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ראשון, א' סיון
ל770,  הגיע  אד"ש  כ"ק   10 בשעה 
קריה"ת כרגיל. תפילת מנחה כרגיל. היו 

שני אנשים ביחידות בחדרו הק'.

 בשעה 4:35 הייתי בחדרו הק' ליחידות 
דיבר  מבוסטון.  התלמידים  עבור 
וחה"ש. מעריב  בענינים של מתן תורה 
ברכב  לביתו  הלך   11:45 בשעה  כרגיל. 

עם הרבנית.

שני, ב' סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריה"ת, מנחה ומעריב היו כרגיל היום. 

בשעה 12 בערב הלך לביתו.

שלישי, ג' סיון
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 12 הלך 

לביתו ברכב עם הרבנית.

רביעי, ד' סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 10. מנחה 

ומעריב היו כרגיל. בשעה 11 בערב הלך 
לביתו.

חמישי, ה' סיון
 .11 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
שמעתי מריל"ג שתפילת שחרית היום 

היתה באריכות יותר מהרגיל.

בשעה  וסיים  כרגיל  היה  יו"ט  סעודת   
11:30 בערב. הלך עם אמו לביתה וחזר 

ל770 בשעה 12:15. 

בשעה 3 לפנות בוקר נכנס ואמר מאמר 
עד השעה 3:45. בשעה 4 הלך לביתו.

יום א דחה"ש, ו' סיון
צווה   10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
יו"ט  סעודת  והאמונה'.  'האדרת  לנגן 
ודוד  דיבר אודות הבעש"ט  כרגיל,  היה 
יו"ט  סעודת  כרגיל.  מעריב  המלך. 

כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו.

יום  ב דחה"ש, ז' סיון
ל770.  אד"ש  כ"ק  הגיע   10 בשעה 

תשכ”ב
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התפילות וסעודת יו"ט היו כרגיל. בשעה 
ארבעה  אמר  להתוועדות  נכנס   8:15
של  כוס  חלוקת  המאמר,  קודם  שיחות 
ברכה גמר בשעה 3. בשעה 3:45 לפנות 

בוקר הלך לביתו.

ראשון, אסרו חג – ח' סיון
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
 6 עד  יחידות  היה  בערב   8:20 בשעה 
הלך   7 בשעה  קריה"ת.  ואח"ז  בבוקר 

לביתו.

שני, ט' סיון
 .1:15 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 11:30 

הלך לביתו ברכב עם הרבנית.

שלישי, י' סיון
לביתו.  אד"ש  כ"ק  הגיע   11:30 בשעה 
מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 11:30 

הלך לביתו ברכב עם הרבנית.

רביעי, י"א סיון
 .1:15 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 12:45 

הלך לביתו.

חמישי, י"ב סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריה"ת, מנחה ומעריב היו כרגיל. בערב 

בשעה 1 הלך לביתו.
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ערש"ק, י"ג סיון
 .12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   5:45 בשעה 
בשעה 7. מנחה וקבלת שבת היו כרגיל. 
בשעה 10:05 הלך לבקר את אמו ומשם 

הלך לביתו.

ש"פ נשא, י"ד סיון
ל770,  אד"ש  כ"ק  הגיע   10 בשעה 
הלך   3:40 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
מנחה   .7 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
לבנה  קידוש  בעת  כרגיל.  היו  ומעריב 
עליכם".  "שלום  לי  אמר  אד"ש  כ"ק 

בשעה 12:15 הלך לביתו.

ראשון, ט"ו סיון
 .12:40 בשעה   ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
מעריב  מנחה.  לתפילת  היום  יצא  לא 
היה כרגיל. בשעה 8:15 היה יחידות עד 

4:30 אח"ז הלך לביתו.

שני, ט"ז סיון
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
בערב   12 בשעה  כרגיל.  היה  קריה"ת 

הלך לביתו.

שלישי, י"ז סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 10. בשעה 
 4:30 בשעה  יחידות,  היה  בערב   8:15

לפנות בוקר הלך לביתו.

רביעי, י"ח סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 1. לא יצא 
היום לתפילת מנחה. מעריב היה כרגיל. 

בשעה 12:30 הלך לביתו.

חמישי, י"ט סיון
היה   ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריה"ת. אחרי תפילת מנחה כ"ק אד"ש 
תהלים  קאפיטלאך  איזה  לומר  צווה 
כרגיל.  היו  מעריב  וק"נ.  קי"ט  ביניהם 
 2 עד  יחידות  היה  בערב   8:15 בשעה 

אח"ז הלך לביתו.

ערש"ק, כ' סיון
1. מנחה  כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 
 10:30 בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת 

הלך לבקר את אמו ומשם הלך לביתו.

ש"פ בהעלותך, כ"א סיון
ל770.  אד"ש  כ"ק  הגיע   9:50 בשעה 
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הלך   4:05 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
מנחה   .7:25 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
הלך   12:15 בשעה  כרגיל.  היו  ומעריב 

לביתו.

ראשון, כ"ב סיון
1. מנחה  כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 
היה כרגיל. בשעה 8 היה יחידות בשעה 
מעריב  לתפילת  הפסקה  היה   10:50
ואח"כ המשיך יחידות עד 6 בבוקר. היה 

קריה"ת. בשעה 7:15 הלך לביתו.

שני, כ"ג סיון
ל770.  אד"ש  כ"ק  הגיע   12:30 בשעה 
מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 12:15 

הלך לביתו.

שלישי, כ"ד סיון
 .11:45 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 

בשעה 8:10 בערב היה יחידות.

רביעי, כ"ה סיון
 .12:35 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 

בשעה 11:45 בערב הלך לביתו.

חמישי, כ"ו סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
כרגיל.  היו  ומעריב  מנחה  קריה"ת, 
בשעה 8:15 היה יחידות עד 2 אח"ז הלך 

לביתו.

ערש"ק, כ"ז סיון
ל770.  אד"ש  כ"ק  הגיע   12:45 בשעה 
בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה 
הלך  ומשם  אמו  את  לבקר  הלך   10:30

לביתו.

שבת  – סיון  כ"ח  שלח,   ש"פ 
מבה"ח

כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 7. בשעה 
התפילות  תהלים,  לאמירת  נכנס   8:30
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התוועדות  היה   1:30 בשעה  כרגיל.  היו 
בענין  א'  שיחה  שיחות  שלש  אמר 
'לחיים'  להגיד  אמר  המרגלים  טעות 
וגמר  ברוסיא  הנמצאים  אנ"ש  עבור 
היה מנחה.  4 אח"ז  ההתוועדות בשעה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   4:45 בשעה 
 12 8. מעריב היה כרגיל. בשעה  בשעה 

הלך לביתו.

ראשון, כ"ט סיון
11. הלך  כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 

האוהל  אל  הלך   1 בשעה  המקוה.  אל 
וחזר ל770 בשעה 6. התפלל מנחה והלך 

לביתו. בשעה 8:15 היה יחידות עד 4.

שני, ל' סיון
היו  ומעריב  מנחה  קריה"ת,   .10 בשעה 
כ"ק  לביתו.  הלך   12:15 בשעה  כרגיל. 

אד"ש הגיע ל770

e
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ערש"ק, ר"ח סיון
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
היה   6:30 בשעה  כרגיל.  היה  קריה"ת 
הרש"ג אצל כ"ק אד"ש בחדרו הק' עד 
8 ואח"ז היה מנחה. קבלת שבת כרגיל. 
בשעה 10:30 הלך לבקר את אמו ומשם 

הלך לביתו.

ש"פ במדבר, ב' סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 

הלך   4:20 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
בשעה   .7:10 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
כרגיל.  היה  מעריב  מנחה.  היה   7:20

בשעה 12 הלך לביתו.

ראשון, ג' סיון
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
 5:30 בשעה  מנחה.  היה   3:30 בשעה 
הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. בשעה 
9:30 היה מעריב. בשעה 12 הלך לביתו.

תשכ”ג
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שני, ד' סיון
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
באמצע קריה"ת תמה כ"ק אד"ש למה 
לא קראו לכהן שעמד שם. בשעה 3:20 

היה מנחה.

בשעה  הק'.  בחדרו  היה  יאלעס  הר'   
המשיך  אח"ז  מעריב  תפילת  היה   9:50
לדבר בהזאל עם הר' יאלעס. בשעה 12 

נסע לביתו ברכב.

שלישי, ה' סיון
 .2:10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריאת מכתבים. עבד על שיחה. בשעה 
5 היה רמ"ל רודשטיין בחדרו הק' ללערך 
לביתו  הלך   6:30 בשעה  דקות.  עשרים 
כרגיל.  מנחה   .7:45 בשעה  ל770  וחזר 
 10:45 9:15 היה מעריב. בשעה  בשעה 
היה סעודת יו"ט בעת הסעודה לא דיבר 
11:40 אח"ז הלך  וגמר הסעודה בשעה 
לפנות   2:50 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 

בוקר. 

וסיים  המאמר  לאמירת  נכנס   3 בשעה 
בשעה 3:50 אח"ז הלך לביתו.

רביעי, יום א' דחה"ש
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
"האדרת  לנגן  צווה  שחרית  בתפילת 
והאמונה". בשעה 2:10 היה סעודת יו"ט 

3:10, במשך הסעודה שאל הרש"ג  עד 
אצל כ"ק אד"ש כמה ענינים אח"ז היה 

מנחה צווה לנגן "אתה בחרתנו". 

עם  דיבר  בלילה  יו"ט  סעודת  במשך 
הסעודה  וסיים  חסידות  בעניני  הרש"ג 
בשעה 11:45. כ"ק אד"ש התעניין אצל 
מתהלוכה  שחזרו  אלו  אם  חדקוב  הר' 
12 הלך  כבר אכלו סעודת יו"ט. בשעה 

לביתו.

חמישי, ב' דחה"ש
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 9. בשעה 
לנגן  צווה  שחרית  תפילת  היה   10:10

"האדרת והאמונה" ו"אתה בחרתנו". 

 2:45 יו"ט עד  היה סעודת   1:45 בשעה 
עם  אד"ש  כ"ק  דיבר  הסעודה  במשך 
מהמסובים.  הרבה  דיברו  וכן  הרש"ג 
"אתה  לנגן  צווה  מנחה  היה   3 בשעה 

בחרתנו". 

דיבר  התוועדות  היה   8:20 בשעה 
עשרת  מתניא,  היום"  "וידעתם  ענינים: 
של  ענינים  מאמר,  אמר  הדיברות, 
עבור  פלפול  התורה,  ולימוד  שבועות 
הכינוס תורה, נשי חב"ד אח"ז צווה לנגן 
הבדלה,  מעריב,  ברהמ"ז,  ניגון.  איזה 
חלוקת כוס של ברכה גמר בשעה 2:45 

לפנות בוקר. בשעה 3:15 הלך לביתו. 
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ערש"ק, ח' סיון – אסרו חג
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
עבד על תוכן הענינים מההתוועדות של 

חה"ש. קריאת מכתבים. 

בשעה 3:10 היה יחידות עד 6:40 ביניהם 
נכנס מר. משה שרת מאה"ק.

בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה   
הלך  ומשם  אמו  את  לבקר  הלך   10:30

לביתו.

ש"פ נשא, ט' סיון
 .8:20 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
לנגן  צווה  שחרית  היה   10:05 בשעה 

"האדרת והאמונה".

דיבר  התוועדות  היה   1:30 בשעה   

מאמר  נשא,  פ'  חה"ש,  אסרו  ענינים: 
מיוסד על מאמר משנת תש"ד, המשך 
מההתוועדות דחה"ש, הורה לכל הבעלי 
ענינים:  דיבר  לחיים.  להגיד  שמחה 
וסיים  אבות  פרקי  שז"ר,  חב"ד,  כפר 

ההתוועדות בשעה 4. מנחה כרגיל.

קידוש  בעת  מעריב.  היה   9:10 בשעה   
לבנה כ"ק אד"ש אמר לי "שלום עליכם". 

בשעה 12 הלך לביתו.

ראשון, י' סיון
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
 5:35 בשעה  מנחה.  היה   3:20 בשעה 
הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. בשעה 
9:30 היה מעריב. בשעה 12 הלך לביתו.
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שני, י"א סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריה"ת ותפילת מנחה היו כרגיל היום. 
כ"ק אד"ש הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 
בשעה  מעריב.  היה   9:30 בשעה   .7:20

12 הלך לביתו.

שלישי, י"ב סיון
12. הלך  כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 
מנחה.  היה   3:15 בשעה  המקוה.  אל 
6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 
בשעה  מעריב.  היה   9:30 בשעה   .7:10

12 הלך לביתו.

רביעי, י"ג סיון
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
שכנראה  אד"ש  כ"ק  אמר   3 בשעה 
 3:15 בשעה   .3:25 בשעה  יהיה  מנחה 
יצא  הודיע כ"ק אד"ש אשר בפועל לא 

היום לתפילת מנחה. 

ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:10 בשעה 
מעריב.  היה   9:30 בשעה   .7:15 בשעה 

בשעה 11:45 הלך לביתו.

חמישי, י"ד סיון
 .10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריה"ת כרגיל. בשעה 3:18 היה מנחה. 

6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 
 .7

 10:10 בשעה  יחידות  היה   8:10 בשעה 
וסיים  ערבית  לתפילת  הפסקה  היה 
יחידות בשעה 4:45 לפנות בוקר, אח"ז 

הלך לביתו.

ערש"ק, ט"ו סיון
10. הלך  כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 
אל המקוה. בשעה 1:15 הלך אל האוהל 
התפללו  אח"ז   6:15 בשעה  ל770  וחזר 
הלך  ומשם  אמו  את  לבקר  הלך  מנחה. 

לביתו. בשעה 7:45 חזר ל770.

 קבלת שבת היה כרגיל כ"ק אד"ש הלך 
לבקר את אמו ומשם לביתו.

ש"פ בהעלותך, ט"ז סיון
 .9:45 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
הלך   4:10 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
מנחה   .7:15 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
כרגיל. בשעה 9:25 היה מעריב. בשעה 

12 הלך לביתו.

ראשון, י"ז סיון
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
 6:10 בשעה  מנחה.  היה   3:33 בשעה 
 .7:10 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 
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 9:35 בשעה  יחידות  היה   8:20 בשעה 
בשעה  יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה 

4:45 לפנות בוקר. 

שני, ח"י סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
הלך   5:45 בשעה  כרגיל.  היה  קריה"ת 
לביתו וחזר ל770 בשעה 7. בשעה 9:30 

היה מעריב. בשעה 11:30 הלך לביתו.

שלישי, י"ט סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
3:30 היה מנחה. בשעה 3:45 היה מרת 
בשעה   .4:30 עד  הק'  בחדרו  פויזנער 

5:45 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7. 

 9:40 בשעה  יחידות  היה   8:10 בשעה 
יחידות  וגמר  ערבית  לתפילת  הפסקה 
הלך  ואח"ז  מכתבים  קריאת   .1 בשעה 

לביתו.

רביעי, כ' סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
3:30 היה מנחה. בשעה 5:45 הלך לביתו 
 9:30 בשעה   .7:10 בשעה  ל770  וחזר 

היה מעריב. בשעה 11:45 הלך לביתו.

חמישי, כ"א סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריה"ת כרגיל. בשעה 3:20 היה מנחה. 
6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 

.7:10

 9:45 בשעה  יחידות  היה   8:10 בשעה   
הפסקה למעריב וסיים יחידות בשעה 4 

אח"ז הלך לביתו.

ערש"ק     , כ"ב סיון
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
בשעה  כרגיל.  היו  שבת  וקבלת  מנחה 

10:20 הלך לביתו.
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שבת  – סיון  כ"ג  שלח,   ש"פ 
מבה"ח

 .7:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
אמירת תהלים והתפילות היו כרגיל. 

בשעה 1:30 היה התוועדות דיבר ענינים: 
מאמר,  קאנטרי,  מרגלים,  שלח,  פ' 
לימוד התורה, פרקי אבות וסיים בשעה 

.4:10

 מנחה ומעריב היו כרגיל. בשעה 12 הלך 
לבקר את אמו ומשם הלך לביתו.

ראשון, כ"ד סיון
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
האורחים  הק'  בחדרו  היה   3:10 בשעה 
מלונדון. בשעה 3:15 היה מנחה. בשעה 

6:10 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7.

 בשעה 8:10 היה יחידות בשעה 10:20 
בשעה  יחידות  וגמר  למעריב  הפסקה 

4:45 אח"ז הלך לביתו.

שני, כ"ה סיון
 .10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
בשעה 10:20 היה קריה"ת. בשעה 3:15 
היה מנחה. בשעה 6:10 הלך לביתו וחזר 
היה   9:30 בשעה   .7:10 בשעה  ל770 
מעריב. בשעה 11:45 נסע לביתו ברכב 

עם הרבנית.

שלישי, כ"ו סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 1:30. לא 
יצא היום לתפילת מנחה. בשעה 6 הלך 

לביתו וחזר ל770 בשעה 7:10. 

 9:30 בשעה  יחידות  היה   8:15 בשעה 
יחידות  וסיים  למעריב  הפסקה  היה 
בשעה 2 לפנות בוקר אח"ז הלך לביתו.

רביעי, כ"ז סיון
לא   .1 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
יצא היום לתפילת מנחה. בשעה 6 הלך 
בשעה   .7:15 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
הלך   11:45 בשעה  מעריב.  היה   9:35

לביתו.

חמישי, כ"ח סיון
10 ברכב  כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 
אל  הלך  כרגיל.  קריה"ת  הרבנית.  עם 
האוהל  אל  הלך   1:30 בשעה  המקוה. 
 6:45 בשעה   .6:35 בשעה  ל770  וחזר 
היה מנחה אח"ז הלך לביתו וחזר ל770 

בשעה 8:10.

 בשעה 8:20 היה יחידות בשעה 10:05 
וגמר  מעריב  לתפילת  הפסקה  היה 
לפנות   3 בשעה   .1:35 בשעה  יחידות 

בוקר הלך לביתו.
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ערש"ק, כ"ט סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 1:20. סדר 
בשעה  שבת.  ערב  בכל  כמו  היה  היום 

10:45 הלך לביתו.

ש"פ קרח, ל' סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
התפילות היו כרגיל. בשעה 12:30 הלך 

לביתו.

e
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ערש"ק, ר"ח סיון
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
אמר  אד"ש  כ"ק  כרגיל.  היה  קריה"ת 
מבצע  אודות  משהו  חדקוב  להר' 
וחזר  לביתו  הלך   6:30 בשעה  תפילין. 
וקבלת שבת  7:40. מנחה  ל770 בשעה 

היו כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ש"פ נשא, ב' סיון
 ,9:50 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
הלך   3:20 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
מנחה   .7:30 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
ומעריב היו כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, ג' סיון
 .12:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
אח"ז   3:30 עד  מנחה  היה   3:20 בשעה 
בשעה  הק'.  בחדרו  יאלעס  הרב  היה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15
7:15. בשעה 9:30 היה מעריב עד 9:45. 

בשעה 11:40 הלך לביתו.

שני, ד' סיון
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
הלך   1:45 בשעה  כרגיל.  היה  קריה"ת 
 .2:15 בשעה  ל770  וחזר  המקוה  אל 
בגדי  עם  האוהל  אל  הלך   3:30 בשעה 
שבת וחזר ל770 בשעה 8:27. התפללו 
מנחה ובשעה 9:15 מעריב. בשעה 9:50 

הלך לביתו ולא חזר הערב.

שלישי, ה' סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 12. בשעה 
 .7:45 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   7

מנחה ומעריב היו כרגיל.

 בשעה 10:30 סעודת יו"ט אצל הרבנית, 
מגיע  אשר  על  יפה  זלמן  ר'  עם  דיבר 

ליו"ט וסיים הסעודה בשעה 11:30. 

בשעה 3:05 לפנות בוקר נכנס לאמירת 
הלך  ואח"ז   3:45 השעה  עד  המאמר 

לביתו.

רביעי, יום א' דחה"ש
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 

תשכ”ז
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'הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 
אלוקינו'. 

במשך  יו"ט,  סעודת  היה   2:15 בשעה 
הסעודה אמר שידברו בעניני נגלה ודיבר 
עם ר"ז דוכמאן וסיים בשעה 3:30 אח"ז 

התפללו מנחה.

יו"ט  סעודת  מעריב.  היה   9:15 בשעה   
תיקון  על  ענינים  דיברו  הרבנית,  אצל 
ליל שבועות. נתן ברכה לאלו אשר חזרו 

מתהלוכה. בשעה 12:45 הלך לביתו.

חמישי, יום ב' דחה"ש
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
'הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו'.

היום  גם  הרבנית,  אצל  יו"ט  סעודת   
לא עשה קידוש למעלה ]כמו אתמול[, 

וגמר  באה"ק  תפילין  מבצע  ע"ד  דיברו 
התפללו  בערך.   3:15 בשעה  הסעודה 

מנחה. 

דיבר  התוועדות,  היה   8:30 בשעה 
בעש"ט,  המלך,  דוד  שבועות,  ענינים: 
ההתוועדות  בסיום  תפילין  מבצע 
מעריב,  בהמ"ז,  ניגונים.  כמה  לנגן  צווה 
הבדלה, בעת חלוקת כוס של ברכה רקד 
בשעה   .3:45 בשעה  וסיים  מקומו  על 

4:15 הלך לביתו.

ערש"ק, ח' סיון – אסרו חג
 .12 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
בשעה 3:15 היה יחידות עד 7:35 אח"ז 
8. מנחה  הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 
11 הלך  וקבלת שבת היו כרגיל. בשעה 

לביתו.
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ש"פ בהעלותך, ט' סיון
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
'הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו'. 

בשעה 1:30 היה התוועדות, דיבר ענינים: 
בעש"ט, קבלת התורה, מכתב דחה"ש, 
מאמר, וביום שמחתכם במועדיכם, נתן 
חב"ד  כפר  עבור  מזונות  של  הצלחת 
בשעה  ההתוועדות  וסיים  וירושלים 

5:30 אח"ז היה מנחה. 

6 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה  בשעה 
לבנה  קידוש  בעת  כרגיל.  מעריב   .8:45
עליכם".  "שלום  לי  אמר  אד"ש  כ"ק 

בשעה 9:45 הלך לביתו.

ראשון, י' סיון
 .1:45 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
בשעה 3:30 היה מנחה עד 3:45. בשעה 
6:30 הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:45. 

מעריב כרגיל. בשעה 12 הלך לביתו. 

שני, י"א סיון
 ,10:05 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
אחרי קריה"ת כ"ק אד"ש צווה לעשות 

מי שבירך עבור נכדתו של ר"ז יפה. 

הר'   .3:30 עד  מנחה  היה   3:15 בשעה 
יוסף וויינבערג והר' משה פנחס כ"ץ היו 

אחריהם  משקה  להם  ונתן  הק'  בחדרו 
נכנסו ר"ז יפה ואחריו עוד א' ואח"ז היה 
ל770  וחזר  לביתו  הלך  שם.  מינדל  ר"נ 

בשעה 7:45.

 .9:45 עד  מעריב  היה   9:30 בשעה   
בשעה 11:30 הלך לביתו.

שלישי, י"ב סיון
 .11:15 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
לתפילת  היום  יצא  לא  מכתב.  על  עבד 
וחזר  לביתו  הלך   6:30 בשעה  מנחה. 
ל770 בשעה 7:40. מעריב כרגיל. בשעה 

11:40 הלך לביתו.

רביעי, י"ג סיון
 .1:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
לחתן  הסידור  נתן  בערך   3:15 בשעה 
בשעה  מנחה.  לתפילת  יצא  לא  אבל 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:20
בשעה  מעריב.  היה   9:30 בשעה   .7:30

12 הלך לביתו.

חמישי, י"ד סיון
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
קריה"ת כרגיל. בשעה 3:15 נתן הסידור 
לחתן, גם היום לא יצא לתפילת מנחה. 
ר"נ מינדל היה בחדרו הק'. בשעה 6:30 

הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:30.
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עד  ערבית  תפילת  היה   9:30 בשעה   
9:45. בשעה 11:45 הלך לביתו.

ערש"ק, ט"ו סיון
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
אל  הלך   2 בשעה  המקוה.  אל  הלך 
האוהל עם בגדי שבת וחזר ל770 בשעה 
הלך   8 בשעה  מנחה.  התפללו   ,7:35

לביתו וחזר ל770 בשעה 8:55. 

10 הלך  קבלת שבת היה כרגיל. בשעה 
לביתו.

ש"פ שלח, ט"ז סיון
 ,10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
הלך   3:30 בשעה  כרגיל.  היו  התפילות 
מנחה   .7:30 בשעה  ל770  וחזר  לביתו 
ומעריב היו כרגיל. בשעה 10 הלך לביתו.

ראשון, י"ז סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 11. מנחה 
היה כרגיל. בשעה 6:15 הלך לביתו וחזר 

ל770 בשעה 7:15. 

 11:15 בשעה  יחידות  היה   8:15 בשעה 
הפסקה לתפילת ערבית עד 11:30 וגמר 
בשעה  בוקר.  לפנות   4 בשעה  יחידות 

4:30 הלך לביתו.

שני, ח"י סיון
 ,11 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
היה   3:15 בשעה  כרגיל.  היה  קריה"ת 
הק'.  בחדרו  היה  מינדל  ר"נ  מנחה. 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15 בשעה 

בשעה 7:15. 

לתלמידות  שיחה  אמר   8:15 בשעה 
המסיימות עד השעה 8:28. בשעה 9:30 

היה מעריב. בשעה 11:45 הלך לביתו.

שלישי,  י"ט סיון
 .10:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
 6:15 בשעה  מנחה.  היה   3:15 בשעה 
 .7:15 בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך 
בשעה 9:30 היה מעריב עד 9:45. בשעה 

12:30 הלך לביתו.

רביעי, כ' סיון
 .11:30 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
בשעה 3:15 היה מנחה עד 3:30. בשעה 
בשעה  ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15
בשעה  מעריב.  היה   9:30 בשעה   .7:30

12:15 הלך לביתו.

חמישי, כ"א סיון
 ,10:10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
 .10:30 עד   10:15 משעה  היה  קריה"ת 
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לא  אד"ש  כ"ק  הק'.  בחדרו  היה  רש"ל 
מינדל  ר"נ  מנחה.  לתפילת  היום  יצא 
היה בחדרו הק'. בשעה 6:15 הלך לביתו 

וחזר ל770 בשעה 7:15. 

 10 בשעה  יחידות,  היה   8:30 בשעה 
וסיים   10:15 עד  למעריב  הפסקה 
בשעה  בוקר.  לפנות   5 בשעה  יחידות 

5:15 הלך לביתו.

ערש"ק, כ"ב סיון
 .12:15 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
ל770  וחזר  לביתו  הלך   6:15 בשעה 
היו  שבת  וקבלת  מנחה   .7:30 בשעה 

כרגיל. בשעה 10:15 הלך לביתו.

שבת   – סיון  כ"ג  קרח,   ש"פ 
מבה"ח

 .8:15 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
כרגיל  היו  והתפילות  תהלים  אמירת 

צווה לנגן 'הוא אלוקינו'.

דיבר  התוועדות,  היה   1:30 בשעה   
המשך  מאמר,  תמוז,  י"ב  קרח,  ענינים: 
וסיים  רש"י  דחה"ש,  מהתוועדות 
הפארבריינגן בשעה 5 אח"ז היה מנחה. 

ל770  וחזר  לביתו  הלך   5:30 בשעה 
10 הלך  9. מעריב כרגיל. בשעה  בשעה 

לביתו.

ראשון, כ"ד סיון
כ"ק אד"ש הגיע ל770 בשעה 1. בשעה 
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 6:20 בשעה   .3:30 עד  מנחה  היה   3:20
הלך לביתו וחזר ל770 בשעה 7:20.

 בשעה 8:30 היה יחידות בשעה 11:15 
גמר  יחידות  מעריב  לתפילת  הפסקה 

בשעה 3. בשעה 3:30 הלך לביתו.

שני, כ"ה סיון
 .11:15 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
בשעה  ל770  וחזר  המקוה  אל  הלך 
הק'.  חדרו  ליד  היה  קריה"ת   .11:55
ר"נ   .3:30 עד  מנחה  היה   3:20 בשעה 
מינדל היה בחדרו הק'. הלך לביתו וחזר 
ל770 בשעה 7:15. מעריב כרגיל. בשעה 

11:30 הלך לביתו.

חמישי,  כ"ח סיון
כ"ק אד"ש  באמצע תפילת מנחה עמד 
וניגש לשולחן אחד והרים שיחה שהיה 

מונח על ספר והניח את זה על ספסל. 

 10 בשעה  יחידות,  היה   8:30 בשעה 

 1:45 בשעה  ערבית  לתפילת  הפסקה 
חדקוב  הר'  היה  אח"ז  יחידות  גמר 

בחדרו הק'. בשעה 2:30 הלך לביתו.

ערש"ק, כ"ט סיון
הלך   .1 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
2. בשעה  אל המקוה וחזר ל770 בשעה 
שבת  בגדי  עם  האוהל  אל  הלך   3:45
וקבלת  מנחה   .7:50 בשעה  ל770  וחזר 
שבת היו כרגיל. בשעה 11 הלך לביתו. 

 ש"פ חקת, ל' סיון – אדר"ח
 .10 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
"הוא  לנגן  צווה  כרגיל  היו  התפילות 

אלוקינו". 

היה התוועדות, דיבר ענינים: ר"ח שחל 
הנני  "ואני  ד"ה  רש"י  גאולה,  בשבת, 
וגמר  ישראל"  בני  "ויבאו  לך",  נתתי 
היה  אח"ז   4:35 בשעה  הפארבריינגן 
וחזר  לביתו  הלך   4:50 בשעה  מנחה. 
ל770 בשעה 9. מעריב כרגיל. בשעה 10 

הלך לביתו.

e
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הוספה

מדי יום הי’ הרב הארליג שי’ כותב יומן מדוייק מהנהגות כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו, 
 אותו הי’ שולח לידידיו השלוחים ברחבי העולם.

יומניו המיוחדים זכו ליחס נדיר מהרבי בהזדמנויות שונות. ומהם:

באחת השנים, כשחלו הימים י”ג - י”ד - ט”ו אייר בימי חול, הרבי רצה לדעת 
מה הייתה הנהגתו הק’ בנסיעה לאוהל בפעם הקודמת שהייתה קביעות זו. הרבי 

ביקש מהמזכיר הרב לייבל גראנער ע”ה “צו פרעגן ביי הַארליג, ווייל מסתמא הָאט 
 ער עס ביי אים פַארשריבן”.

בהזדמנות אחרת, באחת הסעודות דחגה’’פ בדירת כ’’ק אדמו”ר מהוריי”צ, 
התבטא הרבי אודות ר’ מאיר: ’’איך ווייס ַאז איר שיקט ַארויס די ַאלע נייעס ווָאס 

 גייט פָאר דָא איבער גַאנץ וועלט”.

לפנינו דוגמא ממכתב שכתב ר’ מאיר שי’ לידידו השליח במרוקו הרב יהודה ליב 
 ע”ה ראסקין מסיון תשכ”ב.

יצויין אשר לפעמים מובאים יותר פרטים בהמכתבים או ההקלטות אשר שלח 
להשלוחים ברחבי תבל, מאשר רשם לעצמו. במכתבים ובהקלטות ששלח האריך 

יותר בתיאור לאלו אשר לא היו נוכחים בשעת מעשה.
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ממאורעות התוועדות ש"פ שלח תשכ"ב

מכתב מא’ מהתמימים 

ב”ה מוצש”ק פ’ שלח, תשכ”ב

שלום וברכה.

גוט וואך! ...

היום, כבכל ש”ק מברכים, היתה התוועדות, אבל הי’ חידוש לגבי השאר, והוא בזה, 
שהיום היה האופרופעניש של התלמיד מרדכי חן בנו של התמים ר’ בערל שי’ חן, 
הנמצא כעת בכפר חב”ד. לפני שנה וחצי בא מארץ מולדתו לאה”ק ובחודש תשרי 
כבר  שבטח  הידועה  ההתוועדות  התקיימה  ובשמח”ת  אד”ש,  כ”ק  אצל  הי’  העבר 

שמעת עלי’.

היום אחרי אמירת המאמר ד”ה כן תרימו כאכלכם מן הארץ )תוכן המאמר לחם מן 
השמים, לחם מן הארץ, בירור ראשון )מלמעלמ”ט( בירור שני )מלמטלמ”ע((, אמר: 
זאל ער  רוסיא,  די פליטי  פון  זון  חן’ס  ר’ בערל  פון  די אויפרופעניש  איז דאך  היינט 
געבן משקה זאגן לחיים, ונתן בקבוק יי”ש וכ”ק אד”ש מזג לו ואמר ס’זאל זיין א גוטע 

התחלה פאר די איבעריקע אידן פון דארטן. 

פנה להמסובים ואמר: זאגט ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו. כשהתחילו לנגן 
הנ”ל הראה בידו הק’ שינגנו לעבעדיקער. אחרי רגעים אחדים עמד ממקומו והתחיל 
כעשרה  הי’  וכך  וכו’,  ולעבעדיקער  לעבעדיקער  ולרקד  לנגן  בידיו  כשמראה  לרקוד 
רוסישע  די  זאלן  ושישב על מקומו אמר:  רגע מוסיף בהלעבעדיקייט,  ובכל  רגעים. 
זינגען דארט )לאחדים ברך ברכות מיוחדות בהנוגע  וואס  די  זאגן לחיים פאר  אידן 

לגאולת משפחתם וכו’(. אח”כ צוה לנגן ופרצת.

בסוף ההתועדות צוה לנגן אני מאמין ובאמצע הניגון. כשעדיין מנגנים עמד ממקומו 
לנגן  מצווה  מקומו  על  יושב  שכשעדיין  כן,  שנוהג  חדשים  איזה  )זה  להיכלו.  והלך 

ובאמצע הניגון מסיים ההתוועדות ובעת הילוכו מנגן ג”כ(.




