
28 • יומן גאולת משיח

כסלו
א - כ"א

יום ד' בדר"ח כסלו

קריאת התורה כרגיל.

15:15 מנחה, התחיל מאד מאוחר )בעצמו(.

19:48 מעריב.

23:30 יצא לביתו.

יום ה' ב' כסלו

10:10 קריאת התורה.

10:40 נסע למקווה.

)הילד  צדקה  לתת  לילד  קרא  חזר,   17:35
הספיק  הילד  באצבעו(,  )סימן  בזאל(  עמד 
עוד להיכנס ורק אז חודוקוב שם לב שאד"ש 

נמצא.

בידו  וסימן  שיבנה  לביתו-שרו  נסע   18:40
להגביר.

יום ו' ג' כסלו

כרגיל, בליל שבת יצא לביתו ב20:45.

שבת קודש ד' כסלו

לא התוועד. 

16:00 מנחה )למעלה(.

20:30 מעריב.

יום א' ה' כסלו

10:15 הגיע.

לפני מנחה חילק הרבה צדקה, עמד שם אבא 
עם תינוק בן כמה ימים ואד"ש אמר לו "שנים 
שרו  בצאתו  לאבא,  וחייך  ושמחות",  ארוכות 

שיבנה ולא הגיב.

יום ב' ו' כסלו

קריאת התורה, בכניסתו עמד ילד קטן גרוזיני 
גוד  מהחדר  בצאתו  לרבי  ואמר  ישראלי   -
"האו  לו  אמרו  אד"ש  טוב(  )בוקר  מורנינג 
אר יו" )מה שלומך( הילד ענה בעברית ברוך 
בקריאת  צדקה,  לו  ונתן  חייך  אד"ש  השם. 
יקר  בכלי  )כנראה  במפרשים  הביט  התורה 
מצווה  הבר  ובעליית  האבן(  את  וישם  ד"ה 

)אחיו של הילד( הביט עליו כמה שניות. 
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15:40 מנחה, שרו שיבנה – כרגיל - לא הגיב.

23:45 יצא לביתו, הביט חזק מאד לזאל.

יום ג' ז' כסלו

10:10 הגיע.

שצרח  תינוק  שם  היה  למנחה  בצאתו 
לקח,  לא  מטבע  לו  לתת  רצה  וכשאד"ש 
אד"ש סיבב המטבע נגד פניו והתינוק הפסיק 
לבכות, אביו פתח את ידו, אחרי שאד"ש שם 

בעצמו סימן לו בשני אצבעותיו לשלום.

מעריב כרגיל.

23:55 יצא לביתו.

יום ד' ח' כסלו 

10:20 הגיע.

אד"ש  לפנ"כ  והוריו,  חתן  נכנסו   15:15
הוציא להת' השלוחים למרוקו דולר לכאו"א, 
בכניסתו סימן לא' לשלום, בחזרת הש"ץ עמד 
הנ"ל שמו"ע מול אד"ש, אד"ש נעמד במקומו 
עד שהנ"ל גמר שמו"ע - כלומר שיפסע את 
הג' צעדים אחורה - ומיד אח"כ ישב. בצאתו 
אמר לנוסעים 'פאר גזונטער הייט' נכנס לג"ע 
'פאר  השלוחים.  לת'  ברכה  ואמר  התחתון 

גזונטער הייט', הצלחה רבה וכו'.

17:50 נסע לביתו.

18:45 חזר מביתו, י.ק. פתח את הדלת אד"ש 
נענע לו בראשו לאות תודה, עמד שוטר לא 

רחוק ואד"ש הצדיע לו ביד שמאל.

הביט מאחוריו  בקדיש בתרא  18:48 מעריב, 
ירושלמי  )שנורר  קדיש  שאמר  אחד  על 
ומדייק  משיחה,  קץ  ויקרב  לצעוק  שטורח 

לגמור קדיש אחרי כולם(. 

יום ה' ט' כסלו

10:10 קריאת התורה, 

15:40 )לערך( מנחה.

מעריב, כרגיל אמר 2 הקדישים.

יום ו' י' כסלו 

אמר  יום,  של  לשיר  נכנס  הגיע,   10:05
עמדה  בצאתו  פא,פב,נה.  ופרקים  הקדישים 
לתינוק  נתן  נעצר,  אד"ש  תינוק.  עם  אשה 
מטבע וסימן לו לשים בקופה, אח"כ סימן לו 

ב2 אצבעותיו לשלום.

15:15 מנחה בזאל הקטן, )סידרו 2 המקומות( 
עמד במקומו של מנחה בשבת, אמר הקדישים, 

בצאתו התחיל שיבנה, וסימן בידו.

ז'ורנאל,  האלגימינער  ימין  ביד  יצא,   15:55
ולבחור  לילד  צדקה  וחילק  לשמאל  העבירו 
)קטן( אחרי בר-מצווה, העביר העיתון חזרה 
ויצא, במעריב אמר קדיש אחר מזמור  לימין 

שיר.

20:50 יצא לביתו, הביט כל הדרך )עד אחרי 
770( לֵביתו של הרבי הקודם.

שבת קודש י"א כסלו 

08:30 הגיע, כרגיל, סימן בידו לכתר.

13:30 התוועדות. 

גאולת  כסלו,  לי'  קשורה  השבת  א':  שיחה 
קדיש  ע"י  בשבת  קשור  האמצעי,  אדמו"ר 
הפרטית  הגאולה  חודש  שיר,  מזמור  שאחרי 

– לכללות –.

וציווה  הפסיק  ואד"ש  "הקאפילע"  התחילו 
ליפשיץ  עם  )דיבר  בשלום,  פדה  לנגן 
לשיחה  בהקשר  המשיך  אח"כ  מהפעילים(, 
א' והביא הוראה מחומש "ויאמר יעקב כאשר 
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שיצאו  המלאכים  זה",  אלוקים  מחנה  ראם 
במיוחד מארץ ישראל ללוות ובכלל לא להציל 
שלזה היו מספיקים מלאכי חו"ל עד שפעלו 
על לבן, וכך יהודי צריך להתנהג – "ניט מוירא 
לסכן  שלא  ובפרט  גויישקייט"  און  גויים  פון 
חיי אדם בשביל רצונו של הגוי, )באמצע אמר 
"ובפרט שעכשיו הולכים לקרוא ופרצת ימה 
לא  "מחניים"  למקום  שויקרא  עד  וקדמה"( 
סוסיו  על  אפי'  ולא  ביתו  ובני  עצמו  בשביל 
וחמוריו אלא שאנשי המקום ירגישו שפה היו 

שתי מחנות אלוקים.

ניגון  הפסיק  ואד"ש  לנגן  התחילו  ב':  שיחה 
המאמר, והחל לומר המאמר ד"ה פדה בשלום 
)מאדמו"ר האמצעי(, וכגון זה בירידת הנשמה 
בגוף עד חרון אף של מקום, בסוף עבר לניגון 

של שיחה.

צריך  זהר,  נקודים,  עקודים  רש"י  ג':  שיחה 
עקודים,   – המלאכים  שהביאו  למה  בנוסף 
המקלות-תוהו  ע"י  נקודים  וגם  טלואים 
וכו',  מנחה  ערבית  שחרית  וייש"ת,  ותיקון, 
צריך שלא יהיו טעויות ולא ללמוד מהסיפור 
ר'  )בלי  הירשל,  לייב  עם  אראנאויטש  של 

ואדוני אבנר( זה הרגש אבל צריך מוגה.

התחילו לנגן ואמר להתכונן לי"ט כסלו וכו'. 
שרו ויהי בישורון )י"ד כסלו( ולאחמ"כ אמר 

ביאור על הזוהר.

אמר להנוסעים לקחת משקה ובפרט חתנים 
שזהו"ע  והסביר  החתנים  ובירך  לאה"ק, 
לחתנים,  קודם  משקה  חילק  מחדש,  לידה 
למינסקי  אמר  החתונה,  מתי  לשמם,  שאל 
את  חתונה,  ַאחסידישע  און  אשטורעמדי   –
יהודא פרידמן שאל מתי – ענה ט' אדר אד"ש 
אד"ש  חב"ד,  בכפר  ענה  ולייבל  איפה  שאל 
אח"כ  נתן  ברק,  בני  ענה  ויהודא  שוב  שאל 
התכופף  אח"כ  העולם,  לכל  לנוסעים  חילק 

מענטליק   – מלמטה  העטוף  הבקבוק  והרים 
לא'  לחיים  חילק  לעצמו.  ומזג  מאחור,  יושב 
שביקש ואח"כ קרא למענטליק ונתן לו, אח"כ 
שרו ווי וואנט ואד"ש נענע בראשו, הפסיקו, 
אד"ש התחיל בעצמו, מחא כפיים מהר וחזק 

מאד.

עליו  זרקו  חבדני"ק(  )לא  חתן  עלה  במנחה 
אד"ש  מאחורה,  אח"כ  שסוכריות(  ברור  )לא 
)שלא  בזריקות  וצפה  בהגבהה  להביט   – קם 
נראו ספוגות באהבת ישראל( בצאתו התחיל 

שיבנה וסימן בידו ג"פ.

מעריב למעלה, הילדים התחילו שיבנה וסימן 
בידו להגביר.

יחד  הציציות   2 מנענע  לבנה,  קידוש 
)בקשרים(, לא את הבגד )יצא עם מעיל( עמד 
לכולם  מסמן  בחזרתו  ל770,  לכביש  בכניסה 

בראשו.

17:55 יצא, שרו שיבנה וסימן בידו.

יום א' י"ב כסלו

10:10 הגיע מביתו, בבואו עמדה קבוצה של 
נוסעים, אד"ש אמר להם 'פאר גזונטער הייט', 

שנת הצלחה ושמחת תורה.

מעטפות   2 הכניס  למקווה,  יצא   11:02
למזכירות ונתן בעצמו צדקה, יצא בלי מעיל 
ילדים   2 עמדו  המכונית  ליד  קר(,  די  )בחוץ 
ישראלים )וולף(, אד"ש נתן מטבעות לשניהם 
וסימן להם לשים בצדקה, הילדים עלו למעלה 

ואד"ש מביט עליהם. מהמכונית.

11:35 חזר מהמקווה.

13:40 נסע לאוהל.

17:31 חזר מהאוהל, מנחה.

18:00 מעריב.
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18:35 )לערך( יצא לביתו, שרו שיבנה וסימן 
בידו כמ"פ להגביר.

יום ב' י"ג כסלו

קריאת התורה כרגיל.

בכניסתו  הק',  לחדרו  חתן  נכנס  מנחה  לפני 
למנחה סימן בראשו לא' לשלום, בצאתו שרו 
"ויהי בישורון" – לא הגיב, מעריב כנ"ל – לא 

הגיב.

23:31 יצא לביתו, שרו "אשר ברא" סימן בידו 
סיבובים גדולים וחזקים למשך כל הדרך עד 
ליד המכונית  לרקוד  המכונית, אח"כ התחיל 

וסימן בידו.

)התוועדו ב770 עד 4:30 לפנות בוקר(.

יום ג' י"ד כסלו )יום חתונת כ"ק אד"ש(

10:20 הגיע מביתו, שרו ויהי בישורון, חילק 
צדקה ובסוף סימן בידו להגביר פעם א'.

בצאתו   15:20 וכו',  וולף  ילדי  נכנסו   15:15
גרשון  של  נכדו  של  שערותיו  גזר  למנחה 
ולא  שרו  כרגיל  צדקה,  חילק  גרליק,  מענדל 
חודקוב,  מאחורי  לא'  לשלום  סימן  הגיב, 

בצאתו שרו אשר ברא וסימן בידו להגביר.

אח"כ  בידו,  וסימן  שרו  מביתו,  חזר   18:45
וסימן  בישורון"  "ויהי  שרו  בצאתו  מעריב, 
)מתחת  דקות  כ20  רקדו  אח"כ  להגביר, 

למגנט( 

שנה  עיין  ))האגרופן(  עמד  יצא,   23:35
שעברה י"ג תשרי עם זושא( וסימן חזק בידו, 
אד"ש יצא במהירות וסימן בידו בחוזק כמ"פ 
ברא(  אשר  )שרו  הלאה  המשיך  ובמהירות 
רקדו ליד המכונית וסימן בידו. זרחי התוועד 

עד 3:20. 

יום ד' ט"ו כסלו

10:15 הגיע.

11:10 יצא למקווה, 11:40 חזר, נסע לאוהל.

17:20 חזר, במנחה די ריק.

17:40 מעריב.

18:15 יצא לביתו. שרו אשר ברא, סימן מיד 
ליד  רקדו  המכונית,  ליד  וכן  מהחדר  בצאתו 

המכונית, וסימן בידו מתוכה.

יום ה' ט"ז כסלו

קריאת התורה כרגיל.

לקבל  דיסקין  נכנס  )לפנ"כ  מנחה   15:20
סידור(.

18:55 מעריב.

23:31 יצא לביתו – מהר מאד וכמעט לא שמו 
לב )זושא פוזנער התוועד עד 5(.

יום ו' י"ז כסלו

וסימן  ליד הכניסה  10:15 הגיע, עמדו נשים 
בידו )הצדעה( לשלום.

ליל שבת 20:45 יצא לביתו. 

שבת קודש ח"י כסלו

8:40 )לערך( הגיע, מפטיר די בשקט.

13:30 התוועדות. 

מעלה  במוצאו,  כסלו  וי"ט  שבת  א':  שיחה 
שמיד בצאת השבת, חג החגים.

מהפעילים  לליפשיץ  סימן  השיחה  בסוף 
)קיבל על עצמו את מיהו יהודי( לומר לחיים, 

הרב ליווי ניגש, ואד"ש דיבר עימו.
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ומהמפטיר-ועלו  משבת  הוראה  ב':  שיחה 
פדה  שרו  לגאולה,  שמוכנים  וכו'  מושיעים 

בשלום ומחא כפיים חזק.

שיחה ג': מאמר ד"ה "וישלח" כעין שיחה.

זהר,  שלם',  יעקב  'ויבא  ד"ה  רש"י  שיחה ד': 
משיחת  אודות  שרה  חיי  מפר'  הענין  המשך 
)הערות  מהמדרש  ע"כ  ששאלו  יהושע 
שכתוב  ויצא(  לפר'  דמוריסטָאן  התמימים 
שנמשך, והסביר שלא }היתה{ משיכה קודם 
יעקב' שיצא  'ויסע  ד"ה  מ"ת. התי' על רש"י 
אחרי סוכות ששם הושלם כל מה שנחסר, בית 

סוכות בית רק רמז, אבל הוא תמיד בבית.

זה  על  ודיבר  המקווה  על  להכריז  ביקש 
שכשבא אף פעם לא נמצאים ופעם א' הגיע 
לשם א' מהם והמקום מסוכן, ואין צורך לגרום 
כמעט  שבועיים  )לפני  נפשות,  סכנת  לנשים 
ומספיק  אש(  למכבי  וקראו  אחת  טבעה שם 
רצו  לא  אבל  יותר  ואולי  קרה  אחת  שפעם 
לספר, והכניסו צעטל שעוד ג' שבועות יגמרו 
עד  שיגמרו  ביקש  )אד"ש  גמרו  לא  ולבסוף 
ערב סוכות, ובשבוע פ' לך לך כשאד"ש נסע 
כבר  אם  דבורקין  את  לשאול  ביקש  בחוזרו 
הגיע ערב סוכות, וכו'( אחרי שהכריזו הביט 
לאד"ש שאחרי  ואמר  ניגש  יוניק  על השעון, 
והראה  שעונו  על  שוב  הביט  אד"ש   ,17:00

בביטול )השעון הראה על 15:00(.

למלמד- משקה.  חילק  אח"כ  הזוהר,  ביאר 
ונתן לו מזונות )רק לחיים- בהקשר למקווה 
וכן  ובזהב(  )בכסף  כבד  יהודי  בקבוק(-  לא 
ונתן לו הבקבוק.  למכריז על המקווה לחיים 
ומחא  וואנט  ווי  הילדים  עם  התחיל  אח"כ 
כפיים, ההתוועדות נגמרה 17:15 לערך, שעה 

אחרי הדה"נ.

אחרי מנחה התחיל שיבנה )ס"ת משיח, עלה 
נכנס  למעלה,  מעריב  מיד  שלישי(  לתורה 

ויצא )מ-לחדרו(. אחרי מעריב קדיש, כעבור 
לכל  בידו  וסימן  שרו  לביתו,  יצא  דקות   15

אורך הדרך.

יום א' י"ט כסלו

10:10 הגיע, קדישים.

15:15 מנחה, קדיש דרבנן, בצאתו שרו ואני 
אבטח וסימן בידו.

18:45 מעריב, בצאתו שרו ואני אבטח, וסימן 
בידו.

21:30 התוועדות.

של  רבה  ישוב  שאר  ניגש  שהתיישב  לפני 
חיפה, לחץ את יד אד"ש, ואמר כמה מילים. 
חום  מבקבוק  לעצמו  ומזג  התיישב  אד"ש 
לכאו' כוס של ברכה, ואח"כ מענטליק הוסיף 

לו מהבקבוק הרגיל.

שיחה א': שלום עליכם, פותח וחותם בשלום, 
יישוב לומר  וכו'. בסיום השיחה סימן לשאר 
לא  אך  ששמע  בראשו  מסובב  הנ"ל  לחיים. 

אומר לחיים וכך כמה פעמים. 

בהמשך  החגים  חג  כסלו  י"ט  ב':  שיחה 
למקודם, הוראה מוישב יעקב לישב בשלווה 

"חכו כמעט רגע".

ישב  מולו  חזק  ליותר  בראשו  וסימן  שרו 
הכדורגלן )מי"ג תשרי בשנה שעברה(, אד"ש 
סימן לו ליותר חזק וההוא עמד ועשה בידיו, 
)אז און "ס'איז שוין פריילעך כדבעי"(. יאלעס 
בתוך  ושמו  קראו  אד"ש  פתק,  לאד"ש  נתן 

הסידור. 

שיחה ג': בהמשך למקודם, דיבר אודות המצב 
בארה"ק, ח"ו להחזיר שטחים.

בסוף השיחה ניגש שוב שאר יישוב ולחץ ידי 
אד"ש, הוא אמר כמה מילים ואד"ש חייך וענה 
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עם  ודיבר  חיפה  עיירת  ראש  ניגש  ולכן  לו, 
ואד"ש  חזק  שרו  שניהם,  הלכו  אח"כ  אד"ש, 

שוב סימן לכדורגלן.

בפתקים למגבית ולי"ט כסלו רשם אד"ש עם 
עטו של יאלעס את מסכת "סנהדרין" – כרגיל, 
והחל  בראשו  חזק  סימן  ושוב  שרו  בסוף 
בשיבנה,  בפרט  מאוד  מהר  כפיים  למחוא 
וואנט  "ווי  הילדים  עם  שוב  התחיל  אח"כ 
משיח נאו" ומחא כפיים חזק. וסימן לשרוק, 
לקח  ובסוף  דולרים,  חילק  מאד.  חזק  היה 
את  הכל  על  שם  המגבית  שקית  את  בעצמו 
הסידור ועלה לחדרו. בצאתו שרו וסימן בידו. 

יום ב' כ' כסלו

10:20 הגיע, קריאת התורה.

11:25 נסע למקווה, 12:00 חזר.

14:00 נסע לאוהל, 17:20 חזר, מנחה. 

כשנכנס אד"ש למקווה, עמד שם א' הפועלים 
ושאל את אד"ש אם היה אתמול בטלוויזיה )י"ט 
וכשיצא אד"ש שאל  כסלו( אד"ש אמר שכן, 
שכשאד"ש  אחרת,  גירסא  )יש  הפועל  זה  מי 
"זה  בהתפעלות  הפועלים  אחד  אמר  נכנס 
ואד"ש  בטלוויזיה?"  ראיתי  שאתמול  אתה 
חייך, ואח"כ ביקש אד"ש לברר אם פועל זה 

יהודי(.

17:45 מעריב.

18:05 יצא, מהר מאד ליד המכונית התחילו 
לשיר. 

יום ג' כ"א כסלו 

10:10 הגיע.

15:20 מנחה.


