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יום שישי ט' שבט תש"ל. בית 
. ערב יום ההילולא 770חיינו 

של מרנא ורבנא האדמו"ר 
 .הקודם נ"ע זיע"א

אתחיל לכתוב יומן זה מזכרונות 
 .ומחויות שאראה ואשמע בעז"ה

קמתי, נטלתי ידיים  5הבוקר בשעה 
וישבתי בחדר שלנתי בו )בבית 

. הבית שבו אני הייתי 784שמספרו 
שנים למטה ולא למעלה,  3לפני 

והפעם למעלה(. חשבתי ובררתי מה 
לעשות ולכתוב היום. אח"הצ הלכתי 

, נכנסתי לבית 770-למקוה ובאתי ל
הקטן ושם כתבתי המכתב לכ"ק 

דה לר'  . אד"ש אודות ההצעה לעבו
ברק, וכן המכתב לענין -. שי' מבני

שלי. אח"ז ירדתי למטה לתפילת 
מכתבי  2שחרית, סיימתי ושלחתי 

אקספרס, להורים אחד ולמורה 
אחד, חדשות מעט מכאן ועניינים 

 .שונים

ביום,  10:45באתי בשעה כמעט 
המשרד הידוע.  –ונכנסתי למשרד 

והנה מהחלון ראיתי את כ"ק אד"ש 
, 10:51השעה הינה בא ברגל. 

ופתחתי את דלת המרכז וראיתי שוב 
את כ"ק אד"ש, נכנס לחדר קודשו 
עם ה'פקט' ביד קדשו. כולם 

התחבאו עד שכ"ק אד"ש נכנס, 
 .ואח"ז ישבתי וכתבתי היומן

אחה"צ. וכבר  12:05השעה 
מתחילים ההכנות לקראת 
ההתוועדות לסיום הס"ת שתתחיל 

אח"צ היום. התחילו  1:30בשעה 
סוע הבוקר לאוהל, לי לא יצא לנ

הפעם להיות, ובעז"ה ביום ראשון. 
בנתיים באים עוד ועוד, והגיעו 

 .מאנגליה אנ"ש, וכן 'באס' מקנדה

לראות את הבית כנסת בהכנות 
להתוועדות, בימה גדולה גם בחלק 
החדש,והשולחנות ערוכות ומוכנות. 
אנ"ש כבר באים, ועדיין גם 

 .מתפללים

ההכנות של  ביקרתי הבוקר בחדר
מערכת הטלפון לשיחה לארצנו 
הקדושה, במוצאי שבת. בחדרו של 

 .הר' רוטשטיין

דבר חדש, לא הי' בזמנו, והוא 
בכניסה מלמעלה למטה, בצד ימין 
מן המדרגות בתוך בית הכנסת 
הגדול, ערכו מדרגות יציבות 
מקרשים עבים וחזקים שעליהם 
יכולים לעמוד הרבה בלי כל פחד. 

תי בשנת תשכ"ז בקיר זה עמד
בהקפות, והיינו עומדים בנס. אחד 

 .קופץ בשני, ואחד סומך על השני



 
כנהוג כאן מזמן, שכל אחד יש את 
מקומו הקבוע לו, ואני עדיין לא יודע 
איפה מקומי. אני מקווה שבטח 
שאתפוס מקום טוב אך ורק על 

 .הקרקע מול כ"ק אד"ש

גם במשך היום באו עוד חברים 
 .ואמרתי להם שלום

כ"ק אד"ש נמצא בחדר קדשו, 
ומאיר שי' הרליג בעבודתו לקראת 

 1:30ההכנות הסופיות עד לשעה 
שבה כ"ק אד"ש יכנס, ובטח יהי' 

 .מלא מפה לפה

, אני מנסה לעמוד 12:15השעה 
שנים, לראות האם  3במקומי מלפני 

 .אזרק מכאן או לא, מול כ"ק אד"ש

תיאור בהכנ"ס החדש שהורחב: 
יפה, מחתיכות  משמאל ארון קודש

עץ זית. אפשר לומר פרוכת יפה. 
עמודים. הסטנדר  2הגג עומד על 

במקומו, כיסא חדש בריפוד צהוב 
ועמוד לבעל התפילה. עזרת הנשים 

 .מלמעלה

ההתוועדות נערכת כמעט על אותו 
מקום שהי' עד עכשיו, רק מעט יותר 
שמאלה. הפעם סכנה צפויה, אבל 
לא קרה ולא יקרה, שאותם 

ים עלולים ליפול, ב"ה לא שעומד
 .קורה, אלא רק דחיפות

כבר אני רואה אותם החברים 
שעומדים, ועמדו, ועוד הם יעמדו 
על אותם המקומות הקבועים, ואין 
מי שיזיז אותם. אני מקווה שגם 
אותי לא יזיזו הפעם, בתור אורח 

 .מארץ ישראל ליו"ד שבט

טוב, עדיין לא באים ה... למקום 
 .דשאני בנתיים עומ

שוב אתה רואה את התופעה. 
הילדים הקטנים עם כל קטנותם 
וכוחם החלש, השני אומר לראשון 
'חזק', ומרימים ומסדרים ומכינים 
להם את המקום להתוועדות. ולא 
רק זה, הם כבר עומדים דרוכים 

 .במקומם

מערכת הרמקולים מוכנה, והנה 
הפעקאלאך של המזונות הידועים, 

ש שאותם גם אני הייתי מגי
למתוועדים, וכן אותם בקבוקים עם 

אוזניות. והנה אחד מונח -ידיות 2
לפני, ונזכר באותם הימים הטובים 
והיפים שעברו עלי כאן בהיותי 

 .בשנת תשכ"ו

היום שמעתי מפי ידידי  . . שכבר 
יותר לא ניגשים לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א בעת שמתוועדים עם 
סיבות, חוץ מחתן. ואני תקווה 

שבת  –ת הבאה בעז"ה, שבשב
פרשת בשלח, בטח תהי' התוועדות 



ותהי' לי סיבה בעז"ה לגשת לקבל 
 .את ברכת קדשו

הכסא של כ"ק אדמו"ר שליט"א על 
מערכות רמקול. והנה  2מקומו, 

הכוסיות הגיעו, ממש עובר הכל על 
פני במתכונתו הידועה והמסורה, 

 .מיד ליד ומשנה לשנה

נו, גם האורחים מישראל כבר בתוך 
ולם, ולאט לאט באים מן האוהל הא

או מחפשים או  -הקדוש. והם 
תופסים, אבל את הרעש והדוחף 
מרגישים בזמן הקצר לפני מועד 

 .ההתחלה

. השולחנות אותם 12:30השעה 
שולחנות, והספסלים אותם 
ספסלים, עבים וחזקים, וראויים 
לעמידה ולריקוד עליהם. הייתי 
היום בחדר האוכל החדש שאני אוכל 

פעם ראשונה, בצד השני. לא  בו
התחלף שום דבר, הכל רגיל כמו אז. 
הן בהגשה והן בנקיון ובסידור 
האוכל. כן גם הדבר בסדרי השינה 
כמו שהי' בזמני. לא נקי והכל עזוב 

 .ומוזנח

הרבנים הזקנים מגיעים כבר 
ותופסים את מקומותיהם בישיבה, 
והצעירים במקומתם בעמידה, 

 5-6ה של מהקרקע עד למעלה בגוב
 .מטר גובה מהקרקע

תיאור קיר המזרח: מימין פינת כ"ק 
חלונות  2אדמו"ר שליט"א, 

צבעוניים, באמצע ארון קודש יפה. 
מיזוג אוויר ונורות חשמל. וכשאני 
רואה כל זה, אני כולי שמח שב"ה 
זיכני ה' להיות כאן ולראות ולשמוע 

כל הנעשה והנשמע  -מפי קדשו 
כאן והנמסר לשומעים. אף שמ

מעבירים את זה הלאה דרך טלפונים 
 .ומכתבים ושיחות

הרב בערל שי' יוניק, בעבודתו 
הקבועה, הביא מפות לבנות ופרס 
על השולחן. אחת מימין ואחת 
משמאל, והשלישית עליהם. במרכז 

 .הכסא

בערל יוניק שי' הביא את הקערה 
לעוגה עבור כ"ק אד"ש, וכן את גביע 

פיות הכסף נקי צח ומצוחצח, עם מ
 .בתוך מתקן הכסף היפה

 .הר' שלמה חיים שי' יושב בבימה

אחרי חצות יום. כאן  12:50השעה 
. יום ו', ערש"ק לסדר 770בית חיינו 

שבקרוב בא', נערכת  –'בא 
התוועדות גדולה ורבתית. באו מכל 
קצוות תבל כל השליחים וכל 
השד"רים והרבנים והתמימים, כמו 
שכתוב בפרשת השבוע "בנערנו 
ובזקננו נלך, בבנינו ובבנותינו כי חג 

 ."ה' לנו



 
י' הגיע. הקומות מימין הר' סימון ש

מתחילים להתרומם באנשים 
ובבחורים ובתלמידים הקטנים, 
והשולחנות מתמלאות בישיבה. צד 
שמאל עצמו חלש, אבל הזמן 
מתקרב ובטח כל אחד ואחד הנמצא 
בקרבת המקום הזה, מתקרב 

 .ומתקרב

מה שמתרחש למעלה בעזרת נשים 
לא ידוע לי. אבל כמו שכתבתי לעיל, 

בבנותינו כו'", ובטח  "בנערנו כו'
שגם שם באים ומתמלא מפה לפה. 
וכמו שאצל האנשים תופסים 
ומחפשים עמדות טובות וקרובות 
למטרה, כך בטח גם למעלה, באו לא 
ברגעים אלו, אלא בטח כבר מלפני 
זה, ועומדות ומחכות. כי הענין הזה 

-שייך לכל ישראל, כמו סיום הספר
 .""לעיני כל ישראל -תורה 

אין לי כל ידיעה מה עם  בנתיים
 .הס"ת. מי יכתוב את הסוף

. 1השעה כמה דקות ספורות לשעה 
ליד הבימה, סמוך לשולחן כ"ק 
אד"ש, נדחקים שמה האנ"ש שבאו 
מארץ ישראל בתוך אנ"ש של כאן, 

 .וממש סרדינים זה לא מילה

הרכיבו מערכת רמקולים גדולה, אני 
עדיין עומד על מקומי ובנתיים אין 

ות מאחרים. יושב סתם כל מניע

וכותב עד לשעה המיועד. ושוב ניגון 
באידיש, 'משיח שוין זאל קומען'. 
מצד ימין רואה אני את התמונה 
הידועה, עומדים צפופים בשורות 

שורות,  6ישרות, מלמטה למעלה 
 .וכל שורה אורכה כאורך הקיר

הבימה הולכת ומתמלאת בזקנים 
מאנ"ש שי', ועל הבימה הגיע ראש 

יית לוד שבא איתנו )!( בטיסה עיר
. הרב מענטליק שי' 255הנכבדה 

תפס את מקומו, והקערה כבר מונח 
בה מזונות, מכוסה במפית לבנה. 

 .'הידוע לכל לטובה ר' זלמן דוכמן שי

, ועדיין מחכים 1:06השעה 
. 1:30וממתינים לרגעים של 

התחלתי כבר להרגיש את הדחיפות, 
, וכידוע כאן בעת שתופסים מקום

אז תופסים. ובוא מי שיבוא, זקן 
אז  –אין מקום. הוא דוחף  –וחשוב 

דוחפים אותו. עומדים פה שעות 
 .ואין כבוד

עמדתי במקומי על רגלי, ואני תקוה 
בעז"ה שיתן לי ה' כח לעמוד 
ולשמוח, לזכור ולכתוב מהנעשה 

 .בהתוועדות זו של ערב שבת קודש

ראיתי על הבימה בקבוק, סימנים 
מאחורי כבר עומדים טובים. ו

בשורות, מעל ראשי עד תקרת עזרת 



הנשים הישנה. הר' ניסן מפריז גם 
 .הגיע, ומקומו ידוע

הצוות שנכנס אתמול לכ"ק אד"ש 
ושמותם: חנוך, חפר, ר'  5מנה 

 .שלמה חיים, וולף ובלוי

מצד שמאל שלי כבר רואים עומדים 
זקופים בגובה עד התקרה החדשה, 

 .ובאותה המתכונת

, והתמונה מצטיירת 1:15 השעה
בפני בשלמותה. מימין ומאמצע, 
משמאל ומאחורנית, ומי יודע מה 
עומד להתרחש בעוד מספר דקות 

 .ושעות

נעשה שקט, ור' סימפסון נכנס 
ורצונו למסור. יש בעיה עם 
המקרופון. ההודעה: "יש הרבה 
עבודה וסדר בכל ההידורים, הסופר 
יכתוב על המקום. לעשות סדר 

ולא לעשות רעש  למופת,
כשהולכים מהבימה עם הס"ת לארון 

כל אחד על  -קודש. להיות חזקים 
מקומו. מבקשים זהירות ולא לגרום 
עגמת נפש. לא לדבר בעת שכ"ק 
אד"ש יישב לכתוב )לגמור בשעה 
טובה ומוצלחת(. ואחרית, כל אחד 
וכולם יחד, בעיקר הדגש לסדר 

 .למופת". כך מסר בשם כ"ק אד"ש

העיקר אם לא יהי'  -ההדגשה 
דקות עד שס"ת יתייבש.  10מסודר. 

לא להתפרץ בעת שכ"ק אד"ש הולך 
עם הס"ת. אחרי זה כ"ק אד"ש יכניס 
את הספר לארון קודש, ואם יהי' 

 .סדר תימשך ההתוועדות

כבר כעת מרגישים את הדחיפות 
 .מאחורי

אחה"צ, כאן בבית חיינו  1:24השעה 
 בבית הכנסת הגדול. בא צלם במקום

ליד הבימה, לצלם השלמת הס"ת, 
 .והתמונה עדיין בפיתוחה

התחיל ניגון המארש, וכולם ביחד 
קולות וברקים. ב"ה אני נכנס לאותה 
אוירה קדושה ועליונה של חב"ד 
והרבי שליט"א. הניגון ממשיך. 
הרגע הגיע. "שא שא", כולם עמדו 

כבוד כ"ק  –ונעשה שביל. "שא שא 
 .ריאד"ש"! נעשה שקט מוחלט לגמ

, בתוך שאנו עדיין 1:30השעה 
עומדים לקראת בואו של כ"ק 
אד"ש, עומדים כולם ושרים שוב 
ניגון המארש. "שא שא שא"!, ושוב 
מארש וכולם ביחד בקצב אחיד, 

 .מתוך מאות מאות של אנ"ש

"כ"ק אד"ש  –נכנס ר' גרונר שי' 
כאן". כ"ק אד"ש נכנס וביד קדשו 
חבילה קטנה וסודית. ר' סימפסון 

 .עם הס"ת, שרים המארש



 
כ"ק אד"ש ישב והתחיל שיחה א', 

שנה. כ"ק אד"ש  20על הסיום של 
 ."סיים ואמר להממונה שיגיד "יענך

כ"ק אד"ש עומד ופורס את הסידור, 
מראה באצבע קדשו לפני ר' שמואל 
לויטין שי', ואומר פסוק בפסוק. 

פסוק, עד -כולם עמדו ואמרו פסוק
 ."ם קראנו"ה' הושיע המלך יעננו ביו

בבות, וכ"ק אד"ש ישב ועצם  4ניגנו 
את עיני קדשו. מימין הס"ת עם 
כיסא אדום, משמאל הקרטון. הרב 
חדקוב שי' עומד וכולם עומדים. 
זיעה ודחיפות. הצלם מצלם, וכ"ק 

 .אד"ש מנענע בראש קדשו

השיחה הייתה על משיח ועל הס"ת, 
כתיבתו וסיומו, ועל ענין חצות יום 

בת קודש. כ"ק אד"ש ובפרט בערב ש
צוה ליואל לנגן ניגון אדמו"ר 
האמצעי, כ"ק אד"ש מביט ישר 

 .ועובר את כולם בסקירה

בקירוב. כ"ק יושב  1:50השעה 
כדרכו בקודש בעת השירה. כ"ק 
אד"ש הביא את הסידור, וציוה לר' 
סימפסון שיאמר ליואל לנגן 'ימין ה' 
רוממה'. עוד ניגון המהר"ש, וכ"ק 

שירה בשקט אד"ש משתתף ב
ומנענע מעט עם ראש קדשו. גמרו 

של המאמר, ועומדים  -עוד ניגון 

מזיעים ורטובים, ומנגנים. אי אפשר 
 .לתאר

זיעה ניגרת ממני כמו מים. כ"ק 
אד"ש עוצם את עיני קדשו בעת 
ניגון המאמר. גמרו, וצוה עוד ניגון 
ה'בינוני'. ובכל הניגונים כ"ק אד"ש 

 .ישב בשקט ומתנענע

אח"צ. צוה ניגון 'הושיע את  2השעה 
 .עמך'. מנענע בראש קדשו

כ"ק אד"ש קם מהמקום. הסופר 
ניגש לס"ת, ופתח את הספר. כ"ק 
אד"ש מסתכל על הסופר המגלגל 
הס"ת לסופו. כ"ק אד"ש אחז מעט 
את הקולמוס, ונתן אותו חזרה 
לסופר. כ"ק אד"ש מביט, הסופר 
פתח את הדיו וטובל. ר' סימפסון 

 .ע"י, וכותב ומשלים את הס"ת

כ"ק אד"ש עומד ומביט, והסופר 
וכותב השלמת התורה. כולם יושב 

עומדים ומנסים לראות כל אחד 
ואחד על מקומו. מימין נפלה עמדה 

 .אחת, ועדיין כ"ק אד"ש עומד

, הצלם מצלם הכל 2:14השעה 
מתחילתו ועד סופו. הסופר טובל 
כמה פעמים את הקולמוס וכולם 
דחופים ודוחפים, ושקט. ועדיין כ"ק 

 .אד"ש עומד ומביט



ישראל". קיבל  "לעיני כל -סיום 
כ"ק אד"ש הקולמוס למספר שניות 
ומסרו בחזרה לסופר, והספר פתוח 

 .לידו. ר' סימפסון והסופר מדברים

כ"ק אד"ש פתח סידור, וסימפסון 
אמר שיגידו 'אתה הראת' מפי כ"ק 
אד"ש מורנו ורבינו. אמר פסוק 

 .ראשון, ואח"ז כולם ביחד

אחר כיבדו ר' שמואל לויטין בפסוק, 
 .'"ש עומד. פסוק 'אין כמוךוכ"ק אד

ר' סימפסון מכבד את ר' סלונים 
מארץ ישראל, והר' סימפסון מכריז 

 -'וירושלים העתיקה, צמח צדק' 
פסוק 'יהי שם ה' מבורך'. כל אחד 
 .עם ענינו וכבודו ותוארו הידוע עליו

'יהי ה'  –מיידנצ'יק מכפר חב"ד 
עימנו', ור' שלמה חיים קסלמן, 

 .משפיע בכפר חב"ד

אחריו עדין שטיינזלץ, וכ"ק אד"ש 
עומד ושומע שהוא שליח של שז"ר 
נשיא המדינה. כ"ק אד"ש אמר 
הערה. בא באיחור מעט, ואמר פסוק 

 .'ה' מלך'. כ"ק מביט לצד שמאל

אחריו המשפיע מפריז ר' ניסן 'ה' 
 .'עוז לעמו יתן' וכו

אחריו ר' גורודצקי בנימין, פסוק 'יהי 
דון כל'. נא אמרינו לרצון לפני א

טוב פסוק 'ויהי -אחריו ר' בן ציון שם

בנסוע'. ר' זלמן פסוק 'קומה ה''. 
אחריו הסופר פסוק. אחריו ר' 
שוקלין מכפר חב"ד אמר פסוק 
'ואמר ביום ההוא', וכ"ק אד"ש 
מביט עליו, ואחריו כולם. אחריו ר' 
חדקוב שי' 'מלכותך מלכות כל 

 .'עולמים

יון 'כי מצ –אדוננו מורנו ורבינו' '
 .'תצא תורה ודבר ה' מירושלים

ניגנו פרזות תשב ירושלים, כ"ק 
אד"ש שאל אם התייבש. גללו הס"ת 
ושרים כולם, כ"ק אד"ש עדיין 

 .עומד, ועדיין עוד מגלגלים

, כ"ק אד"ש עדיין עומד 2:22השעה 
ומדבר עם ר' סימפסון. וכ"ק אד"ש 
הראה עם יד קדשו, עדיין לא קשרו 

ר' חדקוב את הס"ת. הזמינו את 
לקשור את הס"ת, ר' סימפסון עומד 

 .עם ס"ת בידו, וקושרים

כ"ק אד"ש עומד והצלם עובד, מביט 
כ"ק אד"ש על הס"ת. גמרו, 
מלבישים את המעיל, וכולם עומדים 
 .ורואים כל מה שמתרחש, וצילומים

כ"ק אד"ש הוציא כתר תורה יפה 
מכסף או זהב, והלביש על הס"ת. 

, ועושים כ"ק אד"ש תפס את הס"ת
מעבר. הביאו נרות גדולות כמטר 
אורך, ומבקשים שקט. כ"ק אד"ש 
ממשיך את דרכו לארון קודש, וכל 



 
צד השמאל יכול לראות. ניגון של 

 .הקפות

וכל הפנים מופנים לצד ארון  ,2:30 
קודש. כ"ק אד"ש חזר וישב, לקח 
עוגה בירך ואכל. הר' מנטליק מזג יין 

ה לכ"ק אד"ש. טעם יין ועשה ברכ
על איזה פרי חדש )תמר(, ברכת 
שהחיינו בקול רם ברמקול. חטפו 
וחילקו, וידיים משוטטות לכל 
מקומות לקבל חלק. תפסתי תמר, 
בירכתי ואכלתי, כ"ק אד"ש יושב 

 .וטועם כדרכו בקודש

יורק. -בא ראש העיר היהודי של ניו
 .ועוד נמשכים הבקשות לקבל

טעם לחיים ואמר לחיים כדרכו 
מפית ניר ניגב פה  בקודש, ועם

 .קדשו

ניגון, וקירב את הרמקולים, והניגון 
של המאמר נמשך. ועומדים ונופלים 
ושרים. כ"ק אד"ש עצם את עיני 
קודשו והתחיל לומר מאמר 'ענין 
ס"ת' על פסוק 'ועתה כתבו לכם 

 .'השירה הזאת

אח"צ, והצלם עובד. 'ארץ  2:41 
ישראל תו"ת במהרה בימינו ע"י 

לשון כ"ק אד"ש  –משיח צדקנו' 
 .במאמר

עומדים כולם כל אחד במקומו, 
ושומעים את המאמר, וכדרכו 

 .בקודש כ"ק אד"ש אומר

אחד התפרץ בחוץ, רוצה להניח 
תפילין ע"י הבימה, והוציאו אותו 

 .מהדלת החיצונה

, כ"ק אד"ש עדיין אומר 2:51השעה 
את המאמר, וסיים את המאמר. 

ותו, הזכיר ענין הס"ת, 'ואנו סיימנו א
נזכה שיבוא ויגאלנו ויוליכנו 
קוממיות לארצנו. בקרוב נזכה 
לשלום כל אחד ואחד בענייניו, 
מקבלים נתינת כח נשיא דורינו. ויהי 
רצון ונצא עם הס"ת בנערינו בזקנינו 

 .'לקבל פני משיח צדקנו בעגלא דידן

שרים 'הוא אלוקינו', טעם עוגה 
ואמר לחיים, והתחיל בשיחה. 

לבב לקבל פני משיח  'בשמחה ובטוב
צדקנו. בעגלא דידן יגמר החושך 

 .'כפול ומכופל, ובקרוב ממש

אמרתי לחיים, וכ"ק אד"ש דיבר 
ונתן יד לסגן ראש העיר, ואמר 
שיגיד לחיים, ובירך ואמר לחיים. 

 .ועונה לכל אחד ואחד

תיכף התחיל 'צמאה לך נפשי', ושר 
לבד עד 'בלי מים' ואח"ז כולם. 'כן 

ך לראות עוזך בקודש חזיתי



וחסדיך', 'כן בקודש חזיתיך לראות 
 .'טובך וחסדיך

אנעים זמירות. פתח הסידור ועונה 
לחיים. אמרתי שוב לחיים וענה. 
ושרים ועונה לחיים, וניגב עיני 

 .קדשו

, כ"ק אד"ש בירך ברכה 3:14השעה 
 .אחרונה, ושר 'ופרצת' מפי קדשו

, וכ"ק אד"ש יצא מתוך 3:15השעה 
שירת 'ופרצת'. כולם התפזרו, וכל 
החומות נפלו תיכף, ומחזה יפה. 
כולם מתפזרים ויוצאים דחופים, 

 .מזיעים ורטובים

תיכף עליתי למעלה, וראיתי עושים 
הכנות למנחה. תפסתי סידור ומקום 
ע"י המקום שכ"ק אד"ש מתפלל 

 .בעש"ק, בצד דרום של בית הכנסת

כ"ק אד"ש נכנס עם  3:20ה בשע
סידור ור' זלמן דוכמן אמר 'אשרי'. 
סיימו וכ"ק עומד כדרכו בקודש 
בתפילתו. גמרו, והחזן התחיל חזרת 
הש"ץ, כ"ק אד"ש נשאר עומד 
ונשען כדרכו, והסידור פתוח. ביד 
קדשו מעביר על זקנו ושפמו. עד 

 .סוף החזרה, קדיש ועלינו

כ"ק אד"ש נתן מבט כדרכו מאז, 
וב קדיש ועוד הפעם. עמדתי וש

קרוב כמטר וחצי מע"י כ"ק אד"ש. 

כ"ק אד"ש סיים וסגר את הסידור, 
 .ואותו גומיה נשאר בסידור בסוף

כ"ק אד"ש עומד לצאת לנסוע 
לביתו, הדלת פתוחה וכ"ק אד"ש 
יצא. היו ילד וילדה שעמדו על יד 
הדלת, ובעת שכ"ק אד"ש נכנס 
לקאר, עשה להם עם יד קדשו 

והם גם עשו. וכ"ק אד"ש נסע שלום, 
. התפילה נגמרה 3:39לביתו בשעה 

 .3:30בשעה 

ועכשיו באמת לכתוב. אשרי עין 
אשר ראתה כל אלו. וב"ה שהיום לא 
החמצתי שום הזדמנות ושום ענין 
מכל הנעשה היום. עם כל הדוחק 
והזיעה עמדתי איתן במקומי, וב"ה 

 .ב"ה

וכן במנחה זו הפעם הראשונה שאני 
קרוב לכ"ק אד"ש מאז, עמדתי 

וממש נראה לי כל הענין כאלו שלא 
נסעתי מכאן כלל. הכל אותו דבר בלי 
שינוי ותחליף. דיוק הזמן של כ"ק 
אד"ש, ואותה התנהגות מה שעינינו 

 .רואות, וב"ה ב"ה

שמעתי מאחד, מכ"ק אד"ש, שכל 
המניעות והעיכובים נגמרו כבר, 
וע"י הסיום שנעשה היום, כל 

ו, ונשארו רק הפכים המעשים נגמר
 .הקטנים של כל אחד ואחד

 .6:20מוצאי שבת השעה 



 
אני יושב בתוך בית המדרש וממשיך 
לכתוב. מיום ו' הכנות לשבת, ליום 

 .השבת

באתי לתפילת ערבית, ושוב רואים 
אותם הדחיפות והכנות לעמוד ליד 
עמוד התפילה, כי כ"ק אד"ש 
מתפלל הערב בעמוד ליארצייט יו"ד 

 .שבט

-5י ועליתי על הבימה כמרחק באת
מטר מכ"ק אד"ש, ועמדתי על  6

קצה האצבעות בקושי. כ"ק אד"ש 
בא והתחיל להתפלל קבלת שבת. 
הזקנים ואנ"ש חשובים נכנסו לתוך 
ג' אמות מכ"ק אד"ש. התפילה 
נשמעה היטב מפי כ"ק אד"ש, 
וממש כמו באותם הימים, הדחיפות 

 .והנפילות בתוך התפילה

, וכ"ק אד"ש אמר התפילה נסתיימה
משניות והעביר את יד קדשו על 
מצחו, ואמר קדיש. סיים, ואמרו 
אחרים, וחיכה עד שסיימו. פנה 
לעומדים מימין ומשמאל ואמר 'גוט 
שבת', והקהל התפזר והתחילו 

 .ללכת

אני הלכתי עם אחד לבית, ושם 
. 10אכלתי ולנתי עד הבוקר בשעה 

 .'עד כאן יום ו

בא. יו"ד מוצאי שבת קודש לסדר 
שבט תש"ל. יום ההילולא של מורנו 

 .ורבינו הקודם נ"ע זיע"א

, ומצאתי שכ"ק 10באתי בשעה 
אד"ש עומד ומתפלל. תפסתי מימין 
מקום כמעט טוב, והתחלתי 

ולא הכל,  -להתפלל. שמעתי 
 .והתפילה בקול

הפעם עמדתי על שולחן שעומד ע"ג 
בימה גבוהה, ורחוק כמטר מן הגג. 

תפילה וגם עמדתי שם גם ב
 .בהתוועדות שהייתה היום

התפילה רגיל. על הסטנדר מונח 
חומש, סידור ותניא. כ"ק אד"ש 
עומד כדרכו בקודש ומתפלל. 
התפילה נשמעת, וכל פעם בעת 
שהיו רוצים לשמוע היו עושים "שא 

 .שא", וממילא היו יכולים לשמוע

ברכו ושמונה עשרה שמעו טוב, ואין 
יקות מה לדבר על הדחיפות והדח

והצפיפות, ובכלל כל מראה בית 
 –הכנסת. כולם עומדים ברום עולם 

פינותיו. מחזה  4-ברום האולם מ
 .בלתי מצוי

הר' רש"ג פתח ארון הקודש, ואמר 
'ויהי בנסוע', ומסר את הס"ת 
שסיימו ]. .[ והתחילו לקרוא. אני 
עומד על מקומי. קראו לסופר לכהן, 



י ר' ושני לר' לויטין, ג' לרש"ג, רביע
סימפסון, חמישי ר' שלמה חיים, 
שישי ר' ניסן, שביעי ר' חדקוב, 

 .ומפטיר כ"ק אד"ש

לפני מפטיר כ"ק אד"ש בא לומר 
קדיש, ואח"ז קראו את כ"ק אד"ש 
למפטיר. עלה ובירך, וקראו וסיימו. 
כ"ק אד"ש עמד מן הצד לראות 
הגבהת התורה, והלבישו את הכתר. 
כ"ק אד"ש קרא את ההפטרה, וכמו 
תמיד נדחפים ומאזינים ומקשיבים 

 .לקריאת המפטיר מפי קדשו

כ"ק אד"ש סיים, ואמרו 'יקום 
פורקן' וכו'. כ"ק אד"ש לקח הס"ת 

 .והלך לארון הקודש, ואח"ז מוסף

כולם עמדו, כל אחד ואחד לפי 
תפיסתו ועמדתו שתמיד משתנית 
מהדחיפות. כ"ק אד"ש סיים, 
והתחיל החזרה. כולם שתקו ושמעו, 

 .'לשמוע 'הוא אלוקינו ורצו

כ"ק אד"ש הורה לנגן, ואח"ז כ"ק 
אד"ש. אלא שבמילה 'הוא מושיענו' 
נשמע מעט בשקט כבוכה, וכן 

 .ב'שנית' הי' משהו

כ"ק אד"ש המשיך חזרת הש"ץ עד 
הסוף. קווה ועלינו, עד תהילים. כ"ק 
אד"ש לקח תהילים והתחיל לומר 
פרק נ"ה )ראיתי מרחוק(. כ"ק 

אני אבטח בך'. לא אד"ש הגיע ל'ו

ראיתי אבל פתאום שמעתי ששרים 
'ואני אבטח בך', ותיכף נתתי מבט 
וכ"ק אד"ש עומד ומנענע עם 
הראש, ולא הפך את הדף לפרק נ"ו, 

 3אלא המשיכו לנגן 'ואני אבטח בך' 
פעמים. ואז כ"ק אד"ש הפך והבינו 

 .שסוף

גמרו התפילה והכריזו הודעות על 
בית מלכה שתיערך הערב ב-המלוה

המדרש עם כ"ק אד"ש, לרגל יום 
 .ההילולא, וסיימו

כ"ק אד"ש לקח את הספרים, ויצא. 
אמר 'גוט שבת', וזכור לי ששרו 

 .''ופרצת

כאן מתחילים ההכנות להתוועדות 
. השעה שגמרו את 1:30בשעה 

. לספר על 12:30התפילה הי' 
התפילה כבר כתבתי, אבל מה 
שרצוני לומר, שהתפילה פשוט בלי 
כל אריכות ובלי כל משיכת זמן או 

 .טורח ציבור

כרגיל כבר יושבים, עומדים 
ותופסים מקומות. ערכו את 
 השולחנות והבימה, הכל מוכן מלא

עד אפס מקום. באים עוד ומנסים 
למצוא מקום, ואי אפשר לתאר 
הדוחק שהולך ומתרבה מרוב 
אנשים. עשו קידוש, טעמתי ממש 
טיפה ומעט מן המעט עוגה. עמדתי 



 
הפעם מקום אחר, גם בדוחק. אח"ז 
הסתדר באיזו צורה לטובה, אבל 

אין כאן. כל מקום  –טוב -טוב-טוב
יש בעיות ודחיקות ודחיפות. 

מוש בידיים לא יצא לי, אבל לשי
 .ראיתי אחרים שכן

, ומחכים עוד 1:30הגיעה השעה 
מעט. כ"ק אד"ש הגיע ונעשה שקט. 

 .כ"ק אד"ש ישב, וכן ר' חדקוב

ר' מנטליק מזג, וכ"ק אד"ש לקח 
מפית ושם בתוכה מזונות, ועשה 
קידוש. בעת הקידוש התרומם מעל 
הכיסא, וטעם ואמר לחיים אחרי 

ה לימין ולשמאל, שאכל עוגה. פנ
ובינתיים שרו 'אנעים זמירות'. 
ואומר לזקנים ולכל מי שפונה 

 .בכוסית לחיים

כך נמשך זמן מה. אח"ז כ"ק אד"ש 
סיים וציווה לנגן ניגון מאמר, שרו 
וגמרו. כ"ק אד"ש התחיל לומר 

של 'באתי לגני',  20-המאמר ה
 .ועמדו

המאמר נמשך יותר משעה, ולי זכור 
ר( שזה המאמר עד כה )אפשר לומ

שאני שמעתי במשך זמן הכי רב. 
 .ונגמר בברכה טובה

אח"כ ניגנו ופנו ואמרו לחיים ושרו. 
נעשה שקט, וכ"ק אד"ש התחיל 

לדבר שיחה א'. נעשה שקט, אבל 
עם כ"כ הרבה אנשים שכולם 
עומדים לא בטוחים ולא בעמידה 
הכי טובה, קורה שאחד נוגע בשני 
וכל החבילה מתפרדת, ונופלים 

 .ומילא גורם לרעש

כ"ק אד"ש סיים ושרו, לא זוכר 
הניגונים אבל שרו. אמרו לחיים, 
וכ"ק אד"ש הראה בידו הקדושה 
לאחד כוס גדולה, וכן שיגיד לחיים. 
ופונה ימין ושמאל, מעלה ומטה, 

 .ועונה ואומר לחיים

אח"ז נעשה שקט, וכ"ק אד"ש פתח 
את החומש והתחיל לדבר על 

בנך מחר",  הפסוק "והיה כי ישאלך
ועמד על הרש"י בהרבה דברים 
ושאלות וקושיות. עמדתי ושמעתי. 
כך נמשכה השיחה, וסיים אותה 
"כמו שיתבאר". שוב אומרים לחיים 
ועונה, וכולם פונים. גם אני אמרתי 

 .לחיים במעט יין

שרו ניגונים, וכ"ק אד"ש כדרכו 
בקודש. כל התמונה בכללותה כמו 

 .שאני מתאר אותה כל פעם

יימו לנגן, כ"ק אד"ש פתח איגרת ס
התשובה, חוברת כרוכה בכריכה 
כחולה, ודיבר מפרק ח' עניינים. 
אח"ז התחיל לתרץ את רש"י כל 

אח"צ,  3השאלות. השעה הייתה 



וענה כ"ק אד"ש על הכל, וסיים 
בברכה טובה כדרכו בקודש, וכמו 
שזה מופיע בהדפסות שיוצאות 

 .אח"כ

"ק שרו שוב, ואומרים לחיים. וכ
אד"ש שוב אמר מאגרת התשובה, 
וסגר אותה, והסביר עניינים בעבודת 
ה' לכל אחד. השיחה האחרונה היתה 
המשך לרש"י, ובעניינים השייכים 
לכל אחד ואחד בקשר ל"כי ישאלך 

 2בנך מחר", מה שרש"י מביא 
פירושים, ואמר שזה עכשיו או 

 .לאחר זמן

כולם היו דרוכים ושומעים לקראת 
אד"ש הזכיר אמריקה,  הסוף, וכ"ק

ברוקלין וארצות הברית. סיים את 
השיחה בברכה טובה, טעם ואמר 

 .לחיים

כ"ק אד"ש טעם עוד מעט מזונות, 
וסיים וסגר את החומש, לקח את 
הסידור, ובירך ברכה אחרונה. השעה 

 .4:30הייתה 

כ"ק אד"ש סיים לברך, ופילסו דרך 
לכיוון מזרח. הולכים להתפלל 

ש ישב עדיין במקום מנחה. כ"ק אד"
ואמר "וידבר" בשולחן 

 .ההתוועדויות. אח"ז קם והלך

תיכף כולם קפצו לתפוס מקומות, 
וכמו רגיל גם אני קפצתי. גם אתמול 

בלילה כשבאתי וראיתי את הכל, 
ושמתי לב לאותם חברים שהיו 
איתי, שכל אחד ממש על מקומו, 
אמרתי לאחד, שכל הטירונות הזו 

שנים, ואני  3י כבר עברתי אותה לפנ
יודע כבר מה זה להיות סמוך לכ"ק 

 .אד"ש

במנחה תפסתי סולם של צבעים 
שעמד שם, ועמדתי עליו, וראיתי 
ושמעתי מה שהייתי יכול לשמוע 

 .'ולראות. ראיתי הכל, אשרי וכו

קדיש, וכ"ק אד"ש קיבל הס"ת 
המושלם )או ס"ת העשרים( עם 
הכתר. היום בבוקר בעת שכ"ק 

"ת, ר' גרונר שיח' אד"ש בא עם הס
ניסה להוציא את הכתר, ובעת 
שהוציא התפרק איתו גם חלק מעץ 
החיים מימין הס"ת. שמו את הכתר 

 .על התיבה מימין, וכך גם במנחה

כ"ק אד"ש הניח את הס"ת, וכ"ק 
אד"ש חזר למקום. התחילו לקרוא, 
ולכהן עלה ר' רפאל מכפר חב"ד, לוי 
ר' דוכמן. גמרו ואמרו "יהללו". 

בהה קיבל מאיר פרידמן מכפר הג
 .חב"ד

כ"ק אד"ש אמר בנתיים קדיש, הגיע 
הס"ת לארון, סגרו, ועמידה. עמדתי 
תפילת שמונה עשרה על הסולם, 
וכמעט הגעתי לגג. כל מי שעומד 



 
גבוה, מחפש להיות יותר גבוה. אם 
לפחות לא יכולים לשמוע, אבל 

 .לעשות מאמץ ע"מ לראות

עד כ"ק אד"ש סיים חזרת הש"ץ, 
סוף "צדקתך" וכו'. קדיש ו"עלינו". 
כ"ק אד"ש סיים קדיש, משניות 

 .וקדיש. נסתיימה התפילה

כ"ק אד"ש הסתובב מימין לשמאל, 
ואמר 'ופרצת', ושרו. נגע בפרוכת 

 .'ויצא, ושרים 'ופרצת

במעט זמן,  5השעה הייתה לפני 
וכולם יוצאים דחופים ומבוהלים 
ורעבים למצוא משהו. במקרה 

חד אם יש היתר לאכול )כי שאלתי א
הי' אחרי שקיעה(, וענה: "אם רק 

 ..."אז מותר –תמצא 

יצאתי לבחוץ, ומלא כל הרחוב, 
אנשים נשים וטף, ובלי עין הרע, כל 
כך אין לשער, ואני לא מתאר שיש 
עוד מקום כזה בעולם, שהרבה באים 
אליו, ובכלל כל המינים והנושאים, 

ת ואין לתאר, קשה. צריך הכל לראו
ורק ע"מ שאפשר לזכור אני מנסה 
לכתוב כאן בדפים אלו מה שאני 

 .זוכר

בנתיים הזמינו אותי לארוחה, 
נכנסתי לבית  6ואכלתי. בשעה 

התפילה הקטן, ואני מוצא 

שהסטנדר מוכן, אבל אח"ז ראיתי 
שכ"ק אד"ש בא מלמטה מתפילת 

 .ערבית. אז אני התפללתי

אח"ז עמדו בחורים ע"י החדר של 
ש, ובא . . וגירש אותם, כ"ק אד"

וכולם קפצו למטה. אני לא קפצתי, 
ונשארתי בבית המדרש, עומד 
ומחכה לראות מה יקרה. לא יודע 
למה הם קפצו, וטוב טוב שהם ירדו 

 .למטה

והנה כ"ק אד"ש יוצא, ובא לכיוון 
ישר, ופונה שמאל והולך ישר לחדר, 
או של חדקוב שי', או של ר' שמואל 

צו לראות מה הולך לויטין, וכולם קפ
 .להתרחש כאן

ראיתי גם אני דבר טוב. כ"ק אד"ש 
יצא, וביד ר' סימפסון ס"ת קטן עם 
מעיל ירוק, ואחרי כ"ק אד"ש ר' 
חדקוב שי'. והמשיכו ללכת ישר, 
ושוב נכנסו לחדר קדשו. ור' . . עדיין 
עוד עומד ומגרש בחורים, ולא 

 .יודעים מה

אחדים אמרו שכ"ק אד"ש הולך 
להתוועד, ואני עדיין למעלה. והנה 
הדלת נפתחת, וכ"ק אד"ש יוצא עם 
הס"ת הקטן, עם מעיל לבן ועליו 
כתר תורה יפה מזהב )כך נראה 
בעיני(. כ"ק אד"ש הולך, ואחריו ר' 



חדקוב ועוד, והייתי גם אני בין 
 .המהלכים )קפצתי על המציאה(

דרגות, כ"ק אד"ש הולך והגיע למ
ולאט לאט המשיך ונכנס לבית 
המדרש. כולם התחילו לקפוץ 
וכמעט לדחוף את כ"ק אד"ש, ע"מ 
שיוכלו לנשק. אמרו "לא לדחוף"! 

 .אבל רוצים, וכשרוצים אז רוצים

גם אני קפצתי מאחורי כ"ק אד"ש, 
ונגעתי עם אצבעותי בכתר התורה 
היפה, ונישקתי. הבחורים עדיין 

שיך את ממשיכים, וכ"ק אד"ש ממ
דרכו. עמדתי מעט, ואח"ז גם אני 
קפצתי לראות מה הולך ליד ארון 

 .הקודש

כ"ק אד"ש עמד שם, והכניס את 
הספר תורה לארון הקודש, משמאל 
לגדול. אח"ז כ"ק אד"ש סגר את 
הארון ואת הפרוכת, ופנה ימינה 
ואמר 'ופרצת'. תיכף התחילו לנגן 
'ופרצת', כ"ק אד"ש יצא ועם יד 

להראות לשירה  קדשו ממשיך
 .מוגברת עד היציאה

אח"ז הלכתי לחדר שלי, ולקחתי 
 .הפנקס וישבתי לכתוב

. לתאר את ההכנות 7:25השעה 
הגדולות אי אפשר. עם פטישים ועם 
מסמרים דופקים ומחזקים את 
השולחנות והספסלים. כשבאתי 

לבית המדרש, שמעתי מאחד שכ"ק 
אד"ש אמר שתהי' סעודה ועם 

כוס של ברכה.  נטילת ידיים וגם
 .נכנסתי וישבתי לכתוב את היומן

ההכנות לשידור לישראל, מוכן. 
בנתיים בית המדרש ריק, אבל 
ההכנות, אם הכנות גדולות או 
קטנות. המצות לנטילת ידיים 

 .הגיעו, והיין

אפשר לומר קיצור של קיצור, איך 
שעות בחצר כ"ק  48עברו עלי כבר 

אד"ש, עם שני התוועדויות גדולות 
בזמנים קצרים, ובחוויות הגדולות 
והטובות. וכמו שכבר כתבתי " אשרי 

 ."עין ראתה כל אלה

שמעתי שכבר הגיעו כמה טלפונים 
מארץ ישראל בקשר לשידור הישיר 
וחי שיעבור מכאן לארצנו הקדושה 

 .ת"ו

, כבר באים ובאים. 7:50השעה 
הערב מצפים להרבה אנשים מבחוץ, 

את ומי יודע איך המקום יחזיק 
כולם. להתחיל ולתאר איך יהיה 
קשה, אבל אין מה לומר, שיהי' 

 .דוחק, ודוחק רב מאוד מאוד

הכינו את הבמה, ומערכת רמקולים. 
ר' יוניק הביא חלות והקערה. אחרי 
סיום ההתוועדות כ"ק אד"ש מסר 



 
לר' חיים את קערת המזונות עבור 

 .מלוה מלכה

הביאו חלות קטנות עבור אנשים, 
ות איומות מכל ונשמעו בקש

הפינות של הבית מדרש. הבאים 
באים ומתרבים מרגע לרגע ומשניה 
לשניה. אני מנסה הפעם לעמוד, 
ואני מקוה שאוכל להחזיק מעמד 
ומקום בטוח, ע"מ שאוכל לראות 
ולשמוע מעת כ"ק אד"ש ישב, ועד 

 .לסיום ההתוועדות הרבתי

השעה הגיעה, ובכר כל בית המדרש 
גדולים מלא מפה לפה. אנשים 

וקטנים, נערים וזקנים, נשים וטף 
 .באו

נעשה שקט כרגיל, "שא שא". כ"ק 
בדיוק, וביד  9אד"ש נכנס בשעה 

קדשו סידור. כ"ק אד"ש ישב ושרו 
ניגון. כ"ק אד"ש לקח מפית נייר, 
וניקה את הגביע, ור' מנטליק מזג 

 .והעביר לכ"ק אד"ש

כ"ק אד"ש נטל את ידי קדשו וניגב, 
", סימן עם הסכין, ובירך "המוציא

ואח"ז בצע עם ידי קדשו, וטעם. 
ואח"ז יין. ועדיין שרים. אחרי 
שטעם, אמר לחיים, ופנה כדרכו 

 .בקודש מימין לשמאל

 2:30לפני שאמשיך, אני מציין )
בלילה, ואז כ"ק אד"ש סיים את 
ההתוועדות וכ"ק אד"ש עומד 
ומחלק כוס של ברכה, ויש תור, ואל 

. העמידה על אחד, אלא טורים רבים
השולחנות, ושרים שירים, וכ"ק 
אד"ש מחלק. אני עומד ומשקיף 
מלמעלה, וממשיך לכתוב את 

 (.היומן

אחרי הניגון כ"ק אד"ש התחיל 
בשיחה. )לתאר את השיחה אין כאן 
המקום, טוב שיצאו ע"י אחרים 
ביתר דיוק כרגיל(. וכל העולם עומד 
על רגלו ומאזין ומקשיב. כ"ק אד"ש 

מר, וסיים בלשון ברכה. מביט ואו
כולם ענו 'אמן', ושוב ניגון ואמירת 
לחיים. כך היו כמה וכמה שיחות 

ומענין הס"ת, ושאר  20-מעניין ה
 .עניינים השייכים ליו"ד שבט

בין שיחה לשיחה ניגון, וכ"ק הי' 
משתתף בשירה בנענוע בראש 
קדשו, ופעמים חזק, ועי"ז מגביר 
את השירה וכן מרים את כל רגלי 
העומדים, כמו שכתוב "וינועו אמות 
הסיפים". כ"ק אד"ש הי' שמח 
ומראה לאנשים לומר לחיים, וכן 
אומר לכל מי שפונה, ומסתובב 
לימין וכן לשמאל של הבימה, ועל 
כל אחד ואחד שמחזיק בידו כוסית 

 .לחיים, כ"ק אד"ש עונה



השעה הולכת ומתאחרת, מידי פעם 
בפעם אומרים לחיים, והצלם של 

שישי הופיע ועלה לבימה,  יום
פינות בית  4וצילם ועבר מכל 

הכנסת, ועד לעזרת נשים שם עלה 
 .וצילם

הבימה הייתה מלאה אנשים ורבנים 
שבאו ושבאים מדי פעם בפעם בימי 
חב"ד וכו'. בעת ההתוועדות היו 
ניגשים מספר אנשים לכ"ק אד"ש 
לאמרית לחיים, וכ"ק אד"ש היה 

 .עונה להם באמרית לחיים

ך עבר שעה ועוד שעה, וכ"ק אד"ש כ
 .אומר שיחות

בשיחה הראשונה הזכיר הענין 
שכתוב " כי בחוזק יד הוציאנו", וכן 
דרש ודרש. ודובר על ענין השלום, 
וכן על אומות העולם. הזכיר את 
השטחים וכן את תעלת סואץ, רמת 

 .הגולן וירושלים העתיקה

לא הסתכלתי על השעות. הי' 
, אבל במקום שעמדתי דוחק

השיחות נמשכו כרגיל. בין השיחות 
שירה, וגם כ"ק אד"ש מנענע 
לפעמים חזק עם הראש, וכולם נעים 
כלפי מעלה על רגליהם. גם למעלה 

 .בעזרת נשים הי' דוחק ורעש

כ"ק אד"ש פנה לצלם שבא ממול 
כ"ק אד"ש )מצד מאיר הרליג(, 

ואמר לו שיגיד לחיים, ואמר. כ"ק 
ה לי אד"ש אמר עוד משהו )נרא

שיגיד שוב לחיים(, והוא אמר, וכ"ק 
אד"ש ענה לו בחיוך, והמשיך 

 .בעבודתו

כ"ק אד"ש הזכיר גם כפר חב"ד, וכן 
שיכון חב"ד, וכן השיכון שבזמן 
האחרון )נחלת הר חב"ד(. דיבר 
הרבה על ארץ ישראל, והרבה על 

התחלת  –האדמו"ר הקודם נ"ע 
עבודתו בקודש, גם ברוסיה וגם כאן 

 .באמריקה

כ"ק אד"ש טועם מעט חלה מדי 
פעם בפעם. בסיום השיחות מברך 
ברכות על הגאולה ועל משיח, 
ומביא לשונות שונים מדי פעם 
בפעם, ומזכיר "והוא בתוכם". אח"ז 

 .אומר לחיים, ושומעים ועונים אמן

וכן אותו דבר. פונים לכ"ק אד"ש 
פינו הבית  4כוסות וכוסיות מכל 

אד"ש, לקבל את ה'לחיים' של כ"ק 
ואף אחד לא מעיז להוריד את ידו, 
אלא אחרי שכבר ראה וקיבל ש"כק 

 .אד"ש ענה לו

כ"ק אד"ש אמר שנהוג לומר ביו"ד 
שבט סיום מסכת, ונהוג לומר קודם 
מאמר ואח"ז נגלה. לכן את המאמר 
אמר היום בבוקר, בעת רעוא דרעוין 



 
בשלש סעודות. ולאחרי שיגיד 

 .הסיום, יאמר מאמר

בנתיים שרים ואומרים לחיים, 
וכולם מביטים למסתכלים לעבר פני 
קדשו. מי בעמידה, מי בישיבה. באו 
הרבה אורחים ולא מצאו מקום, 
ועמדו אחורנית בדוחק. הרגשנו אנו 
שבעורף את הדוחק, כי באים 

 .מבחוץ, ממילא הדוחק עלינו

וכ"ק אד"ש, בעת שסיים את 
השיחה, אמר לחיים ולברכה כדרכו 

ודש. ואח"ז ניגנו הניגון של בק
המאמר, וכ"ק אד"ש ישב ועצם את 
עיני קדשו, ונעשה שקט. כ"ק אד"ש 
התחיל לומר את המאמר אחרי 
שאמר את הסיום מסכת מגילה, 
בענין ס"ת. )כל מי שאוחז ס"ת 
ערום, אז קוברים אותו ערום, וכל מי 
שאוחז ס"ת במטפחת, זו אורך ימים 

 בימינה בשמאלה עושר וכבוד(

כ"ק אד"ש דיבר בארוכה שאלות 
ותירוצים ועניינים של כל אחד ואחד 
בטוב טעם. אח"ז המאמר. ואז 
ראיתי את השעון, והשעה הייתה 

. כ"ק אד"ש אמר את המאמר 12:45
'באתי לגני' העשרים, ודיבר אודות 
העניינים של המאמר, וכן על מאמר 

 .העשרים

דקות,  50-במאמר נמשך בערך כ
רגליהם. כ"ק אד"ש וכולם עמדו על 

סיים את המאמר, ושוב ניגונים. 
אפשר לומר בערך )כמה שאני זוכר(, 

 11-12שכ"ק אד"ש אמר מספר של 
שיחות, מעט שהתחיל, עד השיחה 
לפני האחרונה בקשר למגבית 

 .מחזיקי תורה

כ"ק אד"ש הגיש את הכוס, ור' 
מנטליק ניגש ופתח את בקבוק 
הגזוז. כ"ק אד"ש ניגב את הכוס 

וכית, והכוס נתמלאה. כ"ק אד"ש זכ
 .טעם וכן מעט חלה

, כ"ק אד"ש התחיל 1:50השעה כבר 
לדבר בקשר למגבית מחזיקי תורה, 
והביא את ענין יששכר וזבולון. גם 
אמר, שאפילו אלה שהם בחינת 
יששכר, חייבים לגמול חסד לאלה 
שלומדים, ודיבר אודות זה שיחה 

 .מיוחדת

ן, אמר שכל מי שרוצה או מעוניי
שיכתוב את שמו ושם אמו, ואזכיר 
אותו על הציון של בעל ההילולא. 
כ"ק אד"ש גם דיבר אודות נשי ובנות 

 .חב"ד

בעת שכ"ק אד"ש סיים את השיחה, 
אמר לחיים. וכן אותו תהליך, עונה 
ופונה. גם פנה לראש העיר של לדו 



ושוחח עימו, ואמר לו שיגיד לחיים 
 .ואמר

עטפות עוד ותיכף התחילו לזרוק מ
וניירות, וכל אחד ואחד תחב והכניס 

 .כמה שליבו חפץ

היה מדבר עם  A"אד E"בעת שכ
אנשים שניגשו אליו, כ"ק אד"ש 
הניח את יד קדשו על המיקרופון, 
והסיבה ידועה, ע"מ שלא ישמעו מה 
שמדברים, ובפרט שהפעם השידור 

 .עובר לישראל

יש לציין שהפעם הרמקולים עבדו 
הביאו  –דוע לי טוב, אבל זה כבר י

בעל מקצוע עם מערכת רמקולים 
שלו, ופעלו כשורה. כמה שזכור לי, 
תמיד הי' אי נעימות בגלל תקלות 

 .ברמקולים

הדפים והמעטפות עפו כמו יונות 
לבנות בתוך מאות האנשים, ותיכך 
התחילו לקבץ אותם, ואז שרו הניגון 

 .''והריקותי לכם ברכה עד בלי די

ש מעטפות, ומגיעות עד לכ"ק אד"
אחד מוסר לשני, מיד ליד, דואר 
פנימי בלי כל מיון. והר' חדקוב ור' 
סימפסון קמים ומאספים אותם, 
ומעבירים אותם סמוך לכ"ק אד"ש. 
הגישו לכ"ק אד"ש מעטפות 
גדולות, וכ"ק אד"ש פתח והתחיל 

למלא את המעטפה, וחבילה אחרי 
 .חבילה

כ"ק אד"ש דוחק לתוך המעטפה עד 
משקית אחד ועבר  לסופה. גמר

לשנייה. בינתיים שרים 'והריקותי', 
וגם אומרים מעט לחיים. השעה 

בלילה, וכך אספו  2הייתה אחרי 
ואספו. כל מי שעדיין לא מסר יכול 
למסור, אבל אני לא חושב שאחד לא 

 .נתן

גם אני נתתי, כתבתי פתק . . לברכה 
והצלחה . . והנחתי דולר. עקבתי 

בל חבילה אחרי המעטפה, וכ"ק קי
מאת ר' חדקוב שי', והכניס אותם 

 2-לתוך המעטפה הגדולה. בערך כ
מלאים מעטפות  3וחצי שקיות עד 

 .עם ברכות ודמי השתתפות

עדיין כולם עוד עומדים על 
מקומותיהם, ונראה שכולם נתנו. 
כ"ק אד"ש מסר לר' מנטליק את 
הגביע ומה שנשאר. ר' מנטליק 
 הכניס אותו לתוך הבקבוק שממנו
 .מזג לכ"ק אד"ש, ושתפו את הגביע

כ"ק אד"ש לקח את הסידור ופתח. 
מילאו את הגביע הכסף לברכת 
המזון. לפני כן כ"ק אד"ש אמר 
לדוכמן שמה שדרכו להכריז, שכ"ק 
אד"ש מברך ברכת המזון, ואח"ז 

 .יחלק כוס של ברכה, ושיהי' סדר



 
כ"ק אד"ש לקח את הגביע, והביאו 

פך מעט מים אחרונים כ"ק אד"ש שו
לתוך הכלי, ואח"כ נטל מים 

 .אחרונים וכולם שתקו

כ"ק אד"ש אמר את הזימון, ואמר 
בקול רם את הברכה עד הזן את הכל, 
וכן 'ובנה ירושלים'. כ"ק אד"ש 
סיים, וכבר התחילו לעמוד על 
השולחנות, וראיתי שכ"ק אד"ש 
בירך על הכוס של ברכה. אח"ז 
תפסתי עמדה קרובה לכ"ק אד"ש, 

 .איך ואיך הולכת החלוקה לראות

אד"ש סיים. עמדו בשורות ארוכים, 
על אותם השולחנות שאנ"ש 

 5עומדים, במספר  –יושבים 
שולחנות. כן מצד ימין של כ"ק 
אד"ש, וכן מצד שמאל עוברים, וכ"ק 
אד"ש עומד ומוזג ואומר לחיים, ור' 
מעטליק מוזג מפעם לפעם, בעת 
שניגמר. כך עוברים כולם, אחד אחד 

 .ל פניוע

כל אחד עם כוסית או כוסיות הרבה, 
שלוקח עבור מי שחפץ, ויש כאלה 
שמדברים מעט עם כ"ק אד"ש. 
השירה בעיצומה, ור' זושא 
ולימובסקי ור' טלישבסקי מנצחים 

 .על השירה

משמאל בית המדרש עדיין עומדת 
החומה על תילה, של בחורים 

שעומדים ושרים, מנעימים לכ"ק 
 .ס של ברכהאד"ש את חלוקת הכו

פתאום התרוממתי מעל  3:40בשעה 
השולחן, וקמתי על רגלי. והנה כ"ק 
אד"ש מלהיב את השירה בקצב 
מהיר עם תנועות רבות וחזקות, 
מימין לשמאל, ומלמעלה למטה עם 
יד קדשו. כולם קפצו ורקדו, ועתה 

 .עצר

ממשיכים לנגן ולשיר, ועתה שרים 
'אני מאמין בביאת המשיח'. השעה 

פנות בוקר, ולא מורגש לא ל 3:50
לילה ולא עייפות, הכל רגיל. 
עומדים בכח חזק, ולא מורגש כלום 
ממש. שרים, שמחים וקופצים. יש 
להם זמן, אם כ"ק אד"ש עדיין נמצא 

אין זזים מכאן. ולא רק אנשים, גם  –
 .נשים

וכולם צריכים לקבל. באתי לבימה 
ועמדתי מן הצד ומביט על החלוקה. 

אולם הולך ומתרוקן, כבר רואים שה
מקבלים ומקבלים ועוברים. ועוד 
מעט אגש לקבל עבורי ועבור הורי 

 4מימין, ועבור משפחת . . לקחתי 
 .כוסיות

שרים 'פרזות תשב ירושלים', השעה 
 1כוסיות,  4-. ניגשתי עם ה4:55

בשמאל. קיבלתי מימין  3-בימיני ו
. בירכתי וטעמתי 3-ואח"ז ל



, וכ"ק ואמרתי לכ"ק אד"ש לחיים
 .'אד"ש ענה 'לחיים ולברכה

ראיתי שנתן לר' גרונר בכוסית, 
ובבקבוק שפך מספר פעמים. ושרים 

 .המארק

שרים 'בסיסמת ופרצת נצעד 
בראש', ונעשה שקט. כ"ק אד"ש 
ישב ובירך, וכ"ק אד"ש קם וסידר 

בית  את הדברים. עמדתי בימין
 המדרש, וראיתי את כ"ק אד"ש

צאון' יוצא. והתחיל 'כי בשמחה ת
 2וכו'. וביד קדשו השמאלית 

חבילות מלאות והסידור, וביד ימין 
הגביע עם יין מכוסה עם הצלחת 

 .שלו, וגם מפית

ויוצא ושר, וכולם שרים 'כי בשמחה 
תצאון'. כ"ק אד"ש הגיע לפתח, 
ועמד מעט, עד שבאצבע הקטנה נגע 

צא בשירה במזוזה, ולא נשקה. י
4:04שעה ובזמרה וה
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