בית חיינו

אייר  -אלול תשל״ה
מזכרת
משמחת הנישואין של
דוד וחיה מושקא שיחי׳ סוסובר
ח״י אייר  -ל״ג בעומר התשע״ה
כפר חב״ד  -ארץ הקודש
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פתח דבר
ב"ה

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 החתן ,הרה"ת ר' יצחק מאיר הכהן שיחי'
סוסובר בעת חסה בצל כ"ק אדמו"ר ,בישיבת תומכי תמימים המרכזית בברוקלין.
בחוברת זו באו האירועים מחודשי אייר – אלול תשל"ה.
הקריאה ביומן מאפשרת לעקוב מקרוב אחר אותה תקופה משנות האור בבית חיינו,
יצויין שזהו חלקו השלישי 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
להרה"ת לוי יצחק שיחי' שפרינגר על עזרתו בהגהת החומר לדפוס .מלבד שטף
האירועים ימצא הקורא ,גם ידיעות כלליות על שגרת החיים ב 770-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.
דוד וחיה מושקא הכהן סוסובר
ח"י אייר – ל"ג בעומר תשע"ה
כפר חב"ד ,ארצנו הקדושה
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יום ראשון ב' אייר
אד"ש הגיע בשעה  .12:00נסע
לאוהל בשעה  ,3:40חזר בשעה .8:10
מנחה ומעריב כרגיל .ואח"כ הלך
הביתה.

יום שני ג' אייר
כשאד"ש הגיע מהבית לקרה"ת,
אד"ש יצא מהמכונית ,הביט על
כל הצדדים ולא עשה עם היד ולא
הסתכל על הטנקים .קרה"ת.
מנחה בשעה  .3:15אחרי מנחה
אמר אד"ש לשלוחים שנוסעים לא"י
שייכנסו לג"ע התחתון ,אד"ש אמר
להם שיחה (ויצא לאור בפ"ע) ונתן
לכ"א  2שטרות של דולר וכן 10
לירות ישראליות ,אד"ש אמר להם
שיהיה מנין ושיקחו א' מההנהלה
(ואמר אד"ש לריל"ג שאמר שיקחו
א' מההנהלה כיון שכתבו שהם רק
תשע) ואמר שיתפללו במערת
המכפלה (הוסיף אח"כ הרב לייבל
גרונר שהתכוון למנין הקבוע שיש
שם).
אח"כ נכנסו הצרפתים השלוחים.
אד"ש נתן להם ג"כ לכל א' 100
שטרות צרפתיים (פרנקיים) וכן
 2דולר .אח"כ הגיעו עוד בחורים,

אד"ש שאל אם מספיק ,ונכנס לחדר
והוציא עוד שטרות ואמר שייתנו
לבחורים מאה והשאר לישיבה.

יום שלישי ד' אייר
מנחה כרגיל ,אחרי מנחה אמר לא'
שתהיה נסיעה טובה .מעריב נכנס
בערך בשעה  10:00מכיון שהרב
בנימין גורדוצקי ישב אצל אד"ש.
להשלוחים שנסעו לא"י – אד"ש לא
אמר להם שום דבר.

יום רביעי ה' אייר
מנחה כרגיל .במעריב התפלל
לפני העמוד העו"ד של הרבי הקודם
שהוציאו מרוסיה ,ואד"ש הביט עליו
חזק .אחרי מעריב נכנסו לאד"ש
העו"ד עם כל משפחתו ,וגם הרש"ג
והרב לייבל גרונר .אד"ש ליוה
אותו עד ג"ע התחתון ,ואמר לו
אד"ש שרואים עליהם שלא השתנו
מאז ארבעה דורות באמריקה והם
שומרים על היהדות.
לדו"ח כללי שהכניסו לרבי דו"ח
מהתהלוכה בוילאסבורג ענה אד"ש
בכתי"ק "בפו"מ?".
לדו"ח הטנקים מיום ו' ר"ח
אייר ענה בכתי"ק "נת' ות"ח ודבר
בעיתו".
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לדו"ח של מלוה מלכה לרגל כ'
שנה לצא"ח ענה אד"ש בכתי"ק" 1נת'
ות"ח ויה"ר שיהא כהנ"ל לכתחילה
אריבער וכהוראה (שהיא גם נתינת
כח בעין יפה) דבעל יום ההולדת בב'
אייר תפארת שבתפארת".
לדו"ח הטנקים מיום ג' ד' אייר,
ענה אד"ש בכתי"ק "נתקבל ות"ח
[עשה עיגול בדיווח על המבצעים
בקאלג' ,מסביב למילים" :מבצע
תפילין ,160 :מבצע נש"ק,200 :
מבצע צדקה ,"140 :ומסביב למילים:
"מבצע נש"ק הי' בהצלחה רבה".
והיה נכתב בכתי"ק] וראיתי ת"ח".

יום חמישי ו' אייר
כשהגיע אד"ש לקרה"ת ,יצא
מהמכונית והביט על הטנקים ,וכן
כשהגיע ע"י הדלת הביט חזק על
הטנקים ,לא עשה עם היד .קיבלתי
עליה לתורה.
מנחה ומעריב כרגיל .אד"ש הלך
הביתה בשעה .12:15

יום שישי ז' אייר
אד"ש הגיע בשעה  .11:40בשעה
 6:45חזר מהבית .מנחה ,קבלת
 .1נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' קפו.

שבת ומעריב כרגיל .הרש"ג לא היה
בתפילת קבלת שבת וערבית.
אחרי תפילת ערבית אד"ש אמר
לכולם גוט שבת .הסתובב למקום
של הרש"ג וכן אמר גוט שבת.

שבת קודש פר' אחו"ק ,ח' אייר
בשעה  9:55הגיע אד"ש מהבית.
ירד לתפילה .מפטיר :הלוא כבני
כושיים .לא התקיימה התוועדות.
מנחה בשעה  .7:15מעריב כרגיל.
הבדלה .קידוש לבנה ,ב"ברוך עושך
ברוך יוצרך" מעביר היד על השינים.
אחרי קדיש ניער את הט"ק ,ראו רק
את הציציות בחוץ ולא את הט"ק.
ציציות לא ארוכות ,חומות ,דקות.
אמר גוט וואך וגוט חודש .הלך מיד
הביתה .כשהלך ,הביט לתוך הזאל.

יום ראשון ט' אייר
בשעה  3:30נכנס למנחה ,אחרי
מנחה עמדו בחוץ כמה שנוסעים
לאיטליה ולצרפת ,אד"ש ברך אותם
שיהיה נסיעה טובה ,ונתן לכ"א
שני דולר ואמר היות ומגיע ל"ג
בעומר ,שיתנו לצדקה .אח"כ שאל
לא' אם הוא ג"כ נוסע ,ואמר שכן.
נתן לו אד"ש ג"כ  2דולר ,אחד
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דיבר עם אד"ש בשקט ,אח"כ אמר
לו אד"ש שיכניס השמות ב'מרכז'
(-במזכירות).
אד"ש נכנס לג"ע התחתון,
הקבוצה שחזרה לא"י עמדו שם,
אד"ש הסתובב ע"י הדלת והתחיל
להגיד שיחה .באמצע נכנס א' ,הרב
חדוקוב אמר שזה א' מהחבורה.
אד"ש דיבר לכיוון למטה ,אח"כ
פתח את הסידור ,נתן לכ"א שטר של
עשר לירות ואמר להם שיתנו צדקה
במירון.
אח"כ דיבר שוב והוציא עוד
דולרים וחילק לכולם שני דולר,
ואמר "האם זה מספיק?" ,נכנס
לחדר ,סגר קצת ,יצא ונתן לכולם
עוד אחד ואח"כ נכנס לחדר .השיחה
יצאה לאור מוגהת.
בשעה  5:45הגיע האוטובוס
לקחת את הקבוצה לשדה התעופה.
כולם שרו בחוץ ,אד"ש יצא עם
המעיל והידים בכיס ,והתחיל למחוא
כפים חזק .אח"כ הפסיק ושוב שרו.
כשהאוטובוס התחיל לנסוע שוב
מחא כפיים חזק והביט כל הזמן.
בשעה  9:30מעריב.

יום שני י' אייר
אד"ש נכנס לקרה"ת .אחרי
קרה"ת עמדו נשים ממשפ' בלאך
שעשו בר מצוה לבניהם ,אמר אד"ש
מז"ט מז"ט מז"ט.
מנחה התפללו למטה היות והגיעו
אורחים (באירגון צא"ח) .אד"ש עבר
את הפרוזדור ,נתן צדקה וירד למטה,
אחרי מנחה נתן צדקה בקופסא וחייך
שם לא'.
ע"י ג"ע התחתון עמדו נשים,
אד"ש נתן לילד שיכניס בקופה
צדקה ,אח"כ אד"ש נתן לכל ילד
 10סנט או  ,5ואד"ש אמר שייקחו
ויכניסו לקופת צדקה ,ושאל לכמה
אם נתנו כבר צדקה .שאל לילד
הבר מצוה אם נתן צדקה היום ואמר
שלא ,אמר אד"ש נו תיקח .אח"כ
היה חסר ,אד"ש נכנס בחזרה לחדר
והוציא ונתן לכולם כסף .לא' נפל,
הרב לייבל גרונר הרים את זה .א'
הושיטה את היד עוד פעם ,אמר
אד"ש "פעם שניה" וחייך חזק ,נתן
לה ,והכניסה לקופה .אח"כ נתן
צדקה למבוגרים ולבחורים שנוסעים
לא"י ,אח"כ אמר שתהיה נסיעה
טובה ובשורות טובות .א' אמר לרבי
שהיום הבר מצוה שלו ,אמר אד"ש
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מז"ט .נכנס לחדר.
מעריב אד"ש התפלל בשעה
 8:15מאחר שזה תענית בה"ב .נסע
הביתה בשעה .9:00

יום שלישי י"א אייר
מנחה כרגיל .מעריב כרגיל .אחרי
מעריב אמר אד"ש לרב יוסף יצחק
אופן שתהיה נסיעה טובה.

יום רביעי י"ב אייר
בשעה  12:00אד"ש הגיע ל.770-
נסע למקוה .בשעה  3:45נסע
לאוהל ,ע"י המכונית הסתובב ועשה
עם היד שלום לילד .בשעה  7:25חזר
מהאוהל ונכנס למנחה.
אחרי מעריב אמר קדיש אחרי
עלינו ואחרי משניות ,הלך הביתה
מיד אחרי מעריב ,נתן משהו לרב
בנימין קליין ואמר לו משהו.

יום חמישי י"ג אייר
יום הסתלקות אחיו זצ"ל של כ"ק
אדמו"ר שליט"א יבדלח"ט.
נכנס לקרה"ת עם סידור ,עיין
בקרה"ת בסידור ,קיבל עליה ולקח
את סידורו איתו .אחרי העליה אמר
קדיש ,החזיק ביד שמאל עם האצבע

האמצעי ,והחזיק את הסידור ביד
ימין .כשהתעטש לא נגע באוזן
כנוהגים .אח"כ נשאר לאמירת
הקדישים .תהילים – אמר קאפיטל
ע"ד ,ע"ה ושוב ע"ד והסתובב ,אמר
ר' מאיר הארליג שכבר גמרו ,אד"ש
הביט חזק ואמר קדיש .אמר משניות.
בשעה  3:15נכנס למנחה עם
הגרטל ,אמר קדיש לפני מנחה ,אחרי
מנחה אמר קדישים .מעריב בג"ע
התחתון .בה"ב.

יום שישי י"ד אייר
אד"ש הגיע בשעה  ,11:40נתן
צדקה .נסע למקוה .לפני שנסע
למקוה נתן אד"ש לילד צדקה
להכניס לקופה ,ואמר לו תודה
באנגלית .ואד"ש הכניס ג"כ מטבע
לקופה ,ביד שמאל.
בשעה  3:00נסע לאוהל ,חזר
מהאוהל לפני קבלת שבת .נכנס
למנחה .אח"כ ירד לקבלת שבת.
הלך מיד אחרי התפילה הביתה.

שבת קודש פר' אמור ,ט"ו אייר
אד"ש הגיע בשעה  .9:55לא הייתה
התוועדות על אף שהתכוננו שיהיה
התוועדות מכיון שהיה קאנווענשען

7

8

בית חיינו ה׳תשל״ה

(כינוס נשים) .קיבל עליה ,לאחר
מכן אמרו מי שברך לחולים ,אח"כ
שאל אד"ש – אחרי שעשו כבר – אם
עשו מי שברך לר' ישראל ג'ייקובסון.
והגבאים ענו שכן.

יום ראשון ט"ז אייר
נסעתי עם טנק ,חזרנו ממש
בהתחלת השיחה .בשעה  8:05אד"ש
ירד להתוועדות לנשים ,כשנכנס
אמר לכולם לשבת ,אח"כ דיבר
שיחה עד שעה  .8:50אחרי השיחה
אד"ש ישב ונשים עברו ביחידות
אצל כ"ק אד"ש .אד"ש ישב ,לקח
את הפתק וענה להם ,לפעמים
הרכיב את המשקפיים ,והיו כאלה
שאד"ש הראה להם על הרב לייבל
גרונר והרב חדוקוב – כנראה הכוונה
שיעבירו בקשתם למזכירות .בסוף
החלו לזרז את היחידות והיחידות
הסתיימה בשעה  .2:20לפני שאד"ש
עלה במדרגות עצרה אשה את אד"ש
ובקשה ברכה ,אד"ש נכנס קצת
לתוך הזאל בחזרה ,והם דיברו כמה
דקות למטה.
אד"ש עלה .נכנס למעריב .2:35
אחרי מעריב רצה א' לגשת לאד"ש,
אד"ש הביט עליו ואח"כ הביט על

הרב לייבל גרונר ,לייבל עצר אותו
ולא ניגש .אד"ש הלך הביתה.

יום שני י"ז אייר
קרה"ת בג"ע התחתון .מנחה
כרגיל .מעריב בג"ע התחתון מאחר
שזה תענית בה"ב.

יום שלישי י"ח אייר – ל"ג בעומר
חוץ מה 7-טנקים הגיעו עוד 11
טנקים ,בסה"כ היה  .18היה טנק א'
שבנו ע"ז כל הלילה ציור תפילין של
ראש מקרש בציור של טנק וקנה.
רשימת הטנקיסטים היה רשום על
הקיר ,כולם היו להם מקום ,בטנק
היה כ 18-איש כ"י .בשעה 10:30
התחילו הטנקים לזוז והטנקיסטים
ביניהם ,משטרה בראש ואח"ז כל
הטנקים נסעו בשיירה ,בטנק הראשון
ובטנק האחרון הפעילו רמקולים עם
ניגונים.
כשטנק הא' עבר ברמזור אדום,
כל השיירה עברה אחריו .הפאראד
עשה רושם עוצם ,עברו את
ווילאמסבורג בשירה .במנהטן עברו
את השידרה  5ואת כל השידרה 6
הלוך וחזור ,ואח"כ התפזרו כל טנק
למקום אחר .פעילות הטנקים היה
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בהצלחה רבה.
ע"י הגשר של ווילאמסבורג
התקבצו חלק מהטנקים ונסעו ביחד
בחזור ל ,770-נסעו קצת יותר מוקדם
מפני חשש שתתקיים התוועדות.
נסעו בשיירה.
הגענו אחרי מנחה ,לאחר שאד"ש
חזר בשעה  7:10ומיד היה מנחה.
נכנס במשי .אחרי מנחה קראו לר'
דוד רסקין ולר' יואל כהן שיבררו על
החתונה של גנצבורג ,ולכן התאחרה
ההתוועדות קצת כפי שאד"ש אמר
בהתוועדות .הודיעו להם שתהיה
התוועדות ומחכים להם.
בשעה  7:45אמר הרב לייבל
גרונר שכולם ירדו למטה ,אף א'
לא ממש התכונן להתוועדות מכיוון
שהרב לייבל גרונר אמר שזה ספק
גדול ,הזקנים שיושבים על הבימה
לא היו כולם ,עמדו קרוב מאד
לבימה של כ"ק אד"ש .בהתחלה
לא היה רמקול .מיד כשנכנס אד"ש
להתוועדות נטל ידיו ואכל לחם,
ואמר לשיר .אמר כמה שיחות.
כשנפסק הרמקול ,הפסיק אד"ש
לדקה .חייך לסטון כשאמר לחיים,
אח"כ ניגש לאד"ש ,אד"ש נתן לו
את ידו הק' ואמר לו תחכה ,ואמר

"לחיים" .קרא לגנצבורג ונתן לו את
הלחם 2 ,חתיכות ,ואמר שא' עבור
הבעה"ב'סטע (אשתו) .כששרו סימן
עם הראש להגברת השירה.
שהשלוחים
אמר
אח"כ
והטנקיסטים ייקחו כוס של ברכה.
אד"ש ברך ברהמ"ז ,אמר ברכה
ראשונה "בורא פרה"ג" בלחש.
לקחו בקבוקים ריקים ,ואד"ש מילא
יין בגביעו ומהגביע שפך לבקבוק
ריק ,והרב מענטליק מילא עוד
קצת יין בבקבוק .אח"כ שוב מילא
הרב מענטליק בגביע ,אד"ש הכניס
קצת יין מהגביע לבקבוק נוסף,
ואת השאר מילא הרב מענטליק.
כשאד"ש חילק את הבקבוקים עשה
עם הראש והביט על השעון כל הזמן.
אח"כ אמר שיחזירו את בקבוקים
הריקים ,ושאל אם זה מספיק לכולם
ואם כולם קיבלו.
הרב לייבל גרונר אמר לאד"ש
שכולם קיבלו ואפשר לחלק בגביע
לבד ,אד"ש לא הסכים.
כשהרב לייבל גרונר הגיע עם
הבקבוקים הריקים שפך פעם היין
מהגביע ,אד"ש עשה עם הראש.
אח"כ אמר אד"ש שיקחו דולרים
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לעזרת נשים ,ואמר לר' יוסף
וויינברג שיעשה זאת .אח"כ כשחזר
שאל אד"ש אם זה היה מספיק .אח"כ
לקח את החלה ונתן להרב מענטליק,
ואמר לו שזה יהיה לאותם שתורתם
אומנותם ,ושיעשה התוועדות
בשבת.
והתחיל לשיר כי בשמחה תצאו,
אח"כ התפללו מעריב ,אח"כ התחיל
לנגן ניעט ניעט ועשה עם היד כל
הדרך וכן ע"י המכונית.

יום רביעי י"ט אייר
מנחה כרגיל .חזר אד"ש מהבית
בשעה  .7:10מעריב כרגיל ,אחרי
מעריב נכנסו חתן וכלה לאד"ש.

יום חמישי כ' אייר
נכנס לקרה"ת כרגיל .מנחה
ומעריב כרגיל .בשעה  1:15הלך
הביתה.
בלילה היה צאתכם לשלום
מהנהלת הישיבה לשלוחים .אח"כ
דרשו הנהלת הישיבה בקשר למה
שכתב להם אד"ש בל"ג בעומר:2
תלמידי הישיבה שבאו מארה"ק ת"ו
בהיתר הרמב"ם בזה המפורסם בספר
 .2נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' רג.

יד החזקה ,מובן ופשוט אשר לשבת
וללמוד בשקידה והתמדה בשמירת
כל סדרי הישיבה בדיוק .מיד אח"ז
סערו הרוחות בנוגע לפתק זה.

יום שישי כ"א אייר
מנחה כרגיל .קבלת שבת.

שבת קודש פר' בהר בחוקתי ,כ"ב אייר
לא הייתה התוועדות .אחרי
התפילה התוועדו בזאל למעלה ,הרב
מענטליק חילק את החלה שאד"ש
נתן לו בהתוועדות ל"ג בעומר.
אד"ש הלך הביתה בשעה .3:20
בשעה  3:30הלכו תהלוכה לקווינס
כמאה בחורים ,והייתה הצלחה
אדירה.
אד"ש חזר בשעה  .7:10מנחה
בשעה  .7:15מעריב ,הבדלה כרגיל.
והלך הביתה בשעה .9:10

יום ראשון כ"ג אייר
אחרי מנחה נכנסו השלוחים שנסעו
ונוסעים לאוסטרליה לחדר של כ"ק
אד"ש .אד"ש מסר להם רשימה
ואמר להם כמה דברים ,ונתן להם
כסף אמריקאי ,כסף קנדי וישראלי
ואוסטרלי ,ונתן לא' שנשאר כאן
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ג"כ רשימה ,ואמר לעשות העתקה
ולחלק לכולם הנמצאים כאן ,אח"כ
אד"ש הוסיף להם משהו.
וכן היה כתוב שם שיזכירו את
השלוחים בכותל המערבי ,ולא היה
להם השמות מאחר שהיה מאוחר,
הרב לייבל גרונר ביקש מאד"ש,
אד"ש נתן לו ,צילם והחזיר.
בשעה  4:30אד"ש יצא ללוות
את השלוחים .ירד גשם ,אד"ש ירד
מדריגה ,הביט ומחא כפים .בחור
החזיק מטריה על אד"ש .וכשעלו
לאוטובוס שוב מחא כפים.
מעריב בשעה  .9:45הלילה ליל
יחידות ,היחידות נגמרה בשעה .1:15

יום שני כ"ד אייר
קרה"ת בג"ע התחתון .מנחה קצת
באיחור .מעריב בשעה .9:30

יום שלישי כ"ה אייר
מנחה ומעריב כרגיל.

ולמעשים טובים .אח"כ נתן לילד
של שוורץ כסף לשים בקופת צדקה.
בשעה  7:00חזר מהבית .בשעה
 12:15הלך הביתה.

יום חמישי כ"ז אייר
בקרה"ת בעת הקריאה עיין
בחמישי .אחרי שאד"ש עלה לתורה
הסתובב והביט על כולם וגם
מאחוריו ,האורחים בירכו הגומל.
אחרי קרה"ת נתן צדקה לעני .נסע
למקוה .בשעה  2:00נסע לאוהל.
נכנס למנחה עם הגרטל ,נתן לנכד
של ברוק כשעמד בפנים בזאל ,כסף
לשים בקופת צדקה ,וחיכו קצת זמן
עד שנכנס בחזרה .לפנ"ז נתן אד"ש
בעצמו צדקה .מעריב כרגיל .אחרי
מעריב הלך הביתה.

יום שישי כ"ח אייר
אד"ש הלך הביתה כשעה וחצי
לפני שבת ,לאחר שעה חזר מהבית.
נכנס למנחה באיחור.

יום רביעי כ"ו אייר

שבת קודש פר' במדבר ,כ"ט אייר

כשאד"ש הלך הביתה אחה"צ ,חייך
לר' ישראל ברוק שהגיע עם נכדו ,ר'
ישראל אמר לאד"ש שזה נכדו ,אמר
אד"ש שיזכה לגדלו לתורה לחופה

נכנס לתהילים .בשחרית ,כשכולם
גמרו קריאת-שמע אד"ש לא לקח
עדיין את הציציות ,ואח"כ לקח
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וחיכו כמה זמן .בעת החזרת הס"ת
לארון הקודש סימן עם היד שירימו
משהו שהיה מונח על הרצפה.
התוועדות בשעה  ,1:30אחרי
השיחה הא' הראה עם ידו הק'
להר' מרדכי אשכנזי שיעלה לבימה
ָל ֶׁש ֶבת ,הרב התחמק בהתחלה,
הרבי חייך אליו בחיוך רחב ועשה
עם היד שיעלה .כשהיה על הבימה
הסתתר שם ,אד"ש הראה עם ידו
הק' שיתקרב .חייך לכמה אנשים
שיגידו לחיים .חילק משקה ,ואמר:
היות והרי מדברים על תורה יתנו
לאהלי תורה ,וקרא לטייטלבוים
ואח"כ חזר ואמר "הרב טייטלבוים".
אח"כ נתן משקה לרב מ.פ .כץ
ואמר לו שיכריז עבור המעמד .נתן
להרב גרשון מענדל גרליק .ערבב
את המשקה לכוס יין ,ונתן לכ"א
מעורבב .ואח"כ ניגשו חתנים ועשה
כנ"ל ערבב המשקה ביין .נשאר
משקה בבקבוק ונתן לרב לייבל
גרונר .כשאמר הביאור בפרקי אבות
הסידור היה פתוח .התחיל לנגן ניגון
רלוי"צ .אמר ברכה אחרונה ,מחא
כפים כמה דקות ,אח"כ ישב ואמר
קטורת על מקומו ובעת הקטורת
מחא כפים .אחרי מנחה לא התחיל
לשיר .כשיצא מהחדר שרו ועשה

עם היד ,ובפתח הדלת עשה עם
שתי ידיו .ע"י המדרגות למטה מחא
כפים .מעריב .אחרי ההבדלה אמר
למישהו שעמד בחוץ א גוט וואך.

יום ראשון ר"ח סיון
אד"ש הגיע באיחור לקרה"ת
בשעה  .10:35מנחה נכנס באיחור
קצת .מעריב כרגיל.

יום שני ב' סיון
אד"ש נכנס לקרה"ת באיחור
בשעה  .10:45נסע למקווה .בשעה
 2:55נסע לאוהל ,הרב יוד׳ל קרינסקי
נסע לפינת קינגסטון איסטערן פ.
ראו שהרבי מדבר עם הרב יוד׳ל
קרינסקי משהו .אח"כ חזר לחזור
עם המכונית ל ,770-יצא בריצה
וסימן להרב לייבל גרונר שיביא את
המשקפיים ,אד"ש ישב במכונית
וקרא בספר ,הרב לייבל גרונר והרב
יוד'ל קרינסקי חיפשו בחדר .הרב
יוד'ל קרניסקי יצא והלך מצד השני
ואמר משהו לאד"ש .אד"ש השאיר
את הכל והלך לחדר ,בינתיים חיפשו
במכונית בשקית ,ובדיוק כשהרב
לייבל גרונר מצא את המשקפיים
יצא אד"ש מהחדר מבלי להודיע.
אחה"צ התחילו להגיע האנגלים
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לחג השבועות הבעל"ט .אד"ש חזר
מהאוהל בשעה  ,8:30נכנס למנחה
ואח"כ למעריב כרגיל.
לפני שנכנס למכונית דיבר עם ר'
זלמן יפה ,ושאל אותו אם הגיע עם
אשתו? או עם נכדיו? ואח"כ אד"ש
ברך אותו.

יום שלישי ג' סיון
לפני שאד"ש נכנס למנחה ניסה
ר' זלמן יפה לצלם את אד"ש ,אד"ש
חייך אליו בחיוך רחב ונכנס למנחה
בחיוך.
אחה"צ כשהלך הביתה רצו ילדים
לצלם את אד"ש ,אד"ש הסתיר את
עיניו בעיתון.
מעריב כרגיל.
שמעתי שהאנגלים הביאו תניא
בתרגום אנגלי ורצו להכניס לאד"ש,
ואד"ש ביקש שיתנו לו את זה אחרי
הספירה (אחרי ג' ימי הגבלה).
הלך הביתה בשעה  2:15לערך.

יום רביעי ד' סיון
אד"ש הגיע ל 770-בשעה .12:00
חזר מהמקווה בשעה  .2:10אד"ש
נסע לאוהל ,כשחזר מהאוהל קרא

לרב חדוקוב ,אח"ז הרב חדוקוב
הודיע שיהיה התוועדות בשעה .9:30
לפני שאד"ש נכנס למעריב נתן הרב
לייבל גרונר לאד"ש כמה עותקים
מהמכתב כללי ,אד"ש הכניס אותם
בסוף הסידור .אחרי מעריב מיד
ירד להתוועדות .שיחה א' בנוגע
סיום מסכת סוטה .אחרי שיחה הא'
מילא הרב מענטליק את הכוס ביין,
אד"ש שאל את הרב לייבל גרונר
איפה המשקה ,הרב לייבל גרונר
הראה שזה מונח על השולחן ,אד"ש
לקח את בקבוק המשקה ושפך את
המשקה על היין שבכוס.
ניגון ,מאמר בד"ה בשעה
שהקדימו וגו' .אד"ש חייך לר' זלמן
יפה כשיאמר לחיים ,ועוד לכמה
אנשים.
אחרי השיחה שאל הרב לייבל
גרונר אם האנגלים יכולים לבוא
לתת את התניא ,ואמר שכן ,האנגלים
התחילו לעלות ,ג"ץ נשאר לשבת
ואד"ש – בחיוך – הראה עם ידו
הק' שיעלה למעלה ג"כ .הרב סודק
נתן לאד"ש שתי תניאות ,תניא א'
בנרתיק (ושמעתי שזה מודפס על
קלף) ,אד"ש נתן לו מכתב כללי,
הוציא מהסידור ונתן לכאו"א מכתב
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כללי .גם ר' זלמן יפה נתן שניים,
אד"ש חייך אליו ושאל אותו למה
שניים? אמר שא' לרבנית .אד"ש
חייך חיוך רחב ושם את זה בצד השני
– בצד שמאל ,ונתן לו מכתב כללי.
וניגשו עוד כמה אנגלים ונתנו תניא,
והרבי נתן להם משקה ,ובסוף הגיע
א' שכבר לא היה לו תניא ,ונתן את
התניא שהיה מונח בצד ,ואד"ש שם
את זה על כולם .אח"כ דיבר שיחה
בנוגע לתרגום התניא לאנגלית.
אחרי השיחה אמר לשמואל לו שיגש
והתחיל ללכת ,אמר לו אד"ש :עם
כל הילדים .לאחר מכן אד"ש אמר
שכולם ייגשו ,כולם ניגשו ,אד"ש נתן
להם משקה ומכתב כללי ,ולילדים
נתן מזונות .א' הלך עם בנו ,שאל
אד"ש :האם זה בנך? ואמר שכן,
אח"כ שאל אם הוא כבר בר מצוה.
התחיל לנגן בעצמו ניגון ד' בבות
(בבא הרביעית פ"א) ,ולא שרו ניע
זשוריצ'י .ברך ברכה אחרונה ,התחיל
לנגן ניגון רלוי"צ.
הרב לייבל גרונר לקח את כל
ספרי התניא ,אד"ש הסתובב ולקח
את התניא האחרון – התניא עם
הנרתיק ,ואד"ש הלך עם זה .כששרו
אד"ש עשה עם היד ,עלה לחדר,

כשיצא מהחדר שרו ,אד"ש עשה עם
היד להגביר את השירה ועם התניא
ביד.

יום חמישי ה' סיון – ערב חג השבועות
אד"ש הגיע ל 770-בשעה ,12:00
נתן צדקה ,אח"כ נתן לילדה לשים
בקופת צדקה וחיכה עד שהילדה
תשים את הכסף ,אח"כ אמר לה
(באנגלית) יישר כח.
קרה"ת בג"ע התחתון ,הכניסו את
הס"ת ,אד"ש נגע בידו הק' בס"ת
ונשק את היד.
בשעה  1:30הלך הביתה ,מסר
משהו להרב בנימין קליין ,אחרי כמה
זמן חזר מהבית ,מנחה בזאל למעלה.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אד"ש
לשלוח לכל רחבי תבל לקראת
חגה"ש מתן תורה תשל"ה" :3קבלת
התורה בשמחה ובפנימיות ולהמשיכה
בכל השנה כולה וכהוראת נשיאנו
ומלכתחילה אריבער ושבתא טבא"
(מקום החתימה).
נכנס למעריב קצת באיחור.
אחרי מעריב אמר גוט יום טוב ,חייך
לר' זלמן יפה והתחיל לשיר .כשהלך
 .3נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' רכ.
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הביתה הביט על הטנק של הרבי.

יום שישי א' דחגה"ש
הגיע מהבית בשעה .9:50
ב"האדרת והאמונה" התחיל לשיר ר'
זלמן יפה ,אד"ש עשה עם היד בכל
האדרת והאמונה ,וכן עשה עם היד
ב"אתה בחרתנו" ,וב"הוא אלוקינו".
בברכת כוהנים הביט על כולם,
אח"ז אמר "יישר כח" לכל הכוהנים.
אחרי התפילה התחיל ר' זלמן יפה
לשיר ,אד"ש חייך לזלמן והתחיל
לשיר.
מנחה בשעה  .5:30בשעה 5:45
התכוננו לצאת לתהלוכה ,פתאום
נהיה שקט ,אד"ש עמד בפתח הדלת
של  770וליווה את התהלוכה .כולם
הלכו שנים שנים ואד"ש הביט על
כאו"א ,מחא כפים והביט עד שכולם
הלכו.
והיו כאלה שהלכו בתהלוכה
בווילאמסבורג ,וכשחזרו שרו בדרך,
אד"ש עבר אז בדרך לביתו ומחא
כפים.

יום שבת קודש ב' דחגה"ש
ב"האדרת
לתפילה.
נכנס
והאמונה" התחיל ר' זלמן יפה לשיר

ואד"ש עשה עם היד בכל האדרת
והאמונה .יזכור .לאחר ברכת כוהנים
אמר "יישר כח" .אחרי התפילה שוב
חייך לז.י .והתחיל לשיר.
בתפילה עיין בפרקי אבות.
מנחה התפללו בשעה  .7:00נכנס
להתוועדות בשעה  ,8:05נטל ידים
ג"פ בכל יד ,הטביל את החלה
ג"פ במלח ,מילאו יין .בניגונים
אד"ש עשה עם הראש להגביר את
השירה .אד"ש חייך לכמה אנשים
שיגידו לחיים ,וכן הראה לא' שיגיד
לחיים .חייך לצי'צי'ק מאנגליה
כשאמר לחיים .הרב סימפסון הגיע
באמצע ההתוועדות ,אמר לחיים,
אד"ש הסתובב קצת ודיבר אתו
וחייך אליו .הרב שמחה עלברג הגיע
באמצע ההתוועדות ,ניגש לרבי
ודיבר אתו ,הוא הראה לאד"ש את
מזכירו ואד"ש קרא לו ואמר לו
שיגיד לחיים .חתנים ניגשו לאד"ש,
אמר להרב שמחה עלברג .להגיד
לחיים .באמצע ההתוועדות נכנס
זבולון המר מהמפד"ל ,אד"ש חייך
אליו ואמר לחיים .בניגון האפ
קאזאק מחא כפים כמה דקות .הראה
עם ידו לנגן ניגון ד' בבות (בבא
הרביעית ג"פ) .כשאמר השיחה על

15

16

בית חיינו ה׳תשל״ה

פרקי אבות העביר את כוס היין לצד
שמאל .ברכת המזון כרגיל .תפילת
ערבית.

מה קרה לו ע"י העין? חיים ברוך
עשה עם היד שזה שום דבר .אמר
אד"ש שזה לא תשובה בשבילי.
וענה :שזה שום דבר .מיד הלך חיים
ברוך והביא את הבן שלו ,אד"ש
חייך אליו חזק.

לפני ההבדלה אמר אד"ש שיחה,
בהתחלה בעינים פתוחות ואח"כ סגר
העינים .פתח את הסידור ,מילאו יין,
שמו אש ובשמים ,ועשה הבדלה.
אחרי ברכת "בורא פרי הגפן" אד"ש
הוריד את הכוס מהיד ושם על
השולחן (ברכות הנר והבשמים ברך
כשהיין על השולחן) .לקח בשמים,
ברך בלחש והריח כמה פעמים
(כנראה שהבשמים לא הריחו).
בברכת "מאורי האש" עשה עם יד
ימין ישר והפוך .אח"כ לקח בחזרה
את הגביע ,ואמר בקול רם ברכת
"המבדיל בין קודש לחול" .אח"כ
כשישב הריח את היין .לא שפך יין
מהכוס על נר ההבדלה .אח"כ לקח
בב' אצבעות שלו הק' (בהזרת של
שני הידים ,שם זרת א' על השניה
בתוך צלחת היין) קצת יין ג"פ,
והעביר על שתי עיניו .לקח מפית
וניקה את היין.

אמר "ויתן לך" בעמידה .אח"כ
ברכה אחרונה ,לקח מה שנשאר,
התחיל לנגן "כי בשמחה תצאו",
וכשיצא עשה עם היד להגביר את
השירה.

חילק מכוס של ברכה ,בהתחלה
כשלא היה מסודר נתן מכל הצדדים.

יום ראשון ח' סיון אסרו-חג

דיבר עם חיים ברוך ,אד"ש שאל
אותו איפה הבן? וענה שישן .שאל:

אד"ש הגיע ל 770-בשעה .12:15
מנחה כרגיל .אחה"צ התקיים למטה

דיבר עם ר' אברהם פרשן ,הוא
הביא בקבוק משקה ,אד"ש ערבב
את היין והמשקה ונתן לו .חייך
לאבא שהביא את בנו הפעוט לכוס
של ברכה .דיבר עם כמה ילדות.
ילדה ניגשה לקחת כוס של ברכה,
אד"ש חייך אליה.
הרב שמואל חפר עבר שאל אד"ש
איפה הבן לאחר שהבן עבר לפניו.
דיבר עם ר' ישראל ברוק ,אד"ש
אמר לו שהנכד כבר לקח (כשנכדו
עבר ,אמר לאד"ש עבור הסבא).
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כנס תורה ,רמי"ם דרשו ,אחרי הכנס
חילק הרב מענטליק חלה שאד"ש
נתן לו בהתוועדות.
שמעתי שפורד נשיא ארצה"ב
השתתף היום בדינר שהתקיים
בפילדלפיה.
אחה"צ כשאד"ש יצא לביתו מסר
משהו לרב בנימין קליין ,אח"כ הלך
עד הדלת ,חזר בחזרה לשולחן והוריד
משהו (נייר חומר שחלקו באנגלית)
שהיה מונח על תהילים.
אח"כ דיבר עם ג"ץ בנוגע לביזנס
שלו ,אד"ש בירך אותו בהצלחה.
ע"י המכונית הראה עם ידו לשלום
למישהו.

בשעה  2:30נגמרה היחידות.
בקשר לאסיפה של צא"ח
שהתקיים בר"ח סיון כתב בכתי"ק
"נת' ות"ח ת"ח ,ודבר בעיתו וכו' ימי
הגבלה".

יום שני ט' סיון
קרה"ת בשעה  12:00בג"ע
התחתון .מנחה כרגיל .חזר מהבית
בשעה .7:15
הלילה ליל יחידות .בין הנכנסים:
הרב של כפ"ח הרב מרדכי אשכנזי,
הרב שמואל חפר נכנס עם בנו
ואד"ש בחן אותו ,ר' זלמן יפה.
אד"ש בחן את הנכד של ר"י ברוק
בגמ' ,אח"כ שאל כמה ציציות יש לו,
והילד ענה .4

כשחזר מהבית רצה ר' זלמן יפה
לפתוח את הדלת של המכונית עבור
אד"ש ,אד"ש חייך אליו ואמר לו
שזה היה מדי מאוחר .אח"כ הראה
לו אד"ש עם ידו הק' פעמיים ,ז"א
שלפעם הבאה יפתח פעמיים.

שאל אד"ש :כמה זה ביחד? הילד
עשה חשבון וחשב (אמר אד"ש נו)
ואמר  ,30אח"כ שוב אמר אד"ש נו,
והילד אמר .32

הלילה ליל יחידות .נתן לכמה
ילדים סידור ,לילדות גפרורים,
דולארים .נתן לילדה  5דולר –
עבורה ועבור החברות שיקבלו על
עצמם להדליק ,ועוד א' עבורה שכר
טרחה.

אח"כ שאל אותו אד"ש מה זה
באותיות? (ושוב אמר לו אד"ש נו)
ואמר :לב .אמר לו אד"ש מה זה
ביחד? ולא ידע .כתב לו אד"ש על
נייר לב ,וענה :שזה לב .אח"כ אמר
לו אד"ש שציצית שייך ללב.
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ר"י ברוק אמר לאד"ש שלא יודע
מתי לחזור מכיוון שזה תלוי אם יהיה
התוועדות בשבת .וענה :שמספיק
טוב להישאר.
אחת נכנסה ליחידות ,תיירת
מרוסיה שבאה לבקר בחו"ל ,היא
חשבה להיכנס ולבקש רק ברכה,
אך אד"ש עיכב אותה לחצי שעה
ונתן לה הוראות איפה לגור במקום
שיש יותר יהודים .אח"כ היא סיפרה
לאד"ש מרוב התפעלות שראתה
היום חופה שלא ראתה ברוסיה ,אמר
לו אד"ש תבואי מחר תראי חופה
יותר יפה.
היחידות נגמרה בשעה .1:00

יום שלישי י' סיון
מנחה ומעריב כרגיל.

יום רביעי י"א סיון
הרב בנימין גורדוצקי ישב אצל
אד"ש משעה  8:15עד שעה .10:00
אד"ש נכנס למעריב בשעה .10:00

יום חמישי י"ב סיון
אד"ש נסע לאוהל.

יום שישי י"ג סיון
אד"ש הגיע מהבית בחזרה כחצי
שעה לפני מנחה.
בליל שבת אחרי התפילה אד"ש
חייך לר' זלמן יפה והתחיל לשיר.

שבת קודש פר' נשא ,י"ד סיון
בקרה"ת נפל המטפחת ואד"ש
הרים את זה .במוסף ,ב"הוא
אלוקינו" ,עשה עם היד לשיר.
בשעה  1:30נכנס להתוועדות.
אחרי שיחה הא' אמר לכל האנגלים
להגיד לחיים ,עשה עם היד שיקחו
כוס ג' וכן עשה עם היד שיהיה מלא
וכו' ,וכן עשה לא' (שלא עשה טוב)
עם הראש ,וחייך לכמה מהם.
דיבר בנוגע לרבנים שבאו
לליובאוויטש ,ודיבר בנוגע לתניא
שתורגם באנגלית ואמר שאף אחד
לא נעמד ע"ז כיון שלא אכפת לאף
א' ,ואם אני לא אדבר ע"ז אני ג"כ
יכול להיות כמוהם שלא אכפת לי,
ולכן אני מוכרח לדבר .אח"כ דיבר
ארוכות אודות התניא (י"ל מוגה).
נתן משקה להרב אשכנזי ,ל .נתן
פעמיים ,ונתן לאנגלים שהשתתפו
בתניא ,ואמר שיתנו לכל אלה ששם

בית חיינו ה׳תשל״ה

שהשתתפו בזה ,בניגונים עשה עם
הראש.
לא התחיל לשיר אחרי מנחה ,לא
קידש לבנה.

יום ראשון ט"ו סיון
כשחזר מהמקוה רצה ר' זלמן
יפה .לפתוח את הדלת של המכונית
והגיע קצת מאוחר ,אח"כ דיבר עם
אד"ש ע"י המכונית ,אד"ש חייך
אליו ,הם הלכו ודיברו בפרוזדור.
באמצע הדיבורים הגיע בריצה ילד,
אד"ש הושיט את ידו הק' ונתן לו
את היד .אח"כ שוב דיברו ע"י הדלת
של  ,770אד"ש אמר לו שיחלק את
התניא המתורגם לכל המוסדות .ר'
זלמן יפה אמר שלא זוכר מה שאמרו
לו ביחידות ,אד"ש הרשה לו להביא
טייפ.
אד"ש נסע לאוהל ,לפני שנסע
נתן לילד לשים בקופה.
מנחה ומעריב כרגיל.

יום שני ט"ז סיון
אד"ש נכנס לקרה"ת .נכנס
למנחה.
הודיעו שבשעה  5אד"ש יצא

ללוות את האורחים ,לפני  5הוציאו
סטנדר ונודע שאד"ש ידבר שיחה
אליהם ,והיה ספק אם לשים את
המיקרופון .הרב לייבל גרונר נכנס
לרבי ,וכשיצא הודיע שאפשר
להשאיר את המיקרופון ,מיד נודע
לעוד ועוד תלמידים מחובבי תורה
והגיעו בדקות הראשונות של
השיחה.
אד"ש יצא ועמד בפתח הדלת של
 770והסטנדר מכוסה במפה ,הרב
לייבל גרונר החזיק ספרי תניא ביד,
אד"ש הכניס משהו לתוך הסטנדר.
מחזה זה אי אפשר לתאר שהרבי
מדבר כשהידים על הסטנדר ונשען
ע"ז ,והיה ניכר שמחה רבה על פניו.
הביט על כולם( .השיחה י"ל מוגהת).
אח"כ אמר כדי לקשר בגשמיות
נתן לר' זלמן יפה  6תניאות ובהם
היה כתוב בכתי"ק "אסרו חג דחגה"ש
ברוקלין נ.י .תשל"ה למזכרת",
וחי"ק .אח"כ קרא לרב ממנצ'סטר.
לפני שנתן עבר על ספרי התניא,
אח"כ אמר שכל האורחים מאנגליה
יגשו לרבי ,נתן לכ"א תניא גדול,
אח"כ אמר שכל האורחים שנמצאים
כאן שמדברים בעירם אנגלית יגשו,
ונתן גם להם תניא .נגש לאד"ש הרב
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לייבל גרונר ונתן לו הרבי גם תניא
גדול.
בהמשך נתן הרבי לילדים ,ונתן
לכ"א תניא בפורמט כיס .א' ניגש
לרבי עם ילד קטן ושאל אותו אד"ש
אם הוא עדיין ילד ,ונתן לו אד"ש גם
תניא בפורמט כיס.
אח"כ אמר אד"ש שכל הנוסעים
שיבואו ויקחו תניא ,נגשו הרב
אשכנזי ,ש .חפר ,ושאר הנוסעים.
באמצע קרא אד"ש לי .העכט ונתן
לו תניא עבור קעמפ אמונה .אח"כ
קרא הרבי לשמואל לו והוציא
מהסטנדר שיחת ש"פ נשא שאד"ש
עצמו הגיה בכתי"ק ,ואמר לו הרבי
שיעשה צילומים עבור כאו"א
ושאח"כ יחזיר את זה .אח"כ אד"ש
דיבר בנוגע לנשים וקרא לרב יוסף
ווינבערג ונתן לו דולארים לחלק
לנשים ,ואמר שיתן לכל אחת שני
דולארים ,אחד לצדקה ,והשני עבור
הדלקת נרות.

יום שלישי י"ז סיון
בשעה  2יצא אד"ש ללוויה של
הרב ישראל ג'ייקובסון ,אד"ש ליווה
כרגיל ולא חיכה עד שכולם נסעו.

יום רביעי ח"י סיון
מנחה כרגיל .בשעה  5אחה"צ
יצא אד"ש ללוויה של הרבנית גרונר
ע"ה ,הרב בנימין קליין אמר לאד"ש
שכל המלוים נסעו ואד"ש אמר לו
דבר מה ,בנימין ענה שהם נסעו מצד
שני .נתן לעניים צדקה ,נטל ידים
ג"פ ואמר "ויהי נועם" בזאל הקטן.
חזר מהבית בשעה  .7:30בלילה נסע
לביתו .11:15

יום חמישי י"ט סיון
קרה"ת כרגיל .אד"ש לא נכנס
למנחה .מעריב בשעה .11:20
הלילה ליל יחידות .מר אבנר
שאקי ואשתו נכנסו ליחידות לערך
שעתיים ,משעה  11:50עד  ,1:40הם
בעיקר דיברו על הספר שהוציאו,
אד"ש דפדפף והעיר לו על מה
שכתוב בפנים ,א .שאקי ואשתו
מאוד התפעלו ,וכן אמר להם אד"ש
דברים שלא יפרסמו .לפני שנסעו
הרב בנימין קליין רץ אליהם ושאל
אותם איזה שם הם מתכוננים לתת
לספר .לאחמ"כ נכנס יהודה אליסון
ליחידות עם בתו ל 45דק'.
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יום שישי כ' סיון
אד"ש הגיע מהבית .11:50

שבת קודש פר' בהעלותך ,כ"א
סיון
אד"ש הגיע מהבית בשעה .9:30
לא הייתה התוועדות .אחה"צ הלכו
תהלוכה לאיסייד כ 50-בחורים.
הגיע מהבית אחה"צ  5דק' לפני
מנחה .מעריב כרגיל.

יום ראשון כ"ב סיון
אד"ש נכנס למנחה כרגיל.
הלילה היה ליל יחידות .המגיד
ר' שלום שבדרון נכנס ליחידות
כ 30-דק' ונכנס עם מלוויו .א' מהם
סיפר שאד"ש שאל אותו מה הטעם
שנושאים כפים בת"א רק בשבת,
ובירושלים נ"כ כל יום? ומה יעשה
לגבי קריאת התורה בא"י ?4ואמר
שחושב להשאר כאן .דיברו על
המחלוקת שהיה באגו"י ,ואמר אד"ש
שלפני"ז עוברים על כמה לאוין וכו'.
 .4כנראה הכוונה ,כיון שבשבועות אלו יש הבדל
בין הקריאה בין א"י וחו"ל (משום שיום ב' דחג
השבועות הי' בשבת ,ובארץ ישראל שכבר הי'
אסרו-חג קראו פ' נשא ,ובחו"ל קראו נשא בשבת
שלאחריה) ,וא"כ הנוסע לא"י בתקופה זו יכול
"להפסיד" שמיעת פרשה אחת.

הכנסתי פתק עבור א' המבצעים
שאני הולך וענה אד"ש "יבדוק
המזוזות והתפילין אזכיר עה"צ".
שמעתי שהנהלת הישיבה הכניסו
פתק לרבי בנוגע לישראלים ,האם
לנסוע לקעמפ ,שליחות ,מבצעים,
שיעורי תניא ,ומיטווואך שעה באם
מותר להם לנסוע? וענה אד"ש בנוגע
לקעמפ ומבצעים "ברשות ההנהלה",
ועל שיעורי התניא ומיטוואך שעה
"שזה מוסיף להם" ,ועל שליחות לא
סימן אד"ש דבר.

יום שני כ"ג סיון
קריאת התורה בגן עדן התחתון.

יום שלישי כ"ד סיון
אד"ש לא נכנס למנחה .מעריב
כרגיל.
לפני שנסע הביתה עמד י .העכט
על-יד המכונית ,אד"ש התקרב אליו
ודיבר איתו ליד הגדר ,הרבי המשיך
לדבר עד שנכנס למכונית ואף
כשכבר ישב במכונית הר' י.העכט.
התכופף לרבי והמשיכו לדבר.
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יום רביעי כ"ה סיון
אד"ש לא נכנס למנחה .חזר
מהבית בשעה  .7:10לפני מעריב
עמדו אנשים בחוץ וחייך אליהם.
אחרי מעריב דיבר אד"ש עם י'
אלינסון בג"ע התחתון.

יום חמישי כ"ו סיון
אד"ש נכנס לקרה"ת בשעה
 ,10:15כשנכנס נתן צדקה .אחרי
קרה"ת נכנס לאד"ש ס' העכט עד
שעה  11לערך .אד"ש לא נכנס
למנחה .חזר מהבית בשעה .7:10
הלילה היה יחידות .שני אנשים,
נשיא מגבית המאוחדת לישראל
ועוזרו ,ישבו אצל אד"ש כשעתיים,
כשיצאו צלצל הפעמון של הדלת,
בנימין נתן להם זוג תפילין וסידור
ואמר להם שיניחו כל בוקר ,בחורים
דברו אתם וכו'.
מיד הודיעו על מעריב ,סידרו
כבר את השולחן של הרבי ,לפתע
קורא בנימין לרב קונסרבטיבי ואמר
לו שייכנס כעת ,הוא ישב כ45-
דק' ,כשיצא נכנס מיד ד"ר ריבלין
מהקונסוליה הישראלית ושגריר
באורגבי ,לפני שנכנס היה קהל גדול
במזכירות ,הוא דיבר והתווכח עם

הרב אברמ'ל שם טוב והרב יוד'ל
קרינסקי.
בשעה  1:30היה מעריב .אח"כ
נכנסו ח"כ אברהם ורדיגר ואשתו
וכנראה שהם נתנו מתנה ,וכן נכנס
הר' גרשון יעקובסון .היחידות נגמרה
לערך בשעה  4לפנות בוקר.

יום שישי כ"ז סיון
אד"ש הגיע ל 770-בשעה .11:40
חזר מהבית חצי שעה לפני שבת.

שבת קודש פר' שלח ,כ"ח סיון
אד"ש הגיע בשעה  ,8:00וירד
לתהילים בשעה .8:30
ירד להתוועדות בשעה ,1:30
חייך לכמה אנשים וכו' .השיחה הא'
התעסקה בנוגע לשבת מברכים תמוז
והשייכות לחודש סיון .בניגונים
הנהן בראשו .שיחה ב' הייתה בקשר
לפרשת שלח ,שיחה ג' הייתה בקשר
לעבודה בפועל ,שיחה ד' הייתה
בנוגע לליקוי לבנה .אח"כ אמר
מאמר ,אח"כ נגשו חתנים לאד"ש
ונתן להם קצת משקה ,אד"ש סימן
בידו לחס"ד הלברשטאם שיתקרב
אליו ,וקרא ג"כ לאביו ,ונתן להם
משקה .אח"כ קרא אד"ש לנתן
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ברכהן – היה פתק על הבקבוק אד"ש
קרא והכניסו לתוך הסידור .אח"כ
קרא אד"ש לפרופ' חנוכה שארגן
את הפגישה ,אח"כ לפרופ' רוזנבלום
ואח"כ קרא לפרופ' ברנובר ,ונתן לו
משקה ולבנו .אח"כ אמר אד"ש שיש
כאן כמה ברי מצוה ,נגשו והרבי נתן
להם משקה.
לפני כל החתנים נגש הרש"ג עם
בקבוק משקה ואד"ש מזג לו ודיברו
ביניהם .בניגון הרבי מחא כפים
וחייך לעברו של הילד של פרופ'
ברנובר .אח"כ נגשו לרבי ר' רפאל
כהן ,ור' ב .קפלן .אחרי ההתוועדות
אמר הרבי לאביו של חס"ד שיגיד
לחיים ,אח"כ נתן את המזונות עבור
הפגישה לפרופ' חנוכה ,אח"כ אמר
הרבי לרש"ג שיכריזו עבור הדינר
לישיבה.
מנחה .אחרי קרה"ת כשזרקו
ממתקים על חס"ד בעליה לתורה,
הסתכל אד"ש כל הזמן .אחרי מנחה
התחיל לנגן ניעט ניעט ,ע"י החדר
מחא כפים ,ובדרך עשה עם היד
להגביר את השירה .מעריב היה קצת
באיחור .הבדלה.

יום ראשון כ"ט סיון
אד"ש הגיע ל  -770בשעה ,11:00
ונסע למקוה.
שמעתי שהשיחה לסמינר יהיה
ביום ג' בצהריים ,בגלל החתונות,
הרב בנימין קליין נכנס היום לזאל
ושאל באם יש היום חתונה – כנראה
שזו הייתה כוונתו.
בשעה  2:15נסע אד"ש לאוהל,
חזר מהאוהל בשעה  9:40בלילה,
שעה ורבע לאחר השקיעה– ,
אומרים מכיון שהייתה תנועה קשה
– הרב יוד'ל קרינסקי נכנס ל770-
במהירות מהכיוון ההפוך ,אד"ש
נטל ידים ומיד נכנס למנחה ,הלביש
את הגרטל .בשעה  10:10התפללו
מעריב ,מיד אחרי תפלת ערבית נסע
לביתו.

יום שני ל' סיון א' דר"ח תמוז
אד"ש נכנס לקרה"ת .אחרי
קרה"ת דיבר ר' ישראל שם-טוב
עם הרבי בג"ע התחתון בשלום
אביו .שמעתי שמיד כשר' ב"צ שם
טוב נפצע ,צלצלו לבית של אד"ש,
ואד"ש אמר לרבנית שהיום – יום א'
– ייסע לאוהל ,שהוא (ר' ב"צ) היה לו
מס"נ עבור הרבי הקודם והיה החייל
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שלו ונשלח לסיביר בגלל המס"נ
שלו .מנחה כרגיל .אחה"צ כשאד"ש
הלך הביתה דיבר משהו עם ר' נתן
ברכהן ,אח"כ הלך עד הדלת של
 ,770חזר ,נכנס לחדר והוציא כסף
ודיברו בג"ע התחתון .מעריב כרגיל.
אד"ש נסע הביתה בשעה  ,12לפני
שנסע מסר משהו לרב בנימין קליין.

יום שלישי ב' דר"ח תמוז
לפני קרה"ת שאל אד"ש לילדה
באם רוצה להכניס מטבע לצדקה,
אח"כ אמר לה הרבי יישר כח.
מנחה כרגיל .אחרי מנחה התכוננו
לשיחה של הרבי לנשים ולמסיימות.
– הכינו רמקול ,אד"ש יצא ,מסר
קופת צדקה וחבילה לרב בנימין
קליין ,אח"כ מסרו לאד"ש רשימת
תלמידות ואמר משהו למורה שלהם,
אח"כ אמר הרבי שיחה למסיימות
ולמדריכות הקעמפ .דיבר ג' נקודות,
בקשר ל :קרח ,ר"ח ,תמוז .אח"כ
אמר לקשר כל דבר עם משהו גשמי,
אד"ש אמר שיקחו את הקופות
מעזרת הנשים ובתוך הקופסא
הניח ב' מטבעות ,וחילק למדריכות
דולרים ,על יד הג"ע התחתון דיבר
עם הרבי כלתו של ר' ב"צ שם טוב,

כשעברו את ג"ע התחתון פתח את
הדלת – הלך עם משקפיים וללא
הכובע.

יום רביעי ב' תמוז
לפני שנכנס נתן הרבי לילד
מטבע לצדקה .מנחה כרגיל ,אחרי
מנחה נגשו לרבי כ 10-אנשים
מחשובי אנ"ש (ר' שלמה זרחי ,ר'
שלום מורוזוב ,ועוד) ומסרו לאד"ש
פ"נ כללי עבור ר' ב"צ שם טוב .מה
הרבי אמר להם איני יודע.
הלך הביתה בשעה .12

יום חמישי ג' תמוז
אד"ש הגיע לקרה"ת בשעה
 ,10:15נתן לילד מטבע לצדקה,
אח"כ נתן לאחיו .בשעה  12:30נסע
למקוה .ב 3:15נסע לאוהל .אד"ש
חזר מהאוהל יחסית מוקדם בשעה
 ,8:50נכנס למנחה והלביש את
הגרטל ,אח"כ נכנס אד"ש למעריב,
ר' מאיר הארליג אמר לרב לייבל
גרונר שהרבי לא הולך עם גרטל,
מיד הלך הרב לייבל גרונר והביא
לרבי ,והרבי ענה לו יישר כח .הלך
הביתה מיד אחר מעריב.
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יום שישי ד' תמוז
אד"ש נכנס לחדר בשעה ,11:35
אחריו נכנס רופא שמסר דו"ח
פרטי עבור ב"צ שם טוב .הרבי
חייך לנשים שעמדו בחוץ .בשעה
 6:30נסע הביתה ,ובשעה  7:30חזר
מהבית ונתן לילדים מטבעות לשים
בקופת צדקה .מנחה ומעריב כרגיל.

שבת קודש פר' קרח ,ה' תמוז
אד"ש הגיע ב .9:45מפטיר וכו'.
בשעה  7:25אד"ש חזר מהבית,
(התכוננו למנחה למטה בגלל חתן),
בשעה  7:30אד"ש יצא מהחדר
פתאום והלך לכיוון הזאל ,מיד נהיה
בהלה ,רצו מכאן לשם ,מיד הלכתי
לסדר את הסטענדר ,מיד הגיע הרב
בנימין קליין ,אד"ש שאל אותו מתי
אמרו מנחה ,אמר  7:45ויתפללו
למטה .מנחה התפללו למטה .מעריב
כרגיל .הלך הביתה בשעה .10

יום ראשון ו' תמוז
הודיעו ע"י המזכירות שאד"ש
נוסע היום לאוהל .בשעה  12אד"ש
נסע למקוה ,כולם התכוננו למנחה
בערב (אחרי האוהל) ,כמעט ולא
היו בחורים ,הרב חודקוב התפלל

מנחה למטה (כדרכו בקודש).
פתאום בשעה  3:35הודיעו שאד"ש
יצא למנחה ואד"ש לא יסע לאוהל.
מיד נהיה בהלה ,סידרו את השולחן,
אד"ש נכנס למנחה ,היה מאוד
רציני בעת חזרת הש"ץ ישב בעינים
סגורות ,לפני חזרת הש"ץ קרא את
המודעות ,לא נסע לאוהל .נכנס
למעריב כרגיל ,אחרי מעריב דיבר
א' עם אד"ש ע"י החדר ,אח"כ דיבר
בחור בשם ווייס עם אד"ש ע"י החדר,
אד"ש אמר לרב יוד'ל קרינסקי שילך
לחתונה של בן אחיו.

יום שני ז' תמוז
לפני קרה"ת נתן לילדה לשים
בקופת צדקה .לפני מנחה לקח
מהרב לייבל גרונר כסף קטן ונתן
צדקה .כשחזר אד"ש מהבית נתן
לילד לשים בקופת צדקה .נכנס
למעריב באיחור קצת בגלל חופה
שהייתה בחוץ בשעה .9:40

יום שלישי ח' תמוז
לפני מנחה נתן לילד כסף לשים
לצדקה ,אחרי מנחה אמר למישהו
נסיעה טובה וכו' .בשעה  7:30אד"ש
חזר מהבית ,בדרך הסתכל מהחלון
וראה את הרב יוד'ל קרינסקי ,יוד'ל
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נעצר ,אד"ש דיבר איתו במכונית
דקה ,אח"כ כשאד"ש יצא מהמכונית
נפגש עם הרב בנימין גורדוצקי,
אד"ש דיבר איתו כ 15-דקות,
ובעיקר דיבר הרב גורדוצקי ,אד"ש
דיבר בתנועות עם הידיים וחייך,
עמד עם הפנים ל 770-ע"י הגדר,
כשהרב גורדוצקי דיבר ,אד"ש עמד
והקשיב וכו' .כל הבחורים נעצרו
בכל הפינות ,מחזה לא רגיל.

יום רביעי ט' תמוז
הגיע מהבית בשעה  .12מנחה
כרגיל .חזר מהבית בשעה .7:30
לפני מעריב חייך לרב זלמן בוטמן
שהגיע מארץ ישראל .אד"ש נסע
הביתה ב.12:30

יום חמישי י' תמוז
כשאד"ש יצא מהחדר לקרה"ת,
הביט על ילדה שנעמדה ע"י ג"ע
התחתון ליד הקופה ,ואד"ש נתן להם
כסף לשים לצדקה .בקרה"ת דפדף
כל הזמן בחומש .אחרי קרה"ת נתן
לעני צדקה .אד"ש נסע למקוה.
אד"ש נסע לאוהל בשעה  ,3:15חזר
מהאוהל מוקדם בשעה  .8:45מנחה
ומעריב כרגיל .נסע הביתה בשעה
.10:10

יום שישי י"א תמוז
אד"ש הגיע מהבית לערך בשעה
 ,11:45הלך עד ג"ע התחתון,
הסתובב ונתן לילד כסף לצדקה ,א'
עמד בתוך הזאל ואד"ש הושיט את
ידו שהילד יצא ויכניס לצדקה ,הביט
לתוך הזאל.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אד"ש
לשלוח לאנ"ש שי' לכל רחבי תבל
לקראת חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז
תשל"ה :5שבתא טבא וחג הגאולה
שמח והתוועדויות פעילות ולהמשיכן
בפרט בכל המבצעים ולמהר היעוד
דשירו לה' שיר חדש דיפעול ישועות
בקרב הארץ ,לחיים לחיים ולברכה.
חי"ק.
חזר מהבית כחצי שעה לפני
שבת .כשאד"ש הלך הביתה אחרי
התפילה הביט על הטנק.

שבת קודש פר' חו"ב ,י"ב תמוז – חג הגאולה
כשאד"ש הגיע מהבית בשעה
 9:45הביט על כל הטנקים שעמדו
בחוץ .קריאת התורה בספר תורה
של משיח .אמר ההפטרה של פ'
בלק .ב"הוא אלוקינו" רמז עם היד
לשיר.
 .5נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' רנב.
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ירד להתוועדות בשעה ,1:30
שיחה א' בנוגע לי"ב תמוז בכלל,
שיחה ב' השייכות של י"ב תמוז
לשבת .אחרי השיחה הסתובב אד"ש
לרב דובער ריבקין ,דיבר אתו וחייך
אליו ואמר שיגיד לחיים ,נגשו לאד"ש
כמה זקנים ,אד"ש אמר להם לחיים,
הרב חנוך הענדל ליברמן ניגש להגיד
לחיים ,אד"ש נתן לו חתיכת מזונות.
שיחה ד' היתה בשייכות לפרשות
חוקת ובלק .ציווה לנגן ניגון מאמר,
מאמר ד"ה אז ישיר ישראל וגו'.
אח"כ שאלו על שבע ברכות ואמר
שכן ,בשירת "עוד ישמע" אד"ש עשה
עם הראש .פתאום ,כשנהיה שקט
כדי להגיד שיחה ,אמר א' "רבותי"
(רצה להתחיל ְל ַז ֵּמן) ומיד הפסיק,
שאל אד"ש באם יש עוד א' (חתן)
ואמרו שכן ,אמר שיברכו .בינתיים
הראה לרב לייבל גרונר לשים את
המשקה ,אד"ש קרא לר' דוד רסקין
ונתן לו משקה ואמר לו שהמשקה
עבור המסיבה ושיעשה כסף ,אח"כ
קרא לרסקין הבחור שנוסע להוריו
למרוקו ונתן לו גם משקה .ר' דוד
רסקין עמד ע"י אד"ש ,אד"ש הביט
אליו ,ושאל את אד"ש מה הכוונה
בדברי אד"ש אליו ,מהו המסיבה
ומהו הכסף ,אמר לו אד"ש שזה יהיה

היום ,ושיעשה מלוה מלכה ויעשה
כסף עבור הקופת צדקה.
כשרצה לתת את היין – קרא
להנהלת הנש"ק ואף א' לא נגש,
פתח אד"ש סוף הסידור וקרא את
השמות שלהם ואמר בקול ,נתן
לשנ"ז גורארי' וכן נתן לשאר חברי
ההנהלה.
בשיחת פרקי אבות דיבר אד"ש
כשהידים מעל השולחן .כשקם אחרי
ההתוועדות עשה עם היד.
במנחה קיבל אד"ש עלי' בס"ת
של משיח .אחרי מנחה התחיל לנגן
'ניעט ניעט' ,בדרך עשה עם היד,
וכן כשיצא מהחדר .קידוש לבנה,
אמר גוט וואך וגוט חודש.
(שמעתי שאת הקובצים שאד"ש
אמר 6להוציא עד י"ב תמוז,
צווה שימסרו את הקובצים בעת
ההתוועדות של י"ב תמוז ברוב עם
הדרת מלך .וכן את המפתח של הטנק
שקנו בצרפת ,וכן שיתנו לו רשימה
כמה תפילין חלקו במשך השנה ,וכן
מבצע מזוזה ,נש"ק וצדקה ,ואת
הזכות למסור את הקופה שימכרו).
 .6בדבריו להשלוחים לאוסטרליה ,כ"ג אייר – ראה
שיחות קודש תשל"ה ח"ב ע' .95
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צא"ח כתבו לאד"ש שהטנק הב'
בדרך ,והוציאו  13טנקים ,ענה אד"ש
"ת"ח ות"ח דבר בעתו כו' ערש"ק
י"ב תמוז אזכיר עה"צ" (הנוסח אינו
בדיוק) .ועל דו"ח אחר ענה אד"ש
"ת"ח ות"ח אזכיר עה"צ".

יום ראשון י"ג תמוז – חג הגאולה
טנקים יצאו לפעולה .אד"ש הגיע
מהבית בשעה  .11:50מנחה כרגיל.
לפני מעריב חייך להרב יאלס .בשעה
 9:30אד"ש ירד להתוועדות ,אחרי
שיחה הב' נגש הרב יאלס לאד"ש עם
פתק ,אד"ש דיבר אתו בקול וקרא
את הפתק וכו' .חייך לכמה אנשים,
הראה בידו להגיד לחיים ,אמר
לוורדיגר להגיד לחיים ,לקירשנבוים
להגיד לחיים .כמה אנשים נגשו
לאד"ש וכו'.
בשיחה ז' אד"ש אמר שיכולים
לגשת .אחרי השיחה נגשו הרב
שמואל שניאורסון עם קובץ
פלפולים מהכולל של צ"צ ,אד"ש
נתן לו להגיד לחיים וכן לכולם,
אח"כ ליסון מכפ"ח ,אחריו הרב
יצחק מאיר גורארי' ממונטריאול,
אח"כ נגשו השלוחים מאוסטרלי',
הערות הת' מוריסטון ,הערות הת'

מונטריאול ,הערות התמימים נ.י.
של אהלי תורה ,בן של ר' בן ציון
שם טוב ע"ה ,ישראל שם טוב עם
הספר שלו ,נגש ר' דוד רסקין עם
פתק ,אד"ש קרא את הפתק וכו',
וקרא למישהו ,אח"כ נגש עם מזוזה.
אד"ש קרא ר' דוד דייטש ולא הי',
הראה עם היד ,אח"כ עשה עם היד
(כעין הסכמה) .אח"כ נגש עם קופת
צדקה הרב יצחק רייטפארט ,עם
נש"ק ר' אברהם פרשן ,אד"ש קרא
להנהלת נש"ק ונתן להם לחיים.
אח"כ אד"ש קם ולקח מהצד השני
חתיכת מזונות בתוך נייר ונתן לרב
לשניאור זלמן גורארי' ,אח"כ נגש
ש .לזרוב עם עוד א' ועם ילד ,אד"ש
נתן להם לחיים ולילד מזונות ,ואמר
שיגיד ברכה .אח"כ נגשו ממיאמי,
הרב אברהם קארף ,מבאפולו ,הרב
אברהם פרשן גם מסר מפתח של
הטנק שהוא קנה .אח"כ נגש ר' דוד
דייטש ,אד"ש נתן לו לחיים ,ודיברו
הרבה זמן ,אד"ש אמר לכמה שיהי'
להם הצלחה וכו' ,ולכמה אמר שיהיה
להם הצלחה בהפצת המעיינות וכו'.
אד"ש התחיל לנגן (ניגון "זאל
שוין זיין די גאולה" בלי המילים),
מחא כפים חזק ,פתאום קם מלוא
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קומתו ומחא כפים והסתובב לכל
הצדדים ,ומחא כפים כמה דק',
התיישב ,התחיל לנגן צמאה לך
נפשי וכו'.
צוה לנגן ניגון מאמר.
צוה לנגן ניגון רוסי' ,שזה קשור
עם א' שמסר את נפשו וכו' ,בניגון
עשה עם הראש .אח"כ ניגון רוסי
אחד מי יודע וכו' ,אח"כ ניגון הכנה,
ד' בבות (בבא הרביעית פ"א) ,ניע
ז'שוריצ'י וכו' ,מחא כפים לבנו של
ברנובר וחייך אליו וכו' ,התחיל
לנגן כי בשמחה תצאו .לפני שהלך
הביתה שאל להר' יעקב העכט באם
הכל עבר בשלום (כנראה הכוונה
להשידור והתרגום ברדיו) .כששרו
רמז בידו להגברת השירה.

יום שני י"ד תמוז
אד"ש הגיע ל 770-בשעה .12
נכנס לקרה"ת בזאל בשעה ,12:30
לפני קרה"ת נתן לכמה ילדים כסף
לשים בצדקה ,ואח"כ אמר להם
תודה .לפני מנחה נתן לילדים כסף
לשים לצדקה .מעריב בשעה .11
הלילה ליל יחידות בעיקר
לאורחים ,היחידות הסתיימה בשעה
.1:30

יום שלישי ט"ו תמוז
כשאד"ש הגיע מהבית נתן לילד
כסף לשים לצדקה .אד"ש נסע
למקוה .אד"ש נסע לאוהל בשעה
 ,3:45לפני שנסע לאוהל נתן משהו
לטייכמן מקרית גת .אחרי מנחה
עמדו אנשים ע"י גן עדן התחתון,
ואד"ש לא אמר להם שום דבר,
עמדו בג"ע התחתון לפני מעריב,
אמר להם שתהיה נסיעה טובה וכו'.
אחרי מעריב נסע הביתה.

יום רביעי ט"ז תמוז
כשאד"ש הגיע מהבית נתן לילד
כסף לשים לצדקה .מנחה כרגיל.
בשעה  4:00נכנס הרב לייבל גרונר
לזאל ומודיע שהיום בשעה  8תהיה
התוועדות קצרה ,מיד התפרסם
השמועה לכל המקומות ,כל אחד
ואחד הלך לצלצל על בשורה טובה
זו.
בשעה  8אד"ש ירד להתוועדות,
דיבר שיחה ומיד כשגמר עשה עם
הראש ,וניגנו ניגון מאמר ,מאמר ד"ה
אך בגורל וגו' .אח"כ קרא לרב לייבל
גרונר ,לייבל שם על השולחן חבילת
דולרים ,אד"ש עשה עם היד שלא
זו כוונתו .לייבל שם את היין על
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השולחן ,הביאו כוס פלסטיק ,ואד"ש
מילא בזה יין .קרא למענדל שם טוב,
נתן לו לחיים ,אח"כ נתן לו הכוס יין
ואמר לו שיחלק בין המסובים ,אח"כ
אד"ש מילא לעצמו יין.
שיחה ב' כשדיבר בנוגע לילדים
בכותל המערבי סגר את העינים,
אח"כ אמר שאפשר לעשות שבע
ברכות ,קרא לרב אברהם שם טוב,
נתן לו יין ונתן לו לחיים ,ואמר לו
לחיים ולברכה ושיהיה בהצלחה
רבה ,אח"כ אמר לו שיחלק בין
המסובים ,ושאל באם ישראל (אחיו)
גם נמצא ואמר כי מכיון שע"פ דין
צריכים שיחלקו יין וכו' .אח"כ ר'
אברהם הודיעו שלא נמצא .מחא
כפים לילד של ברנובר .אחרי שהרב
סימפסון אמר שבע ברכות ,אמר לו
אד"ש בחיוך שיגיד לחיים ,צוה שוב
לעשות שבע ברכות.
חלוקת דולרים ע"י הטנקיסטים,
ואמר לחלק לכאו"א  2שטרות – א'
עבור צדקה ,וא' שיזכו אדם נוסף
בנתינת צדקה ,נתן להרב ווינבערג
דולארים עבור העזרת נשים ,שאל
לר' ש .שניאורסהון באם נסע עם
טנק ,נתן דולרים לאביו של חיים
ברוך ואמר לו והיות ואתה נכד
מצאנז וכו'.

אח"כ קרא לדני – הבן של ברנובר
– (מישהו אחר חשב שקוראים לו
ועשה אד"ש ביד שלא אליו) ונתן
לדני דולרים ואמר לו שיקח עבור
עצמו עבור האבא ועבור האמא,
אד"ש דיבר איתו ברוסית ,אח"כ
בעברית.
צוה לנגן ניגון הבינוני ,ניגון
המהר"ש לכתחילה אריבער ,וניגון
פורץ גדר .כשניגנו את ניגון
לכתחילה אריבער ,בתנועה אחת
עשה אד"ש עם הראש כ 10-פעמים,
אח"כ ניגנו ניגון שמח (ניגון זאל שוין
זיין די גאולה בלי המילים) ואד"ש
מחא כפים .לקח חתיכת מזונות
ועטף במפית ,לקח גומיא וקשר
איתם דולרים ונתן לר' זלמן טייבל
שמטפל עבור הרב הענדל ליברמן,
החזיר ר' זלמן טייבל את הדולרים
לרבי כי כבר לקח עבורו ,ענה לו
הרבי שזה ישרות שלא במקומה,
ואמר לו עוד משהו.
נגש ר' דוד רסקין ,שאל אותו
אד"ש איפה הטנק ,אמר שזה בניו
גרז'י ,שאל אד"ש באם יש מפתח,
בינתיים שאל אד"ש באם יש א'
ממיאמי ,אח"כ מסר ר' דוד רסקין
מפתח מהטנק ,אמר לו אד"ש מאיפה
זה ,אמר לוס אנג'לס ,אמר אד"ש
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שצריכים לקחת דולרים עבור קונין,
אח"כ אמר ר' דוד רסקין שזה של
הרב אברהם פרשן.

 6:30וישב (כמה דקות ביחד עם בנו,
ואח"כ נשאר לבדו אצל אד"ש) עד
השעה  .8:00אד"ש לא נסע הביתה
לפני שבת .נכנס למנחה כרגיל .יצא
מאמר מוגה מט"ז תמוז ,אד"ש צוה
להוציא לשבת מתוקתק מאחר שלא
הספיקו להדפיס ,כן ביקש השיחה
מהתוועדות ט"ז תמוז אודות כשרות
וטהרת המשפחה ,וכנראה שזה יֵ ֵצא
מוגה.

אד"ש נכנס לסליחות וקרה"ת,
לפני שנכנס נתן לילד כסף לשים
לצדקה ,ב"רחמנא" עשה עם היד,
ב"אבינו מלכנו" שרו פעמיים,
בקרה"ת רמז בידו שצד ימין יהיה
על צד השמאלי של הס"ת.

שבת קודש פר' פינחס ,י"ט תמוז

ההתוועדות הסתיימה בשעה ,10
תפילת ערבית ,אחרי תפילת ערבית
ניגן ניעט ניעט ,עשה עם היד .נסע
הביתה בערך בשעה  ,11כששרו
עשה עם היד.

יום חמישי י"ז תמוז

נכנס למנחה למטה בשעה 2:05
מפטיר וכו' ,אחרי מנחה נתן לילדים
כסף לשים לצדקה ,וכן לפני מנחה
נתן לילד.
נכנס למעריב – תקנו את החשמל
– הביט זמן מה על החשמלאים וכו',
נסע הביתה מיד.

יום שישי ח"י תמוז
הגיע מהבית בשעה  ,11:50דיבר
במכונית כמה דקות עם הרב בנימין
קליין .ברנובר נכנס לאד"ש בשעה

אד"ש הגיע מהבית בשעה .9:45
עיין בהערות התמימים – בהתחלה
של מוריסטון ואח"כ של ניו יורק .לא
היה התוועדות .נכנס למנחה בשעה
 .7:45נסע הביתה בשעה  ,9:50אד"ש
הביט מהחלון על הציבור שעמדו
ברחוב.

יום ראשון כ' תמוז
אד"ש הגיע מהבית בשעה .11:40
לא נכנס למנחה .נסע הביתה בשעה
 ,6:20מסר משהו לרב בנימין קליין
ואמר לו אודות המים שנשפך
מהחדר .ע"י המכונית נתן לילד כסף
לשים לצדקה.
הלילה ליל יחידות ,מעריב בשעה
.10:55
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הילד של ברנובר סיפר מכמה
דק' שהיה ביחידות :אד"ש בחן אותו
בגמ' ,שאל אותו באם נתן לו סידור
וענה שכן.

שיכולים ,יותר קל לעסוק וכו' ,ושאל
אד"ש באם נתן את הדולרים לאביו
ובאם שלח עבור אמו .אד"ש דיבר
איתו בלשון הקודש.

שאל אד"ש :באם זה קרוע? ואמר
שלא כ"כ.

היחידות הסתיימה בשעה .2:30

אמר אד"ש :אני נותן לך תניא
ושתלמד בזה כ"כ הרבה עד שתקרע
את זה
שאל אותו אד"ש :מה חושב לעשות
בקיץ?
אמר הילד :שילך לקעמפ
אד"ש בירך אותו ונתן לו שקית
מטבעות ואמר לו שיתן כל יום
צדקה ,ושישפיע על החברים שלו.
שאל הילד :מה יעשה אחר כך?
ענה אד"ש :שנראה אחרי הקיץ
שאל הילד :שכתוב בלקוטי תורה
להאריז"ל שלפי החשבון הקץ צריך
לחול בתשל"ו?
אמר לו אד"ש :שבאם אני ואתה
ואביך יתנהגו כשורה אז משיח יכול
לבוא אפי' מי"ז תמוז עד ט' באב,
ולא מוכרח להיות בתשל"ו .והוסיף
אד"ש ,שהיה כבר הרבה הזדמנויות
כאלה ,וכל פעם החמיצו ,כעת הזמן

יום שני כ"א תמוז
בשעה  12אד"ש הגיע מהבית ,על
יד המעלית עמד ר' רפאל כהן לפני
נסיעתו ואד"ש בירך אותו ואמר לו
שיקח את המאמר אתו ,שאל איפה
לקחת? ענה אד"ש אצל גרונר.
וכן מסרו את המאמר ע"י הוראת
אד"ש לאלו שנוסעים .קרה"ת בג"ע
התחתון ,אד"ש עמד על יד הדלת
והביט עד שהוציאו את הס"ת.
בשעה  3:05נכנס הרב פיקארסקי
לאד"ש ,יצא בשעה  ,3:50ואח"כ
הודיעו שאד"ש לא יצא למנחה,
אח"כ נכנס המזכיר ר' ניסן מינדל.
כשאד"ש הגיע מהבית ,עמד על
יד הדלת הרב שוחט שהביא אתו את
הבחור שמסר את הכתי"ק מהצ"צ
ומהריי"צ ,אד"ש כשלקח הכתי"ק
של הצ"צ אמר זה גם חסידות .אח"כ
אד"ש בירך אותו ואמר לו שהזכות
שילמדו בזה זה בזכותו.
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(הבחור מצא כתי"ק בפולין ולא
ידע של מי זה ,הראה להרב שוחט
שהוא אחד ממכיריו ,ואמר שזה
הכתי"ק של הצ"צ שו"ת בנגלה ,ולא
אמר לו שום דבר כדי שלא יהיה יקר
בעיניו ,הלווה ממנו את הכתי"ק,
וביום ב' כשהגיע אד"ש מהבית ,עמד
הרב שוחט עם הכתי"ק ,אד"ש לקח
ואמר בהתפעלות "זה הרי כתי"ק של
הצ"צ" ,ועל המאמרים שהרב שוחט
כתב שלא ידוע של מי הם – אמר
אד"ש "זה הרי כתי"ק מהשווער".
והוסיף אד"ש ,שלא צריכים לספר
כדי שלא יהיה אצל אותו בחור מדי
יקר ,ואמר שצריכים להוציא את זה
משם ,וכן שמצד היושר והאנושיות
והישרות זה שייך לרבי ,ולא צריכים
לקחת בכח והוא יתן כי לא מבין
בזה וכו' .אח"כ אמר שמשתלם
לתת כל קה"ת עבור זה ,ואמר שלא
כדאי לתת ולהגיד לו כדי שלא יהיה
יקר בעיניו .אח"כ אד"ש אמר לו
שרוצה להלוות ל  10 -דקות ,ואח"כ
אמר אד"ש שרוצה את הכתי"ק
עד היחידות ,אח"כ הוציא אותם
ע"י הרב חודקוב וביקש צילומים.
לאחר מאמצים קשים שהשפיעו על
הבחור הביא את זה לבד ומסר אותם
לאד"ש).

אד"ש נסע הביתה בשעה ,12
דיבר עם הרב יוד'ל קרינסקי על
יד המכונית ,הראה עם ידו הק' על
הבנין הסמוך.

יום שלישי כ"ב תמוז
בשעה  11:40הגיע אד"ש מהבית,
נתן צדקה .לפני מנחה נתן לילדים
כסף לשים לצדקה .בשעה  6נסע
הביתה ,נתן צדקה .בשעה  7חזר
מהבית ,נתן צדקה .נכנס למעריב.
שמעתי שאד"ש אמר לפרסם את
המאמר (מט"ז תמוז) "אך בגורל"
כמה שאפשר ,וזה טוב ללמוד בפרט
בג' השבועות וכן כל השנה .נסע
הביתה בשעה .12

יום רביעי כ"ג תמוז
אד"ש הגיע בשעה  ,11:55דיבר
במכונית עם הרב בנימין קליין ,נתן
צדקה ,נכנס לחדר .לא נכנס למנחה.
בשעה  7:10חזר מהבית .נסע הביתה
בערך בשעה .12
אד"ש ענה על הדו"ח של האסיפה
שנערכה בנוגע לשמירת השכונה:
"ויה"ר שיהא כהנ"ל בהצלחה
ו"תפול עליהם אימתה ופחד וגו'"
ולכל בנ"י היה אור בטוב הנראה
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ונגלה ,ומלכתחילה לא אשים עליך
גו' אזכיר עה"צ" .וכן על מה שכתבו
בדו"ח שבתחילת האסיפה חזרו קטע
ממאמר "אך בגורל" – הואיל אד"ש
לעשות שני קווין בהדגשה.

יום חמישי כ"ד תמוז
אד"ש הגיע מהבית בשעה .10:05
לפני קרה"ת הביט לתוך הפרוזדור
וראה עני ,אד"ש הוציא מכיסו כסף,
העני ניגש ואד"ש נתן לו .קרה"ת
כרגיל .מנחה כרגיל .ניסן מינדל
ישב אצל אד"ש .אד"ש נסע הביתה
בשעה  ,6:20מסר משהו לרב בנימין
קליין .חזר מהבית בשעה .7:20
ליל יחידות .בשעה  11מעריב.
היחידות הסתיימה בשעה  ,12נסע
הביתה בשעה  12וחצי.

יום שישי כ"ה תמוז
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,11:40
דיבר עם הרב בנימין קלייין במכונית
כמה דקות ,לפני שנכנס לחדר הביט
לתוך הזאל .אד"ש חזר מהבית בשעה
 .7:15נכנס למנחה קצת מוקדם.
לשב"ק יצא לאור הערות
התמימים ואנ"ש על המאמר ,בליל
שבת אד"ש עיין בהם.

שבת קודש פר' מטו"מ ,כ"ו תמוז
אד"ש הגיע מהבית בשעה .8:05
נכנס לתהילים.
בקרי"ש חיכו לאד"ש.
בעת ההתוועדות אד"ש עשה
קצת עם הראש ,שיחה הא' הייתה
בנוגע לבין המצרים ,שיחה הב'
בנוגע למטות מסעי וכשרות ,מאמר
כעין שיחה ד"ה ואלה מסעי בנ"י
וגו' .בסיום ההתוועדות ,לפני ברכה
אחרונה ,צוה לנגן ניגון של לכתחילה
אריבער ,בתנועה הא' אד"ש עשה
עם הראש לנגן  10פעמים כמו בט"ז
תמוז .אח"כ צוה לנגן ניעט ניעט,
רמז בראשו להגברת השירה חזק.
אח"כ כשהסידור עוד היה פתוח
אמר שיחה קצרה בנוגע לתפילה
וכו' ,אח"כ שרו פרזות תשב וכו',
ישב ואמר קטורת ועשה עם הראש
כל הזמן ,אחרי מנחה התחיל לנגן
ניעט ניעט .כשיצא מהחדר עשה עם
היד .כחצי שעה לפני מעריב הגיע
מהבית.

יום ראשון כ"ז תמוז
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,1
הביט לתוך הזאל.
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ליל יחידות .לפני מעריב חייך
לאנשים שעמדו בחוץ ,מעריב
התקיים בשעה  .12נסע הביתה
בשעה .1

יום שני כ"ח תמוז
קרה"ת בג"ע התחתון .לא נכנס
למנחה .אחה"צ נסע הביתה בשעה
 ,6:30וחזר בשעה .7:30
על הדו"ח של הטנקים שנסעו
ביום ו' ערש"ק לפ' מטו"מ ענה
אד"ש בכתי"ק" :נת' ות"ח דבר
בעתו (פעולות להפוך ימים אלה
לששון ושמחה אזכיר עה"צ".

יום שלישי כ"ט תמוז
אד"ש הגיע מהבית בשעה .12
בשעה  12:15נסע למקוה .הרב
לייבל גרונר נכנס לזאל והודיע
על התוועדות בשעה  ,8וכמובן
שמיד נהיה בהלה ,הגיעו החבר'ה
מהקעמפים והי' שטורעם .חזר
מהמקוה בשעה  1והביט לתוך הזאל.
בשעה  2:55נסע לאוהל ,נתן צדקה,
הביט לתוך הפרוזדור ,התיישב
במכונית ,הלביש את המשקפיים.
אד"ש חזר מהאוהל בשעה .8:15
לפני מנחה נתן לילד של ברנובר

כסף לשים לצדקה ,אד"ש נכנס
עם משי ,אחרי מנחה נכנס לחדר
ומיד ירד להתוועדות .הרב לייבל
גרונר החזיק ביד דולרים .אד"ש
התיישב ועשה עם הראש שינגנו
ניגון מאמר ,ואח"כ עשה עוד פעם
עם היד שישירו ,אח"כ רמז עם היד
שישירו מהר ,ופתאום הפסיקו ,עשה
אד"ש עם היד שישירו הלאה ,וחייך
חזק ,מאמר ד"ה ציון במשפט תפדה.
בניגונים נענע עם הראש (ושתה
כל הכוס) אח"כ מסר אד"ש שיחה
ארוכה בנוגע לג' השבועות ותשעת
הימים.
אח"כ חלקו דולרים ,נתן לרב
זלמן גורארי' עבור הנשים ,נתן
לילד של ברנובר ושאל אותו באם
כבר לקח ואמר הילד שכן ,אמר לו
אד"ש שיקח  2דולרים עבור האב,
ו 2-דולרים עבר אמו ,אח"כ קרא
לסטון ונתן לו חבילה ,אח"כ קרא
לי .העכט ונתן לו חבילה ,הבן של
הרב סימפסון ניגש ,אד"ש נתן לו 2
דולרים .צוה להכריז מתי תתקיים
האסיפה.
מעריב .אחרי מעריב לא שרו.
כשאד"ש חזר מהמקוה עמד
סימפסון הצעיר ואמר משהו לאד"ש,
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אד"ש פתח את הדלת ע"י מפתח
שהוציא מכיסו והחזירו לכיסו,
ר' זלמן טייבל נגש לאד"ש ואמר
לו משהו ,שאל את הרב שמואל
שניאורסון משהו ,אחרי שיחה הא'
אמר למישהו להגיד לחיים והראה לו
עם ידו הק' על השעון.

יום רביעי ר"ח מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .12
שמעתי בנוגע לבחור שמסר את
הכתי"ק של הצ"צ ,7ואד"ש הבטיח
לו את ספרי הצ"צ ,וביקש שאד"ש
יחתום שמו ע"ז ,ענה לו אד"ש שאין
זה נהוג וכו' ,והוסיף שישלח לו
בצירוף לזה מכתב.
מעריב כרגיל.
בעקבות דברי אד"ש בהתוועדות
של אתמול ,יש כאן הרבה סיומים
בזאל למטה ברמקול ,הבחורים
עורכים סיום בזאל למעלה ,ר' יואל
חוזר חסידות ,בכולל עושים סיומים,
יש כל יום ברדיו סיום רבע שעה.

יום חמישי ב' מנ"א
אד"ש נכנס לקרה"ת וכו'.
 .7ראה לעיל יום ב' כ"א תמוז.

יום שישי ג' מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בוקר בשעה
 .12:15כשאד"ש הגיע מהבית עמד
הרב סימפסון על יד החדר ואמר
משהו לאד"ש ,אד"ש כבר פתח את
הדלת ,הרב לייבל גרונר נכנס אחרי
אד"ש ,יצא מיד הרב לייבל גרונר
והודיע להרב סימפסון שאד"ש קורא
לו.
שמעתי שאד"ש שמע כל יום את
הסיומים.
אד"ש נסע הביתה בשעה ,6:50
הביט לתוך הזאל ונתן צדקה ,חזר
מהבית בשעה  7:50והביט לתוך
הזאל .מנחה כרגיל ,לשבת יצא ג'
שיחות מוגהות – מט"ז תמוז שיחת
הכשרות ,וממטות-מסעי שיחת
תורה ,תפילה .בליל שבת חזרו
חסידות ברבים ,אד"ש נכנס לתוך
הזאל בעת שא' חזר בקול.

שבת קודש פר' דברים ,שבת חזון ,ד' מנ"א
אד"ש הגיע מבית בשעה .9:40
קראו בס"ת של משיח .ב"הוא
אלוקינו" עשה עם היד ושרו.
הרבה אנשים לא היו בשבת
מאחר שלא ידעו שתהיה התוועדות.
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אחרי התפילה כשהכריזו כבר
לקח אד"ש את הספרים ולא חיכה
לשמוע ההכרזות ,וכך נודע שתהיה
התועדות .מיד אחר זה היה סיום.
ירד להתוועדות בשעה .1:30
אחרי שיחה הא' שרו ניגון ג' תנועות
במילים ציון במשפט תפדה ,ר' יואל
בהתחלה התחיל בלי מילים ,אד"ש
חייך וכו' ,אז ניגנו עם המילים (כפי
שדובר בשיחה) ,אד"ש היה מאוד
רציני וחיוור .אח"כ דיבר שיחה
קצרה ואמר שינגנו ניגון שמח"ת
במילים הנ"ל ,מיד התחיל ר' יואל
לשיר ניגון ר' לוי יצחק במילים
הנ"ל ,אד"ש עשה עם הראש .לאחר
מכן דיבר אד"ש שיחה בענין שבת
חזון.
אח"כ שיחה בענין מה שנחמי'
הורה לשלח הנשים הנכריות
משום ש"לא לכם ולנו לבנות בית
לאלקינו" ,וההוראה מזה על המצב
בזמננו בקשר למיהו יהודי .בניגונים
עשה קצת עם הראש.
מאמר כעין שיחה ד"ה ציון
במשפט תפדה .אח"כ רש"י ,זוהר,
אבות ,סיום על מסכת ברכות,
דיבר בנוגע לתפילה צדקה וכו',
ואמר שאפשר לתת צדקה אפילו

בשבת ,ממילא שכאו"א יתן לשני
משקה ומזונות וזה לא משלוח מנות
אלא מתנות לאביונים וכו' ,ולפני
שכאו"א אמר לחיים ,אמר אד"ש
ואני המתחיל ליתן משקה שיש פה
כמה ברי מצוות ,איידלמן ,ושם טוב,
ואמר הרשקופ ונתן להם וכו' .אח"כ
אמר בחיוך :מסתמא כל א' לא לוקח
לעצמו ,כי-אם לוקחים א' מהשני.
אח"כ ציוה לנגן ניגון מהר"ש,
ועשה בתנועה א' עם הראש 11
פעמים ,משא"כ פעמים הקודמות
עשה עם הראש  10פעמים (בתחילה
עשה עם הראש ולא המשיכו
בתנועה ,עשה עם הראש של אי
שביעות רצון ,אח"כ כבר שרו לפי"ז
וכו') .נתן את היין והמזונות לר'
יוס'ל ויינבערג עבור העזרת נשים,
אח"כ דיבר שיחה כשהסידור היה
פתוח וכו' ,כששרו אח"ז עשה עם
היד.
במנחה קיבל עליה בס"ת של
משיח .בהגבהה עשה עם היד .אחרי
מנחה התחיל לנגן ניעט ניעט.
כשהלך הביתה שרו ועשה עם
היד .כשחזר מהבית אחה"צ שרו
ניגון שמח"ת במילים הנ"ל ועשה עם
היד וחייך.
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במעריב בקדיש שאחרי שמו"ע
טעה השליח ציבור והתחיל להגיד
תתקבל ,אד"ש חזר מפסיעותיו
והסתובב ,הביט חזק ועשה עם היד.
אחרי הבדלה חיכה אד"ש לראות מי
שותה את היין.

יום ראשון ה' מנ"א
בשעה  11:50הגיע אד"ש מהבית,
כשהגיע מהבית נתן כסף לילדים
לשים לצדקה .בשעה  12:15נסע
למקוה ,חזר מהמקוה בשעה .12:40
בשעה  12:45היה סיום ברדיו.
אד"ש נסע לאוהל בשעה .3:05
כולם התכוננו להתוועדות ,טלפנו
מכל העולם להתעניין באם יהיה
התוועדות וכו' .חזר מהאוהל בשעה
 ,9:10נכנס למנחה וכו' ,אח"ז נכנס
למעריב פתאומי ,היו כאלו שישבו
על השולחן והם ברחו מיד לפני
שאד"ש נכנס ,נסע מיד הביתה.

יום שני ו' מנ"א
קרה"ת בשעה  .10:10מנחה
כרגיל .בשעה  6:50נסע הביתה.
מעריב בשעה  ,9:30אחרי מעריב
אמר לנוסע שתהיה נסיעה טובה
ובשורות טובות והצלחה וכו',
שמעתי שהיתה הוראה ללוות אותו,

וכן שמעתי שאד"ש הגיה ב' מאמרים
– של ער"ח מנ"א ,ושל שבת חזון.

יום שלישי ז' מנ"א
מנחה כרגיל .נסע הביתה בשעה
 ,6:20ונתן צדקה .חזר מהבית בשעה
 .7:30מעריב כרגיל .היה הוראה
ללמוד את המאמר והסיום.

יום רביעי ח' מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .11:40
שמעתי שאד"ש הגיה היום את
מה שועד להפצת שיחות הכניסו
לאד"ש ,הרב לייבל גרונר אמר שאת
ההנחה שתרגמו ללה"ק נשלח לא"י
עד שיצא הסיום מוגה .אד"ש נסע
הביתה בשעה  ,5:15חזר למנחה
בשעה  ,6מנחה למעלה ,אח"כ נסע
הביתה לסעודה מפסקת בשעה ,7:45
וחזר במכונית בשעה  ,8:15כ 5דק'
לפני השקיעה.
ירד למטה ,באמירת הקינות עשה
עם הרבה תנועות עם הידים ,הכריזו
על התפילה בשעה  .10מיד לאחר
התפילה חזר ר' יואל את המאמר
מוגה וכו'.
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יום חמישי ט"ב
אד"ש הגיע מהבית בשעה .8:55
ירד למטה עם הסידור וקינות ,עיין
בסידור ובמגילת איכה ,לא התפלל
עם המנין ,אבל דפדף בסידור,
בקריאת-שמע שם את הידים על
העינים אבל לא עשה תנועות עם
הראש וכו' ,בתפילת שמו"ע הצמיד
את רגליו ולא פסע ,ואח"כ פתח
חזרה .אד"ש בכה מאוד חזק כל חצי
הב' של ההפטרה ,וגם שמעו את קול
הבכיות ,אחרי הההפטרה נגב עם
מטפחת את העינים .בקינות אד"ש
עשה תנועות עם היד ולא כ"כ כשנה
שעברה.
מנחה בשעה  ,3:15ירד עם תפילין,
לפני"ז נתן לילד כסף לשים בקופה
וכן אחרי התפילה ,מפטיר וכו'.
אחרי מנחה נסעו הטנקים ,והרבה
הלכו לערוך סיומים בבתי כנסיות.
אד"ש יצא לקידוש לבנה .אח"ז נכנס
לחדר ,יצא לאחר כ 10-דקות והלך
עד פתח הדלת של  ,770ואח"כ חזר
למרכז והראה לרב חודקוב שיסע עם
המכונית ,מיד כל הבחורים (עמדו
הרבה חבר'ה בחוץ) התנפלו ,אד"ש
הסתובב ועשה עם היד ,הביט ודיבר,
הסתכל על הרצפה ואמר "האם כל

דבר אתם צריכים לשמוע?" (האם
אתם צריכים לדעת מה שמדברים),
ונסע הביתה בשעה .9:20

יום שישי י' מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .11:40
הודיעו בבוקר שאין התוועדות
השבת .נסע הביתה בשעה  ,6:30חזר
בשעה .7:30

שבת קודש פר' ואתחנן ,שבת נחמו ,י"א מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .9:40
קראו בס"ת של משיח .ב"הוא
אלוקינו" עשה תנועה עם היד ושרו.
לא הייתה התוועדות .מנחה כרגיל
למעלה ,ס"ת של משיח .מעריב,
הבדלה וכו'.

יום ראשון י"ב מנ"א
בשעה  11:40הגיע אד"ש מהבית.
נכנס למנחה בשעה .3:15
ליל יחידות .נכנס ציפיל מאיטלי'
משעה  10עד השעה  ,12מעריב
בשעה  ,12אחרי מעריב נכנס מר
יוסף צ'חנובר (האיש שקונה נשק
עבור מדינת ישראל) עד השעה ,2
ואז נגמר היחידות.
בקעמפ היו סיומים כל יום ,וכן
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בשדה תעופה ,שמעתי שהיה מטוס
בנאות דשא וצייר בנוגע לנש"ק.
שמעתי ששחורים נכנסו לבית
של אשה ,וכתבה לאד"ש וענה
"ידוע מאמר רבותינו נשיאנו שאחרי
שריפה מתעשרים".

יום שני י"ג מנ"א
קרה"ת בשעה  12בג"ע התחתון.
נכנס למנחה בשעה  .6:20נסע
הביתה ,חזר בשעה  .7:30לפני מעריב
מסר משהו לרב בנימין קליין .אחרי
מעריב עשה עם היד שלום לילד.
נסע הביתה בשעה  12לערך.

יום שלישי י"ד מנ"א
הגיע מהבית בשעה  .11:40אחרי
מנחה אמר למישהו נסיעה טובה
וכו' ,אח"כ דיבר הרב סימפסון עם
אד"ש על יד חדרו של הרבי כמה
דקות.

נכנס למנחה עם משי ,אחרי
מנחה קרא לרב חודקוב ,והודיע
הרב לייבל גרונר שאחרי  20דקות
תתקיים תפילת מעריב ,ולאחר מכן
תהיה התוועדות.
אחרי מעריב בשעה  9:45אד"ש
ירד להתוועדות .שיחה א' אמר סיום
וכו' ,צוה לנגן ניגון מאמר ,אח"כ
אמר שיחה ,אמר לא' שיגיד לחיים,
חילק לטנקיסטים דולרים שיתנו
לכאו"א ג' דולרים ,ואמר לראשון
שעבר שיתן לכל אחד ג' דולרים.
צוה לנגן ניגון לכתחילה אריבער
ועשה תנועה עם הראש בתנועה א'
 10פעמים ,אח"כ צוה לנגן הושיעה
את עמך ועשה עם הראש ,צוה לנגן
ופרצת ,צוה לנגן ניעט ניעט ,וכן
את הניגון פרזות תשב וכו' ,דיבר,
בניגונים היה רציני ,אח"כ התחיל
לנגן שוב ניעט ניעט .כשיצא מחדרו
עשה עם היד.

יום רביעי ט"ו מנ"א

יום חמישי ט"ז מנ"א

אד"ש נסע למקוה .דיברו שיש
התוועדות .נסע לאוהל בשעה ,3:40
חזר מהאוהל בשעה  ,8:50בדרך
חזרה מהאוהל עשה עם היד לטנק
שנסע על יד המכונית.

קרה"ת בג"ע התחתון .לא נכנס
למנחה.
ליל יחידות ,נכנס הרב ליווי
שביקר בשליחות של אד"ש ברוסיה,
היה כ 45-דקות .מעריב בשעה
 .11:50בשעה  2:30נגמר היחידות.
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יום שישי י"ז מנ"א
אד"ש הגיע בשעה  ,12:15הסתכל
על הטנק כל משך הזמן שהלך
מהמכונית לדלת .בשעה  7:45חזר
מהבית ,כשהגיע נתן לילדה כסף
לשים לצדקה ,נתן צדקה.

שבת קודש פר' עקב ,י"ח מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .9:45
מפטיר .עיין בתניא בזמן התפילות.
לא התקיימה התוועדות .הגיע
מהבית בשעה  ,7לקח כמה זמן עד
שנפתחה הדלת .אחרי מנחה נפל
המפתח על הרצפה ,אד"ש התכופף
והרים את המפתח ,ר' מאיר הארליג
ניסה להרים וכו' .מעריב ,הבדלה,
הלך הביתה אחרי מעריב וכו'.

יום ראשון י"ט מנ"א
בשעה  11:45הגיע אד"ש מהבית,
על יד המכונית שאל ילדות (בנות
של שפרינגר) באם הן מדליקות
נרות שבת קודש .לפני מנחה כבר
סידרו את הפירמידות לתפלה של
הרבי .מנחה כרגיל .נסע הביתה
בשעה  .6:20חזר מהבית ב .7:20ירד
למעריב בשעה  ,9:30השטיח היה
מוכן וחמישה נרות ,לא היה נר גדול
של שעוה ,כשנכנס הביט על כל

הצדדים ,נגע בפרוכת ,נגש לעמוד
והתחיל והוא רחום וכו' ,אח"כ סיים
כל קטע בקול ,אמר "ברוך אתה"..
בקול ו"אוהב עמו ישראל" בלחש,
עלינו ,קדיש דרבנן .כשיצא הביט
על הפירמידה .נסע הביתה בשעה
.12:10

יום שני כ' מנ"א
בשעה  9:25הגיע מהבית ,נתן
צדקה ,ירד לתפלה בשעה ,9:30
התפילין היה מסודר על כף היד,
אמר איזהו מקומן וכו' ,אח"כ אמר
קדיש דרבנן" ,כאשר יחלנו לך"
אמר בלחש ,בברוך שאמר לקח
את הציציות ב"לשם יחוד" ,אח"כ
העבירם על העינים ונישקם וכו'.
ס"ת הרגיל ולא הס"ת של משיח,
הלך עד הבימה וׂשם את הספר,
נישק את הספר תורה וחזר לעמוד.
בעליה הלך עם הסידור לבימה
ואחרי העליה אמר קדיש ,אחרי
הגבהה והגלילה ניגש חזרה לעמוד,
ואמר אשרי ובא לציון .אמר תהילים
וסיים סיום כל פרק בקול .כשיצא
הביט על הפירמידה.
אחרי שחרית יצא ללוויה של הרב
בלעספסקי.
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בשעה  3:15ירד למנחה עם
הגרטל ,נתן צדקה ,אשרי ,חזרת
הש"ץ ,תחנון וכו'.

המבצעים כולל טהרת המשפחה
וכשרות ,נגש ר' דוד רסקין עם ר'
רובשקין שנדב כסף עבור הספריה
שעל יד צא"ח ,ונקראה ע"ש רלוי"צ,
אד"ש קרא את הפתק שמסר וחייך
אליו ,והכניס לסוף הסידור ונתן
לכ"א מזונות ,אח"כ נגש ש.א .פאפק
ובנו ,בורנשטיין ,ביסטריצקי ,ריינס,
ומסרו מפתח מטנק ספריה שהם קנו,
אד"ש שאל לש.א .באם בורנשטיין
ג"כ נדב אמר שכן וכו' ,ואד"ש נתן
לכאו"א מזונות.

הרב ליווי שביקר ברוסיה נגש
לאד"ש אחרי שיחה הא' ,ומסר
בקבוק משקה וצ'ק ,אד"ש הכניס
את הצ'ק לסוף הסידור .דיבר שיחה
בנוגע לצבא ,אח"כ אמר לצ'חנובר
ולמרדכי הוד ולא' ממשרד הביטחון
להגיד לחיים בחיוך ,וסימן לצ'חנובר
שישתה את כל הכוס וכו'.

אח"כ נערכה מגבית ,אד"ש הכניס
המעטפות לתוך השקית וכו'.

אד"ש הלך הביתה אחה"צ .בשעה
 9:15נכנס למעריב לזאל למעלה.
ב 9:40ירד להתוועדות ,חייך
לצ'חנובר ,אמר סיום ,אמר לא'
להגיד לחיים ,חייך למר מרדכי הוד
(אלוף חיל האויר לשעבר) שיאמר
לחיים ,חייך לקירשנבוים ,בניגונים
עשה עם הראש.

הרב הענדל ניגש לאד"ש ,אח"כ
נגשו הרב גורארי' מבאפולו שנתנו
מפתח עבור בית חב"ד החדש שנבנו
שם ,אד"ש נתן לאותו אדם שנתן את
הכסף מזונות וכו' ,ואמר לו משהו,
אח"כ נגש הגיס של בייטש.
לאחריו נגש הרב שלמה קונין
והביא ציור בתוך מסגרת של כל

צוה לנגן ניגון לכתחילה אריבער,
אח"כ ניגון שמח"ת ,מחא כפים כמה
דקות ובמהירות ,אח"כ התחיל לנגן
כי בשמחה תצאו וכו' .ההתוועדות
הסתיימה בשעה  .12:40כשיצא
הכניס את המשקה לתוך השקית של
המתנות והמגבית ,עשה עם היד.

יום שלישי כ"א מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,11:40
אמר לר' זלמן בוטמן שתהיה נסיעה
טובה ובשורות טובות ,ר' זלמן בוטמן
אמר משהו לאד"ש ,ואד"ש ענה לו
וכו' .אד"ש נסע למקוה בשעה ,12:30
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חזר ב .1:30נסע לאוהל בשעה ,3:15
נתן צדקה וכו' ,חזר מהאוהל בשעה
 .9:10מנחה ,מעריב ,לאחר מכן נסע
הביתה.

יום רביעי כ"ב מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .11:40
מנחה כרגיל .חזר מהבית בשעה ,7:30
עמדה ילדה קטנה ,אד"ש הושיט את
היד עם שתי סנט ,הילדה לא הבינה,
מיד אמר לה משהו ולקחה את הכסף
ובנימין הרים אותה ,אד"ש אמר
לה תודה .אח"כ עמד שם הבן של
חיים ברוך ,אד"ש נתן לו סנט והילד
התחיל ללכת ,אד"ש הושיט את ידו
ונתן לו עוד סנט ,אח"כ אד"ש הכניס
בעצמו לצדקה .אד"ש נסע הביתה
בשעה .11:40

יום חמישי כ"ג מנ"א
אד"ש נכנס לקרה"ת .מנחה
כרגיל .ליל יחידות ,נכנסו רבנים
וכו'.

יום שישי כ"ד מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .12:30
נסע הביתה בשעה  6:40וחזר בשעה
 7:40בדרך אחרת  -כי ברחוב הרגיל
היה פיצוץ מים.

שבת קודש פר' ראה ,כ"ה מנ"א
תהילים .מפטיר.
התוועדות ,אחרי שיחה הא'
אמר לילדים להגיד לחיים ,שישירו
ניגון שמח ,אד"ש חייך אליהם ,שרו
ניגון ופרצת ,ואד"ש מחא כפים
כמה דקות .מאמר ד"ה אני לדודי
וכו' .דיבר על מיהו יהודי ,תקף
את האנשים שישנים ומסתכלים
על השעון וכו' .שרו ניגונים ואד"ש
מחא כפים ,כעשרים חתנים בלעה"ר
נגשו לאד"ש עם בקבוקי משקה וכו',
נתן לר' דוד רסקין משקה שיחלק
לכל המקומות שעוסקים במבצעים,
נתן לברי מצוות ,אמר שהאבא
יקח הראשון וכו' ,נתן לר' שמואל
שניאורסון ,חייך לכמה אנשים.
שיחה האחרונה בענין הר הבית וכו'.
בסוף שרו "עוצו עצה ותופר" ועשה
עם היד .אחרי מנחה התחיל לנגן
ניעט ניעט .הלך הביתה ועשה עם
היד ,בדרך על יד הכנסיה חצה את
הכביש.
מעריב למעלה .כשהלכו לעשות
הבדלה ,אד"ש הסתובב כרגיל והביט
חזק בחיוך וכו' ,אח"כ התחילו לעשות
הבדלה ,ולא היה נר ובשמים ,אד"ש
עשה עם היד והפסיקו ,אד"ש הוציא
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את המפתח והשאיר את הסידור,
נכנס לחדר ונתן למאיר הרליג .נר-
הבדלה עטוף בנייר ,הנר-הבדלה
היה חדש ,אד"ש הביט בחיוך .אחרי
הבדלה נהיה בהלה ,כולם רצו לברך
על הנר בורא מאורי האש .אחרי
מעריב הלך הביתה ,ילדים עמדו
בחוץ ,ואד"ש עם עשה עם היד
לשלום.

יום ראשון כ"ו מנ"א
אד"ש הגיע מהבית בשעה .11:40
לפני מנחה נתן לילד כסף לשים
לצדקה .הלך הביתה בשעה בשעה
 6:40וחזר בשעה .7:20
ליל יחידות .ראש עיריית רחובות
נכנס ליחידות ,מעריב בשעה ,11:45
אחרי מעריב נכנס א' .הרב חודקוב
נכנס באמצע והלך הביתה ,היחידות
נגמרה בשעה  12והרב חודקוב לא
נסע עם אד"ש.

יום שני כ"ז מנ"א
אד"ש הגיע ל 770בשעה ,12:45
על יד החדר דיבר אד"ש עם ד"ר
זעליגסון ,מוסרים שהשיחה היתה
בנוגע לרב חודקוב שלא חש בטוב
בשבת .קרה"ת בג"ע התחתון ,לפני

מנחה נתן לילד כסף לשים לצדקה.
הרב ניסן מינדל נכנס .נסע הביתה
בשעה  ,6:20חזר ב .7:20הרב בנימין
גורודצקי ישב אצל אד"ש מ 8:30עד
 ,9:50לאחר מכן התקיים תפילת
ערבית.

יום שלישי כ"ח מנ"א
כשאד"ש הגיע מהבית דיבר ד"ר
זעליגסון עם אד"ש ,ובעת השיחה
נכנס לחדר וכו' .מנחה כרגיל ,אחרי
מנחה אמר להירש'ל מיידנצ'יק
שיהיה נסיעה טובה ובשורות טובות.
נסע הביתה בשעה  ,6:20חזר ב.7:20

יום רביעי כ"ט מנ"א
אד"ש הגיע בשעה  .12נסע למקוה.
חזר מהאוהל בשעה  ,8:45נכנס
למנחה ,אחרי מנחה קרא לחודקוב
והודיע שמעריב יהיה בשעה ,9:30
ולאחר זה יהיה התוועדות .אד"ש
ירד בשעה  ,9:45עשה עם הראש,
אמר מאמר ד"ה אני לדודי וגו' ,אח"כ
אכל את המזונות ועשה עם הראש
כעין להתחיל שיחה – לא הרגישו –
ואז שתה את היין וכו' ,אח"כ אמר
שיחה בנוגע לאלול ,שיחה הב' בנוגע
לשופרות בצבא וכו' ,שיחה הג'
בנוגע לטהרת המשפחה ,בניגונים
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עשה קצת עם הראש וכו' ,צוה לנגן
ניגון לכתחילה אריבער ,בניגון עשה
עם הראש ,אח"כ צוה לנגן הושיעה
את עמך וכו' ,ניגון אבינו מלכנו ,הי'
מאוד רציני ,והעינים היו סגורות,
אח"כ התחיל לנגן צמאה לך נפשי
וגו' ,אח"כ אמר גוט חודש וכו' ,שרו
ועשה עם היד וכן על יד החדר וכו'.

יום חמישי ל' מנ"א א' דר"ח אלול
קרה"ת בשעה  .10אד"ש לא נכנס
למנחה .נסע הביתה בשעה ,6:45
חזר ב 7:45למעריב .נסע הביתה ב12
ובלי הרב חודקוב.

יום שישי ב' דר"ח אלול
קרה"ת בשעה  .10נסע הביתה
בשעה  ,6חזר מהבית בשעה .7
בליל שבת הביט על השטיח
החדש ששמו על הרצפה.

שבת קודש פר' שופטים ,ב' אלול
נכנס לתפילה ,קרא בתניא ועיין
בחומש והתחילו לחשוב שתתקיים
התוועדות ,אע"פ שהרב לייבל
גרונר ור' יואל ועוד רבים מאנ"ש
נסעו לשבת  -לפועל לא הייתה
התוועדות .הגיע מהבית אחה"צ

בשעה  ,7:30ומיד נכנס למנחה.
אחרי מעריב נסע הביתה.

יום ראשון ג' אלול
הגיע מהבית בשעה  .12לפני
מנחה רצה אד"ש לתת לילדות כסף
לשים לצדקה ,הילדות התחמקו,
ואח"כ רצה לתת ליותר גדולה ולא
רצתה לקחת ,אז אד"ש נתן לבד את
הכסף לצדקה .מעריב כרגיל.

יום שני ד' אלול
קרה"ת .מנחה ומעריב כרגיל.
בלילה נכנס החייט לחדר של אד"ש
למדוד את הסירטוק החדש שנתפר.
יצא לאור מכתב כללי.

יום שלישי ה' אלול
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,12
נתן צדקה ,אח"כ אמר ווינר לאד"ש
שהוא נוסע היום לא"י ,אמר אד"ש
הא? אמר שוב ,אמר לו אד"ש
(בלה"ק) היום ,שתהיה נסיעה טובה
והצלחה ובשורות טובות ,אח"כ
שאל אד"ש בחיוך האם לקח את
המכתבים כלליים לחודש אלול וענה
שכן ,אמר אד"ש יה"ר שיקויים בך
כל מה שכתוב שם והצלחה בכל
המובנים ,אח"כ אמר שוב שיהיה

45

בית חיינו ה׳תשל״ה

46

הצלחה ובשורות טובות .אח"כ קיבל
ע"י המזכירות מאד"ש  101לירות
עבור צדקה.
לפני מנחה נתן לילדה כסף
לשים לצדקה[ .אמר עלינו לפני ה'
אורי וכו'] .אחרי מנחה אמר אד"ש
לנוסעים נסיעה טובה ,אח"כ דיבר
סימפסון עם אד"ש על יד החדר.
נסע הביתה בשעה  5:45וחזר בשעה
 ,6:40נתן צדקה ,אח"כ הסתובב
ונעצר והביט לתוך הזאל .אחרי
מעריב נתן לאשה שנוסעת לא"י
בתוך מעטפה המכתב כללי.

יום רביעי ו' אלול
לפני מנחה נתן אד"ש כסף לילדים
לשים לצדקה ,בתוך הזאל עמד
אורח שבא למנחה ,ראה שאד"ש
נותן כסף ,ניגש ג"כ לאד"ש ,כשניגש
הושיט אד"ש את היד ונתן לו את
ידו לשלום עליכם ,אח"כ ביקש כסף,
נתן לו אד"ש ,והראה לו על הקופת
צדקה ,ההוא לא הבחין ,נשק את
ידו הק' ,ונכנס אד"ש למנחה .חזר
מהבית בשעה  .7:10אחרי מעריב
אמר משהו לרב לייבל גרונר.

יום חמישי ז' אלול
אד"ש נכנס לקרה"ת .אחרי
קרה"ת רצה א' לגשת לאד"ש ,והרב
לייבל גרונר מנע ממנו לגשת.
בשעה  1:40נכנס הרב ליברמן
לחדרו הק' ,באמצע רצה הרב לייבל
גרונר להיכנס ואד"ש לא פתח ,יצא
מאד"ש בשעה .1:55
אד"ש נכנס למנחה בשעה .3:15
נסע הביתה בשעה  .6:20מעריב
כרגיל.

יום שישי ח' אלול
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,11:55
נעצר על יד הדלת לצדקה ,נכנס
פנימה ,נתן לילד כסף לשים לצדקה,
הילד הגיע לקופה ולא ידע איפה
החריץ לשים את הכסף ,הראיתי
לילד ולקחתי את ידו והכנסתי לתוך
הקופה ,אד"ש עמד והסתכל כל הזמן
ואמר לו יישר כח .אד"ש נסע הביתה
בשעה  ,6:30חזר ב ,7:30נתן צדקה.

שבת קודש פר' כי תצא ,ט' אלול
לא התקיימה התוועדות .מנחה
למטה מאחר והיה חתן .מעריב
כרגיל ,הבדלה ,מיד נסע הביתה,
אחרי מעריב נגש א' מזייאנץ ודיבר
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משהו עם אד"ש.

יום ראשון י' אלול
אד"ש הגיע מהבית בשעה .11:40
לפני מנחה נתן לילד כסף לשים
לצדקה ואמר לו תודה .אחרי מנחה
עמדה אשה ממשפ' זייאנץ ודיברה
עם אד"ש .אד"ש נסע הביתה אחה"צ
בשעה  .6:30מעריב כרגיל .אחרי
מעריב יצא אד"ש לקידוש לבנה,
לפנ"ז (מיד אחר מעריב) עמדו
החתן והכלה זאיינץ ,אד"ש אמר
להם משהו ,אחרי ההבדלה לקח את
שולי הציציות ונער אותם ,אמר גוט
חודש ,על יד המדרגות אמר משהו
לחתן והכלה הנ"ל.

יום שני י"א אלול
כשאד"ש הגיע מהבית עמדה
אשה זקנה על יד המכונית ואמרה
לאד"ש שהיא מאוד שבורה ורוצה
לדבר עם הרבי היות ורק ה' והרבי
יכולים לעזור לה ,ענה לה אד"ש:
אחרי החגים אני מקבל.
לפני מנחה נתן לילד כסף לשים
לצדקה.
על הדו"ח של שבוע שעבר
מהטנקים והחינוך ענה אד"ש

בכתי"ק "נת' ות"ח ודבר בעתו
(כשהמלך בשדה) אזכיר עה"צ".

יום שלישי י"ב אלול
אד"ש הגיע מהבית בשעה  ,12נתן
לילד לשים צדקה בקופה .היום יבואו
ילדים של הקעמפ להתפלל מנחה
עם אד"ש ,שמעתי שהייתה הוראה
ללמוד איתם :חומש מפ' תבוא,
ופירש"י ,הלכה משו"ע ,הוספה של
כ"ק אד"ש' ,תקיעת שופר'.
בשעה  3:15ירד אד"ש למנחה,
כשנכנס נתן לכמה ילדים כסף לשים
בקופת צדקה ,הילדים החזיקו בידם
שלטים ועליהם מצוייר המבצעים,
טנק – תפילין ,נש"ק ,אד"ש הביט
על כל השלטים וחייך ,גם החזיקו
קופת צדקה גדולה ואד"ש הכניס
בזה צדקה.
לפני שעלה על הבימה נישק את
הפרוכת ,נעמד בסטנדר הסתובב
שהמ ַר ֵּכז למד
ְ
והביט על הבימה הב',
עם הילדים הלכה בשו"ע .אד"ש
הראה עם ידו הק' על החשמל,
ששורה אחת הייתה כבויה ,והביט
חזק על החשמל עד שהדליקו .אחרי
שהמדריך סיים ללמוד עם הילדים,
התחילו אשרי בשירה כו' ,וכן בעלינו.
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אד"ש היה כפוף כל ה"מודים".
אחרי מנחה ְמ ַר ֵּכז הילדים נאם
בפני הילדים ותקעו בשופר ,אח"ז
אמר אד"ש למרכז שיוסיף כתיבה
וחתימה טובה ,אח"כ אמר שיתחילו
לשיר ,ושרו "ואלוקים מלכי מקדם",
ואד"ש מחא כפים כמה פעמים.
אד"ש עמד ליד הדלת של הזאל בצד
המערבי למטה ,ונתן לכל ילד שתי
מטבעות "דיים" ,אד"ש חייך להרבה
ילדים ,בעיקר כשעברו הטנק עם
ילד ונש"ק עם ילד ,אד"ש חייך מאוד
חזק על זה ,למרכז אמר אד"ש יישר
כח ,היו כמה שדיברו עם אד"ש,
אח"כ חילק אד"ש דיים לבנות וכו'
(אחרי שאד"ש גמר לחלק קיבל
אד"ש מכה ברגל מהשולחן ,אד"ש
נשען על השולחן והלך).
בשעה  6:30הלך אד"ש הביתה.
הס ָּפר לספר את
בלילה נכנס לאד"ש ַ
אד"ש .ערבית.

יום רביעי י"ג אלול
אד"ש הגיע בשעה  .11:30נסע
למקוה ,נתן צדקה ביד ימין ,ומה
שנשאר אד"ש העביר לידו השמאלית
והכניס לקופה .בשעה  2:40נסע
אד"ש לאוהל ,נתן צדקה ,כשיצא

היה שבע ברכות ושרו ,עשה אד"ש
עם היד כמה פעמים להגביר את
השירה .אד"ש נסע עם הרב בנימין
קליין ,במכונית עשה אד"ש עם היד
לשוטר לשלום ,חזר עם המכונית של
יודל .אד"ש נכנס למנחה ,היה כבר
הרבה אורחים שהגיעו מא"י ועוד,
אד"ש הביט על כולם .מעריב בשעה
 9:55מאחר והיה חופה.

יום חמישי י"ד אלול
בקרה"ת ברכו כל האורחים
הגומל ,אד"ש הביט על כולם .על
יד החדר דיבר מישהו עם אד"ש .לא
נכנס למנחה .אחה"צ בשעה  6נתן
צדקה ,ונסע הביתה ,על יד המכונית
עצרה אשה את אד"ש .מעריב כרגיל.

יום שישי ט"ו אלול
בשעה  11:40הגיע מהבית .בשעה
 12:20נסע למקוה .בשעה  2:15נסע
לאוהל באופן פתאומי ,בשעה 7:15
חזר מהאוהל .נכנס למנחה.

שבת קודש פר' כי תבוא ,ט"ז אלול
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,8:15
ולא היו מלווים .בתפילות עיין
בתניא עם ליקוט פירושים ומ"מ
(שנערך ע"י חיטריק) .מפטיר.
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אד"ש הגיע מהבית בשעה ,6:35
ליוויתי את אד"ש ,בדרך עשה אד"ש
עם היד למישהו לשלום .מנחה ,7:15
אחרי מנחה עשה עם הראש למישהו.
מעריב בשעה  ,10:15אח"ז נסע
הביתה.

יום ראשון י"ז אלול
בשעה  4:40ירד אד"ש לתפילת
מנחה ,היות ורק אז הגיעו הילדים
מהקעמפ .אד"ש עלה על הבימה,
הילדים למדו מפסוק מפר' נצבים
עם פרש"י ופי' הצ"צ ,והלכה בשו"ע,
והוספה של אד"ש .ב"אשרי" אמר
אד"ש ביחד עם הילדים בשירה,
ב"מודים" אמר אד"ש מהר והיה
כפוף עד שסיימו מודים ,ב'יהא
שמיה רבא' אמר איתם ביחד" ,אמן"
ו"עלינו" לא אמר איתם.
המ ַר ֵּכז
אחרי מנחה שוב דרש ְ
ותקעו בשופר ,ואד"ש מסר למרכז
שימסור כתיבה וחתימה טובה ולשנה
טובה ומתוקה ,אח"כ התחילו לשיר
ועשה עם היד כמה פעמים.
אד"ש נעמד על יד הדלת וחיכה
שהילדים יעברו ,חייך להרבה
ילדים ,ואמר אד"ש להרב בוקיעט
שעבר ביחד עם כל הילדים – 'עם

כל הנערים?' .אד"ש נתן לילד של
ברנובר ג"פ ב' דיים עבור אביו
ואמו .אמר לרב הענדל ליברמן
שיהיה לו רפוא"ש ,והוסיף אד"ש
שיזכה לקבל פני משיח צדקנו,
והרב הענדל ליברמן עשה עם היד
שהכוונה לאד"ש ,אד"ש חייך מאוד
חזק .אד"ש חייך לרובשקין ,חייך
לרב זלמן גורארי' ,לאברהם שם
טוב חייך אד"ש חיוך מאוד חזק.
הרב לייבל גרונר אמר לאד"ש על
לידר שהם מכפ"ח ,נתן להם אד"ש
ב' דיים .אמר משהו לא' שעבר עם
הילד שלו.
הרב ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.
אד"ש נסע ב ,6:15חזר ב ,7:15באותו
זמן התקיימה חופה ,אד"ש התעכב
על יד הדלת .מעריב כרגיל.
הגיעו הרבה אורחים מפאריז ,ועל
הדו"ח שלהם שמסרו לאד"ש לבואם
ענה אד"ש "שיהא בשעטו"מ בחיות
בעניני אלול אזכיר עה"צ".

יום שני ח"י אלול
לפני קרה"ת נתן לעני צדקה.
בקרה"ת ברכו הרבה אורחים ברכת
הגומל ,אד"ש הביט על כאו"א.
אד"ש ענה בפתק לילד של
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ברנובר לשאלתו מה שיעשה ,ענה
אד"ש שיעשה כמו שאביו ,ושילמד
שם ,והיות ויבואו שם הרבה מאנ"ש
להתחשב בסביבה וילמד לפחות
רבע שעה או חצי שעה תניא ,ושיקח
את המכתב כללי מח"י אלול לאלה
שמבינים אודותו וכתיבה וחתימה
טובה.

צמאה לך נפשי ,אד"ש היה מאוד
רציני וסגר את עיניו והתחיל בעצמו
אבינו מלכנו ,צוה לנגן הושיעה
את עמך ומחא כפים כמה דקות.
ברך ברכה אחרונה ,צוה לנגן ניגון
ופרצת ,עשה עם היד.
על יד החדר עמדו אנשים ודיברו
עם אד"ש בנוגע למחיצה בביהכנ"ס
של הר' שד"ב העכט ,ואד"ש הסביר
להם גודל הענין שצריכים מחיצה
בביהכנ"ס.

אד"ש נסע לאוהל בשעה ,2:15
חתן עמד בג"ע התחתון ,אד"ש מסר
לו סידור ,אח"כ דיבר אד"ש עם הרב
לייבל גרונר ולקח כמה סנטים וסידר
על הקופה ,נתן לילד לשים לקופה,
והמשיך לדבר עם הרב לייבל גרונר.
אד"ש חזר מהאוהל בשעה .7:15נכנס
למנחה עם סירטוק משי .קרא לרב
חדוקוב והודיע על התוועדות בשעה
 .9:30נכנס למעריב עם משי.

יום רביעי כ' אלול

ירד להתוועדות ,צוה לנגן ניגון
מאמר ,מאמר ד"ה משכני אחריך
נרוצה ,בניגונים עשה קצת עם
הראש ,אמר לכמה אנשים להגיד
לחיים וכן לילד של ברנובר ,שיחה
א' הייתה בנוגע לאלול ,אח"כ מסר
אד"ש שיחה בנוגע לחינוך ולשופר,
צוה לנגן ניגון הכנה לד' בבות ,ד'
בבות (בבא הרביעית פ"א) ,ניע
ז'שוריצ'י ,אח"כ התחיל לנגן בעצמו

אד"ש הגיע מהבית בשעה .11:30
כשהגיע מהבית קרא המודעה
של 'צאתכם לשלום' שנתלה על
המעלית .לפני מנחה נתן לילד כסף
לשים בקופת צדקה .אחרי מנחה
דיבר אד"ש עם נשים ואד"ש נתן
להם דולרים ,אח"כ חיפש אד"ש קצת
זמן את המפתח של הדלת .בשעה
 4לערך נכנס הרב חדוקוב לאד"ש,
אח"כ יצא אד"ש מהחדר ועמד בג"ע

יום שלישי י"ט אלול
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,10:15
נתן צדקה ,הביט לתוך הזאל .לא
נכנס למנחה .מעריב כרגיל.
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התחתון ודיבר עם זאיינץ כמה דק'.
הרב ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.
אד"ש הלך בשעה  ,6:20נתן צדקה,
הביט לתוך הזאל .בשעה  9נכנס הרב
בנימין גורדצקי לאד"ש ויצא בשעה
 .9:50על יד החדר דיבר אד"ש עם
אב ובנו ,אד"ש שאל באם הבן מניח
תפילין ובאם נבדקו ,וכן שאל על
המזוזות האם כשרות ,אד"ש נתן לבן
ח"י דולר שיתן א' היום ,ואח"כ יתן
השאר .אח"כ נכנס הרש"ג לאד"ש.
אד"ש נסע הביתה בשעה .11:40

יום חמישי כ"א אלול
אד"ש הגיע לקרה"ת ,עמדו הרבה
אורחים וכו' ,לפני"ז נתן אד"ש לכמה
ילדים כסף לשים בקופת צדקה ואמר
תודה ,הרבה ברכו ברכת הגומל
והביט על כאו"א .כשיצא נתן לעני
צדקה ,ואמר לאשה מזל טוב על בנה
שחגג בר מצוה .אד"ש נסע למקוה,
כשנסע הביט לתוך הזאל וכן כשחזר.
אד"ש נסע לאוהל בשעה  ,2:40חזר
בשעה  .8:20למנחה נכנס עם משי,
מעריב בלי משי .נסע הביתה אחרי
מעריב.
למדו את המכתב הכללי.

יום שישי כ"ב אלול
אד"ש הגיע מהבית בשעה ,11:40
והביט לתוך הזאל.
אחרי לכה דודי אמר אד"ש קדיש
וכן אחרי עלינו ,ומשניות.

שבת קודש פר' נצו"י ,כ"ג אלול
כשירד לתהילים הלך עם
התהילים והסידור בידו ,אחרי כל
ספר בתהילים אמר קדיש ,קדיש
אמר מהסידור.
לפני התפילה אמר קדיש דרבנן.
קראו בס"ת של משיח ,אד"ש עלה
לבימה אחרי שביעי ואמר קדיש,
אח"כ קראו את אד"ש (כשכבר עמד
על יד הספר תורה ,כי כנ"ל בא לומר
הקדיש) לעלות למפטיר ,בהפטרה
בכה מהחצי הב'.
לפני ההתוועדות נגשו הרב לייבל
גרונר ור' ודוד רסקין לאד"ש ואמרו
שהבחורים מפריעים את הסדר
(מאחר ולא נתנו להחזיר ספסל),
אד"ש חייך מאוד חזק ,כשהתיישב
המשיך לחייך.
היו ב' שיחות ,בניגונים עשה
קצת עם הראש .אח"כ מאמר בניגון
שיחה .רש"י שיחה ,פרקי אבות,
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ליקוטי לוי"צ .אח"כ נתן משקה
לא' מארגנטינה ,לבר מצוה ,קרא
להרב מנטליק ונתן לו משקה ,נתן
לרב נחמן שפירא ,אח"כ קרא לרב
ירוסלבסקי ונתן לו משקה עבור
ההכנסת אורחים ,אד"ש קרא לעוזריו
וכן נתן להם לחיים ,ר' ישראל לאש
ביקש משקה בתוך הכוסות ואמר
לאד"ש משהו ,אד"ש חייך וכו',
אח"כ נתן לו את המזונות ושיעשה
התוועדות ויחלק .לאחר מכן הייתה
שיחה בנוגע לאורחים שמכניסים
פתקים ,ובנוגע שמסתכלים על הרבי
בעת אמירת הקדיש .בירך ברכה
אחרונה ושרו ,אד"ש עשה עם היד.
מנחה ,ס"ת של משיח ,אד"ש
קיבל עליה .אח"ז אמר קדישים.
לאחר מנחה התחיל לנגן ניעט ניעט.
על יד הבית של הרבי שמרו
שוטרים ,אד"ש עשה להם עם היד,
שמעתי ששחורים פרצו לתוך הבית
ושמעו את הרבנית אז הם ברחו ,לכן
יש שמירה של הבחורים  24שעות
ביממה .אחרי מעריב נסע אד"ש מיד
הביתה.
אד"ש חזר מהבית דקות ספורות
לפני השעה  ,1ירד לסליחות ,השתמש
בסליחות חדש ,אחרי הסליחות רמז

בידו שישירו ,ושרו "רחמנא דעני",
ועשה עם היד כמה וכמה פעמים,
ואח"כ התחילו לרקוד וכו' ,אד"ש
נסע מיד הביתה.

יום ראשון כ"ד אלול
במנחה סגר את הדלת הרב
חדוקוב ,אד"ש הביט וראה שר'
ישראל לאש רוצה להכנס ,אד"ש
פתח לו את הדלת שיוכל להכנס.
הרב ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.
כשנסע הביתה עמד א' בפרוזדור,
אד"ש עקף אותו ומסר משהו
למזכירות וכו'.
אחרי מעריב אמר אד"ש קדישים,
במעריב היו דחיפות נוראיות (מאחר
וזה היה למעלה).
אד"ש נסע הביתה בלילה
מוקדם יחסית לכל השנים בימי
הסליחות (אומרים בגלל התקרית
שהייתה אתמול בביתו של הרבי עם
השחורים).

יום שני כ"ה אלול
סליחות כרגיל בשעה  7למטה,
אחרי סליחות לא שרו .נכנס לקרה"ת
עם הסידור וקרא בסידור ,אחרי
העליה אמר קדיש וכן אח"כ אמר
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את הקדישים עד אחרי משניות.
אד"ש נסע למקוה ,וחזר מהמקוה
ברגל מאחר והיה חג לשחורים ולא
יכלו לנסוע .אד"ש נסע לאוהל
דרך קינגסטון נגד כיוון התנועה,
ומקינגסטון פנה לרחוב יוניון.
אד"ש נכנס למנחה עם משי.
אח"כ נכנס למעריב באופן פתאומי
ג"כ עם משי .מיד אחרי מעריב ירד
למטה לומר שיחה לנשים ,אד"ש
נכנס עם הגרטל וסירטוק משי,
מסרו לאד"ש רשימה ,אח"כ דיבר
כ 45-דק' עד  ,10:10אח"כ נסע מיד
הביתה.
היום נסעו כמה אוטובוסים
לרשום ילדים לחינוך ,חוץ מהטנקים
שנוסעים כרגיל וכו'.

יום רביעי כ"ז אלול
לפני סליחות נתן צדקה כמו בכל
יום ,נכנס עם הסליחות הישן .בשעה
 2לערך קרא לי הרב זעליגסון לגה"ת
ושמעתי את התקיעות שהרבי תקע
כמו שתוקעים בבית הכנסת .לאחר
מכן ,יצא אד"ש ללוויה של הרב
ווינטער ,נטל ידיים ,אמר ויהי נועם,
ונכנס לחדר .מנחה התפללו למטה.

היום ואתמול הגיעו לכאן כמה
קבוצות עם אנשים בעיקר מצרפת
ומא"י.
אחה"צ כשאד"ש הלך הביתה היה
סגור המזכירות (ע"פ רוב הדלת של
המזכירות פתוחה אולי הרבי ירצה
להעביר משהו) ,אד"ש פתח את
הדלת ונכנס ,מסר משהו ומיד נסע.
מעריב התפללו למטה ,כשנכנס
עמד שמערלינג ואד"ש חייך אליו
מאוד חזק .כשאד"ש הלך הביתה
עמדו נשים שהגיעו מא"י ,אד"ש
חייך אליהן .על יד המכונית עמדו
צרפתים ושרו "האדרת והאמונה",
אד"ש עשה עם ידו הק' להגביר
השירה.

יום חמישי כ"ח אלול
אד"ש הגיע אחרי שעה ,7
ומהמכונית עד החדר הלך במהירות
ולא נתן צדקה (משא"כ בכל יום),
ירד לסליחות .בקרה"ת למעלה
בירכו הרבה מאוד אורחים ברכת
הגומל ,אד"ש הביט על כאו"א ,והיו
דחיפות נוראיות מאחר שהגיעו כ-
 130אנשים מא"י ,ו  -100נוספים
מצרפת .מנחה למטה .כשאד"ש הלך
הביתה ,עמד ר' שלמה מיידנצ'יק
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במזכירות ,אד"ש חייך אליו ,ואמר
שלום עליכם ר' שלמה ,ואמר עוד
פעם מזל טוב .בשעה  9:15מעריב
למעלה.
בשעה  9:35נכנס להתוועדות,
ניגנו ניגון מאמר ,מאמר ד"ה יו"ט
של ר"ה שחל להיות בשבת וגו'.
אמר לצלם פריידין להגיד לחיים
ועשה עם היד שיוריד את המצלמה
והראה בידו פעמיים .בניגונים
עשה עם הראש .שיחה הא' הייתה
בנוגע להדלקת נרות וכו' ,חייך לרב
שמרלינג כשאמר לחיים ,שיחה הב'
בנוגע לאלול וכו' ,בניגונים עשה עם
הראש חזק ,וכן עשה עם ידו להגביר
השירה.
אמר שיהיה סדר בחלוקת דולרים,
ואמר שיחה קצרה ,היו דחיפות
נוראיות ,רמז בראשו שיבואו מהר.
אמר לרב ישראל ליבוב שהיה
הראשון ,שיתן לכאו"א שנים –
א' לצדקה ,וא' שיתן בהזדמנות
שיחליף וכו' .נגש הרב כהנוב הזקן
ובקש ,אד"ש שאל אותו באם היה
במבצעים ולא ידע מה לענות ,אמר
אד"ש לא' תסביר לו על מדובר כאן.
שאל לכמה באם היו במבצעים .קרא
באמצע לרב ווינברג שיקח עבור

העזרת נשים.
אח"כ היה עוד שיחה בנוגע
להאזינו וכו' ,נתן את המזונות והיין
לרב דובוב ואמר לו להגיד לחיים,
צוה לנגן ניגון מהר"ש ,עשה קצת עם
הראש ,ובתנועה א' עשה עם הראש
כמה פעמים ,צוה לנגן הושיעה את
עמך ,צוה לנגן ופרצת וכו' ,ואח"כ
צוה לנגן כי בשמחה תצאו .בירך
ברכה אחרונה ובזה יצא ,ועשה עם
היד .הלך עם הסידור והדולרים בידו
הק' ,כשיצא מהחדר עשה עם היד
וכו'.
כשדיבר בהתוועדות בנוגע
לפרשת השבוע ,במילים "וכפר
אדמתו עמו" – בכה .מה שנשאר
בנייר המזונות נתן לרב כהנוב הזקן
(היות וביקש דולרים ואד"ש אמר
למישהו שיסביר לו את הענין כנ"ל),
כשאד"ש נתן לו את המזונות ,חייך
אד"ש חיוך חזק .דיבר עם הצלם
ונתן לו דולרים.

יום שישי כ"ט אלול – ערב ראש השנה
אד"ש נכנס לסליחות .לאחר
מכן בשעה  8נסע למקוה ,לפני
שנכנס למכונית מסרה אשה לאד"ש
פ"נ ,הרב יוד׳ל קרינסקי כבר רצה
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לנסוע ונעצר ,ומסרה דרך החלון.
בכניסה למקוה ביקשה אשה ברכה,
אד"ש בירך אותה בשנה טובה .חזר
מהמקוה .ירד לתפילה ,סידר את
התפילין על כף היד .אחרי התפילה
התיישבו הזקנים ,אד"ש הסתובב
אליהם ,ואמר להם התרת נדרים,
אח"כ אמר להם "יישר כח ,כתיבה
וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה".
אח"כ התחיל אד"ש לקבל הפני"ם,
כל אחד ואחד מוסר ואד"ש אומר לו
לשנה טובה ומתוקה ,כשמסרתי את
הפ"נ אמר כתיבה וחתימה טובה.
באמצע בשעה  11התמלא ג"ע
התחתון ומסרו לאד"ש פ"נ כללי,

זקני אנ"ש חיכו בגעה"ת ,אד"ש יצא
מהחדר ועמד בפתח הדלת כפוף,
וקרא את הפ"נ הכללי והתחיל לדבר
כשמביט לתוכו (השיחה י"ל בפ"ע).
אח"כ נמשך הפני"ם.
בשעה  1:30הגיע אד"ש לאוהל,
חזר מהאוהל בשעה  .7:15נכנס
למנחה במקום של ימות החול
והיה סטענדר .מיד אחרי מנחה
נסע הביתה ,חזר ברגל .בתפילת
ערבית נכנס עם סידור ותהילים,
כשהתיישב אמר תהילים ,אח"כ רמז
בידו ,והתחילו לנגן "אבינו מלכנו".
אחרי התפילה אמר גוט שבת גוט
יו"ט ומיד הלך הביתה.
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