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פתח דבר
בשבח והודי' להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו שיחיו למזל טוב.
התודה והברכה מובעת בזה לידידינו ומכרינו ,אשר הואילו לשמוח עמנו יחדיו
ביום שמחת ליבנו ,ולברך את החתן והכלה ואותנו כולנו ,בברכת מזל טוב וחיים
מאושרים בגשמיות וברוחניות.
ולזכרון טוב ,הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחתנו מקרוב ומרחוק,
הנהוג באנ"ש ,על יסוד הנהגת קדשו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בחתונת כ"ק אד"ש
מה"מ" ,תשורה" מיוחדת למזכרת נצח .התשורה כוללת:
א)יומנים שכתב אב החתן בשנת ה'קבוצה' שלו – שנת הי' תהא שנת גאולת
משיח ,בבית חיינו בית משיח  ,770ומוגשים ככתבם וכלשונם ללא עיבוד או
עריכה – ו"שגיאות מי יבין".
ב)מכתבים למשפחת החתן והכלה בקשר עם שמחת הנישואין ומכתבים נוספים,
רובם בפרסום ראשון.
הא-ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י,
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד בברכה העיקרית  -שנזכה תיכף ומיד
לחתונה העיקרית  -נישואי כנסת ישראל והקב"ה בגאולה האמיתית והשלימה,
בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ימות המשיח
ט"ז חשון ה'תשע"ו ,שנת הקהל
כפר חב"ד ,אה"ק

משה דב וחנה גינזבורג
מנחם ומרים טל
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אלול-תשרי
י"ט אלול  -אדר"ח חשון

יום ג' י"ט אלול ה'תשמ"ב

 15:15נכנסו לאד"ש חתן וכלה ומשפחתם.

 18:45ניסן מינדל יצא מהחדר.

 15:20נסע לאוהל ,חילק צדקה ,בעוברו
ליד החתן אמר כתיבה וחתימה טובה ,ליד
המכונית היו עוד ילדות וחילק גם להם
לצדקה ,שרו שיבנה וסימן בידו להגביר את
השירה.

 19:00אד"ש נסע לביתו ,בצאתו נתן צדקה
לא' הילדים וליד הגדר סימן לצ'רלי בתנועת
הצדעה 20:12 .חזר.
 21:30מעריב.
יום ד' כ' אלול ה'תשמ"ב
 10 :10הגיע ,נתן צדקה ואמר תודה.

 20:25חזר ,שרו שיבנה ,נכנס למנחה ,חילק
ונתן בעצמו צדקה ,בצאתו סימן לזושא לשיר
שיבנה ,הידית התקלקלה ואד"ש התקשה
לפותחה – .מסובב תמיד לצד ימין וצד זה היה
שבור – אחרי כמ"פ ניסה לצד שמאל ופתח.

 15:25מנחה .בקדושה כלל לא התרומם,
במודים כריעה אחת עד הסוף.

 20:35ד"ר פעלדמאן נכנס לחדר.

 21:30מעריב.

 21:20מעריב.

 23:37יצא לביתו.

 21:30בנימין גורדצקי נכנס לחדר.

יום ה' כ"א אלול ה'תשמ"ב

 23:00יצא לביתו ,סימן לשיר – שרו שיבנה,
והמשיך לסמן בידו עד המכונית ובתוכה.

 10:20קריאת התורה ,לא הביט לכיוון הארון
בהכנסה ובהוצאה ,אח"כ הביט על הס"ת עד
מקומו .נושק :תחילה סוף אמצע .ובסוף:
סוף .אמצע .סוף.

יום ו' כ"ב אלול ה'תשמ"ב

 10:10הגיע.

 10:10הגיע ובכניסה סימן ואמר שיבנה ושרו.
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( 18:00לערך) יצא לביתו ושאל מה עומדים?
עדיף לשבת וללמוד.

שיחה ד .אמר מאמר (בניגון) ד"ה "שוש
אשיש בה'".

במעריב אמר אד"ש קדיש (ליל כ"ג) בצאתו
סימן לזושא להתחיל שיבנה( .עדיין אין במה)
בצאתו לביתו שרו אך לא סימן ( 21:10בערך)

שיחה ה .רש"י ד"ה הקהילו אלי ,אח"כ
ביקש לתת את הפני"ם ביום שלישי ומי
שהוא מהעצלים שיתן ביום רביעי ,ובים
חמישי יתנו הנמושות ואלו שלא היו כאן,
אח"כ אמר שהנוסעים לפני ר"ה יבואו
לקחת משקה ,ולכל אחד מזג מכוסו לבקבוק
ואח"כ ערבב עם המשקה ,ומזג לומר לחיים.
זושא ריבקין עלה ואמר לרבי :שיתקיימו
בקשותיהם של אנשי ארץ ישראל ,וענה
אד"ש :אמן למטה מי' טפחים ממש ,ממש.

שחרית כרגיל ,הביט על החזן בברכת כהנים,
הביט על הארון קודש בפתיחתו ובסגירתו
והביט על הס"ת עד הנחתו על הבמה וישב.
אחרי שביעי אמר קדיש .בצאתו התחיל
שיבנה.

אח"כ בצאתו התחיל ניגון הקפות לאביו
רלוי"צ ,ניעט ניעט .ופנה לילדים להתחיל ווי
וואנט.

שבת קודש כ"ג אלול ה'תשמ"ב
 8:00הגיע ל.770
 8:30תהילים ,אחרי כל ספר אמר קדיש מאד
בשקט ,לא נראה שאד"ש אומר את היהי רצון
אחרי כל ספר תהילים.

 13:30התוועדות.
שיחה א .:שבת מברכים – הסביר שהקב"ה
מברך בעצמו את חודש תשרי וביאר את
הענין של נצבים בעבודת האדם – ישראל
בתוקף .ניגנו והריקותי לכם ברכה( .הניגון
הלא ידוע כ"כ ,וכל צד שר אחרת).
שיחה ב .אד"ש התחיל שכמו שאמרו פעם
שזה אומר שלום עליכם והשני עונה – אבל
הפוך עליכם שלום אותו דבר היה כעת ששרו
ניגון וא' הפוך מהשני ,והמשיך בחיוך :ואין
כוונתי לפסק דין מי צודק וכו'.
ביאר שלכאו' ניצבים וילך שני הוראות
הופכיות ,והסביר שבסיום הגלות אין זמן
ועושים את העבודה של בתוקף של נצבים
וגם את ההליכה מחיל אל חיל.
שיחה ג .הקביעות דר"ה שחל בשבת.

מנחה ,עלה לתורה – (משיח ס"ת) בצאתו
התחיל שיבנה.
 20:00מעריב– למעלה עם כיסא והעמוד
(התקשה שוב לפתוח הדלת).
יום א' כ"ד אלול ה'תשמ"ב
 10:05הגיע ,ניגש אליו זושא ודיבר עמו ומסר
לאד"ש פתק ,אד"ש הביט אליו וחייך.
מנחה ומעריב כרגיל ושוב בעיות עם הדלת,
בצאתו סימן לזושא לשיר שיבנה ,ואחרי
הפתיחה שוב.
 22:00יצא לביתו (אחרי סליחות) במעריב
אמר קדישים (כ"ה אלול)
יום ב' כ"ה אלול ה'תשמ"ב
 7:00סליחות.
 8:00קריאת התורה ,ואח"כ המשיך ואמר כל
הקדישים.
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 14:45נסע לאוהל.

יום ד' כ"ז אלול ה'תשמ"ב

 19:45מנחה ,חילק צדקה.

 7:00סליחות ,ואח"כ תור ארוך (עד ברוקלין)
לפני"ם.

 20:50מעריב .עבר ליד חתן וכלה ואמר להם
מזל טוב ,כתיבה וחתימה טובה .בקריאת
שמע הראה בידו לא לחכות לו .אחרי קדיש
בתרא האריך קצת .זושא התחיל שיבנה( .כך
גם בכל מנחה ומעריב בשבוע זה) ואד"ש
סימן להמשיך.
 21:10יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן להגביר.
יום ג' כ"ו אלול ה'תשמ"ב
 7:00סליחות .הביט על השעון ,ואחרי
סליחות קיבל פני"ם ,בתוך  15דק' נגמר התור
ואד"ש חיכה( .כנראה שהרבה רוצים להישאר
נמושות).
 14:00ירד לכינוס ,מנחה ,שרו שיבנה
כשנכנס ,בפסוקים אומר מילה במילה עם
הילדים ,במודים דרבנן נענע בראשו ,בעלינו
אמר מילה במילה עם הילדים ,וכן באשרי,
אחרי הפסוקים שרו ווי וואנט ואד"ש מחה
כפיים חזק.
שיחה א .בהתכנסות של צבאות ה' בימי
הסליחות מודגש אתם נצבים.
שיחה ב .יום ג' פעמיים כי טוב ,לא לשמוע
לפיתויי היצה"ר.
שיחה ג .תורה עבודה וגמ"ח.
ציווה לנגן אבינו מלכנו ,נענע בראשו להגביר,
אל תירא אך צדיקים ,ומחא חזק לפי הקצב,
בכי אלוקים מחא חזק מאד ,והרבה זמן,
בצאתו שרו שיבנה וסימן בידו להגביר.
מעריב כרגיל.
 23:30יצא לביתו.

 15:15מנחה ,בכניסתו חילק לילדים והיה
כמה ששאלם ואמרו שקיבלו ,זושא התחיל
שיבנה וסימן בידו ,ועוד פעם לפני כניסתו
לחדר.
 17:00שיחה לנשים ,בכניסתו שם צדקה ,ונתן
גם לילדים .בצאתו נתן לילד ולא שם בעצמו,
דיבר על פרשת נצבים ולכו נרננה הקטן,
הוראה מהשיחה בענין נרות שבת,טהרת
המשפחה וכשרות.
 19:45מעריב ,שרו בכניסתו וביציאתו שיבנה,
האריך בשמו"ע (מעריב פתאומי).
 20:00יצא לביתו ושרו שיבנה ,סימן להגביר
כמ"פ ובמכונית.
יום ה' כ"ח אלול ה'תשמ"ב
 7:00סליחות ,אח"כ פני"ם.
 8:10קריאת התורה.
 15:15מנחה ,שרו שיבנה.
 18:24נסע לביתו 19:20 ,חזר.
 21:32מעריב .שרו שיבנה.
 21:45התוועדות.
שיחה א .ברוכים הבאים ,דיבר במעלת כח
השמיעה ,אח"כ שרו יפרח בימיו.
שיחה ב .צריך שישירו שיבנה ולא לחכות עד
הסוף ,טלישבסקי התחיל – לידו יש רמקול.
אד"ש מחא כפים חזק.
שיחה ג .אומרים לכו נרננה הקטן אע"פ
שבליל שבת לא יגידו (יו"ט שחל בשבת) ובכל
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אחד נפעל ממילא הענין הנעלה שישנו ביו"ט
של ר"ה שחל בשבת ,ובסוף דיבר על המצב
באה"ק.

לזרת ,בחזרת הש"ץ בודק הטלית מהגדיל
עד למעלה 2 ,קדמיות ,שמאל וימין מאחורה
ואח"כ משחררם.

שיחה ד .יום הולדת הצ"צ – בשנת תקמ"ט,
בתורתו מאוחדים נגלה וחסידות.

התרת נדרים ,ובסיומה אמר כתיבה וחתימה
טובה לשנה טובה ומתוקה ,בצאתו שרו
שיבנה וסימן בידו.

שיחה ה .אמר מאמר ד"ה "יום טוב של ר"ה",
(מה נפעל ע"י שבת ,למה רק במקדש היו
תוקעים ,והיום זה נפעל ע"י אמירת פסוקי
שופרות גם בחו"ל).
שיחה ו .שרו עוצו עצה ,ודיבר אח"כ על
המצב בהקשר לצ"צ שהנהיג "סדרים" שעל
ידי כך הפיל והמליך מלכים.
ציווה לנגן ניגון הכנה ,ד' בבות ,ני'ע זוריטשי,
התחיל בעצמו ניעט ניעט ,ניגון הקפות
לרלוי"צ ,ציווה לנגן שיבנה ,הראה לשרוק
ונענע בראשו מאד חזק ,דולרים ,בצאתו
התחיל כי בשמחה - ,ובצאתו לביתו שרו כי
בשמחה וסימן בידו – בצאת המכונית לכיוון
הכביש הראשי המשטרה עצרה את התנועה.
יום ו' כ"ט אלול ה'תשמ"ב (ערב ר"ה)
 7:00סליחות (בנו במה אתמול בלילה
וכשעלה נכשל מעט במדרגות) .אח"כ קיבל
פני"ם.
 8:30נסע למקווה 9:00 ,חזר.
 9:30ירד לשחרית ,שני צדדי הטלית ביד
שמאל ,צד ימין כולו עם הצד השחור וצד
שמאל מקופל פנימה מעט ובמשך התפילה
מקפל פנימה ב' הצדדים ,בויברך דוד אוסף
הציציות הקדמיות ,באהבת עולם מתחיל
בהקדמת ימין לשמאל אח"כ הכנף השמאלי
האחורי ומעביר הג' ליד שמאל בין אגודל
לאצבע ומצרף הכנף האחורי הימיני ,מחזיר
ליד ימין ומעביר ליד שמאל בין קמיצה

 14:10נסע לאוהל 18:30 ,חזר.
 18:45יצא לביתו (החליף סירטוק) ומיד חזר,
לקח הסידור מהחדר ונכנס למנחה בזאל
הקטן ,בחזרת הש"ץ שלא כבכל התפילות לא
שם ידו על עיניו לכסות מהקהל.
 19:50נכנס ואמר תהילים ,מעריב ,בכל
תפילות שמו"ע דר"ה מאריך.
 21:30יצא לביתו ,בסיום התפילה אמר גוט
שבת ,גוט יו"ט "כתיבה וחתימה טובה לשנה
טובה תכתבו ותחתמו".
שבת קודש א' דר"ה תשמ"ג
 10:00שחרית ,נכנס ומיד התחילו ,סימן לנגן
האדרת ,חזרת הש"ץ מתרומם בהמלך הקדוש
(יושב אחרי מרום וקדוש) בברוך הוא וברוך
שמו ובאמן ,ביתר הברכות רק באמן( .רק
בברכות הנוספות של החג).
 15:00אמר גוט שבת ,גוט יו"ט בצאתו שרו
"שיבנה".
 18:30מנחה( ,משיח ס"ת) עלה שלישי.
 20:50מעריב ,אמר כל הקדישים (בשקט
כרגיל) .בצאתו אמר גוט יו"ט.
יום א' ב' דר"ה
 10:00שחרית ,אמר קדיש דרבנן ,כנ"ל אתמול,
לפנ"כ הראה לנגן אבינו מלכינו ,לפני עלייתו
למפטיר אמר קדיש ,מפטיר ס"ת הקטן.
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למעלה על הבמה  3חבילות פנים ( 2גדולות
ואחת יותר קטנה) לפני למנצח נשכב עליהם
וכיסה בטליתו (אח"כ נראה שבכה) הרים
טליתו בשני ידיו ליד עיניו והתחיל למנצח
לבני קורח מזמור ,ושוב נשכב וכיסה טליתו,
אחרי הפסוקים ביהי רצון שוב כיסה טליתו
ונשכב .התקיעות בשופר הלבן די חלשות
אך לא החליפו כלל(.נראה שחלק מהשופר
בפיו בתקיעות הראשונות) ,תשר"ת אצבע
אחת מיד שמאל על פיו ,בתש"ת  2אצבעות,
ובתר"ת  3אצבעות ,בין סדר לסדר נשכב על
הפני"ם (יצייר פני הרב) אח"כ עטף השופרות
בכמה מפיות :מלמעלה הלבנה ,למטה יותר
דקות וכמדומני גם אדומה ,כשירד החזיק
ביד שמאל סידור ועוד ספר (כמדומני מחזור
לא חב"ד) וביד ימין השופרות ,הטלית (2
הכנפות) ביד שמאל ,ובהגיעו למקומו עטפן
שוב והכניסן לתא ,לפני קדיש באמצע הנני
עשה "הסיבוב" .דרך צד שמאל.
בשמו"ע ( )2לא תוקע (תוקע אחר) האריך
בשמו"ע כאתמול – ובכל תפילות ר"ה ,אחרי
התקיעות השניות ירד למטה לפני הסטענדר
מעץ (של קריאת התורה ביום חול מונח על
הבמה) ,ברכת כהנים מניע ראשו ביברכך
אמצע ישמרך יאר ,וכן בכל תחילת תנועה של
ניגון (הן הכהנים והן הש"ץ) ביתר הברכות לא
מניע ראשו כי אם בניגון( ,הש"ץ טעה ,בוישם
ובמקום זה אמר ויחונך) אחרי התפילה אמר
קדישים {בכורעים ביום א' ירד על  2ברכיו,
שני ידיו לצדדים וראשו נגע בשטיח ,התרומם
בפעמיים ,נראה שבקושי (כנראה מפני הכאב
ברגל) ביום השני התרומם בפעם אחת}
בחזרת הש"ץ כבשנה שעברה בודק הציציות
ובכל פעם (בהתחלת חזרת הש"ץ) .בצאתו
סימן לזושא לשיר שיבנה .היום תאמצנו שרו
ניגון לרלוי"צ (הקפות).

 17:45מנחה ,למטה ,מהר מאד (אד"ש האריך
בשמו"ע).
 18:52התוועדות ,ניגנו הניגונים של הרביים,
אתה בחרתנו ,אח"כ ציווה לנגן (בביאור)
וביום שמחתכם.
שיחה א 100 .שנה להסתלקות אדמו"ר
מהר"ש "לכתחילה אריבער" וכן האויפטו של
יו"ט של ר"ה שחל בשבת.
שיחה ב .מאמר ד"ה "אדון עולם" (המשך
ליו"ט של ר"ה).
שיחה ג .הזכיר אודות חת"ת ,קרן השנה
וכו' התחיל בעצמו ווי וואנט ,ציווה לנגן
ניגון הכנה ,ד' בבות  -בבבא רביעית סימן
בידו (ג' אצבעות) ג"פ ,לכתחילה אריבער.
בברכת המזון הכוס לא מוגבהת טפח .מנגב
לפני ששמו את היין – וכן לפני הקידוש .בקול
(ברשות ...מרנן) מסיים בקול במילים :פותח
(לא כאמור) ,ואכלת ,וזכרנו ביום הזיכרון וכו'
עד בונה ברחמיו ..אמן ,אח"כ בעיני אלוקים
ואדם ,הרחמן הוא יחדש ,והיתר בשקט.
מעריב ,על הבמה של ההתוועדות עם הקיר
שבונים מעץ ,הבדיל בעצמו ,אח"כ חילק כוס
של ברכה.
* ר' זלמן טייבל עלה ועמו עוד אחד שאמר
לאד"ש שר' זלמן לא מרגיש טוב ,אד"ש
אמר שנראה עליו ,ביקש ממנו שישיר וביום
שמחתכם ואמר שאיננו יודע ,אח"כ אד"ש
התחיל לשיר עמו בקול אנא עבדא כמ"פ
(ניגון זה הביא ר' זלמן ל )770ואח"כ ומקמי
כמ"פ .וביקש לשיר ניגון זה בצום גדליה.
* עבר יהודי שיש לו בת בישראל אד"ש נתן
לו כוס של ברכה ואח"כ שאל מה שלום ביתו
שבקיבוץ ונתן לו עבורה כוס של ברכה.
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* בכוס של מים אחרונים (מים אחרונים נוטל
על כל יד בקצותיה ,ואח"כ מנגב פיו בימין
ואח"כ בשמאל) שנוגבה לפנ"כ (מזכוכית).

הרים ידיו לכיוון הס"ת אך לא נגע ,מפטיר
כרגיל ,בסיום לא הביט בתהילים כלל ירד
ונישק הס"ת ויצא.

* עבר בן דיין כהן ,אד"ש שאלו אם גם אשתו
באה ואם ביקר גם את הוריו שגרים כאן ונתן
עבורם עוד פעמיים כוס של ברכה.

 15:20מנחה ,הפטרה ,שיחה.

* אבי וייס עבר ואד"ש סימן בידו לחזק הניגון.
* אח"כ עבר עוד יהודי וביקש לנשק יד כ"ק
אד"ש ,אד"ש נתן לו ידו ואח"כ נישקה בעצמו
(כמדומני שמסר לאד"ש פתק ואד"ש שמו
בכיסו).
* עבר ר' מאיר גרוזמן ואד"ש סימן בידו
להגביר הניגון( ,בעבור ילדים עם כובעים -
לא הצדיע).
בסיום כוס של ברכה ברך ברכה אחרונה,
שפך יתרת היין שבצלחת ,עטף היין במפית
מלמעלה ועל זה הפך את הצלוחית( ,לפני
שעטף חילק לעוד יהודי כוס של ברכה).

נקודות מהדברי כיבושין :עת רצון ,חיזוק
בתומ"צ וממילא זמן להחלטות טובות ,לימוד
משיעור תהילים היומי-פרק ח"י הצילו מכף
כל אויב וכל אלו שרוצים להרע ומסיים מגדיל
ישועות ,הוראה מחומש היומי שהשמים
והארץ מאזינים לדברי יהודי והקב"ה שונה
כנגדו ומצאו בארץ מדבר גם בגלות ,וה'
מנחנו בשלימות התורה ,הארץ והעם .משיח
נאו ועוד קודם העולם יפסיק להתנענע ,והיו
מלכים אומניך.
 19:30מעריב למעלה.
 20:00יצא לביתו שרו שיבנה וסימן בידו.
יום ג' ד' תשרי
 10:00הגיע

בצאתו התחיל כי בשמחה ,ההתוועדות נגמרה
ב ( 21:00לערך) וכוס של ברכה ב23:00
(לערך) .בצאתו לביתו יצא עם חבילה די
גדולה (חומה קצרה אך רחבה ,נראה בתוכה
הכוס של ברכה)

 14:10ירד לכינוס ,מנחה ,אומר מילה במילה
אשרי ,נקדישך ,מודים דרבנן ועלינו .שרו אל
תירא וכו' אמרו הי"ב פסוקים ואד"ש אומר
מילה במילה.

יום ב' ג' תשרי (צום גדליה)

שיחה א' :המלכת המלך בר"ה גורמת קירוב
למלך.

 10:02הגיע.
 10:15סליחות ,התחיל מאשרי (הקהל אחרי
התפילה) שכחו לשים חומש ושמו שתי
סידורים גדול וקטן (בטעות) בקריאת התורה
הביט בגדול אח"כ דפדף בקטן והסתכל
בשם שעליו .בהגבה הגביה א' די חלש ,לפני
שהתחיל  -אד"ש הרים ידיו קמוצות באות
פחד ואכן הוא לא הרים טוב וכמעט נפל
הספר תורה ,וכן אח"כ שהוריד – מיד  -שוב

שיחה ב' :יום ג' – פעמיים כי טוב ,הוראה
מחומש היומי  -ויניקהו דבש מסלע ושמן
מחלמיש צור שה' מספק לילדים הכל עד
תענוגים .וכן הוראה מתהילים היומי שה'
רועי לא יחסר ומסיים בהושיעה את עמך -
יציאה מהגלות.
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שיחה ג' 100 :שנים לרבי מהר"ש "לכתחילה
אריבער" לא להתווכח עם היצה"ר אלא מיד
לעסוק בתומ"צ.
ציווה לנגן עוצו עצה ווי וואנט ,מחא כפיים
חזק מאוד בהושיעה את עמך גם מחא כפיים
(טלישבסקי התחיל ,סימן ללייבל לקחת את
הרמקול ואח"כ אמר לו שיאמר לטלישבסקי
שיתחיל שיבנה ) ..הראה לשים הכיסא ליד
המדרגות וחילק למדריכים מטבעות.
 15:50יצא.
 18:55יצא לביתו ,עבר דרך המזכירות והראה
לשלום לשוטר שעמד.
 19:55חזר ואמר לשני יהודים שעמדו ליד
החלון עם הספרים 'פאר גזונטער הייט' וגמר
חתימה טובה = הנ"ל לא נוסעים כלל.
 21:30מעריב (למעלה) בצאתו שרו שיבנה
וסימן בידו.
 00:08יצא לביתו.
יום ד' ה' תשרי
 15:35נסע לאוהל ,אמר לנוסעים 'פאר
גזונטער הייט' א_ גמר חתימה טובה ,נתן
ל 2בחורים צדקה ,שרו שיבנה וסימן להגביר,
 19:10חזר.
 19:30מנחה (למעלה).
 21:30מעריב למטה ,בא לבוש גארטל4 ,
נרות נשמה וחמישי ארוך ,התחיל ה' הושיעה
(השלישי) בקול ,מסיים ומעביר בניו (בקול
נמוך) ואח"כ וראו בקול ,ומלכותך ,ונאמר,
ושמור ,קדיש אחרי שמו"ע קול נמוך ,עלינו
– מסיים ונאמר ,לומד המשניות (לכאו' –
נשמ"ה) ולא רק הטביל בו ,מעביר ידו על

עיניו (ימין – לפעמים שמאל – גם כשעם
תפילין) בצאתו שרו שיבנה וסימן.
 22:00יצא לביתו.
יום ה' ו' תשרי
 9:19הגיע.
 9:32נכנס לשחרית ,נגע בפרוכת (לפנ"כ ניגש
לעמוד) כרגיל ,הטלית מקופלת באופן שצד
ימין לבן וצד שמאל מעט שחור( ,לא כרגיל)
הרצועות לא מוכנסות בגרטאל אבל מונחות
ישר ,בכניסתו הרצועות מגולגלות בחלקם רק
על היד והיתר רק מונחות לא בסדר מסודר.
מתחיל (לכאו') איזהו מקומן –בשקט ,קושר
הרצועות במהירות ,לא ניתן היה להבחין אך
בסוף התפילה כשהסתובב נראה שעושה
בסדר הזה ( 3,1,2על האצבע) הרצועות 1
ו 3צמודות זו לזו משך כל התפילה מורמות
כלפי סוף הפרק הראשון ,הקשר למטה לא
נראה ברור אך כמעט ברור שלא עושה קשר,
רק מכניס (מצד המהירות?) ,במשך התפילה
מסדר הרצועות שעל גב היד (אעפ"כ כל
התפילה על גב היד ישנם  3-2שורות 2
בצדדים וא' על גביהם – ברצועות הישנות
הסוף בצבע חום.
מתחיל בקול "דבר הלמד מענינו" ,לפני קדיש
דרבנן מעביר ידו (כך גם בקדישים דרבנן
שלפני מנחה בימים כב ,כג ,אלול) הודו –
בקול ,הפסקות בהודו כרגיל (יהי חסדך לא
שמעתי) אחרי מזמור שיר מסיים "פתחת
שקי" והיה הוי'ה למלך ,כל הנשמה ,מתחיל
לשם ייחוד וברוך שאמר ,באמירת "פותח"
נוגע ביד ,בראש ,בין עיניו ונושק ,במשך
התפילה מסדר כמעט כל רגע התש"ר ביד
שמאל מחזיק בקשר מעל הטלית ובימין
מסדר (אצבע –על התש"ר ובאגודל ובאמה –
את הטיטורא) בויברך דוד מתחיל אתה הוא
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ה' לבדך בקול נמוך" ,אתה הוא ה' האלוקים"
בקול.
אסיפת ציציות (ספר המנהגים) כרגיל מתחיל
באהבת עולם אינו לוקח רק הציציות אלא את
כל חלק הטלית על הסטענדר וכן בציציות
שמאחור ,לעד ולעולמי עולמים בקול ועוזב
את הציציות ,ג' פסיעות אחרי גאל ישראל.
מתחיל שני רגליים ,ימין ,שמאל וימין כמו
תמיד בשמו"ע אינו זז כלל ,חלק הטלית של
שמאל נפל על ידו – לא הרימו עד אחרי
שמו"ע {העיטוף בטלית דלא כהנוהגים
בארץ  2הצדדים לבן אלא מתעטף כרגיל
ואח"כ מסובב פנימה שלא יפול ,אך זאת
רק באמצע התפילה ,ולרוב בסוף עדיין
יש מעט שחור – הקשרים בצדדי הטלית
גזורים} לאחר עושה שלום חיכה מעט ,חזרת
הש"ץ כרגיל (ניגון הרגיל גם במנחה (דלא
כבשנה שעברה)) אינו מדלג ברגליו כלל
בקדושה ,וקרנו – בהדגשה (וגם במנחה).
אחרי מודים מעט בשקט אם כי אפשר לשמוע
– שמך מלכינו מרים קולו (וכתוב) ברכת
כהנים :יברכך :ימין ,אמצע ,ימין ,אמצע ,ימין.
יאר :שמאל ,אמצע ,שמאל ,אמצע ישא :ימין,
אמצע ,ימין ,אמצע ,שמאל (חלש מאוד) ,אמצע.
מסיים בשלומך בקול (בספר) וכן בשים שלום.
תחנון ,הרשענו ג"כ מכה ,רחום ..חטאנו מכה.
בתחנון מכסה פניו ביד שמאל הטלית בידו
בין אצבע לאמה ,ראשו מעל מעט אגרופו –
בפרק היד – הטלית שבה מכסה – מצד ימין
למטה ולא מצד שליד ראשו .והוא רחום מכה
פעמיים לכאורה בחטאנו ,רשענו ,אומר בקול
"והאר פניך" "הבט נא" "אנא סלח נא" "שמע
ישראל "..אבינו מלכינו מכה ביד שמאל (עם
תפילין) (לכאו' שיראו הקהל) "עזרנו" בקול.
קריאת התורה מביט על הארון בפתיחתו
ובסגירתו ,יד ימין על הס"ת למעלה יד

שמאל למטה בעץ חיים הימיני (לא בידית)
כף היד מכוסה במעיל הס"ת" ,גדלו" מגביה
הס"ת ופניו לעמוד ,אחרי הנחת הס"ת חוזר
למקומו (לא עומד בצד שמאל) קדיש אחרי
שלישי בקול (יותר מהרגיל) בחזרו למקומו 2
קצוות הטלית והסידור ביד אחת ,עומד ליד
העמוד קצה הטלית שביד ימין בידו הימנית
בין האגודל לאצבע (לא ממש הקצה איפה
שהציציות אלא מעט למעלה) נוגע – עם
הטלית בס"ת נושק – מתחיל בקול מ"בטחו"
("שנשמור חוקיך" נושק התפילין) ,בקדיש
שלם אומר תתקבל יותר בשקט מכל הקדיש.
בתהילים כל פרק מסיים פסוק אחרון ,בג'
פרקים של היום הביט קודם היכן מתחיל
ופתח שם ,אח"כ הביט הרבה זמן היכן נגמר,
ואח"כ התחיל הג' קאפיטל ,באחרון מסיים 2
פסוקים אחרונים .בצאתו שרו שיבנה וסימן
בידו .ליד הבימה דיבר עם אחד.
 15:20מנחה ,התחיל אשרי בשקט (מנהגים
כבשחרית) בצאתו שרו שיבנה וסימן בידו.
 21:30מעריב ,בהיכנסו עמד יאלעס בסוף
השולחן וחייך מאד חזק.
 21:50התוועדות.
שיחה א .אחדות ישראל ,על ידי כך מתבטלים
הענינים הלא טובים והגאולה מגיעה.
שיחה ב .בהמשך שידברו על זה בדרשות,
ביאר ענין היאצ"ט – בראש השנה הבא
– כאו"א ברצונו בקשר להזכרת נשמות
שהנשמה מתאחדת אתנו.
שיחה ג .עשי"ת.
שיחה ד 100 .שנה לאדמו"ר מהר"ש לכתחילה
אריבער ,דיבר מעט אודות המצב בארה"ק,
ח"ו להחזיר שטחים.
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שיחה ה .דיבר להוסיף בצדקה ,קרן חנה,
דולרים.
סימן לתת לשני הצלמים לחיים וכן לפריידין..
יאלעס מסר מעטפה לאד"ש ואד"ש שמר
במעילו (סימן למאמן כדורגל – מתחרה
של זושא להגיד לחיים) אחרי שיחה הג'
שרו האדרת והאמונה הצרפתי ,מחא כפיים
מאד חזק ובאמצע סימן לשרוק – לצרפתי
מאחוריו ,שרו יפרח בימיו ומחא כפיים מאד
חזק ,באמצע אמר שמרלינג לחיים ודיבר
מעט עם אד"ש .ציווה לנגן לכתחילה אריבער
ובאמצע הראה בראשו לנגן את קטע הג' 10
פעמים ,ציווה לנגן עוצו עצה ומחא כפיים
חזק הראה לטלישבסקי שיתחיל שיבנה –
לידו יש מיקרופון ,הראה בידו לילדים למחוא
כפיים ,שוב ציווה לנגן לכתחילה אריבער
(בבא הג'  10פעמים) .התחיל בעצמו ניגון
לאביו רלוי"צ ,בקטע הג' סימן בראשו (10
פעמים) .ההתוועדות הסתיימה ב.00:30
 1:00יצא לביתו ושרו שיבנה.
(בימים הסמוכים להתוועדות ו' תשרי
צלצלה אשה וסיפרה שאד"ש בנוסעו לאוהל
הראה לה לנעול את דלתות המכונית ,אח"כ
כשפנתה לכביש צדדי התנפלו על מכוניתה
כושים ,אך לא הצליחו לפותחה ,ובראותה את
אד"ש בטלוויזיה נזכרה שהוא האיש שהציל
אותה ,ולכן צלצלה לומר תודה)

מעריב כרגיל ,יצא לספריה ולא שרו כלום.
שבת קודש ח' תשרי
 9:30הגיע.
 10:00שחרית.
 13:30התוועדות.
שיחה א( .ארוכה) שבת שובה ,אח"כ דיבר
על א' שדוחף או צובט את חבירו במהלך
הההתוועדות ומוצא היתר לעצמו ,אמנם
לא חושב שעושה מצווה אבל לשם שמים.
ה"קלוגינקער" מגיע לאדם מסביב ,ובסוף
זה גם גורם צער להקב"ה-אם יסתר איש
במסתרים ואני לא אראנו ..כי בחוץ לא ילך
לדחוף ,ובפרט כשיש אורחים וכו'.
שיחה ב – .לכתחילה אריבער.
שיחה ג – מאמר ד"ה 'שובה' (לקו"ת).
שיחה ד – .רש"י ד"ה של דיוזגי היתה (פי'
אחר מבשנת תשל"ד) זהר ,יארצייט של הרבי
המהר"ש ,דיבר בנוגע למהר"ש שהייתה אצלו
בעל-שם'סקע הנהגה  -בקשר לרשב"י.
באמצע שרו ,אד"ש מחה כפיים וסימן לילדים
לידו למחוא ,אח"כ הראה חזק מאד ביד
קמוצה להגביר.
כשיצא ממקומו למנחה התחיל בעצמו והראה
לילדים .עלה שלישי (משיח ס"ת)

יום ו' ז' תשרי

 19:30מעריב בזאל למעלה-לחץ חזק.

 10:15הגיע ,חילק צדקה ל 2בחורים עם
כובעים.

 20:10יצא לביתו.

( 10:45לערך) נסע למקווה.
( 11:20לערך) חזר .נסע לאוהל וחזר ב.17:45
 17:50מנחה למעלה ,היו  15איש.

יום א' ערב יוהכ"פ
 6:50הגיע מביתו.
 7:05הביא התרנגול לשחיטה .פניו מאוד
רציניות ,בשחיטה זז מעט אחורה ,כיסוי הדם
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עם כמה נוצות ,השוחט מסרם הפוך ואד"ש
הפכם בחזרה ,דואג לכסות כל הדם עד גמירא
– בנסורת עץ (לכאו').

קודש עומד עוד אחד עם ס"ת ,אחרי שהחזירו
הס"ת עלה על הבימה ,בפזמון שלפני "כי הנה
כחומר" התחיל לנגן החזן בניגון של כי הנה
ובכי הנה ניסה ניגון אחר ,אך הקהל המשיך
את הניגון הרגיל ואד"ש סימן בידו ,ניגנו דרכך
ושרו  3פעמים את כל הניגון .אחרי התפילה
אמרו הט' פרקים בציבור .אח"כ אמרו את כל
התהילים ,בצאתו שרו שיבנה ולא סימן בידו
כלום ,נכנס לחדרו ויצא למחרת.

 15:15מנחה ,אח"כ אמר שיחה .דיבר אודות
קביעות היום (א) בריאת העולם והתבוננות
בזה .ר"ה יצא בשבת ויוהכ"פ נקרא ר"ה,
הוראה מחומש ,ברכה לעם ישראל ערב יום
המיוחד ,כה"ג ,דקה מן הדקה וכו' בסוף
דיבר אודות שלימות התורה ,העם ובמיוחד
שלימות ארץ ישראל ,קיני קניזי וכו'.

יום ב' 'יום הכיפורים'

 9:15שחרית ,הגיע לבוש טו"ת (כנ"ל ו'
תשרי) ,דואג שהב' כריכות על הפרק הראשון
באצבע הג' יהיו לכאו' זה ע"ז ובסוף הפרק
ה 1לכיוון השני.
אחרי שחרית חילק לעקח עד לערך .12:30

 18:30ברכת התמימים ,הרמקול רחוק
מאוד ( 1.5מטר) נכנס עם טלית על הקיטל
עם גארטל ,מכסה פניו מתחילת הברכה
עד הסוף ,התחיל וידבר ,יברכך ,יאר ,ישא
ושמו .ברכה בלימוד נגלה ,חסידות ותפילה,
הוראה מחומש 2 ,הברכות יצאו לפני יוהכ"פ
בתקתוק.
ליל יוהכ"פ
( 18:45לערך) אד"ש ירד לכל נדרי ,בהיכנסו
הביט בסידור אח"כ סימן לנגן אבינו מלכנו,
אח"כ תהילים ( 9פרקים) ,אד"ש מקבל הס"ת
הקטן ,הלבן עומד על שולחנו של הרש"ג
מכוסה מפה מיוחדת חדשה לקראת סוף
השולחן ליד הבמה .פניו לכיוון החזן ,הס"ת
ביד ימין ומונח על השולחן ,טלישבסקי עם
ס"ת גדול ולידו ,חודקוב עם ס"ת של משיח
מונח על הסטענדר של החזן ומאחוריו מחזיק
את הס"ת מישהוא אחר .הרש"ג עומד עם
ס"ת אחר מאחורה (כ 2מטר) וליד הארון

 10:15ירד לתפילה ,בקריאת התורה קרא
ללייבל ואמר לו שיגיד לגבאי שלא יעלוהו
למפטיר (עלה חודקוב) ושמתפלא שכבר כמה
שנים לא קיבל הרש"ג עליה ביהוכ"פ (עלה
שלישי) ,למפטיר יונה עלה אד"ש ,קרא די
בקול ,התפילה נגמרה ב.15:30
ההפסקה היתה עד ( 16:10לערך) ,בנעילה
שרו אבינו מלכינו  5פעמים ,לפני המארש
סידר את הטלית במשך כמעט דקה :את
צד שמאל גלגל חזק מאוד לבפנים כך שעל
ראשו נשאר רק מאחרי הבד (שבפנים הטלית)
ומעט על כתיפו ,עלה על המדרגות – השנה
עשו ידית ,בעלותו לא סימן כלום ,אח"כ עשה
פעם אחת בידו ומחא כפים ,פניו היו אדומות
ובמשך הזמן הלבינו מעט ,התחיל למחוא
מעט ובמשך הזמן הביט על הקהל במבט
מאוד רציני ,בהביטו על הבחורים (בתוך
המרובע) הביט יותר חזק והתחיל למחוא
כפים יותר חזק ,הצד ימין של הטלית נפל
ואד"ש לקח הקצה ומנסה להלביש ובתוך
כדי כך למחוא וכל הזמן נופל ,מוחא חזק
מאוד למשך  2וחצי דקות .בירידתו מחא
עוד פעם ,נגע במעקה וירד למקומו ,לפני
מעריב הוציא הכובע מהתא ,הוריד הטלית
ולבשו ,אחרי מעריב נכנס לחדרו ,נטל ידיים
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ויצא לקידוש לבנה עם
קיטל ,בסוף קידוש לבנה
אמר גוט יו"ט ,גוט וואך,
גוט חודש ,ונכנס לחדרו.
בצאתו לביתו יצא בלי
הקיטל והטלית ,החליף
נעליו (בביהכנ"ס לובש את
הנעליים כמו נעלי בית,
רגליו על הנעל מאחורה
(צד שמואל קרוע)) שרו
וסימן בידו להגביר השירה
( )1:10יצא ומאחוריו ליווי
משטרתי.
אגב רחוב קינגסטון נסגר
בשביל מעבר אנ"ש בכל
התוועדות או אחרי תפילת
שבת.
יום ג' 'בשם השם'
 10:36הגיע.
 11:10יצא למקווה וחזר ב.11:40
 15:00נסע לאוהל .לשלוחים הנוסעים ל"לוס
אנג'לס" אמר 'פאר גזונטער הייט' תהא שנת
תורה ועוד כמה דברים .ליד המכונית חילק
צדקה גם לאחד בר מצווה .מדייק שתהיה יד
ימין גם אצל תינוקים .לבש סירטוק משי –
בלי מעיל מעליו.
 19:23חזר מאוהל.
 19:30מנחה עם סירטוק רגיל ,נתן צדקה (גם
למיזליש ב"מ).
 20:00מעריב ,שרו שיבנה ולא סימן בידו
(לאוהל לוקח נר נשמה רגיל לא שעווה) ,בין
מנחה ובין מעריב סיבב הידית שמאלה.
 20:30נסע לביתו.

יום ד' י"ב תשרי
כרגיל .בכניסתו הצדיע לנשים ,בנוסעו לביתו
היה הכובע למעלה ממש( ,בשבת מברכים
היה הפוך למעלה רק חצי).
 18:45חזר.
 21:30מעריב ,מבטים חדים מאוד על כו"כ
מהעומדים סביבו ,סימן לשיר שיבנה.
 21:45התוועדות.
שיחה א'" – .לכתחילה אריבער" – אחדות
ישראל .מאה שנה שלימות מלמעלה.
לפנ"כ מזג מכוסו לבקבוק וודקה ומהבקבוק
לכוסו ונתן לאושפר (יהודי שהיה חולה) כמות
מהעוגות וכן עוגה שאכל ממנה ,אח"כ בסוף
נתן לו דולר ואמר לו שיתן לצדקה ,אח"כ דיבר
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עם חיטריק ,בשירת הנה מה טוב נענע בראשו
להגביר השמחה ,וכן בושמחת .שיבנה.
שיחה ב :אח"ד בתשרי – באח"ד בניסן .אחדות
הד' מינים.
שיחה ג' :דיבר אודות המצב בארה"ק ,ח"ו
להחזיר שטחים ,עושים אותה שטות ג"פ,
לא יעזור להם ,עצת ה' תקום ,אפשר לעזור
לשמור על השטחים ע"י לימוד התורה,
הוראה מהפרשה" ,ברזל ונחושת מנעלך
וכימך דיבאך" – לנעול את ארץ ישראל
מהאויב וממילא יגיע גם כן כסף מהאומות.
שיחה ד' :מאמר ד"ה "וחג האסיף" (פרטים
שמתאחדים כאחד ,הוראה מהד' מינים).
שיחה ה' :מדוע לא שרו מלכתחילה אריבער
אע"פ שכבר עברו יותר משעתיים מתחילת
ההתוועדות.
שיחה ו' :עוד קלאץ קשיא מדוע מביטים על
כ"ק אד"ש בתפילה וכו'.
דולרים .יצא מהתועדות בניגון "כי בשמחה".
בחלוקת דולרים שרו "על הסלע הך" ואד"ש
סימן בידו להגביר כמה פעמים ,בצאתו שרו
שיבנה וסימן כמה פעמים בידו.
יום ה' י"ג תשרי
הגיע כרגיל.
 11:30נסע למקווה 12:00 ,חזר.
 14:54נסע לאוהל.
 19:25חזר ומיד מנחה.
 19:45מעריב.
 20:00נסע לביתו.

יום ו' י"ד תשרי
 11:00חלוקת הד' מינים ,דיבר עם הרב גליק
מאנגליה .מסירת אתרוגי כפ"ח מסרו מהוועד
– של גרליק ,ועוד אחד פרטי של גרליק ,אד"ש
שאל מדוע שניים ,והסבירו שהפרטי של
גרליק ,אח"כ של ריבקין אח"כ ברכת אד"ש.
ירד למנחה.
אחרי מעריב אמר שיחה :לכל לראש גוט
שבת ,גוט יו"ט ,אושפיזין אברהם ובעש"ט,
זכור אב נמשך אחריך כמים ,אברהם איש
החסד( .השיחה ארכה כשלושת רבעי שעה).
אח"כ הלך לסוכה של האורחים ובצאתו שאל
את ירוסלבסקי מדוע חשוך בסוף הסוכה,
נעמד בסוף הסוכה על מדרגות ,עם ידיים
בכיסים והמשיך לומר שהיות ואברהם שהוא
איש החסד – קשור בהכנסת אורחים שמקרב
פני משיח צדקנו ,ענו אמן ,אד"ש הוציא ידו
וביקש לרדת מהספסלים והשולחנות ,אח"כ
המשיך שכולם אורחים גם אלו שגרים פה כיון
שהם בגלות ,כשאמר בשר שמן ויין ישן חייך
לירוסלבסקי ,הנ"ל עיניו עצומות.
הלילה רקדו חלש מאוד.
שבת קודש (יו"ט ראשון) ט"ו תשרי
כרגיל.
 18:00מנחה.
אחרי מעריב אמר שיחה ,הראה בידו ג'
פעמים לומר גוט יו"ט וכן אחרי שחרית,
באמצע השיחה הראה בידו השמאלית לרדת
(להעומדים בספסלים ליד הארון קודש)
מהספסלים – ירדו מייד ,דיבר על יצחק-
עבודתו גבורה ,בהמשך לאברהם – צ"ל
עבודה שניהם שיצחק לא יצא מארץ ישראל
וכן המגיד ממעזריטש לא יצא ממקומו
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משא"כ אברהם וכן כל הנשיאים ,וללמוד
הוראה משניהם בשני האופנים .מדוע לא שרו
אתמול (חזק ,בשמחת בית השואבה?)
אח"כ שרו חזק מאד עד ( 5:00י.כ .התוועד).
יום ראשון (יום טוב שני) ט"ז תשרי
 8:00לולב ,,הגיע מהספרייה לסוכתו ,מסר
להארליג את הד' מינים ,לולב די קצר,
ההדסים מכסים את  2הטבעות העליונות,
 3טבעות למטה ברוחב טפח מלא ,הקשרים
לולאה רגילה (לכאו') ולא קשר פשוט ,הלולב
מאחור חום -די עבה ,הנענועים כבסידור לכל
צד שמגיע מנענע חזק באופן אלכסוני ,בשעת
הלל האתרוג על הסידור ,החזקת האתרוג:
אצבע ימין על הלולב 3 ,היתר על האתרוג.
יד שמאל מחזיקה האתרוג מלמטה ,ראש
האתרוג בלבד נוגע בלולב ובמקום הכריכות,
כך גם יוצא להושענות בלי סידור.
מנחה מעריב כרגיל ,שיחה ,יעקב  -תורה -
אדמוה"ז ,הוראה מהחומש בהמשך ליצחק.
'עוצו עצה' ,דיבר אודות המצב בארה"ק ,ח"ו
להחזיר שטחים.
הלילה רקדו עם תזמורת עד .5:00
יום ב' א' דחוהמ"ס (י"ז תשרי)
לולב כרגיל ,שחרית כרגיל.
במשך היום כינוס צא"ח.
 19:30מעריב ,וכן מכאן והלאה ..שיחה.
אושפיזין משה תורה אדמו"ר האמצעי –
פנימיות עתיק בבינה 5 ,פעמים נאמר ממגד
– יוסף הכלול ממשה.
יום ג' ב' דחוהמ"ס (ח"י תשרי)
כרגיל.

 14:00כינוס ,באל תירא ואך צדיקים אד"ש
התחיל למחוא כפיים עם התזמורת – לא חזק
במיוחד אבל בכי אלוקים היה ממש לא רגיל,
חזק ומהר  -לילדים ,ובסוף הסתובב לבחורים.
שיחה א' :חג הסוכות זכר ליצי"מ כי בסוכות
הושבתי ,העננים הגנו עליהם מפני הכל .וכן
בסוכה.
שיחה ב' :צריך ללמוד מהאות א'  -יו"ד
מלמעלה יו"ד למטה וקו של אמונה באמצע
מחברם.
שיחה ג :יום שלישי שהוכפל כי טוב ג' הקווים
דתורה ,עבודה וגמ"ח.
חולקו ג' מטבעות 2 ,לצדקה ואחד לעצמו,
בסוף הביאו לייבל ומ .הארליג את השולחן
של הרש"ג מכוסה במפה לאד"ש ושמו עליו
את המטבעות ,אד"ש סימן להזיזו ולשים
המטבעות על הבמה מצד שמאל בירידה,
אד"ש ירד לקח את הסידור והניחו על
הבימה מונח על המעקה ואח"כ התחיל לחלק
המטבעות ,בסוף ניגש טלישבסקי וביקש,
אד"ש עושה לו ב 2ידיו כאילו אינו מבין מה
הוא רוצה ,התחילו שיבנה ואד"ש מחא לו
כפיים .בעוצו עצה מחא חזק מאוד לזלמן
יפה ,ובכלל היה מאד שמח.
 19:30מעריב ,שיחה :אהרון – בהעלותך
את הנרות ,העלאה מלמעלה למטה-אדמו"ר
הצ"צ ,הוראה מהחומש היומי -יששכר
וזבולון-היינו עבודתם של משה ואהרון.
רקדו עד  6:30בבוקר.
יום ד ג' דחוהמ"ס (י"ט תשרי)
היום היו לולאות חדשות בלולב ,לולאות
רגילות עשויות מ 2חתיכות ,חלק אחד גזור
בסופו והחלק השני מוכנס עד הסוף ממש
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(כמדומני שגם הלולב חדש שהוא יותר קצר
מהקודם).
מנחה מעריב כרגיל ,בכניסתו וביציאתו סימן
להגביר את השירה ,משא"כ בשחרית (בכל
הימים).
 19:40מעריב ,שיחה אודות האושפיזין שכל
אחד כלול מחבירו ,שמחת בית השואבה
דווקא בחוץ ולא על המזבח ,יוסף-לכתחילה
אריבער ,בתוך העולם ומעליו כולל גם אברהם,
אדמו"ר מהר"ש  -הוראה משיעור החומש
היומי ,ישורון -באופן שיר ,דיבר אודות המצב
בארה"ק ,ח"ו להחזיר שטחים ,קח הכיסא עם
כל הכבוד ושב בבית לקבל הכל ,עוצו עצה..
– "ברזל ונחושת מנעלך וכימך דבאך" ,בצאתו
התחיל בעצמו עוצו עצה.
יום ה' ד' דחוהמ"ס (כ' תשרי)
כרגיל  -כמדומני אתרוג חדש (כל האתרוגים
היו עם פיטם) יותר גדול מהקודם.
מעריב ,שיחה :דוד ,לרקוד עד חומש בין
חומש לתהילים ועד הבוקר ,מלכא משיחא,
הקשר לכ"ק אדמו"ר הרש"ב – חיילי בית דוד.
( 1:00לערך) תהילים ,אומר את כל היהי רצון,
בצאתו סימן לנגן.
יום ו' הושע"ר
אד"ש סימן לנגן "אנא עבדא" ומחא כפיים
מאד חזק ,אד"ש חוזר לשולחן אחרי כל הקפה
( 7סה"כ) ,אינו לוקח איתו את הערבות חזרה
– כמדומני לייבל לוקחם ,לפני הלל אד"ש
חיכה כמה זמן עד שמאיר הארליג הביא את
הלולב ,אחרי שחרית לעקח ,אחד הביא מתנה
מכסף לאד"ש ואד"ש דיבר עמו מעט.
 15:15מנחה.

( 19:00לערך) מעריב ,בצאתו התחיל ושמחת.
 21:00הקפות ,אד"ש אמר היות ומאה שנה
לרבי מהר"ש "זאל מען זינגען מלכתחילה
אריבער" – לא שמעו ,אד"ש צעק מלכתחילה
אריבער וכשהתחילו אד"ש סימן בידו סיבוב
שלם כו"כ פעמים וכולם קופצים און סיגעוון
זייער( ..לא רגיל).
ב"אתה הראת" אומר פסוק ראשון ואחרון
בכל הג' פעמים ,בין פעם לפעם התחיל
ניגון :פעמיים ניגון אביו להקפות ובפעם הג'
ופרצת.
בהקפה ראשונה ושביעית רקד עם הרש"ג
יחסית הרבה זמן ,ניגן ניגון שמח"ת בב'
הפעמים.
בין ההקפות עלה ראש השוטרים ,אד"ש
נתן לו לחיים ודיבר עמו ,ומחא כפיים חזק
במיוחד לזלמן יפה ,ד"ר וויס ,לשמערל גור-
אריה עמד על סוף הבמה ליד ארון קודש,
מסתובב לזקנים ומוחא כפיים ,אחד היה
ממש רדום אד"ש הניח ידו על לחיו כמראה
על שינה.
נתנו ס"ת גדול לרב טרבניק ,אד"ש סימן ב2
ידיו לס"ת קטן.
אחד נתקע ליד הארון קודש והתחיל כבר
ההקפה ואד"ש סימן לו לעלות במהירות.
בסיום הקפות – לפני השביעית שרו האדרת
–הצרפתי ואד"ש סימן לתוקף חזק ,לפני צאתו
סימן לומר ג' פעמים גוט שבת גוט יו"ט.
שבת קודש שמיני עצרת
שרו אנא עבדא ואד"ש מחא כפיים חזק מאד,
מפטיר כרגיל .אין הקפות.
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( 17:45לערך) מנחה ,יצאו לתהלוכה ,במנחה
שוב שרו אנא עבדא.
 21:00התוועדות.
בסופה הזכיר אודות אמירת  2מקרא וא'
תרגום של פר' וזאת הברכה ,נתן בקבוקי
משקה גדולים לועד לכתיבת ספר תורה
הכללי (לילדים) לחלק לקהל.
 00:45לפני הקפות התחיל מלכתחילה
אריבער" ,אתה הראת" הראשון אמר בעצמו,
היתר הראשון והאחרון ,אחד הילדים בכה
ואד"ש התכופף אליו ,חיים ברוך שיכור
ומחלק משקה באופן לא מוגבל מקנקן של
 2ליטר ,בסוף ההקפה אד"ש התכופף אליו
ולקח את הבקבוק ושמו על הסטענדר ,אד"ש
סימן להבאים מהקונסוליה לשמוח ולמחוא
כפיים ,יתר הקפות כמעט כאתמול ,בצאתו
אמר ג"פ גוט יו"ט והתחיל ושמחת.
יום א' שמח"ת
בכניסת אד"ש ביום שמח"ת לזאל למטה,
כשאמר החזן "יה"ר שיבנה" סימן שישירו,
אח"כ בהושיעה את עמך.

דיבר אודות הענין מדוע שמח"ת הוא לאחר
שמיני עצרת ולא בשבועות (בהמשך למאמר
ד"ה להבנין ענין שמח"ת) בתור השתתפות
בכינוס תורה ,וביאר ע"פ נגלה למה לא קשה.
באמצע ניגש וויס (רופא בשערי צדק) ואד"ש
דיבר עמו דקה ,סימן לגרינוולד ג"פ לחיים
בידו וכן לעוד אחד ג"פ ולאחר פ"א.
אחרי ההתוועדות מעריב .קדישים ,עשה
הבדלה בעצמו וכמדומני לא שתה מים כלל,
ברכת המזון בעצמו ,כנ"ל ראש השנה ,כוס
של ברכה עד  ,3:05כשעבר חיים ברוך אד"ש
החזיר לו את הבקבוק שעמד כל ההתוועדות
על השולחן ומזג לו לחיים ,וסימן להגביר
הניגון.
יום ב' כ"ד תשרי
 10:55הגיע.
 11:00קריאת התורה ,הספר תורה של תומכי
תמימים היה באמצע ולקח כ 10דקות לגלול,
אד"ש אמר המשניות והתחיל ללמוד פרקי
אבות ,לא הביט בראשון ושני בסידורו כי אם
הביט על הרד"ר ,ובפרקי אבות ,בסוף פתח
בסוף הסידור והביט בקריאה ,לפני התהילים
אמר קדיש ,בסיום  -תהילים ,אמר פרק כ ,פא,
פב ,פ ,וכן אמר קדישים.

ג' פעמים אתה הראת ,הראשון התחיל
בעצמו .לפני הקפות התחיל מלכתחילה
אריבער .אחרי הראשון התחיל ניגון הקפות
לרלוי"צ ומחא כפיים-לא חזק במיוחד ,אחרי
השני התחיל הניגון ששרים לרוב בכניסתו,
כשהתחיל למחוא כפיים נפלה הטלית בצד
אחד ,אד"ש הרימה ומוחא ונפלה שוב ,אד"ש
החל למחוא חזק מאוד כיסה פניו מלמעלה
ואח"כ ידיו הסתבכו בטלית ,הקפה אחת 3
וחצי סיבובים ,רקד עם הרש"ג.

יום ג' כ"ה תשרי

 17:00מנחה.

( 10:30לערך) הגיע.

( 18:30לערך) התוועדות.

 15:15מנחה ,אחרי מנחה אד"ש נכנס
לפרוזדור לפני ג"ע התחתון ,עלה על מדרגות

נסע למקווה ולאוהל 2:50( ,בצאתו לאוהל
יחידות לת' מקליפורניה).
 19:20מנחה.
 19:50מעריב.
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ששמו במיוחד ואמר שיחה קצרה-יחידות
להעומדים שם הנוסעים היום:
היות ובאים משמח"ת הממשיך שמחה לכל
השנה שמחה של תורה ושמחה של מצווה,
להמשיך בכל העניינים ,בטוב הנראה והנגלה,
מתחיל בתומ"צ ויהדות אהבת ואחדות
ישראל ,בפרט ע"י האות בספר תורה ,וזה
יוסיף ברכת ה' בבניי חיי ומזוני רויחי אריכות
ימים נחת יהודי חסידי אמיתי ,ולהתכונן
לקבלת פני משיח צדקנו נאו-כלשון המדינה,
בפרט ובתרגום בעגלא דידן .שליחות של
מצווה דולר-להחליף ובהוספה ,בשו"ט ,בכל
העניינים ברוחניות וגשמיות ובכל העניינים
בגשמיות ורוחניות.
 20:30יחידות לצרפתים בזאל הקטן ,אד"ש
יושב על בימה נמוכה-על ספסלים מושכבים,
מכוסים בקרש ועליו השטיח ,עליו השולחן
והכיסא ,בכניסה מהזאל הקטן ל"חבד'ניצה"
 החדר שליד.נכסים דרך הפתח הנ"ל מוסרים הפתק,
אד"ש מסתכל בפתק ובמוסר והלאה ,ביציאה
מאותו כיוון ,באמצע ישנם שולחנות להבדיל
בין אנשים – ליד החלונות לנשים ליד ארון
הקודש ,אצל הצרפתים בירך ילד שהחיינו
ואד"ש ענה אמן ,כמה בקשו ברכות ואד"ש
ענה ברכה והצלחה-בצרפתית ,לחלק אמר
"תכתוב שם ושם האם והיה בסדר" לאחת-
 11שנה לאחרי הנישואים בירך אד"ש בבן,
היו עוד כמה ברכות כאלה באנגלית ובאמצע
התחיל אד"ש לדבר צרפתית וחזר לדבר
באנגלית וגם קצת בעברית-כל הזמן בכה
בנו של אחד שעמד ליד אד"ש עד שזרקוהו
באמצע היחידות.
 23:00מעריב ,אח"כ יצא מיד לביתו ,בצאתו
ממעריב הסתובב לתמימים-בלבד שהיו שם-

כמעט שלא הפסיק בין יחידות התמימים
למעריב חוץ מכמה דקות ששמרליג נכנס
לג"ע העליון ,בכניסתו למעריב סימן לשיר
שיבנה והראה פעמים בידו ושרו חזק מאד וכן
בצאתו סימן כמ"פ בידיו.
יום ד' כ"ו תשרי
מנחה ,אד"ש יצא ב 3:20אבל חילק הרבה זמן
צדקה ,כמעט  10דקות! היו די הרבה צעקות
ובכיות וגם בהיכנסו לזאל עדין חילק כשפניו
לכיוון החוץ ,התחילו אשרי ורק באמצע לייבל
הצליח לסגור את הדלת ,בצאתו פנה לזושא
וסימן לו להתחיל שיבנה ועשה בידו כמ"פ.
 19:10מעריב ,בצאתו פנה לזושא וסימן לשיר
שיבנה ,ועשה עוד פעם בידו לפני צאתו.
יום ה' כ"ז תשרי
 10:05קריאת התורה ,קראו בס"ת הקטן.
 11:00מקווה.
 11:30חזר ,עמדה צרפתייה עם מכנסים ודיבר
עמה כדקה -ההיא התפעלה חזק מאד ואח"כ
נכנסה למזכירות .אח"כ חילק צדקה ,היה שם
ילד צרפתי-שאד"ש שאלו ביידיש-אם כבר
נתן לו צדקה (אד"ש נתן לו ליד המכונית) ולא
הבין ,שאל שוב בעברית ,וכששוב לא הבין נתן
לו שוב צדקה ,ובחור הרימו לשים בקופה.
 14:00נסע לאוהל.
 18:35חזר -מנחה ,בצאתו סימן לזושא
להתחיל שיבנה והראה פעמים בידו.
 18:50מעריב ,אח"כ יצא מיד לביתו – בצאתו
שרו שיבנה וסימן בידו.

ירשת-לולא • 19
יום ו' כ"ח תשרי
בשעה ( 17:57לערך) שאד"ש יצא מ770
וחילק צדקה ,עמדו שם אם וביתה ,אד"ש
שאל אם הדליקו נרות-משך בכתפיו כשענו
לא ונתן להם צדקה.
בליל שבת בכניסתו סימן להגביר השירה,
בצאתו סימן לומר-ואמר בעצמו "גוט שבת",
בלכה דודי שרו ואד"ש סימן להגביר ,בקדיש
שלפני ברכו החזן (זלצמן) ניגן ניגון ר"ה,
ובמקום להמשיך ברכו התחיל ללכת לשמו"ע
עד שצעקו לו ברכו ,אחרי התפילה התחיל
לומר במקום ח"ק-קדיש שלם עד שאד"ש
סימן בידו שיפסיק.
בצאתו סימן בידו לזושא שיתחיל וכן בכל
הדרך "שיבנה".
שבת קודש כ"ט תשרי
 8:30תהילים.
 10:40שחרית .בהיכנס אד"ש התחיל החזן
(טלישבסקי הצעיר) יהי רצון ואד"ש סימן
לשיר ,ובמשך כל התפילה שרו' ,ק-ל אדון'
במנגינת וביום שמחתכם ,חזרת הש"ץ
'ממקומך' – לכתחילה אריבער ,אד"ש מסמן
בידו ובראשו בתוקף ,אלוקינו ואלוקי אבותינו,
שים שלום-וביום שמחתכם וכן שרו במוסף-
התפילה נגמרה ב ,12:50בצאתו סימן פעמים
"גוט שבת" סימן ושרו שיבנה.
 13:30התוועדות.
שיחה א :כפי שעומדים בשבת בראשית
כך תהיה כל השנה ,בפרט שהשנה חל ר"ה
בשבת ,וזה נמשך לא רק בעניני התורה ,כי
התורה חודרת בכל הענינים ,גם בהעבודה
היום יומית ,וקישר זאת לאמירת 'לשם ייחוד'.

שיחה ב' :חודש תשרי תמיד מברך את חודש
חשוון ,רק משנה הקביעות בשנה זו-מחר
חודש.
שיחה ג' 100 :שנה להסתלקות אדמו"ר
המהר"ש ,הדגשת ענין המאה כמבואר
במאמר ד"ה 'חייב אדם לברך' שלו ,והמשכת
ענין הלכתחילה אריבער על כל השנה עד
שמגיעה הגאולה באופן דלכתחילה אריבער.
שיחה ד' :מאמר ד"ה 'ויאמר לו יהונתן'.
שיחה ה' :רש"י ד"ה 'את האור כי טוב ויבדל',
לאחר מכן הכריז על מכירת המצוות ,פינסון
חבש שטריימל ואמר דברי תורה כפי בקשת
אד"ש ,בסיום דברי פינסון התחיל אד"ש ניגון
הקפות לר' לויק.
אחרי המכירות אמר לו אד"ש שיכריז שבאמת
ישלמו ,נתן לו מזונות לחלק לאלו שקנו.
הביאור ברש"י ,קישר את הביאור לענין חטא
עץ הדעת ,באמצע הביאור סיפר שכשלמדו
בחיידר את הסיפור על ריב"ע שכשהיה לומד
כל עוף שעבר מעליו נשרף ,הסבירו שחסיד
לומד זאת ,מסתכל על גדולתו של רבי"ע.
לעומת הליטוואק שעושה שקו"ט האם הוא
חייב לשלם על העוף..
דיבר אודות החלטות טובות ולעשותם בזריזות
וכמוסבר פעם  -בדרך הצחות  -מדוע לא ציוו
לברך לפני נתינת צדקה דא"כ היו עושים
הכנות עד לטבילה במקווה ולניגוב הרגליים
שלאחריה (לפי דעה מסוימת) וכו'.
כמו כן דיבר על עריכת כינוסי אנשים ,נשים
וטף עד לז' חשוון ולנמושות עד ט"ו חשוון,
ב 770יתקיים לאנשים ביום א' בלילה ,לנשים
ביום ב' בזמן שיחליטו ולילדים ביום ג' בזמן
מנחה.
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ההתוועדות הסתיימה ב ,17:50התחיל שוב
ניגון הקפות לרלוי"צ וכן ווי וואנט ,ומחא
כפיים חזק וכו' ,בכל ההתוועדות היה מאד
שמח .בסיום ההתוועדות חילק משקה לאלו
שנשארו ולא קבלו.
אחרי מנחה התחיל בעצמו ניגון לר' לוי"צ.
 19:15מעריב למטה ,אחרי הבדלה סימן
לשיר שיבנה ואח"כ עוד הפעם בידו.
יום א' אדר"ח חשוון
( 10:12לפי גירסא אחרת  )10:15קריאת
התורה (ר"ח) ,בצאתו אמר לנוסעים 'פאר
גזונטער הייט'" ,מ'וועט הערן בשו"ט".
מנחה ,בצאתו שרו שיבנה וסימן בידו וכן אמר
'פאר גזונטער הייט'.
 21:45התוועדות.

שיחה א' :התחיל לדבר אודות מי נח  -נייחא,
ומצד שני היה מבול -שיכול להיות בכל זמן
רק לא באותו אופן.
שיחה ב' :נח מלשון זה ינחמנו ,החלטות טובות
 נקמת ה' במדין לנקום במדון ובמריבהולהוסיף באהבת ישראל ,פת במלח תאכל
וכו' זה הוראה לבחורי הישיבה אבל להנהלת
הישיבה ולתמכין דאורייתא צריך להיות ברור
שאמורים לספק כראוי כדי שיוכלו לשבת
ללמוד.
שיחה ג' :מלכתחילה אריבער ,ביאור ענין
ניגוב הרגליים במקווה בשבת ויום טוב.
שיחה ד' :הכריז-בחיקוי של טלישבסקי-
איצטער וועט דער סיידר זיין אזוי וועט מעבן
זינגען האפ קאזאק – מחא כפיים חזק מאוד,
אח"כ חילק משקה לנמושות שלא הספיקו
לקחת בשמח"ת ,שרו ואד"ש מחא כפיים,
הכריז אודות ברכה אחרונה.
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חשוון
א  -י"ד ,כ"ה  -אדר"ח כסלו

יום ב' א' חשוון
קריאת התורה .בכניסתו אמר לנוסעים 'פאר
גזונטער הייט' ,וכן אחרי מנחה.
בכניסתו לחדר אמר כמה מילים לפני
הנוסעים לצרפת ואיטליה בהקשר להפצה
בלימוד התורה בנגלה וחסידות ולהיות "א_
לעבדיקע ביי שפיל" ונתן לכאו"א מהנוסעים
מכתבים כלליים לר"ה ובתוכם דולר.
 17:10שיחה לנשים.
 19:00מעריב ויצא לביתו.
יום ג' ב' חשוון
 14:10מנחה למטה ,אך צדיקים סימן
בידו ולא מחא כפיים ,לפני הפסוקים שרו
מלכתחילה אריבער ואד"ש סימן בידו חזק
חצי סיבוב כו"כ פעמים.
שיחה א' :ביאר את ההבדל בין עצרת
דשבועות אחר  50יום מפסח ,משא"כ שמע"צ
מיד אחרי סוכות בהבאת המשל מבנות המלך
הנשואות במקום קרוב ורחוק ,ובעבודת ה':

במקום רחוק אין יו"ט וממילא צריך החלטות
טובות נגד קור החורף – היצה"ר.
שיחה ב' :בהקשר להכנות לתחרות בעניני
אהבת ואחדות עם ישראל ,אמנם אינני יכול
לקבל פרסים מזה ,אך 'חבר אני לכל אשר
יראוך וגו''.
שיחה ג' :לא להתפעל מהיצה"ר כמו נח.
ציווה לשיר עוצו עצה ,מחא כפיים חזק מאד,
וכן באך צדיקים ,ובשיבנה בכלל בלי גבול,
בלכתחילה אריבער שם רגלו על הסטענדר
ובידו השמאלית עשה כו"כ סיבובים שלמים
ובמשך הזמן יותר ויותר חזק ,בחזרה על
הקטע האמצעי 10-פעמים היה בל"ג ברגלו,
מתכופף ומתרומם בכל פעם והיה יותר חזק
משמח"ת .שרו ווי וואנט ומחא כפיים חזק
מאוד.
כשחילק המטבעות היה חסר ,ולייבל רץ
להביא מהנשים שלקחו-כרגיל מספרים
כפול מהמדריכים ,בינתיים אד"ש הוציא
מטבעות מכיסו ונתן לנשים ,כשחזר לייבל עם
המטבעות אד"ש פתח את המטבעות והחזיר
לכיסו ,ברדתו שם את הסידור כבפעם שעברה
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על המעקה בצד שמאל (לפנ"כ ימין) ,ציווה
לתת ג' מטבעות לצדקה ,הא' לצדקה ,הב'
ענין הקשור באהבת ישראל והג' לעשות בו
כטוב בעיניכם ,בצאתו שרו שיבנה וסימן בידו
למשך כל הדרך.
 19:00מעריב ,בצאתו סימן לשיר שיבנה
ואמר לנוסעים 'פאר גזונטער הייט'.
יום ד' ג' חשוון
כרגיל ,בכניסתו בשעה  10:00אמר לנוסעים
'פאר גזונטער הייט'
ביציאתו ממנחה סימן לשיר שיבנה פעמיים.
יחידות וברכה לשלוחים למאנטריאל ,בנוסף
למכתב הכללי – אחדות ישראל – נתן לכאו"א
מכתבים כללים ובתוכו דולר.
מעריב כרגיל ,בצאתו אמר לנוסעים 'פאר
גזונטער הייט'.
יום ה' ד' חשוון
קריאת התורה.
 15:20מנחה ,חודוקוב לא היה ,לייבל סגר
את הדלת מבחוץ ,בצאתו סימן פעמיים לשיר
שיבנה וכן במעריב ,בצאתו בשניהם אמר
לנוסעים 'פאר גזונטער הייט'.
יום ו' ה' חשוון
כרגיל ,היום היתה משלחת ב 14:30לרונלד
רייגן (הפערזידענט)במשך  6דקות.
 18:40חזר מביתו ,ש .קונין סיפר לאד"ש מה
שהיה ,והוסיף ששרו "לכתחילה אריבער"
– אד"ש הרים מבטו אליו משתאה (של
האמנם?) וענה שבשקט.
ליל שבת כרגיל.

שבת קודש ו' חשוון
בכניסת אד"ש נעצר ,היתה שיחה על הרצפה.
שרו ב"האדרת והאמונה" כרגיל וב"א-ל
אדון"-מלכתחילה אריבער.
 13:30התוועדות.
שיחה א' :מכל דבר ביום הוראה נפרדת ,כמו
שמבאר הזהר על 'כי ששת ימים' ובמיוחד
שעמך כולם צדיקים ,זה נוגע לכולם .אחדות
ישראל .ענין שבת עליית הדיבור למחשבה,
המחשבה מאוחדת עם הנפש .ובפרט ש"פ נח
ששקשור לגאולה ,וגר זאב עם כבש – שנה
שלימה בתיבה.
שיחה ב' :ו' חשוון חזרו העולים לרגל לביתם,
בסוף דיבר על המושכים בזקן בשעת
ההתוועדות בפרהסיא ,אע"פ שבשבת אסור
לתלוש שערות וכו'.
שיחה ג :מאמר ד"ה "זאת אות הברית".
שיחה ד' :רש"י ד"ה ויהי' הגשם על הארץ,
מדוע רש"י אומר 'על הארץ' וכן אומר 'ולהלן'
ולכאו' לפנ"כ גם מדובר ע"כ ,ותירץ שרש"י
מדגיש שגם על הארץ ירד גשם ולא ירד
מבול ,ומוסיף ולהלן בשביל לחזק קושיא.
מבול  40יום.
זהר -נח הפי' שלגריעותא והנקודה שכיוון
שהתעלה במדרגתו לא רצה שילמדו ממנו
אע"פ שאח"כ הוא חזר בתשובה הוא יותר
נעלה ,אבל מה עם מי שלמד ממנו.
אח"כ ציווה אד"ש לנגן מלכתחילה אריבער
( 10פעמים) ,דיבר על הפצת  7מצוות בני
נח שכתוב ברמב"ם ,וישנם כאלה שכותבים
מדרשי חז"ל ועוד דברים נגד הרמב"ם ,וזה
יהודי עם זקן לבן ופאות ארוכות וממנו רואים
שגם לכזה יהודי יש עדיין יצה"ר והם קשורים
באלו ששרפו את הרמב"ם ולא מהם ולא
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מהמונם והם מד' כתות( .ביקש לא לכתוב
ברשימות).
התחיל בעצמו ניגון שמח"ת לאביו (10
פעמים) את הקטע האמצעי סימן חזק בראשו
– בהביטו בתוך החומש  -לאחר שיחה זו
כשאמר לחיים ידו רעדה חזק מאוד ,אח"כ
התחיל ניעט ניעט.
דיבר מיינה של תורה מ-בול-חודש חשוון
שתמיד היה  40יום גשם שוטף ,רושם למבול
עד זמן שלמה ונפלה האות מ ונשאר בול
– ענין של שובה ,אח"כ התחיל ווי וואנט
וסימן לילדים למחוא כפיים – ובעצמו ,ברכה
אחרונה ,ההתוועדות נגמרה ב.17:25
מנחה ,סירטוקו של אד"ש קרוע בצד ימין (וכן
הנעל של שמאל-עוד מסוכות) בצאתו התחיל
שיבנה.
( 19:00לערך) מעריב – כרגיל.
יום א' ז' חשוון
כרגיל 14:50 ,נסע לאוהל ,עמדו  2מנהלי
בנק דיסקונט (מהארץ) אחד נתן לאד"ש יד,
אד"ש ענה לו שתהיה שנת הצלחה וצדקה,
אח"כ הרים ידו וסימן שלום לאישה-מישראל
עולה מרוסיה ,הנ"ל ניגשה לאד"ש ונשקה
ידו ,ודיברה עמו – הרבי הקודם היה בבית
הוריה ,בעלה נפטר ובנה התחתן עם גויה
וביקשה מאד"ש שיעזור .אח"כ דפקה על דלת
המכונית אד"ש רצה לפתוח הדלת ואמר לי.ק.
לפתוח החלון היא מסרה לאד"ש מכתב.
 19:20חזר מהאוהל (השקיעה  )18:08מנחה,
בצאתו נעצר ליד הנ"ל לשאול מה שם בנה
– לייבל אמר לה שתכתוב במזכירות אך היא
אמרה בע"פ שם אמה ושם בנה ואד"ש ענה,
"מ'וועט הערן בשו"ט"

 19:45מעריב ,בצאתו שרו שיבנה ,עמד שם
אחד וסימן חזק בידו ,אד"ש עבר לידו וסימן
פעמיים להגביר ונסע לביתו.
יום ב' ח' חשוון
 10:10קריאת התורה ,כרגיל.
 14:00הלווייתו של אהרון קזרנובסקי ,נפטר
אתמול אחה"צ -ערב.
 14:05אד"ש יצא מחדרו לבוש במעיל
האפור ,ידיו בכיסים ,הצווארון מאחור מורם
(לא מקדימה) ,נעליים רגילות ,מסתכל לכיוון
מטה ,פניו מביעות "פאר טראכט" יצא על
המדרכה ליד הכביש כמעט עד המכונית של
י.ק ,.נעמד עד שזזה המכונית עם הארון ,הלך
אחריה עד  – 729נעמד מעט אחרי הברז
שריפה ,והביט אחרי המכונית עד שנעלמה
מעיניו ועל כל המכוניות אחריה ,פנה וחיפש
את בנימין ואמר לו שלא יסעו אחרי המיטה
אלא בדרך אחרת בנימין רץ לכיוון הכביש,
אח"כ קרא ללייבל ושאלו מה עם האוטובוס
של הבחורים ,לייבל רץ לברר ,ביתיים הגיע
שם טוב עם מכוניתו ולקח בחורים ,אד"ש
מסתכל לכיוון ההוא ומלווה את המכונית
במבטו ,אחרי שלייבל הלך לברר עוד הפעם
הגיע האוטובוס ,העלו בחורים עד שמילאו.
אד"ש מביט על כל אחד שעלה .אח"כ הביט
על עוד מכוניות עם בחורים שנסעו.
הסתובב חזרה והלך לכיוון  ,770בחצייתו
הרחוב – סימן לשוטר – הלך בצד הבתים של
המדרכה ,עלה על המדריגות שלפני הכניסה,
על המדרגה השלישית בצד ימין לפני הכניסה
עמד ספל – אלומיניום פשוט ,אד"ש נטלו –
הלך מעט ימינה עד לבור הקטן שליד המעקה
של המדרגות ונטל שם  8פעמים ,בפעם
האחרונה על יד שמאל ועד סוף המים ,אח"כ
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החזיר הספל למקומו כשהוא מפילו – מכמה
סנטימטר בכיוון ישר ,בנימין לקחו מיד.
נכנס לזאל הקטן (הספסל של אד"ש עמד ליד
השולחן שליד הדלת הסגורה של המזכירות)
התיישב בסופו בכיוון החלונות ,פניו לכיוון
מטה (לכיוון החדר הקטן) מתרומם ומתיישב
כל רגע וממלמל (לכאו' יושב בסתר) אח"כ
התרומם יותר והתחיל לשבת ולקום לכיוון
הדלת במהירות-נראה שלא אומר כלום
(-עכ"פ בגשמיות) אחרי ה 4פעמים התיישב
מעט יותר ואח"כ עוד שלוש (בסה"כ ,המקום
בו ישב בפעם הא' ועוד  )7יצא מהזאל ולא
הניח ידו על המזוזה ונכנס לחדרו [בזאל היה
מוכן שבע ברכות של חתן-אד"ש לא הביט
לשם].
 15:15מנחה ,בצאתו אמר לנוסעים 'פאר
גזונטער הייט' וועט זיין א_ שנת הצלחה.
 18:30מעריב בג"ע התחתון ,יושב ליד הדלת
של המדרגות האדומות למטה-אח"כ נכנס
לחדרו.

יום ד' י' חשוון
 10:05הגיע ,עמדה צרפתייה עם נכדה
ובקשה מאד"ש ברכה לבנה ,אד"ש נתן לה 2
מטבעות ,וכשכפי הנראה לא הבינה ,אמר לה
בצרפתית לשים בקופה.
לפני מנחה נכנס חתן ליחידות ,מנחה כרגיל,
דואג שהגארטעל יהיה דווקא מעל הכפתורים.
 20:00נכנס רוזן לחדרו הק' ,ב 22:00נכנס
ווינברג עם  9מחסידיו לחדר ,אחרי שהחסידים
נתנו שלום ,ווינברג סימן להם לצאת ונשאר
שם כשעה.
( 23:00לערך) הנ"ל יצא מיהחידות ואמר
שלום לדובי גרוזמן ,אד"ש שעמד מאחוריו
הביט על הת' וחייך מעט ,אח"כ הסתובב
לחדרו.
 23:57יצא לביתו (אד"ש שאל את כאו"א
מהחסידים מה שמו ומה מעשיו ,אחיו ענה
שהוא קרוב של הרבי מסלונים הקודם ,ואד"ש
שאלו אם גם של זה מווינברג)

( 20:45אחרי תענית בה"ב) יצא לביתו.

יום ה' י"א חשוון

יום ג' ט' חשוון

קריאת התורה,

כרגיל 15:15 ,יצא למנחה וחילק צדקה ,חיכה
לילד שעמד רחוק ,נתן לו צדקה ואח"כ סימן
לו בידו לשלום ,את יתר הכסף שבידו שם
פעם למעלה ופעם למטה – בקופה[לכאו'
לחלק ליותר מעשי נתינה] מנחה כרגיל.

בדרכו למנחה חילק צדקה ,אמר משהוא
לאחת שעמדה שם.

 18:50מעריב (מעתה ב )18:45בצאתו אמר
לנוסעים 'פאר גזונטער הייט'.
 19:15נסע לביתו ולא חזר הלילה.

( 18:20לערך) מעריב בג"ע התחתון.
 18:44נסע לביתו.
יום ו' י"ב חשוון
כרגיל 21:15 ,יצא לביתו.
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שבת קודש י"ג חשוון
בבואו ניגש לאד"ש כושי ושאל את אד"ש על
איזה שהוא מקום ,אד"ש התחיל להסביר לו
ואח"כ הלך הכושי ,אד"ש הביט לשם וסימן לו
איך ללכת (לא התוועד).

נעצר והתחיל לומר ,פנה שמאלה לשלום
עליכם ,אח"כ עלינו ,אחרי עלינו לקח בשני
ידיו הציציות-כמו שהם במקומם-לא הט"ק,
בשני ידיו עזב וחזר לחדרו ,בצאתו שרו
שיבנה וסימן להגביר.
יום א' י"ד חשוון

לא שרו האדרת והאמונה ,מיקל (התפלל
שחרית) התחיל אנא עבדא – אד"ש לא מגיב,
הוא אלוקינו לא סימן בידו כלל ,בצאתו שרו
וסימן בידו.

 10:45נסע למקווה.

מנחה למעלה ,לא עלה לקריאת התורה (דוד
רסקין לא קרא).

 11:15נסע לאהל( ,אתמול בלילה החליפו את
השעון וב 17:00שקיעה).

אחרי מעריב קידוש לבנה ,יצא והביט למצוא
הלבנה דווקא מאחורי  ,770אע"פ שהיתה
כמעט מול (כשעומדים עם הפנים לכיוון 770
בצד שמאל) ,כך המשיך ללכת עד הכניסה
הראשונה למטה (מהרחוב) ושם מאיר
הארליג אמר לאד"ש שהלבנה ממול ,אד"ש

 17:50חזר 17:55 ,מנחה.

 10:15הגיע.

 18:45מעריב-כרגיל ,נכנסו שם טוב
וגורודצקי.
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בשבוע שעבר הכניסו פתק לערוך שינויים
ב 770למטה וזוהי תשובת אד"ש בהקשר לזה,
ולמקווה ביוניון.

יום ו' כ"ו חשון
כרגיל ,בליל שבת יצא לביתו ב21:10

ב"ה ,י"ב חשוון.

שבת קודש כ"ז חשוון

תפסת מרובה וכו' ויסתפקו לע"ע (בצידי
דרום וצפון) בלי הריסת משרדים או שינוי
בהם.

 13:30התוועדות.

ובפרט בנוגע להבטחות שלהם במוכח)
המאורע המבהיל ,ומבהיל עוד יותר – שאין
אף אחד שם לב לזה כלל!!
סתרו (בממון דבור ובזריזות) המקוה היחידה
לנשים שהייתה בכל השכונה דליובאוויטש
ושמבקרים בה נשי חב"ד מכמה פינות – לפני
כשנתיים?!!
וכיון שכנראה לא "נודע" להם עד"ז – הריני
להודיע
אין מקוה במקומה ע"ע ,כאן.
ע"פ שו"ע בנוגע לביהכנ"ס אפילו ,ואפילו
כשיש עוד ביהכנ"ס – צע"ג איך סתרו
מלכתחילה.
במצב שמותר לסתור (שלא היה כלל בנדו"ז)
– צ"ל "לבנות במהרה ביום ובלילה" (ל'
השו"ע) ובעיני ראיתי שמלבד ימים ספורים
אין בונים כלל לא בלילה ולא ביום ,וה' ירחם
על כולנו בתוכ"י ,ומסיימים בטוב.
יום ה' כ"ה חשוון
 10:08הגיע ומיד נכנס לקריאת התורה ,הביט
ברש"י ,מיד בתחילת מנחה אברהם פרשן
ניגש לאד"ש ואמר לו כמה מילים ,אד"ש
שאלו אה? ,והוא חזר ,ואד"ש הנהן בראשו.
 18:45מעריב.

שיחה א' :חיי שרה ,בשנה זו כבכל השנים היא
שבת מברכים שזה כולל כל החודש ,ונוסף
לזה הענין שחשוון תמיד מברך את כסלו על
אף שהוא חודש חסר מועדי ,ובעז"ה יבנה
המקדש בחודש חשוון ונשארו עוד ג' ימים,
ואלו שחושבים שזה ליצנות או בדיחה יערה
עליהם רוח ממרום וכו'.
שיחה ב' :הוראה מחיי שרה שדאגה לרוחניות
ולא שהעקב יהיה חצי ס"מ יותר גבוה ,כ"ז
חשוון נגמר המבול ,לצאת מהתיבה שבה
המצב של לע"ל ,אלא "אויפטאן אין וועלט".
שיחה ג' :תשובות על הערות התמימים בדין
"מינוי מלך ע"י משיחה" ,פלא על הרעיון
שנמלטו משרי סדום וגם עמוקה מעמק
רפאים ,ושהערים נשארו בלא יושב וא"כ למה
נהפכו.
שיחה ד :מאמר ד"ה 'ויהיו חיי שרה'.
שיחה ה' :רש"י :למה לא בקשו מרבקה לשבת
שבעה אחרי שאביה-בתואל מת.
דיבר בענין הזהר ד"אתחלתא דגאולה" מייד
בגעיית הפרה ולא כהטועים בימינו שישנה
אתחלתא כפשוטו ,דיבר חזק מאד (בלחיים
אח"כ ידו הק' רעדה) לקחו יהודי אין א_
פרומער ייד און האט געגבען אים פארשידענע
שקלים בכדי אז ער וועט זאגן אזוי ווי זיי וכו'.
שיחה ו' :אח"כ התחילו לשיר (אד"ש אמר
קודם לחיים) אד"ש הפסיקם ,והתחיל
לומר שצריך להתכונן למבצע חנוכה בכל
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השטורעם ,אח"כ התחיל ופרצת ,אד"ש מחא
כפיים חזק מאד ,ומיד אח"כ התחיל ווי וואנט
ומחא כפיים בל"ג ממש.
שיחה ז :הביאור ברש"י שאליעזר מיהר מאד
ורצה לחזור עם רבקה אל יצחק כבר באותו
היום .לקוטי לוי"צ.
אח"כ סימן ללייבל להביא בקבוק יין ריק
ולשים בתוכו משקה ,לייבל הביא רק בקבוק
משקה אחד בינוני (לא הקטנים) ,אחרי
שלייבל שם בערך חצי מהבקבוק משקה לתוך
הבקבוק יין (המשקה נעשה אדום מעט) אד"ש
קרא לזושא ווילמובסקי ,נתן לו את הבקבוק
יין ,נתן לו לחיים ואמר לו שצריך לעשות
סעודת הודאה ושיתיעץ עם הרבנים ,אח"כ
קרא למענטליק – [בזמן האחרון יושב מיד
אחרי שמוזג לאד"ש (אחרי מחלתו)] ונתן לו
את חצי הבקבוק הנותר של המשקה ונתן לו
לחיים ,הנ"ל לקח את הכוס בשני ידיו-כשהן
רועדות ושתה.

אחרי מנחה התחיל בעצמו שיבנה (ס"ת לא
של משיח ,ולא עלה לתורה)
יום א' כ"ח חשוון
מנחה כרגיל ,מעט מאוחר 23:45 .יצא לביתו.
יום ב' כ"ט חשוון
 10:10קריאת התורה.
נסע למקווה ולאוהל ,חזר ב( 16:55שקיעה
ב )16:39מנחה ,אחרי מנחה התחילו שיבנה
ואד"ש סימן בידו להגביר (ערב ר"ח כסלו).
 18:15מעריב ,חיכה שידפקו ליעלה ויבוא.
 19:10נסע לביתו ,התוועדות וסעודת הודאה.
יום ג' אדר"ח כסלו
קריאת התורה כרגיל.
 15:15מנחה ,חיכה שידפקו-הביט לאחור
לפני שמו"ע ,וכן במעריב.
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כסלו
א  -כ"א

יום ד' בדר"ח כסלו

שבת קודש ד' כסלו

קריאת התורה כרגיל.

לא התוועד.

 15:15מנחה ,התחיל מאד מאוחר (בעצמו).

 16:00מנחה (למעלה).

 19:48מעריב.

 20:30מעריב.

 23:30יצא לביתו.

יום א' ה' כסלו

יום ה' ב' כסלו

 10:15הגיע.

 10:10קריאת התורה.

לפני מנחה חילק הרבה צדקה ,עמד שם אבא
עם תינוק בן כמה ימים ואד"ש אמר לו "שנים
ארוכות ושמחות" ,וחייך לאבא ,בצאתו שרו
שיבנה ולא הגיב.

 10:40נסע למקווה.
 17:35חזר ,קרא לילד לתת צדקה (הילד
עמד בזאל) (סימן באצבעו) ,הילד הספיק
עוד להיכנס ורק אז חודוקוב שם לב שאד"ש
נמצא.
 18:40נסע לביתו-שרו שיבנה וסימן בידו
להגביר.
יום ו' ג' כסלו
כרגיל ,בליל שבת יצא לביתו ב.20:45

יום ב' ו' כסלו
קריאת התורה ,בכניסתו עמד ילד קטן גרוזיני
 ישראלי ואמר לרבי בצאתו מהחדר גודמורנינג (בוקר טוב) אד"ש אמרו לו "האו
אר יו" (מה שלומך) הילד ענה בעברית ברוך
השם .אד"ש חייך ונתן לו צדקה ,בקריאת
התורה הביט במפרשים (כנראה בכלי יקר
ד"ה וישם את האבן) ובעליית הבר מצווה
(אחיו של הילד) הביט עליו כמה שניות.
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 15:40מנחה ,שרו שיבנה – כרגיל  -לא הגיב.

יום ה' ט' כסלו

 23:45יצא לביתו ,הביט חזק מאד לזאל.

 10:10קריאת התורה,

יום ג' ז' כסלו

( 15:40לערך) מנחה.

 10:10הגיע.

מעריב ,כרגיל אמר  2הקדישים.

בצאתו למנחה היה שם תינוק שצרח
וכשאד"ש רצה לתת לו מטבע לא לקח,
אד"ש סיבב המטבע נגד פניו והתינוק הפסיק
לבכות ,אביו פתח את ידו ,אחרי שאד"ש שם
בעצמו סימן לו בשני אצבעותיו לשלום.

יום ו' י' כסלו

מעריב כרגיל.

 10:05הגיע ,נכנס לשיר של יום ,אמר
הקדישים ופרקים פא,פב,נה .בצאתו עמדה
אשה עם תינוק .אד"ש נעצר ,נתן לתינוק
מטבע וסימן לו לשים בקופה ,אח"כ סימן לו
ב 2אצבעותיו לשלום.

 23:55יצא לביתו.

 15:15מנחה בזאל הקטן( ,סידרו  2המקומות)
עמד במקומו של מנחה בשבת ,אמר הקדישים,
בצאתו התחיל שיבנה ,וסימן בידו.

 10:20הגיע.

 15:55יצא ,ביד ימין האלגימינער ז'ורנאל,
העבירו לשמאל וחילק צדקה לילד ולבחור
(קטן) אחרי בר-מצווה ,העביר העיתון חזרה
לימין ויצא ,במעריב אמר קדיש אחר מזמור
שיר.

יום ד' ח' כסלו
 15:15נכנסו חתן והוריו ,לפנ"כ אד"ש
הוציא להת' השלוחים למרוקו דולר לכאו"א,
בכניסתו סימן לא' לשלום ,בחזרת הש"ץ עמד
הנ"ל שמו"ע מול אד"ש ,אד"ש נעמד במקומו
עד שהנ"ל גמר שמו"ע  -כלומר שיפסע את
הג' צעדים אחורה  -ומיד אח"כ ישב .בצאתו
אמר לנוסעים 'פאר גזונטער הייט' נכנס לג"ע
התחתון ואמר ברכה לת' השלוחים' .פאר
גזונטער הייט' ,הצלחה רבה וכו'.
 17:50נסע לביתו.
 18:45חזר מביתו ,י.ק .פתח את הדלת אד"ש
נענע לו בראשו לאות תודה ,עמד שוטר לא
רחוק ואד"ש הצדיע לו ביד שמאל.
 18:48מעריב ,בקדיש בתרא הביט מאחוריו
על אחד שאמר קדיש (שנורר ירושלמי
שטורח לצעוק ויקרב קץ משיחה ,ומדייק
לגמור קדיש אחרי כולם).

 20:50יצא לביתו ,הביט כל הדרך (עד אחרי
לביתו של הרבי הקודם.
ֵ )770
שבת קודש י"א כסלו
 08:30הגיע ,כרגיל ,סימן בידו לכתר.
 13:30התוועדות.
שיחה א' :השבת קשורה לי' כסלו ,גאולת
אדמו"ר האמצעי ,קשור בשבת ע"י קדיש
שאחרי מזמור שיר ,חודש הגאולה הפרטית
– לכללות –.
התחילו "הקאפילע" ואד"ש הפסיק וציווה
לנגן פדה בשלום( ,דיבר עם ליפשיץ
מהפעילים) ,אח"כ המשיך בהקשר לשיחה
א' והביא הוראה מחומש "ויאמר יעקב כאשר
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ראם מחנה אלוקים זה" ,המלאכים שיצאו
במיוחד מארץ ישראל ללוות ובכלל לא להציל
שלזה היו מספיקים מלאכי חו"ל עד שפעלו
על לבן ,וכך יהודי צריך להתנהג – "ניט מוירא
פון גויים און גויישקייט" ובפרט שלא לסכן
חיי אדם בשביל רצונו של הגוי( ,באמצע אמר
"ובפרט שעכשיו הולכים לקרוא ופרצת ימה
וקדמה") עד שויקרא למקום "מחניים" לא
בשביל עצמו ובני ביתו ולא אפי' על סוסיו
וחמוריו אלא שאנשי המקום ירגישו שפה היו
שתי מחנות אלוקים.
שיחה ב' :התחילו לנגן ואד"ש הפסיק ניגון
המאמר ,והחל לומר המאמר ד"ה פדה בשלום
(מאדמו"ר האמצעי) ,וכגון זה בירידת הנשמה
בגוף עד חרון אף של מקום ,בסוף עבר לניגון
של שיחה.
שיחה ג' :רש"י עקודים נקודים ,זהר ,צריך
בנוסף למה שהביאו המלאכים – עקודים,
טלואים וגם נקודים ע"י המקלות-תוהו
ותיקון ,וייש"ת ,שחרית ערבית מנחה וכו',
צריך שלא יהיו טעויות ולא ללמוד מהסיפור
של אראנאויטש עם לייב הירשל( ,בלי ר'
ואדוני אבנר) זה הרגש אבל צריך מוגה.
התחילו לנגן ואמר להתכונן לי"ט כסלו וכו'.
שרו ויהי בישורון (י"ד כסלו) ולאחמ"כ אמר
ביאור על הזוהר.
אמר להנוסעים לקחת משקה ובפרט חתנים
לאה"ק ,ובירך החתנים והסביר שזהו"ע
לידה מחדש ,חילק משקה קודם לחתנים,
שאל לשמם ,מתי החתונה ,אמר למינסקי
– אשטורעמדי און ַאחסידישע חתונה ,את
יהודא פרידמן שאל מתי – ענה ט' אדר אד"ש
שאל איפה ולייבל ענה בכפר חב"ד ,אד"ש
שאל שוב ויהודא ענה בני ברק ,נתן אח"כ
חילק לנוסעים לכל העולם ,אח"כ התכופף

והרים הבקבוק העטוף מלמטה – מענטליק
יושב מאחור ,ומזג לעצמו .חילק לחיים לא'
שביקש ואח"כ קרא למענטליק ונתן לו ,אח"כ
שרו ווי וואנט ואד"ש נענע בראשו ,הפסיקו,
אד"ש התחיל בעצמו ,מחא כפיים מהר וחזק
מאד.
במנחה עלה חתן (לא חבדני"ק) זרקו עליו
(לא ברור שסוכריות) אח"כ מאחורה ,אד"ש
קם – להביט בהגבהה וצפה בזריקות (שלא
נראו ספוגות באהבת ישראל) בצאתו התחיל
שיבנה וסימן בידו ג"פ.
מעריב למעלה ,הילדים התחילו שיבנה וסימן
בידו להגביר.
קידוש לבנה ,מנענע  2הציציות יחד
(בקשרים) ,לא את הבגד (יצא עם מעיל) עמד
בכניסה לכביש ל ,770בחזרתו מסמן לכולם
בראשו.
 17:55יצא ,שרו שיבנה וסימן בידו.
יום א' י"ב כסלו
 10:10הגיע מביתו ,בבואו עמדה קבוצה של
נוסעים ,אד"ש אמר להם 'פאר גזונטער הייט',
שנת הצלחה ושמחת תורה.
 11:02יצא למקווה ,הכניס  2מעטפות
למזכירות ונתן בעצמו צדקה ,יצא בלי מעיל
(בחוץ די קר) ,ליד המכונית עמדו  2ילדים
ישראלים (וולף) ,אד"ש נתן מטבעות לשניהם
וסימן להם לשים בצדקה ,הילדים עלו למעלה
ואד"ש מביט עליהם .מהמכונית.
 11:35חזר מהמקווה.
 13:40נסע לאוהל.
 17:31חזר מהאוהל ,מנחה.
 18:00מעריב.
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( 18:35לערך) יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן
בידו כמ"פ להגביר.

יום ד' ט"ו כסלו
 10:15הגיע.

יום ב' י"ג כסלו

 11:10יצא למקווה 11:40 ,חזר ,נסע לאוהל.

קריאת התורה כרגיל.

 17:20חזר ,במנחה די ריק.

לפני מנחה נכנס חתן לחדרו הק' ,בכניסתו
למנחה סימן בראשו לא' לשלום ,בצאתו שרו
"ויהי בישורון" – לא הגיב ,מעריב כנ"ל – לא
הגיב.

 17:40מעריב.

 23:31יצא לביתו ,שרו "אשר ברא" סימן בידו
סיבובים גדולים וחזקים למשך כל הדרך עד
המכונית ,אח"כ התחיל לרקוד ליד המכונית
וסימן בידו.
(התוועדו ב 770עד  4:30לפנות בוקר).

 18:15יצא לביתו .שרו אשר ברא ,סימן מיד
בצאתו מהחדר וכן ליד המכונית ,רקדו ליד
המכונית ,וסימן בידו מתוכה.
יום ה' ט"ז כסלו
קריאת התורה כרגיל.
 15:20מנחה (לפנ"כ נכנס דיסקין לקבל
סידור).

יום ג' י"ד כסלו (יום חתונת כ"ק אד"ש)

 18:55מעריב.

 10:20הגיע מביתו ,שרו ויהי בישורון ,חילק
צדקה ובסוף סימן בידו להגביר פעם א'.

 23:31יצא לביתו – מהר מאד וכמעט לא שמו
לב (זושא פוזנער התוועד עד .)5

 15:15נכנסו ילדי וולף וכו' 15:20 ,בצאתו
למנחה גזר שערותיו של נכדו של גרשון
מענדל גרליק ,חילק צדקה ,כרגיל שרו ולא
הגיב ,סימן לשלום לא' מאחורי חודקוב,
בצאתו שרו אשר ברא וסימן בידו להגביר.

יום ו' י"ז כסלו

 18:45חזר מביתו ,שרו וסימן בידו ,אח"כ
מעריב ,בצאתו שרו "ויהי בישורון" וסימן
להגביר ,אח"כ רקדו כ 20דקות (מתחת
למגנט)
 23:35יצא ,עמד ((האגרופן) עיין שנה
שעברה י"ג תשרי עם זושא) וסימן חזק בידו,
אד"ש יצא במהירות וסימן בידו בחוזק כמ"פ
ובמהירות המשיך הלאה (שרו אשר ברא)
רקדו ליד המכונית וסימן בידו .זרחי התוועד
עד .3:20

 10:15הגיע ,עמדו נשים ליד הכניסה וסימן
בידו (הצדעה) לשלום.
ליל שבת  20:45יצא לביתו.
שבת קודש ח"י כסלו
( 8:40לערך) הגיע ,מפטיר די בשקט.
 13:30התוועדות.
שיחה א' :שבת וי"ט כסלו במוצאו ,מעלה
שמיד בצאת השבת ,חג החגים.
בסוף השיחה סימן לליפשיץ מהפעילים
(קיבל על עצמו את מיהו יהודי) לומר לחיים,
הרב ליווי ניגש ,ואד"ש דיבר עימו.
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שיחה ב' :הוראה משבת ומהמפטיר-ועלו
מושיעים וכו' שמוכנים לגאולה ,שרו פדה
בשלום ומחא כפיים חזק.

ויצא (מ-לחדרו) .אחרי מעריב קדיש ,כעבור
 15דקות יצא לביתו ,שרו וסימן בידו לכל
אורך הדרך.

שיחה ג' :מאמר ד"ה "וישלח" כעין שיחה.

יום א' י"ט כסלו

שיחה ד' :רש"י ד"ה 'ויבא יעקב שלם' ,זהר,
המשך הענין מפר' חיי שרה אודות משיחת
יהושע ששאלו ע"כ מהמדרש (הערות
דמוריסטאן לפר' ויצא) שכתוב
ָ
התמימים
שנמשך ,והסביר שלא {היתה} משיכה קודם
מ"ת .התי' על רש"י ד"ה 'ויסע יעקב' שיצא
אחרי סוכות ששם הושלם כל מה שנחסר ,בית
סוכות בית רק רמז ,אבל הוא תמיד בבית.
ביקש להכריז על המקווה ודיבר על זה
שכשבא אף פעם לא נמצאים ופעם א' הגיע
לשם א' מהם והמקום מסוכן ,ואין צורך לגרום
לנשים סכנת נפשות( ,לפני שבועיים כמעט
טבעה שם אחת וקראו למכבי אש) ומספיק
שפעם אחת קרה ואולי יותר אבל לא רצו
לספר ,והכניסו צעטל שעוד ג' שבועות יגמרו
ולבסוף לא גמרו (אד"ש ביקש שיגמרו עד
ערב סוכות ,ובשבוע פ' לך לך כשאד"ש נסע
בחוזרו ביקש לשאול את דבורקין אם כבר
הגיע ערב סוכות ,וכו') אחרי שהכריזו הביט
על השעון ,יוניק ניגש ואמר לאד"ש שאחרי
 ,17:00אד"ש הביט שוב על שעונו והראה
בביטול (השעון הראה על .)15:00

 10:10הגיע ,קדישים.
 15:15מנחה ,קדיש דרבנן ,בצאתו שרו ואני
אבטח וסימן בידו.
 18:45מעריב ,בצאתו שרו ואני אבטח ,וסימן
בידו.
 21:30התוועדות.
לפני שהתיישב ניגש שאר ישוב רבה של
חיפה ,לחץ את יד אד"ש ,ואמר כמה מילים.
אד"ש התיישב ומזג לעצמו מבקבוק חום
לכאו' כוס של ברכה ,ואח"כ מענטליק הוסיף
לו מהבקבוק הרגיל.
שיחה א' :שלום עליכם ,פותח וחותם בשלום,
וכו' .בסיום השיחה סימן לשאר יישוב לומר
לחיים .הנ"ל מסובב בראשו ששמע אך לא
אומר לחיים וכך כמה פעמים.
שיחה ב' :י"ט כסלו חג החגים בהמשך
למקודם ,הוראה מוישב יעקב לישב בשלווה
"חכו כמעט רגע".
שרו וסימן בראשו ליותר חזק מולו ישב
הכדורגלן (מי"ג תשרי בשנה שעברה) ,אד"ש
סימן לו ליותר חזק וההוא עמד ועשה בידיו,
(אז און "ס'איז שוין פריילעך כדבעי") .יאלעס
נתן לאד"ש פתק ,אד"ש קראו ושמו בתוך
הסידור.

ביאר הזוהר ,אח"כ חילק משקה .למלמד-
בהקשר למקווה ונתן לו מזונות (רק לחיים-
לא בקבוק) -יהודי כבד (בכסף ובזהב) וכן
למכריז על המקווה לחיים ונתן לו הבקבוק.
אח"כ התחיל עם הילדים ווי וואנט ומחא
כפיים ,ההתוועדות נגמרה  17:15לערך ,שעה
אחרי הדה"נ.

שיחה ג' :בהמשך למקודם ,דיבר אודות המצב
בארה"ק ,ח"ו להחזיר שטחים.

אחרי מנחה התחיל שיבנה (ס"ת משיח ,עלה
לתורה שלישי) מיד מעריב למעלה ,נכנס

בסוף השיחה ניגש שוב שאר יישוב ולחץ ידי
אד"ש ,הוא אמר כמה מילים ואד"ש חייך וענה
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לו ,ולכן ניגש ראש עיירת חיפה ודיבר עם
אד"ש ,אח"כ הלכו שניהם ,שרו חזק ואד"ש
שוב סימן לכדורגלן.
בפתקים למגבית ולי"ט כסלו רשם אד"ש עם
עטו של יאלעס את מסכת "סנהדרין" – כרגיל,
בסוף שרו ושוב סימן חזק בראשו והחל
למחוא כפיים מהר מאוד בפרט בשיבנה,
אח"כ התחיל שוב עם הילדים "ווי וואנט
משיח נאו" ומחא כפיים חזק .וסימן לשרוק,
היה חזק מאד .חילק דולרים ,ובסוף לקח
בעצמו את שקית המגבית שם על הכל את
הסידור ועלה לחדרו .בצאתו שרו וסימן בידו.
יום ב' כ' כסלו
 10:20הגיע ,קריאת התורה.
 11:25נסע למקווה 12:00 ,חזר.

 14:00נסע לאוהל 17:20 ,חזר ,מנחה.
כשנכנס אד"ש למקווה ,עמד שם א' הפועלים
ושאל את אד"ש אם היה אתמול בטלוויזיה (י"ט
כסלו) אד"ש אמר שכן ,וכשיצא אד"ש שאל
מי זה הפועל (יש גירסא אחרת ,שכשאד"ש
נכנס אמר אחד הפועלים בהתפעלות "זה
אתה שאתמול ראיתי בטלוויזיה?" ואד"ש
חייך ,ואח"כ ביקש אד"ש לברר אם פועל זה
יהודי).
 17:45מעריב.
 18:05יצא ,מהר מאד ליד המכונית התחילו
לשיר.
יום ג' כ"א כסלו
 10:10הגיע.
 15:20מנחה.
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טבת
כ"ח כסלו  -כ"ג טבת

יום ג' כ"ח כסלו
 15:15ירד לכינוס ,לפני עלינו הדלקת
נרות ,החנוכיה מצינורות – ענקית ,בירך על
ההדלקה אלי ליפסקר ,בניגון על ניסיך ספר
באצבעותיו  6פעמים ואח"כ מחא כפיים
בחוזק ,עלינו ואל תירא שרו ולא מחא כפיים,
י"ב פסוקים.
י,י ,העכט דיבר על הקשר מפעם שעברה
וסיפר על  2הזוכות – והקריא את כל מעשיהם,
כשסיפר על הזקנה שהיא רוצה לנשק אותנו,
אד"ש חייך.

שהיהודים ישמרו תומ"צ ודווקא ע"י תושבים
אמיתיים 4 ,ענינים א .צדקה ב .כטוב בעיניהם
ג .דמי חנוכה ד .לתת דמי חנוכה.
אח"כ הפך דפי הסידור ולפנ"כ נטל ידיים
מספל כתום על קרטון מצד ימין על הרצפה
– מהבמה למטה.
אחרי מעריב קם ,הסתובב ואמר ללייבל האם
לא נשארו דיימס? (רגע לפנ"כ לייבל לקח
את הדיימס) ואמר בנוסף להמדובר קודם
לצ"ה יחלקו עכשיו ע"י הטנקיסטים לכל א' 2
דיימס ,א' לצדקה וא' לדמי חנוכה.

שיחה א' :ע"י הנס נצחו מלהשכיחם תורתך
וההתגברות בפרט בקדושה לחזק את ביהמ"ק,
לחדש את העבודה בתומ"צ בשמחה ,נרות
להאיר בנר מצווה ותורה אור.

לא עלו על המדרגות מפני הלחץ ועמדו
למטה ,כמה מאלו שנדחפו אד"ש שאלם אם
הם טנקיסטים ,א' לא ענה ולייבל לקח את 2
החבילות – אד"ש נתן לו  2מטבעות מכיסו.

שיחה ב' :היצה"ר מאוד טריקי ,ויגיד שכיוון
שה' הביא אותנו לגלות צריך להיכנע לגלות,
וצריך לקחת הוראה מ-מקץ סיום הגלות,
ובפרט בנר חמישי שנעשה רוב לקדושה.

ו .ס .לקח ואד"ש שאלו אם הוא טנקיסט
ואמר עכ"פ מכאן ולהבא ,לוינברג שלקח
לנשים אמר שלא ישכח לקחת לעצמו ,במשך
החלוקה ניגנו את הניגון של תשרי-כוס של
ברכה.

שיחה ג' :לא להתפעל מהיצה"ר ,תורה
עבודה וגמילות חסדים – צדקה חוקי הגויים
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 18:25יצא לביתו ,שרו על נסיך וסימן חזק
בידו לכל אורך הדרך.
יום ד' כ"ט כסלו
 10:20קריאת התורה ,בכניסתו עמד שם גן
ילדים שלם ,הגארטל בחיקו בשמאל ,הוציא
המטבעות מכיסו השמאלי וחילק ביד ימין
וכך הוציא ג"פ ,ובכל פעם ברר ונתן לכל
ילד רק ניקל ,עם זה שהיה בידיו גם דיימס
וקווטרס.
נסע למקווה ולאוהל ,בחזרתו  17:50מנחה
למטה ,הדלקת נרות ,בשירת על נסיך ספר
בידו.
חנוכייה חדשה בדוגמת ביהמ"ק ,קנים ישרים
והגביעים כשיטת הרמב"ם לכיוון מטה,
הדליקו  6נרות ורצה לשים השמש באמצע,
אד"ש הורה להורידו למטה (בדוגמת ביהמ"ק
בחנוכה ו 7נרות) כן היה מענה בצעטל
מאד"ש ,מיד אחרי עלינו מעריב ובצאתו שרו
על נסיך.
 18:35יצא לביתו ,שרו על נסיך וסימן בידו
להגביר.
יום ה' אדר"ח טבת
קריאת התורה ,זילגסון הוציא ב' ס"ת ונתן
לחזן את ס"ת של משיח ואת השני (הקטן)
לקח לעצמו – ר"ח ,אבל הרי החזן צריך
להתחיל ורק עם של ר"ח ,הארליג אמר
לזליגסון שיתחיל ..יהללו ,אד"ש סימן בידו
לאות תמיהה (גדלו).
 15:25מנחה למטה ,הדלקת נרות-הנר
הראשון לא נדלק בהתחלה ואשר ששונקין
הורידו למטה להדליקו מהשמש ,אד"ש הראה
ללייבל שיסמן לו לכבות ולהדליק אבל כנראה
שלא תפס ,אחרי שהדליק את כולם ,הורה

אד"ש ללייבל להוריד את הנר הראשון ולשים
אחר ולהדליקו במקום ,וקרא שוב ללייבל
ואמר לו לא לכבות את הנר הראשון (שהודלק
למטה) אלא לשים אותו עם הנרות של החזן,
בצאתו שרו על נסיך (בהדלקת נרות לא מחא
כפיים).
 18:45מעריב.
 23:55יצא לביתו.
יום ו' בדר"ח טבת
קריאת התורה.
 15:30מנחה למטה ,לא מחא כפיים ,בצאתו
שרו על נסיך (נכנס עם הסירטוק של שבת –
כבשבוע שעבר).
אח"כ יצא לספרי' (להדליק נרות).
 20:55יצא לביתו.
שבת קודש ב' טבת
 7:15אד"ש הגיע והיה סגור למעלה,
ניגש למטה לדלת שמתחת ג"ע התחתון
(האוטומטית) היה שם פח זבל מונח שהדלת
לא תיסגר אד"ש עלה למעלה .נכנס לזאל,
הביט (שלום קוין וליפסקר היו שם) ונכנס
לחדרו.
 10:00נכנס וסימן ללייבל (על התוועדות),
בתהילים אמר פרקים כא,פב ,פ ,ק"ב ולא
את התהילים היומי .שרו א-ל אדון במנגינה
ואד"ש סימן בידו ,בממקומך ניגנו "לכתחילה
אריבער" וסימן בידו ,וכן בפסוקים שלפני
אנא ה' הושיעה נא ,ואלי אתה.
 13:30התוועדות.
שיחה א' :שבת ,חנוכה ושתיהם יחד.
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שיחה ב' :ר"ח באמצע ענינו שגם המלאכה
איננה מלאכה ככלי שבטל לאוכל בהוצאה
בשבת.
שיחה ג' :כאן המקום לעורר וכו' ,סיום התניא
ג' פ' הלכתא רבתא לשבתא ,פותח וחותם
בשלום ,שוב בסיום הש"ס וסיום ברכות,
קישר למאמר ברוך שעשה ניסים (של הרבי
הריי"צ).
שיחה ד' :מאמר ד"ה "שעשה ניסים לאבותינו"
שיחה ה' :רש"י ד"ה "אוכל שדה העיר אשר
בתוכה" ,לכאו' מה הפשט ,זוהר בנוגע לבר נש
שראה את האמוראים בלי ציציות בחוץ ואמר
להם שחשד בהם וכו'.
ציווה להכריז על הדינר של תומכי תמימים,
הרש"ג ניגש עם בקבוק גדול שקנה לבד,
ואד"ש לקח מהבקבוק ,מזג לעצמו ,ואח"כ
מכוסו לבקבוק ,ניער מעט ואח"כ נתן לרש"ג
לחיים ,בחוזרו חילק ממנו ,אח"כ קרא לבא
כוח תומכי תמימים תורת אמת ירושלים ,ונתן
לו לחיים מהבקבוק קטן ואח"כ את הבקבוק.
רש"י בנוגע לכך שצריך להיות בלימוד ביטול
של עצמו ולא ח"ו של הזולת ועי"ז יתקיים
הלימוד ,ענווה בלימוד ולא להיות בעל גאווה
למדן ולשלוח שלוחים שהוא כזה ולהיות עניו
בנוגע למסירת שטחים שאינו יכול לפעול,
ולנהל חנות גדולה כי זה הרבה כסף וכדו',
לא לומר שמות שהרי אד"ש לא אמר על מי
הוא מדבר וכפי שאמר הצ"צ שהוא כובען,
ומי שרוצה ומרגיש שהכובע לפי מידתו הוא
מודד את זה על עצמו.
המשך הביאור בזוהר עם הציצית ע"ד ההלכה
בחוץ/בפנים ,דיבר שהולכים לפי מנהגי
המקום וע"ד ההליכה עם הערדליים שבחלק
מהזמנים היו מעבירים את השוחטים שהלכו

עם זה ,וחלק מהזמנים רבו"נ עצמם הלכו עם
ערדליים!! ,אלא שזה לפי המקום.
התחיל בעצמו עם הילדים ווי וואנט ,וסימן
בידו ,אח"כ אמר לשיר שיבנה וכשעמד
טלישבסקי אמר נו?! וסימן בשתי ידיו ואמר
במנגינה "שיבנה" ,אבל טלישבסקי התחיל יהי
רצון ,אח"כ סימן בידו חזק מאוד "שיבנה",
ברכה אחרונה.
אד"ש סימן לברנובר לומר לחיים ,ומיד
אמר לחיים ,אחרי שניגש ,ניגש וויס מאחת
המדינות בארצות הברית עם כוס יין ודיבר
שני' עם אד"ש ,אד"ש נתן לו חתיכת עוגה
וסימן בידו לעוד אחד שישב לידו בחיוך חזק
וביד פתוחה -הנ"ל ניגש ואד"ש נתן לו חתיכה
ושוב עשה כן לברנובר שישב השלישי ממנו
שיבוא לקחת עוגה.
 17:10ההתוועדות הסתיימה ,במנחה עלה
לתורה (משיח ס"ת) ,עמד לצאת ולייבל סימן
שמעריב יהיה למטה ,הסתובב חזרה למעריב,
הבדלה למטה ,בצאתו סימן לשיר שיבנה
וסימן בידו כל הדרך.
( 17:45לערך) יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן
בידו.
יום א' ג' טבת
 10:34נסע למקווה.
נסע לאוהל וחזר ב  ,17:10ומיד יצא למנחה.
 17:55מעריב.
 18:10יצא לביתו ,שרו וסימן חזק בידו.
יום ב' ד' טבת
קריאת התורה.
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 15:45מנחה ,חילק צדקה ביד שמאל ,בהיכנסו
היה פתק בידו הימנית והכניסו לסידור.
 18:46חזר מביתו.
 23:47יצא לביתו.

שבת קודש ט' טבת
 9:28הגיע ,נכנס לקריאת התורה.
 14:20יצא לספרי'ה.
 15:45חזר.

יום ג' ה' טבת

 16:00מנחה.

 10:29הגיע ,כשיצא מהרכב אמר לבנימין
כמה מילים ,הביט למזכירות ובמבט חריף על
הבחורים ,נתן צדקה ונכנס לחדרו.

 17:25מעריב.

 15:15גזר לילד שערות.
 18:50חזר מביתו.

 17:45נכנס ברנובר לחדרו הק' (לא היה
קידוש לבנה) 19:15 ,יצא ברנובר.
 19:20יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן חזק בכל
הדרך ובמכונית.

 18:51מעריב.

יום א' י' טבת

יום ד' ו' טבת

 10:01הגיע ,סליחות ,התחיל א-ל ארך אפיים,
אמר אשמנו (לא הקהל) רחמנא דעני סימן
בידו .וכן אבינו מלכנו .בקריאת התורה עמד
כביום רגיל ,פניו לקריאת התורה ,אע"פ שהיה
הסטענדר הישן( ,במקומו של יום חול).

 10:20הגיע.
 15:15נכנס חתן לחדרו הק'.
 15:25מנחה.
 18:45מעריב.
 00:00יצא לביתו.
יום ה' ז' טבת
 10:08הגיע ,קריאת התורה.
 15:40מנחה.
 18:45מעריב.
יום ו' ח' טבת
כרגיל ,בבואו בבוקר עוד לפני שנכנס לחדר,
חזר מעט חזרה ,נתן צדקה לשניים ואמר להם
(בנפרד):א_ דאנק.
 21:15יצא לביתו ,אע"פ שהיום ליל ניטל.

 15:15מנחה למטה( ,מפטיר בקול) .שיחה:
הקדמת תרופה למכה ע"י אחדות בירושלים
בימי המצור ,ונשאתני ממצרים (והמצב בארץ
הקודש) ,השיחה הסתיימה ב ,17:00חילק
דיימס לכאו"א ,החלוקה הסתיימה ב.17:10
* א' לא מאנ"ש ניגש ונתן לאד"ש יד ולחץ ידו'
הק' ונשקה ,ואח"כ ביקש דיימס ,אד"ש פתח
(אחרי כמה ניסויים) חבילה ונתן לו ַדיְ ם ,שאל
אותו אם הוא טנקיסט.
* את י.ו .שאל אד"ש אם הוא טנקיסט ,אמר
לאד"ש באוזנו משהוא ,אד"ש ענה כן ,אבל
אתה טנקיסט ,וענה כן ואד"ש נתן לו.
מיד אח"כ מעריב למטה ,בצאתו התחיל
שיבנה ושרו חזק מאוד.
 17:30יצא לביתו.
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יום ב' י"א טבת
 10:00הגיע.
 10:10קריאת התורה.
 15:18מנחה.
 18:45מעריב.
 23:43יצא לביתו ,נתן מבט חזק לזאל.
יום ג' י"ב טבת
 10:00הגיע ,צדקה (כרגיל).
 15:15מנחה ,בדרך חילק הרבה צדקה ,א'
קיבל ג"פ.
 18:45חזר מביתו והביט על הלבנה ,שחור
ביקש מאד"ש קוודר ואד"ש ענה לו שאין לו,
בסוף מעריב סימן בסידור לקידוש לבנה ,מיד
אחרי מעריב לא היה לבנה.
 19:15יצא לקידוש לבנה ,היו רק  2-3מניינים,
לבנה בהירה ממש על אף שהשמים מלאים
עננים אד"ש נעמד כמעט ליד הכניסה (ליד
העץ בין  2המדרגות).
 23:40יצא לביתו.
יום ד' י"ג טבת
 10:00הגיע (י.ק .נוהג במכונית של ב.ק) .
הגארטל בצד ימין מוכנס רק בחוט אחד.
 15:15מנחה.
 18:50חזר מביתו למעריב.
 23:41יצא לביתו (היום יצא למכירה לקו"ש
חלק כ').
יום ה' י"ד טבת
 10:00הגיע ,קריאת התורה.

 11:15נסע למקווה (ברכב של י.ק11:45 ,) .
חזר.
( 14:00לערך) נסע לאוהל 17:40 ,חזר.
 17:45מנחה.
 18:20מעריב ,בסוף סימן לילד בפיו לומר
אמן (משא"כ בכל התפילה כשהילד צעק
בקול) לפני צאתו סימן לחודוקוב ,ולפני
כניסתו לג"ע התחתון הביט לאחור לכיוון
חודוקוב.
 18:45יצא לביתו ,שרו שיבנה סימן בידו בכל
הדרך ובמכונית.
יום ו' ט"ו טבת
 10:03הגיע ,י.ק .החנה את המכונית עקום,
אד"ש יצא ונעמד ליד המכונית שחנתה שם
(שהפריעה לי.ק להיכנס) ודיבר כמה מילים
עם י.ק ,.י.ק .ענה לאד"ש בחזרה במשך כ2-3
דק' ,אח"כ נכנס אד"ש ונתן צדקה .בזאל עמדו
לפני שומע תפילה ,חיכה עד מודים ,אמר
מודים דרבנן ונכנס לחדרו.
 21:10יצא לספרי'ה.
שבת קודש ט"ז טבת
 9:20הגיע מביתו ,פתח את הדלת הראשית
לבד וכן את הדלת של גן עדן התחתון ורק
אז שמו לב.
 10:05ירד לשחרית ,לא סימן בידו בהוא
אלוקינו.
( 14:25לערך) יצא לספרייה
 15:20חזר.
 16:00מנחה (לא עלה לתורה) ,הביט כל פעם
שעלה בר מצווה ,אחרי מנחה התחיל בעצמו
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וסימן לילדים (למעלה) שיבנה ,בצאתו לאחר
מעריב שרו שיבנה וסימן בידו כל הדרך.

קשרו כמ"פ בצד ימין ( 2הצדדים יחד),
כמדומני שאחרי מעריב נכנס בנימין ל 40דק'.

יצא צעטל חריף מאוד בנוגע למקווה ,שכדאי
למכור את  770בשביל המקווה ,ושישלמו
בשביל זה ( 10,000$לא א' ליובאוויטשער
בדווקא) ,העיקר שיגמרו את המקווה מהר.

 00:55יצא לביתו.

(ג'ימי ביקש להרחיב את  770עד יוניון ועל זה
ענה אד"ש [ג'ימי הודיע שיש כסף]).
"נת' כל ההבטחות ולהלן וכו' .ידוע הפס"ד
שמותר וכדאי למכור
בהכנ"ס לצורך מקוה והבטיחוני שתהי',
המקוה גמורה באמצע הקיץ
ואח"כ לפני ר"ה
ואח"כ לחה"ס
ואח"כ בהמשך בג' שבועות
י"ד טבת הייתי בבנין של המקוה
ובעוד ג' שבועות ג"כ לא יהי' גמור
ובאם באמת מעונינים לטובת
ביה"מ ולטובתו שימכרוהו וימסר הנכס
לאיש שאינו מליובאוויטש ויתנו לו עשרת
אלפים דולר שכר טרחתו ובלבד
שיגמור המקוה במשך ג' שבועות האיש
מליובאוויטש לא יתן עדות כלל"
יום א' י"ז טבת
 10:15הגיע מביתו.
 15:35יצא למנחה ,הגארטל בידו ,כשחילק
צדקה דחפו חזק ואד"ש הסתובב ,הגארטל
נפל מידו ולייבל הרימו( ,גארטל עבה) אד"ש
חגרו בתחילה כרגיל אח"כ לקח  2הצדדים
ביחד והכניס כמ"פ בצד ימין.
 18:55חזר מביתו ,מעריב ,גארטל עבה שוב
כבמנחה אלא שאת הגארטל מאחור סיבב
פעמיים כך שצד ימין נשאר צד ימין ושוב

יום ב' ח"י טבת
 10:15קריאת התורה ,בחזרתו לא לקח
התהילים ,רק המשיך עד מקומו והביט חזק
החוצה ורק אח"כ לקח את התהילים ואמר
רק פרק פ"א.
 15:25מנחה ,לאחריה בהיכנסו לג"ע התחתון
עמד יהודי רוסי בשם מישה (יש לו רשות
להיכנס מתי שרוצה) ואמר לאד"ש שביקר
בארץ ופגש יהודי דתי שהמציא מכונה בנוגע
ללב ,אד"ש אמר לו שהוא לא מומחה ללב
ובשביל מה אומר לו את זה ,וענה שהיהודי
ההוא ביקש שיאמר זאת לאד"ש ,אד"ש המשיך
שהוא מאוד מרוצה מראות התוכנית ואולי זה
גם יוכל לעזור ,אח"כ שאלו אד"ש מה שלומו
וענה תודה לה' ,שאלו אד"ש אם תמיד אומר,
וענה שכשמרגיש טוב וגם שחושב שלא כ"כ
טוב אומר כן וענה אד"ש בברכה שתמיד יברך
את ה' רק מתוך טוב ,אח"כ שאלו לשלום
אשתו ובניו וכו' יצא מלמטה  -מהמדרגות
של ג"ע התחתון (באמצע דבריו נכנס לייבל
פנימה).
 18:50מעריב( ,חזר מביתו).
 23:49יצא לביתו.
יום ג' י"ט טבת
צדקה ,חיכה ליד ג"ע התחתון עד סוף קדיש.
 23:30יצא וסימן בראשו לשלום לויסברודים.
יום ד' כ' טבת
 10:15הגיע.
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 15:15מנחה (באשרי הביט).
 18:47חזר ,מעריב (קרא לחודוקוב בסוף
מעריב).
 23:32יצא לביתו.
יום ה' כ"א טבת
 1:13פרצה השריפה בוועד להפצת שיחות
הגיעו כ 15מכבי אש וכו'.

שיחה א' :שבת מברכים שבט ענינו יוסף –
י' שבט ולאח"ז ר"ה לאילן בט"ו שבט ענין
של הוספה (באדמו"ר הריי"צ יש מעלה של
לעשות מ'אחר' 'בן') ובאופן של יוסף משביר
בר בועשה טוב ואהבת ישראל ולא בהיפך.
שיחה ב' :כ"ד טבת (בשיחה זו אמר אד"ש
הרבה פעמים שבט במקום טבת) הדיוק בזמן
פטירת אדמו"ר הזקן שענינו הוא גם מעלת
בעלי תשובה ,לעשות מאחר לבן..

 10:00הגיע אד"ש ,קריאת התורה.

דיבר אודות המקווה ,ואח"כ אמר שלכאו'
מדוע מזכיר זאת בשבת והרי ענינה של שבת
הוא הרי תענוג ולמה לעשות ליהודים רע על
הלב? אבל מכיוון שבכגון דא כתוב שאחרים
לא ישמעו לכן מדברים בשבת והרי כ"כ הרבה
מדברים על השגחה פרטית של הבעש"ט
שמכל דבר צריך ללמוד הוראה:

( 10:00לערך) הגיע ,אמרו קדיש ואד"ש
נעמד ליד ג"ע התחתון (אחרי שחילק צדקה)
עד סוף הקדיש.

לפני ג' שנים הזכרתי על המקווה ,אינני
יודע למה אבל כיוון שבהשגחה פרטית היו
צריכים ללמוד ,ולא פגע ולא נגע וזה מסר
לזה וזה אמר ששייך לשני ולא פעלו כלום
בכל השנה ואח"כ הזכרתי שוב ולא פגע ולא
נגע ואח"כ היו ג' מעשים עם ג' נשים ולא
פגע ולא נגע (אמר אחרי כל א' מהם) ואח"כ
היתה שריפה קטנה לפני שבועיים ב770
למטה (קצר חשמלי והתחיל להישרף מתחת
לבימה ,היה הרבה עשן אבל לא הרבה אש
ומיד כובה) ולא פגע ולא נגע (ולא לומדים
השגחה פרטית מזה) ואח"כ היתה שריפה
גדולה ולא פגע ולא נגע ,ולא היתה לי ברירה
ומכרתי את בית הכנסת (עיין צעטל מיום ו'
בשבוע שעבר) ולא פגע ולא נגע (הודיע זאת
לר' זלמן שמעון דבורקין) וכנראה שדברי
אינם נשמעים – ומסתמא חסר בי יראת שמים
שהרי יש דין שמי שיש בו יראת שמים דבריו
נשמעים ,ואולי יערה עליו רוח ממרום וגם

 15:35מנחה.
 18:50חזר מהבית ,מעריב.
 23:40יצא לביתו.
יום ו' כ"ב טבת

 16:15יצא להדלקת נרות ,פגש ברב זלמן
שמעון דבורקין ודיבר עמו כמה מילים (שמכר
את המקווה).
 21:10יצא.
שבת קודש כ"ג טבת
 8:30תהילים ,בהיכנסו לתהילים הביט לכיוון
(לא ֶקרס) שעמדו על הספסלים
 2ארגזים ֵָ
מפני המים ששפכו המכבי אש שירדו עד
למטה ,אח"כ כל הדרך המשיך להביט על
התקרה – שבחלקה תוקנה (מהחורים) אח"כ
ליד העמוד הביט בגפרורים שהיו על הרצפה.
 10:35שחרית ,בהוא אלוקינו סימן בידו,
בצאתו התחיל שיבנה וסימן בידו.
 13:30התוועדות.
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עלי ויכנס בי יראת שמים ואולי אז יהיו דברי
נשמעים (כאן אד"ש חייך מעט)..
בסוף השיחה קם י.ק .וצעק שבזכות כל אלו
שמניחים תפילין שמשיח יבוא נאו-ענו אמן,
אד"ש הביט עליו כל הזמן וחייך.
שיחה ג' :ביאור בפרק א' מהלכות ת"ת
לאדמו"ר הזקן בדיוק הלשון "אף" והפטור
לנשים ועבדים ,ההבדל בין לשונו של אדמו"ר
הזקן לבין לשון הרמב"ם ,בעניין הלימוד
שהחיוב מוטל על האב ולא על הבן.
שיחה ד' :מאמר ד"ה "הבאים ישרש"
שיחה ה' :רש"י ד"ה 'זה שמי וזה זכרי' .ולכאו'
אמר א-ה-י-ה לפני כן ואם כן מהו החידוש
שמזכיר זאת שוב ומהי הראיה מדוד.
זהר :אנכי ארד עמך – אלוקות למשה בכל
דבר.
אד"ש ציווה להכריז על הדינר של צא"ח,
נתן משקה לר' דוד רסקין ,אחר כך לכל כ"ג
המכובדים שהוזמנו לדינר נתן בקבוק ,הגבאי
כ"ץ הכריז ואד"ש נתן לו לחיים (שרו מעט
שיבנה).
ביאור על הרש"י :באמת א-ה-י-ה ירד לגלות
עמהם ,ולא ההוא אמינא שזה שייך בהעלם
ושאלוקים מה שמו  -בתוך הגלות ושיוצאים
שלכאורה לא מהוי'ה וע"ז ענה א-ה-י-ה.
ולכאו' הקב"ה יושב ומתענג על התענוגים
העצמיים האלו ,אידן מאטערן זעך אין גלות
און (מתייגעים בגלות ו) פרעה מלך מצרים
הורג ילדים יהודים ומתרחץ בדמם( .אד"ש
התחיל לבכות הוריד ראשו למטה העביר
ידו על מצחו והמשיך הלאה) וזה הפירוש
שהוא עמהם בגלות ,אחר כך תירץ שזה השם

א-ה-י-ה בגלות שם ה  8שלא נמחק על פי
הרמב"ם ,והוי'ה יכול להיות בהעלם ,ועל זה
מביא מדוד( .חסר)
ב"ה אור לכ"ד טבת
ל ..שלום וברכה!
באור ליום ה' כפי שוודאי ידוע לך בועד
להפצת שיחות פרצה דליקה וחדר הדפוס
על כל מכונותיו (חוץ מהחדר של ז .חאנין,
וש .ג'יקובסאון ) עלה באש ב 1:13לפנות
בוקר כמה חברה שהיו ערים העירו מיד את
כל הישנים בחדרים – בליקוטים וכדו' ,האש
יוצאת בלהבות אדומות דרך כל החלונות של
הוועד ,הלב נצבט 770-עולה באש ,כעבור
שניות הגיעו  15כבאיות ובמהירות השתלטו
על האש אבל הליקוט של שמות והכל כבר
"נאכן קדיש" ,כמויות המים שהגיעו הרסו
היו ָ
את התקרה של קומה א' (בקומה ג' בליקוטים
גם היה אש אבל מעט ,ובעיקר ההרס מהמים)
וכל החדרים שלמטה ,מהמדרגות מילאו מים
 עד שהתחילו לרדת לזאל פינו את הסטענדרוהכיסא וכן את הס"ת ,הסידורים וכו' ,למטה
היה שיטפון לא רגיל וחורים בתקרה באופן
רציני מעל מקומו של אד"ש ,ובדיוק בצד
השני וכן במקומות של המזגנים שמתחת
ל ,788ל 787לא הגיעה האש כלל ונעצרה
ממש בחדר הקטן שבין הכניסה לוועד לבין
חדרי ג'יקובסאון וחאנין ובין הדפוס .ונראה
ששם התחילה האש ,ב 770למטה כוסו כל
השולחנות ספסלים וכו' בבד ברזנט נגד מים,
אש וכו' ,ומיד ביום חמישי הוזמנו לוחות
והתקרה תוקנה עד שבת מעל כל המקומות
שהיו חורים גדולים ,הועד והליקוטים נסגרו,
(כל החלונות בדיקטים).
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אדר
ח  -כ"א

יום ב' ח' אדר

יום ו' י"ב אדר

מנחה מעריב כרגיל ,נכנס חתן לחדרו הק'.

 10:30הגיע ,צדקה ,ליל שבת קודש כרגיל לא
יצא לביתו.

 23:50יצא לביתו.
יום ג' ט' אדר

שבת קודש י"ג אדר

כרגיל.

 10:05שחרית ,סימן ללייבל על התוועדות,
בהוא אלוקינו סימן בידו.

יום ד' י' אדר

 13:35התוועדות.

נסע למקווה ולאוהל.
 17:40( 18:40שקיעה) חזר מהאוהל -מנחה.

שיחה א' :ש"פ זכור ,ובתוקף שצריך להיות
ליהודי וכו' (סימן ליעקב יהודה העכט לומר
לחיים (בחיוך רחב))

יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן חזק בידו.

שיחה ב' :ש"פ תצווה-לזכור באופן של ציווי,
הוספה של זכור בתצווה ,ותצווה בזכור ,יש
עולם אבל בלי גבול.

 19:00מעריב.

יום ה' י"א אדר (תענית מוקדמת)
 10:10סליחות ,כששרו רחמנא סימן חזק
בידו ,קריאת התורה וכו'.
מנחה ,שיחה ,הפטרה בקול (כרגיל בצום).
 18:10מעריב ,יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן
בידו.

שיחה ג' :מאמר (כעין שיחה) ד"ה "זכור את
 . .בדרך בצאתכם ממצרים" .בדרך בצאתך
ממצרים ,מדוע בדרך ובהפטרה בבהעלותך
המעלה של בדרך באופן של עליה לא רק
יציאה.
שיחה ד' :רש"י :א .קודש להוי'ה ,ב .כמין
רימונים העשויים כביצת תרנגולת ,כאן
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המקום לעורר וכו' ,בנוגע לקני המנורה מרוב
שאלות שוכחים העניין ,כמין עטרה אבל כולם
ישרים ,הציץ והמנורה חיקויים כדי למצוא חן
בעני הגויים ובספר יוסיפון.
שיחה ה' :ביאור ברש"י.
שיחה ו' :מעלת ערב פורים ,לעורר על מבצע
אות בס"ת הכללי ומבצע פורים.
שיחה ז :ביאור בזוהר ,ובעבודה ענין החלום,
שלימות ג' העניינים (העם ,התורה והארץ),
אח"כ התחיל בעצמו ופרצת ,וסימן בידו חזק
מאד.
מוצש"ק ליל פורים
ליד הסטענדר הועמד שולחן באורך כמטר
וחצי עם רגלית קטנה (אד"ש לא השתמש
בהן ,ועליו שמו עוד חלק עליון של סטענדר
להגבהה (כמובן ששניהם כוסו במפה).
אד"ש הגיע למעריב מעט אחרי צאת שבת
עם המגילה ,עם נרתיק מכסף ,מעריב כרגיל,
לאחר שמונה עשרה והקדיש אד"ש מקפל
המגילה ,פותח את החלק הראשון ,הופך
ופותח את החלק השני ,פותח לבפנים את
החלק השלישי ,אח"כ הופך חזרה כך יוצא
שלפניו "ויהי" ,אד"ש עומד כמעט כמו
בשמונה עשרה ,לא מניח עצמו על השולחן,
מחזיק המגילה בשני צדדיה ,בכל ההמנים
מכה ,אלא שעם התואר-כולם מכים" .מכה"
(באופן שמרים את החלק העליון של הנעל
ודופק מעט על השטיח) כ 35פעם ,ובהמן
שאף א' לא מכה (כמנהג חב"ד) מכה 3
פעמים ,פעם ברגל ימין ופעם ברגל שמאל,
בצאתו סימן לזושא שישיר וסימן כמה פעמים
בידו.

י"ד אדר  -יום א' פורים
 10:05שחרית ,נכנס די במהירות ,קריאת
התורה ,לאחר הגבהה חזר למקומו ,קריאת
המגילה כאתמול .בעלייתו לתורה נראו
הרצועות שעל ידו – אצבעו אחת מעל השנייה
והתחתונה מעל העליונה ,היינו שהסדר הוא
 ,3,1,2בצאתו שרו ווי וואנט וסימן בידו.
 15:15מנחה.
 18:45מעריב (חודקוב חזן).
 21:30התוועדות.
בכניסתו שרו ,מזג מבקבוק הקטן לכוס ונתן
למענטליק למלאות.
ברוכים הבאים בשם הוי'ה ,מעלת הנשמה על
הגוף ,מעלת הגוף על הנשמה ,בפרט בפורים.
שרו "ויהי בימי" ,באמצע סימן חזק בראשו
ובפרט לאגרופן( ,תשרי השנה ובשנה
שעברה) שעבד יותר חזק מזושא ,רבי מחזק
ידידים כ"כ הרבה זמן ,סיפור אדמו"ר הזקן,
הביא דוגמא שכמו שחיטה אחת פוטרת את
כל הכרי בתרומה  -כיוון שהרימוה! ,כך היות
והחסידים הרימו את הרבי ,עי"ז יש לו את
הכח לחזק כל יהודי ,דיבר בנושא החינוך
 מדוע לא כמו שצריך ,ניגשו כמה לאד"שודיברו עימו.
יום ב' ט"ו אדר – "שושן פורים"
 10:25קריאת התורה ,כרגיל.
נסע למקווה 14:40 ,נסע לאוהל 18:35 ,חזר.
מנחה ,בצאתו שרו שיבנה וסימן.
 18:55מעריב ,שרו שיבנה וסימן ,וכן כשיצא
לביתו שרו שיבנה וסימן חזק כל הדרך.
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יום ג' ט"ז אדר
 10:35הגיע.
 14:13ירד לכינוס ,לפני חזרת הש"צ במנחה
הביט לכל הצדדים ,על הת' ועל לייבל (למטה
ליד הבימה שעליה עומד אד"ש) וכו' ,שרו
עוצה עצה וסימן בידו הימנית כמו שהיא על
הסידור (ולא בצד כתמיד) וחלש מאוד ,וכן
באך צדיקים ,אמרו הי"ב פסוקים ,בווי וואנט
מחא בתחילה חלש אח"כ חזק מאוד ,ביקש
מלייבל שישאל אם יש רעשן( ,דריידל) ,לא
היה והתחילו לחפש ,לאחר שלא מצאו אמר
אד"ש :מסתמא ָהאט ֶמען ָדאס אויפגירוינגען
מיטן ָהמנען.
שיחה א' :המיוחד לאחר פורים  -התוקף דלא
יכרע ,וע"י כך נפל פחד היהודים עליהם,
וממילא עוצו עצה – (היצר הרע) בתרגום
חייך אד"ש חזק מאוד( ,בתרגום השיחה הכניס
פתק שהיה על הסטענדר לתוך הסידור).
שיחה ב' :הכינוס ביום ג'  -פעמיים כי טוב,
ונפלינו ואנכי המעלך מארץ מצרים ובאופן
של הרחב פיך ,שע"י הלימוד והתפילה בפה,
ולא לדבר אלא ללמוד ולהתפלל – ואמלאהו,
וממילא תורה וגמילות חסדים.
חילק ג' מטבעות לצדקה א' לעצמו 2 ,לצדקה,
ולמעות חיטים לפסח.
שיחה ג' :חודש לפני פסח לעזור ,ומעות
חיטים ,לא לבוא ללא "דרי קאפ" לי"א ניסן,
ובתור הוספה חד פעמית יתן למבוגרים דיימס
למעות חיטים ובוודאי יוסיפו כהנה וכהנה.
באל תירא מחא כפיים ,אך צדיקים ,בכי
אלוקים היה ממש חזק מאוד ,אח"כ התחיל
טלישבסקי שיבנה ואד"ש מחא כפיים ,אח"כ
התחילו והיא שעמדה וחזרו כל הזמן על
"אלא" ...אד"ש מחא כפיים בלי גבול וסימן

בידו והיה אי"ס ,התזמורת מזמן התבלבלו
והפסיקו ,התמימים קפצו יחד עם הילדים
על המקום ואד"ש מחא כפיים הן לתמימים
שעמדו בעזרת נשים והן לאלו שבפנים (לא
ברשות) ,אח"כ ניגשו מדריכים ומדריכות,
אח"כ ציווה שיגשו טנקיסטים ונתן לכאו"א
 2חבילות של דיימס ,בצאתו שרו ווי וואנט
וסימן חזק בידו כל הדרך.
לאחרי מנחה (כנראה) החליפו את הפרוכת,
את הכיסוי של בימת הקריאה ושל עמוד החזן
מצבע אדום לתכלת חדש (אמנם ,אך לא כ"כ
יפה).
 18:45מעריב ,בכניסתו שרו "אלא שבכל" ולא
הגיב.
 20:40יחידות ,כרגיל ,בזאל הקטן ,כשרואה
ילדים מחייך חזק מאוד ,וצהבו פניו .ליחידות
של החתנים הכניס לייבל בסוף אדם מגולח,
בצאתו חייך אד"ש ונתן לו ידו.
( 21:25לערך) יצא לביתו.
יום ד' י"ז אדר
 10:02הגיע.
 15:16מנחה ,שרו שיבנה בכניסתו וביציאתו
וסימן חזק מאוד.
 18:45מעריב ,שרו שיבנה בכניסתו והמשיכו
מעט אחר כניסתו וכן שרו ביציאתו וסימן חזק
מאוד.
 23:46יצא לביתו.
יום ה' ח"י אדר
 10:10הגיע ,קריאת התורה הביט ברש"י חזק,
והפך דפים.
 15:16מנחה ( 2חתנים נכנסו).

רדא • 45
 18:45חזר מביתו ,שרו שיבנה וסימן חזק
בדרך ,בכניסתו המשיכו וסימן בידו ,וכן
ביציאתו שרו שיבנה וסימן חזק בידו ,ועוד
הפעם בחוץ.
יום ו' י"ט אדר
הגיע וחילק צדקה ושאל אלע זיינען שוין
געקומן (כולם כבר הגיעו).
( 17:30לערך) הגיע מביתו וחילק צדקה.
 18:34ירד למעריב.
ליל שבת לא יצא לביתו או לספרי'ה.
שבת קודש כ' אדר
 10:10נכנס ,לא סימן ,קריאת התורה ,לפני
הגבהה הניחו הס"ת השני משמאל לס"ת של
משיח.
 17:30מנחה למטה ,עלה לתורה ,בצאתו
סימן לזושא לשיר שיבנה.

 18:45מעריב ,בצאתו שרו שיבנה ,מיד אח"כ
יצא לביתו שרו שיבנה וסימן בידו.
יום א' כ"א אדר
 10:15הגיע ,לא נתן צדקה.
 15:17נכנסו חתנים ,חילק צדקה ,אך לא
לכולם.
 18:45מעריב.
 00:45יצא לביתו.

 • 46יומן גאולת משיח

אייר
כ"ט ניסן  -כ"ט אייר

יום ג' כ"ט ניסן

יום ו' ב' אייר

נסע למקווה ואח"כ לאוהל.

 10:00הגיע.

 19:15מנחה.

 10:20נסע למקווה 11:20 ,חזר.

 19:45מעריב.

נסע לאוהל וחזר ב.17:50

 20:10יצא לביתו.

התכוננו למנחה אך לא התפלל בציבור.

יום ד' אדר"ח אייר

יצא לביתו  -הרבנית לא הגיעה השבוע
לספרי'ה.

קריאת התורה ,מכניסים הס"ת מאד מהר
להיכל.
 15:30מנחה.

 19:10מעריב ,נשאר בחדרו כל הלילה (לייבל
הותקף ע"י כושי שאיים עליו בסכין ,לייבל
צעק והגוי נמלט).

 21:30מעריב (מיום א')

שבת קודש ג' אייר

יום ה' בדר"ח אייר

 10:05ירד למטה ,לא הודיע על התוועדות,
תפילה כרגיל.

קריאת התורה ,מכניסים הס"ת מאד מהר
להיכל.
 15:50מנחה.
 21:30מעריב.

 18:15מנחה ,לא עלה לתורה.
( 19:20לערך) מעריב ,מיד אח"כ יצא לביתו,
שרו שיבנה וסימן בידו.
יום א' ד' אייר
 10:05הגיע.
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 15:20מנחה למטה (הגיעו  2אוטובוסים של
תיירים) בצאתו שרו "אני אמרתי" וסימן בידו
מעט.

יום ג' ו' אייר

( 18:20לערך) יצא לביתו 19:10 ,חזר ,עמד
ילד ויהודי זקן ,אד"ש נעמד לחלק לילד
צדקה ,והיהודי בירך ברוך ..שחלק מחכמתו
(י"א מכבודו) [ברגש] אד"ש ענה חזק אמן.

 15:30מנחה למטה ,בכניסתו החזיק בידו פתק
שנמסר לו( ,כנראה ע"י א' האנשים) ,בצאתו
עמד מישהו עם אשתו בגן-עדן התחתון לכמה
דקות ,ואח"כ יצאו.

 20:00נכנס לחדרו ר' פנחס מנחם אלטער עם
בנו ,כעבור  15-20דק' יצא בנו ונשאר לבדו
עד .22:10

 19:30מעריב ,בגן-עדן התחתון עמד א' לדבר
עם אד"ש.

מעריב-דוחק עצום בצד הקדמי ,כשיצא אד"ש
יצא גם הנ"ל ,אד"ש הביט חזרה ,קרא לו ואמר
לו כמה מילים ,והלך מעט אחריו ואח"כ חזר
לחדרו ,יצא לביתו כרגיל.
יום ב' ה' אייר
 10:10נכנס לקריאת התורה (כמעט ריק
בזאל).
 15:20מנחה למטה (הגיעו  3אוטובוסים),
מתקנים עכשיו את המדריגות הרגילות
מלמעלה למטה .כך שסגור שם ,בהלוך
ירד אד"ש דרך המדריגות של ג"ע התחתון.
אמר אבינו מלכנו (שני קמא) ,עלינו בקדיש
האחרון ,בחזרתו נכנס למעלית ,אלא שהדלת
למעלה לא נפתחה ונאלצו לרדת חזרה ,אד"ש
יצא ואמר ללייבל לפתוח הדלת של ג"ע
התחתון ,כיוון שסגור מלמטה ,אד"ש התחיל
לעלות וחיכה עד שלייבל הגיע מסביב,
כשאד"ש ירד חזרה עמד שם ידידי' שלחץ
על כפתור המעלית על מנת לעלות למעלה
ושנפתחה הדלת ואד"ש היה שם נבהל מעט.
 19:10מעריב ,בזאל ,בתחילה דובר שיהיה
בגן עדן התחתון ,אח"כ אד"ש הודיע שיהיה
בזאל.

 19:25יצא לביתו.

 00:30יצא ,לייבל ביסטריצקי שאל את אד"ש
משהוא ממש בחוץ ליד הדלת ,אד"ש דיבר
עימו כמה דקות וכמדומני ענה לו כעצת
ידידים  -אח"כ המשיכו עד המכונית.
יום ד' ז' אייר
 10:10בבואו אמרו קדיש בזאל ,אד"ש נעצר
עד סוף הקדיש.
 15:20מנחה ,בכניסתו חזרה לגן-עדן התחתון
אמר לא' כמה מילים.
 21:30מעריב.
 00:05יצא לביתו.
יום ה' ח' אייר
 10:10קריאת התורה.
 15:20מנחה ,בכניסתו (ללא גארטעל) ניגש
זקן א' (לאחר שהתחילו אשרי) לא מאנ"ש
והתחיל לדבר עם אד"ש ,אד"ש הביט עליו
במבט חד ,הנ"ל המשיך למרות זאת וסימן
בידו למעלה ולמטה ,אד"ש ענה לו מעט ,אחר
כך התחיל לחגור הגארטעל וגמר בשמו"ע
(כמובן שהתחיל שמונה עשרה מאוחר),
בחזרת הש"ץ אמר קרבנות ,לאחר תחנון
אבינו מלכנו ,באמצע ירק לעלינו ,והמשיך
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לומר אבינו מלכנו (ע"פ המקום שבו אחז את
הסידור).
 19:15מעריב( ,תענית בה"ב).
 19:55יצא לביתו.
יום ו' ט' אייר
 10:10הגיע ,הרבנית הגיעה לפני שבת.
 19:20מעריב.
( 21:00לערך) יצא לספרי'ה.
שבת קודש י' אייר
 6:30הגיע.
 10:05שחרית.

 15:20מנחה למעלה ,לא יצא לביתו (בה"ב).
 20:20מעריב בגן-עדן התחתון ,על שולחן
החזן עמדו  5נרות נשמה ,אד"ש אמר
הקדישים (על אחיו).
 20:45יצא לביתו.
יום ג' י"ג אייר
 15:40נסע לאוהל 20:40 ,חזר-מנחה.
 21:10מעריב ,לאחר מעריב יצא לקידוש
לבנה ,הלבנה היתה לכיוון רחוב קינגסטון,
ואד"ש חצה כמעט את כל הכביש הקטן והלך
מעט לכיוון קינגסטון ,נעצר ,הביט לכיוון
הלבנה ,פנה למזרח והחל לומר.

 14:50יצא לספריה 15:50 ,חזר.

היום תלו את השלט הגדול של צבאות ה'
בין  2המדריגות חירום ,וכשאד"ש הביט על
הלבנה הביט גם על זה.

 19:35מעריב.

 21:30יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן חזק ליד
הרכב.

 19:50יצא לביתו( ,רק) ליד המכונית התחילו
שיבנה וסימן כמה פעמים חזק בידו.

יום ד' י"ד אייר

 18:15מנחה (לא עלה לתורה).

יום א' י"א אייר
בשתיים עשרה בלילה הוחלף השעון לאחד-
שעון קיץ.
 10:10הגיע.
 15:20מנחה למטה (קבוצת מבקרים).
 21:30מעריב ,בכניסתו סימן לא' לשלום.
 00:10יצא לביתו.
יום ב' י"ב אייר
 10:40קריאת התורה ,בכניסתו סימן לא'
לשלום.

 10:20הגיע מביתו.
 15:20מנחה ,לאחר מנחה בצאתו ניגש יהודי
רוסי (חיים שאול פורוש) ונישק את יד כ"ק
אד"ש ודיבר עימו כמה מילים (עד שלייבל
הזיזו) ,בתחילה ביקש מלייבל לתת יד ולייבל
ענה שמנהג המקום לא ,אח"כ אמר שבכל
אופן ,אמר לו שוב שצריך לנהוג כמנהג
המקום ,והרשה לו לדבר עם אד"ש מעט
בצאתו (כל הבא לקמן לא מדויק).
הנ"ל לאד"ש-ביקש ברכה על עבודתו כאן.
אד"ש :ס'איז דאך היינט "פסח שני" יום
סגולה ,זאל זיין ברכה והצלחה.
הנ"ל :אויף דעם ענין אקסטרא.
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אד"ש :בתוך כלל ישראל.
הנ"ל :כנ"ל.
אד"ש :דאס הייסט בתוך כלל ישראל.
אד" ש :איר זענט זאך א_ מזכיר ,ס'זאל זיין
טופח על מנת להטפיח ,הסתובב מעט לכיוון
הזאל (כל הזמן פניו לכיוון גן-עדן התחתון),
חייך אליו ונכנס לחדרו.
הנ"ל החזיק כל הזמן ביד אד"ש.
( 16:00לערך) נכנס אדמו"ר מנדבורנא (בני
ברק) ,בתחילה נכנסו עימו עוד חסידים,
וכעבור שלוש דקות יצאו ,בצאתו ליווהו
אד"ש עד פתח גן-עדן התחתון( ,אד"ש הודיע
לפנ"כ ללייבל על התוועדות).
 21:30מעריב.
 21:45התוועדות.
שיחה א' :העילויים שבפסח שני על פסח
ראשון.

שיחה ב' :מה בעניין תחתון הלילה אחר היום,
ניטא קיין פארפאלענער ,באופן של דילוג.
שיחה ג' :הביאור בנוגע שהלילה זמן אכילת
פסח ,וענינו פסח ומעלת דיבור ע"פ רשב"י
והקשר לל"ג בעומר ,מבצעים בפועל לא
עוסקים מספיק ,ציווה לנגן לכתחילה אריבער,
אח"כ ניגון הכנה של אדמו"ר הרש"ב ,ד'
בבות וניע ז'וריטשי ,שיחה ,שיבנה ,במשך כל
ההתוועדות לא מחא כפיים אלא סימן מעט
בראשו .והיה כמו בזמן "מאמר" .אלא שבניע
ז'וריטשי ושיבנה סימן חזק בראשו.
 1:20יצא לביתו.
יום ה' ט"ו אייר
 10:10קריאת התורה.
 15:00נסע לאוהל ,בגן-עדן התחתון עמדו
יעקב יהודה העכט ויהודי א' (שצייר את
התמונה בכריכת הספר) י.י.ה הגיש לאד"ש
את הספר ל"ג בעומר (שנכתב ע"פ בקשת
אד"ש בתש"מ ,הכולל תמונות הסברים וכו')
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היהודי שהיה עימו ביקש לממן את הדיימס
שיחולקו לילדים ,ואד"ש אמר :אתה תיתן
שנים ואני יוסיף עוד אחד.
 20:20חזר מהאוהל-מנחה.
 21:10מעריב ,יצא לביתו ,שרו חלש שיבנה
בחוץ וליד המכונית סימן חזק בידו.
יום ו' ט"ז אייר
 10:10הגיע ,הרבנית לא הגיע' לספרי'.
( 20:00לערך) ירד להתפלל מעריב ,בצאתו
שרו שיבנה וסימן בידו ,נשאר בחדרו בלילה.
שבת קודש י"ז אייר
 10:10ירד למטה ,לא הודיע על התוועדות,
בצאתו שרו שיבנה וסימן.
 19:30מנחה.
( 20:50לערך) מעריב ,בצאתו לביתו שרו
שיבנה וסימן חזק.
יום א' ל"ג בעומר
( 9:00לערך) הגיע ,נכנס מ 770למטה.
לפארד.
ֵ
 11:00יצא החוצה
ביום שישי ביקש אד"ש ,א .שמרדכי בן דוד
ישיר כשאד"ש יהיה ,כך שישארו לשיחה ,ב.
ישען [עשו מוצג על
הפא ִט ֶ
טראק על ַ
שיעשו ָ
נושא "רגע של שתיקה" וההצהרה אז לנשיא
ארה"ב] .
מרדכי בן דוד התחיל לשיר בליווי המקהלה
ואד"ש סימן שיעבור לבימה שעמדה יותר
קרוב (המקהלה עמדו על במה בדשא ליד
ה"סוכה" והבימה הקטנה עמדה למטה על
המדרכה ליד בימת אד"ש  -המכוסה מסביב
בבד קטיפה אדום ועליו שלט מסיבות שבת

ושל"ה (בלבד) ,על הבימה שטיח אדום,
סטענדר אד"ש ושל יעקב יהודה העכט,
(לפני בוא אד"ש הנחה גולדשטיין) בתחילה
הביט על מרדכי בן דוד (לא בחוזק) ואח"כ
המשיך להביט בחוברת הצהובה שעמדה על
הסטענדר למשך כל הזמן.
אח"כ ביקש להפסיק ושזה לא קונצרט פה
וביקש לעשות ההגרלה ,אמרו את הי"ב
פסוקים ומאחז"ל  -מפעם לפעם אד"ש מביט
על הילדים אך בעיקר בחוברת ,אח"כ אמר
ג' שיחות ,תרגומי יעקב יהודה העכט קצרים
ומהירים ע"פ בקשת אד"ש – היום חם מאוד.
בסיום השיחה ביקש אד"ש שישירו שיבנה
וסימן לטלישבסקי לעלות ולשיר בקול שיבנה
ומחא כפיים חזק מאוד.
אח"כ התחילו לעבור התהלוכות ילדים,
תזמורות מכל הסוגים ,צבאיות ולא צבאיות,
הביט חזק על:
המשאית של פר"י (רוסי') – שעשו הס"ת,
שמאחד את כלל ישראל.
המשאית של ( 770מערת רשב"י עם א .לקו"ש
חלק כ"ב ,ב .לקוטי לוי"צ על הזוהר ,ג .זוהר.
כשעליהם כתוב "בגין יפקון מן גלותא").
על המשאית של  885הביט מעט (ששת ימים
תעבוד).
המשאית של בית רבקה ,גלות מעוני-פרמידות
מצרים ומעושר פסח החרות שעליו כתוב
גלות ומצד השני חומה עם סמל על גאולה.
המשאית של ישיבת אהלי תורה שהיה עליה
מוצג של כלי המקדש ,וכן על הפאטישען
[ההצהרה הנ"ל].
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אח"כ המשיכו לצעוד ילדים וכו' ,והביט
עליהם חזק ונפנף חזק כמעט לכל אחד
ובפרט לקטנים.
עברה משאית עם היאכטה שאד"ש דיבר
עליה בי"א ניסן עם יהודי המתפלל ,ואד"ש
סימן בשאלה איפה הזקן.
עברה מכונית עם "חדר" ילדים עם מוריהם,
(המכונית לא עבדה והחבר'ה דחפו אותה
מאחורה) אד"ש מסמן לשלום לכל הילדים.
עברה מכונית צא"ח עם "מיקי מאוס" עושים
סופרמן (שעושה
ֶ
מבצעים ,אד"ש הביט על
מבצע תפילין).
 14:00נכנס לחדרו ולפנ"כ שרו שיבנה ,ואד"ש
מחא כפיו וקרא לטלישבסקי שיעלה על בימת
אד"ש וישיר ומחא כפיו חזק מאוד.
 16:00נסע לאוהל ,נסע דרך ברוקלין
ואמפייר ,שם היו כל המשחקים לילדים,
מכוניות משטרה נסעו משני הצדדים לפלס
דרך וגם כשעבר שרו שיבנה ונסע מאוד לאט

כ 10-דקות בין ברוקלין לאולבני וכל הדרך
סימן בידו להגביר את שירת שיבנה ,בסופו
התפנתה מעט הדרך ואד"ש נפנף לילדים
שעל המשחקים לשלום.
 20:30חזר מאוהל ,שרו שיבנה וסימן בידו,
מנחה ובצאתו שרו שיבנה וסימן.
 21:10יצא למעריב וסימן חזק בידו לשירת
שיבנה וכן בצאתו ,וכן בצאתו לביתו.
יום ב' י"ט אייר
 10:10קריאת התורה ,לאחר הקריאה הביט
על נייר שעל הרצפה ומיד הרימוהו.
 15:20מנחה.
 21:30מעריב.
 23:40יצא לביתו.
יום ג' כ' אייר
 10:15הגיע ,עמדו קבוצה של ילדים ונכנס
לחדרו ,הוציא כסף ואח"כ יצא וחילק לכל
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הילדים ,וכן שם בעצמו צדקה ,נפנף בידו
לשלום ונכנס לחדרו.
 15:20מנחה.
בבוקר יצא תשובה על  2דוחות שנכנסו באופן
פרטי על ידינו לאד"ש:
"נת' ות'ח – ונתאשר ודבר בעתו – בסמיכות
ליום ל"ג בעומר ,יום שמחתו גדולה דרשב"י.
וכדאי ר"ש לסמוך עליו וכו' ,אזכיר אה"צ"
 20:05נכנס האדמו"ר מאלכסנדר עם חסידיו,
דיבר מעט ואח"כ ביקש האדמו"ר מאלכסנדר
שייצאו ,והביטו לאד"ש ,שמא ישאירם וענה
"חוץ מצא" ,אח"כ יצאו ונשאר עד 20:30
(לערך).
 21:35מעריב (איך האב קיין מאל ניט געזאגט
א_ מענטש זאל ארויס גיין און חוץ פון דעם
כל אשר יאמר).
יום ד' כ"א אייר
כרגיל ,בהיכנסו למנחה חייך לא' ,וכן במעריב.
 23:40יצא לביתו.
יום ה' כ"ב אייר
 10:20קריאת התורה ,הביט על נייר שהיה
על הרצפה.
 15:30מנחה.
 21:30מעריב.
יום ו' כ"ג אייר
 10:05הגיע.
 20:30מעריב.
 21:10יצא לספרי'.

שבת קודש כ"ד אייר
הליקוט השבועי נכתב עם תאריך של ערב
שבת קודש (יצא ביום ה').
 10:35שחרית.
 13:30התוועדות.
שיחה א' :אב הרחמים – אתהפכא.
שיחה ב' :בהו"ב ,הר – צמיחה ,מברכים חודש
השלישי וכו' ,המשך של ל"ג בעומר ,וסיפר על
אחד שבזמן ל"ג בעומר שרשב"י טאנצט אין
דער גאס מיט דער קינדער און ער א_ פרא
אדם גיט צו היים עסן ווארמעס… (בזמן
שרשב"י רוקד עם הילדים ברחוב הולך הוא
– הפרא אדם – לאכול ארוחת צהריים בביתו)
ועוד טוען שהאוכל לא מספיק טעים ,בטענה
שהיום שמחתו של רשב"י - ,ולכאו' מה
דהוא הוא ,אלא שבוודאי כבר עשה תשובה
ואתהפכא ועתה השלמה של רשב"י.
שיחה ג' :מאמר ד"ה "אם בחוקותי".
שיחה ד' :רש"י שחרור עבדים ,למה קודם
נרצע ואח"כ  6ולמה מוסיף ר' יהודא ,פרקי
אבות ,למה  4סוגי כלים ,זוהר" ,שלמא דארעא
שלמא דביתא שלמא דעלמא" ,ביאר הרש"י
ואח"כ בהמשך לל"ג בעומר ,אח"כ המשיך על
זה שיש יהודים שאצלם הכסף תופס מקום
עדי כך שחוץ מכך שהם צריכים "קארפט וואל
טו וואל" (שטיח מקיר לקיר) מפרס וכיסא
מהונג קונג דווקא (ולא מאמריקא וכיו"ב) הם
גם מראים זאת ומתרברבים בכך על כל יהודי
שנכנס אליהם וצריך לדעת שלהראות לרחוב
זה המבצעים וכו' ובאריכות די גדולה .ביאר
הזוהר והפרקי אבות (שרו באמצע ואד"ש
סימן חזק בראשו וכן שרו "לכתחילה אריבער"
( 10פעמים) ).
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אח"כ דיבר על הקאנוועשען [כינוס נשי
חב"ד] ובדיוק הזמן ואע"פ שאולי לא חשבו
אבל צריך לקשר לבהו"ב ומברכים סיון ואב
הרחמים ,אח"כ דיבר שיכריזו על הדינר ,ויתן
משקה ,ר' מיכאל טייטלבוים נעמד ,והתחיל
להכריז וכל הזמן רעד ,אד"ש ביקש אח"כ
שיכריז איפה ,ואמר..
אח"כ התחיל אד"ש "והריקותי לכם ברכה"
ומחא כפיים חזק ,אח"כ ביקש שהחזן יתחיל
שיבנה 2 ,הטלישבסקי לא היו ושאל איפה
הבעל תפילה של מוסף (היום התפלל לרמן)
והביט ואמר שהגבאים יכריזו מי ,ומ.פ .כ"ץ
צעק שבוימגראטען יתחיל שיבנה ,התחיל (לא
כ"כ טוב) ואח"כ אד"ש מחא כפיים עד בלי די,
מנחה ,בצאתו התחילו שיבנה ,וסימן בידו וכן
בשחרית ובמעריב.
 20:45מעריב.

 20:45מעריב ,בצאתו שרו שיבנה וסימן בחוץ
חזק לילד שעמד.
יום ב' כ"ו אייר
 10:20קריאת התורה.
 15:30מנחה.
 18:50יצא לביתו ולא חזר למעריב (יש
אומרים שהיתה בת אחותו מרחובות ,קונגרס
וכו')
יום ג' כ"ז אייר
 10:20הגיע.
 15:30מנחה.
 21:30מעריב.
 23:45יצא לביתו

 21:10יצא לביתו.

יום ד' כ"ח אייר

יום א' כ"ה אייר

כרגיל.

 10:10הגיע.

יום ה' כ"ט אייר

 15:20מנחה.

 10:10הגיע ,קריאת התורה.

 19:12שיחה 19:30( ,הפסיק בגלל "הצלה",
 19:35המשיך בנושא הקודם) השיחה
הסתיימה ב.20:35

 10:45נסע למקווה 11:40 ,חזר.
 15:00נסע לאוהל 20:35 ,חזר-מנחה.
 21:10מעריב ,יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן
בידו.
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סיון-תמוז
א  -י"א ,ט"ז  -י"ח ,כ"ח  -ט תמוז

יום ו' ר"ח סיון
 10:10קריאת התורה.
 20:40ירד למעריב.
 21:10יצא לספרי'ה.
שבת קודש ב' סיון
 10:05שחרית.
 13:30התוועדות.
בסיומה ציווה להכריז על הכנסת ס"ת של
בית רבקה ונתן משקה ,התחיל לנגן "והריקותי
לכם ברכה" ,אח"כ ניגש ר' מיכאל טייטלבוים
בנוגע לאה"ק ואד"ש נתן לו לחיים (בשבוע
שעבר קיבל משקה) ,כשאד"ש הודיע שיבואו
אליו אלו שנוסעים לאה"ק והקשורים להס"ת
עלה גם הוא ואד"ש סימן לו לרדת ,ונתן
משקה ל(נוסעים ל)אה"ק לפני שבועות ,וכן
לדינר של המעמד ,ולס"ת של בית רבקה ,נתן
לסלונים האב מזונות וכן לעוד א' ,ב'והריקותי'
סימן חזק מאוד בידיו (כמו שהולך בדרך
ומוחא כפיים חזק מאוד) .וכן אח"כ ציווה לנגן
שיבנה ,וסימן חזק בידו ,ומחא כפיים.

 17:35ההתוועדות הסתיימה ,מנחה ,בצאתו
שרו שיבנה וסימן בידו.
 ,20:56מעריב ,כשיצא לביתו שרו שיבנה
וסימן חזק כמ"פ בידיו.
יום א' ג' סיון
נסע לאוהל ( 11:40מקוה).
 20:35מנחה.
 21:15מעריב ,בכניסתו למעריב חייך חיוך
חזק מאוד לזלמן יפה ,בצאתו שרו שיבנה.
יום ב' ד' סיון
 10:10קריאת התורה.
 15:15מנחה.
 21:15מעריב.
 21:30התוועדות.
(באמצע דיבר על שיבנה בה"מ – והמשיך
ממש) ,כששרו שיבנה היה בלי גבול ממש,
מחא כפיים חזק מאוד ואח"כ הפסיק ועמד
להיחלש ושוב סימן חזק בראשו ושוב התחזק
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וכשנחלש סימן שוב בראשו ופעמים בידיו
וכך כו"כ פעמים עד בלי די ,אח"כ חילק
דולרים לכל אחד ואחד ,היו  2זקנים שהגיעו
אד"ש סימן להם שיתקרבו וציווה להם לומר
לחיים פעמים.
בסיום ההתוועדות בצאתו נעמד ליד א' ודיבר
עימו וסימן בידיו בחיוך ובשמחה למשך כ3
דקות ,בצאתו שרו כי בשמחה.
יום ג' ה' סיון
 11:10נסע למקווה.
 14:30נסע לאוהל.

יום ה' ז' סיון  -ב' דחג השבועות
 10:05שחרית ,נגנו בקדושה בממקומך-
שאמיל ,בבריך שמיה-אנא עבדא ,בצאתו
סימן לזלמן יפה לשיר שיבנה.
 19:15מנחה למעלה.
 19:45התוועדות.
ציווה לנגן ד' בבות ,וניגון של אדמוה"ז ,י.כ.
התחיל ואד"ש אמר שלא ,אח"כ התחיל ק-לי
אתה ושוב הפסיקו ,התחיל צאינה וראינה
והקהל לא ידעו כך שהפסיקו שוב ,אח"כ
ציווה לנגן "לכתחילה אריבער" ואתה בחרתנו.

 19:35התפלל בציבור מנחה.

שיחה א' :המעלה בבחירה ,בחירה חופשית
אע"פ שנראה טוב אבל הבחירה מצד שהקב"ה
ציווה ולא מצד מעלתו בעצמו.

( 22:10לערך) יצא לספרייה ,שרו וסימן בידו.

שיחה ב' :נצחיות התורה.

יום ד' ו' סיון  -חג השבועות

שיחה ג' :משה רבינו הבעש"ט ודוד המלך
ושייכותם לחג השבועות.

 21:00מעריב.

 10:05שחרית ,שרו אנא עבדא ,וכן בקדושה
שרו שאמיל ,בקריאת התורה עמד כל
הקריאה ,בקריאת עשרת הדיברות נעמד על
צד הסטענדר כשפניו לכיוון הספר תורה,
אח"כ הסתובב בחזרה ,בצאתו סימן לזלמן
יפה שיתחיל שיבנה.
 17:30מנחה למטה.
( 17:50לערך) יצא אד"ש והתהלוכה לבארא
פארק יצאה וסימן חזק בידו ,כשחזרו
מבארא פארק ( 00:00לערך) אד"ש שלח את
גאנזבורג (שעובד אצל אד"ש במקום חסד)
לשאול מה קרה בבארא פארק שחזרו כ"כ
מאוחר ומדוע לא שרים ,ואח"כ שוב שאל,
עד שהתחילו לרקוד כ 20בחורים ואז אד"ש
יצא לחלון (מהספרי') וגם הרבנית הסתכלה
דרך החריצים ,וסימן חזק בידו למשך כ5-10
דקות.

שיחה ד' :מאמר ד"ה "ואהיה אצלו אמון"
שיחה ה' :אח"כ ציווה לנגן( ..חסר)
מים אחרונים ,לפני שנוטל שופך מעט ואח"כ
נוטל ליד ימין וליד שמאל ,לוקח אצבע האמה
של ימין ומעביר על פיו הלוך וחזור ,כן
בשמאל ,ברכת המזון ,ברשות( ..בקול) מורנו
ורבינו ..נברך ..הייתר כרגיל.
א' הילדים נעמד בסמיכות ממש לאד"ש ונתן
ידו לאד"ש ,אד"ש נתן לו את ידו ולחצה,
אח"כ נתן לו חלה.
מעריב ,כולם נשארו במקומם.
כוס של ברכה ,לא חילק משקה כלל.
עבר היהודי הרוסי שהיה בפסח ,אד"ש (או
הוא בעצמו) אמר לו שישיר עך טי זימלאק
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ובאמצע התבלבל מעט ואד"ש פנה ומסמן
בשאלה ,במשך כל הזמן סימן חזק ,וכן בכל
השירים ,התחיל האדרת והאמונה.
עבר יהודי נכה ,ואד"ש אמר לו באנגלית נעים
לראותך כאן ונתן לו לחיים ואמר שישתה לבד
והמלווה לא תפס ונתן לו בפיו ,ואד"ש הרים
ידיו כביכול בתנועת יאוש.
אח"כ היה אחד (שמואל קטן) שניגן בכינור
אך אד"ש לא הגיב ,ברכה אחרונה ,בסוף בקול
ובצאתו התחיל כי בשמחה ,כשיצא לביתו,
שרו כי בשמחה וסימן בידו.
יום ו' ח' סיון  -איסרו חג
נסע למקווה 14:30 ,נסע לאוהל וחזר.
מנחה לא בציבור ,לפני שיצא ביקש אם יש
את התוועדויות קיץ מ"ב (לה"ק) כרוך ,ולייבל
ענה שכשאד"ש יחזרו זה כבר יהיה מסתמא
כרוך.
בתפילת מעריב היה היהודי האמריקאי על
כסא הגלגלים ובצאת אד"ש חייך אליו חזק
מאוד.
 22:30יצא לספרי'.
שבת קודש ט' סיון
 10:05שחרית ,ניגנו שאמיל בקדושה ,אח"כ
באנא עבדא וסימן חזק ,מפטיר ,כרגיל,
באמצע ההפטרה קרא מעט שלא בטעמים,
לאחר שאמר מלאך האלוקים הפסיק ואח"כ
המשיך עוד אל האשה.
ההפסקות הן בשני וחמישי והן בשבת עד
פסוק ל"ג (בפ"ד) בן אלעזר הכהן ,ובשישי עד
סוף כל הנשיאים.
 13:30התוועדות.

שיחה א' :שבת שלאחר מתן תורה ,תשלומין
אע"פ שאין קרבן בשבת ,אבל אין זה חסרון.
שיחה ב' :הנשיאים-קרבן ציבור( ,הזכיר
אודות האלשיך שישן בזמן שהאריז"ל דיבר,
וזהו כנראה לימוד זכות לאלו שישנים ובפרט
בחושך כפול ומכופל ופלוני בן פלוני מדבר,
אבל האלשיך הצטער אח"כ על זה )..התורה
נצחית וכו'.
שיחה ג' :מאמר (כעין שיחה) ד"ה "וידבר
אמור" ,יברכך 5 ,ענינים וכו'.
שיחה ד' :רש"י ,זוהר ופרקי אבות.
באמצע דבריו הזכיר אודות צמצום שלא
כפשוטו ,וכששואלים אחד האם סובר
זאגט ער ֶאה (אמר בקול
שצמצום כפשוטו ָ
רם) צמצום לא כפשוטו ,ואע"פ אין אף אחד
יודע את הפשט ,הייתכן שיש בית ע"ז שצריך
לשורפו ועצמות ומהות נמצא דווקא שם.
אח"כ חילק משקה עבור ס"ת לתות"ל ,וקרא
לזירקינד שיגיד לחיים ,נתן לרב מענטליק
לכינוס תורה ואמר שיהיה חידושים ממש
וביקשו שוב להכריז ,אח"כ נתן עוד בקבוק
לזלמן יפה ,ועוד לכפר חב"ד ,לירושלים ,ובכל
אחד מזג מכוסו וערבב ג"פ וביקש שיחלקו
עוד בשבת.
במנחה סימן בידו שישירו אנא עבדא( ,ס"ת
בית רבקה האחרון) ,פרקי אבות ,טרם צאתו
סימן לזלמן יפה להתחיל שיבנה ,וסימן חזק
בידו.
 18:15יצא לספרי' 19:15 ,חזר ,אמר לילדים
שעמדו-גוט שבת.
 21:15מעריב ,בצאתו שרו שיבנה וסימן בידו.
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יום א' י' סיון

שבת קודש ט"ז סיון

 10:25הגיע ,עמדו ילדים אך לא חילק צדקה,
בתחילה חשבו שיכנס ויוציא אח"כ כסף ,אך
לא.

 14:55יצא לספרי'.

 15:25מנחה ,חילק כ 6דקות צדקה ,כרגיל.
המשך כינוס תורה (ליום שישי).
 20:00יחידות-עד  ,21:15אד"ש קרא לחכם
הגרוזיני להיכנס לג"ע התחתון עם אשתו
ושהו שם עד .21:45
 21:50מעריב.
 23:10יצא לביתו.
יום ב' י"א סיון
 10:25הגיע ,נתן צדקה ,קריאת התורה.
 14:00מנחה למטה-כינוס ,באל תירא ואך
צדיקים סימן חזק בראשו ומעט בידיו כשפניו
מופנות לקיר וידיו משולבות.
שיחות א' .ב' .ג' .ברוסית ,בסופן אד"ש מביט
על י.י .העכט ,הנ"ל מביט חזרה ומסמן בידיו
שאינו יכול לתרגם ,אד"ש ממשיך ביידיש,
שישנם אלו שבשיחה חייבים להתרוצץ
ושינצלו את המרץ לתורה ,ואם לא אזי בין
השיחות ,והפסיק וסימן לא .ל .שיפסיק ואח"כ
המשיך לומר ללייבל שיאמר לו שיפסיק ויישב
והנ"ל לא תפס ,חילק ג' מטבעות ,כשעבר א.
ל .ביקש מאד"ש סליחה ,אד"ש אמר לו כמה
מילים וחייך ,לפנ"כ שרו הניגונים הידועים,
אד"ש מחא כפיים חזק מאוד ובאמצע הפסיק
וסידר הגארטעל.
 21:30מעריב ולאחמ"כ התוועדות.

 15:52חזר.
 19:45מנחה.
 21:12מעריב.
 21:40יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן בידו.
יום א' י"ז סיון
 10:25הגיע ,עמדו ילדים מ"ראלי'ז טיים",
שרו "ווי וואנט" ואד"ש סימן כל הדרך בחזקה,
לא חילק צדקה.
 15:30מנחה ,בדרכו כרגיל חילק צדקה ונתן
גם לגבר אחד.
 21:30מעריב ,לפני צאתו עמד א' (לא
מאנ"ש) והחל מדבר עם אד"ש ,אד"ש הביט
בו חזק וענה לו כמה מילים.
 23:00יצא לביתו (כל הלילה שמרו על 770
מפני הזהרה שאותם אנשים מתכוננים לגנוב
הס"ת אך לא קרה כלום).
יום ב' ח"י סיון
 11:12הגיע.
 11:15קריאת התורה בזאל ,פני אד"ש מאוד
רציניות.
( 15:00לערך) מנחה.
יום ה' כ"ח סיון
 10:20קריאת התורה ,כרגיל.
 15:20מנחה.
 21:30מעריב.
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יום ו' כ"ט סיון

יום ב' ב' תמוז

 10:03הגיע ,היה תינוק שאד"ש רצה לתת לו
מטבע ולא היה מי שיכניס לתוך ידו ,ובסוף
אד"ש שם על העריסה (ליד המכונית).

 10:05קריאת התורה.

בכניסתו לג"ע התחתון ,היה הש"ץ בברכת
כהנים ונעצר עד שגמרו ואח"כ נכנס לחדרו,
נסע למקווה ולאוהל.
ליל שבת ,בצאתו שרו ניעט ניעט וסימן מעט.
 22:20יצא לספריה( ,היו קבוצה של צרפתים,
א' מהם התכופף לנשק רגלי אד"ש ,אד"ש
נעצר כ"נבהל").
שבת קודש אדר"ח תמוז
 9:00הגיע ,בקדושה נגנו לכתחילה אריבער
וסימן בידו ,במוסף ניגנו הניגון של אתה
בחרתנו ,בצאתו שרו ניעט ניעט וסימן בידו.

 15:15מנחה ,א' נכנס ונעמד על מקום אד"ש
וכל הרמזים לא הועילו ,אד"ש נעמד בצד
השולחן לכיוון הקהל והתחילו מנחה ,עד
שהנ"ל סוף סוף תפס וזז משם ,אח"כ נעמד
בסוף השולחן (איפה שאד"ש עושה הג"פ עד
שהצליחו להזיזו).
 18:50יצא לביתו ,נתן צדקה בעצמו (י .ק.
נהג) ,נמסר פלפול והזאל מלא.
 19:50חזר ,נתן צדקה לילדים ואמר א_ דאנק.
 21:30מעריב.
 23:50יצא לביתו (בנימין נהג).
יום ג' ג' תמוז
 10:15הגיע.

מנחה למעלה הוציאו ס"ת של משיח ,אד"ש
עלה לתורה ,בצאתו שרו ניעט ניעט וסימן
חלש.

 15:00נסע לאוהל 20:45 ,חזר-מנחה.

 21:18מעריב.

 21:15מעריב ,אמר מזל טוב לחתן וכלה.

 21:40יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן בידו.

 21:45יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן בידו.

יום א' בדר"ח תמוז

יום ד' ד' תמוז

 10:05הגיע ונכנס ,עמדו בהלל ,אח"כ קריאת
התורה.

 10:10הגיע.

 15:30מנחה( ,ליפש קיבל סידור ,נכנס עם
עוד חתן מברזיל ,אד"ש שאל אם יש כהן או
לוי – ענו לא ,אח"כ שאל מתי זמן החתונה
(וענו ב)שווה ,ושאל אח"כ הזמן).
 21:30מעריב.
 23:45יצא לביתו( ,כל היום נסע רק עם
בנימין קליין (י.ק .לא באיזור או כיו"ב).

 10:30נסע למקווה.

 15:20מנחה (חתן) יצא וכשראה (מעט)
ילדים ,נכנס חזרה לחדרו ,הוציא מטבעות
וחילק.
 21:35מעריב.
 23:50יצא לביתו ,פתח מעט וכעבור רגע
פתח הדלת עד הסוף.
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יום ה' ה' תמוז
 10:10קריאת התורה ,הביט ברש"י.
 15:30מנחה.
 21:30מעריב.

האדם .כאן המקום להזכיר על סיום ס"ת ביום
ראשון וכן לעריכת התוועדויות לכבוד י"ב י"ג
תמוז.
נתן משקה ויין לארץ ישראל ,לאליהו וילהלם,
שאל אם יהיה לפני י"ב תמוז ,ענה שכן ,אמר
לו שיחלק בכפר חב"ד ,בירושלים ,נחלת הר
חב"ד וכו' .אח"כ אד"ש אמר מפקחין על צרכי
ציבור בשבת ולכן ישירו כי בשמחה ,ביאור
הרש"י וכו'.

כשיצא ב 18:50עמד טוביה ,אד"ש אמר לו
שלום ואח"כ הכל שלום ,כשלא הבין ,שאל
אד"ש איר זיינט דאך געקומן (הרי הגעתם),
פון ארץ ישראל איז הכל שלום ,ענה ב"ה
ואד"ש יצא.

בצאתו ממנחה שרו שיבנה ,לא הגיב.

 23:30יצא לביתו.

 18:15תהלוכה לאיסט סייד.

יום ו' ו' תמוז

מעריב ,קידוש לבנה.

 10:20הגיע ,יצא לספרי' בערב שבת.

יום א' ח' תמוז

 22:20יצא שוב לספרי'.

 10:10הגיע.

שבת קודש ז' תמוז

 15:10מנחה ,כרגיל-נתן צדקה מלא מאוד.

 9:10הגיע.

 17:50יצא לביתו 18:50 ,חזר ,עמדה ביתו
של טוביה פלס והתקרבה למכונית עם מטרי'
(יורד גשם) ,אד"ש נתן לה צדקה ואח"כ
היא המשיכה ללוות את אד"ש עם המטרי'
עד  ,770אד"ש נכנס ואמר לה לפני היכנסו
תודה .בפנים ישבו על הרצפה  2יהודים ובכו
על רפואה לבנם ,אד"ש נתן להם צדקה (יש
אומרים שאיחל להם בשורות טובות).

 10:08הודיע על התוועדות.
 13:30התוועדות.
שיחה א' :מעלה בתחילה ובסוף ,ג' ,י"ג תמוז.
שיחה ב' :ההוראה מרש"י תהילים מ"ג שלח
אורך ואמיתך.
שרו "זאל שוין זיין די גאולה" ,אד"ש מחא
כפיים חזק מאוד בפרט עם היידים.
שיחה ג' :המס"נ שבמאסר.
שיחה ד' :מאמר ד"ה "אז ישיר".
שיחה ה' :רש"י ד"ה ויאסוף סיחון ,עשרה
נסיונות (פרקי אבות) ,הערות של ר' לויק
על הזוהר בנוגע ל"כנסת ישראל ינקא מתרי
סטרי" וכו' וצריך להבין מה זה נוגע לעבודת

 21:30מעריב.
 23:30יצא לביתו.
יום ב' ט' תמוז
 10:15הגיע ,קריאת התורה בס"ת החדש
ממוריסטאן (הסיום היה ביום א') לגלילה
נתנו לא' שתרם את הס"ת ,בהגיעם לבימה
אד"ש חייך חזק אח"כ הביט עד סוף הגלילה,
ג'ימי נדחף לקחת את הגלילה מצד החזקה
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והם שמו רק את הכתר ,אד"ש חיכה עד
שישימו הכתר ואח"כ חזר למקומו ,אח"כ שרו
שישו ושמחו ,והיכה בידו חלש על השולחן
ומסמן חזק בראשו ,אומר בפיו את ה"שישו
ושמחו" ,אח"כ הסתובב מעט לקהל וסימן

חזק בראשו ,טרם צאתו סימן פעמים ובחוץ
סימן עוד הפעם בידו לילדים
 15:30מנחה ,בכניסתו עמד ילד בכניסה
לדלת ,אד"ש חייך אליו.

מנחם אב
ח-כ

יום ב' ח' אב

יום ג' תשעה באב

 16:15נסע לביתו( 16:45 ,לערך) חזר.

 9:40הגיע 10:00 ,ירד למטה ,הכינו באקס
יותר רחב ,כמעט בכפליים  -כמו הקודם פתוח
מצד אחד בכדי שיוכלו להזיזו ,בגובה כמו
כיסא מרופד עם ספוג די עבה ומצופה בכיסוי
חום (מעשה ידי שדמי-נוטיק) אם בתחילה
לא התיישב ,קורא כל הזמן בביאורי הצמח
צדק למגילת איכה ,וכלל לא מביט בסידור –
הסידור פתוח ומונח על הסטענדר לצד ימין,
כלל לא פסע ג' פסיעות (לא הלוך ולא חזור),
בקינות התיישב ממש בצד הבאקס ,בידו
קינות עם כריכה קשה (וכמדומה הוצאת לוין
אפשטיין) אומר הקינות לא בציבור ,לקראת
הסוף הוחלט בציבור לדלג ,והתחילו א-לי
ציון ,אד"ש נעמד.

 18:00מנחה.
 19:25נסע לביתו.
 19:55חזר ,צדקה.
 21:10מעריב.
ב( 21:00לערך) נפלה הרבנית בבית ושברה
את רגלה ,מיד הודיעו לאד"ש ע"י בנימין
קליין ,חס"ד העבירה לבית הרפואה "הר סיני"
במנהטן עם מכוניתו של בנימין קליין.
אד"ש יושב על באקס כמעט בגובה הכיסא,
צר מאוד מעץ אך לא מרופד כלל רק מודבק
בטפטים ,את מגילת איכה קורא שוסטרמן,
רגל שמאל של אד"ש כמדומה בלי גרב.

בהפטרה קרא כרגיל אלא שהרבה פעמים
הנמיך קולו בחצי השני של הפסוק.
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ק"ש אמר כמדומה עלינו (ירק) ,בסוף קדיש
דרבנן לפני הסוף התחיל השידור הרדיו,
אד"ש מסמן שיפסיקו אך לא פעלו כלום
והפריע לשמיעת הקדיש ,אח"כ המשיכו
ויותר בקול ,אד"ש מסתובב לסטענדר ,פתח
הקינות החל לומר והפסיק ,את הסיום אמר
בערל ליפסקער ,כנראה שלא ידע שאד"ש
שומע ,בסוף הסיום שאל אד"ש את מאיר
הארליג – "קדיש דרבנן?" ומאיר ענה "ברדיו"
ושוב שאל אד"ש ,מאיר ענה שלא אומרים
למטה אלא בחדר שידור לרדיו ורק ממילא
שומעים למטה ,ואד"ש יצא.
 15:30מנחה למטה עם טו"ת ,אי אפשר
לראות איך עושה על האצבעות אם כי היו
 2הכריכות צמודות ממש ,עלה למפטיר
(פעם יחידה בשנה שעולה פעמיים למפטיר)
ההפטרה יותר בלחש מתענית ציבור.
מעריב בזאל הקטן ,כרגיל ,לא היה קידוש
לבנה מפני העננים.
נשאר בחדרו עד  22:00ונסע לבית הרפואה,
וכן במשך כל השבוע יוצא מוקדם לבית
הרפואה.
יום ד' י' מנחם אב
אד"ש לא נוסע במשך השבוע בין מנחה
למעריב לביתו.
שבת י"ג מנחם אב
לא התוועד (בשבת שעברה שרו בלילה וסימן
כמ"פ – והשבת יותר חלש)
לא יצא לספרי' – כמובן.
 20:00מנחה ,עלה לתורה בס"ת של משיח –
גם בבוקר.
מוצ"ש יצא – ונסע כרגיל לבית הרפואה.

יום א' י"ד מנחם אב
לא היה ברור עד  10:30כשאד"ש יצא אם יש
התוועדות הלילה ,אם כי מלייבל ובנימן היה
נראה שיש ,בצאתו לא סימן כלום.
( 16:00לערך) נסע לבית הרפואה.
 21:45התוועדות.
כמעט ריק ובמשך הזמן מתמלא ,בסיום
ההתוועדות ,כמדומה ב ,1:00ניגנו הניגונים
הרגילים ,התחיל "ניעט ניעט".
נכנס לחדר ,יצא לקידוש לבנה עם הסירטוק
משי בלי מעיל ,את הלבנה יכלו לראות ברווח
שיש בחיבור הבנינים  ,770-784ושם גם נאלץ
לעצור כיוון שלא היה יכול לעבור ,בסיום
הסתובב כרגיל ואמר חודש טוב – (ליל ט"ו).
בצאתו שרו שיבנה וסימן כמה פעמים בידו –
יצא ישר לביתו.
יום ב' ט"ו מנחם אב
 14:15נכנס לחדרו הק' הרב עלבערג ויצא
ב ,15:35בצאתו נכנס הנ"ל לזאל למנחה כולו
מבולבל ,יצא באמצע ,לא נעמד בקדושה וכו'.
מעריב ,נכנס עם מעטפה ,חגר הגארטעל
והמעטפה היתה באמצע השולחן ,אח"כ כיסה
אותה עם הסידור כל התפילה – בשמו"ע
היתה על השולחן מגולה (ניסן מינדל היה).
– כשעלברג נכנס אד"ש יצא מהחדר הוציא
הממחטה ניגב ידיו – כמדומה -שהיו יבשות
(מנקה בכל מילי דמנקה) מכיון שחילק צדקה.
נסע היום לבית הרפואה.

 • 62יומן גאולת משיח
יום ג' ט"ז מנחם אב
הרבנית חזרה הביתה מבית הרפואה ,בתחילה
היה מדובר שצריך ניתוח ובסוף הוסכם שלא
צריך – רק גבס.
 14:15יצא לביתו וחזר ב( 16:50לערך).
( 23:00לערך) יצא לביתו.
יום ה' ח"י מנחם אב
קריאת התורה ,סימן לילד בר מצווה שיעמוד
ליד הבימה ,אחרי שעלה (אד"ש) לתורה -
לפני שבירך.
 21:30מעריב.
בלילה נכנס לחדרו הק' גורדצקי.
יום ו' י"ט מנחם אב
 10:37הגיע ,נכנס לחדר ויצא שוב לחלק
צדקה.
 19:27חצי שעה לפני שבת ,יצא עם נייר
עיתון ובראשו בקבוק ,אד"ש יוצא בכל ערב
שבת קודש לביתו עם בקבוק יין מאחר ובבית
אין יין מפני המשרתת הגוי'.
כאשר חילק צדקה והחל לשים בעצמו נשמט
הבקבוק ,נחת על הרצפה והתרסק ,אד"ש
כאילו לא שם לב ,כשנתן צדקה הביט לתוך
ידו (במקום שהיה הבקבוק מקודם) ,לא הביט
יותר על הבקבוק אלא המשיך למכונית,
(הבקבוק קטן מהסוג שמחלק באחש"פ).
ליל שבת קודש ,ירד למעריב ,התחיל מעט
בשקט 'לכו' בניגון של שבת וסיים בקול
במילים :אשר נשבעתי ,אז ירננו ,אור זרוע,
לפני ה' ,ה' אלוקינו ,ה' למבול( .אנא בכח
אמר מתחילתו ועד סופו בשקט מוחלט),
לכה דודי אמר פעמים ובקול (לא כ"כ בניגון),

אח"כ התחיל ה' אחד (בולתהילה מלעיל),
אח"כ לכו ונלכה ,תחילה ,מלוכה ,ההפכה,
חמלה (כל החטף סגול כשוא) התעוררי
התעוררי ,בבואי בשלום מסתובב כרגיל בכיוון
שמאל הא' ,כופף ראשו לימין ,הב' לשמאל,
הג' בשקט לפני העמוד ,ניגון של הלכה דודי
האחרון שונה מכל היתר ,לא מסיים בקול
את מזמור שיר אלא רק מקולות מים רבים,
אחרי הקדישים מתחיל כגונא ,ובהמשך
מסיים בקול במילים :ואנפהא נהירין ,ומעביר
יום ,כי הם עד בא"י ,שמע ישראל (רק 2
המילים) ,המעביר מעט בקול ומלכותו ממש
בקול ,מלכותך ,ונאמר ,ופרוש ,ויכולו בקול,
ואח"כ מוישבות ביום השביעי ,ברוך אתה ה'
כורע כבשמו"ע ,אח"כ מתחיל כי בם רצה –
מקדש השבת ,אך טוב( ,בברכו הן הראשון
והן האחרון מכופף ראשו בברכו ,ואח"כ שוב
בברוך ומתחיל מעט אחרי כולם ,ובקול) ,סיום
עלינו-ונאמר בניגון של יום חול.
ילדי הקעמפ היו בצד ימין ושרו אל תירא,
אד"ש לא סימן בידו ,בכל הקדישים אמר אמן
יהא שמא רבא עם הילדים ובכל מילה מכופף
ומרים ראשו ,בסוף הקדיש דאמירן בעלמא
מתרומם מעט ואח"כ כשחוזר למקומו שוב,
בצאתו שרו ולא סימן.
שבת קודש כ' מנחם אב
התחיל ר' ישמעאל בשקט ,הכל בניגון של
יום חול ,הודו ,כי כל ,רוממו הראשון – יתר
הסיומים לא סיים עד כי גמל עלי ,למען
יזמרך ,והיה הוי'ה למלך ,כל הנשמה הראשון,
אז איתם ,כי בו ישמח ,פודה ה' ,ויהי נועם ,עמו
אנוכי ,נהרות ,ה' שומרך ,למען ,רבת ,נפשנו,
בית הלוי ,שבשפלנו( ,האדרת והאמונה שרו),
ברוך שאמר ,יחיד חי העולמים ,עוד ינובון
(לא כבלילה) ,עדותיך ,והוא רחום ,תהילת,

בא םחנמ • 63
יתום ואלמנה יעודד ,מגיד ,הודו ,לאסור ,כל
הנשמה (הראשון) ,ברוך ה' אלוקי ישראל,
אתה הוא ,והים ,וירא ישראל ,ועלו מושיעים,
נהללך ונשבחך–תתהלל ,להודות ,כי לך נאה,
כל ברכת יוצר בכל (עד את הכל) ,אין ערוך
(השני) ,כל פיסקא מא-ל אדון ,על כל שבח,
ומברכים ,כולם כאחד ,והאופנים ,כאמור,
וקרבתנו (עד בא"י) שמע ישראל (כנ"ל),
כשאומר אמת בקול מנשק הציציות (משא"כ
לפנ"כ באני ה"א שלא מנשק) ,לעד קיימת,
ולעולמי עולמים( ,אינו מסיים זרע ישראל),
פודינו ומצילנו ,תהלות עד גאל ישראל.
חזרת הש"ץ כרגיל ,ונעריצך ,קדוש השני,
כבוד ,ימלוך ,ברכת כהנים -יברכך :ימין,
אמצע ,ימין ,אמצע ,יאר :שמאל ,אמצע,
שמאל ,אמצע ,ישא :ימין ,שמאל ,אמצע ,ימין,
אמצע.
קדיש כאתמול ,מתרומם בדאמירן ,וכשחוזר
לעמוד.
הוציאו ס"ת הקטן ,אנא עבדא סימן בידו ושרו
כו"כ פעמים' ,שמע ישראל' מתחיל כשפניו
לקהל ,ופונה לכיוון העמוד אחרי המילה
ישראל ,וכן באחד ,משא"כ בגדלו פניו לעמוד
ובסוף פונה ,מביא הס"ת לבימה כשהציורים
לכיוון הקהל עד שמורידים הכתר ליד הבימה
ושב והופך הס"ת ומניחו ,חוזר למקומו,

פונה מעט הצידה גבו לא ממש לס"ת ,יושב
בקריאת התורה ,החומש מחזיק בידו הימינית,
בסוף שביעי הגיע במהירות (לפי ערך) ,קדיש,
יעמוד – מפטיר ,כרגיל ,חוזר לבימה מהצד
השני שהגיע (עלה לבימה מצד ימין וחזר
מצד שמאל).
כשהביאו הס"ת להיכל ,לא אמרו יהללו ,ג'ימי
(הגביה) מסר הס"ת לאד"ש ואד"ש מרים
מעט ואומר יהללו ,ומוסר לרש"ג (התקדם
לקח את הס"ת והולך לכיוון הארון קודש).
חזרת הש"ץ :יתנו לך ,כבוד ה' ,ה' אלוקינו ה'
אחד ,הוא אלוקינו בניגון ,שרו ולא סימן בידו,
כשחזר אמר הוא מוי-שי-עי-נו (באריכות)
שנית בקרוב (מקצץ את כל אי ,אי ,אי ,אי),
אח"כ ה' אלוקיכם ,ימלוך (מוסף בניגון של
שבת) ,ברכת כהנים  -יברכך:ימין ,אמצע ,ימין,
אמצע ,יאר :שמאל ,אמצע ,שמאל ,אמצע,
ישא:ימין ,שמאל ,אמצע ,ימין ,שמאל ,אמצע.
למען בית-כביום חול ,ונאמר.
אמר תהילים פרק כ' ותהילים היומי ,מסיים
פסוק לפני סוף הפרק חוץ מהאחרון 2
פסוקים .לפני הקדיש בתרא מעביר ידו
הימנית על מצחו.
בצאתו התחילו ווי וואנט וסימן בידו וכן
בדרך.
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אלול
א  -ט"ז

יום ד' א' אלול

שבת קודש ד' אלול

 19:15נסע לביתו ,אומרים שד"ר וויס בביתו,
(מסתובב בזמן האחרון ב 20:45 )770חזר.

 10:00שחרית ,בהפטרה קרא "ואשים ְד ָב ִרי
בפיך" וחזר ואמר "ואשים ְד ָב ַרי בפיך"'
ההפטרה היתה די בקול ,בצאתו סימן באמצע
הדרך לא' להתחיל שיבנה.

 21:35מעריב.
 22:00נסע לביתו.
יום ה' ב' אלול

 19:30מנחה ,הוציאו ס"ת של תות"ל ,לא עלה
לתורה ,אמר קודם עלינו ואח"כ לדוד ה' אורי.

קריאת התורה,

 21:00מעריב.

 14:00יצא (אולי לביתו) ,בידו העיתון
"דג'ויאיש פרעסס" 14:30 ,חזר.

 21:20יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן.

 15:15מנחה.
 21:30מעריב.
 19:00ניסן מינדל נכנס לחדרו הק'.
יום ו' ג' אלול
כרגיל ,בערב שבת נסע לביתו וחזר לאחר 20
דקות בערך.
 20:30מעריב ,בצאתו באמצע בית הכנסת
התחילו לשיר וסימן.

יום א' ה' אלול
 15:15מנחה.
 21:30מעריב ,טלישבסקי נכנס לג"ע התחתון.
 22:00יצא לביתו.
יום ב' ו' אלול
 10:10קריאת התורה ,כמעט ריק.
 15:15מנחה.
 21:30מעריב ,בצאתו נישק ילד א' את ידו
הק'.
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 22:15יצא לביתו.
יום ג' ז' אלול
 10:10הגיע ,חילק צדקה בחוץ (הרבה)
ובפנים ,לא שם בעצמו.
 15:15מנחה.

 20:30מעריב ,יצא לקידוש לבנה ליד
קינגסטון ,באמצע הדרך דחפו וא' נדחף על
אד"ש ,אד"ש נעצר לרגע והיה ממש איום
ונורא.
 21:00יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן חזק
בידו.

 21:30מעריב.

יום א' י"ב אלול

 22:10יצא לביתו ,עמדו כמה אנשים (קבוצה)
מניו ג'רזי וסימן בידו לשלום.

 10:20הגיע ,נכנס לחדרו ויצא שוב לחלק
צדקה.

יום ד' ח' אלול

 15:15מנחה ,כרגיל.

 10:10הגיע ,חילק צדקה בחוץ.

 15:40יצא לביתו 16:18 ,חזר.

 15:18מנחה.

 21:30מעריב ,כרגיל.

 21:30מעריב.

יצא לביתו.

 22:20יצא ,שרו שיבנה וסימן כל הדרך בידו.

יום ב' י"ג אלול

יום ה' ט' אלול

 10:20קריאת התורה.

קריאת התורה ,דפדף בדפי החומש.

 11:15יצא למקווה 11:45 ,חזר.

מנחה ומעריב כרגיל.

( 15:00לערך) נסע לאוהל ,חילק צדקה ,עמדו
שני נשים משני צדדי היציאה ,ואד"ש נעמד
באמצע וחיכה ,עד שלייבל אמר לנשים שיזוזו
לצד אחד ואז המשיך בדרכו ,ליד המכונית
שוב חילק צדקה ,סימן מהמכונית לילדים
לשלום.

לאחר מעריב יצא ,ב( 22:10לערך) ,עמדו שם
 2חסידים ונשקו את ידו הק'.
יום ו' י' אלול
 10:46הגיע ,חילק צדקה.
 20:30מעריב.

 20:30חזר ,מנחה ,כרגיל.
 21:00מעריב.

שבת קודש י"א אלול

 21:15יצא לביתו.

לא הודיע על התוועדות (חודוקוב לא נמצא
כאן ,הוא בבית הרפואה).

יום ג' י"ד אלול

 19:30מנחה ,קראו בס"ת הקטן ,לא עלה
לתורה.

הגיע ,כרגיל.
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 15:15מנחה ,חילק צדקה ,עמד שם יהודי
(כפי הנראה איזה אמריקאי) ,אד"ש הביט
עליו וחייך חזק מאוד כמופתע.
ושאלו באנגלית "האם אתה בסדר" אח"כ אי
אפשר היה לשמוע ,ולבסוף אמר "הקב"ה
יברך אותך" והמשיך לתת צדקה.
 21:30מעריב.

 21:00מעריב.
 21:15יצא לביתו ,שרו שיבנה וסימן בידו
(באמצע הסדר).
יום ה' ט"ז אלול
 10:20הגיע ,שרו שיבנה וסימן בידו10:25 ,
קריאת התורה ,כרגיל.

יום ד' ט"ו אלול

 15:30מנחה ,בצאתו שרו שיבנה ,וסימן בידו
פעם א'.

 10:10הגיע ,נכנס לחדרו ויצא שוב לחלק
צדקה.

 18:20יצא לביתו( 19:00 ,לערך) חזר.

 11:10יצא למקווה 11:45 ,חזר ,נתן צדקה
בהלוך ובחזור ,קרא לילדה שעמדה רחוק ונתן
לה.
 15:20נסע לאוהל ( 2מכוניות משטרה
מלפנים ומאחור) ,חילק צדקה ,אמר לא'
שאמר שהיום זהו יום ההולדת שלו "תהא
שנת הצלחה רבה וכוח"ט" 20:20 ,חזר ,מנחה.

 21:30מעריב ,ה"חכם אחד" (שערבי) בבגדי
לבן נתן לאד"ש ידו ואד"ש הושיט אף הוא
את ידו.
לא היה לשערבי מקום לשבת ,ואחרי שאד"ש
התיישב ,הביט חזק לכיוון שבו עמד (ליד
הדלת הסגורה של המזכירות) {שיפנו לו
מקום לשבת} ודחפו השולחן עד שנהיה
מקום ,בצאתו שרו שיבנה ולא סימן כלום.

הוספה  -מכתבים

מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לרגל הולדת החתן שי'
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לחתונת זקני החתן מצד האב
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לקישורי התנאים של זקני החתן מצד האם
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מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לחתונת הורי החתן שי'
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מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לחתונת הורי הכלה שי'
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ב' סוגים באגו"ח
בשנת תשי"ב ,בעת פיתוחה של אגודת חסידי חב"ד בארה"ק ,כתב כ"ק אדמו"ר
מה"מ שליט"א מכתב לאגו"ח (מובא כאן בהמשך) שעכשיו עומדים על פרשת
דרכים וישנם ב' אפשרויות :או להמשיך איך שהיה עד עכשיו ,או שיבססו
העבודה על בסיס נכון ,ובהתפתחות והתפשטות המתאימה ,הן כלפי פנים והן
כלפי חוץ; וממשיך כ"ק אד"ש שוודאי שמי שעובד באופן הב' זה אחריות גדולה.
ובסיום מבקש כ"ק אד"ש שאלו המקושרים לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ יכתבו לו –
כל א' באופן אישי – באיזה סוג הוא אוחז.
סב החתן – הרה"ח שלום יהודה ליב גינזבורג ע"ה – כתב לרבי שהוא אוחז באופן
הב' ,ועל זה בא מענה כ"ק אד"ש מתאריך ז' אלול,
 -מובא לקמן עמוד .74

ב"ה ,יו"ד מנ"א ה'תשי"ב
ברוקלין ,נ.י.
הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!
הנני מאשר קבלת מכתביהם מכ"ד סיון ,ח' תמוז ,שני מכתבים מט"ז תמוז ופרטי-כל מהאסיפות
דיו"ד וי"ג תמוז .ולפלא שאין הפ"כלים מהאסיפות האחרות שלפי התכנית ,הרי בכל שבוע צריכה
להיות אסיפה ,ואולי נפסק סדר זה מפני הקיץ...
בכלל עבודת חב"ד באה"ק ת"ו עומדת עתה על פרשת דרכים ,היינו שיש הברירה אם שתתנהל
מכאן ולהבא באופן שהתנהלה בשנים האחרונות ,היינו מהיכי תיתי ,וועט עס גיין איז גוט ,וועט
עס לוינען איז גוט ,ובאם לאו  -מאכט אויך ניט אויס ,און אפשר  -נאך בעסער,
או שיבססו העבודה על בסיס נכון ,ובהתפתחות והתפשטות המתאימה ,הן כלפי פנים והן כלפי
חוץ.
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מובן מעצמו ,שכשאוחזים באופן הא' אין זה שולל את האפשריות אשר לאחר זמן ינקטו באופן
הב' .ועוד זאת ,אשר אז אין לוקחים על עצמם כל האחריות :ער האט גאר ניט צוגעזאגט ,גארניט
גענומען אויף זיך ,און פארקערט ,פאר יעדער פעולה ,גם הקטנה שבקטנות ,קומט עם א דאנק
הן בעולם הזה והן בעולם הבא.
משא"כ כשינקטו בדרך הב' לוקחים על עצמם אחריות גדולה ביותר ,הן כלפי פנים והן כלפי חוץ.
ואז גם שוללים האפשריות לאחוז אח"כ באופן הא' .אבל מובן ג"כ ,שאי אפשר לדעת מראש ,אם
לאחר זמן יהיו אותן היכולת והאפשרות לפתח עבודת חב"ד באה"ק ת"ו כמו שישנם עתה ,ואשר
גם עתה פחותים הם יותר ממה שהיו אשתקד.
ולכן בקשתי את הרמ"ג שי' שיעשו אסיפה ,ולא ינהלו תעמולה ,כי אם ימסור את השקפתי הנ"ל
על אופן עבודת חב"ד באה"ק ת"ו .ויציע לכל אחד ואחד שיודיעני את דעתו ,היינו אם הוא אוחז
באופן הא' (אז ,מובן מעצמו ,שאו שיודיעני עד"ז ,וגם אלו שלא יודיעוני ולא יענו כלל ,הרי
מוכרח אני לחשבם ולצרפם להמחנה והאוחזים באופן הא' ,או דאלו שאינם רוצים להשתתף
בכלל בעבודת חב"ד באה"ק ת"ו),
ואלו המקושרים באמת לפעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר ,ובמילא רוצים בהתפתחותם ומוכנים
להקדיש לזה חלק מסויים מכל השייך הן בממונם והן בגופם ואפי' בנשמתם ,יודיעוני ג"כ .ואז
אדע ,אם יש ביכלתי לגשת לתכנית עבודה מורחבת באה"ק ת"ו ,או שעדיין לא זכינו לזה.
ועוד הפעם הנני להדגיש ,אשר כאו"א יענה ביחוד בשביל עצמו ובמעטפה מיוחדת כדי שלא
יהי' בזה כל ענין של כפי' ,הלבנת פנים ובושת וכו' ,כיון שזה הענין רציני ביותר ,וכנ"ל שצריכים
להשקיע בזה (איינשטעלן) לא רק ממון וגוף אלא גם נשמה .ועל ידי אופן כתיבה כנ"ל ,הנה
לא יהי' מקום אח"כ להצטדקות (אפי' בפני עצמו) כמו שהי' בהענינים האחרים שחתמו עליהם
ברבים ובמילא הצטדקו אח"כ (אם בינם לבין עצמם ,או בינם לבין קונם או בינם לבין חברם),
אז וואס האט ער געקענט טאן ,עס האט ניט געפאסט ניט חתמ'ענען ,אבער האלטן האלט ער
ניט דערביי...
ויהי רצון אשר כל או"א מאתנו יזכה למלא את שליחותו מתוך שמחה ובהרחבה ומנוחת הנפש
והגוף.
בברכה,
מ .שניאורסאהן
הרמ"ג :ה"ר משה גורארי'.
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המענה הנ"ל למכתב הסב ע"ה בו כותב שהוא משתייך לסוג הב'

םיבתכמ  -הפסוה • 75

מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לסב החתן אודות נסיעה "באמצע הזמן של לימודים".

לזכות
החתן הרה"ת לוי יצחק
והכלה מ' חי' מושקא שיחיו
גינזבורג
לרגל נישואיהם בשעטומ"צ
ט"ז חשון ה'תשע"ו ' -שנת הקהל'
שיזכו לבנות בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה ,כפי שהם מוארים בתורת החסידות
ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ולזכות משפחות החתן והכלה שיחיו
*
לע"נ סב הכלה
הרה"ח חונה חיים בן הרה"ח אברהם יוסף ע"ה
כהנא
נלב"ע כ"ח סיון ה'תשס"ב
שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש
*
לע"נ סב החתן
הרה"ח שלום יהודה ליב בהרה"ח משה דובער ע"ה
גינזבורג
נלב"ע ז' תמוז ה'תשמ"ה
שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש
*
לע"נ סב החתן
הרה"ח אהרון מרדכי בהרה"ר בנימין נחום ע"ה
זילברשטרום
נלב"ע ליל ש"ק טו"ב תמוז ה'תשע"ב
שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש
*
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

