חיינו
בית
תשרי-ניסן תשל"ה
מזכרת
משמחת הנישואין של

שמואל משה וחיה מושקא שיחי'
פרידמן
ג' ניסן ה'תשע"ד
כפר חב"ד ארץ הקודש
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בית חיינו תשל"ה
ב"ה

פתח דבר
ברגשי גיל ויקר ,ומתוך שבח והודיה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,מכבדים
אנו בזה את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו במזכרת זו – רשימת יומן מקורית
מ"בית חיינו".
רשימה זו הועלתה על הכתב בידי אבי הכלה ,הרה"ת ר' יצחק מאיר שיחי'
סוסובר בעת חסה בצל כ"ק אדמו"ר ,בישיבת תומכי תמימים המרכזית
בברוקלין.
בחוברת זו באו האירועים מחודש אלול תשל"ד ועד חודש ניסן תשל"ה.
הקריאה ביומן מאפשרת לעקוב מקרוב אחר הדרך שנעשה בבית חיינו ,יצויין
שזהו חלקו השני של היומן ,המתפרס על פני כמעט שש שנים ומסתיים בי'
שבט תש"מ ,ועוד חזון למועד להוציא לאור גם את שאר החלקים בהזדמנויות
מתאימות.
על מנת שיצא מתחת ידינו דבר מתוקן ,עבר החומר הגהה קלה ,תודתנו נתונה
לתמים מרדכי שי' פרידמן על עזרתו בהגהת החומר לדפוס .יחד עם זאת
הקפדנו לשמור על הסגנון והניחוח המקורי ,כדי שלא לאבד את טעמם של
הדברים כפי שנרשמו אז ,עובר להתרחשותם .מלבד שטף האירועים ימצא
הקורא ,בייחוד בפרקי היומן ,גם ידיעות כלליות על שגרת החיים ב770-
מנקודת מבטו של בחור השוהה עתה לראשונה פרק זמן ממושך במחיצת
הרבי.
*
אנו מודים לידידינו הנכבדים שי' על שהטריחו עצמם לבוא ,מקרוב ומרחוק,
ולהשתתף עמנו בשמחת כלולותינו .ישלם להם הא-ל הטוב בברכות מאליפות,
עד אשר "מלך ביפיו תחזינה עינינו" ,ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין
א גוף ,ולמטה מעשרה טפחים ,והוא יגאלנו.

שמואל משה וחיה מושקא פרידמן
ג' ניסן ,ה' תשע"ד
כפר חב"ד ,ארצנו הקדושה

3 33

תשרי תשל"ה

יום א' כ"ח אלול תשל''ד

''כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה'' .כשהתמלאו הפתקים
בידו נכנס לחדר והניחם שם וחזר
לקבל .באמצע נכנסו זקני אנ"ש עם
פ"נ כללי ומסרו לאד''ש.

יום ב' כ"ט אלול
ער''ה תשל''ה

לאח"ז כולם נוסעים לאוהל.
אומרים מענה לשון וקוראים פ"נ.

 6:50הגיע מביתו.
 7:00נכנס לסליחות.

 7:00נכנס לסליחות.
כשהגיעו ל''שמע קולנו'' הסתכל על
ארון הקודש והמתין לפתיחתו וכן
כשסיימו הסתכל והמתין לסגירתו.
אחרי סליחות שרו ''רחמנא דעני''
ועודד בידו.
 8:30נסע למקווה.

במושב האחורי ישבו קזרנובסקי
חדוקוב וגרונר .אד''ש הוציא את
ה'מענה לשון' והתחיל לקרוא.

 9:15חזר מהמקווה.

 6:15חזר מהאוהל.

 9:40ירד לתפילה עם טלית
ותפילין .נישק את התש''י והתש''ר
ב''פותח את ידך'' וכן ב''יוצר אור''.

 6:35מנחה .התפללו למעלה.

לפני קרה"ת היו דחיפות ואד''ש
שהיה צריך לעבור בין העמוד
לספסלים לעלות לתורה נעצר ולא
עבר עד שהתפנה מקום.
אחרי התפילה עשה 'התרת נדרים'
מול עשרה זקנים ולאחמ"כ אמר
להם ''שיהיה לכם כתיבה וחתימה
טובה לשנה טובה ומתוקה"

6

 1:45נסע לאוהל .כשיצא עמדו
ע''י ג''ע התחתון בעזרת נשים -
עוד אנשים שעדיין לא מסרו את
הפ''נ ,אד''ש הביט וקיבל מהם
ונכנס לחדרו ומיד יצא עם חבילת
פני''ם ונכנס למכונית.

אחרי התפילה כולם כתבו פני"ם,
אד''ש עמד ע"י דלת חדרו וכ''א
עבר ומסר את הפ''נ ,ואמר לכ''א

אד''ש נסע לביתו וחזר אח''כ ברגל.
המברק שהואיל כ"ק אד"ש לשלוח
לכל רחבי תבל" :לשנה טובה
תכתבו ותחתמו".
 8:05ירד למטה עם הסידור וספר
תהילים .אמר תהילים כ  5דקות
ולאחמ"כ סימן בידו שישירו ''אבינו
מלכנו''.
כשהגיעו בתפילה ל''אבינו מלכנו''
שוב סימן בידו שישירו ושרו פעם
אחת.

בית חיינו תשל"ה
אחרי התפילה אמר לכולם ''גוט יום
טוב'' .זושא התחיל לשיר והשתיקו
אותו מיד.

לדקה וכשקם לקח את השופר בידו
והתחיל לתקוע.
התקיעות היו קצת קשות .אד''ש
נהיה אדום והכיפה נפלה כמה
פעמים.

כשהלך לביתו עבר דרך קינגסטון
והסתכל על בנין ההכנסת אורחים
(ופרצת).

כשנסתיימו התקיעות חזר למקומו.

יום ג' א' דר''ה  

לפני מוסף אד''ש הסתובב אל
הקהל והביט על כ"א במבט חזק.

 10:00נכנס לתפילה .אחז ביד
אחת את השופרות וביד השניה
סידור 'תורה אור' תהילים וסידור
האריז"ל להר' שבתי .מאחורי הרבי
הלכו בנימין ולייבל עם  4חבילות
גדולות של פנ"ים.

כשהגיעו ל''ואנחנו כורעים'' נדחפו
כולם לראות איך אד''ש כורע וראיתי
שנפל על מצחו לשניה ,הרים את
ראשו ואמר משהו ,ולאחמ"כ קם
לגמרי .כשהחזן כרע אד''ש הסתכל
עליו.

במהלך התפילה הסתכל בסידור
של אדמוה"ז והאריז"ל .

לברכת כהנים ירד מהבמה והתפלל
על הסטנדר הקטן שהביאו.

ב''האדרת והאמונה'' הורה לשיר.

אד''ש סימן בידו לכהן שיוריד את
נעליו ואח"כ הסתכל על כולם.

כשירד עם השופרות והסידורים
למפטיר מיד התמלאה הבמה
בבחורים ואד''ש הסתובב לראות
אם לייבל ובנימין ירדו היות ולא
הצליחו לעבור בין כולם.
קרא הפטרה ובכה הרבה באמצע .
קודם התקיעות הניח את הפדיונות
על הבימה ,שם את השופרות ע"י
הסידורים ,השליך את עצמו על
הבימה וכיסה בטליתו על פניו
ועל הפני''ם ושמעו את בכיותיו.
לאחמ"כ הסתובב לראות שהס"ת
עומד על ידו והתחיל להגיד
''למנצח'' וכו' .אח''כ שוב התכסה

כשירדו הכהנים אמר לכולם יישר
כח ונשאר שם עד סוף התפילה.
בסיום התפילה לקח את הסידורים
והשופרות ואמר לכולם "גוט יום
טוב".
 3:50מנחה .התפללו למטה.
לאח"ז יצא לתשליך אך היו דחיפות
ולא הצלחתי לראות.
למעריב נכנס רק עם הסידור.
סימן בידו שישירו ''אבינו מלכנו''
והתפללו מעריב .אמר קדיש אחרי
עלינו וכן קדיש דרבנן.
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יום ד' ב' דר''ה
נכנס עם הסידורים והשופרות
והורה לשיר ''אבינו מלכנו'' .אמר
קדיש דרבנן לפני התפילה .את
הפדיונות הניחו ע"י אד''ש.
במהלך התפילות הסתכל בסידורים
השונים.
ירד לקרה''ת ובסיומה אמר קדיש
ולאחריו עלה למפטיר .קרא הפטרה
ולא בכה.
קודם התקיעות סידר את שלושת
המטפחות – האדומה ,הלבנה,
והלבנה עם הפסים .כמדומני
שסידר את האדומה למעלה אחר
כך את הלבנה ולאחר מכן הלבנה
עם הפסים.
כמו''כ היו ג' שופרות וסידרם –
שופר שחור ,לידו לבן גדול ולצידו
לבן קטן.
השליך את עצמו על הבימה וכיסה
בטליתו על פניו ועל הפני''ם ולא
שמעו בכיות .לאחמ''כ התחיל
להגיד ''למנצח'' וכו' ושוב כיסה
בטליתו על הכל .לאח"ז שם
מטפחת לבנה חדשה על הצאוורון
כיון שמברך ''שהחיינו''.
תקע ביד אחת ובשופר הלבן הגדול.
התקיעות היו רגילות ורק בסוף
יצאו קצת בקושי וגם הכיפה נפלה.
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אחרי התקיעות הסתכל בחזקה על
המטפחות.

כשהלך בחזרה למקומו טליתו
היתה על כתפיו היות וסידר את
המטפחת.
לברכת כהנים ירד מהבמה ונשאר
שם גם לתקיעות וכן קדיש אמר
שם.
כשניגנו "היום תאמצנו" שר עם
כולם.
הלך לביתו מיד אחרי התפילה.
מנחה התפללו למעלה .לפני מנחה
שרו ''אבינו מלכנו'' ג' פעמים.
(כמו תמיד לפני התפילות .בעת
התפילות שרים רק פעם א') בחזרת
הש"ץ לא התיישב .אמר קדיש.
ישב במקומו כמו בכל שבת שאין
התוועדות  -בצד ימין בזאל למעלה.
 6:50ירד להתוועדות .נטל ידיו הק'
והורה לטלישווסקי שיכריז שיטלו
ידיים וכו' .כשהתחילו לטפס על
הספסלים הביט בחזקה על כולם.
הורה לזלמן גורארי' שיבוא לשבת
על הבמה.
כשחתך את החלה נתן חתיכה
לזלמן גורארי'.
הורה לשיר אבינו מלכנו.
דיבר בשיחה אודות התוועדות
עלות המנחה דר"ה.
עודד כל הזמן בראשו לסימן
שישירו יותר חזק.

בית חיינו תשל"ה
הורה לשיר ניגון הכנה ואמר מאמר
ד"ה ''תקעו בחודש''.
דיבר על קביעות שנה זו שר"ה חל
ביום שלישי שהוכפל בו "כי טוב"
טוב לשמים וטוב לבריות וכמו"כ
במצוות יש שהם טוב לשמים ויש
שהם טוב לבריות ויש שיש בהם ב'
המעלות כמו נר שבת טוב לבריות –
שלום בית ,טוב לשמים – נר ר"ת רוח
נפש שמוציאים מהלעו"ז ומכניסים
בקדושה .וקשור להפטרת חנה
ר"ת ג' המצוות של נשים ובפרט
בשבת תשובה שמתקן כל מה שלא
הדליקו במשך שבתות השנה ,ולכן
שיפרסמו אודות הדלקת נש"ק
קודם שבת לכל בת משהגיעה
לחינוך ,ואם כשיבאו לדבר ע"כ
בבת"ס הבנות יטענו שזה דבר
חדש שלא היה שיגידו שבכלל
כל הענין של ב"ס לבנות זה דבר
חדש שלא נהגו בו כי "כל כבודה
בת מלך פנימה" אך כשראו שזה
מוכרח קמה אשה צדקנית בפולין
ודיברה עם גדולי ישראל והסכימו
לכך ורואים כיום שעי"ז קמו עשרות
אלפי משפחות יהודיות ,וכמו"כ
בנוגע לנרות שבת ובפרט שאין שום
שאלה ע"כ בהלכה שהרי זה מנהג
בית הרב .ולכן שיתעסקו בזה וזה
יפעל בחינוך הבנות.
התחילו לשיר את הניגונים של
הרביים ויואל רצה להתחיל  4בבות
ואד''ש אמר :ניגון הבעש"ט ,קלי

אתה ,ימין ה' ,ניגון הצ"צ ,ניגון
מהר"ש ,ניגון הכנה ,וניגון הבינוני.
כשסיימו לנגן את כולם התחיל
לשיר בעצמו ''צמאה לך נפשי...
כן בקודש חזיתיך לראות עוזך
וכבודך''.
אח"כ דיבר בנוגע לשלוחים לחזק
הישיבות ,ואמר שיגידו לחיים תוך
 5דקות ובאם אפשר שיהיה תוך 4
דקות.
נתן להענדל ליברמן וכן ליעקב
ליפסקר חתיכת חלה ועודד בידו
להענדל שיעשה יותר חזק עם היד.
אח"כ הורה לשיר  4בבות ושרו פעם
אחת.
לאח''ז שרו 'נייעט נייעט'.
אד''ש הורה לטלישווסקי שיכריז
שיהיה סדר משני הצדדים  -מלפניו
ומאחוריו  -וכשהכריז אד''ש חייך.
נתן את החלה לויינברג עבור נשי
חב"ד ואח"כ זימן ובירכו.
השאירו את היין ,התפללו מעריב,
ואד''ש עשה הבדלה.
אד''ש אמר  -היות והיה בלגן -
שאפשר לחלק את הכוס של ברכה
רק לי' אנשים ואח"כ ישאיר את
הכוס ויוכלו לקחת כמה שרוצים.
אח"כ עמד בעוד הסידור פתוח
וסגר את עיניו ודיבר על הדלקת
נרות ואמר שמי שיקח ע"ע להדליק
נש"ק לאויוש"ט יקבל מהמזכירות
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או ע"י נשי חב"ד  2מטבעות של 10
א' לתת לצדקה לפני הדלקת נרות
וא' לעשות בו מה שרוצה,ולפרסם
זאת בכל מרכזי חב"ד ועי"ז יפעלו
אור בעולם ועד שיהי' "והי' ה' לך
לאור עולם".
אד''ש עמד וחילק כל הזמן ועודד
בידו לאות שישירו יותר חזק.
באמצע החלוקה נופף לילד לשלום.

 7:30מעריב.
 7:50נסע לביתו.

יום ו' ד' תשרי ערש"ק

את הבן של חיים ברוך שאל למה יש
לו פצע באף וממה זה קרה.

הבאתי את התה מביתו של אד''ש.

לא' הורה לשתות במקום.

 6:40נסע לביתו.

כשנסתיימה החלוקה בירך ברכה
אחרונה והתחיל לנגן "ופרצת" לקח
מה שנשאר מהיין והלך לחדרו.
בג''ע התחתון נתן לשני אנשים
שלא קיבלו.

נכנס לקבלת שבת.

כשהלך לביתו עודד בידו וכן כשישב
במכונית עודד בידו.

יום ה' ג' תשרי
צום גדליה
 10:00נכנס לסליחות .אמר
סליחות מהתחלה .באמצע לייבל
נכנס ושם את הסידור על הסטנדר.
אמר ''אבינו מלכנו'' .בקריה''ת
הסתכל בסידור .אמר תהילים.
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אד"ש סימן בידו שיכניסו אותו
לארון הקודש .סימן בידו שישירו
''אבינו מלכנו'' .כשיצא נתן לילד
של מישולובין  10סענט שישים
בקופסא.

 2:30מנחה .כשנכנס שם צדקה
בקופסא שהיתה על השולחן.
עלה לתורה וקרא הפטרה .כשצעד
חזרה למקומו נפל פעמון מהכתר

 - 11:20שעתיים וחצי אחר
התפילה  -הלך לביתו.
(סיפרו שבחורים היו ע"י הבית של
אד''ש והרבנית שאלה איפה הרבי.
כמו''כ סיפרו שהמלווים של אד''ש
ראו את הרבנית בפרזידנט).

שבת קודש ה' תשרי
שבת תשובה פר' וילך
אד''ש הגיע עם טלית חדשה.
שרו ב''הוא אלוקינו'' .קראו בס"ת
של משיח.
 1:30התחילה ההתוועדות.
דיבר בנוגע לש"ת ששבת בכלל
ענינה תשובה והמיוחד בשבת
תשובה.

בית חיינו תשל"ה
שיחה ב' בנוגע לקביעות ששבת
תשובה חלה בפר' וילך שהתשובה
צ"ל באופן דהליכה ועד להליכה
שבאי"ע.
שיחה ג' אודות הקביעות שר"ה
חל ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב
לשמים ולבריות ,שלומדים מזה
שגם כשאוחז בדרגות הכי גבוהות
– ר"ה צ"ל טוב לבריות ודווקא
עי"ז מגיע לעילוי בעבודתו – חיבור
שמים ובריות ,וכסיפור על אדמה"ז
שבאמצע יוה"כ הלך לעזור ליולדת.
דיבר שיחה על ג' מצוות של נשים
טהרת המשפחה ,כשרות ,והדלקת
נרות ש"ק ושדווקא נש"ק פועל
שלום בית ,כי נר אחר יכול לפעול
היפך האחדות מאחר שבגלל האור
רואה שיש פה עוד מציאות שלא
ראה כשהיה חושך ודווקא נר מצוה
מייחד את כל היהודים ליחידו של
עולם.
בסיום ההתוועדות עודד בידו ובירך
ברכה אחרונה.
במנחה קיבל עליה .אחרי מנחה
שרו ''הושיעה את עמך''.
במעריב כולם תפסו מקומות ועשו
פירמידות כדי לראות ולשמוע את
התפילה של אד''ש.
הבדלה עשו למעלה על הבימה
ואד''ש הסתובב והסתכל כל הזמן.
לאחמ"כ פנה לכולם ואמר ''גוט
וואך''.

קודם שנסע לביתו זושא התחיל
לשיר ואד''ש עודד בידו.

יום א' ו' תשרי
 9:10הגיע מביתו.
 9:30ירד לשחרית .אמר ''איזהו
מקומן'' וסידר את התפילין על כף
ידו ואצבעותיו.
שמעו כל סוף קטע תפילה.
מהנהגותיו:
נוגע בתש''י ובתש''ר ,לאחמ''כ
נוגע בעיניו רק עם האצבע השניה
והרביעית ומנשק .מנשק את
התפילין ב''ונזכה ונחיה ונראה''.
במשך כל התפילה ממשמש
בתפילין.
בסיום חזרת הש"ץ ניגש חדוקוב
לאד"ש ואמר שיש ברית ,חודוקוב
רצה לפתוח את ארון הקודש
ל''אבינו מלכנו'' למרות שאין
תחנון ואד"ש אמר קדיש ולא אמרו
''אבינו מלכנו'' .אמר תהילים,
קדיש ,משניות וקדיש דרבנן.
 11:00יצא ללויה של זרחי וחיכה
עד שכולם נסעו .נטל את ידיו
בכניסה ל  770 -ונכנס לזאל אמר
'''ויהי נועם'' וכל הזמן החליף
מקומות.
 12:45נסע למקווה .כשיצא לא
שמו לב וגם זושא שעמד בחוץ
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לא הבחין ואד''ש אמר לו שיגיד
סליחות או שירקוד.

אלא מכיון ש'בקעה מצא וגדר בה
גדר' ורואים התועלת שבדבר כך גם
בנוגע להד"נ ,וכמנהג ישראל לתת
לפנ"כ צדקה.

 6:30חזר מהאוהל.

שיחה בהמשך לסיום על מעלת בנ"י
שהסיפור של מרים בת בילגה היה
בזמן שהיו רדיפות איומות על כל
עניני דת ולכא' בזמן כזה עפ"י טבע
היה צ"ל ריבוי כאלה שירדו מדרך
הישר באה התורה ומספרת לנו
שלא! היית א' כזאת ושמה מרים
בת בילגה ופירסמה הכתוב ,ומזה
רואים שבחם של בנ"י שהשאר לא
התחשבו בקשים.

 1:40נסע לאוהל.

 7:00מנחה .ב''אבינו מלכנו'' שרו.
לפני מעריב הודיעו שאד''ש יטול
ידיים להתוועדות ותהיה חלוקת
כוס של ברכה.
לפני כל התפילות אד''ש שם צדקה
בכל הקופות.
אד''ש נכנס ונטל את ידיו .גם
כשנטל את יד ימין החזיק את
הספל עם מגבת .טבל ג' פעמים
במלח.
שיחה א' סיום על מסכת סוכה
ב' אופנים בטעם ד"טוב לצדיק
וטוב לשכנו" ,וההוראה הנלמדת
מהסיפור של מרים בת בילגה
שבגלל מעשה של ילדה אחת
קטנה נפעל ירידה לכל המשמרת
שלה ועאכו"כ שע"י מעשה חיובי
בהדלקת נש"ק ,טהרת המשפחה
וכשרות שפועל טוב לצדיק וכו'.
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שיחה ב' אודות ב' טענות שיכולות
להיות בנוגע להדלקת נש"ק גם
קודם הנישואין ואפי' לילדות קטנות
ובברכה .א' מצד הדין ,והמענה לזה
הוא ממעשה רב שבבית הרב גם
קודם הנישואין הדליקו ובברכה .ב'
הרי לא נהגו כך קודם ,והמענה כנ"ל
בשבת שבכלל ב"ס לבנות זה חידוש

וכמו"כ יש פה לימוד זכות על מרים
בת בילגה שהיא המירה דתה ואח"כ
התחתנה עם סרדיוט – גוי ובאה
איתם לבהמ"ק וטפחה על המזבח
בסנדלה וצעקה "לוקוס לוקוס עד
מתי אתה אוכל ממונם של ישראל
ואינו עונה להם בעת צרתם" שבזה
רואים מהי נשמה יהודית שבכל
מצב שרק תהיה ועד למעשים
הכי שפלים מה מפריע לה? למה
המזבח אינו מגן על יהודים למה
אינו מצילם! וזה לימוד זכות על
מרים בת בילגה ועד שע"י נתגלה
ש"טוב לצדיק טוב לשכינו"! וזהו
הטעם שהגמ' מספרת לנו זאת כדי
שנדע מהו יהודי ושיש בתוכו חלק
אלקה ורק צריך לעורר אותו.
בסוף השיחה בכה כשדיבר אודות
''לוקוס לוקוס היאך אתה מכלה

בית חיינו תשל"ה
ממונם של ישראל''.

יום ב' ז' תשרי

היתה מגבית למוסדות ובינתיים
אד''ש התחיל לשיר ''בך בטחו''.
אח"כ התחיל לשיר ''צמאה לך
נפשי''.

לקרה"ת אד''ש נכנס לזאל למעלה.

באמצע ההתוועדות ניגש הרב
יאלעס ומסר פתק ואד''ש
הכניס אותו לסידור .כמו''כ הרב
הירשפרונג ניגש ומסר פתק ואד''ש
הכניס אותו לכיסו.
בסוף ההתוועדות שאל את
מענטליק אם יש מנין לברהמ"ז.
במים אחרונים עבר על פיו בשתי
ידיו ואמר ''רבותי''.
כשסיים בירך ''בורא פרי הגפן''
ושתה.
לאחמ''כ עבר למקומו של הרש"ג
וחילק את הכוס של ברכה.
אד''ש חייך לכמה אנשים.
כמה פעמים הפסיק ועודד בידו
לעבר זושא.
חייך גם לגרשון מנדל.
בסיום החלוקה חזר למקומו ובירך
ברכה אחרונה.
כשקם התחיל לשיר ''הושיעה את
עמך'' ולקח בידו את פתקי המגבית
ואת היין .כשיצא ג"כ עודד בידו.
בלילה התוועדו ב 770 -גרשון מנדל
הרב שפרינגר ולייבל רסקין והיה די
שמח.

למנחה נכנס מאוחר .מסרו שאד''ש
ירד למטה היות ובתשרי מתפללים
למטה .א' שמע שהדלת של ג''ע
התחתון נסגרת וראה את אד''ש
ואמר לו שמתפללים למעלה .אד''ש
שראה שהזאל למעלה ריק שאל
למה למעלה בסמנו בידו לתמיהה.
בפועל התפללו למעלה.
אחרי מנחה קיבל גרשון מנדל $ 100
ביחידות עבור מתעסקי המבצעים
באיטליה.
ניסן מנדל נכנס לאד''ש.
 7:00נסע לביתו.
 8:00חזר מביתו.
ליל יחידות .הבן של אפרים וואלף
נכנס ואד''ש שאל אותו איפה
הפתק של הישיבה .נכנס נוטיק
מנחל'ה עם בנו .אד''ש בחן אותו
בגמרא ושאל אם נותן צדקה ונתן לו
 35סנט ''שליחות מצוה'' .מישולובין
מנחל'ה נכנס ליחידות ואד"ש שאל
אותו מי היה משה רבינו ואיך הגיע
למדבר ואם היו לו אחים וגם כמה
פתילות יש לו בציצית .אד''ש שאל
אותו אם נותן צדקה כל יום ונתן לו
מטבע של דולר עבור הבחינה.
כן נתן לכמה ילדים $1
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כשנסע לביתו זושא התחיל לשיר
ואד"ש חייך.

יום ג' ח' תשרי
נסע למקווה במכונית שכורה של
בנימין .לא נסע לאוהל.
מנחה התפללו למטה .כשסיימו
עמד לייבל במדרגות ואמר שהדלת
סגורה ואד''ש עלה במדרגות של
ג"ע התחתון.
מעריב התפללו למטה .כשנכנס לא
דלק האור ואד"ש הסתכל חזק על
החשמל והדליקו אותו.

 7:40נסע למקווה.
 8:25חזר מהמקווה ,לייבל פתח
לאד''ש את הדלת מבפנים.

9:25

ירד לתפילה עם טלית

ותפילין.
ב''ברוך שאמר'' אד''ש לא לקח את
הציציות ביד שמאל.

יום ד' ט' תשרי
ערב יוהכ"פ

אחרי התפילה עמד בפתח חדרו
הק' ונתן לכ"א חתיכת לעקח.
יש שמבקשים עבור משפחתם
ולפעמים אד''ש שם בנייר ומסר
להם.

קמו בבוקר השכם .הלכו למקווה
ולכפרות  -תרנגולת אחד עבור 15
אנשים.

חיכיתי  15דקות .אד''ש מביט
בכ''א ואוחז בלעקח ואומר ''לשנה
טובה ומתוקה''.

הרבה תופסים מקומות להביט
בכפרות של אד''ש וחלקם אף
בונים פירמידות.

כשעבר שמרלינג אד''ש דיבר איתו
כמה דקות והורה לו שיגש לעמוד
בלילה אחרי התפילה לאמירת
תהילים ,כשאמר שהגבאים לא
אמרו לו עדיין שום דבר ענה אד"ש
''אבער איך זאג דיר…''

 11:55נסע לביתו.

 7:00בערך הגיע מביתו.
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אד''ש הסתכל בחזקה על התרנגול.
בסיום השחיטה אד''ש אמר
לשוחט משהו .כשסיים רצו ותפסו
את הנוצות .אני ועוד כמה הלכנו
לתפוס מקומות לחלוקת הלקעח.

 7:10יצא עם תרנגול ואחז בכנפיו
כנגד ליבו אך לא ממש צמוד ומסר
אותו לקלמנסון השוחט .אד''ש
היה מאד רציני .קלמנסון שחט
ותלש כמה נוצות ,אד''ש בירך
וכיסה את הדם בנוצות .כל הזמן

אד''ש שאל הרבה ילדות קטנות
אם הן מדליקות נרות שבת.
התור היה מאוד ארוך – עד הבית
של בנימין קליין.

בית חיינו תשל"ה
1:00

הופסק התור ואד''ש הלך

לביתו.
 1:40חזר מביתו.
למנחה ירד אד''ש למטה .שם
צדקה בכל הקופות והתפלל עם
המניין .בסוף החלו הדחיפות
לשמוע את הברכה .אד''ש סגר
את הסידור והסתובב לקהל ,עצם
את עיניו והתחיל בברכה .באמצע
הגבאי התחיל לצעוק ואד''ש חזר
על המילים שוב( .הברכה יצאה
לאור בפ"ע).
אחרי מנחה החלו דחיפות לתפוס
מקום לברכה של הבחורים ,מיד
סגרו את הדלת .היות והרבי אמר
פעם אז די בחורים דארף זיין
פארפאסטן ,לכן החליטו שתופסים
מיד אחרי מנחה ולא לפני זה.
 6:00חיכו בזאל לברכה .היו
דחיפות נוראות וא' מהבחורים
הוצא מהזאל כי לא היה אויר
למרות שפעלו המאווררים.
 6:40אד''ש נכנס עם הקיטל
והטלית ועלה על השולחן והתחיל
לומר בשקט ''וידבר'' ''יברכך'' וכו',
אח"כ התכסה יותר בטלית ובירך
(הברכה יצאה לאור בפ"ע).
לפני ''כל נדרי'' שמריהו גורארי'
מת"א מסר לאד''ש את הס"ת
ואד''ש ירד מהבימה ועמד ליד
החזן עם הס"ת בידיו והרש"ג עם

הס"ת השני.
כשסיימו ''כל נדרי'' עלה בחזרה
לבמה .בהליכתו נפל הסידור והרים
אותו.
אמרו
התפילה
כשנסתיימה
תהילים .אד''ש ישב עד שגמרו
ונשאר כמה דקות ולאחמ"כ יצא
ולא אמר גוט יום טוב.
אחרי כמה דקות הלך לביתו.

יום ה' יוהכ''פ
 10:00נכנס והתחילו לשיר ''אבינו
מלכנו'' (וכן לפני כל תפילה).
בתפילות אד''ש עודד בידיו את
השירה .ב''האדרת והאמונה'' שרו
וכן בכל קטע.
בהפטרה  -שאותה קרא חדוקוב
 עליתי לדירה של הרבי הקודםלעשות שם מנין .יש שם ספרים
וכסא של הרבי הקודם.
במוסף אד''ש אמר ''כורעים'' מהר.
בפעם הראשונה נפלה הכיפה.
ב''והכהנים'' אד''ש כרע ונפל על
מצחו ומיד הגביה את ראשו ,הציב
את רגלו הימנית ונעמד.
כשהחזן כרע אד''ש הביט בו כל
הזמן.
לברכת כהנים ירד ובסיומה אמר
לכולם "יישר כח".
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לפני ''קוה'' עלה בחזרה לבמה.
 4:00ירד למנחה עם הכובע והכניס
אותו לסטנדר הפוך .התחילו לשיר
''אבינו מלכנו''.
אד''ש קרא מפטיר יונה ושמעו גם
מרחוק.
כששרו ''אבינו מלכנו'' בתוך
התפילות היו פעמים שהרבי סימן
לשיר ג' פעמים והיו פעמים ששרו
רק פ''א.
קודם לנעילה הצטופפו והתקרבו
לארון הקודש להיות בנעילה
בסמיכות לאד''ש.
בנעילה ג"כ שרו ואד''ש עודד בידו.
באמצע א' דפק על העמוד שיהיה
שקט ואד''ש הסתובב והסתכל.
בקדיש שרו נפוליונ'ס מארש
ואד''ש הסתובב לקהל והחל למחוא
כפיים בפנים רציניות ומרגע לרגע
מחא יותר בחזקה .הסתכל חזק
על הקהל והביט על הכיסא וטיפס
עליו לאט לאט עד שנעמד והתחיל
למחוא כפיים כמה דקות בשמחה
עצומה ,קפצו ורקדו ואד''ש מחא
כפיים בחזקה.
כשכולם אמרו ביחד ''שמע ישראל''
 במילה ''אחד'' – אד''ש שם אתידו על עיניו וכיוון לד' רוחות כמו
בתפילות .לאחמ"כ הוציא את
הכובע מהסטנדר ולבש אותו.
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מעריב והבדלה .אחרי הבדלה

אד''ש אמר בקול ''גוט יום טוב''
וכולם אחריו ג' פעמים .כשיצא ג''כ
אמר לכולם גוט יו''ט.
יצא לקידוש לבנה .הסתכל על
הלבנה ואמר את הברכה .אד''ש
לא ניער את הציציות .בסיום קידוש
לבנה אמר ''גוט וואך ,גוט יו"ט''
בקול רם וכן אמר לכל אורך צעידתו.
נסע הביתה .שרו ''ופרצת'' ועודד
בידו.

יום ו' י"א תשרי ערש"ק
 11:45הגיע מביתו.
 5:35נסע לביתו .כשיצא הניף את
ידו לשלום לאישה חולה.
חזר  5דקות לפני שבת .מנחה
התפללו למעלה.
אחרי מעריב ירוסלבסקי הודיע
לחודקוב שהכל מוכן ומיד חודקוב
נכנס לחדרו של אד''ש ויצא איתו
ועלו ביחד עם בנימין קליין לאולם
של הכנסת האורחים.לא נתנו
לבחורים לעלות אלא רק לבודדים.
אד''ש סייר בין כל השולחנות
והסתכל על כולם .לאחמ''כ נכנס
לאולם הנשים ושאל מדוע יש מעט
נרות  -פחות מכמות הנשים וענה
בנימין שהן מדליקות היכן שישנות
ואד''ש סימן בידו לתמיהה.
אח"כ אד''ש עבר ליד שולחן שישבו
בו זושא וילמובסקי וראובן דונין

בית חיינו תשל"ה
והם התחילו לשיר ומחא כפיו הק'.
לאחמ"כ אד"ש נעמד ואמר לפני
כולם" :היות שזו שבת ראשונה
שאחרי יוהכ"פ שאז היה וסלחתי
כדברך ,והם סיום ימי הארבעים
יום האחרונים שאז הי' מ"ת,
שתהיה זו הכנה לקבל תורתו
של משיח ,וההכנה לזה בשמחה
ובטוב לבב"
אח"כ ירד ואמר לר' משה
ירוסבלסקי ''דער אויבערשטער
גיט אייך אפ א יישר כח און
איר זאלט זוכה זיין לקבל פני
השכינה'' ובירך את אשתו לרפואה
שלימה ושתזכה לקבל פני השכינה.
אח"כ הלך דרך פרעזידענט ושאל
את הבחורים היכן מכון חנה והראו
את הבניין שהי' ריק באותה שעה,
אד''ש נכנס עם חדוקוב וראובן דונין
ועם עוד שני בחורים שליוו אותו.
אד''ש שאל את חדוקוב מדוע הבנין
מופקר ודלתותיו פתוחות .אח"כ
שאל אד"ש את ראובן ''מה עם
האוכל?'' וענה שזה בסדר ,ושאל
שוב ''איפה אתה אוכל?'' וענה
שבד"כ אצל דוכמן .לאחמ"כ ליוו
את אד''ש עד ביתו וכשהגיעו אמר
אד"ש שצריכים ללוות את חדוקוב,
ענה ראובן שהוא הולך והורה אד"ש
שלא ילך לבד אלא יקח איתו עוד
א' .כשהבחין בבנו של ראובן שאל
מה שמו וענה ''יוסף יצחק'' ואמר
אד"ש שבכ"ז יקח עוד א'.

שבת קודש י"ב תשרי
פר' האזינו
 9:55הגיע מביתו.
בסיום התפילה לא לקח מיד את
הסידור והחומש (כשיש התוועדות
אד''ש לוקח מיד אחרי התפלה
את הסידור והחומש) וחששו שלא
תהיה התוועדות אך בפועל היתה
התוועדות.
 1:30ירד להתוועדות.
דיבר  2שיחות אודות קביעות הזמן
שבין יוהכ"פ לסוכות בשנה זו.
נתן משקה לר' דוד רסקין.
אד''ש הורה למנטליק שימלא
את הגביע ביין ומזג לכוסית של
ירוסלבסקי .לאחמ"כ מילא לבדו
את הגביע ביין ושפך חזרה לבקבוק
ונתן לירוסלבסקי את הבקבוק
וחתיכת מזונות.
אח"כ קרא להרשל זרחי ומזג לו
לחיים ואמר לו שהיות והיה שליח
באוסטרליה שיהיה שליח בלילה
למסור בעניין חמשת המבצעים
ושישאל רב אם מותר לאבל לחלק
לחיים.
אד''ש קרא לשלמה זרחי ומזג לו
לחיים.
בסיום ההתוועדות אד''ש התחיל
לשיר ''ושמחת בחגך''.
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אח''כ קרא לויינברג ונתן לו את כל
המזונות עבור הנשים הצדקניות
שמתעסקות במבצע הדלקת נרות.
לאחמ''כ  -כשאמר ''קרבנות'' –
ניגנו ועודד הרבה בראשו.
עלה לתורה במנחה היות וקראו
בס"ת של משיח.
אחרי מנחה אד''ש התחיל לשיר
''ושמחת''.
מעריב התפללו למעלה.
 8:30נסע לביתו.

יום א' י"ג תשרי   
11:30

הגיע מביתו.

 4:00נסע לאוהל.
 7:25חזר מהאוהל והתפללו מנחה
למטה .אד''ש נכנס למנחה עם
סירטוק משי .אחרי מנחה הודיעו
על התוועדות.
מעריב התפללו למעלה.
 9:00ירד להתוועדות.
הורה לשיר ניגון הכנה ואמר מאמר
ד"ה ''ולקחתם לכם''.
שיחה א' בנוגע להדלקת נרות.
באמצע השיחה אד''ש אמר שאם
א' רוצה לפהק שיפהק בפינה שאף
א' לא יראה.
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שיחה ב' בנוגע למבצע ד' מינים.

בין השיחות עודד להנדל שישיר וכן
לזושא שישיר יותר חזק.
אמר לכמה אנשים שיגידו לחיים
והורה למאיר פרידמן שיגיד לחיים
בכוס גדולה וסימן בידו לשאלה מה
עם הילד והסתכל על הילד.
קרא לשמרלינג ונתן לו מזונות
שיחלק לנכדי אדמוה"ז ושאל
אותו מה עם לחיים ומדוע שם את
הכוסית על הריצפה ואמר לחיים.
בסוף ההתוועדות אד''ש סימן
שישירו יותר חזק.

יום ב' י"ד תשרי
ערב סוכות
אד''ש נכנס לקרה"ת למעלה.
בסיומה הכריז לייבל שאנשי כפר
חב"ד יכנסו לאד''ש .הם נכנסו עם
האתרוגים מכפר חב"ד ואד''ש נתן
לכמה מהם כל הד' מינים ואמר
בפניהם ברכה.
אח"כ נכנסו אנשי נחל'ה וגם כמה
מהם קיבלו ד' מינים מאד''ש.
מצפת נכנסו הבאי כח של אד''ש
וג''כ קיבלו ד' מינים.
כן נכנסו מטוסוב ממרוקו ולייבל
רסקין ממרוקו.
אחה"צ אד''ש נכנס עם ד' מינים
לסוכתו וסידר אותם שם ,ר' דוד
רסקין סידר ד' מינים עבור הרבנית.
אד''ש שהה כשעה בסוכה.

בית חיינו תשל"ה
אח"כ נסע לביתו עם ד' מינים עבור
הרבנית.
בסיום מעריב התחילו לשיר ועודד
בידו.

יום ג' ט"ו תשרי
יו"ט ראשון של סוכות
 7:55הגיע מביתו ונכנס עם ד'
מינים ועם ספר לסוכה .עשה את
הנענועים ומסר את הד' מינים
למאיר הארליג .מאיר הלך לסוכה
הגדולה ונעמד שם וכל א' עבר לברך
ולנענע.
לשחרית נכנס בטלית הפוכה
ונהיה קצת רעש ע''ז ,לייבל ניגש
לשאול את הרבנים ולפועל לא אמר
לאד''ש.
לפני הלל החזיר מאיר הארליג את
הד' מינים לאד''ש .אד''ש שם את
האתרוג על הסטנדר ופינה מקום
ללולב והניח אותו.
לפני הלל סידר את ההדסים שיהיו
בשווה ללולב מלמטה ולקח את
האתרוג ובדקו ואת הלולב בדק
בקצהו.
ב''הודו'' הרים את האתרוג
מהסטנדר וקירבו לחזהו והתחיל
לנענע  -דרום מזרח מנענע ומקרב
לעצמו אח"כ צפון מזרח ,מזרח,
למעלה ,למטה ,למערב עומד
במקומו ומנענע בפעם הג' הסתובב

אחורה קצת יותר.
בהושענות התחיל להקיף באות ס'.
הלך אחרי החזן והחזיק את הד'
מינים כנגד ליבו .כשחזר הסתכל
על הס"ת כל הזמן.
שרו בהושיעה את עמך ז''פ וכן ביום
השני( .בחול המועד שרים רק ג'
פעמים ובהוש''ר שרו שוב ז''פ).
כשסיימו ברכת כהנים במוסף אמר
לכולם "יישר כח".
בסיום התפילה שרו ועודד בידו.
לפני מנחה אד''ש יצא מהסוכה
וכששרו עודד בידו וקודם שנכנס
לחדרו נעצר ועודד שוב .כשנכנס
לחדרו הדלת נשארה פתוחה מעט
לכמה שניות וסגר אותה.
כשירד למנחה שרו בחזקה וכשהגיע
למקומו הסתובב ומחה כפיים כמה
דקות ולאחמ''כ יותר בחזקה.
מיד לאחר מנחה נכנס לסוכה עם
סידורו ולאחמ''כ נכנס לחדרו.
לפני מעריב שרו ושוב הסתובב
ומחא כפיים קצת  -אך לא כמו
במנחה.
בסיום מעריב התחיל לנגן ''ושמחת
בחגך'' ועודד בידו לעבר זושא.
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יום ד' ט"ז תשרי
יו"ט שני של סוכות

כשירד למנחה שרו וכשהגיע
למקומו הסתובב ומחא כפיים
ועודד בידיו.

 8:00הגיע מביתו .נכנס לחדר
ולקח את הד' מינים  -האתרוג
תחת שחיו והלולב בידו  -ויצא עם
המעיל .מאיר הארליג פתח לאד''ש
את דלת הסוכה ואד''ש אמר לו
"יישר כח" .נכנס לסוכה ונענע.
לאחמ''כ פתח את הדלת והארליג
נכנס לקחת את הד' מינים .אחריו
נכנס חדוקוב והיה שם כמה דקות.

אחרי מנחה עודד לעבר זושא
שישיר.

 9:30יצא מהסוכה ושרו בזאל.
אד''ש הביט חזק ועודד בידו.
לפני שחרית שרו וכשאד''ש הגיע
למקומו ולא עשה שום תנועה
הפסיקו לשיר.
ב''הוא אלוקינו'' שרו.
כשמאיר הארליג הביא את הד'
מינים אד''ש אמר לו "יישר כח".
בסיום ברכת כהנים במוסף אמר
לכולם יישר כח.
בצאתו שם את הסידור והתניא
תחת שחיו ,את האתרוג והלולב
החזיק בידו ,ובידו השניה החזיק
בפרוכת.
בסיום התפילה חייך לזושא ועודד
בראשו שישיר וכששרו עודד בידו.
לפני מנחה שרו ועודד בידו
במדרגות וג''כ ע"י החדר.
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ע"י החדר אמר בוימגרטן לאד''ש
משהו ואד''ש נעצר והקשיב.
אח"כ נכנס לסוכה וכשיצא שרו
ואד''ש הורה בידו שיפסיקו לשיר.
אחרי מעריב איצ'ה חורגין עשה
הבדלה בסוכה ולא בירך ''לישב
בסוכה'' ואד''ש סימן בידו לתמיהה.
כשאד''ש נסע לביתו שרו כל הזמן
ועודד בידיו ובראשו.

יום ה' י"ז תשרי
א דחוה"מ
 9:00הגיע מביתו.
התור לד' מינים לא היה כ"כ גדול,
כ''א מברך ברכה א' ועושה נענוע
ואחרי הברכה עומד ירוסלבסקי
ונותן לכולם כוס קפה ועוגה.
אד''ש החליף את האתרוג וכן את
הטבעות מעל הלולב וההדסים.
ב''אנא ה''' מנענעים פעמיים,
אד''ש הניח את האתרוג אחרי
הפעם ראשונה ,סידר את טליתו
ושוב נענע כנ"ל.

11:30

נסע לביתו .כשיצא עמדו

בית חיינו תשל"ה
ילדים בחוץ ואד''ש אמר להם ''א
גוטן חוה"מ ושיהיה לכם הצלחה''.

ואמר לו משהו בשקט (כנראה
שאמר ''ושמחת'') ועודד בידו.

כל הלילות בסוכות מתוועדים.

מעריב התפללו למעלה .אחרי
מעריב אד''ש התעכב קצת בחדרו
(כנראה בגלל הלוויה של שז"ר)
כשיצא  -לנסוע לביתו  -היה מאוד
רציני וכששרו עודד בידו.

יום ו' י"ח תשרי
ערש"ק ב דחוה"מ
 9:00הגיע מביתו והכל התנהל
כאתמול.
אחרי שחרית סימן לזושא שיתחיל
לשיר (כך היה ג''כ במשך חוה''מ
אחרי כל התפילות).
היה כינוס ילדים בסוכה.
אד''ש שהה בסוכתו כשעתיים,
כשיצא מהסוכה מסר ל'מרכז'
שיחה מוגהת.

יום א' כ' תשרי
ג דחוה"מ
 9:00הגיע מביתו.
 10:00התחילו בהושענות ואמרו
גם של אתמול ,אד''ש חיכה שיגיעו
לאות ס' בפעם השניה ואז החל
להקיף את הבימה.

מנחה התפללו למעלה.

בסיום התפילה חייך לזושא והוא
התחיל לשיר.

לפני קבלת שבת הכריז לייבל
שאד''ש התאונן בפניו ע''כ
שמסתכלים עליו בתפלות ולא
מתפללים.

אד''ש נתן למישולובין הקטן כסף
לצדקה והארליג הרים אותו ואד''ש
אמר יישר כוח לילד.

אחרי תפילת מעריב אד''ש סימן
בידו לזושא והתחילו לשיר ועודד
בידו לעבר כמה ילדים.

שב''ק י''ט תשרי
שחוהמ''ס
לא היתה התוועדות.
מנחה התפללו למטה ואד''ש קיבל
עליה .אחרי התפילה סימן לזושא

מנחה ומעריב התפללו למטה .זושא
התחיל לשיר ואד''ש עודד בידו.
 1:00בלילה ירד לאמירת תהילים
ושמרלינג היה חזן.
כשאד''ש נסע היה בשקיתו ערבות
עבור הרבנית.
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יום ב' כ"א תשרי
הוש''ר
 9:00הגיע מביתו.
 10:00ירד לתפילה עם הסידור
וערבות בידו .פירק את הקשר
בערבות ועשה לבד קשר.
לפני הלל ירד מהבמה וסימן בידו
לכץ שהיה חזן שיסיר את הטבעות
מהלולב והתפלל למטה.
הוציאו את כל הס"ת ואד''ש הביט
בהם.
הלך הקפה א' וחזר למקומו ושוב
הקיף  -כך ז' פעמים.
בהושיעה את עמך שרו ז''פ.
בסיום ההושענות לקח את הערבות
וחבט  5פעמים.
מיד לאחר התפלה יצא להלוויה של
קווינט והלך כבכל פעם .בחזרתו
נטל ג' פעמים על כל יד.
לאחמ''כ נכנס לסוכה והתחיל
לחלק לעקח לאנשים שלא קבלו
בעריוכ''פ ולנשים ובנות.
כמו''כ היה תור לנשים  -הגב'
מריישא עמדה עם הד' מינים ונשים
ובנות ברכו עליהם.
כשיצא מהסוכה שאל איפה
הפרטיזן ומיד ניגש זושא ואד''ש
עודד בידו לעברו והוא התחיל לשיר.
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בשעות הצהרים הבחורים כבר

התחילו לתפוס מקומות להקפות
ובנו פרמידות.
 3:30נכנס למנחה ושרו .כשנכנס
סימן עם הידיים על הרצפה מפני
כבוד ארון קודש והפסיקו לרקוד
ולשיר.
כשסיימו מנחה התחילו לשיר
ואד''ש היה מאוד רציני ולא עודד
בידו.
 5:00נסע לביתו .כשיצא הביט
בסוכה וכשראה שאנשים מחכים
בתור לקבל לעקאח הוציא מיד את
המפתחות אך לא התאימו ונפל
המפתח ,בנימין הרימו ואד''ש פתח
את הדלת ונתן להם .כשהלכו שאל
את בנימין אם כולם קיבלו ופתאום
הגיע אחד מרחוק ונתן גם לו.
 6:00התחילו ללכת לבתי כנסיות
לשמח אנשים.
שמעתי שלפני מעריב התחילו
לשיר ואד''ש עודד בידיו בחזקה
ורקד על מקומו ומחא כפיים וכן
אחרי התפלה התחיל לשיר.
 9:00ירד להקפות .עלה על הבמה
והסתובב לעבר הקהל והתחיל
לשיר ורקד על מקומו ומחא כפיים
בחזקה.
לאחמ"כ אמרו ''אתה הראת''- .
פסוק ראשון ואחרון אמר אד''ש.
לאחר שסיימו בפעם הראשונה
אד''ש הסתובב לקהל והתחיל

בית חיינו תשל"ה
לשיר ניגון הקפות של אביו רלוי"צ.
לאח''ז שוב אמר הפסוק ''אתה
הראת'' וכן פסוק אחרון '' -כי
מציון'' ושוב הסתובב והתחיל לשיר
 ''הושיעה את עמך'' .אד''ש מחאכפיים מאד מאד בחזקה ורקד על
מקומו והתנענע לכל הצדדים ולא
ניתן לתאר את השמחה העצומה.
שוב ''אתה הראת'' ו''כי ומציון''
והסתובב והתחיל לשיר ''ופרצת''.
הסתכל על הזקנים ועודד את
השירה באיטיות ואח"כ עודד בידיו
בחוזקה.
בתחילת ההקפות בנימין אלטהויז
מסר לאד''ש את הס"ת ואמר לו
משהו ואד''ש חייך אליו.
לאחמ"כ אד''ש התקדם למרכז
והסתכל על הרש"ג שהלך מאחוריו.
כולם נישקו את הס"ת והזקנים
איחלו לאד''ש שיזכה לשנה הבאה
וענה ''גם אתם'' וחייך לכולם.
שמעתי שאד''ש אמר לשוחט
בעת שנישק את הס"ת שאם
הוא בעצבות מאביו הוא עובר על
''ושמחת בחגך'' מן התורה וכן פוגע
בכבוד המת והוסיף שהוא מפריע
לשמחה של אד''ש.
כשהגיע למעגל באמצע משך את
שרוולו עד הסוף והניח את ידו על
כתפו של הרש"ג וכן הרש"ג הניח
את ידו על כתפו של אד''ש ורקדו
הרבה וכולם שרו ניגון הקפות.

אד''ש הניד את ראשו בחזקה לכל
הכיוונים עד שהרש"ג נעצר ולא
היה יכול להמשיך ,אד''ש נעמד ע"י
הרש"ג ונגשו להחזיק את הרש"ג
שלא יפול.
לאח''ז חזר למקומו ושוב נישקו
את הס"ת ובהליכתו אמר משהו
לכתב יעקובסון וכן ליעקב העכט.
מסר את הס"ת לאלטהויז ונעמד
במקומו.
נתנו הקפה לזקנים והתחילו לשיר.
אד''ש הסתובב ומחא כפיים
בחזקה והתנענע לכל הכיוונים
וכולם מתחו עצמם על מקומותיהם
כדי שיראו את אד''ש בבירור.
לאחר כמה דקות הסתובב בחזרה
למקומו ונגמרה ההקפה.
ההקפה הבאה היתה לשלוחים
ולאורחים שבאו מא"י .כשהתחילו
לשיר אד''ש רקד כ"כ חזק עד
שהגארטל כמעט נפל .מחא כפיים
והסתכל על כולם .מחא לאט כמו
הזקנים ומיד התנענע על מקומו
ומחא כפיים בחזקה עד שהסתובב
למקומו ונגמרה ההקפה.
בהקפה לטנקיסטים אמר אד"ש
למאיר פרידמן ''אתה ג"כ טנקיסט''
והוא לקח הקפה .ושוב הסתובב
ומחה כפיים וכך עד הקפה שביעית.
הקפה שביעית שוב אד''ש רקד עם
הרש"ג בחזקה.
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אד''ש סימן לראובן דונין שעמד
בין הזקנים משהו עם היד וראובן
לא הבין וכשנישק את הס"ת שאל
אותו אד"ש מה הוא עושה שם הלא
זה מושב זקנים.
בסיום ההקפות אמרו ''עלינו''
ולאחמ"כ אד"ש צעק ''גוט יום
טוב'' ג"פ והתחיל לשיר ''ושמחת''
ועודד בידו.

יום ג' כ''ב תשרי
שמע''צ

היה קהל קטן יחסית בהתוועדות
היות וכולם הלכו לשמח יהודים
בבתי כנסיות .לאט לאט התמלא
הזאל ואד''ש הורה לכמה אנשים
שיגידו לחיים.
בסיום שיחה הא' התחילו לשיר
ואד''ש עודד בראשו ומחא כפיים
בישיבה.
באמצע ההתוועדות ניגש הרש"ג
ודיבר עם אד''ש כמה דקות.

תפילת שחרית התנהלה כרגיל .אין
הקפות.
אחרי מנחה הורה אד"ש שהגבאים
יכריזו מתי תתקיים תפילת מנחה
וההתוועדות ומאיר הארליג הכריז

5:45

שמנחה תהיה בשעה
וההתוועדות בשעה  .8:45אד"ש
אמר שהתכוון בעיקר למעריב
ומאיר הכריז שמעריב יהיה בשעה
.7:00
כולם הלכו לבתי כנסיות.
אד''ש נכנס למעריב למעלה
ובסיומה התחיל לשיר וכשיצא
מחא כפיים.
 8:45ירד להתוועדות ועשה קידוש.
אד''ש הצדיע לשוטרים.
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למישהו בשתי אצבעות  -שיגיד
פעמיים.

אח"כ אמר שיגידו לחיים והורה
לכמה אנשים שיגידו .הראה

הקבוצה
נכנסה
באמצע
מהקונסוליה ואד''ש חייך לכ''א
מהם ואמרו לחיים.
בסיום ההתוועדות אמר אד"ש
לטלישווסקי משהו בשקט והכריז
שאד"ש הורה שכולם ייצאו היות
וצריכים לארגן ושיהיה בסדר
מסודר .אד''ש חייך ואמר לו שאם
הוא אומר בשמו הרי הוא לא אמר
שיצאו מפה .טלישווסקי לא ידע
א''כ מה להכריז ואד''ש חייך אליו.
אח"כ שאל אותו אד"ש אם אמר
לחיים ומיד לקח ואמר לו שיגיד
על כוס גדולה ואמר .לאחמ"כ אמר
לו אד"ש שיעביר את ידו על מצחו
והראה לו כו''כ פעמים ,ואמר לו
שיהיה העניין של ''ויהיו נא אמרינו
לרצון לפני אדון כל''.

בית חיינו תשל"ה
בשיחה אחרונה אמר שיגידו לחיים
והורה לכל אלה שהיו בבתי כנסיות
לשיר.

זמן בנוגע ליהודה ושומרון.
בפעם הב' אמר רק הפסוק הראשון
והאחרון.

כשאד''ש היה כבר ע"י הדלת נפלה
לידו קבוצת בחורים ונעצר לדקה.

אח"כ אד''ש קנה לאנשי הקונסוליה
פסוקים  -פסוק הא' לריבלין ,הב'
לחיים לנדא ופסוק לכל הקונסוליה
ביחד ,כ''א ניגש והושיט את ידו
ואד''ש לחץ את ידם.

אד''ש ירד להקפות והקבוצה
מהקונסוליה עמדה על הבמה.

אח"כ אמר אד"ש שיתנו לילד
שהגיע עימם פסוק ואמר פסוק
ואד''ש הושיט לו את היד ולחץ
אותה.

 11:45הסתיימה ההתוועדות ומיד
נהיה בלגן שלם כשכולם מסדרים
את הפרמידות.

אד''ש הגיע למקומו והסתובב
לעבר הקהל והתחיל לשיר ניגון
הקפות של אביו רלוי"צ ומחא
כפיים בחזקה.
בפעם הראשונה נתנו לאד''ש את
הפסוק הראשון ''אתה הראת''
ואת הפסוק הבא מכרו והקונה נתן
ג''כ לאד''ש וכן בכל הפסוקים עד
שאד''ש אמר את כל הפסוקים.
כשסיימו בפעם הראשונה אמר
אד''ש ג"פ את הפסוק ''והיה זרעך...
ופרצת ימה וקדמה ''...והסתובב
והתחיל לשיר ניגון ''ופרצת'' ועודד
בידיו בחזקה ובשמחה עצומה.
לפני שהתחילו ''אתה הראת''
בפעם השניה דיבר אד"ש עם
שלושה אנשים מהקונסוליה ועם
יעקובסון והם הקשיבו לו כל הזמן
וכן דיבר עם לייבל .אד"ש דיבר עם
חיים לנדא מגח"ל כמה פעמים
ולאחמ"כ קרא לו בנפרד ושניהם
נשענו על הסטנדר ודיברו הרבה

כשסיימו הסתובב והתחיל לשיר
ניגון הקפות של אביו רלוי"צ .
בפעם הג' ג''כ אמר אד''ש פסוק
ראשון ואחרון.
 3:00בערך הסתיימו המכירות
(כל כספי המכירות נועדו לישיבה)
והתחילו ההקפות.
בהקפה הא' שרו את ניגון ההקפות.
אד"ש רקד עם הרש"ג די הרבה
זמן ועודד בידו .בסוף היו צריכים
להחזיק את הרש"ג שלא יפול.
נישקו את הס"ת כמו אתמול.
את ההקפה הב' נתנו לקונסוליה
ואד''ש הביט על כולם .א' הלך עם
הילד ואד''ש נופף לו לשלום .הם
התחילו לשיר ''עוצו עצה ותופר'',
ואד''ש שוב הסתכל על כולם ומחא
כפיים .כששבו מההקפה הם לחצו
את ידו של אד''ש ולנדא דיבר עם
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אד''ש כמה דקות ועוד אחד מהם
דיבר הרבה עם אד''ש.
בשאר ההקפות אד''ש מחא כפיים
בחזקה הסתכל על הזקנים ועודד
בידו.
בהקפה של הרוסים אד''ש הורה
והצביע על כולם שילכו.
בהקפה של מונטריאול אד''ש
התנענע בחזקה ומחא כפיים מאד
מאד חזק לעבר אלו שעמדו ליד
הבימה של אד''ש על הרצפה.
פרשן התעלף וההקפה התעכבה.
אד''ש הסתכל עליו עד שהוציאו
אותו ואמר לכץ שיכול להמשיך
ולאחמ"כ שוב עודד בידו.
כשהגיעה ההקפה השביעית אד''ש
הסתובב לא' שאד''ש קנה עבורו
פסוק וכן הודיע שייתנו לו הקפה
וחיכה עד שהגיע לבימה ורק אז
התחילה ההקפה .אד''ש שוב רקד
ביחד עם הרש"ג למשך די הרבה
זמן ולאחמ"כ החזיקו את הרש"ג
תוך כדי שאד''ש מסתכל ומוודא
כל הזמן שהרש"ג נמצא.
אחרי התפילה אמר אד"ש ג"פ ''גוט
יום טוב'' והתחיל לנגן ''ושמחת''.
 4:30הלך לביתו .בדרכו התעכב
ע"י הבית של קוריק ששם היה
פרשן .הרופא רצה לקחתו לביה''ר
ואד''ש אמר שלא יקחו אותו
והסביר לרופא שהטלטול לא טוב
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ללב .אשתו שאלה את אד"ש האם
להשאירו וענה שכתוב בשו"ע
שאפשר רק לחלוק על הרופאים אך
אם מתעקשים צריך לשמוע להם.
לבסוף לקחו אותו לביה"ר ואד''ש
הלך לביתו.

יום ד' כ"ג תשרי
שמח''ת
לפני התפילה עמדו פרשן ורופאו
ע"י דלת חדרו של אד''ש וביקשו
ברכה ואמר אד"ש לרופא שיהיה
רופא יותר טוב וחסיד יותר טוב.
 10:15ירד לשחרית והתחיל לנגן
ניגון הקפות ומחא כפיים בחזקה
למשך כמה דקות.
ב''האדרת והאמונה'' לא שרו.
בברכת כהנים בשחרית הקהל
היה מאוד מצומצם בשונה מהיום
ראשון.
במוסף אד''ש רצה לרדת
מהמדרגות הרגילות אך ירד
מהמדרגות האחרות שהכינו לו.
התחילו למכור ''אתה הראת''
הראשון(עבור ה'מרכז') ואת כולו
אמר אד''ש והוסיף ג''כ ג''פ ''והיה
זרעך'' והתחיל לנגן ''ופרצת'' ועודד
בידיו.
מכרו את 'אתה הראת' השני ואד''ש
אמר פסוק ראשון ואחרון והתחיל

בית חיינו תשל"ה
לנגן ''הושיעה את עמך''.
כן בפעם הג' והתחיל לנגן הניגון של
אביו רלוי"צ.
אחרי שמכרו את ההקפות הורה
אד"ש לכץ שיכריז שכל אלה שקנו
עבור המרכז שיפרעו היות ואמירה
להדיוט כמסירה לגבוה.
נתנו לאד''ש את ההקפות .אד''ש
הלך עם הסידור נתן את הסידור לר'
לייב ביסטריצקי והקיף עם הרש"ג
כמה פעמים את הבימה ורקד עם
הרש"ג בניגון ההקפות חזק יותר
מכל הפעמים הקודמות.
בעת הוצאת הס"ת שרו ''אנא
עבדא'' ואד''ש עודד בידיו.
כל הכהנים קבלו עליה ואד''ש הורה
לכמה כהנים שיגשו היות וכולם
אומרים ביחד .וכן בעליות של ה'לוי'
ו'ישראל' אד''ש הצביע על כמה
אנשים שיגשו לקבל עליה.
אד''ש עלה 'חתן בראשית'(קוראים
את השם של הרבי הקודם והשם
של אד''ש) .אד''ש נשק בס"ת עד
הקריאה של מפטיר.
כשחזר למקומו הדרך היתה חסומה
ע''י שולחן ,הרבי התיישב בקצה
השולחן והניף את רגליו מעליו,
הורידן מעברו השני של השולחן
והמשיך ללכת.
אחרי התפלה עודד בידו יום טוב''
ג' פעמים והתחיל לנגן ''ושמחת''.

 5:30מנחה .התפללו למעלה.
כשנכנס עודד בידיו וכשיצא לא
עשה שום תנועה.
 6:15ירד להתוועדות ונטל ידיים
לסעודה ,טבל במלח ג' פעמים
והורה לכמה אנשים להגיד לחיים.
אמר לטלישווסקי שיכריז שיטלו
ידיים להתוועדות.
אד''ש עודד בידיו לעבר זושא
שישיר יותר חזק.
דיבר על שמח"ת ועל השלוחים
ואמר שאלו שהלכו לבתי כנסיות
שיגידו שוב לחיים וכן הטנקיסיטים
שיגידו לחיים.
אמר מאמר ד''ה ''להבין עניין
שמח"ת''.
עשה 'סיום' בהמשך לו' תשרי.
אח"כ ניגש שמחה עלברג לדבר עם
אד''ש ושמרלינג סחב את עלברג
שלא 'יפריע' לאד''ש ,אד''ש הבחין
בשמרלינג והסתובב וחייך אליו.
אמר לשמרלינג שיגיד לחיים.
בסוף ההתוועדות נתן את החלות
למנטליק ולאחמ"כ לקח  2בקבוקי
משקה והכניס לתוכם קצת יין
וערבב ובירך ברהמ"ז .שפך את היין
לבקבוק ומזג שוב למשקה.
התפללו מעריב ואד''ש אמר קדיש
אחרי ''עלינו'' ואחרי המשניות.
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התחיל לחלק את היין המעורב עם
המשקה.
לאנ"ש הפעילים נתן בקבוק משקה.
היו כאלה שבקשו ושאל ''למוסד?''
ונתן להם.
ר' מענדל פוטרפס קיבל  3בקבוקי
משקה .הגרוזינים ראו את המשקה
ובקשו בקבוק ואד''ש נתן להם.
א' בוכרי חזר אחרי שקיבל יין
וביקש בקבוק משקה ,אד''ש חייך
אליו ונתן לו.
כמו''כ ניגש בחור זר וביקש משקה
ושאל אותו אד"ש בשביל מה הוא
צריך וענה שהוא סתם רוצה ,אד''ש
נתן והסביר לו שיחלק לחברים.
נתן משקה לגרשון עניך והורה לו
שיחלק למבקרים בחנותו .עבר
ילד סיני ואד''ש שאל את המדריך
אם הוא מבולטימור וענה המדריך
שהוא מפילדלפיה ואד''ש הסתכל
עליו בחזקה.
עודד בידיו כמה פעמים בעת
החלוקה וערבב כל הזמן את היין
עם המשקה.
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גרשון בער ניגש ואמר לאד"ש
שהיה דיון בענין יהודה ושומרון
ושאל אותו אד"ש ''היום?'' וענה
שכן .אד''ש דיבר אתו בנוגע לזה
ואמר שמבחינה גשמית אין כבר
מה לדון בנושא הזה היות שסגור
וחתום ולכן מה שאפשר לעשות זה
שהתלמידים יסעו לישיבות וילמדו

הרבה תורה וע"י זה יוכלו להתגבר.
ואמר גם אד"ש ''דיברתי עם חיים
לנדא בנושא אבל היות וזו פעם
הראשונה לא רציתי ללחוץ עליו
מדי חזק'' .ועוד אמר שאריק שרון
היחידי שתקיף בנושא זה .גרשון
בער דיבר די הרבה זמן.
כן נתן להעניך רפרפורט ושאל אותו
אד"ש ''למה לא רואים אותך פה?
למה אתה מסתתר? אתה חושב
שכאן רוסיה?''.
בירך ברכה אחרונה וברגע האחרון
ניגשו עוד כמה ומזג להם.
 1:45הסתיימה ההתוועדות.
לקח אתו את היין ובקבוק משקה
והתחיל לנגן ''כי בשמחה תצאו''.
נכנס לחדרו .היה בחור שלא קבל
וחדוקוב שכבר לבש את מעילו
הפשיטו מיד ודפק על דלת חדרו
של אד''ש ואד''ש נתן לו.
 3:45נסע לביתו .כשיצא שרו
ועודד בידו בחזקה.

יום ה' כ"ד תשרי
אסרו חג
 12:00הגיע מביתו.
נכנס לקרה''ת ואמר קדיש.
 3:15מנחה .אמר קדיש לפני
''אשרי'' וכן את שאר הקדישים.

בית חיינו תשל"ה
 5:00נסע לביתו.

 6:10מנחה.

 6:00חזר מביתו .בנסיעתו נעמד
שחור א' בכביש וחסם את הרכב,
בנימין נאלץ לעלות על המדרכה עד
שבאו בחורים ודחפו את השחור.
אד''ש התעכב בגלל זה כ 10 -
דקות.

אחרי מעריב התחיל לנגן ''ופרצת''
בניגון של ''ושמחת'' ועודד בידו.

ליל יחידות .נכנסו רוב האנשים
שבאו לתשרי.
א' אמר לאד''ש שהוא אבא שלו
והגיב אד"ש ''בגשמיות וברוחניות''.
אד''ש אמר לראובן דונין שבמקרה
וא' יכול לפעול במקומו אין צורך
לחפש לנסוע ולפעול במקום
אחר היות ואפשר לעשות את זה
במקומו.
שמעתי שראובן אמר לאד"ש
שרוצה להביא את הילדים שלו
לכאן שאד''ש יראה אותם והם יראו
אותו ,ענה לו אד"ש שזה לא הכרחי
היות וכעת שולח את הזקנים לשם
ואח"כ יבוא ביחד עם הצעירים עם
משיח.
 6:15בבוקר הסתיימו היחידויות.
 6:30נסע לביתו .כשיצא התחיל
זושא לשיר ואד''ש עודד בידו וחייך.

יום ו' ערש"ק כ''ה תשרי
 1:15הגיע מביתו.

שב''ק כ''ו תשרי
פר' בראשית
 8:30נכנס לתהילים.
 10:35נכנס לשחרית .טלישווסקי
עמד חזן ואד''ש עודד בידו כששר
בעת התפלה.
ב''תקנת שבת'' עודד אד''ש בידו
היות והוא שר אותו בניגון ''אתה
בחרתנו''.
אחרי תפלת שחרית שוב אד''ש
התחיל לשיר ''ופרצת'' בניגון
''ושמחת''.
 1:30ירד להתוועדות.
דיבר אודות שבת בראשית.
אמר שאין אחראים להנחות
שכותבים בלי מקור ואם לא
מעיינים יתכן שבשר ודם טועה
ויכתוב ההיפך ,וכן לפעמים יש
טעמים מיוחדים וישנם 'שפיץ
חב"ד' שכותבים בדיוק כמו
ששמעו.
מזג משקה לקזרנובסקי.
אח"כ קרא לגרשון עניך והפסיקו
לשיר ,אד''ש סימן בידו שימשיכו
לשיר ועודד בראשו ,גרשון עניך
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קיבל משקה עבור מאה שערים
חב"ד .זימרוני ציק קיבל משקה.
דוד כהן קיבל עבור מוסדות .משה
פלר שליח .לויטין שליח בוושינגטון,
אד''ש קרא לאביו ונתן לו ג''כ
משקה .נתן גם לבר מצוה בקבוק
משקה.
חייך ואמר שהיות ועייפים והיו
התוועדויות בתשרי ושבת בראשית
לכן כדי להמשיך בנוגע להדלקת
נרות תהיה התוועדות לנשים בשעה
 8:45כאן בבית הכנסת וכדי לא
להפריע את המלווה מלכה שיערך
בשעה  10:00לכן ההתוועדות
תהיה ב  8:30 -או ב .8:45 -
אח"כ אמר שהיות וזו שבת
בראשית ונהוג לאחרונה שנכנסים
ליחידות ביום ההולדת הרי שמכאן
ואילך זה יתבטל וכ"א שיש לו
שאלות יכול לגשת למשפיע ולא
צריכים לדבר פנים מול פנים ,וכאן
שהרי כן מדברים פנים בפנים לכן
שימשכו לכ''א כל הברכות ושתהיה
שנה מבורכת הן לאלו שהיה להם
יום הולדת והן לאלו שיש להם יום
הולדת והן לאלו שיהיה להם יום
הולדת.
אמר לצרפתים בצרפתית שישירו
ועודד בידו.
כמו''כ עודד כמה פעמים בידו
ובראשו.
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נתן מזונות לאיצ'ה חורגין והביאו לו
מפית שישים אותם בזה.
אח"כ אמר היות ומוכרים את
המצוות לכן כעת ימכרו .פינסון
לבש שטריימל והתחיל למכור,
אד''ש אמר לו לומר לחיים על כוס
שלימה והקשיב .שמרל גורארי'
אמר שיקנה פתיחת הארון של ר"ה
ויוהכ"פ בתנאי שיבוא לכאן לר"ה
ויוהכ"פ וחייך אד"ש ואמר ''ג"כ
לסוכות'' .אח"כ אמר שוב לפינסון
להגיד לחיים על כוס שלימה .אח''כ
ניגש פינסון וביקש מזונות עבור
אלו שקנו את המצוות ואד''ש נתן
לו.
בירך ברכה אחרונה.
התפללו מנחה .אחרי מנחה התחיל
לשיר ''ופרצת'' במנגינת ''ושמחת''.
מעריב התפללו למעלה.
אחרי מעריב נסע לביתו וכשיצא
אמר לילד מישולובין ''גוט וואך''.
 8:45נכנס להתוועדות של הנשים.
כולן נעמדו וסימן בידו שישבו.
אמר שיהיו בריאים וכו'.
הורה שיקחו את המזונות עבור
מלוה מלכה ושיהיה בשמחה.
אד''ש יצא ווידא כל הזמן שחדוקוב
הולך מאחוריו.
אחרי השיחה הרבי נסע הביתה.
שרו ועודד בידו.

בית חיינו תשל"ה
יום א' כ''ז תשרי
 12:45הגיע מביתו .אחד ניגש
לאד''ש וסיפר שהוא נוסע ואד''ש
בירכו.

3:30

מנחה .אד''ש ירד עם כובע

חדש.
כשסיימו מנחה אד''ש התחיל לשיר
''ופרצת'' במנגינת ''ושמחת'' וסימן
לזושא להגברת השירה.
בג''ע התחתון עמדו קבוצת אורחים
ואמר להם "שתהי' נסיעה טובה
והצלחה ובשורות טובות בגו''ר
גם יחד".
יצא לצרפתים שחוזרים לצרפת.
עמד בדלת ומחא כפים ,מלמל
בפיו והביט עליהם ברצינות עד
שהתרחקו.
 5:45נסע לביתו .הישראלים נסעו
באותה שעה ומחא כפיים .נכנס
למכונית ועודד בידו בתוך המכונית.
 6:40חזר מביתו ואמר לדונין
"שתהי' נסיעה טובה והצלחה
בגו''ר".
ליל יחידות.
נכנס גרשון עניך כהן והיה כ10 -
דקות .כשנכנס קרא אד''ש בשמו
''גרשון עניך'' .דיבר איתו בנוגע
לתפילין שהביא לאד"ש ואמר לו
אד"ש ע''ז שיש אומרים שהשי''ן

ב'של ראש' צריכה להיות עד סוף
הבית ויש אומרים שהבית יהיה
יותר גבוה ואומרים זאת בשמי,
ואמר לו אד"ש שהוא לא אמר
זאת ומזה ילמד לכל פעם שישמע
משהו בשם אד''ש שלא יאמין.
הוא סיפר לאד"ש שעושה שידור
חינם בירושלים ושאל אד"ש אם
באים אנשים וענה שמגיעים חסידי
'תולדות אהרון' ,ושאל אד"ש אם
אין כאלה שמפריעים ומונעים
אותם מללכת וענה שמסתמא יש
כמה שלא מרוצים מזה אבל לא
אכפת להם ועשה אד"ש עם היד
ואמר ''דאס איז דאך ומלאה
הארץ דעה את ה'''.
משפחת רייטשיק נכנסה ליחידות.
אד"ש נתן לבנות  $3ואמר להם
שזה מתחיל מדמי חנוכה והדלקת
נרות ושיתנו דולר לאחת שתדליק
נרות ,לילדות הקטנות הרבי נתן $2
ולבנים הקטנים נתן .$1
א.ט .נכנס ליחידות והתאונן לאד"ש
שלא מקבלים אותו לישיבה ואמר
לו אד"ש שאם בחור יושב ולומד
וההנהלה מעונינת בו למה שלא
ישאר.
 5:45הסתיימו היחידויות .ע"י
הדלת עמדו כמה בנות מאיטליה
והסתובב אד"ש ושאל את גרשון
מנדל ונאגל למה הם לא אחראים
שהן תלכנה לישון.
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יום ב' כ"ח תשרי
 1:15הגיע מביתו.
נכנס לקרה"ת בג"ע התחתון.
 3:15מנחה .התפללו למטה .לפני
מנחה נתן את סידורו לחתן .כשיצא
הסתובב והסתכל על הזאל למעלה
והביט על הסידורים ועל מקומו
ושם צדקה ושוב הסתובב ונתן מבט
חזק על הזאל וירד למטה.
אחרי מנחה התחיל אד"ש לשיר
''ופרצת'' ו''כי אלוקים'' .ביציאתו
ניגש א' שמביא תמיד את הביכורים
ואד''ש דיבר איתו ע"י ארון הקודש
כמה דקות ולאחמ"כ עודד בידו
בחזקה.
אחרי מנחה עמדו הבוכרים בג"ע
התחתון ואד''ש אמר להם משהו.
אד''ש שאל איפה מעטוף היות
ואמר לאד"ש ביחידות שהוא גר
בברקת ושאל אד"ש למה לא לקח
משקה לשם וענה שלא היתה לו
החוצפה לבקש ואמר לו אד"ש
שאמנם לו לא היתה החוצפה
לבקש אך מדוע הם צריכים לסבול
ולכן אמר לו שקודם נסיעתו יבוא
ע"י הדלת ויקבל .הוא הגיע והרבי
נתן לו משקה.
לגורודצקי מנחל'ה הרבי נתן
מעטפות.

4:00
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יצא ללוות את הישראלים.

התחילו לשיר ופרצת ואד''ש
הסתכל על כולם ומחא כפיים עד
שהפסיק .כשהאוטובוס התחיל
לנסוע אד''ש חזר למחוא כפיים
בחזקה.
ניסן מנדל נכנס לאד"ש.
 6:00נסע לביתו.
 6:55חזר מביתו.
 7:00מעריב .כשיצא מחדרו
השאיר את הדלת פתוחה ומיד
נכנס למעריב.
 11:35נסע לביתו.

יום ג'  כ"ט תשרי
 3:30נסע לאוהל.
 6:55חזר מהאוהל.
 7:00מנחה.
 7:45מעריב.
 8:00נסע לביתו בפתאומיות.
בלילה התוועדו ב  770 -השלוחים
הנוסעים לצרפת למונטריאול
ולא"י.

בית חיינו תשל"ה
יום ד' ל' תשרי א
דר"ח חשון
 10:10הגיע מביתו.
נכנס לקרה"ת ולאחריה אמר
תהילים בספר שלי.
כשיצא עמדה קבוצה שנוסעת
לא"י ומתוכם בורגן ,ברובסקי,
הלפרין ,ושרף .אד''ש עבר ואמר
להם שתהיה נסיעה טובה ושנשמע
בשורות טובות.
כשיצא ממנחה עמדה ע"י ג"ע
התחתון קבוצה שנוסעת לצרפת
ואמר להם "שתהיה נסיעה טובה
והצלחה ושנשמע בשורות טובות".
 4:30יצא ללוות את השלוחים  -כ-
 20בחורים .אד''ש יצא לבוש במעיל
וידיו בכיסים והסתכל במבט חזק.
כשהאוטובוס התחיל לנסוע החל
למחוא כפיים בחזקה.
 7:00נכנס למעריב.
כשיצא עמדו השלוחים למונטריאול
 כ 30 -בחורים .אד''ש אמר להם"שתהיה נסיעה טובה ושנשמע
בשורות טובות ושתהיה הצלחה
בתורה ומצוות" .לאחמ''כ הם
התחילו לשיר.
 8:00הם שרו בחוץ כרבע שעה
במחשבה שאד''ש יצא אליהם ,עד
שבנימין יצא ואמר שככל הנראה
אד''ש לא יצא (כנראה בגלל
שנוסעים למקום קרוב) ומיד נסעו.
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חשון תשל"ה

יום ה' א' חשון
ר"ח
נכנס לקרה"ת עם הכובע החדש.
אתמול פירקו את הבמה שאד''ש
עמד עליה כל חודש תשרי.
לא הייתי במנחה.
 7:00נכנס למעריב.
 12:35נסע לביתו.

כשהלך לביתו עמדו בחוץ שלושה
בחורים  -א' שנוסע לא"י ו2 -
שנוסעים לפריז .אד''ש אמר להם
שתהיה נסיעה טובה ולאחר כמה
פסיעות הסתובב והניד בראש.
על בקשת השלוחים ליחידות
כללית ענה אד"ש לחודקוב שכבר
שמעו וקיבלו מספיק בהתוועדויות.

יום ו' ערש"ק ב' חשון

יום א' ד' חשון

מנחה התפללו למעלה.
אחרי מנחה יש סדר חסידות עד
.8:00

אחרי מנחה עמדו כמה בחורים
שנוסעים לא"י ואמר להם אד"ש
שתהיה נסיעה טובה ושנשמע
בשורות טובות.

אד"ש ירד בזמן הרגיל לקבלת
שבת.

יום ב' ה' חשון

שב''ק ג' חשון
פר' נח
אחרי קרה"ת הבחין בדף של חומש
על הרצפה ,אד''ש התכופף הרים
אותו והניחו על השולחן.
לא היתה התוועדות.
בדרכו למנחה עמדו ילדים מול
המקווה וכששרו אד''ש עודד בידו.
בחזרת הש"ץ של מנחה לא ישב
אד"ש כבכל פעם.
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התפלל מהר וחיכו לאד''ש להבדלה.
אד"ש לא הסתובב לכיוון המבדיל.

מעריב התפללו למעלה .החזן

נכנס לקרה"ת.
 3:15מנחה.
אחרי מנחה עמדה קבוצה שנוסעת
לא"י ואמר להם אד"ש "שתהיה
נסיעה טובה ושנשמע בשורות
טובות".
ניסן מנדל ישב אצל אד''ש.
מעריב אד''ש התפלל בג"ע התחתון
היות וזה 'בה"ב'.
 7:00בערך נסע לביתו .כשיצא
עמד א' בחוץ ואמר לו אד"ש
שתהיה נסיעה טובה.

בית חיינו תשל"ה
יום ג' ו' מר חשון
 10:00הגיע מביתו.
אחרי מנחה עמדו בחורים שנוסעים
לא"י ואמר להם אד"ש "שתהיה
נסיעה טובה והצלחה בלימודים,
שילכו מחיל אל חיל ושנשמע
בשורות טובות".
 5:00נסע לביתו .כשיצא עמדה
קבוצה שבדיוק היתה צריכה לנסוע
לא"י והתחילה לשיר ואד''ש עודד
בידו ליד המכונית.
אחרי מעריב עמדו בחוץ זושא
והשלוחים לא"י .אד"ש פנה לזושא
ואמר שהיות והוא הפרטיזן היחידי
לכן תתמלא השליחות על ידו :היות
וכפי ששמע עושים בא"י את כל
ה 5 -מבצעים רק 'לצאת ידי חובה'
ממילא שיעשו מבצעים לפני שבת
בשטורעם וגם את מבצע הדלקת
נרות  -הגם שזה לא שייך כ"כ
לבחורים  -אבל בכ"ז שיתעסקו
בזה השלוחים  -שישפיעו על
הסבתא על האחות או על הדודה.
והמשיך שהיות והם נוסעים בשבוע
של ''לך לך מארצך וממולדתך''
שזה א"י שיהיה ''והיה ברכה'' .ושוב
פנה לזושא ואמר שזה לא שייך
אליו .לאחמ"כ נכנס לחדרו ושוב
יצא לג''ע התחתון ונתן דולר לכ"א
מהשלוחים .היה ביניהם סתם א'
שנסע ואד''ש הסתכל עליו .אח"כ
אמר לזושא שהוא ג"כ צריך לקבל

דולר ונתן לו דולר וגם חבילת
דולרים שיחלק לאלה שנסעו כבר
ושצריכים להגיע דקות ספורות
לפניהם לארץ .והוסיף שהיות והוא
פרטיזן ולא יכולות להיות מחלוקות
לכן יתנו לו לחלק.
אח"כ ניגש ישראל לייבוב ואד"ש
נתן לו דולר והוא אמר לאד''ש
משהו .לאחמ''כ אד"ש קרא לו
שוב ונתן לו דולר עבור שפרה
גולמובוביץ .ואמר אד"ש שכפי
שדברו בנוגע להדלקת נרות  -עוד
לפני שב"ק שתהיה הצלחה רבה.
אח"כ באו ג' בחורים שלא היו
בשעת מעשה ,לייבל נכנס עבורם
ואד"ש יצא לג"ע התחתון ונתן להם
דולר.
אח"כ אד''ש יצא ללוות את
השלוחים וכשעלו לאוטובוסים
מחא כפיים.
 11:00נסע לביתו.

יום ד' ז' חשון    
 10:30הגיע מביתו.
לפני מנחה נתן מטבע לילד שיתן
צדקה .לייבל הרים את הילד לקופה
ואד"ש אמר לילד יישר כוח.
אחרי מנחה אמר לנוסעים שתהיה
נסיעה טובה.
 11:30נסע לביתו.

37
3737

יום ה' ח' חשון   
אד''ש לא נכנס לקרה"ת לזאל
בגלל 'בה''ב'.

הלילה מזיזים את השעון.

 1:30הגיע מביתו ועשו קרה"ת
בג"ע התחתון.

יום א' י"א חשון

אד''ש לא יצא למנחה.

 11:30הגיע מביתו.

ניסן מנדל ישב אצל אד''ש.
מעריב
התחתון.

אד"ש

התפלל

בג"ע

 6:40נסע לביתו .כשיצא נתן
צדקה ומסר משהו לבנימין והיה
מאוד רציני.

יום ו' ערש"ק ט' חשון
 12:30הגיע מביתו.
 5:25נכנס למנחה – מאד מוקדם.
לקבלת שבת ירד בזמן האפשרי
והיות שה'סדר' עדיין המשיך לא
היו הרבה בחורים.

שב''ק י' חשון פר' לך לך
 9:50הגיע מביתו.
קרא הפטרה.
לא היתה התוועדות.
 5:30מנחה.
 6:50מעריב.
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לאחרי מעריב עשו קידוש לבנה
ולאח"ז יצא ונסע לביתו.

 2:45נכנס בנימין גורודצקי ויצא
בשעה .3:15
אחרי מנחה אמר אד"ש לנוסעים
נסיעה טובה ושנשמע בשו"ט.
 3:50נסע לביתו .מפני השעה
המוקדמת אף אחד לא היה מוכן
ואפילו ב'מרכז' לא ידעו .הודיעו
לבנימין ומיד רץ לפתוח את הדלת
של הרכב ונסע.
 6:45נכנס למעריב.
ליל יחידות.
נכנס ישראל גליצנשטיין .כשנכנס
אמר לו אד"ש  -ובהנפת ידו
 ''הרי אתה מא"י ומירושליםבפרט'' .אד''ש דיבר איתו בין
השאר שיעסוק בהפצת המעיינות
והיהדות ולא כמנהג שם שיושבים
בכולל עד  120שנה אלא כחסידות
חב"ד שתובעת הפצת המעיינות
והיהדות ואמר לו שיעסוק בחינוך
וממילא יהיה נכלל בזה הפצת
המעיינות והיהדות ,והוסיף אד"ש
שאין הוא מכריח אותו לעסוק
דווקא בהוראה ובחינוך.

בית חיינו תשל"ה
כן אמר שבטח כשיבוא לא"י
בשבוע ראשון יהיה עסוק למסור
את הדשי"ם החדשות והשיחות
מהחגים אבל אח"כ שיתחיל
לעסוק בהפצת המעיינות והיהדות
ובפרט במבצע תפילין.
אגב ,בכוס של ברכה שאל אד''ש
את נפתלי גוטליב מדוע אינו מוציא
את ספר הסיפורים על אביו רלוי''צ
שכתב לו לפני כמה שנים שרוצה
להוציאו ואמר נפתלי שלא ענה לו
אד''ש ע''ז ,אמר לו אד"ש שכעת
זו התשובה וביחידות נתן לו אד"ש
כתובות לברר על סיפורים.
נכנס לפקוביץ ואח"כ חדוקוב.

הוציא פתק מהסידור וקרא בו עד
קדושה והיה מאוד רציני.
 6:50מעריב .אד''ש נכנס למנחה
ומעריב בכובע אחר.
 11:45נסע לביתו .כשיצא החזיק
שקית בידו ונעצר לדבר עם חדוקוב
והתקדמו לאט עד המכונית.

יום ד' י"ד חשון
 12:30הגיע מביתו .היתה לוויה
של אישה וחשבו שאד''ש יבוא,
צלצלו לבית לברר ומסרו שאד''ש
לא יגיע.
 6:45מעריב.

יום ב' י"ב חשון
לא נכנס לקרה"ת לזאל בגלל
'בה''ב'.
 1:05הגיע מביתו ועשו קרה''ת
בג"ע התחתון.
נכנס למנחה .אחרי מנחה אמר
לנוסעים שתהיה נסיעה טובה.
 5:35מעריב  -אד"ש התפלל בג"ע
התחתון.
 6:00נסע לביתו.

יום ה' ט"ו חשון
נכנס לקרה"ת.
 11:00נסע למקווה.
 1:30נסע לאוהל.
 5:10נכנס למנחה.
 6:30נכנס למעריב.
 6:45נסע לביתו.

יום ו' ערש"ק ט"ז חשון

יום ג' י"ג חשון

אד''ש ירד לתפילות בזמן הקבוע.

נכנס למנחה .כשסיים שמו''ע

הלך לביתו ללא מעיל מעל המשי.
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שב''ק י''ז חשון
פר' וירא
בתפילות ובקרה"ת אד''ש קרא
בספר ''ביאורים על התניא'' של
חיטריק.
לא היתה התוועדות.

 3:15מנחה.
 6:45מעריב.

יום ג' כ' חשון
 10:10הגיע מביתו.
 11:15נסע למקווה.

יום א' י"ח חשון
 3:15מנחה.
 6:45מעריב.
ליל יחידות.
נכנסו בעיקר הסנטורים.
נכנס יעקב יעבץ ושהה כ 20 -דקות
ואיתו חברי המזכירות.
נכנס קלארק ואחריו קוק שרוצה
להיות נשיא ביה"ד העליון .אד''ש
קם אליו בחיוך רחב והתיישבו.
אחריו נכנסו ג'קסון וקרי שרצים
לסנט ואיתם נכנסו מה'מרכז' ניסן
מנדל ,בנימין ,לייבל ,חדוקוב וכמה
צלמים וכתבים .הם דיברו כל הזמן
ואד''ש ישב וחייך .ג'קסון התחיל
לשבח את אד"ש ואמר לו אד"ש
''אין אני רץ לסנט".
 12:35נסע לביתו.

יום ב' י"ט חשון
קרה"ת בג"ע התחתון.
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 1:15נסע לאוהל והחזיק בידו
השניה 'המשך תרס"ו'.
 5:30חזר מהאוהל .אד''ש שם
את החבילה בג"ע התחתון והלך
במהירות לסוף הפרוזדור ליטול
ידיים ,בהליכתו הוציא כסף וכשחזר
עם ידיים רטובות נתן לעני את
הכסף.
 6:15נכנס למנחה .סירטוק לא
משי .אחרי מנחה קרא לחדוקוב
לחדרו וכשיצא הודיע על התוועדות
בשעה  7:00ועל מעריב בשעה
 6:45ואמר שאפשר ללמוד עד אז.
(ייתכן שזה מאד''ש היות וסיפרו
שאד''ש הגיע מביתו באחד הימים
ולא ראה הרבה בחורים בזאל
ושאל את לייבל איזה חג זה והוסיף
שיטפל בבחורים/בישיבה/ביבנה
וחכמיה  -כמה גירסאות .ועוד אמר
בנוגע להד''נ שאף א' לא עושה
אלא רק הוא וסיים אד"ש שיותר
טוב שיצא כעת מהחדר ובאם לא
ישמע מילים חריפות)...

בית חיינו תשל"ה
מעריב כרגיל ובלי סירטוק משי.
אחרי מעריב שאל את א' שנוסע
לא"י אם הוא נוסע היום.
 7:00ירד להתוועדות.
הורה לשיר ניגון הכנה ואמר מאמר
ד"ה ''ואברהם זקן''.
אח"כ דיבר בנוגע ליבנה וחכמי'.
שיחה הב' על הד''נ והקשר לפרשה.
לאח"ז אד"ש הורה ללייבל שיביא
את היין .אד''ש שפך לכוסו וקרא
לפינסון ומזג לו מהבקבוק.
שיחה ג' המשך להד''נ.
נתן חתיכת מזונות לאיצ'ה חורגין.
שיחה ד' בנוגע למיהו יהודי
והבחירות.
בסיום ההתוועדות עודד בידו.
כשצעד על הבמה בדרכו החוצה
דחפו אותו קצת.
כשהלך לביתו יצא מחדרו בחיוך
ועודד בידיו.

יום ד' כ"א חשון
 3:30מנחה.
 6:45מעריב.

עשו 'מי שברך' לחולים ואד"ש סימן
בידו שיעשו מי שברך עבור אברהם
דרייזין שעובר היום ניתוח ושאל
אם יש בן או נכד שיודע שם אימו.
דוד רסקין ניגש ואמר לו אד"ש
''אברהם דרייזין'' וענה ''אברהם בן
יהודית''.
אחרי קרה"ת נכנס הרב קריגר לג"ע
התחתון ,אד''ש הסתובב וסימן
שיסגרו את הדלת .הם דיברו כחצי
שעה והוא יצא בהתפעלות וסיפר
לי שאמר לאד"ש שהיום היארצייט
של הרבי מבעלז ולא אומרים תחנון
ושאל למה בחב"ד נהוג לומר תחנון,
ענה אד"ש שהשווער שאל את
אדמו"ר נ"ע שאלה זו וענה ''היכן יש
לנו כזה יום שאפשר לבקש הכל?''.
אח"כ דיברו בנוגע לאקלע  -תפילין
בכל סוגיות הגמ'.
אד"ש דיבר איתו בנוגע להדלקת
נרות ואמר לו שנכד של הרבי
מבעלז נכנס אליו ואמר לו שבבעלז
היה נהוג שילדות לפני הנשואין
ג''כ היו מדליקות נרות שבת ודיבר
איתו על רש"י שבפרשת חיי שרה,
וכן עשה לו חשבון שאברהם היה
בן  140ובכ"ז לא פעל מה שרבקה
פעלה בג' שנים ואמר לו שצריכים
להגביר בתורה הוראה וצדקה.
מנחה בזמן.

יום ה' כ"ב חשון

 6:45מעריב.

נכנס לקרה"ת .אחרי שעלה לתורה

ליל יחידות.
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 12:00נגמרו היחידויות.
 12:30הלך לביתו.

יום ו' ערש"ק כ"ג חשון
 4:35מנחה.
בנימין הסיע את אד''ש לביתו
והחזירו.

5:35

ירד לקבלת שבת ,הסדר

נמשך עד שעה .8:00
 9:45הלך לביתו.

שב"ק כ''ד חשון
פר'  חיי שרה

 4:40הסתיימה ההתוועדות
והתפללו מנחה .אד''ש התפלל
במהירות.
אחרי מנחה לא התחילו לשיר
ואד''ש נכנס לחדרו.
 5:00יצא ועודד בידו והלך
במהירות לביתו.
חזר אחרי כ 25 -דקות והתפללו
מעריב בזמנו.
אחרי מעריב
בפתאומיות.

הלך

 8:15הגיע מביתו.
 8:30ירד לתהילים.

 7:00נכנס למעריב.

אחרי התפילה ירד להתוועדות.

ליל יחידות.

שיחה א' על 'שפחת שרה'.

 2:30נגמרו היחידות.

שיחה ג' ומאמר ד"ה ''ואברהם
זקן'' בהמשך לכ' חשון.
באמצע ההתוועדות ניגש הרש"ג
לאד"ש ואמר לחיים.
שיחה האחרונה דיבר אודות 'יום
הולדת'.

לביתו

יום א' כ"ה חשון  
נכנס למנחה.

שיחה ב' דיבר עד  .3:30כשעה
וחצי דיבר על יהודה ושומרון.
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בירך ברכה אחרונה ולא התחיל
לשיר.

יום ב' כ"ו חשון
קרה"ת בג"ע התחתון.
 3:20מנחה .כשיצא ממנחה נעצר
לרגע וחנה עברה והניד לה בראשו.
לפני מעריב ישב ניסן מינדל אצל
אד"ש ואד''ש יצא למעריב קצת
יותר מאוחר.

בית חיינו תשל"ה
אד''ש לבש את הכובע הישן.
אחרי מעריב קרא לחדוקוב ,כמה
שאלו את חדוקוב אם יש התוועדות
וחייך.

יום ג' כ"ז חשון
מנחה ומעריב כרגיל

יום ד' כ"ח חשון
אחרי מנחה אד''ש אמר ללייבל
שיקרא ליהודה אלינסון ודיבר אתו
בג"ע התחתון כ  10 -דקות.
אחרי מעריב אד''ש קרא לחדוקוב
ודיבר אתו כ 10 -דקות בג"ע
התחתון.

יום ה' כ"ט חשון
 10:00נכנס לקרה"ת .בקרה"ת
הסתכל כל הזמן על הדף הראשון
בחומש.
 11:30נסע למקווה.
הלכתי להביא את התה מהבית של
אד''ש בפרעזידנט .1304

5:30

חזר מהאוהל והתפללו

מנחה.
 6:30מעריב.
 6:45נסע לביתו.
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כסלו תשל"ה

יום ו' ערש"ק
ר"ח כסלו
 10:15הגיע מביתו .בכניסתו
לחדר עודד בידו.
נכנס לקרה"ת .ביציאתו מהזאל
עמד ע''י ג''ע התחתון הרב
טלישווסקי ואד''ש דיבר אתו בג"ע
התחתון.
 4:30הגיע מביתו.
 4:40מנחה.
 5:25ירד לקבלת ש"ק.

שב"ק ב' כסלו
פר' תולדות
 9:55הגיע מביתו.
 10:00ירד לתפילה .במדרגות
עמד ילד ולא הבחין שאד''ש רוצה
לעבור ,אד''ש היטה את עצמו לצד
ועבר.
במפטיר בכה וניגב את עיניו
פעמיים בטליתו .בקול חנוק קרא
את הפסוק "כי ממזרח שמש…
גדול שמי בגוים "...והפסיק בבכי
בפסוק שלאחריו "ואתם מחללים
אותו "...ובעוד כמה פסוקים לפני
הסוף .גם לאחר התפילה ניגב את
עיניו במטפחת.
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שמעתי שאד''ש דיבר עם חדוקוב
ביום ה' וחזר לו משל על מלך
שהורה לעבדיו להתכונן לסעודה
ולא קבע לאיזה זמן .הפיקחים
שבהם התארגנו והיו מוכנים
ודרוכים להיכנס בכל עת לסעודה
והטיפשים שבהם הלכו לעיסוקיהם
באמרם שירגישו בהכנות לסעודה.
יום אחד ,ללא כל התראה זירזם
המלך לסעודה .הפיקחים נכנסו
מוכנים ,אך הטיפשים הגיעו
מנוולים ומלוכלכים .כעס עליהם
המלך וגירשם .תוך כדי דיבור
חזר המלך וציווה שיעמדו ויביטו
באכילתם והנאתם של החכמים
ויצטערו( .המשל מובא במדרש
קהלת) וסיים שצריכים להיות
מוכנים להדפיס את הספרים מיד
ולא לחכות עד שיצוו ע"ז( ...לפועל
עד י"ט כסלו יצאו לאור הספרים
סה"מ עת"ר ,ספר הערכים ח"ג,
ו"ליקוטי ביאורים" על תניא של
חיטריק).
כן אומרים שאד''ש אמר ללייבל
שאין לו חסידים לגבי הפעולות
והמבצעים.
שמעתי שא' שהגיע לכאן בהיתר
יציאה ביקש מאד"ש ברכה וכתב
שילמד פה בהתמדה ושקידה.
אד"ש סימן המילים "שילמד פה
בהתמדה ושקידה" בסימן שאלה
כלומר :ה"ז דבר הפשוט ,ועל השאר
ענה "אזכיר עה"צ".

בית חיינו תשל"ה
שמעתי שא' הכניס פתק לפני
היחידות שלו וכתב שאם אד''ש
לא יכול לקבל אותו לא תהיה לו
עגמת נפש מזה היות ומ"מ יתחזק
בלימודים ואישר זאת אד"ש
במתחו תחת המילים "שלא תהי'
לו עגמת נפש" קו ,ותחת שאר
הברכות שני קווים והוסיף "בטוב
הנראה והנגלה".
כמו''כ שמעתי שאד''ש דחה את
היחידות של יום א' ליום ה' ויסע
לאוהל מחר ביום א'  -שזה דבר
נדיר.
בזמן האחרון לא יוצאות שיחות
מוגהות אלא רק בלתי מוגהות
ובאותה הצורה.
 - 7:30כשעתיים אחרי הבדלה
– אד''ש נסע לביתו .ביציאתו היה
מאוד רציני ועיניו היו סגורות קצת
ומסר פתק לבנימין.
המשיכו להגיה את סה''מ עת"ר
ונמצאים שם מאמרים חדשים כגון
"נחמו נחמו" ועוד.

יום א' ג' כסלו
 10:05הגיע מביתו.
 11:45נסע למקוה.

3:10
צדקה.

נסע לאוהל ולפנ"ז נתן

 5:25חזר ומיד התפללו מנחה.
אחרי מנחה אד''ש קרא לחודקוב
וכולם קיוו שתהיה התוועדות
אך כשיצא הודיע שלא תתקיים
התוועדות.
 6:20מעריב.
 7:05נסע לביתו.

יום ב' ד' כסלו
10:10

הגיע מביתו ומיד נכנס

לקרה''ת.
 3:25מנחה.
 7:00מעריב.
הגהתי את סה''מ עת"ר עד הסוף.

יום ג' ה' כסלו
 3:15מנחה .אחרי מנחה עמדה
בחוץ גב' גופין .אד''ש פנה ושאל
אותה אם היא רוצה למלא שליחותו
וענתה שכן .אד''ש נכנס לחדרו
והיא נכנסה לג"ע התחתון ויצא
ומסר לה חבילה קטנה של 150
לירות בעשיריות ואמר לה שזה
עבור מבצע חנוכה והדלקת נרות
ליתומים ואלמנות והוסיף שכולם
יעסקו בזה  -גם בעל הבית .היא
שאלה איך להשתמש בכסף ואד''ש
ענה שאינו מתערב בעניינים אלו -
מה שיבינו שיעשו בזה.
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 6:45מעריב.

 - 3:45חצי שעה לפני שבת  -נסע
לביתו.

יום ד' ו' כסלו

 4:25מנחה .בחזרת הש"ץ עיין
בהערות התמימים דמוריסטון.

 3:30מנחה .אחרי קדושה  -קודם
שהתיישב  -קרא בפתק שהיה בסוף
הסידור ורק לאחמ"כ התיישב.

 5:15ירד לקבלת שבת .במהלכה
עיין בספר.

 6:45מעריב.

 10:00הלך לביתו.

 12:05נסע לביתו.

יום ה' ז' כסלו

 9:50הגיע מביתו.

 10:05הגיע מביתו.

כשירד לשחרית עמד ילד ע"י
המדרגות בג"ע התחתון ואד''ש
נופף לו בידו לשלום.

 10:10נכנס לקרה"ת(יום הולדתי,
קבלתי גלילה).
אמר תהילים קאפיטל ע"ג  -ע"ד
בתהילים שלי.
 3:15מנחה .לא היכה ב"סלח לנו"
ולא אמרו תחנון היות והיה חתן.
אד''ש עיין בהערות התמימים עד
קדושה .אחרי מנחה ניסן מנדל
נכנס לאד''ש.
 6:50מעריב.
ליל יחידות .בין הנכנסים היה הרב
של מינכן  -הרב גרינוולד.
 1:00נסע לביתו.

יום ו' ערש"ק ח' כסלו  
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שב"ק ט' כסלו פר' ויצא

 12:00בערך הגיע מביתו.

קראו בס"ת של משיח.
אד''ש קרא הפטרת "ועמי תלואים"
וג"פ ב"ויברח יעקב".
אע"פ שהיו בטוחים במאה אחוז
שתהיה התוועדות אד''ש חיכה עד
שהודיעו על זמן מנחה ומיד נהיתה
בהלה על שאין התוועדות.
רק אח''כ שמעתי שרוזנפלד נכנס
ליחידות ביום ה' וביקש ברכה עבור
חמיו  -סימפסון  -שיבוא לאד''ש
לשבת לעלות לתורה וענה לו אד"ש
שיכול לעשות את זה בביהכנ"ס
שלו ,וכשטען שהרי תהיה התוועדות
אמר לו אד"ש שקרוב לוודאי שלא
תהיה התוועדות.

בית חיינו תשל"ה
 4:00מנחה .קראו בס"ת של
משיח ואד''ש קיבל עליה .נגע
למטה למעלה ובחזרה למטה
ונישק .כשהס"ת עבר ע"י אד''ש
נגע בו בידו.
 5:20מעריב .אחרי ''עלינו'' אד''ש
אמר קדיש וכן אחרי "אל תירא"
אמר משניות עבר עם ידו הימנית
על מצחו הק' ואמר קדיש דרבנן.
אחרי מעריב יצא לקידוש לבנה
וחיפש להגיד קידוש לבנה כדי
שהעצים לא יסתירו ,אמר קידוש
לבנה ולאחמ"כ קדיש .ניער את
הציציות ואת הסידור הניח על
הצמחיה.
 7:00נסע לביתו.
שמעתי שיהיה בחנוכה ערב חב''ד
לישראלים בקווינס.

יום א' י' כסלו
חג הגאולה
 10:10הגיע מביתו .נכנס ואמר
קדיש לאחר "שיר של יום" ולאחר
"קוה" .אמר משניות מהסידור
ולאחמ''כ תהילים  -פרק כ' ע"ג
ע"ד ושוב ע"ג ואמר קדיש דרבנן.
 10:45נסע למקווה ולפני שיצא
נתן צדקה .כשיצא מהפתח של 770
א' ראה את אד"ש ממול והתחיל

לרוץ ,אד"ש משך בכתפיו כעין
תנועת פליאה.
 1:15נסע לאוהל.
 5:30חזר מהאוהל יוד'ל נסע נגד
כיוון התנועה מאיסטערן פארקויי
ל. 770 -
נכנס למנחה .אחרי מנחה לא קרא
לחודוקוב ולא היתה התוועדות.
 6:15מעריב.
 6:45נסע לביתו.
בנוגע למבצע יבנה וחכמיה כתבו
לאד"ש שהחליטו ללמוד שעה
נוספת בשיחות קדשו וע"כ ענה
''אה"צ ת"ח ת"ח על הבשו"ט כן
יבשר טוב מהצלחה בכל הנ"ל".
שמעתי שצא"ח הכניסו לאד''ש
את דף תוכנית הערב חב''ד שיהיה
בקווינס ואד''ש הוסיף ברכות
בנוגע לזה וכתב ''לאחר תפילת
ערבית'' .כמו''כ היה כתוב ''הדנ"ח
ע"י קטן'' והוסיף ''ע"י גדול וגם
כן ע"י קטן'' .בסוף אד''ש כתב
שתהיה חלוקת נרות חנוכה בכסף
או בחינם.

יום ב' י"א כסלו
 10:10נכנס לקרה"ת .ש.ב.
אלטהויז קיבל עליה ואד''ש הביט
בו בחזקה.
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בנימין גורודצקי ישב אצל אד''ש עד
 3:30ובשעה זו אד"ש הודיע שלא
יצא למנחה.
 6:55מעריב .ניסן מינדל ישב אצל
אד''ש.
 12:40יצא מחדרו .עצר ע''י א'
מלוס אנגל'ס והתענין בשלומו
ושאל עוד כמה שאלות ולאחמ''כ
הלך לביתו.

יום ג' י"ב כסלו

5:15

חזר מהאוהל ונכנס מיד

למנחה.
 6:15מעריב.
 7:10נסע לביתו.
לרגל מ"ז שנה לי"ד כסלו  -יום
חתונת כ"ק אד"ש  -קאזמינסקי
הכניס לאד''ש מ"ז סיפורים שלו
וענה לו אד"ש "נתקבל ת"ח ת"ח
דבר בעיתו מה טוב ,היש כבר
נדפסו?"(כלומר :האם סיפורים
אלו נדפסו בעבר)

 11:30הגיע מביתו.

היום גמרנו להגיה את סה"מ עת"ר
עד הסוף.

 6:45מעריב.

יום ו' ערש"ק ט"ו כסלו

 3:15מנחה.

יום ד' י"ג כסלו
 3:15מנחה.

 11:40הגיע מביתו.
 25 - 3:45דקות לפני שבת  -נסע
לביתו.

 7:15מעריב .בנימין גורודצקי ישב
אצל אד''ש עד אז.

 4:15חזר ל .770 -

יום ה' י"ד כסלו

שב"ק ט"ז כסלו פר'
וישלח

 10:10קרה"ת .הסקולנע'ר היה
בבהכנ''ס ולא קיבל עליה.

 9:50הגיע מביתו.

 11:00נסע למקוה.

 10:00ירד לשחרית .בעת חזרת
הש"ץ עיין בחומש .קראו בס"ת של
משיח .הפטרה "חזון עובדיה".

 2:00נסע לאוהל.

לא היתה התוועדות.
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בית חיינו תשל"ה
מנחה התפללו למעלה .קראו בס"ת
של משיח ואד''ש קיבל עליה.
 5:20מעריב.
 7:20נסע לביתו.

יום א' י"ז כסלו
 3:20מנחה .אפרים וואלף עמד
מול אד''ש ואד''ש חייך .אחרי
קדושה אד''ש הביט בחזקה על
אלה שעמדו מולו .כשהתיישב
הוציא את המטפחת מכיסו ונפל
ממנו כסף ותוך כדי ישיבה אד''ש
נשכב על צידו ואסף את הכסף.
כשקם ל''מודים'' הסתכל בצדדים
לראות אם נשאר כסף.
אחרי מנחה א' מצא  $25ומסר
אותם לחודקוב.
 7:00מעריב.

יום ב' י"ח כסלו
נכנס לקרה"ת .שוחט(שנורה וניצל
בנסי ניסים) בירך הגומל ועוד כו''כ
אורחים שבאו להסתופף בצל כ"ק
אד"ש.
יצא מברק שהואיל כ"ק אדמו"ר
שליט"א לשלוח לאנ"ש בכל מרחבי
תבל לקראת חג הגאולה י"ט כסלו
תשל"ה:

"לשנה טובה בלימוד החסידות
ודרכי' תכתבו ותחתמו כולל
פעילות באופן ופרצת וקרבת
אלוקים לי טוב ,ולהגדיל האור
ולקרב קיום היעוד קץ שם לחושך
וקאתי מר מלכא משיחא גוט יום
טוב" (מקום החתימה)
 6:45מעריב .אד"ש אמר קדיש
אחרי ''עלינו ואחרי'' המשניות.
התוועדו כל הלילה .ב 770 -ישב
ר' שלום מרוזוב עד  7:30בבוקר
ובאוהלי תורה ר' ניסן נעמנוב ובכל
פינה ב 770 -התוועדו.
שמעתי אומרים ש"נרות שבת
קודש" -בגימטריא ''כל בת צריכה
להדליק הנר משהגיעה לחינוך''.

יום ג' י"ט כסלו חג
הגאולה
 10:05הגיע מביתו ונכנס לחדרו.
לאחמ"כ יצא ואמר הקדישים
ומשניות ,אמר תהילים קאפיטל
ע"ג ע"ד והתחיל להגיד תהילים
של היום  -י"ט כסלו  -צ' צ"א צ"ב,
ואמר קדיש.
 3:15מנחה .ד''ש אמר קדיש לפני
''אשרי'' והקדישים אחרי ''עלינו''
ואחרי המשניות 4:55 .נסע לביתו.
לפני שנסע שם צדקה בקופה.
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בשעה  6:00אד''ש עדיין לא חזר
ויוד'ל ג"כ לא ידע מדוע .א' מסר
שראה את אד''ש יוצא מביתו והלכו
כמה בחורים לבדוק זאת .פתאום
הגיעה מכונית ספורט עם שתי
דלתות וחנתה מול  770וראו את
אד''ש יושב ע"י הנהג ,אד''ש יצא
בחיוך ליוד'ל וחצה את הכביש .מיד
נהיתה המולה מכך שאד''ש יצא
בפתאומיות ממכונית אחרת ויוד'ל
אמר שזה אחיין של אד''ש.
 6:45מעריב למעלה.
 9:00ירד להתוועדות.
שיחה א' בנוגע לקביעות השנה
שי"ט כסלו חל ביום ג'.
אחרי השיחה הורה להרבה אנשים
להגיד לחיים.
כמה אנשים ניגשו לאד''ש ושוחחו
איתו ואד''ש כיסה בידו את
המיקרופון.
איצ'ה חורגין ניגש להגיד לחיים
ואד''ש נתן לו חתיכת מזונות.
אד''ש חייך כמה פעמים לצלם.
סימפסון ניגש לאד''ש ודיבר איתו
קצת.
הרב יאלעס מסר פתק ואד''ש
הכניס אותו בסוף הסידור.
כששמחה עלברג נכנס הזיז אד''ש
את כסאו ע''מ שיוכל לעבור.
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הסקולנער נכנס באמצע שיחה,

אד''ש הפסיק באמצע השיחה וקם
קצת ממקומו והזיז את הכיסא
ע''מ שיוכל לעבור.
לאחמ''כ ניגש ואד''ש דיבר אתו פה
לאוזן.
אד''ש דיבר עם לייבל ושאל אודות
משהו.
אד''ש הורה ללייב קפלן מצפת
להגיד לחיים ולאחמ''כ אמר לו על
כוס שלימה.
ישבו הרב הירשפרונג והרב
פיקערסקי ועוד ועוד .באמצע
אד''ש הסתובב אליהם ודיבר
איתם.
הסיום נאמר על הרמב"ם ועל מס'
תמיד.
אח"כ דיבר אודות הדלקת נרות
שבת גם לילדות ובברכה
חלקו את המסכתות.
אד''ש דיבר הרבה זמן עם הרב
עלברג.
הרב יאלעס מסר לאד''ש עט
ואד''ש חייך אליו וכתב על נייר
המסכת שלוקח ולאחמ"כ דיבר עם
אד"ש וכן נכדו לחץ את ידו.
דיבר אודות מיהו יהודי.
אח"כ הורה לנגן ניגון הכנה וניגון
אדמוה"ז פעם א' ולאחמ"כ נייע
זשוריצ'י ומחא כפיים די הרבה זמן.

בית חיינו תשל"ה
אח"כ בירך ברכה אחרונה והתחיל
לנגן ''ופרצת''.

וסלאווין קרא בתורה וכן לא היה
סטנדר במקום של אד''ש.

כשיצא מהחדר דיבר ע"י ג"ע
התחתון עם אלינסון ולאחמ''כ
עודד בשתי ידיו.

 11:35נסע למקוה.
 1:50נסע לאוהל.

כשצעד בחוץ עודד בידיו ומחה
כפיים.

 5:20חזר מהאוהל ואח"כ נכנס
למנחה.

מעריב התפלל אד"ש עם הסטנדר.

 6:10מעריב .אחרי מעריב קרא
לא' מלוס אנג'לס ושוחח איתו
בג"ע התחתון בנוגע להתאחדות
הרבנים(וכן אד"ש דיבר ע"ז
בהתוועדות  -שצריכים לקרב את
האדם לתורה) אד"ש אמר ע"ז שזה
"ערקא דמסאני אבייזרייהו דע''ז"
ואמר לו לעיין ביור"ד קנ"ג ע' ע"ח.

יום ד' כ' כסלו
 3:25מנחה .לא אמרו תחנון .הרב
ניסן מינדל ישב אחה"צ אצל אד"ש.
 4:55נסע לביתו.

5:55

חזר ולאח"ז נכנס ניסן

מינדל.
ליל יחידות .נכנסו הרב אפרים וולף,
הרב בלומנפלד ,הרב הלפרין ,והרב
גרשון מנדל ומשפ'.
 1:50נסע לביתו .ביציאתו עמדו
בחוץ ושרו כמה אנשים מלוס
אנג'לס ואד''ש מחא כפיים.

יום ה' כ''א כסלו
 10:00הגיע מביתו.
 10:20הגם שאתמול היה ליל
יחידות אד''ש נכנס בפתאומיות
לקרה"ת .דוד רסקין לא היה

כשיצא שרו ועודד בידו.

יום ו' ערש"ק כ"ב כסלו
נסענו למנהטן וחילקנו  15חנוכיות.
 3:45נסע לביתו.
 4:10חזר ונכנס למנחה.
 5:20נכנס לקבלת שבת .במהלכה
דפדף לסוף הסידור ועיין בשיחה
שהיתה שם ולאחמ''כ הוציאה
מהסידור.
 9:45הלך לביתו.
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שב''ק כ''ג כסלו
פר' וישב

 4:30סיימו מנחה ואד"ש הלך
במהירות ולא התחיל לשיר.

 8:20הגיע מביתו.

 5:15חזר מביתו.

 8:30ירד לתהילים.

 5:20מעריב.

 10:35ירד לתפילה .קרא הפטרה.

 5:50יצא בפתאומיות ונסע לביתו.

 1:30ירד להתוועדות.

יום א' כ"ד כסלו
ערב חנוכה

שיחה א' אודות קביעות ש.ז.
שיחה ב' בהמשך לסיום על
הרמב"ם שנאמר בי"ט כסלו.
מאמר כעין שיחה ד"ה ''שלשת
שיבולים''.
שיחה על רש"י ד"ה ונראה מה יהיה
חלומותיו והזוהר.
דיבר על מיהו יהודי ובנוגע לחנוכה.
נתן משקה לשפרינגר ולספרלינג
עבור ב''מ ,נתן ליוזביץ בקבוק
משקה והורה שימסור אותו לש.
שאולזון ואם הוא רוצה שיקח קצת.
מזג לחיים לבחור שנוסע
לאוסטרליה ,לזושא פויזנער,
ולקונין מלוס אנג'לס.
כמו''כ קרא לכמה חתנים ומזג
להם.
לאחמ"כ קרא לרייטשיק ונתן לו
את הבקבוק.
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 4:15ברך ברכה אחרונה ולאחריה
קם ועודד בידיו.

 10:00הגיע מביתו.
 10:35נסע למקווה .כשיצא שם
צדקה והביט בחזקה לתוך הזאל
ולא שמו לב .אד''ש הביט בחזקה
על א' שהחזיק נייר.
 11:30חזר מהמקווה.
 1:15נסע לאוהל.
 5:00חזר מהאוהל.
מנחה .באמצע קדיש דרבנן אד"ש
הסתובב והסתכל על המנורה.
הדליקו והתחילו לשיר ואד"ש
הסתכל .שר ב"על נסיך" ועודד
בראשו .אד''ש הסתכל בחזקה
על כולם בעת ההדלקה ולאחמ"כ
אמרו עלינו.
אחרי מנחה עמד שמואל דער
שניידר ואד"ש עודד כלפיו בידו
אמר לו "על נסיך" ועודד שוב.
מעריב התפללו למעלה.

בית חיינו תשל"ה
 5:40נכנס לזאל באופן פתאומי.
מאיר הארליג עמד עם ילדו ע"י
הדלת ולא שם לב שאד''ש עומד.
אד"ש עמד והשהה את ידו על
המזוזה כמה שניות עד שזז ונכנס
ובנימין סגר את הדלת.
מעריב .באמצע נכנס חדוקוב.
אד"ש בדק כל הזמן אם הביאו
חנוכיה ובאמצע קדיש דרבנן
הסתובב לחדוקוב ואמר לו משהו
וחדוקוב מיד הורה למאיר שיביא
חנוכיה ושידליקו כאן נרות .אד"ש
הצביע בידו על המנורה ואמר
לחודקוב שלא יביאו מלמטה
את החנוכיה אלא שתישאר שם
ושתהיה כאן ג"כ חנוכיה ומיד רץ
חדוקוב להודיע .אד"ש הסתכל
כל הזמן על כולם .הביאו חנוכיה
ושמו אותה על השולחן והורה
אד"ש שידליקו אותה על החלון
שבין הזאל לחדר שני ואח"כ הורה
לחדוקוב שרפאל ידליק ומיד אמר
חדוקוב לרפאל שידליק והסביר לו
שזה במתנה .אד"ש ביקש בניגון
בוכרי ובירך בנוסח בוכרי ,אד''ש
חייך והתחיל להגיד ''הנרות הללו''.
לאחמ"כ הורה לו אד"ש שישיר ניגון
והתחיל לשיר "אתם שלום" ואד''ש
דפק בידו על השולחן וברגלו .רפאל
אמר ששכח הניגון מפני שנהיה זקן
ואד"ש חייך .כשגמר לשיר אד''ש
מחה כפיים כמה דקות ונעמד
במקומו ולאחמ"כ לקח את הסידור
ונכנס לחדרו .בדרכו עודד בידו.

 6:20נסע לביתו .ע"י עזרת נשים
עמדו אשתו של גרשון מנדל
וילדיהם ואד"ש הסתובב אליהם
ונתן דמי חנוכה לכ''א .שרו ואד"ש
עודד בידו.
הלילה הערב חב"ד לישראלים
בקווינס.

יום ב' כ"ה כסלו
חנוכה
 10:15הגיע מביתו .קראו בס"ת
של משיח .באמצע קריאת התורה
נפל מאד"ש כסף שהכין לתת
לצדקה.
 3:15מנחה .ניסן מינדל ישב אצל
אד"ש לפני מנחה .אד"ש נכנס עם
הגארטל .הדליקו נרות חנוכה ולא
שרו.
 4:30נסע לביתו.
 4:45מעריב .אד''ש בדק כל הזמן
אם הנרות דולקים וגם כשיצא
מחדרו למכונית הביט בזאל.

יום ג' כ"ו כסלו
חנוכה
 10:10נכנס לקרה"ת .קראו בס"ת
של משיח .אח"כ קרא בתהילים
הישן.
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 3:20מנחה .הדליקו נרות חנוכה
ולא שרו .אחרי מנחה חיכה קצת
זמן.
 4:40נסע לביתו.
 6:45נכנס למעריב.

מנחה התפללו למטה .בהדלקת
הנרות שרו ולא עודד בידו.
מעריב התפללו למעלה .אחרי
מעריב אד''ש סובב את ראשו
וחיפש את החנוכיה והיא היתה
ואח"כ חיפש יותר ברור.

 7:00נכנס פרופ' ברנובר עד
 - .10:50כמעט  4שעות שהה אצל
אד''ש.

(הבאתי את התה מבית של הרבי).

 11:40נסע לביתו .הדליקו בחוץ
את הנרות ואד''ש הסתכל עליהם.

יום ו' ערש"ק כ"ט כסלו
חנוכה

יום ד' כ"ז כסלו
חנוכה

הבאתי את התה .אחרי קרה"ת
נכנס סידני העכט עם ילדיו לאד"ש
ע"מ לקבל דמי חנוכה.

10:10

הגיע

מביתו

ונכנס

לקרה''ת.
 3:15מנחה.
 4:45נסע לביתו.
 7:15מעריב.
 11:30נסע לביתו .כשיצא דיבר
עם חדוקוב.

יום ה' כ"ח כסלו
חנוכה
לקרה"ת נכנס עם הגארטל.
 10:30נסע למקווה.
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 2:00נסע לאוהל.

 – 3:15בשונה מכל ערש''ק  -נכנס
למנחה .ישב במקום שיושב בימי
חול עם מפה על השולחן .בחזרת
הש"ץ ישב .הדליקו נרות חנוכה ולא
שרו.
נסע לביתו.
 5:10חזר מביתו ברגל ומיד ירד
לקבלת שב"ק.
ב''בואי כלה'' הסתכל על החנוכיה.
 8:45הלך לביתו.

בית חיינו תשל"ה
שב"ק פר' מקץ ל' כסלו
א דר"ח טבת שבת חנוכה
 9:50הגיע מביתו.
 10:00ירד לתפילה .קראו בס"ת
של משיח .הפטרה "רני ושמחי"
והפסוקים הראשונים של הפטרת
ר"ח '' -והיה מדי חודש בחודשו''.
ב''הוא אלוקינו'' שרו.
 1:30ירד להתוועדות.
שיחה א' בנוגע לקביעות וג'
הדברים שבשבת זו.
שיחה ב' סיום על הרמב"ם בהמשך
לי"ט כסלו וש"פ וישב.
מאמר ד"ה ''רני ושמחי''.
כשהזכיר את זמרי בן סלוא חייך.
כמו''כ כשאמר שיש לו מרגלים
חייך .באמצע חייך לא'.
בסוף ההתוועדות נתן משקה לא'
עבור בר מצוה וקרא לפרופ' ברנובר
ונתן לו בקבוק משקה .אח"כ קרא
לשותף של אברהם פרשן  -אפרים
ונתן לו ג''כ משקה .נתן גם לדוד
רסקין עבור המבצעים.
היה 'שבע ברכות' .אד"ש בירך
ברכה אחרונה והתחילו לשיר "עוד
ישמע" ועודד בראשו.
 5:00הסתיימה ההתוועדות.
מנחה .אד"ש קיבל עליה .כשרצה

לנשק לפני הברכה האחרונה הוצרך
להמתין עד שאפשרו לו.
אחרי מנחה התחיל לשיר ''נייעט
נייעט'' ועלה לחדרו ומיד ירד
למעריב .הדליקו נרות ושרו ועודד
קצת בראשו .אחרי מעריב התחילו
לשיר ''על נסיך'' ואד''ש חיכה
שאיצ'ה חורגין ירד מהשולחן.
 6:00נסע לביתו .כשיצא שרו
ועודד בידו.
אח"כ הלכו לאכול סעודת שבת.
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טבת תשל"ה

יום א' א' טבת
ב דר"ח טבת חנוכה

יום ב' ב' טבת
זאת חנוכה

נכנס לקרה"ת .קיבלתי עליה לכהן.
אמר תהילים רק קאפיטל ע"ג וכו'.

נכנס לקרה"ת .הוציאו ס"ת של
משיח וקיבל עליה.

מנחה התפללו למטה ואד''ש עמד
על הבמה .אחרי הקדיש הסתובב
והסתכל על כל הילדים .העכט קרא
מכתב כללי של אד''ש ובמהלכו
אד"ש סימן לא' בידו לשאלה היכן
ילדו .הילד הפיל משהו ואד''ש סימן
שירימו את זה .הדליקו נרות חנוכה
ואד''ש הסתכל על התזמורת על
החנוכיה ועל הילדים .ב''על נסיך''
מחא כפיים כמה דקות בחזקה.
אחרי ''עלינו'' התחילו לשיר בליווי
התזמורת ''עוצו עצה'' ואד"ש לקח
את הסידור ומחא כפיים כל הדרך
החוצה.

 10:30לערך נסע למקווה.

4:10

נסע לביתו וכשיצא שם

צדקה.
ענה תשובה על מבצע חנוכה
בכתי"ק" :נת' ות''ח ויה"ר שיהא
מוסיף והולך ואור שיהי' בהצלחה
רבה"
 7:00לערך היה מעריב.
 12:10נסע לביתו.
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 1:40נסע לאוהל.
נסעתי למבצעים בברייטן ביטש.
ירדו גשמים עזים וחלקנו חנוכיות.
 5:25חזר מהאוהל ונכנס מיד
למנחה בלי סירטוק המשי .בחזרת
הש"ץ הסתכל על כולם למשך זמן.
אחרי מנחה קרא לחדוקוב וכשיצא
מהחדר מסר שבשעה  6:45יהיה
מעריב ואחריו תיתכן התוועדות
ומיד רצו לטלפן ולהודיע.
למעריב נכנס אד"ש בלי סירטוק
משי.
 7:00ירד להתוועדות עם הסידור
בידו ושקית בידו השניה.
התחיל לדבר אודות הגעגועים
לחנוכה ולא התחיל במאמר.
שרו הנרות הללו ועודד בראשו.
לאחמ"כ היה מאמר כעין שיחה.
עודד בראשו בחזקה כששרו מארש
נפוליון.
שיחה ג' על חנוכה ואמר שכאן
המקום להודות לאלו שהשתתפו
במבצעים .והכריז שהיות ובלילה לא

בית חיינו תשל"ה
נותנים צדקה אלא לאלו שמבקשים
ממילא יתנו כעת דולרים לכולם  -הן
לבחורים והן לאברכים שהשתתפו
במבצע חנוכה .כל אחד יעבור ויתנו
לו חבילה ע"מ לחלק לכל המסובים
בהתוועדות וכן לעזרת נשים היות
וגם הן היו בנס של חנוכה -
אך שיפרטו את הדולר מחר בבוקר
ויתנו אותו או חילופו לצדקה ומיד
נהיו ריצות ודחיפות כדי לקבל את
הדולר.
בהתחלה נתן אד''ש חבילה ע"מ
לחלק ואח"כ נתן  2דולרים לכל
א' וביקש שלא יהיו דחיפות היות
ויש מספיק לכולם וכבר ביקשו
שא' לא יקח בשביל משהו אחר
או בשביל בני משפחתו אלא רק
לאלה שנמצאים כאן .וכן חזר כמה
וכמה פעמים שכל א' שנשאר אצלו
דולרים שיחזירם.

לחלק בעזרת נשים .אח"כ קרא לה
אד''ש בחזרה ונתן לה מזונות בתוך
נייר והביט עד שהלכה.
הורה לא' מאוסטרליה שישיר ניגון
ושאל אד"ש אם אמר כבר לחיים.
הוא אמר לחיים והתחיל לשיר ניגון
ניקולייבער ואד"ש עודד בשתי ידיו
הק' ולאחמ"כ ביד אחת ופתח את
הסידור.
אח''כ דיבר על פרשת השבוע
וקישר בין חנוכה לשאר המבצעים
 תוך כדי שהסידור פתוח .בסוףהשיחה דיבר בעיניים עצומות.
התחיל לשיר וכשיצא עודד בידו.
קרא ליוד'ל לחדרו ,כשנכנס אד"ש
עמד ע"י השולחן.

יום ג' ג' טבת
 3:30מנחה .אחרי מנחה דיבר עם
כמה נשים בנוגע להדלקת נרות.

כל א' ניגש ואד''ש נתן דולר משני
צדדיו דולר מכאן ודולר מכאן וכך
כל א' עבר  .א' נגש ואד"ש נתן לו
אחד ומיד לקח ממנו בחזרה את
הדולר ונתן לו שניים .כשניגשתי נתן
לי דולר ולקח בחזרה והוסיף עוד
א' .שאלו באמצע אם כולם קבלו
ואח"כ הכריז אד"ש שוב שאם יש
למישהו דולר מיותר שיחזיר והורה
ללייבל שיכריז שוב.

יום ה' ה' טבת

אח"כ ניגשה הבת של נחום
שטרנברג שאשתו בועד הד''נ
ואד"ש נתן לה חבילת דולרים ע"מ

 10:10נכנס לקרה"ת .פתח את
החומש וכל הזמן דפדף בו וקימט
כמה דפים וסגר את החומש כשהלוי

 6:45מעריב.
ב'זאת חנוכה' יצא פתק מאד"ש:
"וואו ס'איז נאך חנוכה זאל מען
משלים זיין דאס וואס מען קען
משלים זיין".
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עוד לא סיים את הברכה האחרונה
שלו .אח"ז ראו שהחומש היה חסר
מתחילת פר' ויגש עד רביעי.
 3:15מנחה.
 6:45מעריב .ניסן מינדל ישב אצל
אד"ש.

יום ו' ערש"ק ו' טבת
 3:30נסע לביתו.
 4:10חזר מביתו וירד לקבלת
שבת .לאחר ''בואי בשלום'' הסתכל
בחזקה על החזן.
 10:00הלך לביתו.

היה

אחרי התפילה הכריזו על מנחה
וכשאד"ש עבר ע"י מ .פ .כץ שאל
אותו אם מנחה ברבע לארבע או
בארבע ורבע.

 5:20מעריב.
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אחרי מנחה דיבר אד"ש בפרוזדור
עם א' ספרדי.
 6:45מעריב.
אחרי מעריב היה קידוש לבנה
ואד"ש יצא עם המעיל .כשאמר
את הברכה וכן לפני שאמר ''ברוך
יוצרך'' העביר את ידיו הק' כמה
פעמים על שפתיו היות וזה סגולה
לכאבי שיניים .בסוף ניער את
ציציותיו ואמר גוט חודש לאורך כל
צעידתו עד שנכנס ל .770 -
נכנסו ר' ניסן מפריז .ש .חפר .י.
יוזביץ.

 9:00הגיע מביתו .אמרו שלפי
הסימנים צריכה להיות התוועדות
אך לא היתה התוועדות.

 3:50הגיע למנחה.

יום א' ח' טבת

ליל יחידות.

שב"ק ז' טבת
פר' ויגש

כשאד"ש נכנס לתפילה
הסידור הפוך ואד"ש יישרו.

 6:05נסע לביתו.

בחור א' שנוסע לא"י השבוע נכנס
ואד"ש בירך אותו שתהיה עליה
לאה"ק .אח"כ לקח אד"ש תניא
ועיין בשמות ההו"ל בהתחלה
ובסוף והדליק את מנורת הלילה.
אח"כ חיפש אד"ש עוד תניא ובדק
במגירות ,התכופף קצת והוציא,
ושוב והסתכל על ההו"ל אמר לו
שיקח את התניא אך לבסוף לא
נתן לו אותו והמשיך לחפש עוד ואף
קם ממקומו וחיפש כשנפל משהו
אד"ש הרים אותו היה על השולחן
תניא כרוך בגומי ,אד"ש הוציא
אותו והניד בראשו לומר שזה לא

בית חיינו תשל"ה
מה שרצה .לאחמ"כ אמר לו אד"ש
שיכנס מחר למזכירות ויקבל את
התניא שלו .למחרת נכנס ושאל
אותו חדוקוב אם הוא רוצה להכנס
יחידות וכשענה לו שהוא נוסע לא"י
נתן לו תניא מי"א ניסן תשל"ב
הוצאת כפר חב"ד והיה כתוב ע"ז
הוצאת השבעים.

 9:00ר' ניסן התוועד ב 770 -וחזר
על היחידות שלו :אד''ש שאל אותו
מה עם תפילה בציבור וענה ר' ניסן
שזה צריך תיקון .אד"ש הרחיב
בנוגע לזה ואמר שבאים כעת מי"ט
כסלו ושם במאמרי חסידות ד"ה
פדה בשלום מדובר שהפדיה היא
ע"י תורה גמ"ח עבודה " -מתפלל
עם הציבור" ,ודיבר בהתלהבות
עד שקם ממקומו והניף את שתי
ידיו באומרו ''למה לא מתפללים
בתפילה בציבור!?'' ,והוסיף שאפילו
אצל המתנגדים ידוע שתפילה
בציבור זה דבר גדול וכ''ש אצל
חסידים שלומדים חסידות ויודעים
שתפילה בציבור זה כמו עשי"ת,
שנהיה קרוב אל ה' ובקירוב המאור
אל הניצוץ ומושגים אלו יודעים
רק כשלומדים חסידות .ואמר
שלא צריכים להגיד את זה בשמו
שהרי זה כתוב במאמרים ובפרט
במאמרים שהבחורים לומדים -
שיסתכלו בפדה בשלום ששם זה
כתוב במפורש .בשלמא בתורה
וגמ"ח הם עוסקים קצת ,אבל
אודות תפילה שילמדו את המאמר
'פדה בשלום תר"ל ויראו בפירוש,
וזה הרי דבר חדש שהדפיסו בקיץ
האחרון.

 3:15מנחה.

ומה שלא הקפידו פעם אצל
העלטרע חסידים להתפלל תפילה
בציבור ,הרי צריכים להיות עלטער
חסיד בשביל זה .אד"ש דיבר ע"ז
מאוד בחיות.

נכנס י .פרקש עם בתו הקטנה
שהיתה חולה .כשנכנס אד"ש דיבר
עם הילדה ושאל אותה מה שלומה
ובת כמה היא וכמו''כ שאל אותה
אם היא מדליקה נרות בערש''ק
וענתה שכן .שאל כמה ואמרה
ששתיים וחזר אד"ש ''שתיים?''
ושאל אם בברכה וענתה שכן .אח"כ
שאל אותה אם היא קיבלה דמי
חנוכה במשך חנוכה והשיבה שלא,
ושאל אד"ש ''בכלל לא?'' ונתן לה 2
דולרים  -אחד להדלקת נרות ואחד
לדמי חנוכה .אד''ש בירך אותה
ולאחר מכן דיבר עם האבא וברכו
שיזכה לגדלה לתורה.
 12:50נגמרו היחידויות.

יום ב' ט' טבת
 10:10הגיע מביתו.

 6:45מעריב .ניסן מינדל ישב אצל
אד"ש.
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אח"כ אמר לו אד"ש שהבחורים
צריכים לדעת בע"פ ב' או ג' מאמרים
כדי שיהיה להם עם מה להתפלל
וגם זה עוזר בהפצת המעיינות והרי
כשיודע אותיות הרבה אז מצליח.
וילמדו ג' מאמרים מזמנים שונים
כדי שלכל חג יהיה על מה לחזור.
אח"כ ר' ניסן ביאר את היחידות.
שמעתי שאד"ש אמר ביחידות לר"נ
הפירוש על הפ' ''בשמים ממעל''
 שעל עניינים רוחניים צריכיםלהסתכל עם הראש למעלה היינו
שיש למעלה מזה.
''והארץ מתחת''  -שעל עניינים
ארציים להסתכל שיש עוד למטה
מזה .והרים את ידיו למעלה והורידן.

יום ג' צום עשרה בטבת
אד"ש נכנס לסליחות .בהתחלה
אמר ללא גארטל ואח"כ לבש אותו
במהירות ולא סידר אותו עד הסוף
אלא החזיקו ביד .אד''ש הסתובב
לעבר החזן ושאל איפה אוחזים
וניגש מאיר הארליג וענה שב"קל
מלא רחמים" וביקש אד"ש וסימן
בידו שהחזן יגיד יותר בקול .שרו
ב''רחמנא דעני'' ועודד בידו וכן
כששרו ''אבינו מלכנו'' .אח"כ אמר
תהילים ונכנס לחדרו.
 2:00מנחה .התפללו למטה.
כששרו ''אבינו מלכנו'' עודד בידו.
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ל''ואנחנו לא נדע'' חיכה אד"ש
לסגירת ארון הקודש.
אחרי מנחה קרא לש .חפר ודיבר
איתו בג"ע התחתון.
 5:10מעריב.
 5:25נסע לביתו.

יום ד' י"א טבת
אברהם סופר מהמאירי ישב אצל
אד"ש משעה  3:00עד .3:45
 3:45נכנס למנחה .כשנכנס החזיק
את המשקפיים בידו עם הגארטל
ולאחמ"כ הכניס את המשקפיים
לכיסו.
אחרי מנחה הניד סופר את ידו
לאד"ש בשאלה אם יכול להיכנס
ואד"ש החזיר בראשו שיכול להכנס
ודיבר עמו בג"ע התחתון.
בדרכו לג''ע התחתון איחל ליוסי
מנדלזון שתהיה נסיעה טובה
ושנשמע בשורות טובות.
 6:45מעריב.

יום ה' י"ב טבת
 10:10נכנס לקרה''ת .היו כ10 -
בחורים מברזיל שבירכו הגומל.
 3:15נכנס למנחה .התחיל שמו''ע
כשכולם אחזו ב'''רפאינו''

בית חיינו תשל"ה
ניסן מינדל ישב אצל אד"ש לפני
מעריב.

וסימן אד"ש באחד הפתקים סימן
שאלה ואמר שתהיה התוועדות רק
באחת מהן.

 12:10נגמרו היחידויות.

יום א' ט"ו טבת

 1:00הלך לביתו .כשסגר את דלת
חדרו הביט לתוך הזאל.

 10:00הגיע מביתו.

ליל יחידות.

 10:45נסע למקוה.

יום ו' ערש"ק י"ג טבת

 2:15נסע לאוהל.

 3:45הלך לביתו.

 5:30חזר מאוהל ונכנס למנחה.

4:10

חזר מביתו למנחה וקבלת

שבת.

שב"ק י"ד טבת
פר' ויחי
 9:55הגיע מביתו.
 10:00נכנס לתפילה.
לא היתה התוועדות אפילו שהיתה
פגישה לסטודנטים וכולם התכוננו
שתהיה התוועדות.
 4:00מנחה.
 5:20מעריב.
 7:00נסע לביתו .י .יוזביץ עמד
בחוץ ואד"ש אמר לו "שתהיה
נסיעה טובה ושנשמע בשו"ט".
שמעתי שפרסמו בפתקים שתהיה
התוועדות בפר' ויגש ובפר' ויחי

 7:00נכנס למעריב .כשיצא מחדרו
עמד עני ואד''ש רצה לתת לו צדקה
ולא היה בכיסו ,בנימין רצה לתת
לאד"ש אך אד"ש הסתובב וחזר
לחדר ונתן לעני צדקה וכן שם בתוך
הקופה.
אחרי מעריב עמדו בחוץ אשה וילד
שיש לו 'תספורת' ואמו רצתה לתת
לאד''ש את המספריים לעשות
פיאות אך אד"ש ענה להם בהברה
ספרדית שאין הוא נוהג לגזור את
השערות ובירך אותם .הם נכנסו עם
אד"ש לג"ע התחתון ואד''ש נתן
להם מטבע של דולר.
 7:15נסע לביתו.

יום ב' ט"ז טבת
נכנס לקרה"ת.
מנחה ומעריב כרגיל.
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הסקולנער ישב אצל אד"ש משעה
 8:30עד .9:40

יום ג' י"ז טבת

חזר למנחה וקבלת שבת.
 9:40הלך לביתו.

מנחה ומעריב כרגיל.

שב''ק כ''א טבת
פר' שמות

יום ד' י"ח טבת

 9:55הגיע מביתו.

מנחה ומעריב כרגיל.

לא היתה התוועדות.

יום ה' י"ט טבת

אחרי מעריב נכנס בנימין גורודצקי
לאד"ש ויצא בשעה .6:50

נכנס לקרה"ת.

 7:00נסע לביתו.

לא יצא למנחה.
אחרי מעריב עמדה בחוץ אשת
גרשון מנדל וילדיהם ונתן להם
דולרים.
ליל יחידות.
א' ירושלמי נכנס ליחידות וסיפר
שאד"ש אמר לו שהכוללים
בירושלים הם די טובים אבל לא
לומדים שם 'אליבא דהלכתא'
והראיה שחסרים רבנים ומורי
הוראה .וכן סיפר בהתפעלות
עצומה שהיתה לו פגישה באותו יום
עם מישהו והוא ביקש ממנו לכתוב
ע"ז לאד"ש ולא כתב ולמרות שהוא
לא כתב אד"ש התייחס לשאלות
שלא כתב עליהם.

יום ו' ערש"ק כ' טבת
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 3:40הלך לביתו.

יום א' כ"ב טבת
מנחה ומעריב כרגיל.
ליל יחידות.
נכנס מר פורת משרותי הבטחון
ב'אל על' עם ילדיו .אד''ש נתן
לילדים דולרים  -לגדולים שטרות
ולקטנים מטבעות ושאל את
הילדות אם הן מדליקות נש"ק וענו
שבזכות קותי הן מדליקות.
כשסיפר ללייבל שאד"ש קרא אפי'
שלא כתב ,סיפר לו לייבל סיפור
שקרה לא מזמן שא' נכנס ליחידות
והגיש את פתקו ואד"ש אמר לו
שיענה לו בדוחק אם הוא רוצה,
אותו א' התפלא ולא הבין למה
אד''ש מתכוון ואחרי שאד"ש ענה
לו על כל השאלות הוא יצא ורצה

בית חיינו תשל"ה
לדעת למה אד"ש אמר לו כך וראה
שהכניס לאד"ש פתק ריק לגמרי.
נכנס ורטהיימר א' עם כת''י ישן על
פרש''י ועם הספרים שהוציא .אד"ש
לקח ממנו רק ב' ספרים ואמר לו
שאת השאר יש לו .על הכת''י אמר
אד"ש שזה יעשה שטורעם גדול
בעולם ובפרט בין הספרדים היות
ועד עכשיו היה להם ספרים אחרים
על רש"י מחכמי ספרד וכעת יהיה
להם גם חכמי צרפת .הוא שהה
ביחידות כשלושת רבעי שעה.
כשיצא הורה אד"ש ללייבל שיבקש
ממנו את כתובתו היות ואמר
לאד"ש שיש לו הרבה הוצאות על
הספרים.
 12:45נגמרו היחידות ואד"ש הלך
לביתו.

יום ג'  כ"ד טבת
מנחה ומעריב בזמנם.
בחזרת הש"ץ של מנחה אמר
קרבנות.
 12:30הלך לביתו.

יום ד' כ"ה טבת
 10:05הגיע מביתו והביט בזאל.
 10:30נסע למקוה .חיכיתי
במקווה לאד"ש.
 2:15נסע לאוהל.
 5:35נכנס למנחה.
חשבו שתהיה התוועדות אך לא
היתה.
 6:15מעריב.

יום ב' כ"ג טבת
הגיע לקרה"ת בשעה הרגילה הגם
שהיה ליל יחידות.
אחרי קרה"ת דיבר עם א' בג"ע
התחתון.
 3:15מנחה.
 4:00יצא ללוויה .אד"ש מלמל
בשפתיו בעת שליווה את המת ולא
הצדיע לשוטר.
ר' ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.
מעריב בזמנו.

 8:00הלך לביתו.
שמעתי שצא"ח כתבו לאד''ש
החלטות לכ"ה שנה על ה' המבצעים
וביניהם גם הד"נ ועוד ואד"ש שאל
למה לא כתבו בין ההחלטות על
תפלה בצבור.
בנוגע לשמירת השכונה ענה אד"ש
"בודאי עוסקים במרץ הדרוש
אזעה"צ בכל הנ"ל"
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אחרי שדיבר ענין הזוהר בנוגע
ל''אתם שלום'' אמר ''הרי יש יהודי
מרוסיה ששר את הניגון עם מילים''
והורה לשיר את הניגון .אד"ש הורה
ללייבל שיביא את הבקבוקים ונתן
לחיים לחכם רפאל והתחיל לשיר
''אתם שלום'' ואד''ש עודד בראשו.

יום ה' כ"ו טבת
נכנס לקרה"ת.
אחרי קרה"ת נסע למקווה.
 3:15מנחה.
 6:45מעריב.
ליל יחידות .בין הנכנסים היו א'
משרות הביטחון וא' מראשי 'אל
על'.

יום ו' ערש"ק כ"ז טבת
 - 4:15כעשר דקות לפני שבת -
נסע לביתו.
 4:30חזר מביתו.
קבלת שבת התפללו למטה.
 9:45הלך לביתו.

שאל את לייבל אקסלרוד מתי
הוא נוסע ואם לפני י' שבט ומזג לו
לחיים.

 8:30נכנס לתהילים.

10:30

נכנס

הפטרה.
 1:30ירד להתוועדות.
שיחה א' בנוגע למבה"ח שבט.
שיחה ב' בנוגע לאבות.
כששרו עודד בראשו.
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כשאד"ש דיבר בסוף שלא רוצה
שיוציאו פרוטה בנוגע ל'כ"ה שנים'
ורק שיעסקו במבצעים דיבר
בעיניים עצומות.
אח"כ חילק אד"ש משקה וקרא ''ר'
שמשון הרי עושה ב''מ'' וכשניגש
מזג לו ולילדו לחיים.

שב''ק כ''ח טבת
פר' וארא
לתפילה.

מזג יין לתוך  2בקבוקי משקה ומזג
לחכם רפאל לחיים וביקש חכם
רפאל שאד''ש יקח ג"כ .אד''ש מזג
לגביע שלו ואמר לו עבור נה"ח.
רפאל ביקש שיתנו גם לבנו משיח
ואד"ש חייך אליו וקרא ''משיח''
וכשניגש מזג לו לחיים.

קרא

נתן משקה לא' מארגנטינה שעשה
'אפשערניש' ,וכן לא' מברזיל.
אח"כ אמר אד"ש ללייבל ולחדוקוב
משהו וחודקוב אמר לאד"ש שיש
ומיד קם משה טלישווסקי עבור
הדינר במכון חנה ואד"ש קרא לו
ונתן לו לחיים ובקבוק משקה.

בית חיינו תשל"ה
אח"כ אמר אד"ש שהיות ודיברו
בנוגע למבצעים ובשבת א"א
לעסוק בזה לכן כל אלו שקיבלו
על עצמם לעסוק בזה ממחר עד
י' שבט שיגידו לחיים ונתן את
הבקבוק לדוד רסקין.
אח"כ התחיל לשיר ''ופרצת'' ועודד
בראשו ובירך ברכה אחרונה וכשקם
עודד בידו.
 4:25הסתיימה
והתפללו מיד מנחה.

ההתוועדות

אחרי מנחה שוב התחילו לשיר
''ופרצת''.
 6:45הלך לביתו.

יום א'  כ"ט טבת
 10:15הגיע מביתו.
נסע למקווה.
 1:30נסע לאוהל.
 5:30חזר מהאוהל.
 6:40מנחה ומעריב.
 6:55נסע לביתו.
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שבט תשל"ה

יום ב' א' שבט ר"ח
 10:15נכנס לקרה''ת.
 2:00יצא ללוויה וחיכה ע''י ברז
מכבי האש עד הסוף וחזר.
אד"ש נטל ידיים  8פעמים בספל
הפלסטיק של ביהכנ"ס .תפסתי
אותו וקניתי ספל אחר.
 3:15מנחה.
לפני מעריב ישב ניסן מינדל אצל
אד"ש.
כשיצא למעריב נתן לעני צדקה אך
הכסף נפל ,אד"ש התכוון להרימו
ובנימין מיהר והרים.

רובשקין ושאל אותו אד"ש למה
אינו נוסע והרי צריכים לנסוע היות
והוא היה גלמוד ,מיד הוא נכנס
לרכב והתחיל לנסוע .אד"ש ביקש
שהמכונית תתקרב אבל הוא נסע
כבר.
אח"כ אמר אד"ש שהרי לא שייך
ללכת ברגל ומיד יצאו כמה מכוניות
כדי ללוות את המת מצוה .אח"כ
התחיל אד"ש ללכת ונתן צדקה
לעניות שבחוץ.
נטל ידיו ונכנס לזאל .הבחין
בגארטל שהיה מונח על גמרא
והורידו .אמר ''ויהי נועם'' והחליף
את מקומו כעשרה פעמים.
 3:15נכנס למנחה.

יום ג' ב' שבט
 12:40נסע למקווה.
 2:30יצא ללוויתו של ר' יצחק
חורגין ז"ל וחיכה ע''י ברז מכבי
האש .כשהתרחקו פנה ללייבל
ושאל אותו איפה קזרנובסקי ומיד
ניגש קזרנובסקי ואד"ש שאל אותו
למה אינו נוסע והרי זה 'מת מצוה'
אמיתי שאין לו אף אחד ומיד הגיע
א' ולקח את קזרנובסקי .לאחמ"כ
שאל אד"ש איפה ג'ייקובסון וענה
לייבל שנסע כבר ואד"ש הניע
בראשו וידו כמין תמיהה.
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שוב שאל אד"ש אם אין כאן כבר
מה'חברה קדישא' וניגש געציל

 6:45מעריב.
 12:00הלך לביתו.

יום ד' ג' שבט
נכנס למנחה .בחזרת הש"ץ עיין
בשיחה בסוף הסידור.
כשיצא ממנחה אמר לא' שיסע
בהצלחה.
 6:45מעריב.
 11:45נסע לביתו.

יום ה' ד' שבט
נכנס לקרה"ת .לפנ"ז עמדו הכהנים

בית חיינו תשל"ה
בחוץ ואד"ש הביט בהם ושם צדקה
בקופה .קיבל עליה.
אחרי מנחה דיבר עם בעל ואישה
בג"ע התחתון כ 10 -דקות ולאח''ז
נכנס לחדרו.
מעריב בזמנו.
 11:50נסע לביתו.

יום ו' ערש"ק ה' שבט
 4:45נסע לביתו.
 4:35חזר מביתו.
 9:40הלך לביתו.

שב''ק ו' שבט
פר' בא
 9:50הגיע מביתו.
לפני שפתח את הדלת מסר א'
לאד"ש שנולד לו בן.
 10:00ירד לתפילה .בפתחו של
ביהמ"ד פגש בבחור שאחז בס"ת
והביט בו ,הבחור הסתובב מיד
בחזרה ונבלע בתוך ביהמ"ד .אד"ש
נעצר וחיפש אותו ,קרא לו וסימן
בידו לתמיהה .הבחור חזר והופיע
ויצא מביהמ''ד וכשעבר ליד אד"ש
נגע בידו בס"ת.
כולם קיבלו עליות.

 4:30מנחה.
מעריב בזמנו.
אחרי מעריב ישב בנימין גורדוצקי
אצל אד"ש עד .7:30
 7:30הלך לביתו .בנימין פתח את
הדלת ואד"ש אמר לו ישר כח.

יום א' ז' שבט
 4:35מנחה.
 6:00חזר מביתו .לפני אד"ש
נסע טנק ,וכשהבחינו במכונית של
הרבי מיד שרו ורקדו ,כשאד"ש
יצא מהמכונית ליד  770עודד בידו
כמה פעמים וכשהגיע לדלת של
 770הסתובב ושוב עודד בידו .יוד'ל
אח"כ סיפר לי שכשנסעו שמע
אד"ש ניגון ושאל אד"ש מה זה
וענה שאלו טנקים ושאל אד"ש אם
כ"כ מאוחר בערב נוסעים להניח
תפילין וענה שכנראה הם חוזרים.

יום ב' ח' שבט
קרה"ת.
כשאד"ש יצא ממכוניתו ע''י הטנק
שרו ורקדו ועודד בידו והסתכל על
כולם ,כשהגיע לפתח הסתובב ושוב
עודד.
נסעו  8טנקים .נסעתי עם טנק עד
 47והניחו תפילין ל –  24יהודים.
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חזרנו למנחה .אד"ש נכנס למנחה.
ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

הביהכנ"ס
ופירמידות.

מעריב כרגיל.

 7:00ירד למעריב וניגש לעמוד.
היו דחיפות בעת התפילה.

 12:15נסע לביתו .בחור שעמד
במעלית והשאיר את הדלת
פתוחה קצת ,הציץ ורצה לראות
את אד"ש יוצא ,אד''ש הסתובב
לכיוון המעלית ופתחה לרווחה ,היה
חושך ואד''ש הביט בחזקה לתוכה,
הבחור התקרב לכיוון האור ואד"ש
הביט בו וסגר את הדלת.

יום ג' ט' שבט
 11:40הגיע מביתו.
 3:35מנחה.
 5:10יצא מחדרו וחייך חיוך רחב
לזלמן יפה ולמקורב מלוס אנג'לס.
אד"ש נתן פתק לבנימין ורצה לתת
צדקה ,א' שעמד ע"י הקופה עיכב
את אד''ש קצת עד שהכניס לקופה.
דיבר עם זלמן יפה  -שאלו אם הגיע
עם אשתו וענה שלא .סימן לו אד''ש
לשיר ושר ''עוצו עצה'' ואד''ש עודד
בידו .ע"י המכונית אד"ש הסתובב
אליהם ועודד שוב.
 6:10חזר מביתו .שניה לאחמ''כ
הגיע טנק ,הם שרו ורקדו אך אד"ש
לא הגיב .כשנכנס ל 770 -עמדו
אורחים ואד"ש הניד בראשו וחייך
אליהם.
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התמלא

באורחים

אחרי תפילת מעריב הכריז הגבאי
על הדינר של מכון חנה ,כשסיים
אמר אד''ש בחיוך "ובא לציון גואל"
וחזר ע''ז שוב.
יצא לאור קונטרס נרות שבת קודש
עם כל ההוכחות ,אד"ש תיקן והגיה
שם הרבה ואחרי הדפוס שוב הגיה
אותו.
יצא קונטרס מאמרים 'באתי לגני
תש"י -תשל"ה'.
 12:00נסע לביתו .ע''י הדלת של
 770פגש בכץ משיקאגו ושאל אותו
לשלומו ,אמר שמגיע ממכון חנה
וחזר אד"ש ''מכון חנה?'' ''האם
שמעת משהו?'' וענה שלא ,בירר
אד"ש ''שום דבר לא?!'' ואמר שלא.
הם המשיכו לשוחח בדרך למכונית
ואד"ש הניד בראשו לתמיהה.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אד"ש
לשלוח לאנ"ש בכל מרחבי תבל
לקראת יום ההילולא:
"הילולא והתוועדות פעילות
והמשכם ופירותיהם בכל הימים
שלאחריהם ועד שיקוים היעוד
אחזת ביד ימינו ובני ישראל
יוצאים ביד רמה בגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח

בית חיינו תשל"ה
צדקנו ברכה" מקום החתימה.

 3:15מנחה .אמר ''אשרי'' ,קדיש,
שמו"ע ,תחנון .כשיצא לא שרו.

והמשכם :הפעולה עצמה נמשכת
ו(נוסף ע"ז)

 6:45מעריב .התפללו למעלה.
אד''ש התפלל על הסטנדר ולא על
השולחן.

הוספה:

פירותיהם :ומעלה בכאו"א ,וכמובן
גם מרד"ה באתי לגני(והילולא)
אחזת ביד ימיני(:תהילים ע"ג,
כ"ה) וכל הגוף נכלל בימין(אגה"ק
ס' ל"ב)
ביד רמה :ראה מכילתא זח''ג קכ"ה
י"א.

יום ד' י' שבט
כ"ה שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
שליט"א " -כה לחי".
 9:25הגיע מביתו .בכניסתו חייך
לזלמן יפה והמשיך לחדרו הק'.
 9:35נכנס לתפילה .סידר את
הרצועות על כף ידו ואמר ''איזהו
מקומן'' .הרצועה כרוכה באצבעו
למטה ולמעלה ושוב למטה .הזיז
את הנר הגדול לבדוק אם הוא דולק.
את הסיום של ''ברוך שאמר'' אמר
בקול רם'' .אז ישיר'' אמר בקול ורק
''ה' מלכותיה קאם'' אמר בלחש.
ב''ונזכה ונחיה ונראה'' מנשק .אמר
תהילים של יום י' ושוב בדק את
הנר וכשראה שאינו דולק חיכה עד
שניגש מ .הארליג והדליקו ואמר לו
יישר כח.

קודם ההתוועדות התמקמה
מצלמת טלוויזיה מול מקומו של
אד''ש וראו את ההתוועדות בשידור
ישיר בעזרת נשים ובספריה.
 13הספסלים שבכל צד התמלאו
עד אפס מקום.
באנשים
התמלאה
הבימה
מפורסמים :מהממשלה הגיעו
ראש ממשלת נ.י .דים ,שליח של
נשיא ארצות הברית פורד וקבוצה
מאנשיו ,וכן נציגים מכל העיירות
של נ.י .שאר סנטורים ואנשיהם.
מהקונסוליה הישראלית הגיעו
ראש ממשלת הבטחון הישראלי.
כמו''כ הגיעו זמרים.
 9:00ירד אד"ש להתוועדות.
כשעלה לבמה בקושי הצליח לעבור
מרוב ספסלים וחייך לכולם .דים
הושיט את ידו לאד"ש.
כשהתיישב מיד השתתקו כולם.
שיחה א' בנוגע לאחדות ושלום.
בסיומה חייך לכולם והורה להגיד
לחיים.
שיחה ב' על דמותו של הרבי הקודם.
בסיומה נגש נציגו של הנשיא
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פורד ונתן לאד"ש מתנה .אחריו
ניגשו שאר האנשים  -וביניהם
ראש עיריית נ.י - .ולחצו את ידו
של אד''ש .כ''א נתן משהו ואד''ש
בחן את מתנתם והורה להם לומר
לחיים .לחץ גם את ידי ילדיהם.
מחה כפיים בעת הניגון.
שיחה ג' בנוגע לארצות הברית
ויהדות .דיבר גם על נש"ק ועל
רוסיה.
בעת הניגונים עודד בראשו ומחה
כפיים כמה דקות.
מהצד השני ישבו הרב הירשפרונג,
הרב ממושב חמד  -חותן של הרב
לנדא ,והרב פיקרערסקי.
הרב יאלעס ניגש ונתן לאד"ש פתק
ואד"ש הכניסו לסידור.
הרב שמחה עלברג ניגש ודיבר עם
אד''ש וכן ניגש הרב פיקארסקי
ודיבר עם אד"ש.
ניגשו הרב קונין ורייטשיק מלוס
אנג'לס עם אנשיהם והורה להם
להגיד לחיים.
ניגש אברהם פרשן עם אנשיו .א'
מהם אמר לאד''ש שנתן רבע מליון
דולר והגיב אד"ש שפרשן נתן חצי
מליון וענה שאין לו כ"כ ואד''ש בירך
אותו.
ניגנו ניגון הכנה ואמר מאמר ד''ה
'''באתי לגני''.
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סיים בנוגע למבצעים ששייכים
למל'.
עוד כמה אנשים ניגשו ולייבל
הציגם בפני אד''ש.
א' שהתחיל למחוא כפיים מחא
אד''ש כפיים לעברו.
חילק דולרים .ביקש שא' ירד
מעזרת נשים ויקח דולרים לשם -
''הרב ויינברג שיגש ויקח'' ,נתן לו
חבילה והלך לחלק שם.
אד"ש הודיע שיש מספיק לכולם
והטנקיסטים יגשו ויחלקו לכל
היושבים שתי דולר  -א' לצדקה וא'
שיחזקו זא''ז  -ושאף א' לא יקום
ושלא יהיה בלאגן ודחיפות כי אם
יהיה בלאגן יפסיקו ויחלקו פעם
אחרת .הראה באצבעו ואמר שכולם
יגשו מצד זה ויעברו ושלא יהיה כמו
שהיה פעם .כל אחד ניגש ואד"ש
נתן לכל טנקיסט דולרים לחלוקה.
נגשתי ,הביט בי ,ונתן לי  10דולרים
שחלקתי ל 4-אנשים.
הכריז באמצע שכמדובר לא
יקחו לאלה שלא נמצאים פה ומי
שנשארו לו דולרים שיחזירם כדי
שיוכלו לחלק לאחרים.
אח"כ הורה לנגן ניגון הכנה .סימן
באצבעו פ"א ניגון ד' בבות ושרו נייע
זשורצ'י ומחא כפיים כ  5 -דקות.
אח"כ דיבר על הרבי הקודם .בסיימו
התחיל לנגן ''ופרצת ימה וקדמה''
ומחא כפיים בחזקה עד שהתרומם

בית חיינו תשל"ה
הזיז את הכיסא ונעמד והמשיך
למחוא כפיים ואף עודד בידיו הק'
בחזקה ברקדו על מקומו .לאחמ"כ
התיישב ובירך ברכה אחרונה.
לקחו את החבילות של המגביות
ואת המתנות וכשיצא שוב התחיל
לשיר ''ופרצת'' ועודד בידו.
כשיצא מחדרו אמר משהו ליעקב
הכט ועודד בידיו.

יום ה' י"א שבט
 12:45נכנס לקרה''ת.
יצא ללויה.
 3:15מנחה .כשיצא ממנחה חייך
למישהו.
 5:10נסע לביתו.

יום ו' ערש"ק י"ב שבט
כשחזר מביתו חייך לזלמן יפה.
 4:45נכנס למנחה .כשיצא ממנחה
הבחין בחומש שהיה מונח על שו"ע
והורידו.
אחרי קבלת שבת חייך לזלמן יפה
והתחיל לשיר.

שב''ק י''ג שבט
פר' בשלח
 9:45הגיע מביתו.
ב''אז ישיר'' הסתובב והסתכל על
הבימה .ב' הפטרות.
בסיום התפילה הניד בראשו לזלמן
יפה וחייך והתחיל לשיר.
 1:30ירד להתוועדות.
הניגונים עודד בראשו.

בעת

 6:10חזר מביתו .כשיצא ממכוניתו
הטנקיסטים שרו ועודד בידיו כמה
פעמים וכשהגיע לדלת הסתובב
ושוב עודד.

שיחה א' על פ' בשלח ואודות
פרעה.

 6:45מעריב.

שיחה ב' בנוגע לי"ג שבט.

על היחידות בנוגע לקרן 'כ"ה לחי'
ענה אד"ש בכתי"ק:

אד"ש אמר לדובוב הזקן שישיר,
דובוב שר ואד"ש עודד בראשו.

"כת' ות''ח וכל המברך מתברך
אזכיר על הציון ובשורות טובות"

אד"ש נתן בקבוק משקה לזלמן
יפה ולא' מאנגליה וממנשסטר,
לא' עבור ב"מ ,לא' בלי זקן ,לברמן
מאנגליה ,לפוקס עבור הגמ"ח
וחייך אליו ,לא' מארגנטינה ומברזיל
ולמינצברג מירושלים .כן ניגש א'

שמעתי שאד"ש אמר למשהו
ביחידות שיישאר עד יום ג' ולכן
משערים שתהיה התוועדות בט"ו
בשבט.
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מלוס אנג'לס ואד"ש נתן לו משקה.
דובער ריבקין דיבר באמצע עם
אד"ש.
לפני מנחה  -כשאמר 'קרבנות' -
היה מאוד רציני ופניו היו אדומות
לגמרי.
אחרי מנחה התחיל לשיר ''ופרצת''
ועלה למעלה.
מעריב התפללו למעלה.
אחרי מעריב אד"ש עודד בידו.

נכנס דובוב הזקן ועמד כל הזמן.
אמר שהוא לא שומע ורוצה לקנות
מכשיר שמיעה וענה אד"ש שאינו
צריך ,כשטען שלא שומע את
ההתוועדות ענה אד"ש שכן שומע,
וכשאמר שאולי בעולמות העליונים
חזר אד"ש ואמר ששומע כאן.
(מספרים ששאל מתי יבוא משיח
וענה אד"ש שמצידו הוא כבר מוכן)

אח"כ הלכו לאכול סעודת שבת.

 1:40נגמרו היחידויות.

יום א' י"ד שבט

כשיצא מחדרו אמר לפנחס קריינר
שיהיו בשורות טובות.

נכנס למנחה.
לפני מעריב נתן דולרים לחכם
רפאל עבור נחל'ה וכפ"ח.
אחרי מעריב יצא לקידוש לבנה.
לא היתה לבנה וכשיצא התגלתה
הלבנה.
ליל יחידות.
נכנס זלמן יפה .כשיצא סיפר
שביקש שתהיה התוועדות בט"ו
בשבט ואמר אד"ש שדעת הרבנית
עדיין אינה נוחה מזה שלא אוכל
סעודת שבת ובכ"ז הוא ינסה
שתהיה התוועדות .לאח"ז הופצו
השמועות שתהיה התוועדות.
וכן נכנס א' ביום ה' ואמר לאד"ש
שנשאר היות ושמע שתהיה
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התוועדות ואמר לו אד"ש שדבר
נכון הוא להישאר.

יום ב' ט"ו בשבט
לא נכנס לקרה"ת.
 12:00הגיע מביתו ועשו קרה"ת
בג"ע התחתון.
מיד כשסיימו נסע למקווה.
 2:50נסע לאוהל .כשיצא נופף
לילד לשלום .כשנכנס למכונית
הרכיב את משקפיו וקרא משהו.
 5:45חזר מהאוהל.
נכנס למנחה .אחרי מנחה קרא
ללייבל ומיד נהיה מתח .לייבל קרא
לחודקוב ולאחמ''כ נכנס והודיע
שתהיה התוועדות בשעה .7:00
 6:45מעריב .התפללו למעלה.

בית חיינו תשל"ה
 7:00ירד להתוועדות .אחז בסידורו
ותחתיו חבילה קטנה ולבש סירטוק
משי חדש.
התיישב והורה למענטליק למזוג
יין .קרא לחודקוב ושאל אותו איפה
הפירות ומיד לייבל נתן לאד"ש
חבילת תאנים.
אד"ש סידר את המטפחת ואמר
מאמר בניגון שיחה ד"ה ''ארבעה
ראשי שנים''.
בעת הניגון עודד בראשו.
כשסיים את השיחה לקח את
התאנים בנייר ואכל אותן .לאחמ''כ
קרא למענטליק והורה לתת מהן
לרש"ג .כשהחזירן לאד"ש סימן
בידו שיחלק אותן וחילקן לזקנים.
שיחה א' בנוגע לאילן .כששרו עודד
בחזקה בראשו.
שיחה ב' על פרשת השבוע .כששרו
שוב עודד בחזקה בראשו.
שיחה ג' דיבר בחריפות על שורין
שכתבו לאד"ש פתק ובו  2שאלות א'
אולי רוצה לתקן את ליובאוויטש ,ב'
הרי בכ"ז היה מחסידי ליובאוויטש.
אח"כ הכריז שיגשו הטנקיסטים
ויקבלו דולרים לחלק לאלה
שנמצאים פה  -שניים לכ''א ושלא
יקחו בשביל מישהו אחר ושיהיה
בסדר מסודר.
דובוב הזקן ביקש ב' דולרים
מאד"ש ואד"ש נתן אותם לבחור

טנקיסט והורה בידו שייתן לו.
באמצע הכריז שוב שרק אלה שלא
קיבלו יקחו.
יוסף פרמן ניגש ואד''ש שאל אותו
אם הוא טנקיסט וכשענה שכן נתן
לו חבילת דולרים.
נגש אברהם ש"ט ואד"ש הסתכל
עליו ,הוא אמר משהו לאד"ש
ואד''ש נתן לו חבילה.
אח"כ אמר שיחלקו בעזרת הנשים
וקרא לויינברג שיבוא ויקח עבורן.
הוא ניגש ואד''ש נתן לו חבילה
וחייך ואמר שרק לאלו שלא קיבלו.
אח"כ שאל את לייבל בחיוך אם
לא מספיק מה שחילקו .א' נופף
באצבעו לומר שרוצה לקבל ואד"ש
הורה שילכו לתת לו.
ויינברג ביקש עוד דולרים .אד"ש
חיכה לדולר שא' ניגש להחזיר ונתן
לו את כולם .לאחמ''כ הפך את
השקית וראה שנגמרו הדולרים.
אח"כ הורה לנגן ניגון המהר"ש.
כששרו אד"ש נענע את ראשו
בחזקה ובעיניים עצומות וראו על
פיו הק' ששר ג''כ.
שרו  4בבות ואד"ש היה מאוד רציני.
לאחמ''כ שרו נייע זשוריצ'י ומחה
כפיים ועודד בראשו בחזקה.
הורה לנגן ''אני מאמין'' ושרו.
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קודם שיצא התחיל לנגן ''ופרצת''
ועודד בידו במשך כל דרכו החוצה.
כשיצא מחדרו עודד בידו.

 6:15הטנקים חזרו ושרו ורקדו
כולם יחד ואד''ש עודד בידו כמה
פעמים.
ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

יום ג' ט"ז שבט

נכנס למעריב.

כשיצא ממנחה עמדו אנשים בחוץ
ובירך אותם.

יום ה' י"ח שבט

אחה"צ כשיצא לביתו מסר פתק
לבנימין .כשהגיע לדלת חזר ושם
צדקה.
כשחזר מביתו הגיע טנק וכששרו
עודד בידו ועודד בחזקה כלפי גץ
מאנגליה.
כשהלך למעריב נעצר לפני הדלת
היות וא' צילם אותו.
נכנס למעריב בחיוך רחב.
כשיצא ממעריב נעמד בפתח ללוות
את האנגלים  -עמד עם המעיל
ומחא כפיים כמה דקות ולאחמ"כ
הסתכל ומלמל משהו .א' נופף
לאד"ש לשלום ואד"ש נופף לו
חזרה וחיכה עד שנסעו.

יום ד' י"ז שבט
 11:40הגיע מביתו.
 3:45מנחה .סופר מהמאירי ישב
אצל אד"ש וכשאד''ש יצא למנחה
עמד בחוץ המזכיר שלו ושאל אד"ש
את סופר אם זהו מזכירו.
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קרה"ת .כשצעד פנימה עמדו בחוץ
ילדים ואד"ש נופף להם בידו.
כשיצא מקרה"ת עמד א' ואד''ש
בירכו.
כשהטנקים נסעו אד"ש כמעט ולא
הסתכל עליהם.
כשחזר מביתו הטנקים הפריעו
לרכבו לחנות ואד"ש יצא והלך קצת
ברגל.
למנחה נכנס קצת מאוחר.
מעריב בזמנו.

יום ו' ערש"ק י"ט שבט
 4:45חזר מביתו.
נכנס למנחה.
ירד לקבלת שבת.
 9:50הלך לביתו.

בית חיינו תשל"ה
שב''ק כ' שבט
פר' יתרו

ואמר אד"ש שתהיה עליה לאה"ק
ושיעסוק שם בהפצת המעיינות
ובפרט ביהדות.

 8:45הגיע מביתו .כשפתח את
הדלת של  770הסתובב וראה בחור
מגיע מאחוריו והחזיק עבורו את
הדלת עד שנכנס.

היתה התוועדות 'צאתכם לשלום'
ב –  .770דיברו רסקין ומענטליק,
טננבוים רייטשיק ומטוסוב.

 10:00נכנס לתפילה.
לא היתה התוועדות.

שמעתי שאד"ש קיבל את התמונה
שהתפרסמה כאן בעיתונות לכבוד
כ"ה שנה לנשיאותו.

 4:45מנחה.

יום ב' כ"ב שבט  

מעריב בזמנו.

לא הגיע לקרה"ת.

 8:45הלך לביתו.

 12:30הגיע מביתו.

יום א' כ"א שבט

 1:30קרה"ת בג"ע התחתון.

מנחה התפללו קצת מאוחר.

שמעו שאד"ש מדבר בטלפון הרבה
זמן.

כשחזר מביתו יצא מהמכונית
ועודד בידו.

 3:30מנחה (קצת מאוחר).

ליל יחידות.

כשיצא ממנחה חייך למשהו.

נכנס מטוסוב השליח לפאריס
ואד"ש אמר לו "צאתכם לשלום
ושיהיה בהצלחה רבה" ואמר
לאשתו שמסתמא יערכו ג"כ בבית
רבקה 'צאתכם לשלום'.

 5:15נסע לביתו .כשיצא מחדרו
שם צדקה.

מעריב בזמנו.

שמעתי ששמוליק ריבקין קיבל
 $100ביחידות.

יום ג' כ"ג שבט

נכנס זלמן גוראריה .אד"ש היה
מרוצה מאוד מצא"ח.
א' נכנס ולא כתב שנוסע לאה"ק

 6:00חזר מביתו.

 11:40הגיע מביתו.
 3:40מנחה.

81
8181

 6:40חזר מביתו .עני א' אמר
לרבי 'זייט געזונט'' ונתן לו אד"ש
צדקה ואמר לו 'א געזונטער יאר''.
לאחמ"כ נתן לעוד א' צדקה ואמר
לו ג''כ ''א געזונטער יאר''.

כשפתח את דלת חדרו התכופף
והרים משהו מהרצפה.

 6:45מעריב.

קרה"ת כרגיל.

 1:40הלך לביתו.

 3:15מנחה .ניסן מינדל ישב אצל
אד''ש.

יום ד' כ"ד שבט

לפני מעריב נתן צדקה.

 11:40הגיע מביתו.

כשנכנס לג"ע התחתון אחרי מעריב
חזר ונתן לעני צדקה (י''א שאד"ש
הסתובב ונתן לחדוקוב כסף עבור
עניים).

 1:50יצא ללוויה של רימלר .היה
מאוד רציני והשתעל כמה פעמים.
בכניסתו נטל את ידיו ונכנס לזאל
לומר ''יושב בסתר עליון'' וחזר
לחדרו.
הבאתי את התה מהבית.
 3:20מנחה.
 6:45חזר מביתו .שפשף וניקה את
נעליו בחזקה קודם שנכנס לחדרו.
מעריב כרגיל.
 12:00הלך לביתו .כשיצא התעכב
כשתי דקות ונגע והביט בכמה
פתקים שהיו מונחים על שולחן
שעמד בפרוזדור.

יום ה' כ"ה שבט
10:10
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הגיע מביתו .כשיצא

מהמכונית עודד בידו לעבר
הטנקיסטים ,ע"י המדרגות שוב
עודד ושוב בפתח של .770

אח"כ דיבר עם מישהו ע"י חדרו.
ליל יחידות.
נכנס משה מינצברג ואד"ש נתן לו
יישר כח עבור תו"א ואמר שצריכים
להשלים כמה דברים.
העכט נכנס ליחידות.
 11:00נגמרו היחידויות .לייבל
נכנס ואחריו חדוקוב .חדוקוב יצא
ונכנס שוב ל –  10דקות.
חדוקוב ראיין את גרשון בער
יעקבסאהן ושוב נכנס לאד"ש.
 12:30נסע לביתו .ע"י המכונית
דיבר עם יצחק בערז הצלם ושאל
אותו מה הוא עושה פה בשעה
כ''כ מאוחרת וענה שמכר תמונות,
אד"ש שאל שוב אם כ"כ מאוחר

בית חיינו תשל"ה
והוסיף שהעיקר שנמצאים איתו
אנשים .יצחק אמר שמכזה מקום
א"א להפרד והגיב אד"ש שה' יעזור
שנתראה לעיתים תכופות יותר.
כשאשת שוחט נסעה מכאן אמר
אד"ש ללייבל שהוא עושה אותה
שליחה מנשי חב"ד כאן לנשי חב"ד
בא"י.

יום ו' ערש"ק כ"ו שבט
 4:35נסע לביתו .ביציאתו הביט
בחזקה לתוך הזאל ושם צדקה.
 4:55חזר מביתו.
 9:40הלך לביתו.
עשו מעקה ב  770 -מהמדרגות
הראשונות ועד הדלת.

שב''ק כ''ז שבט פר'
משפטים
 8:10הגיע מביתו.
 8:30ירד לתהילים.
 10:30ירד לתפילה .קרא הפטרת
ש"פ שקלים.
 1:30ירד להתוועדות.
שיחה א' דיבר על ג' העניינים –
שקלים ,משפטים ,מבה"ח.
שיחה ב' בביאור ענין פרשת
שקלים.

שיחה ג' ענינה של 'שבת מברכים'.
מאמר בניגון שיחה ד"ה ''כי תשא''.
בניגונים עודד בראשו.
נתן בקבוק משקה לב"מ ,לא'
מאוסטרליה ולריבר מב"ב.
לקח בקבוק וחילקו לשנים ונתן
למטלין הסופר חצי ולדוד רסקין
חצי.
אמר שהיות והרגילות בכל שנה
בפ' כי תלוה שמנהל הגמ"ח אומר
ד"ת לכן שיגיד עכשיו .נגש גולדמן
והורה אד"ש שילביש שטריימל
ויקח לחיים ,אד"ש ביקש שיעמוד
על מקום גבוה  -על השולחן  -ועמד
ודיבר .כשסיים חייך אד''ש ואמר
שינגן ונתן לו אח"כ בקבוק.
מנחה קראו בס"ת של משיח
ואד"ש קיבל עליה.
אחרי מנחה לא שרו.
כשיצא מחדרו עודד בידו.
מעריב בזמנו.
אחרי מעריב דיבר א' עם אד"ש ליד
החדר .אח"כ נכנס בנימין גורודצקי.

יום א' כ"ח שבט
 3:15נכנס למנחה .בעת חזרת
הש"ץ עיין בשיחה .ניסן מינדל ישב
אצל אד''ש.
מעריב בזמנו.
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ליל יחידות.

האחרון בעיניים עצומות.

 12:00נגמרו היחידויות.

שיחה א' בענין 'טוב לשמים וטוב
לבריות'.

 12:30הלך לביתו.

יום ב' כ"ט שבט
 10:10נכנס לקרה"ת עם כובע
חדש .בעת קרה"ת עיין בפר'
משפטים.

10:35

נסע למקוה .כשיצא שם

צדקה.
 2:00נסע לאוהל.
 5:50חזר מהאוהל – מוקדם
מהרגיל.
 6:00מנחה .אחרי מנחה נכנס
לייבל כרגיל וכשיצא נכנס ל'מרכז'
וקרא לחדוקוב ,חדוקוב ישב אצל
הרבי כ  5 -דקות וכשיצא נכנס
ל'מרכז' ולאחמ''כ הודיע שבשעה
 7:00תהיה התוועדות .אף אחד
לא התכונן ומיד נהייתה בהלה ורצו
להודיע לכולם.
 6:45אד''ש נכנס למעריב .לפני
שמו"ע לא פסע ג' פסיעות וחיכה
עד שדפקו על השולחן להזכיר על
''יעלה ויבוא''.
 7:10ירד להתוועדות .מענטליק
מזג יין ואד"ש אמר לו יישר כח.
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מאמר ד"ה ''ויקחו לי תרומה'' וחציו

שיחה ב' על 'אורה זו תורה' .בשיחה
זו הודיע שתהיה הנחה של  %25על
ספרי קה"ת.
בעת הניגונים עודד בחזקה בראשו.
שיחה ג' על כמה ענינים לנשים
השייכים לפורים ,בהמשך לשבת.
כשיצא שרו ''יפרח בימיו'' ועודד
בראשו ובידו.
כשיצא מחדרו עודד בידו ע"י
המכונית.

יום ג' ל' שבט א' דר"ח
אדר
הגיע לקרה"ת.
לפני שנכנס לג"ע התחתון דפדף
בחומש שהיה מונח בחוץ ע''מ
לבדוק אם הוא הפוך.
מנחה בזמנה .אחרי מנחה נכנס
סימפסון לעשר דקות היות והוא
נוסע לשליחות.
 6:45חזר מביתו ומיד נכנס
למעריב.
 11:30נסע לביתו.

אדר תשל"ה

יום ד' א' אדר ר"ח
אד''ש יצא מהדלת האחורית של
ביתו ישר לרכבו היות וירד שלג כבד.

 11:15נגמרו היחידויות.

 10:10נכנס לקרה"ת.

 12:15הלך לביתו .כשיצא הניד
בראשו לקרול.

מעריב בזמנו.

יום ו' ערש"ק ג' אדר

מנחה בזמנה.
 11:25נסע לביתו.
(שמעתי שלייבל ביסטריצקי
ניגש לאד"ש עם ילדו ע''מ שיגזור
משערותיו לאפשערניש  -כפי שנהג
בכל ילדיו  -ואד''ש סירב .אח''כ
אד"ש הסביר שחשש מפרסום -
היות ועמדו בג"ע התחתון איש
ואישה  -ואין דרכו בכך ובפרט לא
בפרסום.

יום ה' ב' אדר
 10:10הגיע מביתו ונכנס לחדרו.
כשהיה בפנים צלצל בדלת ולייבל
נכנס מיד.
נכנס לקרה"ת עם כובע חדש.
כשחזר מהבימה עמד צלם ע''י
הדלת ואד"ש חייך לעברו .אמר
תהילים ונכנס לחדרו.

 11:40הגיע מביתו.
 4:30נסע לביתו .כשיצא נתן
צדקה והביט לתוך הזאל.
 5:10חזר מביתו ונכנס למנחה.
עיין בשיחה.
ירד לקבלת שבת.
 9:20הלך לביתו.

שב''ק ד' אדר
פר' תרומה
 9:40הגיע מביתו.
 10:00ירד לתפילה .קרא בתניא
ובחומש כרגיל.
לא היתה התוועדות.
 5:00מנחה.

 3:15מנחה .בעת חזרת הש"ץ עיין
בשיחה.

מעריב כרגיל.

מעריב כרגיל.

מיד אחרי מעריב הלך לביתו.

 6:50ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.
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ליל יחידות .נכנס קרול מישיבת
חמד.

בית חיינו תשל"ה
יום א' ה' אדר
יצא מחדרו עם הגארטל שם צדקה
וירד למנחה.
הגיעו כחמישים אנשים ואחרי
מנחה הסתכל על כולם.
כשעלה במדרגות א' החזיק את
הדלת ואד"ש הביט בו בחזקה
ואמר לו יישר כח.
ע"י ג"ע התחתון דיבר עם כמה
נשים ואמר שתהיה נסיעה טובה.
כשפתח את דלת חדרו הסתובב
ללייבל ושאל אותו על כמה ילדות
שעמדו שם אם הן מדליקות נרות
בערש''ק ולאחמ''כ פנה למורה
שלהן ושאל  -בסמנו בידו על כולן
 אם הן מדליקות וענתה המורהשכולן מדליקות .אד''ש בירכן
באנגלית שיהיה עם מזל וכו' ונכנס
לחדרו.
 6:40הגיע מביתו .ישב במכונית
כמה דקות עד שיצא.
 6:45נכנס למעריב.
ליל יחידות.
נכנס בוימגרטן מארגנטינה.
נכנס ר' משה הלברשטרם  -ה'מורה
הוראה' של ה'עדה החרדית'  -עם
עוד  2אברכים  -אחיינים שלו,
וכשיצאו סיפרו בג"ע התחתון אך
אף א' לא שמע .אח"כ סיפר א'
מהם שהמשיל להם אד"ש משל

על א' שנשלח לאסוף כסף וכשחזר
קצת באיחור כולם צעקו עליו
וכשהתעצבן וטען שנסע הרי לאסוף
כספים טענו כלפיו שאם היה חוזר
מוקדם היו יכולים לשולחו שוב
ולהרוויח יותר (מסבירים שהנמשל
הוא שביחידות בשנת תשכ"ח
אד"ש ביקש שיבצע משהו והוא לא
ביצע ואם אכן היה מבצע היו יכולים
לעשות אתו עכשיו משהו).
כמו''כ אד"ש חזר בקיצור על
שיחותיו בהתוועדויות בנוגע להד''נ
ואמר שגם ילדה יכולה להשפיע על
אמה .הלברשטרם שאל אם נהגו
כך בבית הרב וענה אד"ש שאצל
השווער היתה ילדה שהסתובבה
ושאל הרבי באם הכינו עבורה פמוט
שתדליק בו נרות.
דיברו  -בקשר לפסח  -על יין
שמצאו בו חיטים ועל 'מים שלנו'
בנוגע ל'שבעה נקיים' .הם סיפרו
את כל זה ללייבל וע''כ לא שמעתי
את כל אריכות הדברים.
נכנס גם גרוסמן ממגדל העמק
וכשיצא סיפר שאד"ש דיבר על
כך שהכניס את הפתק בבוקר
וגם דיבר אודות מגדל העמק
וסביבותיה .אד"ש אמר שזהו
דבר נכון שאברכים יסעו בשבתות
לעיירות הצפון ושידבר על זה בא"י.
שאל אותו גם מה עם הכולל
בכרמיאל וענה שהיו שם רק שני
אברכים ולכן הוא נסגר .ענה אד"ש
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שזה דבר נכון שיהיה שם כולל היות
ויש שם הרבה עולים חדשים ויכלו
להכניס שם את לימוד התורה,
וביקש שידבר בא"י שדבר נכון
הוא שיסעו לגור שם ,והוסיף שאם
יש קושי בכסף אין צורך להתפעל
מזה כי זה סימן לגודל ההצלחה
וכפי שאמר מו"ח אדמו''ר שאם
יש קשיים בכסף סימן הוא שהדבר
מצליח.
גרוסמן שאל על מקרה של ילד
שלומד בבי''ס 'ממלכתי דתי'
ורוצים להכניסו לישיבה אם יש
מקום להתחשבות בטענת ההנהלה
שילד כזה הורס את הכתה .ענה
אד"ש שצריכים לפעול עליהם
בדרכי נועם ולהסביר להם את גודל
חשיבות הענין שאיכותו של הילד
יותר טובה כשהוא מתחנך בישיבה,
ואם טוענים שהם יכולים לחנך לבד
צריך להסביר להם שאינם יכולים
ואם יסכימו לקחת את האחריות
אפשר להשאיר אותו אצלם.
כן אמר אד"ש שכעת היהודים בא"י
מאוד נבוכים ושבורים וזהו הזמן
הקל ביותר לפעול ולהפיץ יהדות.
 12:30נגמרו היחידויות
 1:00יצא וצעד באיטיות רבה
למכוניתו.
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יום ב' ו' אדר
 10:00הגיע מביתו .יוד'ל עצר ע"י
הספריה ואד"ש יצא וצעד במהירות
ל – .770
נכנס לקרה"ת .זקן א' ניגש לאד"ש
ונתן לו פתק ואמר ''זהו הפתק''.
אד"ש לקח אותו ואמר לו יישר כח.
אחרי שאמר תהילים נכנס לחדרו.
מנחה ומעריב כרגיל .ניסן מינדל
ישב אצל אד"ש.

יום ג' ז' אדר
הגיע מביתו.
 11:30נסע למקווה.
 3:00נסע לאוהל .יצא מחדרו עם
שקית ושם צדקה .בתוך השקית
היה ספר .כשנכנס למכונית הרכיב
את משקפיו.
 6:10חזר מהאוהל ונכנס למנחה.
לא היתה התוועדות.
 6:45מעריב.
אחרי מעריב אד"ש נשק את
המזוזה הקבועה בדלת של .770
למטה עמד ילד ואד"ש שאל
אותו אם שם צדקה היום ונתן לו
 2מטבעות של  25סנט והורה לו
להכניסן בקופסא .אד''ש חזר

בית חיינו תשל"ה
ואמר לו כמה פעמים היות והילד
לא שמע.
שמעתי שא' כתב לאד"ש שיש לו
שאלות ורוצה להיכנס ליחידות
וענה אד"ש בפתק שמההתוועדות
יכול כל אחד לקחת רק מה שרוצה
(היינו שיכול למצוא תשובות
לשאלותיו בהתוועדויות).

יום ד' ח' אדר
על ההודעה אודות משתתפי
ה'מלוה מלכה' של צא"ח במוצש"ק
פר' תרומה ענה אד''ש" :נת'
ות"ח אזכיר עוה"פ עה"צ ובפרט
שנכנסנו בחודש אדר המוצלח"
 3:15מנחה .בחזרת הש"ץ עיין
בשיחה.
 6:45חזר מביתו .לפני שנכנס
לחדרו שם צדקה.
למעריב נכנס קצת בפתאומיות.
חדוקוב נכנס וישב אצל אד"ש
מ 11:30-עד .12:15
הלילה הביאו את הטנקים לאחרי
זמן מה שהפסיקו להביאם.
נסע לביתו .לפני שנכנס למכוניתו
הסתכל על הטנקים ודיבר עם
יוד'ל .כשנכנס למכונית דיבר כמה
דקות עם יוד'ל.

יום ה' ט' אדר
 10:10הגיע מביתו .כשיצא
ממכוניתו הביט בחזקה על האנשים
שעמדו מסביב .אח"כ הסתובב לצד
א' והסתכל על הטנקים ועודד בידו
והסתובב לצד ב' ועודד שוב.
בתחילת קרה"ת הביט בריכוז
בפרשה אחרת.
אחרי מנחה דיבר עם אשה ע"י ג"ע
התחתון.
לפני מעריב נתן לילד כסף שיכניס
לקופת הצדקה .א' הרים את הילד
ואד"ש אמר לו יישר כח.
 12:25נסע לביתו.
עובדים במרץ על מבצע פורים.
שלחו משלוח מנות לכל האנשים
שבדקו בבתיהם את המזוזות.

יום ו' ערש"ק י' אדר
 12:15הגיע מביתו.
 12:40ישב ר' שמחה עלברג אצל
אד''ש עד שעה .4:45
נסע לביתו.
חזר מביתו ונכנס למנחה .עיין
בשיחה.

9:20
לביתו.

 -מוקדם מהרגיל  -הלך
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שב''ק י''א אדר
פר' תצוה  -זכור
9:40

הגיע מביתו

ירד לתפילה .קראו בס"ת של
משיח.
כולם היו במתח אם תהיה
התוועדות או לא .כשכ"ץ הכריז
אד"ש לקח את סידורו ומיד הבינו
שתהיה התוועדות.
 1:30ירד להתוועדות.
שיחה א' בנוגע לפ' זכור.
שיחה ב' בנוגע לקביעות של ז' אדר
בש.ז ביום שלישי שהוכפל בו כי
טוב ,ושבשבת זו מתעלה "ויכולו"
ז' אדר.
שיחה ג' בנוגע לתאריך י"א אדר
שרומז על ו-ה שבשם הוי' שאע"פ
שעמלק נלחם שלא יהיה גילוי י-ה
בו-ה יש ליהודי כוח לפעול ש"מגילה
נקראת בי"א" לפעול שי-ה יהיה
בגילוי בי"א  -ו-ה ע"י תומ"צ וקשר
זאת לענין "טוב לבריות".
בעת הניגונים עודד בראשו.
מאמר ד"ה ''זכור את עשה לך
עמלק''.
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שיחה על רש"י ובסיומה אמר שא'
הטעמים להתוועדות זה לענות
על הטענה מדוע צריך לעשות
המבצעים ברעש שלא ככמה גדולי
ישראל שהיה אצלם הנהגה באופן

דהצנע לכת דווקא? ואמר שלומדים
זאת מהמעיל של הכה"ג שהיה לו
פעמונים "ונשמע קולו" ורק כשהיה
בק"ק במקום ובזמן ואדם קדוש
היה רק עם בגדי לבן ,אבל כשלא
מדובר על ק"ק צריך שיהיה "ונשמע
קולו"
וכן אמר שעוד טעם להתוועדות
להבהיר שהמצווה של משלוח מנות
היא דווקא בפורים עצמו אע"פ
שיכול לעזור לעבודת ה' גם כשיתן
לפנ"כ וע"ד הסיפור עם ר' יקותיאל
ליעפלער שאכל מה שהצ"צ שלח לו
מיד וזה עזר לו לעבודת ה'.
לפני הזוהר אחרי הקושיות סימן
בידו שיכולים לשיר.
בסוף הביאור בזוהר קשר למיהו
יהודי שמשתמשים דווקא בשם
יהודי – שם העצם שכל הכופר
בע"ז נקרא יהודי ואח"כ צריך
להיות מודה בכל התורה ,והם רוצים
לתת לגוי את המעלה של יהודי
שלא עפ"י הלכה שזה היפך כל
הענין של 'יהודי' ,והזכיר שזה כמו
שהמתנגדים קראו לחסידים את
השם 'חסידים' ולעצמם 'מתנגדים'
שזה "ניבא ולא ידע מה ניבא"
וכמו"כ גם אצלנו שבחרו דווקא
השם 'מיהו יהודי'
בסוף  -קודם ברכה אחרונה  -שאל
חדוקוב את אד"ש אודות ה'שבע
ברכות' .אד"ש אמר שיעשו את
השבע ברכות .בירכו ונתנו את היין

בית חיינו תשל"ה
לחתן וסימן אד''ש בידו שיתנו
לכלה למעלה .אח"כ שאל אם יש
עוד חתן וענה חדוקוב שלא ובירך
ברכה אחרונה.
 4:15מנחה.
 6:20מעריב.
הלילה הזיזו את השעון.

יום א' י"ב אדר
9:30

מעריב.

 12:30הלך לביתו.

יום ב' י"ג אדר
תענית אסתר
כשאד"ש הגיע מביתו הטנקיסטים
שרו וכשיצא ממכוניתו עודד בידו
ולאחמ"כ הסתובב ושוב עודד בידו.
נכנס לסליחות .שרו ''רחמנא דעני''
ו''אבינו מלכנו''.
ניסן מינדל ישב אצל אד"ש לפני
מנחה.

לפרוכת.
כשהגיע למקומו הניח את המגילה
על השולחן הרחב שהיה שם.
מעריב .לפני ''עלינו'' פתח את
הסידור בברכות המגילה והוציא
את המגילה מנרתיק הכסף ושוב
עיין בסידור ברצינות .קיפל את
המגילה לג' קפלים וסידר שכולם
יהיו ישרים  -התחתון האמצעי
והעליון ושוב עיין בסידור.
כשהחזן קרא את הברכות בירך גם
הוא בשקט וקצת במהירות מתוך
הסידור .הסתכל כל הזמן במגילה
וקרא בשקט עם החזן.
כשהיכו ב'המן' דפק אד"ש ברגל
אחת  -ובחלקה הקדמי 24 -
דפיקות ולפעמים  18או  .14כמעט
בכל 'המן פשוט' דפק פ''א או ג''פ
אך לפעמים לא דפק כלל.
ב''אגרת'' נענע כמה פעמים וכן
ב''אגרת השנית''.
כשאמרו ''שושנת יעקב'' אד"ש
סידר את המגילה והכניסה חזרה
לנרתיקה.

ירד למנחה ושם צדקה בקופות.
קרא הפטרה.

אמרו ''ואתה קדוש'' ו''עלינו''
אד"ש חיכה עד שכץ הכריז משהו.

לסליחות בשחרית נכנס עם הגרטל,
כשנכנס אמר "אשמנו" ו"אל מלך
יושב" .התפלל על הסטנדר.

כשיצא הניד בראשו לרש''ג ולעוד
כמה זקנים .

 7:20ירד למעריב עם סידורו תחת
שחיו והמגילה בשמאלו ונשק

באמצע צעידתו כץ נזכר והכריז
עוד משהו .אד"ש האט אך המשיך
ללכת.
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התחילו לשיר ועודד בידו.
גם כשיצא מחדרו התחילו לשיר
ועודד בידו ע"י המכונית.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אד"ש
לשלוח לאנ"ש שיחיו בכל מרחבי
תבל לימי הפורים:
"פורים שמח והתוועדויות
פועלות טוב לשמים וטוב לבריות
לחיים ,לחיים ולברכה" .מקום
החתימה.

יום ג' י''ד אדר
פורים
 9:40הגיע מביתו.
ירד לתפילה .גלגל את התפילין על
אצבעו ג''פ ואת שאר הרצועה תחב
בפנים.
קיבל עליה .כשחזר למקומו קראו
את המגילה כמו אתמול בלילה.
אד"ש דפק אפילו ב'המן פשוט'.
סידר את המגילה .אמרו תהילים.
הכריזו משהו.
אד"ש לקח את המגילה והסידור
ועלה למעלה.
מיד אחרי התפילה נסעו כולם
למבצעים וכן הטנקים נסעו.
אד"ש נתן משלוח מנות למטלין
 ה'כהן' ,לרייטשיק  -ה'לוי',ולחדוקוב  -ה'ישראל'.
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 3:15מנחה .לפני שנכנס שם
צדקה .התפללו למעלה ואד''ש
התפלל על הסטנדר כמו בשבת.
כשיצא מהזאל שם צדקה.
 5:10נסע לביתו .כשיצא נתן לילד
צדקה לשים בקופה .הטנקיסטים
עמדו בחוץ והסתכלו על אד"ש
וסימן עם היד שיתחילו לשיר.
התחילו לשיר ועודד כל הזמן בידו.
ע"י המכונית עמד א' ואד''ש עודד
לעברו בחזקה וכן במכוניתו עודד
בחזקה.
 6:00חזר מביתו .בכניסתו נתן
לילד צדקה לשים בקופה.
 7:15מעריב.
 9:00ירד להתוועדות.
הניד בראשו לאלה שישבו על
הבמה.
מענטליק מזג יין.
בכל הניגונים עודד בראשו בחזקה.
בא' הניגונים עודד בראשו לעבר א'.
אמר שיחה אודות 'מיהו יהודי'
ועד שהגיע לסיפור מר' נחום דיבר
בעיניים עצומות (לבדוק) וכן
בשיחה על נש''ק.
הורה להרבה אנשים לומר לחיים
וחייך אליהם .כמו''כ סימן לא'
להגיד פעמיים.

בית חיינו תשל"ה
אד''ש היה מאוד שמח ומחא כפיים
כמה פעמים.
באמצע ניגש סימפסון ודיבר עם
אד"ש .כמו''כ ניגשו אמריקאי א',
בנימין לויטין ,מיכאל ליפסקר,
קזרנובסקי.
פרופסור א' ניגש לאד"ש ונתן לו
משהו .אד''ש הביט ושאל אותו מה
זה דפדף בזה קצת והורה לו להגיד
לחיים.
אמר לדובער ריבקין שיגיד לחיים
וחייך אליו וסימן בידו לתמיהה
מדוע לא אומר לחיים.
ניגש א' ואמר לחיים ואד"ש אמר לו
שישתה את כל הכוס.

ניגנו ניגון הכנה וסימן באצבעו פעם
אחת ,יואל לא ראה וסימן שוב .ד'
בבות ,נייע זשוריצ'י.
אח"כ התחיל לשיר ''צמאה לך
נפשי'' .
אמר ''ופרצת'' וכששרו עודד
בחזקה בידיו ובראשו והניף את ידיו
לכל הצדדים ולאחמ"כ קם ממקומו
ומחא כפיים בחזקה למשך כמה
דקות.
בירך ברכה אחרונה והתחיל לשיר
''כי בשמחה תצאו''.
כשצעד על הבימה בדרכו החוצה
נעצר והכניס את הסידור לתוך
השקית .עודד בידו עד שיצא.

אד"ש לחץ את ידם של כמה מאלה
שנגשו.

כשיצא מחדרו עודד בידו וכשהגיע
לדלת הצביע על א'.

בעת המגבית אמר לא' שיתן לבנו
למלא את הצ'ק .לאחמ''כ האבא
הגיש לאד''ש את הצ'ק ואד"ש
הכניסו לתוך הסידור.

יום ד' ט"ו אדר  -שושן
פורים

הורה לשיר ''אתם שלום'' ועודד
בראשו.
אח"כ הורה לנגן ''אחד אני יודע''
ברוסית.
אמר שיחה ואחריה הורה לשיר
''האדרת והאמונה'' במארש
הצרפתי ומחא כפיים במשך כל
הניגון.
אח''כ שרו 'האפ קאזאק'.

 12:00הגיע מביתו.
 3:15יצא מחדרו למנחה .ביציאתו
ניגש א' ואמר שהוא חתן ואד"ש
חזר לחדרו ונתן לו את סידורו.
אחרי מנחה ניגש החתן והחזיר
לאד"ש את הסידור בצירוף ספר.
אד''ש אמר לו יישר כח ויצא.
 5:45יצא לביתו .בפרוזדור דיבר
כמה דקות עם הענדל ליברמן.
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 7:00חזר מביתו .כשנכנס הביט
בחזקה לתוך הזאל.
ליל יחידות.
 11:20נכנס למעריב.
 2:00נגמרו היחידויות.

 9:40הגיע מביתו.
 1:30ירד להתוועדות.

כשיצא עמד בחוץ א' מלוס אנג'לס
ואד"ש חייך אליו.

שיחה א' בהמשך לפורים .באמצע
השיחה הסתובב כמה פעמים
לחדוקוב והסתכל מסביבו.

יום ה' ט"ז אדר

הורה לא' להגיד לחיים על כוס
שלמה ואח''כ לעוד מישהו.

קרה"ת עשו בג"ע התחתון.

בניגונים עודד בראשו.

נסע למקוה.

כשדיבר על הזוהר חייך ואמר שעל
שכחה קושרים קשר לסימן שלא
ישכח וכמו''כ כשדיבר שילמדו
לכה"פ מחלק הא' של הלכות ת''ת
חייך.

 3:20נסע לאוהל.
 7:25חזר מהאוהל.
מנחה כרגיל.

8:10

מעריב .אחרי התפילה נסע

לביתו.

יום ו' ערש"ק י"ז אדר
 11:45הגיע מביתו.

דיבר באמצע עם זלמן טייפל.
כמה חתנים ניגשו ושאל מתי
חתונתם.
בסוף ההתוועדות ביקש אד"ש
שיכריזו על הסקולנער כולל.

הלכתי להביא את התה.

בסיום ההתוועדות עודד בידו
ובראשו בחזקה.

 - 6:25קצת מאוחר  -נכנס למנחה
והיה רציני.

ע"י חדרו הסיר סידור שהיה מונח
על חומש ודיבר קצת עם חדוקוב.

ירד לקבלת שבת.

מנחה .קראו בס"ת של משיח.
בסיום התפילה לא שרו.

 8:30הלך לביתו.
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שב''ק י''ח אדר
פר' כי תשא  -פרה

אחרי מעריב נכנס בנימין גורודצקי.
כשיצא עמדו בחוץ אנשים ונשים

בית חיינו תשל"ה
ספרדיים שא' מהם היה חולה
ב'יענע מחלה' ל"ע .אד"ש דיבר
איתם ושאל אותם פרטים על
מחלתו .הם סיפרו שהניתוח יהיה
ביום ג' ואמר אד"ש שזה דבר נכון
היות וזהו יום שהוכפל בו כי טוב.
הם אמרו שהם מפחדים מנסיונות
וחזר אד"ש שתהיה הצלחה כי זה
ביום ג' והוסיף שבתנאי שיאכלו
מאכלים כשרים .לחץ את ידם
וכשהנשים הושיטו גם הן את ידן
הגיב אד''ש שאצלנו לא נהוג ללחוץ
יד לנשים.

יום א' י"ט אדר

מכונית מבולטימור ואמר אד"ש
שאם הארון מחכה צריך לשאול רב.
אחרי שהגיעה המכונית אד"ש וידא
שנסעו.
כשצעד ל  770 -לייבל נתן לאד"ש
כסף ואד''ש נתנו לכמה עניות.
נטל ידיו הק' ואמר ''יושב בסתר
עליון'' בזאל למעלה ונכנס לחדרו.
לפני מעריב עמד בפרוזדור החתן
אליהו יוחנן גורארי' עם כלתו
והמחותנים .אד"ש חייך אליהם
ואמר מז"ט לשני הצדדים.
 12:45נסע לביתו.

נכנס למנחה.

יום ב' כ' אדר

לפני שנכנס לחדרו דיבר עם כמה
בנות מטוניס ונתן לכל אחת מהן
דולר בתוך שקית.

נכנס לקרה"ת .אמר תהילים ונכנס
לחדרו.

יצא ללוויה .לפני שהארון התחיל
להתקדם דיבר אד"ש עם שני
אנשים ושאל אותם אם הם בני
הנפטר .הם שאלו את אד"ש משהו
ואד''ש ענה להם.
כשהסתובב לכניסה ניגשו אליו
כמה אנשים ואמר להם שדבר
נכון הוא שילכו לאוהל של השווער
ויקחו משם עפר וישימו על הארון,
ואם קוברים ללא ארון שישימו על
התכריכים.
לאחמ''כ שאל אם נוסעים כבר
ולייבל ענה שמחכים שתגיע

 3:15מנחה.
ניסן מינדל ישב אצל אד"ש עד
.7:00
 7:00נסע לביתו.
 8:00חזר מביתו.
 9:30מעריב.

יום ג' כ"א אדר
 3:30מנחה.
מעריב כרגיל.
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יום ד' כ"ב אדר
מנחה ומעריב כרגיל.

נכנס לקרה"ת וקיבל עליה .אח''כ
שם צדקה.

אחרי  5דקות יצא ונסע למקוה של
קסטירר  -באיסטרן פארקווי פינת
ברוקלין  -וכל מי שהיה במקוה יצא
משם.

 3:15מנחה.

חזר ולא נסע לאוהל.

אפינו מצות וקיבלנו  4פאונד.

 6:00נסע לביתו .ביציאתו הביט
לתוך הזאל.

ליל יחידות.

 6:30חזר מביתו.

 11:20נכנס למעריב.

נכנס למנחה.

 12:15נגמרו היחידויות.

בסיום קבלת שבת הכריז הגבאי
על ה'מלווה מלכה' של הישיבה ועל
'שלום זכר' .אד"ש המתין שיכריז
על זמן תהילים.

יום ה' כ"ג אדר

ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

 1:00בערך נסע לביתו.
לשלוחים שהגיעו מצרפת ענה
אד''ש ''שיהיו בשורות טובות
אזכיר על הציון''.

יום ו' ערש"ק כ"ד אדר
בנימין נסע להביא את הרבי וחזר
כחצי שעה לאח"ז.
 12:10הגיע מביתו .המכונית עצרה
ואד"ש נשאר לשבת במכונית ודיבר
עם בנימין כ  10 -דקות .לאחמ''כ
כשפתח את דלת המכונית מיד סגר
אותה ושוב דיבר איתו עוד כמה
דקות ולבסוף כשיצא אמר לבנימין
משהו.
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כשנכנס ל 770 -נתן לילד כסף
לשים בקופה .אימו הגביהה אותו
לקופה ואד''ש אמר לה יישר כח.

אחרי שיצא הכריז לוי יצחק שפירא
שמבקשים מכולם  -אחרי שהיו
כאלה שביישו את אד"ש  -לפרסם
בכל הקהילות על חומרת ביזוי ת''ח
ונשיא הדור ע''ד דברי אד''ש בנוגע
לאותו א' שביזה את החפץ חיים.

שב''ק כ''ה אדר
פר' ויק"פ  -החודש
נכנס לתהילים.
 10:45נכנס לתפילה .קרא הפטרה
כמנהג האשכנזים.
 1:00הסתיימה התפילה.

בית חיינו תשל"ה
1:30

ירד להתוועדות והתחילו

לשיר.
שיחה א' על פרשת החודש שחודש
ניסן הוא החודש הראשון של השנה
וענינו גאולה.
שיחה ב' על הקביעות ששבת חל
בכ"ה אדר יום בריאת העולם לכמה
דעות..
אח"כ אמר מאמר ד"ה ''החודש
הזה לכם''.
ניגש הענדל ליברמן ואד"ש הורה
לו להגיד לחיים ונתן לו מזונות
ואמר שיהיו בשורות טובות ורפואה
שלימה.
ניגשו חתנים עם בקבוק משקה
ונתנו לאד"ש ואד"ש מזג להם
לחיים.
שיחה על רש"י ואח"כ על הזוהר.
בעת הניגונים עודד קצת בראשו.
אח"כ דיבר על 'רבי' שהוא 'משה'
שבכל דור שלא מגיעים אליו רק
כשיש צרות בתור 'חובש' אלא בכל
פעם צריך לבוא אליו.
אח"כ דיבר המשך מפורים שמרדכי
היה רצוי רק לרוב אחיו כי מכיון
שנכנס לעסקנות ציבורית לטובת
בנ"י וזה מנע ממנו ללמוד תורה
כפי שלמד לפנ"כ פרשו ממנו
מקצת סנהדרין ואעפ"כ מרדכי
נכנס לעסקנות מכיון שזה נעלה
יותר וכפי שנפסק להלכה שאפ'

מי שתורתו אומנותו מפסיק לק"ש
משא"כ עוסק בצ"צ ,שמזה לומדים
הוראה לכל או"א שעוסק בשליחות
של הרבי שלא להתחשב בקשיים
וכמו שראו אצל הרבי הקודם
ששלח שלוחים למקומות שהיה
שם סכנה ומס"נ בפועל והיה צריך
לשלוח ממלא מקום ע"מ שיחזיקו
החדרים וכו' ושלח והלכו בשמחה,
ורואים פירות ופירי פירות מאותם
שלוחים ,ומזה צריך כל אחד
ללמוד שלא להתפעל מהמלעיגים
ומרימים ידים ודיבר שיחה חריפה
בנוגע לוילאמסבורג על מה שעשו
בפורים שזרקו אבנים וביצים על
טנק והזכיר בדבריו שזה יותר גרוע
מהיבסקצי' שגם הם היו יהודים
אך עשו באופן של משפט (אמנם
משפט סדום) וקאמוניזם אבל פה
באים בתור יהודים דתים שהולכים
עם שטריימל וגארטל וכו' ושוברים
שמשות וכו מצד 'פרומקייט' "כזה
דבר אף פעם לא היה רק בתשל"ה"
ולמה כל זאת כי בקשו לעבור ברחוב
שלהם .בחורים שמאחרים את
סעודת פורים ומחפשים לזכות עוד
יהודי בהנחת תפילין עצרו למנחה
אז מתנפלים עליהם ו ....ובשעת
מעשה עומדים רבנים ראשי ישיבות
שלהם וכו' ואף א' לא מוחה ואמר
שהסיבה שמדבר זה לא בשבילם
כי הם לא יתפעלו כ"א בשביל
הבחורים שלא יגרע בהנחת תפילין
ושלא יתפעלו מהם .בין הדברים
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אמר "אני יודע שהם יכולים לשבור
את השמשות בבית שלי א' רחמנות
אויף מיין בע"ב'טע אבל אין לי
ברירה אני לא מתפעל מהם ואני
לא אפסיק לעסוק במבצע תפילין"
אד"ש דיבר בסערה והרים את קולו
עד כדי צעקות.
לאחמ"כ המשיך לדבר על הזוהר.

יום א' כ"ו אדר
בבוקר שוב דיברו על סאטמר
שזלזלו בכבודו של אד''ש וב'מיהו
יהודי' וע''ז שזרקו אבנים וביצים
על טנק והפיצו פתקים נגד חב"ד.

נתן משקה לא' שנסע לאוסטרליה
וערבב ביין.

 11:55הגיע מביתו.

אמר שיעשו את ה'שבע ברכות' של
החתנים.

 3:45נסע לאוהל.

כשנגנו ''עוד ישמע'' עודד בראשו.

 5:30היתה 'חזרה' על ההתוועדות
בזאל עם יואל כהן.

אמר 'קרבנות' והתפללו מנחה.

 6:40חזר מהאוהל.

אחרי מנחה לא שרו.

נכנס למנחה.

אחרי שיצא הכריז שמואל בוטמן
שהיות ודיבר אד"ש על אשמת
הרבנים שלהם שלא מיחו לכן שלא
יאכלו את הבשר וההכשרים שלהם
וביום א' בשעה  8:00תהיה אסיפה
ברשות הרב דבורקין.

היתה אסיפה בצא"ח והשגיחו
שבחורים לא יכנסו.

כולם תהו מי הורה לו לדבר לפני
שהיה בירור רבנים וכולם שוחחו על
הנושא הזה.
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ב 770 -כולם דיברו על הנושא הזה
בלבד.

החליטו ג' דברים :א' ש'ועד הרבנים'
יבקש סליחה מאד"ש .ב' שתהיה
מחאה .ג' שיענישו את הבחורים
שפגעו בליובאוויטש .יהושע קאריק
אמר שנותן את כספו וזמנו בשביל
להשיג חלב העיקר שלא יקנו מהם.

אד''ש נכנס למעריב.

יום ב' כ"ז אדר

לא היתה חזרה על התוועדות היות
ויואל היה עסוק באסיפות והיה
המום מכל הנושא ועוד שלייבל
צעק עליו ממתי נהיה המנהיג של
ליובאוויטש.

נכנס לקרה"ת.
 3:15מנחה.
אחה"צ כשחזר מביתו נתן לילד
כסף שישים בקופה.

בית חיינו תשל"ה
 9:30מעריב.

יום ג' כ"ח אדר
נכנס למנחה .אחרי מנחה אמר
לכמה אנשים נסיעה טובה.
כשנכנס למעריב הניד בראשו לא'.
 12:30הלך לביתו .כשיצא מחדרו
נכנס לזאל והוריד מעיל שהיה זרוק
על כמה ספרים והניחו על השולחן,
המעיל כמעט נפל ושוב לקח ושם
אותו על הספסל .כן הוריד גארטל
שהיה מונח על כמה ספרים וסידר
ערימת ספרים.
החזקתי לאד''ש את הדלת.

יום ד' כ"ט אדר
 11:00הגיע מביתו.
 3:05נסע לאוהל.
 7:30חזר מהאוהל ונכנס למנחה.
 8:30מעריב.
עקב האירוע שהיה בויליאמסבורג
הוחלט לשמור על הבית של אד"ש
והלכתי לשמור.
לכבוד ב' ניסן יצאו  2מאמרים של
הרבי הקודם מתרפ"ה.

99
9999

ניסן תשל"ה

יום ה' א' ניסן ר"ח

מעריב בזמנו.

 10:25נכנס לקרה"ת.

אח"כ הלך לביתו.

 3:45מנחה.

יום א' ד' ניסן

 9:30מעריב.

מנחה התפללו למטה היות והגיעו
אורחים .לפני שירד שם צדקה
בקופה.

 1:30הלך לביתו.
חדוקוב נכנס כמה פעמים וכן יוד'ל.

יום ו' ערש"ק ב' ניסן
 10:15הגיע מביתו.
 10:25נסע למקווה.
 11:30חזר מהמקווה ובכניסתו
ל  770 -נתן לילד כסף וחיכה בג"ע
התחתון עד ששם בקופה.
 1:00נסע לאוהל.

6:45

חזר מהאוהל ומיד נכנס

למנחה.
יצא מכתב כללי לפסח .בסידור היה
מונח המכתב הכללי.

שב''ק ג' ניסן פר' ויקרא
 9:55הגיע מביתו.
אחרי תהילים אמר את ה'נשיא'.
לא היתה התוועדות.
 6:30נכנס למנחה.

102

אחרי מנחה עמד ע"י ג"ע התחתון
זאיינץ וילדיו ואד"ש אמר להם
נסיעה טובה והורה ללייבל שיינתן
להם המכתב כללי .לאחמ''כ נכנס
לחדרו ואחרי כמה רגעים יצא ונתן
לכ"א מהם  $10והורה שייתנו זאת
לצדקה .יהושע מונדשיין ג"כ עמד
שם ואד"ש שאל אם גם הוא נוסע
היום וכשענה שכן נתן לו ג"כ .$10
אחרי זה נכנס הרב סימפסון
לאד"ש בנוגע למצות.
 6:00חזר מביתו .דיבר כמה
דקות במכונית עם יוד'ל וכשיצא
מהמכונית דיבר איתו שוב .הלך
לאט והסתכל על ה'מים שלנו'
שהכינו בכניסה ל 770-וע"י הדלת
הסתובב והביט לאחור.
נכנס לייבל וקרא ליוד'ל שיכנס.
 7:10יצא מחדרו ל'מים שלנו' .לקח
כוס גדולה ושטפה ג"פ ,מילאה מים
ושפכם לתוך קנקן מזכוכית ושטף
אותו ,מילא ג' כוסות מים ושפכם
לתוכו .הרים קצת את השרוול.

בית חיינו תשל"ה
 9:30מעריב.

יום ד' ז' ניסן

 1:00הלך לביתו .כשיצא הסתכל
על השולחנות ששימשו ל'מים
שלנו'.

 12:00הגיע מביתו.

יום ב' ה' ניסן
הגיע לקרה"ת קצת מוקדם.
נסע למקווה.

הקבוצה מא"י שמגיעה למשך שנה
לשהות אצל אד"ש הגיעה אחה"צ.
 5:30הלך לביתו .ביציאתו נתן
משהו ל'מרכז' ושם צדקה בקופה.
הניד בראש לא' שעמד שם.

 1:40נסע לאוהל.

 6:30חזר מביתו .נתן כסף לילד
שישים בקופה.

 7:45חזר מהאוהל ונכנס למנחה.

 8:00נכנס הספר לספר את אד''ש.

נכנס למעריב ואח"כ הלך לביתו.

 9:30מעריב.

יום ג' ו' ניסן

 10:00נכנס הרש"ג לאד"ש ויצא
ב.10:45 -

 3:15נכנס למנחה.
אחה"צ
מאוסטרליה.

הגיעו

השלוחים

לפני מנחה נתן לילד כסף לשים
בקופה.
אחרי מנחה נכנס בנימין גורדוצקי.
 9:30מעריב.
 12:30נסע לביתו.
השלוחים החדשים :אהרון חיטריק,
יוסף י .גורארי' ,י .וולף ,ל .וינברג,
פרידמן ,פייגלשטוק.

ב 770 -למדו את המכתב כללי
מר"ח ניסן.

יום ה' ח' ניסן
 10:00הגיע מביתו .כשיצא
מהמכונית הסתובב ועודד בידו
לעבר הטנקים .ע"י הדלת של 770
הסתובב והביט על כל הטנקים .ע"י
החדר של אד"ש עמדו אשה וכמה
ילדות ואד"ש שאל אם הן מדליקות
נש"ק.
נכנס לקרה"ת.
כשיצא מקרה"ת נתן לעני צדקה.
נסע למקוה.
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 3:00נסע לאוהל .כשיצא אמר
לייבל לאד''ש שא' נוסע לא"י,
אד''ש שאל מי ולייבל הצביע עליו,
אד"ש הכניס צדקה לקופה ואמר
שתהיה נסיעה טובה ומוצלחת.
לאחמ"כ הסתובב אליו ושאל למה
היום ולא מחר או אחרי שבת ואמר
לייבל משהו לאד"ש והגיב אד"ש
''נו ,שיהיה בשעה טובה ומוצלחת''.
כשחזר מהאוהל חזרו גם הטנקים.
אד"ש יצא מהמכונית ועודד בידו
וכן עודד לעבר הבחורים שעמדו
ע"י הדלת של .770
נכנס למנחה .אחרי מנחה נתן לילד
כסף שישים בקופה.
נכנס למעריב.
אחרי מעריב הלך לביתו.
יום הבהיר י"א ניסן מורגש :הרבה
שלוחים הגיעו לכאן כמו השלוחים
ממיאמי וכן הגיעו הרבה מא"י
מפריז וממונטריאול.
זאייאנץ קנה טנק לכבוד י"א ניסן
ב.$12,000 -

יום ו' ערש"ק ט' ניסן
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 - 12:00לאחר שהגיע מביתו -
נכנס לזאל למעלה ונעמד במקום
בו מתפלל מנחה והשעין את ידיו
על השולחן והביט על השעון ועל
הזאל .רק א' שלמד גמ' נכח שם
(הרבה נסעו בטנקים).

 6:30חזר מביתו ונתן צדקה.
יצא לאור לקו''ש ח"י.

שב''ק י' ניסן
פר' צו  -שבה''ג
 9:50הגיע מביתו.
קרא הפטרה ככתוב במנהגים.
 1:30ירד להתוועדות.
שיחה א' בנוגע לשבה"ג.
שיחה ב' על קביעות ש.ז.
שיחה ג' אודות שו"ע אדמוה"ז.
מאמר ד"ה ''עבדים היינו לפרעה
במצרים''
כששרו ''על אחת כמה וכמה'' עודד
בראשו וכן בעוד ניגון.
דיבר בנוגע ל''צדיק כתמר יפרח''
וציטט את ה'מגיד דבריו ליעקב'
(דף  )214על אגדות חז"ל בפסוק
זה.
אמר 'קרבנות' במקומו והניד
בראשו.
 4:30הסתיימה ההתוועדות.
אחרי מנחה התיישב ואמר ''עבדים
היינו'' ולאחמ"כ קם והתחיל לשיר
''על אחת כמה וכמה'' ועודד בידו
וכן כשהלך לביתו.

בית חיינו תשל"ה
אחרי הבדלה הלך לביתו ואומרים
שהסתכל על הטנק של צא"ח.

התחילו לשיר את הניגון החדש
ועודד בראשו.

בלילה התוועדו בחובבי תורה.

אמר לכמה להגיד לחיים וחייך
אליהם.

יום א' יום הבהיר י"א ניסן
ע"ג שנה לכ"ק אד"ש

חיפש את א' מהנוכחים וכשאיתר
אותו הורה לו להגיד לחיים.

 12:00הגיע מביתו .טלישווסקי
עמד ע"י הדלת ומסר פתק ואד"ש
אמר לו משהו 12:30 .נסע למקוה.

א' מסר משהו ואד"ש הכניסו בסוף
הסידור.

כולם נסעו למבצעים בטנקים
הרבים שחנו בצפיפות .הנהלת
הישיבה נסעה בטנק של צא''ח.
 7:35חזר מהאוהל .כשיצא
מהמכונית שרו ועודד בידו לכל
אורך השביל.
כשהלך ליטול ידיים שרו אך לא
עודד בידו.
נכנס למנחה.
לא היו בטוחים שתהיה התוועדות
 אד"ש ענה להעכט שאולי תהיההתוועדות קצרה  -אחרי מנחה
לייבל קרא לחדוקוב והודיע
שבשעה  9:00תהיה התוועדות.
 8:45נכנס למעריב בזאל למעלה.
 9:00ירד להתוועדות
לאנשים שישבו על הבמה.
מזג יין.
שיחה א' בנוגע לברכת הדיוט.

וחייך

שיחה ב' בנוגע לחינוך.
שיחה ג' בנוגע לפסוק "ואלהים
מלכי מקדם פועל ישועות בקרב
הארץ"
מאמר ושוב שיחה.
סימן בראשו ללייבל ולייבל קרא
לכל האנשים שרצו לתת מתנות.
א' הביא עבודת יד מאבן וע"ז שתי
נרות גדולים .כשאד"ש דיבר איתו
הפסיקו לשיר ואד"ש סימן בידו
שימשיכו .אד''ש חייך אליו ואמר לו
להגיד לחיים .אח"כ מסר מעטפה
גדולה ואד"ש הכניס אותה לתוך
הסידור.
ניגש עוד א' עם מתנה ואד''ש לחץ
את ידו וכשסיים לשוחח איתו אמר
לו להגיד לחיים.
ניגשו עוד שלוחים מדטרויט עם
מתנות ואד"ש אמר להם להגיד
לחיים והורה שייקחו חתיכת
מזונות וכשבירכו בקול ענה אמן.

105
105105

קרא שוב לאלה שניגשו קודם ואמר
להם לקחת 'מזונות' .א' לקח ורצה
לתת לחבירו והורה אד"ש שהוא
יקח לבדו.
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אח"כ דיבר אד"ש בנוגע לצדקה
והודיע על חלוקת הדולרים  -שניים
לכ''א  -ע''מ שייתנו אותם או את
חילופיהם במבצעים א' למעות
חיטים וא' לצדקה וביקש שיהיה
בסדר מסודר.

ניגש בופלו ונתן מתנות גדולות
ואד''ש אמר לו להגיד לחיים .אד''ש
בחן את מתנותיו והורה ללייבל
להניחם בצד השני .אמר גם לו
לקחת 'מזונות'.

התחילו הדחיפות .אד"ש נתן לי
 6דולר .לקחתי לעצמי את העליון
והתחתון.

ניגשו עוד ואד''ש הורה להם להגיד
לחיים ולקחת חתיכת מזונות.

אד"ש הכריז שלא יקחו יותר
משניים.

ניגשו הטנקיסטים דוד רסקין,
שמואל בוטמן ,יוסף גינזבורג,
יוסף גופין ,שלום דוכמאן ,אבי
גולדברג ומישולובין ונתנו לאד''ש
תמונה מהטנק שקנו לכבוד י"א
ניסן ומפתח זהב של הטנק .אד''ש
הביט ע"ז בחזקה וחייך .אח"כ
הם מסרו פתק ואד''ש עבר עליו
במהירות והנהן בראשו ובאמצע
נעצר והתפלא על משהו ומיד דוד
רסקין קרא לפרשן ואד''ש שוחח
איתו ולבסוף אמר לו להגיד לחיים
(מספרים שכתב שמשלם על
הטנק בתשלומים ואמר לו אד"ש
לשלם הכל בב''א) .אח"כ הם אמרו
כולם לחיים ולקחו חתיכת מזונות.
מישולובין לקח חתיכה קטנה ואמר
לו אד"ש שיקח את כל החתיכה.

להרבה הורה לקחת בימינם ולא
בשמאלם.

ניגשו מלוס אנג'לס ונתנו מתנה
יפה .אד''ש אמר להם שזה מאוד
יפה וחייך אליהם והורה ללייבל
להניחה בצד השני.

שאל הרבה אם הם טנקיסטים.
שאל ילד א' וכשענה שלא  -לא נתן
לו.
אח"כ קרא לויינברג ונתן לו דולרים
עבור העזרת נשים וצירף עימם
כמה ניירות.
אח"כ שלח אד"ש את בנימין לתת
עוד דולרים לויינברג.
לקחו את החבילות והורה לשיר
''ופרצת''.
אמר שיחה ולאחריה הורה לשיר
''אני מאמין'' באמצע הניגון דיבר
ושוב ניגנו ''אני מאמין''.
הזכיר על ברכה אחרונה וקם ויצא.
 12:10הסתיימה ההתוועדות.
ע"י המדרגות נפל נייר מהסידור
ואד"ש הרימו.

בית חיינו תשל"ה
נכנסו לחדרו פייביש זלמנוב ומנשה
פרמן היות והם נוסעים לוושינגטון.
לייבל נתן להם מצות ואד"ש נתן
להם  2דולר ואמר להם ''שכר
טרחה''.
כשיצא מחדרו עמדו אנשים ע"י
הדלת ואד"ש חייך אליהם וכששרו
עודד בידו.

יום ב' י"ב ניסן
הגיע לקרה"ת כרגיל .אמר תהילים
קאפיטל ע"ד ע"ה.
ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.
שמעתי שמנשה ופייביש נסעו
לאחיינית של הרבי ולא לקונסוליה.
אד"ש שלח עבורה  8פאונד מצות.
 3:15נכנס למנחה.

באותו הילד ונתן לו שוב כסף
לצדקה.
חזר מהאוהל ונכנס למנחה עם
סירטוק משי.
אח"כ מכר את החמץ לסימפסון
ובנימין גורדוצקי.
נכנס למעריב עם סירטוק משי.
הלילה הכינו קופסאות גפרורים
שעליהן נכתב ''י"א ניסן תשל"ה,
נרות שבת קודש''.
אחרי מעריב נכנסו לאד"ש י.
ווינברג ,י .העכט ,הרב חדוקוב ,ד.
רסקין ומרת שטיינברג .אד"ש נתן
לכולם קופסת גפרורים שעליה
כתב מ.ש.
אד"ש אמר שבאמת היו צריכים
להתוועד.

כשאד"ש הלך לביתו בלילה אמר
לנוסעים "א כשר'ן און א פריילאכ'ן
פסח ונסיעה טובה".

שמעתי שאד"ש נתן לזלמנוב שנסע
לא"י תמונה מהטנק של אד"ש ע''מ
לפרסמו בעיתונות.

יום ג' י"ג ניסן

שמעתי שאד"ש אמר שיכניסו את
המאמר מי"א ניסן והוא יגיה אותו
(בפועל אד''ש לא הגיה אותו).

 10:15הגיע מביתו.
נסע למקוה .שמרתי שם ואח"כ
נסעתי למבצעים.
כשחזר מהמקוה נתן לילד כסף
שישים בקופה.
 3:15נסע לאוהל .כשיצא וכבר
עמד ע"י הדלת הסתובב והבחין

יום ד' י"ד ניסן
ערב פסח
 10:30הגיע מביתו והביט בחזקה
על הבחורים.
כולם נסעו למבצעים.
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הלכתי לאפות את המצות של
אד"ש .אפינו כ  110 -פאונד.
הלכתי לכמה מקומות לחלק מצות.
 2:30התחילה חלוקת המצות.
אד"ש נתן להרבה ילדות קופסת
גפרורים הנ"ל .אמר לא' ''הרי יש
לך ילדה ,תיקח בשבילה גפרורים''.
נתן להרבה מצות שלמות .יעקב
העכט עבר ואד"ש דיבר אתו
בנוגע להדלקת נרות ואמר שתהיה
ברדיו כל שעה הודעה ע''ז .גרשון
יעקובסון עבר ואמר לו אד"ש
כמה דברים .חיים ברוך קיבל מצה
שלימה ואד"ש קרא לו שוב ושאל
אותו אם הוא סוגר את החנות
בפסח וכשענה שכן אמר אד"ש
שתהיה לו הצלחה בעת הסגירה.
אד"ש נתן לי שתי חתיכות ואמר ''א
כשר'ן און א פריילאכ'ן פסח''.
 2:40מנחה.
אחרי מעריב אד"ש שוב חילק
מצות למעלה.

לאחמ''כ ביקר ב'הדר התורה'
ואמר להם ברכה דומה לשלנו אך
קצת יותר ארוכה וגם ביקר בכל
המקומות.
משם הלך לרוסים  -שעשו 'סדר'
למשפחות  -ובירכם ברוסית
שיסתדרו טוב ושכל הקרובים יבואו
לכאן.
משם הלך למכון חנה.
יעקב כץ סיפר לי שכשאמר לאד"ש
שמאוד קר אמר לו אד"ש ''דער
עמלק האט זיך אריינגעמישט
דער אשר קרך בדרך''.

ב'ופרצת' כולם הכינו את הקערות
והתכוננו לאד"ש.

יום ה' ט"ו ניסן יו"ט
ראשון של פסח

אד"ש עלה והביט על כל השולחנות
ונכנס למטבח והסתכל שם על הכל
ושוב הביט על כולם.

 9:55הגיע מביתו .ע"י הדלת דיבר
א' עם אד"ש.

אמר למוסיא ''א כשר'ן פסח וגוט
יום טוב''.
אח"כ נעצר ע"י הארון של המצות
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ואמר ''וויבאלד אז היינטיקער
יאר איז דאך 'כימי צאתך מארץ
מצרים' ,יום חמישי זאל זיין דער
המשך פון פסוק דער 'אראנו
נפלאות' בגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו
בקרוב ממש'' ,פסע קצת ואמר
''א גוט יום טוב א כשר'ן און א
פריילאכ'ן פסח''.

ירד לתפילה.
 2:30הלך לביתו.

6:45

מנחה .התפללו למעלה.

בית חיינו תשל"ה
אד"ש נכנס ויצא כמו בכל שבת
אחה"צ.
מעריב התפללו למטה.
 9:10הלך לביתו ל'סדר שני'.

שב''ק י''ז ניסן
שחוהמ''פ
 10:00הגיע מביתו.
 10:05ירד לתפילה.

יום ו' ט"ז ניסן יו"ט
שני של פסח

 4:00חזר מביתו  -שלא כבכל
שב''ק שחוזר קודם מנחה.

הלכתי ללוות את אד"ש מביתו.

מנחה כבכל שב''ק .קראו בס"ת של
משיח .קיבל עליה.

 9:50יצא מביתו והלך די מהר.
כמה חסידי בעלז אמרו לאד''ש גוט
יום טוב ואד''ש ענה להם.

מעריב והבדלה.
 9:30הלך לביתו.

ירד לתפילה.
משה טלישווסקי התפלל לפני
העמוד וכששרו ב''הוא אלקינו''
וב''אתה בחרתנו'' אד''ש עודד
בידו.
אחרי התפילה ניגש זלמן טייפל
לאד"ש ואמר שהענדל מרגיש
קצת יותר טוב – כך סיפר לו הגוי
שמעביר את האוכל  -והגיב אד"ש
שרוצה 'אידישער גרוס'  -ד"ש
יהודי.
אחה"צ הלכו לביה"ר ברגל וחזרו.
 3:40הלך לביתו.
מנחה בדומה לשבת .שרו ב''ואתה
בחרתנו''.
קבלת שבת התפללו כרגיל.

יום א' י"ח ניסן א'
דחוה''מ
 9:55הגיע מביתו.
יצא לתפילה דרך הפרוזדור שם
צדקה וירד לתפילה.
כשנכנס שם צדקה בקופה .חייך
ליאלעס .קיבל עליה.
אחרי תהילים ניגש יאלעס ואד"ש
חייך אליו ושוחחו כמה דקות .הוא
מסר משהו לאד''ש בתוך שקית
וכשאד''ש צעד החוצה החזיק זאת
בידו ותוך כדי הליכתו הכניס לכיסו.
אחרי התפילה נכנס יאלעס עם
משפחתו לאד"ש.
מנחה התפללו למעלה כמו ביו"ט.
אחרי מעריב חדוקוב נכנס לאד"ש.
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 12:00הלך לביתו.

יום ב' י"ט ניסן
ב דחוה"מ
 9:50הגיע מביתו.
כשנכנס לשחרית שם צדקה.
מנחה ומעריב כרגיל.
אחה"צ נכנס כץ לאד"ש .אד"ש
אמר לו שפעם שלח א' בשם קפלן
לצפת  -והזכיר שיש שם קפלן אחר
אך לא עליו מדבר  -ומשפחתו מאד
פחדה שהוא שם היות שהיתה אז
מלחמה ,אך  -סיפר אד''ש  -אני
הייתי רגוע וידעתי כבר.
והמשיך :אתמול קיבלתי טלפון
ממנו וסיפר לי שהיו שם אלפי
אנשים בהנחת אבן הפינה ושר
השיכון הודיע שבונה את השיכונים
בתנאי שיבואו לשם רק משלנו.
וחייך אד''ש בדברו.
 10:45הלך לביתו.

יום ג' כ' ניסן
ג' דחוה"מ
נכנס לתפילה .קיבל עליה.
 6:00חזר מביתו.
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לפני שנכנס לחדרו שם צדקה
וניגש זלמן טייפל וסיפר שהענדל
ירד היום מהמיטה .שאל אד"ש

''היום?'' ואמר עוד משהו וכשזלמן
דיבר אמר אד''ש ''יא'' .אד"ש שאל
אם הוציאו לו את התפרים וענה
שלא ובירך אד"ש שתהיה לו רפואה
שלימה בקרוב ונכנס לחדרו.
לאחמ"כ פתח את הדלת הביט
החוצה וסגרה חזרה.
מנחה כמו בערש"ק.
מעריב כרגיל.
אחרי מעריב הכריז דוד רסקין
אודות התהלוכה וביקש שתהיה
שקטה.
דוד רסקין התוועד עד אור הבוקר
וסיפר שאד''ש אמר למישהו שיכול
לתת טנק שלם שלא יחמיץ זאת.
כמו''כ סיפר שא' כתב לאד''ש
בקשה לברכה והצלחה בעסק
שרוצה לפתוח וענה אד"ש
שישתתף בקניית טנק.

יום ד' כ''א ניסן
שש''פ
 9:55הגיע מביתו.
ירד לתפילה .קרא הפטרה ונשאר
על הבימה עד לאחר ''אשרי'' והלך
אחרי הס''ת.
בסיום ברכת כהנים הביט בחזקה
על הכהנים ואמר להם יישר כח.
אחרי התפילה הכריזו על התהלוכה
ועל מנחה בשעה .5:45

בית חיינו תשל"ה
 4:30הגיע מביתו.

לכל הכהנים.

 5:45מנחה.

אחרי התפילה נכנס לחדרו.

אחרי מנחה כולם יצאו והתכוננו
לתהלוכה ופתאום השתרר שקט
מוחלט ואד"ש הופיע לבדו בדלת
של  770והביט על כולם.

יצא מחדרו וביקש ממישהו שיקרא
ללייבל וכשהגיע ביקש ממנו ספר.

בויליאמסבורג היו מלא שוטרים
וניידות ומסוק טס ממעל .צעדו
שניים שניים.
אחרי שכולם עזבו את השטח ניגשו
לאד''ש  2שוטרים עם חדוקוב.
אד"ש הצדיע לעברם ולחץ את ידם
ושוחחו עם אד''ש על התהלוכה.
 11:30חזרנו.

יום ה' כ"ב ניסן
אחש''פ
 9:00הגיע מביתו.
ירד לתפילה .כששרו הסתובב לעבר
הקהל ועודד את השירה .קרא
הפטרה.

 3:30הגיע מביתו.
 5:50מנחה.
 7:10ירד להתוועדות.
מיד כשנכנס ניקה את השולחן ושם
עליו מלח.
סימן בראשו לטלישווסקי שיכריז
ליטול ידיים.
אד"ש נטל ידיים ג"פ על כל יד ואכל
מצות.
הורה לשיר.
דיבר הרבה על משיח.
מענטליק מזג יין לאד''ש  4פעמים.
עודד בראשו כמה פעמים.
חייך להרבה.
הכריז שכל אלו שהשתתפו
בתהלוכה שיגידו לחיים.

ל'יזכור' סימן בידו לסגירת הדלת
והיה מאוד רציני ורק כשכולם
יצאו הגביה את הטלית על ראשו
והתחיל.

זלמן טייפל דיבר עם אד''ש.

כשהכהנים מברכים כיסה את כל
ראשו ועמד למטה עם הסידור.
אח"כ ישב על הכיסא.

מחה כפיים כשניגנו ניגון רוסי
ולאחריו הורה לשיר שיר רוסי כדי
להתאחד עם הנמצאים שם.

בסיום ברכת כהנים אמר יישר כוח

שמחה עלבערג דיבר עם אד"ש
כמה דקות.
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אמר שכפ"ח א' וב' ונה"ח וקרית
חב"ד החדשה בצפת יהיו 'לא
תעבור' והורה לשיר שיר שהביאו
לפני כמה זמן מכפ"ח.
במשך כל הניגון ''הושיעה את עמך''
מחא כפיים בחזקה.
הורה לשיר ניגון הכנה ולאחריו 4
בבות ג"פ ונייע זשוריצ'י.
לפני ברהמ"ז אמר לטלישווסקי
משהו ומיד טלישווסקי הכריז
שכעת יתפללו מעריב .אד''ש
חייך ותיקן שכעת ברהמ"ז ובירך
ברהמ"ז.
הסיום בהמשך לי"א ניסן.
לפני מעריב לייבל עשה רעש
ואד"ש פנה אליו ושאל אם הוא יכול
לעשות זאת במקום אחר.
התפללו מעריב.
כוס של ברכה.
להרבה אנשים נתן בקבוקים -
לשלוחים ולמוסדות.
באמצע החלוקה אמר שהיות
וקרובים לערש"ק שיחלקו גפרורים
לנשים כמו שמחלקים כאן כוס של
ברכה ובירך שתהיה 'שמחת עולם'.
אד''ש קרא לויינברג והוא אמר
משהו לאד"ש .כשבנו עמד אד"ש
חייך .אד"ש נתן לו את הגפרורים
וכמה בקבוקים.
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אד"ש אמר לגרשון בער 'אל יבוש

מפני המלעיגים'.
נתן בקבוק לזלמן חאנין ואמר לו
שיהיה זריז בשיחות.
מאיר הארליג דיבר עם מישהו
שעמד בריחוק מקום ואד''ש
הסתובב ואמר לו שילך אליו או
שהוא יבוא אליו כי זה לא סדר
לדבר כך.
כשיצא התחיל לשיר ''כי בשמחה
תצאו''.
באמצע א' נתן ספר וא' נתן פתק
ואד''ש הכניסו לסידור והלך עם זה
לאט לאט.
בנימין נכנס לחדר ואד"ש נתן לו
קצת יין לכוס של ברכה.
לאחר כוס של ברכה ,אד"ש לקח
איתו את הבקבוק והיין.
כשיצא הניד בראשו לכמה נשים.
הבחורים שרו ועודד בידו עד שהגיע
למכונית.

יום ו' ערש"ק כ"ג ניסן
אסרו חג
 11:30הגיע מביתו.
 3:00יחידות .לבנות נתן גפרורים.
 6:00נגמרו היחידויות והלך לביתו.
ביציאתו שם כסף בקופה.
א' החזיק את הדלת ואד"ש אמר לו
יישר כוח.

בית חיינו תשל"ה
ע"י המכונית עמד ילד וכשהתקרב
אליו קצת קרא לו ונתן לו כסף
לשים בקופה.

יום ב' כ"ו ניסן
לא נכנס לקרה"ת.
נסע לאוהל.

שב''ק כ''ד ניסן
פר' שמיני
כששרו בתפילה עודד בידיו.
כשנכנס להתוועדות הורה לשיר
''ממצרים גאלתנו''.

מנחה ומעריב ומיד הלך לביתו.

יום ג' כ"ז ניסן
 11:00הגיע מביתו.
מנחה התפללו קצת באיחור.

שיחה ב' אודות מיהו יהודי.
שיחה ג' דיבר בחריפות בעניין
השכונה ואת רובה אמר בעיניים
עצומות .לקראת סוף השיחה הרים
את ידו ונופף בה בדבריו.
ב'יהי רצון' הניח בחזרה את ידו.
אמר לא' להגיד לחיים וחייך לא'.
אחרי מנחה התחיל לנגן ''הוא
אלוקינו'' וכשיצא עודד בידו.

יום א' כ"ה ניסן
היה כינוס תורה אחרי מנחה.
מענטליק חילק את המצות והיין
שאד"ש נתן לו בסוף ההתוועדות
באחש"פ.

יום ד' כ"ח ניסן
 - 11:00בערך  -הלך לביתו.

יום ה' כ"ט ניסן
נכנס לקרה"ת.
 2:15נסע לאוהל.
 8:05חזר מהאוהל.
נכנס למנחה בסירטוק משי.
אחרי מנחה נכנס חדוקוב וכשיצא

הודיע על התוועדות בשעה 8:50
ואמרו שאד"ש ייטול ידיים.
 8:40מעריב.
אחרי התפילה אד''ש
להתוועדות ונטל את ידיו.

 10:00נכנס למעריב היות ואישה
ישבה אצל אד"ש .אחרי מעריב היא
נכנסה שוב עם בעלה.

אכל חלה וטבל ג"פ במלח.

 12:30הלך לביתו.

הורה לשיר ''אנא עבדא''.

נכנס
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הורה לשיר ניגון הכנה ובאמצע
התחיל מאמר.
שיחה אודות הדלק''נ ושיחה אודות
מבצעים.
הכריז שהשלוחים שנוסעים לא"י
לפריז ולאוסטרליה שיגשו לקבל
יין  -כוס של ברכה  -ויחלקו לכולם.
אד"ש מזג קצת לבקבוק ריק ואמר
לכל א' שניגש שיכניס מבקבוק
אחד לשני .שאל הרבה להיכן
נוסעים .אמר להרבה שיקחו ביד
ימין.
נתן גם לקבוצה שחזרה לא"י.
אד"ש נתן לויינברג דולרים לחלקם
לנשים וכשחזר שאל אד"ש אם כבר
חילק.
בירך ברכה אחרונה והתחיל לנגן
''כי בשמחה תצאו''.

יום ו' ערש''ק ל' ניסן א
דר"ח
 4:30הלך לביתו.
 5:30חזר ברגל.
לשלוחים שנסעו למיאמי אמר
אד"ש ''עס זאל זיין בשעה טובה
ומוצלחת און ילכו מחיל לחיל
בלימוד תורה און קיום המצוות
בהידור און הפצת היהדות בכלל
והפצת המעיינות במיוחד''.
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שב''ק א' אייר שבת
ר"ח פר' תזריע
אד"ש קרא הפטרת שבת ר"ח.
ב'מי שברך' טעו בשמו של
ג'ייקובסון ותיקן אד"ש ''חנה''.
אמר לעשות 'מי שברך' להענדל
ותיקן את שם אימו.

בית חיינו תשל"ה

מוקדש
לחיזוק ההתקשרות

לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

ולזכות

החתן הרה"ת שמואל משה שי'
והכלה מ' חי' מושקא תחי'
פרידמן
לרגל נישואיהם
בשעה טובה ומוצלחת
ביום חמישי ג' ניסן ,ה'תשע"ד
*
נדפס ע"י
ולזכות הוריהם
הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוג' מ' מרים שיחיו
פרידמן
הרה"ת ר' יצחק מאיר הכהן וזוג' מ' חוה שיחיו
סוסובר
*
זקנותיהם
מרת הינדא רחל תחי' פרידמן
מרת פייגא דבורה שתחי' בורושנסקי
מרת צבי' שתחי' ברוומן
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