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ב”ה.

פתח דבר

לקראת יום הבהיר י”ד כסלו –

הננו מו”ל בזה בפעם הראשונה כמה מיומני המשב”ק הרה”ח ר’ מאיר שי’ הַארליג מחודש 
אלול במחיצת כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו, דשנים: תשכ”ג, תשכ”ז, תש”ל, תשל”ב, אשר חלק 

מהם מתאימים לקביעות שנה זו.

יומניו של הרב הארליג מתייחדים, בין השאר, בכך שהם מתארים כמעט כל יום במשך שנות 
הנשיאות)!(.

יומניו זכו ליחס נדיר מכ”ק אדמו”ר, בהזדמנויות שונות. ומהם: באחת השנים, כשחלו הימים 
י”ג - י”ד - ט”ו אייר בימי חול, כ”ק אדמו”ר רצה לדעת מה הייתה הנהגתו הק’ בנסיעה לאוהל 
הַארליג,  ביי  פרעגן  “צו  ע”ה:  הריל”ג  מהמזכיר  וביקש  זו,  קביעות  שהייתה  הקודמת  בפעם 

ווייל מסתמא הָאט ער עס ביי אים פַארשריבן”.

בהוספות באו:

א( בתחלת הקובץ – תצלומי כתבי יד קודש כ”ק אדמו”ר הקשורים לימי חנוכה, המתפרסמים 
בזה לראשונה. תודתנו נתונה להרמ”ה שי’ על מסירת צילומי כתי”ק אלו ע”מ לזכות בהם את 

הרבים.

ב( בסוף הקובץ – כמה מכתבים שכתב הרב הַארליג שי’ אל להבחל”ח ידידו השליח במרוקו 
הרה”ח ר’ יהודה לייב ע”ה רַאסקין, בהם מתאר את המתרחש בחצרות קודשנו.

יותר פרטים בהמכתבים וההקלטות אשר שלח להשלוחים  יצויין אשר לפעמים רבות באו 
ברחבי תבל, מאשר רשם לעצמו. במכתביו והקלטותיו האריך יותר בתיאור לאלו אשר לא 

היו נוכחים בשעת מעשה.

מכתבים והקלטות אלו  זכו גם הם ליחס מיוחד מכ”ק אדמו”ר. בהזדמנות מסויימת, באחת 
הסעודות דחגה’’פ בדירת כ’’ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע, התבטא כ”ק אדמו”ר אודות ר’ מאיר: 

’’איך ווייס ַאז איר שיקט ַארויס די ַאלע נייעס ווָאס גייט פָאר דָא איבער גַאנץ וועלט”.

זעהן  זיך  נזכה  ביומנים של שנים שעברו, באשר  נצטרך להסתפק  יהי רצון שלא  והעיקר – 
מיטן רבי’ן דא למטה והוא יגאלנו, תיכף ומיד ממש!

מערכת “רבי-דרייב”
חג הגאולה יו”ד כסלו, ה’תש”פ
– עשרה חודשים בשנת שבעים שנה לנשיאות כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו –
ברוקלין, נ.י.



נת ותח ת”ח

וילכו מחיל אל חיל

והזמ”ג כנתינת

כח דחנוכה להוסיף

בנמ”צ ותו”א מיום ליום

“בזה הננו להזכירו”, מחק את האות וא”ו בתיבת “להזכירו”
“בברכת חנוכה שמח”, הוסיף “בכבוד ו]בברכת חנוכה שמח[”

)מוקטן מהגודל המקורי(

כתבי יד קודש
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תשכ”ג

רביעי, א כסלו )בדר”ח(ח
10, קריה”ת.   כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
בשעה כרגיל.  היו  ומעריב  מנחה   תפילות 

.11:45 הלך לביתו

חמישי, ב’ כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
קודם מנחה היה יפה ולו בחדרו הק’. מנחה 
עד  יחידות   8:30 בשעה  כרגיל.  ומעריב 

השעה 2 ואח”ז הלך לביתו.

ערש”ק, ג’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11:45. מנחה 
וקבלת שבת כרגיל. בשעה 9:15 הלך לביתו.

ש”פ תולדות, ד’ כסלו
התפילות   .9 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך   2:45 בשעה  כרגיל.  היו 
כרגיל.  ומעריב  מנחה   .3:45 בשעה  ל770 
בשעה 10 הלך לבקר את אמו. בשעה 11:30 

בערך הלך לביתו.

ראשון, ה’ כסלו
 .11:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
עד  יחידות   8:15 בשעה  כרגיל.  התפילות 

השעה 1 ואח”ז הלך לביתו.

שני, ו’ כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
לריל”ג  נתן  היום  במשך  כרגיל.  התפילות 
300$ לשים בחשבון הבנק של אמו. בשעה 

12 הלך לביתו.

שלישי, ז’ כסלו
בעת   .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
תפילת מנחה כ”ק אד”ש אמר לי לנטול את 
יחידות עד   8:15 ידי. ומעריב כרגיל. בשעה 

השעה 1:30 ואח”ז הלך לביתו.

רביעי, ח’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12. סדר היום 
היה כרגיל. בשעה 11:35 בערב הלך לביתו.

חמישי, ט’ כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
אל  נסע   12:30 בשעה  המקוה.  אל  הלך 
בערך.   4:40 בשעה  ל770  וחזר  האוהל 
תפילת מנחה ומעריב,  אמר קדיש בתפילת 

ערבית. הלך לבקר את אמו ומשם לביתו.

 בשעה 7 חזר ל770 ובשעה 12 הלך לביתו.

ערש”ק, י’ כסלו
אמרית   .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
סוף  עד  ונשאר  היום  של  שיר  אחרי  קדיש 
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התפילה. בעת תפילת מנחה אמר קדיש. 

קבלת שבת כרגיל. בשעה 9:30 הלך לביתו.

ש”פ ויצא, י”א כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10. התפילות 
וחזר  לביתו  הלך   2:45 בשעה  כרגיל.  היו 

ל770 בשעה 3:45. מנחה ומעריב כרגיל. 

לי “שלום עליכם”. הלך  ואמר  קידוש לבנה 
 10:30 בשעה  ל770.  וחזר  אמו  את  לבקר 

הלך לביתו.

ראשון, י”ב כסלו
מנחה   .12 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
עד  יחידות   8:10 בשעה  כרגיל.  ומעריב 

השעה 11:45. בשעה 12:20 הלך לביתו.

שני, י”ג כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

סדר היום כרגיל. 

בשעה 11:45 בערב נסע לביתו עם הרבנית.

שלישי, י”ד כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11:10. מנחה 
נסע  בערב   11:45 בשעה  כרגיל.  ומעריב 

לביתו עם הרכב של הרבנית.

רביעי, ט”ו כסלו
הלך   .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
האוהל  אל  נסע   1:30 בשעה  המקוה.  אל 
וחזר ל770 בשעה 4:45. בתפילת מנחה לפני 
החתן  אם  אד”ש  כ”ק  שאל  תחנון  אמירת 

נמצא. תפילת ערבית. 

 .7 בשעה  ל770  וחזר  אמו  את  לבקר  הלך 
בשעה 12:15 הלך לביתו.

חמישי, ט”ז כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
 11:45 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  תפילת 

הלך לביתו. 

בטלפון  חדקוב  הר’  עם  דיבר  אד”ש  כ”ק 
מביתו לעשרים דקות.

ערש”ק, י”ז כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11:30. במשך 
רמ”ל  וגם  הק’  בחדרו  מאה”ק  א’  היה  היום 
שבת  וקבלת  מנחה  תפילת  רודשטיין. 

כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ש”פ וישלח, ח”י כסלו
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
“האדרת  לנגן  צווה  שחרית  תפילת  בעת 

והאמונה”. 

סיום  ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
מכל  קטנתי  על  מאמר  וישלח,  תניא,  על 
 .3:40 בשעה  ההתוועדות  וסיים  החסדים 
]כנראה  החדש  בבימ”ד  מנחה  תפילת 
מתכוון ללמטה[. בעת תפילת ערבית אמר 

קדיש כמו בכל שנה. בשעה 11 הלך לביתו.

ראשון, י”ט כסלו
תפילת   .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
עלה   7:30 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה 
איפה  אותי  ושאל  הרבנית  לדירת  למעלה 
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הרש”ג. כ”ק אד”ש לא דיבר.

שיחות  ג’  התוועדות,   8:40 בשעה   
ענין  נפשי”,  “פדה בשלום  בענין  הראשונות 
בשעה   .2:15 בשעה  וסיים  חסידות  לימוד 

2:30 לפנות בוקר הלך לביתו.

שני, כ’ כסלו
 ,10:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת. מנחה ומעריב כרגיל. 

בשעה 8:15 יחידות, נכנסתי הערב עם הורי 
שיחיו ליחידות בקשר עם חתונתי הבעל”ט 
וסיים ליל יחידות בשעה 3:10. בשעה 3:30 

בבוקר הלך לביתו.

שלישי, כ”א כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11:45. תפילת 
מנחה וערבית כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

רביעי, כ”ב כסלו
תפילת   .1 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

מנחה ומעריב כרגיל עם הקהל. 

השעה  עד  הק’  בחדרו  א’  היה   10 בשעה 
10:30. בשעה 11:45 הלך לביתו.

חמישי, כ”ג כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

התפילות כרגיל. בשעה 10:20 הלך לביתו.
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ערש”ק, כ”ד כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:45. בשעה 

3:15 מנחה. 

הלך   10 ובשעה  שבת  קבלת   5:45 בשעה 

לביתו.

כסלו כ”ה  מבה”ח,   – וישב   ש”פ 
– א’ דחנוכה

כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 7:15. אמירת 
תהלים והתפילות כרגיל. 

כסלו  י”ט  בענין  שיחות  ג’  אמר  התוועדות, 
וחנוכה, מאמר, פ’ וישב ומקץ, כ”ד טבת – 
 .3:55 בשעה  ההתוועדות  וסיים  הק”ן  שנת 
הלך   6:15 בשעה  ומעריב.  מנחה  תפילת 

לבקר את אמו ומשם הלך לביתו.

ראשון, כ”ו כסלו – ב’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
כ”ק דיבר עם רש”ל שצריכים להתוועד כל 
מנחה   3:30 בשעה  חנוכה.  ימי  כל  במשך 

ונרות חנוכה.

 בשעה 6 תפילת ערבית. בשעה 11:35 הלך 
לביתו.

שני, כ”ז כסלו – ג’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
 11:45 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  תפילת 

הלך לביתו.

שלישי, כ”ח כסלו – ד’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
 11:30 בשעה  כרגיל.  וערבית  מנחה  תפילת 

הלך לביתו.

רביעי, כ”ט כסלו – ה’ דחנוכה
11, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
הלך אל המקוה.  נסע אל האוהל וחזר ל770 
בשעה 4:45. תפילת מנחה. הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 6:30. 

תפילת ערבית. בשעה 12 הלך לביתו.

חמישי, ל’ כסלו – ו’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

מנחה ומעריב כרגיל. 

בשעה 1:30 לפנות בוקר הלך לביתו.
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שני, א כסלו )בדר”ח(
רש”ל  .1:35 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש   כ”ק 
 היה אצל כ”ק אד”ש ואח”ז היה קריה”ת ליד
4:45 3:27 מנחה. בשעה   חדרו הק’. בשעה 

 .הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6:15 בערך

בשעה 6:45 תפילת ערבית. רמ”ל רודשטיין 
הלך  בערך   12:15 בשעה  הק’.  בחדרו  היה 

לביתו.

שלישי, ב’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2:10. לא יצא 
לביתו  הלך   4:45 בשעה  מנחה.  לתפילת 

וחזר ל770 בשעה 6:15.

 .7 השעה  עד  ערבית  תפילת   6:45 בשעה 
הלך   11:45 בשעה  הק’.  בחדרו  היה  רמל”ר 

לביתו.

רביעי, ג’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2:10. לא יצא 
לביתו  הלך   4:50 בשעה  מנחה.  לתפילת 

וחזר ל770 בשעה 6:15.

בחדרו  היה  רמל”ר  כרגיל.  ערבית  תפילת 
הק’. בשעה 12 הלך לביתו.

חמישי, ד’ כסלו
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

קריה”ת. בשעה 3:15 מנחה עד השעה 3:30. 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   4:50 בשעה 

 .6:15

 .7 השעה  עד  ערבית  תפילת   6:45 בשעה 
בחדרו  הישיבה  הנהלת  היה   7:30 בשעה 
 3 השעה  עד  יחידות  ליל   8:35 בשעה  הק’. 

לפנות בוקר. בשעה 3:30 הלך לביתו.

ערש”ק, ה’ כסלו
2:10. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
4 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 4:20 בערך. 

 9 תפילת מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 
הלך לביתו.

ש”פ ויצא, ו’ כסלו
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
התפילות היו כרגיל. בשעה 2:50 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 3:45. 

לבנה  קידוש  כרגיל.  וערבית  מנחה  תפילת 
הלך   6:35 בשעה  עליכם”.  “שלום  לי  ואמר 

לביתו.

ראשון, ז’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 2:15. לא יצא 
לביתו  הלך   4:50 בשעה  מנחה.  לתפילת 

וחזר ל770 בשעה 6:15.

תשכ”ז
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בחדרו  היה  רמל”ר  כרגיל.  ערבית  תפילת 
 .3 השעה  עד  יחידות   8:25 בשעה  הק’. 

בשעה 3:15 לפנות בוקר הלך לביתו.

שני, ח’ כסלו
11, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
הלך   4:50 בשעה  מנחה.  לתפילת  יצא  לא 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6:10. 

בשעה 6:45 תפילת ערבית עד השעה 6:55. 
הלך   12 בשעה  הק’.  בחדרו  היה  רמל”ר 

לביתו.

שלישי, ט’ כסלו
1:45. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
3:20 תפילת מנחה. בשעה 4:50 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 6:15. 

בשעה 6:45 תפילת ערבית עד השעה 6:55 
ואמר הקדישים. בשעה 12 הלך לביתו.

רביעי, י’ כסלו
אמר   ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הקדישים בתפילת שחרית אחרי “שיר של 
יום” ואילך. קודם תפילת מנחה אמר קדיש 
 3:30 השעה  עד  מנחה   3:15 בשעה  דרבנן. 
וחזר  לביתו  הלך   5 בשעה  הקדישים.  ואמר 

ל770 בשעה 6:20.

הלך   11:15 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

חמישי, י”א כסלו
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:25 מנחה עד השעה 3:40. 
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הלך   5 בשעה  הק’.  בחדרו  היה  מינדל  ר”נ 
לביתו וחזר ל770 בשעה 6:20. 

 8:25 בשעה  ערבית.  תפילת   6:47 בשעה 
יחידות עד השעה 4:45. בשעה 5:10 בבוקר 

הלך לביתו.

ערש”ק, י”ב כסלו
בשעה   .12 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
2:30 אחה”צ הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 

4:05 בערך.

 9 תפילת מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 
הלך לביתו.

ש”פ וישלח, י”ג כסלו
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

התפילות היו כרגיל. 

בשעה 1:30 התוועדות, דיבר ענינים: חיבור 
על  מיוסד  מאמר  כסלו,  וי”ט  כסלו  יו”ד 
ישמעאל,  בת  בשמת  רש”י  חתונה,  דרושי 
תשובה של חתן וסיים הפארבריינגן בשעה 
4:40. התפללו מנחה. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 5:30.

תפילת ערבית. בשעה 6:30 הלך לביתו.

ראשון, י”ד כסלו
1:30. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
3:20 נכנס לתפילת מנחה עם שתי סידורים 
ועמד במשך כל התפלה. בשעה 5 הלך הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6:15. 

עד  הק’  בחדרו  הרש”ג  היה   6:20 בשעה 
ערבית.  תפילת  היה  אח”ז   6:50 השעה 

בשעה 10:35 הלך לביתו.

שני, ט”ו כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9. בשעה 9:40 
 .10:15 בשעה  ל770  וחזר  המקוה  אל  הלך 

קריה”ת. 

בשעה 11 נסע אל האוהל וחזר ל770 בשעה 
בשעה  מנחה.  תפילת   4:52 בשעה   .4:40
5:15 תפילת ערבית. הר’ חדקוב היה בחדרו 
דברים  איזה  דיבר  אד”ש  כ”ק  ואח”ז  הק’ 

להר’ שמואל לו. בשעה 5:45 הלך לביתו.

שלישי, ט”ז כסלו
בשעה   .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
3:15 תפילת מנחה. בשעה 4:50 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 6:30.

בערך   11:30 בשעה  מעריב.   6:45 בשעה 
הלך לביתו.

רביעי, י”ז כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11:35. בשעה 
 4:10 בשעה   .3:30 השעה  עד  מנחה   3:20
5 הלך לביתו  רנ”מ היה בחדרו הק’. בשעה 

וחזר ל770 בשעה 6:15.

בשעה   .7 השעה  עד  מעריב   6:45 בשעה 
12:05 הלך לביתו.

חמישי, ח”י כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
לביתו  הלך   5 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה 

וחזר ל770 בשעה 6.
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 .7 השעה  עד  ערבית  תפילת   6:15 בשעה 
והיה  הרבנית  לדירת  למעלה  עלה   8 בשעה 

שם עד השעה 8:20.

דיבר  להפארבריינגן,  נכנס   8:30 בשעה 
ענינים: י”ט כסלו בכל שנה, ג’ התפלות בי”ט 
כסלו, ארץ ישראל, הקהל, מאמר, הדרן על 
ש”ס והקשר לסיום ספר התניא, נשי חב”ד, 
לימוד התורה, צווה לנגן כמה ניגונים ביניהם 
ופרצת, צווה להתוועד עד יום ראשון וסיים 
ההתוועדות בשעה 2:20. בשעה 2:45 לפנות 

בוקר הלך לביתו.

ערש”ק, י”ט כסלו
אמר   ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
המקוה.  אל  הלך  שש”י.  אחרי  הקדישים 

בשעה 3 הלך לביתו.

בשעה 4:15 קודם תפלת מנחה אמר קדיש 
הלך   9 בשעה  כרגיל.   שבת  קבלת  דרבנן. 

לביתו.

ש”פ וישב, כ’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 9:45. התפילת 

היו כרגיל. 

דיבר  קידוש.  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
י”ט כסלו תרע”ג, בשעה 1:45 אמר  ענינים: 
עד  כסלו  די”ט  להתוועדות  בהמשך  מאמר 
בכל  כסלו  י”ט  חג  של  ענינים   .2:50 השעה 
חלום  הדבר,  את  שמר  ואביו  רש”י  השנה, 
מנחה.  התפללו   .4:30 בשעה  וסיים  יוסף 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   4:50 בשעה 

.5:30

הלך   6:30 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

ראשון, כ”א כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10:20. בשעה 
3:15 מנחה. בשעה 5 הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 6:15. 

היה  רמל”ר  ערבית.  תפילת   6:45 בשעה 
עד  יחידות  ליל   8:30 בשעה  הק’.  בחדרו 
קריה”ת.   7 בשעה  בבוקר.   6:20 השעה 

בשעה 7:20 הלך לביתו.

שני, כ”ב כסלו
1:35. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
3:15 מנחה. בשעה 5 הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 6:15. 

 .7 השעה  עד  ערבית  תפילת   6:45 בשעה 
רמל”ר היה בחדרו הק’. כמה נכנסו ליחידות 
עד השעה 11:10. בשעה 12:35 הלך לביתו.

שלישי, כ”ג כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:15.  בשעה 
3:17 תפילת מנחה עד השעה 3:30. בשעה 

4:50 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6:15.

 .7 השעה  עד  ערבית  תפילת   6:45 בשעה 
בשעה 11:40 הלך לביתו.

רביעי, כ”ד כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:45. בשעה 
לנגן  וצווה  חנוכה  ונרות  מנחה  3:17 תפילת 
 4:55 בשעה   .3:40 השעה  עד  הללו  הנרות 
תפילת  אח”ז   6:45 ל770  וחזר  לביתו  הלך 

ערבית עד השעה 7.

בשעה 11 הלך לביתו.
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חמישי, כ”ה כסלו – א’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
בשעה  חנוכה.  ונרות  מנחה   3:15 בשעה 
3:45 היה רנ”מ בחדרו הק’ עד השעה 4:25. 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   4:45 בשעה 

.6:20

בשעה 6:45 תפילת ערבית עד השעה 7.

ערש”ק, כ”ו כסלו -  ב’ דחנוכה
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 3:05 תפילת מנחה עם בגדי 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   3:40 בשעה  שבת. 

בשעה 4:50. 

קבלת שבת כרגיל. בשעה 8:50 הלך לביתו.

 ש”פ מקץ - מבה”ח, כ”ז כסלו –

ג’ דחנוכה
אמירת   .8 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תהלים והתפילות היו כרגיל.

דיבר  קידוש:  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
ענינים: מאמר מיוסד על אדה”ז, חנוכה, י”ט 
כסלו, הקשר בין צדקה וחנוכה, רש”י ויקראו 
לפני אברך וגם רש”י שהם לא הכירהו ]יוסף[ 
וקישר זאת עם למה מביטים עליו וכו’ וסיים 

בשעה 3:50. התפללו תפילת מנחה. 

 6 בשעה  חנוכה.  ונרות  מעריב   5:15 בשעה 

הלך לביתו.

ראשון, כ”ח כסלו – ד’ דחנוכה
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
חנוכה.  ונרות  מנחה   3:15 בשעה  קריה”ת. 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   4:35 בשעה 

.6:10

 .7 השעה  עד  ערבית  תפילת   6:47 בשעה 
הלך   11:30 בשעה  הק’.  בחדרו  היה  רמל”ר 

לביתו.

שני, כ”ט כסלו – ה’ דחנוכה
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 10:50 הלך אל המקוה וחזר 

ל770 בשעה 11:30. 

ל770  וחזר  האוהל  אל  נסע   12:40 בשעה 
חנוכה.  ונרות  מנחה  תפילת   .4:55 בשעה 
בשעה 5:22 מעריב. בשעה 5:42 הלך לביתו.

שלישי, ל’ כסלו )אדר”ח( - ו’ דחנוכה

10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
בשעה 3:15 היה הר’ קאזארנאווסקי בחדרו 
הק’ ואח”ז הר’ אפרים וואלף ועוד א’. בשעה 
ונרות חנוכה. רנ”מ היה  3:45 תפילת מנחה 
בחדרו הק’. בשעה 5 הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 6:20.

 .7 השעה  עד  ערבית  תפילת   6:47 בשעה 
בשעה 11:20 הלך לביתו. 
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שלישי, ר”ח כסלו
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
למשך  הק’  בחדרו  היה  רבא”ג  קריה”ת. 
היה  חדקוב  הר’   .2:20 השעה  עד  ארוך  זמן 
יצא  לא  אד”ש  כ”ק  לבד.  אח”ז  הק’  בחדרו 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  לתפילת 

בשעה 6. 

מעריב כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

רביעי, ב’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10:40. בשעה 
כ”ק  ללוויה.  יצא   4:15 בשעה  מנחה.   3:15
הלך  רייטשיק.  לרש”ד  משהו  אמר  אד”ש 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6. 

עד  הק’  בחדרו  רבא”ג  היה   6:30 בשעה 
עוה”פ  רבא”ג  נכנס   9 בשעה   .6:50 השעה 

לחדרו הק’. בשעה 11:45 הלך לביתו.

חמישי, ג’ כסלו
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת. בשעה 1:15 היה א’ מאה”ק בחדרו 
הק’ עד השעה 3. תפילת מנחה כרגיל. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 5:55.

 ר”נ מינדל היה בחדרו הק’. תפילת ערבית 
השעה  עד  יחידות  היה   8:20 בשעה  כרגיל. 
ישיבת  ראש  היה  הערב  הנכנסים  בין   .2:40

הלך  בוקר  לפנות   3:15 בשעה  ברלין.  חיים 
כ”ק אד”ש לביתו.

ערש”ק, ד’ כסלו
הלך   .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
היה  רבא”ג   .4 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
הר  ונחלת  כפ”ח  בענין  ודיבר  הק’  בחדרו 
היה  שבת  וקבלת  מנחה  תפילת  חב”ד. 

כרגיל. בשעה 9 הלך לביתו.

ש”פ תולדות, ה’ כסלו
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
הק’  בחדרו  היה  אח”ז  כרגיל  היו  התפילות 

והלך לביתו בשעה 2:45 בערך. 

מנחה  תפילת  ל770.  חזר   4:15 בשעה 
וערבית כרגיל. בשעה 7:15 הלך לביתו.

ראשון, ו’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11:10. מנחה 

כרגיל. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6:15. 

היה   8:20 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לפנות   2 בשעה   .1:45 השעה  עד  יחידות 

בוקר הלך לביתו.

שני,  ז’ כסלו
 ,12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תש”ל
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הלך  כרגיל.  מנחה  הק’.  חדרו  ליד  קריה”ת 
לביתו וחזר ל770 בשעה 6.

תפילת ערבית כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

שלישי, ח’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:15. תפילת 
מנחה כרגיל. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 

.6:15

מעריב כרגיל. בשעה 11:50 הלך לביתו.

רביעי, ט’ כסלו
הלך   .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
אל המקוה וחזר ל770 בשעה 11:40. בשעה 
וחזר  שבת  בגדי  עם  האוהל  אל  נסע   1:15

ל770 בשעה 5:05. 

תפילת  תחנון.  אמר  לא  מנחה  תפילת  בעת 
בשעה  שנה.  בכל  כמו  קדיש  ואמר  ערבית 

6:10 הלך לביתו.

חמישי, י’ כסלו
קריה”ת   ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
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ואמר הקדישים. הלך אל המקוה. 

בשעה 12:50 נסע אל האוהל עם בגדי שבת 
וחזר ל770 בשעה 5:05. בעת תפילת מנחה 
תפילת  הק’.  בחדרו  היה  ואח”ז  קדיש  אמר 

ערבית. בשעה 6 הלך לביתו.

ערש”ק, י”א כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 11:10. ניסן? 
הק’.  בחדרו  היה  רבא”ג  הק’.  בחדרו  היה 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 4:05. 

הלך   9 בשעה  כרגיל.  שבת  וקבלת  מנחה 
לביתו.

ש”פ ויצא, י”ב כסלו
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
התפילות היו כרגיל. בשעה 2:45 הלך לביתו 
מנחה.   4 בשעה   .3:50 בשעה  ל770  וחזר 
תפילת ערבית ואח”ז קידוש לבנה. בשעה 7 

הלך לביתו.

ראשון,  י”ג כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:20. עבד על 
שיחת וישלח. לא יצא לתפילת מנחה. הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6:15.

יחידות.  קצת  היה  מעריב.   6:45 בשעה 
בשעה 12:20 הלך לביתו. 

שני, י”ד כסלו
10, קריה"ת   כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 
היה   3:30 בשעה  מנחה.  תפילת  כרגיל. 
 .4:30 השעה  עד  הק'  בחדרו  ישיבה  הראש 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6. 

מעריב כרגיל. בשעה 11:40 הלך לביתו.

שלישי, ט”ו כסלו
הלך   .10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

אל המקוה. 

ל770  וחזר  שבת  בגדי  עם  האוהל  אל  נסע 
אד”ש  כ”ק  מנחה.  תפילת   .5:05 בשעה 
בחדרו  כ”ץ  יענקל  ר’  עם  הטלפון  על  דיבר 
הק’. תפילת ערבית. בשעה 6:15 הלך לביתו 
ובדרך יציאתו כ”ק אד”ש שאל את ר’ מרדכי 
החתונה”  אל  הולך  לא  “למה  שוסטערמאן 

]חתונת בתו עם ר’ מני וואלף[.

רביעי, ט”ז כסלו
לא   .12:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
יצא לתפילת מנחה. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 6. 

הלך   11:45 בשעה  מעריב.   6:45 בשעה 
לביתו.

חמישי, י”ז כסלו
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
לביתו  הלך  מנחה.   3:15 בשעה  קריה”ת. 

וחזר ל770 בשעה 6.

מעריב כרגיל. בשעה 10:45 הלך לביתו.

ערש”ק, ח”י כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:20. בשעה 

3:30 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 4:05. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל וכן אמירת קדיש 
כמו בכל שנה. בשעה 9:10 הלך לביתו.
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ש”פ וישלח, י”ט כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10. התפילות 

היו כרגיל, צווה לנגן “הוא אלוקינו”. 

דיבר  קידוש.  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
י”ט  מתר”פ,  מא’  על  מיוסד  מאמר  ענינים: 
סיים  ועוד.  אגה”ת  ט,   – לב  רש”י  כסלו, 

בשעה 4. 

בעת תפילת מנחה אמר קדיש. בשעה 4:30 
הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 5:10. מעריב 
כרגיל. בשעה 6 הלך לביתו וחזר ל770 אח”ז. 

הרבנית.  לדירת  למעלה  עלה   8:15 בשעה 
ענינים:  דיבר  להתוועדות,  נכנס   9 בשעה 
מאמר  תמיד,  מס’  סיום  חינוך,  הגאולה,  חג 
1. דיבר על ענין חלוקת ש”ס ותניא.  בשעה 
 .2:40 בשעה  וסיים  ניגונים  כמה  לנגן  צווה 

בשעה 3 לפנות בוקר הלך לביתו.

ראשון, כ’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:45. מנחה 

כרגיל. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6:15.

בשעה 6:45 מעריב. בשעה 8:20 יחידות עד 
השעה 3:30. בשעה 4 הלך לביתו.

שני, כ”א כסלו
 ,12:40 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
קריה”ת ליד חדרו הק’. בשעה 3:15 מנחה. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 6. 

הלך   10:45 בשעה  מעריב.   6:45 בשעה 
לביתו.

שלישי, כ”ב כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:15. א’ היה 
בחדרו הק’. תפילת מנחה כרגיל. הלך לביתו 

וחזר ל770. 

בשעה 6:45 תפילת ערבית. עבד על שיחת 
מקץ. בשעה 11:45 הלך לביתו.

רביעי, כ”ג כסלו
1:15. בשעה  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

2:15 מנחה. הלך לביתו וחזר ל770. 

הלך   11:30 בשעה  מעריב.   6:45 בשעה 
לביתו.

חמישי, כ”ד כסלו
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
נרות  ואח”ז  מנחה   3:15 בשעה  קריה”ת. 
הלך   4:30 בשעה  שנה.  בכל  כמו  חנוכה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 5:45.

 11:15 בשעה  ערבית.  תפילת   6:45 בשעה 
הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ה כסלו – א’ דחנוכה
 ,10:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
 3:50 בשעה  מנחה.   3:15 בשעה  קריה”ת. 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 5:50.

קבלת שבת כרגיל.  בשעה 9 הלך לביתו.

מבה”ח  – כסלו  כ”ו  וישב,   ש”פ 
טבת – ב’ דחנוכה

אמירת   .8 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
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תהלים והתפילות היו כרגיל, צווה לנגן “הוא 
אלוקינו”. 

דיבר  קידוש.  עשה  התוועדות,   1:30 בשעה 
כסלו,  י”ט  מהתוועדות  המשך  ענינים: 
 .4:45 בשעה  וסיים  שליחות  חינוך,  מאמר, 
וחזר  לביתו  הלך   5 בשעה  מנחה.  תפילת 
ערבית  תפילת   .5:30 בשעה  בערך  ל770 
אודות  שיכריזו  חדקוב  להר’  צווה  אח”ז 
בשעה  בהשכונה.  שמתקיים  מלכה  המלוה 

6:30 הלך לביתו.

ראשון, כ”ז כסלו – ג’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
ליחידות  נכנסו  כמה  מנחה.   3:15 בשעה 
הר’  גרליק,  ג”מ  הר’  ביניהם:  הק’,  בחדרו 
העכט,  יהודה  יעקב  הר’  חפר,  שמואל 
משקה  להם  ונתן  וואלף,  אפרים  הר’ 
מההתוועדות די”ט כסלו. בשעה 4:35 הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 5:45. 

תפילת ערבית. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שני, כ”ח כסלו – ד’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
בשעה 3:15 מנחה, כ”ק אד”ש אמר שיהיה 

התוועדות. 

נכנס להתוועדות, אמר לחיים,   3:43 בשעה 
צווה לנגן “פדה בשלום”. מאמר כעין שיחה 
בהמשך לש”ק. אח”ז שלש שיחות בהמשך 
חנוכה,  בענין  דיבר  כסלו.  י”ט  להתוועדות 
הלך   4:47 בשעה   .4:45 בשעה  וסיים  רש”י 

לביתו וחזר ל770 בשעה 6.

הלך   11:15 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

שלישי, כ”ט כסלו – ה’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
היה א’ אצל כ”ק אד”ש בחדרו הק’. הלך אל 

המקוה וחזר ל770 בשעה 11:45. 

ל770  וחזר  שבת  בגדי  עם  האוהל  אל  הלך 
היה   5:35 בשעה  מנחה.  תפילת   .5 בשעה 

מעריב. בשעה 6:10 הלך לביתו.
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שלישי, ר”ח כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:25 בשעה 

בשעה 5:40. ר”נ מינדל היה בחדרו הק’. 

הלך   11:45 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

רביעי, ב’ כסלו
לא   .1:20 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
יצא לתפילת מנחה. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 5:40.

הלך   11:40 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

חמישי, ג’ כסלו
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת  קריה”ת. 

ל770 בשעה 5:40.

יחידות   8:20 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
בוקר  לפנות   2:30 בשעה   .2:15 השעה  עד 

הלך לביתו.

ערש”ק, ד’ כסלו
הלך   .1:45 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

לביתו וחזר ל770 בשעה 4:10. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 8:45 הלך 
לביתו.

ש”פ תולדות, ה’ כסלו
בערך.   10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
התפילות היו כרגיל. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 4.

 5:50 בשעה  כרגיל.  ומעריב  מנחה  תפילת 
 .7:25 השעה  עד  הק’  בחדרו  רבא”ג  היה 

בשעה 7:50 הלך לביתו.

ראשון, ו’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:45. בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:20

 .5:35

יחידות   8:20 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
 3:45 בשעה  בוקר.  לפנות   3:30 השעה  עד 

הלך לביתו.

שני, ז’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1, קריה”ת ליד 
לביתו  הלך  מנחה.   3:30 בשעה  הק’.  חדרו 
בחדרו  היה  רנ”מ   .5:40 בשעה  ל770  וחזר 

הק’. 

הלך   12:10 בשעה  כרגיל.  ערבית  תפילת 
לביתו.

שלישי, ח’ כסלו
הלך   .11:15 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

תשל”ג
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אל המקוה. בשעה 1:45 נסע אל האוהל עם 
בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 5:10 אח”ז היה 

מנחה. 

הלך   7 בשעה  ערבית.  תפילת   6 בשעה 
 11:45 בשעה   .8 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 

הלך לביתו.

רביעי, ט’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 3:30 
תפילת מנחה. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 

 .5:40

בשעה 6:45 תפילת ערבית, אמר קדיש כמו 
בכל שנה. בשעה 11:30 הלך לביתו.

חמישי, י’ כסלו
קריה”ת   .10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

ואמר הקדישים. הלך אל המקוה.

 בשעה 1:30 נסע אל האוהל עם בגדי שבת 
וחזר ל770 בשעה 5:25. אחרי תפילת מנחה 
כ”ק אד”ש דיבר עם ריל”ג ע”ד מפתח לחדרו 
הק’. בשעה 6:10 תפילת ערבית אח”ז שאל 

רד”ר “אם התלמידים לומדים”.

 .8 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   7 בשעה   
בשעה 11 הלך לביתו.

ערש”ק , י”א כסלו
הלך   .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

לביתו וחזר ל770 בשעה 4:10. 

בשעה  כרגיל.  שבת  וקבלת  מנחה  תפילת 
9:15 הלך לביתו.

ש”פ ויצא, י”ב כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 10. התפילות 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  כרגיל.  היו 

 .2:45

לבנה  קידוש  כרגיל.  וערבית  מנחה  תפילת 
הלך   6:35 בשעה  עליכם”.  “שלום  לי  ואמר 

לביתו.

ראשון, י”ג כסלו
יצא  לא   .2 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  לתפילת 

בשעה 5:30. 

 11:45 בשעה  ערבית.  תפילת   6:45 בשעה 
הלך לביתו.

שני, י”ד כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

הלך אל המקוה. 

נסע אל האוהל עם בגדי שבת   1:50 בשעה 
וחזר ל770 בשעה 5:15. תפילת מנחה אח”ז 

היה בחדרו הק’. יצא לתפילת ערבית. 

בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:20 בשעה 
7:20. בשעה 10:15 הלך לביתו.

שלישי, ט”ו כסלו
הלך   .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

אל המקוה. 

בשעה 3:10 נסע אל האוהל עם בגדי שבת, 
הגיע להאוהל בשעה 3:50 וחזר ל770 בשעה 

.5:40
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 תפילת מנחה אח”ז היה בחדרו הק’. בשעה 
6:35 תפילת ערבית. בשעה 7 הלך לביתו.

רביעי, ט”ז כסלו
לא   .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
יצא לתפילת מנחה. הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 5:35. 

תפילת ערבית. בשעה 11:30 הלך לביתו.

חמישי, י”ז כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
תפילת מנחה. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 

 .5:35

תפילת ערבית כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

ערש”ק, ח”י כסלו
הלך   .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

לביתו וחזר ל770 בשעה 4:05. 

מנחה וקבלת שבת כרגיל. בשעה 9:50 הלך 
לביתו.

ש”פ וישלח, י”ט כסלו
 .9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
שנה  בכל  כמו  קדיש  אמר  כרגיל,  התפילות 

וצווה לנגן “הוא אלוקינו”. 

י”ט  ענינים:  דיבר  התוועדות,   1:30 בשעה 
לג-טז,  רש”י  מאמר,  התורה,  לימוד  כסלו, 
וסיים  יהודי  מיהו  דוד,  בענין  לוי”צ  לקוטי 

בשעה 4:25. 

תפילת מנחה ואמר קדיש. הלך לביתו וחזר 
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הלך  ערבית.  תפילת   .5:20 בשעה  ל770 
לביתו וחזר ל770 בשעה 6:05.

ענינים:  דיבר  להתוועדות,  נכנס   9 בשעה 
י”ט כסלו ומוצאי שבת, סיום לימוד  גאולת 
התניא, צווה לנגן כמה ניגונים, הדרן על מס’ 
שבת ומס’ שביעית, מבצע בית מלא ספרים, 
בשעה  ההתוועדות  וסיים  התורה  לימוד 

2:55. בשעה 3:15 לפנות בוקר הלך לביתו.

ראשון, כ’ כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 12:40. בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:15

 .5:40

מעריב כרגיל. בשעה 8:20 יחידות עד השעה 
5 בבוקר. בשעה 5:15 הלך לביתו.

שני, כ”א כסלו
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 1:30, קריה”ת 
ליד חדרו הק’. ר’ אברהם סופר היה בחדרו 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.   3:35 בשעה  הק’. 

ל770 בשעה 5:35. 

היה  א’  ועוד  מגור  אדמו”ר  ערבית.  תפילת 
בחדרו הק’ עד השעה 11. בשעה 12:30 הלך 

לביתו.

שלישי, כ”ב כסלו
מנחה   .1 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

כרגיל. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 5:40.

 מעריב כרגיל. הר’ שלמה קונין היה בחדרו 
חדש  לבנין  מפתח  אד”ש  לכ”ק  ונתן  הק’ 
ודיברו ע”ד בניית מקוה. בשעה 11:50 הלך 

לביתו.

רביעי, כ”ג כסלו
מנחה   .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 

ומעריב היו כרגיל. צווה להדפיס משהו. 

 חמישי, כ”ד כסלו
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 

הלך אל המקוה. 

נסע אל האוהל עם בגדי שבת   1:45 בשעה 
הפעם  היא  זו   .5:20 בשעה  ל770  וחזר 
בערב  להאוהל  נסע  אד”ש  שכ”ק  ראשונה 

חנוכה. 

תפילת  כרגיל.  חנוכה  ונרות  מנחה  תפילת 
ערבית. בשעה 6:30 הלך לביתו.

ערש”ק, כ”ה כסלו – א’ דחנוכה
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
של  תורה  בספר  שיקראו  צווה  קריה”ת. 
משיח בימי חנוכה. עבד על מכ’ של חנוכה. 
וחזר  לביתו  הלך  מנחה.  תפילת   3 בשעה 

ל770 בשעה 5.

קבלת שבת כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

 ש”פ וישב – מבה”ח, כ”ו כסלו –

ב’ דחנוכה
כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 8:15. אמירת 

תהלים והתפילות היו כרגיל.

קידוש,  עשה  התוועדות.   1:30 בשעה   
דיבר ענינים: המשך מהתוועדות י”ט כסלו, 
לוי”צ,  לקוטי  טז-כ,  רש”י  מאמר,  חנוכה, 
תפילת   .4:30 בשעה  וסיים  יהודי  מיהו 

מנחה. הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 5:20.
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תפילת ערבית. בשעה 6 הלך לביתו. 

ראשון, כ”ז כסלו – ג’ דחנוכה
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד”ש  כ”ק 
והשיחה  באנגלית  מכתב  על  עבד  קריה”ת. 
 3:20 בשעה  חנוכה.  של  בענינו  שבת  של 
מנחה ונרות חנוכה. בשעה 4:40 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 5:45.

תפילת ערבית כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

שני, כ”ח כסלו – ד’ דחנוכה
10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
הלך  התלמידים.  עם  למטה  בביכנ”ס  מנחה 

לביתו וחזר ל770 בשעה 5. תפילת ערבית. 
בשעה 12:30 הלך לביתו.

שלישי, כ”ט כסלו – ה’ דחנוכה

10, קריה”ת.  כ”ק אד”ש הגיע ל770 בשעה 
הלך אל המקוה. 

נסע אל האוהל עם בגדי שבת   1:40 בשעה 
וחזר ל770 בשעה 5:10. תפילת מנחה ונרות 
 5:45 בשעה  הק’.  בחדרו  היה  אח”ז  חנוכה 
יצא לתפילת ערבית. כ”ק אד”ש דיבר עם ר’ 
וואלף  יהודה קעלער ואח”ז עם הר’ אפרים 
והר’ שמואל חפר. בשעה 6 הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:30.

עבד על מכ’ דחנוכה ובשעה 11 הלך לביתו.





יומן המשב"ק | כז     

כמה מכתבים שכתב הרב הארליג שי’ אל להבל”ח ידידו השליח 
במרוקו הרה”ח ר’ יהודה ליב ע”ה ראסקין, בהם מתאר את 

המתרחש בחצרות קודשנו.



כח | חודש כסלו עם הרבי



יומן המשב"ק | כט     



ל | חודש כסלו עם הרבי



יומן המשב"ק | לא     



לב | חודש כסלו עם הרבי



יומן המשב"ק | לג     



לד | חודש כסלו עם הרבי



יומן המשב"ק | לה     



לו | חודש כסלו עם הרבי



יומן המשב"ק | לז     





The Rebbe’s 
Perspective

What would the Rebbe 
say?

- Should I wear contact lenses?

- Should I travel abroad for 
seminary?

- Should I invest in the stock 
market?

- I can't afford my chabad house - I can't afford my chabad house 
mortgage, what now?

Ever
wondered,




