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נערך נסדר והוכן לדפוס

ע"י שלמה ליב שי' בן חנה מרים ע"ה  

אזימאוו

נוסח מכתב מכ"ק אדמו"ר זי"ע לבר מצוה



מתוך שבח והודאה להשי"ת על הטוב אשר גמלנו בהגיע בני הת' מנחם מענדל שי' 

לגיל מצוות, הנני מוציא לאור תשורה, מזכרת למשתתפים בשמחת בר־המצוה. 

התשורה כוללת:

א. נוסח מכתב כ"ק אדמו"ר זי"ע לחתני בר–מצוה.

ב. צילומי מכתבים מכ"ק אדמו"ר זי"ע להרב  החסיד ר' חיים הלל אזימאוו ז"ל סב 

חתן בר־המצוה, שעסק בצ"צ באמונה בעבודת הק' במדינת צרפת.

הרה"ח  ע"י  שנרשם  כפי  תשמ"ו,  בשנת  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  אצל  מהנעשה  יומן  ג. 

הרה"ג ר' מרדכי שי' מישולובין ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ביתר.

היומן מתפרסם עתה בפרסום ראשון.

הקב"ה  להם  ישלם  בשמחתינו,  חלק  שנטלו  אלו  לכל  להודות  הנני  זו  בהזדמנות 

כגמולם הטוב.

יתן השי"ת שבמהרה בימינו נזכה זעה'ן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף בגאולה 

האמיתית והשלימה קהל גדול ישובו הנה, תיכף ומיד ממש.

משה ניסן אזימאוו

שלושים יום קודם יום מלכינו י"א ניסן ה'תשס"ט-שנת הקהל 
שמונים שנה לנישואי כ"ק אדמו"ר זי"ע והרבנית                                            

שנת השישים לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי"ע
ירושלים, עיה"ק

פתח דבר



צילומי מכתבים מכ"ק אדמו"ר זי"ע להרה"ח 
ר' חיים הלל ע"ה אזימאוו סב חתן בר־המצוה, שעסק בצ"צ באמונה





בפתח היומן
י"א   - אד"ש  י'  חיינו,  בבית  מחודש  מיוחד  יומן  לפנינו 

דרובא  שרובא  להבחין  ניתן  היומן  לאורך  ה'תשמ"ו,  ניסן 

מהתפילות התקיימו ב'זאל הקטן', זאת בכדי לחסוך מאמצים 

המסדר  וועד  דאגו  כמו"כ  הרבי.  של  בהליכתו  מיותרים 

שיוכל  בכדי  הרבי,  ללכת  אמור  בה  בדרך  שולחנות  להעמיד 

להיתמך בהם בכניסתו וביציאתו. כ"ז בעקבות ארוע בריאותי 

שהתרחש בסוף חודש אדר א'.

וימי  הפורים,  ימי  את  ותוססת  חיה  בצורה  מתאר  גם  היומן 

ההכנה לי"א ניסן בבית חיינו. 

המיוחדת  ה'יחידות'  החודש:  במשך  הבולטים  מהארועים 

הראשיים  הרבנים  ביקור  ישראל',  מחנה  לפיתוח  ה'קרן  לחברי 

ושליחת המצות לאה"ק.

דרוכה  ובציפייה  במינה,  מיוחדת  באווירה  נתונה  התקופה  כל   

שבכל יום יגיע פסק הדין מבית המשפט הפדרלי ש'דידן נצח'.



יום שישי י' אדר ב'

10:02, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, מזג האוויר 

הת'  את  מרתיע  לא  הדבר  אך  מאוד,  קר 

מלנסוע למבצעים.

5:25, כ"ק אד"ש יצא מ- 770 אל הספריה, 

דאג  המסדר  וועד  החצר,  דרך  יצא  הפעם  גם 

כ"ק  הדרך,  אורך  לכל  שולחנות  להעמיד 

אך  ביותר.  הטוב  עה"צ  לא  אמנם  הלך  אד"ש 

כ"ק  דקות   10 כעבור  בשולחנות,  נתמך  לא 

אד"ש חזר מהספריה. שוב גם הפעם לא נתמך 

בשולחנות למרות הבעי' ברגלו.

בזאל  שבת  לקבלת  יצא  אד"ש  כ"ק   ,6:30

למעלה, הת' ירדו ללמוד בזאל הגדול, המצב 

ברגלו של כ"ק אד"ש השתפר מאוד. אך עדיין 

שיתקיים  תקווה  וכולנו  רצון.  משביע  אינו 

מ"ש "חדש ימינו כקדם".

זכור)  (ש"פ  מחר  של  להתוועדות  בנוגע 

כי  תתקיים,  היא  אכן  האם  ידוע  לא  עדיין 

אוטומטית  אחריה  שגוררת  שבת  זוהי  מחר 

התוועדות, אך לאידך לאור המצב, יתכן ולא, 

נחיה ונראה!

הפעם  גם  לספריה,  יצא  אד"ש  כ"ק   ,9:05

אינו  שהליכתו  למרות  בשולחנות,  נתמך  לא 

כשורה - לצערנו.

יום שב"ק פ' ויקרא, שבת זכור י"א אדר ב'

10:00, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שבת בזאל 

ההודעות  כל  את  שמכריז  הגבאי  למעלה. 

הרב  יבדלחט"א  הוא  זצ"ל)  כץ  הרב  (במקום 

בכניסתו  מתוח  היה  הקהל  שיחי'  בולבובסקי 

לגרונר  יודיע  האם  לתפילה,  אד"ש  כ"ק  של 

תיכף  לפתע,  לאו.  אם  ה"פארבריינגען"  על 

בכניסתו של כ"ק אד"ש, הודיע משהו למזכיר 

גרונר, ותיכף אח"כ הנ"ל נכנס לחדרו של כ"ק 

שניות,עם  שברירי  כעבור  משם  ויצא  אד"ש, 

סידורו של כ"ק אד"ש. כמי שעמד קרוב אני 

מוכן לספר (בניגוד לכל מיני שמועות) שכ"ק 

אד"ש נכנס עם 2 ספרים ושניהם היו חומשים, 

ותיכף בהיכנסו הודיע להנ"ל את הנ"ל, והנ"ל 

יכל  הכל  את  ראה  שלא  מי  הנ"ל.  עם  חזר 

לו  הודיע  אד"ש  שכ"ק  ראשון  במבט  לחשוב 

על התוועדות, אך כנ"ל העובדה הייתה אחרת 

הודיע  לא  אד"ש  כ"ק  התוועדות,  ועל  לגמרי 

יומן תשמ"ו
חודש אדר ב' עד י"א ניסן
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לו, כך שבהכרזות של הגבאי פלוסובסקי לא 

הוכרזה הודעה ע"ד התוועדות.

מנחה,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,5:45

בזאל למעלה.

ערבית,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,6:55

הפעם  אך  לבנה,  לקידוש  יצאו  ערבית  אחרי 

שלא כתמיד שכ"ק אד"ש יוצא תיכף מהזאל 

המדרכה,  המדרגות,  דרך  יורד  ואח"כ 

עומד  המדרכה  על  ושם  השניות,  והמדרגות 

ומקדש, הרי שהיום בגלל הבעי' ברגלו נכנס 

הצדדית  התחתון ומשם יצא בדלת  דרך ג"ע 

עומדים  כשמסביבו  הלבנה,  את  וקידש 

וועד  ארליג.  ומאיר  קליין,  גרונר,  המזכירים 

המסדר דאג להשים שולחנות מסביב. הפעם 

היה מקום לכל הקהל לראות את כ"ק אד"ש 

עליכם"  "שלום  אמירת  לבנה.  קידוש  בעת 

הפנה כ"ק אד"ש אל השלושה הנ"ל, כשגמרו 

לקדש, אמר כ"ק אד"ש "א גוט חודש" כו"כ 

פעמים אל אנ"ש.

כשמעודד  לביתו.  נסע  אד"ש  כ"ק   ,7:55

חזק בידו הק' את השירה שבקעה מפי הקהל. 

סעודה  הוכנה  בלילה   10:00 השעה  לקראת 

הקהל,  את  המזמין  למעלה.  בזאל  וכו'  יפה 

השנה  כבר  לא  שזו  הקנר,  (ג'וני)  יונתן  הוא 

החמישית שמנהיג סעודת הודאה. הדבר קרה 

רצח  סיפור  של  רקע  על  שנים,  כחמש  לפני 

של שחור, בתחילה האשימו אותו ברצח אך 

תודה לקב"ה, יצא הנ"ל זכאי מכל אשמה.עם 

הזמן רוב התמימים עזבו את הזאל והמיעוט 

לביקורו  שעות  כמה  כעבור  זכה  שנשאר 

שהגיע  ברוכשטט,  שלום  הרב  של  המפתיע 

בליווי שירו החדש שהלחין מלפני כמה ימים 

הנ"ל  פ"ה.  מפרק  פסוקים  על  ניסן,  י"א  לכ' 

החל ללמד את הת', לאט לאט החלו הבחורים 

האלברשטאם (חברו הטוב  לזמר, חיים ברוך 

של בעל הסעודה) הקליט את הניגון, סוף סוף 

הבחירה  ניסן.  י"א  את  להריח  הת'  התחילו 

בא' מן השירים שהתמודדו, הכרעתם תלויה 

ובעיקר  הבחורים,  נכון,  ויותר  בשומעים. 

חברי הקבוצה. הניגון של ברוכשטט לא רע, 

נזכה ונחי', אם יעלה...

יום ראשון י"ב אדר ב'

אווירת "פורים" אפפה את כולם, השמחה 

מרבים  אדר  משנכנס  כולם,  אצל  מורגשת 

בשמחה.

 2 כעבור  מביתו,  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:13

דקות יצא לחלק צדקה, כזכור, שכ"ק אד"ש 

לכולם,  צדקה  לחלק  ראשון  יום  בכל  נוהג 

לחלק  התחיל  אד"ש  כ"ק  וטף.  נשים  אנשים 

אח"כ  דק'  כ- 5  נמשך  הדבר  תחילה,  לנשים 

וועד  היו,  לא  הרבה  לגברים.  לחלק  החל 

כ"ק  את  להטריח  לא  מאנ"ש  ביקש  המסדר 

לחלק  גמר  אד"ש  כ"ק  דק'   2 ותוך  אד"ש 

לאנ"ש. אח"כ פנה שוב לנשים שהגיעו כעת.



10:24, כ"ק אד"ש חזר לחדרו.

3:16, כ"ק אד"ש יצא לתפילת מנחה.

6:55, כ"ק אד"ש יצא לתפילת ערבית.

7:12, נסע לביתו.

החדש,  בשיר  הת'  של  השגיאות  בעקבות 

נענה המלחין והזמר, הרב ברוכשטט והסכים 

הלילה,  של  הקטנות  בשעות  ל-770  לבוא 

ולשחזר שוב את שירו. לציין שהקהל "נהנה" 

מאוד מהשיר ומאז שרים אותו בכל מקום.

יום שני י"ג אדר ב', תענית אסתר

כ"ק   ,10:05

מביתו,  הגיע  אד"ש 

דקות  כמה  וכעבור 

נכנס לזאל לאמירת 

ולקריה"ת,  סליחות 

קיבל  אד"ש  כ"ק 

עליה.

אד"ש  כ"ק   ,3:20

לתפילת  נכנס 

לימי  בניגוד  מנחה. 

בהם  שעברו,  צום 

כ"ק אד"ש היה יורד 

למנחה בזאל למטה, 

נשאר  שהיום  הרי 

בזאל  להתפלל 

למעלה, וועד המסדר עבד קשה לפני תפילת 

כדוגמת  בפנים  לחץ  יהיה  שלא  כדי  מנחה 

יוכ"פ וכדו'. ואכן מסביבו של כ"ק אד"ש היה 

והת'  אנ"ש  בין  דחיפות  היו  כי  אם  ריק  חלל 

במקום מעמדם. אך העיקר שמקומו של כ"ק 

להתפלל  נשאר  הקהל  רוב  ריק.  היה  אד"ש 

הזאל  צום  בימי  וכרגיל  למטה,  הגדול  בזאל 

אד"ש  כ"ק  המנחה [בה  תפילת  אחרי  עמוס. 

קיבל מפטיר, כולם שמעו - למעלה], כנהוג 

בימי צום, אומר כ"ק אד"ש "דברי כיבושין", 

אד"ש  כ"ק  אמר  התפילה  בסוף  היום,  גם 

לייבל  ואח"כ   ... מילים  כמה  גרונר  למזכיר 

הסטנדר  את  סידר 

במקום  הרמקול  עם 

בד"כ   - שם  שעומד 

ושם  חודוקוב.  הרב 

עם  אד"ש  כ"ק  עמד 

הקהל.  לכיוון  פניו 

בתפילת  אמנם 

של  הדלתות  המנחה 

סגורות,  היו  הזאל 

השיחה  לקראת  אך 

הדלתות,  את  פתחו 

למעלה  שעמד  מי 

כ"ק  את  לראות  יכל 

השיחה,  בעת  אד"ש 

כולם  ולא  היות  אך 

להיכנס  יכולים 
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למקום כה קטן. ע"כ נאלצו כל הקהל הרחב 

(שרובו אורחים מבחוץ) לשבת על הספסלים 

מניחי  כל  זכו  לא  כמובן  היום  למטה,  בזאל 

לכל  מטבעות  יתן  אד"ש  שכ"ק   - הקופות 

קופה כי כ"ק אד"ש התפלל למעלה... השיחה 

הייתה קצרה יחסית כ- שלוש דקות וארבעים 

שניות ואחר השיחה חילק דולרים לכל הקהל 

ע"י הטנקיסטים.

 ,6:45 בשעה  מעריב  על  הכריז  הגבאי 

בינתיים וועד המסדר נעל את כל הדלתות של 

הזאל למעלה, (ששם כנראה תהי' גם קריאת 

המגילה), ועמדו בפנים לפרק את כל ארונות 

הספרים ולהוציא את הדברים המיותרים כדי 

שיהיה מקום לעמוד ולשמוע וגם לראות. מי 

נותן  אד"ש  שכ"ק  לפני  בעיו"כ  גם  שזוכר, 

לפרק  המסדרים  דואגים  להת',  ברכתו  את 

קדימה  זכויות  אין  שהיום  אלא  הכל,  את 

זוכה.  הדוחף  כל  אלא  יותר,  למבוגרים 

כמו"כ עשו כמין ח' בשולחנות, וקשרו אותם 

בשרשראות של ברזל כי הדחיפות של הקהל 

זה לחץ כבד על השולחנות, וכמובן שהמטרה 

היא שיהיה חלל ריק מסביבו של כ"ק אד"ש. 

וצבאו  ההמונים  נהרו   ,6:20 השעה  לקראת 

 6:30 בשעה  דק'   10 כ-  לאחר  הדלתות  על 

נפתחו הדלתות וכל אחד דאג לתפוס עמדה 

טובה ממנה יוכל לצפות ... אילולי יוזמתו של 

א' מהת' להתחיל לשיר שיר לכ' פורים, היה 

שתוך  וכמובן  באב,  תשעה  ערב  שזה  נראה 

שאחזו  השרשראות  נשברו  דחיפות  כדי 

 ... הצטמצם  הח'  לאט  ולאט  השולחנות,  את 

אחורנית  לזוז  מהקהל  ביקש  גרונר  המזכיר 

כבר  והשעה  ומתקדם  זז  השעון  הוי,  וכך 

יהיה?  מה  לנשימה.  אוויר  כמעט  ואין   ,6:40

גם החלונות אטומים באנשים ...

אד"ש  כ"ק  באולם,  דממה  ש...  ש...   ,6:45

אסתר  ומגילת  הסידור  כשבידיו  לזאל  נכנס 

"ויהי  שר  הקהל  מכסף,  במכסה  עטופה 

תוך  אך  העוצמה  במלוא  אחשוורוש",  בימי 

מעריב,  התחילו  שקט,  שוב  נשתרר  שניות 

רגילה,  המנגינה  כץ,  זאב  הוא  התפילה  חזן 

גם  הדחיפות.  שוב  התחדשו  התפילה  אחרי 

הדפיקות על הבימה של הגבאי, לאות שקט 

את  לקרוא  מתחילים  'אט'  ש'אט'  ולסימן, 

לשמוע  בדריכות  ממתינים  כולם  המגילה, 

הסידור  את  הניח  אד"ש  כ"ק  המגילה.  את 

את  קצת  נענע  ידיו  ובשתי  הסטנדר,  ע"ג 

רוחבו  המגילה,  את  משם  והוציא  המכסה 

עומד  אד"ש  וכ"ק  מאוד,  גדול  הסטנדר  של 

התורה  לקריאת  [בניגוד  הקיר  מול  כשפניו 

שכ"ק אד"ש עומד בצד כשפניו מול הקהל]. 

קורא  הבעל  פרטיות.  מגילות  יש  למזכירים 

ב-  הקבוע  קורא  הבעל  שוסטרמן  הרב  הוא 

770, לפני אמירתו "בלילה ההוא", עצם כ"ק 

קורא  הבעל  התחיל  ואח"כ  עיניו,  את  אד"ש 

לקרוא את המשך המגילה, וכמובן ע"פ הדין 

ששהו  מהילדים  מעט  יותר.  גבוה  בטון   -



למעלה דאגו להסריח את הזאל ע"י הפצצות, 

כך  שבין  כיון  כ"כ,  הורגש  לא  זה  נורא!  לא 

 - אהני?!  מאי  בטיהרא  ושרגא  מסריח,  היה 

אד"ש  כ"ק  אמר  המגילה  קריאת  גמר  אחר 

עם  מחתא  בחדא  המושיע"  ברכת "האל  את 

גלילת המגילה.

7:40, נגמרה קריאת המגילה, טרם יציאתו 

הק'  בידו  חזק  עודד  מהזאל,  אד"ש  כ"ק  של 

אחשוורוש",  בימי  "ויהי  הקהל  שירת  את 

וכמובן שהקהל החל לרקוד, השמחה הייתה 

אח"כ  "פארבריינגען",  כמו  ממש  גדולה 

הקהל התפזר לביתו לאכול, לא לפני ששמע 

שחרית  על  פינסון  הגבאי  של  הכרזתו  את 

מחר בשעה 10:00. 

כשמעודד  לביתו  נסע  אד"ש  כ"ק   ,7:50

חזק את השירה.

יואל  שהרב  השמועה  התגנבה  לאוזן  מפה 

הקבוצה,  לחברי  רק  הלילה  יתוועד  כהן 

ולציין  בסודיות,  שישמר  בתנאי  שזה  כמובן 

שהרבה מעבר לצפוי ידעו מזה אך שמרו זאת 

בסוד...

של "פורים"  משמעותו  על  דיבר  כהן  הרב 

עפ"י תורת החסידות, שאינו עניין להשתולל, 

זה ראוי לעשות "בבית מרזח". הוא דיבר על 

אז  שהייתה  נפש"  ה"מסירות  של  המשמעות 

וכפי שמתבארת ע"פ החסידות, שכח הגילוי 

לזה נמצא בכח ה"יחידה" שבנפש".

לא אאריך בכ"ז כי הדברים מובאים באריכות 

רבה בספרי החסידות ובשיחותיו הק' של כ"ק 

אד"ש. ההתוועדות נמשכה עד 3:30 התחילה 

את  עזבו  התמ'  לאט  לאט  אך  גדול  קהל  עם 

הזאל. בשעות הקטנות של הלילה הציבו על 

 ,770 מול  פארקוויי-  איסטערן  של  השדרה 

את טנק - המבצעים החדש של צוות נחשון 

- ניידות חב"ד. ועליו שלט: "טנק זה מצטרף 

אל ניידות חב"ד באה"ק". המטרה שהעמידו 

זה  את  יראה  אד"ש  שכ"ק  הוא  הטנק  את 

בבוקרו של יום המחרת, ביחד עם זה עומדים 

יום  לקראת  בהיכון  צא"ח  של  טנקים   4 עוד 

יום  כל  שוכרים  האלה  הטנקים  את  המחר. 

כמו  דפגרא  יומא  בכל  וכן  למבצעים,  שישי 

פורים וכדו'.

תורה)  זו   -) "אורה"  הייתה  ליהודים 

מילה)  זו   -) "ששון"  יו"ט)  זה   -) "שמחה" 

"ויקר" (אלו תפילין). כן תהיה לנו!

יום שלישי י"ד אדר ב'. פורים

כעבור  מביתו.  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:00

בטלית  עטוף  למעלה  לזאל  נכנס  דק'  כ- 10 

והמגילה,  הסידור  ובידיו  בתפילין  ועטור 

מסודר  הזאל  פרידמן,  דוד  היה  התפילה  חזן 

של  גדול  לחץ  אין  אך  האתמול  ביום  כמו 

המקומות  את  תפסו  הטליתות  עטופי  קהל, 

עד  אתמול  התוועדו  הת'  כי  הקדמיים 

מאוחר ובמילא הגיעו ממש ב- 10:00 ונותרו 

אוו
ימ

אז
י' 

 ש
דל

ענ
 מ

חם
מנ

ת' 
 ה

של
ה 

צוו
המ

ר 
 ב

חת
שמ

 מ
רה

שו
ת

13

■



14

■

במקומות האחרים, אך הפעם כולם רואים יש 

פירמידות, התפילה נסתיימה די מהר, וכעבור 

חצי שעה אחזו כבר בקריאת המגילה.

שב  אד"ש  כ"ק  התפילה,  נגמרה   ,11:30

לחדרו.

ושכונת  למבצעים.  יוצאים  ואנ"ש  הת' 

קראון הייטס צהלה ושמחה!

משלוח  אד"ש  כ"ק  נותן  שנה  בכל  כרגיל 

השנה,  גם  כמו"כ  וישראל,  לוי,  לכהן,  מנות 

דוד  שמואל  הרב  הלוי:  מאטלין.  הכהן: 

מחנות  געלערנטער  ישראל:  רייטשיק. 

גם  אד"ש  כ"ק  נתן  כמו"כ  הכובעים. 

חילק  הנ"ל  חודוקוב.  הרב  למזכיר 

מהמשקה, בין התמימים.

1:30, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

2:30, חזר ל-770.

3:18, כ"ק אד"ש נכנס לזאל למעלה 

נכחו  בערך  מנינים   3 מנחה.  לתפילת 

מעשה  בשעת  היו  הת'  רוב  כי  בזאל, 

עודד  התפילה  אחר  במבצעים.  עדיין 

אנ"ש בידו הק' את שירת הקהל.

וחזר  לביתו,  נסע  אד"ש  כ"ק   ,5:16

כעבור חצי שעה בערך.

לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,6:45

בנוכחות  למעלה.  בזאל  "מעריב" 

עדיין  כולם  מאוד.  מצומצם  קהל 

הרב  הוא  התפילה  חזן  פורים.  בסעודת 

חודוקוב,(יא"צ).

ההתוועדות  לקראת  בהכנות  עוסק  הקהל 

שתתקיים בשעה 9:30.

9:30, כ"ק אד"ש נכנס להתוועדות כשהקהל 

שר באופן מרקיע שחקים את "ויהי בימי..." 

זקנים  להם  יושבים  אד"ש  כ"ק  מאחורי 

ומכובדים, בניהם הרב גרוסמן ממגדל העמק 

שהגיע לארה"ב למטרותיו. וכן נוכח גם הרב 

חלה  הנ"ל  כזכור  שליט"א,  גורודצקי  בנימין 

כי  אם  הוטב.  מצבו  אך  שבועות,  כמה  לפני 

שמעתי שקשה עליו הדיבור, הוא אכן נראה 



באמצע  ואכן  קצת,  השתנה  ואף  מאוד  חלש 

ההתוועדות הוא יצא.

ע"ג  יעלה  ואף  שודר.  ההתוועדות  תוכן 

הדף  ע"ג  זה  את  לכתוב  א"צ  ובמילא  הכתב, 

היה  ובמילא  אורחים,  המון  שהיו  אציין  רק 

עמוס מאוד.

אד"ש  כ"ק  המקדש,  בית  שייבנה  בניגון 

ידיו  בשתי  תנועותיו  ע"י  השירה  את  הגביר 

הקהל  שכל  וכמובן  כפיים  מחא  כמו"כ  הק', 

הצטרף, והיה ממש שמחה וששון, כ"ק אד"ש 

הורה לכמה אורחים שיגידו לחיים.

טרם צאת כ"ק אדמו"ר שרו "כי בשמחה" 

להגברת  הק'  בידיו  הורה  אד"ש  וכ"ק 

השירה.

שעות,   4  ,1:30 בשעה  נגמרה  ההתוועדות 

זה  החול,  בימי  השנה  להתוועדות  יחסית 

ארוך.

1:35, כ"ק אד"ש נסע לביתו כשהקהל שר 

וכ"ק אד"ש מסמן בידו להגברת השירה.

יום רביעי ט"ו אדר ב', שושן פורים

10:03, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

2:05, נסע לאוהל, ע"י הכביש עמדו ילדים 

פארק).  (מבורו  רבם  עם  גור  מחסידי  קטנים 

לדרכו.  ונסע  לשלום  בידו  להם  סימן  הרבי 

המכונית  כשחלון  נסע  אד"ש  שכ"ק  אומרים 

כ- 10  הבחנתי].  לא  [אני  פתוח,  היה  לצידו 

לשתי  הסידור  את  הוציא  נסיעתו  קודם  דק' 

קיבל  לארץ  היום  שנוסע  א'  כמו"כ  חתנים, 

מעברו  בפנים.   - התחתון  ג"ע  ע"י  ברכה 

השני, (כך אמר לו גרונר שיעמוד שם).

7:27, כ"ק אד"ש חזר מהאוהל, נכנס למנחה 

מעריב, ואחר התפילה נסע לביתו.

יום חמישי ט"ז אדר ב'

בשעה  מביתו,  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:24

מאוחרת יחסית, כ- 2 דקות אח"כ כ"ק אד"ש 

נכנס לזאל לקריה"ת.

3:15, נכנס לתפילת מנחה.

"יחידות"  להתקיים  אמורה  בלילה  היום 

ידוע  לא  עדיין  לפורים,  שהגיעו  לאורחים 

או  (כרגיל),  למטה  בזאל  האם  יהיה,  זה  היכן 

אד"ש)  כ"ק  של  הבריאותי  המצב  (בעקבות 

זה יתקיים בזאל למעלה. נפק"מ אקטואלית: 

לקראת  וכו'  השולחנות  את  לסדר  היכן 

גרונר  המזכיר  את  כך  לשם  שאלו  היחידות, 

אך הוא אמר שעדיין אינו יודע, אם כי, הוא 

מציע לסדר את הזאל למטה - בתקווה שזה 

להתקיים  אמורה  היחידות  שם,  יתקיים  אכן 

בשעה 8:00 בערב.

מעריב.  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:00

היו  לא  שלום"  "עושה  באמירת  פסיעותיו 

שיארגן  למזכיר  סימן  גם  זה  ואולי  יציבות 
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אז   - בכך  די  לא  ואם  למעלה,  היחידות  את 

בהליכתו  אד"ש  כ"ק  את  לראות  כולם  נוכחו 

הודיע  לייבל  ואכן  לחדרו,  בחזרה   - מהזאל 

חד משמעית להכין את הזאל למעלה, וכמובן 

הרמקולים  את  שהרכיב  הפועל  לחץ,  קצת 

עשייתו  את  להרוס  הופתע  למטה,  וכו' 

ולהרכיב למעלה.

של  הייתה  הא'  קבוצה  "יחידות".   ,8:00

אורחים שהגיעו מכל קצווי תבל, הללו חיכו 

הכניסה,  הדלת  ע"י   - למטה  בזאל  בתור 

ולכשהתקבלה ההודעה - ע"י המזכיר לייבל 

גרונר ברמקול, עלו הנ"ל למעלה.

לכל  ישיר  בשידור  הושמעו  השיחות  תוכן 

שאר  את  אורחים.  הרבה  די  היו  העולם, 

שמענו,  לא  ה"יחידות",  קבוצת  של  השיחות 

קבוצת ברי מצוות, ואח"כ חו"כ.

ונעקרה  נשברה   770 של  והדלת  היות 

להשתמש  נאלץ  המסדר  וועד  ממקומה, 

ב"דיקטים", בעת היחידות.

שב  אד"ש  וכ"ק  היחידות  הסתיימה   ,9:00

לחדרו.

מקום ישיבתו של כ"ק אד"ש בעת היחידות 

 - כיבושין  דברי   - השיחה  בעת  כמו  היה 

הייתה  ה"יחידות"  יחסית  אסתר.  בתענית 

היום קצרה יותר.

כשמעודד  לביתו  נסע  אד"ש  כ"ק   ,9:10

תיכף  הקהל.  שבפי  השירה  את  הק'  בידו 

אח"כ הביאו כמה גויים שדפקו כמה קרשים 

באורח  הנראה  ככל  לעמוד  שתישאר  לדלת 

ארעי עד לי"א ניסן, וביום זה יעמידו כנראה 

דלת חדשה.

יום שישי י"ז אדר ב'

10:03, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

למעלה,  בזאל  שבת"  ל"קבלת  נכנס   ,6:25

דודי"  ב"לכה  (יא"צ).  בוטמן  שמואל  החזן 

הק',  בידו  עודד  אד"ש  לנגן, וכ"ק  החזן  החל 

כולם ניגנו, ובסוף כ"ק אד"ש סימן בידו כו"כ 

שמח,  מאוד  היה  השירה,  להגברת  פעמים 

כ"ק  של  מסביבו  בפנים.  גדול  קהל  היה  לא 

אד"ש היה מקום ריק, והזאל היה מלא בעיקר 

מאורחים.

9:05, כ"ק אד"ש יצא לספריה.

יום שב"ק פ' צו - פ' פרה י"ח אדר ב'

(בדלת  מהספריה  יצא  אד"ש  כ"ק   ,9:20

המתין  הדלת  ע"י  החצר)  שע"י  האחורית 

אד"ש  כ"ק  של  ביציאתו  ותיכף  גרונר, 

התוועדות  שתהי'  לגרונר  אמר  מהספריה, 

לו  הודיע  שבד"כ,  [לציין  אחה"צ.  היום 

בהכנסו לתפילה].



שבת,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,10:04

והתפילה הסתיימה ב- 11:45. הגבאי הודיע 

שתתקיים התוועדות.

1:30, הקהל ממתין בדריכות לקראת בואו 

של כ"ק אד"ש לאחר דקה ירד כ"ק אד"ש. 

אחרי  הכתב,  ע"ג  מובא  ההתוועדות  תוכן 

איזה  לו  התרומם  הניגון  בעת  הא'  השיחה 

בחור - אורח - על הספסל כשבידו כוסית יין 

לאמירת "לחיים", כ"ק אד"ש חייך אליו ואמר 

שהסתיימה  כנראה  חשב  הנ"ל  "לחיים",  לו 

ההתוועדות ועזב את הזאל.

שבסוף  בניגונים 

סימן  ההתוועדות כ"ק אד"ש 

להגברת  הק'  ידיו  בשתי 

השירה.

הסתיימה   ,5:15

אח"כ  מיד  ההתוועדות, 

וועד  "מנחה",  התחילו 

הסטנדר  את  הביא  המסדר 

כ"ק  של  מקומו  ע"י  וכו', 

כ"ק  בהתוועדות,  אד"ש 

אחר  לשלישי,  עלה  אד"ש 

גרונר  למזכיר  קרא  התפילה 

(בעת הקדיש האחרון) ושאלו 

להתפלל  כבר  אפשר  האם 

שעוד  ענה  גרונר  מעריב, 

אד"ש  כ"ק  אח"כ  מוקדם, 

שירת  את  מעודד  כשבדרכו   - לחדרו  עלה 

ה"דידן נצח" שבפי הקהל, הביט למעלה על 

השעון (והיה נראה על פליאתו...).

7:05, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית.

7:55, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

יום ראשון י"ט אדר ב'

10:10, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, כעבור 2 דק' 

לאחרונה  וכנהוג  לילדים,  צדקה  לחלק  יצא 
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 10 תוך  אך  לכולם.  צדקה  לחלק  אח"כ  החל 

דק' התור נגמר, וכ"ק אד"ש שב לחדרו. בין 

האנשים שניגשו לקבל מטבע לצדקה היה גם 

עם  משהו  דיבר  הנ"ל  קוטלארסקי  משה  ר' 

הרבי, ר' טוביה פלס עם משפחתו עמדו ע"י 

וענו  קיבלו?  האם  שאלם  אד"ש  כ"ק  הדלת, 

כן! אח"כ בירכם כ"ק אד"ש ב"חג פסח כשר 

ושמח".

מנחה,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,3:25

סידורו  את  לקבל  חתנים   2 נכנסו  לכן  קודם 

בתפילת  נכחו  שהם  כמובן  אד"ש.  כ"ק  של 

המנחה, ולא אמרו תחנון.

ערבית,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:00

מיד אחרי התפילה נסע לביתו.

פסיקת  שמועד  השמועה  מתהלכת  הערב 

לא  עדיין  ובא,  קרב  נצח"  ש"דידן  השופט 

אלו  בימים  אך  השבוע,  יהיה  זה  אם  ידוע 

מסתמא נחגוג כולם ובשופי. כמה מהת' מינו 

את עצמם לאחראים והחלו באסיפת תרומות 

מס'  וכו',  והסעודה  משקה  בקבוקי  עבור 

בקבוקי המשקה עבר כבר את ה- 500, כמו"כ 

שנשארים  המשקה  בקבוקי  את  אוספים 

בחתונות, וכל הרוצה לתרום יודיע כמה ימים 

מראש, תרומות יתקבלו בשמחה! וכל הקודם 

זוכה. כמו"כ מכינים "מארש" מיוחד לכ' יום 

הניצחון דידן נצח!

יום שני כ' אדר ב'

ונכנס  מביתו,  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:10

אח"כ לקריאת התורה.

2:20, כ"ק אד"ש נסע לאוהל, המשטרה לא 

ליוותה אותו בדרך.

בליווי  מהאוהל  שב  אד"ש  כ"ק   ,7:27

שמופעלות  לתמיד  בניגוד  אך  משטרה, 

אזעקות המשטרה, ולפי"ז יודעים הכל שצריך 

לילך ל- 770, הרי שהפעם לא היה ליווי של 

אזעקה, ובמילא ע"ז נאמר "כל הרואה זוכה", 

אך בזכות הטלפונים של 770 ובזכות "חברך 

חברא אית ליה" נמסרה הידיעה לכולם.

אמרו  לא  לתפילה,  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:30

תחנון, ע"י הקופה היה תינוק (חצי שנה) כ"ק 

לו  שם  אביו  מיד  הכיפה,  איפה  שאל  אד"ש 

את ידו על ראשו.

7:55, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

יום שלישי (שהוכפל בו "כי טוב")
כ"א אדר ב'

10:14, כ"ק אד"ש יצא מביתו.

3:25, יצא לתפילת מנחה, היה חתן ובמילא 

גם היום לא היה תחנון, לא היה עמוס בפנים, 

האורחים כבר חזרו לביתם.



אד"ש,  כ"ק  אל  מינדל  הרב  נכנס  אחה"צ 

אל  ישר  ונכנס   ,7:10 בשעה  משם  יצא  הנ"ל 

כ"ק  של  לכניסתו  ממתינים  כולם  שם  הזאל 

אד"ש לתפילת ערבית.

ערבית,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:15

ומיד אחרי התפילה נסע לביתו.

יום רביעי כ"ב אדר ב'

10:10, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

3:25, יצא לתפילת מנחה.

אחר  מיד  ערבית,  לתפילת  יצא   ,7:10

התפילה נסע לביתו.

המצות,  את  לאפות  הת'  התחילו  היום 

כרגיל גם השנה זה יימשך יומיים בלבד.

יום חמישי כ"ג אדר ב'

וכעבור  מביתו,  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:10

חמש דק' נכנס לקריאת התורה.

מתברר שכ"ק אד"ש נוסע היום לאוהל, יש 

ומשתפר  השתפר  ב"ה  ברגלו  שהמצב  לציין 

ונקווה לבריאות נכונה.

2:55, כ"ק אד"ש נסע לאוהל.

נכנס  דק'   10 כעבור  מהאוהל,  חזר   ,7:20

לתפילה, ומיד אח"כ נסע לביתו.

כתב  ובו  לרבי  פתק  הכניס  אחד  אדם 

בפניו  שהשמיע  הטחות  (בעקבות  שמצטער 

של  לביתו  כניסתו  על  דכאן)  מהבחורים  א' 

לו  ענה  אד"ש  כ"ק  שם,  ושהותו  אד"ש  כ"ק 

- בשתיים: א. מה עשה אותו בחור בשעה...? 

בסדרים?!  בישיבה,  להיות  צריך  היה  הלא 

ב. ידועה אמרת הבעש"ט: שלפעמים יורדת 

(או  לעשות  בשביל  ורק  אך  לעוה"ז  הנשמה 

שכ"ק  שמעתי  מסויימת...  טובה  לקבל) 

אד"ש אמר (או כתב) לשיעה יוזביץ - מנכ"ל 

ירושלים "טובה  אמת  בתורת  חב"ד  מוסדות 

שאין לי  כמובן,  אנחות",  מאלף  פעולה אחת 

עסקינן  בשמועות  ואם  סמכא.  בר  מקור  ע"ז 

אמר  אד"ש  שכ"ק  שמועה,  עוד  אפשר  אז 

אינו  בליובאוויטש  המצב  שכיום  להנ"ל, 

ממה  יותר  טוב  טוב,  ויהי  זמן  יגיע  אך  תקין, 

בימים  שהיה  ממה  יותר  ואפי'  שמעריכים, 

הטובים".

בינתיים יש אווירה של "דידן נצח", מפיצים 

שמועות שיום הניצחון קרב בפועל ממש.

יום שישי כ"ד אדר ב'

10:20, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

המזכיר  לספריה.  יצא  אד"ש  כ"ק   ,5:40

גרונר התלווה לכ"ק אד"ש עד לדלת הספריה 

אוו(דרך החצר).
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הליכתו  מהספריה,  חזר  אד"ש  כ"ק   ,5:45

הליכה  בטוח.  אבל  לאט  אמנם  הייתה  בכלל 

ישרה וטובה, הפעם ליווהו המזכיר ב. קליין. 

גם היום יתפלל כ"ק אד"ש קבלת שבת בזאל 

למעלה,

"קבלת  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,6:40

דאג  המסדר  הוועד  הקטן,  בזאל  שבת" 

למקום לא מבוטל - שיישאר ריק, אבל עכ"ז 

היה קצת מחניק בתוך הזאל, החלונות אמנם 

החלונות  על  עמדו  הילדים  אך  פתוחים  היו 

וחסמו את האוויר הקר מבחוץ. ב"לכה דודי" 

החל החזן לפזם וכ"ק אד"ש עודד בידו הק'.

9:15, כ"ק אד"ש יצא לספריה.

יום שב"ק - מבה"ח ניסן, ש"פ שמיני - פ' 

החודש. כ"ה אדר ב'

תהילים  לאמירת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,8:30

מערי  אורחים  שהגיעו  נראה  למעלה.  בזאל 

השדה לכבוד שבת זו.

שבת,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,10:30

אתמול  שבת"  "קבלת  לתפילת  בניגוד 

ובלאגן.  רעש  היה  שהיום  הרי  הגדול,  בזאל 

לקראת  מתכוננים  כולם  התפילה,  אחרי 

ההתוועדות, האמת היא שהקהל מגוון, חלקו 

 - גדול  יותר  וחלק  תהילים,  להגיד  מתחיל 

שכבר אמר תהילים - מתחיל להתפלל, ורובא 

ומקומותיהם  ספסליהם  את  אוחזים  דרובא 

לומר  יכול  "מסודר",  שכבר  ומי  בידיהם. 

"לחיים" על קוקה קולה ועוגות בחדר הקטן 

של  קידוש  מתקיים  שם   - למעלה  שבזאל 

(הנ"ל  זה.  בשבוע  שמתחתנים  חתנים   3-4

בזאל   - אד"ש  כ"ק  של  במניין  עליות  קיבלו 

למעלה).

1:20, הקהל כבר על המקומות אבל הרעש 

גם מצורף אליו.

מלא  האולם  לזאל,  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,1:32

קיבלה  הכבוד  בימת  גם  ובאורחים,  באנ"ש 

אורחים.

השיחות של כ"ק אד"ש היו יחסית קצרות, 

החודש)  (כבכל  השתדלו  לשיחה  שיחה  ובין 

השירים  מן  ובא'  "משמחים"  שירים  לשיר 

כל  לעבר  הק'  בידו  חזק  עודד  אד"ש  כ"ק 

הרצפה  על  היושבים  לילדים  ובפרט  הקהל 

כ"ק  החל  לפתע  אד"ש.  כ"ק  של  מסביבו 

 - הק'  ידיו  בשתי  הקהל  את  מלהיב  אד"ש 

שרים  כולם  בהתוועדות  שנרדמו  אלו  כולל 

השיחות קם לו  ההפסקות של  ושמחים, בא' 

אד"ש,  כ"ק  מאחורי  היושבים  הזקנים  מן  א' 

הנ"ל ניגש לכ"ק אד"ש ולחץ לו את ידו, כ"ק 

דקות,   2 משך  עמו  ודיבר  אליו  חייך  אד"ש 

דא  לחוצות  היו  ידיהם  הזה  הזמן  משך  בכל 

לדא, מתברר שהנ"ל למד פעם בליובאוויטש 

כ"ק  להתוועדות,  מופיע  כשהוא  פעם  ובכל 

ובתו  "זובער",  שמו  מאוד,  מקרבו  אד"ש 

אינני  דיבר  מה  על  מהשכונה,  לא'  נשואה 



יודע. דוד רסקין לקח כוסית יין וניגש לכ"ק 

מכפ"ח  שי'  אביו  עבור  ברכה  וביקש  אד"ש 

שחלה בכבד והיה אמור לעבור ניתוח, וכ"ק 

אד"ש ענה לו אמן ואח"כ הנ"ל אמר "לחיים" 

מישהו  עוד  נזכיר  כבר...  ואם  למקומו.  ושב 

א' מהשכונה - שוחט שמו היושב גם בספסל 

אחר  מיד  התוועדות  בכל  ניגש  "הזקנים" 

שיחה הא' ומבקש ברכה מכ"ק אד"ש בצירוף 

"לחיים", זוגתו של שוחט לא בקו הבריאות.

ב. גורודוצקי אמר לרבי "לחיים" בתחילת 

בין  ההפסקות  מן  בא'  ואח"כ  ההתוועדות, 

לו  ואמר  אליו  פנה  אד"ש  כ"ק  השיחות, 

לעוד  אד"ש  כ"ק  פנה  כמו"כ  לחיים,  שיגיד 

זהר  פרש"י,  על  השיחה  אחרי  מהספסל.  זקן 

משקה  בקבוקי  אד"ש  כ"ק  חילק  ורמב"ם, 

לאותם אנשים שהכניסו משקה, אך כאן קרה 

דבר מעניין בין מכניסי הקנקנים היו מארגני 

בראשות  תו"ת  ישיבת  לכ'  מלכה"  ה"מלווה 

שיחי'  הרש"ג  הוא  הלא  הפועל,  וועד  יו"ר 

נכח  שלא  וכמובן  חולה  האחרונה  שבתקופה 

שניגשים  הוא  ה'סדר'  עכ"פ  בהתוועדות. 

מקבל  מהם  וא'  מהרבי  לקבל "לחיים"  כולם 

וכאן  האירוע,  לכבוד  משקה  הבקבוק  את 

אריה,  גור  מ.  הרב  ויינברג,  יוסף  הרב  ניגשו 

שהרב  התברר  קוטלארסקי,  יוסף  צבי  והרב 

שחשב  אלא  אחרת  למטרה  הגיע  אריה  גור 

ובמילא  ה"משקה"  את  תיכף  קבלו  שהנ"ל 

הגיע מיד, כ"ק אד"ש אמר  בזמן  לחסוך  כדי 

להם שהיות ואצלו כולם אהובים וכו', ממילא 

שיחליטו לבד מי יקח את הבקבוק, אחרי חצי 

דקה של "מחשבה" לקח ויינברג את הבקבוק. 

כ"ק אד"ש אמר לו שוב משהו... ולייבל רמז 

לו שיניח את זה על השולחן אח"כ אמר כ"ק 

שוואגער"  מיין  "צו  זה  את  שיתנו  אד"ש 

(-לתת זאת לגיסו-), הכוונה לרש"ג, ונתן את 

הבקבוק למזכיר גרונר, אח"כ לקח גור אריה 

בקבוק עבור כינוס הרמב"ם במונסי, גם הרב 

ולאחר  "לחיים"  לקבל  התרומם  כהן  יואל 

דינר  עבור  "קנקן"  שפרינגר  הרב  קיבל  מכן 

אד"ש  כ"ק  באה"ק,  חב"ד"  "ניידות  לטובת 

ציווה להכריז לקהל ע"ד הדינר. 

אח"כ צווה כ"ק אד"ש לנגן את - "והריקותי 

לכם ברכה" כשהקהל מיד "זינק" לעבר השיר 

והשמחה הייתה רבה....

טלשבסקי  החזן  כרגיל  ההתוועדות  בסוף 

אלא  שיבנה..."  רצון...  "יהי  לשיר  מצטווה 

תקדים  חסר  ובאופן  היה,  לא  הנ"ל  שהשבת 

"שייבנה..."  ישיר  שהקהל  אד"ש  כ"ק  ציווה 

אד"ש  וכ"ק  רצון"),  "יהי  של  ההקדמה  (בלי 

עודד חזק את השירה בידו הק'.

מוקדם  די  הסתיימה,  ההתוועדות   ,4:50

(- שעה וחצי לפני השקיעה) ותיכף התפללו 

על  ישב  אד"ש  כ"ק  הש"ץ  בחזרת  מנחה, 

משך  שעמד  קודש -  לשבת  בניגוד   -) כסאו 

כל התפילה), ואחר התפילה כ"ק אד"ש סימן 
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בידו הק' והקהל החל לשיר "דידן נצח" כשזה 

אל  בדרכו  אד"ש  כ"ק  של  בעידודו  מלווה 

חדרו.

מעריב  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:15

בזאל למעלה, אחר התפילה שב לחדרו, ויש 

אינני  אך  הרבי,  אל  נכנס  שמישהו  אומרים 

שכ"ק  שבטוח  מה  עכ"פ  כך,  על  מסתמך 

רבעי  שלושת  כמשך  בחדרו  שוהה  אד"ש 

נשארו  הת'  לביתו,  הלך  ברובו  הקהל  שעה, 

כמובן.

כשבדרכו  הביתה  נסע  אד"ש  כ"ק   ,8:05

שלא  מי  הקהל,  שירת  את  הק'  בידו  מעודד 

ב',  אדר  כ"ה  הוא  זה  יום  של  התאריך  יודע, 

שתליט"א,  הרבנית  של  (הפ"ה)  הולדתה  יום 

על כל הקבצים והשיחות שיצאו לאור לכבוד 

הרבנית  לזכות  "הקדשה"  התנוססה  השבת 

שתליט"א, אך כמובן שהתמימים לא התספקו 

ב"כתבות", וכידוע שמנהג חסידים להתוועד 

ובמילא  דפגרא,  ביומא  "לחיים"  ולומר 

הערב התארגנו הת' להתוועד בזאל למעלה, 

בעיות של משקה לא היו כי בימים אלו הרי 

דידן   - הבהיר  "יום  עבור  בקבוקים  אוספים 

נצח", ובמילא היה משקה בשופי, אלא שאם 

חשבו ש- 10 בקבוקים יספיקו. הרי שבפועל 

הייתה  עכ"פ  אך  המשקה.  נגמר  בשעה 5:00 

התעוררות בקרב הת'.

יום ראשון כ"ו אדר ב'

וכרגיל  מביתו.  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:10

שנכח  מי  לכל  צדקה  חילק  האחרון  בזמן 

וכעבור 10 דק' שב לחדרו.

3:20, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה.

מוקדם  (יותר  ערבית  לתפילת  נכנס   ,7:00

יקבל  אד"ש  שכ"ק  נודע   .(7:15  - מאתמול 

מבויאן  האדמו"ר  את  ליחידות,  היום 

הראשיים.  הרבנים  שני  ואת  (-הינוקא) 

כעת  נוסע  ולא  בחדרו  נשאר  הוא  ובמילא 

לביתו. האדמו"ר מבויאן אמור להגיע בשעה 

כשנודע  שעה.  בחצי  איחר  בפועל  אך   ,8:00

על ביאתו הסתופפו הרבה מהת' ואנ"ש בתוך 

הנ"ל  לפתע  התחתון).  ג"ע  (ע"י  למעלה   770

הכניס  גרונר  המזכיר   , מלוויו  שני  עם  הגיע 

הנ"ל  קיבל  שם  תחילה.  למזכירות  אותם 

הרב  מהמזכיר  מראש)  (כמתוכנן  הוראות 

 7 וכעבור  בשעה 8:25,  הגיע  הנ"ל  חודוקוב, 

דק' נכנס לבדו אל כ"ק אד"ש.

שעל  הצעיף  את  הנ"ל  הסיר  כניסתו  טרם 

הוא  נכנס.  אח"כ  במזכירות,  והניחו  גרונו 

שהה עם כ"ק אד"ש משך שלושת רבעי שעה. 

את  ולקח  אד"ש,  מכ"ק  יצא   9:15 ובשעה 

לרכבם,  והלכו  אליו  הצטרפו  מלוויו  הצעיף, 

[שחנה בטעות רחוק מ- 770 בחושבם על א' 

מן הבניינים שזהו 770 הידוע] בינתיים נודע 

שבשעה 9:30 אמורים להיכנס אל כ"ק אד"ש 



את  שראה  לייבל  הראשית",  הרבנות  "ראשי 

הבאלגאן שהחל לחגוג בתוך ה"הול" צעק על 

הדלתות  את  נעל  ואח"כ  מהשטח  לזוז  כולם 

למען השקט ולמען הסדר.

מכוניות  של  אזעקות  נשמעות   ,9:20

של  הכביש  על  שהנ"ל  מתברר  משטרה. 

פארקוויי  איסטערן  של  (-הסערוויס   770

משטרה  כשמכונית  הגיעו,  הם  שניות  תוך 

של  (-פריוועט)  ה"לינקולן"  אח"כ  מקדימה. 

מכוניות  כמה  גם  וכמובן  הראשיים,  הרבנים 

ביטחון.  ואנשי  מלווים  הכולל  מאחוריהם, 

אחרי  רודף  מי  כולם:  תמיהת  הייתה  [וזאת 

הכושים  כל  שבין  כנראה  אך  הרבנים? 

אתיופי  איזה  להימצא  יכול  פה  ששורצים 

יצאו  הנ"ל  לחומרא"...].  "גיור  שמתעקש 

הקהל,  בין  פנים  במאור  והתקבלו  מהרכב 

ולחץ  בלאקמאן  שלום  ניגש   770 ל-  בשביל 

הרב  הרמב"ם,  ספר  הא'  כשבידו  ידיהם  את 

ספר  איזה  שאלו  שפירא)   - (כהנא  האשכנזי 

התערב  דיבור  כדי  תוך  אך  בידו,  אוחז  הוא 

אדם  ניגש  אח"כ  ואמר "רמב"ם,  אליהו  הרב 

וסוף  הספרדי,  הרב  של  לידו  ונשקו  ספרדי 

תדרוך  קיבלו  שם  למזכירות,  נכנסו  סוף  כל 

מבויאן  לאדמו"ר  בניגוד  חודוקוב,  מהמזכיר 

הגיעו  שהנ"ל  הרי  מלווים   2 עם  רק  שהגיע 

למזכירות,  נכנסו  הנ"ל  כל  מלווים,   9 עם 

כה"ז  בחוץ  מחכים  המשטרה  שאנשי  וכמובן 

כשבידיהם נוכח גם ראש המחוז של ברוקלין 

לבש  הנ"ל  לכל,  נוסף  "יהודי"  גם  שהוא 

כיפה שחורה בהיכנסו ל- 770 לקבל את פני 

הרבנים, האמת היא שהרב אברהם הכט (-רב 

 - מארחם   - בפלטבוש)  הסורית  השכונה 

אמור היה להביאם ל- 770 במכוניתו (לינקולן 

הנ"ל  טכניות  שמסיבות  אלא  סטיישען)   -

עדיין לא הגיע ובינתיים אני רואה את יוד'ל 

קרינסקי עם משה קוטלארסקי נכנסים לג"ע 

התחתון - דרך הדלת הצדית ולוי ליבעראוו 

ומיד  "כסא",  עם  וחוזר  לספריה  פתאום  רץ 

חדרו  אל  הצדדית  הדלת  דרך  זה  את  הכניס 

עומד  הקהל  כל  הפעם  גם  אד"ש,  כ"ק  של 

ע"ג החלונות של המזכירות לראות מה קורה 

שם.

9:32, נכנסו הרבנים עם כל הפמליה שלהם 

כ"ק  של  לחדרו  הסרוגות)  הכיפות  (חסידי 

צוות  כל  נכנסו  והפעם  העליון  ג"ע   - אד"ש 

עם  האלברשטאם  ברוך  חיים  וגם  המזכירים 

וועד  חברי  שאר  להקליט].  [כדי  הרמקולים 

המסדר נשארו ב"הול".

ישבו,  הרבנים   2 ורק  עמדה,  הפמליה  כל 

פעם קודמת שהם היו פה, זה היה בערך לפני 

אח"כ  דיבר  אד"ש  כ"ק  ואז  ימים,  כשנתיים 

נראה  שעה.  רבעי  שלושת  בלחודוהי  אתם 

ממתין  הקהל  בינתיים  אך  היום,  יהיה  איך 

בחוץ ומחכה במתח...
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ונהג  מכוניתו  עם  הכט  הרב  הגיע   ,10:00

הראשית  דלת  דרך  נכנס  הנ"ל  כמובן,  צמוד 

(- שפתח לוי ליבעראוו) ישר אל ג"ע העליון, 

הר"ד  מן  קצת  ומספר  אדם  מגיע  בינתיים 

של  בחדרו  זאת  שמע  [הנ"ל  שם  שנאמרים 

ח.ב.], ולא אכנס לתוכן הדברים כי בין כך הם 

יופצו ע"ג הקסטות. לאט לאט הקהל מתחיל 

לזוז, מתחיל להיות מאוחר, יש עבודה מחר... 

עברו כבר שעתיים והם עדיין בפנים עם כל 

הפמליה, מי יודע מה יהיה כשיגמרו, אולי גם 

הפעם ירצו לדבר ביחידות עם כ"ק אד"ש, אך 

ביצעו  שלא  קודמת  מפעם  מניסיונם  לאידך, 

ל"קבלה"  (בנוגע  אד"ש  כ"ק  של  בקשתו  את 

וכו'). לא יעיזו לבקש "פרטיות".

העליון,  בג"ע  היחידות  הסתיימה   ,12:00

שם  התחתון  לג"ע  אותם  ליווה  אד"ש  כ"ק 

דק',   5 כ-  עוד  מהפמליה  כמה  עם  דיבר 

ובינתיים הרי פתחו את הדלתות, והיה שמח 

ולכן שוב סגרו את הדלתות. וב- 12:15 יצאה 

הרב  מאחל  כשבדרכם   770 את  הפמליה 

האשכנזי חג פסח כשר ושמח לכולם.

הת' מיד הסתערו על חברי הפמליה וקיבלו 

לראות  כדקה  חיכו  הרבנים  "חזרה",  קצת 

כשראו  אך  לביתו  נוסע  אד"ש  כ"ק  את 

שהאולטימטום של 60 שניות לא משחק פה, 

נסעו להם למחוז חפצם...

12:20, כ"ק אד"ש יצא לרכבו, טרם היכנסו 

עודד חזק את השיחה שבקרב הקהל כשפניו 

צהובות וגם ברכבו המשיך ועודד את הקהל.

יום שני ז"ך אדר ב'

להופיע,  החלו  מפוארות  מכוניות   ,9:00

רחוב  את  ממקומם)  רבים  עיני  (ולהוציא 

לרגע...  מרגע  גוברת  כמובן  הסקרנות   ,770

מתוך  מהודר,  רכב  הגיע  דק'  חמש  כל  בערך 

המכוניות יצאו אנשים בגיוון "קיצוני" לגמרי, 

בתוך כל מכונית היה אדם מעונב הנראה עם 

גב פיננסי חזק, כשלידו מלווה אדם עטור זקן 

וחבוש כובע - חב"דניק. הנ"ל נכנסו אל 770 

והתקבלו במאור פנים ע"י המזכירות. לאחר 

מיני  מכל  הגיעו  שהם  לי  נודע  בנושא  בירור 

מדינות בעולם (- גם מהארץ) - אתמול בערב 

- והתארחו בא' מן המלונות במנהטן.

בצל  ולחסות  להיות  הייתה  בואם  מטרת   

כ"ק אד"ש - ביחד עם יום הקריאה. ובכן מי 

הוראתו  לאור  וכדלהלן:  עיסוקם?  ומה  הם? 

להקים  שחלפה -  בשנה  אד"ש  כ"ק  של  הק' 

וועד (- של בעלי ממון) במטרה - שהגוף הזה 

(-כולל  תבל  רחבי  שבכל  בשלוחים  יתמוך 

ובפרט   - כשצריך  חב"ד  בתי  לפתוח  כמובן 

לפי ההוראות מחנוכה השתא) הוועד מורכב 

אלא,  מה"זבולוניקים".  והן  משלוחים  הן 

תנאים:  דרושים  כזה,  לוועד  להיכנס  כדי 

חבר  דמי   .1 תנאים:   2 נדרשו  מהמיליונרים 



בסך 100,000$ מינימום, וכמובן שכל המוסיף 

וכו'... 2. כל אחד צריך לדאוג גם להכניס חבר 

נוסף - וכמובן בצירוף של 100,000$.

מהשלוחים נדרש תנאי אחד בלבד, השליח 

צריך לגרוף מליונר כנ"ל - הדר במקומו הוא, 

פעולותיו  בזכות  לוועד  נכנס  כפשוט  והיינו, 

אינם  הנ"ל  התנאים  שכל  כמובן  השליח,  של 

התחיל  אכן  הזה  שהוועד  כך  "ברגל",  באים 

הם  היום  הצדדים),   2 (מ-  אנשים  במיעוט 

 12 ע"י   - מליונרים   22 בלע"ה  כבר  מונים 
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לא  קונין  ששלמה  לציין,  וחשוב  השלוחים 

משתתף בוועד הזה, וזאת למרות שמוסדותיו 

היות  אך  רציניים,  מליונרים  ע"י  נתמכים 

לכן  אצלו  קיימים  לא  בשלמותם  והתנאים 

אינו חבר בוועד, וכהנה רבות.

המיליונרים  מטעם   - הוועד  של  היו"ר 

הוא - מר טשייס שיחי', כפי המשתמע נראה 

הביא  וכמו"כ  בתרומותיו,  שיא  שובר  שהוא 

עוד כמה מיליונרים, כדאי לציין שהוא תומך 

במוריסטון  אד"ש  כ"ק  של  מוסדותיו  בכל 

המנוהלות ע"י השליח ר' משה הערסון שיחי' 

ובמילא מובן שגם הערסון תופס מקום נכבד 

בתמונה הזאת.

התקיימה  הראשונה  שאסיפתם  לציין, 

הם  וכעת   ,770 ב-  כאן  ג"כ  תשרי  בחודש 

ובכן,  היום?  דווקא  מדוע  הב',  בפעם  הגיעו 

אמנם דו"ח הפעולות שלהם ב- 6 החודשים 

סיבות  כמה  אך  "געפאקט",  אינו  האחרונים 

בטרם  אד"ש  לכ"ק  לדווח  רצו  הם  א.  בדבר: 

ביוזמתו  סיבה,  ועוד  הבעל"ט,  ניסן  י"א 

מראשי   - טוב  שם  בערל  השליח  הרב  של 

ליום  בסמיכות  להביאם  הציע  הנ"ל  הוועד, 

הרבנית  של  הולדתה  יום  אדר -  כ"ה  הבהיר 

שתליט"א.

 אופן פעולתם הוא כך: הגבירים מעבירים 

לוועד  והן  השלוחים  של  למוסדות  הן  כסף 

זאת  מעביר  שהוא  טשייס  מר  היו"ר  ע"י   -

והשליח  השלוחים,  מטעם  הוועד  של  ליו"ר 

נותן זאת למזכירות כ"ק אד"ש שהם דואגים 

לפרנס את השלוחים בכל רחבי תבל.

מבין השלוחים נכחו: 1. הרב משה הערסאן. 

פעלער  משה  הרב  דוכמאן. 3.  שלום  הרב   .2

מיאמי   - קארף  אברהם  הרב   .4 מינוסטה.   -

 - טוב  שם  בערל  הרב   .5 פלורידה.   - ביטש 

דעטרויט. 6. הרב שמוטקין - וויסקאנסון. 7. 

הרב קפלן (חתנו של הרב העכט) - מערילנד 

- בולטימור. 8. הרב שמעון לזרוב - יוסטון - 

טקסס. 9. הרב יוסף גופין - הרטפרורד. 10. 

הרב ישראל דערען - ספרינקפלד.

לא  הנותרים  השתיים  של  השמות  את 

השגתי...

מדינת  בכל  פועל  שמוטקין  שהרב  לציין, 

 - השתתפותו   - זה  לכל  קדם  וויסקאנסון, 

חסידית  בהתוועדות   -  16 בן  בחור  בעודו 

של בערל שם טוב, כאן ב- 770, הבחור קיבל 

שבע"ה  בנפשו  והחליט  מלמעלה  התעוררות 

בו  מתקיים  ואכן  גדול"  "על  לשליחות  יצא 

הנאמר "יגעתי ומצאתי".

הברוכות  פעולותיו  את  לציין  גם  חשוב 

כמו"כ  במוריסטון,  הערסאן  משה  הרב  של 

להם  שניתן  זה  ע"י  תורמיו  את  ממריץ  הוא 

של  המנהלים  שהם  הביתית  ההרגשה  את 

הישיבה, בין היתר הדבר מתבטא גם במסיבות 

לתורמים  הערסאן  הרב  שעושה  החודשיות 



מפורט  דו"ח  להם  מוסר  הוא  בהם  הנכבדים, 

החודש,  כל  במשך  וההוצאות  ההכנסות  של 

וזבולון,  ִיַשַכר  ע"ד  לעסק  שותפים  הרי  הם 

ובנוגע לתורם הגדול - מר טשייס הוא יודע 

לספר ש- 15 שנה עברו על שניהם בידידות 

להתרימו  ניסה  לא  פעם  אף  אך  מאוד,  טובה 

ורק אח"כ לאור סיבה מסוימת התחילו לדבר 

ביניהם על ה...כסף הירוק, את שאר השלוחים 

אינני מכיר, ולכן אין לי דיווח מפורט מיוחד, 

אך כידוע שמתפרסמים רעיונות עם שלוחים 

בעיתון "כפ"ח"...

הנ"ל,  הקצרה  ההקדמה  כל  אחרי  כעת, 

נכנסו  והשלוחים  הגבירים  לענייננו,  נחזור 

הוועד   - להם  הכין  שם   - למעלה  לזאל 

המסדר - מקום שמור בקצהו של הזאל, ואילו 

ובינתיים  הבחורים,  עמדו  השמאלי  בחלקו 

מחכים לכניסתו של כ"ק אד"ש. כמו"כ הגיע 

לתור  שבאו  תיירים  של  אוטובוס  למקום 

בליובאוויטש אשר כאן.

וכעבור  מביתו,  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:16

עשה  בכניסתו  התורה,  לקריאת  נכנס  דק'   3

ו"ברוכים  "שלום"  כאות  הק'  בידו  תנועה 

הבאים" כשחיוך רחב על פניו, אל השלוחים 

בזאל  נוכחו  כמו"כ  בזאל.  שהיו  והגבירים 

חודוקוב  קליין,  גרונר,  המזכירות -  צוות  כל 

ולאחר  לשלישי,  עלה  אד"ש  כ"ק  וקרינסקי. 

הגבירים  יצאו  הב'  הברכה  את  שבירך 

תוך  אל  נכנסו  השלוחים  מהזאל,  והשלוחים 

ג"ע התחתון, כמובן שהדלת נשארה פתוחה, 

והגבירים עמדו ב"הול" (בין דלת הזאל לדלת 

אד"ש  שכ"ק  עד  והמתינו  התחתון)  ג"ע  של 

יצא מהזאל (אחרי אשרי ובא לציון ו"יהללו"), 

בינתיים דאג הוועד המסדר לנקות את השטח 

הדלתות  כל  את  וסגרו  מיותרים  מאנשים 

המוליכות אל השטח הזה, (כזכור, גם אתמול 

בעת ה"יחידות" של הרבנים הראשיים - סגר 

וועד המסדר את הדלתות).

ונעמד  להול  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,10:32

דוד  מר  עמד  משמאל  המעלית,  ע"י  כשגבו 

היו"ר  שיחי',  קרינסקי  יוד'ל  ומימין  טשייס, 

הגבירים  לכל  בהתחלה  הבהיר  טשייס  מר   -

ובכלל,  זה,  ברגע  נוכחים  להיות  זכותם  את 

בעזרתם לליובאוויטש, אח"כ הודה לאלוקים 

על הזכות שנפלה בחלקו לארגן ולהביא את 

הוועד היקר (תרתי משמע) הזה.

בברכה  כולם  את  בירך  אד"ש  כ"ק  אח"כ, 

כללית ותוכנה כך הוא: היות וכעת אנו נמצאים 

"צמיחה"  של  זמן  שזהו  ה"אביב"  בתקופת 

הכל צומח, אם זה ירקות או בהמות וכו', (כ"ק 

אך  ה"כח",  זה  וכעת  סוגים),   4 מנה  אד"ש 

בתקופת הקיץ יש כבר את הבפועל - פירות 

וכו', ובמילא בקשתי אליכם שכעת הרי אתם 

באופן של "כח" היינו החלטות באסיפות וכו', 

ובפרט  הבפועל,  את  יראו  שבקיץ  בעז"ה  אך 

שאתם קבוצה המונה 22 איש הרי וודאי שזה 

יותר טוב, בברכת חג הפסח כשר ושמח",
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(לפי  הגבירים  כל  לעבור  החלו  אח"כ,   

הפ"נ  מסירת  עם  אד"ש  כ"ק  ע"י  סדר) 

מהם,  כאו"א  הרבי  לפני  מציג  טשייס  כשמר 

בממוצע דיבר כל אחד עם כ"ק אד"ש כחצי 

פרטית)  יחידות  ממש  (געוואלדיק!  דקה 

וצילם  התחתון  בג"ע  "צלם"  שעמד  וכמובן 

הכל  את  הקליט  ברוך  חיים  כמו"כ  כאו"א, 

עפ"י בקשתם.

הקסטה  אץ  יפיץ  לא  שהנ"ל  מאמין  אני 

הזאת. כל אחד מהגבירים דיבר עם כ"ק אד"ש, 

משיחותיהם  "חזרה"  לי  עשו  מהם  וחלק 

האישיות עם כ"ק אד"ש, וכפי שיובא להלן,

שיחי'  שמוטקין  השליח  של  הגביר   (1  

מבקש  בו  אד"ש  לכ"ק  פתק  מזמן  לא  הכניס 

מכ"ק אד"ש שיציל את בנו... הנ"ל יצר קשר 

איתה  להתחתן  ורצה  גויה   - "שיקצה"  עם 

לו  ענה  אד"ש  וכ"ק  נגד.  היה  שאביו  וכמובן 

התבטל  זמן  לאחר  ואכן  ברכה   - בשעתו   -

השידוך וכעת שהגביר עבר ליד כ"ק אד"ש, 

הוא הודה מקרב לב לרבי ע"ז וביקשו ברכה 

ישראל,  בת  עם  שידוך  ימצא  שבנו  נוספת 

כ"ק אד"ש ברכו.

מזמן  שלא  לרבי  סיפר  טשייס  מר   (2  

מליון   300 על  בשותפות  עיסקה  לו  הזדמנה 

דולר וביטל העיסקה , ומעשה שהיה כך היה, 

מליונר גוי צלצל אליו ביום שישי והציע את 

עליו  היה  זו  עיסקא  לגמור  כדי  אך  ההצעה, 

מוכן  אני  ואמר  היהודי  נענה  שוב,  להתקשר 

לשבת איתך אך ורק עד כניסת השבת, מכאן 

ואילך סע לשלום, וגם אם תציע לי "דיל" על 

כ"ק  לו  ענה  ע"ז  בשבת  אלך  לא  דולר,  בליון 

עד  רב  תוקף  בכזה  שעמדת  מכיוון  אד"ש: 

"בליון"  של  רווח  מניעת  על  אפילו  שהמרת 

דולר יה"ר שיהי' לך בליון דולר.

כולנו  אד"ש,  לכ"ק  הנ"ל  אמר  אח"כ   (3  

להיות  רוצים  הגבירים)  כל  בשם  (דיבר 

כ"ק  השלוחים,  כל  כמו  הרבי  של  "חיילים" 

חייל  אני  וגם  ה'  צבא  הרי  זה  לו,  ענה  אד"ש 

"חייל"  אינך  טשייס)  למר  (אמר  ואתה  בזה 

לעבר  הסתובב  אח"כ  ומיד  אם "גנרל",  כי   -

מקווה  אני  רחב,  בחיוך  להם  ואמר  הגבירים 

אתם  גם  בעז"ה  כי  עלי...  בכעס  שאינכם 

תצליחו מעלה מעלה ותהיו גם "גנרלים".

 4) לא' מהגבירים שאל כ"ק אד"ש בשלום 

על  מזמן  לא  אד"ש  לכ"ק  כתב  הנ"ל  אשתו, 

הבריאות וכ"ק  שאינה בקו  מצבה של אשתו 

אד"ש ברכה ומסר ד"ש.

 5) לא' מהגבירים אמר כ"ק אד"ש שקיבל 

לבו  בכנות  בא  שזה  והבין  שלו  הצ'ק  את 

כסף  שם  שהיה  השמועות  עפ"י  (מסתבר 

במספר לא מבוטל בכלל...).

 - שיחי'  דרייזין  שד"ב  הרב  כשעבר   (6  

שהוא גם בוועד הנ"ל (מהתורמים) אמר לכ"ק 

אד"ש - בעת מסירת הפ"נ - שיודל רומז לו 



בחיוך:  לו  ענה  הרבי  עבר...  ולכן  שיעבור 

גם  ולתת  לעבור  צריך  רצית...?  לא  מצידך 

בלי שמישהו יגיד לעבור, וזאת אציין, שמכל 

הרבי  עם  שדיבר  היחיד  הוא  היה  הגבירים 

באידיש.

 7) אח"כ פנה כ"ק אד"ש אל פרופ' ברנובר 

שאלו  אד"ש  וכ"ק  כאורח   - ב"הול"  שעמד 

מדוע אינו עובר, ענה הנ"ל: מפני שאינו גביר, 

אמר לו כ"ק אד"ש, מה? אינך גביר, הלא גם 

אתה גביר...

8) אח"כ פנה כ"ק אד"ש אל טשייס ושאלו 

יוד'ל  על  בהצביעו   - אותו  מציג  אינך  מדוע 

קרינסקי שיחי'. 

9) אח"כ נכנס כ"ק אד"ש לג"ע התחתון - 

ואמר  קארף  לא'.  ופנה  השלוחים,  עמדו  שם 

לו באידיש, לך לא הניחו לדבר, ה' יעזור לך 

שתצליח...

 10) אח"כ פנה להשלוחים ואמר להם: "א 

כשרן און א פריילעכן פסח. און מ'זאל הע'רן 

בשו"ט תמיד כל הימים", 

השעה  לחדרו,  אד"ש  כ"ק  נכנס  אח"כ 

10:55, כ- 20 דק' ארך כל הסיפור הנ"ל, יוד'ל 

הזמין את כל הפמליה - כמתוכנן - אל חדרו 

ואח"כ  חגיגית.  בוקר  לארוחת   -  788 בבנין 

תתחיל ה"אסיפה" המתכוננת.

היה  הדבר  לאוהל,  נסע  אד"ש  כ"ק   ,1:47

מאוד  שעה  זו  כי  למזכירות,  גם  בהפתעה 

מוקדמת יחסית, ואף א' מהם לא התכונן לכך, 

הם רצו לכאן ולכאן. לוי ליבעראוו - שנוסע 

תמיד כמלווה גם הוא לא נכח במקום, ואפי' 

 2 עזבו  למקום,   1:30 ב-  שהגיעה  המשטרה 

לאכול,   - בחנות   - משהו  לקנות  קודם  דק' 

נסע  כך  אד"ש  כ"ק  של  יציאתו  את  הפסידה 

ללא ליווי, טרם כניסתו לרכב עשה בידו הק' 

סימן ל"שלום" כשחיוך רחב על פניו - אל א' 

הגבירים (שהגיע ע"י יוסקה גופין מהרטפורד) 

הוא  גם  והופתע  השוטר  חזר  דק'   10 כעבור 

לשמוע שכ"ק אד"ש כבר נסע, וגם לו לא היה 

תיכף  אך  נסע...?  מוקדם  כך  כל  מה  ברור... 

ופרץ  והאזעקה  הנורות  את  הדליק  ומיד 

 5 כ-  הגיע  ליבעראוו  לוי  גם  האוהל,  לכיוון 

הדליק  הנ"ל  נסע,  אד"ש  שכ"ק  אחרי  דק' 

בנסיעה  לדרך  ויצאו  המכוניות  אזעקת  את 

היו  היום  הכל...  לא  עדיין  וזה  "מטורפת", 

אמורים - לקבל את הסידור מכ"ק אד"ש - 2 

נכח  לא  המוקדמת,  השעה  בגלל  אך  חתנים, 

שם כי אם חתן א' (-צייטלין) ואכן הנ"ל קיבל 

כרבע  שהגיע  השני  החתן  אבל  הסידור,  את 

שעה אחרי שכ"ק אד"ש נסע התאכזב מאוד 

על כך שהפסיד את קבלת הסידור.

לוי  מהאוהל,  חזר  אד"ש  כ"ק   ,7:15

מקדימה  מכוניתו  עם  הפעם  היה  ליבעראוו 

(- בניגוד לתמיד שהשוטר בקדימה ואין מזה 

תועלת...) הנ"ל שנסע עם 2 נורות הבהוב ועם 

אזעקה ומעל הכל בנסיעה מטורפת עבר את 
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הדרך באופן שהכביש היה ממש ריק לפניהם. 

כ"ק  "מלכותדיק".   - אינשי  דאמרי  והוא 

אד"ש יצא ממכוניתו בעוד המשקפיים עליו, 

המעבר  של  הדלת  את  פתח  קליין  המזכיר 

נכנס  דק'   20 כעבור  אד"ש.  כ"ק  של  לחדרו 

כ"ק אד"ש למנחה מעריב, ואחר מעריב עודד 

בדרכו  הקהל,  שבפי  השירה  את  הק'  בידו 

בירך כ"ק אד"ש את "הרב הראשי" של הונג 

הייט,  געזונטער  ב"פארט  ו"הרבנית"  קונג 

און זאל מען הערן בשו"ט, און א כשר'ן און א 

פריילעכן פסח". [כאן המקום לציין, שנוסח 

חגה"פ)  (בתוספת  זו  לשלום  צאתכם  בברכת 

היא בתקפה כבר מיום המחרת של פורים].

הרב והרבנית הינם זוג צעיר שהתחתן לפני 

כחודש ימים בלבד, אך הנ"ל שימש בתפקידו 

עוד בהיותו בחור, כמדומני שכ"ק אד"ש הלך 

לחדרו והוציא להם דולרים ע"י המזכיר לייבל 

גרונר, לכו"א דולר, וזאת לציין, שבדרך כלל 

מקבלים את זה במשך היום, אך כנראה בגלל 

נסיעתו של כ"ק אד"ש לאוהל, קיבלוהו כעת 

בינתיים התקיימה החופה, היא התחילה מיד 

בזמן שכ"ק אד"ש נכנס להתפלל, וכעת כבר 

עמדה להגיע לסיומה, אך כ"ק אד"ש המתין 

כמה דק' - בגלל זה - בחדרו.

הקרובים,  והמחותנים  החו"כ  נכנסו   ,8:00

שטרנברג  מאנגעל  של  לחתונה  בניגוד 

שכזכור הנ"ל המתינו ב"הול" וכשכ"ק אד"ש 

הרי  ברכם,   - הביתה  לנסוע   - מחדרו  יצא 

שהיום משום מה נכנסו פנימה.

יצא  שבת  של  הליקוט   - כולם,  להפתעת 

הוא  כלל  שבדרך  למרות  הלילה,  כבר  לאור 

יוצא רק בליל שישי או ערב שבת.

יום שלישי כ"ח אדר ב'

10:10, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

3:15, נכנס לתפילת מנחה, לא אמרו תחנון 

כי הי' חתן בפנים.

ערבית,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:00

אד"ש  כ"ק  אצל  הי'  מינדל  ניסן  המזכיר 

בשעה האחרונה.

למכונית  כניסתו  בטרם  לביתו,  נסע   ,7:15

וכן  השירה,  להגברת  פעמיים  בידו  סימן 

קליין  ב'.  הי'  המכונית  נהג  המכונית.  בתוך 

הי'  הוא  במקום,  רגע  באותו  הי'  לא  יוד'ל  כי 

יוד'ל  מסויים,  אדם  עם   5:30 משעה  עסוק 

נסע אתו לאיזה מקום, והגיע ממש חצי דקה 

דק'   5 כ-  לרכב.  נכנס  אד"ש  שכ"ק  אחרי 

של  מדידות  לקחת  נגרים  כמה  הגיעו  אח"כ 

הדלת ב- 770 שכזכור, היא נתמכת על ידי 2 

קרשים, מסתמא בימים אלו יביאו את הדלת 

החדשה.



יום רביעי כט"ל אדר ב'

כהרגלו  מביתו.  הגיעו  אד"ש  כ"ק   ,10:04

ראש  ערב   - היום  גם  מסתמא   - בקודש, 

חודש ייסע כ"ק אד"ש לאהל.

2:06, כ"ק אד"ש יצא מחדרו לנסוע לאהל, 

שאמורים  חבר'ה   7 כ-  עמדו  המכונית  ע"י 

כ"ק  ואה"ק),  ברזיל,   -) לחו"ל  הערב  לנסוע 

אד"ש ברכם ואח"כ נתן לכ"א מהם ניקל ע"מ 

של  לשטר  בנוסף  זאת  לצדקה (-  אותו  לתת 

ע"י   - נוסע  לכל  מחלק  אד"ש  שכ"ק  דולר 

המזכירות), הפעם לא עמד שם אף ילד, משום 

מה... אח"כ נכנס כ"ק אד"ש למכוניתו וסימן 

בידו הק' להגברת השיר, השוטר שליווה, הי' 

סתום וע"י הרמזור נעצר כמו ילד קטן. כעבור 

10 דק' (2:15) הגיע ל- 770 מר טשייס - עם 

יצא  טשייס  צמוד,  נהג 

הבזק,  במהירות  מרכבו 

כ"ק  את  לראות  רצה  הוא 

אך  נסיעתו,  טרם  אד"ש 

יוד'ל  של  הבן  פגשו  מיד 

אד"ש  שכ"ק  לו  והודיע 

ואח"כ  דק',   10 לפני  נסע 

התברר שמר טשייס הגיע 

שהי'  ולמרות  מהביזנ'ס, 

באמצע עסקיו פנה לנסוע 

אד"ש,  כ"ק  את  ולראות 

אך כאמור נאלץ לשוב...

וכעבור 10  מהאהל,  חזר  אד"ש  כ"ק   ,7:15

דק' נכנס להתפלל בזאל, לא אמרו תחנון כי 

נכח  חתן  גם  בטוח",  שבטוח  ו"מה  ער"ח  זה 

במקום.

לנסוע   - מחדרו  יצא  אד"ש  כ"ק   ,7:59

של  המסריט  עמד  המדרכה  ע"י  לביתו, 

החתונה, הנ"ל הסריט את כ"ק אד"ש כשנכנס 

לרכבו, כ"ק אד"ש עשה לו "שלום" בידו.

יום חמישי ראש חודש ניסן

10:02, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, וכ- 2 דק' 

אח"כ נכנס לקריה"ת.

3:47, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה.

7:06, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית.
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אחרי   - לביתו  נסע  אד"ש  כ"ק   ,7:45

שנגמרה החופה בחוץ.

יום שישי ב' ניסן, 
יום ההילולא של אדמו"ר הרש"ב נ"ע, 

מייסד ישיבת "תומכי תמימים"

10:15, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

1:35, נסע לאהל, יש לציין שזה כבר זמן רב 

אך  לאהל,  שישי  ביום  נסע  לא  אד"ש  שכ"ק 

היום כאמור - נסע וזאת לרגל "ב' ניסן".

5:40, חזר מהאהל, כ"ק אד"ש מיהר מאוד 

יפתח  קליין  שהנהג - ב'.  המתין עד  ואף לא 

ועד  בעצמו  פתח  אלא  המכונית,  דלת  את 

שהנהג הקיף את הרכב כדי לפתוח את הדלת, 

כ"ק אד"ש כבר הי' על סף דלת ג"ע התחתון 

(עדיין בדלת הצדדית), כעבור כ- 5 דקות יצא 

לספרי'ה, ושהה שם רק חצי דקה ואח"כ שב 

יצא  אד"ש  שכ"ק  שחשבו  כאלה  היו  לחדרו, 

אד"ש  כ"ק  בפועל  אך  בזאל,  מנחה  להתפלל 

לא יצא לזאל אלא התפלל בחדרו.

שבשבת  שכמו  שוב  הכריזו  הגבאים 

שעברה הי' שקט ויכלו לשמוע את החזן, גם 

על  לשמור  הצעירים  כל  מתבקשים  הפעם 

רגע של שתיקה, ומהמבוגרים נדרש להשגיח 

על השקט, ומבקשים מאותם "ממונים" שהיו 

בשבת שעברה, שישגיחו גם על השבת הזאת, 

[רק לציין, שהממונים הם לא המבוגרים אלא 

הצעירים...]

את  מצאתי  הגבאים  של  לשולחנם  מתחת 

התשובה לשאלה מה פתאום נזכרו בשבועות 

שבשנת  כידוע  השקט",  "על  לשמור  אלה 

מזקני  והרבה  מגיפה  ל"ע  הייתה  תשל"ד 

אנ"ש עברו לעולם האמת, אז אגוח"ח הכניסה 

ענה  אד"ש  וכ"ק  אד"ש,  לכ"ק  "שאילתא" 

והזקנים  היות  הוא,  ובעיקרן  הסיבות  שבין 

בשעת  ידברו  שלא  בצעירים  משגיחים  לא 

נראה  הי'  לענייננו,  כעת  ובהנוגע  התפילה, 

ולכן  לי"ח),  כידוע   -) ח"ו  דומה  מצב  שהחל 

הכריזו הגבאים את הנ"ל וד"ל ...

שבת  לקבלת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,6:50

למעלה.

של  בניגון  לנגן  החזן  החל  דודי"  ב"לכה   

הק'  בידו  סימן  אד"ש  וכ"ק  חסיתי",  ה'  "בך 

וכ"ק  לנגן  החל  הקהל  ואכן  השיר,  להגברת 

אד"ש המשיך ועודד, ובסוף כ"ק אד"ש סובב 

את ידו כו"כ פעמים להגברת הניגון.

המצב  לספריה.  יצא  אד"ש  כ"ק   ,9:05

ברגלו עדיין איננו שפיר, אך ב"ה זה משתפר 

מיום ליום.

תתקיים  אם  ידוע  לא  עדיין  למחר  בנוגע 

התוועדות - בסמיכות לב' ניסן. מחד, בעבר 

אך  בשבת,  ניסן  ב'  כשחל  התוועדויות  היו 



ובפרט  היום  שגם  להיות  חייב  לא  לאידך, 

שזה רק בסמיכות - שתהי' התוועדות.

יום שב"ק פ' תזריע, ג' ניסן

10:00, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת שבת בזאל 

למעלה, אחר התפילה טרם יציאתו של כ"ק 

הק',]  בידו  אחוז  [כשסידורו  מהזאל  אד"ש 

וחבר  "הצלה",  (יו"ר  ביסטריצקי  לייבל  פנה 

בוועד המסדר) אל הגבאי פינסון ודרש ממנו 

הנ"ל  הבחירות,  שיכריז ע"ד  רם ...)  בקול   -)

הכריז שמחר יתקיימו בחירות בקינגסטון (- 

כוונתו הייתה בעזרת הנשים - בכניסה שברח' 

ֶלַמה"?  "בחירות  שאלו  גרונר  קינגסטון) 

השיב  והנ"ל  מקומו,  על  חייך  אד"ש  כ"ק   ...

בהכרזה, שמדובר בבחירות לרבנים בשכונה, 

אח"כ כ"ק אד"ש יצא לחדרו, וכמובן - שלא 

הודיעו על התוועדות.

1:30, כ"ק אד"ש יצא מחדרו אל הספריה, 

שהוועד  וכך  מהרגיל  מוקדם  זה  יחסית 

אד"ש  וכשכ"ק  מוכן,  הי'  לא  כלל  המסדר 

עבר ע"י השולחן שמול חלון המזכירות ראה 

על השולחן חומש וסידור מונחים על פניהם, 

בחורים   2 אח"כ  [תיכף  הפכם.  אד"ש  וכ"ק 

אחזו בסידור והחומש והתפללו ולמדו בהם]. 

הספריה  של  לדלת  הגיע  אד"ש  כ"ק  אח"כ 

אד"ש  וכ"ק  מבפנים  ופתחו  הדלת  על  ודפק 

נכנס. וכעבור שעה בערך חזר לחדרו.

6:00, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה, ממש 

ברגע האחרון מצאו חזן שיעמוד כש"צ, החזן 

הרב  הכריז  התפילה  אחר  שפירא  לוי"צ  הי' 

יודל העלר על "הבחירות לרבנות" שיתקיימו 

ומבקשים  בבוקר,   8:00 מהשעה  החל  מחר 

לזאל  הנ"ל  ירד  אח"כ  לקלפי,  לבוא  מכולם 

למטה והכריז שוב על כך.

7:25, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת ערבית.

את  בדרכו  כשמעודד  לביתו  נסע   ,8:00

השירה.

יום ראשון ד' ניסן

10:32, כ"ק אד"ש הגיע מביתו, אח"כ יצא 

לחלק צדקה לאנשים, נשים וטף, כעבור רבע 

לקבל  שעברו  האנשים  בין  לחדרו,  שב  שעה 

שנישק  א'  הי'  אד"ש  מכ"ק  לצדקה  "ניקל" 

אחד  הי'  כמו"כ  אד"ש,  כ"ק  של  הק'  ידו  את 

ענה  אד"ש  כ"ק  "לילדים"  ברכה  שביקש 

כחודשיים  לפני  גם  פה  הי'  הנ"ל  "אמן",  לו 

וביקש ברכה וכ"ק אד"ש ברכו.

מחר אופים מצות עבור כ"ק אד"ש (- מזה 

אך  תבל),  רחבי  אל  מצות  אד"ש  כ"ק  שולח 

היום  בעצמו  ישאב  לא  אד"ש  כ"ק   - כצפוי 

את ה"מים שלנו", כי הוא נוסע היום לאהל.

2:32, כ"ק אד"ש יצא מחדרו לנסוע לאהל, 

היו  וביניהם  רב,  קהל  עמדו  המכונית  ע"י 

כמה אנשים שאמורים לנסוע הערב לאה"ק, 
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ברכת  את  לקבל  ע"מ  הרכב  ע"י  חיכו  אשר 

ע"י  שעמד  הרב  הקהל  לשלום".  "צאתכם 

המכונית וחסם (שלא בכוונה) את הדרך, גרם 

שדאג  המסדר  הוועד  של  יתר  להתאמצות 

לרכב  הגיע  אד"ש  כשכ"ק  לצדדים.  לפנותם 

זכו  לא  הפעם  לאה"ק,  הנוסעים  את  בירך 

הנוסעים לקבל מטבע לצדקה [כמו הנוסעים 

ביום ד' האחרון] וכנראה, כי הם קיבלו היום 

אדם  אותו  גם  הי'  הנוסעים  [בין  בבוקר. 

כ"ק  אד"ש],  מכ"ק  ברכה  בבוקר  שביקש 

בידו  עודד  ואף  ל"שלום"  בידו  סימן  אד"ש 

השוטר  השירה,  את   - מכוניתו]  [מתוך  הק' 

שליווה מקדימה הכיר את המלאכה שמוטלת 

את  הדליק  הנסיעה  בתחילת  ותיכף  עליו, 

פנה  ומשם  אולבני  עד  נסע  הוא  האזעקה 

לכביש הראשי של איסטערן פארקוויי. 

הרב  חדקוב,  הרב  מענטליק,  הרב   ,6:30

שלנו,  מים  לשאוב  יצאו   ... ועוד  רסקין  דוד 

אך  המחזה,  את  לראות  עמדו  בחורים  הרבה 

כדי שהמחזה הזה לא ישכח, הגיע חיים ברוך 

כעת  ההסרטה  (כהרגלו),  העסק  את  והסריט 

בערב  כי  להיום,  שלו  ה"תיפתח"  רק  זהו 

צפויה לו עבודה גדולה יותר ...

והת'  אנ"ש  מהאהל,  חזר  אד"ש  כ"ק   ,8:25

בפעמים  כזכור  כי  ויותר  כשעה  בשטח  חיכו 

מוקדם  מאוד  אד"ש  כ"ק  חזר  האחרונות 

שעמדו  כאלו  גם  היו  האנשים  בין  מהאהל, 

רב  שקהל  כמובן   ... בידיהם  תינוקיהם  עם 

נכח בעת התפילה כ- 10 דק' אח"כ נכנס כ"ק 

אד"ש לתפילת - מנחה - מעריב.

9:02, כ"ק אד"ש נסע לביתו. מתוך המכונית 

את  עודד  ואף  הקהל,  אל  לשלום  בידו  סימן 

השירה שבפי הקהל. 

השכונה,  לרבני  הבחירות  התקימו  היום 

הבחירות התקיימו בעזרת נשים שבקינגסטון, 

עבר  זה  יום  של  בסופו  אך  שמח  קצת  הלך 

הספירה  הקלפי,  נסגר   9:00 בשעה  יפה, 

נערכה על בימת ההתוועדוית, וכמובן שחיים 

ברוך, מתעד את כל הנעשה. אחוזי ההצבעה 

בשלושת  נבחרו  ולפועל  מאוד,  גבוהים  הם 

הרב  מארלו,  הרב  הראשונים:  המקומות 

אזדאבא, והרב חנזין.

יום שני ה' ניסן

ונכנס  מביתו,  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:10

אח"כ לקריה"ת.

10:35, קהל גדול מאוד הסתופף ע"י 770, 

כבת  צעירה  אשה  טרגדי'ה,  ובכן,  קרה?  מה 

מוקדמת,  הודעה  ללא  לעולמה  הלכה   ,35

היא נפטרה באופן פתאומי והשאירה אחרי'ה 

א'  באשת  הוא  המדובר  צעירים,  ילדים   11

בכל  אמור  וארונה  אנג'לס,  בלוס  השלוחים 

רגע להגיע הנה, ידידים ומכרים של המשפחה 

כבוד  לחלוק  הגיעו  השכונה  ותושבי  ושכנים 

אחרון , בתוך כמה דקות הגיע הארון, אנשים 



הזילו  כולם  וצעירים,  מבוגרים  וטף,  נשים 

נסעו  ואח"כ  דק'   10 כ-  התעכבו  דמעות, 

לבית העלמין, 

 ברוך דיין האמת!

3:29, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה, אחרי 

התפילה נכנס כ"ק אד"ש לחדרו מלווה בידו 

הק' את השירה, היום לראשונה שר הקהל (- 

קודם תפילת המנחה) את השיר החדש לכבוד 

י"א ניסן שהלחין שלום ברוכשטט הקהל שר 

את זה בהיכנסו של כ"ק אד"ש לזאל, ביציאתו 

מיום  שמתקרב   -) נצח"  "דידן  כרגיל  שרו 

החדש,  השיר  על  מדברים  כבר  ואם  ליום), 

קצת פרשנות, האמת היא שהלחן של השיר 

מזכיר (- למי שמכיר) את השירים בלחנו של 

לייבאלע העשל, (פולישער'ס ניגונים ...), אבל 

לברר  אפשר  חומץ  ובהורדת  מלח  בתוספת 

המלח  בין  שהתבלבל  הקהל  לקדושה,  אותו 

ואתם  מלח,  והוריד  חומץ  הוסיף   ... והחומץ 

טעם  ללא  הוא  שהשיר  לבד  להבין  יכולים 

וללא ריח, אפי' טעם פולישער אין בו, וזאת 

גם הסיבה שה"מבינים" ובעלי החוש בנגינה 

- מעקמים אפם כששומעים את השיר, ולכן 

לא  העולם,  ודכל   -  770 ד-  השידור  רשות 

רצה להשמיע את השיר לרחבי תבל ובצדק, 

ויותר  נוסף  שיר  שיגיע   - הייתה  [תקוותם 

 ,[... אחר  שיר  שאין  כמובן  אבל  פיקנטי, 
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 - הת'  מכל  המלחין  ביקש  זו  בעי'  ובעקבות 

את  ילמד  והוא  ב- 770  בערב  היום  שיופיעו 

מאוד,  אופטימי  הי'  הנ"ל  בוריו",  השיר "על 

אך כמובן שתהי' לו עבודה קשה.

 - אד"ש  כ"ק  של  המצות  את  אפו  היום 

יודעים  לא  עדיין  תבל,  רחבי  לכל  ששולח 

המצות  את  לשלוח  מי  עם   - במזכירות 

אדם  אחר  מחפשים  שהם  שמעתי  לאה"ק, 

עדיפות  זו  מאחוריו,  כבר  שנותיו  שרוב 

שעדיין  כנ"ל  אך  השליחות,  עבור  ראשונה 

בכל  יסתפקו  ברירה  ובלית  כזה  להם  אין 

בתנאי  עומד  שאינו  למרות  אחר  נוסע 

א'   ,770 ב-  חדשה  דלת  טובה  בשעה  הנ"ל. 

בהרכבת  מיד  סדק  קיבל  שבדלת  מהחלונות 

ו"עשירה",  יפה  נראית  עצמה  הדלת  הדלת, 

הידית של הדלת מצופה בצבע זהב, אך עדיין 

יש שם בעי' קטנה - היות והדלת צרה קצת 

מהדלת הקודמת, ע"כ, המנעול קצר מלתווך 

המנעול  מקום  ובינתיים  לקיר,  הדלת  בין 

מתבטא בחלל ריק.

אחרי  למעריב,  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:28

התפילה דיבר כ"ק אד"ש עם בנו של הרב ב. 

גורדצקי בג"ע התחתון כמשך 7 דקות לערך, 

בחדרו.  שעה  כמשך  אד"ש  כ"ק  שהה  אח"כ 

גרונר גם היה שם.

8:40, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

יצא לאור מכתב כללי של כ"ק אד"ש לכל 

אנ"ש ברחבי העולם בתאריך של ר"ח ניסן.

יום שלישי ו' ניסן

10:19, כ"ק אד"ש הגיע מביתו.

אברהם  הת'  מחשובי  א'  למצות,  שליח  יש 

קנלסקי זכה להיות הנוסע היחיד - השבוע - 

לאה"ק הנ"ל נוסע מחר בעז"ה לאה"ק, והפעם 

בניגוד לתמיד - יקבל הנ"ל את המצות בג"ע 

התחתון ולא בספריה.

3:15, כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה.

מעריב  אחרי  ומיד  למעריב,  נכנס   ,7:15

 ( קרוב  (-בעומדי  לב  שמתי  לביתו,  נסע 

שמו"ע)  לפני   -) בסידורו  פתח  אד"ש  שכ"ק 

במקום ההגדה, ואחר שמו"ע דפדף לתחילת 

הסידור (- הי' נראה שם דף חלק - בלי מפתח 

ענינים), ואח"כ פתח כ"ק אד"ש בא"ב הגדול, 

ולאחרי  הד"נ,  בסדר  ואח"כ  הקטן,  ובא"ב 

של  במקום  פתח  לבסוף  השחר,  בברכות  זה 

ערבית, וסגר הסידור.

יום רביעי ז' ניסן

10:10, כ"ק אד"ש הגיע מביתו. 

הקופה  ע"י  עמדו   - למנחה  נכנס   ,3:25

שהגיעו  ובנות)  (בנים  קטנים  ילדים   20 כ- 

עם מדריך, כ"ק אד"ש נתן מטבע לכ"א מהם 



ואח"כ שמו בקופה, אחרי מנחה נכנס השליח 

של כ"ק אד"ש לשלוח את המצות לאה"ק - 

קנלסקי שי', הנ"ל נכנס לג"ע התחתון [והיות 

לדעת  במילא אני לא יכול  נוכחתי שם  שלא 

חברי  צוות  כל  העליון],  בג"ע  גם  הי'  האם 

המזכירות נוכח במעמד, כמו"כ "הבעה"ב של 

ELAL" (הרב) קותי ראפ, וכמובן גם הצוות 

התחתון  בג"ע  שולחן  על  המסדר,  וועד  של 

מכוסות   - מצות  של  קופסאות  כ- 16  עמדו 

לקנלסקי  נתן  אד"ש  כ"ק  לבן,  בפלסטיק 

ציבורי  לגוף  שימסרם  שטרות  של  חבילה 

(לא יודע למי) בכפ"ח ואח"כ פנה לקותי ראפ 

היותר  עה"צ  מסודר  הכל  לו "מסתמא  ואמר 

הוועד  החל  ואח"כ  בערך),  הלשון  (זה  טוב" 

המסדר להעביר את הקופסאות אל המכונית 

כ"ק  משם   -) הצדדית   - הדלת  ע"י  שחנתה 

מכוניתו  זאת  לאחרונה)  ויוצא  נכנס  אד"ש 

ושמעתי  המסדר,  מהוועד  ליבעראוו  של 

מהם שכ"ק אד"ש נכח כה"ז עד תום הובלת 

במשך  הי'  הענין  כל  המכונית,  אל  החבילות 

רבע שעה, אח"כ כ"ק אד"ש נכנס לחדרו. 

סדירה,  לעבודה  חזרו  המזכירות  חברי 

דרך  יצאו  וקותי  ליבעראוו  עם  וקנסלקי 

הדלת הצדדית, כעת שמעתי שהם נכנסו אל 

בפתח  עמד  אד"ש  כ"ק  ואח"כ  העליון  ג"ע 

בעת הובלת המצות, הת' יוסקה מייזליש זכה 

לסדר את המצות - בפנים - הנ"ל הי' הממונה 

הת'.  של  המצות  אפיית  על  הישיבה  מטעם 

התחתון  ג"ע  דלת  ע"י  הצטופפו  ואנ"ש  הת' 

כ"ק  את  לראות  ויזכו  הדלת  שתפתח  לרגע 

אד"ש. קנלסקי קיבל ג"כ מכ"ק אד"ש 2 דולר 

האחד לתתו לצדקה כאן טרם הנסיעה, והשני 

שיתן לצדקה באה"ק,

נוסעים לשדה התעופה קנדי, בשעה 7:30 

לאה"ק  להמריא  על   - אל  של  המטוס  אמור 

התלוו  המצות,  ועם  קנלסקי  השליח  עם 

ראפ  קותי  גם  וכמובן  בחורים  כמנין  לשליח 

קותי  המצות,  משלוח  את  לסדר  שאמור 

משלוח  את  מיד  אישר  הנ"ל  למנהל,  ניגש 

ל... המצות  את  העבירו  ואח"כ  המצות 

על  קנלסקי  גם  עלה  מכן  לאחר  ורק  מטוס, 

להמראתו  אחת  שעה  עדיין  נותרה  המטוס, 

חזרו  המצות  שעה  חצי  כעבור  המטוס,  של 

לנמל, מה קרה פה? קנלסקי כבר על המטוס, 

והמצות ברחו ממנו... בתוך כמה דקות מגיע 

לקותי  ומודיע  "רצינית"  סמכות  בעל  אדם 

שחסרה חתימה לאישור נסיעתם של המצות, 

ובמילא שילך לסדר את החתימה ורק אח"כ 

מאוד  נלחץ  קותי  המצות,  את  לשלוח  יאשר 

ללא  הטייס  (עם  המטוס  ימריא  תיכף  כי 

מטוס ... - השליח בפנים והמצות ... בחוץ), 

אך  האפשרית,  במהירות  זאת  שסידר  כמובן 

איחר את המטוס, והמצות ישארו עד לטיסה 

הבאה, המנהל הרגיע בכך שהמטוס הראשון 

חונה בדרכו בלונדון, ואילו השני נוסע ישיר 

ללוד - ובמילא השני יקדים (- לפי התוכנית) 
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יוכל  שהשליח  כך  שעה,  ברבע  הראשון  את 

כמובן  בנתב"ג,  המצות  את  לקבל  להספיק 

שלכל לראש מודיעים למשלח, לכ"ק אד"ש, 

קותי צלצל למזכירות ב- 7:30, ונתקבל מענה 

מיד מכ"ק אד"ש שאם כל החילוק הוא רבע 

הודעה  שלחו  שמיד  כמובן  נורא!  לא  שעה 

לקברניט המטוס שיודיע לקנלסקי שהמצות 

נדחו לטיסה הבאה, כך שגם לא יחשוב שהוא 

שכנראה  מודע  שיהי'  ולאידך  מעליהם  יושב 

יקבלם בנתב"ג ע"י המטוס הבא שיוצא מניו 

יארק בשלוש שעות אחריו (10:30), אך נוסע 

ישיר.

 חוזרים רגועים (כביכול) ל- 770, ומסתמא 

בלונדון  לכולם,  ידוע  כבר  הדברים  המשך 

ובניסים  נוסעים,  והעלו  ביניים  חניית  עשו 

מצאו בבדיקה האחרונה חומרי נפץ (במשקל 

וכמובן  אחת,  אשה  של  במזוודה  ק"ג)   25

שהורידו את כל הנוסעים ועשו שוב בדיקות 

וכו' במטוס ומחוצה לו, כך שהמטוס התעכב 

כמה שעות טובות בלונדון, והגיע באיחור רב 

היהודים   -) שהנוסעים  מאמין  אני  לאה"ק, 

כאן  עכ"פ  "הגומל",  פעמיים  ברכו  עכ"פ) 

שבפעמים  מודעים  כבר  תעופה  בשדה 

של  וכו'  לשלוחים  בעיות  יעשו  לא  הבאות 

כ"ק אד"ש, שאין ספק שבזכות כך זכו נוסעי 

 - אל  עובדי  החיים,  מהיפך  להינצל  המטוס 

טובה  "מחשבה  במאחז"ל  גם  התבטאו  על 

לזכותם  וזוקפים  למעשה",  מצרפה  הקב"ה 

של המצות את 2 הטיסות.

ערבית,  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:15

ברוכשטט  של  שירו  הכותרות  על  וכנ"ל 

אותו,  שרו  הפעם  גם  ניסן,  לי"א  שהלחין 

בשבת אי"ה תהי' זו ה"שירת בכורה" של כל 

הקהל בעת ההתוועדות.

7:45, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

יום חמישי ח' ניסן

10:15, כ"ק אד"ש הגיע מביתו ונכנס אח"כ 

לקריה"ת.

המשטרה  לאהל,  נסע  אד"ש  כ"ק   ,2:25

מאורגנות   -) מכוניות   2 ו-  מלפנים  מלווה 

ע"י הוועד המסדר) מאחור. מזג האויר זועף, 

השמים שופכים מים על כולם ללא יוצא דופן, 

אך עכ"ז עמד קהל רב ושר "דידן נצח", ואף 

זכה לקבל את עידודו של כ"ק אד"ש ע"ז.

שעה  השקיעה -  אחרי  שעות  9:15, (כ- 3 

די מאוחרת בניגוד לפעמים האחרונות - למי 

שזוכר), כ"ק אד"ש שב מהאהל, הזאל הומה 

הרבה  שהיו  היא  והאמת  ואורחים,  מאנ"ש 

ועדיין  היות  אך  ללכת,  רצו  הטוב  שמרצונם 

במחשבתם  תכננו  כי   -] מנחה  התפללו  לא 

ויתפללו   7:30 בסביבות  יחזור  אד"ש  שכ"ק 

הוא  היחיד  הצ'אנס  ובמילא  שלו]  במנין 

בואו  אחרי  דק'   10 כ-  הרבי,  עם  להתפלל 



מהאהל - נכנס כ"ק אד"ש לתפילת - מנחה 

- מעריב בזאל, מי שעוקב אחרי הזמנים פה 

ב- 770 יודע שהמקסימום שכ"ק אד"ש חזר 

 3:10 בשעה  כשנסע   -  8:30 ב-  הי'  מהאהל 

וחזר   2:25 ב-  נסע  אד"ש  כ"ק  היום  ואילו 

ב- 9:15, 5 רכבים ליוו את כ"ק אד"ש בחזרה 

מהאהל.

9:50, כ"ק אד"ש נסע לביתו.

י"א ניסן מתקרב, הטנקים של צא"ח - 20 

היום  יצאו  "הרץ",  מחברת  שכורים  טנקים 

למבצעים מהשעה 11 בבוקר עד 7:30 בערב, 

שנות  (כנגד  טנקים   37 על  תיכננו  מתחילה 

כל  ועל  ובכלל)  תשמ"ו   - מתש"י  הנשיאות 

מס' 1  טנק  לדוגמא  שנתו  של  השם  הי'  טנק 

- תש"י, מס' 2, תשי"א, וכן הלאה, אך בשל 

תקלות טכניות נסעו בפועל 20 טנקים, השיר 

קסטה  ע"ג  אור  ראה  שכבר  ברוכשטט  של 

על  הי'  ליפסקער)  אלי  של  מוסיקה  (בליווי 

 770 ל-  וכשחזרו  הטנקים,  של  הטייפים 

מהקהל  וחלק  ברמקול,  השיר  את  השמיעו 

אד"ש  כ"ק  של  לבואו  בינתיים  שהמתין   -]

מתחת  סוערים  בריקודים  פתח  מהאהל] 

איזה  פה  שיש  חשבתי  מרחוק  הזועף,  לגשם 

 ... נוכחתי  כשהתקרבתי  אך  וכדו',  חופה 

המלחין שלום ברוכשטט שהי' נוכח בין הקהל 

בפעם  יזכה  ומסתמא  ואושר,  נחת  שבע   -

ליובאוויטש,  לשירי  יכנס  ששירו  השלישית 

של  שירים  שלושה  עוד  שיש  ולמרות 

מלחינים אחרים, נראה ששירו של ברוכשטט 

(- שיחסית לגביהם הוא הנורמלי והרלוונטי] 

אך  שמאוכזבים,  כאלה  ישנם  ל- 770,  ייכנס 

רובא דרובא מסכימים ומעריצים ... 

אד"ש  כ"ק  של  הנפשית  בקשתו  לאור 

על  קובצים  לאור  להוציא  שמיני)  מש"פ   -)

הרמב"ם ומה טוב שיצא עד ערב פסח - יום 

הולדתו של הרמב"ם, נרתמו כל בני הישיבות, 

וכן שכונת קראון הייטס - כאן ציווה ה' את 

כך  כדי  ועד  קובצים,  לאור  להוציא  הברכה, 

שבגלל עומס העבודה על בעלי הדפוס יאלצו 

אך  הפסח  אחרי  עד  לחכות  קובצים  מס' 

"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה".

במיוחד  ובאה"ק   - תבל  רחבי  בכל  גם 

תשובה  הרמב"ם,  על  קובצים  מוציאים 

צא"ח  ליו"ר  אד"ש  כ"ק  של  במינה  מיוחדת 

בנחלת הר חב"ד - להוציא לאור עד ב' ניסן, 

הספר  את  אד"ש  לכ"ק  כבר  ושלח  זכה  ואכן 

שנק' "הר המלך" - אל כ"ק אד"ש לכבוד ב' 

ניסן.

מעריכים שתתקיים התוועדות גם ביום א' 

למארגני  ענה  אד"ש  שכ"ק  ניסן [כזכור,  י"א 

בשבת]   - ניסן  י"א  שהתוועדות  הווידאו 

אוירה של י"א ניסן כבר מורגשת בין הקהל, 

ובעצם כל מי שנושם אויר ב- 770 כבר מריח 

כולל   -) מהישיבות  הת'  כל  ניסן.  י"א  שזה 

 ,770 ל-  הגיעו  בשליחות)  שלומדים  אלו 
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כגון  בלילה,  היום  הגיעו  שבהם  והאחרונים 

רבים  אורחים  כמו"כ  ומיאמי  אנג'לס  לוס 

הגיעו מכל קצווי תבל - לכ' י"א ניסן, וכזכור 

שיצאה תשובה מכ"ק אד"ש שהתוועדות י"א 

למארגני  יצאה  זו  תשובה  בשבת,  תהי'  ניסן 

 - וביניהם  הגדולות  בהתוועדויות  הווידאו 

י"א ניסן, במילא כל מי 

ולחזות  להרגיש  שרצה 

בליובאוויטש  ניסן  י"א 

הגיע  שבליובאוויטש, 

השבת,  מלפני  כבר 

הנמנע  מן  לא  כי  אם 

התוועדות  שתתקיים 

גם ביום ראשון.

בסביבות  הלילה 

עשרות   ,2:00 השעה 

ב-  נמצאים  בחורים 

לומדים  חלקם   ,770

וחלקם  רמב"ם, 

לפתע  מתוועדים, 

את  ברקע  שומעים 

ה'  החדש "רצית  השיר 

ברירה  בלית  ארצך", 

ברוך  חיים  עליו  קיבל 

החל  וסוכ"ס  הדין  את 

הקסטה  את  להשמיע 

לקהל,  ברוכשטט  של 

וזאת אחרי שכל הקהל 

כבר מכיר את השיר ע"י הטנקים שנסעו, היום 

וכנ"ל, אך ככלות הכל הי' מאוד נעים ללמוד 

אנשים  ואותם  ברקע,  מוסיקה  עם  רמב"ם 

שהתוועדו הי' להם ג"כ על מה להיתפס ...

 3 במשך  הקסטה  את  הנ"ל  השמיע  כך 

שעות.



בדלת החדשה של הכניסה ל- 770 הרכיבו 

סוף סוף את המנעול.

יום שישי ט' ניסן

ב.  הנהג  מביתו,  מגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:22

אך  כרגיל)   -) ברוורס  הרכב  את  הביא  קליין 

הפעם "לא זז הרוורס", הנ"ל הסתכל בטעות 

בראי הלא נכון ותיכף בהיכנסו לחניה נתקע 

עד  מכה  נשמעה  החומה,  בגדר  הרכב  עם 

ונכנס  הרכב  עם  התיישר  הנ"ל  למרחקים, 

לא  ולכן  לחוץ,  הי'  כנראה  אך  ברוורס,  שוב 

שם ליבו לכך שהדלת הישנה של 770 שעמדה 

המסדר  מהוועד  ליבעראוו  מכה,   - שוב  שם 

דפק בידו על המכונית כדי להרתיע את הנהג, 

אך כשעשה זאת יחד עם המכה בדלת - לא 

הרוויח כלום, כפשוט, על כ"ק אד"ש לא ראו 

המון  עמדו  מעשה  בשעת  מיוחד,  סימן  שום 

יום  זה  שהיה  העובדה  לאור  בפרט  אנשים, 

האחורי  מהפנס  חלק  בחוץ  שמש  יפה  מאוד 

המדובר  חריצים,  כמה  נהי'  ובמגן  נשבר, 

במכונית השחורה (- הנמוכה), ולא באפורה.

וכעבור 10  לספריה  יצא  אד"ש  כ"ק   ,5:15

דק' חזר.

7:15, כ"ק אד"ש נכנס ל"קבלת שבת" לזאל 

למעלה, הזאל עמוס מאורחים ומאנשים, יש 

אך  בקושי  נושמים  לנשימה,  אויר  בקושי 

לשיר  החזן  החל  דודי  בלכה  שמחים,  כולם 

עודד  אד"ש  וכ"ק  בימיו",  "יפרח  של  בניגון 

נא  ב"רצה  אח"כ  כמו"כ  הק'  בידו  הקהל  את 

במנוחתנו" החל החזן לנגן וכ"ק אד"ש עודד 

טרם  שמח,  מאוד  שהי'  וכמובן  הק',  ידו  עם 

כניסתו של כ"ק אד"ש לתפילה - אמר משהו 

בזאל  מה,  על  לי  ידוע  לא  גרונר,  למזכיר 

למטה שוב הודיעו גם היום מטעם הגבאים - 

שהקהל ישמור על שקט כבשבתות הקודמות, 

וכמו"כ הודיע הגבאי פינסון שאי"ה ביום א' 

מסכת  על  יהי' "סיום"  בשעה 2:40  ניסן  י"א 

ומוזמנים  מתבקשים  וכולם   ,770 ב-  שבת 

י"א  לכבוד  לאור  יצאו  הישיבות  מכל  לבוא, 

ניסן - קובצי הערות הת'.

המזכיר  לספריה,  הלך  אד"ש  כ"ק   ,9:05

ולפני  מאחריו,  אד"ש  כ"ק  את  ליווה  גרונר 

אד"ש  כ"ק  ואח"כ  ופתח,  גרונר  הגיע  הדלת 

נכנס.

יום שב"ק עשור לחודש 
פ' מצורע - טהרה, 

שבת החודש, שבת הגדול

שבת  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,10:00

לזאל למעלה, אחר התפילה הכריז הגבאי על 

התוועדות,

תשרי  כבחודש  עמוס  למטה  הזאל   ,1:20

המון  העולם,  מרחבי  שלוחים  אנשים,  המון 

בחורים, והמון אורחים.
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הקהל  להתוועדות,  ירד  אד"ש  כ"ק   ,1:30

הגיע  אד"ש  כ"ק  החדש,  השיר  את  שר 

שוב  לשיר  החלו  אח"כ  שקט,  נהי'  למקומו, 

את השיר של פ"ה, שרו את זה 3 פעמים וזה 

נמשך כ- 10 דק' כי השיר די ארוך - מורכב 

היו  השיחות   ,2 כפול  וכ"א  פסוקים   3 מ- 

די  שהי'  מהמאמר  [לבד  ארוכות,  יחסית 

קצר], אחרי השיחה על פרש"י וכו' חילק כ"ק 

מחר  שנוסעים  השלוחים  לכל  משקה  אד"ש 

הנ"ל   - במספר,   10  -) באוסטרליה,  לסידני 

ישיבה  הי'  כעת  עד  חדשה,  ישיבה  פותחים 

את  אד"ש  כ"ק  נתן  אח"כ  במלבורן),  רק 

בקבוק המשקה למשגיח של אהלי תורה הרב 

מענדל מרוזוב, ואח"כ החל לשיר "והריקותי 

לכם ברכה" וכדקה אח"כ אמר לגרונר משהו 

שיגיד למרוזוב. במשך כל ההתוועדות צהבו 

שמח,  מאוד  הי'  ובכלל  אד"ש,  כ"ק  של  פנו 

אד"ש  כ"ק  הורה  ההתוועדות  סוף  לקראת 

לגבאי פינסון שיכריז על הסיום, והנ"ל הכריז 

תיכף ומיד (- כנ"ל בליל שבת).

אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן את ניגון הקפות 

הזכיר  ובסוף  הניגון,  את  חזק  ועודד  לאביו, 

ע"ז  שדובר  (מה  וכו'  חב"ד  בתי  על  שוב 

בשיחות), וציווה לחזן טלישבסקי לנגן, "יהי 

רצון".

החלו  ותיכף  ההתוועדות,  נגמרה   ,6:00

כ"ק  התיישב  מנחה  אחר  מנחה,  להתפלל 

גם  היינו",  "עבדים  ואמר  הכסא  על  אד"ש 

שלא  למי  היינו,  עבדים  להגיד  נשאר  הקהל 

בקובץ  ההגדה  דפי  את  קיבל  סידור  הי' 

במשך  הקהל  בין  עותקים  למאות  שהופץ 

ההתוועדות, אחר אמירת ההגדה החל הקהל 

אד"ש  וכ"ק   "... וכמה  כמה  אחת  "על  לנגן 

הקהל  לחדרו,  ועלה  עבר  לכל  בידו  עודד 

מיהר לביתו לאכול סעודת שבת.

ערבית  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק   ,7:30

רעדו  כי  עד  בשטורעם  הקהל  שירת  [לקול 

כ"ק  נכנס  מעריב  אחר  הסיפים],  אמות 

לקידוש  יצא  דק'   5 וכעבור  לחדרו,  אד"ש 

יצא  אד"ש  שכ"ק  לפני   -] בינתיים  לבנה, 

ולרקוד  לשיר  הקהל  החל   - לבנה]  לקידוש 

עם השיר החדש - בהוספה של הפסוק "אך 

קרוב ליראיו ישעו לשכון כבוד בארצנו" - כי 

בהתוועדות כ"ק אד"ש התייחס לשיחה לגבי 

הפסוק הזה, ולכן פעם הא' שרים "הראנו ה'" 

ובפעם הב' שרים "אך קרוב", וזה יוצא לגמרי 

לא רע ...

 אחר קידוש לבנה חזר כ"ק אד"ש לחדרו, 

ניסן,  לי"א  נכנסנו  בריקודים  פתח  והקהל 

לציין, שנמצאים פה הרבה מאוד אנשים.

הנהג  עם  לביתה  נסעה  הרבנית   ,8:00

את  להרחיק  משתדלים  [תמיד  גאנזבורג 

כולם  מה  משום  הפעם  אך  משם,  האנשים 

יחסית  מאוחר  נסעה  היום  כי  כנראה  עמדו, 



לכ"ק  ומחכים  בחוץ  כבר  כשהאנשים   -

אד"ש...]

8:20, כ"ק אד"ש יצא מחדרו, לפני כניסתו 

ובקש  פוזנר  שלום  הרב  אליו  פנה  במכונית 

ברכו,  אד"ש  כ"ק  לאה"ק,  נסיעתו  על  ברכה 

ר'  של  הילד  על  אד"ש  כ"ק  שאלו  אח"כ 

אליקים וואלף (שעמד גם הוא שם) האם הילד 

הזה נכדו, נענה הרב פוזנר ואמר לא הוא הנין 

גרונר  למזכיר  אד"ש  כ"ק  ציווה  אח"כ  שלי, 

ע"י  ג"כ  שעמד  ריבקין [-  זושא  את  שישאל 

המכונית] מתי נוסע לארץ, הנ"ל ענה לגרונר 

לאה"ק -  לפסח  ייסע  לא  אד"ש  כ"ק  שבאם 

ישאר אף הוא עד לאחרי פסח. 6 טנקים חונים 

בהיכון  פארקוויי  איסטערן  של  השדרה  על 

לקראת המבצעים של יום ראשון, לכבוד יום 

הבהיר י"א ניסן [- זה בנוסף לטנקים שיצאו 

ביום חמישי ג"כ לכ' י"א ניסן, כזכור יצאו 20 

טנקים]. 

עדיין לא ידוע מה יהי' בקשר להתוועדות 

של יום המחר.

יום ראשון י"א ניסן "יום הבהיר" 
יום הולדת פ"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א

רובם   ,770 של  ברחוב  ריקודים   ,8:30

מתנדנדים, כ- 30 תמימים רוקדים את השיר 

החדש מזה כמה שעות, הדבר התחיל אתמול 

מכל  באוכל  שלם  טור  הכינו  בחצות,  בלילה 

מחשובי  רבים   ,770 ד-  הגדול  בזאל  טוב, 

כולם  פני  על  להתוועדות,  הגיעו  והת'  אנ"ש 

נבעה ארשת של רצון לקבלת החלטות טובות, 

הדיבור  שרביט  את  נטל  טוב  שם  בערל  הרב 

למשך 3 שעות, אח"כ נח קמעא ובהתחמקות 

לידיהם  נטלו  אז  מהשטח,  נעלם  חרישית 

ולכל  הדיבור  רשות  את  הת'  מחשובי  כמה 

המשיכו כל  ובזה  החדש,  בניגון  החלו  לראש 

הזמן עד שנגמרו כל ה- 50 בקבוקי המשקה, 

האמת היא שיש עוד כמה מאות בקבוקים של 

א"כ  נצח".  ל"דידן  מיועדים  הם  אך  משקה, 

שהיום  אלא  הבקבוקים?  כל  נאספו  מאיפה 

מהמשקה,  זה ערב פסח וכ"א רוצה להיפטר 

ולכן כולם הביאו ל- 770 את בקבוקיהם.

וכעבור  מביתו,  הגיע  אד"ש  כ"ק   ,10:18

התחתון  ג"ע  שבין   -) ל"הול"  יצא  דקות   2

והזאל) והחל לחלק שטרות של דולר לכאו"א 

ומיד  כולם,  בעיני  הפתעה  הי'  שזה  וכמובן 

לשכנים  הודיע  כ"א  לי'",  אית  חברא  "חברך 

וחברים והחל תור גדול במהלך התור כשניגש 

אדם זקן לקבל דולר, אמר לו כ"ק אד"ש שלא 

בהתוועדות ... אח"כ כ"ק  ראה אותו אתמול 

אד"ש  כ"ק  בשו"ט...  שנשמע  לו  אמר  אד"ש 

חילק  ואח"כ  כשעה,  במשך  לגברים  חילק 

לנשים כחצי שעה, מניסיון קודם (בי"א שבט) 

מיד  הדלתות  את  לסגור  המסדר  הוועד  רצה 

הורה  אד"ש  כ"ק  אף  השעה,  מחצית  כעבור 

להם שברצונו לתת לכאו"א.
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11:45, כ"ק אד"ש שב לחדרו, ומי שעדיין 

לא קיבל חיכה כ- 5 דק' וזכה לקבל ע"י חברי 

המזכירות.

הי'  הנהג  למקוה,  נסע  אד"ש  כ"ק   ,12:43

ב.קליין כמובן שזאת הייתה הפתעה - בלתי 

המכונית  ע"י  עמדו  לא  ובמילא  שגרתית 

הרבה אנשים,

1:16, כ"ק אד"ש שב מהמקוה.

3:11, כ"ק אד"ש נסע לאהל [כזכור בפעם 

האחרונה כשנסע הי' זה בשעה 2:20].

8:13, כ"ק אד"ש חזר מהאהל, המון אנשים 

נכחו ב- 770 - במקביל לחודש החגים, כעבור 

ובהיכנסו  לתפילה  אד"ש  כ"ק  נכנס  דק'   2

ה'  "רצית   - השיר  להגברת  הק'  בידו  סימן 

לא  ארוכה  תקופה  שכבר  [יצויין,  ארצך" 

בידו  כשמעודד  אד"ש  כ"ק  את  לראות  זכינו 

בהיכנסו לתפילה], בינתיים נכנס חיים ברוך 

שכולם  כדי  התחתון,  בג"ע  רמקול  והתקין 

 -) אד"ש  כ"ק  של  הברכה  את  לשמוע  יוכלו 

כמענה - ובהוספה על ברכתם של זקני אנ"ש 

השנה  כמו"כ  שנה  בכל  וכמו  אנ"ש)  כל  בשם 

הקהל זכה לשמוע את הברכות ברמקול, אחר 

התחתון,  לג"ע  נכנס  אד"ש  כ"ק  התפילה 

וזקני  זקנים  הרבה  פתוחה,  נשארה  הדלת 

כולם  בשם  בירך  והפעם  שם,  עמדו  זקנים 

איחל  הנ"ל  ארי'ה,  גור  (גי'מי)  שנ"ז  הרב 

אח"כ  אד"ש,  לכ"ק  והצלחות  ברכות  הרבה 

מרובה,  בהוספה  בירכם  כמענה  אד"ש  כ"ק 

כ"ז נמשך כ- 5 דק', [כידוע שבשנים קודמות 

הי' מברך הרב מ.פ. כץ זצ"ל], אחר התפילה 

[וזהו  אד"ש  כ"ק  את  לספר  "הספר"  נכנס 

סיבת העיכוב].

כשבדרכו  לביתו  נסע  אד"ש  כ"ק   ,9:10

הקהל  את  חזק  עודד  בתוכו  וגם  למכונית, 

בשירה וריקודים.

היום נכנסו כמה שלוחים לקבל מצות עבור 

מילאנו,   - חזן  אברהם  הי'  ביניהם  אזוריהם, 

שמטוב  ללוי  נתן  שעבר  שבוע  בסוף  וכמו"כ 

(בנו של אברמ'ל) מצות (ק"ג) עבור הונג קונג 

(- שם נמצא גיסו מרדכי אבצן).

תודתנו נתונה להרה"ח הרה"ג 
הרב מרדכי שי' מישולובין

ראש ישיבת תומכי תמימים ביתר

■
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קודם מים אחרונים יאמר על נהרות בבל

ֶאת–ִצּיֹון:  ְּבָזְכֵרנּו  ַּגם–ָּבִכינּו,  ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל   | ַעל  ַנֲהרֹות 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  ִּכּנֹרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה,  ַעל–ֲעָרִבים 

ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה,  ְותֹוָלֵלינּו  ִּדְבֵרי–ִׁשיר  ׁשֹוֵבינּו 

ִאם– ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל  ֶאת–ִׁשיר–ְיָי,  ָנִׁשיר   ֵאי ִצּיֹון: 

ִאם–א  ְלִחִּכי   | ִּתְדַּבק–ְלׁשֹוִני  ְיִמיִני:  ִּתְׁשַּכח  ְירּוָׁשָלִים   ֶאְׁשָּכֵח

ֶאְזְּכֵרִכי ִאם–א ַאֲעֶלה ֶאת–ְירּוָׁשַלִים, ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: ְזכֹר ְיָי | ִלְבֵני 

ַּבת– ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו,   | ָערּו  ָהאְֹמִרים  ְירּוָׁשָלִים  יֹום  ֵאת  ֱאדֹום 

ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי | ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָל, ֶאת–ְּגמּוֵל ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: ַאְׁשֵרי | 

ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת–עָֹלַלִי ֶאל ַהָּסַלע:

ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו,  ְיָחֵּננּו  ֱאִהים  ִׁשיר:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  ִּבְנִגינֹת 
ְּבָכל–ּגֹוִים   ,ַּדְרֶּכ ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  ֶסָלה:  ִאָּתנּו  ָּפָניו 

ֻּכָּלם:  ַעִּמים   יֹודּו ֱאִהים,   | ַעִּמים   יֹודּו  :ְיׁשּוָעֶת

ִמיׁשֹר,  ַעִּמים  ִּכי–ִתְׁשּפֹט  ְלֻאִּמים,  ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו 

ֱאִהים,   | ַעִּמים   יֹודּו ֶסָלה:  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ   | ּוְלֻאִּמים 

ֱאִהים ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה,  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ֻּכָּלם:  ַעִּמים   יֹודּו

ֱאֵהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאִהים, ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל–ַאְפֵסי–ָאֶרץ:

ואם הוא יום שאין אומרים בו תחנון יאמר זה:

ִיָּמֵלא  ָאז  ְּכחְֹלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ֶאת–ִׁשיַבת  ְיָי  ְּבׁשּוב  ִׁשיר  ַהַּמֲעלֹות 
ַלֲעׂשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו  ְׂשחֹוק 

ֶאת– ְיָי  ׁשּוָבה  ְׂשֵמִחים:  ָהִיינּו  ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ִעם–ֵאֶּלה: 

 ֵיֵל  ָהלֹו ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהּזֹוְרִעים  ַּבֶּנֶגב  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו 

א ֲאֻלּמָׂתיו: ה נֹשֵֹ | ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש–ַהָּזַרע ּבֹא–ָיבֹא ְבִרנָּ

ִלְבֵני־ קַֹרח ִמְזמֹור ִׁשיר ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש: אֵֹהב ְיָי ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכֹל 
ִמְׁשְּכנֹות ַיֲעקֹב: ִנְכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּב ִעיר ָהֱאִהים ֶסָלה: ַאְזִּכיר 

יַֻּלד–ָׁשם:  ֶזה  ִעם–ּכּוׁש  ְוצֹור  ְּפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב   |

ִיְסּפֹר  ְיָי  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא  יַֻּלד–ָּבּה  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר   | ּוְלִצּיֹון 

:ָּב ַמְעָיַני  ּכֹל  ְּכחְֹלִלים  ְוָׁשִרים  ֶסָלה:  יַֻּלד–ָׁשם  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 

ֲאָבְרָכה  ֶאת–ְיָי ְּבָכל–ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע 
ָּכל–ָהָאָדם:  ִּכי–ֶזה  ְׁשמֹור  ְוֶאת–ִמְצֹוָתיו  ְיָרא  ֶאת–ָהֱאִהים 

ְּתִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל–ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו | 

ְנָבֵר ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד–עֹוָלם ַהְללּוָּיּה:

קודם מים אחרונים יאמר פסוק זה: ֶזה | ֵחֶלק–ָאָדם ָרָׁשע ֵמֱאִהים ְוַנֲחַלת ִאְמרֹו ֵמֵאל:

ואחר מים אחרונים יאמר פסוק זה:  ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיָי:

אם מברכים בזימון אומר המברך: ַהב ָלן ְוִנְבִרי (או בל"א ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעְלן ּבֶעְנְטְׁשן): 

ועונין המסובין: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָֹר ֵמַעָּתה ְוַעד–עֹוָלם: 

המברך [חוזר ו]אומר [יהי שם גו' ומוסיף] : ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵר ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו:

ועונין המסובין [והמברך]: ָּברּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: 

ומי שלא אכל עמהם עונה: ָּברּו ּוְמבָֹר ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ואם הם עשרה אומר המברך: ְנָבֵר ֱאֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו:

ועונין המסובין [והמברך]: ָּברּו ֱאֵהינּו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:

ומי שלא אכל עמהם עונה: ָּברּו ֱאֵהינּו ּוְמבָֹר ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:

בסעודת נישואין אומר המברך: ְנָבֵר ֱאֵהינּו ֶׁשַהִׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶׁשלֹו:

ועונין המסובין [והמברך]: ָּברּו ֱאֵהינּו ֶׁשַהִׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:

[ומי שלא אכל עמהם עונה: ָּברּו ֱאֵהינּו ֶׁשַהִׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו ּוְמבָֹר ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:]

ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהָּזן  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאֵהינּו  ְיָי  ָּברּו  ַאָּתה 
ְלָכל־ ֶלֶחם  הּוא־נֹוֵתן  ּוְבַרֲחִמים  ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן  ְּבטּובֹו 
א־ ָּתִמיד  ִעָּמנּו  ַהָּגדֹול  ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר 
ְׁשמֹו  ַּבֲעבּור  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ֶיְחַסר־ָלנּו  ְוַאל  ָלנּו  ָחֵסר 
ְלָכל־ ָמזֹון  ּוֵמִכין  ַלּכֹל  ּוֵמִטיב  ַלּכֹל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  ִּכי  ַהָּגדֹול 

ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ָּכָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: 

ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל:

ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְנַחְלָּת  ַעל  ֱאֵהינּו  ְיָי   נֹוֶדה  ְּל
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֱאֵהינּו  ְיָי  ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ְוַעל  ּוְרָחָבה  טֹוָבה 

ִּבְבָׂשֵרנּו  ֶׁשָחַתְמָּת   ְוַעל–ְּבִריְת ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו 

ְוַעל  ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו   ֻחֶּקי ְוַעל  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו   ּתֹוָרְת ְוַעל 

ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו 

ָּתִמיד ְּבָכל–יֹום ּוְבָכל–ֵעת ּוְבָכל–ָׁשָעה:

לפורים:

ְּבׁשּוַׁשן  ְוֶאְסֵּתר  ִּביֵמי ָמְרְּדַכי 
ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָעַמד  ַהִּביָרה 

ָהָמן ָהָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג 

ִמַּנַער  ַהְּיהּוִדים  ֶאת–ָּכל  ּוְלַאֵּבד 

ֶאָחד  ְּביֹום  ְוָנִׁשים  ַטף  ְוַעד–ָזֵקן 

ְׁשֵנים– ְלחֶֹדׁש  ָעָׂשר  ִּבְׁשָׁשה 

ּוְׁשָלָלם  ֲאָדר  הּוא–חֶֹדׁש  ָעָׂשר 

ָהַרִּבים   ְּבַרֲחֶמי ְוַאָּתה  ָלבֹוז 

ֶאת– ְוִקְלַקְלָּת  ֶאת–ֲעָצתֹו  ֵהַפְרָּת 

ְּגמּולֹו  לֹו  ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַמְחַׁשְבּתֹו 

ְוֶאת–ָּבָניו  אֹותֹו  ְוָתלּו  ְּברֹאׁשֹו 

ַעל ָהֵעץ:

לחנוכה:

ּוָבָניו  ַחְׁשמֹוָנִאי  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ֶּבן–יֹוָחָנן  ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו 
 ַעְּמ ַעל  ָהְרָׁשָעה  ָיָון  ַמְלכּות  ְּכֶׁשָעְמָדה 

ּוְלַהֲעִביָרם   ּתֹוָרֶת ְלַהְׁשִּכיָחם  ִיְׂשָרֵאל 

ְּבֵעת  ָלֶהם  ָעַמְדָּת  ָהַרִּבים   ְּבַרֲחֶמי ְוַאָּתה   ְרצֹוֶנ ֵמֻחֵּקי 

ֶאת–ִנְקָמָתם  ָנַקְמָּת  ֶאת–ִּדיָנם  ַּדְנָּת  ֶאת–ִריָבם  ַרְבָּת  ָצָרָתם 

ָמַסְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים ּוְטֵמִאים ְּבַיד 

 תֹוָרֶת עֹוְסֵקי  ְּבַיד  ְוֵזִדים  ַצִּדיִקים  ְּבַיד  ּוְרָׁשִעים  ְטהֹוִרים 

ִיְׂשָרֵאל   ּוְלַעְּמ  ְּבעֹוָלֶמ ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֵׁשם  ָעִׂשיָת   ּוְל

ָּבאּו   ַּכ ְוַאַחר  ַהֶּזה  ְּכַהּיֹום  ּוֻפְרָקן  ְּגדֹוָלה  ְּתׁשּוָעה  ָעִׂשיָת 

 ֶאת–ִמְקָּדֶׁש ְוִטֲהרּו   ֵהיָכֶל ֶאת  ּוִפּנּו   ֵּביֶת ִלְדִביר   ָבֶני

ֲחנָֻּכה  ְיֵמי  ְׁשמֹוַנת  ְוָקְבעּו   ָקְדֶׁש ְּבַחְצרֹות  ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו 

ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול:

בחנוכה ובפורים אומרים כאן ועל הניסים:

ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְזַמן ַהֶּזה:



 ִיְתָּבֵר  אֹוָת ּוְמָבְרִכים   ָל מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאֵהינּו  ְיָי  ְוַעל  ַהּכֹל 
ְוָאַכְלָּת  ַּכָּכתּוב  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָּתִמיד  ָּכל–ַחי  ְּבִפי   ִׁשְמ

 ָּברּו :ַעל–ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל ֶהיְוָׂשָבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת–ְיָי ֱא

ַאָּתה ְיָי ַעל–ָהָאֶרץ ְוַעל–ַהָּמזֹון:

ְוַעל   ִעיֶר ְוַעל–ְירּוָׁשַלִים   ַעֶּמ ַעל–ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵהינּו  ַרֵחם  ְיָי 
ְוַעל–  ְמִׁשיֶח ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְוַעל   ְּכבֹוֶד ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון 

ֱאֵהינּו  ָעָליו:   ִׁשְמ ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּבִית 

ְוַכְלְּכֵלנּו  ַּפְרְנֵסנּו  זֹוֵננּו  רֹוֵענּו)  ובחג:  (בשבת  ְרֵענּו  ָאִבינּו 

ַאל– ְוָנא  ִמָּכל–ָצרֹוֵתינּו:  ְמֵהָרה  ֱאֵהינּו  ְיָי  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו 

ַהְלָוָאָתם  ִליֵדי  ְוא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  א  ֱאֵהינּו.  ְיָי  ַּתְצִריֵכנּו 

ִּכי ִאם ְלָיְד ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוא 

ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ְיָי  ַאָּתה   ָּברּו ְבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה 
ּבֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים. ָאֵמן:

ַמְלֵּכנּו.  ָאִבינּו  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאֵהינּו  ְיָי  ָּברּו  ַאָּתה 
ַיֲעקֹב  ְקדֹוׁש  ְקדֹוֵׁשנּו  יֹוְצֵרנּו.  ּגֹוֲאֵלנּו  ּבֹוְרֵאנּו  ַאִּדיֵרנּו 

ְּבָכל– ַלּכֹל  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב   ַהֶּמֶל ִיְׂשָרֵאל  רֹוֵעה  רֹוֵענּו 

ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ָלנּו.  ֵמִטיב  הּוא  ָלנּו.  ֵהיִטיב  הּוא  ָויֹום.  יֹום 

ּוְלַרֲחִמים.  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד.  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  ּגֹוְמֵלנּו  הּוא  ְּגָמָלנּו  הּוא 

ְוַכְלָּכָלה  ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה.  ְּבָרָכה  ְוַהְצָלָחה.  ַהָּצָלה  ּוְלֶרַוח 

ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל–טֹוב ּוִמָּכל–טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו: ָהַרֲחָמן 

ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים   ִיְתָּבֵר הּוא  ָהַרֲחָמן  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו   ִיְמ הּוא 

ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ָּבנּו  ְוִיְתָּפֵאר  ּדֹוִרים  ְלדֹור  ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ְּבָכבֹוד:  ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  ָּבנּו  ְוִיְתַהַּדר 

קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא  ַצָּואֵרנּו  ֵמַעל  ָּגלּות  עֹל  ִיְׁשּבֹור  הּוא  ָהַרֲחָמן 

ֶזה  ֻׁשְלָחן  ְוַעל  ֶזה  ְּבַבִית  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ִיְׁשַלח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו: 

ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת–ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב 

ִויַבֶּׂשר–ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ֶאת–

ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶאת–ִאִּמי מֹוָרִתי ַּבְעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה אֹוָתם 

ְוֶאת–ֵּביָתם ְוֶאת–ַזְרָעם ְוֶאת–ָּכל–ֲאֶׁשר ָלֶהם אֹוָתנּו ְוֶאת–ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו: 

 ֶאת–ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ֵּכן ְיָבֵר ְּכמֹו ֶׁשֵּבַר

אֹוָתנּו (בני ברית) ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן:

ְוִנָּׂשא ָׁשלֹום  ְלִמְׁשֶמֶרת  ֶׁשְּתֵהא  ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ָעָליו  ִמָּמרֹום  ְיַלְּמדּו 
ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֵהי ִיְׁשֵענּו ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני 

ֱאִהים ְוָאָדם:

ַמְגִּדל  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ְיַזֵּכנּו  ָהַרֲחָמן  הּוא 
(בשבת, ביו"ט, בראש־חודש ובחול־המועד ִמְגּדֹול) ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹׂשה ֶחֶסד 

| ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד–עֹוָלם: עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה 

ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל–ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרׁשּו  ְּכִפיִרים  ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ִּכי–ֵאין  ְקדָֹׁשיו  ְיראּו  ֶאת–ְיָי 
ִּכי  ַליָי  הֹודּו  ָכל–טֹוב:  א–ַיְחְסרּו  ְיָי  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 

 ָּברּו ָרצֹון:  ְלָכל–ַחי  ּוַמְׂשִּביַע   ֶאת–ָיֶד ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 

ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו:

■

ומברך על הכוס:

ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן:

בשבת  ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

בר"ח  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת–ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:

ביו"ט ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:

בחוה"מ סוכות  ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת:

בשבת:

ַהַּׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ּוְבִמְצַות   ְּבִמְצֹוֶתי ֱאֵהינּו  ְיָי  ְרֵצה  ְוַהֲחִליֵצנּו 
 ְלָפֶני הּוא  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֶזה  יֹום  ִּכי  ַהֶּזה  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול 

ִלְׁשָּבת–ּבֹו ְוָלנּוַח–ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ. ּוִבְרצֹוְנ ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאֵהינּו 

ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיהָֹוה ֱאֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון 

ִעיֶר ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש ִּכי ַאָּתה–הּוא ַּבַעל ַהְּיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות:

בראש חודש, בחג, ובחול המועד: 

ְוִיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה.  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע  ְוָיבֹא.  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֵהינו  ֵואֵהי 
ְוִיָּפֵקד ְוִיָזֵכר. ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְּקדֹוֵננּו. ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו. ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח 

 ָּכל–ַעְּמ ְוִזְכרֹון   .ָקְדֶׁש ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרֹון   .ַעְבֶּד ֶּבן–ָּדִוד 

ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה.  ִלְפֵלָטה   ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 

ַחג  בפסח  ַהֶּזה.  ַהחֶֹדׁש  רֹאׁש  בראש־חודש  ְּביֹום  ּוְלָׁשלֹום.  טֹוִבים  ּוְלַחִּיים 

ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. בשבועות ַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהֶּזה. בסוכות ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה. בשמיני 

עצרת ושמחת תורה ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶּזה. בראש השנה ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. בשלש 

ְיָי  ָזְכֵרנּו  ַהֶּזה.  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  טֹוב  ְּביֹום  השנה  ובראש  המועד)  מחול  (חוץ  רגלים 

ֱאֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים: ּוִבְדַבר 

ֵאל  ִּכי  ֵעיֵנינּו.   ֵאֶלי ִּכי  ְוהֹוִׁשיֵענּו  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ְוָחֵּננּו  חּוס  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה 

ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:
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לאחר אכילת תבשיל של חמשת מיני דגן או פירות משבעת המינים שהם גפן, תאנה, רמון, זית, ותמר, או שתיית יין, מברך:

ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַעל

 ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל–ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה ַרֶחם–ָנא ְיהָֹוה ַעל ִיְׂשָרֵאל–ַעֶּמ

ְוַעל–ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר ְוַעל–ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד ְוַעל–ִמְזְּבֶח ְוַעל–ֵהיָכֶל ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחנּו ָבּה 

ּוְנָבֶרְכ ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. בשבת ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה: בראש־חודש, ביום־טוב ובחול־המועד ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה בראש־חודש ְּביֹום 

רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה בראש־השנה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה בפסח ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה בשבועות ְּביֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהֶּזה בסוכות ְּביֹום ַחג ַהֻּסּכֹות 

ַהֶּזה בשמיני־עצרת ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג  ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב  ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְל ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל

על חמשת מיני דגן: 

ַהִּמְחָיה. 
ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַעל–ָהָאֶרץ

ְוַעל–ַהִּמְחָיה:

על היין: 

ְּפִרי–ַהָּגֶפן. 
ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַעל–ָהָאֶרץ

ְוַעל–ְּפִרי ַהָּגֶפן:

על פירות משבעת מינים:

ַהֵּפרֹות. 
ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַעל–ָהָאֶרץ

ְוַעל–ַהֵּפרֹות:

ברכה אחרונה על שאר אוכלים ומשקין:

ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ּכֹל ַמה–ֶּׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל–ָחי, ָּברּו ֵחי ָהעֹוָלִמים: ָּברּו

על חמשת מיני דגן: 

ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה
על היין: 

ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן
על פירות משבעת מינים: 

ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ

ברכה אחרונה מעין שלש
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