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תודה רבה על השתתפותכם בשמחתנו
אבי וחני מלכא

מזכרת משמחת בר-מצווה של נכדו
הת' ינון שיחי' מלכא
ב' אלול ה'תשע"ז
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מבוא

נוסח מכתב מכ"ק אדמו"ר לבר מצווה

מיומני הסבא הרה"ח עמרם יוסף שיחי' מלכא
תשורה זו יוצאת לכבוד שמחת הבר מצווה של נכדי היקר ,הת' ינון שיחי' ,בן לבני
היקר אברהם שמואל שיחי' מלכא .שיגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן ,ויעשה
נחת רוח לרבי נשיא דורנו.
כבן לאבינו הרב שלמה חביב ע"ה ולאמנו מרת מסעודה ע"ה מלכא ,זכינו ללמוד
ולהתחנך בישיבת חב"ד בלוד ,בפרדס משנת תשי"ח ,ובמשך השנים בישיבה
הגדולה בכפר חב"ד.
בזיכרוני מהשנים בפרדס ,הגיע אלינו להתוועד הרב משה אהרון שיחי' טייכמן
שחזר מביקורו אצל נשיא דורנו ,בית חיינו שבבבל .ישבנו ושמענו ממנו סיפורים
מרתקים מביקורו שם ,והוא רשם את הכול ביומן וכל התמימים היו ממש
בהתלהבות לשמוע אותו .אמרתי אז בליבי ,כאשר אני אזכה להיות בבית חיינו,
אכתוב בעז"ה יומן מהנעשה ומהנשמע מבית חיינו ,וכך היה.
באלול תשכ"ה זכינו לצאת ל'קבוצה' .בתחילה קיבלנו אישור מהצבא רק לחצי
שנה ובסופו של דבר אישרו לנו להישאר עד חשון תשכ"ז .זו בעצם הייתה
ה'קבוצה' הראשונה לשנה שלמה ,שפתחה את הדרך לכל השנים הבאות לאחר
מכן .מאז יציאתי לחצרות קודשנו ,נזכרתי באותו יומן ששמעתי בפרדס ,והתחלתי
לכתוב בכל יום ויום מהיציאה מארצנו הקדושה ,עד ליום בואי בחזרה ביום שלישי
ד' חשון תשכ"ז.
בתשורה זאת יוצאים לאור בפרסום ראשון קטעים מהיומן .כאן מובאים קטעים על
כמה חגים וימות השנה מהנהגותיו של רבינו ,ובעז"ה עוד נזכה להוציא לאור את
כל שאר חלקי היומן מאלול תשכ"ה ועד חשון תשכ"ז.
תפקיד עבודתי בבית הרבי החל ביום בהיר אחד בתחילת הקבוצה ,בו זכיתי ב"ה
להיקרא על ידי הרה"ח ר' שלמה שיחי' רייניץ ,להקים את הסוכות של משפחת
רבינו .הסוכה הראשונה שהקמתי הייתה של הרה"ח הרש"ג ע"ה ,הסוכה השנייה
היא סוכתו של כ"ק אדמו"ר הקודם במרפסת הצדדית ,שם ערך נשיא דורנו את
סעודות חג הסוכות עם מנין חסידים (בסוכה זו ישבתי בקצה ,סמוך לחדר היחידות
של כ"ק אדמו"ר הקודם) ,והסוכה השלישית היא סוכתו של נשיא דורנו בביתו
ברחוב פרזידנט.
מאותה ההזדמנות של בניית הסוכות ,זכיתי להיקרא אח"כ להיות משמש בקודש
בביתו של הרבי הקודם .מי ייתן וזכות זו תעמוד לנו ולכל יוצאי חלצינו שיחי'
להיות קשורים באילנא דחיי ,לנשיא דורנו שיתגלה בגוף גשמי לעיני כל בשר,
והוא יגאלנו בגאולה האמתית והשלימה בקרוב ממש.
'אשרינו שאנו יהודים ,מה-טוב חלקנו שאנו חסידים ,מה-נעים גורלנו שאנו חסידי
חב"ד'.

נערך והוכן לדפוס ע"י נהוראי ומושקא ביטון
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ב' אלול ,ה'תשע"ז
כפר חב"ד.
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כ"ק אד"ש מדבר מענייני סיום הש"ס והתניא וכל אחד כותב ,והכרטיסים מגיעים ליד
כ"ק אד"ש ואספו אותם ונשארו מונחים על יד כ"ק אד"ש עד סוף ההתוועדות .וניגנו
ונעשה שקט וכ"ק אד"ש התחיל לומר הסיום של הש"ס ממסכת בבא מציעא מ'שתי
גינות הסמוכות זו לזו' והשעה הייתה .1:40

י"ט כסלו תשכ"ו
שנת המאה להסתלקות הצ"צ תרכ"ו  -תשכ"ו
בהתוועדות כ"ק אד"ש פותח את הבקבוק לבד גם אם זה הולך מעט קשה .מביט
כלפי היושבים והעומדים ועונה להם 'לחיים' ,ומדבר עם אנשים זרים זמן מה ומחייך
אליהם ומקרב אותם ,והם נהנים ,גם נותן להם יד .עוד אנשים באים וכ"ק אד"ש
מאזין למה שאומר המבקש ,ולאחד אמר שאינו שומע ואז דיבר בקול יותר וענה לו
'לחיים' ו'בשעה טובה ומוצלחת' .מסתובב לזקנים ועונה לחיים ,ומדבר עם רב היושב
מימין לכ"ק אד"ש ,וכ"ק אד"ש היה שמח מה שלא ראו עליו במשך השבוע' ,פנים
שוחקות' .וכך נמשך עד  .23:45עוד אנשים ניגשים ,וכ"ק אד"ש הזיז את הרמקול
יׁש ַמע מה מדבר עם האנשים ,ועוד נותן ידיים לאנשים ואומרים 'לחיים' ,וכ"ק
שלא ָ
אד"ש מביט עליהם ועונה להם ושואל האם אמרו לחיים.

כ"ק אד"ש סיים באיזה עניין ואמר שאפילו אלה שישנים כאן ,וכמובן אלה שישנו
מעט ,כבר התעוררו .והביא את הגמרא 'הבית והעלייה' וכו' לפי פירוש הגמרא
ואח"כ הביא את הצ"צ נ"ע .וקישר את זה לגן עדן העליון וגן עדן התחתון וסיים
את השיחה שבת מנוחה לחיי העולמים .ואומר לחיים והרים את השעון והביט בו,
והמשיכו לאסוף את כל הכרטיסים של אלה שעדיין לא מסרו וסידרו אותם ליד כ"ק
אד"ש ונעשה שקט .כ"ק אד"ש קישר את הסיום מתחילת התניא 'משביעין אותו וכו''
והמשיך בזה ואמר לחיים.

מנגנים ניגונים ושרים מעט מהר ומעט חזק ,וכ"ק אד"ש מנענע בראשו .אח"כ
נעשה שקט וכ"ק אד"ש עוד המשיך וענה לחיים .השעה הייתה  12בלילה ,וכ"ק
אד"ש התחיל לומר שיחה כ 35-דקות .אחרי זה ניגנו ניגון ,ואומר לחיים ושוב מדבר
עם אנשים ,ואח"כ מביט ליושבים ועונה 'לחיים' .בשיחה כ"ק אד"ש הזכיר העניין
של הפצת המעיינות חוצה וענין הפצת היהדות בכלל ,והזכיר את זה הרבה במשך
ההתוועדות ,וגם בסוף ,והמשיך למזוג לאנשים .אחד האנשים מסר פתק וכ"ק אד"ש
קרא ואח"כ הניח בכיס ,ואחד מסר מכתב סגור וכ"ק אד"ש הניח בכיס ,והיה מלא
חדוה ושמחה לכל אחד ואחד .ניגנו ואחר כך שוב נעשה שקט ,וכ"ק אד"ש המשיך
לדבר .השעה הייתה  .1:10לפני שאמר לחיים סיים השיחה בברכה ב'ביאת משיח
צדקנו ויגאלנו בקרוב ממש' ,וכולם ענו אמן ,ואז אמר 'לחיים'( .לפעמים כ"ק אד"ש
אומר לחיים ועוד הפעם לחיים וטועם ,ולוקח מעט מזונות וטועם ,ובין כל טעימה
וטעימה כ"ק אד"ש לוקח מפית נייר ומנגב שפתיו).

כ"ק אד"ש הזכיר את כפר חב"ד בברכה ,וסיים בברכה ואמר לחיים ,וענה לאנשים
ואח"כ עשה עם ידו השמאלית ד' אצבעות והראה לר' יואל שי' סימן לנגן ד' בבות.
התחילו לנגן ד' בבות וכ"ק אד"ש סגר את עיניי קדשו מעט וכולם ניגנו בקול וכ"ק
אד"ש היה מנגן בלחש .לאחר מכן רמז לנגן 'ניע זשוריטצי' וכולם ניגנו וכ"ק אד"ש
מתנענע חזק .ופתאום עמד ועיניו סגורות ומחא כפיים חזק ,וניגנו בקול רם וכ"ק
אד"ש מסתובב לימין ושמאל ומוחא כפיים חזק וכולם קופצים ממקומותיהם ורוקדים
והייתה שמחה גדולה.
ואח"כ ניגנו 'אני מאמין' כמה פעמים ,וכ"ק אד"ש סגר את עיני קודשו ושר .והיה
מתנענע מעט וגם עשה עם הראש .אח"כ פתח את עיני קודשו ונעשה שקט ואמר
שיחה וסיים בברכה ולקח את הסידור ובירך ברכה אחרונה והשעה  .2:45כ"ק אד"ש
מסר את העוגה ואת הבקבוק משקה לר' רסקין והתחיל לנגן 'הושיעה את עמך' .כ"ק
אד"ש שר מעט לבד ,ועשה עם הראש וכולם הצטרפו .כ"ק אד"ש קיבל שקית ריקה
והניח את הכרטיסים והיה מתנענע .לקח את הסידור ביד קודשו ואת הפקט ,קם
ממקומו ויצא ועוד ניגנו 'הושיעה את עמך'..

כ"ק אד"ש דיבר שיחה על מדינה זו בעניין החינוך ,והאריך בזה .כ"ק אד"ש סיים את
השיחה ואמר לחיים ,ודיבר בעניין חלוקת הש"ס שמתחלק מדי שנה .ואמר שנהוג
שמחלקים כרטיסים מיוחדים .ואמר שוב לחיים .ואח"כ כל אחד ואחד קיבל כרטיס
וכתב את המסכת שמקבל על עצמו עד י"ט כסלו הבא עלינו לטובה של שנת תשכ"ז.
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כעבור זמן מה הרמקול פתאום הפסיק לפעול וכ"ק אד"ש הפסיק מעט והביט מול
לאלה המסדרים .וזה לא פעל וכ"ק אד"ש המשיך לומר מעט בלי רמקול ואח"כ
הפסיק והביט על הנעשה שם .לבסוף המשיך עוד לומר בלי רמקול והגביה את הקול
מעט כך כ 10-דקות ולבסוף סודר וכ"ק אד"ש היה באמצע הסיום והמשיך ברמקול.

התוועדות שהחלה בשעה  20:30נמשכה כשש שעות ואיך לתאר שאנשים ,בחורים
וילדים עמדו במשך כל השש שעות! ואנשים יצאו בשמחה גדולה .הבקבוק של הגזוז
נשאר סגור וכ"ק אד"ש לא טעם מזה כלום .ראיתי את ר' ניסן מפריז ועליתי למעלה,
ראיתי שחדר של כ"ק אד"ש לא מואר וסימן שכ"ק אד"ש נסע לביתו .נשארתי ב770

|6

עד השעה  4:00לפנות בוקר ואח"כ טעמתי מעט מים והלכתי לחדרי.
היום מלאו לי שלושה חודשים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א וזה היה הי"ט כסלו ראש
השנה לחסידות שבו זכיתי להיות בחצרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א שנת תשכ"ו.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אד"ש לשלוח לכל רחבי תבל לקראת י"ט כסלו בשנה זו:
'לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו ובפרט שהיא שנת
ה 100-להסתלקותו של הצמח צדק' .חי"ק.

ניסן תשכ"ו
יום שני כ"א ניסן  -יו"ט שני שביעי של פסח
הגעתי ל 770לפני השעה  10:00ובדיוק כ"ק אד"ש בא מביתו ונכנס לחדר קודשו.
ירדתי למטה ומחכים למניין של כ"ק אד"ש .כ"ק אד"ש הגיע בשעה  10:05ונכנס
עטוף בטלית וביד קודשו סידור ונגע בפרוכת והגיע למקומו .הביט בשעון ופתח
את הסידור ,החזן אמר קדיש והתפילה החלה .בחזרת הש"ץ כ"ק אד"ש נשאר עומד
ומביט תוך הסידור .בברכת כוהנים כ"ק אד"ש מביט כדרכו בקודש לחזן ולאחר מכן
למזרח .בהלל כ"ק אד"ש עומד ישר ורק ידי קודשו מונחים על הסטנדר ,קדיש ,היום
יום ,אתה הראת כו' וכ"ק אד"ש מביט כשמוציאים ספרי תורה ומביט בחזן בשעה
שאומר 'שמע' ואח"כ חוזר ומביט עוד עד שהגיעו הספרים לתיבה .בינתיים כ"ק
אד"ש פתח את הקריאה מתוך הסידור ולקח את התניא ועיין .קראו לכהן וסגר את
התניא והחזיק בידו ומביט תוך החומש וכך במשך כל התפילה מביט תוך הסידור.
הסתיימה התפילה וכ"ק אד"ש יוצא ואומר 'גוט יום טוב' לרש"ג וממשיך את דרכו
ונוגע בפרוכת .עליתי למעלה וסידרתי שוב את המצות ואת היין ואמרתי 'גוט יום
טוב' לרבנית ומחכים .ר' שולם שיחי' גנזבורג הביא שוב את המצות והיין של כ"ק
אד"ש ולקח מפית נייר וניגב את הכוס .כ"ק אד"ש עשה קידוש וניגש ליטול ידי
קודשו וכולם ניגשו לעשות קידוש ואחר כך נטילת ידיים .התיישבו לסעודה ושוב
בסעודה מדברים מעניינים של חסידות .הרש"ג שאל את הרבי שאלות וכ"ק אד"ש
עונה .הגשנו את הדגים וכו' וכ"ק אד"ש טועם יין .לאחר מכן הגשנו את המרק ,ניגנו
כמה ניגונים ולאחר מכן הגשנו פירות .הסתיימה הסעודה וברכת המזון והפעם אמרו
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לי שאני אזמן .הביאו מים אחרונים ונתנו לי את הכוס ,סירבתי וביקשו כמה פעמיים
ובסוף הסכמתי רק בכדי שכ"ק אד"ש לא ימתין .עשיתי מים אחרונים ולקחתי את
כוס היין ובקושי הוצאתי את המילים 'רבותי נברך' והמשכתי "ברשות אדוננו מורנו
ורבינו נברך אלקינו שאכלנו משלו" עד בונה ירושלים וסיימתי ברכת המזון .כולם
סיימו ובירכתי על הכוס ולאחר מכן ברכה אחרונה .כ"ק אד"ש שוחח עם ר' שמואל
לויטין ור' שולם לקח את המצות ויין של כ"ק אד"ש .לפני שיצא ,כ"ק אד"ש הביט
על כל המסובים וגם על אלו שעמדו ,חייך ויצא לחדר קודשו.
נשארתי עוד זמן מה כמו בפעם הראשונה ,נכנסתי לחדר והייתי ממש נרגש על
גדול הזכות שנפלה בחלקי לזמן על שולחנו של כ"ק אד"ש .המשכתי לסדר את
השולחן והייתי עד השעה  15:30והרבנית באה ודיברה ושאלה על כמה דברים.
אמרתי לה 'גוט יום טוב' והלכתי לחדרי לנוח מעט .בשעה  16:50הלכתי ל 770לצאת
לתהלוכה לויליאמסבורג לחזור מענייני חסידות בבתי כנסיות .כולם קיבלו עלונים
של פסח באנגלית לחלוקה והיה קידוש ה' גדול .בדרך הלוך הלכו מתוך ניגונים
ומארש .כשחזרנו מהתהלוכה כל גן-עדן התחתון מלא חסידים מהבאים מהתהלוכה,
אני עמדתי בכניסה לגן עדן התחתון עייף ,מזיע ומחכה כמו כולם .פתאום בא אליי
ר' שלמה רייניץ שי' שהיה כבר נוכח בסעודה ואמר לי שהרבי קורא לי ושאלתי
מה? ושוב אומר לי 'הרבי קורא לך' .הורדתי את המעיל ומה שאני זוכר שלא יכולתי
לעלות בכוחות עצמי כי היה מלא בחורים .הם שמעו שהרבי קורא לי והרימו אותי
מעל ראשם למדרגות למעלה וכך עליתי.
הגעתי לשולחן ונעמדתי בצד .כ"ק אד"ש הביט בי ושאל אם התפללתי ערבית
עניתי באידיש שעדיין לא (לא הלכתי להתפלל משום שרציתי להיות עם כ"ק אד"ש
בסעודת יו"ט) כ"ק אד"ש הביט בי שוב וחייך והביט על ר' שמואל לויטין שיחי'
וחייך .חזרתי אחורה ואחזו אז ב'מים אחרונים' .בינתיים נשארתי עומד ליד ר' מאיר
הארליק שיחי' וישראל סוסובר שיחי' וסיפרו לי שכ"ק אד"ש שאל עליי איפה אני
ור' שלמה ענה שעוד לא חזרתי מהתהלוכה .עוד סיפרו לי שאחרי הבשר כ"ק אד"ש
התעניין איפה אני א ַֹכל ארוחת יום טוב אם פה או במקום אחר ור' שלמה ענה שכאן.
ראיתי כמה אכפת לכ"ק אד"ש שיהיה לי מקום לסעודה.
בירכו ברכת המזון ור' שלמה שיחי' זימן .ר' שלום שיחי' ניגש לקחת את המצות
והיין .בסיום ברכת המזון הרבי קם וכדרכו בקודש נכנס ליד הברז של נטילת
הידיים פתח את דלת החדר של הרבנית הזקנה לראות האם שם בשביל לאחל 'גוט
יום טוב' .כאשר כ"ק אד"ש יצא שאל אותי שוב באידיש האם אני אחרי התפילה
ועניתי שעדיין לא .חייך והמשיך לחדר קודשו למטה ואני ור' שלום המשכנו אחרי
כ"ק אד"ש .על המדרגות הרבה בחורים וכולם נדחפים לפנות דרך לכ"ק אד"ש.
בינתיים מנגנים וכ"ק אד"ש מעודד עם יד קודשו והגיע לדלת ונכנס ור' שלום שיחי'
נכנס אחרי כ"ק אד"ש להניח את המצות והיין ותיכף יצא .הרב חודוקוב שיחי' נכנס
ומחכים ובינתיים עוד מנגנים .אחרי מעט זמן הרב חודוקוב שיחי' יצא ונעשה שקט.
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עמדתי במדרגות והרב חודוקוב שיחי' מסר את ברכת כ"ק אד"ש וכולם התפזרו.
אחרי הכול ניגשתי לתפילה .לאחר התפילה עליתי למעלה ופגשתי את הרבנית חיה מושקא
ואמרתי לה 'גוט יום טוב' ומעט דיברתי אתה .אח"כ עשיתי קידוש וסעודת חג והרבנית
ביקשה עזרה וכמובן בשביל זה אני שם .סיימתי בערך בשעה  23:00ויצאתי לחדרי.

שבועות תשכ"ו
ערב חג יום שלישי ה' סיון תשכ"ו
בשעה  15:00אחר הצהרים הגעתי ל770
ועליתי למעלה לרבנית הזקנה וסדרתי
את הכיסאות לארוחת החג .הרבנית
חיה מושקא הגיעה ,אמרתי שלום
ואמרה לי לבוא לפתוח את בקבוקי
היין .היין היה בחדר קודשו של כ"ק
השולחן של כ"ק אדמו"ר הקודם,
שם נערכו הסעודות.
אדמו"ר הקודם ולקחתי סכין לפתוח
את העטיפה הראשונה של הבקבוק וכן בקבוק וודקה .סיימתי וירדתי למטה.
לפני כן לקחתי מטאטא ועברתי על המדרגות כי כ"ק אד"ש יבוא הערב לסעודה.
בסעודה זו של ערב החג הוזמנו הר' סלונים והר' חפר.
הרבי הגיע ואמר 'גוט יום טוב' .בקידוש הרבי הביט לחדר שבו יושבת הרבנית
(בסעודות הרבניות היו יושבות בחדר הסמוך) להוציא אותה ידי חובת קידוש .הדגים
מלאים מלח .כ"ק אד"ש מתחיל לאכול רק אחרי שמביט שיש לכולם המנה וכך בכל
מנה ומנה.
בין דגים לבשר הרבי היה לוקח גזוז סודה בכוס קטנה ונוטל את אצבעותיו .הרבי
היה שותה גזוז מהכוס של הקידוש .ר' שמואל חפר הגיש לרבי כוס של מים אחרונים
והרבי שפך מעט לצלחת ונטל אצבעותיו הקדושות למים אחרונים.
עמדתי במטבח אחרי פינוי הכלים והנה הרבנית חיה מושקא באה לכיוון המטבח
ואמרה לי 'גוט יום טוב' .בשעה  3:00בלילה בדיוק ירד כ"ק אד"ש לומר מאמר
'בשעה שהקדימו ישראל'

יום רביעי ו' סיון
אחרי התפילה עליתי למעלה .בינתיים מכינים מה שחסר בשולחן .היום אוכלים
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קידוש בחדר הקטן איפה שהרבנית יושבת ,שם הייתה גם הרבנית הזקנה .אומרים
לה 'גוט יום טוב' ,שותים קפה ועוגה והיא מברכת אותנו וכן חילקה לאורחים עוגות.
כ"ק אד"ש לא עלה למעלה לסעודה החלבית ,אלא בנו של הרב חודוקוב עלה ולקח
לכ"ק אד"ש לחדר קודשו מזונות .הפסקה בין סעודה חלבית זו לסעודת החג  -שעה.
בסעודה החלבית הרבנית חיה מושקא לא הייתה.
הגיעה השעה לסעודת החג ,המוזמנים הגיעו .הסעודה נגמרה בשעה  .17:00היום
יוצאים לתהלוכה .חזרנו מהתהלוכה אחרי השעה ( 22:00באותה סעודה לא הייתי
כי הלכתי לתהלוכה) הגעתי ל 770ועליתי דרך
החלונות כי הגן עדן היה מלא וגדוש מהבאים
מהתהלוכה לקבל ברכתו של הרבי.
נעמדתי בצד ,אחזו אז בברכת המזון .ביציאתו אמר
לי כ"ק אד"ש 'גוט יום טוב' .אמרתי לרבנית 'גוט
יום טוב' ושאלה אם אכלתי .אמרתי לה עדיין לא,
ולא הייתה מרוצה מהתשובה 'נאך נישט' .אכלנו
אני ועוד  2תמימים .זה היה בשעה  24:00בלילה.
מוצאי שבועות תשכ"ו.

ר' עמרם שיחי' מלכא בחלוקת
כוס של ברכה (שני מימין)

מעריב מוצ"ש תשכ"ו

יום חמישי ז' סיון חג שני תשכ"ו
לפני השעה  10:00עליתי לשתות כוס קפה
ומזונות והלכתי לתפילת שחרית של החג .אחרי
התפילה עליתי למעלה .היום לא באים אורחים
כמו אתמול לקפה ועוגה כי המשרתת אמרה לי
שזה קשה לרבנית הזקנה והיא מתעייפת מזה.
אוכלים רק סעודת חג עם  19אורחים .וכדרכו
בקודש של כ"ק אד"ש בקידוש ונטילת ידיים-
ניגש בעצמו ונוטל את ידי קודשו.
אחד האורחים מאנגליה התחיל לנגן הנה מה טוב
ומה נעים וכו'
אנו המשב"קים היינו הראשונים שטועמים ממה
שנשאר מהדגים ומהמאכלים של כ"ק אד"ש.

שבת פרשת בהעלותך תשכ"ו
השבת ספק אם יהיה פארבריינגען ,אך היה ידוע שאם בסיום התפילה כ"ק אד"ש היה
לוקח את הסידור ושאר הספרים ולא מחכה להודעת הגבאים ,סימן שיש פארבריינגען,
וכך היה .התחיל משעה  13:30ועד  16:30שיחה על רש"י פ' בהעלותך ,לאחר מכן
מנחה .אחרי מנחה כ"ק אד"ש הלך לביתו .במוצאי שבת חזר כ"ק אד"ש למעריב.
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חודש אלול תשכ"ו
יום שלישי ,א דר"ח  -ל' אב תשכ"ו
באתי ל 770לפני  .7:30סדר חסידות והתפילה היו כרגיל וכ"ק אד"ש בא מביתו
בשעה  10:03וביד קודשו אחז שקית נייר .כ"ק אד"ש הביט לתוך הזאל ,הקהל אחז
אז בשמונה-עשרה .אח"כ נכנס לחדרו עד קריאת התורה .בשעה  10:19יצא מחדרו,
חגר את הגרטל והביט אל המתפללים .בעודנו מסדר את הגרטל היה מביט לשעון
ואומר 'ויהי בנסוע' .הוציאו ספר תורה ,כ"ק אד"ש פתח את החומש .החלו לקרוא
ראשון ,שני שלישי ..לרביעי עלה כ"ק אד"ש כדרכו בקודש .סיימו את הקריאה ,אמרו
קדיש ,הגבהה ,וכ"ק אד"ש מביט וחזר ונגע בפרוכת וסגר את החומש .היום הנחתי
את התהלים הראשון שלי לכ"ק אד"ש והוא לקח ופתח ותכף אמרו יהללו .כ"ק אד"ש
אמר מעט בתהלים ,ועד שסגרו את הפרוכת היה מביט .יצא ונכנס לחדר קודשו.
התכוננתי לצאת לחדרי אבל התבקשתי ע"י הרב גרונר לקנות חלב ומזונות לכ"ק
אד"ש .ירדתי בשמחה למאפיה באולבני ומשם הלכתי לליפסקר לקנות חלב .הגעתי
והנחתי במזכירות .יצאתי לסדר שהיה כרגיל עד  .14:15עליתי לרבנית הזקנה לכמה
זמן ושוב ירדתי להכין את מקום התפילה .השעה הייתה כבר  15:15וכ"ק אד"ש עדיין
לא יצא למנחה ועוד מחכים .בשעה  15:26כ"ק אד"ש נכנס למנחה .הביט לשעון,
חגר את הגרטל והחל אומר 'אשרי' ותוך כדי מביט .קדיש ועמידה וכ"ק אד"ש סיים.
ובחזרת הש"ץ כ"ק אד"ש ישב והניח את יד קדשו כדרכו בקודש והיה מביט לתוך
הסידור עד סוף החזרה ,קדיש ,לדוד ה' ,עלינו ומשניות .סיים והרים את עיני קדשו
ומביט מול עד סוף הקדיש .יצא ונכנס לחדר קודשו .הסדר היה כרגיל עד  .19:00כ"ק
אד"ש נסע וחזר כדרכו בקודש והיה סדר חסידות כרגיל עד  9וחצי .המקום מוכן,
וכ"ק אד"ש נכנס למעריב בשעה  .21:32מביט מול ומסדר את הגרטל .כ"ק אד"ש
ישב והניח את יד קודשו ומתפלל מתוך הסידור עד סוף התפילה.
היום נכנס הרש"ג לכ"ק אד"ש ובאותו זמן הגיע ר' דוד רסקין ופתח בהתוועדות .כ"ק
אד"ש יצא מחדרו לביתו בשעה  .24:40ההתוועדות נמשכה עד שעה  2:00בלילה.
סיימו בריקוד ובאתי לחדרי וכתבתי וקראתי שמע וברחמים אקיץ.

יום רביעי ב דר"ח  -א' אלול תשכ"ו
באתי ל 770והסדר חסידות כרגיל והתפילה כרגיל וגם היום כ"ק אד"ש בא מביתו
בשעה  10:03ונכנס לחדר קודשו עד קריאת התורה .והמקום מוכן ומחכים ובשעה
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 10:14כ"ק אד"ש נכנס ופנה והביט לשעון ,חוגר את הגארטל ,אומר 'ויהי בנסוע'
וממשיך לסדר את הגארטל והיה מביט על המתפללים .והוציאו ס"ת והניחו ופתח
את החומש והתחילו לקרוא ראשון ,שני ,שלישי ..וכ"ק אד"ש עמד כדרכו בקודש
ומביט תוך החומש ורביעי עלה כ"ק אד"ש ,סיימו לקרוא ו'הגבהה' .ומביט וחזר ונגע
בפרוכת ולא סגר את החומש אלא נשאר פתוח והמשיך לעיין בו וראו ששפתי קודשו
מתנענעות ואומר תהלים ,בינתיים אמרו יהללו .סגר את החומש והביט וסגרו את
הפרוכת ויצא מבית הכנסת ונכנס לחדר קודשו .ועד  14:15הסדר כרגיל.
הגיע מנחה והמקום מוכן וכ"ק אד"ש יצא למנחה בשעה  15:35והיה חוגר את הגרטל
ואומר אשרי והיה מביט על המתפללים וממשיך לסדר את הגרטל .אמרו קדיש
ועמידה וכ"ק אד"ש סיים .קדושה וחזרת הש"ץ וכ"ק אד"ש ישב והניח את יד קודשו
ומביט תוך הסידור ויצא ונכנס לחדר קודשו והסדר כרגיל .בערך בשעה  17:00עליתי
למעלה המשרתת לא הייתה לכמה זמן ושוב ירדתי והסדר כרגיל וכ"ק אד"ש נסע
לביתו אחרי שעה  .18:00שוב עליתי למעלה ואז הייתה הרבנית .ביציאתי אמרתי לה
שלום עם הראש ויצאתי .בשעה  19:00ארוחת ערב ולאחר מכן סדר חסידות.
כ"ק אד"ש בא מביתו בערך בשעה  19:36ונכנס לחדר קודשו ומשאיר את הדלת
פתוחה והמזכיר הר' משה לייב רוטשטיין נכנס לקבל תשובות על המכתבים והסדר
כרגיל עד השעה  .21:30והכנתי את מקום התפילה וכ"ק אד"ש יצא לערבית בשעה
 21:32ומביט ואומר 'והוא רחום' וחוגר את הגרטל ,והיה עוד מביט וכן פנה והביט
לשעון ו'ברכו' ו'מעריב ערבים' .כ"ק אד"ש ישב והניח את יד קודשו ומביט תוך
הסידור כדרכו בקודש .קדיש ועמידה וכ"ק אד"ש סיים ומביט על כולם .ולאחרי זה
אמרו עלינו כו' ומשניות וכ"ק אד"ש הוציא את המפתח ומביט מול עד סוף הקדיש
ויצא ונכנס לחדר קודשו.
ב 770הסדר כרגיל ויש היום התוועדות עם ר' שלום שי' גאנזבורג .אתמול נתקבלה
הבשורה על הארכת הכרטיסים ומאוד שמחנו וכתבו לכ"ק אד"ש על זה ,והיום יצא
המענה של כ"ק אד"ש" :ת"ח על הבשו"ט בוודאי כאו"א מקיים ההוספה (ראוי' לשם
זה) בת"ת" .היום אחה"צ נתקבל פתאום מברק שצריכים לחזור והיה רעש קצת אך
בעז"ה נעשה ונצליח יחד להיות כאן עד אחרי החגים הבעל"ט בלי כל תשלום נוסף.
באתי ל 770וההתוועדות עוד נמשכת .כ"ק אד"ש נסע לביתו ולא ראיתיו .עד אחרי
השעה  1:00הייתי ב 770ובאתי לחדר וקראתי שמע וברחמים אקיץ לישועתך קויתי
ה'.

יום חמישי ב' אלול תשכ"ו
באתי ל 770והסדר כרגיל וכן התפילה .כ"ק אד"ש בא מביתו בשעה  10:03בערך
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ונכנס לחדר קודשו עד קריאת התורה .כ"ק אד"ש נכנס בשעה  10:13והיה מביט על
המתפללים וחוגר את הגרטל ועוד מביט וממשיך לסדר .אומר ויהי בנסוע כו' והוציאו
ס"ת וכ"ק אד"ש פתח את החומש .עד שגללו את הס"ת לקריאה כ"ק אד"ש היה כפוף
מעט ומביט תוך החומש .החלו לקרוא וכ"ק אד"ש עומד כדרכו בקודש ומביט תוך
החומש .ראשון ,שני ושלישי עלה כ"ק אד"ש וסיימו ו'הגבהה' .ומביט וחזר ,ונגע
בפרוכת והגיע למקומו וסגר את החומש ולקח תהלים ואמר כדרכו בקודש .בינתיים
אמרו אשרי ובא לציון ובסוף הקדיש כ"ק אד"ש סגר את התהלים והי' מביט ואומר
יהללו עד לסגירת הפרוכת .ויצא ונכנס לחדר קודשו.
הלכתי לחדרי ובעת שחזרתי והגעתי סמוך ל 770כ"ק אד"ש הגיע ממול וכנראה שבא
מהמקווה ומביט מול וממשיך ללכת וזזתי לצד עם עוד בחור וכ"ק אד"ש היה מביט
במקום עמידתנו והסתרתי את עצמי אחרי עץ אבל כ"ק אד"ש היה ממשיך להביט
ונכנס ל 770ומשם לחדר קודשו ,והסדר כרגיל.
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יום שישי ג' אלול תשכ"ו
בשעה  9:00בבוקר עליתי לרבנית הזקנה לאיזה סידורים כי היום מסיימים את
הצביעה והייתי עד  14:00בערך והרכבתי כמה מזוזות בפתחי הבית ,סיימתי וירדתי
למטה והסדר כרגיל עד  .14:30עדיין לא ראיתי היום את כ"ק אד"ש .מתכוננים
לשבת וכניסת השבת ב .19:40באתי ל 770לפני  19:30והכנתי את מקום התפילה וכן
גם למטה ומחכים לבואו של כ"ק אד"ש .ובשעה  19:32כ"ק אד"ש בא מביתו ונכנס
לחדר קודשו .מחכים ,ובשעה  19:39יצא כ"ק אד"ש למנחה .בכניסתו עמד ונשען
על הסטנדר ואומר 'אשרי' והביט לשעון' ,קדיש' ועמידה וכ"ק אד"ש סיים' ,קדושה',
וחוזר ונשען וידי קודשו על הסטנדר וכן עד מודים ועד סוף החזרה .קדיש ,לדוד ה',
עלינו כו' ומשניות .כ"ק אד"ש סיים והביט לעבר החזן וכן למערב עד סוף הקדיש,
ויצא ונכנס לחדר קודשו.
הסדר ב 770כרגיל .אומרים מאמר עד לקבלת שבת .איחרתי לבוא ( )20:40ומצאתי
שהמניין בקריאת שמע וכ"ק אד"ש יושב ומתפלל כדרכו בקודש והתפילה כרגיל.
כ"ק אד"ש עומד ומזיז את הכיסא לימין סיים עמידה' ,ויכולו' ,מעיין שבע וכו' .כ"ק
אד"ש סיים וסגר את הסידור ומביט מול הקהל עד סוף הקדיש ויצא ואמר 'גוט שבת'
וכדרכו בקודש לימין ולשמאל וכן לרש"ג .ונגע בפרוכת וממשיך את דרכו ואומר
'גוט שבת' עד ליציאתו ונכנס לחדר קודשו .והסדר בשבת כרגיל .הלכתי לסעודת
שבת ובאתי ל 770לפני  22:00וכ"ק אד"ש עדיין לא הלך לביתו .אמרתי שמו"ת
ובשעה  22:00יצא כ"ק אד"ש מחדר קודשו ,ואחרי כ"ק אד"ש הולכים שני תמימים
עד לביתו.

היום הייתי שוב אצל הרבנית עד  14:15ולאחר מכן מנחה .הכנתי את המקום ומחכים
לזמן מנחה וכ"ק אד"ש יצא למנחה בשעה  15:16ומביט וחוגר את הגרטל ואומר
אשרי וממשיך להביט לדרום .אמרו 'קדיש' ו'עמידה' וכ"ק אד"ש סיים ,ו'קדושה'
וחזרת הש"ץ .כ"ק ישב והניח את יד קודשו ומביט תוך הסידור עד מודים ולאחר
מכן מביט על המתפללים .אומרים תחנון ,וכדרכו בקודש יושב ושוב עומד ומסיים
אבינו מלכנו .ואמרו קדיש והפעם ראו שכ"ק אד"ש אמר 'לדוד ה' אורי וישעי' ונשאר
עומד ושתי ידי קודשו מונחות על השולחן .אמרו עלינו ומשניות וכ"ק אד"ש הרים
את עיני קודשו ומביט מול עד סוף הקדיש ויצא ונכנס לחדר קודשו והסדר כרגיל.
לפני  17:00עליתי למעלה והלכתי גם לקנות עבור הרבנית עוגה וגבינה ונשארתי
מעט .כ"ק אד"ש יצא ונסע לביתו בשעה  18:20ולא ראיתיו ,והסדר כרגיל עד .19:00
היום צבעו את חדר קודשו של הרבי הקודם למעלה .ב 19:00אוכל ,ובאתי ל 770וכ"ק
אד"ש נמצא ב 770והסדר חסידות כרגיל עד  .21:30המקום מוכן ועדיין כ"ק אד"ש
לא נכנס ומחכים .כ"ק אד"ש נכנס והיה מביט ואומר 'והוא רחום' וחוגר את הגרטל.
עד ברכו כ"ק אד"ש ישב והניח את יד קודשו ומביט ומתפלל כדרכו בקודש .סיים
עמידה ,אמר 'קדיש' ,וחזר ומביט .כל העומדים אמרו עלינו ומשניות וכ"ק אד"ש
הרים את עיני קודשו ומביט עד סוף הקדיש .ויצא ונכנס לחדר קודשו.

באתי ל 770והסדר חסידות עד  9:00וכן התפילה כרגיל .כ"ק אד"ש בא מביתו בשעה
 10:04וביד קודשו פקט נייר ונכנס והביט על המתפללים .אומר 'ויהי בנסוע' וחוגר
את הגרטל ועלה שלישי .סיימו ,ו'הגבהה' ומביט וחזר ונגע בפרוכת ,סגר את החומש,
פתח את התהלים ואמר כדרכו בקודש .אמרו בינתיים אשרי ו'קדיש' .כ"ק אד"ש
סיים ומביט ,ואמרו יהללו וממתין עד שסגרו את הפרוכת .ויצא ונכנס לחדר קודשו.

היום אין יחידות כללית אלא באים איזה אחדים באופן פרטי וכ"ק אד"ש מקבל אותם
והייתי ב 770עד  .23:30באתי לחדרי וכתבתי והשעה אחרי  .2:00סיימתי והלכתי
ל 770וכ"ק אד"ש כבר לא נמצא.

הסדר ב 770כרגיל .היום עליתי שוב למעלה והיה מה לעשות עברתי בחדר קודשו
של כ"ק אדמו"ר הקודם על ארונות הספרים ובזוויות עם שואב אבק למעלה ולמטה
ולאחר מכן על הרצפה .כשסיימתי הרבנית הזקנה סיפרה לי סיפור קצר ולא הבנתי

יום חמישי ט' אלול תשכ"ו
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טוב את הסיפור והיה נראה שבכוונתה לומר שמה שנחמה דינה אומרת זה אמת.
ירדתי למטה להכין את מקום התפילה ומחכים .כ"ק אד"ש ירד לתפילה בשעה 15:17
והיה מביט לדרום וחוגר את הגרטל וסדר התפילה כרגיל וב 770כרגיל.
אחרי שעה בערך באה אלי המשרתת למטה ואמרה שהרבנית חיה מושקא הגיעה
ונמצאת למעלה ובשעה  18:30אעלה להיות עם הרבנית הזקנה כי הרבנית צריכה
לנסוע לביתה.

יום כיפור תשכ"ז

ובריא .במקרה עליתי למעלה והייתה שם הרבנית של כ"ק אד"ש .עשיתי איזה דבר
ופתאום המשרתת אמרה לי שהרבנית קנתה לי עוף לכפרות וממילא לא אצטרך
לנסוע וגם אוכל לראות את כ"ק אד"ש השנה בכפרות .אמרתי לרבנית של כ"ק
אד"ש על עשיית הסוכה אי"ה ביום א' י"א תשרי וירדתי למטה עד מעריב .בשעה
 21:33כ"ק אד"ש נכנס והכנתי את המקום .כ"ק אד"ש חוגר הגרטל ואומר והוא
רחום ועמד ר' שמוטקין ובעת כניסת כ"ק אד"ש הביט עליו מתוך חיוך על פני
קודשו' .ברכו' ו'מעריב ערבים' וכ"ק אד"ש ישב והניח את יד קודשו ומתפלל .סיימו
את התפילה וכ"ק אד"ש יצא ונכנס לחדר קודשו וב 770כרגיל .הערב הכנתי את
מקום השחיטה למחר אי"ה בעת הכפרות איפה שכ"ק אד"ש עושה סמוך לחלון חדר
הלימוד הקטן .וגם עשיתי מקום מעבר לרגליו בגלל הבוץ שנמצא ע"י  770שכ"ק
אד"ש ילך על זה .כ"ק אד"ש נסע לביתו בשעה  23:45בערך וראיתיו והסתרתי את
עצמי וכ"ק אד"ש המשיך את דרכו מסביב לרכב לדלת השנייה ונכנס וישב ,ואז נכנס
הר' חדקוב ונסעו.

יום חמישי ח' תשרי תשכ"ז
באתי ל 770והסדר כרגיל והתפילה
כרגיל עד קריאת התורה .בקריאת
התורה נכנס הר' חדקוב ואמר
להמשיך בקריאה כי כ"ק אד"ש לא
הגיע מביתו( .ושמעתי שהיחידות
נמשכה עד אחרי .)05:00
סיימו את התפילה והסדר כרגיל.
היום הרכבתי את הסוכה למעלה אצל
הרבנית הזקנה ועשיתי אותה לבד.
סוכת הרבי הקודם במרפסת
תמונה מס'  3סיימתי אותה אחרי
השעה  15:00ולמנחה לא יכולתי
להגיע .עמדתי בסוכה ושמעתי שמנגנים אבינו מלכנו .קריאת התורה שמע כ"ק
אד"ש בפרוזדור הקטן (לא הייתי אבל נודע לי אח"כ).
נשארתי למעלה לכמה זמן ,בינתיים התפללתי מנחה בחדר קודשו של כ"ק אדמו"ר
הקודם ,תחנון אמרתי בחדר אחר ואבינו מלכנו בחדר קודשו .סיימתי וירדתי למטה
והסדר כרגיל עד  19:00ואח"כ הסדר חסידות כרגיל.
היום הגיעו שנים מהארץ הר' פרמן והר' שמוטקין .והיום הביאו עופות לכפרות עבור
כ"ק אד"ש ועבור הר' חדקוב ובנו .ראיתי את העוף השייך לכ"ק אד"ש עוף גדול
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אור ליום שישי ט' תשרי ערב יום כיפור תשכ"ז
כבר בהשכמת הבוקר נעורים הבחורים ובשעה  5:15באתי ל 770להכין את הכפרות
ותפסתי מקום ומחכים לכ"ק אד"ש .בינתיים באו מאנ"ש עומדים מסביב ומחכים
והשוחט הר' קלמנסון עומד מוכן .נכנסתי גם בתוך המקום הזה כדי להגיש את
העופות לשוחט .כ"ק אד"ש בא מביתו ברגל בשעה  06:15וראיתיו נכנס ל 770וביד
קודשו שקית ונכנס ועדיין עוד מחכים .בשעה  6:30נעשה שקט וכ"ק אד"ש הגיע
ונעשה שביל .כ"ק אד"ש בא ואוחז את העוף בידיו ונכנס ומגישו לשוחט ועמד
מעט לא קרוב לשוחט והשוחט קיבל מידי קודשו את העוף ושחט וכ"ק אד"ש עומד
ומביט .סיים והניח את העוף בתוך פח ומרט כמה נוצות והניחו מקום עם נסורת
ושם נזרק הדם .ר' יוחנן שי' הגיש לכ"ק אד"ש הנוצות והנסורת וכ"ק אד"ש כיסה
את הדם .והמשיך לדרכו בחזרה לחדר קדשו .ושחטו עוד ,גם את של הרבנית תחי'.
הפעם זכיתי לראות את תהליך השחיטה בכפרות של כ"ק אד"ש.
באתי ל 770ויצאתי החוצה .כ"ק אד"ש יצא למקווה ועמדו ברחוב והביטו על כ"ק
אד"ש בשעה שהלך ופנה ימינה לקינגסטון והתפילה כרגיל .לאחר מכן נעמדתי בתור
לקבל לעקאח .היה בחוץ שורה ארוכה ועוברים אחד אחד ,קבלתי לעקאח עבורי
ועבור המשפחה .כ"ק אד"ש אמר לי 'שנה טובה ומתוקה' ועבור המשפחה אמר זאת
שוב .הגעתי לחדרי והנחתי במקום שמור .אחה"צ הגעתי ל 770בשעה  14:00וקבלתי
'מלקות' .עליתי לרבנית ועשיתי דבר מה ,ובאה הרבנית ואמרה לי לבוא לקבל
לעקאח .ונתנה לי ובירכה אותי בשנה טובה ומתוקה ועוד .וביקשתי עבור המשפחה,
ונתנה לי ובירכה גם אותם .נשארתי שם עד  15:00ובא ר' חיים ליברמן ונפגש עם
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הרבנית בחדר האוכל ,התחילה לברכו מתוך בכי ואמרה לו אותו לשון שאמרה לי.
בעודה בוכה הלכה לחדר קודשו.
ירדתי למטה והמקום לתפילת מנחה כבר היה מוכן .וגם הכינו את המדרגות כדי
שכ"ק אד"ש יעלה לברך את התמימים בערב יוה"כ .התמימים מחכים .ובשעה 15:20
כ"ק אד"ש הגיע עם סידור ושקית עם מטבעות ,ושם ומניח בכל קערה וקערה.
ועוברים אחרי כ"ק אד"ש ומחליפים את המטבעות וסיים ופנה לשולחן ב' וכך אותו
דבר והלך לשולחן הארוך העומד מצפונית מזרחית ומחלק מטבעות והגיע כמעט
לסוף וראיתי שנגמר כל מה שהיה בשקית .והמשיכו להחליף וגם בפני כ"ק אד"ש
מחליפים וכ"ק אד"ש סיים ,נגע בפרוכת ונעשה שביל וכ"ק אד"ש עמד לתפילה
ואמר אשרי והתפילה כרגיל.
אחרי התפילה כ"ק אד"ש עלה על השולחן הסמוך ואת הסידור השאיר על הסטנדר
ועצם את עיני קודשו והתחיל שיחה קצרה .פתח ב'כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה' ואמר על עניין התשובה ולאחר מכן דיבר על שנת הקהל 'אנשים נשים
וטף' כי השנה זה שנת הקהל ובירך בברכת בבני חיי ומזוני רויחי .והמשיך עוד .סיים
וירד ,לקח את הסידור ונגע בפרוכת ויצא ונכנס לחדר קודשו .ונמשכה החלוקה של
הלעקאח לאלו שלא קיבלו .יצאתי לחדרי וכתבתי את הדברים ומשם חזרה ל.770
מה שדיבר כ"ק אד"ש אחרי מנחה כבר הספיקו לכתוב ולתלות שיהיה לקריאה.
ומתכוננים ליום הקדוש.
באתי ל 770לפני השעה  18:00אחרי מקווה וכבר עמדו צפופים בגן עדן התחתון
לברכת הבנים לפני כל נדרי .בינתיים עליתי לרבנית הזקנה והיא הדליקה נר גדול
ואמרה לי להוריד את הנר למטה והורדתי .דחיפות איומות למטה וגם בסמיכות
לדלת של כ"ק אד"ש ומחכים .תפסתי מקום כמו בשנה שעברה ובשעה  18:30הגיע
כ"ק אד"ש ובקושי הצליחו לעשות שביל ונכנס לחדר קודשו ועדיין מחכים .פתאום
הדלת נפתחה ונעשה שקט ,ולפני כן הגיע הרב יהודה שיחי' קרינסקי עבר על גבי
הבחורים כי לא היה מקום לעבור עד חדר קודשו וגם ביציאתו היה כך.
כ"ק אד"ש יצא לבוש קיטעל ועטוף בטלית קודשו .כ"ק אד"ש התחיל בלחש ברכת
כוהנים ולאחר מכן כ"ק אד"ש אמר את הברכה לתמימים בעניין לימוד הנגלה
והחסידות ועניין הקהל בפשט ,רמז ,דרש ,סוד .כ"ק אד"ש סיים ונכנס לחדר קודשו.
עליתי שוב לרבנית והיא נתנה לי מפיות לנגב הזעה ובאתי למטה והחלפתי את
החולצה .באתי למקום התפילה שלי איפה שישבתי בר"ה וראיתי שכ"ק אד"ש כבר
נמצא במקומו וראיתי הסידור ,תהלים ,ומחזור ואומרים תהלים .השעה הייתה .18:50
לאחר מכן כ"ק אד"ש הורה לנגן אבינו מלכנו וניגנו כמה פעמים יחד ולאחר מכן
התחיל החזן תהלים לפני כל נדרי .סיימו ההכנות לתפילת כל נדרי וכ"ק אד"ש ניגש
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סמוך למקומו של הרש"ג וקיבל ס"ת קטן ונשאר עומד .החזן קיבל ס"ת והתחילו ה'
מלך וכו' ותפילת כל נדרי עד ברכת שהחיינו .החזירו את הספרי תורה וכ"ק אד"ש
חזר למקום קודשו בתפילתו והתחילו מזמור לדוד כו' וכ"ק אד"ש עומד ונשען עד
לכה דודי (יוה"כ יצא בשבת) וכרגיל עד 'ברכו' ו'מעריב ערבים' כ"ק אד"ש יושב
ומתפלל כדרכו בקודש.
לאחר התפילה נתבקשתי ע"י הרב שולם דובער שיחי' ליפסקר ללכת עם עוד שני
תמימים אחרי כ"ק אד"ש בעת לכתו לביתו .ושמחתי בזה ולקחתי את המעיל כי היה
מאוד קר ומחכה עד שכ"ק אד"ש יכנס לחדר קודשו .נעשה שקט וכ"ק אד"ש לקח
בידיו את הספרים ומביט לאלו העומדים ונכנס לחדר קודשו ועומדים שלושתנו
וממתינים .אחרי זמן מועט יצא כ"ק אד"ש ואנחנו הולכים אחרי כ"ק אד"ש עד שפנה
שמאלה וממשיך עוד ישר וחצה את הכביש הראשון (יוניון סטריט) וממשיך עוד
ואח"כ רצה לחצות את רחוב ברוקלין אבל באו רכבים וכ"ק אד"ש המתין עד שעברו
כל הרכבים וממשיך ברחוב של הבית (פרזידנט) ואנו הולכים אחרי כ"ק אד"ש.
פתאום עבר רכב של משטרה ולקח פנס ומאיר על הבית וכ"ק אד"ש ראה את זה
ועצר מעט והמשיך וכ"ק אד"ש חצה את הכביש לאט לביתו והגיע לדלת הראשונה
ופתח את השנייה עם מפתח ונכנס .המשטרה עוד נמצאת ואנו ניגשנו עד הבית
ורוצים לראות או לשמוע שנסגר הדלת ומחכים .והפרוזדור הקטן לפני הכניסה היה
מואר .עברנו את הכביש אבל נשארנו שם עומדים ומדברים מהנעשה והנה הרבנית
יצאה ותיכף ניגשה ושאלה אותי מה המשטרה עשתה עניתי שהאירה עם הפנס על
הבית ואמרה 'זה הכל?' (באידיש) ואמרה 'א גוט יאר' ,סגרה את הדלתות ועלתה.
המשכנו ל 770ומדברים עוד על זה .וב"ה זו הפעם השלישית שזכיתי ללוות את כ"ק
אד"ש ובפרט ביום כיפור .דיברנו שוודאי ראו שאנו עומדים שם אז הרבנית יצאה
לומר לנו שהכול טוב .באנו ל 770ולאחר מכן לחדרי והשעה הייתה " 24:00וברחמים
אקיץ" "לישועתך קיוויתי כל היום".

מוצאי שבת ויום כיפור י' תשרי תשכ"ז
נכתוב מקצת מהדברים מפאת האריכות ,ובעז"ה ייצאו לאור כל חלקי היומן.
מוצאי יום כיפור כ"ק אד"ש יצא לאחר מעריב וכל החסידים מנגנים 'הושיעה את
עמך' ויצא מתוך ניגון זה ועד שנכנס לחדר קודשו .ובירכתי ברכת הלבנה ועליתי
למעלה ורחצתי את ידי ותיכף אמרה לי הרבנית לטעום משהו (התפילה הסתיימה
ב )20:00וטעמתי עוגה וקפה ואמרה לי לקחת עוד וסיימתי .ובאים אנשים לרבנית
הזקנה וטועמים משהו והיא יושבת ומספרת ומברכת כדרכה תמיד .ירדתי למטה
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והנה כ"ק אד"ש בא להיכנס לחדר קודשו ור' שלום גנזבורג שיחי' הלך לקרוא
לרבנית ובאה עם הרכב ונכנסה לחדר קודשו .למעלה כרגיל השולחן ערוך לארוחת
ערב של מוצאי כיפור כי כ"ק אד"ש יהיה היום למעלה בסעודה ויש כמה מוזמנים.
ומחכים ,והרבנית עלתה ואמרה לי 'שנה טובה' ושאלה אם הרבנית אמה שם ואמרתי
כן ונכנסה לחדר שלה ומחכים עוד והשעה אחרי ( 21:00היות וכ"ק אד"ש חלבי לכן
מחכים שעה לסעודה בשרית) ושאלה אותי איפה שלום שיחי' .ועד לשעה 22:00
הלכו וקראו לכולם.
כ"ק אד"ש הגיע והסידור בידו ולא חגור עם הגרטל והניחו חלה אחת לכולם ובכניסת
כ"ק אד"ש אומר 'א גוט יאר' ומביט על כולם והלך והניח את הספר ונטל את ידי
קודשו .ובצע חלה וטבל בדבש ויושב כדרכו בקודש .ומנה ראשונה הגישו לכ"ק
אד"ש ולאחר מכן לכולם ואכלו דגים .כ"ק אד"ש מזג יין ואומר 'לחיים' וניגשתי
לומר 'לחיים' ומביט על כ"ק אד"ש ואמר לי 'לחיים' .כ"ק אד"ש לקח גזוז בכוס קטנה
והגשתי לכ"ק אד"ש כוס גדולה .בזמן שהכינו והגישו את המרק כ"ק אד"ש והרש"ג
דיברו והסעודה כרגיל .ר' הנדל ניגן ניגון ,ולאחר מכן לקחנו את הצלחות של המרק
והגשנו בשר .ר' ריבקין סיפר מעשה לכ"ק אד"ש ,לאחר מכן הגשנו מרק פירות וכ"ק
אד"ש אמר שוב לחיים ומביט על כולם וכן על אלו שעומדים .הגישו מים אחרונים,
ברכת המזון וברכת הגפן וכ"ק אד"ש מחכה עד סיום ברכה אחרונה וכ"ק אד"ש קם
ומביט ואמר דבר מה ,יצא וירד ונכנס לחדר קודשו.
חטפו ממה שנשאר ,הורדנו את הכלים ונשארתי למעלה עד  24:15ובאה הרבנית
ושאלה אותי אם אכלתי טוב ואמרתי כן וכן הזמינה אותי לבוא גם מחר .ולפני
שהרבנית חיה מושקא הלכה באה לאמה ואמרה 'א גוט יאר' ויצאה .סיימתי לסדר
למעלה וירדתי למטה ויש מלווה
מלכה וכ"ק אד"ש לא נמצא
ב .770באתי לחדרי וכתבתי.
היום הפעם הראשונה שזכיתי
לאכול על שולחן כ"ק אד"ש
במוצאי כיפור.

יום ראשון יא' תשרי תשכ"ז
הסוכה בבית כ"ק אד"ש שבנינו
במרפסת למעלה .פרזידנט תשכ"ו
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באתי ל 770והתפילה כרגיל.
הסתיימה התפילה ועליתי
לרבנית ועזרתי עד השעה .12:15
לאחר מכן הלכתי לביתו של כ"ק
אד"ש להקים את הסוכה וכ"ק

אד"ש נמצא ב .770באתי עד הבית ולא צלצלתי והרבנית באה ,פתחה לי את הדלת
ואמרה לי שלום ושאלה אותי על שלום שיחי' ואמרתי שגם אני מחפש אותו אבל
אוכל בינתיים להתחיל דבר מה עד שיבוא.
נכנסתי לבית דרך המטבח כמו בשנה
שעברה .והרבנית עלתה למעלה ועליתי
עד לקומה ג' ופתחתי את הדלת וכבר
יודע היכן הסוכה והתחלתי להוציא את
קרשי הסוכה והשעה קצת לפני .13:00
לאט לאט התחלתי להרכיב הקורות
תחתונות ואז הגיע שלום גנזבורג שיחי'
והביא סודה ושתיתי וזו פעם ראשונה
שאני שותה בבית קודשו .סיימנו לבנות
את הסוכה וחזרתי ל.770

יום שני יב' תשרי תשכ"ז
הסדר ב 770כרגיל וכן התפילה .בשעה
 08:00עליתי למעלה לכסות את הסוכה
של הרבנית הזקנה ונשארתי עד .9:30
ירדתי למטה וכ"ק אד"ש עדיין לא הגיע
הסוכה בבית כ"ק אד"ש שבנינו
(אתמול הייתה יחידות עד השעה )04:30
במרפסת למעלה .פרזידנט תשכ"ו
היום אני צריך להביא חבל מביתו של
כ"ק אד"ש וחיכיתי עד שכ"ק אד"ש יבוא ל .770בשעה  12:30כ"ק אד"ש הגיע
וביד קודשו איזה ניירות .ובא רב אחד שביקר ברוסיה ופגש את כ"ק אד"ש בכניסה
ל 770ושוחח עם כ"ק אד"ש בכניסה במשך זמן רב וכל מי שהיה בחוץ נשאר עומד
על מקומו ומביט על כ"ק אד"ש .נכנסו ל 770וכ"ק אד"ש נכנס לחדר קודשו.
הגעתי לביתו של כ"ק אד"ש והעוזרת פתחה את הדלת .אמרתי לה שאני צריך את
הקומה השלישית וצלצלה לרבנית ואמרה לי לחכות רגע ולאחר מכן עליתי ולקחתי
מה שצריך .את הרבנית לא ראיתי .חזרתי ל 770והיום עשיתי את הסכך אצל הרש"ג
עד שעה  .15:00הגעתי למנחה והכנתי את המקום ומחכים .כ"ק אד"ש נכנס בשעה
 15:15אומר אשרי וחוגר את הגרטל וקדיש ועמידה .כ"ק אד"ש סיים' ,קדושה' ,וכ"ק
אד"ש חזר ועמד מעט עד שהרב חודוקוב סיים .לאחר מכן ישב והניח את יד קודשו
כדרכו בקודש ומביט תוך הסידור.
הערב יש יחידות לאורחים שבאו מארה"ק ומאנגליה .נכנסו כל האורחים פנימה
וביניהם אחד שהולך על קביים .לפני שיצא כ"ק אד"ש צלצל בפעמון לקרוא לר'
בנימין קליין .ר' בנימין פתח את דלת קודשו ועזר לו לצאת.
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ברכת המזון
ע"פ נוסח האר"י ז"ל

מכתב שקיבל ר' עמרם שיחי' מלכא לכבוד הולדת בנו
אברהם שמואל שיחי' אב חתן הבר-מצווה
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בשבת וחג (וימים שאין אומרים בהם "תחנון") מתחילים כאן:

בימים שאומרים בהם "תחנון" מתחילים כאן:

ַעל נַ ֲהרוֹ ת ָ ּב ֶבל ׁ ָשם ָי ׁ ַש ְבנ ּו ַ ּגם ָ ּב ִכינוּּ ְ ,בזָ ְכ ֵרנ ּו ֶאת ִצ ּיוֹ ןַ :על
ֲע ָר ִבים ְ ּבתוֹ ָכ ּהָּ ,ת ִלינ ּו ִ ּכ ּנרוֹ ֵתינוּּ ִ :כי ׁ ָשם ׁ ְש ֵאלוּנ ּו ׁשוֹ ֵבינ ּו
דִּ ְב ֵרי ׁ ִשיר ְותוֹ ָל ֵלינ ּו ִׂש ְמ ָחהִ ׁ ,שיר ּו ָלנ ּו ִמ ּ ׁ ִשיר ִצ ּיוֹ ןֵ :א ְ
יך נָ ׁ ִשיר
ֶאת ׁ ִשיר ְי ָיַ ,על ַא ְד ַמת נֵ ָכרִ :אם ֶא ׁ ְש ָ ּכ ֵח ְך ְירו ׁ ָּש ָלִםִּ ,ת ׁ ְש ַ ּכח
ְי ִמינִ יִּ :ת ְד ַ ּבק ְל ׁשוֹ נִ י ְל ִח ִ ּכי ִאם לֹא ֶאזְ ְ ּכ ֵר ִכיִ ,אם לֹא ַא ֲע ֶלה ֶאת
ׁ
ראש ִׂש ְמ ָח ִתי :זְ כר ְי ָי ִל ְבנֵ י ֱאדוֹ ם ֵאת יוֹ ם ְירו ׁ ָּש ָלִם,
ְירו ׁ ָּש ַלִם ַעל
אמ ִרים ָער ּו ָער ּו ַעד ַה ְיסוֹ ד ָ ּב ּהּ ַ :בת ָ ּב ֶבל ַה ּ ׁ ְשדו ָּדהַ ,א ׁ ְש ֵרי
ָה ְ
ְ
ְ
אחז ְונִ ּ ֵפץ ֶאת
ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֶ ּלם ָלך ֶאת ְ ּגמו ֵּלך ׁ ֶשגָ ַמ ְל ְּת ָלנוַּ :א ׁ ְש ֵרי ׁ ֶש ּי ֵ
על ַל ִי ְך ֶאל ַה ָּס ַלע:
ָ
יב ְר ֵכנוָּ .י ֵאר ּ ָפנָ יו
ַל ְמנַ ֵ ּצ ַח ִ ּבנְ גִ ינת ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשירֱ :אל ִֹהים ְי ָח ֵ ּננ ּו ִו ָ
ָ
ִא ָּתנ ּו ֶס ָלהָ :ל ַד ַעת ָ ּב ָא ֶרץ דַּ ְר ֶ ּכ ָךּ ְ .ב ָכל־גּ וֹ ִים ְי ׁשו ָּע ֶתך:
יר ְ ּננ ּו ְל ֻא ִּמים
יוֹ דו ָּך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים .יוֹ דו ָּך ַע ִּמים ֻ ּכ ָ ּלםִ :י ְׂש ְמח ּו ִו ַ
י־ת ׁ ְש ּפט ַע ִּמים ִמ ׁ
ישר .ו ְּל ֻא ִּמים ָ ּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶס ָלה :יוֹ דו ָּך
ִ ּכ ִ
ָ
ַע ִּמים ֱאל ִֹהים .יוֹ דוּך ַע ִּמים ֻ ּכ ָ ּלםֶ :א ֶרץ נָ ְתנָ ה ְיבו ָּל ּהְ .י ָב ְר ֵכנ ּו
י־א ֶרץ:
ל־א ְפ ֵס ָ
ירא ּו אוֹ תוֹ ָ ּכ ַ
ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוְּ :י ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהיםְ .ו ִי ְ
ממשיכים "אברכה את־ה'"

יבת ִצ ּיוֹ ן ָה ִיינ ּו ְ ּכח ְֹל ִמיםָ :אז
ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְ ּב ׁשוּב ְי ָי ֶאת ׁ ִש ַ
ֹאמר ּו ַבגּ וֹ ִים
ִי ָּמ ֵלא ְׂשחוֹ ק ּ ִפינ ּו ו ְּל ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָ ּנה ָאז י ְ
שוֹ ת ִעם ֵא ֶ ּלהִ :הגְ דִּ יל ְי ָי ַל ֲע ׂ
ִהגְ דִּ יל ְי ָי ַל ֲע ׂ
שוֹ ת ִע ָּמנ ּו ָה ִיינ ּו
יתנ ּו ַ ּכ ֲא ִפ ִ
יקים ַ ּב ֶ ּנגֶ בַ :ה ּז ְֹר ִעים
ְׂש ֵמ ִחים ׁשו ָּבה ְי ָי ֶאת ׁ ְש ִב ֵ
ְ
ְ
ְ
ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָ ּנה ִי ְקצֹרוָּ :הלוֹ ך ֵי ֵלך ו ָּבכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ׁ ֶשך ַה ָ ּז ַרע
בּ ֹא ָיבֹא ְ ּב ִר ָ ּנה נ ֵֹׂשא ַא ֻל ּמ ָֹתיו:
ִל ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר ְיסו ָּדתוֹ ְ ּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹד ׁש :א ֵֹהב ְי ָי
ׁ ַש ֲע ֵרי ִצ ּיוֹ ן ִמכּ ֹל ִמ ׁ ְש ְ ּכנוֹ ת ַי ֲעקֹב :נִ ְכ ָ ּבדוֹ ת ְמ ֻד ָ ּבר ָ ּב ְך
ִעיר ָה ֱאל ִֹהים ֶס ָלהַ :אזְ ִ ּכיר ַר ַהב ו ָּב ֶבל ְלי ְֹד ָעי ִה ֵ ּנה ְפ ֶל ׁ ֶשת
יש ְו ִא ׁ
ְוצוֹ ר ִעם כּ ו ּׁש זֶ ה ֻי ַ ּלד ׁ ָשם :ו ְּל ִצ ּיוֹ ן ֵי ָא ַמר ִא ׁ
יש ֻי ַ ּלד
ָ ּב ּה ְוהוּא ְיכוֹ נְ נֶ ָה ֶע ְליוֹ ןְ :י ָי ִי ְס ּפֹר ִ ּב ְכתוֹ ב ַע ִּמים זֶ ה ֻי ַ ּלד
ׁ ָשם ֶס ָלהְ :ו ׁ ָש ִרים ְ ּכח ְֹל ִלים ָ ּכל ַמ ְע ָינַ י ָ ּב ְך:

•
ל־עתָּ .ת ִמיד ְּת ִה ָ ּלתוֹ ְ ּב ִפי :סוֹ ף דָּ ָבר ַהכּ ל
ת־י ָי ְ ּב ָכ ֵ
ֲא ָב ְר ָכה ֶא ְ
ת־ה ֱאל ִֹהים ְי ָרא ְו ֶאתִ -מ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹ רּ ִ ,כי־זֶ ה
נִ ׁ ְש ָמעֶ .א ָ
ְ
ל־ה ָא ָדםְּ :ת ִה ַ ּלת ְי ָי ְי ַד ֶ ּבר ּ ִפיִ .ו ָ
ָ ּכ ָ
יב ֵרך ָ ּכ ָ ּ
ל־ב ָׂשר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ :ו ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ָי ּה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד־עוֹ ָלם ַה ְללו ָּי ּה:
ק־א ָדם ָר ׁ ָשע ֵמ ֱאל ִֹהים ְונַ ֲח ַלת ִא ְמרוֹ ֵמ ֵאל:
קודם מים אחרונים יאמר :זֶ ה ֵח ֶל ָ
אחר מים אחרונים יאמרַ :ו ְי ַד ֵ ּבר ֵא ַלי ,זֶ ה ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחן ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנֵ י ְי ָי:
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בימי חג החנוכה ובפורים ,מוסיפים תפילה זו:

אם מברכים בזימון ,המזמן אומר:

עלין ֶ ּבענְ ְט ׁ ִשין (או בשפה אחרת):
ַרבּ וֹ ַתי ִמיר ֶוו ִ
המסובים עוניםְ :י ִהי ׁ ֵשם ְי ָי ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם:
המזמןּ ִ :ב ְר ׁשוּת ָמ ָרנָ ן ְו ַר ָ ּבנָ ן ְו ַרבּ וֹ ַתי נְ ָב ֵרך
ֱאל ֵֹהינוּ ,בסעודת נישואיןֱ :אל ֵֹהינ ּו ׁ ֶש ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ִ ּב ְמעוֹ נוֹ )
ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלוֹ :
המסובים עוניםּ ָ :ברו ְ
ּך (בעשרהֱ :אל ֵֹהינוּ ,בסעודת נישואין:
(בעשרה:

ֱאל ֵֹהינ ּו ׁ ֶש ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ִ ּב ְמעוֹ נוֹ ) ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלוֹ ו ְּבטוּבוֹ
ָח ִיינוּ:

כל המסובים אומרים את ברכת המזון:

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּזן ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻ ּכ ּלוֹ ְ ּבטוּבוֹ
ְ ּב ֵחן ְ ּב ֶח ֶסד ו ְּב ַר ֲח ִמים הוּא נוֹ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָ ּב ָׂשר ִ ּכי ְלעוֹ ָלם
ַח ְסדּ וֹ  :ו ְּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ִע ָּמנ ּו ָּת ִמיד לֹא ָח ֵסר ָלנ ּו ְו ַאל ֶי ְח ַסר ָלנ ּו
ָמזוֹ ן ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדּ ַ :ב ֲעבוּר ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ִ ּכי הוּא ֵאל זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס
ַלכּ ל ו ֵּמ ִטיב ַלכּ ל ו ֵּמ ִכין ָמזוֹ ן ְל ָכל ְ ּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ָ ּכ ָאמוּר
ל־חי ָרצוֹ ןּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה ְי ָיַ .ה ָ ּזן
יע ְל ָכ ַ
ת־י ֶד ָך ו ַּמ ְׂש ִ ּב ַ
ּפוֹ ֵת ַח ֶא ָ
ֶאת ַהכּ ל:
נוֹ ֶדה ְ ּל ָך ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ׁ ֶש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה טוֹ ָבה
אתנ ּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים
ו ְּר ָח ָבהְ ,ו ַעל ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
ָ
יתך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִ ּב ְב ָׂש ֵרנ ּו ְו ַעל
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדיםְ ,ו ַעל ְ ּב ִר ְ
ו ְּפ ִד ָ
ָ
ָ
ּתוֹ ָר ְתך ׁ ֶש ִ ּל ַּמ ְד ָּתנוְּ ,ו ַעל ֻח ֶּקיך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנוְּ ,ו ַעל ַח ִ ּיים ֵחן ָו ֶח ֶסד
ילת ָמזוֹ ן ׁ ָש ַא ָּתה זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמיד,
ׁ ֶשחוֹ נַ נְ ָּתנוְּ ,ו ַעל ֲא ִכ ַ
ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה:
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ְו ַעל ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן ְו ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ְו ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת ְו ַעל ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת
ׁ ֶש ָע ִ ׂ
ית ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ִ ּבזְ ּ ַמן ַהזֶ ּ ה.
ש ָ
לחנוכה:

לפורים:

ימי ַמ ִּת ְת ָיהו ֶבן יוֹ ָחנָ ן ּכֹ ֵהן
ִ ּב ֵ
ו ָּבנָ יו,
ַח ׁ ְשמוֹ נָ ִאי
ָ ּגדוֹ ל
ָי ָון
ַמ ְלכוּת
ְ ּכ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה
ָה ְר ׁ ָש ָעה ַעל ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ּתוֹ ָר ֶת ָך
יחם
ְל ַה ׁ ְש ִ ּכ ָ
ְו ַעד זָ ֵקן ַטף ְונָ ׁ ִשים ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד,
ָ
ירם ֵמ ֻח ֵּקי ְרצוֹ נֶ ך,
ו ְּל ַה ֲע ִב ָ
שר ְלח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
שר
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
ָה ַר ִ ּבים
יך
ְו ַא ָּתה
הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ,ו ׁ ְּש ָל ָלם ָלבוֹ ז.
ָ
ָע ַמ ְד ָּת ָל ֶהם ְ ּב ֵעת ָצ ָר ָתם,
ְו ַא ָּתהּ ְ ,ב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִ ּביםֵ ,ה ַפ ְר ָּת
יבםּ ַ ,דנְ ָּת ֶאת
ַר ְב ָּת ֶאת ִר ָ
ֶאת ֲע ָצתוֹ ְ ,ו ִק ְל ַק ְל ָּת ֶאת ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ,
ִ ּדינָ ם ,נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתם,
ַו ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת לוֹ גְ מוּלוֹ ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ְ .ו ָתל ּו
ָמ ַס ְר ָּת גִ בּ וֹ ִרים ְ ּב ַיד ַח ָ ּל ׁ ִשים,
אוֹ תוֹ ְו ֶאת ָ ּבנָ יו ַעל ָה ֵעץ:
ְו ַר ִ ּבים ְ ּב ַיד ְמ ַע ּ ִטים ,ו ְּט ֵמ ִאים
יקיםְ ,וזֵ ִדים ְ ּב ַיד עוֹ ְס ֵקי תוֹ ָר ֶת ָך .ו ְּלךָ
ְ ּב ַיד ְטהוֹ ִרים ,ו ְּר ׁ ָש ִעים ְ ּב ַיד ַצ ִ ּד ִ
ָ
ָ
ש ָר ֵאל ָע ִ ׂ
ית ׁ ֵשם ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש ְ ּבעוֹ ָל ֶמך ,ו ְּל ַע ְּמך ִי ְ ׂ
ָע ִ ׂ
ית ְּת ׁשו ָּעה
ש ָ
ש ָ
גְ דוֹ ָלה ו ֻּפ ְר ָקן ְ ּכ ַה ּיוֹ ם ַהזֶ ּ הְ .ו ַא ַחר ָ ּכ ְך ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ
ית ָך ,ו ִּפ ּנ ּו ֶאת
יך ִל ְד ִביר ֵ ּב ֶ
ת־מ ְק ָ ּד ׁ ֶש ָךְ ,ו ִה ְד ִליק ּו נֵ רוֹ ת ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָךְ ,ו ָק ְבע ּו
יכ ֶל ָךְ ,ו ִט ֲהר ּו ֶא ִ
ֵה ָ
ָ
ׁ ְשמוֹ נַ ת ְי ֵמי ֲחנֻ ָ ּכה ֵא ּל ּו ְלהוֹ דוֹ ת ו ְּל ַה ֵ ּלל ְל ׁ ִש ְמך ַה ָ ּגדוֹ ל:
ימי ָמ ְר ְ ּד ַכי ְו ֶא ְס ֵּתר ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן
ִ ּב ֵ
יהם ָה ָמן
ירהּ ְ .כ ׁ ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ַה ִ ּב ָ
ָה ָר ׁ ָשעּ ִ .ב ֵּק ׁש ְל ַה ׁ ְש ִמיד ַל ֲהרוֹ ג
ו ְּל ַא ֵ ּבד ֶא ָ ּ
ל־ה ְ ּיהו ִּדיםִ ,מ ַ ּנ ַער
ת־כ ַ

ְו ַעל ַהכּ ל ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְך ו ְּמ ָב ְר ִכים אוֹ ָת ְךִ .י ְת ָ ּב ֵר ְך
ל־חי ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדּ ַ :כ ָ ּכתוּב ְו ָא ַכ ְל ָּת
ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ִפי ָ ּכ ַ
לה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְך:
ְו ָׂש ָב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת ְי ָי ֱא ֶ
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ְי ָי ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
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ַר ֵחם ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ְו ַעל ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִע ֶיר ָך ְו ַעל ִצ ּיוֹ ן
יח ָך ְו ַעל ַה ַ ּב ִית
ִמ ׁ ְש ַ ּכן ְ ּכבוֹ ֶד ָך ְו ַעל ַמ ְלכוּת ֵ ּבית דָּ ִוד ְמ ׁ ִש ֶ
ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ִ ָ
ש ְמך ָע ָליוֱ :אל ֵֹהינ ּו ָא ִבינ ּו ְר ֵענ ּו (בשבת
יחנ ּו ְו ַה ְר ַוח ָלנ ּו ְי ָי
ויו"ט :רוֹ ֵענ ּו) זוֹ נֵ נ ּו ּ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְו ַכ ְל ְ ּכ ֵלנ ּו ְו ַה ְר ִו ֵ
יכנ ּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ .לֹא
ֱאל ֵֹהינ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָ ּכל ָצרוֹ ֵתינוְּ :ונָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
ָ
ידי ַה ְל ָו ָא ָתם ִ ּכי ִאם ְל ָי ְדך ַה ְּמ ֵל ָאה
ידי ַמ ְּתנַ ת ָ ּב ָׂשר ָו ָדם ְולֹא ִל ֵ
ִל ֵ
ַה ּ ְפתו ָּחה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְו ָה ְר ָח ָבה ׁ ֶש ּלא נֵ בוֹ ׁש ְולֹא נִ ָ ּכ ֵלם ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
בשבת מוסיפים:

יצנ ּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ְ ּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
יעי ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת
יך ו ְּב ִמ ְצ ַות יוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ְר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
ָ
ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה ִ ּכי יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש הוּא ְל ָפנֶ יך ִל ׁ ְש ָ ּבת
יח ָלנ ּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו
בּ וֹ ְו ָלנו ַּח בּ וֹ ְ ּב ַא ֲה ָבה ְ ּכ ִמ ְצ ַות ְרצוֹ נֶ ָך .ו ִּב ְרצוֹ נְ ָך ָהנִ ַ
ׁ ֶש ּלֹא ְת ֵהא ָצ ָרה ְו ָיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ְ ּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנוְּ .ו ַה ְר ֵאנ ּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו
יר ָך ו ְּב ִבנְ ַין ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךּ ִ .כי ַא ָּתה הוּא ַ ּב ַעל
ְ ּבנֶ ָח ַמת ִצ ּיוֹ ן ִע ֶ
ַה ְּי ׁשוּעוֹ ת ו ַּב ַעל ַה ֶ ּנ ָחמוֹ ת:
בראש חודש ,יום טוב וחול המועד ,מוסיפים:

יע ְו ֵי ָר ֶאה ְו ֵי ָר ֶצהְ .ו ִי ּ ׁ ָש ַמע
ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ ,י ֲע ֶלה ְו ָיבֹאְ ,ו ַי ִ ּג ַ
ְו ִי ּ ָפ ֵקד ְו ִיזָ ּ ֵכר .זִ ְכרוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵ נ ּו ְוזִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוְּ ,וזִ ְכרוֹ ן
ל־ע ְּמ ָך
יח ֶ ּבן ָ ּד ִוד ַע ְב ֶד ָךְ ,וזִ ְכרוֹ ן ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךְ ,וזִ ְכרוֹ ן ָ ּכ ַ
ָמ ׁ ִש ַ
ָ
ֵ ּבית ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְל ָפנֶ יךִ ,ל ְפ ֵל ָטה ְלטוֹ ָבה ְל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים ו ְּל ַח ִ ּיים
טוֹ ִבים ו ְּל ׁ ָשלוֹ םּ ְ .ביוֹ ם:
בראש חודש :ר ׁ
ֹאש הח ֶֹדש ַהזֶ ה .בראש השנהַ :הזִ ּ ָ ּכרוֹ ן ַהזֶ ה .בפסחַ :חג ַה ַּמ ּצוֹ ת
ַהזֶ ה .בשבועותַ :חג ַה ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת ַהזֶ ה .בסוכותַ :חג ַה ֻּסכּ וֹ ת ַהזֶ ה .בשמיני
עצרתְ ׁ :ש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַה ַחג ַהזֶ ה.
ּ
ביום טובּ ְ :ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַהזֶ ה.
יענ ּו בוֹ ְל ַח ִ ּיים
זָ ְכ ֵרנ ּו ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו בּ וֹ ְלטוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,והוֹ ׁ ִש ֵ
טוֹ ִבים ,ו ִּב ְד ַבר ְי ׁשו ָּעה ְו ַר ֲח ִמים; חוּס ְו ָח ֵ ּננוְּ ,ו ַר ֵחם ָע ֵלינוּ,
יענ ּו ִ ּכי ֵא ֶל ָ
יך ֵעינֵ ינוּּ ִ ,כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַח ּנוּן ְו ַרחוּם ָא ָּתה.
ְוהוֹ ׁ ִש ֵ
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ּו ְבנֵ ה יְ ר ּו ָׁש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּוּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ּבוֹ נֵ ה
ְב ַר ֲח ָמיו יְ ר ּו ָׁש ָליִ םָ .א ֵמן:
ירנ ּו
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ָה ֵאלָ .א ִבינ ּו ַמ ְל ֵ ּכנוַּ .אדִּ ֵ
בּ וֹ ְר ֵאנ ּו גּ וֹ ֲא ֵלנ ּו יוֹ ְצ ֵרנוְּ .קדוֹ ׁ ֵשנ ּו ְקדוֹ ׁש ַי ֲעקב רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה
יטיב
ִי ְׂש ָר ֵאל ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹ ב ְו ַה ֵּמ ִטיב ַלכּ ל ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם .הוּא ֵה ִ
יטיב ָלנוּ .הוּא גְ ָמ ָלנ ּו הוּא גוֹ ְמ ֵלנ ּו
ָלנוּ .הוּא ֵמ ִטיב ָלנוּ .הוּא ֵי ִ
הוּא ִיגְ ְמ ֵלנ ּו ָל ַעדְ .ל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים .ו ְּל ֶר ַוח ַה ָ ּצ ָלה
ְו ַה ְצ ָל ָחהּ ְ .ב ָר ָכה ִו ׁ
ישו ָּעה .נֶ ָח ָמה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ַכ ְל ָ ּכ ָלה ְו ַר ֲח ִמים
ְו ַח ִ ּיים ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ָכל טוֹ ב ו ִּמ ָ ּכל טוּב ְלעוֹ ָלם ַאל ְי ַח ְּס ֵרנוָּ :ה ַר ֲח ָמן
הוּא ִי ְמל ְֹך ָע ֵלינ ּו ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא ִי ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים
ו ָּב ָא ֶרץָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא ִי ׁ ְש ַּת ַ ּבח ְלדוֹ ר דּ וֹ ִרים ְו ִי ְת ּ ָפ ֵאר ָ ּבנ ּו ָל ַעד
ו ְּלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְו ִי ְת ַהדַּ ר ָ ּבנ ּו ָל ַעד ו ְּלעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן
הוּא ְי ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְ ּב ָכבוֹ דָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא ִי ׁ ְשבּ וֹ ר עוֹ ל ָ ּגלוּת ֵמ ַעל
יכנ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת ְל ַא ְר ֵצנוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא ִי ׁ ְש ַלח
ארנ ּו ְוהוּא יוֹ ִל ֵ
ַצ ָּו ֵ
ְ ּב ָר ָכה ְמ ֻר ָ ּבה ְ ּב ַב ִית זֶ ה ְו ַעל ׁ ֻש ְל ָחן זֶ ה ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ָע ָליוָ :ה ַר ֲח ָמן
הוּא ִי ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ֶאת ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָ ּנ ִביא זָ כוּר ַל ּטוֹ ב ִו ַ
יב ּ ֶׂשר ָלנ ּו
ְ ּב ׂ
שוֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְי ׁשוּעוֹ ת ְונֶ ָחמוֹ ת( :מנהג חסידים להוסיףָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא
ְ
ְ
ְי ָב ֵרך ֶאת ַאדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבינוָּ ):ה ַר ֲח ָמן הוּא ְי ָב ֵרך ֶאת ָא ִבי
מוֹ ִרי ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית ַה ֶ ּזהְ ,ו ֶאת ִא ִּמי מוֹ ָר ִתי ַ ּב ֲע ַלת ַה ַ ּב ִית ַה ֶ ּזה,
יתם ְו ֶאת זַ ְר ָעם ְו ֶאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָל ֶהם .אוֹ ָתנ ּו ְו ֶאת ָ ּכל
אוֹ ָתם ְו ֶאת ֵ ּב ָ
ְ
ֲא ׁ ֶשר ָלנוּּ ְ :כמוֹ ׁ ֶש ֵ ּב ַרך ֶאת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקב ַ ּבכּ ֹל
ִמכּ ֹל כּ ֹל ֵ ּכן ְי ָב ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו (בני ברית) ֻ ּכ ָ ּלנ ּו ַי ַחד ִ ּב ְב ָר ָכה ׁ ְש ֵל ָמה.
ְונא ַֹמר ָא ֵמן:
ִמ ָּמרוֹ ם ְי ַל ְּמד ּו ָע ָליו ְו ָע ֵלינ ּו זְ כוּת ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ׁ ָשלוֹ ם
להי ִי ׁ ְש ֵענ ּו ְונִ ְמ ָצא ֵחן
ְונִ ּ ָׂשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ְי ָי ו ְּצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
להים ְו ָא ָדם:
ְו ֵׂש ֶכל טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵ י ֱא ִ
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ילנ ּו ְליוֹ ם ׁ ֶש ֻ ּכלוֹ ׁ ַש ָ ּבת ו ְּמנו ָּחה
בשבתַ :ה ָר ֲח ָמן הוּא ַינְ ִח ֵ
ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָל ִמים.
בראש חודשַ :ה ָר ֲח ָמן הוּא ְי ַח ֵ ּד ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ָהח ֶֹד ׁש ַהזֶ ּ ה
ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה.
ילנ ּו ְליוֹ ם ׁ ֶש ֻ ּכלוֹ טוֹ ב.
ביום טובַ :ה ָר ֲח ָמן הוּא ַינְ ִח ֵ
בסוכותַ :ה ָר ֲח ָמן הוּא ָי ִקים ָלנ ּו ֶאת ֻס ַ ּכת ָ ּד ִוד ַה ּנוֹ ֶפ ֶלת.
בראש השנהַ :ה ָר ֲח ָמן הוּא ְי ַח ֵ ּד ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת
ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה.

יח ו ְּל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבאַ :מגְ דִּ יל
ָה ַר ֲח ָמן הוּא ְיזַ ֵ ּכנ ּו ִלימוֹ ת ַה ָמ ׁ ִש ַ
(בשבת וחגִ :מגְ דּ ֹל) ְי ׁשוּעוֹ ת ַמ ְלכּ וֹ ְוע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ִל ְמ ׁ ִשיחוֹ
ְל ָד ִוד ו ְּלזַ ְרעוֹ ַעד עוֹ ָלם :ע ֶֹׂשה ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו הוּא ַי ֲע ֶׂשה
ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָ ּכל ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ירים ָר ׁש ּו
יר ָאיוּ ְ :כ ִפ ִ
יְ רא ּו ֶאת ְי ָי ְקדוֹ ׁ ָשיו ִ ּכי ֵאין ַמ ְחסוֹ ר ִל ֵ
ְו ָר ֵעב ּו ְודוֹ ְר ׁ ֵשי ְי ָי לֹא ַי ְח ְסר ּו ָכל טוֹ ב :הוֹ ד ּו ַל ְי ָי ִ ּכי טוֹ ב ִ ּכי
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ןּ ָ :ברו ְּך
ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ּ :פוֹ ֵת ַח ֶאת ָי ֶד ָך ו ַּמ ְׂש ִ ּב ַ
ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר ִי ְב ַטח ַ ּב ְי ָי ְו ָה ָיה ְי ָי ִמ ְב ַטחוֹ :

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
על היין:

על פירות משבעת המינים:

על מזונות:

ַעל ַה ֶ ּג ֶפן
ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן:

ַעל ָה ֵעץ
ְו ַעל ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ:

ַעל ַה ִמ ְח ָיה
ְו ַעל ַה ַ ּכ ְל ָ ּכ ָלה:

ְו ַעל ְּתנו ַּבת ַה ָּ ׂ
ית
ש ֶדה ְו ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָ ּדה טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה ׁ ֶש ָר ִצ ָ
ְו ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶל ֱאכֹל ִמ ּ ִפ ְר ָי ּה ְו ִל ְ ׂ
שבּ וֹ ַע ִמ ּטו ָּב ּהַ ,ר ֵחם
ָ
נָ א ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ִי ְ ׂ
ירך ְו ַעל ִצ ּיוֹ ן
ש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ְו ַעל ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִע ֶ
ָ
ָ
יכ ֶלך ,ו ְּבנֵ ה ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִעיר
ִמ ׁ ְש ַ ּכן ְ ּכבוֹ ֶד ָך ְו ַעל ִמזְ ְ ּב ֶחך ְו ַעל ֵה ָ
ַה ּקֹ ֶד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינ ּו ְו ַה ֲע ֵלנ ּו ְלתוֹ ָכ ּה ְו ַ ׂ
ש ְּמ ֵחנ ּו ָ ּב ּה וּנְ ָב ֶר ְכ ָך
ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה
יצנ ּו ְ ּביוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַהזֶ ּ ה :בראש חודשְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה
בשבת :ו ְּר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
ְ ּביוֹ ם ר ׁ
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶ ּ ה :בראש השנהְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַהזִ ּ ָ ּכרוֹ ן ַהזֶ ּ ה:
בפסחְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ַּמ ּצוֹ ת ַהזֶ ּ ה :בשבועותְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה
ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת ַהזֶ ּ ה :בסוכותְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַחג ַה ֻּסכּ וֹ ת ַהזֶ ּ ה:
בשמיני עצרתְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַה ַחג ַהזֶ ּ ה:

ִ ּכי ַא ָּתה ְי ָי טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב ַל ּכֹל ְונוֹ ֶדה ְל ָך ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל
על היין:

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ,בּ וֹ ֵרא נְ ָפ ׁשוֹ ת ַרבּ וֹ ת
את ְל ַה ֲחיוֹ ת ָ ּב ֶהם נֶ ֶפ ׁש ָ ּכל ָחי.
ְו ֶח ְסרוֹ נָ ן ַעל ָ ּכל ַמה ׁ ֶש ָ ּב ָר ָ
ָ ּברו ְּך ַחי ָהעוֹ ָל ִמים:
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ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפןּ ָ .ברו ְּך
ַא ָּתה ְי ָי ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן:

על פירות משבעת המינים:

על מזונות:

ַה ּ ֵפרוֹ תּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה ַה ִמ ְח ָיהּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה
ְי ָי ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל
ְי ָי ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל
ַה ִמ ְח ָיה:
ַה ּ ֵפרוֹ ת:
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