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יום א' ו' כסלו ה'תשמ"ז
בחלוקת דולרים בירך את ר' אליעזר ננס באריכות ימים.

יום ד' ח' כסלו 
כמה  שאקי  אבנר  ח"כ  עם  שוחח  התחתון  ג"ע  פתח  ליד  מנחה,  תפילת  אחר 

דקות:
תוכן דיבורם )לערך(:

כ"ק אד"ש: הנאום שלך בר"ח כסלו פעל בעליונים ובתחתונים.
א. שאקי: ישנם המקלקלים במיהו יהודי.

כ"ק אד"ש: יהיה יתרון האור מן החושך אף שטיפין טיפין, וכפליים לתושיה.
א. שאקי: הנני נוסע לארץ היום.

משליחות  בחזרתו  לארץ  שנוסע  מי  גם  הרי  בגמרא,  שכתוב  כפי  אד"ש:  כ"ק 
מצוה גם אינו ניזוק.

אד"ש בירכו ואת משפחתו וכו'.

יום ה' ט' כסלו
לקריאת  מלנינגרד.  קוגן  יצחק  ר'  החסיד  לראשונה  ל-770  הגיע  הבוקר   *
התורה הזאל היה מלא מאנ"ש והתמימים שהגיעו לראותו )חשבו שיהיה איזה 

התייחסות בפומבי מצד אד"ש(, אחר התפילה התוועד קמעה וכו'.

בערב בחזרת אד"ש מהאוהל, נגש הריל"ג לר' יצחק קוגן והודיעו שאחר תפילת 
)כנראה  נכנסו  ערבית  תפילת  אחר  אד"ש.  לכ"ק  וזוגתו  הוא  ייכנסו  ערבית 
בצאתו   ,)9:00 עד   6:50 )משעה  דקות  ועשר  כשעתיים  שם  ושהו  לגעה"ת( 
מהקודש יצא בריקוד נלהב שסחף עמו את הקהל שנכח במקום, ויותר מאוחר 

התוועד עם המשפיעים והקהל בשמחה והתלהבות וכו'.

* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ו' י' כסלו
בבוסטון,  שיהיה  ל.  של  לחתונה  לנסוע  שרוצה  פתק  הכניס  גוראריה  ש"ז  ר' 

אד"ש ענה שבתנאי שהרופא יסכים, וכן שגם זוגתו תצטרף עמו.

ש"ק פרשת ויצא י"א כסלו
התוועדות. 

בשיחה הראשונה, בין השאר הדיבורים, אד"ש אמר שצריך להיות מעשה בפועל 
שאם לא כן, אזי הנוכחות בהתוועדות היא דמיון!!!

יומן בית חיינו - 770 שנת ה'תשמ"ז
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ישיבות  מרכז  של  דינר  עבור  משקה  בקבוק  עם  הרש"ג  נגש  המאמר  אחר 
ליובאוויטש.

בשאלות ברש"י דיבר בכאב לב על שלא תירצו את הקושיה ששאל בש"פ חייי 
שרה ויכלו להסתכל בספר "תורה שלמה" וכו' וכו'. וכן עורר שהשאלות ששואלים 

ברש"י בקובצי הערות התמימים שינסו גם כן לתרצם וכו'.

משקה  שיקחו  כסלו  י"ט  התוועדות  שעורכים  שאלו  אמר  התירוצים,  אחר 
)כנראה  קוגן  יצחק  ולר'  ונתן בקבוק משקה להרב ח.מ.א. חודקוב  מהמזכירות, 

עבור חתונת בתו(.

הורה לנגן ניגון אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, שיבנה. הזכיר ע"ד ההכנות לי"ט 
כסלו.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 4:35.

קידוש לבנה.

יום א' י"ב כסלו
* בחלוקת הדולרים:

אמר לר' ירמיהו ברנובר )שחזר לאחרונה מיפן(: האם הבאת ניצוצות מיפן.

לר' יצחק קוגן נתן שני דולרים נוספים עבור זוגתו ובתו איפה שהם נמצאים. 
לזוגתו אמר שתנאם בבית רבקה.

יצאו  שבניו  ברכה  וביקש מאד"ש  מסוריה  אחרונה  בשנה  אחד שהגיע  ליהודי 
במהרה משם, בירכו הרבי: ה' יגאל אותם בקרוב )מפי שמועה(.

לר' אברהם שמטוב אמר לו אד"ש שידאג לכך שבנו לא ישהה בחדר היולדת 
בעת הלידה )נולד לו היום נכד(, ]בענין הנ"ל ראה שיחת י"ט כסלו תשמ"ז[.

* כ"ק אד"ש היה היום באוהל. לפני נסיעתו לאוהל שאל את הריל"ג באם יש 
מישהו שנוסע לחתונה )בבוסטון(? וענה שכן, ואד"ש נתן לו שני שטרות של 5 

דולר, שהנוסע ימסור עבור רש"ז גורארי' וזוגתו.

יום ב' י"ג כסלו – "דידן נצח"
דשנה  המאורע  לזכר  חסידית  התוועדות  של  בסימן  נחוג  זה  יום  של  לילו   *
שעברה שבאותו היום הסכימו העו"ד של הצד השני )בנוגע לספרים( שהרבי 

לא ימסור עדות, אלא שהעו"ד ישאלו את אד"ש והוא יענה להם.

בבנין הספריה כשעתיים  היה  אד"ש  בשנה שעברה  זה  זכורני שבתאריך  ואכן 
עם העו"ד שלנו, ובין שאלותיהם היה: למה ולמי הוא מתכוון כשאומר "נשיא 
דורנו"? אד"ש ענה שהוא מתכוון על עצמו ]לא לפרסום[ ]= כיום לאחר שהו"ל 
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חוברת ה' טבת דידן נצח אכן זה מפורסם שם, אך בשעתו זה היה מפה לאוזן[. 
הרבה  ועוד  רבי"  "הפרידיקע  בשם  הקודם  הרבי  על  הרבי  של  ביטויים  והיו 

גילויים שהבטיחו לספר אחרי הניצחון.

ישנה כעת שמועה ממקור נאמן שהשופט הבטיח לתת את הפסק דין לפני סיום 
השנה של הגויים, זאת אומרת שעד חנוכה וייתכן שכבר ביום שני הבא יהיה 

הפסק דין – "דידן נצח".

]יש לציין שבשנה שעברה בהיות הרבי בבנין הספריה עם העו"ד, הרבי אמר 
לעו"ד שלנו במענה לשאלתם שהוא רוצה שהמשפט ייגמר עד חנוכה, והם לא 
הבינו אז את תשובת אד"ש כי על פי טבע המשפט נמשך שבועות אחדים, וכעת 

מתבהרת תשובת אד"ש שייגמר עד חנוכה תשמ"ז[.

ואיחלה  ליד הפתח  ישישה  * בבוקר, בעת צאתו לקריאת התורה עמדה אשה 
לאד"ש: תהיה בריא. אד"ש השיב לה: גם אתם. היא: אני מאמינה בך. אד"ש: 

באריכות ימים ושנים.

אד"ש,  עם  מדברת  שלאחרונה  מירושלים(  לידר  וחצי,  שנתיים  )בת  הילדה   *
הפעם היא שתקה. אד"ש פנה אליה ואמר: שתהיי בריאה. היא: רבי, בוא אתנו 

לירושלים. אד"ש: משיח נאו.

* אחר תפילת מנחה סימן אד"ש לשירה בחוזק מהרגיל, וראו שפתיו ממלמלות 
דידן נצח.

יום ג' י"ד כסלו – יום חתונת כ"ק אד"ש
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

* בערב התקיימה התוועדות חסידית – סעודת מצוה, דיברו בין השאר ר' יצחק 
דוד גרונר מאוסטרליה, ר' יצחק קוגן ועוד.

מסיפורי ר"י קוגן: הוא למד שחיטה לפי הוראת אד"ש אך היה זקוק ל"קבלה" 
על השחיטה, וחיפש יהודי שיש לו סמיכה לרבנות ולא מצא. בינתיים התקרב 
ערב יום הכיפורים והנה ניגש אליו יהודי מבוגר מאד ואמר לו שיש לו סמיכה 
טלפון  קיבל  הוא  העת  באותו  בדיוק  לשחיטה.  קבלה  לו  לתת  ויוכל  לרבנות 
תקח  עבורו:  מאד"ש  הוראה  קיבל  עתה  שזה  שהודיעו  א'  מבחור  ממוסקבה 

משרת השחיטה בידך.

יום ד' ט"ו כסלו
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

חוזרת  ראו את המכונית  לאוהל במכוניתו,  נסיעת הרבי  * שניות מספר אחר 
וניגש לאד"ש, והנ"ל חזר והביא  בנסיעה אחורית ל-770, וקראו מיד להריל"ג 
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את המשקפיים. יש לציין ששנה שעברה באותו תאריך בדיוק אירע אותו סיפור.

כחצי  שם  ושהו  ורעייתו  קוגן  יצחק  ר'  לאד"ש  נכנסו  ערבית  תפילת  לאחר   *
לשליחות   ₪ ו-50  סידורים  שני  תניא,  ספרי  שלושה  עם  יצאו  בצאתם  שעה, 
מצוה. אד"ש אמר להם שלא יתעכבו למחרת )הם נוסעים מחר( ושיהיו בזמן 

בשדה תעופה, שלא לסמוך על הניסים.

יום ה' ט"ז כסלו
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

* מיום ליום גוברת השמועה על הנצחון הקרוב לבוא – דידן נצח.

יום ו' י"ז כסלו
* בבוקר, בעת חלוקת מטבעות לצדקה לילדים, יהודי אחד נתן לאד"ש חבילה 
הילדה  עם  דיבר  וכן  החלוקה.  עת  כל  לידו  מתחת  נשאה  ואד"ש  גדולה  די 

הפעוטה כבזמן אחרון.

נתלו מודעות מטעם הבד"צ של השכונה שלרגל מלאות שנה מתחילת  היו   *
וכן  לאמירת תהלים,  בבוקר  כסלו  י"ט  ראשון  ביום  ב-770  המשפט שיתאספו 
שיאמרו ביום זה בכל מוסדות החינוך פרקי תהלים וכו' )ובתי הספר הסגורים 

ביום זה שיאמרו למחרתו(.

ש"ק פרשת וישלח ח"י כסלו
* התוועדות.

שיחה שניה – דיבר חזק על ענין "שליחות" וכו'. במאמר המוסגר דיבר אודות 
אחד שהיה אמור לעשות עבודה מסויימת ולא עושה אותה בגלל היצר הרע, וכל 
מקום שפרי עבודתו הגיע זה השפיע וכו' ]כנראה הכוונה לר' יואל כהן אודות 

ספר הערכים[.

אחר השאלות ברש"י חילק בקבוקי משקה, נתן לר' מאיר מארק עבור מסיבה 
והרחבת בית חב"ד אופקים. החל לנגן הריקותי לכם וסימן קמעה בידיו להגברת 

השירה. בסיום ההתוועדות הורה לנגן שיבנה וסימן בידיו.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:55. תפילת מנחה. בתפילת ערבית אמר קדיש.

* לקראת שבת יצא לאור קונטרס י"ט כסלו.

יום א׳ י"ט כסלו – חג החגים
ספר  כל  לאמירת  והתמימים  מאנ"ש  רב  קהל  התאספו  בבוקר   8:30 בשעה   *
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התהלים בציבור בהתאם להוראות הבד"צ של השכונה. לאחר מכן יצאו בריקוד 
שמח וסוער, והצפיה שיהיה "דידן נצח" נאו.

* אמר הקדישים בסוף תפילת שחרית. לאחרי זה חלוקת דולרים שנמשכה זמן רב. 

עבור  שזה  באומרו  נוסף  דולר  לו  נתן  ריבקין  זושא  ר'  כשעבר  החלוקה  בעת 
הפרסומים  על  כח  ישר  ואמר:  נוסף  דולר  נתן  ג'ייקובסון  לרג"ב  המסעדה. 

בעיתון ובמיוחד בזמן האחרון.

* התוועדות.

אחר שיחה הראשונה שוחח עם אד"ש הר"י פיקארסקי. נתן לאחד פרוסת עוגה.

שיחה שניה – דיבר שידאגו שבנוסף לשיר המעלות ששמים בבית היולדת שיהי' 
כן גם בבתי הרפואה ליולדות. והזכיר שאין לבעל להכנס לחדר היולדת בעת 
הלידה וכו'. אחר שיחה זו נגש הרב עלברג ושוחח זמן רב )ישנה שמועה, שהרבי 
הוא:  זה.  אודות  במכתב  תצאו  שאתם  אד"ש:  יהודי.  המיהו  אודות  עמו  דיבר 
חב"ד כבר עוסקים בזה. אד"ש: אז זה יהי' ענין חבד"י. הוא: זה גם לא יעזור. 
אד"ש: שיפרסם מכתב באלעגעמינער ז'שורנאל, ואני אשלח לעוד 200 מקומות. 
הוא: דיברתי עם שפירא אודות בחירת נשים לגוף הבוחר רבנים. אד"ש: הוא 
עם  לדבר  האם  הוא:  פרץ(  )כמו  משם  לצאת  יוכל  שלא  לצרות  עצמו  הכניס 
פרץ, אולי יעזור. אד"ש: אותו אחד לא יניח לו. אד"ש סימן קמעה בידיו הק' 

להגברת השירה.

מקום  בכל  חנוכיות  להציב  להרשות  צריכה  שהמדינה  דיבר   – שלישית  שיחה 
הירשפונג  הרב  ניגש  השיחה  בסיום  נח.  בני  מצות  ז'  בענין  והאריך  ומקום. 
ממונטריאול עם בנו ושוחח עם אד"ש קמעה, אמר לו אד"ש: שמעתי שאומרים 
על בנך שהוא בקי בש"ס וביותר בתוס'. הירשפונג: אני יודע שיש לו ראש טוב, 

אבל אין אדם מעיד על בנו.

אירע כמה פעמים בין השיחות שאד"ש נתן פרוסות עוגה לאישים שונים, והיו 
עוד כמה שדיברו עם אד"ש. יהודי אחד ניגש לאד"ש ביחד עם ר' שמעון לזרוב, 
שנתראה  בירכו  אד"ש  וכ"ק  לערך(,   80 בן  )הוא  ימים  לאריכות  ברכה  וביקש 

בעוד 10 שנים אצל משיח צדקנו, וכן בירכו ב"אסאך געלט" כמה פעמים.

בסיום ההתוועדות כשניגנו שיבנה בית המקדש אד"ש עשה בחוזק בשתי ידיו ומחא 
כפיו הק', החל לנגן ניעט ניעט והורה לשרוק וסימן בידו )ניגן פעמיים(.

לו אד"ש ששמע  ד. שיש לקחת את הדולר, אמר  דולרים. כשעבר מר  חלוקת 
היו  בצאתו  ובעתיד.  בעבר  פעולותיו  על  לו  ומודה  לחב"ד  וסיועו  עזרתו  על 
כאלו שנתנו לאד"ש מעטפות של המגבית ואד"ש הניחם בשקית. ההתוועדות 
הסתיימה בשעה 1:20 בלילה. )שרו חזק מאוד "דידן נצח" לאחר שהרבי הזכיר 

את המילים הללו בסיום השיחה וסימן להגברת השירה(.
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יום ב' כ' כסלו
* אחר קריאת התורה נגש יהודי מבוגר לאד"ש ובקש שוב )ראה המוזכר לעיל 
בעת התוועדות י"ט כסלו( ברכה לאריכות ימים. אד"ש: אמש בלילה שוחחנו 

ואמרתי לך להתראות בעוד 10 שנים.

* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ג' כ"א כסלו
* אחר תפילת מנחה נכנס לאד"ש בגעה"ת מר נח דיר מחברי מועצת עירית נ.י. 

ושהה שם כ- 25 דק'.

* יחידות בשעה 8:00, ולערך בשעה 9:45 נסע לביתו.

יום ד' כ"ב כסלו
פעם  היום  כך  על  מסוימת שכתב  על שאלה  היום מענה  יצא  מרק  מאיר  לר' 

נוספת. "כמדובר אמש בפרטיות" )הכוונה ליחידות דאתמול(.

יום ה' כ"ג כסלו
* בהגיע אד"ש מביתו בבוקר, שוחח עם יהודי א' ע"י המכונית זמן מה.

* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

יום ו' כ"ד כסלו
הק'  כפיו  למחוא  החל  הללו  הנרות  הניגון  סיום  לקראת   .3:15 בשעה  מנחה 

לעבר הילדים שעמדו מסביב. הלך לספריה לפני הדלקת הנרות למשך שעה.

ש"ק פר' וישב כ"ו כסלו
התוועדות.

בשיחה השניה דיבר בארוכה אודות "שליחות".

בשיחה השלישית דיבר אודות מעלת הנשים וכו' )השבת התקיימה "הפגישה" 
עבור הנשים( ואודות החנוכיות הגדולות המרכזיות שיכריזו שם שלא יוצאים 

שם ידי חובה אלא כל אחד צריך להדליק בביתו ג"כ וכו'.

ספק  שיש  בקבוקים  אליו  על שמכניסים  דיבר  השיחה  בסוף  ברש"י,  בשאלות 
כשרות עליהם ורוצים כאילו שעל ידי שאתן את הבקבוק שזה סימן שאני מסכים 
עם הכשרן, ובפרט בקבוק מארץ ישראל שיש חשש לתרומות ומעשרות וכו' וזה 
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לא לכל הדעות, שיהיה תמיד כמו עד היום שמכניסים בקבוק וודקה מסוג אחד. 
חילק  מהמזכירות.  שיקחו  הכניסו  שלא  ואלו  משקה,  בקבוקי  לקחת  ושיבואו 
בקבוקי משקה לכמה וכמה, כשהת' א. שמולביץ לקח, הוא הכריז בשקט, אד"ש 

הורה לו שיכריז בקול. נתן בקבוק להריל"ג והחל לנגן והריקותי לכם.

בסיום ההתוועדות הורה לשיר שיבנה ואת הניגון פדה בשלום וסימן חזק בידו 
הק'. התוועדות הסתיימה בשעה 5:00.

מנחה וערבית על מקומו בהתוועדות.

יום א' כ"ו כסלו
* אחר קריה"ת – חלוקת דולרים שנמשכה זמן רב מפאת ימי חנוכה. ר' זושא 
ריבקין בעוברו לקחת את הדולר שאל את אד"ש מה ימסור לאנ"ש בבית מנחם 
מתי אד"ש מגיע? אד"ש ענה לו: שע"י שיוסיפו באמירת פרק תהילים יקרבו את 

ביאת המשיח בחצי שעה.

דיבר עם מר יעקב אגם )אמן בינלאומי, בנה את החנוכיה במנהטן( כמה דקות. 
הנ"ל החזיק בידו דגם חנוכיה שבנה במנהטן. אד"ש שאלו אם זה בשבילו? וענה 
שזה לא, אך שנה הבאה יעשה יותר יפה ויתנו לרבי. הוא מסר לאד"ש את ספרו 
מתכונן  לא  ושידע שאני  אליו  ישלח  ספר  הוא  לו שכשיוציא  אמר  אד"ש   ,)?(
לשלם. הוא סיפר לאד"ש שתומך בהרבה מוסדות חב"ד בארץ. אד"ש: זה טבע 

אצל כולם כשנותנים אצבע נותנים כל היד.

* כ"ק אד"ש היה היום באוהל. )עפ"י שמועה – באוהל הורה לי. קרינסקי להודיע 
למקומות שבו מוצבות החנוכיות הגדולות שיעשו תמונות וישלחו לכאן(.

* ]סיפור ששמעתי כעת[ בי"ט כסלו ש.ז. התקיימה חתונה ברוסיה )מוסקבה?(, 
בתחילה היה אמור הרב מדליה )בנו של הרה"ג מדליה רבה של מוסקבה הי"ד( 
לסדר את הקידושין, אך ברגע אחרון לא יכל להגיע, ובאותו הזמן ר"ש עבער 
מנ.י. שהה ברוסיה אז שאלו את אד"ש באם לקחתו בתור מסדר קידושין, והרבי 
ענה שלא יסדר בלי הסכמתו )ז.א. שהרב מדליה הוא הבעה"ב שם(, לבסוף הרב 

הנ"ל עשהו שליח.

* ראיתי תמונה של האוהל ומצבת קברו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ברוסטוב ע"נ דון, 

המצבה הוא לא בדיוק מעל הקבר אלא בצד, מפחד השלטונות.

יום ג' כ"ח כסלו
בשעה 3:15 אד"ש ירד לתפילת מנחה ולכינוס ילדים. כל זמן משך אמירת הי"ב 
ולשיחה הלך לסטנדר  נשאר לעמוד על הסטנדר הקבוע.  והניגונים  הפסוקים 

השני.
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תשורה משמחת הנישואין של הרה“ת ר‘ יוסף וטובה יפה ברכה שיחיו רוזנברג

ידיו הק'  זו נטל  ג' מטבעות. אחר שיחה  ג' אמר שגם המבוגרים יקבלו  בשיחה 
לתפילת ערבית. אחר תרגום השיחה ניגשו לאד"ש שני ילדים ושתי ילדות, הם 
מסרו לאד"ש את דפי חתימות הילדים על הפ"נ לכ"ק אד"ש בקשר לביאת משיח 
וגם מסרו שתי שקיות שבהם כסף הפ"נ שנתנו הילדים. אד"ש  צדקנו במהרה, 
לקחם ברצינות מיוחדת והלך לכיוון הסטנדר הקבוע, ולרגע נמלך וחזר לסטנדר 
וחזר למקומו הקבוע, שם  וכו'.  ובירך  ואמר שיזכיר על הציון  השני למיקרופון 

אד"ש הכניסם וסדרם בשקית גדולה.

רב  בחוזק  הק'  בידו  עשה  ניעט  ניעט  בשיר  ניגונים.  ולאחריה  ערבית,  תפלת 
ומדריכות,  למדריכים  מטבעות  חבילת  חלוקת  הניגונים.  משאר  יותר  מאוד 
ולאחרי כן לטנקיסטים, לאחד שהוא רב בדרום אמריקה אד"ש נתן לו את ידו 
לשלום עליכם, ונתן לו מטבעות. ליהודי אחד נתן פעמיים ג' מטבעות. השיחה 

ותפילת ערבית הסתיימו בשעה 5:55.

יום ד' כ"ט כסלו
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל. חזר מהאוהל מאוחר יחסית מהרגיל.

* לפני תפילת מנחה חילק כסף לצדקה לילדים יותר מהרגיל, ממש לכל אחד 
לילדים.  וחילק  התכופף  למקומו  הגיעו  לפני  הבימה  על  בעומדו  וגם  ואחד, 
מכינוס  מאתמול  )שנשארה  הבימה  על  עמד  אד"ש  וערבית  מנחה  בתפילות 
הילדים(. בסוף תפילת ערבית הבחינו לפתע שאד"ש רוצה לומר שיחה וקירבו 
לאד"ש את הרמקול אך עשה תנועת ביטול, כך שנאלצו לסלק את המיקרופון, 
ובינתיים כולם נדחפו כי לא היה רמקול ומאידך אד"ש החל לומר שיחה, כעבור 

כמה דקות סידרו רמקול בקול חלש ב-770.

השיחה ארכה משעה 8:05 עד 8:35, הוראות אד"ש מהשיחה: שכל אחד יבקש 
ויתן לשני דמי חנוכה, ושכל בית יהיה בית חב"ד, ובפרט זוג צעיר שמתחתנים 
שהבית יהיה בית חב"ד, ולעשות תמונות מהחנוכיות ולסדר אלבום מהתמונות, 

ולעשות שטורעם בעניני חנוכה וכו'.

לארץ(  היום  )שנוסע  גופין  י.  לר'  אמר  אד"ש  געה"ת(  ליד  למעלה  )כנראה 
שימסור נקודות מהשיחה בארץ.

* ישנה שמועה שהרבי אמר לר"י קרינסקי בדרכו מהאוהל )או לאוהל( שיתן כל 
אחד שיפתח כעת בית חב"ד סכום של 1,000 דולר.

יום ה' ל' כסלו
3:15, חילק צדקה לכל ילד וילד. הבימה עדיין במקומה, אחר  * מנחה בשעה 
מנחה הרבי דיבר כ-7 דקות )היה רמקול ושמעו(, חזר על ההוראה לתת דמי 
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חנוכה וכו'. בדרכו לחדרו בירך נוסעים בצרפתית.

* נשאר בחדרו עד לתפילת ערבית שהתקיימה בשעה 5:15. התפילה 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'.

התגייסות  והיתה  למבצעים  מקומות  לחפש  התרוצצו  החבר'ה  שמיד  כמובן 
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 
הגדולות  וידיאו מהחנוכיות  גם  לעשות  שיכול,  ומי  תמונות  לעשות  השלוחים 

ולשולחם לכאן.

* השיחה של אד"ש לילדים שבו הזכיר שעל הילדים לדרוש דמי חנוכה מההורים.

לשלוח  בעולם  השלוחים  לכל  הודיע  קרינסקי  ר"י  כסלו,  כ"ח  שלישי  ביום   *
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.

זה אד"ש אמר לר"י קרינסקי שיתן לכל שליח שפותח בית חב"ד  ביום  וגם   *
השתתפות של 1000$.

הורה  ערבית  אחר  קצרה.  שיחה  היתה  מנחה  אחר   – כסלו  ל'  חמישי  ביום   *
לצאת למבצעים במקום להדחף לשמוע אותי.

יום ו' א' טבת
רפואה  ברכו:  אד"ש  אשתו.  עבור  ברכה  ביקש  וובר  ר"מ  לקרה"ת  ביציאתו   *

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 


