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 ב"ה.

 פתח דבר 

זיכנו , ובחסדו הגדול  הטוב אשר גמלנוכל  על    להשי"ת  אהבשבח והוד
הננו  ת,מצו גיל ל הלוישי' מנחם מענדל בננו היקר הת'  של בהכנסו

, מיוסד אנ"שכמנהג  נו )לכל הנוטלים חלק בשמחת  שמחים להגיש בזה
 – "תשורה" מיוחדת זו (הרבי בשנת תרפ״ט חתונתעל ההנהגה ב 

יומן  שלראשון הוהוא חלק , בבית חיינו אלול תשל"א-ניסן יומן
, הלוי לויןשי' ישראל ר' מצוה -הבר סבו של חתןשנכתב בשעתו ע"י 

 אחרי חגה"פ ניסן תשל"א עד  י"א  מ)  לשנת ה"קבוצה"  770-ב   ששהה אז 
 .לראשונההיומן מתפרסם כאן  .(תשל"ב 

יומנים מפורטים שום כמעט ולא נתפרסמו יצויין, שעד עתה )
מתקופה הנ"ל, כך שיומן זה שופך אור חדש על תקופה זו במחיצת 

 .(הרבי

שני של היומן, מחודש ה וחלקאת ואי"ה עוד חזון למועד לפרסם 
 חודש ניסן תשל"ב.אלול תשל"א עד 

*  *  * 

,  יות כתיב וכו'ווטעדיוקים אלו -אינפלו ו יתכן שוזאת למודעי 
  ושגיאות מי יבין.

שו  וכן נע ;ריבוע הוא הוספת המו"ל-כן להעיר שכל המוקף בחצאי
 כדי להקל על הקורא. במקום הצורך, שינויי עריכה קלים 

יוסף יצחק   – מצוה-של חתן הבר ודוד-וכאן המקום להודות לבני
 על עזרתם –שיחיו  שולמיתו מרדכי הלוי, מנחם מענדל הלוי, הלוי

 הא משכורתם כפולה מן השמים. ת, והתשורה בהכנת
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באו אשר  רינו שיחיויהתודה והברכה לבני המשפחה, ידידינו ומכ
 ולברך את חתן הבר־מצוה שי׳ , מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתנו

 רוחו של הרבי.  הק׳ ולנחת כרצונושמים ולמדן  -סיד ירא שיגדל להיות ח

 .ויה"ר שנזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש

 לוין משפחת

 טבת, ה'תש"פ ט"ו
 שנת השבעים לנשיאות הרבי 

 ברוקלין, נ.י. 
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 ניסן תשל"א 

הגענו לאד"ש. חיכינו שעתיים   ביום שני בלילה ["א ניסןאור לי]
ואד"ש יצא עם פנים שוחקות ואמר: "זאל זיין די אנקומען בשעה  

 . טובה ומוצלחת" 

ש  " ש נסע לאוהל וכשחזר התפללו מנחה ואד"אד,  א ניסן" י  ,למחרת
אחרי מנחה ירדו  , 6:30אמר שיהי' התוועדות. התפללו בשעה 

בלי   "ביום עשתי עשר יום"ש התחיל להגיד מאמר "למטה, ואד
 . ובסוף המאמר סגר את עיניו הקדושות ,עם עיניים פתוחות  ,ניגון

ש אמר "כ אד"אח". כי אלוקים יושיע ציון"כ ניגנו את הניגון "אח
על  "כ התחיל לשיר "כ עוד שיחה, ואח " ואח  – לא זוכר –שיחה 

שגמרו להתפלל כ התפללו מעריב למטה, וכ"אח". אחת כמה וכמה
 כ על יד המכונית שלו. "וג", על אחת" ש התחיל לשיר "אז אד

 יום רביעי לא זכור לי. 

קריאת לש לא יצא "ואד ",הגומל"אמרנו  ג ניסן" ביום חמישי י
 התורה. 

כ  "עמדתי בתור שעה ואח .  ש חילק מצות" ביום שישי אד  [י"ד ניסן]
 ש."קיבלתי מצות מאד

 ת. לא הי' התוועדו, שבת קודש פסח [, א' דחגה"פט"ו ניסן]

 יום א' ג"כ לא הי' התוועדות.  [, ב' דחגה"פט"ז ניסן]

במנחה  . ש התפלל למטה בבית הכנסת"אד .ז ניסן" היום יום שני י
ש יצא ועמד בצד ימין של ארון קודש, הוא נכנס מהכניסה  "אד

כשנמצאים בפנים למעלה, צבי מיידנצ'יק עמד   .א.השמאלית, ז
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מד בצד ימין גם כן במעריב והוא נכנס ומ הרבי שליט"א ע"חזן. בחוה
 . 10הוא הלך היום בלילה בשעה . בצד שמאל

הוא נכנס  . הרבי הגיע בשעה עשר לעשר .יום שלישי י"ח ניסן
 .10:05-להתפלל ב

ק את ץ עד נקדישך הוא בוד"הרבי כל פעם מהתחלת חזרת הש
כ נמשך באמצע נקדישך. כשהחזן אומר ברכת "הציצית שלו, זה ג

ת מהארון עד "כהנים אז הרבי מסתכל עליו. כשמוציאים את הס
ת. כשעושים  "ששמים אותו על התיבה הרבי מסתכל על הס

ת אז הרבי מתקדם ממקומו מטר או שנים ומסתכל על  "הגבהת ס
ו, הוא עולה  כ הוא חוזר למקומו עד שקוראים אות"אח, ת"הס

ן הארון קודש( ויורד מצד ולבימה מצד ימין )כשמסתכלים לכיו
כל מה שאני כותב זה  . )11:10שמאל. היום גמרו להתפלל בשעה 

 .מ("בחוה 

הרבי יצא אז, הוא עמד כל  3:15-היום התפללנו מנחה בשעה ב
הזמן. אני לומד עם חיים בער סטמבלר נגלה, וחסידות בבוקר עם  

. כולנו קפצנו מהמקומות.  5-גולדברג. הרבי הלך ברבע לאברהם 
ורבע,   7-בשלש דקות לשש הרבי חזר לחדרו. הרבי נכנס למעריב ב

בלילה התוועד דוד רסקין, עד   11. בשעה 7:25-גמרו להתפלל ב
 .1:00שעה 

. ונכנס להתפלל  10-ל 10הרבי הגיע בשעה  .[ניסן] ט" יום רביעי י
מהתחלה הוא ניגש   ,גמרו והרבי יצא  11:10דקות. ובשעה    10:07-ב

הוא עלה דרך   ,לארון קודש ונגע בפרוכת )כמו בכל פעם( ויצא
 המדרגות הפשוטות. 
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באמצע הדרך(  .א.לפני שהוא נכנס )ז .3:16-במנחה הוא נכנס ב
איר קענט  "ניגש אליו מישהו, ורצה להגיד משהו. אז הרבי אמר לו,  

 .3:28-גמרו להתפלל ב. ולהכניס את זה אלי  "שרייבן אף א צעטל

עם מנחה באמצע, יש רק   2:15עד  1הסדר נמשך עכשיו משעה 
. 4:16. הרבי הלך הביתה בשעה "ופרצת" שתי ארוחות ביום בבנין 

לייבל גרונר נכנס    ,7:15-. הרבי נכנס למעריב ב5:25הרבי חזר בשעה  
מהתחלה אליו, ואח"כ הוא יצא, ואחרי כמה שניות הרבי יצא, הי'  

 צפוף. 

. 11:11-לתפילה ויצא ב 10:09-הרבי נכנס ב .יום חמישי כ' ניסן
, זושא גולדשטיין עמד  3:26-ויצא ב  3:16הרבי נכנס למנחה בשעה  

 כ אחרי מודים. הוא ישב היום בחזרת הש"ץ ג".  חזן

  . יום שישי. באתי לתפילה מתי שהרבי הי' כבר[ כ"א ניסן, שש"פ]
, לקרוא את ]בתהלוכה[ בלילה לפנות ערב הלכו לוילאמסבורג

 המכתב של הרבי, הי' קצת מכות עם הסטמר. חזרו בעשר בערך.

לערך, אחרי זה   10-שבת בבוקר הרבי נכנס ב [כ"ב ניסן, אחש"פ]
   .יתפללו מנחההכריזו מתי  

הרבי נכנס להתוועדות, תפסתי מקום טוב, את השיחות אני    6:30-ב
- ב  .וג"כ הייתי עייף,  לא זוכר הי' קשה לשמוע כיון שדחפו כל הזמן

הרבי גמר להתוועד ואח"כ הכריזו איך יהי' הסדר, מהתחלה   1:30
כ הרבי יעשה הבדלה, ויחלקו כוס של  "יברכו ברכת המזון, אח

והתחיל לשיר, קפצנו על   התוועדות הרבי קםהבסוף . ברכה
קלי אתה ואודך אלקי "כ לפני שבירך התחיל לשיר "המקומות, אח

 . ' מאוד שמחי, שרו את זה מהר, ה"ארוממך
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  יתה כשהרבי הלך הב . כ בשביל הבית" בכוס של ברכה לקחתי ג
שניגש את זה ניענע  ככ ליד המכונית "ג ",כי בשמחה "התחיל לנגן 

כ הי' חזרה על ההתוועדות. לא הייתי עד הסוף  " אח.  בידיו הקדושות
 כיון שנפלתי מרוב עייפות ברגליים. 

הרבי הלך להלוי' עד  . ' היתה לוי 2:15-ב .ניסןיום ראשון כ"ג 
 770ע"י הדלת של . ואח"כ חזר ,קינגסטון וחיכה עד שהלוי' הלכה

ואמר הי' מוכן ספל מים והרבי נטל את ידיו, ונכנס לביהמ"ד למעלה  
יושב בסתר מאד מהר, לא הספקתי להגיע למעלה וכבר הרבי הלך  

 לחדרו. 

הוא ישב בחזרת הש"ץ עד מודים ואח"כ  ,  הרבי יצא למנחה  3:17-ב
, 6:14-וחזר ב  4:52-. הרבי הלך לביתו ב3:28-גמרו להתפלל ב  .עמד

 . היום יש יחידות. 7:28-ויצא ב 7:15-נכנס למעריב ב

קראו בתורה בג"ע   11:54-וב ,11:10-א בהרבי ב .ניסןיום שני כ"ד 
 . התחתון

עמדו שני בחורים   בחזרת הש"ץ .3:16-בהרבי נכנס למנחה 
.  מתנגדים מול המקום של הרבי אז הרבי לא התיישב עד שהם גמרו

כשהגיעו למודים, כשגמר הוא התכופף לרצפה להרים חתיכת  
הרבי   .3:27-פלסטיק של כוס לחיים ושם על שולחנו. גמרו מנחה ב 

 .9:42-גמרו ב ,9:31-נכנס למעריב ב

 .3:35-וגמרו ב 3:24-הרבי נכנס למנחה ב .יום שלישי כ"ה ניסן
,  כשנכנס הסתכל על השעון, הוא ישב בחזרת הש"ץ עד מודים

צד   .א.הוא יושב בצד שמאל של הספר תורה )ז. אח"כ עמד כרגיל
ריב בשעה  הרבי נכנס למע.  שמאל של זה שעומד מול הארון קודש(

 לא אמרו קדיש דרבנן.  .9:40-יצא ב, 9:31
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 3:24-הרבי נכנס למנחה ב. 1:07-הרבי בא ב .יום רביעי כ"ו ניסן
 שכחתי מעריב.  .3:39-ויצא ב

הוא נכנס לשמוע קריאת  . 9:57הרבי בא  .יום חמישי כ"ז ניסן
ככה   –בערך. הוא נסע )למקוה  10:15-יצא ב ,10:04-התורה ב

 1-בערך. הרבי נסע לאוהל ב 11:15-וחזר ב 10:25-אומרים( ב
 .7:06-הרבי חזר מהאוהל ב , בערך

,  ניגש לחדרו,  הוא הלך לרחוץ את ידיו ליד החדר של דוד הלברשטם
הרבי נכנס  . 7:21-וגמרו מנחה ב 7:11- ונכנס להתפלל מנחה ב

לפני שהרבי יוצא הוא מוציא את . 7:45-ויצא ב 7:36-למעריב ב
 חדרו וכשהוא מגיע לחדרו הוא כבר פותח.המפתח של 

איש אז  770כשהוא יצא מהדלת של . 8:20-הרבי נסע הביתה ב
עשיר אחד, אברהם פרשן שמו, עצר את הרבי ודיבר איתו כמה 

אח"כ הרבי המשיך ללכת והוא הלך אחריו עד המדריגות . דקות
,  רקוויי, שם הרבי עוד פעם עצר ודיבר איתוארן פעשיורדות לאיסט

עד שבא לייבל גרונר מאחרי הרבי והראה לההוא שילך בכדי שהרבי  
אז הוא הלך והרבי נכנס לדלת האחורית של המכונית  , ילך הביתה

 . 8:28-הרבי נסע ב. ויודל נסע 

לא יודע    –הרבי נסע הביתה    .1:30-הרבי הגיע ב  .ניסןיום שישי כ"ח  
ן ויצא  מתי, הרבי בא )לא זוכר( התפלל מנחה, הוא נכנס מצד ימי

 , לא זוכר עד מתי.7:35-התפללו מעריב ב. ג"כ מצד ימין

הרבי נכנס והתחילו להגיד   8:30-יום שבת בבוקר. ב[ כ"ט ניסן]
- הרבי יצא מיד שגמרו ונכנס להתפלל ב. בערך 9:50עד , תהילים 

 . הרבי נכנס להתועד 1:30-כשגמרו להתפלל הוא יצא וב. 10:30
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לבסוף הלכתי מאותו מקום הלכתי  מהתחלה נדחפתי ודחפתי אבל 
הרבי דיבר  . ומשם הי' קשה לראות וג"כ קשה לשמוע , לצד שני

אודות רש"י זאת החי' בפרשה של היום פרשת שמיני, הרבי ג"כ  
התפללו מנחה  , 5:30-ועוד. גמרו להתועד ב, הזכיר את מיהו יהודי

ויצא )מבפנים( בצד  , הרבי נכנס מצד ימין ועמד בצד ימין, למעלה
 .שמאל

דקות, שרו בחוץ "כי   5אח"כ הרבי נכנס לחדרו ויצא מיד אחר 
רו, אז שרו וג"כ בחוץ עמדו  יאלקים" והרבי ניענע בידיו לאות שיש

שורה שלימה לעבר ברוקלין, כמובן שלא עד ברוקלין. אח"כ הרבי  
 .אבל עם הסטנדר והכסא האדום, בצד שמאל, ]נכנס[ בא למעריב

- בי הלך ברה . בדלה, והרבי נכנס לחדרואח"כ איצ'ה חורגין עשה ה 
 .11:30בערך, הי' חזרה עד  8:45

אתמול בלילה החליפו את השעון לשעה   .יום ראשון א' ר"ח אייר
- ויצא לקריאת התורה ב 10:07-יותר מאוחר. הרבי בא היום ב

כשהוא ניגש לעלי' אז הבעל קורא, בערל כהן, הלך   . הרבי10:11
יעבור, אז הרבי החזיר אותו בחזרה עם ידו,  אחורה כדי שהרבי 

ישבתי למעלה, לא ראיתי אם  .10:20- הוא יצא ב. וניגש לתורה
 או לא. ]הביתה[ הרבי הלך 

הוא נכנס בלי ה"גרטל" ובשעה שאומרים  .  הרבי יצא למנחה  3:12-ב
אשרי הוא מסדר את ה"גרטל". כשגמרו להתפלל, הרבי הסתובב  

הרבי   .של הרבי( ואמר לו משהולחדקוב )הוא עומד בצד שמאל 
. 9:40-ויצא ב  9:31-בערך. הרבי נכנס למעריב ב  3:30-נכנס לחדרו ב

 עם חדקוב.  11:38-הרבי נסע לביתו ב .הי' חזרה של הבחורים 
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 אייר תשל"א

- , הרבי לא יצא היום למנחה. הרבי נכנס למעריב ביום שני א' אייר
 .11:30ח עד "התוועדות של צא. היום הי' 9:41-ויצא ב 9:31

היום התחלנו שיעור  . היום הרבי נסע לאוהל .יום שלישי ב' אייר
 .8:19-, גמרו להתפלל ב8:06-מר' מנטליק. הרבי חזר מהאוהל ב

היום זה הי' פעם הראשונה שראיתי הרבי נופל בנפילת אפיים,  
כשהרבי אומר אלקינו ואלוקי אבותינו אז עומד עם הפנים לארון  

וכשהוא אומר אשמנו הוא מסתובב לצד מזרח. כשהוא   ,שקוד
ע הוא מחזיק בסידור ביד שמאל, והיד ימין הוא נשען על  "עומד ש
 השולחן. 

 . 8:47-ויצא ב  8:38-הרבי נכנס למעריב ב

הרבי נכנס   .3:30-ויצא ב 3:20-הרבי נכנס למנחה ב .יום ד' ג' אייר
, לא אמרו קדיש אחרי עלינו.  9:39-ויצא ב 9:32-למעריב ב

 והבחורים שעמדו בחוץ לא ידעו שהרבי יוצא, הי' קצת בלגן.  

. 10:20-ויצא ב 10:08-הרבי נכנס לקריאה ב .יום חמישי ד' אייר
כשהרבי יצא הי' אשה בחוץ שהבן   .10:06-הוא בא היום מביתו ב

 שלה עלה לתורה, אז הרבי אמר לה מז"ט.

הבחורים שחוזרים לא"י  . 3:31-ויצא ב 3:15-הרבי נכנס למנחה ב
- הרבי יצא למעריב ב . . נכנסו ליחידות, הרבי לא אמר להם משהו 

 .10:20-ויצא ב 10:08

,  במנחה הרבי עומד בצד ימין של ארון הקודש .יום שישי ה' אייר
יצא  ו, בערך 7:45-לא ישב בחזרת הש"ץ. הוא יצא למנחה בהוא 
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נכנס. למעריב הרבי יצא  ג"כ לחדרו מהכניסה הימנית, משם הוא 
 גמרו לא זכור לי.  , 8:30-בביהכנ"ס למטה ב

  . )גמרו לא זכור לי(  10-שבת בבוקר הרבי נכנס לשחרית ב[  ו' אייר]
כל פעם שרים, מתי שהרבי מראה    – ת לא שרו ב"הוא אלקינו"  השב

 כ לא היה התועדות כמצופה. "עם ידו הקדושה. ג 

, התפללו למעלה. הרבי עמד בצד  7:15-מנחה התפללו עם הרבי ב 
ימין. הוא נכנס מהכניסה הימנית, ויצא מהכניסה השמאלית. 

בערך. הרבי עומד עם הסטנדר והכסא  8:30-מעריב התפללו ב
 ם, לא כמו באמצע השבוע שאז יש שולחן והספסל.ואדה

בערך, הוא אמר    9-כשהרבי יצא לביתו ב.  י "הקבוצה נסעה היום לא
 ל מקויים ווערן אלע ברכות".  אלהם "פארט געזונטערהייט און ז

- , ברגל. הרבי יצא למנחה ב10:45-הרבי הגיע ב .יום ראשון ז' אייר
 10:21-הרבי יצא למעריב ב. יחידות . היום הי' 3:41-וגמרו ב 3:20

 , ונכנס לחדרו והמשיך ביחידות.  10:33-ויצא ב

 2:15הרבי לא בא היום לקריאת התורה. בשעה  .יום שני ח' אייר
צינור של  העבר את הכביש עד  והרבי יצא עד קניגסטון  ,  היתה הלוי' 

הי'   770-כשחזר ל  .וחיכה עד שהקאר שהי' בו המת נסע,  מכבי אש
ולא  , מוכן ע"י הדלת והרבי נטל את ידיו ושם את הספל חזרהספל 

אח"כ נכנס לזאל למעלה אמר יושב בסתר במהירות . הפך אותו
 עצומה, וחזר לחדרו. 

הי' שיעור של ר' שמואל . 3:29-ויצא ב 3:19-הרבי יצא למנחה ב
בג"ע    8:30-לכן התפללו מעריב ב  , לויטין. היום הרבי צם בגלל בה"ב

כמו בקריאת התורה מתי שהרבי לא בא  , ים לא היובחור  . התחתון
 למנין. 
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 9:34-במעריב הרבי נכנס ב .הרבי לא נכנס למנחה .אייר 'יום ג' ט
של   "ולריק ". כשהרבי הוציא את המטפחת אחרי 9:47-ויצא ב

כשהרבי יצא אז בחור אחד   .סענט מהרבי  10עלינו, נפל מטבע של 
 ש."תפס את זה והכניס למזכירות למסור לאד

הרבי נכנס למעריב  .  3:28-ויצא ב  3:16-נכנס למנחה ב  .יום ד' י' אייר
 . היום הי' יחידות לכל השלוחים של אוסטרלי'.9:42-יצא ב  ,9:31-ב

קראו  1בשעה  .היום הרבי לא בא לקריאת התורה .א אייר" יום ה' י
,  . היום הרבי צם2בג"ע התחתון בשביל הרבי, אני עמדתי בקומה 

 בג"ע התחתון.  8:30-ב בריהתפללו מעלכן 

בערך. נסעתי למבצע תפילין    12:30-הרבי בא ב  .ב אייר" יום שישי י
לא זוכר מתי גמרו. הוא עמד  ,  7:40-הרבי בא למנחה ב.  באיסט סייד

 בצד ימין הארון קודש ועמד כל התפילה, יצא ג"כ מצד ימין. 

כר מתי ]= לא זו בערך, לזמ"ג 8:45-הרבי נכנס למעריב למטה ב
. הרבי אמר קדיש לע"נ אחיו. כשהרבי אמר אז אף אחד לא גמרו[

 אומר, וכשהוא גומר אז כולם מתחילים לומר קדיש. 

בערך. ג"כ אמר  10-שבת בבוקר. הרבי בא לתפילה ב[ י"ג אייר]
קדיש, בקריאת התורה הוא ג"כ אמר קדיש בסוף. פ' אחרי קדושים  

 אחרי. לא שרו "הוא אלקינו". הוא אמר את המפטיר של ,  ביחד

הרבי דיבר אודות "מיהו יהודי"  .  6:20עד  ,  התחיל התוועדות  1:30-ב
ואודות השלוחים שנוסעים לאוסטרלי' ועל השכונה, הוא קישר 

ספר שצריכים לארגן שיהי' שילדים ילמדו פה  -את זה עם הבית
בשכונה. ועל הרש"י בפ' אחרי פרק י"ח פסוק ב' על "אני ה'  

על פרקי אבות פרק ג' על "אם אין תורה אין דרך ארץ"  , "אלקיכם 
 השאר אני לא זוכר. , וכו'
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הרבי נכנס  .  התפללו מנחה מיד,  אחרי ההתועדות הרבי עלה למעלה
מצד ימין ויצא מצד שמאל. כשהוא יצא לחדרו התחיל לשיר "כי  
אלקים יושיע ציון" ונכנס לחדרו, הבחורים עמדו בחוץ ע"י ג"ע  

ג"כ   .ושרו ,רויוכשהרבי יצא רמז ביד שיש, ברחוב התחתון וג"כ
בערך  7:45-בחוץ הוא עשה בידיו הקדושות לסימן יותר חזק. ב 

 לזמ"ג. ,8:47-הוא חזר, הוא נכנס למעריב ב

- . היום הרבי נסע לאוהל ב12:40-הרבי בא ב .יום ראשון י"ד אייר
בחזרת הש''ץ    .נכנס לתפילת מנחה  8:29-וב  ,8:25-והוא חזר ב  3:35

והסתכל מולו, אני  , איפה שהוא יושב .א.ז  ,הוא עמד על מקומו
חושב שעמד שם מישהו, ואח''כ הוא יצא ועמד איפה שהוא עומד 

וגמרו  , הוא נכנס למעריב 8:47-וב 8:38- הוא יצא ממנחה ב ע."ש
 .8:57-ב

והבחורים שנסעו לאוסטרלי' נכנסו  , אח"כ הוא נכנס לחדרו
והרבי יצא מחדרו ועמד  , ותם לשדה התעופהלאוטובוס שלקח א

וחיכה עד שהאוטובוס נסע ואח"כ הוא נכנס    770על המדריגות של  
הוא יצא ונסע לביתו, אני עמדתי אחרי הדלת של  9:07-וב, לחדרו

770. 

הוא בא מביתו . הרבי לא בא היום לקריאת התורה .יום ב' ט"ו אייר
התחתון, אני הייתי   קראו בתורה בג"ע 12:37-וב, בערך 12:20-ב

, 3:30-ויצא ב 3:17-בקומה השני' ושמעתי. הרבי נכנס למנחה ב
לכן הוא ,  נתן לעני שעמד בחוץ צדקה. היום הרבי צם בה"ב  כשנכנס

  .8:40-התפלל מעריב ב

הרבי נסע   .3:30-ויצא ב 3:18-הרבי נכנס למנחה ב .יום ג' ט"ז אייר
יצא , 9:34-הרבי נכנס למעריב ב .6:55-הרבי חזר ב ,5:45-לביתו ב

 .10:40הוא נסע לביתו לפני . 9:45-ב
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הכיתה שבאה מנוארק עברו ללמוד  , השבוע .יום ד' י"ז אייר
סטירר, והקבוצה שלנו התחילה ללמוד בביהמ"ד למעלה. הרבי  רבק

הרבי נסע   .3:36-ויצא ב 3:25-הרבי נכנס למנחה ב ,1:28-בא ב
-ויצא ב 9:35-הרבי נכנס למעריב ב .6:47-וחזר ב 5:42-לביתו ב

9:45. 

ל"ג בעומר לא מורגש. הרבי בא   .ל"ג בעומר, יום חמישי י"ח אייר
הרבי נסע . 10:20-יצא ב, 10:11-ונכנס לקריאת התורה ב 10:05-ב

 ,2:02-הרבי נסע לאוהל ב.  11:42-הוא חזר ב,  תימודע  יא  למקווה ל
 הוא ישב ע"י יודל בקבינה, כשהוא נוסע הביתה הוא יושב מאחורה. 

,  נכנס לתפילת מנחה אחרי כמה דקות , 8:20-הרבי חזר מהאוהל ב
התחלה נכנס לג"ע התחתון ושם  באז  כשהרבי בא .8:35-יצא ב

טול ידים ע"י החדר של חדקוב וחזר  ישמה משהו, אח"כ הלך ל
  , 8:51-הרבי יצא למעריב ב כנ"ל.לחדרו, ואח"כ נכנס למנחה וכו' 

אני עמדתי אחרי הדלת,  , 9:17-בי נסע הביתה ברה .9:02-יצא ב
 פתחתי את הדלת.  .א.ז

הרבי יצא , היום הי' הלוי'. 12:56-הרבי בא ב .יום שישי י"ט אייר
, הלך עד קינגסטון עד הצינור של המכבי אש, עמד 2:29-להלוי' ב

באותו דרך שבה הוא   770-וחזר לעד שההלוי' הסתלקה מהמקום 
 בצד ימין כרגיל בערב שבת. 7:45- הלך. הרבי נכנס למנחה ב

 . לזמ"ג.9:45-למעריב הוא נכנס ב

-. הרבי נכנס לתפילת שחרית בכ' אייר, שבת בבוקר פרשת אמור
לא הי'  , במוסף גמרו. לא שרו "הוא אלקינו" 12:00-ב, בערך 10:00

 לזמ"ג. ,7:30-ס למנחה בהרבי נכנ. התוועדות )כל השבת(

 , אחרי הבדלה. 9:05-יצא ב  ,8:40-למעריב הוא נכנס ב
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ונכנס לחדרו, ואח"כ אחרי   1:35-הרבי בא ב .יום ראשון כ"א אייר
דקה הוא יצא מחדרו, ונתן צדקה לעני אחד שעמד בחוץ, וחזר  

 היום הוא לא יצא למנחה.  .לחדרו

וכמה דקות. לא ראיתי מתי.   7-הוא חזר ב,  5:56-הרבי נסע לביתו ב
 11:15-יצא ב ,11:07-לכן הרבי נכנס למעריב ב, היום יש יחידות

לפנות  4:45היחידות נמשכה עד . והיחידות נמשכת, ונכנס לחדרו
 בוקר. לא הייתי. 

הרבי לא בא לקריאת התורה של המנין. הרבי בא    .יום שני כ"ב אייר
, 8:10-ע התחתון ב, קראו בתורה בשביל הרבי בג''1:40-מביתו ב

 היום הרבי לא יצא למנחה, לייבל גרונר הודיע את זה. .  הייתי למעלה 

הוא ישב מאחורה )כרגיל מתי שהוא נוסע  ,  6:27-הרבי נסע לביתו ב
הרבי יצא   .. היום הגיע הצ'רטר מאנגלי'2:31-לביתו(. הרבי חזר ב

 . 9:43-, נכנס לחדרו ב9:32-למעריב ב

. הרבי לא יצא  )1:40-)או ב 12:40-י בא בהרב .יום שלישי כ"ג אייר
היום נודע שר'  .2:00. חזר אחרי 5:49-למנחה. הרבי נסע לביתו ב 

ל נפטר ביום שישי  "שלמה חיים קסלמן המשפיע של ישיבת תת
 . 9:45-, יצא לחדרו ב9:34-שעבר. הרבי שליט"א יצא למעריב ב

ירדתי , הייתי למטה. 2:05-היום הרבי הגיע ב .יום רביעי כ"ד אייר
- נכנס לחדרו ב, 3:29.30-הרבי יצא למנחה ב .לרגע ואז הרבי הגיע

ראיתי רק את  ,לא הייתי בזאל .6:16-הרבי נסע לביתו ב. 3:42
 המכונית איך שעומד ברמזור של קינגסטון לעבר סט. ג'אנס.

- , נכנס לחדרו ב9:35-בערך, הרבי בא למעריב ב 7:20-הרבי חזר ב
אחרי ש"ע במעריב כשהחזן אומר קדיש תתקבל אז הרבי  . 9:45

וכשהחזן   ,עומד בשלש פסיעות שהוא פסע אחורה בסוף שמו"ע
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מגיע לתתקבל אז הרבי חוזר ונעמד ע"י השולחן עם פניו הקדושות  
 לחזן ומסתכל קצת על העומדים. 

המנין. הוא   הרבי לא בא לקריאת התורה של  .יום חמישי כ"ה אייר
אני הכנסתי את השולחן לג"ע התחתון וסידרתי  . 12:20-הגיע ב

אותו עם אברמ'ל גולדברג. קראו בתורה בשביל הרבי בג"ע התחתון  
, כשעשו הגבהת התורה, אז זה שהגביה מיד שהגביה  12:41-ב

השאיר את זה פתוח, והלך להתיישב עם ספר תורה פתוח, אז הרבי  
דם את הספר תורה על הבימה ויסגור הראה לו בידו שישים מקו 

 אותה ואח"כ יתיישב לקשור את הס"ת.

, לא ראיתי מתי נסע. היום יש יחידות, היום הרבי  770-הרבי הגיע ל
 והמשיך ביחידות.  10:40-ונכנס לחדרו ב 10:30-יצא למעריב ב

באמצע פלפול של   בערך 2:15-הרבי בא ב .יום שישי כ"ו אייר
נסעתי למבצע תפילין   .קפצו, והמשיכו בפלפולכולם , ווילשאנסקי

- ד ימין בצת מנחה בלונכנס לתפי,  7:35- ב"איסט סייד". הרבי בא ב
 ]=לא זוכר מתי יצא[. הוא עמד בחזרת הש"ץ. לזמ"י. בערך 7:50

 . 9:30-בערך, עלה לחדרו ב 8:45-ירד לתפילת מעריב ב

הרבי בא   .שבת מברכים חודש סיון, יום שבת בבוקר[ כ"ז אייר]
וירד  ,  הרבי חזר לחדרו  .לערך  10אמרו תהילים עד  ,  8:30-לתהילים ב

 .12:20עד , 10:30-לתפילת שחרית ב

וכל משך   ,לא עשה קידוש . הוא1:30-הרבי בא להתוועדות ב
ההתוועדות הוא לא שתה. הרבי דיבר אודות חודש סיון שהוא  

תי חודש השלישי, אמר מאמר בניגון של שיחה שאני לא הרגש
הוא , בכלל שזה מאמר, הוא התחיל בפסוק "אם בחוקותי תלכו"

דיבר על רש"י בפרשת בהר פרק כ"ה פסוק מ"א "ויצא מעמך הוא 
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וג"כ דיבר על פרקי אבות , על פירש"י "הוא ובניו עמו" , ובניו עמו"
על המשנה ארבע מדות ביושבים לפני ת"ח ספוג ומשפך וכו'. הרבי  

שיעשו משהו למען השכונה, ובינתיים  ג"כ דיבר ע"ז שהבטיחו לו 
 אלא עשו שום דבר. הוא אמר שיושנים ולא שומעים, וזה דרג

 שישית ביושבים לפני חכמים. 

התפללו מנחה בחדר   6:05-וב, 6-הרבי גמר את ההתועדות ב
 6:20-, הרבי נכנס לחדרו וכשהוא יצא ב6:17-למעלה. גמרו מנחה ב

עשה בידו הקדושה לאות   אז הוא, אז הבחורים שרו "כי אלוקים"
 יותר חזק. ג"כ כשהוא יצא ועמדו שמה, אז כנ"ל. 

 .9:15-יצא ב  ,9-לא ראיתי מתי הוא חזר, הוא נכנס למעריב ב

אני לא ראיתי הייתי למטה. הרבי  ,  1:50-הרבי בא ב .  יום א' כ"ח אייר
 .6:07- הרבי נסע לביתו ב .3:34-ויצא ב  3:20-נכנס למנחה ב

נשים והרבי דיבר בפניהם בזאל למטה, אני הייתי  היום יש אסיפת 
למעלה, אמרו ששם יוכלו לשמוע, אבל בסוף לא שמעו, אז הלכתי  
לעזרת נשים ומשם שמעתי קצת איך שהרבי בירך אותם. עכשיו  

  ה ה ניגשת עם פתק שיש יחידות לנשים למטה בביהכנ"ס, כל א
רבי ירד  ה –והרבי קורא את הפתקה ועונה לה, ואחרי' הרבה בתור. 

והיחידות מיד אח"כ, היחידות  , לערך 7:45-לאסיפת נשים ב
ראיתי מעזרת נשים כמה פעמים איך  . 2:20נמשכה עד שעה 

הוא נכנס   2:23-הוא עלה לחדרו וב . שהרבי לובש משקפיים
 הוא נסע לביתו.  2:35-וב 2:23-ב למעריב, הוא יצא

הרבי לא בא לקריאת התורה של המנין. הרבי בא   .יום ב' כ"ט אייר
הייתי שם למעלה.  , קראו בתורה בג''ע התחתון 12:45-. ב12:05-ב
כשקפצתי מהמקום אז נפל הספסל, אני  ,  הרבי נסע למקוה  1:05-ב
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, אני 3:50-. הרבי נסע לאוהל ב2:07-בהייתי עם סגר ביד. הרבי חזר  
 לא הייתי נסעתי עם אחי. 

ע התחתון ושם שם  ", הוא נכנס לג8:40-ל בהרבי חזר מהאוה
י החדר של הרב חודוקוב,  " כ ניגש לרחוץ ידים בכיור שע"משהו, אח

- הוא חזר לחדרו, ב 8:52-הוא נכנס למנחה וב 8:43-וחזר לחדרו. ב
 .9:30-הוא יצא. הוא נסע לביתו ב 9:23- הוא נכנס למעריב וב 9:11

 סיון תשל"א 

יצא , 10:13-הרבי יצא לקריאת התורה של המנין ב  .סיון 'א 'יום ג
. הרבי 6:30-. הרבי לא בא היום למנחה. הרבי נסע לביתו ב 10:21-ב

 . 9:55-יצא ב ,9:45-. הוא נכנס למעריב ב2:37-חזר ב

. 3:44-יצא ב ,3:30-. נכנס למנחה ב1:40-הרבי בא ב .יום ד', ב' סיון
 . 9:42-יצא ב ,9:31-הרבי נכנס למעריב ב

הרבי לא בא היום לקריאת התורה של המנין. הרבי   .יום ה', ג' סיון
. הגעתי 12:45-. קראו בתורה בג''ע התחתון ב12:36בא מביתו 

לשם קצת מאוחר אבל מתי שהרבי עלה הייתי למעלה בקומה  
 השני'. הרבי נסע למקוה, היום הוא נוסע לאוהל. 

תי. הרבי נסע לאוהל  ג"כ אני לא הרגש, הרבי חזר אבל לא הרגישו
הוא נכנס  , 8:41-הוא ישב מקדימה )כרגיל(. הרבי חזר ב, 4:30-ב

ויצא  9:10-הוא יצא. הוא נכנס למעריב ב 8:55-וב 8:47-למנחה ב
 .10:30-הרבי נסע לביתו ב  .9:20-ב

 2:45-. היום הרבי יצא מחדרו ב12:20-הרבי בא ב  .יום שישי ד' סיון
ושמה ר' סימפסון העביר את  ,לויטיןונכנס לחדר של ר' שמואל 

  . והרבי עמד והסתכל, ת של משיח מהארון הישן לארון החדש"הס
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הוא שאל כמה שאלות אצל הרבי, אבל לא שמעתי, עמדתי בחוץ  
ר. קפצנו מהחלונות כשנודע שהרבי הולך  ויעל הגדר של המיזוג א

 להכנס לחדר של ר' שמואל.

רבי כבר הי' בפנים. הוא  באתי כשה, אח"כ הרבי מיד נכנס למנחה
 . 8-יצא ב

 למעריב לא זוכר מתי הוא נכנס ויצא.

היום שרו "הוא   .לזמ"ג, 10-לשחרית ב[ ]נכנס[ ש"ק ה' סיון]
 אלקינו". 

הי' ההתועדות של אדמו"ר שליט"א. הוא דיבר אודות מיהו    1:30-ב
יהודי והרש"י במדבר פרק ג' פסוק ט"ו "על פי ה'" ולפני זה פסוק.  

פרקי אבות בפרק ו', בארבעים שמונה דברים נקנית   דיבר על
. התפללו מנחה למטה  5:45-התורה, גמרו את ההתוועדות ב

]ליל א'   מ. הייתי ער כל הלילה "לז  ,כ למטה"ס, מעריב ג"בביהכנ
 דחגה"ש[.

- היום הלכו לתהלוכה לבורופארק. ב .יום א' א' דשבועות[ ו' סיון]
התחילו    . בידיו הקדושות לסימן שילכוהרבי יצא מחדרו ועשה    6:05

ללכת, עם מארש נפוליון, והרבי עשה בידיו לתנועה יותר חזק, הי'  
 . 12:00-שמח. מספרים נפלאות שהרבי לא יצא למנחה. חזרנו ב

  . ("נויהוא אלק")בשלשת הימים שרו  .דשבועות 'יום ב[ ז' סיון]
 התפללו מנחה למעלה.  7-במוסף[. ו-]שחרית ג"לזמ

ישר את זה קהוא דיבר על מיהו יהודי ו . הרבי ירד להתוועד 8:10-ב
בהתוועדות . וכו' אלין"רות "באשר תליני ]מגילת[ י ב"עם רש
הוא נענע בראשו ובכל גופו.   ,הרבי דירבן לשיר " על אחת"כששרו 

 ובסוף ההתוועדות הי' עוד יותר שמח, הרבי עבד עם ידיו. 
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הי'  .  והרבי עשה הבדלה ,  נגמר ההתוועדות והתפללו מעריב  2:10-ב
אח"כ הרבי עלה לחדרו, והוא נסע  , 3:45אח"כ כוס של ברכה עד 

 לפנות בוקר. 4לביתו בשעה 

הרבי   .3:28-יצא ב  ,3:17-הרבי יצא למנחה ב .יום שלישי ח' סיון
, 770-כשהוא יצא הי' כינוס של תורה למעלה ב,  6:31-נסע לביתו ב

 אף אחד לא הרגיש אבל אני כן ראיתי. 

לפני התחלת היחידות בנימין נכנס ופותח את   . היום יש יחידות
הרבי  10:30- ב. מתחיל היחידות 8:30-וב , החלון ומרים את הוילון

 ונכנס לחדרו והמשיך את היחידות.  ,10:39-יצא למעריב ויצא ב

יצא    ,3:28-הרבי נכנס למנחה ב  .1:14-הרבי בא ב  .יום רביעי ט' סיון
- הרבי נכנס למעריב וב 9:42-ב .6:20-, הרבי נסע לביתו ב 3:38-ב

 הוא יצא. כשהרבי נכנס הסתכל על השעון.  9:51

התורה, הרבי בא  הרבי לא בא היום למנין של קריאת  .יום ה' י' סיון
, לא ראיתי הייתי למטה, סידרתי את השולחן קריאה בג"ע  1:10-ב

 , הייתי למעלה ושמעתי. 1:20-התחתון. הי' קרה"ת בג"ע התחתון ב

- הרבי נכנס למעריב ב. 3:28.30-ביצא  ,3:17-הרבי נכנס למנחה ב 
. כשאומר החזן קדיש דרבנן אחרי משניות אז 9:44-יצא ב ,9:34

סוגר את הסידור, ומוציא את המפתח של חדרו מהכיס,  הרבי 
וכשהחזן גומר אז ביד שמאל הסידור וביד ימין הוא פותח את 

 הדלת. היום הוא לא נישק את המזוזה, אני חושב שכל יום ככה. 

, כשהוא יצא מחדרו  11:45-היום הרבי הסתפר. הרבי נסע לביתו ב
ס ואמר שלא הוא דפק בדלת של המרכז, והם פתחו אז הוא נכנ

והוא יצא ונסע עם הרבנית. אני עמדתי ליד הטלפון  , יחכו לו
הציבורי, פתאום ראיתי את הרבי עומד ליד הדלת של המרכז אז 
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אז מה שהוא אמר למרכז , ברחנו מיד לכיור איפה שרוחצים ידיים
 סיפרו לי אבל ראיתי שהוא נסע עם הרבנית. 

לביתו.    ודע מתי הוא נסע. לא י1:06-הרבי בא ב  .יום שישי י"א סיון
 הוא יצא.   8:15-בערך הוא נכנס למנחה וב  8:05-וב,  2:40-הוא חזר ב

   . לערך הוא נכנס למעריב למטה 9:00-ב

, 8:20-אומרים שהרבי בא ב .ש"פ נשא י"ב סיון, יום שבת בבקר
- נכנס לתפילת שחרית. שרו הוא אלקינו. ב  10:00-אני לא ראיתי. ב

 להתפלל.גמרו  12:00

התחלה הוא ביאר את מעלת בהרבי נכנס להתוועדות,  1:30-ב
שר את זה. מאמר יב סיון וק"השבת שלאחרי שבועות. גם של י

הי' שיחה   ה וידבר ה' אל וכו', ישא ה' פניו אליך וכו'."כעין שיחה ד 
. הרבי הקשה ולא תירץ, ך"יברכך ה' וישמר"י של הפסוק "על הרש

עמך "י ברות "בשבועות על הרש הקושיות ששאלהוא תירץ את 
 וכו'. דיבר מאוד חריף על מיהו יהודי על גיור וינה. " עמי

הרבי עלה לחדרו, ואח"כ הוא ירד  . 5:30-ההתוועדות נגמרה ב
הוא  6:00-כ הרבי עלה לחדרו, וב" אח. למטה ושמה התפללו מנחה

, אז  שישיר הראה בידו לזלמן יפה כשהוא יצא ממנחה. הלך לביתו
ג"כ   .הוא התחיל לשיר "הושיעה את עמך" והרבי עשה בידו

בהתוועדות כששרו "כי אנו עמך" הרבי עשה בשני ידיו תנועה של  
 ]=לא יודע מתי הרבי חזר[.  לימה"ח.  "יותר חזק"

. היום הי' קידוש לבנה אבל  9:20-הוא נכנס למעריב ויצא ב 9:05-ב
לחדרי ולא ידעתי   אני לא הייתי כיון שמיד אחרי מעריב הלכתי

 .1בכלל שהרבי ייצא לקידוש לבנה. היום הי' חזרה של יואל עד 
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ולכן ירדנו   סטיר חזרורהיום אלו שהלכו ללמוד בק .יום א' י"ג סיון
לכן אני לא יודע מתי הרבי בא והולך. הרבי לא יצא  , ללמוד למטה
 היום למנחה. 

, 11:19.30-ויצא ב 11:11-הרבי יצא למעריב ב . היום יש יחידות
ונכנס לחדרו והמשיך בקבלת אנשים ליחידות. אני נשארתי כל זמן 

אח"כ  , חזקי' לוי הי' אחרון. 4:38היחידות, היחידות נמשכה עד 
נכנס הרב חדקוב ומיד הרבי יצא מחדרו ונסע, חדקוב נסע איתו  

ב בצד ימין. אני  ביחד, הרבי ישב מצד שמאל מאחורי יודל, וחדקו
 הייתי עד מתי שהרבי נסע. 

הרבי   .באתי לסדר חסידות, שעות 2:30-לישנתי  .יום ב' י"ד סיון
]=לא יודע מתי הרבי   ב"לא בא לקריאת התורה של המנין. לימה

 . ע התחתון"קראו בתורה בג 1:28-. בבא[

  . א.התחלה הרבי מנשק מאיפה שצריך לקרוא ז, בראים לרביוכשק
מההתחלה, ואח"כ את הסוף, ועוד פעם מהתחלה, ואח"כ הוא  
מרים קצת את הספר תורה ומתחיל להגיד ברכו וכו'. הלאה אני לא  

פעמים, ובברכה    4זוכר )פעם שני'(. בברכה לפני הקריאה הוא מרים  
פעמים, ג"כ זה שהוא מנשק בסוף אז לכתחילה הוא מנשק    3בסוף  

 בסוף ואח"כ התחלה. 

כשהוא יצא עצר אותו בן  .3:32-, יצא ב3:20-נחה בהרבי נכנס למ
והתקדם בצעדי צב לעבר החדר    ,אדם אחד ודיבר איתו והרבי שמע

, 2:42-שלו. לא יודע אם דיבר איתו או לא. הרבי בא מביתו ב
-, הרבי נכנס למעריב ב]=לא יודע מתי הרבי נסע לביתו[ לימנה"ל

 .9:42-, יצא ב9:31

מתי שהוא בא והלך למקווה  . 3-סע לאוהל בהרבי נ .ו סיון" יום ג' ט
 הייתי למטה ואני לא יודע מתי הוא בא וכו'. 
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ע התחתון, ומסר  "התחלה הוא נכנס לג. ב8:45-הרבי חזר מהאוהל ב
בל גרונר, והלך לרחוץ ידיו, וחזר  יאת החבילה שבה הוא הגיע ללי 

למעריב  הרבי נכנס  .  9:09-הוא נכנס למנחה, ויצא ב  8:40-לחדרו, וב
 . 9:35-הוא נסע לביתו ב. 9:31-, יצא ב9:21-ב

- ב .לא יודע מתי בא הרבי, כיון שלמדתי למטה .ז סיון" יום ד' ט
בערך קראו לנו לנסוע לבית המשפט, הי' שמה משפט על זה   12:30

הרבי יצא היום   .4שמכר את הבית שלו לשחור ונשארנו שמה עד 
הי' במקווה של   למנחה, אבל אני לא הייתי. אומרים שהרבי 

סטיר" אבל כנ"ל אני לא ראיתי ולא הייתי. הרבי נכנס למעריב  ר"ק
 . 9:52-, יצא ב9:42-ב

לא יודע מתי הרבי בא, הוא נכנס לקריאת התורה  .יום ה' י"ז סיון
 3:17.30-. הרבי נכנס למנחה ב10:15-, יצא ב10:07-של המנין ב

 .3:29-ויצא ב

 10:11-יצא ב ,10:01-למעריב בהיום יש יחידות, הרבי נכנס 
ואז הרבי    2:37-היחידות נגמרה ב  . והמשיך בקבלת אנשים ליחידות

ח"כ בורג הי' ביחידות למעלה משעה )אומרים  .  שליט"א נסע לביתו
 .הוא אמר שהוא מתרשם וכו', למעלה משעתיים(

]=לא יודע מתי לימ"נ , בערך 2:40-הרבי הגיע ב .יום ו' י"ח סיון
 .לערך 8:25-יצא ב ,  בערך 8:15-מנחה ב, 7:40-הגיע בהרבי  נסע[. 

 .9:25-הוא נכנס למעריב למטה ויצא ב 9-ב 

.  )שמתי תהילים במקום של הרבי(  .יום שבת פר' בהעלותך י"ט סיון
שהרבי קיבל מפטיר אז הוא הי' . כ10-הרבי נכנס לשחרית למטה ב

  דבר מאד צרוד ומצונן, וכשהוא קרא את המפטיר לא שמעו שום 
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אני הצלחתי קצת לשמוע. לא שרו "הוא אלקינו".  , בקושי שמעו 
 .12-הרבי יצא ב

 .7:45-יצא ב ,7:30-הרבי נכנס למנחה ב.  הרבי בא

 .9:30-יצא ב ,9:15-הוא נכנס למעריב ב

הרבי לא יצא היום למנחה. היום יש יחידות. הרבי   .יום א' כ' סיון
והמשיך בקבלת  , 11:19-ונכנס לחדרו ב 11:11-יצא למעריב ב

 אנשים ליחידות. 

קראו . הרבי לא בא לקריאת התורה של המנין .יום ב' כ"א סיון
. הייתי למעלה. הרבי לא יצא 2:13עד  ,  2:05-בתורה בג"ע התחתון ב
, הוא בא  ]=לא יודע מתי הרבי נסע לביתו[ היום למנחה. לימהנ"ל

 .9:43-הרבי נכנס למעריב ב. 7:45-מביתו ב

]=לא ראיתי מתי  ה. לרמהנ"לנחהרבי לא יצא למ ."ב סיוןיום ג' כ
עמדתי בפינה של איסטערן ,  8-. הרבי בא מביתו בהרבי נסע לביתו[

 הוא יצא. 9:43-וב 9:34-י. הרבי נכנס למעריב ביווקפאר

נכנס למנחה    יהייתי אז בחוץ. הרב ,  2:22-הרבי בא ב  .כ"ג סיון  'יום ד
הרבי נכנס  . 7:50-הוא חזר ב. לרמהנ"ל .הוא יצא 3:36-וב 3:24-ב

 הוא יצא.  9:43-וב 9:34-בלמעריב 

- ונכנס לקריאת התורה ב 9:59-הרבי הגיע ברגל ב .יום ה' כ"ד סיון
- ויצא ב 3:20-בערך. הרבי נכנס למנחה ב 10:15-ויצא ב, 10:06

 ,10:34-ויצא ב 10:25-. היום יש יחידות, הרבי נכנס למעריב ב3:31
 אנשים ליחידות.  והמשיך בקבלת

 לא זוכר מתי הוא יצא., 8:20-הרבי נכנס למנחה ב .יום ו' כ"ה סיון
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הוא יורד מהמדריגות שיוצאות מג"ע  . הרבי נכנס למעריב  9:05-ב
 10:15-, הרבי הלך לביתו ב]=לא יודע מתי גמרו[ התחתון. לימ"ג 

בדלת הכניסה לביתו הוא נעצר,  . בערך, אני הלכתי אחריו עד ביתו
אח"כ הוא ניגש לחלונות מישמש בידיות של שני החלונות, ואז  

 חזרנו. 

הרבי   .פרשת שלח ,שבת מברכים חודש תמוז  ,יום שבת כ"ו סיון
- הרבי נכנס לשחרית ב  .בערך  9:55-גמרו ב  ,8:30-נכנס לתהילים ב

 את המפטיר שמעו די טוב.  .12:25-ויצא ב 10:30

התוועדות על שבת  הוא דיבר ב. 1:30- הרבי נכנס להתוועדות ב
מברכים, מאמר כעין שיחה ד"ה שלח לך אנשים, דיבר על הרש"י  

הרבי מאד   .בסוף הפרשה ד"ה אני ה' אלקיכם, דיבר על מיהו יהודי 
 . השתעל בכל משך זמן ההתועדות

הרבי נכנס למנחה אחר כמה  .4:45-הוא גמר את ההתוועדות ב
 דקות למטה בבית הכנסת.

מההתוועדות התחיל לשיר "כי אלקים יושיע ציון"  נ.ב. כשהוא יצא  
 וכן אחר מנחה. 

ן יותר  מעשה בידו לסי, והלך לביתו, בחוץ שרו "כי אלקים" 5:15-ב
 . ]=לא יודע מתי חזר[ חזק. לימ"ח

כשהוא הלך ללכת   10:10-. ב9:31-ויצא ב  9:20-הוא נכנס למעריב ב
לג"ע לזאל    לביתו נפל לו מהשקית בקבוק יין בפרוזדור של הכניסה

בינתיים ניקו את . ולמעלית, אז הוא נעצר ואח"כ חזר לחדרו 
 ונסע לביתו.   10:15-והרבי יצא ב  ,המקום

. היום יש  3:30-ויצא ב 3:18-הוא נכנס למנחה ב .יום א' כ"ז סיון
- כ אתמול בלילה. הרבי נכנס למעריב ב" היום הי' חזרה, ג. יחידות
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משיך בקבלת אנשים  , ונכנס לחדרו וה10:59-ויצא ב 10:50
 ליחידות. 

  כ כעבור דקה " ואח , ונכנס לחדרו 10:06-הרבי בא ב   .ח סיון" יום ב' כ
כשהרבי גומר להגיד את הברכה אחרונה,  . נכנס לקריאת התורה 

 .10:15-לספר תורה. הוא יצא ב ת"הוא מקריב את האבנט של הס

בערך,  7:32-. הרבי חזר ב3:52-ויצא ב 3:46-הרבי נכנס למנחה ב
עמדתי בחוץ על שדרה של איסטערן פארקוויי. הרבי נכנס למעריב  

 . 9:52-ויצא ב 9:41-ב

היום הוא  ]=לא הייתי מתי )ש(הרבי בא[.  ב"להמה .ט סיון" יום ג' כ
הוא נוסע למקוה ביוניון, הוא  .  9:22-הוא נסע למקוה ב.  נוסע לאוהל

  , מקינגסטון עד אלבנינוסע בדרך הצדדית של איסטערן פארקוויי, 
בערך,  5-. הרבי נסע לאוהל ב3:25-הלאה אני לא יודע. הוא חזר ב

 לא ראיתי אבל סיפרו לי. 

רחץ את ידיו. הרבי הלך לאוהל בנעלי   ,9:06-הרבי חזר מהאוהל ב
הוא נכנס    9:19-וב  ,הוא נכנס למנחה  9:12-וב  ,גומי. הוא נכנס לחדרו

 . 9:44-ויצא ב 9:38-למעריב בחזרה לחדרו. הרבי נכנס 

 10:14-, וב10:12-הרבי בא ב .א' דראש חודש תמוז , יום ד' ל' סיון
הוא יצא. היום   10:21-הוא נכנס לקריאת התורה של המנין, וב

 . .   נסעתי

- הרבי יצא למנחה ב. , הצלחנו להגיע למנחה 770-הגענו ל 3:15-ב
 .7:35-מביתו ב, הרגשתי היום שהרבי הסתכל עלי. הרבי בא 3:29

היום הרבי דיבר לבנות המסיימות בית רבקה, הרבי ירד במדרגות 
  , ח, ומעלת הנשים " ס, ושם דיבר על מעלת רנ"הפשוטות לביהכ

כשהרבי עלה אז הוא מאד . ואיחל להן הצלחה במשך ימי החופש
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אני הייתי למעלה שמה שמעו  .נייםידמעות מהע וירדו ל  ,השתעל
לא יודעים  , רו ולא הדליק את החשמלהרבי נכנס לחד  .מהרמקול

 .9:45-ויצא ב 9:35-מה זה. הרבי נכנס למעריב ב

 תשל"א  תמוז

.  הרבי לא בא לקריאת התורה של המנין  .ח" ב' דר, יום ה' א' תמוז
קראו בתורה בשביל הרבי    2:35-. ב2:15היום הרבי בא מאוחר אחרי  

כשגמר הרבי והלך למקום שהוא עומד כל פעם בקריאת   .בזאל
כשהוא יצא  . הוא לקח את התהילים וקרא בו קצת ,התורה בזאל

 נגע במזוזה.  .א.נישק את המזוזה, ז 2:42-ב

-היום יש יחידות, הרבי נכנס למעריב ב  . הרבי לא יצא היום למנחה
 ת. , ונכנס לחדרו והמשיך בקבלת פנים ליחידו10:21-ויצא ב 10:11

הרבי נכנס למנחה  .  , באמצע הפלפול2:22-הרבי בא ב  .יום ו' ב' תמוז 
 בערך.  8:30-בערך ויצא ב 8:20-ב

הוא הלך  10:25-ב. 9:15-ויצא ב 9:06-הוא נכנס למעריב למטה ב 
עבר את הכביש ליד ביתו הוא רץ קצת  שהלכתי ג"כ אחריו, כ ,  לביתו

 בגלל שמכונית באה מהצד. 

שרו .  12-ויצא ב  10-הרבי נכנס לשחרית למטה ב  .יום שבת ג' תמוז 
 . הוא אלקינו 

הרבי דיבר והסביר את מעלת ג'  .הרבי ירד להתוועדות 1:30-ב
דיבר על הרש"י בפרשת קרח ,  תמוז, מאמר כעין שיחה "ויקח קרח"

פרק ט"ז פסוק כ"ב על כל הרש"י, דיבר על מיהו יהודי ואמר שכל 
דבר על זה. ההתוועדות  פעם כשיש איזה שהיא אסיפה צריך ל
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הרבי הרקיד    ,בסוף שרו "עוצו עצה ותופר".  4:25נגמרה בזה בשעה  
 את כולם בידיו הקדושות. 

שהוא  . כהרבי עלה לחדרו 4:50-, ב4:30-התפללו מנחה למטה ב
הוא הלך לביתו, בחוץ   5-ב. יצא ממנחה התחיל לשיר "עוצו עצה"

 ותר חזק. שרו "עוצו עצה" והרבי עשה בשתי ידיו לסימן י

השבת פרשת קרח הרבי עשה קידוש והרבי ג"כ לקח עוגה ונתן  
 לילד קטן והתחיל להגיד איתו ברכה. 

 בערך.  9:25-יצא ב ,9:12-הרבי נכנס למעריב ב

הי' חזרה של יואל על שני השיחות הראשונות ועל   5-בצהריים ב
 המאמר. 

החזן ורצה    נעצרבתחנון    .3:17-הרבי נכנס למנחה ב  .יום א' ד' תמוז 
להתחיל להגיד קדיש, הרבי שאל "דער חתן איז ניט דא" ועוד פעם  

 .3:29-והתחיל להגיד תחנון. הרבי יצא ב,  שאל "ער איז ניטא"

 12:15-הרבי נכנס למעריב ב, הי' חזרת התמימים. היום יש יחידות
 והמשיך בקבלת אנשים ליחידות. , 12:23-ויצא ב

היום כשהוציא את הספר תורה, חדוקוב אמר  .יום ב' ה' תמוז 
ת והלכו  "או כי הרבי לא יבוא. פתאום כשכבר הוציאו את הסישיוצ

בנימין הלך   . לשים אותה על הבמה הודיעו שהרבי עומד להגיע
וביינתים השאירו את   , עד ברוקלין  "ורסיו ר "הוא עשה  ,  להביא אותו

לקריאת  הרבי נכנס 10:01-הרבי בא וב 10-ב. ת על הבמה"הס
 הוא יצא.  10:10-ב .התורה

הרבי    .. היום למדתי למעלה3:32-ויצא ב  3:22-הרבי נכנס למנחה ב
. כשהוא  9:41-ויצא ב 9:31-הרבי נכנס למעריב ב .6-נסע לביתו ב
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הלך להכנס לחדרו עצר אותו מישהו, והוא מדבר איתו ברוסית,  
 .10:10עליתי למעלה ושמעתי, ומיד ירדתי. הוא דיבר איתו עד 

הרבי   ,כ נסע למאנטריאל" הקעמפ ג .12:25-הרבי נסע לביתו ב
כ נכנס בפנים  " נעצר ליד דלת המכונית והסתכל על הבוס, ואח

 ויודל נסע.  , וחדוקוב אחריו המכונית

. הרבי לא נכנס למנחה. הרבי נסע  11:40- הרבי בא ב .יום ג' ו' תמוז 
כ אני קמתי  ג"לם קמו אז ו. לא ראיתי אותו, אבל כ 6:25-לביתו ב

 . 9:41-ויצא ב 9:31-וזה הפירוש שהרבי יצא. הרבי נכנס למעריב ב

ויצא  3:23-. הרבי נכנס למנחה ב12:55-הרבי בא ב .יום ד' ז' תמוז 
ויצא  9:31-. הרבי נכנס למעריב ב6:32-. הרבי נסע לביתו ב 3:33-ב
 . 9:40-ב

ויצא   10:08-מנין ב הרבי נכנס לקריאת התורה של ה  .יום ה' ח' תמוז 
הוא יצא  ,  היום הרב פיקרסקי הראש ישיבה נכנס ליחידות.  10:18-ב
- בל הכניס מכתבים, והרבי יצא למנחה בי כ נכנס לי", אח3:40-ב

- . הרבי נכנס למעריב ב6:38-. הרבי נסע לביתו ב3:52-ויצא ב 3:41
- הרבי יצא ב .הרבי הסתכל על השעון כשנכנס ,אין יחידות. 9:31
9:40 . 

נכנס  8:16-, ב7:40-. הרבי בא ב2:10-הרבי בא ב .יום ו' ט' תמוז 
- ויצא ב,  למנחה בצד ימין, הוא עמד כל התפלה, נשען על השטנדר

8:27. 

הרבי יושב מברכו את . 9:35-נכנס למעריב למטה, גמרו ב 9:10-ב
שאר איפה שהוא פסע את שלש בויכולו הוא נ ,ע"ה' וכו' עד ש

הייתי   ,בערך 10:10-עד מגן אבות. הרבי הלך לביתו ב, הפסיעות
 כ הלכתי אחריו עד ביתו.  ג"בחוץ, וכשראיתי הרבי הולך, אז 
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נכנס לשחרית  , 9-הרבי בא ב בבקר יום שבת פר' חקת י' תמוז 
כ  " הלכתי ג ,3:35-. הרבי הלך לביתו ב12-, גמרו ב10:00 -למטה ב

 .8:02-, יצא ב7:45-ביתו אחריו. הרבי נכנס למנחה בעד 

הוא יצא אחרי כמה .  לערך  9:35-יצא ב,  לערך  9:25-נכנס למעריב ב
, שם יש חתך 770דקות לקידוש לבנה, בצד שמאל של הבניין של 

 נסע לביתו.  10-וב,  כ הרבי חזר לחדרו" אח. ויכולים לראות הלבנה 

. הרבי נכנס 749-. עמדתי ב10:45-הרבי בא ברגל ב  .יום א' י"א תמוז 
ב תמוז.  י"לא אמרו תחנון בגלל יום . 3:30-ויצא ב 3:18-למנחה ב

 9:44-ויצא ב 9:34-. הרבי נכנס למעריב ב6:38-הרבי נסע לביתו ב
 לערך. 

הרבי פותח הדלת האחורית   .11:42-הרבי נסע לביתו עם הרבנית ב
של המכונית ונכנס במושב האחורי, הרבנית נוסעת ישר עד אלבני 

 ושם היא פונה ימינה. הי' התוועדות דוד רסקין. 

. נסעתי 10:13-ויצא ב  10:04-הרבי נכנס לקריאה ב  .ב תמוז " יום ב' י
. 3:25-ויצא ב  3:15-כולם נוסעים היום. הרבי נכנס למנחה ב,  לאוהל

הוא יצא. לפני שהוא יצא ניגש   9:22-וב  9:12-ס למעריב בהרבי נכנ
בצד  , שמו לו סטנדר כיון שזה יום טוב אליו מישהו ודיבר איתו.

 ת, כמו במוצאי שבת. "שמאל של הס

הרבי אכל קצת מזונות, בירך על היין,    .9:30-הרבי ירד להתוועדות ב
ה "כמה שיחות, מאמר ד,  ב תמוז"הרבי דיבר אודות י  .התחילו לשיר

הרבי   .דעו כי ה' הוא אלקים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו
כ שרו "עצו עצה" והרבי עמד על  "אח . דיבר אודות ''מיהו יהודי"

. ודיבר על  כפיים והרקיד את הקהל על הרגליים אמקומו ומח
ודיבר לנשים  , היהודים מרוסי' שנמצאים פה ובכל המקומות

כ בזה. ודיבר על השלוחים שנוסעים לכל  " שצריכים לעסוק ג
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המקומות )למרכז שליחות(. כשהרבי אמר שיתנו כסף אז כולם  
 נתנו, ומסרו את זה לרבי. 

אח''כ הרבי אמר שישירו ניגון ההכנה וניגון הבינוני וניגון הארבע  
כ הרבי  "פעמים את הסוף. אח 3, שישירו 3ות. הרבי הראה בידו בב

רו "ניע זוריצ'י" )כל פעם שהרבי אומר שישירו הוא  יאמר שיש
,  אח"כ "פרזות תשב", כ "כי אלוקים"" אומר את זה ליואל(. אח
אח"כ "ניעט   , אח"כ "צמאה לך נפשי" , אח"כ "הושיעה את עמך"

 ". אניקאוו

הרבי   3:20-וב,  2:47-שמחה" ויצא באח"כ הרבי התחיל לשיר "כי ב
שרו "כי בשמחה" והרבי עשה בידיו הקדושות לסימן  . נסע לבית
 יותר חזק.  

מנחה ב. 3:31-ויצא ב 3:20-הרבי נכנס למנחה ב .ג תמוז " יום ג' י
לרבי את השולחן והספסל, לא כמו אתמול בלילה. הרבי נסע   ושמ

 .6:40-לביתו ב

, 11:53-, הרבי יצא ב11:44-הרבי נכנס למעריב ב .היום יש יחידות
 . 1-4והמשיך בקבלת אנשים ליחידות. 

פרו  יאבל הבחורים ס , לא ראיתי התפללתי למטה .ד תמוז " יום ד' י
ושמע את  ע"של גבערך. הוא נעצר ליד הדלת  10-שהרבי בא ב

חשב שהרבי רצה משהו אז   קהקדיש שאמרו בזאל, מאיר הרלי 
 הרבי רמז לו שהוא יכול ללכת. אז  , הוא ניגש לרבי

 .5:53-, הרבי נסע הביתה ב3:28-ויצא ב 3:16-הרבי נכנס למנחה ב
  .9:44-ויצא ב 9:34-הרבי נכנס למעריב ב
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הרבי לא בא לקריאת התורה של המנין. אני לא  .ו תמוז "יום ה' ט
ל  " הוא בא וקראו בתורה בזאל. אבל כנ 10:50-כ ב"ראיתי אבל אח

 פרו לי. אני הייתי במטבח ולא ידעתי. יס  ,לא ראיתי ולא הייתי

- . הרבי נסע לאוהל ב1:22-, הרבי חזר ב12:35-הרבי נסע למקווה ב
החליף הנעלי  , ונכנס לחדרו, רחץ את ידיו 9:01-הרבי חזר ב ,3:10

 .9:15-, ויצא ב9:05-גומי ונכנס למנחה ב

הוא  .אמר לחדוקוב שיקרא לדוד רסקין הוא  כשהרבי נכנס לחדרו
עכשיו כבר יודעים  .  נכנס, ויצא, ביינתים לא יודעים מה הרבי אמר לו

הרבי אמר לו שיפרסמו בכל העולם שיתוועדו בשבת שזה אחרי  
והנושא שידברו עליו זה שכתוב מפני   ,זוזה י"ז תמו, י"ב תמוז

חטאינו גלינו מארצנו, ואם יבטלו את המפני חטאינו אז במילא  
 גלינו מארצנו. היתבטל 

, 9:48-הרבי נסע לביתו ב .9:41-ויצא ב 9:31-הרבי נכנס למעריב ב
 אמר משהו למישהו, לא יודעים מה. הוא כשהוא יצא 

, אני עמדתי ופתחתי את דלת 11:01-הרבי בא ב .יום ו' ט"ז תמוז 
בערך. נכנס למנחה בצד ימין כרגיל   8-הרבי בא ב .770הכניסה של 

 .8:28-, ויצא ב8:12-ק ב"בעש

 בערך.   9:35-ויצא ב 9:10-נכנס למעריב למטה ב

, 10:05-הרבי נכנס לשחרית למטה ב .ק פר' בלק י"ז תמוז " יום ש
דפק בידו על הסטנדר יותר  שרו "הוא אלקינו", הרבי , הכל כרגיל

 .12:05-הרבי יצא ב. מהרגיל

כי אלקים, התחילו לשיר, הרבי   .1:30- הרבי נכנס להתוועדות ב
ר אעל זה שהשבעה עשר בתמוז נדחה על ידי שבת, בי '(א)דיבר 

מאמר כעין שיחה ד"ה מזמור  '(ג)ג"כ המשך.  '(ב)את הענין בזה. 
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,  רש"י בפר' בלק פרק כ"ג פסוק כ"ד  '(ד)לתודה הריעו לה' כל הארץ.  
הרבי   . ד"ה הן עם כלביא יקום, וכארי יתנשא וכו', על כל הרש"י
דיבר  . שאל ותירץ על ביאורי הזוהר של אביו. הזכיר "מיהו יהודי"

 לשלוחים של מרכז, שצריכים ג"כ ללמוד להצלחת המבצעים. 

אחרי כמה דקות ירד למטה לתפילת  , 5:52-גמר את ההתוועדות ב
כשיצא מתפילת מנחה התחילו לשיר "כי   .6-ויצא ב, מנחה

ליויתי גם אני עד הזוית של  , אחרי כמה דקות הלך לביתו, ואלקים" 
 בערך.  9-הרבי חזר ב  ברוקלין.- פרעזידענט

 .10:02-, ונסע לביתו ב9:34-ויצא ב 9:20-נכנס למעריב ב

מה פעמים על הנדל  כהוא הסתכל  –עוד פרטים מההתוועדות 
הצייר והראה לו בידיו הקדושות שישיר, כמה פעמים הרבי  

 הסתובב אליו. 

ג"כ באמצע ההתוועדות אמר איפה זמרוני ציק פון ארץ ישראל, 
ונתן לו משקה, ג"כ לש"ב טענענבוים ולישראל דערען שיחלקו את 

 אל. זה לפצועים שבפיטסברג ובמונטרי

  . הוא נכנס לסליחות  10:06-וב,  10-צום. הרבי בא ב  .יום א' י"ח תמוז 
אח"כ הרבי הסתכל על  . שמים את הסטנדר, ושרו "רחמנא דעני" 

, ושרו "אבינו  ]על הסטנדר[ הארון קודש, ועוד פעם נתן מכה
הרבי    ,אח"כ קראו בתורה כרגיל  .ב"רחמנא" הרבי קפץ קצת  .מלכנו"

 .10:34- והרבי יצא ב ;של הסטנדרבצדו   – כמו בהבדלה עמד

נו מלכנו",  יושרו "אב,  , קיבל מפטיר כרגיל8:02-הרבי נכנס למנחה ב
-ויצא ב  8:59- הרבי נכנס למעריב ב  .הרבי דפק עם היד על השולחן

 .770, עמדתי אחרי הדלת של 9:12-. הרבי נסע לביתו ב9:08
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 10:14-נכנס לקריאת התורה ב .10:05-הרבי בא ב  .י"ט תמוז  'יום ב
היום הוא לא קרא כמעט בתהילים, ג"כ אחרי  . 10:23-ויצא ב

ואז בדרך כלל הוא אומר תהילים  , שקיבל עלי' הוא חזר למקומו
וכשהתחיל החזן להגיד קדיש אז , אבל היום הוא הסתכל בחומש

 הוא לקח את התהילים וקרא בו. 

ך. היום לקחתי יהודי  בער 3:29-למנחה ויצא ב 3:17-הרבי נכנס ב
אחד לבורו פארק ותעינו בחזרה בדרך, כשחזרנו ויצאנו מהטריין אז  

 9:33-הרבי נכנס למעריב ב. 7:20הרבי חזר מביתו, זה הי' בשעה 
 .11:20-הרבי נסע לביתו ב .9:43-ויצא ב

- ויצא ב  3:16- הרבי נכנס למנחה ב  .9:56-הרבי בא ב  .יום ג' כ' תמוז 
החזן לא ראה ואמר   ,והרבי התחיל להגיד תחנון  ,חתןהיום הי'  .  3:27

 . אז הרבי הפסיק, קדיש

לא ראיתי אבל , 7:53-הרבי בא מביתו ב, 6:52-הרבי נסע לביתו ב
ישבתי בזאל ושמה הי' שבע ברכות וראיתי את התכונה אז הבנתי  

הרבי נסע   .9:40-הרבי נכנס למעריב ויצא ב 9:30-ב. והרגשתי
 .11:55-לביתו ב

ויצא   3:16-הרבי נכנס למנחה ב  .11:18-הרבי בא ב   .ד' כ"א תמוז יום  
ויצא  9:31-הרבי נכנס למעריב ב. 6:08-הרבי נסע לביתו ב  .3:28-ב
 .9:40-ב

ונכנס לקריאת התורה של   10:05-הרבי בא ב .יום ה' כ"ב תמוז 
- ויצא ב 3:16-הרבי נכנס למנחה ב. 10:17-ויצא ב ,10:08-המנין ב

 .6:35-נסע לביתו בהרבי . 3:28

היום יש יחידות. היום צלצל לפה מישהו וביקש שיסעו לקחת אותו  
אז נסעתי אליו לבית  , מביתו מכיון שהוא רוצה להיכנס ליחידות
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כשבאתי אז הרבי כבר הי' בסוף שמו"ע ואני לא  . והבאתי אותו
והמשיך  ,  ממעריב ונכנס לחדרו  11:22-הרבי יצא ב.  התפללתי במנין

, חדקוב נכנס  3:10-ים ליחידות. היחידות נגמרה בבקבלת אנש
 הרבי נסע לביתו עם חדקוב.  3:20-וב ,ויצא

-חזר ב, 7:20-הרבי נסע לביתו ב. 2-הרבי בא ב .יום ו' כ"ג תמוז 
  , 8:13-ונכנס למנחה בזאל למעלה בצד ימין כרגיל בעש"ק ב, 7:41

 . 8:23-ויצא ב

- הרבי הלך לביתו ב. 9:30-ויצא ב 9:05-נכנס למעריב למטה ב
אני הלכתי אחריו אבל לא עם הקבועים אלא על השדרה של  ,  10:15
 י. י רקווארן פעאיסט

הרבי בא    .שבת מברכים חודש אב,  יום שבת פרשת פנחס כ"ד תמוז
כשיצאתי מהמקווה ראיתי שהרבי הולך אז הלכתי אחריו  , 8:20-ב

 10:30-ב .9:55-ויצא מתהילים ב 8:30- נכנס לתהילים ב. 770עד 
גמרו להתפלל    .ע התחתון"הוא ירד מהמדרגות של ג,  נכנס לתפילה

 ". לא שרו "הוא אלקינו , 12:35-ב

התחלה על נדחה ובין  בדיבר  .הרבי נכנס להתוועדות 1:34-ב
אמר מאמר מהפטרה של מטות שהשבת אמרו אותה,  ,מצריםה

פסוק אחרון קודש ישראל לה' ראשית תבואתה וכו'. דיבר על רש"י  
ב', על הרש"י הראשון.   כ"ח פסוקפרק צו את בני ישראל וכו',  ד"ה

לקוטי לוי  "על . ]דיבר[ ג"כ היום הסתובב להנדל ואמר לו שישיר
בסוף אמר שיעשו התוועדות וידברו על  .  הוא קידש על היין.  יצחק"

 . ציון במשפט תפדה

ירד לתפילת  5:15-, וב5:12-ויצא ב " כי אלקים"התחיל לשיר 
אני  ". כי אלקים"עלה בחזרה, והתחיל לשיר  5:30-ב .מנחה
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הרבי, וראיתי אותו באמצע  הלך נשארתי למטה וכשעליתי כבר 
 .9:05-הרבי חזר ב .5:35-ב 'זה הי, הדרך

. )הרבי  10-. הרבי נסע לביתו ב9:22-ויצא ב 9:09-נכנס למעריב ב
ג"כ דיבר על מיהו יהודי כשתירץ את את ההערות של הזהר וג"כ  

 .כשתירץ את הרש"י(

- הרבי נכנס למנחה ב. כשהרבי בא הייתי למטה .יום א' כ"ה תמוז 
 .6:17-הרבי נסע לביתו ב. 3:30-ויצא ב 3:16

משה , 11:07-ויצא ב 11-הרבי נכנס למעריב ב. היום יש יחידות
והמשיך בקבלת אנשים ליחידות. היחידות  , יצחק רוזנפלד הי' חזן

 נסע לביתו.  הרבי 4:50-וב, 4:40-נגמרה ב

הרבי בא  . הרבי לא בא לקריאת התורה של המנין .יום ב' כ"ו תמוז 
הרבי נכנס   .12:55-גמרו ב ,12:47-קראו בג"ע התחתון ב, 12:15-ב

הרבי . 6:20-הרבי נסע לביתו ב . 3:29.30- ויצא ב 3:18.30-למנחה ב
 .9:41.30-ויצא ב 9:32-נכנס למעריב ב

. היום באו הילדים מה"דעי  1:00-הרבי בא ב .יום ג' כ"ז תמוז 
שמו את  ,3:17-קעמפ", והרבי ירד למנחה למטה בביהכנ"ס ב

נפילת  . ב"ץ"הרבי לא ישב בחזרת הש  .הבימה ועלי' הסטנדר
לפני שהרבי יצא רמז . פ, על הכיסא האדום"הרבי בעאמר  "אפיים

, והרבי עשה בידו לזרז,  "כי אלקים"בידו שישירו, התחילו לשיר 
התחיל למחוא   כשהרבי ירד מהבימה והלך,. למהר, יותר חזק

 .3:31-ויצא ב, כפיים

. 9:41-ויצא ב 9:31-הרבי נכנס למעריב ב. 6:11-הרבי נסע לביתו ב
 .11:58-הרבי נסע לביתו ב
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ת שלו  יהולכים לב , כשהרבי בא. 1:12-א בהרבי ב .יום ד' כ"ח תמוז 
משה קליין תו"א  . 1304' הבית של הרבי סמ ,בפרעזידענט סטריט

בחזרה ג"כ לקחתי קצת את הטערמוס , אז אני הלכתי איתו, הלך
אח"כ   .של הקפה שאותו הולכים לקחת בשביל הרבי שליט"א

,  הלכנו לביקרי באולבני ושם משה קנה עוגה "מארבל" בשביל הרבי
 ג"כ לקחתי קצת את החבילה. 

כשנכנס לחדרו, לייבל  . 3:34.30-ויצא ב 3:24-הרבי נכנס למנחה ב
הוא חזר   ,גרונר נכנס אחריו )כרגיל(. לא ראיתי כשהרבי הלך לביתו

א פותח את הו. 9:40-ויצא ב 9:31-הרבי נכנס למעריב ב. 6:50-ב
 במפתח.   ,הדלת של החדר ביד ימין

הרבי לא בא לקריאת התורה של המנין. הרבי בא  .יום ה' כ"ט תמוז 
הייתי  )נכנס הרבי לקריאת התורה בג"ע התחתון  1:17-ב. 1:05-ב

הוא נסע למקווה  . היום הרבי נוסע לאוהל .1:24-ויצא ב(, למעלה
 .1:36-ב

חזר לחדר ונכנס   ידיו כרגיל. . נטל את 8:49-הרבי חזר מהאוהל ב
-ויצא ב 9:36- הרבי נכנס למעריב ב .9:01-ויצא ב, 8:53-למנחה ב

ופתחתי אותה  770 . עמדתי בדלת של9:56-. נסע לביתו ב9:46
 בשביל הרבי. 

 

 תשל"א אב-מנחם

 10:09-נכנס לקריאה ב.  10:06-הרבי בא ב  .ר"ח אב,  יום שישי א' אב
. ג"כ  7 הרבי נוסע לביתו בסביבות השעה. ראיתי את 10:11-ויצא ב

נכנס למנחה בצד ימין כרגיל  , לא זוכר השעה –ראיתי שחזר 
 .8:25-ב,  בעש"ק
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. הלך לביתו קצת אחרי  9:25-ויצא ב 8:58-נכנס למעריב למטה ב
. אני הלכתי אחריו עד ביתו אבל לא הייתי בין הצריכים  10השעה 
 ללכת.  

 .10:05-שחרית ב תהרבי נכנס לתפל .יום ש"ק פר' מטו"מ ב' אב
במפטיר ראו שהרבי מתאפק מלבכות. כשהכריזו על מלוה מלכה  

 לא שרו. לערך 12:15-ויצא ב ; הרבי חייך חזק ,אז דובינסקי טעה
. נכנס 7:40-הרבי בא מביתו ב . ועדותו לא ה' הת . הוא אלקינו""

 .8:02-ויצא ב 7:44-למנחה ב

לא זוכר בדיוק.  , לערך 9:21-בערך ויצא ב 9:02-נכנס למעריב ב
 . 9:55-הרבי נסע לביתו ב

  3:18-הרבי נכנס למנחה ב. 12:56-הרבי בא ב .יום א' ג' מנחם אב
 9:31-. הרבי נכנס למעריב ב6:10-. הרבי נסע לביתו ב3:30-ויצא ב
 .11:24-נסע לביתו ב . הרבי9:41-ויצא ב

. 10:10-, נכנס לקריאה ב10:07-הרבי בא ב .יום ב' ד' מנחם אב
הרבי נכנס למנחה  .  10:19-קיבלתי עלי' במנין של הרבי, הרבי יצא ב

  . , הי' הפתעה כשהוא נכנס, לא הרגישו בכלל שהוא נכנס3:16-ב
 .6:32-הרבי נסע לביתו ב, 3:27-הרבי יצא ב

, 12:22-הרבי נסע לביתו ב.  9:42-ויצא ב  9:32-הרבי נכנס למעריב ב
הרבי נכנס למכונית, חדקוב סוגר את שכל פעם . עם חדקוב ג"כ

 ויודל נוסע.  ,המרכז ורץ כמו שכור ונכנס ג"כ למכונית

הרבי  . למנחההרבי לא נכנס . 12:54-הרבי בא ב .יום ג' ה' מנחם אב
עם הרבנית, אני   11:13-הרבי נסע לביתו ב. 6:18-נסע לביתו ב

עמדתי ופתחתי את הדלת, הוא הסתכל מאוד חזק לצד שמאל שלו 
 .770-כשהוא יצא מ
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ויצא   3:16-, הרבי נכנס למנחה ב1:29-הרבי בא ב  .יום ד' ו' מנחם אב
ויצא  9:32-הרבי נכנס למעריב ב .6:20-, הרבי נסע לביתו ב 3:21-ב
, 11:50-הרבי נסע ב  .כשהוא יצא הוא לחש משהו לחדקוב .  9:41-ב

 ג"כ היום הסתכל חזק לצד שמאל, שם ברח מישהו.  

ויצא   ,10:10- , ונכנס לקריאה ב10:09-הרבי בא ב  .יום ה' ז' מנחם אב
היום שמתי את החומש והרבי הסתכל בו בפר' של היום  . 10:18-ב

הרבי נסע לביתו  . 3:28-ויצא ב 3:17-הרבי נכנס למנחה ב (.)דברים
 .9:43-ויצא ב 9:33-הרבי נכנס למעריב ב. 6:12-ב

, הוא הסתכל מאוד לזאל בפנים שמה 11:43-הרבי נסע לביתו ב
 למדו שני חברה, ובכלל לא הרגישו שהרבי יצא. 

בערך,  7:45- הרבי בא ב. 12:56-הרבי בא ב .יום ו' ח' מנחם אב
ויצא  7:51-נכנס למנחה ב . ראיתי כשהוא בא, אבל לא יודע השעה

 .8:02-ב

 גמרו והרבי יצא.   9:20-חדקוב עמד חזן, וב,  8:48-ירד למעריב ב

נכנס , 9:40-הרבי בא ב  .ט' בחודש מנחם אב ,ק פר' דברים" יום ש
אבל שמעתי הרבי   במפטיר הי' בשקט .לערך 10:01-לשחרית ב

הרבי הכה היום הרבה  , נו"י"הוא אלקבמוסף שרו  .התאפק מבכי
הברית של  '. היום הי 12:15-פעמים על הסטנדר, התפלה נגמרה ב

 הבן של נחום פינסון, ושמו נקרא דוב בער. 

הרבי ירד להתועדות, קידש על היין, התחילו לשיר "כי   1:30-ב
כ הרבי רמז ליואל שיתחיל ניגון שלפני מאמר, שרו "אח. אלקים" 

היתה  עם ה איכה ישבה בדד העיר רבתי "מאמר דוהרבי אמר 
הי' מאוד קשה לשמוע. הוא אמר בניגון של מאמר,  כאלמנה וכו'.

)במאמר הרבי בכה כשדיבר על אריכות הגלות וכמה פעמים הוא  



 
 מצוה של הת' מנחם מענדל שי' הלוי לוין -תשורה מחגיגת הבר

42 
 

אח"כ הרבי אמר שהוא חיפש  , הוא דיבר הרבה על משיח( בכה
 .את זהמקור שצריך ללמוד בט' באב, והוא מצא בב"ח ומג"א וביאר  

לכתחלה הוא  , אח"כ הרבי דיבר על הרש"י הראשון של פר' דברים
דיבר על הרש"י של די זהב, לבסוף הוא הזכיר ג"כ את כל הרש"י,  

 . מיהו יהודי, ועל הביאורי הזוהרעל ג"כ דיבר קצת 

פרזות" אבל הרבי לא ", שרו 3:38-הרבי גמר את ההתוועדות ב
דקוב למעלה שיתפללו  הרבי עלה ואמר לח עשה בידו שום דבר. 

ת של משיח, "הרבי ירד אחרי כמה דקות, ובמנחה קראו בס  .למטה
 .4:03-בל עלי', לא כמו כל שבת, והרבי יצא ממנחה ביוהרבי ק

כ הוא "ואח הרבי הלך לביתו מיד אחרי שעלה לחדר, ונכנס לחדרו 
הלך, כשראיתי שהרבי הולך אז עוד הייתי למטה וכשהלכתי  

ת הרבי על המדרכה, הלכתי אחריו עד הזווית  למעלה ראיתי כבר א
 ]=לא ראיתי מתי הרבי חזר[.  ברוקלין, לרמה''ח- של פרעזידענט

, הרבי ישב על ארגז 9:00-ב הרבי ירד למטה למעריב עם נעלי גומי
שהבן חדקוב הביא ושם על המקום של הרבי, )הרבי ישב מברכו  

יושב, אבל כל עד ש"ע על הארגז שהוא בגובה הכסא כרגיל שהוא 
הרבי הרים את המפה  ,פעם הוא יושב על ספסל והיום על ארגז(

 .ואח"כ בש"ע אז הרבי הרים את זה לגמרי, שעל הסטנדר קצת

ם  ע ע ואמר החזן קדיש, אז מאיר הרליק ניגש אל הרבי  "כשגמרו ש
שני נרות והרבי עשה בורא מאורי האש, אח"כ מייקל ליפסקר קרא  

עריב, ג"כ כשאמרו את הפיוטים אחרי  הרבי ישב כמו במ . איכה
עלינו, אחר הקדיש האחרון   אח"כ אתה קדוש,, איכה הרבי ישב

 . עד שהכריזו מתי יהי' שחרית מחר  הרבי חיכה

הלכתי אחריו  , 10:10-הרבי הלך לביתו ב, בערך 9:48-הרבי יצא ב
 יואל חזר כמשוגע., ג"כ. הי' חזרה
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הייתי למטה ולא  9:30-כשהרבי בא ב .צום נדחה, יום א' י' באב
 רק סיפרו לי.  , ראיתי

הרבי לא התפלל, כל התפילה  , 10-הרבי נכנס לתפילת שחרית ב
בש"ע  . ובק"ש הוא כן אמר את כל הק"ש, הוא הסתכל ברשימות

במפטיר הוא בכה, הוא לא בוכה    .הוא נשאר עומד ולא פסע אחורה
ל  בקינות הוא ישב ע. שרואים דמעות אלא רואים שהוא מתאפק

באלי  , הארגז והחזיק הקינות בשיפוע, כל משך הקינות הוא ישב
הוא עלה דרך  .והרבי יצא 12:15-ציון הוא נעמד, גמרו את הכל ב

 פעם ראשונה שראיתי זאת., המדרגות הפשוטות

הוא ירד לתפלה דרך המדרגות , עם תפילין 3:15-הוא ירד למנחה ב
לקחתי אותם  , סענט 9הי' עני אחד והרבי נתן לו . של ג"ע התחתון

סענט. הוא אמר קינות ולא קרא ברשימות  25מהעני ונתתי לו 
הרבי  , מהתחלה אמרו שיר של יום, קוה ותהילים ובשום דבר אחר.

אמר מהתחלה יום י' ואח"כ ע'. קטורת, אשרי, קריאה, מפטיר  
 3:54-הרבי יצא ב  כרגיל, קראו בס"ת של משיח, הוא עמד כל הזמן.

 . וטותדרך המדרגות הפש

עשה   , לפני שהרבי יצא8:52-ויצא ב 8:40-הרבי נכנס למעריב ב
אני ואוקנוב  , 8:55-הרבי נסע ב . שפריצר הבדלה ואח"כ הרבי יצא

 .770פתחנו את הדלת של 

-ויצא ב 10:08-נכנס לקריאה ב. 10:07-הרבי בא ב .יום ב' י"א אב
 .3:37-ויצא ב 3:25-הרבי נכנס למנחה ב . 10:18

שיקרא ליצחק גרונר שנסע   בל גרונר ימנחה הרבי אמר ללי אחרי 
יצחק נכנס והרבי אמר לו הרבה דברים, אחד הדברים  . היום בחזרה

  . לצרכי התוועדות 260$והרבי נתן לו , הרבי אמר לו שיצחק יתועד
יעשו   (יצחק . א.ז)אח"כ הרבי אמר לחדקוב שמתי שהוא יסע 
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יצא בוס  אז . פרסומת בשדה התעופה, ויעשו תמונות וכו'
  מהישיבה לשדה התעופה, לפני שנסעו עשו ריקוד על המדרכה של 

.  , שרו "כי בשמחה"6:20ואז הרבי נסע לביתו, זה הי' בשעה , 770
עמד שמה מישהו והרבי רמז לו שיצטרף למעגל הרוקדים, ואח"כ  
הרבי הסתובב למקום איפה שרקדו החברה, והרבי סובב בידו לאות 

הוא נכנס לקאר ונסע, כשהוא נסע כבר על  אח"כ . יותר חזק
למקום   י לכיוון ברוקלין הרבי הסתכל כל הזמןי איסטערן פארקוו

 . שרקדו

- דודים שלי, חזרתי ב-לשני הבני  אני לא נסעתי היות ויש תספורת
-מ, ולכן לא הייתי במעריב. מתי שבאתי אז בדיוק הרבי יצא  11:15

 הוא נסע עם הרבנית.  .770

לא ראיתי מתי שהרבי בא. הרבי לא יצא היום   .ם אביום ג' י"ב מנח
הרבי  דיבר  770-, לפני היציאה מ6:16-הרבי נסע לביתו ב  .למנחה

עם איש אחד שעמד שמה, לפני שהרבי נכנס למכונית הוא נתן  
 לאשה עני' אחת צדקה. 

, 1:16-הרבי נסע לביתו ב. 9:40-ויצא ב 9:31-הרבי נכנס למעריב ב
תי שהרבי יצא אבל כשחדקוב יצא אז יצאתי  ולא ראי  770-הייתי ב

 והרבי כבר ישב במכונית, חדקוב נכנס ויודל נסע. 

אני הלכתי לביתו של הרבי . 1:17-הרבי בא ב .יום ד' י"ג מנחם אב
, 3:18-להביא את התה בשביל הרבי שליט"א. הרבי נכנס למנחה ב

מהמקום  בחזרת הש"ץ הרבי הסתכל באיזשהו שיחה, לא ראיתי כי  
שעמדתי אז לא ראיתי את הסידור אבל החברה סיפרו כך. באשמנו  

חצי אשמנו הרבי את אבל היום , אז כל פעם הרבי מסתובב למזרח
לפני שהוא נכנס לחדרו  ,  3:30-כשהרבי יצא ב.  אמר עם הפנים לחזן

 . רמז בידו לחדקוב שיכנס איתו
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נדים  כשהוא יצא רקדו כולם עם ההול. 7:03-הרבי נסע לביתו ב
שנוסעים היום, מתי שהרבי יצא הוא הלהיב בידו הקדושה את 

הוא נסע עם המכונית של בנימין, גם כשישב בתוך  . השרים
אז הוא עשה בידו הקדושה לסימן יותר חזק, כשהוא עמד   המכונית

הרבי קרא לו ואמר לו שילך  ו  ,ברמזור אז אחד ההולנדים עמד שמה
 ג"כ לרקוד. 

, 9:41-ויצא ב 9:31.30-נכנס למעריב ב הרבי. 7:54-הרבי חזר ב
 עם הרבנית.  11:48-הרבי נסע לביתו ב

 10:08-נכנס לקריאה ב. 10:05-הרבי בא ב .יום ה' י"ד מנחם אב
,  הלכתי היום לקנות עוגה בשביל הרבי באולבני. 10:18-ויצא ב

 חצי פונט. ,  יקי"מארבל" ק

- הרבי נסע לביתו ב .3:25-בדיוק ויצא ב 3:15-הרבי נכנס למנחה ב
 10:40-הרבי נכנס למעריב ב . . היום יש יחידות7:36-וחזר ב 6:34

לוי יצחק ברוק עמד חזן. הרבי נכנס לחדרו והמשיך  , 10:47-ויצא ב
 בקבלת אנשים ליחידות. 

הרבי סגר את הוילון ואח"כ סגר החשמל, , 2:20-היחידות נגמרה ב
לקדש הלבנה אבל הרבי  אנחנו עמדנו בחוץ וחשבנו שהרבי ייצא 

 ויודל נסע.  ,ובדקאח"כ ח, נכנס למכונית

לא ראיתי מתי שהרבי בא בגלל שהתפללתי למטה.   .יום ו' ט"ו אב
לא ראיתי , 12:50-הרבי נסע למקוה ב. היום הרבי נוסע לאוהל 

כשהוא  ,  הרבי יושב מקדימה.  2:40-הרבי נסע לאוהל ב  . שהרבי חזר
.  ומתחיל כבר לקרוא פדיונותמתיישב הוא מלביש את המשקפיים  

 . יודל נכנס מהצד השני ונסע

ויצא  7:51-הכל כרגיל. נכנס למנחה ב, 3:32-הרבי חזר מהאוהל ב
 .8:02-ב
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בערך. הלך לביתו   9:15-ויצא ב 8:48-נכנס למעריב למטה כרגיל ב
בבית של הרבי אז הרמז שהמלוים יכולים  .  אני ג"כ הלכתי  ,10:15-ב

 לחלונות.  לחזור זה כשהרבי ניגש

הרבי נכנס לשחרית  .ט"ז מנחם אב, נחמו, יום ש"ק פרשת ואתחנן
מפטיר כרגיל. לא שרו הוא אלקינו כיון שהרבי לא רמז , 10:05-ב

בערך. הרבי בא   12:02-גמרו התפילה ב,  שישירו. לא הי' התוועדות
 .7:37-ויצא ב 7:14-נכנס למנחה ב. 7:10-מביתו ב

 .9:55-נסע לביתו ב, 9:19-ויצא ב 9:06-נכנס למעריב ב

אני הלכתי להביא את התה מביתו  . 1:29-הרבי בא ב .יום א' י"ז אב
. הרבי  3:28-ויצא ב  3:16-של הרבי שליט"א. הרבי נכנס למנחה ב

 .7:36-הרבי חזר ב ,6:40-נסע לביתו ב

ונכנס   :??,11-ויצא ב  11:48-הרבי נכנס למעריב ב  .היום יש יחידות
 לחדרו והמשיך בקבלת אנשים ליחידות. 

קמתי. באתי אז הרבי עוד הי' וקיבל אנשים    6-הלכתי לישון וב  2-ב
והרבי נכנס  , אח"כ חדקוב נכנס ויצא, 6:10ליחידות עד שעה 

לא הי' הסטנדר הרגיל  .יודל קרא .6:15-לקריאת התורה בזאל ב
א קרא בתהילים  הו,    6:24-הרבי יצא ב.  אלא החומש הי' על השולחן

משהו יצא אמר  הרבי  מהגלילה עד ששמו את הס"ת בארון. לפני ש
לחדקוב, נודע שהרבי אמר לו שהוא ישאר עוד קצת זמן. הרבי  

הרבי נסע   .נכנס לחדרו ואחר כמה דקות הוא כיבה את החשמל
 .7:12-לביתו ב

 .1:00עד  11:00-בסדר נגלה ישנתי קצת, מ .יום ב' ח"י מנחם אב
- הרבי נכנס למנחה ב  . אני הלכתי להביא את התה.  2:44-הרבי בא ב

 .6:14-הרבי נסע לביתו ב. 3:28-ויצא ב 3:12
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, 10:59-. הרבי נסע לביתו ב9:43-ויצא ב  9:33-הרבי נכנס למעריב ב
 100ישבתי בזאל ושמתי סגרי' בפה, ובדיוק הרבי יצא. הרבי ראה 

 אחוז. 

 3:20-הרבי נכנס למנחה ב. 1:25-הרבי בא ב .יום ג' י''ט מנחם אב
, כשהוא יצא אז הוא יצא עם  6:32-סע לביתו בנ. הרבי  3:32-ויצא ב

 . 7:32- הרבי בא ב . ירטוק" בידס"

התפללו למטה, הרבי ירד   .היום הרבי התפלל מעריב לע"נ אביו 
התחיל והוא רחום, ה' צבאות אמר התחלה, . 9:01-לתפלה ב

  . אני חושב כמו שכתוב במנהגי חב"ד  פופיםיכ]עשה ה[קדיש ]ב[
הרבי התפלל בקול, עמדתי בשורה הא', בויאמר כבר השתתקו  

לפני ה' אלקיכם הרבי   .זה הי' בקול, כולם ושמעו איך שהרבי אומר
אמר בשקט. השולחנים שמו סביב, מצד אחד של ארון קודש  

 : חילו בחי"ת, כמו זההת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שטיח

 עמוד החזן 
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פה הי' פתוח 
 בשביל הרבי
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, הרבי 9:43-הרבי יצא ב  .בסוף הרבי התחיל ממחט שהיא נתונה וכו'
 .11:21-נסע לביתו ב

עמדתי למטה לשמור מקום בשביל התפלה. לא    .יום ד' כ' מנחם אב
-ב הרבי נכנס לתפלת שחרית. ראיתי מתי הרבי בא, הייתי למטה

את הרצועה שעל היד,    רעם טלית ותפילין, מהתחלה הרבי סיד  9:32
 . תפלה בקול קצת ,ל, קדיש דרבנןאאח"כ הוא אמר ר' ישמע

  לשם . פני סוף הפרקלהרבי מתחיל להגיד בקול הרבה פסוקים ו
הרבי נישק מהתחלה   . ברוך שאמר בקול, יחוד הרבי אמר בשקט

ונישק בפותח את   .כ בשמאלית"נגע עם הציצית בעינו הימנית, אח
, כ בשל ראש )ואומר ומשביע("ידך, הרבי נוגע בתפלה של יד, אח

אז ישיר בקול,  . )ואומר לכל חי(, ומנשק )ברצון( כ נוגע בעינים"אח
 . ם וכו' בשקט, כי בא וכו' בקול לעלקאים    י'התרגום ה' מלכות

יוצר אור נוגע בתפלה של יד, ובורא חושך תפלה של ראש, עושה  
שלום העיניים, ובורא את הכל מנשק. והביאנו לשלום, הרבי לקח  
את הציציות, ואח"כ אמר מארבע כנפות הארץ, ברוך אתה ה' בקול,  

התחלה נוגע בעין ימין,  ב  –הבוחר וכו' בשקט. מנשק הציציות 
אח"כ בשמאל ומנשק. אני ה' אלקיכם אמת שמה הרבי אומר  
בשקט, אח"כ ה' אלקיכם אמת. "לעד" הרבי עוזב הציציות, בא"י  

פסיעות אחורה, ניגש בחזרה ש"ע,   3גאל ישראל, אח"כ פוסע 
התחלה יברכך צד ימין, ה' אמצע,  ב חזרת הש"ץ, בברכת כהנים

 וישמרך ימין. הלאה אני לא יודע איך. 

תופס הטלית ביד ונופל נפילת אפים, בואנחנו  , ים בע"פנפילת אפ
לא נדע הרבי קם. הרבי ממשמש כמעט כל הזמן את התפלה של  

הרבי נוגע בתפלה של יד, של  ,  ראש. בובא לציון, בונזכה ונחי' ונראה
ראש, העיניים ומנשק. תהילים התחיל מיד ביום של היום, ואח"כ  
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-והרבי יצא ב, השולחן בצד ימין(קדיש דרבנן )שמים תהילים על 
10:25. 

ע  ", התחיל אשרי, כמו בבקר ש3:20-הרבי נכנס למנחה למטה ב
הרבי התחיל   ךפ, )בנקדיש"ץ, בנפילת אפיים בע"כ חזרת הש"ג

בקדוש קדוש הרבי לא קפץ על  , מ"כנעם שיח סוד"]בקול[ להגיד 
  .ות" כבעלינו התחיל לומר בקול מ"כי המל ,ג"כ בבוקר( ,מקומו

אחרי "יגדיל תורה ויאדיר"   ,משניות הרבי מתחיל מ"מחט שהיא"ב
הרבי יצא   .הרבי מעביר את היד ימין על המצח מהר ואומר קדיש

 .3:37-ב

וחזר מביתו. הרבי נכנס  -הלכתי לישון ולא ראיתי מתי הרבי נסע
- הרבי יצא ב, , שמו את הסטנדר והכסא9:02-למעריב למעלה ב

9:13. 

התחלה הי' שיחה על  ב, 9:30-ת למטה בהרבי נכנס להתוועדו
שאביו אמר ע"ז, וסיום של   ומסכת תענית ואז הרבי ביאר משה

הרבי לקח עוגה ואכל, אח"כ יין, והמשיך    .בשיחה הב'  מסכת חגיגה
אח"כ הי' דיבורים   . באותו נושא, ושאל כמה קושיות, ותירץ את זה

רים  ", דיבר שזה נוגע לכמה שימאוד קשים בענין "מיהו יהוד
שצריכים רק לא לחתום, ושצריך ללמוד מהשמאלים, משר 

הי' מגבית, לא הי' מאמר . הבריאות, לפי השיטה של קרל מארכס
אף  חטשב הרביאמר לפני שסיימו , )אף פעם אין מאמר בכ' אב(

הרבי התחיל לשיר "כי אלקים"  .  אחד לא ישכח להגיד ברכה אחרונה
 . 1:34-וקם ויצא ב

, שרו "כי אלקים" והרבי עשה סימן יותר 1:55-לביתו בסע נהרבי 
חזק, ג"כ באמצע ההתוועדות הרבו בניגונים, הוא סיבב בראשו אנה 

 והמריץ לשיר יותר חזק.   ואנה
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י לא בא לקריאת התורה של המנין. הרבי  רבה.  א מנחם אבכ" יום ה'  
, קראו בתורה בזאל למעלה, לא ראיתי בדיוק מתי  12:30-בא ב

. 12:50-הרבי נכנס, הרבי אמר בתהילים, הרבי יצא מהקריאה ב
הרבי נוסע לאוהל, לא ראיתי מתי הרבי נסע לאוהל, הרבי חזר  

  ןל עם בנימי ה הרבי נסע לאו  , עם בנימין קליין. 1:55-מהמקוה ב
קליין אבל לא ראיתי שהוא נסע, אף אחד לא שם לב, הייתי בפנים  

 בערך. 3:30-ב  'זה הי ,ולא ראיתי "עריר ייבלא  ה"

ולכן בנימין צלצל ליודל  , .E.P-ו תאונת דרכים בקינגסטון 'היום הי
לא ראיתי מאיפה הרבי בא, אבל ראיתי איך שהוא הלך  .ואמר לו

 8:36-, נכנס למנחה ב8:33-ב  770-. נכנס ל770ברגל מקינגסטון עד  
, הרבי נסע  9:14-ויצא ב 9:05-. הרבי נכנס למעריב ב8:45-ויצא ב

 . 9:20-לביתו ב

, בנימין הביא את הרבי במכונית  12:45-הרבי בא ב .יום ו' כ"ב אב
 .(770-שלו )יודל נסע להביא את הרבי ושלח את בנימין בחזרה ל

, עמדתי 6:55-הלכתי להביא עוגה בשביל הרבי. הרבי נסע לביתו ב
  , על השדרה ושם ראיתי את המכונית של הרבי והרבי בתוכה 

- בערך, נכנס למנחה ב 7:33-הרבי חזר ב. ורכשהיא עמדה ברמז
 . 8:00-יצא ב,  בערך )לא זכור לי כ"כ בדיוק( 7:49

 .9:15-בערך ויצא ב 8:40-נכנס למעריב למטה ב

הרבי  .שבת מברכים חודש אלול, כ"ג אב, יום שבת פרשת עקב
ף )אני חושב של  ד, הוא שם 10:00-ויצא ב 8:30-נכנס לתהלים ב

נכנס    .מתי שהחזן גמר להגיד, ואז הוא יצא  גמרמאמר( בדף שהוא  
מוסף באתה גבור הוא כבר חזר   ילתבתפ. 10:37-לשחרית למטה ב

מהשלש פסיעות שהוא פוסע אחורה )כל פעם הוא חוזר במחי'  
 .12:40-ויצא ב, לא שרו הוא אלקינו. המתים(
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שיחה ראשונה ביאר  ., קידש על היין1:31-נכנס להתוועדות ב
דיקער  ה'מעלת שבת מברכים, וענין של אלול שיחה ב', עבוד

ד"ה והיה עקב תשמעון וכו'. דיבר על   שיחה. מאמר כעין שיחה 
לקוטי לוי יצחק   ; רש"י בפרק י' פסוק ז', ד"ה ומן הגדגדה יטבתה וכו'

על מיהו יהודי. אמר בסוף שלא ישכחו להגיד  ]ודיבר[  ;על הזהר
- ויצא ב  ,ה, והתחיל לשיר "בני היכלא" עד הסוף כמעטברכה אחרונ

בקבוקים   3באמצע ההתועדות נתן לגרשון מענדל גרליק . 5:10
 משקה. 

  ויצא עם ניגון "הושיעה את עמך" ,  בערך  5:15-נכנס למנחה למטה ב
שרו "הושיעה" והרבי עשה   הלך לביתו אחרי כמה דקות,  .5:35-ב

 . הרבי הצדיע אליהם  בסוף השורה עמדו שני שוטרים, .  בידו

ויצא  8:40-נכנס למעריב למעלה ב  .בערך 8:20-הרבי בא מביתו ב
 . , לא ראיתי מתי הרבי נסע לביתו8:55-ב

.  3:37-ויצא ב  3:25-נכנס למנחה ב.  2:08- הרבי בא ב  .ד אב" יום א' כ
 ,, כשהוא יצא הוא נכנס למרכז ומסר משהו6:26-הרבי נסע לביתו ב

לא ראיתי אבל הבחורים ראו איך שהוא ניגש ומסר לבנימין, אני  
 . לנ" ולא ראיתי כ, ישבתי, וקמו כולם אז ג"כ קמתי

הוא עשה   – "מייעס"שלום  היום יש יחידות. היום נכנס ליחידות
-, הרבי יצא ב11:59-את מגדל שלום, אח"כ הרבי נכנס למעריב ב

 . , והמשיך בקבלת אנשים ליחידות12:07

ועוד הי' יחידות, היחידות  5:30-ב ובאתי 1:30-י לישון בהלכת
, עמדו סביב  6:28-הרבי נכנס לקריאה בזאל ב  .בבוקר  6:20נגמרה ב

בל שהוא ג"כ עמד, אז לא יהבימה שלש אנשים, באמצע קראו ללי 
נשאר אף אחד בצד שהוא עמד בו מקודם, אז הרבי הסתובב  

ז.א.  הרבי יצא, ש לפני. לחדקוב, וחדקוב הבין את הרמז וניגש
כשהוא הלך לצאת אז הוא הסתובב לחדקוב ואמר לו שהוא יתפלל  
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הרבי סגר את החשמל בחדרו  , 6:37-הרבי יצא ב. 770-ב .א.פה, ז 
. )בקריאה בבוקר שמתי את היחידות מנשאר פתוח    הווילון,  7:00-ב

תהילים  , קראו בפרשת ראה בדברים. החומש שלי ואת התהילים
 . וכן בע"ב(, אמר פסוק ראשון ופסוק אחרון מע"אהרבי ,  פרק ע'

לת היתה  ד, כשהוא התיישב במכונית וה7:35-הרבי נסע לביתו ב 
והרבי דבר איתו לכמה דקות, הוא  העם פתקמישהו פתוחה, ניגש 

עמד בחוץ והרבי ישב על כיסא עם הרגליים בחוץ. הרבי חייך אליו  
 דקות הרבי נסע. 3מאד. אחרי 

- , הרבי נכנס למנחה ב3:12-מביתו ברגל בבא הרבי  . ה אב" יום ב' כ
, הרבי 7:24-וחזר ב  6:29-הרבי נסע לביתו ב. 3:28-ויצא ב 3:17

 .9:46-ויצא ב 9:37-נכנס למעריב ב

 3:17-הרבי נכנס למנחה ב .לא ראיתי מתי הרבי בא .ו אב" יום ג' כ
נכנס  עם בנימין קליין. הרבי  6:29הרבי נסע לביתו  ,3:29-ויצא ב

 .9:41.30-ויצא ב 9:33-למעריב ב

עם הרבנית, עמדתי על  3:28-הרבי בא ב .ז מנחם אב" יום ד' כ
. 3:29-ויצא ב 3:19-הרבי נכנס למנחה ב .רה והרבי הסתכלדהש

הרבי נכנס  . 7:49-, הרבי חזר מביתו ב6:45-הרבי נסע לביתו ב
 .9:43-ויצא ב 9:34-למעריב ב

הרבי בא   . הרבי לא הגיע לקריאת התורה של המנין .אבח " יום ה' כ
הרבי אז נכנס, ויצא  12:55-ע התחתון ב" , קראו בתורה בג12:44-ב
, לא ראיתי מתי 2:07-הרבי נסע למקוה ב  .הרבי נוסע לאוהל.  1:02ב

בערך, לא ראיתי  4:00-הרבי חזר מהמקוה, הרבי נסע לאוהל ב
 הייתי בשיעור של שמואל לויטין. 
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ויצא    8:21-, הסדר כרגיל, נכנס למנחה ב8:17-מהאוהל ב  הרבי חזר
. הרבי נסע לביתו  9:04-ויצא ב 8:55-ב מעריב . הרבי נכנס ל8:31-ב
 .770של פתחתי את הדלת  ,9:22-ב

הרבי  . לא ראיתי, סיפרו לי ,בערך 11:00-הרבי בא ב .ט אב" יום ו' כ
יבל,  יבשליחות של לבערך, אני הייתי במקוה  12:55-נסע למקוה ב

בשביל לסגור את הדלת אח"כ שלא יוכלו לפתוח מבחוץ, כשהרבי  
בא הוא הולך מאלבני ברגל עד המקוה שהיא ביוניון סטריט. בסוף  

 .1:30-הרבי חזר ב  בדיוק אז היא ירדה מביתה.,  האשה סגרה את זה
 .1:47-היום הרבי נוסע לאוהל, הרבי נסע לאוהל ב

 .7:55-ויצא ב  7:44-, הרבי נכנס למנחה ב7:28-הרבי חזר מהאוהל ב

 . 9:00-ויצא ב 8:33-הרבי נכנס למעריב למטה ב 

- הרבי נכנס ב .א' דראש חודש אלול ,ל' אב, יום השבת פר' ראה
-נו", הרבי מפטיר כרגיל. הרבי יצא בי. לא שרו "הוא אלק10:05
12:20. 

הרבי דיבר על  , הרבי קידש על היין. 1:35-הרבי נכנס להתוועדות ב
ענין של חודש אלול, תקיעת שופר, שיחה ב' ביאור על שיחה א',  
מאמר ד"ה "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה וכו'", זה  
ההפטרה של שבת ראש חודש, רש"י בפר' ראה פרק י''ג פסוק ה',  

הרבי אמר כיון   –לקוטי לוי יצחק  . על הרש"י של "ובו תדבקון"
פר' ראה, אז נדבר על הערה שבאותו ענין    שאין הערות של אבי על

על   ,י"של חודש אלול שדובר לעיל, על הזוהר בויקרא. תירץ הרש
ד, והסביר שאלה וקצת מאד. דיבר שצריך ללמ  " ]דיבר[מיהו יהודי "

בר  יוהרבי ד ,בסוף נתן משקה לצרפתי אחד .לכאורה בנוגע ללימוד
שיקחו את המשקה כ הרבי אמר "כ, אח"צרפתית ואני שמעתי ג

לפני שגמרו את  והמזונות ויעשו התוועדות בהמשך להתוועדות.
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אז הרבי עשה בידו הקדושה  ,  ההתועדות שרו ויהי בימי אחשוורוש
 וזז מצד לצד לסימן יותר חזק. 

הרבי ירד למנחה למטה   .לא שרו בסוף שום דבר , 5:10-הרבי יצא ב
  . א.של ניגון זבערך, הרבי יצא עם התחלה  5:35-ויצא ב 5:15-ב

בערך, שרו   5:37-הרבי הלך לביתו ב  .הרבי התחיל לשיר "כי אלקים" 
 "כי אלקים" והרבי עשה לסימן יותר חזק. 

לא . 9:01-ויצא ב 8:47-, ונכנס למעריב ב8:30-הרבי חזר מביתו ב
 .10:00אבל לפני  ראיתי מתי הרבי נסע לביתו

 תשל"א אלול

-נכנס לקריאה ב. 10:02-הרבי בא ב .יום א' ב' דראש חודש אלול
א יצא קצת אחרי  ו, ה10:17-הרבי יצא ב ., קיבלתי עלי' 10:09

עם שיוצא מיד, אלא נשאר ואמר פששמו הס"ת בארון לא כמו כל 
- הרבי נכנס למנחה ב .תהילים. הלכתי לקנות עוגה בשביל הרבי

 .6:26-, הרבי נסע לביתו ב3:31-ויצא ב 3:19

, 12:14-, הרבי נסע לביתו ב9:44-ויצא ב  9:34-הרבי נכנס למעריב ב
 .3:30נו ביחד עם שלמה זרחי עד ד התוע .חדקוב גם נסע 

, 1:33-הרבי בא ב.  הרבי לא הי' בקריאת התורה של המנין[  ב' אלול]
הרבי חזר לחדרו    ,והרבי אז נכנס  1:43-קראו בתורה בג"ע התחתון ב

- לביתו עם בנימין בהרבי לא יצא היום למנחה. הרבי נסע . 1:50-ב
 .9:33-, הרבי נכנס למעריב ב 6:28

הרבי לא בא היום למנחה. הרבי   .1:45-הרבי בא ב  .יום ג' ג' אלול
הרבי נכנס   .7:49-עם בנימין, הרבי חזר ב 6:50-נסע לביתו ב

 . 9:47-ויצא ב 9:37-למעריב ב
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בחזרת ,  3:27- . הרבי נכנס למנחה ב2:20-הרבי בא ב  .יום ד' ד' אלול
מול המקום של הרבי, אז הרבי לא ישב, וכשהוא  אחד ץ עמד "הש

( אז הרבי " ותקע בשופר")המתנגד( גמר )החזן כבר החזיק 
נכנס  י . הרב6:52-, הרבי נסע לביתו ב3:39-הרבי יצא ב . התיישב

 . 9:43-ויצא ב 9:33-למעריב ב

  לא שמתי לב כשהוא בא,  ,בערך 10:05-הרבי בא ב .יום ה' ה' אלול
 .10:21-ויצא ב 10:10-נכנס לקריאה ב

לא ראיתי   .הרבי לא נכנס היום למנחה. )לרבי יש מגבעת חדשה(
- ויצא ב 9:35-בהרבי נכנס למעריב  ,מתי הרבי נסע לביתו וחזר

9:43 . 

-, חזר ב6:25-. הרבי נסע לביתו ב2:04-הרבי בא ב .יום ו' ו' אלול
 .7:41-בערך, יצא ב 7:30-הרבי נכנס למנחה ב .בערך 7:10

 .8:35-, בערך ויצא ב8:29-הרבי ירד למעריב למטה ב 

-הרבי נכנס לשחרית למטה ב .יום שבת פר' שופטים, ז' אלול
 .11:55-הרבי יצא ב ",הוא אלקינו", לא שרו 10:05

- , נכנס למנחה למעלה ב6:50-הרבי בא מביתו ב.  התוועדות  הי'לא  
, הרבי ניגש לסטנדר ועמד )לא כמו כל פעם שהוא מתיישב(, 7:04

צ הוא עמד על המקום של  "בחזרת הש ,גם בקריאה עמד בסטנדר
 .7:19-הרבי יצא ב  .תיישבההכסא ולא ישב, אחרי מודים הוא 

אחרי כמה דקות הרבי  . 8:41-ויצא ב 8:29-הרבי נכנס למעריב ב
הרבי עם הפנים    .נכנסיםאם    –  770של  בצד ימין  ,  יצא לקידוש לבנה

שלום עליכם אמר . אמר הללוי', ואח"כ הסתכל על הלבנה  למזרח
הרבי שם   ,כ הרבי הסתובב, אמרו קדיש" אח , לאנשים בצידו, עלינו

 את הסידור על הדשא וניער הטלית קטן, וחזר לחדרו.  
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היתה הלוי' בחוץ,  . 1:39-הרבי בא מביתו ברגל ב .יום א' ח' אלול
מדה בקינגסטון, הרבי הסתכל לשם אבל לא נעצר,  וההלוי' כבר ע

 .770-לונכנס 

  . יורק נגמר, אז כל הילדים באו, והתפללו מנחה-היום הקעמפ בניו
דרו את הבימה ועליו הסטנדר על המקום  וסיכ ירד למטה, "הרבי ג

 . התחילו להגיד אשרי4:33בשעה , בשבת השהרבי מתפלל שמ
.  לפי תנועות הראש של הרבי , םכ הרבי אמר אית"במנגינה, וג

ע  " ש .בקדיש הרבי בסוף הקדיש סיבב את ראשו לכל הילדים
כ ניגנו, אבל הרבי לא כרע  "במודים ג , צ כרגיל " כרגיל, חזרת הש

צ,  "הוא עמד בחזרת הש .כל המודים, הוא לא התכופף .א.איתם ז
בתחנון בנפילת אפים הרבי ישב ואמר בע"פ, אחרי עלינו ב"ולריק"  

כופף להריק אבל אז הם התחילו אז הרבי חזר להזדקף,  הרבי הת
 וכשהגיעו ל"ולריק" אז הרבי ג"כ התכופף וירק. 

רבי אמר ביחד את . ההרבי הסתובב באמצע קדיש אחרי עלינו 
אמר איתם ביחד.   יהם ניגנו והרב האמן וג"כ "יהא שמי' רבה וכו'"

  ה שרו כמה פעמים צבאל תירא הם שרו והרבי מחא כף, בעוצו ע 
כז  אח"כ המר  . וכשהרבי הפסיק לשים יד על יד אז הפסיקו לשיר

הרבי הסתכל  . אמר ודרש באנגלית –שמואל קפלן  –של הקעמפ 
על הילדים ועל כל האנשים וכשהוא גמר לדרוש הרבי אמר "לשנה 

,  התחילו לשיר "עוצו עצה" והרבי מחא כף. טובה תכתב ותחתם"
 . 4:58-ויצא ב

. בנימין לוקח את הרבי )אומרים שלבנימין  6:50  -הרבי נסע לביתו ב
גנבו את המכונית ולכן הוא השכיר מכונית, אני לא יודע כמה שזה  
נכון אבל בכל אופן בנימין לוקח את הרבי במכונית כמעט צהובה,  

ויצא  9:32-. הרבי נכנס למעריב ב(UJX-387מספר המכונית הוא 
 .9:42 -ב
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-יאת התורה של המנין. הרבי בא בהרבי לא בא לקר  .יום ב' ט' אלול
, אז הרבי נכנס, הרבי יצא 10:20-, קראו בתורה בזאל כמה ב10:34

, הרבי נסע לביתו  3:40-ויצא ב 3:28-. הרבי נכנס למנחה ב10:46-ב
 . 9:42-ויצא ב  9:32.30-הרבי נכנס למעריב ב  .עם יודל 6:29-ב

תי בחוץ  לא ראיתי אבל כשהיי .1:11-הרבי בא ב .יום ג' י' אלול
שמעתי איך שכולם קמים, וזה סימן שהרבי בא. הרבי נכנס למנחה  

ע  "שבץ היות ועמד אדם אחד ", הרבי עמד כל החזרת הש 3:26-ב
אז הרבי עמד על המקום שהוא עומד שמה , מול המקום של הרבי

 .3:37.30-הרבי יצא ב .כרגיל

 9:33-הרבי נכנס למעריב ב  .?-, הרבי חזר ב6:36-הרבי נסע לביתו ב
 כ נסע. "עם יודל, חדקוב ג 11:40-הרבי נסע לביתו ב .9:42-ויצא ב

ויצא  3:12-הרבי נכנס למנחה ב .2:13-הרבי בא ב .א אלול" יום ד' י
  הרבי נכנס  .7:23-הרבי חזר ב ,6:25-הרבי נסע לביתו ב .3:29-ב

 .9:45-ויצא ב 9:35-למעריב ב

- ויצא ב  10:12-נכנס לקריאה ב.  10:10-הרבי בא ב   .ב אלול" יום ה' י
 .6:42-הרבי נסע לביתו ב .הרבי לא יצא למנחה .10:18

הרבי הלך  . גמרו להתפלל 9:44-, וב9:33-הרבי נכנס למעריב ב
ניגש אליו אחד לא מכאן ותפס לרבי ביד והקריב את היד  ולצאת, 

משהו  על )אומרים שהוא ביקש אליו וביקש בבכי משהו מהרבי
הוא אמר לרבי שהוא יעשה  ו , שהוציאו לו מהבטן שזה יהי' טוב(

דארף טאן וואס דער  י הכל מה שהרבי יגיד, אז הרבי אמר "מ
בקול רם הרבי אמר, ואח"כ החברה אומרים    , ר הייסט"עאייבערשט

.  ה הי' הכל באידיש שהרבי אמר לו שנשמע בשורות טובות ממך, ז
 .)במעריב ראו שהרבי מסופר( .9:45-הרבי יצא ב
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הרבי בא  יום שבו הי' החתונה של אדמו"ר הקודם. .ג אלול" יום ו' י
, הרבי 11:43- הרבי נסע למקוה ב .היום הרבי נוסע לאוהל. 9:55-ב

כשיודל    ,במכונית  1:50-הרבי נסע לאוהל ב  .12:26-חזר מהמקוה ב
סגר את הדלת של המכונית הרבי כבר הוציא את המשקפיים  

 והתחיל לקרוא פדיונות. 

  7:08-ב  , , יודל טס על איסטערן פארקוויי7:06-הרבי חזר מהאוהל ב
בעלינו הרבי אמר , 7:21-. הרבי נכנס למנחה בדקות הדלקת נרות

התחלה עלינו ואח"כ לדוד ה' אורי, הרגישו כשראו שהרבי יורק.  ב
 .7:32-רבי יצא ממנחה בה

בערך. הרבי הלך   8:43-ויצא ב 8:13-הרבי נכנס למעריב למטה ב
 .9:32-לביתו ב

, נכנס לתפלה  9:26-הרבי בא ב .אלול ד" י ,יום שבת פר' כי תצא
ני עקרה, עני'  רשרו "הוא אלקינו", מפטיר " .10:04-למטה ב

 . בערך 12:05-ערה", הרבי יצא בסו

התחלה דיבר  . ב, הרבי קידש על היין1:31-להתועדות בהרבי נכנס 
מאמר ד"ה כי  ;מה, אח"כ על קביעות ההפטרהעל כי תצא למלח

אשר " והרש"י בסוף הפרשה ,רש"י ד"ה כי תצא ;תצא על מלחמה
כשתירץ את שני הרש"י דיבר   .על לקוטי לוי יצחק ;"קרך בדרך

הרקיד את    פעמים  הרבי כמה,  ורששכ  ."מיהו יהודי"מאוד על החוק  
- הרבי נתן המשקה והמזונות לחדקוב, הרבי יצא ב .הקהל בראש

 . התחיל לשירעם ניגון הושיעה את עמך שהרבי  5:38

הרבי  .6:00-דקות, גמרו להתפלל ב  2התפללו מנחה למטה אחרי 
רו הושיעה את עמך, שאת השיר הזה הרבי  ש, 6:05-הלך לביתו ב

 . בידיוהתחיל ג"כ אחרי מנחה והרבי עשה  
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 8:29-בערך ויצא ב 8:13-, נכנס למעריב ב7:59-הרבי חזר מביתו ב
 . בערך

הייתי בזאל ולא  אבל  ,בערך 10:20-הרבי בא ב .ט"ו אלוליום א' 
היום  .  , וכשהחברה זזו הרבי כבר הי' בחדרוסכנבי נ כשהרשמתי לב  

לא ראיתי מתי הרבי נסע למקוה, הרבי חזר   . הרבי נוסע לאוהל
כשהוא עמד מול , 12:15-הרבי נסע לאוהל ב .11:25-מהמקוה ב

כת דף שנפל, אז מאיר הי' בזאל חתי, הפתח של הזאל הוא נעצר
 . והרבי הלך למכונית, הרליק הרים את זה

לא אמרו תחנון . 8:00-נכנס למנחה ב ,7:54-הרבי חזר מהאוהל ב
   .בגלל חתן
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 לזכות

 הלוי שי' מנחם מענדל' הת
 לוין

 לרגל הכנסו לגיל מצוות
 ט"ו טבת, ה'תש"פ ביום 

 שיגדל להיות
 חסיד ירא שמים ולמדן

 של הרבי ולנחת רוח

* 

 משפחתו שיחיוולזכות נדפס ע"י 

 


