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 יום ב' ער"ה ה'תשל"ה
נסע  הרבי  למעלה. 6:35  בזאל  מנחה  התפללו  אח"כ  בשעה 6:15.  מהאהל  חזר  אד"ש 
הביתה. בשעה 8:05 חזר מהבית ברגל. הרבי ירד למטה והתפלל על הבימה. התחילו להגיד 
מלכנו',  'אבינו  הניגון  את  ושרו  היד,  עם  לעודד  אד"ש  החל  לאחמ"כ,  דקות   50 תהילים. 
כשהגיעו למילים 'אבינו מלכנו', עודד שוב בידו הק'. את כל הניגון שרו רק פעם א'. אחרי 

התפילה אמר לכולם "גוט יום טוב". ר"ז וילמובסקי התחיל לשיר והשתיקו אותו.

של   הבנין  על  והסתכל  קינגסטון  רח'  דרך  עבר  הרבי  הביתה,  בלכתו  מעריב  אחרי 
(ופרצת) הכנסת אורחים.

 יום ג' ראש השנה

הק'  ופניו  קשות,  קצת  היו  התקיעות  לתקוע.  והחל  בידו  השופר  את  "לקח 
האדימו, הכיפה נפלה כמה פעמים והרימה"

בשעה 10:00 הרבי נכנס, כשבידו האחת אחז את השופרות, ובשניה אחז סידור תורה 
הריב"ק  המזכירים  הלכו  הרבי  מאחורי  שבתי.  להר'  האריז"ל  סידור  וכן  ותהילים,  אור 
והריל"ג, כשבידיהם ארבע חבילות גדולות של פ"נים. באמצע התפילה הרבי הביט בסידור 
ירד  כשהרבי  התקיעות,  לקראת  לשיר.  ציווה  והאמונה  בהאדרת  האריז"ל.  ובסי'  אדה"ז 
עם השופרות והסידורים, מיד נתמלאה בימת התפילה בבחורים, הרבי הסתובב לראות 
האם המזכירים גם ירדו, היות והי' מאוד קשה לעבור. אח"כ הרבי עלה לבימה למפטיר. 

בעת אמירת המפטיר בכה אד"ש כו"כ פעמים.

ע"י  הניח  השופרות  ואת  הבמה,  על  הפדיונות  את  אד"ש  הניח  התקיעות,  לקראת 
הסידורים. הרבי התכסה עם הטלית והטילה על הפדיונות, ושמעו בכיות. לאחר זמן מה, 
שוב  אח"כ  וכו'.  למנצח  באמירת  והחל  ידו,  על  עומד  הס"ת  האם  לראות  הרבי  הסתובב 
התקיעות  לתקוע.  והחל  בידו  השופר  את  לקח  התרומם,  ומיד  לדקה,  בטליתו  התכסה 
והלך  ירד  אח"כ  והרימה,  פעמים  כמה  נפלה  הכיפה  האדימו,  הק'  ופניו  קשות,  קצת  היו 
לבימתו. היו דחיפות חזקות ע"י הבימה, היות וכולם רצו לראות היאך הרבי עושה כורעים. 
אני ראיתי שהרבי נופל על המצח לשני' וקם ואומר משהו, ואח"כ קם לגמרי. כן הבחנתי 

שהרבי מסתכל על החזן כל משך הזמן שעושה כורעים.

לברכת כהנים ירד הרבי למטה, לשם כך הניחו שם את הסטנדר הקטן (כיון שהכהנים 
עומדים גם על בימתו הק'). הרבי סימן בידו לא' הכהנים שיחלוץ את נעליו. אח"כ הסתכל 
הסתובב  הרבי  בר"ה  מוסף  לפני  אגב,  התפילה.  סיום  עד  למטה  עמד  הרבי  כולם.  על 

והסתכל במבט חזק על כאו"א. 
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את  לקח  אח"כ  כח".  "יישר  מהכהנים  לכאו"א  הרבי  אמר  למטה,  ירדו  כשהכהנים 
בשעה  הסתיימה  התפילה  טוב".  יום  הקהל "גוט  לכל  ואמר  בידיו,  והשופרות  הסידורים 
3:50. מנחה הרבי התפלל למטה, ואח"כ יצא לתשליך. היו דחיפות גדולות ולכך לא יכלו 

לראות מאומה.

 יום ב'

בנוגע  שיחה  לומר  החל  פתוח  הסידור  ובעוד  אד"ש,  נעמד  המזון,  ברכת  אחר 
להדלקת נרות, ואמר שיתן עבור זה 2 מטבעות. השיחה נאמרה בעצימת עיניים.

במעריב הרבי נכנס רק עם הסידור. והורה בידו הק' שישירו אבינו מלכנו. לאחר הניגון 
עם  שוב  נכנס  בבוקר  דרבנן.  קדיש  וכן  קדיש,  הרבי  אמר  עלינו  אחרי  מעריב.  התפללו 
הסידורים והשופרות והפדיונות, והונחו על ידו. קודם התפילה הורה שישירו אבינו מלכנו, 
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קדיש  אמר  שמביא.  בסידורים  מסתכל  התפילות  בעת  דרבנן.  קדיש  אמר   לאחמ"כ 
הכל (לא  ושמעתי  המפטיר  את  קרא  לתורה.  לעליה  לרבי  קראו  אח"כ  הקריאה.  שאחרי 

היו בכיות בעת אמירת ההפטורה).

אחר קריאת התורה מסדר את המטפחות. כפי העומד בזכרוני, הרי שהא' אדומה, הב' 
הלבנה  תחתי'  מלמעלה,  האדומה  את  הניח  שאד"ש  זכורני  פסים.  עם  לבנה  והג'  לבנה, 
עם הפסים הכחולים, ותחתי' הלבנה. וכן היו ג' שופרות, הא' שחור, הב' לבן, והג' גם הוא 
לבן אך יותר קטן. וסידרם לפי הסדר הנ"ל (שחור, לבן, והלבן הקטן). את התקיעות תקע 
הבימה.  על  השתטח  ושוב  וכו'.  למנצח  להגיד  התחיל  בכיות.  שמעתי  לא  הג'.  הלבן  עם 
על  חדשה  לבנה  מטפחת  לבש  אח"כ  קשה.  קצת  היה  בסוף  ורק  כרגיל,  היו  התקיעות 
הצווארון (מכיון שאמר שהחיינו). הכיפה נפלה גם היום והרימה. הרבי הלך עם הטלית על 
הצוואר מאחר שסידר את המטפחת. אחרי התקיעות הרבי מסתכל חזק על המטפחות, 

תוקע ביד אחת ועל יד שמאל.

(דמעומד)  והתקיעות  קדיש.  שם  אמר  הבימה.  ע"י  ונעמד  כאמש,  ירד  כהנים  לברכת 
הלך  הרבי  התפילה  לאחר  הקהל.  עם  ביחד  שר  תאמצנו'  'היום  של  בניגון  שם.  שומע 

הביתה.

מנחה התפללו בזאל למעלה. לפני מנחה התחילו לשיר אבינו מלכנו, ושרו ג' פעמים. 
קדיש  אמר  הרבי  א'.  פעם  רק  מנגנים  עצמם  התפילות  בעת  התפילות.  כל  לפני  הוא  וכן 

וכו', נכנס ויצא כמו בשבת שאין פארבריינגען, בחזרת הש"ץ לא התיישב.

שיכריז  טלישעווסקי  לר"מ  ואמר  הק',  ידיו  נטל  להתוועדות  אד"ש  ירד   6:50 בשעה 
שייטלו ידיים וכו'.

מהחלה,  בצע  ידיים  נטל  שהרבי  אחרי  הבימה.  על  ויישב  שיעלה  גורארי'  לרש"ז  הורה 
ונתן חתיכה לרשז"ג. הורה לשיר אבינו מלכנו. אח"כ אמר שיחה בנוגע לכך שההתוועדות 
יותר  שישירו  לאות  השירה  זמן  בכל  הק'  בראשו  הורה  דר"ה.  המנחה  בעלות  מתקיימת 
חזק. הורה לנגן ניגון ההכנה למאמר, ואמר מאמר ד"ה תקעו בחודש. לפני המאמר החלו 
לטפס על הספסלים, והרבי הסתכל בתוקף על כולם. אמר שיחה בנוגע להדלקת נרות. 
בבות,  מארבע  לנגן  להתחיל  רצה  כהן  ר"י  הרביים.  של  הניגונים  את  לשיר  החלו  אח"כ 
והרבי אמר שיתחילו מהניגון של הבעש"ט (ג' תנועות). אח"כ שרו אלי אתה, ניגון אדמו"ר 
אח"כ  הבינוני.  ניגון  הכנה,  ניגון  מהרשנ"ע,  ניגון  הצ"צ,  ניגון   – ה'  ימין  ואח"כ  האמצעי, 

התחיל לנגן בעצמו הניגון צמאה לך נפשי . . כן בקודש כו'.

אח"כ דיבר שיחה בנוגע לשלוחים וכו', והורה שיאמרו לחיים בתוך חמש דקות, ובאם 
הרבי  ליפסקר.  יעקב  לר'  וכן  חלה,  ליברמן  לר"ה  נתן  דקות.  ארבע  בתוך  שיהיה  אפשרי 
עודד את ר' הענדל ליברמן בידו הק' שיעשה יותר חזק עם היד. אח"כ הורה שישירו ניגון 
ד' בבות פ"א. אח"כ ניגנו נייעט נייעט וכו'. (אמר לר"מ טלישעווסקי שיכריז שיהי' סדר. 
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מלפני  הצדדים,  משני  היתה  הכוונה  חייך.  והרבי  הצדדים,  משני  סדר  שיהיה  הכריז  הנ"ל 
הרבי ומאחורי הרבי). 

המזון,  ברכת  אחר  חב"ד.  נשי  עבור  ויינברג  לר"י?  החלה  את  נתן  הרבי  ברהמ"ז  לפני 
שיתן  ואמר  נרות,  להדלקת  בנוגע  שיחה  לומר  החל  פתוח  הסידור  ובעוד  אד"ש,  נעמד 

עבור זה 2 מטבעות. השיחה נאמרה בעצימת עיניים.

אח"כ זימן אד"ש על הכוס וכו'. היין נשאר בכוסו משך זמן מעריב. לאחר ערבית הרבי 
לי'  רק  ברכה  של  הכוס  את  לחלק  שאפשר  אמר  אד"ש  גדול.  בלאגן  והיה  הבדלה,  עשה 
עשה  הרבי  באמצע  השירה.  לחיזוק  הק'  בידו  עודד  הרבי  החלוקה,  זמן  כל  משך  אנשים. 

לילד שלום. לבן של חיים-ברוך הרבי שאל למה יש לו פצע באף, וממה זה הגיע.

וכן א' לקח כוס של ברכה והרבי נתן לו לשתות וכו'. אחרי הכוס של ברכה אמר ברכה 
בג"ע  לחדרו.  ליקח  בכדי  מהיין  הנשאר  את  לקח  אח"כ  ופרצת.  לנגן  והתחיל  אחרונה 
וכן  היד  עם  עודד  הביתה  כשהלך  להם.  נתן  ואד"ש  קיבלו,  שלא  אנשים  ב'  היו  התחתון 

כשישבו במכונית עודד עם היד.

 יום ה' ג' תשרי צום גדליה
את  והניח  הדלת  את  ריל"ג  פתח  סליחות  באמצע  לסליחות.  נכנס  הרבי  בשעה 10:00 

הסידור על הסטנדר, ואמר אבינו מלכנו. אח"כ בקריאה הסתכל בסידור, ואמר תהילים. 

לתורה  עלה  השולחן.  על  שהיתה  בקופסא  צדקה  ונתן  נכנס  הרבי  מנחה.  בשעה 2:30 
סימן  והרבי  מהס"ת,  פעמון  נפל  הבימה,  על  למקומו  בחזרה  כשהלך  וכו'.  מפטיר  וקרא 
עם היד שיכניסו את הפעמון לארון הקודש. אח"כ הורה (עם היד) שישירו אבינו מלכנו. 
נכנס  בשעה 7:30  לקופסא.  שיכניס  סענט  של 10  מטבע  משולבין  של  לילד  נתן  כשיצא 

למעריב. אחרי מעריב, בשעה 7:50 הרבי נסע הביתה.

 יום ו'  ד' תשרי ערש"ק
הבאתי את התה מהבית של הרבי. בשעה 6:40 הרבי נסע הביתה, ואח"כ חזר. הרבי הלך 
הביתה בשעה 11:20, כשעתיים וחצי אחרי התפילה, רבים המתינו במשך הזמן עד שילך 
אפוא  ושאלה  יצאה  והרבנית  הרבי,  של  הבית  ע"י  היו  שבחורים  (שמעתי  הביתה.  הרבי 

הרבי, וכן הבחורים שליוו את הרבי ראו את הרבנית ברח' פרזידנט).

 שבת קודש שבת שובה
הרבי נכנס עם טלית חדשה. שרו בהוא אלקינו. לקריאת התורה הוציאו את הס"ת של משיח.
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בשעה 1:30 התחילה ההתוועדות. דיבר בנוגע לש"ת, ולהדלקת נרות. אחרי ההתוועדות 
לשיר  התחילו  מנחה  אחרי  עליה.  קיבל  הרבי  במנחה  אחרונה.  ברכה  וברך  היד  עם  עודד 

הושיעה את עמך.

של  התפילה  את  ולשמוע  לראות  בכדי  פרמידות,  ועשו  מקומות  תפסו  כולם  למעריב 
זמן  משך  כל  המבדיל  על  והסתכל  הסתובב  הרבי  הבימה  על  למעלה  עשו  הבדלה  הרבי, 
ההבדלה. אח"כ פנה לכולם ואמר "א גוט וואך". אחרי התפילה לפני שהרבי נסע הביתה 

התחיל הר"ז וילמובסקי לשיר והרבי עודד עם היד.

 יום א' ו' תשרי

ו' תשרי – תפילה עם הרבי

בשעה 9:10 הרבי הגיע מהבית. 9:30 ירד לתפילה. תוך אמירת איזהו מקומן כרך רצועת 
התפילין על כף היד והאצבעות וכו'. במשך התפילה מסיים בקול סוף כל קטע.

מהנהגותיו בתפילה:

מנשק התש"י ואח"כ התש"ר, והעיניים, רק עם האצבעות השני' והרביעית.

מנשק התפילין גם ב'ונזכה ונחיה ונראה וכו''.

במהלך התפילה הרבי ממשמש הרבה בתפילין.

את  פתח  וחודוקוב  ברית.  שיש  ואמר  לרבי  חדקוב  הרחמ"א  ניגש  הש"ץ  חזרת  אחרי 
הארון הקודש לאבינו מלכנו. ואד"ש אמר קדיש.

אחרי התפילה אמר תהילים, קדיש, ואח"כ משניות וכו'.

בשעה 12:45 הרבי נסע למקוה. בצאתו אף אחד לא שם לב שהרבי עובר. ר"ז וילמובסקי 
עמד בחוץ והסתכל, וכשהרבי עבר אמר לו שיגיד סליחות או שירקוד וכו'.

בשעה 1:40 הרבי נסע לאוהל. ובשעה 6:30 הרבי חזר מהאוהל. מנחה התפללו בשעה 
7:00. באבינו מלכנו שרו. הודיעו לפני מעריב שהרבי יטול ידיים ויהיה כוס של ברכה, הרבי 
נכנס נטל ידיים. יצויין, שגם כשנטל על יד ימין, אחז הספל עם מגבת. אח"כ הרבי טבל 

הלחם ג' פעמים במלח וכו'.

שיחה הא' הייתה בנוגע לסיום על ר"ה, והרבי בכה באמצע כשדיבר על סוף הסיום בנוגע 
לוקוס וכו'. במהלך ההתוועדות ניגש הרב יאלעס לרבי ומסר איזה פתק, והרבי הכניס את 

זה לסידור. וכן הרב הירשפונג ניגש לרבי והביא פתק, והרבי הכניס את הפתק לכיס.

בהתוועדות היתה מגבית  עבור המוסדות. בעת שמילאו הפתקים, הרבי התחיל לשיר 
לר"מ  אד"ש  שאל  אח"כ  נפשי.  לך  צמאה  לשיר  התחיל  ואח"כ  וכו',  אבותינו  בטחו  בך 



מענטליק האם יש מנין לברהמ"ז. הרבי נטל מים אחרונים ועבר על הפה בשתי ידיו הק'. 
הכוס  וחילק  הרש"ג,  של  במקומו  לעמוד  עבר  וכו'.  הגפן  פרי  בורא  וברך  וכו',  זימן  אח"כ 
וילמובסקי  לר"ז  היד  עם  ועשה  באמצע  הפסיק  וכן  אנשים,  לכמה  חייך  הרבי  ברכה.  של 
כמה פעמים. אחרי הכוס של ברכה הרבי חזר למקומו וברך ברכה אחרונה. לאחמ"כ החל 
לשיר הושיעה את עמך וכו', ובידו א' אחז את המעטפה של  המגביות, וכן הגביע עם היין 

וכו', וכשיצא ג"כ עשה עם היד.

בלילה התוועדו ב-770 רג"מ גרליק, ר"י שפרינגר, ר"ל רסקין ועוד, והיה די שמח.

 יום שני ז' תשרי
11:00 הרבי יצא ללווי' של זרחי. הרבי עמד במקומו עד שכולם נסעו. לאחמ"כ נטל ידיו 

ג"פ ע"י הדלת של 770, ונכנס לזאל למעלה, ואמר ויהי נועם, והחליף מקומות כנהוג.

לפני התפילות הרבי נתן צדקה לכל הקופות.

לקרה"ת הרבי נכנס לזאל למעלה. מסרו שהרבי ירד לזאל למטה לתפילת מנחה, היות 
את  וראה  למטה,  ג"כ  לירד  ומיהר  נסגרת,  שהדלת  שמע  א'  למטה.  מתפללים  ובתשרי 
הרבי, ואמר לרבי שהודיעו שמתפללים למעלה (כן הרבי ראה בזאל שריק ורצה לעלות 
דרך המדרגות) והרבי שאל למה למעלה, ועשה עם היד לאות תמיהה. לפועל מנחה היה 
למעלה, אחרי מנחה קיבל רג"מ גרליק $100 עבור המתעסקים במבצעים באיטליה. ר"נ 

מינדל נכנס לרבי. הרבי נסע הביתה בשעה 7:00 וחזר בשעה 8:00.

הלילה ליל יחידות. לא' הת' שאל היכן הפתק של הישיבה. וכן נתן לכמה ילדים $1.

וכו',  בגמרא  שאלות  הילד  את  הרבי  בנו,  עם  מנחה"ח  נוטיק  הר'  נכנס  הלילה  במהלך 
והרבי שאלו באם נותן צדקה. הרבי אמר לו שנותן לו 35 סנט עבור שליחות לצדקה. כן 
נכנס ר"מ משלובין מנחה"ח עם בנו, ושאלו אד"ש, מי היה משה רבינו, ואיך הגיע למדבר 
וכו', והאם היו לו אחים וכו'. כן שאלו כמה פתילות יש לו בהטלית קטן. הרבי נתן לו מטבע 
בשווי דולר עבור הבחינה. ואד"ש אמר לו שהיות שלצדקה הוא כבר היה שליח ולכן יתן לו 
11 סנט, וכעת שהאבא ירים אותו, אחרי היחידות הרבי נסע הביתה, זושא התחיל לשיר 

וחייך אד"ש, היום הרבי נסע לביתו בשעה 11:55. 

 יום ג' ח' תשרי
הרבי נסע למקווה עם הריב"ק במכונית שכורה. מנחה התפללו למטה. הרבי לא נסע 
עלה  והרבי  סגורה,  למעלה  שהדלת  לרבי  והודיע  המדרגות  בתחילת  עמד  לייבל  לאוהל, 

דרך המדרגות של ג"ע התחתון.
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במעריב הרבי נכנס לזאל מטה. החשמל היה כבוי, והרבי הסתכל חזק על החשמל. ומיד 
הדליקו. 

 יום ב' ערב יוכ"פ

הרבי אמר לו שהוא יהי' החזן שיאמר התהילים בלילה אחרי התפילה. ואמר 
לאד"ש שהגבאים עדיין לא אמרו לו כלום ע"ז, וענהו אד"ש "אבער איך זאגט 

דיר...".

מקומות  שתופסים  יש  לכפרות.  ואח"כ  למקווה,  והולכים  השכם  בבוקר  קמים  כולם 
לכפרות של הרבי ויש שעושים פרמידות, וליתר בטחון תופסים מקום לערב. בשעה 7:00 
בכנפיים,  החזיקו  אד"ש  התרנגול.  עם  יצא  הרבי  ובשעה 7:10  מהבית,  הגיע  הרבי  בערך 
התרנגול  את  מסר  רציני.  מאוד  נראה  היה  הרבי  נגע.  ממש  ולא  הלב,  מול  ידיו  שתי  ועם 
להר' קלמנסון השוחט לשחיטה. השוחט הוריד כמה נוצות והרבי אמר את הברכה וכיסה 
את הדם בנוצות. כל הזמן הרבי הסתכל חזק על התרנגולת, ותפסו את הנוצות אח"כ היו 

כאלה שתפסו מקומות לחלוקת הלקעח (וכן הלכתי לשם).
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בשעה 7:40 הרבי נסע למקווה. 8:25 הרבי חזר מהמקווה וריל"ג פתח לרבי את הדלת 
מבפנים. 

בעזרת נשים,  שהתפללו  והיו כאלה  ותפילין  טלית  עם  בשעה 9:25 הרבי ירד לתפילה 
היות ותפסו מקומות, בתפילה – בברוך שאמר הרבי לא שם את הציציות ביד שמאל. 

אחרי התפילה התחילה חלוקת הלעקח. הרבי עומד בפתח חדרו הק' ונותן לכ"א חתיכת 
לעקח, הרבה מבקשים עבור המשפחה, ויש כאלה שהרבי שם בנייר ומוסר להם.

טובה  "לשנה  ואומר  הלעקח  את  ומוציא  מביט  הרבי  שעה.  כרבע  בתור  עמדתי 
ומתוקה".

כשעבר ר"ז שמרלינג הרבי דיבר איתו כמה דקות. הרבי אמר לו שהוא יהי' החזן שיאמר 
ע"ז,  כלום  לו  אמרו  לא  עדיין  שהגבאים  לאד"ש  ואמר  התפילה.  אחרי  בלילה  התהילים 

וענהו אד"ש "אבער איך זאגט דיר...". 

כן עברו הרבה ילדות קטנות, והרבי שאל אותם אם הם מדליקות נרות שבת.

החלוקה  עד 1:40.  הביתה  הלך  והרבי  התור  נפסק  בשעה 1:00  גדול.  מאוד  היה  התור 
נתחדשה לאחרי מנחה.

מנחה הרבי ירד למטה להתפלל עם המניין. לפני מנחה הרבי נתן צדקה לכל הקופות.

הדחיפות התחילו בסוף היות ורצו לשמוע את הברכה שאחר מנחה וכו'. הרבי הסתובב 
לקהל סגר את הסידור, ואמר את הברכה בעיניים סגורות. באמצע הגבאי החל לצעוק… 

ולכך הרבי חזר על חלק מהמילים פעמיים (הברכה יצא לאור בפ"ע).

מיד אחרי הברכה של מנחה, נהיו דחיפות כדי לתפוס מקום לברכה של הבחורים וכו'. 
ומיד סגרו את החדר, היות והרבי אמר פעם "אז די בחורים דארף זיך פארפסטען", ולכן 
החליטו שתופסים מיד אחרי מנחה, ואח"כ סוגרים הדלתות, ויש זמן עשר דקות שכ"א 

לוקח מקומו. 

בזאל עובדים המאווררים בכדי לעשות קצת רוח. היו דחיפות נוראות,  ולא היה אויר 
כלל, היו כאלו שיצאו באמצע.. חיכו משעה 6:00 והרבי נכנס בשעה  6:40 לבוש בקיטל 
וטלית, ועלה על השולחן והתחיל להגיד "וידבר, יברכך וכו'", הברכה הייתה בשקט. אח"כ 
התעטף יותר חזק בטלית והתחיל לברך (הברכה יצא לאור בפ"ע). היו שעוד הלכו לשתות 

מיד אח"ז.

וכן  הס"ת  עם  למטה  יורד  והרבי  הס"ת,  את  לרבי  מוסר  גורארי'  שמערל  ר'  נדרי.  כל 
הרש"ג עומד עם ס"ת וכו'. אח"כ הרבי עלה בחזרה לבימה לתפילת ערבית. באמצע נפל 
הסידור והרבי הרימו וכו'. אח"כ אמרו תהילים. הרבי יושב בעת שאומרים את התהילים. 
יום  גוט  אמר  לא  כשיצא  אח"כ.  דקות  לכמה  נשאר  והרבי  שגמרו,  עד  הספר  כל  אמרו 

טוב. 
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בתוך כמה דקות הרבי הלך הביתה.

בשעה 10:00 הרבי נכנס והתחילו לשיר אבינו מלכנו וכן לפני כל התפילות של יוהכ"פ. 
בתפילות הרבי מעודד את השירה בידיו הק'. בהאדרת והאמונה ואח"כ בכל התפילה היה 

ניגון.

לפני קרה"ת הרבי מסתובב כמו בשבת וכו'. הרחמ"א חדקוב עולה למפטיר, וכשקרא 
ההפטורה עליתי למנין בדירה של הרבי הקודם בחדרו הק'.

במוסף הרבי אמר כורעים מהר. בפעם הא' נפלה הכיפה והרימה. אח"כ בכוהנים וכו', 
הרבי כרע מיד וקם, הסדר הוא שאד"ש נופל עד המצח, ואח"כ קם עם רגל ימין, עד שקם 

לגמרי.

אומר  מבימתו.  יורד  כהנים  לברכת  הזמן.  כל  מסתכל  הרבי  החזן  של  כורעים  בעת 
לכל הכהנים "ישר כח". לפני "קוה אל ה'" עולה חזרה לבימתו. מוסף גמרו בשעה 4:00. 
הרבי ירד למנחה עם הכובע, והכניסו לתוך הסטנדר בצורה הפוכה, התחילו לשיר אבינו 

מלכינו.

בתפילת מנחה הרבי עולה למפטיר יונה. שמעו ההפטורה גם מרחוק, ומיד הלכו לכיוון 
של ארון הקודש להיות בנעילה ע"י הרבי. בתפילת נעילה ג"כ שרו בתפילה והרבי עשה עם 

היד. באמצע א' דפק בידו על העמוד בכדי שיהיה שקט, הרבי הסתובב והסתכל עליו.

בעת אמירת שמע ישראל [שכולם אומרים יחד] הרבי שם את היד וכיון לד' רוחות.

לקהל  הסתובב  הרבי  מארש,  נפוליאנ'ס  לשיר  התחילו  קדיש  באמצע  התפילה  אחרי 
והתחיל למחות כפיים בפנים רציניות, עם הזמן מחיאות הכפיים התחזקו, כל הזמן מביט 
חזק על הקהל. כן מביט גם על הכסא, לאחמ"כ הרבי עלה על הכיסא (על הבמה) לאט 
לאט, והתחיל למחות כפיים כמה דקות ושמחה השתררה בעיצומה רקדו וכו' והרבי מחה 

כפיים. אח"כ תקעו בשופר תקיעה. אח"כ הרבי הוציא את הכובע מהסטנדר ולבשו.

יום  "גוט  בקול  אמר  הרבי  הבדלה  אחרי  הבדלה  דרבנן  קדיש  אחרי  מעריב,  התפלל 
טוב" וכולם אמרו "גוט יום טוב", וכך ג' פעמים. אח"כ הרבי יצא ובדרכו אמר לכולם "גוט 

יו"ט".

אח"כ הרבי יצא לקידוש לבנה, הסתכל על הלבנה ואמר את הברכה. הרבי לא נענע את 
הציציות אחרי קידוש לבנה. ואמר "גוט וואך" ו"גוט יו"ט" בקול.

וכך אמר להעומדים לכל אורך הדרך וכו'. הרבי נסע הביתה ושרו ופרצת, ועודד בידו 
וכו'.

אגב, בעת התפילות בניגון אבינו מלכנו היו פעמים שהרבי הורה שישירו ג' פעמים והיו 
פעמים שהורה רק פ"א. 
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 יום ו' י"א תשרי תשל"ה 
הרבי הגיע מהבית בשעה 11:45. נסע מ-770 בשעה 5:35. בערש"ק כשהרבי נסע הביתה 

עשה עם היד לשלום לאישה חולה. חזר 5 דקות לפני שבת, מנחה התפללו למעלה.

אחרי תפילת ערבית, הודיע הר"מ ירוסלבסקי מהכנסת אורחים לרחמ"א חודקוב שהכל 
אורחים  הכנסת  להפאבאנד  ועלה  ואד"ש  להודיע.  הרבי  של  לחדרו  נכנס  וחודקוב  מוכן, 
ואחריו הריב"ק. לא נתנו לבחורים לעלות, ורק כמה עלו, הרבי עלה על א' השלחנות ועבר 
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לשלחן אחר. והביט על כולם. אח"כ נכנס לחדר הנשים ושאל למה יש פחות נרות מנשים, 
וענה הריב"ק שחלק מדליקות במקומות השינה, והרבי עשה תנועה עם היד.

עבר  הרבי  דונין,  ראובן  ור'  וילמובסקי  ר"ז  בו  שישבו  השלחן  ליד  עבר  הרבי  אח"כ 
והתחילו לשיר ומחה כפיו הק', אח"כ אד"ש עמד ואמר לפני כולם:

"היות שזו השבת הראשונה שאחרי יוהכ"פ שאז היה"וסלחתי כדברך", והן אלו סיום 
משיח,  של  תורתו  לקבל  הכנה  זו  שתהיה  מ"ת,  הי'  שאז  האחרונים,  יום  הארבעים  ימי 

וההכנה לזה בשמחה ובטוב לבב".

אח"כ כשירד אמר לר"מ ירוסבלסקי "דער אובערשטער גיט אך אפ א יישר כח און איר 
זאלט זוכה זיין לקבל פני השכינה". אח"כ אד"ש בירך את אשתו ברפואה שלימה ושתזכה 

לקבל פני השכינה.

חנה,  מכון  נמצא  היכן  הבחורים  את  שאל  פרעזידנעט  וברח'  לביתו,  הלך  הרבי  אח"כ 
והצביעו על הבניין, הרבי נכנס עם הרחמ"א חדקוב ועם שתי בחורים שהלכו ללוות, וכן 
עם ר' ראובן דונין. הרבי שאל את חדקוב על ההפקירות, היות והבניין הי' פתוח ואף אחד 

לא שהה בפנים.

אח"כ שאל אד"ש את ר' ראובן מה עם האוכל, והוא ענה שזה בסדר. הרבי שאלו שוב 
וכשעמדו  הבית  עד  הרבי  את  ליווה  אח"כ  דוכמן.  אצל  בד"כ  וענה:  אוכל"?  אתה  "אפוא 
כבר ליד הבית, אמר לו אד"ש "צריכים ללוות את חדוקוב", וענה ראובן שהוא הולך, אמר 
אד"ש שייקח עוד א' בכדי שלא יחזור לבד. אח"כ הבחין אד"ש בבנו של ר' ראובן, ושאלו 

אד"ש לשמו וענה: יוסף יצחק. ואמר אד"ש שבכ"ז ילך עימהם עוד א'.

 שבת קודש י"ב תשרי  
ולכן  הספרים  את  מיד  סידר  לא  הרבי  התפילה  אחרי  בשעה 9:55.  מהבית  הגיע  הרבי 
דיבר   .1:30 בשעה  ירד  הרבי  התוועדות,  היתה  בסוף  התוועדות.  תהיה  שלא  חשש  היה 
לר"ד  משקה  נתן  הרבי  באמצע  לסוכות.  יוהכ"פ  שבין  זו  שנה  קביעות  על  שיחות  שתי 
רסקין. בסוף הרבי אמר לר"מ מענטליק שימלא את הכוס ביין ומילא, והרבי מזג לכוסית 
את  לירוסלבסקי  ונתן  לבקבוק  והחזיר  כוסו  את  לבד  מילא  הרבי  אח"כ  ירוסלבסקי,  של 

היין וחתיכת מזונות.

לחיים  להגיד  לו  נתן  והרבי  באוסטרליה,  שליח  שהיה  זרחי  להירשל  קרא  הרבי  אח"כ 
ואמר לו, שהיות והיה שליח באוסטרליה, שיהיה שליח בלילה למסור בעניין ה' המבצעים. 
כהן.  שהוא  מחמת  (כנראה  המשקה  לחלק  לו  מותר  באם  אבל  דין  בעניין  לרב  ושאל 

המעתיק).

בחגיך,  ושמחת  לשיר  התחיל  הרבי  התוועדות  סוף  משקה.  לו  ונתן  לח.ש.  קרא  הרבי 
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אח"כ קרא לוינברג, ונתן לו את כל המזונות עבור נשים צדקניות שמתעסקות בהדלקת 
הנרות.

ניגנו,  הקטורת  אמירת  בעת  גם  הק'.  בראשו  השירה  את  הזמן  כל  עודד  הרבי  אח"כ 
ועודד אד"ש בראשו הק'. הרבי עלה לתורה במנחה, היות וקראו בס"ת של משיח.

אחרי מנחה הרבי התחיל לשיר ושמחת וכו', מעריב התפללו למעלה. הרבי נסע הביתה 
בשעה 8:30.

 יום א' י"ג תשרי תשל"ה  
בשעה 11:30 הרבי הגיע מהבית. בשעה 4:00 נסע לאוהל, וכשחזר בשעה 7:25,  התפללו 
מעריב  ההתוועדות.  על  הודיעו  מנחה  אחרי  משי.  סירטוק  עם  נכנס  הרבי  למטה.  מנחה 

התפללו למעלה.

לכם,  ולקחתם  ד"ה  מאמר  ניגון.  לשיר  הורה  הרבי   .9:00 בשעה  התחילה  התוועדות 
לפהק  רוצה  א'  שבאם  אמר  הרבי  השיחה  באמצע  נרות.  להדלקת  בנוגע  הא'  השיחה 
השיחות  בין  מינים,  לד'  בנוגע  דיבר  הרבי  הב'  השיחה  יראה.  לא  א'  שאף  בפינה  שיפהק 
הרבי עשה עם היד לר' הענדל ליברמן שישיר, וכן לר"ז וילמובסקי שישיר יותר חזק. הרבי 
הורה לכמה אנשים שיגידו לחיים. לר' מאיר פרידמן סימן שיגיד לחיים בכוס גדולה. אח"כ 

אד"ש סימן עם היד מה עם הילד, והרבי הסתכל על הילד וכו'.

ושאלו  (דאדה"ז),  לצאצאים  שיחלק  מזונות  לו  ונתן  שמרלינג  לר"ז  קרא  הרבי  אח"כ 
בסוף  לחיים.  אמר  אח"כ  הריצפה.  על  הכוס  שם  ומדוע  לחיים,  אמירת  עם  מה  אד"ש 

ההתוועדות הרבי עשה עם היד שישירו יותר חזק.

 יום ב' י"ד תשרי
הרבי נכנס לקרה"ת בזאל למעלה. אחרי קרה"ת הכריז ריל"ג שאנשי כפר חב"ד יכנסו. 
הם נכנסו לרבי עם האתרוגים מכפר חב"ד, והרבי נתן לכמה אנשים מהכפר כל הד' מינים 
ובירכם. אח"כ נכנסו כמה מאנשי נחה"ח ג"כ, וקיבלו ד' מינים מהרבי. מצפת נכנסו הבאי 

כח של הרבי, וג"כ קיבלו ד' מינים. וכן נכנסו ר"ש מטוסוב ור"ל רסקין ממרוקו.

בסוכה  שהה  אד"ש  מינים.  הד'  את  וסידר  לסוכתו,  מינים  ד'  עם  נכנס  הרבי  אחה"צ 
הד'  עם  הביתה  נסע  הרבי  אח"כ  הרבנית.  עבור  מינים  הד'  את  סידר  רסקין  ר"ד  כשעה. 

מינים שהוכנו עבור הרבנית.

בליל החג אחרי התפילה התחילו לשיר והרבי עודד בידו הק'.
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 יום ג' א' דחה"ס

"לפני הלל הרבי מסדר את ההדסים שיהיו בגובה שוה ללולב, ולוקח האתרוג 
ובודקו, וכן בודק את הלולב מלמעלה"

בבוקר הרבי הגיע בשעה 7:55, ונכנס עם הד' מינים וספר לסוכה. לאחר שנטל לולב מסר 
הד' מינים לר"מ הארליג. הנ"ל עומד בסוכה הגדולה ועומדים כל אנ"ש בתור ע"מ לברך 
על לולב אד"ש. לקראת הלל הביא הד' מינים לאד"ש. ומניח האתרוג על הסטנדר, אח"כ 
הרבי עשה מקום ללולב והניחו ג"כ שם. לפני הלל הרבי מסדר את ההדסים שיהיו בגובה 
מלמעלה.  הלולב  את  בודק  וכן  ובודקו,  האתרוג  ולוקח  המעתיק),  (מלמטה.  ללולב  שוה 
בפסוקי הודו הרבי לוקח את האתרוג שמונח על הסטנדר ומקרבו לחזהו, ומתחיל לנענע 
לדרום-ומזרח ומקרב חזרה כלפי עצמו,  אח"כ לצפון-מזרח, למזרח ולמערב-דרום מנענע 

ומקרב, ובפעם הג' מסתובב קצת יותר.

בהושענות הרבי מתחיל להסתובב באות ס', והולך אחרי החזן. את הד' מינים  מחזיק 
נגד הלב, ואח"כ חוזר למקומו, ומסתכל על הס"ת כל הזמן. אח"כ שרו בהושיעה את עמך 
ג'  רק  הושיעה  שרים  שבחוה"מ  רק  החג,  ימי  בכל  הוא  הזה  הסדר  השני.  ביום  וכן  ז"פ. 

פעמים. ובהוש"ר שרו שוב ז"פ. אחרי התפילה שרו והרבי עודד עם היד.

את  לשאול  הלך  ריל"ג  מזה,  רעש  קצת  ונהיה  הפוכה  בטלית  היום  נכנס  הרבי  אגב, 
הרבנים אם לגשת לרבי ע"ז, ולפועל לא ניגש לרבי.

ע"י  והתעכב  הק',  בידו  השירה  עודד  לחדרו,  ונכנס  מהסוכה  יצא  הרבי  היום  בהמשך 
החדר ועשה עם היד. אח"כ נכנס לחדר, והדלת נשארה קצת פתוחה לכמה שניות, ואח"כ 

סגר את הדלת.

מנחה,  אחרי  דקות.  כמה  כפיים  ומחה  הסתובב  והרבי  חזק,  שרו  למנחה,  ירד  כשהרבי 
לפני שנכנס לחדר, נכנס עם הסידור לסוכה. לפני מעריב שוב שרו והרבי מחה כפיים קצת 

(אך לא בחוזק כמו במנחה).

אחרי מעריב התחיל לנגן ושמחת בחגיך ועודד עם היד לכיון ר"ז וילמובסקי.

 יום ד' ב' דחה"ס
הרבי הגיע מהבית בשעה 8:00. נכנס לחדר ולוקח הד' מינים, ויוצא עם המעיל, האתרוג 
מאחורי היד, והלולב בידו. לאחר הנענועים פותח את הדלת, ור"מ הארליג נכנס ליקח הד' 

מינים. אחריו נכנס רחמ"א חדקוב ושהה שם כמה דקות. 

בשעה 9:30 יצא מהסוכה, ושרו בזאל, הרבי הביט חזק לכיון הזאל ועודד עם היד.
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והפסיקו  דבר.  שום  עשה  ולא  מקומו  על  עמד  והרבי  למטה,  בזאל  שרו  שחרית  לפני 
לשיר. בהוא אלוקינו שרו, כשר"מ הארליג הביא לרבי הד' מינים אמר לו אד"ש "יישר כח", 

וכן כשפותח את הדלת לפני שהרבי נכנס עם ד' מינים, אומר לו הרבי "יישר כח".

בברכת כהנים בשני הימים בסוכות הרבי אמר לכהנים יישר כח. אחרי התפילה הרבי 
לקח את הסידור והתניא מאחורי היד, ואת האתרוג והלולב ביד אחת, וביד השניה מחזיק 

את הפרוכת.

לשיר  והתחילו  שישיר,  הראש  עם  והורהו  וילמובסקי,  לר"ז  חייך  הרבי  התפילה  אחרי 
ועודד עם היד. לפני מנחה שרו הרבי עשה עם היד בדרכו במדרגות ואח"כ ע"י החדר.

הרבי ירד למנחה ושרו הרבי הסתובב ומחה כפיים ועשה עם היידים, אחרי מנחה עשה 
עמד  והרבי  משהו  לרבי  בומגרטן  הרב  אמר  החדר  ע"י  שישיר.  וילמובסקי  לר"ז  היד  עם 

והקשיב. אח"כ נכנס לסוכה. כשיצא מהסוכה שרו והרבי הורה עם היד שיפסיקו לשיר.

אחרי מעריב ר"י חורגין עשה הבדלה בסוכה, ולא ברך "לישב בסוכה", הרבי סימן  בידו 
הק' לאות תמיהה. כשהרבי נסע הביתה עודד השירה בידיו ובראשו. 

 יום ה' י"ז תשרי

ועוגה.  קפה  בכוס  כולם  את  ומכבד  ירוסלבסקי  ר"מ  עומד  הברכה  "אחרי 
בכלל, כאן כל הלילות בסוכות מתוועדים"

א'  ברכה  מברכים  כ"כ,  גדול  לא  מינים  להד'  התור   ,9:00 בשעה  מהבית  הגיע  הרבי 
ומנענעים. אחרי הברכה עומד ר"מ ירוסלבסקי ומכבד את כולם בכוס קפה ועוגה. בכלל, 
כאן כל הלילות בסוכות מתוועדים. כשנסע אד"ש הביתה בלילה בשעה 11:30, עמדו כמה 
ילדים בחוץ והרבי אמר להם "א גוטן מועד", וברכם בהצלחה. הילדים עמדו עם אביהם 

מקרוב.

ה'  ב"אנה  וההדסים.  הלולב  שמעל  הטבעות  את  החליף  וכן  האתרוג,  את  החליף  הרבי 
וכו',  הטלית  את  ומסדר  בחזרה,  האתרוג  את  שם  הרבי  הא'  הפעם  אחרי  נא"  הושיעה 

ומנענע שנית כנ"ל.   

 יום ו' י"ח תשרי
הימים  כל  היה  וכן  לשיר,  שיתחיל  וילמוסקי  לר"ז  סימן  הרבי  שחרית  תפילת  אחרי 

שאח"כ, שאחרי הג' תפילות סימן להנ"ל שישיר וכו'.

מנחה התפללו למעלה. לפני קבלת שבת הכריז ריל"ג שהרבי אמר לו מדוע מסתכלים 
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והתחילו  בידו  סימן  הרבי  מעריב  תפילת  אחרי  וכו'.  מתפללים  ולא  הרבי  על  בתפלות 
לשיר. בשבת לא היתה התוועדות, מנחה התפללו למטה והרבי קיבל עליה לתורה. אחרי 
התפילה שוב אמר לר' זושא לשיר (ואמר לו משהו בשקט. כנראה שהרבי אמר לו שינגן 
ושמחת). היה כנס של ילדים בסוכה, והרבי ישב בסוכה כשעתיים, כשיצא מהסוכה מסר 

להדפיס שיחה מוגהת.

 מוצש"ק י"ט תשרי 
התפללו מעריב למעלה, אחרי מעריב הרבי התעכב קצת בחדר (כנראה בגלל הלויה של 

שז"ר). שרו והרבי עשה עם היד ונסע הבייתה, והיה מאוד רציני.

 יום א' כ' תשרי
למטה.  בזאל  שחרית  התחילו  בשעה 10:00  בשעה 9:00,  יום  כבכל  מהבית  הגיע  הרבי 
בהושענות אמרו של שני ימים. אד"ש חיכה שיגידו את אות ס' של היום השני, ואז התחיל 
למשולובין  נתן  והרבי  וכו',  לשיר  והתחיל  זושא  לר'  חייך  התפילה  אחרי  הבימה.  להקיף 
הקטן כסף לצדקה, ור"מ הארליג הרים אותו, והרבי אמר יישר כוח לילד. מנחה ומעריב 

התפללו למטה ומעריב.       

 יום ב' כ"א תשרי

הצדדים,  לכל  מקומו  על  רקד  חזק.  מאוד  כפיים  מחא  הרבי  השירה  "ובעת 
ממש אי אפשר לתאר את השמחה שיש פה בשמחת תורה"

הרבי הגיע מהבית בשעה 9:00. ירד לתפלה בשעה 10:00, ובידו הערבות והסידור. הרבי 
פירק את הקשר של הערבות ועשה לבד קשר חדש. לפני הלל הרבי ירד למטה להתפלל, 
ועשה עם היד לר"י כץ. שיוריד את הטבעות מהלולב. אח"כ אד"ש התחיל ללכת ז' הקפות 
הולך הקפה וחוזר למקומו, וכך ז' פעמים. הוציאו את כל הס"ת, והרבי הסכל כל הזמן על 
הס"ת. בהושיעה את עמך שרו ז' פעמים. בהושענות לקח את הערבות וחבט 5 פעמים 

וכו'.

אחרי התפלה היתה הלויה של קוינט, הרבי יצא והלך כבכל פעם. כשחזר ל-770 נטל ג' 
פעמים על כל יד.

בשעה 2:00  קבלו.  שלא  ובנות  לנשים  לעקח  לחלק  והתחיל  לסוכה  נכנס  הרבי  אח"כ 
כבר התחילו לתפוס מקומות עבור הקפות. כל אחד מניח דיקטים וכו' ורושם את שמו. 
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"איפה  שאל  מהסוכה  כשיצא  למנחה,  אד"ש  נכנס   3:30 בשעה  גדול.  בלאגן  בזאל  הי' 
הפרטיזן" ומיד ניגש ר' זושא, והרבי סימן לו עם היד והתחיל לשיר. וכן שרו לפני מנחה.

בשעה 5:00  היד.  עם  עשה  ולא  רציני  מאוד  היה  הרבי  לשיר  התחילו  שוב  מנחה  אחרי 
לעקאח,  לקבל  מחכים  שאנשים  וכשראה  הסוכה,  על  הסתכל  שנסע  לפני  הביתה,  נסע 
והרבי  הרימו,  ריב"ק  ונפל.  התאים  לא  והמפתח  הסוכה  את  לפתוח  המפתחות  את  לקח 
מה  זמן  לאחר  קיבלו,  כולם  אם  ריב"ק  את  שאל  אח"כ  לאנשים.  וחילק  הדלת  את  פתח 

הגיע הגיע אחד מרחוק והרבי נתן גם לו לעקח.
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בשעה 6:00 התחילו ללכת לבתי כנסיות לשמח אנשים, שמעתי שלפני מעריב התחילו 
לשיר והרבי עשה עם היד חזק ורקד על מקומו ומחא כפיים, ואחרי התפלה התחיל לשיר 
וכו'. אח"כ הלכו לעשות קידוש אצל אנ"ש. הרבי ירד להקפות בשעה 9:00, עלה על הבמה 
את  כבדו  השירה  אחרי  וכו'.  מקומו  על  ורקד  חזק,  כפיים  ומחא  לשיר  התחיל  והסתובב, 
הא',  הפעם  לאחר  וכו'.  תורה  תצא  מציון  כי  האחרון  ובפסוק  הראת  אתה  בפסוק  אד"ש 
הרבי הסתובב והתחיל לשיר ניגון הקפות של אביו. אחרי הפעם הב' התחיל לשיר הושיעה 
את עמך, ובעת השירה הרבי מחא כפיים מאוד חזק. רקד על מקומו לכל הצדדים, ממש 
אי אפשר לתאר את השמחה שיש פה בשמחת תורה. אח"כ שוב אמר אתה הראת וכו' 
וכי מציון (דהפעם הג'), והסתובב והתחיל לשיר ופרצת וכו', והסתכל על הזקנים, ועודד 

השירה בתחילה לאט לאט, ואח"כ בחוזקה.

אח"כ התחילו ההקפות. ר"ב אלטהויז מסר לרבי את הס"ת, ואמר לרבי משהו, והרבי 
חייך אליו וכו'. אח"כ הרבי הלך להקפות, והסתובב באמצע להסתכל על הרש"ג שהולך 
מאחוריו, כולם מנשקים את הס"ת שבידי אד"ש. כו"כ מהזקנים מברכים את הרבי שיזכה 

לשנה הבאה, ומחייך לכולם וכו' ואומר גם אתם.

מכך  בעצבות  הוא  שבאם  הס"ת,  את  שנשק  בעת  לשוחט(?)  אמר  שהרבי  שמעתי 
שאביו נפטר הרי הוא עובר על "ושמחת בחגך" שזה מהתורה, וכן פוגע בכבודו של אביו, 

ומפריע לשמחה של הרבי.

כשהרבי מגיע למעגל באמצע, משך את השרוול של הסירטוק עד הסוף, ושם את ידו 
הק' על הרש"ג, והרש"ג הניח ידו על הרבי, ורוקדים יחד כל הזמן. בעת הריקוד עושה עם 
הראש חזק לכל הצדדים, ושרים ניגון הקפות הידוע. אח"כ הרש"ג נעצר ולא יכל להמשיך, 
ונעמד על ידו. החזיקו את הרש"ג שלא יפול. אח"כ אד"ש הלך בחזרה, ושוב מנשקים את 
הס"ת. בדרך אמר משהו לכתב רג"ד יעקובסון, וכן לרי"י העכט. כשהגיע סמוך למקומו 

מסר הס"ת לר"ב אלטהויז. וחזר למקומו.

אח"כ נתנו הקפה לזקנים, והתחילו לשיר, הרבי הסתובב ומחה כפיים חזק ורקד לכל 
הכיוונים כמה דקות, כולם היו בהתרוממות על מקומותיהם על מנת לראות את הרבי טוב, 
אח"כ הסתובב בחזרה למקומו ונגמרה ההקפה. אח"כ היתה הקפה לשלוחים והאורחים 
שבאו מא"י, בהקפה זו התחילו לשיר והרבי רקד כ"כ חזק שהגארטל כמעט נפל.. אד"ש 
התנדנד  אד"ש  חזק,  ומחא  הזקנים  כמו  לאט  ומחא  כולם,  על  והסתכל  כפיים  מחא 
למארגני  נתנו  הבאה  ההקפה  ההקפה.  ונגמרה  הסתובב  ואח"כ  וכו',  כפיים  ומחא  קצת 
הטנקסטים וכו', ואמר אד"ש לר"מ פרידמן "אתה הרי ג"כ טנקסיט", ונכנס להקפה, ושוב 
הרבי מסתובב ומחה כפיים וכו'. וכך עד ההקפה השביעית. בהקפה השביעית שוב הרבי 

רוקד עם הרש"ג חזק.

ר' ראובן דונין עמד בין הזקנים, והרבי סימן לו משהו עם היד, כשעבר אד"ש עם הס"ת 
ובא ר' ראובן לנשק אמר לו אד"ש "שם זה מושב זקנים, ומה אתה עושה שם".
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אחרי הקפות אמרו עלינו, ואח"כ אד"ש מכריז בקול חזק "גוט יום טוב" ג"פ, והתחיל 
לשיר ושמחת. עודד השירה בידו הק'. בבוקר התפילה כרגיל. אחרי התפילה אמר אד"ש 
יתפללו  שמנחה  הארליג  ר"מ  ואמר  וההתוועדות,  מנחה  תפילת  מתי  יכריזו  שהגבאים 
ואמר  למעריב,  על  ששכח  אמר  אד"ש   .8:45 בשעה  תתקיים  וההתוועדות   5:45 בשעה 
למעלה,  בזאל  למעריב  נכנס  הרבי  כנסיות,  לבתי  הלכו  כולם  בשעה 7:00.  יהיה  שמעריב 

והתחיל לשיר ומחה כפיים כשיצא.

"אחרי התוועדות אמר אד"ש לר"מ טלשוובסקי שיכריז, והכריז בשם אד"ש 
שכולם ייצאו היות שצריכים שיהיה סדר. אד"ש חייך לשמע הדברים ואמר 

לו "באם אתה אומר בשמי, הרי אני לא אמרתי שיצאו מפה""

להם  עשה  ואד"ש  שוטרים  כמה  היו  קידוש.  ועשה  בשעה 8:45  להתוועדות  ירד  הרבי 
בפרטיות.  לחיים  שיאמרו  אנשים  לכמה  והורה  לחיים,  שיגידו  הרבי אמר  אח"כ  היד.  עם 
סימן למישהו בשתי אצבעות. הקהל היה קטן היות וכולם היו בבתי כנסיות, ולאט לאט 
כפיים  ומחה  הראש  עם  עשה  והרבי  לשיר,  התחילו  הא',  השיחה  אחרי  הזאל.  התמלא 
בישיבה. באמצע ההתוועדות ניגש הרש"ג ודיבר אל הרבי כמה זמן, באמצע נכנסו אנשי 

הקונסוליה והרבי חייך לכאו"א מהם, ואמרו לחיים.

שכולם  אד"ש  בשם  והכריז  שיכריז,  טלשוובסקי  לר"מ  אד"ש  אמר  התוועדות  אחרי 
ייצאו היות שצריכים שיהיה סדר. אד"ש חייך לשמע הדברים ואמר לו "באם אתה אומר 
בשמי, הרי אני לא אמרתי שיצאו מפה", ושוב לא ידע הנ"ל מה להכריז, והרבי חייך אליו, 
ושאלו באם אמר לחיים, ולקח כוס קטנה, ואד"ש אמר שייקח כוס גדולה, ואמר לחיים, 
כמה  אליו  אד"ש  עשה  וכך  מצחו,  על  היד  את  שיעביר  לו  והראה  אד"ש  לו  אמר  אח"כ 
פעמים. (כדי שיעביר את היין כידוע הסיפור מהצ"צ). ואמר לו אד"ש שיהיה העניין של 
בבתי  שהיו  אלו  שכל  אמר  הרבי  אחרונה  בשיחה  כל.  אדון  לפני  לרצון  אמרינו  נא  ויהיו 

כנסיות יאמרו לחיים, וינגנו.

מיד כשהרבי קם התחילו להתנפל על המזונות, ומהדוחק נפלו כמה בחורים ע"י הרבי 
שהי' בדרכו, והרבי נעצר לדקה. התוועדות נגמרה בשעה 11:45, ומיד נהיה בהלה גדולה, 

כולם מסדרים את הפרמידות, ונופלים שולחנות וכו' וכו'.

הקפות  ניגון  והתחיל  הסתובב  והרבי  הבמה,  על  עמדו  הקונסוליה  להקפות.  ירד  הרבי 
כל  אד"ש  ואמר  לאד"ש.  פסוק  כל  קונה  מי  הכריזו  אח"כ  חזק.  כפיים  ומחה  לרלוי"צ 
הפסוקים של האתה הראת הא'. אח"כ אמר הרבי אמר ג"פ הפסוק "והיה זרעך . . ופרצת 
ימה וקדמה וכו'". והסתובב והתחיל לנגן "ופרצת". בעת השירה עודד חזק עם ידיו הק', 
והיה מאוד מאוד שמח. בשני קיבל אד"ש רק הפסוק הראשון והאחרון וניגן ניגון ההקפות 
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של רלוי"צ. באמצע אמירת ה'אתה הראת' הרבי דיבר עם אנשי הקונסוליה.

לפני אתה הראת הרבי דיבר עם חיים לנדא די הרבה זמן, הרבי דיבר אותו כמה פעמים, 
אח"כ הרבי קרא לו בנפרד ושניהם נשענו על הסטנדר ודיברו הרבה זמן, הם דיברו בנוגע 

לשטחי יהודה ושומרון, והרבי אמר לו כך והוא אמר כך וכו'.

לפני שהרבי דיבר עם לנדא, דיבר אד"ש עם כו"כ, וגם רג"ד יעקובסון הי' שם, וכשהרבי 
דיבר איתם הם הקשיבו כל הזמן. גם ריל"ג הקשיב למדובר. אח"כ הרבי קנה לכולם פסוק 
הא' לריבלין והב' לחיים לנדא, וכך לכל הקנסוליה, הרבי לחץ את ידיהם, והיה עם הפנים 
אליהם, ביניהם הי' ג"כ ילד, ואד"ש הורה שיתנו לילד פסוק, והילד אמר פסוק. אח"כ הרבי 

הושיט לו את היד ולחץ את ידו.

אח"כ באתה הראת הג' שוב אמר אד"ש הפסוק הא' והאחרון, ואח"כ התחילו הקפות. 
אד"ש רקד עם הרש"ג די הרבה זמן, ושרו ניגון הקפות והרבי עודד בידו, אח"כ היו צריכים 

שוב להחזיק את הרש"ג שלא יפול. גם היום כשעבר אד"ש נישקו את הס"ת כאתמול.

שעה  לערך  עד  היו  והמכירות  הסתובב,  הרש"ג  הישיבה,  עבור  היו  היום  המכירות  כל 
3:00, ואח"כ התחילו הקפות.

את ההקפה הב' נתנו לאנשי הקונסוליה והרבי הביט על כולם, וא' הלך עם הילד הרבי 
עשה עם היד שלום לילד. הם התחילו לשיר "עוצו עצה ותופר", והרבי הסתכל על כולם 
ומחה כפיים אח"כ, אחר ההקפה הם חזרו ונתנו עוה"פ יד לרבי, והרבי דיבר עם לנדא עוד 

כמה דקות וכן עוד א' מהם דיבר הרבה עם הרבי.

בשאר ההקפות הרבי מחה כפיים חזק, והסתכל על הזקנים ועודדם עם היד, בהקפה 
לרוסים הרבי אמר לכולם שילכו והצביע על כולם, בהקפה של אנ"ש ממונטריאול הרבי 

מחה כפיים מאוד מאוד חזק, והתנדנד חזק, ומחה כפיים ע"י הרצפה.

אח"כ התעלף ר"א פרשן. וההקפה התעכבה מעט. והרבי הסתכל כל הזמן עד שהוציאו 
אותו, אח"כ אמר אד"ש לר"י כץ שיכול להמשיך, אח"כ שוב הרבי עשה עם היד.

את  החזיקו  ואח"כ  זמן,  הרבה  די  הרש"ג  עם  ביחד  רקד  הרבי  השביעית  בהקפה  גם 
הרש"ג. הרבי מסתכל כל הזמן על הרש"ג איפוא שנמצא.

בעת ההקפה של הרבי, הרבי הסתובב לא' שהרבי הודיע שייתנו לו הקפה, וכן הרבי קנה 
עבורו פסוק, והרבי הסתכל עד שהגיע לבימה ואז התחיל לרקוד עם הרש"ג.

הלך  כשהרבי  "ושמחת",  לנגן  והתחיל  טוב"  יום  "גוט  ג"פ  אד"ש  אמר  התפילה  אחרי 
לקחת אותו לבית  הביתה בשעה 4:30 התעכב ע"י הבית שבו הי' ר"א פרשן, ושאלו אם 
הרפואה, והרבי אמר שלא יקחו אותו, הרופא אמר לאד"ש שצריך לקחתו, והרבי הסביר 
אמר  ואד"ש  לעשות,  מה  אד"ש  את  שאלה  ואשתו  הלב,  עבור  מסוכן  שהטלטול  לרופא 
לחלוק  לנסות  אפשר  רק  להם,  לשמוע  צריכים  אומרים  הרופאים  שאם  בשו"ע  שכתוב 
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עליהם, ובסוף לקחו אותו לביה"ר והרבי הלך הביתה.

 כ"ב תשרי, יום שמע"צ, תשל"ה
להם  ובקשו ברכה ואמר  התפילה עמדו ר"א פרשן והרופא ע"י הדלת של הרבי,  לפני 

אד"ש שהרופא יהיה רופא יותר טוב וחסיד יותר טוב.

הרבי ירד בשעה 10:15. התחיל לנגן ניגון הקפות מחה כפיים חזק כמה דקות, בהאדרת 
ואמונה לא שרו, והקהל היה מאוד קטן. ברכת כהנים הי' בתפילת שחרית (משא"כ ביום 
הראשון), במוסף הכינו לרבי מדרגות אחרות וכו', וירד משם, ונראה שקודם רצה לרדת 
מהמדרגות הקודמות. אח"כ התחילו למכור את פסוקי ה'אתה הראת' עבור המרכז, את 
לנגן  והחל  זרעך"  "והיה  הפסוק  פעמים  ג'  כן  גם  אמר  ואח"כ  הראשון,  הראת  אתה  כל 
בפסוק  הרבי  את  וכיבדו  הפסוקים,  את  מכרו  שוב  אח"כ  בידיו.  השירה  ועודד  "ופרצת", 
הראשון ובפסוק האחרון, והתחיל אד"ש לנגן "הושיעה את עמך". ובפעם הג' התחיל לנגן 

ניגון רלוי"צ.

הבימה,  סביב  פעמים  כמה  הסתובבו  והרש"ג  הרבי  בהקפות,  הרבי  את  כיבדו  אח"כ 
והרבי הלך עם הסידור בידו הק', אח"כ מסר את הסידור לר"ל ביסטריצקי, והתחיל לרקוד 
עם הרש"ג, ניגנו ניגון ההקפות, ורקדו יותר מכל פעם. אח"כ ניגש למקומו, בבוקר עושים 
רק ג' וחצי הקפות והרבי רוקד עם הרש"ג את כל ההקפות. בעת הוצאת הס"ת שרו "אנא 
כהנים  לכמה  אמר  והרבי  עליה,  קבלו  הכהנים  כל  אח"כ  הק'.  בידיו  עודד  והרבי  עבדא", 

שגם הם ייגשו היות וכולם אומרים ביחד.

וכן בעליות לוי וישראל, הרבי הצביע לכמה אנשים שיגשו לקבל עליה. הרבי קיבל עלית 
חתן בראשית. קוראים את השם של הרבי הקודם והשם של הרבי. אח"כ הרבי נישק את 

הס"ת.

הדרך לחזור למקומו היתה סגורה בשלחן, והרבי התיישב על השולחן, שם את הרגליים 
והתחיל  פעמים,  ג'  טוב  יום  גוט  היד  עם  עשה  התפלה  אחרי  השלחן.  את  ועבר  הב'  לצד 

לנגן ושמחת וכו'. 

רואים  לא  "למה  אד"ש  ושאלו  רפרפורט,  העניך  לר'  גם  בקבוק  נתן  אד"ש 
אותך פה, מה אתה מסתתר, מה אתה חושב שכאן זה רוסיה".

מנחה התפללו למעלה בשעה 5:30. נכנס ועודד עם הידיים. כשיצא לא עודד השירה.

אמר  פעמים.  ג'  במלח  החלה  טבל  לסעודה.  ידיים  ונטל  להתוועדות  ירד   6:15 בשעה 
לכמה אנשים להגיד לחיים. אמר לר"מ טלשווסקי, שיכריז שכולם יטלו ידיים להתוועדות. 

סימן בידיו לר"ז וילמובסקי שישיר יותר חזק.
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דיבר בנוגע לשמח"ת ובנוגע לשלוחים. ואמר שאלו שהלכו לבתי כנסיות, שיגידו עוד 
שמח"ת".  ענין  "להבין  מאמר  אמר  לחיים.  שיגידו  להטנקיסיטים  הורה  וכן  לחיים,  פעם 
שמערלינג  ר"ז  הרבי,  עם  ודיבר  עלברג  הר"ש  ניגש  אח"כ  תשרי.  לו'  בהמשך  הדרן  אמר 
חייך  הסתובב לראות מי המושך, וכשראה שהוא שמרלינג  סחב את ר"ש עלברג, והרבי 

אליו. כן אמר לשמרלינג שיגיד לחיים.

בסוף ההתוועדות נתן את החלות לר"מ מענטליק. אח"כ לקח אד"ש 2 בקבוקי משקה, 
והכניס קצת יין וערבב. בירך ברהמ"ז והכניס את היין לבקבוק, ומזה שפך מעט למשקה.

את  לחלק  והתחיל  המשניות,  ואחרי  עלינו,  אחרי  קדיש  אמר  והרבי  מעריב,  התפללו 
היין המעורב עם המשקה. לאנ"ש פעילים נתן בקבוק משקה. והיו כאלה אנשים שבקשו 
משקה ושאל עבור איזה מוסד מבקשים, ונתן להם משקה. היו כמה יהודים יוצאי גרוזיה 
אחרי  שחזר  מבוכרה  יהודי  גם  היה  להם.  נתן  והרבי  בקבוק,  ובקשו  המשקה,  את  שראו 
משקה  וביקש  זר  בחור  נגש  וכן  לו.  ונתן  אליו  חייך  והרבי  משקה,  בקבוק  וביקש  שלקח 
ושאלו אד"ש בשביל מה צריך, וענה שהוא סתם רוצה, והרבי נתן לו והורה לו מה לעשות 
עם זה שיחלק לחברים וכו'. הרבי נתן משקה לר' גרשון העניך כהן ואמר לו שיחלק לבאים 

לחנותו.

עם  היין  את  הזמן  כל  ערבב  פעמים.  כו"כ  עודד  ואד"ש  ניגנו  ברכה  של  הכוס  בעת 
המשקה. וכן עבר ילד סיני והרבי שאל את המדריך אם הוא מבלטמור וענה המדריך שהוא 
לאד"ש  ואמר  הרבי,  עם  דיבר  יעקובסון  רג"ד  וכן  חזק.  עליו  הסתכל  והרבי  מפילדפיה, 
שהיה דיון בענין יהודה ושומרון, ושאל אותו אד"ש "היינט?" וענה שכן, והרבי דיבר אתו 
בנוגע לזה ואמר לו שמבחינה גשמית אין כבר מה לדבר בנושא זה היות וחתמו, ולכן כעת 
להתגבר,  יוכלו  ועי"ז  תורה  הרבה  וילמדו  לישיבות  יסעו  שהתלמידים  לפעול  רק  אפשר 
ואמר אד"ש דיברתי אתו בפעם הראשונה ולא רציתי ללחוץ עליו מדי חזק. ואמר אד"ש 

שאריק שרון הוא היחידי שעומד בתוקף בנושא זה. השיחה ערכה די הרבה זמן.

אד"ש נתן בקבוק גם לר' העניך רפרפורט, ושאלו אד"ש "למה לא רואים אותך פה, מה 
אתה מסתתר, מה אתה חושב שכאן זה רוסיה".

אח"כ הרבי בירך ברכה אחרונה, ונגשו כמה ברגע האחרון והרבי נתן להם. אח"כ לקח 
אתו את היין ואת בקבוק המשקה, והחל לנגן "כי בשמחה תצאו", ונכנס לחדרו הק'.

את  פשט  וכשבקשו מיד  במעיל,  לבוש  היה  חדקוב כבר  ורחמ"א  קבל,  בחור שלא  הי' 
מעילו ודפק בדלת של  הרבי, והרבי נתן לו. אח"כ התחילו לשיר ועודד עם היד חזק.

 יום ה', כ"ג תשרי תשל"ה
הרבי הגיע מהבית בשעה 12:00 ונכנס לקרה"ת, אח"כ אמר קדיש. בשעה 3:15 במנחה, 
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אמר קדיש דרבנן לפני אשרי, וכן אמר שאר הקדישים.

בשעה 5:00 נסע הביתה, וחזר בשעה 6:00. בדרך לרח' ברוקלין עצר ריב"ק את הרכב 
כיון שהי' איזה שחור שעצר את מכוניתו באמצע הדרך, וריב"ק ניסה לעלות על המדרכה 
אחרי  דקות.  כ-10  שם  התעכב  הרבי  לנסוע.  ויכלו  השחור,  את  ודחפו  בחורים  שבאו  עד 

שאד"ש נסע הי' שם שמח.

 3 קיבל  פוטרפאס  מנדל  ר'  לתשרי.  שבאו  האנשים  רוב  נכנסים  יחידות.  ליל  הלילה 
בקבוקי משקה בכוס של ברכה, והתוועד משעה 6:15 עד שעה 1:45.

ביחידות נכנסו הרבה אנשים. אחד אמר לרבי שהרבי אבא שלו, וענה לו אד"ש בגשמיות 
לא  אז  שיכול,  במקום  לפעול  יכול  אחד  שבאם  אד"ש  אמר  דונין  ראובן  לר'  וברוחניות. 

צריכים לנסוע, היות ואפשר לפעול שם במקומו.

וחייך.  היד  עם  עודד  והרבי  לשיר,  וילמובסקי  ר"ז  התחיל  מהיחידות  אד"ש  כשיצא 
היחידות נגמרה בשעה 6:15 בבוקר, והרבי נסע הביתה בשעה 6:30.

בשעה 1:15 הגיע מהבית. בשעה 6:10 נכנס למנחה. אחרי מעריב התחיל לנגן "ופרצת" 
בניגון ושמחת, ואח"כ עודד עם היד.

אחרי שמכרו את ההקפות אמר אד"ש לכץ שיגיד שכל אלה שלא קיבלו עד עתה עבור 
המרכז שיפרעו היות ואמירה להדיוט כמסירה לגבוה.

ר"מ  התפלל  בתפלה   .10:35 בשעה  ולתפלה   ,8:30 בשעה  לתהילים  נכנס  אד"ש 
קודם  עוד  שבת",  ב"תכנת  אח"כ  וכן  בתפלה.  כששר  היד  עם  עודד  והרבי  טלישעווסקי, 
שהתחיל, החל אד"ש לעודד היות והנ"ל רגיל לשיר את זה בניגון "אתה בחרתנו". אחרי 

תפלת שחרית שוב הרבי התחיל לשיר "ופרצת" בניגון "ושמחת".

על  אחראים  שאין  ואמר  בראשית,  לשבת  בנוגע  ודיבר  ב-1:30.  ירד  הרבי  להתוועדות 
ויתכן  ההיפך,  לכתוב  יכולים  אז  מעיינים  לא  ובאם  מקור,  לציין  בלי  וכותבים  הרשימות, 
שבשר ודם טועה, וכן יש טעמים מיוחדים. כן אמר שישנם שפיץ חב"ד שכותבים בדיוק 

כמו ששמעו.

והפסיקו  כהן  העניך  גרשון  לר'  קרא  אח"כ  קאזרנובסקי.  לרש"א  משקה  חילק  הרבי 
משקה  קיבל  הנ"ל  ראשו.  עם  השירה  ועודד  לשיר,  שימשיכו  היד  עם  עשה  והרבי  לשיר, 
עבור ביה"כ חב"ד במאה שערים. [אגב, בכוס של ברכה הוא קיבל עבור החנות, שיחלק 
פלר  ר"מ  לשליח  המוסדות,  עבור  כהן  דוד  ולר'  ציק,  זמרוני  לר'  אד"ש  נתן  כן  לקונים]. 
שליח, לרש"ב לויטין השליח בוושינגטון, והרבי קרא לאביו ר' שמואל ונתן גם לו משקה. 

כן נתן משקה עבור בר-מצוה.

אח"כ אמר אד"ש, שהיות ועייפים והיו התוועדויות בתשרי ובשבת בראשית, לכן לא 
כדי להמשיך. בנוגע להדלקת נרות תהיה התוועדות בשעה 8:45 לנשים כאן בבית הכנסת, 
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וכדי לא להפריע את המלוה-מלכה שמתקיים בשעה 10:00 לכן נעשה את זה או ב-8:30 
ביחידות,  הולדת  ליום  שנכנסים  באחרונה  שנהוג  אמר  אח"כ  זה).  לפני  ב-8:45 (וחייך  או 
והודיע שזה יתבטל, וכ"א שיש לו יום הולדת יכול לגשת למשפיע, ולא צריכים לדבר פנים 
הברכות  כל  את  ימשיכו  בראשית,  בשבת  שאוחזים  וכיון  בפנים,  פנים  אנו  וכאן  בפנים, 
שתהיה שנה מבורכת הן לאלו שהי' להם כבר יום הולדת, ובין לאלו שיש להם יום הולדת, 

ובין אלו שיהי' להם יום הולדת.

הרבי אמר לצרפתים בצרפתית שישירו, והתחילו לשיר, והרבי עודד עם היד, וכן עשה 
כמה פעמים עם הראש והיד. הרבי נתן מזונות לר"י חורגין, ואח"כ הביאו לו מפית שיעטוף 

בה את המזונות.

אח"כ אמר הרבי, שהיות ונהוג בשבת בראשית למכור את המצוות של כל השנה, לכן 
כעת ימכרו. הגבאי ר"י פינסון לבש שטריימל, והתחיל למכור, הרבי אמר לו לומר לחיים 
קונה פתיחת  על כוס שלם, ואמר. הרבי הקשיב לדבריו, ר' שמערל גורארי' אמר שהוא 
ג"כ  ואמר  אד"ש  וחייך  ויוהכ"פ,  ר"ה  על  לכאן  לבוא  שיזכה  בתנאי  ויוהכ"פ  בר"ה  ארון 
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לסוכות. אח"כ אמר שוב לפינסון לומר לחיים על כוס שלם, ואח"כ ניגש וביקש מזונות 
עבור אלו שקנו את המצוות, והרבי נתן לו.

במנגינת  ופרצת  לשיר  התחיל  מנחה  אחרי  מנחה,  והתפלל  אחרונה  ברכה  ברך  הרבי 
לילד  ואמר  הביתה  נסע  הרבי  מעריב  אחרי  למעלה.  מעריב  התפללו  אח"כ  ושמחת. 

משלובין "א גוט וואך".

הרבי נכנס להתוועדות של הנשים בשעה 8:45. כולם עמדו הרבי עשה עם היד שישבו. 
אח"כ אמר שיחה, ובירכם שיהיו בריאים, ואמר שייקחו את המזונות עבור המלוה מלכה, 

אח"כ הרבי יצא והסתכל כל הזמן אם רחמ"א חדקוב נמצא מאחוריו.

אחרי השיחה הרבי נסע הביתה והתחילו לשיר ועשה עם היד.

שילכו  אחראים  לא  אתם  למה  ולנאגל  גרליק  לרג"מ  ואמר  הסתובב  אד"ש 
לישון

אד"ש  לו  ואמר  נוסע,  שהוא  ואמר  לרבי  ניגש  ואחד  מהבית  הגיע  הרבי   12:45 בשעה 
לשיר  התחיל  הרבי  מנחה  אחרי  חדש.  כובע  עם  למנחה  ירד  הרבי  בשעה 3:30  "ברכה!". 

"ופרצת" בניגון ושמחת, וסימן בידו לר"ז וילמובסקי שישיר ג"כ.

ומחה  הדלת  ליד  עמד  הרבי  נוסעים,  שהצרפתים  כיון  החוצה  יצא  הרבי  מנחה  אחרי 
כפים, הסתכל כל הזמן עליהם בפנים רציניות. אד"ש הביט עד שנסעו ואמר כמה מילים. 

בשעה 5:45 נסע הביתה, והישראלים היו צריכים לנסוע, שרו ואד"ש מחה כפיים, ונכנס 
ואמר   ,6:40 בשעה  מביתו  חזר  אד"ש  המכונית.  מתוך  השירה  לעודד  והמשיך  למכונית, 

משהו לר' ראובן דונין.

טובה,  נסיעה  שתהי'  אד"ש  ובירכם  התחתון,  בג"ע  אורחים  עמדו  מנחה  אחרי  גם 
והצלחה, ובשורות טובות בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הלילה ליל יחידות.

שלו  הילדים  את  להביא  שרוצה  לאד"ש  ואמר  ה'  ביום  נכנס  דונין  ראובן  שר'  שמעתי 
הכרחי,  לא  שזה  אד"ש  לו  אמר  הרבי.  את  יראו  והם  אותם,  יראה  שהרבי  מנת  על  לכאן, 

היות וכעת שולחים את הזקנים לשם, ואח"כ נבוא ביחד עם הצעירים ומשיח ביחד.

ר' גרשון העניך כהן הי' כעשר דקות ביחידות, וכשנכנס אמר לו אד"ש בנוגע לתפילין 
שהביא לאד"ש, שיש שאומרים בשמי שהשין בשל הראש צריך להיות עד למעלה, ויש 

אומרים שהבתים יהיו גבוהים, ומזה תקח לכל פעם שתשמע משהו בשמי אל תאמין.

משפחת רייטשיק נכנסו ליחידות אד"ש נתן לבנות 3$ ואמר להם שזה מתחיל מדמי 
נתן 2$  הרבי  הקטנות  לילדות  נרות,  שתדליק  לאחר  דולר  ושיתנו  נרות,  והדלקת  חנוכה, 
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ולבנים הקטנים נתן 1$.

אד"ש  לו  ואמר  בישיבה,  פה  אותו  מקבלים  שלא  לאד"ש  ואמר  ליחידות  נכנס  ט.  א. 
שאם בחור שיושב ולומד וההנהלה מעונינים למה שלא יישאר.

בשעה 5:45 נגמרה היחידות, והרבי הלך הביתה. עמדו ע"י הדלת כמה בנות מאיטליה, 
אד"ש הסתובב ואמר לרג"מ גרליק ולנאגל למה אתם לא אחראים שילכו לישון. 

 יום ב' כ"ח תשרי
בשעה 1:15 הרבי הגיע ל770. נכנס לקרה"ת בג"ע התחתון. בשעה 3:15 התפללו מנחה 
והלך  למעלה,  הזאל  על  והסתכל  והסתובב  סידור  לחתן  אד"ש  נתן  מנחה  לפני  למטה. 
לכיוון הזאל למעלה, הסתכל על הסידורים ועל מקומו ונתן צדקה, והסתובב בחזרה ושוב 

נתן מבט חזק על הזאל למעלה וירד למטה.

אחרי מנחה התחיל אד"ש לשיר "ופרצת" ו"וזרע עבדיו", באמצע הדרך ניגש בן אדם 
שנותן ביכורים והרבי דיבר איתו ע"י ארון הקודש כמה דקות, אח"כ הרבי עשה עם היד 

חזק.

אחרי מנחה עמדו בג"ע התחתון והרבי אמר להם משהו. והרבי שאל אפוא מעטוף היות 
וביחידות אמר לאד"ש שהוא חבר בברקת ואמר לו אד"ש למה לא לקח משקה לברקת, 
ואמר לאד"ש שלא היתה לו החוצפה לבקש, אמר לו אד"ש לא היה לך החוצפה לבקש, 
אבל למה הם צריכים לסבול, ולכן מסר לו שלפני הנסיעה שיבוא ע"י הדלת, ויקבל, ונתן 

לו משקה. לגורדצקי מנחלה הרבי נתן מעטפות.

בשעה 4:00 הרבי יצא ללוות את הישראלים, והתחילו לשיר "ופרצת" הרבי הסתכל על 
כולם ומחה כפיים והסתכל והפסיק, אח"כ כשהאוטובוס התחיל לנסוע הרבי עודד חזק 

בידיו, ומחה כפיים.

חזר  הרבי   6:55 בשעה  הביתה,  נסע  הרבי   6:00 בשעה  לאד"ש.  נכנס  מינדל  ניסן  ר' 
נכנס  ומיד  פתוחה,  החדר  דלת  את  השאיר  אח"כ  למעריב,  נכנס   7:00 בשעה  מהבית. 

למעריב, בשעה 11:35 נסע הביתה.

 יום ג'  כ"ט תשרי
למנחה.  נכנס   7:00 בשעה   .6:55 בשעה  מהאוהל  חזר   .3:30 בשעה  לאוהל  נסע  הרבי 

בשעה 7:45 נכנס למעריב. ובשעה 8:00 נסע הביתה באופן פתאומי. אף א' לא התכונן.

בלילה התוועדו ב-770 השלוחים הנוסעים לצרפת למונטריאול ולא"י.


