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ב"ה.

פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת' הרב שלום דובער שי' וב"ג
הכלה המהוללה מ' חי' מושקא תחי' .התודה והברכה לכל קרובי המשפחה ,ידידינו ומכירינו אשר הואילו לשמוח אתנו
יחדיו ולברך את הזוג יחיו ,ואותנו כולנו ,בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
לזכרון טוב ,כנהוג בשנים האחרונות – מיוסד על הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר שליט"א
והרבנית הצדקנית נ"ע – הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק ,בתשורה המוסגרת בזה.
תשורה זו כוללת –
 )1שער ראשון – כ"ח טבת:
כתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לכ"ח טבת – יום הולדת הרבנית חנה ע"ה ,וכן יומן מיוחד מיום זה במחיצת כ"ק
אדמו"ר שליט"א בשנת תשמ"ב ,שניהם מתפרסמים לראשונה.
 )2שער שני – אגרות קודש:
מכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר שליט"א להרה"ח ר' חיים שמואל מנחם מענדל ז"ל ליבעראוו ,זקנו של
– יבלח"ט – החתן שי' ,רובם מתפרסמים לראשונה.
 )3שער שלישי – הגהות:
צילומי הגהות בכתי"ק על שיחות שי"ל בקשר לכ"ד טבת תשכ"ג ,שנת המאה וחמישים להסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן
(השיחות נדפסו לאח"ז בלקו"ש ח"ג) ,מתפרסמים לראשונה.
 )4שער רביעי – יומנים מבית חיינו:
א) יומן חדשי אלול תשל"א – שבט תשל"ב בבית חיינו ,חלק שני מתוך יומן שנכתב בשעתו ע"י ר' ישראל שי' הלוי לוין,
ששהה אז ב 770-לשנת ה"קבוצה" (מי"א ניסן תשל"א עד אחרי חגה"פ תשל"ב .)1היומן מתפרסם כאן לראשונה.
(יצויין ,שעד עתה כמעט ולא נתפרסמו שום יומנים מפורטים מתקופה הנ"ל ,כך שיומן זה שופך אור חדש על תקופה
זו במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א).
ב) מכתבים מחצרות קדשנו ,שנכתבו (באידיש) ע"י א' התמימים בישיבת תו"ת המרכזית  ,770במשך השנים תשל"ז-
תשל"ט ,ומתפרסמים כאן לראשונה.
(יצויין ,ששנת תשל"ז – אשר חלק חשוב מהמכתבים מתעד אותה – היא השנה היחידה משנות תשי"א-תשנ"ב
שקביעותה כשנה זו).
היומנים ומכתבים הנ"ל נדפסו כלשונם ,למעט השמטת כמה פרטים אישיים וכן שינויי עריכה קלים כדי להקל על
הקורא .וזאת למודעי ,שמפני קוצר הזמן יתכן ונפלו בהם אי-אלו טעויות ,ושגיאות מי יבין.
__________
 )1חלק הראשון של היומן ,מי"א ניסן עד ט"ו אלול תשל"א ,נדפס בתשורה (ברמ"צ לוין ,טבת ה'תש"פ).
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*
בראש התשורה בא צילום התשורה מחתונת כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע ,וכן מכתבי ברכה שונים
מכ"ק אדמו"ר שליט"א למשפחות החתן והכלה.
*
יהי רצון שתיכף ומיד ממש נזכה לראות בעיני בשר את מלכנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,ויגאלנו ויוליכנו
קוממיות לארצנו הקדושה ,וישמיענו נפלאות מתורתו ,ו"מהרה גו' ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול
שמחה קול חתן וקול כלה" ,אמן כן יהי רצון .יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

משפחת ברוין

משפחת ליבעראוו
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התשורה שחולקה בחתונת כ"ק אדמו"ר שליט"א
באמצע סעודת החתונה של כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע ,בי”ד כסלו תרפ”ט ,שעה שהסיבו המסובים
ליד השולחנות הערוכים ,ציוה הרבי הריי”צ לאחד מתלמידי התמימים ,לחלק בשמו ,לכל אחד ואחד מהמסובים,
תשורה מיוחדת:
גיליון שנכפל לשלושה חלקים .מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום "תמונת הדרת-קודש .גוף כתב יד קדשו של
כ”ק אאזמו”ר .אדמו”ר אבינו הראשון .רבינו הגדול זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע" ,ומצדו השני ,כלפי חוץ ,נדפסו שלושה
צילומי קטעים קטנים ,האחד  -כתוב בלשון הקודש  -אף הוא בגוכי”ק של אדמו”ר הזקן .השניים האחרים נכתבו
ברוסית על-ידי אדם אחר.
לגיליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים :מצד ימין נדפס צילום מכתבו של הרבי הריי”צ  -הכתוב בכתב ידו של אחד
המזכירים וחתום בגוכי”ק של אדמו”ר הריי”צ  -בו הוא מודיע כי מכתב של אדמו”ר הזקן שראה לכבד בו "את כל
הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק  . .אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו
אנ”ש ,ד' עליהם יחיו ,וכל מחבבי תורה יחיו" .בצד השמאלי של הגיליון ,נדפסה פשר פתשגן הכתב  -אף זאת בצילום
כתב-ידו של אותו מזכיר  -בו מפרט הרבי את הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול את מכתבו הנ”ל.
בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה ,שלח הרבי הריי”צ 'תשורה' זו לכמה מחסידיו ,וכלשון הרבי באחד ממכתביו:
" . .אשר כ”ק מו”ח אדמו”ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ”ש בקשר עם חתונתי".
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לידידי מו' משה נ״י שאלתי ובקשתי לעורר רוח טהרה בלבו הטה[ור] להעביר על מדותיו כמארז״ל כל המעביר
על וכו' ולהיות מן הנעלבי[ם] ולבקש מחילה ברבים מהנגיד מו' מאיר נ״י קודם יה״כ הבע״ל [יום הכיפורים הבא
עלינו לטובה] ולעשות זאת למעני ולמען השלו]ם] כי אין שלו' יוצא מתוך מריבה ח״ו ובפרט ממחלוקת לש״ש
[לשם שמים] אשר רוב הצרות והתלאות הן ממחלוקת לש״ש הרחמן יצילנו ממנה ומגודל בטחוני שדברי אלה
המועטי[ם] יחזיקו המרובי[ם] ויהיו לרצון אמרי פי ולא ישליכם אחרי גיוו ח״ו קיצרתי ואומר שלו' שלו' מאדה״ש
[מאדון השלום] כנפש תדרשנו ד״ש [דורש שלומו] וטובתו מלונ״ח [מלב ונפש חפיצה] שניאור זלמן
תרגום הכיתוב בתמונה השמאלית למטה  -בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן:

להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק[הלת] ווילנא
שלוש השורות הנוספות ,בשפה הרוסית ,נכתבו על-ידי אחר:

לאדון יהודי משה מורדוכוביץ [בן מרדכי] מייזליש בווילנא
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הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לשידוך הורי החתן שיחיו
יום ד' לסדר "מה' יצא הדבר" ,כ"ב חשון* תשמ"ט

בטח החליטו שניהם לייסד ביתם
על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יום
ויהא השידוך בשעה טובה ומוצלחת
אזכיר על הציון

*

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לחתונת הורי החתן שיחיו

__________
*) הוא גם יום בוא החתן והכלה שיחיו בקשרי שידוכין למז"ט בשנה זו.
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לחתונת זקיניו של (יבלח"ט) החתן שי'

יש לציין שחתונתם התקיימה למחרת ש"ק יום הבהיר י"ד כסלו תשי"ד ,יובל העשרים וחמש לחתונת כ"ק אדמו"ר
שליט"א.
בהתוועדות המיוחדת והמפורסמת שהתקיימה בש"ק ,גילה כ"ק אדמו"ר שליט"א כו"כ מנהגי חתונה שיש לנהוג בהם,
ביניהם אשר בעת החופה יש לנגן את ניגון אדה"ז (בן הד' בבות)[ .עד אז ,במדינות אירופה עכ"פ ,היו מנגנים אז ניגונים
חסידיים אחרים].
הוראה זו נמסרה בטלפון לאחר השבת למשפחת הכלה בצרפת ,אשר כמובן עשו כן בעת החופה; ומאז נקבעה הנהגה זו
אצל אנ"ש בכל מקומות מושבותיהם למנהג הקבוע עד היום הזה.
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לחתונת זקיני הכלה שיחיו
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
ללידת אם הכלה תחי'

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
ליום הבת-מצוה של אם הכלה תחי'
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שער ראשון

כ"ח טבת
יום הולדת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה

כ“ח טבת ה‘תשפ“א

יום הולדת של אמי מורתי
צילום כתי"ק מהגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א לשיחות ש"פ וארא ,כ"ח טבת ה'תשנ"ב

 . .ושלימותו ביום השבת שחל (בשנה זו) ביום כ"ח טבת* ,שמורה על ה"כח" (תוקף וחוזק) ד"טבת".
*) להעיר ,שכ"ח טבת הוא יום הולדת של אמי מורתי ע"ה ,ששמה חנה ,כשם ע"ש כו' ועד ע"ש אמו של שמואל,
שסיום וחותם תפלתה "ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו" (ש"א ב ,יו"ד).

כ"ק אדמו"ר שליט"א כתב את תאריך ה"פתח דבר" לשיחה זו:
ר"ח שבט
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יומן ש"ק פ' וארא ,כ"ח טבת ה'תשמ"ב*

ש"ק פר' וארא.
היות והשבת (וכן בשבת שעברה פר' שמות) הי' שלג ,ע"כ אד"ש הולך לספרי' (לייברערי) וכן בער"ש (להדלקת נרות).
ש"ק בבוקר הגיע אד"ש ל 770-בשעה  ,7:00וב 8:35ירד לתהלים .עמד בכל אמירת תהלים (שלא כרגיל [?]) .לתפילת
שחרית ירד ב .10:35בקרה"ת עיין בהערות וכן ברש"י ובפרקי אבות – לרגע .בתפילת מוסף הורה לנגן הוא אלקינו (כבר
כשהתחילו שמע ישראל) וכן כשהש"ץ ניגן הורה לקהל לנגן .לאחרי קדושה התיישב (שלא כרגיל) ,קם למודים ונשאר
לעמוד עד אחרי סיום התפילה.
התועדות ב .4:50 – 1:30שרו כי אנו עמך ,מחא כפים חזק .התחיל ווי וואנט במחיאות כפים ואח"כ באמצע שוב מחא
כפיים .בסיום ההתועדות התחיל לנגן ניגון ההקפות של אביו (המשך השתתפות לסיום ס"ת [?]) .אמצע ההתועדות הרים
חבילה קטנה (אריזה) של תאנים לעבר הסופר זירקינד – שיבוא לקחת ,הנ"ל הגיע ,וכן הורה שהרש"ג יבוא .אד"ש נתן
להם את התאנים שיקח כעת ויחלקו חלק כעת וחלק ישאר לסיום הס"ת ביום א' ,וכן מזג להם אד"ש מכוסו יין שיאמרו
לחיים .וכן אמר שיכריזו בנוגע לס"ת ,בסיום ההתועדות לאחרי שהכריז כ"ץ חייך והפנה את כוסו לצידו ,ומיד הגיע פ.כ.
שהכריז ,ואד"ש מזג לו מכוסו שיאמר לחיים .מקודם לכן (אמר שיכריזו בנוגע למלוה מלכה של צא"ח) והגיע דוד ראסקין,
אד"ש נתן לו לומר לחיים ,וכן קרא ללייבל ביסטריצקי לומר לחיים.
בהתועדות דיבר אד"ש שבשבת מברכים זהו השפעה לכל החודש ,ומיד זה מזכיר את "העשירי שבחודש" שהוא יום
ההילולא של נשיא דורנו אדמו"ר הריי"צ ,והשנה ר"ח חל ביום שני ,א"כ ישנה המעלה שאפשר להיות הכנת האדם –
אתעדל"ת ביום ראשון ,משא"כ כשחל ר"ח ביום ראשון אין הכנת האדם רק מצד מלמעלה ,כי בשבת ממשיכים מיד
הענינים של כל מלאכתך עשוי' .ואח"כ דיבר שצריכים ללמוד מבעל ההילולא מדרכיו בנוגע להפצת המעיינות וכן לחזק
את המנהגים שתיקן בנוגע לשבת מברכים להתועדות וכו' .וכמובן שהוא לא חשב שיתועדו מאוחר ואח"כ רק יתפללו וכו'
וכו' .וכן דובר שתמים וחסיד צ"ל ניכר עליו שהוא תמים כשהולך ברחוב – הנה הולך אברהם אבינו וכיו"ב ,שענין אברהם
הוא מדת החסד וכן הוא תיקן את מידותיו חסד וכו' .ולא די בכך שמתפלל נוסח אדמוה"ז ,לומד בתו"ת ,שמניח ר"ת,
ההוראה הנלמדת מפר' השבוע שג"כ אם מגיעים לאדם שצריכים להתנהג עמו באופן של תנין ,בכ"ז האדם עצמו צריך
להרגיש עצמו למטה.
הזכיר** בנוגע ליומן תשמ"א בנוגע לכך שכתבו שם שהוא אמר ג"כ הפטרת השמים כסאי ומתחילים להתפלפל בזה
לדין זה אומר שכך הי' וזה אומר שכך הי' ,כוונתם אמנם רצוי' אבל לא צריכים הרבה להתפלפל בדבר פשוט .בדידי הוה
עובדא שלא היו דברים מעולם ולא אמרתי אז הפטרת השמים כסאי .ואד"ש הוסיף עוד פרט בנוגע לס"ת ,שיש פלפול
שלם בנוגע ללב בי"ד מתנה עליהם כשהס"ת של יחיד ,אבל כאן ועפ"י רוב הס"ת הוא של ציבור ,ואז אין הרבה פלפולים
בנוגע לתנאי בי"ד ,כי היות וזה של ציבור הרי מספיק התנאי בי"ד הראשון – וע"ד כמו בקרבנות – שזה יהי' שלו ,ונחשב
שהוא כתבה – זה שעולה לתורה ללמדה.
אחרי ההתועדות התפללו מנחה .אד"ש התיישב לומר (קרבנות) ואשרי ובא לציון (שלא כרגיל לאחר התוועדות).
בחזרת הש"ץ התיישב ג"כ .לאחרי תפילת מנחה התחיל לנגן ווי וואנט והורה בדרכו להגברת השירה.
למעריב יצא ב .5:45נסע לביתו לערך ב ,6:40שרו ווי וואנט והורה להגברת השירה.
__________
* ) היומן נכתב בשעתו ע"י הר' אהרן שי' קורנט .מתפרסם בזה לראשונה מארכיון המכון להפצת תורתו של משיח.
** ) קטע זה ושלאחריו התפרסם מכבר ,ונכלל ג"כ כאן לשלימות הענין.
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(בהתועדות דש"ק פ' וארא סיפר אד"ש על אדמו"ר מהר"ש שדיבר על שבירת הקליפה ,שדובר מאמר ואז מת ניקולאי
הקליפה של רוסי' .ואמר אד"ש שרק חסידים ששמו לב לזה הבחינו ,כי היו שלמדו את המאמר כמו שהוא [ ]...אמר שהרבי
יהי רצון שיבטל הקליפה וכו' ,ובאמת ביום שני בבוקר לאחרי ש"ק מת ברוסי' באופן פתאומי זה שצירך לירש את מקומו
[ ]...של זה המושל – המלך שנמצא שם כעת)...

~
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הוספה :כמה ענינים בקשר לכ"ח טבת במשך השנים
א .תאריך הפתח-דבר דלקו"ש ח"ג ,שנרשם כרגיל
ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א ,הוא – כ"ח טבת ,ה'תשכ"ד,
שהי' כ"ח טבת האחרון בחיים חיותה של הרבנית חנה
בעלמא דין.

ח .במוצש"ק כ"ח טבת תשנ"ב התקיים ב770-
וברחבי תבל ע"י נשי ובנות חב"ד סעודת מלוה-מלכה
לקבלת פני משיח צדקנו .הענין זכה לכמה התייחסויות
מיוחדות מכ"ק אדמו"ר שליט"א ,לפני ולאחרי המאורע,
ובין השאר:

ב .בהמאמר ד"ה וארא שנאמר בהתועדות ש"פ וארא
כ"ח טבת תשכ"ה ,שנת ההסתלקות דהרבנית חנה ,נת'
הענין דמעלת יום ההולדת לגבי יום ההסתלקות.

במענה למכתבן בו ביקשו את התגלות מלך המשיח
עוד בשעת הסעודה ,כתב" :וכל המברך מתברך בברכתו
של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר ,ובמיוחד ברכה
מיוחדת בזמן מיוחד .אזכיר עה"צ" (ליקוט מענות קודש
תשנ"ב מענה רצג).

כ"ק אדמו"ר שליט"א ביאר ,שביאור מאמר חז"ל
"טוב יום המוות מיום הוולדו" ,הוא שלאחר המוות
רואים המעלה במשך "כל ימי חייה".

ט .לקראת כ"ח טבת תשנ"ג י"ל קובץ "צדי"ק למלך"
חוברת ד.

ג .בהתועדות מוצש"ק וארא כ"ח טבת תשל"ט
(תחלת שנת המאה להולדת הרבנית) ,בסיום
ההתועדות התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן ניגון
הרלוי"צ ועמד מלא קומתו הק' ומחא כפיו הק' (מה
שהי' דבר בלתי רגיל לגמרי באותה התקופה).

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן את הסכמתו הק' להדפיס
בו את הזכרונות והתמונות מחיי הרבנית חנה .וכמו"כ
אישר בנענוע ראשו הק' את כללות החומר ,כולל תאריך
הפתח-דבר "יום הבהיר כ"ח טבת".

במהלך ההתועדות ,בהביאור בפרש"י ,ביאר כ"ק
אדמו"ר שליט"א בין השאר את הפסוק "איש אמו ואביו
תיראו".

יוד .ביומני הרבנית חנה מכ"ח טבת דכמה שנים
מתואר איך שנכנס אלי' כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ואיחל לה
ליום ההולדת וכו' (ראה זכרונות הרבנית חנה חוברת לה
ס"ע  3ואילך .חוברת לו ע' .)8

ד .לכ"ח טבת תש"נ י"ל הספר "תורת מנחם – תפארת
לוי יצחק" ח"א .במענה על קבלת הספר – כ"ק אדמו"ר
שליט"א סימן בעיגול את תאריך המכתב "כ"ח טבת",
וכתב" :נת' ות"ח ודבר בעתו והזמ"ג להזכיר עה"צ
באותו היום" (ליקוט מענות קודש תש"נ מענה קכא).

*
להלן סיפור נפלא בקשר עם יום הבהיר כ"ח טבת ,מפי
הר' שלום חאריטאנאוו:

ה .בכ"ח טבת תש"נ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שיחה
(וכן בכ"ה אדר אותה שנה אמר שיחה).

פעם ,בשנים הראשונות ,בעת חלוקת הדולרים אחרי א'
השיחות להנשים ,עברה אמו (יבחל"ח) וסיפרה לרבי
שהי' לה חלום ,בה ראתה את הרבנית חנה ע"ה,
שהצביעה לעבר חלון ג"ע העליון ואמרה לה "דאס איז
משיח  -זאלסט ניט פארשטעלען אויף זיין שיין"...

ו .בהתועדות ש"פ וארא כ"ו טבת תנש"א – יומיים
לפני כ"ח טבת – סיפר כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד
הרבנית חנה ,שבצעירותה העתיקה מאמרי חסידות כו'
(סה"ש תנש"א ח"א ע' .)270

כשסיפרה זאת לרבי ,ענה לה "דער אויבערשטער זאל
געבן אז ס'זאל נישט זיין נאר א חלום ,נאר א וואר [=
מציאות]"...

ז .שוה"ג להערה  75בשיחת ש"פ וארא כ"ח טבת
תשנ"ב" :להעיר ,שכ"ח טבת הוא יום הולדת של אמי
מורתי ע"ה ,ששמה חנה ,ע"ש וכו' ועד ע"ש אמו של
שמואל ,שסיום וחותם תפלתה "ויתן עוז למלכו וירם
קרן משיחו" (ש"א ב ,יו"ד)" (סה"ש תשנ"ב ח"א ע'
[ .)265צילום כתי"ק מהגהת כ"ק אדמו"ר שליט"א
להערה זו – נדפס לעיל (בפרסום ראשון)].

והעיקר ,שנזכה כבר לקיום הענין ד"ויתן עוז למלכו
וירם קרן משיחו" ,בהתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך
המשיח תיכף ומיד ממש!
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אגרות קודש
אל הרה"ח ר' חיים שמואל מנחם מענדל ז"ל ליבעראוו
חלק ראשון :אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
*
א .חזרת הכ"ח פרקים תניא בע"פ | לימוד אומנות הזביחה
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ב .הצטרפות לרשימת התלמידים הנוסעים לנ.י.
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חלק שני :אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א
בראש כל מכתב צויין אם נדפס כבר (או חלקו) במקום אחר .מתחת לכל מכתב בא פיענוח הכתי"ק.

*
א .העתקה לארצה"ב | התעסקות בשידוך | לימוד חומש בלילה | סדר לימוד חת"ת
חלקה (ע"ד חת"ת) נדפס באג"ק .המכתב בשלימותו מתפרסם כאן לראשונה ,עם הוספות בכתי"ק.

יש לציין ש בראש המכתב (כפי שהוכן ע"י המזכירות) נדפס שמו השלישי של הנמען "מענדיל" בתוס' יו"ד (וכן נדפס
באג"ק) .בצילום רואים שהאריך כ"ק אדמו"ר שליט"א בכתי"ק את גגו של האות ד' עד שמחק את היו"ד – כך שנכתב
"מענדל".
בשו"ה "נבג"מ" ,תיקן" :התחיל"
בסוף המכתב הוסיף:
לא שמעתי שידייקו בהסדר
דחומש ,תהלים ,תניא.
[בברכה] להסתדרות הנכונה בגו"ר
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ב .שו"ב – יר"ש ביותר | אין ושחט אלא ומשך | להתענין בהשידוך בלונדון
נדפסה באג"ק (בלי שם הנמען) .צילום המכתב מתפרסם כאן לראשונה ,עם הוספה
בכתי"ק – בה מורה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א להתענין בהשידוך שהציעו לו עב"ג.

בשו"ה "הרי" ,תיקן :ניתנו
בסוף המכתב הוסיף:
בהצעת השידוך בלונדון –
כדאי שיתענין ויקרב הדבר.
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ג .הנהגות יום הולדת | שגיאות בחזרת תניא בע"פ | תפלה אחר חצות | התבוננות בדא"ח
נדפסה באג"ק (בלי שם הנמען) .צילום המכתב (והכתי"ק) מתפרסם כאן לראשונה.

בשו"ה "קבוצה" ,תיקן :כמובן
בשו"ה "כמבואר" ,הוסיף- :דחנוכה -
בשו"ה "שבהתבוננות" ,הוסיף :ובכ"מ.
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ד .השפעה על נשים ע"י אמירה רכה | הדגשת ועשה טוב
נדפסה באג"ק .צילום המכתב (והכתי"ק) מתפרסם כאן לראשונה.

ליד שם הנמען ,הוסיף :שו"ב
בשורה הראשונה ,הוסיף :והקודם
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ה .בריאות חמותו | עזרה לצאגו"ח באה"ק | התוועדויות חודש כסלו

ו .בריאות חמותו ( | )2בריאות זוגתו
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ז .קניית בית | הפצת המעיינות | הכרח לימוד דא"ח
נדפסה באג"ק .צילום המכתב (והכתי"ק) מתפרסם כאן לראשונה.

[יש לציין שבאג"ק נדפסה בטעות תיבה האחרונה "וק"ל" ,וצ"ל "וד"ל" ,כבהצילום].
בשו"ה "אבל" ,מחק ותיקן בסוף השורה.
בשו"ה "בתומ"צ" ,הוסיף :של
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ח .קניית בית ()2

בשו"ה "ומה" ,הוסיף :מהדרוש
בשו"ה "שבכגון" ,הוסיף חיר"ק תחת היו"ד ופת"ח תחת הד' (כך שנקרא וְ יִ ודע).
בשו"ה "הרה"ח" ,הוסיף :כו'

ט .השפעת חודש תשרי על כל השנה
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י .אישור קבלת פ"נ

ע"ג המילים "קבלת מכתבו" [?] ,שינה וכתב[ :קבלת] הפתקא

יא .מכתב ברכה לדירה חדשה
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יב .דיבור ע"ד ַארום חסידות

הוספה – מכתב לאברך הנ"ל
המכתב נדפס באג"ק (בלי שם הנמען); צילום המכתב (והכתי"ק) מתפרסם כאן לראשונה.

בשו"ה
"במפרשי",
הוסיף :גם
בשו"ה "אלה",
ע"ג המילה
"האחדים",
תיקן :האחדות
בשו"ה "ונותן",
הוסיף פת"ח
תחת הוא"ו (כך
שנקרא
ו ְּמצוֶ ה).
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יג .מצב חמיו | סדר אמירת תהלים אחר התפלה
חלקה (ע"ד השיעור תהלים) נדפס באג"ק .המכתב בשלימותו מתפרסם כאן לראשונה.

בתאריך המכתב ,תיקן :כ"ח [סיון]
בשולי המכתב ,שו"ה "לאומרם" ,הוסיף :לכאורה
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יד .הריון זוגתו | הפצת מכתבי התעוררות

[בברכה] לבשו"ט
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טו .בריאות בתו | התוועדות י"ט כסלו
חלקה (ע"ד התוועדות י"ט כסלו) נדפס באג"ק .המכתב בשלימותו (וצילום הכתי"ק) מתפרסם כאן לראשונה.

בשו"ה "מצב" ,הוסיף[ :בתו] תי'.
בשו"ה "ממש" ,תיקן :לבהם
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טז .ביקור בנם בגן ילדים לפני גיל חמש

בשו"ה "משתעשעים" ,תיקן :משתעשעים
שם ,תיקן :לבהכבדה
בשו"ה "להציג" ,תיקן :בבריאות
בשו"ה "תי'" ,תיקן[ :וזוגתו] תי'
בשו"ה "חוצה" ,הוסיף :ובמדתו
בסיום המכתב ,הוסיף :ובברכה
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יז .עשיית זריקה | דיבור עם חבריו ע"ד לימוד תניא | הכנה לי"ב-י"ג תמוז

בשו"ה "ב) ע"ד" ,הוסיף :שי'
בשו"ה "בלימוד" ,הוסיף :כל
בשו"ה "ואפשר" ,תיקן :רשמי
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יח .הנהגות יום הולדת
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יט .בריאות חמותו ( | )3צדקה בכל יום – בלי נדר
חלקה (ע"ד צדקה והמשך המכתב) נדפס באג"ק .המכתב בשלימותו (וצילום הכתי"ק) מתפרסם כאן לראשונה.

בשו"ה "ואשר" ,תיקן :וגד[ו]לה
בשו"ה "דבלי" ,הוסיף :עשה כן
בשו"ה "נדר" ,תיקן :תיכף
בשו"ה "במעטפה" ,תיקן :והרי
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כ .אישור קבלת פ"נ ()2

בשו"ה "נתקבל" ,תיקן :נתקבלה

כא .אישור קבלת פ"נ ()3
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כב .מכתב כללי-פרטי לי"ט כסלו
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כג .גילוי שם הוי' – אמת

בשו"ה "וע"פ" ,תיקן[ :שהחובה לחיות] שצריך "לחיות"
בשו"ה "וללמוד" ,תיקן :שכי עניני'
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כד .מכתב כללי-פרטי לימים שבין יו"ד-י"ט כסלו
נדפסה באג"ק (בנוסח הכללי) .צילום מכתב זה מתפרסם כאן לראשונה.

39
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צילום הגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א בכתי"ק
*
על שיחות שי"ל בקשר לכ"ד טבת ה'תשכ"ג
נדפסו לאח"ז בלקו"ש ח"ג ע'  852ואילך

יד .איינער פון די טעמים אויף דעם וואס דער עס זיינען דא צדיקים וואס זייער יום ההסתלקות פון א צדיק איז א יום
שמחה  -איז ,ווייל בשעת ההסתלקות פירט זיך אויס דער תכלית פון ירידת הנשמה למטה***.31
די כוונה פון ירידת הנשמה למטה איז דאך כמאמר" :31ירידה צורך עלי'" :דורך דער עבודה פון דער נשמה אין לימוד התורה
וקיום המצות ,זייענדיג למטה אין דעם גשמיות'דיקן גוף ,קומט זי צו צו א פיל העכערע מדריגה ווי די מדריגה אין וועלכער
די נשמה איז געווען למעלה ,איידער זי האט אראפגענידערט למטה .ווי הויך איר מדריגה איז געווען איידער זי
אראפגענידערט למטה ("חצובות מתחת כסא הכבוד"" ;32טהורה היא" ,33און נאך העכער) – קומט עס ניט צו דעם עילוי
וועלכן זי באקומט דורך איר עבודה למטה.
די עלי' אין דער נשמה ,ווערט אויפגעטאן בשעת זי פארענדיקט די גאנצע עבודה וואס זי האט געדארפט טאן למטה .און
דעריבער ווערט גערעכנט די הסתלקות פון די צדיקים פאר א שמחה ,ווייל צדיקים האבן דאך זיכער אפגעטאן און
פארענדיקט זייער גאנצע עבודה – איז באלד בשעת ההסתלקות ,קומען זיי צו דער העכסטע עלי'.
און אזוי ווי יעדער יאר חזר'ן זיך איבער די זעלבע ענינים וועלכע

__________
* ) תודתנו נתונה להרה"ח הרה"ת ר' שניאור זלמן יצחק יהושע שי' חאנין על מסירת צילומי הכתי"ק לידינו ע"מ לזכות בהם את הרבים ,וזכות הרבים תלוי' בו.
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זיינען געווען דעם ערשטן מאל – 34איז יעדער יאר ,דער יארצייט פון א דעם צדיק א יום שמחה.
טו .א שמחה וועלכע קומט פון א נייער זאך ,וועלכע איז נאך קיין מאל ניט געווען ,איז פיל גרעסער ווי א שמחה וועלכע
קומט פון אן ענין וואס איז שוין אמאל געווען .כאטש אז יעדער מאל ווען דער ענין פאסירט בריינגט ער שמחה ,וויבאלד
אבער אז ס'איז אפילו דעם ביום ההסתלקות ממש איז עס ניט קיין נייס איז אין דעם ניטא אזא געוואלדיגע שמחה ,ווי
אין א נייעם ענין ,וועלכער קומט גאר צום ערשטן מאל.
רוב הנשמות פון די לעצטע דורות זיינען ניט קיין "נשמות חדשות" .זיי זיינען שוין אמאל געווען אויף דער וועלט .במילא,
איז די שמחה איבער דער עלי' אין וועלכער זיי ווערן נתעלה בשעת ההסתלקות ,ניט אזוי גרויס ,ווייל דאס קומט פאר ביי
זיי שוין ניט צום ערשטן מאל .זיי זיינען שוין אמאל געווען למטה און זיינען נתעלה געווארן בעת זייער הסתלקות .אמת
טאקע ,אז יעדער מאל איז די עלי' פון דער נשמה אין פיל העכערע אנאנדער אופן .וויבאלד אבער אז דער כללות הענין
העלי' איז שוין אמאל געווען בא איר ,איז די שמחה שוין ניט אזוי גרויס.
די נשמה פון דעם אלטן רבי'ן אבער איז געווען א נשמה חדשה .35איידער דער אלטער רבי איז געבארן געווארן איז נאך די
נשמה קיין מאל ניט געווען אויף דער וועלט .במילא איז דאך אין דער הסתלקות פון אלטן רבי'ן געווען א פיל גרעסערע
שמחה ווי אין דער הסתלקות פון אנדערע צדיקים וואס בא זיי איז ניט געווען דער ענין נשמה חדשה .ווייל דאס איז דאך
געווען א נייער ענין ,וואס האט פאסירט צום ערשטן מאל.
ווי געזאגט פריער ,חזר'ן זיך איבער יעדן יאר 36די זעלבע ענינים וואס זיינען געווען דעם ערשטן מאל .איז יעדן יאר – ווען
עס קומט דער טאג פון כ"ד טבת ,דער יארצייט פון דעם אלטן רבי'ן – מאיר און ווערט נמשך די זעלבע שמחה גדולה (און
יעדער יאר – אין א העכערן אופן ,)37וואס איז געווען אין דעם יאר פון זיין הסתלקות (תקע"ג).
טז .צווישן די ענינים וואס שמחה טוט אויף איז אויך פראן דאס וואס "שמחה פורץ גדר" .שמחה נעמט אראפ אלע מדידות
והגבלות.
זאל דער אויבערשטער געבן ,אז אלע וואס האבן א שייכות צום אלטן רבי'ן – סיי די וואס האבן צו אים א רוחניות'דיקע
שייכות ,וואס זיי זיינען "הולכים באורחותיו" (זיי גייען אין זיינע וועגן) ,צי במעשה ,צי בדיבור ,צי במחשבה; סיי די וואס
שטאמען פון זיין גזע ,ווייל "האב זוכה לבןנו ," 38א פאטער איז מזכה זיין קינד אן קיין אונטערשייד ווי דער מצב פון דעם
בן איז ,וואס דערפאר איז דאך אפילו א חרש שוטה וקטן אויך א יורש ווייל ַא בן איז ער דאך  -זאלן בא זיי אראפגענומען
ווערן אלע מדידות והגבלות ,עס זאל זיי נמשך ווערן אלץ וואס זיי דארפן ,סיי בגשמיות ,סיי ברוחניות ,און די המשכה זאל
זיין אן קיינע מניעות" ,עד מהרה ירוץ דברו".39
דער אויבערשטער זאל געבן ,אז מ'זאל זיין "הולכים באורחותיו" ,אין מחשבה דיבור ומעשה ביז בחיי היום יומיים (אין
טאג טעגליכן לעבן); וביחוד  -מ'זאל לערנען תורת החסידות – וואס אויף דעם האט זיך דער אלטער רבי מוסר נפש געווען
– און פירן זיך במנהגי' בהדרכותי'.
(משיחת ש"פ וארא תשי"ז).
יז .ביי דעם אלטן רבי'ן איז געווען א זילבערנע טאבאק-פושקעלע אן א דעקל.
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די סיבה דערצו איז געווען ,ווייל דאס דעקל איז געווען שפיגעלדיק-גלאט ,האט עס דער אלטער רבי גענוצט פאר מכוון
זיין די תפלין שבראש ,אז זיי זאלן ליגן אויפן ריכטיקן ארט.
בשעת מ'האט וועגן דעם דערציילט גערעדט אין אנוועזענהייט פון דעם צמח-צדק ,און זאגענדיג אז דער אלטער רבי
האט אפגעבראכן דעם דעקל פון דער פושקע ,האט דער צמח צדק געזאגט :אז דעם זיידנס ענין איז ניט געווען ברעכן; ער
האט ניט געבראכן ,ניט זיך און ניט יענעם .נאר מסתמא איז דאס דעקל געווען מחובר צו דער פושקע מיט א חוט ,און דער
זיידע האט ארוסגענומען דעם חוט המחבר.
ביי דעם צמח צדק איז געווען אזוי זיכער-קלאר אז דער אלטער רבי האט ניט געבראכן ,ביז אז דאס האט אים מכריח
געווען געבראכט צו זאגן מיט ַא געוויסהייט אז דער אלטער רבי האט ניט געבראכן אפילו קיין דומם .נאר ער האט בלויז
ארויסגענומען דעם חוט המחבר.
אלע סיפורים וואס מ'האט אונז דערציילט זיינען א הוראה אין עבודה.
די הוראה פון דעם אויבנדערמאנטן סיפור איז :מען קען זיך ַאזוי אויסארבעטן אז מ'זאל מען ניט דארף'ן קיינעם [כ"ק
אדמו"ר שליט"א שינה הסדר מ"דארף קיינעם ניט"] ברעכן; ניט זיך און ניט יענעם ,אפילו קיין דומם אויך ניט .און אויך ניט
ברעכנדיק  -קען מען מכוון זיין די תפלין שבראש ,וואס דער מיין פון תפלין איז  -שעבוד המוח והלב צו דעם
אויבערשטן*.)39
בכדי צו משעבד זיין דעם מוח ולב צו אלקות ,דארף מען קיינעם ניט דוקא ברעכן .מען דארף נאר ארויסנעמען דעם חוט
וואס איז מחבר און שלעפט אראפ דעם נפש האלקית מיטן צום נפש הבהמית – דאס מיינט ,וואס אמאל באהעפט זיך
דער נפש הבהמית צום נפש האלקית און רעדט איין דעם אידן ער זאל טאן אנדערש פון דעםר פליכט שעבוד וואס ליגט
אויף אים ,און טענה'ט דערביי ,אז דאס איז גאר קדושה – 40איז אט דעם חוט המחבר דארף מען אראפויסנעמען .מ'דארף
וויסן קלאר וואס קומט פון נפש האלקית און וואס קומט פון נפש הבהמית .און בשעת מ'האט דעם ריכטיקן פארשטאנד
"חירות מטפשותא" ,קען מען מכוון זיין די תפלין שבראש – שעבוד המוח והלב צו אלקות ,.ביז ַאז אפילו עמי הארץ (וואס
בא זיך אינווייניג ,און אויך די וועלכע זיינען בחלקו בעולם) יראו ממך*.)40
(משיחת ליל ב' דחג הפסח תש"כ).
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 )32ראה זח"א קיג ,א .ועוד.
 )33נוסח ברכות השחר וראה לקו"ת ר"פ האזינו.
 )34ראה לב דוד (להחיד"א) פכ"ט (ע"פ מש"כ הרמ"ז בס' תיקון שובבים) .משנה ספ"גה דגיטין .שו"ת הר"י אירגס
(בסו"ס מבוא פתחים) ס"ה בארוכה.
 )35שיחת ח"י אלול תש"ה (לקו"ד ע' תשג).
 )36ובפרט בשנה זו ,שנת המאה וחמישים להסתלקותו .וגם אותה הקביעות בימות השבוע וגם בפרשיות התורה.
 )37ראה אגה"ק סי"ד.
 )38עדיות פ"ב מ"ט.
 )39ראה לקו"ת ס"פ קרח.
* )39שו"ע או"ח סכ"ה .תניא ר"פ מא.
 )40ראה לעיל סעיפי יב-יג.
* )40ברכות ו ,א.
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מכתבים מחצרות קדשנו
תשל"ז-תשל"ט
~א~
ב"ה ,זונטאג ,ר"ח ניסן ,ה'תשל"ז ,ברוקלין.
פון דע ם ליקוט פון לקו"ש השבועי אויף פ' יתרו און ווייטער ,איז אויף אלע הוצאות פון קה"ת – אוצר החסידים וכיו"ב
און אלע בראשור'ס וכו' אפיציעל פון ליובאוויטש שטייט אויפן יאר" ,שנת השבעים וחמש להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א"
(חוץ אויפן תער"ב ג' כרכים ,וואס מ'שרייבט ניט קיין נאמען) ,און נאך י"א ניסן ,וועט שטיין אן "להולדת" מסתמא.
כ"ק אדמו"ר שליט"א האט געפרעגט א בחור אויף יחידות אינמיטן ווינטער ,פארוואס האט ער אים געזען אן א מאנטל
אין גאס .און אים געזאגט אז ער ,כ"ק אד"ש ,אפי' צו קידוש לבנה ,אויף א וויילע ,טוט אן א מאנטל.
צום לעצטן מאל איז ארויס אפיציעל מאמרים מוגהים פון רבי'ן שליט"א פון יו"ד וט"ו בשבט ,ניט מעשה ידי יואל שי',
נאר פון בחורים ,פון הנחת התמים ה"ה צבי גרינבלאט ודוד אולידורט שי'.
פון התוועדות [שבת] ר"ח אדר פ' משפטים ושקלים ,האט מען אנגעהויבן נוצן כלומר'שט אייגענע וויין אויפן נאמען
"גאנעלעס… [לאנגער]" ,קליינע קאמפאני ,בשעתה אונטער השגחה פון סימפסון ע"ה וכו' ,וואס איז אפגעקויפט געווארן
שפעטער פון "קדם" און ס'איז געבליבן אביסל אין סטאק וואס מ'פארקויפט מיטן שטעמפל פון ועד רבני ליובאוויטש –
אויפן קעסטל (ניט אויפן בוטל).
ב' תרומה [ג' אדר] ,אינמיטן טאג  ,2:30א שווארצער גייט טרעפ -3 1418טן פלאר ,מיט א ספעציעלע חוצפה און
ברייטקייט ,זאגט אלעמען וואס באגעגענט ,העלא וכו' ,אזוי אויך באם ארויפגיין .גייט אריין אין אן אפארטמענט (בכלל
זיינען אלע אפן און אויף אלע פלאר'ס) אין א צימער .דארטן איז א בחור .נעמט ארויס א מעסער צושניידט אים די האנט,
מ'האט אים געדארפט פארנייען .ב"ה נישט גערירט קיין אדער .נעמט טייפ רעקארדער גייט אראפ רואיקערהייט און
אנטלויפט .בחור שרייט .מ'כאפט אים .גניבה און מעסער – אין האנט .פאליציי נעמט אים וכו' וכו'.
מענת כ"ק אדמו"ר שליט"א" :ויה"ר שיקויים בו מאמר קדושי עליון לאחר הצער והעגמ"נ ,בא הרווחה .בדיקת המזוזות
ואופן קביעותם".
און די מזוזה איז טאקע געווען פסול ,וואס בשעתה איז ניט געביטן געווארן ,וויילע [ ]...האט געהאלטן אז ס'איז כשר!!!
זונטאג פאר פורים [ט' אדר] אין  770א גרויסע חגיגת פורים פאר רוסישע ,מיט א סעודה כיד המלך מאכלים ומשקאות,
כולל ,כמובן ,וודקה ,לרוב וכו' וכו' .ארום  ,700געבראכט ,מערסטנס ,מיט באסעס וכו'.
אלץ מיטפיל מיט אונזערע רוסישע קרובים שי' ,בין איך געווען פון ועד המסדר און אחראי אויף א באס וכו' וכו' .ס'איז
געווען מיט גרויס הצלחה.
ג' תשא [י"ח אדר] נאך ערבית שטייט די קבוצה פראנצויזן וואס פארן אוועק נאך פורים .דער רבי שליט"א ווינטשט זיי
פארט געזונטערהייט וכו' ,כרגיל .א פאר מינוט שפעטער לייבל רופט זיי אין געה"ת ,כ"ק אד"ש גייט ארויס און גיט יעדערן
 $1און ליקוט פון לקו"ש אויף כי תשא ,און צו מרת חביב תחי' – שיחה אויף פראנצויזיש פון הדר התורה אויף כי תשא,
שיין ,ראז ,גראב וכו'.
מיטוואך תשא (נאך פורים) [י"ט אדר] און אזוי אויך לעצטן מיטוואך .איז אזוי ווי מ'בריינגט די קינדער פון של"ה –
מיטוואך שעה (פאר וועמען דער ר בי שליט"א האט פארבראכט סוכות) ,באזוכן די מצה בעקערי ,אזוי ווי אלע יאר .איז
נאך מנחה שטייען זיי מיט די מדריכים וכו' וכו' אין געה"ת ,פון ווייבער'ס שול ביזן טיר פון יחידות צימער.
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ווען דער רבי שליט"א גייט ארויס פון מנחה הויבט מען אן זינגען אויף ענגליש (קעמפ ניגון) "השם נמצא פה וכו'" ,דער
רבי שליט"א שטעלט זיך ביים טיר און טיילט אויס יעדערן  2דיימ'ס ,איינע וועלכע ער גיט אפ גלייך אויף צדקה אין פושקע
פון קארידאר ,און גייט ארויס אין גאס ,באס וכו' ,און די -2טע – מתנה .אזוי גייען אלע דורך כבקרת רועה עדרו ,אין א ליין.
ס'איז אויסערגעוויינליך שיין ,אלץ איז זינגענדיק.
מיטוואך ביינאכט ,איז ארויס פון רבי'ן די "שיריים" (פעסטע מכל טוב און אסאך) פון משלוח מנות :פאר די ישיבה
בחורים און הדר התורה .ס'איז געווען א גוטע כאפעניש .איך בין דארט ניט געווען.
ערש"ק (תשא נאך פורים) [כ"א אדר] האט דער רבי שליט"א אריינגערופן מ .טעלישעווסקי שי' און אים געגעבן $70
איינציקע ,און  70קונט' אהבת ישראל ,אויף צוטיילן אלע וואס האבן זיך משתתף געווען אין נייעם תקליט [ניח"ח] ,וואס
לויט הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א איז דאס יו"ל פון ועד הע"א ,ווי אין תשל"ב .איר קענט איר אליין הערן און מאכן זיך א
מיינונג פון איר .דא אנדערע זאגן אז ס'איז גאנץ גוט ,אנדערע – זייער ניט גוט.
דאנערשטיג [כ"ז אדר] ביים פארבריינגען איז געווען א ספרד'ישער גביר פון פלארידא ,מיטן שליח פון דארטן .ער איז
געווען אינגאנצן צעחושט און פרייליך ,געשטאנען -געזעצן אנטקעגן רבי'ן שליט"א און געפאטשט וכו' וכו' ,ווען מ'האט
אנגעהויבן טיילן דאלאר'ן ,נעמט ער ארויס הונדרעט דאלאר און לייגט אויפן טיש.
שבת [כ"ט אדר] אינדערפרי צו תהלים ,גייט ער [הנ"ל] צו ,כ"ק אד"ש ווייזט אז ער איז פארנומען .נאך מיטאג אינמיטן
פארבריינגען ,ביי א ניגון ,שטעלט ער זיך אפ און זאגט הויך אויף ענגליש אז דער רבי שליט"א איז ממש אויסערגעוויינליך,
א "נייס מען" וכו' וכו' און ער איז צופרידן פון אים און גיט אים א מתנה א ...גאלדענע פינגער-רינג ,זייער א גראבע מיט א
גרויסן שטיין וכו' וכו' ,וואס ער האט געבראכט מיט זיך אויף זיין פינגער ,אין שול.
כ"ק אד"ש איז געווען זייער אויפגעלייגט און גערעדט הויך אויף ענגליש ,אז ווי ער האט געזאגט אין פארבריינגען פון
דאנערשטיג ,זאל ער פארקויפן און געבן געלט אויף צדקה .ער עקש'נט זיך און זאגט ,ער וויל פארט געבן .איז דער רבי
שליט"א אים מסביר אז ער נעמט ניט קיין מתנות בכלל ,וכנ"ל – אויף צדקה ,ובפרט שבת ,ווי דער אלטער רבי זאגט אין
שו"ע ,במילא זאל ער געבן אויף צדקה ,אבער ניט אום שבת .אים געהייסן זאגן לחיים.
זאגט ער ,סתם אזוי :לחיים!
[כ"ק אד"ש ]:ניין ,אויף וויין.
זאגט ער.
[כ"ק אד"ש ]:הערט :זאג נאכאמאל – פאר מיר.
ענטפער :ס'איז דאך געווען פאר אייך.
[כ"ק אד"ש ]:ניין! דאס איז געווען פאר יורסעלף ,און איצטער זאג נאכאמאל פאר מיר (– כ"ק אד"ש).
בסיום ההתוועדות האט [כ"ק אד"ש] אים געגעבן א בוטל משקה אויף צו טיילן טייל דא און טייל אין זיין שטאט ,און
מאכן דארט א התוועדות .ארויסגיינעדיק פון התוועדות ,האט [כ"ק אד"ש] געגעבן אים די האנט און אזוי זייער ווארעם א
גוט'ן שאקל געטאן ,דעם גביר'ס האנט.
נעכטן זונטאג [ר"ח ניסן] ביי די שקיעה ,ווי אלע יאר ,האט כ"ק אד"ש גענומען ,ביי  ,770מים שלנו 5 ,קווערטלאך .דער
עולם האט ,כרגיל ,געזונגען א-לי אתה.
נ.ב .נאך א נייעס :נעכטן און היינט האט מען אויסגעפארבט  770אויף אויבן ,דעם קארידאר ,אויף א נייעם קאליר ,אבער
כמעט ווי פריער – [גרין?] ,יעצט – העל [ארענדז?].
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היינט ,מאנטאג ,גייט ארויס מכתב כללי צו פסח פון ר"ח ניסן ,ס'איז דער ערשטער .ס'קומט א המשך אויף י"א ניסן,
וואס גייט ארויס די טעג.

~ב~
ב"ה ,מוצש"ק פ' במדבר ,אור ליום א' ,ה' סיון ,ערב חג השבועות ומתן תורה ,ה'תשל"ז .יום ג' דהגבלה ,ויום דנעשה
ונשמע.
פאראכטאגן דאנערשטיג (בהו"ב) [כ"ה אייר] געקומען אויף יחידות דעם גערער רבי'נס זון ,מיט גאנץ פאראד ,און אריין
ניט אליין נאר מיט א [ ]. .פון זיין זייט ,עד"ז פון אונזער זייט ,געבליבן  ½ 1שעה .דער רבי שליט"א האט גערעדט נאר
אלגעמיינע זאכן ,וועגן זייער כולל ,מ'זאל לערנען הוראה ,און אויפטאן אין הפצה ,אהבת ישראל ,כותל מערבי ,דרוקן
ספרים פון פעטער וכו' ועוד ועוד מיט א סאך לומדות וכו' .באגלייט ביזן טיר פון געה"ת .ער איז געווען מיט התפעלות,
כאטש וואס ער איז ידוע אלס מיושב וכו'.
ס'איז אויך געווען א .פרשן .דער רבי שליט"א האט אים געזאגט מארגן ,אז ער – דער זון – איז א צו גרויסע שותק ,און
פארשטייט ניט פארוואס .כמובן כהנ"ל איז בקיצור נמרץ ,עאכו"כ – תוכן הדיבורים .דערנאך איז אריין פרופ .בראנאווער
 3שעה!
לעצטנס גילויים איינע נאך די אנדערע:
פאראכטאגן שבת מברכים – התוועדות.
זונטאג – קאנווענשאן.
דינסטאג ,ער"ח – התוועדות .השיחה י"ל מוגה – יום ה' ,וגם באנג' – יום ד' ,ע"פ הוראה ליעקבסאהן.
דאנערשטאג – התוועדות ו.$-
מ'איז געווען זיכער אויף היינט [שיהי' התוועדות] – לפועל ניט!  .חוץ דעם ,כמובן איז דאס געווען – געווארען שווערע
וואך פון מבצעים . .

~ג~
מיטוואך ביינאכט [אסרו חגה"ש תשל"ז].
שלאמע איז ערשט געוווען אויף יחידות ½ שעה .ער האט גארניט געוואלט דערציילן  . .בשעת'ן התועדות געזעצן
גלייך הינטער רבי'ן שליט"א ,און באקומען אויך א פאר קירוב ווערטער.
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~ד~
מוצש"ק חיי שרה ה'תשל"ח.
– ובהקדמה ,אז די נייעס וועגן רבי'ן שליט"א זיינען ווייניק און קורצע ,וואס ווערן איבערגעבן צו אייך דורך מיר און
אנדערע ,ובעיקר – דורכן טעלעפאן ,ובמילא לויענט זיך ניט שרייבן אין בריוו ,וויילע ביז ס'וועט אנקומען ,וועט מען שוין
ריידען וכו' -
– כאטש אן טומל ,איז פארט דעם יאר פאראן בחורים שלוחים צו  5ערטער נאך פאר תשרי :מנין צו קאראקאס ,וואו
איז שליח משה פערמאן (זיין ווייב – אייניקל פון פרשן) .מנין צו סיאטעל ,וואשינגטון .מנין צו ניו הייבן ,משפיע איז י.י.
פעווזנער און ראש ישיבה – י.י .קלמנסון .די  2לעצטע באשטייט די גאנצע ישיבה פון דעם מנין ,און מלכתחילה גייען זיי
אויף דעם( .להעיר ,סינסינאטי האט זיך צוגעשלאסן דעם יאר צוליב זייטיקע סיבות).
ואחרון אחרון ,צו מאטנרעאל און צו ...אוסטרלי' ,אז כאטש לכתחילה איז דאס געווען ענין פון הנהלה לבד ,ובפירוש,
ווייל דער רבי שליט"א האט דאס ניט געוואלט נעמען אויף זיך ("אבל לא על ידי ,)"...איז בהמשך צו די עקשנות פון די
בחורים וואס די הנהלה האט מציע געווען ,איז דאס געווארן אפיציעל פון רבי'ן דורכן מזכירות ,מיט די אלע פראצעדורע
אז ב"ק איז מודיע בסוד אז דער רבי שליט"א האט אים אויסגעקליבען ,פרעגן עלטערן וכו' וכו' (טייל צו אוסט' פון []. .
כיתה ,אויך :שחט (פון טורונטו) צו מאנט' ,אויך שמעון [ ]. .און ארץ ישראל'דיקע).
חידוש :דער הינטען פון  770איז געווארן א שיין מאדערנעם איינגעארדנטן פארק צו שפאציר און פארווילונגען .אין
סוכה [ליינג?] אויס די אייזערנע פאראנצע – ביינקעלאך (פון בעטאן) ,צווישן תשליך און דורכגאנג צום כולל (וואו ס'הייבט
זיך אן די מאשינעס פון  Air Conditioningוכו') געבויט א שיינעם וואנט מיט די זעלבע רייכע שטיינער און מאדעל ווי
תשליך ,מיט א שיינעם "שער הכולל" ביים דורכגאנג צום רשות פון כולל.
א פאר וואכן צוריק האט יואל שי' געהאט א פייערדיקע פיליזאפיא – התעוררות דרשה ,אין חובבי תורה פאר א
געפאקטן זאל פון בחורים ,וועגן דעם אז די גאנצע ליניע פון צוגאנג צום רבי'ן שליט"א במשך די גאנצע נשיאות יארן פון
נאכלויפן ,מאכן איינג – מיט חשבונות פון למעלה מהטבע וכו' – האט מען געזען שמע"צ אז ס'איז געווען א טעות ,און
מ'דארף בייטן די ג אנצע ליניע אויף להבא .אז ס'איז א ערנסטע צייט ביותר ,ווארום די אלע ענינים פון הרגעה ,מוז ניט
בדרך הטבע פון אזא צושטאנד ,נאר אן אנשטריינגונג בכדי צו בארואיקן וכו' ,און רבי'נס שליט"א שיטה ,פון דרך השמחה
לכתחילה אריבער צו דורכברעכן אלע שווערע ענינים ,ווי מלחמת ששת הימים ,יוהכ"פ ,ועד"ז דא – אבער ניט דערפאר
איז דער מצב ניט ערנסט.
מ'זאל זיך דערווייטערן בתכלית פון זיך קאכן בכלל ,וויסן ווען רבי שליט"א שלאפט ,צי וואס פאר א קאליר זיין חאלאט
וכו' וכו' ,ווארום ס'איז ,אפי' בכלל ,אן איסור דאורייתא "שום תשים עליך מלך – שתהא אימתו עליך ,מכאן שאין רואין
אותו כשהוא מסתפר וכו'" אד"ג ,ובעיקר וועגן שמירת הסדרים.
צי ער האט געפועל'ט וועגן סדרים ,ווייס איך ניט ,אבער ער האט מצליח געווען ,און ביי די בחורים איז געווארן א תנועה
אין דער ריכטונג.
בכלל ,די לעצטע פאר וואכן איז געווען פאר בחורים  3מאל א וואך – שבת מנחה ,מאנטאג און דאנערשטאג – לויט א
גורל אויף אותיות פון משפחה אין א סעט פון א פאר ,וואס שטימט לויט א מס' פון  40לערך .פון היינט ש"פ חיי"ש איז פון
מנחה אויך פאר בעה"ב .נאך א חידוש :די וואס האבן נאך ניט געזען דעם רבי'ן שליט"א האבן געקאנט אריין אויף א וויילע.
יואל שי' האט געליארעמט ,היתכן מ'מאכט איינג וכו'.
– ס'איז פאראן א שמועה אז פאר שבת האט מען געבראכט דאלארן צום רבי'ן שליט"א.
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[ ]. .בעיקר צוליב דעם וואס ס'איז געבליבן יעצט צו משלים זיין אויף פאראויס א ריבוי "תיקונים" ("תיקון" אזי דער
לעצטע נייער ווארט אין לעקסיקאן אנשטאט "כיבוש" און אין דעם כמה מדריגות" ,תיקון – גדול ,קטן ,בינוני" ,און דאס
קאן מען נוצן אויף יעדער קלייניקייט) וואס ווארטן שוין פון ליינג צו אפגעטאן ווערן.
דער דו"ח צום רבי'ן שליט"א ,האט מאבאלאזירט אונז לערך אויף א וואך (פ' וירא) צייט ,דערפאר איז דאס שוין  1מאל
א דו"ח ,לשם תהלה ותפארת ,צוגעגרייט א אלבום מיט שענסטע פאטאס ,מיט קאמענטערן אויף לה"ק ,אנגעקלאפט די
ניגונים פון :צדקה ,מלחמת יוהכ"פ ,אהבת ישראל ,און פון  Color Warוכו' ,בריוו פון קינדער צום רבי'ן שליט"א (און צום
מדריכים) בראשורס פון קעמפ וכו' וכו' .דער רבי שליט"א האט אלץ איבערקוקט ,לויט די עדות פון ב.ק .שי' . .
יעצט נאך א זאך ]. .[ ,האט געשטעלט אויף די פיס א גאנצע אונטערנעמונג צו קלייבן פון יעדערן מיט השתדלות ,נאך
ניט קיין מפורסמ'דיקע בריוו ,דאקיומענטן וכו' פון די רביים ,ובפרט סודות'דיקע ,שארפע וכו' וואס איז דא ביי יעדערן
צוביסלאך .בשכר וואס יעדערער קען קריגען קאפי'ס פון אלע אנדערע אבער יעדערע מוז אויך צושטעלן אייגענע סחורה.

~ה~
(מיטוואך ביינאכט ,אור ל)דאנערשטאג ,כ"ט חשון ,ער"ח כסלו ,ה'תשל"ח.
– דער אות פון אונזער מש פחה נאמען איז אויסגעפאלן אויף מארגן אינדערפרי צו קריה"ת .היינט צו טאג איז דאס
כמעט א יחידות ,און גרויסער זכות אויף וועלכן מ'ווארט א סאך צייט.
– זיכער ווייסט איר שוין וועגן דעם מורא'דיקן נח"ר וואס איז פארשאפן געווארן צו כ"ק אדמו"ר שליט"א פון דעם וואס
א .שמטוב שי' האט מצליח געווען אז דער סטייט דעפארטמענט – אמירעקאנער אויסער מיניסטער ,זאל אפיציעל
פארלאנגען און פארמיטלען פון פוילישער רעגירונג צו ארויסגעבן דעם גרעסטן טייל פון פריערדיקן רבי'נס ספרי' ,וואס
האט אנטהאלטן -10נדליקער טויזענט בייגן כת"י און ספרים וכו' ,און אנטלויפנדיק פון דייטש – דארט פארלאזען .און
אדיינק א.ש'.ס שי' השתדלות דורך די העכסטע פענסטער ,און זיינע  2נסיעות אין פולין ( – 1אנהויב זומער מיט חיטריק,
 – 2סוף זומער אליין ,וואס אויף צוריק וועגנס זיך פארהאלטן אויף א שבת אין ברינוא) האט מצליח געווען אז זיי זאלן
ארויסלאזן ,אלס הלואה פאר  100יאר צו דער אמעריקאנער רעגירונג ,פארן ליובאוויטשער רבי'ן שליט"א ,בתנאי מ'זאל
מאכן דערפון אפיציעלן גרויסן פרסום אז פולין העלפט אידן וכו'.
די גאנצע מעשה האט געדארפט אפיציעל בלייבן בסוד עד למעשה ,כאטש ,כמובן ,מ'האט געוואוסט דערפון נאך זומער
אין פארשידענע קרייזן און בחורים וכו' .אין ברינוא האט ער ניט דערציילט בכלל פון וואנען ער קומט ,קומענדיק אהער,
האט ער געקראגן לחיים פון רבי'ן שליט"א ביים פארבריינגען ,זומער.
פאר  2וואכן צוריק לערך ,איז דאס אנגעקומען אין וואשינגטאן אונטער פוילישן רשות ,און פאראכטאגן מיטוואך
אפיציעל איבעגעגעבן געווארן אין ליובאוויטש האנט אין פילאדעלפיא צו א .שמטוב שי' ,מיטן גרעסטן טומל ,מיט
גרויסער האלב זייטיקער מודעות אין אלע גרעסטע צייטונגען .גלייך געבראכט אהערצו אין ספרי' פון רבי'ן שליט"א ,און
גלייך דאנערשטאג איבעגעגבן געווארן צו בערל לוין שי' (וואס איז געווארן אפיציעלער מרכז מענטש אלס ספרן צו מאכן
א סדר אין לייברערי (ארבעט אויף יארן) ועוד (ואכמ"ל) צו מאכן א רשימה וכו').
און דא קומט אריין די גרויסע "באמבע" :בכלל ,הייסן דאקטוירים ,רבי שליט"א דארף שפאצירן און ארויסגיין (שוין א
פאר מאל געגאנגען אין קארידאר און דער הויך) .איז זינט מאנטאג אז ער קלייבט זיך באזוכן די לייברערי ,נאר היות נעכטן
איז געווען גרויסע רעגן ,איז געבליבן אויף היינט ,כמובן אלץ בסוד – פארן עולם.
אזייגער א פערטל פאר  ,3רבי שליט"א גייט ארויס (צום -1טן מאל) אינדרויסן ,מיט א איבעגעוויינליכע מלכות'דיקער
גיינג ,אזוי פאמעליך שפאצירנדיק ,באגלייט פון דאקטאר מיט די שמשים – גבאים ,צום ספרי' .געבליבן דארטן ביז .4
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געגאנגען ביז לעצטן צימער ,פון לינקס ,וואו ס'איז פלאקארן מיט כת"י ,גמ' ורמב"ם ,עתיקים וכו' .געזעצט זיך און בערל
שי' האט דערלאנגט באזונדער אלע  130ביכלעך (נאר) פון די כת"י – וואס רובם זיינען ממש נייע פון די רביים – לערך 1
½ מינוט איינעם ,אמאל געזאגט א פאר ווערטער צי עפעס געפרעגט.
דער גייען צוריק איז נאך געווען הערליכער ,אזוי פאמעליך שפאצירנדיק ,און שמועסנדיק מיטן דאקטאר (וואס איז א
ביסל אויף הינטן) ,געשמייכלט און געלייכטן זייער שטארק ,געוונטשען "פארט געזונטערהייט "...צו אימיצען אד"ג
[ ]. .קריגן מיין סמיכה ,שווארץ אויף ווייס .דערווילע האלט איך נאנט ביים -1טן שלב ,ד.ה .קריגן באשטעטיקונגען פון
הרב מענטל יק שי' אויף א פאפירעלע ,דאס איז וויכטיגסטע ,דערנאך דארף מען מיט דעם קריגן סמיכה פארמאלער ביי
רש"ג שי' ,גיין צו א סופר אריינשרייבן נאמען ,און בריינגען צו די גאונים זיי זאלן חתמ'נען.

~ו~
(מאנטאג נאכט צו) דינסטאג ,י"ב כסלו ,ה'תשל"ח.
דא ב"ה פילט מען ניט אזוי טראסקנדיק ,וויילע ס'גייט צו שטופע ( -מדריגה) ווייז ,דער צוריק נאמאלער סדר בשייכות
צום רבי'ן שליט"א .זינט ר"ח כסלו פארט אהיים און קומט צוריק יעדער טאג לערך  10אינדערפרי ,פארט לערך 7:00
פארנאכט .יש אומרים אז פון ברוקלין-פרעזינדענט גייט ער צו צו פוס אמאל ,און לאזט די מאשינע .דער אנהויבן ארויסגיין
אויך צו מעריב און מנחה דחול .די פריערדיקע וואך איז אויך נתחדש געווארן אז די אותיות (וואס לויפן אויך שנעל ,ובכלל
בלי הקפדה כ"כ ) ,איז נאר בנוגע פנים ביהכ"נ ,משא"כ די קארידארן זיינען אפן לכל מאן דבעי ,און מ'קאן אלץ זעהן און
הערן פון די טירן.
פרייטאג צונאכט – חידוש :ארויס צו קבלת שבת מנין פון די בחורים  8:00אזייגער ,כנ"ל .און פון היינט איז געווארן אויס
די גאנצע מעשה'ס פון אותיות ,איז אלץ אפן און פריי ,ממש ווי אלעמאל פריער ,אזוי ארום קאן מען זיך דערלויבן צום
אומגלויבליכן לוקסוס צו מתפלל זיין יעדער תפילה מיט כ"ק אדמו"ר שליט"א ,אבער יודעי דבר זיינען מעריך ,אז לפועל
איז וווינציקער מענטשן ווי מיט אותיות!

~ז~
בס"ד יום ד' פ' מקץ ג' דחנוכה תשל"ח
אזוי ווי דער רבי שליט"א האט געהייסן מען זאל מאכן מלוה מלכה ,איז דא אין אהלי תורה מאכט מען אויך ,איז דער
מוצש"ק פאר י"ט כסלו ,איז געווען דא ביי אונז ר' זלמן לייב אסטולין פון אה"ק .בתוך הסיפורים האט ער דערציילט 2
מעשיות ,וואס זיינען ערגעץ ניט געדרוקט – עכ"פ לפי ידיעתי – איז במילא וועל איך אנשרייבן.
די מעשיות האט ער – ר' זלמן לייב – געהערט ביי א פארבריינגען אין מאסקווע פון י"ב תמוז פון הרה"ח ר' יחיאל לוריא
(ז"ל) ,וואס ער – ר' יחיאל לוריא – האט געהערט פון א זקן פון  100יאר אין ליאזנע ,וואס ער אליין האט געזען די מעשיות.
סיפור א':
די מעשה האט פאסירט בשעת דער אלטער רבי איז געווען א מגיד אין ליאזנע – און האט נאך ניט אנגענומען די
נשיאות ,איז דער סדר געווען אז שמח"ת פלעגט ער – דער אדה"ז – טאנצן מיט די תלמידים החדרים ,די חבריא און אלע
בעה"ב פלעגן שטיין פון זייט און קוקן ,זיי האבן פשוט ניט געהאט די חוצפה צו טאנצן מיט די אדה"ז .איז איינמאל ,איז
דער אל טער רבי אינמיטן טאנצן צוגעגאנגען צום איינעם א בעה"ב און אים גענומען אויף טאנצן .דער בעה"ב האט
געטאנצט און אז ער איז געווארן פארמאטערט ,האט ער געוואלט זיך אפשטעלן ,אבער דער אלטער רבי הייסט אים טאנצן
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ווייטער ,האט ער געטאנצט ווייטער און געטאנצט ביז אפיסת הכוחות ממש ,ערשט יעמאלט האט דער אלטער רבי
געהייסן אים זעצן אויף א שטול ער זאל קומען צו זיך.
שפעטער ,עטליכע טעג נאך שמח"ת קומט צו לויפן דעם בעה"ב'ס פרוי צו אדה"ז און וויינט אז איר מאן האלט שוין
ממש געפערלאך ,האט דער אדה"ז גענפערט וואס איז ,ער האט דאך שוין אפגענטאנצט ,גענוג ער האט שוין אפגעטאנצט
(דער לשון איז ניט פונקט מדוייק) .און גלייך איז יענער געווארן געוזנט (ע"כ הסיפור).
און ר' זלמן לייב האט דערציילט אז יעמאלט בשעת'ן פארביינגען אין מאסקווע ,איז פונקט געווען איינער וואס האט
געהאלטן צו ווערן פארשיקט אין סיביר ,און מען האט אים געזאגט אויך ער זאל טאנצן ,און לפועל האט מען שוין טאקע
שפעטער מבטל געווען זיין גזר דין.
סיפור ב':
עס איז געווען שבועות און עס איז געקומען גאר א גרויסער עולם ,אזוי אז אין דעם אדה"ז ביהמ"ד איז געווען פשוט צו
קליין און אנטקעגן דעם אלטן רבי'נס הויף איז געווען א דאטשע פון א גראף ,און דער גראף איז דארטן ניט געווען און אין
יענעם בנין איז געווען א גרויסער זאל ,האט מען באשלאסן אז דארטן וועט זאגן דער אלטער רבי חסידות ,וכך הוה.
אינמיטן מאמר פון אלטן רבי'ן איז אריינגעלאפן די רבצין – אשת אדה"ז – מיט א געוואלד אז ס'האט זיך אנגעהויבן
טרייסלען די ווענט פון בנין און ס'איז א סכנה ,ווייל באלד וועט פאלן דער גאנצער בנין ,האט דער אלטער רבי געזאגט אז
מען זאל ניט מאכן קיין געוואלד ,נאר אלע זאלן ארויסגיין .אלע זיינען ארויס און דער אדה"ז דער לעצטער ,און פונקט
ממש ווען דער אדה"ז איז ארויס ,איז די גאנצע הויז גלייך איינגעפאלן אינגאנצן ,וד"ל.

~ח~
ב"ה ,ט"ו בשבט ,ה'תשל"ט
דא קומט פאר איבערקערענישן אין הנהלה .דער "דיל" איז אריינלאזן נייע כוחות יונגע ,פרישע וכו' וכיו"ב .דער "קאמף"
פירן א בינטל פון עלטערן פון קינדער אין "חובבי תורה" ,איז גייט אסיפות אויף אסיפות און כמובן אז עלטערן שיקן גלייך
צעטלאך צום רבי'ן שליט"א ,און דער רבי שליט"א גיט דער הנהלה איבערן קאפ שוין עטליכע מאל נאך אנאנאד ,איז טוט
זיך.
וואס שייך די אסיפה פון עלטערן פון שלוחים צו א"י מיט חדקוב'ן שי' מיט טענות וכו' ,און דער בריוו וואס זיי האבן
גלייך געקראגן פון רבי'ן שליט"א [ ]. .אבער בקיצור זייער שארף אז די שליחות איז אויפ'ן לעבן ,אבער צוליב הסתדרות
קענען זיי אפי' ארויספארן פון א"י ,אבער עכ"פ טאן אין חינוך וכו'.
נו ,מ'דארף דאך מארגן עסן א סאך פירות ,כציווי כ"ק אדמו"ר שליט"א .ביים סוף התוועדות ,האט מען געבראכט צו
שלעפן א "יאשטשיק" פירות ,אבער כ"ק אדמו"ר שליט"א האט ניט רעגירט . .
[גביר מברזיל] איז געקרוינט געווארן אלס "מענטש פון יאר" ביי א אפיציעלער רעגירונג'ס צערמאניע ,דירעקט אויף
טעלעוויזיע וכו' ,איד ,חסיד – פון רבי'ן – געווען לעצטנ'ס און האט גורם געוועון א סאך נח"ר ,און האט געהאט אויך
מורא'דיקע קירובים פון רבי'ן שליט"א (ד.א .אז זיין פנים איז געווען פרייליכסטע ביים התוועדות).
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~ט~
ב"ה .ערב שבת פ' משפטים ,כ"ו שבט ,ה'תשל"ט.
 . .לאמיר זיך אומקערן א ביסל אויף צוריק .י"א שבט זיינען [ ]. .געווען אויף יחידות – באזונדער ,ווי אויך די מאמע מיט
א ברודער שי' – באזונדער ]. .[ .אבער בקיצור וועגן די יחידות – זיי זיינען געבליבן ארום  7מינוט ,א רעקארד.
דער רבי שליט''א האט זיך פארנומען מיט זיי – בעיקר :מיט עם – ווי א איבערגעגעבענער טאטע און זיך אנגעטאן
אינגאנצן אין זייער הויט .ער האט מסכים געווען אויף דער הצעה צו לעבן אין [ ]. .און זיך צופאסן צו זייער ביזנעס ,אבער
היות אז מ'דארף לעבן אין א מער יידישע סביבה אפי' ס'איז ניט נ.י ,.און וויבאלד אז אין [ ]. .איז אינגאנצן גארניט ,איז
דארפן זיי פרואוון לעבן אין [ – ]. .זיך דארטן איינארדענען מיט דער ביזנעס אויך .אויב מ'קען ניט ,איז לכה''פ די ערשטע
 6חדשים לעבן אין [ ]. .און צופארן אין [ ]. .אויף א טאג – צוויי ,אבער ניט מער (און האבן דארטן אויך א דירה) ,נאך די 6
חדשים מוזן זיי קומען אויף אלע סוף וואך ,שבתים ,יו''ט וכו' – אין [ ,]. .און מיטנעמען דער מאמע תחי' אויך .ווען די
מאמע תחי' איז דערנאך אריין האט זי זיך געדונגען אויף לכה''פ " 4ביזנעס-וואך-טעג" ,אבער ללא הועיל – ניט מער ווי 2
טעג .דער רבי שליט''א האט איר געפראוועט חזרה פון א יחידות מיט איר מאן ע''ה ,און בין השאר אז ער האט דערציילט
וועגן א חתונה צווישן גאטעסמאן און שניאורסאהן.
כ'וועל זיך נאר אפשטעלן אויף דברי כ"ק אד"ש בקשר להווארט (פון ל"ג דרשה):
– אויף דער ידיעה ווען ס'וועט פארקומען:
ויהא בשעטו"מ בכל .אזכיר עה"צ.
– אויף א צוויטען צעטל אז "מ'האפט ס'וועט זיין באופן המתאים" – ובהמשך צו די אט ערשטיקע התוועדות וועגן
התורה חסה על ממונם של ישראל:
– הוא היפך הנוהג לאחרונה בין אנ"ש שי' לבזבז ע"ז ממונם אבי אריבער שפרינגען די שכנתה
וככל שהשכנה פוסט יותר – מגרה היצה"ר להכנס לחוב יותר גדול ובלבד להראותה אז מ'איז אויך פוסט און נאך מער
ובמילא צריך למלאות הריקנות בדברי "תפארת ריקנים" וכו' .עכלה"ק.
– געגעבן השתתפות אז דער ווארט זאל זיין בשמחה וטוב לבב.
להעיר ,א צעטל מעין תוכן זה (אבער ניט אזוי שארף) בקשר לחתונה גדולה ברוחניות – וואס איז שוין געדרוקט אין
לקו"ש .ע"ש.
ומענין לענין ,מענת כ"'ק אד"ש צו ג .יעקבסאן וועגן מאכן די חתונה פון זיין טאכטער מיט י .העכט ניט אין געגנט ,ווייל
ער האט צופיל געסט (וי"ל נאך א סיבה אז אברהם העכט וויל ניט דורכדעם אנערקענען דעם "דש'ואיש סענטער" וואס
איז רעפארם ,ע"ד ווי נא ך איינציגע ווי ליפסקער און י .גראנער וואס איז יעצט געקומען צו די חתונה פון זיין טאכטער,
דינסטאג ,מיט זירקינד – און מאכט ערגעץ אין א קליינעם "דיסקאטעק-זאל" אין געגנט) – בתוכן :אז אויב ח"ו ער וועט
ניט מאכן דא איז דאס היפך ביסוס השכונה און אלע כוחות וואס מ'לייגט אין דעם .ובפרט אז מ'וועט זיך לערנען פון זיין
ביישפיל .האפט אז ער וועט געפינען פאסיקע פלאץ .ע"כ.
מארגן אי"ה פארט ארויס א קבוצה פון  5יונגעלייט פון כולל צו גרינדען א כולל אין אוסטרליא וואס איז מייסד י .גראנער
שי' אלס קעגן כח צו די מתנגדים .א זעקסטער פארט די קומענדיקע טעג .ס'איז אויך אנגעקומען מיט גרינע ווערים צו
איינריידען די  6אויף פארן – ער איז ספעציעל געקומען דערצו אנהויב יאר .ער האט געקראגן מורא'דיקע לשונות פון רבי'ן
שליט"א בשבח זה און פון די וואס וועלן פארן – אלס ענטפער צו זיין בקשה אז אן אתערותא דלעילא – וועט זיין אומעגליך
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צו אנריידען .אבער מ'האט דאס ניט געמאכט ווי אן אפיציעלע שליחות פון רבי'ן שליט"א ,מיטן גאנצען פאראד און
שטורעם .זיי האבן א קאנטראקט אויף  2יאר .דערנאך קענען זיי פארן וואו זיי ווילן ,צי בלייבן און זיך איינארדענען דארטן.
בקשר צום מכתב כללי צו די שלוחים באה"ק – איז בפרטיות וועט קיינער ניט אוועקפארן וויבאלד דארטן איז זייער
ארט לכתחילה  .חודוקוב שי' האט געזאגט פאר א צייט צו צ .גרינבלאט – שליח אין ארגענטינא – אז ער קען נעמען פון
די שלוחים פון א"י .אנדערע האבן געזאגט אז דער רבי שליט"א האט דאס גאר געזאגט .אבער ב.ק .האט קלאר געמאכט
אז ס'איז נאר חודוקוב – מיינענדיק אז די שליחות איז בכלל שוין גענדיקט – אבער לפועל האלט בפועל דער רבי שליט"א
אז זייער שליחות גייט נאך אן ,און אין א"י וכו' .ער – ב.ק – .האלט אז בחורים און יונגעלייט דארפן אליין מציע זיין זיך צו
א נייע קבוצה שלוחים אין א"י וואלט זיך דער רבי שליט"א אפגערופן און ס'וואלט ארויסגערופן גאננצן שטורעם .ווי
לעצטענס אסאך זאכן וואס ער דערמאנט ניט בפירוש ,מיט די כוונה אז מ'זאל אליין טאן.
נו ,אין פאריז איז דאך די וואך מיטוואך ,די חתונה פון ליבעראוו מיט י .יארמוש פון נ.י ..די דעליגאציא פון נ.י – .איז א
גרויסע און חשוב'ע (ס'איז נאך פון פאר די היינטיגע גזירה )..נו ,דער חתן – איז דאך די ברידער און עלטערן – ווער רעדט.
נו ,פיר בחורים – חברים פון חתן – קאן מען דאך אנדערש ניט ,ובפרט – איינער – זוכה בגורל ,און האט אפילו באקומען
 FR 100פון רבי'ן שליט"א אלס שליחות מצוה פאר אלע מוסדות אין פאריז ,און דריי פון זיי פארזוכען פאר איינס אויך –
לאנדאן ובעיקר! א"י (מקומות הקדושים).

~י~
ב"ה( .אור ל)דינסטיג ,ז' אדר ,ה'תשל"ט.
– בריוו פון רבי'ן שליט"א צו קארטער'ן – וועגן חינוך – בהמשך צו יו"ד שבט .בסוד דערוויילע ,להיות אז אלע זיינען
קעגן קארטער'ן.
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יומן אלול תשל"א – ניסן תשל"ב
הרבי חזר מהאוהל ב .7:51-הרבי נכנס למנחה ב7:55-
עם הסירטוק של משי ,הרבי יצא ב .8:05-הרבי נכנס
למעריב עוד הפעם עם הסירטוק ב ,8:27-ויצא ב.8:31-
הרבי נכנס ואחריו חדקוב ,אח"כ חדקוב יצא ואמר שיש
התוועדות.

יום א' ט"ו אלול .הרבי בא ב 10:20-בערך ,אבל הייתי
בזאל ולא שמתי לב כשהרבי נכנס ,וכשהחבר'ה זזו,
הרבי כבר הי' בחדרו.
היום הרבי נוסע לאוהל .לא ראיתי מתי הרבי נסע
למקוה ,הרבי חזר מהמקוה ב .11:25-הרבי נסע לאוהל
ב ,12:15-כשהוא עמד מול הפתח של הזאל הוא נעצר,
הי' בזאל חתיכת דף שנפל ,מאיר הארליג הרים את זה,
והרבי הלך למכונית.

הרבי נכנס להתוועדות ב .8:35-כשהרבי נכנס ,סידרו
את המפה ,הי' רק שולחן אחד .הרבי התיישב ורמז
ליואל שיתחיל ניגון שלפני מאמר ,שרו ,ואח"כ הרבי
אמר מאמר ד"ה את הוי' האמרת היום והוי' האמירך .הי'
קשה קצת לשמוע ,בהתחלה לא הי' רמקול ,באמצע
המאמר סידרו את הרמקול אבל הרבי נעצר והראה
שיפסיקו ,זה הי' פעמיים.

הרבי חזר מהאוהל ב ,7:54-נכנס למנחה ב .8:00-לא
אמרו תחנון בגלל חתן .הרבי התחיל להגיד ,אבל החזן
אמר מיד קדיש ,אז הרבי הפסיק .הרבי יצא ב.8:10-
הרבי נכנס למעריב ב ,8:38-ויצא ב .8:47:30-הרבי נסע
לביתו ב.8:50-

אח"כ הרבי אכל מזונות ובירך על היין .אח"כ שיחה
בנוגע לח"י אלול ,אח"כ שיחה שהרבי אמר זה בנוגע
ליהודים שעלו מרוסי' שיפעלו למען "מיהו יהודי" ,וג"כ
בלימוד התורה וקיום המצוות .אח"כ הרבי אמר לחיים,
והמשיך להגיד שיוסיפו בצדקה ,ומי שיתן יהי' לו 4
פעמים ככה ויותר ,וביאר קצת את ענין הצדקה .ובסוף
הרבי נתן את המזונות שימשיכו בהתועדות .הרבי אמר
"מסתמא וועט מען ממשיך זיין די התועדות היינט
אדער מארגן" ,ובירך שזה יהי' בטוב .הרבי יצא ב-
.10:12

יום ב' ט"ז אלול .הרבי בא ב .10:04-נכנס לקריאה
בזאל ב ,10:05-ויצא ב .10:15-הרבי נכנס למנחה ב-
 ,3:17ויצא ב .3:28:30-הרבי נכנס למעריב ב ,9:35-ויצא
ב.9:44-
הרבי נסע לביתו ב .10:45-הוא יצא מחדרו ונכנס
למרכז ,ושאל (זה סיפרו לי) אם חדקוב פה ,אז יודל אמר
שהוא בחדרו ,והרבי ניגש למכונית ונכנס ,וחיכה
לחדקוב .יודל רץ ל 770-לראות איפה חדקוב ,אבל
חדקוב עוד לא יצא ,אז הוא נסע בלעדי חדקוב.

הרבי יצא ונסע לביתו ב ,10:40שרו "כי בשמחה",
והרבי עשה בידו לסימן יותר חזק.

יום ג' י"ז אלול .הרבי בא ב .10:06-הרבי נכנס למנחה
ב ,3:19-ויצא ב .3:29-לא יודע מתי הרבי נסע לביתו,
בגלל שהי' התוועדות של ר' שלום ,ומענטליק ,והדלת
הי' סגור.

יום ה' י"ט אלול .הרבי לא בא לקריאת התורה של
המנין .לא ראיתי מתי הרבי בא .קראו בתורה בג"ע
התחתון ב ,12:05-הרבי יצא ב ,12:10-אז גמרו .שמתי
החומש שלי בפרשת כי תבא.

הרבי חזר ב .7:37-הרבי נכנס למעריב ב,9:36-
וכשהרבי יצא ניגש זה שהביא את הביכורים בשבועות
ודיבר איתו (הרבי כבר פתח את הדלת של הזאל) ,בערך
דקה הרבי דיבר איתו .הרבי יצא ב.9:45-

הרבי נכנס למנחה ב ,3:27-ויצא ב .3:37-הרבי נכנס
למעריב ב ,9:37-ויצא ב.9:46-

יום ד' י"ח אלול .הרבי בא ב .11:54-היום הרבי נוסע
לאוהל .הרבי נסע למקוה ב ,12:34-וחזר ב .1:20-הרבי
נסע לאוהל ב ,2:37-אני פתחתי הדלת של  770בשביל
הרבי שליט"א.

יום ו' כ' אלול .הרבי בא ב .10:55-הרבי נסע למקוה
של קערעסטיר (כל פעם הוא נוסע למקוה של יוניון)
בשעה  ,11:20לא ראיתי מתי הרבי חזר .לא ראיתי מתי
הרבי נסע לביתו.

59

כ“ח טבת ה‘תשפ“א

לסימן 'מה זה' .גם הפעם ,הרבי הסתכל בשמע קולנו על
הארון קודש בפתיחתו ובסגירתו .הרבי יצא ב.7:30:30-

הרבי בא מביתו ב 6:40-לערך ,לא זכור לי בדיוק .הרבי
נכנס למנחה ב 7:00-בערך ,ויצא ב 7:10-בערך .הרבי
נכנס למעריב למטה ב 7:55-בערך ,ויצא ב.8:30-

קראו בתורה בשביל הרבי ,ז.א .התפללו כמה אנשים,
וכשקראו יצא הרבי (ב ,)7:55-ושמו לרבי את הסטענדר
בשביל הקדיש .אחרי שלישי שהרבי קיבל כרגיל ,אמר
הרבי חצי קדיש ,אח"כ הרבי חזר למקומו .סגרו את
הדלת ,אח"כ אמר הרבי כל הקדישים ,באמצע הוא קרא
משניות ותהלים .אחרי הקדיש האחרון לא תקעו ,הרבי
הסתובב לעבר הקהל וראה שלא תוקעים ,ויצא .הרבה
דברים לא יכולתי להבחין היות שעמדתי רחוק .הרבי
יצא בשעה .8:14

יום שבת פרשת כי תבא ,כ"א אלול .הרבי נכנס
לשחרית למטה ב ,10:10-לא שרו "הוא אלקינו" ,הרבי
יצא ב .12:10-הרבי הלך לביתו ב ,3:30-וחזר ב.4:50-
הרבי נכנס למנחה למעלה ב ,6:30-ויצא ב.6:50-
הרבי נכנס למעריב ב ,8:00-ויצא ב .8:15-הרבי נסע
לביתו ב .8:30-בחוץ כשהרבי ניגש למכונית ,בא אליו
מישהו ודיבר עם הרבי כדקה ,אח"כ הרבי ניגש למכונית,
ויודל נסע.

לא ראיתי מתי הרבי נסע למקוה ,הרבי חזר מהמקוה
ב .11:43-הרבי נסע לאוהל ב .1:24-כשהוא יצא נעצר
ליד הפתח של  ,770ולייבל נתן לו פתק והרבי הכניס את
זה בחבילה ,והלך למכונית ונסע מקדימה ,כרגיל כשהוא
נוסע לאוהל.

הרבי בא ב ,10:30-לא ראיתי אבל סיפרו לי .הרבי נכנס
לסליחות ב 1:00-למטה ,אמרו סליחות .ב"שמע קולנו",
הרבי הסתכל בפתיחת הארון ובסגירתו .כשגמרו,
התחילו לשיר "רחמנא דעני" והרבי דפק על הסטנדר,
הרבי עמד עם הפנים לקיר ,ויצא ב .1:43-שרו למטה
רחמנא ,ולכן לא ראיתי מתי הרבי נסע ,החבר'ה אומרים
בשעה .2:00

הרבי חזר מהאוהל ב .7:29-הרבי נכנס למנחה ב-
 7:34:30עם סידור פתוח ביד ועם הגארטל ,ומיד התחיל
להגיד "רבי חנניא בן עקשיא" ,לא העביר ידו על מצחו,
ואמר קדיש דרבנן ,ואח"כ התחילו להתפלל מנחה.
בחזרת הש"ץ אמר הרבי כל הזמן משניות ,ולפני
"נקדישך" ג"כ הרבי אמר משניות .אח"כ אחרי עלינו
קדיש ,ועוד פעם משניות וקדיש דרבנן .הרבי הסתכל
על הקהל ויצא ב.7:46:30-

יום א' כ"ב אלול .לא ראיתי מתי הרבי בא .הרבי נסע
למקוה ב ,11:43-הרבי חזר ב .12:24-הרבי נסע לאוהל
ב ,2:12-הרבי חזר ב 7:43-מהאוהל .הרבי נכנס למנחה
ב ,7:47:30-ויצא ב.7:55-
הרבי נכנס למעריב ב ,8:45-הרבי עם הגארטל .היום
הרבי במעריב אמר קדיש ,לא יודעים למה .ב"ונאמר"
של עלינו ,הרבי כבר אמר קצת בקול ,אח"כ החזן גמר
והרבי אמר קדיש ,אח"כ משניות ,והתחיל להגיד בקול
מ"מחט" – הוא עמד עם הפנים לארון קודש .ב"רבי
חנניא" הרבי נעמד לקיר ,והעביר את ידו על מצחו ואמר
קדיש דרבנן .לפני שהרבי יצא ,הכריז שפריצר על
סליחות ,והרבי שאל בשקט אצל חדקוב משהו וחדקוב
ענה ,והרבי חזר לחדרו ב .8:55-הרבי נסע לביתו ב-
 10:35עם חדקוב ,יודל נהג כרגיל.

הרבי נכנס למעריב ב 8:16-עם הסירטוק של משי,
וב 8:25-הרבי יצא .חדקוב נכנס לחדר של הרבי ויצא
כעבור רבע שעה בערך ,כולם חיכו להתועדות ,אבל
בסוף התאכזבו .הרבי הלך ב 9:00-בערך ,לא ראיתי אבל
סיפרו לי ,ישבתי למטה.
(ההבדל בין הסירטוק של משי והפשוט הוא
בכפתורים ,בשל המשי הכפתורים הם עם בד ,ובהפשוט
הכפתורים פשוטים).
יום ג' כ"ד אלול .הרבי בא ב 6:56-בבוקר .נכנס
לסליחות למטה ב ,7:01-נוגע בפרוכת עם ידו .הרבי
אומר בספר סליחות אדום .באמצע ,כשגמר לפני החזן,
הסתכל בסוף הספר על סדר הסליחות .הרבי יצא ב-
 .7:28בשמע קולנו ,כשהרבי מסתכל על הארון ,הוא
הסתכל רק בפתיחתו.

יום ב' כ"ג אלול .הרבי בא ב ,6:56-נכנס לסליחות
למטה ב ,7:04-לרבי יש סליחות בצבע אדום .ב"אשמנו"
הרבי דפק על החזה ,ג"כ אחרי י"ג מדות הרחמים
כשמזכירים שם "חטאנו"" ,אשמנו" .ב"שמע קולנו",
החזן דילג פסוק ,הרבי עשה בידו והסתכל על החזן
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הרבי חזר ב 7:32-מהאוהל ,ונכנס למנחה ואמר "רבי
חנניא" ,קדיש דרבנן ב ,7:37-אח"כ התפללו .הרבי אמר
משניות מאחרי מודים של החזן .קדיש אחרי עלינו,
וקדיש דרבנן .החזן ג"כ הי' חיוב ,אז אחרי קדיש דרבנן,
הוא אמר קדיש דרבנן והרבי חיכה ,וסידר בינתיים את
הדפים של משניות.

הרבי נכנס למנחה ב .3:17-כבר בקדיש שלאחרי
שמונה עשרה מתחיל הרבי להגיד לדוד ה' אורי .הרבי
יצא ב.3:27-
היום הרבי מדבר לנשים .הרבי ירד למטה ב( 8:06-ירד
דרך המדרגות הפשוטות) ,אני עמדתי בזאל למעלה.
הרבי התחיל לדבר ב ,8:09-דיבר על ענין חודש אלול
וסוף חודש אלול ,ודיבר על מיהו יהודי ,הרבי גמר לדבר
ב .8:27-החבר'ה מספרים שכשהרבי גמר ,הוא קם
ללכת והתחיל ללכת ,אבל הנשים רצו אליו ,אז הוא חזר
והתיישב ,ואחת אחת ניגשות לרבי והרבי שליט"א עונה
להם .הרבי גמר ב ,10:26:30-ואז עלה למעלה( .החבר'ה
מספרים שהרבי עוד פעם התרומם ועוד פעם נכנסו כמה
נשים ,והרבי קיבל אותם הלאה).

הרבי נכנס למעריב ב ,8:42-ויצא ב .8:51-הרבי נסע
לביתו ב ,9:10-בנימין לקח אותו ,הוא שכר מכונית.
יום ה' כ"ו אלול .באתי ב 7:15-באמצע סליחות של
הרבי ,הרבי יצא מסליחות ב.7:27-
הרבי נכנס לקריאת התורה ב ,8:19-הרבי הסתכל על
האורחים ,הי' מאוד צפוף .אחרי שהרבי קיבל העלי' ,הוא
נעמד בפנה של הבמה ,וניגשו כל האורחים ואמרו
הגומל ,כמה רוסים אמרו "שהחיינו" בקול רם .הרבי יצא
מהקריאה לחדרו כרגיל ,ב.8:33:30-

הרבי יצא למעריב ב ,10:30-וחזר לחדרו ב.10:40-
הרבי אמר קדיש ג"כ אחרי עלינו ואחרי משניות .עמד
עם הפנים לארון הקודש עד סוף "רבי חנניא" ,הסתובב
לצד מזרח ,העביר ידו על מצחו ואמר קדיש .הרבי נסע
לביתו ב.12:50-

הרבי נסע לאוהל ,לא ראיתי מתי הרבי נסע לאוהל,
הרבי חזר מהאוהל ב .7:22-נכנס למנחה עם סירטוק
פשוט ב ,7:27-ויצא ב .7:37-הרבי נכנס למעריב,
התפללו למטה בגלל הצפיפות הגדולה ב .8:04-מתי
שהרבי יצא ,הוא התחיל לשיר "ניעט ניעט ניקאווא",
והרבי עשה בידו הקדושה .הרבי הי' מאוד רציני לא יודע
איך לתאר את זה בכתב.

יום ד' כ"ה אלול .הרבי בא ב ,6:54:30-נכנס לסליחות,
הרבי יורד דרך המדרגות של ג"ע התחתון ב .7:45-הרבי
מכה על החזה אחרי "ויעבור ה' על פניו" ,שם כתוב
"עוונינו חטאינו" ,ועוד שלש פעמים הרבי כנ"ל מכה על
החזה ,באשמנו ג"כ ושם כתוב עוד כמה פעמים ,והרבי
ג"כ מכה על החזה .הרבי יצא ב ,7:28-ועלה דרך
המדרגות הפשוטות.

הבחורים מספרים שכשהרבי נסע לביתו ב8:30-
בערך ,עמד שמואל טננבוים איפה שהכפתור לקרוא
למעלית והרבי אמר לו "וואס גייסטו ניט טאנצן" ,בחוץ
רקדו והרבי עשה בידיו הקדושות ,אני לא ראיתי את זה
היות שרקדתי למטה בזאל.

כיון שהרבי צריך להגיד קדיש היום ,וגם הוא נוסע
לאוהל ,אז נכנס מנין לזאל בשיר של יום ושמו במקום
הרגיל של מנחה סטנדר ,והרבי נכנס בשעה  .8:00מיד
אמר החזן "קוה אל ה'" ,והרבי אמר קדיש ,אח"כ הרבי
אמר משניות עד שהחזן גמר "ה' יברך את עמו בשלום",
והרבי אמר קדיש דרבנן" .עלינו" ,והרבי אמר קדיש.
תהלים ,הרבי אמר פרק ע' ,החזן גמר ,ועוד פעם קדיש,
אח"כ הרבי אמר משניות ואמר קדיש דרבנן .לא תקעו
בשופר ,הרבי יצא לחדרו ב.8:09-

יום ו' כ"ז אלול .הרבי בא ב ,6:56ונכנס לסליחות ב-
 .7:03סליחות כרגיל ,הרבי הסתכל קצת בסדר של
סליחות שכתוב בסוף הספר ,הרבי יצא ב .7:23:30-לא
יודע מתי הרבי נסע וחזר מביתו .הרבי נכנס למנחה
למעלה ,כרגיל בצד ימין של הארון קודש ב ,6:57-ויצא
ב.7:10-
הרבי נכנס למעריב למטה ב ,7:48-ויצא ב 8:20-בערך.

לא ראיתי מתי הרבי נסע למקוה ולא כשחזר ולא
כשנסע לאוהל ,החבר'ה אומרים שהרבי נסע לאוהל ב-
.12:30

יום ש"ק שבת מברכים ,שה' מברך את חודש תשרי,
פרשת נצבים ,כ"ח אלול .הרבי נכנס לתהילים ב8:30-
לערך ,תהילים למטה כרגיל ,ויצא ב 9:50-לערך.
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שחרית ,הרבי נכנס ב 10:30-לערך .קראו בשבת
בס"ת של המשיח .במפטיר היו דחיפות מאוד חזקות,
הרבי בכה במפטיר ונעצר כמה פעמים כיון שלא יכול
להמשיך הלאה .שרו "הוא אלוקינו" ,הרבי יצא מהתפלה
ב 12:30-לערך.

מקבל עלי' בשבת מנחה למטה ,אז הולך אחרי הס"ת וזה
מצד ימין – אלא כנ"ל הרבי ירד מצד שמאל .כשהרבי
יצא הוא לא שר ,ב 5:15-בערך .לא ראיתי מתי הרבי
הלך ,אבל הוא הלך מיד.
הרבי חזר ב ,7:34-נכנס למעריב למעלה כרגיל
במוצש"ק ב 7:56-בערך ,ויצא ב 8:10-בערך .הרבי נסע
לביתו ,ג"כ חדקוב נסע ביחד איתו ב"קאר" של יודל עם
יודל ב.9:15-

הרבי נכנס להתועדות ב 1:30-לערך .קידש על היין.
אח"כ הרבי התחיל הרבי לדבר אודות חודש אלול – ,היו
דחיפות מאוד חזקות וקשה הי' מאוד לשמוע – ג"כ
בנוגע אתם נצבים כולכם היום וכו' ,וביאר את דברי
הבעש"ט על זה .אח"כ הרבי רמז ליואל שיתחיל ניגון
שלפני מאמר ,הרבי אמר את המאמר אתם נצבים כולכם
היום ראשיכם.

יום א' כ"ט אלול ער"ה תשל"ב .לא יודע מתי הרבי
בא .הרבי נכנס לסליחות ב ,7:04-ויצא ב .8:06-הרבי נסע
למקוה ב ,8:20-לא יודע מתי הרבי חזר.
הרבי נכנס לתפלת שחרית למטה עם טלית ותפילין
ב .9:20-גמרו להתפלל ושמו שני ספסלים ע"י השטיח
של הרבי והתיישבו הזקנים ,והרבי התחיל להגיד התרת
נדרים ,הרבי גמר ואמר לזקנים שישבו "יישר כוח ,און
זאלט איר דערלעבען איבער א יארן ,און א כתיבה
וחתימה טובה" .הרבי יצא ב.9:52-

אח"כ שיחה על הרש"י ראשיכם לשבטיכם ,ועל
מחוטב עציך ,ועל ואת אשר איננו פה ,וקישר את
הענינים ,וג"כ על הלקוטי לוי יצחק שעל מס' תענית.
הרבי הזכיר באמצע שיש יהודים שנמצאים בבית סוהר,
ואיכפת להם שלא יכולים לקיים מצות סוכה או מצה,
והרבי דיבר על זה בארוכה .הרבי מאוד בכה והתאפק
מבכי ,באמצע הוא ג"כ דיבר בצריחה ממש ,אין מילים
לתאר את זה בכתב .באמצע ,הרבי דיבר שצריכים
ללמוד והאריך בזה ,ואח"כ אמר :היות ויש כאלה שלא
מבינים אז בטח יסבירו להם אח"כ ,ויותר טוב שאסביר
להם עכשיו ,והרבי דיבר ברוסית במשך רבע שעה.
באמצע ,הרבי גמר ברכה ואמרו אמן ,והרבי עוד הפעם
דיבר קצת ברוסית ,ועוד גמר ברכה ואמרו כולם אמן.

היום ניגשו לרבי ונתנו פדיונות ,אני נתתי ב ,.-עמדו
תור מהכניסה של  ,770ומשם לכניסה השלישית,
שמשם זה לעזרת נשים עד ג"ע התחתון .הרבי עמד ליד
הדלת שלו קצת הרבה בחוץ ,הרבי אומר לכולם כתיבת
וחתימה טובה ,ג"כ לי.
הרבי נסע לאוהל אבל לא ראיתי מתי .הרבי בירך את
ה"יונגע לייט" ,הוציאו את הבחורים ,אבל אני לא הייתי
בשעת מעשה בכלל.

והרבי התחיל לשיר "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי
בארץ צי' ועיף בלי מים" ואח"כ ניגנו הקהל ,והרבי אח"כ
המשיך לבד "כן בקודש חזיתיך לראות עוזך כבודך".
הרבי דיבר בנוגע למיהו יהודי ,והזכיר שמישהו הי' אצלו
ודיבר איתו על זה ,והרבי אמר מה שההוא אמר לו.

הרבי חזר מהאוהל כמה דקות לפני שקיעת החמה
(עם הרבי במכונית נסע ג"כ לייבל גרונר וקזרנובסקי
והרב חדקוב) ,ז"א יודל נכנס עם המכונית דרך איסטערן
פארקווי לקינגסטון וחזרה לאיסטערן פארקווי בכיוון
ההפוך .אחרי כמה דקות ,הוא נכנס למנחה למעלה כמו
עש"ק ,לא זוכר בדיוק השעה.

הרבי נתן לבן של אברהם זלצמן ,בערל זלצמן – הרבי
אמר וואו איז דער שליח ציבור ,פעמיים הרבי אמר –
והרבי נתן לו בקבוק משקה ,ואח"כ נתן לו את הבקבוק
של יין שמענטליק מוזג בו לרבי יין .הרבי בסוף התחיל
לשיר "ניעט ניעט" ,והרבי קם ומחא כף ונענע את גופו
אנה ואנה ,והרבי יצא ב.4:48-

הרבי ירד למעריב למטה ב 7:45-בערך ,לא זוכר
בדיוק .בהתחלה הרבי התיישב ואמר תהילים כמה
דקות ,ואח"כ הוא קם ושרו בפקודת הרבי (ע"י שהוא
הכה בסטנדר) "אבינו מלכנו" ,שלש פעמים שרו את
"אבינו מלכנו" .שמו על הסטנדר שעון בצד שמאל של
הרבי ,הרבי יצא ממעריב ב 8:15-בערך .הרבי הלך לביתו
אחרי כמה דקות ,לא ראיתי את השעה.

הרבי נכנס למנחה בכמה דקות יותר מאוחר ,קראו
בס"ת של הרוסים והרבי קיבל עלי' .הרבי ירד מצד
שמאל כמו אחרי מפטיר – לא כמו כל פעם כשהרבי
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יום ב' א' דר"ה שנת תשל"ב .אני באתי ב8:30-
ונדחפתי לתקיעות ,ולא ראיתי בדיוק מתי הרבי נכנס,
אבל אני חושב כמו שאמרו ב .10-לא יודע שום דבר
מהתפלה (שרו האדרת והאמונה ובסוף שרו מי הוא זה
כמה פעמים ,היות שהרבי עשה ביד לסימן) ,כיון שכנ"ל
נדחפתי ,המפטיר לא שמעתי ,ואת התקיעות כבר הייתי
בסוף מהדחיפות הנוראות .בתרועה האחרונה ,זה הי'
מאוד הרבה פעמים ,והרבי לא הצליח לתקוע ,זה הי'
בערך חצי שעה .מוסף כרגיל שרו "הוא אלוקינו" ,הרבי
ישב בחזרת הש"ץ כמעט כל הזמן ,ב"ונתנה תוקף"
עמד ,ב"וכל מאמינים" ישב .גמרו להתפלל ב,3:50-
והרבי אז יצא.

מוסף עמד טלישבסקי ,הרבי ישב כמעט כל התפלה.
הרבי אמר לכוהנים יישר כוח בסוף אחרי תקיעות
האחרונות .אתמול הוא חזר למקום בסוף ,אבל היום יום
ב' חזר כבר בקוה ,היות שהי' צריך לומר קדיש .הרבי יצא
ב.3:20-
לא ראיתי מתי הרבי הלך לביתו ומתי הוא חזר ,הרבי
נכנס למנחה למעלה ב ,5:30-שרו שלש פעמים "אבינו
מלכנו" ,אח"כ אחרי שמונה עשרה שרו פעם אחת ,הרבי
יצא ממנחה ב.5:55-
בכל התפלות למטה שמו לרבי בשעת התפלה שעון
יד .יש הרבה מה לכתוב אבל זכרוני חלוש ואין לי עצבים
לכתוב ע"ז .ביום ב' דר"ה הרבי אמר קדיש בכל התפלות,
לא יודע למה.

לא ראיתי מתי הרבי הלך לביתו ומתי חזר ,ג"כ לא
ראיתי הרבי נכנס למנחה למעלה .הרבי נכנס מבפנים
לסטנדר בצד ימין ,שרו "אבינו מלכנו" פעם אחת כפי
שהרבי הכה בסטנדר ,הרבי לא ישב כל מנחה .ב"אבינו
מלכנו" שאחרי שמונה עשרה ,שרו ג"כ "אבינו מלכנו".
ג"כ בשחרית אחרי שמונה עשרה ג"כ שרו פעם אחת..

הרבי ירד להתוועדות ב .6:45-נטל ידיו ,וטלישבסקי
הכריז עפ"י פקודת כ"ק אד"ש שמי שלא נטל עוד ידים
שיטול את ידיו ,והרבי אמר לו שיכריז בקול רם והוא
הכריז עוד פעמיים .הרבי דיבר מהתחלה לפני שניגנו על
היוקר שבניגונים והסביר באריכות קצת .אח"כ שרו
ניגוני כל האדמו"רים כמעט 7 ,ניגונים ,באמצע יואל לא
ידע לאיזה ניגון הרבי מתכון ,והרבי אמר לו "זאג אבינו
מלכנו" כיון שיואל לא הבין .והתחיל לשיר "אבינו
מלכנו" ,והרבי אמר שלא זה ,אבל יואל לא נזכר ,אז הוא
שר כנ"ל "אבינו מלכנו".

הרבי יצא ב 5:55-בערך ,עשו תשליך בצד ימין של
 ,770והרבי יצא ממנחה ומיד נכנס שמה ,הרבי נכנס עם
מעיל חורף ,ניער בסוף שולי הטלית קטן ויצא.
הרבי נכנס למעריב למטה ב 7:45-בערך ,שרו "אבינו
מלכנו" שלש פעמים .מעריב כרגיל ,הרבי יצא ב8:15-
בערך .הרבי הלך לביתו ב 9:35-בערך ,אני הלכתי אחריו,
והפעם הלכתי מבין ההולכים ,ז"א עם התור.

אח"כ הרבי אמר שצריך לשיר ניגון ששרים ברוסי',
וע"י יתקשרו עם החי' יחידה שלהם ובמילא הם יצאו
משם ,אז רוסי אחד ,בערל זלצמן שר ניגון ואח"כ הוא
שר עוד אחד ,ואח"כ שרו כי אלוקים ,הי' מאוד שמח.
ואח"כ הרבי רמז ליואל שיתחיל ניגון שלפני המאמר,
והרבי אמר מאמר ד"ה היום הרת עולם היום יעמוד
במשפט .ואח"כ הרבי חילק משקה לכל הרוסים מהכוס
שלו .ואח"כ ברבע לתשע ברכו ,והרבי זימן.

יום שלישי ב' דר"ה .לא ראיתי מתי הרבי בא .הרבי
נכנס לשחרית למטה ולייבל אחריו עם כמה חבילות של
פדיונות כמו יום א' דר"ה .הרבי הביא איתו שקית ושם
את זה בתוך הסטנדר ,פתחו בשביל הרבי והרבי הכניס
וסגר את הדלתות והוריד את המפה ,שמו שתי מפות,
לא יודע למה .לא זוכר אם שרו אבינו מלכנו.

התפללו מעריב ,והרבי עשה הבדלה והתחיל לחלק
כוס של ברכה ,עד שעה  ,10:25והרבי בסוף אמר (לא
בטוח הלשון אבל בערך) "אזוי ווי האבן ארויס געגאנגען
פון דעם פאריקן יאר ,זאל דאס זיין בשמחה תצאו
ובשלום תובלון" ,והתחיל לשיר "כי בשמחה" ,הרבי
עשה בשתי ידיו .ג"כ באמצע ההתוועדות הוא קם ועשה
בשתי ידיו ,לא זוכר בדיוק מה שרו אז .הרבי נסע לביתו

מפטיר שמעתי ותקיעות הייתי קרוב .הרבי הוריד את
הטלית לפני התקיעות ,ואח"כ הרים הטלית ואמר
למנצח פסוק ראשון ,והוריד את הטלית על הפדיונות,
והקים עוד פעם הטלית .את הפסוקים אמר בקול רוטט,
ואח"כ הברכות ותקע בשופר שחור כמו יום א' דר"ה,
התקיעות היו בלי תקלות .הרבי הוריד את הטלית
והרימה ,ואמר את הפסוקים ,ואח"כ חזר למקומו ועשה
סיבוב על מקומו לראות את הקהל (כך כתוב).
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ב 10:40-בערך ,שרו כי בשמחה והרבי עשה בידיו.
באמצע הכוס של ברכה ג"כ הי' גילויים גדולים.

של יום חול .הרבי יצא ב 8:15-בערך .הרבי הלך לביתו ב-
.9:34

יום ד' ג' תשרי תשל"ב .הרבי בא ב ,10:00-ונכנס
לסליחות של המנין ב .10:06-שמו את הסטנדר בצד
השמאל של הס"ת ,שמו תהילים ,שלום ישראל חדקוב
שם סידור .אמרו סליחות" ,אבינו מלכנו" ,חיכו עד
שהרבי יגיע ,ואח"כ בפקודת האד"ש שרו ע"י שהכה
בסטנדר .אח"כ קראו בתורה ,והרבי יצא ב.10:45-

יום שבת פרשת וילך ו' תשרי ה'תשל"ב .הרבי נכנס
לשחרית ב 10:00-בערך .בהתחלה אמר מר' ישמעאל
בערך ,ואמר קדיש דרבנן ,אח"כ תפילה במנגינה של יום
חול גם בסיומים .לא זכור לי הרבה פרטים מעניינים,
חזרת הש"ץ ג"כ בהתחלה במנגינה פשוטה ,ואח"כ
בנקדישך הרבי אומר בקול רם ,ובמנגינה טיפה אחרת
מיום חול .אבל ברצה התחיל להגיד כבר במנגינה של יום
חול.

הרבי נכנס לתפלת מנחה למטה ב 2:05-למטה
בסטנדר כמו בשבת ,לא שמים תהילים .כל מנחה הרבי
עמד ,חוץ מנפילת אפיים שהרבי ישב ,ואמר בע"פ
"לדוד" .מפטיר כרגיל ,הרבי יורד אחרי הס"ת" .אבינו
מלכנו" שרו בפקודת הרבי ,ע"י שהכה בסטנדר .הרבי
יצא ב ,2:40-כשהרבי עבר ליד הסטנדר של החזן ,נפל
המפה שעל הסטנדר והרבי התכופף להרימה ,אבל החזן
הקדימו והרימו ביחד.
הרבי נכנס למעריב ב 7:32-למטה ,הרבי נכנס כמו
בשבת ,נוגע בפרוכת והולך למקומו .אח"כ החזן אמר
ברכו ,והרבי התיישב עד שמונה עשרה ,ביתברך של
קדיש הוא קם ב"יהא שמי' רבא וכו'" .הרבי יצא ב.7:42-

קראו בס"ת של משיח .שמע ישראל ,הרבי הסתכל
כלפי הקהל .אחד אלוקינו ,עם הפנים לארון קודש .אמר
"ונורא" שמו( ,בעשי"ת אומרים ככה) .שם את הס"ת,
וירד מצד ימין ,וחזר לעמוד ,ועמד כל זמן קריאת התורה.
בסוף הוא ניגש מצד ימין של הארון קודש ,עלה ואמר
חצי קדיש .מפטיר כרגיל ,הרבי ירד ג"כ מצד ימין .מוסף
במנגינה פשוטה של יום חול ,ב"הוא אלוקינו" התחילו
לשיר בלי רמז של הרבי ,והרבי ג"כ שר כשהוא אמר.
בהתחלה הרבי אמר "ה' אחד" ,והתחיל לנגן "הוא
אלוקינו" מאוד לאט .הרבי יצא ב.11:55-

יום ה' ד' תשרי ה'תשל"ב .הרבי בא ב ,10:02-נכנס
לקריאה  ,10:10ויצא ב .10:21-הרבי ירד למנחה למטה,
התפללו בשעה  .3:24שרו "אבינו מלכנו" ,הרבי לא ישב
בחזרת הש"ץ ,בנפילת אפים הרבי ישב ואמר בע"פ.
הרבי יצא ב ,3:40-כשהרבי עלה ,עלה דרך המדרגות
הפשוטות .לא ראיתי מתי הרבי נסע לביתו ,הרבי חזר ב-
 .7:19היום יש יחידות בשביל האורחים שהגיעו לבית
חיינו ,הרבי נכנס למעריב ב 11:43-למעלה ,התפללו ויצא
ב ,11:52-והמשיך בקבלת אנשים ליחידות.

הרבי נכנס להתועדות ב .1:30-קידש על היין ,ניגנו
ואח"כ הרבי אמר שיחה בנוגע לפרשת וילך .ב' ,בנוגע
יום כיפור .אח"כ הרבי רמז שינגנו ניגון שלפני מאמר,
והרבי אמר את המאמר ד"ה שובה ישראל עד ה'
אלוקיך" שנמשך  40דקות .אח"כ שיחה על הרש"י פרק
ל"א פסוק י'" ,מקץ שבע שנים" .שיחה על לקוטי לוי
יצחק .הרבי דיבר קצת על "מיהו יהודי" ,הרבי ג"כ דיבר
על ענין שרוצים להוציא אנשים מהבית הכנסת ביום
כיפור לשם הפגנה ,ודיבר שזה היפך תורת אמת.

יום ו' ה' תשרי ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי הרבי בא.
הרבי נסע לביתו ב ,6:12-לא ראיתי בדיוק מתי חזר,
הרבי נכנס למנחה למעלה ,כרגיל בצד ימין בשעה ב-
 6:48בערך ,ויצא ב.7:02-

הרבי מסר משקה לכמה אנשים .מסר משקה לליבל
ביסטריצקי לשם חלוקה היות שנולד לו נכדה ,ואביה לא
הי' .את המזונות הרבי מסר לר' משה דובינסקי ,כי להם
נולד בן או בת .בסוף הרבי שר בני היכלא ,רק ההתחלה,
ואח"כ המשיכו כולם .אח"כ הרבי שר צמאה לך נפשי
וכו' ,כן בקודש וכו' .ובירך ברכה אחרונה ,ואמר שמי
שצריך להגיד ברכה אחרונה שלא ישכח .וקם והתחיל
לשיר הושיעה את עמך ,ויצא ב.5:38-

הרבי נכנס למטה למעריב ב 7:45-בערך ,הרבי ניגש
לעמוד ,זה יארצייט של אמו ,סידרו את השולחנות כמו
בכ' אב .מעריב הי' בניגון של תפלה של שבת ,הקדיש
האחרון שהרבי אמר אחרי עלינו אמר במנגינה פשוטה

הרבי נכנס למנחה למטה .אחר כמה דקות ,הרבי נכנס
והתחיל אשרי .קראו בס"ת של המשיח ,הביאו את
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ב 5:30-בערך התחיל היחידות בשביל האורחים.
החלון (שפותחים כל פעם ביחידות בחדרו של הרבי כל
פעם זה החלון שבצד ימין ,אחד ליד הסוף ו)היום פתוח
בצד שמאל ,החלון לפני האחרון .היחידות נגמרה ב-
 11:00בערך ,הרבי יצא למעריב למטה ב ,11:24-וחזר
לחדרו ב .11:34-הרבי נסע לביתו ב.12:20-

הס"ת של המשיח כשהחזיקו כבר "ויהי בנסוע" ושמו
את הספר בפנים ,ומיד הרש"ג פתח הארון קודש ומסר
את הס"ת לרבי שליט"א .הרבי שם את הס"ת תורה על
הבימה ,וירד מצד ימין (מאיפה שהוא עולה למפטיר),
אח"כ ניגש לעמוד ,ואח"כ הרבי קיבל עלי' (לא כמו כל
שבת במנחה שהרבי לא מקבל עלי') ועלה מהצד ימין
של הארון קודש (שמשם הוא עולה למפטיר) .הרבי ירד
מצד שמאל ואמר קדיש ,מנחה במנגינה פשוטה,
בחזרת הש"ץ קצת במנגינה של שבת .הרבי יצא ושר
הושיעה את עמך.

יום ג' ערב יום כיפור ט' תשרי ה'תשל"ב .הרבי בא ב-
 ,6:40הרבי יצא עם תרנגול בידיו מ 770לצד ימין של 770
איפה שהסוכה ע"י החלון ,ושם הוא מסר את התרנגול
לשוחט ר' ישראל שמעון קלמנסון ,והשוחט שחטו.
אח"כ הרבי כיסה את הדם ,והרבי חזר לחדרו ,אח"כ
השוחט נכנס לרבי ,והרבי נתן לו כסף .הכפרות הי' בשעה
.6:50

ב 6:12-הרבי הלך לביתו ,שרו הושיעה את עמך,
והרבי עשה בשתי ידיו לסימן יותר חזק .לא ראיתי מתי
הרבי חזר מביתו .הרבי נכנס למעריב למעלה ב,7:40-
ויצא ב.7:51-

הרבי נסע למקוה ב ,7:30-לא ראיתי מתי הרבי חזר
מהמקוה .הרבי נכנס לשחרית למטה עם טלית ותפילין
ב .8:42-כל משך התפלה ,הרבי נגע כמעט כל הזמן
בתפילין של ראש .שמו תהילים בשביל הרבי ,הרבי יצא
אחרי התפלה ב.9:17-

יום א' ז' תשרי .לא ראיתי מתי הרבי בא .הרבי נוסע
היום לאוהל ,לא ראיתי מתי הוא נסע למקוה ,ומתי הוא
חזר ,בגלל שהייתי למטה .הרבי נסע לאוהל ב,3:12-
בשעה שהרבי נכנס למכונית ויודל כבר התחיל לנסוע,
עמדו שם שתי נשים עניות ואספו כסף ,אז יודל עצר,
והרבי פתח את חלון המכונית ונתן להם צדקה וסגר את
החלון ,ויודל המשיך לנסוע בכיוון האהל.

אחרי רבע שעה בערך ,התחיל הרבי לחלק "לעקאח",
אני ניגשתי ב ,10:12-בשבילי הרבי נתן חתיכה שלמה,
ובשביל המשפחה חתיכה קטנה ,הרבי אמר לי "לשנה
טובה ומתוקה" .חלוקת ה"לעקאח" נגמרה בערך ב-
 ,1:00לא ראיתי ,סיפרו לי.

הרבי חזר מהאוהל ב 7:24-כולם התכוננו למנחה
למעלה ,אבל קיבלו הודעה שיתפללו למטה ,אז כולם
ירדו למטה ,והרבי ירד מהמדרגות של ג"ע התחתון
לתפילה ב .7:28-לא שרו "אבינו מלכנו" ,הרבי יצא ב-
.7:41

הרבי ירד למנחה ב 3:15-בערך .בהתחלה הוא חילק
צדקה משקית ולייבל הי' ממלא לו בתוך השקית
(לקחתי  10גרוש שהרבי הכניס לתוך קופסה של "חדרי
תורה אור") .כשהוא חילק הצדקה ,הוא זרק כסף מידיו.
אח"כ תפלת מנחה ,הרבי עמד כל זמן התפלה .אח"כ
הרבי עלה על השולחן של הרש"ג ,ובירך את הקהל,
בהתחלה הרבי הסתובב והסתכל על כולם .הברכה בנוגע
לתשובה ,נמשך כמה דקות .הרבי יצא ב 3:45-בערך
ועלה לחדרו .מחלקים עוד "לעקאח" ,עכשיו כבר פעם
שלישית ,ג"כ לפני מנחה הרבי חילק "לעקאח".

הרבי נכנס למעריב למטה ב .8:27-כשהרבי ניגש
למקומו ,הסתכל על העמוד [של הש"ץ] ,שם לא הי'
מפה על הסטנדר ,אז הרבי הוריד משלו ,ומאיר הארליג
ניגש מיד לרבי ,והרבי מסר לו והוא שם על העמוד ,וכל
זמן התפלה על הסטנדר של הרבי לא הי' מפה .הרבי יצא
ב .8:38-הרבי נסע לביתו ב ,9:28-בזמן שמענטליק
הסביר את המכתב שיצא "בין כסא לעשור".

לא ראיתי מתי הרבי נסע לביתו ,הרבי חזר ב.6:10-
הרבי נכנס לזאל למעלה עם טלית וקיטל ,עלה על שולחן
על יד השעון והסתכל על הבחורים ,והתחיל לברך
בהתחלה "יברכך ה' וישמרך וכו' .דער אויבערשטער זאל
געבן שכל אחד יתעורר בתשובה.הי' המשך אבל לא

יום ב' ח' תשרי ה'תשל"ב .הרבי בא ב ,10:07-ונכנס
לקריאה למעלה ב ,10:09-ויצא ב .10:21-הרבי נכנס
למנחה למטה ב ,3:29-וזז מעט את הסטנדר ,שרו
"אבינו מלכנו" ,הרבי יצא ב .3:45-הרבי נסע לביתו ב-
 ,4:27הרבי חזר ב.5:03-
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זכור לי בדיוק .כשהרבי נכנס ,הי' בשעה  ,6:30ויצא ב-
.6:32

הרבי יצא מחדרו לנסוע לביתו ,באמצע הדרך עמדו
כמה נשים ,והרבי אמר להם גוט יום טוב .זה הי' ב.8:15-
יש הרבה מאוד פרטים לכתוב ,אבל לא זכור לי ואין לי
עצבים בשביל זה..

הרבי ירד לתפלת כל נדרי בשעה  ,6:38שרו "אבינו
מלכנו" שלש פעמים ,שרו ג"כ "דרכך אלוקינו" כפי
פקודת הרבי .כששרו הרבי ישב ,והרבי הכה בידו על
המדף שבולט מהסטנדר .במשך כל יום כיפור ,שרו כל
פעם ב"כי אנו עמך" בפקודת הרבי ע"י הכאתו בסטנדר.
אחרי שמונה עשרה שרו ג"כ  3פעמים .אח"כ אמרו
תהילים הרבי ישב כל התהילים .כשגמרו המנין הרבי
עוד אחז בפרק ק"כ ,הרבי המשיך להגיד ,אח"כ כשגמר
נעמד .ואמר את יהי רצון ,ויצא בשעה  .10:40הרבי הלך
לביתו ב.10:55-

יום ה' י"א תשרי ה'תשל"ב .הרבי בא ב ,10:02-הרבי
נכנס לקריאה למעלה למעלה ב 10:05:30-ויצא
מהקריאה לחדרו ב .10:13-הרבי נכנס למנחה למטה ב-
 ,3:23ויצא ב .3:35-הרבי נסע לביתו ב ,6:25-הרבי חזר
מביתו ב.7:18-
היום יש יחידות ,התחיל בערך בשעה  .8:30הרבי נכנס
למעריב למעלה ב ,12:00-ויצא ב ,12:09-ונכנס לחדרו
והמשיך בקבלת אנשים ליחידות ,היחידות נגמרה ב-
 4:30בערך .הרבי נסע לביתו ב.4:43-

יום ד' יום כיפור י' תשרי התשל"ב .הרבי ירד לתפלת
שחרית בשעה  .10:08לפני שחרית שרו אבינו מלכנו 3
פעמים .תפלה פשוטה ,אף שהארון קודש פתוח ,הרבי
יושב כמעט כל הזמן של חזרת הש"ץ ,חוץ מהווידוי.
הרבי לא מקבל שום עלי' בבוקר .בכריעה של מוסף הרבי
כורע לפני שהחזן מתחיל להגיד "והכהנים" ,ואח"כ הוא
עומד ומסתכל על החזן עד שמרימים אותו ,אחרי
"מראה כהן" הרבי התיישב .אחרי שחרית שרו א"מ רק
פעם אחת ,כך זכור לי .אבל במוסף שרו  3פעמים .בכתר
שרו במוסף "הוא אלוקינו" ,וכן בנעילה ג"כ שרו .יישר
כוח שהרבי אמר לכהנים ,אמר את זה מיד בקדיש
שאחרי שמונה עשרה .הרבי יצא מהתפלה ב.3:55-

יום ו' י"ב לחודש תשרי ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי
הרבי בא ,לא מתי שנסע לביתו ולא כשחזר .הרבי נכנס
למנחה למעלה ,כרגיל בערב שבת ,בשעה  ,6:39ויצא ב-
.6:50
הרבי נכנס למעריב למטה ב ,7:30-וכשיצא התחיל
לשיר "הושיעה את עמך" ,זה הי' בשעה .8:00
יום שבת קודש פר' האזינו י"ג תשרי ה'תשל"ב .הרבי
נכנס לשחרית למטה בשעה  .10:05מפטיר כרגיל ,שרו
"הוא אלוקינו" ,הרבי יצא ב 12:20-לערך ,כשיצא
מהתפלה התחיל לשיר "הושיעה את עמך".

הרבי נכנס למנחה עם מגבעת לראשו ,ושם את
המגבעת בפנים הסטנדר בשעה  .4:50שרו "אבינו
מלכנו"  3פעמים ,זה שאחרי מנחה שרו רק  1פעם.
בנעילה שרו  5פעמים "אבינו מלכנו".

הרבי נכנס להתועדות ב .1:30-קידש על היין .שרו,
הרבי אומר שיחה בנוגע לתורת המהר"ש ,שרבע שעה
של לימוד חסידות זה צריך להיות ניכר בכל שעות
היממה .אח"כ רמז ליואל שינגנו ניגון שלפני מאמר,
והרבי אמר מאמר ד"ה כי חלק הוי' עמו יעקב חבל
נחלתו" .אח"כ הרבי הסביר רש"י בפרשת השבוע ,פסוק
ד"ה "ימצאהו בארץ מדבר" ,והסביר הרש"י שע"ז .ג"כ
דיבר בנוגע לליקוטי לוי יצחק על הזוהר ,בנוגע לאותו
הפסוק ושל המאמר .דיבר בנוגע ל"מיהו יהודי" ,לא
הרבה יותר מדאי .כשיצא ,ניגן את הניגון "ניעט ניעט
ניקאווא קראם יעווא אדנאווא" בשעה .5:30

אחרי הקדיש חיכו כדקה ,ואח"כ התחילו לשיר
"מארש נפוליאן" ,והרבי עלה על כסאו ומחא בכפיו
בחוזק ורקד ,וכולם כמו אש להבה ,הרבי הי' מאוד רציני,
הרבי הסתכל על כולם ,נמשך כמה דקות ,והרבי חזר
לעמוד על מקומו.
אחרי נעילה ,לפני והוא רחום הרבי הוציא המגבעת
והלבישה ,גמרו להתפלל ,והענדל עשה הבדלה ,באמצע
הוא טעה והרבי חייך מאוד .לפני שהרבי יצא ,עשה בידו
ואמר "גוט יום טוב" ,וכולם ביחד אמרו ג"כ ,ועוד פעם
ועוד פעם ,באמצע הדרך ליציאה הרבי עשה את אותו
הדבר .זה הי' בשעה רבע ל.8:00-

כעבור כמה דקות נכנס למנחה למטה ,קראו בס"ת של
משיח והרבי קיבל עלי' ,הרבי יצא ב 5:53-עם ניגון
שהתחיל והוא "הושיעה את עמך" ,והלך לביתו ב,6:00-
כשהרבי יצא ,שרו "הושיעה" והרבי עשה בשתי ידיו.
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(ג"כ באמצע ההתוועדות הרבי עשה עם שתי ידיו הרבה
זמן ,משא"כ פה זה הי' רק פעם אחת) .לא ראיתי מתי
הרבי חזר ,הרבי נכנס למעריב למעלה ב ,7:29-ויצא ב-
.7:40

שעומד בשבת במנחה כשמתפללים למעלה ,הרבי יצא
והתחיל לשיר "ושמחת" בשעה  6:20בערך .הרבי נכנס
למעריב למטה ב 7:30-לערך ויצא ב ,8:00-הרבי הלך
לביתו ב.9:29-

יום א' י"ד תשרי ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי הרבי בא.
הרבי היום נכנס לסוכה ,לשם סידור הלולב ,אבל לא
ראיתי .הרבי נסע לביתו ב ,5:32-הרבי החזיק לולב
וחבילה בידו הקדושה ,לא ראיתי מתי הרבי חזר .מנחה
התפלל למעלה כמו בערב שבת בצד ימין ,הרבי נכנס ב-
 6:30לערך ,ויצא ב.6:40-

יום ג' ט"ז תשרי ,יום השני של חג הסוכות .הרבי בא
ב 8:15-לערך ,נכנס לחדרו ,ואחר כמה דקות יצא לסוכתו
עם הלולב ואתרוג וספר בידו .אחרי כמה דקות ,מאיר
הארליג נכנס לסוכה וקיבל (או שלקח) האתרוג והלולב,
והתחילו הקהל לברך עליו .לא ראיתי מתי הרבי יצא
מהסוכה ,ומתי שהוא נכנס לתפלה ,באתי כשגמרו
הקדיש דרבנן לפני התפלה .מאיר הארליג הביא הלולב
ואתרוג לרבי באמצע התפלה .הרבי לקח האתרוג והלולב
בהלל כמו אתמול ,וכן בהושענות שרו "הוא אלוקינו".
הרבי יצא ב.12:30-

הרבי נכנס למעריב למטה ב 7:30-לערך ,ויצא ב,8:00-
התחילו לשיר "ושמחת בחגך" והרבי עשה בידיו
הקדושות .הרבי הלך לביתו ב ,9:16-וכעבור כמה דקות
בשעה  ,9:21הרבי חזר ונכנס לחדרו ויצא ללכת לביתו ב-
 ,9:29לא יודעים למה.

הרבי נכנס לתפלת מנחה למעלה בשעה  ,6:00שרו
"אתה בחרתנו" ,ויצא כשהתחיל "ושמחת" בשעה .6:15
הרבי נכנס לסוכה כעבור כמה דקות ,אבל לא ראיתי ,וכן
אתמול נכנס ג"כ אחרי מנחה .הרבי נכנס למעריב למעלה
ב ,7:36-הבדלה עשו מהחלון ,וזה שהבדיל עמד בסוכה,
הרבי יצא בשעה  ,7:44הרבי נסע לביתו ב.8:49-
כל ימי החג ויום ראשון של חוה"מ לא למדתי סדר
חסידות ,היות שחכינו לתור לברך על הלולב של הרבי או
שישנתי.

[מפני קדושת החוה"מ] .יום ב' ט"ו תשרי ,יום ראשון
של חג הסוכות .לא ראיתי מתי הרבי בא ,אבל הבחורים
מספרים שב 8:15-הרבי בא ונכנס לחדרו ,ואחר חמש
דקות נכנס לסוכה שלו ,שעומדת בצד ימין של  770על
הדשא עם הלולב ,ואח"כ הוא נתן למאיר הארליג את
הלולב והאתרוג ,והרבי נשאר בסוכה .ואח"כ ברכו כולם
על הלולב ואתרוג ,ע"כ לא ראיתי.
הרבי נכנס לתפלה למטה ב 10:05-לערך ,באמצע
התפלה מאיר הארליג הביא את הלולב והאתרוג לרבי,
והרבי שם את זה על הסטנדר .הרבי לקח את הלולב בידו
בהלל ,ואח"כ הרבי נענע כמו שכתוב .בהושענות הוציאו
הס"ת של משיח שבה קראו כל ימות החג ,ובס' של
הושענות החזן התחיל ללכת סביב הבימה ,והרבי אחריו
עם הלולב והאתרוג צמוד ללבו ובלי הסידור ,הרבי גמר
הסיבוב וחזר למקומו .אח"כ הרבי הסתובב לבימה וחיכה
עד שכולם יעשו הסיבוב ג"כ ,והתחילו לשיר "הושיעה
את עמך" ,והרבי נענע בראשו וכשגמר לנענע ,הפסיקו
לשיר .את הס"ת החזירו לארון לפני "הושיעה את
עמיך".שרו "הוא אלוקינו" .שרו כמעט כל הפעמים
"אתה בחרתנו".

יום ד' י"ז תשרי .הרבי בא ב ,9:05-ונכנס לחדרו ,הוא בא
עם ה"קאר" של יודל .הרבי נכנס ב 9:07-לסוכה עם
הלולב והאתרוג ,מאיר הארליג פתח לו הדלת של
הסוכה ,מאיר הארליג נכנס ב ,9:10-ולקח מהרבי את
הלולב והאתרוג בשביל כל האנ"ש בכדי לברך .ב9:20-
מאיר הארליג הכניס "טערמוס" לרבי לסוכה .הרבי יצא
מהסוכה ב ,9:38-הרבי נכנס לתפלה למטה בשעה
 .10:05מאיר הארליג הביא לרבי את הלולב והאתרוג
בשמונה עשרה ,הלולב מונח על הסטנדר עם השפיץ
לצד דרום ,לצד ימין של הרבי ,על הסטנדר בחלק העליון
פה:

הרבי יצא מהתפלה ב 12:20-בערך עם הלולב
והאתרוג בידו ,הרבי התחיל "ושמחת" .לא ראיתי מתי
הרבי הלך לביתו .הרבי חזר ב ,5:49-נכנס לתפלת מנחה
למעלה מצד שמאל בשעה  6:00בערך ועמד על מקומו

אתרוג
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השולחן של הרבי .הרבי ישב מאחרי ברכו ,הרבי יצא ב-
 .7:28:30הרבי נסע לביתו ב.11:12-

בהלל הרבי לקח הלולב בידו ובהודו לה' כי טוב לקח
האתרוג ג"כ בידו והצמיד ללבו והתחיל לנענע ,אח"כ
הוריד האתרוג ,וב"אנא ה' הושיעא נא" לקח האתרוג
ועשה הנענועים ,והוריד בחזרה האתרוג ,ועוד פעם
הרימו ואמר ה"אנא ה'" השני ונענע והוריד האתרוג
והרימו ב"הודו לה' כי טוב" .בהושענות ,הרבי הסתכל עד
ששמו הס"ת על הבימה ולקח האתרוג והלולב בידו
והצמיד ללבו וסיבב הבימה בלי סידור ,אחרי החזן ,אח"כ
חזר למקומו ,ונשאר עומד .אח"כ הסתובב לבימה,
וחיכה כמה דקות והורידו את הס"ת ,והתחילו לשיר
"הושיעה את עמך" עד שהרבי הפסיק לנענע בראשו.

יום ו' י"ט תשרי ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי הרבי בא,
מתי נכנס לסוכה ומתי שיצא .הרבי נכנס לשחרית למטה
בשעה  ,10:10כרגיל מתחלה נוגע בפרוכת ,הולך
למקומו .כמו אתמול כן היום ,בנוגע לנענועים של הלולב
וכן בהושענות .הרבי עומד כל זמן התפלה .הרבי עולה
לס"ת ,בעלי' הוא עולה מצד ימין (ז"א אם עומדים עם
הפנים מול הארון קודש) ויורד משמאל כמו בשבת
במפטיר ,ואח"כ עומד על מקומו עד שמורידים הס"ת
ומתפללים מוסף .שרו "הושיעה"" ,אתה בחרתנו"
במוסף .כשהרבי יצא בשעה  ,11:23התחיל לשיר
"ושמחת" ,הרבי עלה במדרגות הפשוטות.

בעלי' לס"ת ,הרבי עלה מצד ימין וירד מצד שמאל כמו
בשבת .הרבי יצא ב ,11:12-והתחיל לשיר "ושמחת",
הרבי לקח הלולב ביד שמאל והסידור ג"כ בצד שמאל
תחת זרועו ,והאתרוג ג"כ ביד שמאל צמוד לגופו
הקדוש.

לא ראיתי מתי הרבי נכנס לסוכה .הרבי חזר לחדרו
מהסוכה ב .3:04-לא ראיתי מתי הרבי נסע לביתו .הרבי
נכנס לסוכה למעלה ב ,6:20-ויצא ב .6:30-הרבי נכנס
למעריב למעלה ב ,7:29-ויצא ב .8:00-אחרי מעריב,
הרבי קרא לחדקוב ואמר לו שבבוקר ב 9:00-הרבי יגיד
מאמר.

הרבי יצא מחדרו ונכנס לסוכתו בשעה  .1:30התפללו
מנחה למעלה ב ,3:15-אבל למטה הי' כינוס של צא"ח,
אני לא ידעתי שיש מנחה ונשארתי למטה .מעריב ג"כ
הי' למעלה ב ,7:15-אבל לא הייתי ,.הייתי למטה,
חשבתי שיהי' ב.9:30-

יום שבת בבוקר כ' תשרי ,שבת חוהמ"ס ה'תשל"ב.
לא ראיתי מתי הרבי [בא] .הרבי נכנס לזאל למטה ב-
 ,9:00התיישב על מקומו בפארבריינגען והתחיל להגיד
המאמר ד"ה ולקחתם לכם ביום הראשון וכו' .הרבי אמר
בניגון של מאמר אבל לא שרו לפני המאמר ,הרבי גמר
ב 9:37-ויצא מיד.

יום ה' י"ח תשרי .לא ראיתי מתי הרבי בא ולא כשמסר
הלולב .הרבי נכנס לשחרית ב 10:05-בערך ,למטה .מאיר
הארליג הביא לרבי הלולב והאתרוג בחזרת הש"צ ,הרבי
אומר לו "יישר כוח" .בהלל ,הרבי לקח הלולב ביד ימין,
ובהודו לה' לקח ג"כ האתרוג ונענע הנענועים ,וכן בשאר
המקומות כמו אתמול בדיוק.

הרבי ירד לתפלה בשעה  ,10:07שרו "הוא אלוקינו"
שרו "אתה בחרתנו" .קראו בס"ת של המשיח .הרבי חזר
לחדרו ב .12:30-הרבי נכנס למנחה למטה ב ,6:00-אף
פעם זה לא קורה שמנחה של שבת יתפללו למטה .קראו
בס"ת של המשיח ,הרבי קיבל עלי' .כשהרבי יצא ב-
 ,6:30התחיל "ושמחת".

בהושענות ,הרבי החזיק הלולב בידו והסתכל עד שזה
שלקח הס"ת יעלה על הבימה ,אח"כ הרבי לקח את
האתרוג והחזן אמר "הושענא למענך אלוקינו" וכו' .שרו
"הושיעה את עמך" כמו אתמול כשהרבי יצא ,כמו
אתמול התחיל לשיר "ושמחת" .הרבי יצא ב11:20-
בערך.

הרבי נכנס למעריב למעלה ב .7:20-בהבדלה ,איצ'ע
חורגין שכח להגיד לישב בסוכה ,אז הרבי חיכה עד
שאמר ,הרבי יצא ב .7:35-ב 7:50-בערך הרבי נכנס
לסוכה שלו ,וכעבור שתים עד חמש דקות הרבי יצא
ומיד נכנס למכונית ,ויודל נסע ,זה הי' בחמשה לשמונה.

הרבי נכנס למנחה למעלה בשעה  ,3:21בצד ימין ,נכנס
מבפנים כמו יום טוב במנחה .הרבי עמד כל זמן התפלה,
הרבי יצא ב .3:33-הרבי נכנס למעריב ב 7:19-למעלה
מצד שמאל ,הלך לצד ימין לסטנדר כמו במנחה של
שבת כשהיו מתפללים למעלה ,פורשים מפה על

לא ראיתי מתי הרבי בא .הרבי נכנס לתהילים למטה
ב 1:06-והתחיל לשיר "ושמחת" כמה דקות ,אח"כ אמרו
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בהקפות הא' ,הרבי לקח את הס"ת הקטן הלבן,
והרש"ג לקח ג"כ ספר וירדו באמצע בית הכנסת ,והרבי
שם ידו על היד של הרש"ג והסתובבו ושרו כולם ,הי'
מאד שמח .בהקפה הז' ג"כ הרבי רקד עם הרש"ג .וכן הי'
בכל ההקפות ,בניגונים באמצע הרבי הי' מסתובב לקהל
ומתחיל למחוא כפיים ורוקד על מקומו ,כשהרבי רוקד
באמצע ,שרו כל פעם אותו הניגון .כשגמרו ,אמרו
"עלינו" ,והרבי הסתובב ואמר "גוט יום טוב" שלש
פעמים ,והתחיל "ושמחת" ויצא ב .12:05כשהרבי הלך
לביתו ,שרו והרבי עשה בידיו לסימן יותר חזק ,לא זוכר
השעה.

תהילים והרבי התיישב ,וביהי רצון הוא הי' קם ,הרבי קם
רק ארבע פעמים בגלל שהוא לא גמר עם המנין ,הרבי
יצא ב .2:33-הרבי לא הלך לביתו עד שעה  ,4עד אז
הייתי.
יום א' כ"א תשרי הושענא רבה ,ה'תשל"ב .לא ראיתי
מתי הרבי בא ומסר את הלולב והאתרוג .הרבי נכנס
לתפלת שחרית למטה בשעה  10:10עם ערבה בידו,
והסידור .בהלל ,הרבי לקח הלולב בידו ,וב"הודו לה' כי
טוב" לקח האתרוג ג"כ ,ונענע הנענועים כמו שעשה
בשאר הימים ,רק היום זה אחרת בזה שלפני הלל הרבי
הוריד שתי כריכות שהיו על הלולב ,וסידר את השלשה
שנשארו על ההדסים .בהושענות ,הרבי הסתובב שבע
פעמים ,בין כל פעם ופעם הוא הלך למקומו עד שהחזן
הי' הולך עוד פעם .שרו "הושיעה את עמך" ,ואח"כ הרבי
הסתכל עד שהחזירו הס"ת לארון קודש ,אח"כ הרבי
הניח הלולב ,ונטל הערבה בידו ,ולייבל גרונר הרים את
השטיח בין הסטנדר של הרבי לבין הקיר ,והרבי חבט
בערבה חמש חבטות ושם הערבה על הכסא .עלי' כרגיל
בחוה"מ ,קראו בס"ת של משיח .כשהרימו הס"ת
להגבהה ,כמעט כל פעם הרבי מרים את ידיו (מפחד
שלא יפול) ,וכן היום הרים ידיו .שרו "אתה בחרתנו",
הרבי יצא ב.12:05-

יום ב' כ"ב תשרי ,שמע"צ .לא זוכר מתי הרבי נכנס,
התפללו פשוט ,שמו חזרה את הבימה על מקומה ,והכל
כרגיל .שרו "הוא אלוקינו" ,הכריזו מתי מנחה ,הרבי יצא,
לא זוכר מתי.
למנחה ,הרבי נכנס ב ,5:45-התפלל למעלה בצד ימין,
מצד שמאל הרבי נכנס ,הרבי יצא ב ,5:58-והתחיל
"ושמחת" .לא התפללתי מעריב עם הרבי ,היות
שהלכתי לבית הכנסת ,באתי ב ,9:20-באמצע
ההתוועדות ,הרבי דיבר על ענין של שמע"צ ושמחת
תורה ,לא זוכר טוב ,הרבי לא אמר מאמר ,חילק לכל
הרוסים בקבוקי משקה .הרבי יצא ב 12:30-בערך .אמר
היות והכריזו שצריך לצאת מהביהכנ"ס ,היות שצריכים
לסדר השולחנות ,אז צריך לשיר "כי בשמחה" ,והרבי
התחיל "כי בשמחה".

לא ראיתי מתי הרבי נכנס לסוכה ,אבל ראיתי כשהוא
מחלק "לעקאח" בסוכה שלו .לא ראיתי מתי הרבי נכנס
למנחה ,באתי כשאמרו "אשרי" ,התפללו למעלה ,הרבי
נכנס מצד שמאל ,הלך לצד ימין איפה שעומד בערב
שבת .הרבי עמד כל זמן התפלה ,הרבי יצא ב.2:35

הרבי נכנס להקפות ב 1:00-לערך ,והכריזו על מכירת
"אתה הראת" ,הרבי אמר את כל "אתה הראת" הראשון,
ובפעם השני' הרבי כיבד את הקונסולי' ,אבל הרבי אמר
פסוק ראשון ואחרון .בהקפות עוד פעם הרבי ירד לרקוד
עם רש"ג ,הי' מאוד שמח ,ביום הראשון הי' יותר.
ההקפות נגמרו ב .4:30-והרבי הלך לביתו ,אז הלכו
אחריו ושרו ,אז באמצע הרבי הסתובב ואמר "גוט יום
טוב" שלש פעמים ,ובזה זה נגמר .ג"כ אחרי ההקפות,
הרבי אמר "גוט יום טוב".

מעריב לא התפללתי עם הרבי ,היות שהלכתי לאיסט
פלעטבוש ,כדי לשמח יהודים .כשבאתי ב ,9:10אחזו
באמצע "אתה הראת" .הרבי אמר פסוק אחרון ,אח"כ
חזרו עוד פעמיים והרבי אמר כמה פסוקים ,לא זוכר
כמה ואיך .סידרו את השולחנות בצורה כזאת:
בימה
פרמידה

ש
ו
ל
ח
ן

א"ק

שולחן

פרמידה
ש
ו
ל
ח
ן

(בין אתה הראת לאתה הראת ,הרבי הסתובב ועשה
בידיו שישירו חזק ,לא זוכר איזה ניגונים .בלילה
הראשון ,הרבי התחיל לנגן הניגונים).

פרמידה

היו מאוד הרבה גילויים ,ואני לא יודע איך לכותבם
מספיק שאני זוכר.

שולחן
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אמר הקדישים ויצא ב .3:38-הרבי נסע לביתו עם בנימין
ב.6:07-

יום ג' כ"ג תשרי ,שמח"ת .באתי לתפלה ,10:30
החבר'ה אומרים שלפני התפלה הרבי התחיל ניגון ,ושרו
כמה דקות והרבי עשה בידיו הקדושות .ב"אתה הראת"
בפעם הג' ,הרבי אמר שתי פסוקים אחרונים את "הנני
מביא אותם מארץ צפון" וכו' שלש פעמים ,וג"כ "והי'
זרעך כעפר הארץ" שלש פעמים .בהקפות ,הרבי הקיף
שלש פעמים ,ואח"כ רקד עם רש"ג ויצא למקומו .אח"כ
קראו בתורה ,קראו לרבי בשמו לחתן בראשית ,וגם
בשמו של האדמו"ר הקודם .הרבי לא קיבל מפטיר,
קזרנובסקי קיבל ,הרבי יצא ב.3:45

היום יש יחידות .הרבי נכנס למעריב למעלה ב,12:05-
כרגיל כמו בקיץ .הרבי יצא ב ,12:13-והמשיך בקבלת
אנשים ליחידות.
יום חמישי כ"ה תשרי .הרבי לא בא לקריאת התורה
של המנין .אח"כ קראו בשביל הרבי בזאל ב ,11:00-אבל
אני לא הייתי.
הרבי נכנס למנחה ב ,3:18-למעלה ויצא ב .3:31הרבי
נסע לביתו ב ,6:05לא ראיתי את הרבי בדיוק ,אבל ראיתי
המכונית נוסעת וכולם עמדו בצד .הרבי חזר ב.7:03

הרבי נכנס לתפלת מנחה ב 5:30,-והתחיל "ושמחת"
כמה דקות ,למעלה התפללו .הרבי יצא ב 5:50-בערך,
וניגן "ושמחת".

הודיעו היום ,שיהי' התוועדות במוצאי שבת בשעה
.9:30

הרבי נכנס להתוועדות למטה ב .6:23-הרבי נטל
ידיים ,ודיבר כמה שיחות בנוגע לשמע"צ ושמחת תורה
בהמשך לאתמול .הרבי דיבר שיחה למה לא יוציאו עוד
את לקוטי שיחות ,הי' מאוד חריף .אח"כ הרבי התחיל
לשיר  – 4-3-2-1הניגון הזה .אח"כ הרבי אמר מאמר
ד"ה להבין ענין שמחת תורה .שיחה בנוגע לחת"ת .דיבר
בנוגע ל"מיהו יהודי" ,ואמר פלפול בשביל הכינוס תורה,
הרבי דיבר בנוגע לחינוך .ב 1:45-הרבי גמר ,ובירך.

היום יש יחידות .הרבי נכנס למעריב ב ,12:15למעלה
כרגיל ,ויצא ב ,12:23והמשיך בקבלת אנשים ליחידות.
נכנסו אורחים והם סיפרו כל מיני סיפורים שהרבי אמר
להם ,אומרים שהיחידות נגמרה ב 7-בבוקר ,אבל אני לא
הייתי.
יום ו' כ"ו תשרי ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי הרבי בא.
הרבי נסע לביתו ב ,5:30וחזר ב .6-נכנס למנחה למעלה
ב 6:19בערך ,ויצא ב.6:29

התפללו מעריב על המקומות ,הרבי אמר קדיש ,לא
יודע למה .אח"כ הרבי הבדיל חילק משקה וכוס של
ברכה .באמצע אמר לבערל זלצמן שילך לשיר ,והוא ניגן
ניגונים ברוסית והרבי עשה בידיו הקדושות ,באמצע
הרבי דיבר אתו מאוד הרבה ,בטח זה יצא בדפוס .הרבי
צוה אותו באמצע שישרוק בשתי אצבעות .הרבי גמר
ב 4:05-ובירך ברכה אחרונה ויצא כשהוא שר "כי
בשמחה" .הרבי נסע לביתו ב ,4:25שרו "כי בשמחה",
והרבי עשה בידו ,ג"כ כשישב במכונית.

הרבי נכנס למעריב למטה ב 7:10בערך ,ויצא ב7:45
בערך( .במעריב כשהוא מתיישב בברכו ,אז הוא קם
כשאומר החזן "ופרוש עלינו סוכת שלומך").
יום שבת פרשת בראשית ,שבת מברכים חודש
חשון .הרבי נכנס לתהלים ב 8:33למטה כרגיל ,ויצא
ב .9:50הרבי נכנס לשחרית למטה ב .10:36שרו "הוא
אלקינו" ,וכן בבריך שמי' התחיל החזן "אנא עבדא",
הרבי נענע בראשו וכולם שרו .קראו בס"ת של משיח.
הרבי יצא ב.12:50

כל מה שאני כותב זה אפס קצהו ממה שהי' בשמחת
תורה ,יש כ"כ הרבה דברים שיכולים לקבל יאוש בכדי
לכתוב את זה.

הרבי נכנס להתועדות ב .1:35קידש על היין .שיחה
ראשונה בנוגע לשבת בראשית ושמח"ת .שיחה שני'
הרבי תירץ שאלה שהי' ,על מה שאמר בשמח"ת .אח"כ
רמז ליואל שינגן ניגון לפני מאמר ,והרבי אמר המאמר
ד"ה "בראשית ברא אלקים" .דיבר על הרש"י "ויהי ערב
ויהי בוקר יום אחד" .באמצע הכריזו על מכירת המצוות
בשביל הבית הכנסת ,מוכרים את הגבהה ,ו"חשמל",

יום רביעי כ"ד תשרי .הרבי נכנס למעלה ב 9:17-לזאל
(שמו הסטנדר לבד) ,ומנין עמד והתפלל ,והרבי אמר
קדישים .הרבי יצא ב.9:25-
הרבי נכנס למנחה למעלה ב( ,3:25-שמו השולחן
והספסל) ,אמר קדיש דרבנן ,התפללו מנחה ,ובסוף הרבי
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הוצאות החזקה .אח"כ דיבר עוד שיחה ,דיבר על לקוטי
לוי יצחק ,לא דיבר על מיהו יהודי .הרבי לפני שיצא
התחיל "ניעט ניעט".

ואמר לו משהו והרבי ענה לו .אח"כ הרבי ירד המדרגות
שיורדות מהתחלה ,ועלה בחזרה ואמר לבן אדם עוד
משהו ,ונסע כעבור דקה.

בשעה  ,5:20אחרי כמה דקות ירד למטה ,התפללו
מנחה ,קראו בס"ת של משיח .הרבי קיבל עלי' .הרבי יצא
ב ,5:50ושר "הושיעה" .הרבי הלך לביתו אחרי כמה
דקות ,שרו "הושיעה" והרבי עשה בידו .הרבי חזר
ב ,7:03נכנס למעריב למעלה ב ,7:10ויצא ב .7:23הרבי
נסע לביתו וחזר ,לא ראיתי מתי.

הרבי חזר מהאוהל ב ,6:57-ונכנס למנחה למעלה ב-
 .7:00בחזרת הש"ץ הרבי נשאר עומד ,אבל על מקומו
איפה שיושב ,בגלל שאחד עמד מול והתפלל .הרבי יצא
ב .7:08-הרבי נכנס למעריב למעלה ב ,7:25:30-ויצא ב-
 .7:35:30אח"כ הרבי יצא מחדרו ,ויהודה פלדי עצרו,
ודיבר איתו כמה דקות .וכשהרבי יצא מג"ע התחתון,
מסר ללייבל גרונר המפתח של חדרו ,וכשיצא בחוץ,
עמדו כמה מנינים בחורים ,אז הרבי התחיל לשיר
"ושמחת" ועשה בידו.

הרבי נכנס להתוועדות למטה ב ,9:30נטל ידיו ,שתה
קצת יין ,ניגנו .והרבי דיבר שיחה בנוגע למוצאי שבת
בראשית .שיחה ב' בנוגע לאותו ענין .מאמר – רמז
ליואל לנגן ,ואמר מאמר ד"ה "אל יפטר אדם מחבירו
אלא מתוך דבר הלכה" .אמר לנגן את הניגון "עך טי
זימלאק" וחסידוצקי( .דיבר על מיהו יהודי) .חילק
משקה לעולים שהם כהנים .הרבי בירך ברכת המזון
ב ,12:05ומיד התחיל כוס של ברכה על המקום ,הי' מהר,
לא נתנו לקחת פעמיים .ב 1:10הרבי גמר והתחיל
"הושיעה" ויצא.

יום ג' ל' תשרי א' דר"ח מרחשון .הרבי בא ב,10:12-
ונכנס לקריאה של המנין (אחרי שבנימין נכנס והודיע לו)
בשעה  ,10:14ויצא בחזרה לחדרו ב.10:22-
הרבי נכנס למנחה ב ,3:19-ויצא ב .3:30-לא ראיתי
מתי הרבי נסע וחזר( .מהיום מתחילים להתפלל מעריב
מוקדם) .הרבי נכנס למעריב ב ,7:04-ויצא ב7:13-
כרגיל .הרבי נסע לביתו ב.11:20-

הרבי נסע לביתו ב ,1:45שרו "הושיעה" והרבי עשה
בידיו ,מכונית משטרה נסעה בליווי.

יום ד' א' חשון ב' דר"ח ,ה'תשל"ב .הרבי בא ב,10:02-
נכנס לקריאה ב ,10:16:30-ויצא ב .10:25-הרבי נכנס
למנחה ב 3:22-למעלה ,ויצא ב .3:33-הרבי נכנס
למעריב ב 7:03:30-למעלה ,ויצא ב.7:13:30-

יום א' כ"ח תשרי ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי הרבי בא.
הרבי נכנס למנחה ב 3:19למעלה ,ויצא ב .3:29:30הרבי
נסע לביתו ב ,6:11הרבי חזר מביתו ב .7:10ע"י המעלית
נת'קע ברכהן ביקש ברכה והרבי בירך אותו ,הוא נוסע
היום .אח"כ הרבי נכנס לחדרו.

יום חמישי ב' מר-חשון הרבי בא ב ,10:09-ונכנס
לקריאה ב .10:15-שמתי חומש ,והרבי הסתכל בו ,ג"כ
ברש"י בפרשת בראשית לפני שקראו – מתי שגללו
הס"ת מבמדבר של ר"ח לפר' נח ,וכשהתחילו לקרוא,
הפך הדף לנח .הרבי קיבל עלי' כרגיל ,הרבי יצא ב.10:24
לא הייתי במנחה של הרבי .הרבי נכנס למעריב למעלה
ב ,7:03:30-ויצא ב.7:13-

העולים נכנסו ליחידות כללית ב 8:20בערך .הרבי נתן
להם דמי נסיעה ח"י לירות ,ובירכם .אח"כ הגרוזינים
נשארו כמעט שעה ודיברו עם הרבי ,הם לא מספרים
שום דבר .אח"כ התחיל יחידות עם פרטים .מעריב הי'
ב ,12:50אבל אני לא הייתי ,הייתי בשדה התעופה,
האורחים מהארץ נסעו .אומרים שהיחידות נגמרה
ב ,6:15כך סיפרו לי.

יום ו' ג' חשון ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי הרבי בא,
ומתי נסע לביתו ,ומתי חזר .הרבי נכנס למנחה למעלה,
בצד ימין כרגיל בערב ש"ק ,ב ,5:49-ויצא ב 6:04-בערך.

יום ב' כ"ט תשרי .הרבי בא ב ,1:00-לא ראיתי ,סיפרו
לי .ומיד נסע למקוה ,ג"כ לא ראיתי .הרבי חזר ב.1:59-
ב 2:08הי' קריאה בג"ע התחתון ,והרבי נכנס וב,2:15-
הרבי נכנס חזרה לחדרו .הרבי נסע לאוהל ב,3:45-
כשהרבי יצא בפתח של  ,770עצר אותו בן אדם אחד,

הרבי נכנס למטה למעריב ב 6:50-לערך ,ויצא ב7:20-
לערך .כשהרבי עלה ,אז הוא הסתובב לזאל ,ונענע
בראשו ואמר שבת שלום בשקט.
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הקדיש .אני התפללתי ג"כ ,אבל הייתי בקומה למעלה.
הרבי נסע לביתו ב.6:51-

יום ש"ק פר' נח ,ד' חשון .הרבי בא ב ,10:03-ונכנס
לשחרית ב .10:07-מפטיר כרגיל .הרבי מביא איתו
לתפלה את הסידור ,וחומש ותניא ותהילים ,שמים
הבחורים ,וזה הרבי מסדר בצורה כזאת:
חומש

תניא

יום ג' ז' מר חשון .הרבי נכנס למנחה ב 3:30-בערך ,לא
זכור לי כ"כ ,ויצא ב .3:40-הרבי נכנס למעריב ב,6:48-
ויצא ב.6:58-

תהלים

יום ד' ח' חשון ה'תשל"ב .הרבי נכנס למנחה ב,3:16-
ויצא ב .3:28היתה לוי' ולייבל גרונר הודיע בשם כ"ק
אד"ש שהרבי לא יצא ,ובאמת הרבי לא יצא להלוי'.
הרבי נכנס למעריב ב 6:48-למעלה ,ויצא ב.6:58-

סידור

יום ה' ט' חשון .הרבי בא ב ,10:04-ונכנס לקריאת
התורה ב .10:06-לייבל נכנס ומודיע ,והרבי יוצא מיד
אפילו לפני לייבל ,כשהוא ניגש לעלי' ,הצתופף קצת,
כיון שהשולחן הפריע .הרבי יצא לחדרו בחזרה ב-
 .10:14:30הרבי נכנס למנחה ב 3:21:30-למעלה ,ויצא
ב.3:33:30-

לא שרו "הוא אלוקינו" .הרבי יצא ב 12-בערך.
הרבי נכנס למנחה למעלה – כרגיל בש"ק שאין
התועדות – בשעה  .5:33הרבי יושב כל הזמן כמעט ,ג"כ
אחרי מודים מתיישב .הרבי יוצא מבפנים מדלת
השמאלית ,הרבי יצא ב.5:50-

היות שהיום צום בה"ב ,הרבי צם ,והתפללו בג"ע
התחתון .הרבי נכנס ב ,6:33-שמו הסטנדר והכסא ,הרבי
חזר לחדרו ב .6:40-הרבי נסע לביתו ב.6:46-

הרבי נכנס למעריב ,כרגיל עם הסטנדר כך שמים
לרבי ,בשעה  7:05לערך ,ויצא ב.7:20-

יום ו' י' חשון .לא ראיתי מתי הרבי בא לביתו ,ומתי
נסע לביתו .הרבי בא מביתו בפעם השני' ב ,5:40-ונכנס
למנחה למעלה ב .5:50-הרבי יצא ב ,6:00-הרבי נכנס
למעריב למטה ב 6:45-ויצא ב .7:15-הרבי הלך לביתו ב-
.9:30

יום א' ה' חשון ה'תשל"ב .לא ראיתי מתי הרבי בא.
הרבי נכנס למנחה ב ,3:32-הרבי עמד בחזרת הש"ץ עד
ברוך מברך השנים ,ויצא ב .3:42-הרבי נכנס למעריב ב-
 6:48למעלה ,ויצא ב.6:53-

יום שבת פרשת לך לך י"א חשון יום הולדת שלי
שנהייתי גיל  .19הרבי בא ב ,10:02-ונכנס לשחרית
למטה ב .10:04-לא שרו "הוא אלוקינו" ,הרבי יצא ב-
 .12:05הרבי הלך לביתו ב ,3:00-לא ראיתי מתי הרבי
חזר .הרבי נכנס למנחה ,למעלה כרגיל ב ,5:19-ויצא ב-
 5:35בערך.

יום ב' ו' חשון ה'תשל"ב ..הרבי בא ב ,10:06-ונכנס
לקריאה ב .10:09-הבעל קורא טעה בפסוק והתחיל
קצת לפני בקריאה של הרבי ,אבל הרבי לא רמז לשום
דבר ,וג"כ הוא לא תיקן וגמר הפסוק .הרבי יצא ב.10:16-
הרבי נכנס למנחה ב ,3:19-ויצא ב.3:31-
היות שהרבי צם בגלל בה"ב ,ומעריב יכולים להתפלל
יותר מוקדם ,התפללו מעריב בג"ע התחתון .שמו לרבי
את הסטנדר והכסא בגעה"ת ליד הדלת של חדר הרבי,
והרבי נכנס לגעה"ת ,מחדרו ב .6:34-הרבי התיישב על
הכסא אחרי שאמרו "ברכו" ,והרבי ישב עד שמונה
עשרה ,והרים הכסא והוזיזו לבד והתפללו שמונה
עשרה .בסוף כשאמרו קדיש בעלינו ,כשגמר להגיד
קדיש והרבי ניגש לדלת ,אחד אמר קדיש דרבנן ,והרבי
נשאר עומד ליד הדלת ,וב 6:44-נכנס לחדרו כשגמר

הרבי נכנס למעריב למעלה ב ,6:42-ויצא ב,6:52-
ואחרי כמה דקות הרבי יצא בחוץ בשביל לקדש הלבנה.
"בברוך עושך" ,הרבי רוקד לפני כן  3קפיצות ואח"כ
מתחיל להגיד "ברוך עושך"" ,שלום עליכם" אומר
לעומדים סביבו .הרבי חזר לחדרו ,והרבי נסע לביתו ב-
 .7:24השעון הוזז בלילה לשעה יותר מוקדם ,במקום 12
אז נהי' .11
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יום ו' י"ז חשון .לא ראיתי מתי הרבי בא ,ונסע ,וחזר.
הרבי נכנס למנחה ב . 4:30-הרבי נכנס למנחה עם
הגארטל ,כל פעם זה כך ביום שישי במנחה ,וכן בכל
התפלות של שבת .ויצא ב.4:40-

יום א' י"ב חשון .היות שאני נכנס ליחידות ,אז כתבתי
את הפתק .הרבי נכנס למנחה ב ,3:24-ויצא ב.3:36-
הרבי נכנס למעריב ב ,6:46-ויצא ב .6:56-היום יש
יחידות ,אני נכנסתי היום ליחידות 5 ,דקות ו 45שניות
הייתי בפנים .בשעה  10:47.2בערך נכנסתי.

הרבי נכנס למעריב למטה ב ,5:30-ויצא ב .6:00-הרבי
הלך לביתו ב.9:00-

יום ב' י"ג חשון ה'תשל"ב .הרבי לא בא לקריאת
התורה של המנין ,הרבי בא ב .11:40-בדלת של – 770
עצר אותו בן אדם אחד ואשתו ,והרבי דיבר אתם ,ואח"כ
הרבי נכנס לחדרו .הי' קריאה בג"ע התחתון בשעה רבע
לאחד ,אבל אני לא הייתי.

יום שבת פרשת וירא י"ח חשון ה'תשל"ב .הרבי נכנס
לשחרית ב ,10:05ויצא ב .12:00לא שרו הוא אלוקינו.
הרבי הלך לביתו ב .3:03הרבי נכנס למנחה ב 4:15ויצא
ב .4:30במנחה הוא יושב כל הזמן ,או עומד במקומו
(ששם הוא יושב) ,חוץ משמו"ע שאז הוא ניגש
לשטענדר .בקריאה ,בהגבהה ,הוא יוצא מהשולחן
ומתקדם קצת לבימה – היות שהרבי לא מקבל אז עלי'.
הרבי נכנס למעריב ב 5:35ויצא .5:48

הרבי נכנס למנחה ב ,3:17-ויצא ב .3:28.5-היות
שהיום צום בה"ב ,הרבי נכנס למעריב בג"ע התחתון.
הרבי נכנס ב ,5:20.5-התפללו ,והרבי נכנס חזרה לחדרו
ב .5:29.5-הרבי נסע לביתו ב.5:42-
יום ג' י"ד מר חשון .הרבי נכנס למנחה ב ,3:20-ויצא
ב .3:31.5-הרבי נכנס למעריב ב ,6:42-ויצא ב.6:58-

(הרבי נכנס למנחה עם הגארטל .כל פעם זה כך ביום
ששי במנחה וכן בכל התפילות של שבת).

יום ד' ט"ו חשון .הרבי נסע לאוהל ,לא ראיתי ,סיפרו
לי שזה הי' ב.3:30

יום א' י"ט חשון ה'תשל"ב .אני יושב למטה ולכן אני
לא רואה מתי הרבי בא כל יום .למדתי קצת ,והרבה זמן
דברתי .הרבי נכנס למנחה ב ,3:25:30ויצא ב .3:38הרבי
נכנס למעריב ב ,6:50ויצא ב .7:00היום יש יחידות.
היחידות התחילה ב 8:30כרגיל.

הרבי חזר מהאוהל ב ,5:24-רחץ את ידיו כרגיל ,חזר
לחדרו ונכנס למנחה ב ,5:27-הרבי חזר לחדרו ב.5:36-
הרבי נכנס למעריב ב 6:01-ויצא ב .6:13-בפרוזדור עמדו
הצרפתים שנוסעים היום חזרה ,אז הרבי אמר להם
"זאלט איר זיין נרות להאיר" – כך הרבי אמר להם ,כך
סיפרו הלשון בדיוק "פארט געזונטערהייט און איר
זאלט זיין נרות להאיר" – כך לשון הרב .הרבי נסע לביתו
ב.6:23-

יום ב' כ' מרחשון ה'תשל"ב .הרבי בא ב ,10:08ונכנס
לקריאת התורה ב .10:10הרבי אומר בריך שמי' בעל פה,
וכן הוא לובש הגארטל בשעת מעשה .הרבי יצא ב.10:20
הרבי נכנס למנחה ב ,3:23ויצא ב .3:35הרבי נכנס
למעריב בשעה –  ,6:50ויצא ב .7:00הרבי נסע לביתו
ב.11:05

יום ה' ט"ז מר חשון .הרבי בא ב ,10:08-ונכנס לקריאה
ב .10:09.5-בקריאה אז שמואל לויטין אמר ח"ק ,אז הוא
עמד מצד ימין וניגש ג"כ משמה ,אז הרבי זז אחורה
בשבילו .הי' שמה חתיכת נייר על סידור ,אז הרבי הוריד
את זה .הרבי יצא ב.10:19.5-

יום ג' כ"א מרחשון .הרבי בא ב ,10:15אני עמדתי
במכתבים [?] והרבי עבר לידי ולא הרגשתי ,אבל אח"כ
זזתי אחורה ואז ראיתי שהרבי פותח את הדלת של
חדרו.
היתה היום ההלוי' של בת דודתי זעלדע ע"ה ,אז
נסעתי מהתחלה לשדה התעופה לקבל את גופה .חזרתי
ב .3:10ב 3:12הרבי יצא והלך עד קינגסטון בצד ,ונעצר
ליד הצינור של מכבי אש .אני נסעתי ,הרבי הסתכל
בפנים המכונית .החבר'ה סיפרו שהרבי חיכה כ 15דקות
ואח"כ חזר ל .770אח"כ נכנס למנחה ,אבל כנ"ל אני לא
הייתי ולא ראיתי .הרבי נכנס למעריב ב 6:47ויצא ב.6:58

היות שנסעתי לבדוק את המעיל בשביל חשש
שעטנז ..הרבי הי' במנחה אבל לא הייתי אני .הרבי נכנס
למעריב ב ,6:47-וחזר לחדרו ב .6:55-היום יש יחידות,
היחידות התחילה ב 8:30-בערך ,ב 9:30עוד הי' יחידות.
אח"כ הלכתי לישון ,לא ראיתי מתי נגמר היחידות.
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יום א' כ"ו מרחשון .הרבי נכנס למנחה ב ,3:17ויצא
ב .3:27הרבי נכנס למעריב ב ,6:48ויצא ב .6:59היום יש
יחידות.

יום ד' כ"ב חשון .הרבי נכנס למנחה בשעה  ,3:31ויצא
ב .3:42גוטניק ,הרב של צבא אוסטרליא ,נכנס ליחידות
אחרי מנחה .לא ראיתי מתי מתי הוא יצא .הרבי נכנס
למעריב ב ,6:49ויצא ב.6:59

יום ב' כ"ז חשון .הרבי בא ב .10:04נכנס לקריאה
ב ,10:06ויצא ב .10:16הרבי נכנס למנחה ב ,3:17ויצא
ב .3:30הרבי נכנס למעריב בשעה  ,6:47ויצא ב.6:58

יום ה' כ"ג חשון .הרבי בא ב .10:06ונכנס לקריאת
התורה ב ,10:08ויצא ב .10:16:05הרבי נכנס למנחה
ב ,3:19ויצא ב .3:30הרבי נכנס למעריב ב ,6:47ויצא
ב.6:58חזרתי ב ,9:30הרבי קיבל ליחידות עוד.

(בין מנחה למעריב הרבי נוסע הביתה וחוזר אבל אני
לא רואה היות שאני יושב למטה .הרבי נוסע לזמן של
שעה).

יום ו' כ"ד חשון .לא ראיתי מתי הרבי בא מביתו ,ולא
מתי שנסע חזרה .הרבי בא בחזרה ב ,4:20בדלת של
 ,770עצרו בן אדם ,והרבי לחץ את ידו ודיבר איתו כמה
זמן .הרבי נכנס למנחה ב ,4:30ויצא ב.4:40

יום ג' כ"ח חשון .הרבי לא יצא למנחה .הרבי נכנס
למעריב ב ,6:47ויצא ב.6:58
יום ד' כ"ט מרחשון .לא ראיתי מתי הרבי בא ,סיפרו
לי שב .9:20וב 9:30הוא נסע למקוה ,ג"כ סיפרו לי ,הרבי
חזר מהמקוה ב .11:58בנימין הביא אותו ,הוא מביא את
הרבי מאולבני ,נכנס לפרזידענט ונכנס לקינגסטון ואח"כ
איסטערן פארקווי ,ואח"כ מסתובב בברוקלין ונכנס
לעבר  .770היום הרבי נסע לאוהל ב ,12:30אני לא ראיתי
 סיפרו לי .הרבי חזר מהאוהל ב ,5:17אחרי שנטל ידיו,כשהוא נכנס לחדרו ,הבן של שלום בער נעמאנוו נכנס
אחרי הרבי ,לחדר של הרבי ,אבל לייבל גרונר סחב אותו
חזרה .הרבי נכנס למנחה ב ,5:22ויצא ב .5:32הרבי נכנס
למעריב ב ,6:03:30ויצא ב .6:13הרבי נסע לביתו בשעה
.6:26

הרבי נכנס למעריב למטה ב ,5:30ויצא ב .6:00הרבי
הלך לביתו ב .9:00אני ,ומשה הלוי ,וישראל מחפוץ
הלכנו ללות את הרבי עד ביתו.
יום שבת מברכים חודש כסלו פר' חיי שרה ,כ"ה
חשון .הרבי בא ב .8:25נכנס לתהילים ב ,8:34ויצא
ב .10:00הרבי נכנס לשחרית ב .10:40שרו הוא אלוקינו.
הרבי יצא ב.12:20
הרבי נכנס להתוועדות ב .1:30ניגנו .שיחה בנוגע
לשבת מברכים ,ובמיוחד כסלו .שיחה ב' בנוגע ההוראה
של זה .מאמר כעין שיחה ,הרבי התחיל שצ"ל מה
שכתוב "יפה שיחתן של עבדים מתורתן של בנים".
אח"כ דיבר על הרש"י ה' אלוקי השמים אשר וכו' ,ודיבר
על הרש"י בשאלה .אח"כ דיבר בנוגע לליקוטי לוי יצחק.
התחיל לדבר על "מיהו יהודי" מאד בחריפות .אח"כ
תירץ הרש"י ,והלקוטי לוי יצחק מאד בקיצור .הרבי יצא
וניגן "ואני אבטח בך".

יום ה' א' דר"ח כסלו ל' חשון .לא שמתי לב כשהרבי
בא .הרבי נכנס לקריאה בשעה  ,10:12ויצא ב.10:21
הרבי נכנס למנחה ב ,3:32:30ויצא ב .3:45הרבי נכנס
למעריב ב ,6:49ויצא ב.6:58:30
היום יש יחידות ,היחידות מתחילה בשעה שמונה
וחצי .עד שעה  1:45הייתי ,בשעה  1:23האחרון יצא
ונכנס חדקוב ,ולא ראיתי מתי הוא יצא .הלכתי לישון
בשעה .5

בשעה  4:35נכנס למנחה למטה ,כעבור כמה דקות,
ולא קיבל עלי' כרגיל .הרבי יצא וניגן "ואני אבטח בך"
ב .4:55כעבור דקה הרבי הלך לביתו ,שרו "ואני אבטח
בך" והרבי עשה בידו .זה הי' כבר כרבע שעה אחרי
שקיעה.

יום ו' בדר"ח כסלו ,א' כסלו ה'תשל"ב .הרבי בא
ב .10:12ונכנס לקריאה ב ,10:15ויצא ב .10:22הרבי נכנס
למנחה למעלה ,כרגיל בצד ימין בשעה  ,4:29ויצא ב.4:40

הרבי חזר ב .5:38וב 5:40נכנס למעריב ,ויצא ב.5:52
היה חזרה.

הרבי נכנס למעריב למטה בשעה  .5:29לא התפללתי
עם הרבי ,היות שהרבי לא רוצה שבחורים יתפללו
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באמצע הסדר ,אבל עמדתי והסתכלתי על הרבי .הרבי
יצא ב.5:48

יום שבת פר' ויצא ט' כסלו .הרבי נכנס לתפילת
שחרית למטה ב.10:04

יום שבת ב' כסלו ,פר' תולדות .הרבי נכנס לתפילת
שחרית בשעה  10:10בערך .לא שרו "הוא אלקינו".
במפטיר הרבי התאפק מבכי ,ככה זה נשמע .הרבי יצא
בשעה .12:03

קראו בס"ת של משיח .בששי הי' פסול ,הרבי
הסתובב ,הוציאו ס"ת שני .הסופר ניגש לרבי ואמר לו
משהו והרבי ענה ,המשיכו לקרוא בס"ת פשוט .זה
שקיבל עלי' אמר בסוף פעם השני' בברכה ,הרבי עשה
בידו ,אבל הי' אחר המעשה .שרו "הוא אלקינו" .הרבי
יצא ב.12:20

הרבי חזר מביתו ב .3:45הרבי נכנס למנחה בשעה
 ,4:00והרבי לא ישב בחזרת הש"ץ ,לא יודע למה .כל
פעם הוא כן יושב במנחה של שבת בחזרת הש"ץ .הרבי
יצא ב.4:18

הרבי נכנס להתוועדות ב ,1:30קידש על היין .יואל
התחיל לנגן ,והרבי הפסיקו .ואח"כ הרבי רמז שינגן ניגון
שלפני מאמר ,והרבי אמר מאמר ד"ה אתה אחד ושמך
אחד וכו' .אח"כ הרבי דיבר על הרש"י בנוגע לדינה ואצל
ראובן .דיבר על לקוטי לוי יצחק .דיבר על מיהו יהודי,
בנוגע ללקוטי לוי יצחק ששם דיבר על ירושלים שמשם
תצא תורה ,ועכשיו יוצא משם חוק כזה .באמצע
ההתוועדות הרבי אמר שישירו ניגון של בעל ההילולא,
שרו פדה בשלום .בסוף ההתוועדות לפני שבירך ,אמר
שיעשו התוועדות חוץ למלוה מלכה ,ונתן המזונות
והמשקה לדוד ראסקין .הרבי גמר בשעה  ,4:25התחיל
לשיר ואני אבטח בך.

הרבי נכנס למעריב בשעה  ,5:25ויצא ב( .5:37שמו
היום איפה שהרבי יושב את הספסל כרגיל ,אבל שמו
עליו ריפוד ,הרבי ישב ע"ז).
יום א' ג' כסלו ה'תשל"ב .הרבי נכנס למנחה ב,3:18
ויצא ב.3:29
היום יש יחידות ,כרגיל ב 8:30התחיל.
יום ב' ד' כסלו ה'תשל"ב .הרבי בא ב .10:08ונכנס
לקריאה ב ,10:10ויצא ב .10:19הרבי נכנס למנחה ב,3:17
ויצא ב .3:28לא ראיתי מתי הרבי נסע לביתו .הרבי חזר
בשעה  ,5:43עמדתי בעזרת נשים וראיתי .הרבי נכנס
למעריב בשעה  ,6:48ויצא ב.6:59

כעבור כמה דקות הרבי ירד למנחה ,ויצא ב ,4:45ושר
ואני אבטח בך .הרבי הלך מיד לביתו ,אחרי שנכנס לחדרו
ולקח המעיל ,שרו ואני אבטח בך והרבי עשה בידו.

יום ג' ה' כסלו .הרבי נכנס למנחה בשעה ,3:16:30
ויצא ב .3:30הרבי נכנס למעריב בשעה  6:49,ויצא ב.7:00

הרבי חזר בשעה  ,5:26ונכנס למעריב ב .5:28הרבי
אמר קדיש אחרי עלינו ואחרי משניות .הרבי יצא ב.5:40

יום ד' ו' כסלו .הרבי נכנס למנחה בשעה  ,3:18ויצא
ב .3:30הרבי נכנס למעריב בשעה  ,6:48:30ויצא ב.7:00

יום א' י' כסלו .הרבי בא ב .10:05ב 10:12הוא נכנס
למנין ,שמו הסטנדר על מקומו .הרבי נכנס עם גארטל
ומעיל של משי .בהתחלה אמר ביחד שיר של יום ,ואח"כ
אמר קדיש ,אח"כ הרבי אמר משניות .כשהחזן גמר
"קוה" הרבי אמר קדיש ,ב"עלינו" הרבי אמר ביחד ואמר
קדיש ,אח"כ קרא משניות ,ואמר תהלים פרק ע' ,ע"א,
נ"ה .כשהחזן גמר תהלים הרבי לא אמר קדיש ,רק
שאחרי שהרבי גמר נ"ה אז הוא אמר .אח"כ אמר
משניות מ"מחט" ,בסוף אמר קדיש ,ואחריו אמר קדיש
מישהו .הרבי הסתובב ,העיף מבט על כולם ,ותפס בידית
הדלת ,הציף לשעון וחזר לחדרו בשעה .10:24

יום ה' ז' כסלו .הרבי בא ב .10:10הרבי נכנס לקריאה
של המנין ב ,10:11הרבי יצא בשעה  .10:21הרבי נכנס
למנחה בשעה  ,3:19ויצא ב .3:31כשהי' בפרוזדור ניגש
אליו מישהו ודיבר אתו כדקה .הרבי נכנס למעריב בשעה
 ,6:47:30ויצא ב .6:59היחידות התחילה ב.8:30
יום ו' ח' כסלו .הרבי נכנס למנחה בשעה  ,4:20ויצא
ב.4:29:30
הרבי נכנס למעריב למטה בשעה  ,5:15לא התפללתי
ביחד .הרבי יצא ב .5:45כשעבר ליד הזאל הוא ניענע
בראשו ל"שבת שלום".

הרבי נוסע היום לאוהל ,לא ראיתי מתי שנסע למקוה
ומתי שחזר ג"כ לא ,וג"כ מתי שנסע לאוהל .סיפרו לי
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שב 1:50הוא נסע ,והוא לא נסע לכיוון אולבני אל
איסטערן פארקוויי ,אלא הסתובב בקינגסטון ,נסע
לכיוון ברוקלין ושם הסתובב בברוקלין ,הלאה אני לא
יודע וג"כ לא יודעים אחרים.

לשני צדדיו ,ואח"כ הסתובב אחורה ואמר לפ ,.והמשיך
להגיד ,ואח"כ אמר עלינו ,ירק וכו' .אח"כ פתח המעיל,
וניער את הטלית קטן ,ראיתי שהרבי לא תפס טלית,
יכול להיות שנגע בטלית קטן .אח"כ אמר גוט חודש
לצידיו ,וחזר לחדרו .כשהוא חזר הי' .7:06

הרבי חזר מהאוהל בשעה  5:19ונכנס למנחה בשעה
 ,5:23חגור בגארטל ומעיל המשי .הרבי מיד אמר מחט
וכו' ,קדיש דרבנן ,ואח"כ התפללו מנחה ,כשהחזן החזיק
באמצע החצי קדיש הרבי כבר פסע שלש פסיעות
אחורה ,ולא חזר עד שגמרו הקדיש ,והתחיל ש"ע,
כרגיל .בסוף אמר קדיש אחרי עלינו ,וכשגמר מיד אמר
מחט וכו' וקדיש דרבנן .האחרים שצריכים להגיד לא
יכלו להתחיל קדיש .הרבי יצא ב.5:35

יום ה' י"ד כסלו .הרבי בא ב ,10:08ונכנס לקריאה של
המנין ב ,10:11ויצא ב .10:20הרבי נוסע היום לאוהל ,לא
ראיתי מתי הוא נסע למקוה ,ולא ראיתי מתי הוא חזר.
הרבי נסע לאוהל ברבע לשתים אבל לא ראיתי ,סיפרו לי.
הרבי חזר מהאוהל ב ,5:15שם החבילה בג"ע התחתון,
והלך לרחוץ ידים וחזר לחדרו .הרבי יצא למנחה ב,5:18
והרבי חזר לחדרו ב .5:30הרבי נכנס למעריב ב ,6:00ויצא
ב .6:10הרבי נסע לביתו ב 6:25עם יודל.

הרבי נכנס למעריב ב 6:10עם המעיל הפשוט ,הרבי
יצא ב .6:20בלילה הי' חזרה.

יום ו' ט"ו כסלו .הרבי בא ,ולא ראיתי מתי .נסע למקוה
בשעה  ,10:44כשחזר לא ראיתי ,הרבי נסע לאוהל ולא
ראיתי ,ג"כ כשחזר לא ראיתי ,סיפרו לי שבחמשה
לארבע הוא חזר .הרבי נכנס למנחה ב( 4:20-ב 4:09-הי'
הדלקת נרות) ויצא ב.4:29-

יום ב' י"א כסלו .באתי כשהרבי כבר אמר תהלים
שלאחרי הקריאה באשרי ובא לציון .הרבי חזר לחדרו
ב.10:19היות שהי' היום ביחידות אצל הרבי סופר אחד,
הרבי יצא בשעה  3:38למנחה ,וחזר לחדרו ב .3:50לא
ראיתי כשהרבי נסע לביתו ,הרבי חזר מביתו בשעה
 .5:36כשיצא מהמכונית הוא אמר ליודל "יישר כח",
ראיתי איך שהרבי מנענע בראשו ,עמדתי בעזרת נשים.
הרבי נכנס למעריב בשעה  ,6:47ויצא ב.6:58

הרבי נכנס למעריב ב ,5:16-ויצא ב ,5:45-לא
התפללתי עם המנין רק עמדתי שמה.
יום שבת פר' וישלח ט"ז כסלו .הרבי נכנס לשחרית
למטה ב .10:04-מפטיר – הרבי אמר פסוק אחד
פעמיים ,הפסוק הוא "וירשו הנגב את הר עשו וכו" .לא
שרו "הוא אלוקינו" .הרבי יצא ב 12:00-לערך .הרבי בא
מביתו בשעה  .3:55הרבי נכנס למנחה ב ,4:04-ישב
כרגיל בחזרת הש"צ ,הרבי יצא ב .4:20-הרבי נכנס
למעריב ב ,5:15-ויצא ב.5:39-

יום ג' י"ב כסלו .נסעתי ב 9:30וחזרתי בשעה .3:00
הרבי נכנס למנחה ב ,3:17ויצא ב .3:30הרבי נכנס
למעריב ב ,6:50.30ויצא ב 7:00וחצי דקה.
יום ד' י"ג כסלו .באתי למנחה ב ,3:24הרבי כבר הי'
בפנים ,החזיקו באשרי ,הרבי יצא ב .3:33:30כשיצא,
רצה לייבל להכניס את המאמר של שבת שהרבי יגיה
אותו ,בפרוזדור הרבי ניגש ללייבל ולקח ממנו המאמרים
ודיבר אתו ,ואח"כ הרבי מסר להרב גוטניק את המאמר,
והרבי חזר לחדרו.

יום א' י"ז כסלו ה'תשל"ב .הרבי נכנס למנחה ב,3:28-
ויצא ב .3:40-הרבי נכנס למעריב ב ,6:50:30-ויצא ב-
 .7:02הרבי נסע לביתו ב ,12:33-בפרוזדור הרבי הסתובב
לעבר המסדרון והסתכל על הבחורים.
יום ב' י"ח כסלו .הרבי בא ב .10:06-הרבי נכנס
לקריאה ב ,10:09-ויצא ב ,10:18-הרבי נכנס למנחה ב-
 ,3:17ויצא ב .3:28-הרבי נכנס למעריב בשעה ,6:48
הרבי אמר היום קדיש אחרי עלינו וקדיש דרבנן ,הרבי
יצא ב .7:02-הי' התוועדות של ר' שלום מרוזוב.

באתי למעריב כשהרבי הי' כבר בפנים ,החזיקו
ב"שמע ישראל" ,הרבי יצא ב .7:00אחרי דקותיים הרבי
יצא מחדרו ,סגר החשמל ויצא לקידוש לבנה ,מיד
במדריגות של  ,770ואמר הללוי' ,ואח"כ הסתכל על
הלבנה ,והמשיך להגיד הברכה ואח"כ דילג שלש
דילוגים ואמר ברוך עושך וכו' ,ועוד פעם דילג ועוד פעם
אמר ברוך עושך וכו' ,ועוד פעם .אח"כ אמר שלום עליכם
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יום ד' כ' כסלו .הרבי נכנס למנחה ב 3:19-למטה
כרגיל ,הרבי יצא ב .3:31-הרבי נכנס למעריב ב,6:47-
ויצא ב.6:56-

יום ג' י"ט כסלו .הרבי בא ב ,10:00-לא שמתי לב
כשהוא בא אבל הייתי בזאל למעלה .הרבי נכנס בשביל
להגיד קדיש ב ,10:10-הרבי אמר קדיש שאחרי שיר של
יום וקדיש דרבנן שאחרי "קוה" ואחר "עלינו" ,בין קדיש
לקדיש ,הרבי אמר משניות .כשהחזן סיים תהילים ,ז"א
הרבי אמר תהילים ששמו על הסטנדר (הוציאו השולחן)
– הוא אמר בהתחלה פרק כ' ,נ"ה ,ע' ע"א ,ע"ב ,ע' ,שם
התהילים חזרה ,הסתובב לחזן ,ושאל ברמיזה את מאיר
הארליג אם החזן גמר ,מאיר נענע בראש ,והרבי אמר
קדיש .ואח"כ משניות מ"מחט" בקול ,בסוף העביר היד
על מצחו ואמר קדיש ,אח"כ כשכולם אמרו אז הרבי
הסתכל בשיחה ,הרבי הסתכל על השעון ב 10:22-ויצא.

ב 8:00התחיל יחידות ,אני באתי מאוחר יותר וראיתי
שיש יחידות .מספרים שהיחידות נגמרה בשש .לא
הייתי עד הסוף.
יום ה' כ"א כסלו.הרבי לא בא לקריאת התורה של
המנין .הרבי בא ב ,1:16-אני הלכתי להביא את התה
בשביל הרבי ,הרבי נכנס לקריאה בג"ע התחתון ב,1:30-
הרבי חזר לחדרו בשעה  .1:40הרבי נכנס למנחה בשעה
 ,3:24ויצא ב .3:35-הרבי נכנס למעריב ב ,6:46-ויצא ב-
.6:56

הרבי נכנס למנחה ב 3:16-ואמר "רבי חנני' וכו'" ,שם
ידו על מצחו ולא כמו בפעמים הקודמות שלא שם שום
דבר ,אמר קדיש דרבנן ואח"כ התפללו מנחה .הי'
השולחן והספסל .בחזרת הש"צ הרבי אמר משניות,
נדמה לי שג"כ באמצע נקדישך ומעט מאה אחוז שזה
הי' .אח"כ בסוף אמר קדיש אחרי עלינו .ג"כ הרבי
הסתובב לחזן לראות אם הוא גמר ואח"כ הוא אמר
משניות .ואחרי משניות ,הרבי יצא ב .3:31-הרבי נכנס
למעריב ב ,6:47-שמו הסטנדר והכסא ,הרבי יצא ב-
.6:58

יום ו' כ"ב כסלו .לא ראיתי מתי הרבי בא ולא מתי
שנסע לביתו .הרבי חזר ב ,4:09-ונכנס למנחה ב,4:19-
ויצא ב .4:31-הרבי נכנס למעריב למטה בשעה ,5:15
ויצא ב .5:50-לא ראיתי מתי הרבי הלך לביתו.
יום שבת פר' וישב כ"ג כסלו שבת מברכים חודש טבת.
הרבי נכנס לתהילים ב ,8:37-ויצא ב .10:00-הרבי נכנס
לשחרית ב ,10:41-הרבי יצא ב.12:30-
הרבי נכנס להתוועדות בשעה  .1:31הרבי בהתחלה
דיבר על הפסוק פדה בשלום .שיחה ב' על המסכת
הוריות .מאמר כעין שיחה ד"ה "וישב יעקב בארץ מגורי
אביו" .דיבר על הרש"י פל"ח פסוק י"ג "הנה חמיך עולה
תמנתה" .אח"כ דיבר על ליקוטי לוי יצחק וחזר לרש"י
ועוד פעם רש"י ודיבר על "מיהו יהודי" וגמר מפאת קוצר
הזמן .שרו עוצו עצה ועשה בידו הקדושה .הרבי יצא ב-
 ,4:36כעשר דקות אחרי שקיעה.

הרבי נכנס להתוועדות בשעה  ,8:33שתה יין ,ורמז
ליואל שינגן והוא התחיל פדה בשלום ,בו"אני אבטח
בך" ,הרבי קם ומחא כפיים והלהיב בידיו .אח"כ הרבי
דיבר שיחה בנוגע לשיחרורו של אדמו"ר הזקן באמצע
שאמר פדה בשלום הניגונים נמשכו מאוד הרבה זמן
היות שניגשו כמה אנשים ודיברו עם הרבי .באמצע
הרבי ג"כ אמר שינגנו הרוסים ועוד אמר שינגנו א
שטורעמדיקען ניגון און שפעטער וועט מען טראכטען
וועגען קריאת שמע שעל המטה ,אח"כ דיבר בנוגע
לסיום ולמה בחרו בהוריות ועוד שיחה בנוגע ליום הזה,
אח"כ הרבי אמר סיום על מסכת הוריות ,מאמר ד"ה פדה
בשלום ,סיום על התניא ,חלוקת הש"ס ,ניגון הכנה,
מגבית בשביל קופת רבינו ,ניגון ארבע בבות – תנועה
אחרונה פעם אחת כפי שהרבי הראה – ניע זשוריצי'
חלאפצי ,ופרצת ,והרבי התחיל בסוף כי בשמחה ויצא ב-
 .3:15הרבי נסע לביתו ב3:25-ושרו כי בשמחה והרבי
עשה בידו.

כעבור דקה ירד למנחה ויצא כששר ואני אבטח בך,
וכעבור דקה הלך לביתו ,שרו ואני אבטח בך והרבי עשה
בידו .הרבי נכנס למעריב ב ,5:35-ויצא ב.5:48-
יום א' כ"ד כסלו ה'תשל"ב .הי' לוי' של "סלוין" .הרבי
יצא ב ,1:15-הלך עד הצנור של מכבי אש וחיכה עד
שכולם נסעו ,הוא שאל באמצע אצל ליבל גרונר אם נסע
"הבוס" .הרבי חזר ,עשה סיבוב והלך ל ,-770-בפתח של
 -770שמו ספל והרבי נטל ידיו  8פעמים ונכנס לזאל,ישב על ספסל כמה פעמים ,וחזר לחדרו ב.1:36-
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הרבי הסתפר ב 8:30-בערך ,אז נכנס אליו הספר והוא
סיפר את הרבי ,בבוקר ראו שהרבי מסופר.

בשעה  2:10הי' לוי' של קונין האמא .הרבי יצא ,אז
הלך עד הצנור של מכבי שמאחורי קינגסטון ,הרבי הלך
עם הידיים בכיס המעיל ג"כ בלוי' הראשונה .כשחזר אז
בדרך עמדו עניים ,הרבי נתן להם כסף עוד פעם ,נטל ידיו
בפתח של  8 -770-פעמים ,שם את הספל ישר ונכנס
לזאל וישב על ספסל .בפעם הראשונה אמר יושב בסתר,
אח"כ זז קצת ואמר עוד פעם יושב בסתר ועוד פעם זז
וכו'  -ככה כ 8פעמים ז"א שישב תשע פעמים ,וחזר
לחדרו .לפני שחזר ,ניער ידיו פעם אחת מהמים ונכנס
לחדרו ב.2:16-

יום ה' כ"ח כסלו .הרבי בא בשעה  10:03ונכנס
לקריאה ב ,10:09-ויצא ב .10:19-היום הרבי נוסע
לאוהל .הרבי נסע למקוה עם בנימין ב ,10:30-הרבי חזר
ב ,11:33הרבי נסע לאוהל ב 1:03-עם יודל.
הרבי חזר ב 5:04-ונכנס למנחה למטה ב .5:07-שרו
"הנרות הללו" והרבי רק נענע בשפתיו ,אח"כ גם נענע
בראשו .כשיצא התחיל "על נסיך" ,הרבי יצא ב.5:26-
הרבי נכנס למעריב למעלה ב ,6:03-ויצא ב .6:12-הרבי
נסע לביתו ב ,6:30-ואז הלכו להדליק נר חנוכה.

הרבי ירד לתפלת מנחה למטה בשעה  .3:30לפני עלינו
"איצ'ע חורגין" הדליק את נר חנוכה ,התחילו לשיר
"הנרות הללו" הרבי נעמד בין הסטנדר לקיר ,ושר ,ג"כ
דפק קצת באגרופו על הסטנדר ,ב"על ניסיך" הרבי נענע
בראשו ושרו כמה פעמים כשהרבי יצא התחיל לשיר
"על נסיך" ועשה בידו וחזר לחדרו ב .3:50-הרבי נסע
לביתו להדליק נר חנוכה ,בשעה  ,4:33לא ראיתי מתי
הרבי חזר .הרבי נכנס למעריב למעלה ב 6:47-הרבי יצא
ב.6:59-

יום ו' כ"ט כסלו .הרבי בא ב 10:05-ונכנס לקריאה ב-
 ,10:10:30ויצא ב .10:20-הרבי נוסע היום לאוהל ,לא
ראיתי .סיפרו לי שהרבי נסע למקוה ב ,10:30-וג"כ
כשחזר לא ראיתי – נסעתי למבצע תפילין – ואז הרבי
נסע לאוהל ב 12:00-בערך.
הרבי חזר מהאוהל ב 3:36ונכנס למנחה בצד שמאל
כמו ביום פשוט באמצע יום חול ,רק שמו על השולחן
מפה לבנה .לא שרו הנרות הללו .זה הי' ב ,3:39-גמרו ב-
 ,3:49והרבי נסע כעבור דקה לביתו עם יודל להדליק נר
חנוכה ,ואז הלכו הבחורים להדליק.

יום ב' נר ראשון של חנוכה כ"ה כסלו .הרבי בא ב.10:05-
הרבי נכנס לקריאה ב ,10:15-הרבי יצא ב .10:25-הרבי
נכנס למנחה למעלה (אתמול התפללו למטה היות שהי'
מאוד הרבה אנשים) ב ,3:27-איצ'ע הדליק הנרות ואמר
הנרות הללו .הרבי יצא ב .3:42-הרבי נסע לביתו ב.5:08-
הרבי נכנס למעריב ב ,6:48:30-ויצא ב.6:59-

הרבי חזר מביתו כמובן ברגל ב .5:10-הרבי ירד
למעריב ב ,5:23-התפלל חזן מאריך ,והרבי יצא ב.6:10-
יום שבת נר ו' דחנוכה פר' מקץ ל' כסלו א' דר"ח טבת.
הרבי נכנס לתפלת שחרית ב .10:03-במפטיר ,הרבי
אמר מפטיר של שבת ראשונה דחנוכה ואח"כ פסוק
ראשון ואחרון של שבת ר"ח ופסוק ראשון ואחרון של
מחר חודש .שרו "הוא אלוקינו" .הרבי יצא ב.12:20-

יום ג' נר שני דחנוכה כ"ו כסלו ה'תשל"ב .הרבי בא ב-
 .10:08הרבי נכנס לקריאה ב ,10:17-הרבי חזר לחדרו
אחרי הקריאה ב .10:27-הרבי נכנס למנחה ב ,3:11-לא
שרו בהדלקת הנרות "הנרות הללו" .הרבי יצא ב3:35-
היות שהי' חזן ש"התחזן" כל התפלה .הרבי נסע לביתו
ב .4:44-הרבי נכנס למעריב ב 6:48-ויצא ב.6:58-

הרבי נכנס להתוועדות ב .1:33-קידש על היין,
התחילו לשיר והפסיקו ,אז הרבי עשה בידו והתחילו
לשיר "פדה בשלום" .שיחה א' בנוגע לעל הניסים .שיחה
ב' (בנוגע שלומדי תורה לא צריכים ללכת לצבא ושרבים
נגד מעטים צריך להיות בכל אחד) בהמשך והוסיף (לא
זכור לי בדיוק) ,מאמר ד"ה והנה מנורת זהב כולה וגולה
על ראשה .רש"י מ"א ח' על כל הרש"י ,ליקוטי לוי יצחק
וחזר לתרץ את הרש"י ,דיבר על "מיהו יהודי" ,קישר
לחרטומי מצרים לרש"י ,תירץ על ליקוטי לוי יצחק.
בסוף בירכו בשביל שבעה ברכות ,זה הי' ב ,4:38-והרבי

יום ד' כ"ז כסלו .הרבי בא ב .10:08-נכנס לקריאה ב-
 ,10:18ויצא ב .10:27-הרבי נכנס למנחה ב ,3:20-ויצא
ב .3:32-הרבי נסע לביתו בשעה  .4:52הרבי חזר ב,6:15-
יודל הביא את הרבי במכונית שלו .הרבי נכנס למעריב
ב ,6:49-ויצא ב.6:58-
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הזמן עליו .אח"כ כשהוא גמר ,הרבי התחיל למחוא כף
והתחילו לשיר "עוצו עצה" ,והרבי רקד על מקומו,
וכעבור כדקה הרבי יצא ועשה בידו שישירו יותר חזק –
הרבי יצא ב.3:58-

התחיל להגיד קטורת בשקט ,והרבי לא עלה לחדרו אלא
יצא מיד מהבימה לעבר מקומו.
קראו בס"ת של המשיח וכן בבוקר ,והרבי קיבל עלי'.
הרבי יצא ממנחה ב 4:58-והתחיל לשיר "ופרצת".
כעבור דקה הרבי הלך לביתו ,שרו "ופרצת" והרבי עשה
בידו.

הרבי נסע לביתו ב .4:49-הרבי נכנס למעריב ב,6:49-
ויצא ב.7:00-
יום ב' ב טבת נר שמיני דחנוכה .הרבי בא ב10:09-
ונכנס לקריאה ב ,10:11-ויצא ב .10:24-הלכתי ב11:30-
להביא את התה לרבי מהבית של הרבי .הרבי נכנס
למנחה ב( ,3:18-הרבי הראה בידו על המנורה של חנוכה
שהי' דלוק רק  7נרות שידליקו עוד אחד ,לא שמתי לב
לזה – סיפרו לי) הרבי יצא ב 3:30-בג"ע התחתון .עצר
אותו שמואל חפר ודיבר עם הרבי שליט"א ,כרבע שעה
הוא דיבר עם הרבי .הרבי נכנס למעריב בשעה ,6:46
ויצא ב.6:55-

לא ראיתי מתי הרבי חזר ,כשבאתי ,הרבי כבר הי'
במעריב – התפללו למטה – בדיוק באתי כשהרבי נעמד
ממקומו .לפני עלינו הדליק איצ'ע חורגין על החלון
(החלון בצד ימין ז"א איפה שהרבי עומד ,אז בצד ימין.
הרבי ישב במעריב על הכסא כמו כשיש מעריב למעלה)
את נרות חנוכה ,אח"כ שרו הנרות הללו .איצ'ע עשה
הבדלה על הבימה ,הרבי יצא והתחיל "על ניסיך" ,זה הי'
בשעה .6:00
הרבי נסע לביתו בשעה  ,6:25שרו "על ניסיך" .עמד
שמה מר אלינסון והרבי אומר לו משהו והרבי עשה בידו
שישירו יותר חזק ,והרבי נכנס למכונית ועשה בידו
במכונית ,ואז הלכו להדליק נר חנוכה בחדר.

יום ג' ג' טבת ה'תשל"ב .הרבי נכנס למנחה ב,3:17-
ויצא ב .3:27-הרבי נכנס למעריב ב ,6:46-ויצא ב.6:55-
הרבי נסע היום לביתו ב – 7:48-לא יודעים מדוע כ"כ
מוקדם – כרגיל הרבי נוסע בשעות המאוחרות של
הלילה חוץ ממתי שהוא חוזר מהאוהל או צם בה"ב.

יום א' ב' דר"ח טבת א' טבת .לא שמתי לב שהרבי בא
היות שהי' צפוף .הרבי נכנס לקריאה ב ,10:13-קראו
בשתי ס"ת היות שר"ח היום ,הרבי קיבל עלי' בס"ת
השני ,בהגבהה הרבי נשאר על מקומו ולא התקדם,
הרבי יצא ב.10:25-

הרבי חזר ב( 8:30-אומרים שהרבי נסע להפרד
מהאחיינית שלו ששהתה בביתו כחודש וחזרה לארץ,
לא ראיתי שהרבי חזר .סיפרו לי) .ראיתי ב 9:30-שהרבי
נמצא בחדרו היות שהחשמל דלוק ככה סתם ,סימן
שהרבי שמה ,באמת מתי שהרבי באוהל אז ג"כ החשמל
דלוק היות שליבל גרונר מסדר את החדר.

עשו הצגה לשל"ה ,ז"א באו ילדים וילדות והסבירו
להם את חג החנוכה ושרו איתם .בשעה  3:22התפללו
מנחה למטה והרבי ירד ,סידרו את הבימה במקומו של
הרבי ועלי' את הסטנדר .התפללו מנחה .בחזרת הש"ץ
הרבי לא ישב אלא עמד ,קרא שיחה מאחרי נקדישך.
עשו מנורה גדולה וילד אמר הברכות והדליק בנרות,
אח"כ שרו הנרות הללו ,הרבי קצת נענע בראשו ושר עם
כולם ,אח"כ עלינו ואחרי עלינו התחילו לשיר עוצו עצה
אבל הרבי לא הסתובב .כעבור כדקה ,הרבי הסתובב לחזן
שיגידו קדיש דרבנן .באמצע הקדיש – אז חדקוב עמד
ליד הבימה – הרבי ניגש אליו (ואמר לו שאחד ידבר
משהו ,כך סיפרו לי).

יום ד' ד' טבת .הרבי לא נכנס היום למנחה .הרבי נכנס
למעריב בשעה  .6:46אחרי שהרבי עשה עושה שלום,
החזן לא התחיל מיד קדיש ,אז הרבי הסתכל עליו והוא
אמר קדיש .פתאום הרבי התכופף והרים חתיכת נייר,
הוא בדק אותה מכל צד והניח את הנייר על השולחן.
הרבי יצא ב.6:55-
יום ה' ה' טבת .הרבי בא ב .10:11-נכנס לקריאה ב-
 ,10:14ויצא ב .10:23-הרבי נכנס למנחה בשעה ,3:30
ויצא ב .3:41-הרבי נכנס למעריב ב ,6:51-ויצא ב.7:01-
היום יש יחידות ,ב 8:30-זה התחיל .ב 4:26-הרבי נסע
לביתו.

אח"כ גי' גי' העכט ניגש לרבי (ושאל אותו על מה
לדבר והרבי אמר לו שידברו על חנוכה ומס"נ – כך סיפרו
לי) ,אח"כ גי' גי' התחיל לדבר באנגלית והרבי הסתכל כל
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אגוטע וואך ,בשעה  7:10בערך .היום יש יחידות ,התחיל
ב.8:30-

יום ו' ו' טבת .לא ראיתי מתי הרבי בא ומתי הוא נסע
לביתו .הרבי חזר ב 4:16-ונכנס למנחה למעלה כרגיל
בעש"ק ,ב ,4:20-ויצא ב.4:30-
הרבי נכנס למעריב למטה כרגיל בשעה  .5:20הלילה
הזה "ניתל" ,אעפ"כ הסתכל הרבי במעריב ב"שיחה" כמו
כל שבת .הרבי יצא ב.5:45-

יום ב' ט' טבת .היות שהרבי לא בא לקריאה של המנין,
עשו קריאת התורה בג"ע התחתון ב ,1:33-ואז הרבי
נכנס – הייתי למעלה – הרבי חזר לחדרו ב .1:40-הרבי
נכנס למנחה בשעה  ,3:30ויצא ב.3:42-

יום שבת פרשת ויגש ז' טבת .הרבי נכנס לשחרית ב-
 .10:05שמתי את התהילים שלי שהרבי יגיד בו ,הרבי
הסתכל בשמי ואח"כ אמר פרק ע' ,ע"א ,ע"ב ,ועוד פעם
ע' .לא שרו "הוא אלוקינו" .הרבי יצא ב.12:05-

האורחים נסעו היום בשעה  ,4:54הרבי יצא אז ונעמד
במדרגות הקרובות ל ,770-ירד מדרגה ועמד ,עד שנסעו
בשעה  .5:00הרבי חזר לחדרו ,ובשעה  5:01הרבי נסע
לביתו עם יודל.

הרבי נכנס להתוועדות ב .1:35-בהתחלה קידש על
היין .שרו ,והרבי דיבר שיחה על העניין של פר' ויגש
ששמה מוזכר הפעם הראשונה שהלכו לגלות הנשים
והאנשים והטף .שיחה ב' בהמשך לזה ,אח"כ מאמר
בניגון של שיחה ד"ה "ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם"
מההפטרה .רש"י בפסוק בפרק מ"ה פסוק כג ולאביו
שלח כזאת ,אז על הד"ה שלח כזאת וד"ה מטוב מצרים.
אח"כ שיחה על ליקוטי לוי יצחק ותירץ חלק מהרש"י,
ועוד שיחה – תירץ את הלקוטי לוי יצחק ,וקישר
הליקוטי לוי יצחק ,ודיבר על מיהו יהודי ,וסיפר על יהודי
גרוזי' מה שעושים להם בארץ ,וגמר את הרש"י .אח"כ
אמר שהוא חייב לבן מורו משהו ,ונתן לר' שלום ווילנקין
משקה שיחלק בכפר חב"ד ,אח"כ נתן המזונות ליוסף
ווינבערג והכוס לבוימגרטן.

הרבי נכנס למעריב ב ,6:47-ויצא ב .6:58-הרבי נסע
לביתו בשעה .10:10
יום ג' י בטבת ,צום .הרבי בא ב .10:06-הרבי נכנס
לסליחות בשעה  ,10:09שמו את הסטנדר והוציאו
השולחן ,שמו תהילים מהבחורים .אמר סליחות ,הרבי
נכנס עם הסידור שלו ,אמרו רחמנא ,הרבי התחיל להכות
באגרוף על הסטנדר ,אז התחילו לשיר רחמנא ,ואח"כ
שרו "אבינו מלכנו" רק פעם אחת .אח"כ הרבי נעמד בצד
של הסטנדר עם הפנים לארון קודש ,קראו בתורה
קיבלתי עלי' ,והרבי יצא אחרי אשרי ובא לציון ב.10:40-
הרבי נכנס למנחה למטה (היות שהיו הרבה אנשים)
בשעה  .2:20הרבי עמד בחזרת הש"ץ ,נפילת אפיים,
א"מ בפ"ע בישיבה כמובן ,שרו אבינו מלכנו פעם אחת.
הרבי יצא ב .2:50-הרבי נכנס למעריב ב ,5:08-ויצא ב-
 .5:16הרבי נסע לביתו בלי חדקוב עם יודל ב.5:22-

הרבי ניגש מיד למקומו ולא עלה למעלה ,זה הי' ב-
 – 4:45הדלקת הנרות ב – 4:14-התפללו מנחה ,והרבי
יצא ב ,5:00-ושר "ואני אבטח בך" .הרבי הלך לביתו ב-
 ,5:02הרבי חזר ב .5:42-נכנס למעריב למעלה ב,5:44-
ויצא ב .5:57-לא קידשו את הלבנה.

יום ד' י"א טבת .הרבי בא בשעה  .1:03הי' לוי' ב1:45
בערך ,ואז הרבי יצא להלוי' .הרבי חזר מההלוי' ב,1:50-
נטל ידיו בפתח של  770כרגיל ,אבל היום הוא נטל 6
פעמים ,ז"א  3על כל יד.

יום א' ח' טבת ה'תשל"ב .הרבי נכנס למנחה ב,3:27-
ויצא ב .3:37-הרבי נכנס למעריב בשעה  ,6:49ויצא ב-
 .6:58ב -7:06הרבי יצא לקידוש לבנה על הדרך שבין
המדרגות למדרגות וקידש הלבנה ,בברוך עושך וכו'
הרבי קפץ קפיצות  3על מקומו ואח"כ אמר ברוך עושך.
בשלום עליכם ,בהתחלה אמר לאחד שעמד בצד ימינו
ובצד שמאלו ואח"כ לאחד שעמד מאחוריו .בסוף סגר
הסידור ופתח המעיל וניער הטלית קטן .אח"כ אמר
אגוט וואך בשקט כמובן ,וחזר לחדרו ואמר לאנשים

הי' היום ביחידות העורך של השבועון "המאירי" עד
 3:40בערך .הרבי נכנס למנחה ב ,3:42-ויצא ב.3:50-
העורך עמד ליד חדקוב ,וכשהרבי יצא ,הסתובב אליו ,לא
שמעתי מה הרבי אמר לו ,ואח"כ הוא נכנס עם הרבי
לחדר של הרבי .הרבי נכנס למעריב ב ,6:47-ויצא ב-
.6:56
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 ,3:18ויצא ב .3:30-הרבי נכנס למעריב ב ,6:46-ויצא ב-
 .6:55הרבי נסע לביתו עם חדקוב – יודל הנהג –
במכונית הישנה בשעה .12:25

יום ה' י"ב טבת ה'תשל"ב .הרבי בא ב ,10:08-נכנס
לקריאה ב ,10:12-ויצא ב .10:20-הרבי נכנס למנחה ב-
 ,3:19ויצא ב .3:31:30-הרבי נכנס למעריב ב ,6:47-ויצא
ב .6:56-היום יש יחידות ,סיפרו לי שהיחידות נגמרה
והרבי נסע לביתו ב 4:50-לפנות בוקר.

יום ג' י"ז טבת .הרבי נכנס למנחה ב ,3:18-ויצא ב-
 .3:30הרבי נכנס למעריב ב ,6:46:30-ויצא ב.6:55:30-

יום ו' י"ג טבת .נסעתי למבצע תפילין ,כרגיל שאני
נוסע לאיסט סייד .הרבי נכנס למנחה ב( 4:34-ב4:18-
הי' הדלקת הנרות) ,הרבי יצא בשעה  .4:42הרבי נכנס
למעריב למטה ב ,5:20-ויצא ב.5:44-

יום ד' י"ח טבת .הרבי נכנס למנחה ב ,3:27-ויצא ב-
 .3:38כשיצא ,עמד זכרי' גורי שנוסע לארץ והרבי אמר
לו שיהי' בשעה טובה ומוצלחת .הרבי נכנס למעריב ב-
 ,6:46ויצא ב.6:55-

יום שבת פרשת ויחי י"ד טבת ה'תשל"ב .הרבי נכנס
לשחרית למטה ב .10:08-שם התניא בצד התהילים
והשאיר החומש ע"י הסידור ולא שם אותו בין התניא
והתהילים .לא שרו "הוא אלוקינו" .הרבי יצא ב.11:55-

הרבי נסע לביתו ב .10:35-כשיצא מחדרו ,יודל הי'
בחדר של חדקוב ,אז בנימין פתח הדלת של המכונית
של יודל ,ויודל רץ וסגר הדלת וחיכה לחדקוב כדקה,
ואח"כ פתח לחדקוב ונסע.

הרבי נכנס להתוועדות ב .1:33-קידש על היין .שיחה
א' בנוגע לויחי מעלת אדמו"ר הצ"צ ואדמו"ר הזקן.
שיחה ב' בנוגע לתשובת אדמו"ר הזקן לאדמו"ר הצ"צ.
שיחה ג' בנוגע לשאלת אדמו"ר הצ"צ והתשובה של
אדמו"ר הזקן שהיא לא כ"כ תשובה טובה ,והרבי
שליט"א תירץ את זה .מאמר כעין שיחה ד"ה "ואני נתתי
לך שכם אחד על אחיך" ,התוכן – ענין התפלה .רש"י
פרק נ' פסוק ה' "אשר כריתי לי" ,לקוטי לוי יצחק שאלה,
ותירץ הרש"י והלקוטי לוי יצחק ודיבר קצת על מיהו
יהודי .נתן המזונות להר' קסטל ,והרבי מיד ניגש לתפלה
למקומו והתחיל לשיר "עוצו עצה".

יום ה' י"ט טבת .הרבי בא ב ,10:06:30-נכנס לקריאת
התורה ב ,10:08:30-ויצא ב .10:18-הרבי נכנס למנחה
ב ,3:21-ויצא ב .3:32-הרבי נכנס למעריב ב ,6:48-ויצא
ב 6:58-בערך .היום יש יחידות ,ב 8:30-התחיל היחידות.
יום ו' כ' טבת .סיפרו לי שהרבי נסע היום למקוה ,הרבי
נסע לביתו ב 3:30-בערך .הייתי בחוץ והרבי עבר לידי עם
המכונית ,הייתי עם סיגרי' ביד ,לא בטוח שהרבי ראה
אותי .הרבי נכנס למנחה ב( 4:41-הדלקת הנרות זה ב-
 ,)4:25הרבי יצא ב .4:51-הרבי נכנס למעריב למטה ב-
 ,5:25ויצא ב 5:50-בערך.
יום שבת פרשת שמות כ"א טבת .הרבי נכנס לשחרית
למטה ב .10:03-לא שרו "הוא אלוקינו" ,הרבי סידר את
החומש ואח"כ שם התניא ליד התהילים ,מפטיר כרגיל.
הרבי יצא ב.12:05-

כשירד ,זה הי' בשעה  ,4:40התפלל מנחה .כשגמרו
הרבי התחיל עוצו עצה ,ויצא ב .4:55-כשהלך לביתו ב-
 ,4:57שרו עוצו עצה והרבי עשה בידו .הרבי חזר ב,5:40-
הרבי נכנס למעריב ב ,5:48-ויצא ב .5:55-הרבי נסע
לביתו ב.6:14-

הרבי נכנס למנחה ב 4:02-למעלה (כרגיל כשאין
התוועדות) ,הרבי יצא ב .4:21-הרבי נכנס למעריב ב-
 ,5:37ויצא ב 5:48-בערך .הרבי נסע לביתו ב.7:25-

יום א' ט"ו טבת .לא ראיתי מתי הרבי בא ולא מתי
שנסע למקוה ולא מתי שחזר .הרבי נסע לאוהל בשעה
 1:40עם המכונית החדשה קדילק –" –"72המספר
עכשיו הוא מספר זמני (המס' הוא  .)276211הרבי חזר
מהאוהל ב ,5:06-נכנס למנחה ב 5:10-ויצא ב.5:20-
הרבי נכנס למעריב ב ,5:45-ויצא ב .5:55:30-הרבי נסע
לביתו ב.6:05-

יום א' כ"ב טבת ה'תשל"ב .היום יש אסיפה של
אגודת הרבנים וכולם נסעו חוץ מהישראלים .הרבי נכנס
למנחה ב ,3:18-היו רק ישראלים ,הרבי יצא ב.3:29-
הרבי נכנס למעריב ב ,6:47-ויצא ב .6:56-היום יש
יחידות ,היחידות התחילה ב ,8:30-בערך כל פעם זה
ככה ,היחידות נגמרה ב ,2:25-חדקוב נכנס עד שעה ,3
ואז הרבי נסע לביתו עם יודל.

יום ב' ט"ז טבת .הרבי בא ב ,10:08-נכנס לקריאת
התורה ב ,10:10-ויצא ב .10:20-הרבי נכנס למנחה ב-

81

כ“ח טבת ה‘תשפ“א

יום ב' כ"ג טבת .הרבי לא בא לקריאת התורה של
המנין ,אז הלכתי למקוה .וכשחזרתי ,סיפרו לי שהרבי
בא והי' קריאה בזאל ,אבל כנ"ל לא הייתי .ובאתי ל770-
כבר בסוף מנחה ,לא יכלתי להיכנס בפנים ,החזיקו
ב"עלינו" ,ראיתי את הרבי כשהוא חזר לחדרו ב,3:30-
הרבי נכנס למעריב ב ,6:46-ויצא ב.6:55-

חזר מביתו בשעה  ,6:14הרבי נכנס למעריב ב,6:47-
ויצא ב .6:55:30-היום יש יחידות ,לא הייתי עד הסוף.
יום ו' כ"ז טבת .הרבי חזר מביתו בשעה ( 4:41הדלקת
הנרות ב .)4:34-הרבי נכנס למנחה ב ,4:46-ויצא ב.4:56-
הרבי נכנס למעריב למטה כרגיל בשעה .5:36
התפללתי עם המנין של הרבי .הרבי יצא ב.5:58-

יום ג' כ"ד טבת .סיפרו לי שהרבי נסע למקוה ,ושהרבי
נוסע היום לאוהל .הייתי למטה ,ואז ראיתי כשהרבי חזר
מהאוהל.

יום שבת פרשת וארא שבת מברכים חודש שבט כ"ח
טבת ה'תשל"ב .הרבי נכנס לתהילים ב ,8:32-ויצא ב-
 .9:48הרבי נכנס לשחרית ב ,10:32-לא שרו "הוא
אלוקינו" ,הרבי יצא ב.12:24-

הרבי נכנס למנחה כ 20-דקות אחרי השקיעה ,הרבי
נכנס בשעה  ,5:10ויצא ב ,5:20-לבוש במעיל של משי,
הרבי הי' במנחה .הרבי נכנס למעריב לבוש במעיל של
משי ,חגור באבנט ,בשעה  ,5:43ויצא ב .5:55-כשהרבי
עמד ליד חדרו ,קראו לחדקוב ,ואמר לו שיהי'
פארבריינגען.

הרבי נכנס להתוועדות ב .1:32-קידש על היין ,שרו.
שיחה א' בנוגע ששבת מברכים נופל בוארא וש"וארא"
שייך לכל יהודי ויהודי .שיחה ב' בהמשל לראשון .שיחה
ג' בנוגע להפטרה ובפרק כ"ז וכ"ח שבאגרת הקודש
והסביר אותם .מאמר ד"ה וארא אל אברהם וכו' .המאמר
הי' בניגון של שיחה .רש"י פרק ח' פסוק י"ז "הנני
משליח בך את הערוב" ,אח"כ ליקוטי לוי יצחק על וארא
אל אברהם ומה כתוב "ואת יעקב" ,וחזר לרש"י ,ודיבר
על מיהו יהודי שלא יטעו להגיד שהוא רוצה שיכתבו לבן
השלישי של שליט יהודי אלא שיכתבו ג"כ בראשונים
נוצרי.

הרבי ירד להתוועדות בשעה  .5:58אמר לר' יואל
שינגן  4בבות ,ועם האצבע הראה שבבא ה 4-פעם אחת.
שרו ,ואח"כ הרבי אמר מאמר בניגון של מאמר ד"ה
וידבר אלקים אל משה וגו' וארא וגו' .אח"כ הרבי אכל
מזונות ,ושתה יין ,ואמר לחיים .ואח"כ דיבר שיחה בנוגע
השו"ע של אדמו"ר הזקן ,והזכיר הספר של מאטל
אשכנזי .שיחה ב' בנוגע להסתלקות של אדמו"ר הזקן.
שיחה ג' בנוגע לרש"י של והפליתי ,ודיבר על ענין של
"מיהו יהודי" שמפריע לביטול הגזירה .התחילו לשיר
"עוצו עצה" ,והרבי בירך ,ועשה בידו הקדושה שישירו
חזק ,ויצא ב .7:18-כשנסע לביתו שרו "עוצו עצה",
סיפרו לי שבפרוזדור לא שרו והרבי התחיל ,הרבי נסע
ב.7:26-

אח"כ הרבי חילק משקה לליפסקר ועוד שליח
ולביסטריצקי ,קרא אותו בעלי עסקים ,ותירץ הרש"י
ובירך .בשעה  ,4:50ומיד ירד למנחה ולא עלה לחדרו.
הרבי יצא אחרי מנחה והתחיל "ניעט ניעט ניקאווא",
ובשעה  5:10הוא הלך לביתו .שרו ניעט ניעט ,והוא עשה
בידו .הרבי חזר מביתו ב ,5:57-ונכנס למעריב ב.5:59-
הרבי יצא ממעריב ב.6:11-

יום ד' כ"ה טבת .הרבי נכנס למנחה ב ,3:25-ויצא ב-
 .3:36הרבי נכנס למעריב ב ,6:47-ויצא ב .6:56-הרבי
נסע לביתו במכונית הישנה של הרבנית ב .11:13-הרבי
פותח לבד את הדלת האחורית ונכנס ,ואז הרבנית
נוסעת ישר ונכנסת לאולבני ולפרזידנט.

יום א' כ"ט טבת .הרבי בא ב .10:21-הרבי נוסע היום
לאוהל .הרבי נסע למקווה ב ,10:23-וחזר ב .11:30-הרבי
נסע לאוהל ב( 1:22-הקור היום הוא  5מעלות של
ארה"ב 13 ,תחת האפס הישראלי) .הרבי חזר מהאוהל
ב ,5:26-ונכנס למנחה ב ,5:30:30-ויצא ב .5:39-הרבי
נכנס למעריב ב ,6:18:30-ויצא ב .6:28:30-הרבי נסע
לביתו ב.6:36-

יום ה' כ"ו טבת .הרבי בא ב ,10:05-הרבי נכנס לקריאה
ב .10:07-שמתי החומש שלי ,הרבי הסתכל ברש"י,
באשרי אחרי העלי' הרבי סגר החומש ,ובאמצע ובא
לציון ,הרבי אמר התהילים ופתח את החומש ,אבל היות
שהחזירו את הס"ת ,הרבי סגר את החומש ולא הסתכל
בפנים ,והרבי יצא ב .10:16-הרבי לא יצא למנחה .הרבי

יום ב' א שבט ר"ח שבט .הרבי בא ב ,10:06-הרבי
נכנס לקריאה ב ,10:10:30-ויצא ב .10:19-הרבי נכנס
למנחה ב ,3:16-ויצא ב .3:27-הרבי נסע לביתו ב,4:40-
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לא הייתי במעריב,ראיתי שהרבי נסע לביתו ושכחתי
לרשום ,הרבי נסע עם יודל בשעה  ,10:36ג"כ חדקוב
נסע.

יום ג' ט' שבט ה'תשל"ב .הרבי נכנס למנחה ב,3:17-
ויצא ב .3:27-הי' לוי' והרבי יצא ,לא ראיתי כשיצא אבל
אח"כ אמרו לי שהרבי יצא ,אז יצאתי בחוץ דקה לפני
שהרבי הלך לחזור .אז ראיתי כשהרבי חזר מהצנור של
מכבי אש ושנטל את ידיו ,מהחלון של  770ראיתי איך
שהרבי יושב ב"יושב בסתר" ,הרבי חזר לחדרו ב.4:47-

יום ד' ג' שבט התשל"ב .הרבי נכנס למנחה ב,3:17-
ויצא ב .3:30:30הרבי נכנס למעריב ב ,6:45:30-ויצא ב-
 .6:55הרבי נסע לביתו ב.11:32-

יאצ"ט של אדמו"ר הקודם :הרבי עומד חזן ,סידרו את
השולחנות שלא ידחפו .הרבי נכנס למעריב ב ,7:03-שם
הסידור על הבימה ,נגע בפרוכת והתחיל והוא רחום .בה'
הושיעה אמר  3פעמים בקול וקדיש וברכו .בברכה
הראשונה אמר בקול מ"ומעביר יום ומביא וכו'" ,בשני'
"כי הם חיינו ואורך ימינו וכו'"" ,אוהב את עמו ישראל"
אמר הרבי בשקט" .שמע ישראל" אמר בקול מ"למען
תזכרו ועשיתם את כל וכו'" עד "אני ה' אלוקיכם" ,שהה
ל 5שניות ואמר "ה' אלוקיכם אמת" .ב"ואמונה" התחיל
להגיד בקול מ"המעביר בניו בין גזרי ים סוף וכו'" ,ב"מי
כמוכה" התחיל "מלכותך ראו בניך וכו'" ואח"כ מ"ונאמר
כי פדה ה' וכו'" ,בהשכיבנו התחיל בקול מ"ושמור צאתנו
ובואנו וכו'" .אחרי שמונה עשרה הרבי חזר .אחרי שפסע
 3פסיעות ,הוא הכניס את ידו לכיס להוציא מטפחת ,אז
ראיתי שתחת הסירטוק (הפשוט) יש עוד גרטל.
ב"עלינו" התחיל מ"כי המלכות שלך היא וכו'" ,אח"כ
משניות והרבי התחיל מ"מחט שהיא נתונה" ,אחרי רבי
חנניא בן עקשיא העביר ידו על מצחו ואמר קדיש דרבנן,
ויצא בשעה  .7:17הרבי נסע לביתו ב.12:19-

יום ג' ב' שבט .הרבי נכנס למנחה ב ,3:18-ויצא ב-
 .3:29:30הרבי נכנס למעריב ב ,6:46-ויצא ב.6:56-

יום ה' ד' שבט .הרבי בא ב ,10:05-נכנס לקריאה ב-
 ,10:17ויצא ב .6:26:30-במנחה של הרבי לא הייתי.
הרבי נכנס למעריב ב ,6:50-ויצא ב .6:58-הרבי נסע
לביתו בשעה  12:05עם יודל ,חדקוב גם נסע.
יום ו' ה' שבט .בשעה  11:45הרבי בא ,ישבתי בזאל,
ראיתי איך שבחור נצמד לקיר שהרבי שליט"א עבר,
אבל את הרבי בעצמו לא ראיתי .נסעתי למבצע תפילין,
חזרתי ,לא ראיתי מתי הרבי נסע לביתו ולא מתי שחזר.
הרבי נכנס למנחה ב 4:47-בדיוק ,אז נכנסתי ל 770והרבי
הסתכל עלי ,הרבי יצא ב.4:58-
הרבי נכנס למעריב ב ,5:50-התפללתי ג"כ ,הרבי יצא
ב 6:20-בערך( .שכחתי לרשום הרבי הלך לביתו בשעה
 ,9:43אני לוויתי את הרבי עד לביתו).
יום שבת פרשת בא ו' שבט .הרבי נכנס לשחרית ב-
 ,10:05הכל כרגיל ,לא שרו "הוא אלוקינו" ,הרבי יצא ב-
 .12:00לא ראיתי מתי הרבי הלך לביתו ולא כשחזר ,לא
הייתי במנחה .הרבי נכנס למעריב ב ,5:48-ויצא ב.6:01-
הרבי נסע לביתו ב.7:26-

יום ד' י' שבט ה'תשל"ב .קמתי ב ,7:00-תפסתי מקום
לשחרית .הרבי נכנס לשחרית ב ,9:36-התחיל להגיד
משהו ושם הרצועה על האצבע והיד .קדיש דרבנן,
התחיל "הודו לה'" בקול ,וה' שמים עשה בקול ,באמצע
עוד כמה פעמים אמר בקול .בלשם יחוד לקח את שני
הציציות "מלך מהולל בתשבחות" עם הברכה שלפני זה,
והעביר הציצית על העין הימנית והשמאלית ,ונישק.
"מזמור לתודה" ,פסוקי דזמרה כמעט כל הזמן בקול,
"פותח את ידיך" נגע ביד ,ז"א בתפילין של יד ,ומשביע
לכל חי רצון נגע בשל ראש ובעינים ,ונישק .ה' מלכותיא
באז ישיר הרבי אמר בשקט ,ז"א רק הארמית ,הרבי
אמר בשקט" .יוצר אור" בשל יד נגע ,ובורא חושך בשל
ראש ,עושה שלום בעינים ,ונישק את ידו .בקריאת
שמע לקח שני ציציות ואח"כ של שמאל השלישית,
ושם בין האצבע הקטנה לאצבע שאחרי' ,וחזר ולקח

יום א' ז' שבט .הרבי נכנס למנחה ב ,3:17:30-ויצא ב-
 .3:22:30הרבי נכנס למעריב ב ,6:46-ויצא ב.6:55-
ישעי' בומלגרין נהי' חתן .הרבי נסע לביתו ב.12:30-
יום ב' ח' שבט .לא ראיתי מתי הרבי בא היות שירדתי
למטה .הרבי נכנס לקריאה ב ,10:09:30-שמתי את
החומש שלי והרבי הסתכל בו ב"בשלח" ,הרבי יצא ב-
 .10:18הרבי נכנס למנחה ב ,3:17-ויצא ב .3:27-הרבי
נכנס למעריב ב ,6:49-ויצא ב .6:58-הרבי נסע לביתו ב-
.12:30
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וכשגומרים כולם להגיד ,אז הוא מתחיל "ונעריצך" ,זה
כמו בכ' אב כל הדברים .הרבי יצא ב.3:33-

ציצית ימנית הרביעית ושם את ההמשך של הציציות
בין האצבע שאחרי האגודל לבין האצבע האמצעית.
"וקשרתם וכו'" של יד ושל ראש העינים ,ונישק.
בציצית ,הרבי הוציא את הציצית מבין האצבע שליד
האגודל לאצבע האמצעית ותפס ביד ימינו ,נגע בעין ימין
ושמאל ונישק ,ב"לעד" נישק כרגיל בעין ימין ושמאל
ועזב הציצית .גמר "גאל ישראל" ואז הלך שלש פסיעות
אחורה.

הרבי נכנס למעריב למעלה  ,6:47שמו את הסטנדר,
הרבי נכנס עם מעיל פשוט לא של משי ,הרבי יצא
בשעה .6:56
הרבי נכנס להתוועדות ב .8:32-אכל קצת מזונות
ובירך על היין ,שרו .שיחות הראשונות בנוגע לעבודתו
של אדמו"ר הקודם והוראה בפועל 3 ,שיחות היו .מאמר
ד"ה "באתי לגני" .אח"כ שיחה "כל בעלי שיר יוצאים
בשיר" .שיחה בנוגע למיהו יהודי .סיום על מסכת מדות
והסבר למה דוקא מסכת מדות .שיחה הוראה לאנ"ש
בכל התפוצות להתחבר לעולים החדשים .הרבי צוה
לשיר ושם שני אצבעותיו בפיו שישירו ויצפצפו ג"כ,
לגרוזינים אמר שאחד ישיר .אחרי זה שרו כפי פקודת
הרבי ניגון ה"הכנה" וניגון ד' בבות ,בבא רביעית פעם
אחת .שרו ניע זשוריצי חלאפצי ,והרבי עמד על מקומו
והלהיב בידיו את הקהל .ג"כ באמצע שניגנו "אשרינו מה
טוב" ,אז הרבי ישב ומחא כפיים .בסוף נתן משקה
לחדקוב ,ז"א את הבקבוק ,וליוסף ווינבערג נתן המזונות
ובקבוק של יין .בסוף ,מה שכתבתי הסדר הוא בלתי
סדר ,הרבי התחיל "ניעט ניעט" ויצא בשעה  .1:48הרבי
נסע לביתו ב ,2:05-שרו "ניעט ניעט" ,והרבי עשה בידו.

חזרת הש"צ בלי משהו מיוחד ,מודים בקול ,ברכת
כהנים יברכך וכו' צד ימין ,יאר ה' וכו' צד שמאל ,יאר ה'
[=ישא ה' פניו] וכו' ימין ושמאל ,לא זכור לי בדיוק הסדר
בכולם .בנפילת אפיים הרבי ישב ,לקח הטלית בידו על
המצח ,אמר בע"פ את הנפילת אפיים .אבינו מלכינו
הוריד את ידו והמשיך לשבת ,ב"ואנחנו לא נדע" הרבי
קם .פותח את ידיך אותו הדבר" ,ונזכה" נגע בשל יד,
"ונחי'" בשל ראש" ,ונראה" בעינים ,ונישק את ידו .כל
הקדישים פשוט ,תהילים הרבי התחיל מיד אחרי
הקדיש ,אמר מפרק נ"ה עד ס' בתהילים שלי ,קדיש.
הרבי יצא ב.10:26-
נסעתי לאוהל ,הרבי לא נסע לאוהל .הרבי נכנס
למנחה למטה בשעה  3:16כמו בשחרית ומעריב ,התחיל
אשרי ,קדיש .ב"נקדישך" הרבי אומר "נקדישך" בשקט,
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כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
•
לעילוי נשמת

אבי הרה"ח הרה"ת ר' חיים שמואל מנחם מענדל הכ"מ
בהרה"ח הרה"ת ר' סעדי' ע"ה
ליבעראוו
נולד בו' לחודש הראשון (תשרי)
ונפטר בו' לחודש הראשון (ניסן) ה'תש"פ

•

לז"נ
הת' השליח החייל בצ"ה אברהם דוד
בן – יבלח"ט – השליח הרה"ת שניאור זלמן שי'

ליבעראוו
ומ' פעשא לאה בת – יבלח"ט – ר' חיים לייבל שי'
יה"ר שיקויים תומ"י היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר"
בהתגלות כ"ק אדמו"ר משיח צדקנו שליט"א תיכף ומי"ד ממ"ש ,נאו!
•

לעילוי נשמת
הנערה יוכבד טובה ע"ה
בת – יבלח"ט – ר' אברהם שי'
נקטפה בדמי ימי'
ביום ג' ,ז' טבת ה'תשפ"א

תנצב"ה
הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם
בגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומיד ממש

לזכות

החתן הרב הת' שלום דובער
והכלה המהוללה חי' מושקא
שיחיו

ליבעראוו

ליום נישואיהם בשעטומו"צ

כ"ח טבת ה'תשפ"א
שיבנו בית בישראל בנין עדי עד
לנח"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א

