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רואים  הנ"ל.  כהן את המאמר  ר"י  לימד  ב-770  חסידים  בהתוועדות  בערב,   *
במוחש שהמאמר קשור לענין "הספרים" וד"ל.

יום ג' ר"ח ניסן
* יצא היום מכתב כללי מתאריך כ"ה אדר.

* בעת השקיעה אד"ש יצא לרגע ל"מים שלנו", לקח את הכוס ושטפו שלש פעמים 
ושפכו לתוך דלי. אחרי כן מילא את הכוס עד חציו ושפכו לתוך הכד ועשה כן שלש 

פעמים וחזר לחדרו תוך שמניף בידו להגברת השירה.

חדשה.  מהדורה  תניא  לאד"ש  הכניס  אשכול  ספרים  מהוצאת  וינפלד  ר"ש   *
הרבי הראה להריל"ג שחסר בספר זה משהו ומקוה שלא יהיה נזק ושיחליפו. 
)הריל"ג או הרבי?( ובנו הרי נמצא כאן )הכוונה שאפשר למסור לו – המעתיק(.

יום ד' ב' ניסן – יום הכתרת מו"ח אדמו"ר
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

* היום נפוצה שמועה שאמש התקיים כינוס שלוחים זוטא, ופרטיו אינם ידועים.

יום ה' ג' ניסן
* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.

* בצאתו לביתו ניגש הר' קריגר מירושלים ושוחח עם אד"ש כמה דקות על יד 
המכונית.

* בערב הועבר בשידור חי לכל קצוי תבל הוראותיהם ודבריהם של העומדים 
בראש ועד השלוחים, כדלהלן:

דברי סיכום על מהלך כנס השלוחים וההחלטות לפועל מפי הר' ישראל שמוטקין 
ור' בערל שמטוב שהועבר בשידור חי למחוזות אנ"ש והשלוחים ברחבי תבל היום

יום חמישי ג' ניסן ה'תשמ"ז
ר"י שמוטקין: הרבי אמר לר"א שמטוב עשרה ימים לפני ה' טבת באם ח"ו... 
 =( וועלט  די  אופשטורעמען  הרי  שלוחים  ומאתיים  המאה  הרי  בידו(,  )וביטל 

ירעישו את העולם(.

על הערעור, בית המשפט יתן 3 תאריכים:

1(. פעם ראשונה שהולכים להיפגש.

2(. שקו"ט לפני השופטים שיבדקו.

3(. שני הצדדים יאמרו דבריהם בדיבור כ-20 דקות כ"א.

ומחכים בימים אלו לתשובה.
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וכן הפוסח  )אח"כ חזר קצת מהשיחה( את הסיפור עם האשה שנתנה ספרים 
ובלשון העולם רוקדים על שתי חתונות, אין לפחד, שיהיו  על שני הסעיפים, 

בשמחה ובטוב לבב.

במוצש"ק, אד"ש אמר לקרינסקי שכ"א יתוועד על מקומו, וכן הוה.

היות והרבי נתן את זה לשלוחים ואמר "שסומך עליהם שהם יקבעו", ובאמת זה 
אחריות וזכות גדולה לנו, וזה מספר אחד בענין דאור וחיות נפשנו.

ביום ב' בלילה כשחזר מהאוהל אמר הרבי לקרינסקי שילמדו מאמרי הילולא, 
מצוי  אם  ושאל  עמלק,  גויים  ראשית  הראשון  מאמר  שילמדו  הוסיף  ואח"כ 
כמדומני  א"כ  הרבי  אמר  אז  להשיג,  ויש  הודפס  שכבר  ענה  וקרינסקי  לקהל, 

שמדובר שם על עמלק וחייך, ויה"ר שיכוונו נכון.

בהמשך לזה היה התכנסות השלוחים מאמריקה וקנדה ושם התוועדו, ואלו שלא 
הגיעו הוא מטעם תקלה בתחבורה, ולפועל היו 30 שלוחים, הרבי הורה שהיות 

והענין נמסר להם א"כ שימסרו להם כל הפרטים, שמות העו"ד וכל הפרטים.

שמותיהם: ואלו  זה,  בענין  בקביעות  שיתעסק  ועד  נבחרו  השלוחים   מכל 
מ. הערסאן, ש. לזרוב, ב. שמטוב, ש.ב. לויטין, י. ראסקין, י. שמוטקין.

שצריכים  ותמיד  להיות,  שנוכל  כמה  עד  נשאר  ואנחנו  מזמן  חזרו  כבר  כולם 
נתכנס כאן שוב.

לו הרבי שהרי  ד'?(, אמר  )יום  לאחר שהר"י קרינסקי הביא את הרבי הביתה 
האברכים הנ"ל נמצאים כאן ומסתמא יתוועדו.

נקודות מההתוועדות זו )של השלוחים( חזר ב. שמטוב:

שדובר בנוגע לפוסח על שני הסעיפים, שזה פגע בהרבה מאנ"ש, ועל זה צריך 
תיקון גדול. והסבירו חומרת הערעור. ורואים שהרבי מוטרד מאד ובשני דברים: 
רץ  הוא  פעם שעברה   .2 עמלק.  בשם  היום  עד  עליהם  לא השתמש  הרבי   .1

למשפט על כסף, אבל כעת שראה את ההפסד ובכ"ז רץ, הרי זה עמלק ממש.

ביחד באהלי  לסעוד  וישבו  ניסן,  לי"א  יגיעו  להציע שכל השלוחים  הננו  ולכן 
ומובן שעל מקום השלוחים שיגיעו  ניסן.  נזכה להתוועדות בי"א  ואולי  תורה, 
לכאן אסור שיחסר משהו מפעולותיהם, ולכן כ"א חייב שיהיה לו מחליף, ובזה 

הוא יהיה שותף עם כל אלו שמתכנסים כאן. נמסר לאד"ש הפרטי-כל.

הרבי אמר ליודל קרינסקי שהמשפט בכלל מתנהל ע"י אגוח"ח, ואתה הרי נציג 
של אגוח"ח וממילא השלוחים יתייעצו איתם, יוצא מכאן שהשלוחים הם חברים 

ובאי כוחם של אגוח"ח.

 10 של  מטבע  יתנו  יום  כל  וטף,  נשים  אנשים,   – "צדקה"  על  הוחלט  לפועל 
)סענט( כל מדינה לפי מקומה. "תפילה" – אמירת תהלים לימי השבוע נוסף על 
ימי החודש. "תורה" – לימוד המאמר ראשית גויים וכן המאמר הראשון של כ"ק 
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אד"ש, זה לאנ"ש. ובנוגע לבחורים שיאמרו כל יום מנין בחורים את כל התהלים 
ולאחרי זה יתנו צדקה.

בכל יום חמישי בשעה 10 יודיעו את מהלך המשפט, וכן יתאספו ללימוד יחד, 
וכן לעשות התוועדויות לחיזוק ההתקשרות היפך הפוסח על שני הסעיפים.

הרבי נוסע כל יום לאוהל.

בנוגע לעו"ד שלהם, שמו העלסטין, אע"פ שהתחרט מהערעור אין לו ברירה 
העו"ד  של  תיאור  ענדשאפי.  אבלי  בשם  נוסף  עו"ד  לקחו  כעת  לסיים,  וחייב 
הראשון שלהם, שהיה פעם משפט ושם הוא דיבר נגד השם ונגד משיחו, במילים 

שצריך לקרוע קריעה על זה, ואיתו יש להם עסק.

יהיה טלפון נוסף במוצש"ק בשעה 10 חזרה על הדברים שנאמרו כעת.

הר"י קרינסקי מסר בשם הרב חודקוב שאריק שרון עשה ספר על המשפט שלו 
בארה"ב, וכדאי שיעברו על זה וידעו מה הוא משמעותו של משפט.

פעם  שהיה  שמה  הידועה  הברכה  ולסיום  לכאן.  שיצלצל  שאלות  לו  שיש  מי 
נצח  וכפי שסיים הרבי שדידן  גויים עמלק שיהיה אחריתו עדי אובד,  ראשית 

במהרה בימינו במאמר מים רבים ה'תשי"ז.

ש"ק פרשת ויקרא ה' ניסן
התוועדות.

זזה ממקומה,  לא  ענין שקדושה  על  דיבר  ברש"י  את השאלות  לפני שהתחיל 
והביא את הסיפור שמובא במאמר "ראשית גויים" וכו', כשדיבר על זה היה קולו 
פעם  סימן  ואד"ש  נצח"  "דידן  ניגנו  השיחה  בסיום  בכה(.  )כמעט  בהתרגשות 

אחת אך בחוזקה.

בחדר  ס"ת  כתיבת  סיום  על  שהכריז  זירקינד  הסופר  משקה.  בקבוקי  חלוקת 
לנגן  התחיל  החלוקה  בגמר  "למעלה".  הכריז  אזי  איפה?  אד"ש:  שאלו  השני, 

והריקותי לכם.

בסוף הביאורים דיבר על עד מתי, ושלא צריך ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא 
וכו', ובסיום השיחה החלו לנגן עד מתי. הורה לש"ץ לנגן שיבנה. אחר זה דיבר 

על בתי חב"ד וההוראות הקודמות. ההתוועדות הסתיימה בשעה 4.40.

יום א' ו' ניסן
* חלוקת דולרים.

* כ"ק אד"ש היה היום באוהל.
* בתור החלטה טובה ולרגל המצב, החליטו התמימים ללמוד מהיום ועד י"א 
24 שעות ביממה.  ניסן את כל הספרים המוגהים של אד"ש במשמרות במשך 
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וכמו כן יש מנין מידי בוקר לאמירת כל ספר התהלים.

יום ב' ז' ניסן
בבוקר, אחר קריה"ת, הפריש חלה מהמצות, ונתן את המצות עבור אה"ק לידי 
ר' ישראל פרידמן שנוסע היום. אד"ש נתן לכל הנוכחים כולל זוגתו ובתו של 
ולפרידמן נתן גם חבילת שטרות שקלים  פרידמן, דולר ומכתב כללי האחרון. 
ואמר לו שיתנו לועד הרוחני של כפר חב"ד שהם יחלקו בכל הארץ על מנת 
וכו'.  נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  שיהיה  ובירך  לצדקה.  לתיתו 
כשנתן דולר לר' חיים ברוך הלברשטאם )שהסריט כל הזמן( אמר לו כעת אין 

עוד מישהו שיכול לצלמו ביחד איתו )עם ר' חיים ברוך(.

יום ד' ט' ניסן
ור"מ  וובר  הר"מ  כן  גם  נכנסו  התחתון  לג"ע  ונכנס  מנחה  מתפילת  בצאתו   *
שגלוב ומשפחתו. אד"ש נתן לר"מ וובר 3 מצות עבורו וחבילת שטרות שקלים 
בנות מאה שקל כל אחד עבור עניים או עבור ירושלים, ואמר לו שימסור ד"ש 

להרב וייס מהעדה החרדית ושיאריך ימים על ממלכתו כי רבים צריכים לו.

לר"מ שגלוב ומשפחתו )שנוסעים לאנגליה( נתן להם אד"ש מצות עבור לונדון 
ומנשסתר, וכן נתן לו מצות עבור ר' זלמן יפה, ואד"ש אמר לו למסור לו את 
ברכתו. ונתן דולר לכל אחד מהילדים ולו ולזוגתו. לבסוף נשארו בידי אד"ש שני 

דולרים, אד"ש נתן שוב לו ולזוגתו.

* היום בערב נכנס הספר לרבי, ביוצאו משם יצא עם חבילת מצות.

* היום נודע שאד"ש הגיה את המאמר של י"א ניסן שנת השמונים.

יום ה' י' ניסן
* בבוקר לפני תפילת שחרית סיימו ב-770 בזאל הקטן )חדר שני( את כתיבת 

הס"ת שיהודי אחד )לא מאנ"ש( תרמו ל-770.

לארון  חזרה  הס"ת  את  וכשהכניסו  הנ"ל,  תורה  בספר  קראו  התורה  בקריאת 
הקודש החלו לנגן שישו ושמחו, אד"ש מחא כפיו בחוזק רב ונשאר כך כמה דקות 
ומשפחתו  הס"ת  תורם  לג"ע התחתון  נכנסו  אח"ז  קודש.  הארון  סגירת  לאחר 

והרב העכט מקהילת שערי ציון, ושהו שם מספר דקות.

* לאחר קריאת התורה מיהרו החבר'ה הת' ל-38 טנקים )טנקים כמו של נחשון 
בשיירה  לנוע  החלו   10.45 ובשעה  קינגסטון,  רחוב  לאורך  חנו  הם  באה"ק(. 
המשטרה  ביותר,  הסואנים  ברחובותיה  עברו  מנהטן,  לעבר  וססגנונית  ארוכה 

חסמה את הכבישים עבורנו, ואחר כל התהלוכה התפזרו כל אחד למקומו.
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* כ"ק אד"ש היה היום באוהל. הרבי יצא בפתאומיות בשעה 2.00 בכדי לנסוע 
כי  אד"ש  את  לקח  קליין  בנימין  ור'  ומעלה.   3.00 בשעה  נוסע  כרגיל  לאוהל, 

קרינסקי לא הספיק להגיע.

* לפני חזרתו של אד"ש מהאוהל הגיעו לחנות קה"ת מספר מצומצם של כרכי 
האגרות קודש של הרבי וכל הקודם זוכה. כל באי 770 שחיכו לבואו של אד"ש 

מהאוהל רצו לבנין קה"ת להשיג את הספרים הנ"ל שיצאו לאור לראשונה.

* הגיעו היום הרבה שלוחים מכל רחבי תבל.

לחדרו  הכנסו  לפני  ערבית  תפילת  אחר  מהאוהל.  אד"ש  הגיע   8.10 בשעה   *
בברכה  השיב  אד"ש  אד"ש.  את  בירך  וינברג  ור"י  אנ"ש,  זקני  בגעה"ת  עמדו 

ארוכה והודיע לנו בהפתעה שיחלק דולרים לצדקה לכל אחד ואחת.

אחר הברכה אד"ש ניגש לשולחן בפרוזדור והחל לחלק )כמו בימי ראשון(, ודבר 
הבשורה התפרסם מיד והחלו לנהור אלפים, אנשים, נשים וטף. החלוקה החלה 

בשעה 8.45 והסתיימה בשעה 11.30.

בחלוקה שאל את ר' טוביה פלס האם זוגתו נמצאת כאן והשיב שלא, ונתן לו 
דולר נוסף עבור זוגתו. הביאו לאד"ש שני ספרי לקוטי שיחות כרך כה שהגיע 

זה עתה מבית הדפוס. 

בצאתו לנסוע לביתו, על יד הרכב עמד ר' לייבל ביסטריצקי, אד"ש שאלו מדוע 
ובירכו  דולר  לו  נתן  אד"ש  בעבודה,  שהיה  והשיב  הדולר,  את  לקחת  בא  לא 

בהצלחה רבה. 

לנגן  והחלו  והביאו עמם כלי תזמורת  בסוף החלוקה הגיעו האחים פיאמנטה 
מול חלוני המזכירות )כמו בעת דידן נצח( ובצאת אד"ש וגם אחרי צאתו רקדו 
בחוץ וכו'. והתוועדו כל הלילה ב-770, והיה תזמורת בפנים ב-770 עד השעה 

2.00 בלילה.

יום ו' י"א ניסן – יום הבהיר
* בבוקר החלו לכתוב את הספר תורה של השלוחים מכל רחבי תבל. כל שליח 

נותן 86 דולר השתתפות. תחילת הכתיבה היה בזאל למעלה.

לספריה  יצא  לא  הנרות.  הדלקת  בזמן  חזר  באוהל.  היום  היה  אד"ש  כ"ק   *
)כמנהגו כל ערב שבת(.

* לתפילת קבלת שבת הכינו בימה )כמו בתשרי( והיה שמח. אחר התפילה הלך 
לספריה.

היום להציע את הטענות שלהם  היו אמורים  – הצד השני  פי השמועה  * על 
מדוע הם דורשים ערעור.

)המשך היומן – עוד חזון למועד(


