימים הסמוכים ,ושיזמין ידידים ויאמר דבר תורה או מישהו אחר.
שיחה – ביאור הרמב"ם .הורה לנגן שיבנה באומרו שהחזן יעשה זאת בזריזות.
תפילות מנחה וערבית על מקומו .לאחר תפילת ערבית לפני הבדלה הכריזו
על תזמורת וריקודים בשעה  11:00בערב .לאחר הבדלה ר' כץ הכריז על מלוה
מלכה לטובת "המעמד" ואז יצא אד"ש.
* בערב – במוצש"ק נערכה אסיפה של כל הרבנים שהגיעו לכאן ביחד עם
הרבנים המקומיים ,כ 30-במספר ,והם פסקו שהמשיח – הרבי שליט"א צריך
להתגלות כעת וכו' וחתמו על זה ,ומחר ימסרו את זה לאד"ש.
* בשעות הלילה נערכה תזמורת וריקודים שנמשכו עד אור הבוקר.

יום א' עשרה בטבת
* בבוקר לפני קריה"ת ,הרבנים המתינו בגעה"ת ושם מסרו לאד"ש את הפסק
דין כנ"ל .אד"ש קרא זה בעיון רב בירך בקצרה" :זאל דער אויבערשטער ממלא
זיין משאלות לבבכם לטובה אין אלע זאכן וואס עס שטייט דא ,ובלשון הרמב"ם:
אמן כן יהי רצון ,און דאס זאל זיין בעגלא דידן ממש ,ובפרט איז ס'איז שלשים
יום פאר יו"ד שבט מ'זאל הערן בשורות טובות ,ויהפכו ימים אלה לששון
ולשמחה ולמועדים טובים".
* קריה"ת וסליחות בביהכ"נ למטה.
* אחר קרה"ת והסליחות חילק דולרים למעלה משעה .את הרב אשכנזי שאל האם
אשתו ג"כ הגיעה? להרב לנדא נתן דולר נוסף וכן לר"ז פוזנר .ודיבר עם כמה.
* בשעה  3:15תפילת מנחה ,אחר התפילה אמר שיחה .בשיחה הודה לאלו
שהטריחו עצמם לכאן ,ועל השמחה ,ואמר שאין זמן לענות לכולם (כמו
בתשרי) והורה לערוך התוועדויות בכל בית .השיחה הסתיימה בשעה ,5:00
לאחר השיחה חילק דולרים לצדקה כ 10-דקות .באמצע החלוקה הלכו להביא
עוד .אח"ז עלה חזרה לבימה לתפילת ערבית חיכה שיביאו ספל מים וקערה,
ובינתיים הביאו רק ספל מים בלי הקערה ,ואד"ש בינתיים חיכה לקערה ,כשזה
בושש לבוא לקח הספל ונטל (ולא כמו שכתוב "בבית חיינו" שנטל בתוך שקית
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נייר) בפינת הבימה ,כשהמים נשפכים על רצפת הבימה.
* הת' ענטריי שכתב לאד"ש שפתח בית חב"ד בחדרו שבישיבה עבור אכילה
ולינה ,קיבל מענה" :ת"ח על הבשו"ט וכן יבשר טוב כל הימים".
* מפי השמועה – ביום ד' או ה' שעבר בשעה  3:00לפנות בוקר התקשרה
הרבנית שתליט"א לר"י קרינסקי ושאלתהו באם עדיין רוקדים ב 770-והוא ענה
שלא יודע ,ובא ל 770-לראות ,ואכן רקדו.

יום ב' י"א טבת
* אמש בלילה שוב נמשכו הריקודים והתזמורת עד אור הבוקר.
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל .לקח עמו חבילות פני"ם נוספת וגדושה.
* חזר מהאוהל מאוחר יחסית בשעה  .8:10תפילות מנחה וערבית למטה בביהכ"נ.
אחר תפילת ערבית אמר שיחה במשך כשעה ,שיחה חריפה מאוד ,דיבר נגד לקיחת
משקה והזכיר את הגזירה את ההגבלה עד  4כוסיות משקה ועד גיל  40שנה,
ושיעשו  3פעמים בחינות עד יו"ד שבט בתור הכנות ליו"ד שבט.

יום ג' י"ב טבת
* ספסלי הישיבה ב 770-מלאים וגדושים מהתמימים שיושבים ולומדים לאור
הוראת אד"ש מאמש.
* תפילת מנחה היה בביהכ"נ למטה ,תפילת ערבית כרגיל בזאל למעלה.
* קידוש לבנה.

יום ד' י"ג טבת
* כל התפילות למעלה כרגיל.
* שמעתי היום סיפור מעניין :כידוע כבר מזמן אדמו"ר הריי"צ יוצאים התמימים
מידי ימי רביעי ומלמדים שעה לימודי יהדות לילדים הלומדים בפאבליק סקול
הנקרא שעה מיטוואך .בזמן אדמו"ר הריי"צ ,כשהיה מגיע הזמן לצאת ללמד,
הרבי שליט"א (לפני הנשיאות) היה נכנס לזאל ומכבה את החשמל כדי לזרז את
התמימים שילכו ללמד .פעם אחת נשאר שם בחור אחד (ר' שפרינגר) ,אד"ש
שאלו מדוע אינו הולך ,ענה לאד"ש שהוא מדבר רק עברית ואידיש ואינו יודע
אנגלית .אד"ש אמר לו :לחלק סוכריות אתה יכול...

יום ה' י"ד טבת
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
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יום ו' ט"ז טבת
בחוזרו מהספריה בזמן הדלקת הנרות חזר דרך הכניסה הראשית של הספריה
(כבר כמה שבועות שזה כך).

ש"ק פרשת ויחי ט"ז טבת
* כבר לפני שבת ידעו כמעט בבירור (ע"י המזכירות) שיהיה התוועדות.
ולמעשה אד"ש הודיע על התוועדות.
 – 1:30התוועדות.
אחר שיחה ראשונה סימן לילדים להגברת השירה.
בשיחה שניה דיבר על הניסיונות של אברהם אבינו ,שלאחר שעבר את הניסיון
התברר שמלכתחילה לא היה שום מציאות של ניסיון ,כך בענין הספרים זה היה
ניסיון וכעת התברר שלא היה שום מציאות ולכן שלא יעשו מזה שום מציאות
וענין לדבר על כך (על הפסק דין – כנראה) ,שלא יתעסקו בשטויות אלא שאת
הזמן של זה יעסקו בתורה בנגלה וחסידות ,הספרים נבראו בשבילך וכו' וכו',
ודיבר שבדורינו זה אחרי כל הניסיונות ,שיצאו מרוסיה וגם הספרים יצאו ולא
נשאר שום דבר אלא לעסוק בתורה כדי לקרב הגאולה.
מאמר .אח"ז שיחה רש"י ,זוהר ,רמב"ם .בסוף השיחה דיבר על "עד מתי"
שנמצאים  19מאות שנה בגלות וזה מספיק וכו' וכו' .לאחרי שיחה זו שרו
"עד מתי" ואד"ש עודד את השירה בידיו הק' .לאח"ז אמר שכדי לקרב את
הגאולה שיאמרו לחיים .אח"ז שיחה – ביאור ברש"י ,זוהר ורמב"ם .אח"ז שיחה
שבו הזכיר אודות עשה לך רב ,בתי חב"ד ,והבחינות שייבחנו בכ' טבת – יום
הסתלקות הרמב"ם ,ר"ח שבט ויו"ד שבט ,ולימוד תורה ברבים שאף מי שיש לו
אונס והוא בביתו ומכוון את השעה ולומד אותו ענין שלומדים ברבים זה נקרא
ג"כ לימוד ברבים.
שרו שיבנה ביהמ"ק ,אד"ש הניף את ידו לכל עבר כמה פעמים ועודד השירה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה .4:50
* אחר תפילת ערבית נכנס ר"ש מיידנציק לאד"ש (הריל"ג קרא לו) ושהה שם
כמה דקות.

יום א' י"ז טבת
* חלוקת דולרים .כשעבר רש"ז גורארי' שאלו אד"ש :האם היתה הצלחה בדינר
שערך (לטובת מבצע נש"ק)? הנ"ל ענה שכן .אד"ש :שיכתוב דו"ח ממה שנעשה.
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
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יום ד' כ' טבת – פטירת הרמב"ם
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל .חזר מאוחר יחסית בשעה  ,7:40ציפו שיהיה
שיחה או התוועדות ואף הכינו את הרמקול בזאל הקטן ,אך למעשה לא היה.
* אתמול יצאו מאד"ש כמה הוראות (דרך הריל"ג) והם:
א) שבעלי בתים לא צריכים להבחן ,אלא רק להודיע להרב מה הם למדו וכו'.
ב) שילדי צ"ה לא יפרסמו שהם עושים "בית חב"ד" כי זה לא יתקבל אצל
הרבה ,אלא שיפרסמו בית לתורה ותפלה וצדקה (כמובן שזה אמור לגבי אלו
שאבותיהם לא מאנ"ש – המעתיק).
ג) לא לשלוח תוצאות הבחינות וכו' בטלגרם או אקספרס אלא רגיל.
* מענה אד"ש לר' בנימין עקיבא מפ"ת שכתב שפתח בית חב"ד בראש העין
בשנה שעברה .וכתב שבעוונותיו הרבים לא קבלתי מענה… (אמצע חודש טבת
ה'תשמ"ז):
"כי היה פשוט בעיני שהיה נוכח בהתוועדות ושמע פא"פ ,באם לא נוכח ישאל
מהשומעים" .על מה שכתב בעוונותיו הרבים הקיף אד"ש המילים הנ"ל וכתב:
"אינם במציאות".
* הת' א.ד.מ .מיכאלשוילי כתב לאד"ש בין השאר שאת תוצאות הבחינות וכו'
יכניס הרב שלו למחרת וכו' ,אד"ש מתח קו מתחת למלים אלו וסימן כך√ :
* היום  770געש ורעש לרגל הבחינות ,כל החדרים בזאל למעלה כולל הזאל היו
תפוסים לבחינות והיה תור להיכנס לבחינה.

יום ו' כ"ב טבת
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל (היום יום שישי ולא היה תאריך מיוחד ,כנראה נסע
בגלל מה שמובא להלן) .בחוזרו מהאוהל נכנס ל 770-עם משקפיים.
* היום התקיים בבית המשפט "בירור" שנמשך שעה .לצד השני היו בעיקר שתי
טענות :א .שמכתב אדמו"ר הריי"צ למרכוס בכלל לא נשלח וכו' .ב .שלא היו
פנקסים שבו כותבים בתחילה תמצית המכתבים לאנשים .וכמובן שהעו"ד שלנו
דחו את הטענות על הסף .והשופט ביקש מהצד השני לתת לו תשובה מדוע
נזכרו כעת לטעון טענות אלו .בינתיים השופט עוד לא חתם על הוצאת הספרים
מבית המשפט ,ומקוים שבקרוב מאוד יביאו את הספרים ל.770-

ש"ק פרשת שמות כ"ג טבת
* התוועדות.
היו שתי שיחות ולאח"ז מאמר .בשיחה שלאחר המאמר – שאלות ברש"י ודיבר
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ג"כ על הרש"י של שבוע שעבר ששם מדובר על שטר אירוסין ונישואין וכו'
ועבר לדבר על הגלות שהקב"ה נשא את עם ישראל וכמו שבעל חייב בכבוד
אשתו וצריך לתת לה הכל כך הקב"ה צריך לתת לנו הכל וכו'.
אח"ז אמר שיקחו בקבוקי משקה וכו' ,וקישר את פרשת השבוע עם בתי חב"ד
שכתוב בפרשתינו "איש וביתו" שזה "בית חב"ד".
חלוקת משקה .חילק בין השאר לר' בנימין עקיבא עבור בית חב"ד ראש העין,
הנ"ל בגומרו להכריז אמר לו אד"ש שיזמין את כולם והכריז כנ"ל .ניגש ר'
שמואל בוטמן ואד"ש נתן לו בקבוק והכריז עבור כינוס הצאצאים ,ולאחרי
גומרו להכריז עשה אד"ש תנועת ביטול חזקה (ויובן להלן) .נתן לאחד המקורב
לחב"ד חבר עיריית יבנה והכריז שזה עבור סיום הרמב"ם ביו"ד שבט ביבנה,
אד"ש שוחח עמו אח"כ דקה ארוכה (כנראה שגם אמר לו שיחלק קצת כאן
כשעוד שבת).
אח"כ אמר שלא הזמינו אותי לכינוס הצאצאים ,והיות ואני גם מהצאצאים על
כן אתן בקבוק נוסף לכך ,וניגש שוב ר' שמואל בוטמן ואד"ש נתן לו בקבוק
נוסף .החל לנגן והריקותי לכם.
שיחה – ביאור בזוהר .לאח"ז שיחה – ביאור ברש"י ורמב"ם .הורה לנגן שיבנה
ביהמ"ק וסימן קצת בידו להגברת השירה .אח"ז אמר שיעשו את ההכנות לכ"ד
טבת שילמדו נגלה וחסידות של אדמוה"ז ויוסיפו בצדקה .והחל לנגן שוב
שיבנה .ההתוועדות הסתיימה בשעה .5:15
* תפילת מנחה הסתיימה בשעה  ,5:35וצאת השבת היה רק בשעה  5:52ואעפ"כ
הורה אד"ש להתחיל תפילת ערבית .בסיום התפילה ,לפני הבדלה (היה  8דקות
לפני הזמן של הבדלה) רמז אד"ש לנגן שיבנה ביהמ"ק ודפק בידו בחוזקה על
הסטנדר שלו ,וכל המחזה הזה נמשך כ 8-דקות ,כשמידי פעם אד"ש מסתכל לעבר
השעון .אחרי זה עשו הבדלה .אחר הבדלה חיכה מעט עד שיגמור הגבאי להכריז
(הוא הכריז על מלוה מלכה) ויצא מביהכ"נ כשמסמן בחוזקה להגברת השירה.

יום א' כ"ד טבת – הילולא דאדמוה"ז
* חלוקת דולרים .כשעבר ר"א שמטוב אד"ש נתן לו דולר נוסף עבור העסקנים.
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* אד"ש הורה היום לשלוח "בפקסימיליה" לכל קצוי תבל את השיחה שהגיה
היום אודות הכנות לכ"ד טבת (שדובר בש"פ שמות).

יום ה' כ"ח טבת
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* היום יצא לאור הנחה בלה"ק של התוועדות ש"פ שמות ש.ז ,.וכמובן שבתחילת
48

יומן בית חיינו 770 -

ההנחה מופיע השיחה המוגהת ושם הם הוסיפו כפי הגהת אד"ש ,את המילים
קה"ת תשמ"ז.

יום ש"ק פרשת וארא ר"ח שבט
התוועדות.
אחר שיחה ראשונה החלו לנגן ניגון מסויים ,לפתע ר' קוק מכפ"ח קם ממקומו
והחל לנגן ניגון אחר (שמשמעו הצבא של הרבי וכו') והרבי עודד כמה פעמים
את השירה.
אחר השאלות ברש"י וזוהר חילק בקבוקי משקה למטרות שונות ,אח"ז התחיל
לנגן והריקותי לכם וכו'.
שיחה אח"ז דיבר אודות בתי חב"ד שזה מרומז בהפטרה של שבת ר"ח שכתוב
...אי זה בית ...שזה בית חב"ד ,אבל זה בתנאי שיהיה מקום מנוחתי (כהמשך
הפסוק) שבא לשלול ענין מחלוקת ,שלא יקימו בתי חב"ד באופן שיהיה הסגת
גבול ושלילת פרנסתו של יהודי שני ,אלא צריך להתנהג עפ"י שו"ע ,ואני מכריז
ומודיע שבאותו השטורעם שעשיתי אודות בתי חב"ד כך באותו השטורעם שלא
יהיה שום מחלוקת והסגת גבול .וכן לאידך שיהודי בא לעיר להקים בתי חב"ד
אע"פ שיש כבר בית חב"ד צריך לעזור לו ולא לחשוש שמא יפגע בפרנסתי
(כנראה שהרבי דיבר גם על משהו מסויים שאירע ,שאמר שגירשו יהודי מהעיר
וכו') ,ושכל דבר צריך לשאול את הרב .ודיבר אודות עשה לך רב ,באמצע דיבר
על חודש אלול שקללו יהודים וכו' ומביאים הוכחה לשיטתם מהגר"א מוילנא,
והאמת שהגר"א מוילנא גם לא מסכים עמם וכו' וכו'.
שיחה – ביאור ברש"י ,זהר ורמב"ם .הורה לנגן שיבנה ,ההתוועדות הסתיימה
בשעה .4:50

יום א' ב' שבט
כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ב' ג' שבט
בעת בוא אד"ש מביתו בבוקר ,המתין בגעה"ת רצ"ה קסלמן והודיע לאד"ש
ממצבו החמור של אביו הרב שד"ב קסלמן שנפגע ל"ע בתאונת דרכים .אד"ש
ענה :מכיון שהוא גר בכפר חב"ד ,שזכות ארץ ישראל תעמוד לו ,רפואה שלימה,
ושיעשה מי שברך.
יותר מאוחר הכניסו פתק ושאלו האם להוסיף לו שם ,אד"ש השיב שלא( .מכיון
שיש לו את השם של אדמו"ר נ"ע).
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