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תשורה משמחת נישואין – כ"ף אלול ה'תשע"א

בעזהי"ת
פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול
זיכנו בנישואינו למז"ט ביום השני ,כ' אלול ,ה'תשע"א.
התודה והברכה מובעת בזה לידידינו ומכירנו ,אשר
הואילו לשמוח אתנו יחדיו ,ביום שמחת לבבנו ,ולברכנו ,ולברך
את הורינו וזקנינו יחיו ,בברכת מז"ט וחיים מאושרים בגשמיות
וברוחניות.
ב שמחה וטוב לבב נתכבד להגיש לפני כבודו ואנשי ביתו
יחיו "תשורה" מיוחדת לזכרון טוב ,הכוללת:
מיומנו של אבי הכלה  -הרה"ח ר' ישראל יואל הכהן ע"ה
סוסיבר שהתחיל לכתוב מיד כשהגיע מאה"ק להרבי,
בסוף חודש אלול ה'תשכ"ד ,וכתב עד ה' טבת ה'תשכ"ח.
כנראה שרשם את היומנים לעצמו ,ולכן רוב היומנים הם
בסגנון קצרה .וראוי לציין שכותב היומן זכה להיות נוכח
בשעת הסעודות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו (בדירתו של
כ"ק אדמו"ר הריי"צ) ,ורשם מה שדברו שם.
בהמשך להיומנים שכבר נתפרסמו ע"י משפחתנו ,הננו
מפרסמים כאן כל היומן שנמצא תח"י( ,חלק גדול מהיומן
נאבד) מה שכבר נדפס וגם חלקים שעדיין לא נדפס.
[תודתנו נתונה להרה"ח מיכאל אהרן שי' זעליגסאן על
עזרתו בפרסום היומנים].
ולהעיר שיומן זה נדפס בסמיכות ליום היארצייט הח"י
(נפטר ז"ך אלול ה'תשנ"ג).
ויהא כל זה לעילוי נשמתו.
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האל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו
בתוך כלל אחב"י ,בברכות מאליפות מנפש עד בשר ,וביום שמחת
לבבנו ,חודש ה רחמים ,נזכה לקיום היעוד "הקיצו (ומיד) ורננו
גו'"" ,ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ,ולמטה
מעשרה טפחים והוא יגאלנו" תיכף ומיד ממ"ש.

מוקירהם ומכבדיהם

שניאור זלמן וגאלדא זאנדהויז
כ' אלול ,ה'תשע"א
קראון הייטס ,ברוקלין
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רשימת יומן ה'תשכ"ה


מיומנו של אבי הכלה
הרה"ח ר' ישראל יואל הכהן ע"ה סוסיבר

 חודש תשרי -ליל א' דר"ה 9בלילה הי' קהל עצום ולא הי' בנקל עבור הרבי להיכנס
לתפלה למקום שלו.
יום א' דראש השנה 9בשעה  01נכנס הרבי להתפלל שחרית הי' קהל עצום.
בערך בשעה  01עלה הרבי לבימה והפטיר .בהפטרה בכה הרבי בקול והי' בכיות
עצומות .מיד אחרי ההפטרה התחיל ההכנות לתקיעות שופר ,והרבי שם שלשה
חבילות עם פדיונות תחת טליתו ,ובכה .התחיל את הפסוקים לפני תקיעת שופר
והי' דוחק גדול וחם .בין תקיעה לשני שם הרבי טליתו על הפדיונות ונשען ראשו
על הבימה .הרבי תקע כל התקיעות .לפני התקיעה קרא הרבי את ר' אשר ששונקין
ור' מענדל פוטערפאס אל ידו .כל התקיעות (מיושב) תקע הרב טענעבוים .על יד
הרבי בתפלה הי' גם קהל עצום .התפלה נגמרה בשעה  .2921לשחרית התפלל ר'
זלמן דוכמאן כרגיל ,ומוסף ר' יוסף וויינבערג .כל הכהנים עלו לדוכן למוסף,
והרבי אמר יישר כח לכהנים אחרי התקיעות אחרונות.
[ברשימה נפרדת 9בלילה אמרו תהלים ,הלכו לישון מאוחר .בבוקר הכינו
הבחורים להעמיד כסאות ליד הבימה כדי לשמוע תקיעת שופר .הרבי נכנס בר"ה
בבוקר בשעה  01ומיד התחילו להתפלל .הרבי במפטיר בכה מאוד .בתק"ש עמדו
כולם על השולחנות .התפלה נגמרה בשעה  ,3אחר הדוכן אמר הרבי לכאו"א
מהכהנים יישר כח ,ובשעה  4התפללו מנחה .הרבי אכל בשני הימים של ר"ה
למעלה אצל הרבנית .ר' שלמה רייניץ שי' שימש במקום ר' אלי' אבר שי' .בשעה
 4921יצא הרבי מ  661ובחוץ הי' שמירה גדולה ,והרבי הלך הראשון ואחריו
הלכו כל האנשים בשורה ,ר' דוד ראסקין הי' הממונה .בדרך שמרו השוטרים על
הרבי .בחזרה הגיעו ל 661בשעה  ,6ובשעה  7911התפללו עם הרבי.
ביום שני של ר"ה נכנס הרבי בשעה  ,01במפטיר לא בכה הרבי ,ובתקיעות
הי' הרבה זמן תחת טליתו .גמרו התפלה בשעה  .2ואח"כ התפלל הרבי מנחה
למעלה בזאל .בשעה  5921נט"י להתוועדות .הרבי נכנס בשעה  6901והרבי נט"י.
דיבר כמה שיחות קטנות ,והרבי שר באמצע הושיעה את עמך ועשה עם הידים
וכל הקהל  ..ואמר מאמר שהתחיל בד"ה זה היום תחילת מעשיך כו' ודיבר
במאמר בענין אור וכח ,ושלכל א' יש לו ענין דאור .הרבי בירך הרבה ברכות
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ואח"כ בירך ברהמ"ז .רז"ד הכריז הסדר מי ילך בראש כו' ואמר שכך סידר הוועד
המסדר .אז הרבי הכריז  ..ההתוועדות נגמרה בשעה  7והרבי עשה הבדלה וחילק
כוש"ב .מיד אח"כ ,קם הרבי והתחיל לנגן כי בשמחה גו' אז ראה ר' אשר
ששונקין אז אמר לו הרבי  ..שיהי' שמח .הרבי דיבר גם בהתוועדות דמהיום ועד
יוהכ"פ יש שבעה ימים ושבעה ימים האלו מתקנים כל שבעת ימים דכל השנה וכן
השנה שעברה .ואמר שיתוועדו בכל לילה ולא שישתו משקה כ"א שיהי' פועל
יוצא מזה .ואמר שהוא משתתף בזה עם בקבוק של סודה שנשאר לו וגם חלה
להשתתפות ,ומסר את זה למזכירות והם יחלקו.
ביום רביעי התחילו לחשוב לבחינות בישיבה שהרבי אמר עד"ז בשבת.
הרבי בא למנחה ולמעריב כסדר .חברי ההנהלה בחנו היום .בלילה נכנס הרבי
למעריב בשעה  6941מפני שהי' אצלו ר' ב"צ שמטוב ביחידות .הלילה הי'
יחידות וגם נכנס ר"א גורביץ וגם ר' שמרי' גורארי' .היחידות הי' עד שעה .01921
ביום ששי נסע הרבי לאוהל בשעה  1אחה"צ הגיע חזרה בשעה  5921ומיד
התפלל מנחה .ע"כ].
יום ש"ק ו' תשרי 9בשעה  5אז האשה שנמצאת אצל אמו של הרבי ,ראתה
שהרבנית מונחת על הארץ אז מיד היא הלכה ל  661וביקשה שילכו לספר לרבי,
ואז קראו את הרבי וביקש (חסר כמה מילים) שבזמן הקריאה אז דיברה .אומרים
שיש לה שטף דם במוח .הרבי הי' אצלה עד בערך  01ואח"כ בא להתפלל ,ור'
דובער יוניק נשאר אצלה .אחרי התפלה בשעה  ,0921נכנס הרבי להתוועדות,
הרבי לא אמר מאמר בניגון ודיבר בענין מה הפירוש וילך משה .לאיפה הוא הלך,
מאיפה הוא הי' ,ותרגום אומר לבית אולפנא ,לכאורה מה צריך משה לילך לבית
אולפנא? הוא ידע את התורה הוא אמר את זה ,אלא אם צריכים לפסוק דין
צריכים ללכת להסתכל בשולחן ערוך.
[מכאן ועד סוף שמח"ת מרשימה נפרדת 9בשבת שרו האדרת והאמונה.
בשבת בבוקר -כך מספרים -בשעה  5אז האשה שנמצאת אצל אמו של הרבי,
הרבנית ,ראתה שהרבנית מונחת על הארץ .אז מיד היא הלכה ל 661וביקשו
שילכו לספר לרבי .אז קראו הרבי .בקריאת התורה היא עוד דיברה .איך
שמספרים שהי' לה שטף דם בראש -מוח .-הרבי הי' אצלה עד בערך שעה 01911
ואח"כ בא להתפלל ,ור' דובער יוניק נשאר אצלה .אחרי התפלה בשעה  0921בא
הרבי להתוועד.
הרבי לא אמר מאמר בניגון אחר כמה שיחות .ובשיחות דיבר בענין וילך
משה מהו הפירוש איפה הלך ואיפה הוא הי' מקודם ,מקודם הוא דיבר עם ישראל
ואח"כ דיבר עוד עם ישראל! אז תירץ הרבי ,שתרגום יונתן אומר על וילך משה
שהלך לבית אולפנא ,הוא הלך ללמוד .שאל הרבי מפני מה הי' צריך ללכת
ממקום שהי' למקום אחר הי' יכול לעמוד על מקומו וללמוד? אלא אפילו משה
שהוא נתן את התורה ,אז לפני שדיבר עם ישראל הלך ללמוד ולא התבייש .איי ער
האט דאך די רגע געלערנט דעם סעיף איז וואס דארף ער נאך אמאל
איבערלערנען? זאגט מען ניין אז אפילו משה רבינו איז אויך געגאנגען לערנען
אין אנדער פלאץ .אז דיבר שכל הרבנים לפני שהולכים לפסוק שיסתכלו בשו"ע
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איי ביטול תורה פון די צייט וואס ער גייט אין ביהמ"ד וכו' ,והרבי דיבר ארבעה
שיחות.
בין השיחות דיבר שהגוי עבד לישראל שהכל נברא בשביל ישראל,
וכשהרבי דיבר מילים אלו בכה .אחרי התוועדות קם הרבי והתפלל מנחה .אחרי
מנחה יצא והלך לאמו .בשעה  4בא אמבולנס והרבי ,ד"ר זליגסון ,ואשתו של ר'
יואל כהן נסעו באמבולנס בשבת .ולקחו את אמו הרבנית להאספיטאל ,ובזמן
שהוציא את אמו אז הרבי בכה ,גם שם בבית חולים בכה ,אבל מיד כשנפטרה
הפסיק לבכות והסתכל בחלון .בזמן שהגיע הידיעה שהרבי נסע באמבולנס עם
אמו זה הי' באמצע חזרה ,אז מיד התחילו להגיד תהלים ,ומיד הלכו ר' יעקבסאן
ור' מאיר פרידמאן ועוד ,לבית חולים.
אח"כ בשעה  6בא ר"ז דוכמאן ורחמ"א חדקוב וסיפרו שנפטרה .ומספרים
ששם בבית חולים אז שאל הרבי אם יכול לאכול מפני שהוא אונן אז הוא ביקש
רב שיגיד לו .אז כולם אמרו שמותר לו לאכול ,אבל רצה מי שיש לו סמיכה
שיבוא להגיד לו .אז ניגש ר' אשר ששונקין ואמר לו שאין אבילות בשבת ,אז
הרבי שאל אותו אבל אני שואל אנינות בשבת? אז ענה ר' אשר שהוא לא יודע,
והרבי התחמק מכל הרבנים .מיד שהיא נפטרה אז אמר הרבי שכל הכהנים ילכו.
וגם הבחורים אין להם מה לעשות כאן .והרבי שאלם אם יכול להתפלל מעריב?
אז הם ענו שלא ,אבל א' ענה שכן ,והתפלל ואמר קדיש אחר עלינו - .וגם ביקש
לשו"ע אדה"ז אבל לא הי' - .שם האט זיך אויסגעוויזן מה שהרבי אמר שלא
לעשות בלי להסתכל בשו"ע.
בלילה הביאו את הנפטרת בביתה .הרבי אמר שישיגו את דוב יוניק שישגיח
על הבחורים שלא יקחו משם שום דבר .ואמרו כל הלילה תהלים .הרבי הלך
הביתה .בבוקר בשעה  8921נכנס הרבי לזאל ואמר כל הקדישים שבתפלה ולא
התפלל .ואח"כ נסע לבית אמו ,ובשעה  00יצאה הלוי' והיו הרבה אנשים והי'
מהמזכירות .כ  01אוטובוסים נסעו לאוהל והרבה פריוואטע מכוניות .באוהל,
צעק הרבי שיעשו סדר כאן כבוד הנפטר ושכל הבחורים ילכו מכאן .הרבי בכה
הרבה בהקדיש של סתימת הגולל ,ואח"כ נסע הרבי לביתו של אמו .ושם התפללו
מנחה .הרבי אמר שבכל תפלה שיכנסו לו בחורים ואברכים .ועשו הגרלה מי
שיכנס בכל יום .ואורחים יכולים להכנס בלי הגרלה .בדלת הי' שומר הר' דוד
ראסקין ובכל תפלה ותפלה קראו בפתק מי ייכנס .אחרי כל תפלה נכנסו הרבה
בחורים לנחם את הרבי .הרבי ישב על הארץ וקרע קריעה.
בערב באו הרבה גדולים .בבקר בא הרבי מסקולען ,בערב בא הרי"ד
סולובייציק ,אז הי' שם גם הרבנים פיקראסקי ,קליין ,ועוד .הרב סולובייציק
והרבנים דיברו עם הרבי כחצי שעה הם דיברו בענין אבילות .הרבי שאל להרב
סולבייציק שכתיב שצריכים להתאבל וכן שצריכים להיות ביו"ט בשמחה ,גם
שיעשה עניני אנינות בצינעה .והרי זה בסתירה ,כי אם הוא שמח איך יכול להיות
באנינות ופלפלו בזה ,וגם הרב פיקארסקי התערב באמצע .מנחה בערך התפללו
רבע לשלש .ומעריב רבע לשמונה.
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היום חיכו ממעריב עד שעה  00על הרבי מסטמר ,והגיע בשעה  00והי'
הרבה אנשים שעמדו בדלת להכנס להרבי בזמן שהגיע הסאטמערער .והי' דוחק
גדול אז כל האנשים התחילו לעשות מקום בשביל הסטמר ועלה בקושי .ובזמן
שנכנס הסאטמער נכנסו אז בחורים ומיד אחרי  4דקות הגיע הסקולענער עוד
פעם .והתחילו לעשות בשבילו מקום אבל לא יכלו וכמעט שרמסו עד שתהחילו
לזרוק הכובעים מהראשים .אז נתנו לו מקום .ואחרי כמה דקות הגיע
המונקאטשער והתחילו עוה"פ לדחוף .אבל מספרים שבזמן שהרבי דיבר ,אז
הסטמר לא הי' שם כבר והסטמר ענה משהו אחר מה שהרבי דיבר .והי'
לסקולענער דיבורים כעשר דקות .וכן להמונקאטשער דיבר הרבי הרבה זמן וקירב
אותו הרבה .בכלל המונקאטשער הוא צעיר.
עריוהכ"פ 9לא הי' לעקאח .לפני כל נדרי בא הרבי מביתו לחדרו ואמר את
הברכה ,אח"כ ירד הרבי למטה ועמד על השולחן ואמר ברכה ,ואני לא זוכר את
הברכה .אז ניגש רז"ג וביקש מהרבי שיחזור על הברכה ,הרבי לא רצה .אח"כ
עמד עוד הפעם הרבי ,ואמר את הברכה בשינוי קצת .בלילה שרו דרכך והרבי
עשה עם היד לשיר ,וגם שרו אנו עמך .בלילה שרו אבינו מלכנו הרבה זמן.
בבוקר התחילו באבינו מלכנו ,אנו עמך ,האדרת והאמונה הראשון והשני
(בפיוט) באמצע הפיוט .בכל אבינו מלכנו שרו .במפטיר יונה הי' דוחק קצת,
ושמעו את כל המפטיר .במארש אז הרבי עמד על הכסא והתחיל לשיר ,ועשה עם
הידים והביט על הקהל .ואח"כ התפלל הרבי מעריב מאיפה שהוא עמד ,ולא ליד
העמוד  .הוא הי' החזן במעריב .כל הבחורים וכל האנשים באו מיד אחרי האוכל
וחיכו שהרבי יגיד מאמר [כפי שהי' לפני שנה במוצאי יוהכ"פ] אבל הרבי הלך
הביתה ולא נכנס .מהיום התפלל הרבי לפני העמוד בזאל למעלה.
בענין כל נדרי ,עמד על יד השולחן עם הס"ת מהרב מרדכי טעלשעווסקי.
לפני כל נדרי ,אמר תהלים בשקט ,והרבי שאל אם החזן כבר התחיל ,ואח"כ שאל
מי שומע? ואמר בקול ואח"כ בכל נדרי שאל הרבי עם אמר על דבר המקום,
וענה שכן.
יום ש"ק י"ג תשרי 9באמצע ההתוועדות צעק ר' ישראל קום בכפר חב"ד יש
הרבה בעלי חוקותי והרבי חייך מאד ,והרבה פעמים צעק ,והרבי חייך כל פעם.
באמצע שר ,והרבי חייך ובאמצע המאמר שאמר ,אחד ניגן .המאמר הי' יותר
בשקט .ובסוף אמר שיחה על סוף הפרשה .באמצע קרא אותו הרב ישראל צבי
הבר .ההתוועדות נגמרה בשעה  ,3914נכנס למנחה  .3904חזר מביתו בשעה ,6
נכנס למעריב  ,6907אחרי מעריב נכנס הרב דזייקאבסאהן עם הרבה אחרים והיו
שם כשעה .הרבי נסע הביתה בשעה .8
יום א' י"ד תשרי 9הבקר בא הרבי  01914נכנס לחדרו ולא סגר דלתו ,ואח"כ
יצא והלך עד סוף הרחוב ,ושם נתן לאשה עני' כמה מטבעות וחזר .בשעה  1נכנסו
אנשי הכפר ,והרבי בירך אותם ואח"כ הכניסו השיחה להרבי להגיה ,והרבי הגיה.
בשעה  2914נכנס ר' יעקב כץ לעשר דקות .בשעה  3914יצא עם הלולב והדסים,
ונסע עם ר"י קרינסקי.
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חוהמ"ס 9אתמול הי' כאן רוברט קנדי אצל הרבי ,וכל היום הסתובבו
שוטרים ושמרו על המכוניות שלא יעמדו ברחוב .ובערב בשעה  01הגיע רוברט
קנדי ופמליא שלו ,ונכנסו להרבי .ורוברט התחיל לדבר אם הוא יהי' הסנטור אז
יראה לעשות טובות ליהודים ברוסיא ,אז הרבי אמר לו ,שהוא חושב שיותר טוב
שיעשו כל דבר בלא רעש ובלי תעמולה אז יפעלו יותר .אח"כ דיבר הרבי
שישתדל לתמוך בישיבות ובחינוך הע  ..אז ענה קנדי שחושב לתמוך ,והתחיל
לעשות חשבונות שעד עשרים שנה יהי' לו מיליון דולר ,והתחיל לחשוב
חשבונות כמה ילדים יהיו לו אז הרבי ענה בצחוק אם יחכו על החשבונות אז
הילדים הם כבר יכולים להזדקן עד אז ,וקנדי וכל הפמליא שלו צחקו .וגם אמר
שהוא מעוניין בזה מפני שיש לו שמונה ילדים ואחד בדרך ואין לו כסף לשלם
בשבילם .הי' דו-שיח ,וגם עשו שם תמונות מהרבי ,שם הי' גם ר' אלי'
טייטעלבוים .הי' בסך הכל אצל הרבי למשך כחצי שעה.
הרבי לא התוועד בשמחת ביה"ש מפני הדין שיש לנהוג אבילות בצינעא.
הושע"ר 9חילק הרבי לעקאח .ליד הסוכה הרבי עמד משעה  0921והי'
הרבה אנשים במשך החדש.
ליל שמיני עצרת 9הלכו לבתי כנסיות .הגענו ל 661באתה הראת ,הרבי הי'
שמח ,ורקד על הבימה ועשה עם הידים יותר שמח .אתה מסתמא יכול לצייר איך
הרבי נראה אז .ולהסתכל בשעת מעשה על הרבי ,הוא ממש תענוג .אני לא יכול
לצייר את זה .הי' קהל גדול ,והי' חם נורא.
ליל שמח"ת 9הלכתי לביהכ"נ .כשחזרתי להתוועדות שבה פתח הרבי בשם
אדהריי"צ שבשמח"ת צריכים לעשות קידוש ולא לצאת א' מהשני .ואח"כ אמר
שאיש א' שלא עשה קידוש או לא שמע קידוש שיעשה קידוש ושיוציא את כל
אלו שלא שמעו ,ועוד שיוציא את כל אלו שבשדות .אז קם ר' אברהם שי' שמטוב
על השולחן והרבי הראה לו הקידוש בסידור שלו ואמר קידוש בקול רם .בכל
התוועדות ביאר הרבי שהתורה צריכה להיות בקול דממה דקה ולא ברעש ,ונתן
דוגמא מא' שנתן כסף לישיבה וראה אפילו שיבנו בנין על שמו ורצה שיכתבו
בעיתונים שנתן כסף- ,הרבי כבר אמר את זה -אבל הבנים שלו איפה הם לומדים
לא בישיבה ,מפני שהבנים שלו הם הפנימיות שלו איי ,הקושיא שנותנים כסף אז
שנותן כל הנפש שלו לישיבה ואת הילדים שלו לא נותן להישיבה ,אז רואים שכל
הרעש שעשה זה כלום מפני שהבנים לא לומדים -הרבי דיבר באריכות בזה -ונותן
כסף ,כל הכסף לוקח כשצריך לתת לבנים ..
בעת ההתוועדות הי' א' שתוי דיבר הרבה באמצע ההתוועדות ,ואמר לו
הרבי שתרי קלא לא משתמעי ואם הוא יפסוק מלדבר אז יגיד לו .הרבי התוועד
עד שעה  .01921בשעה  0921התחילו למכור אתה הראת ,אתה הראת השני'
התחילו את הניגון וכל קרני רשעים .ובמילים של "אויביו אלביש בושת" אז
הרבי עבד קשה עם הידים ,והרבי הסתובב לכולם ועשה עם הידים והי' שמח
מאוד ,והרבי כיבד להקפות למנהל של הקונסול .בהקפה אחרונה אז אמר שיכבדו
להקפה לר' אשר ששונקין ולר' מענדל פוטערפאס ,והרבי רקד עם הרש"ג כבכל
פעם .הקפות נגמרו בשעה .4921
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יום שמח"ת 9בבוקר ,כל הכסף שנתנו לאתה הראת הראשון ,שהרבי אומר
אז כל הגבירים נתנו על הסכום על דעת אדמו"ר .בכלל באו הרבה עשירים ,בא
הרב פרשן ובנו ,באו שני אחים מברזיל ,וגם ר' יעקב כץ נתן הרבה .בשמח"ת
אמר הרבי בקול רם גוט יו"ט ,והקהל ענה ,וכן הי' ג"פ .ולפני שהלך אמר9
"שבשנה שעברה נשלם הענין של (לימוד) ניגון חדש" .אז כעת שיתחילו לנגן
אתה בחרתנו .וזה יהי' הכנה להתוועדות בלילה.
יום ב' כ"ט תשרי 9היום הרבי בחזרת הש"ץ כשהגיע למילים יגון ואנחה,
הרבי בכה הרבה ,ובכה עד סוף חזרת הש"ץ ,וגם באמצע לא הי' יכול להתאפק
מלבכות ולא הי' יכול להתפלל .בשעה  0נסע הרבי לאוהל וחזר למנחה בשעה
.5921
 חודש מרחשון -יום ג' ל' תשרי אדר"ח מרחשון 9הרבי לא נכנס להתפלל אלא נכנס רק אחרי
שיר של יום להגיד קדיש .הרבי קיבל רביעי .וחכה עד לאחרי מוסף ואמר כל
הקדישים ,והרבי לא התפלל עם הצבור ונכנס בלי טלית ותפלין ,בזמן שהתפלל
החזן מוסף ,הסתכל הרבי בסידור שלו ,וגם ביום השני הי' כך.
יום ה' ,ב' מרחשון 9היום נכנסתי ליחידות בשעה עשר לעשר .אני חשבתי
שאני יכנס לפני מעריב ,אבל לפני מעריב הי' אצל הרבי ,ר' בנימין שי'
גאראדעצקי והי' עד מעריב ,הוא הי' כחצי שעה .אחרי מעריב ,נכנסתי הראשון
ליחידות והייתי כ  3דקות .הרבי שאל אותי על חולה אחד ,אשתו של ר' אלי
ראטה את השם שאל אותי ,ולא ידעתי ,אז הרבי אמר שאני יכתוב בפתק את השם.
אחריי נכנס ר' אלי' שי' אבר ,וגם נכנס ר' חיים אשר שי' כהנוב .בשעה  01914בא
יו"ר סגן הכנסת ישראל ישעי' והי' שם יותר משעה.
יום ו' ,ג' מרחשון 9היום בשעה  4הלך הרבי הביתה.
יום ש"ק ,ד' מרחשון 9בבקר התחילו להתפלל בשעה  .01הרבי החזן הי' ר'
חיים טאשקענט ,שרו בהוא אלוקינו אבל ר' חיים לא הי' יכול לשיר .בשעה
 01934נגמר התפלה .הרבי נכנס בשעה  0921להתוועדות ,והתחיל בשיחה על
רש"י בפרשת נח .באמצע השיחה ,ר' יצחק נח ריבקין התחיל לדבר ,אז הרבי אמר
לו שיפסיק ואם לא יפסיק אז אני (הרבי) יפסיק .השיחה השני' דיבר בענין
חצרמות ,וגם דיבר שכאן באמריקה יש מנהג שמבזבזים כסף בשביל לצבוע
הדירה ,והרבי גם תבע מהבחורים והבעלי בתים שיעסקו בעבודת התפלה .אחרי
השיחה השני' דיבר עוה"פ ר' יצחק נח הנ"ל ,אז הרבי אמר שידבר בזמן הניגון
ולא בזמן (השיחות)  ..ואמר הרבי עוה"פ ,ג' פעמים אמר לו .ההתוועדות נגמרה
בשעה  ,2911אני קיבלתי עלי' למטה בבית המדרש מפני שיש לי השבוע יום
הולדת .חזרה לא הי' הלילה .ע"כ משבת.
[בשבת התוועד הרבי באמצע השיחה אמר הרבי לרי"נ רבקין איר קענט
אופהערין ריידן? ואחרי הניגון ששרו אמר לו הרבי שטוב הי' שידבר באמצע
הניגון ולא  ..והרבי אמר לו עוה"פ שאם רוצה לדבר אז אני יפסיק .הסיבה הי'
שהוא קצת שיכור].
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יום א' ה' מרחשון 9היום לא הי' יחידות .בלילה התפלל הרבי מעריב למטה
בבית המדרש ,נכנס לתפלה בשעה  6הלילה למטה ,מפני שנגמר שלשים לפטירת
אמו הרבנית ע"ה .לפני מעריב אמר הרב סערעבראנסקי הסוף של משניות ,מפני
שהי' סיום משניות עד שלשים ,והרבי אמר קדיש דרבנן ואח"כ התפלל מעריב.
אחרי מעריב יצא המאמר שמסר כ"ק אד"ש לדפוס לכבוד השלשים ,המאמר
מאדמו"ר מהר"ש ד"ה מאימתי קוראין את שמע תרמ"ב .ר' זלמן בעלסאפסקי
לימד המאמר לפני כולם ,וחילקו משקה שנתן בשמח"ת.
יום ב' ו' מרחשון 9הרבי התפלל כרגיל .היום צם הרבי מפני בה"ב .הרבי
התפלל מעריב . 5944
יום ג' ז' מרחשון 9בבקר בא הרבי בשעה  .8911ב  8944נכנס הרבי והתפלל
לפני העמוד ,בשעה  01921נגמר התפלה .בשעה  2904נכנס הרבי למנחה .הרבי
התפלל כרגיל ,היום לא הי' יחידות ,וכל השנה הזאת (בפשטות הכוונה לשנה
שעברה) לא הי' יחידות ביום שלישי .היום נסעו מאוחר לישיבת תו"ת בבדפורד,
וכשחזרנו משם ,הרבי כבר אחז באמצע שמונה עשרה.
יום ה' ט' מרחשון 9היום הי' יום הולדת שלי ,ולא הי' יחידות .הרבי צם
היום .התפללו מעריב  5911ואח"כ הלך הביתה ולא חזר הלילה.
יום ו' י' מרחשון 9היום נסע הרבי לבית בשעה .3921
יום ש"ק י"א מרחשון 9בשבת התוועד הרבי משעה  0921עד  2914והרבי
דיבר הרבה בענין עבודת התפלה ,ואמר שפעם היו הבעלי בתים אחרי התפלה
שמו את הטלית מעל פניו וישנו חצי שעה או חשבו חסידות ,והיום בשעה 01914
נגמר התפלה .וגם דיבר שלא שומעים את ההתוועדות ועשו משגענדים (?),
ודיבר בענין מותרות באמריקה ,ר' יצחק נח (הנ"ל) לא הי' השבת.
יום א' י"ב מרחשון 9בבקר כסדר כל יום ,הרבי התפלל כרגיל .בלילה הי'
יחידות משעה  .7הרבי התפלל מעריב בשעה  .5937בשעה ? הרבי מסקולן הי'
אצל הרבי כשעה וחצי .כל היחידות נגמרה בשעה  .0921ביחידות נכנס גם הרב
יהושע יוזביץ .היום הודיע ר' שלמה רייניץ שנפטר בעלה של אמו ,אז שאל את
הרבי האם לנסוע לאמו ,והרבי ענה שלא יסע.
הלילה יצא הרבי לקידוש לבנה אחרי מעריב .בזמן שיצא חיפש את הלבנה,
ואח"כ עמד וקידש .הרבי שם ידיו בפה בזמן שאחז בקטע כשם שאני רוקד וכו'.
יום ב' י"ג מרחשון 9הרבי התפלל לפני העמוד כבכל יום .היום צם הרבי
מפני שהיום בה"ב .בשעה  2906נכנס למנחה .מעריב התפלל הרבי ב  .5937הרבי
נסע אחרי מעריב ולא חזר הלילה .בלילה במעריב אז הרבי במשפט שאומרים ד'
אלקיכם אמת ,אז הרבי אומר כל פעם בלחש ואח"כ אומר בקול רם ד' אלוקיכם
אמת ,והלילה אמר בקול רם בפעם הראשון ד' אלוקיכם אמת וחזר חלילה ,ואח"כ
עוה"פ ד' אלוקיכם אמת.
יום ג' י"ד מרחשון 9היום נכנס ר' בנימין גארדעצקי אצל הרבי בשעה 1
בצהריים ,והי' עד  .2921והתפללו מנחה .2921
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יום ד' ט"ו מרחשון 9הרבי נכנס היום להתפלל בשעה  ,8927ובחזרת בש"ץ
במילים שומע תפלה בסוף הברכה ,הרבי בכה .לפני הודו שהה הרבי מעט זמן עד
שהתחיל הודו ,משא"כ כל יום ,התפלה נגמרה  .01911בשעה  01נסע הרבי
למקוה 01934 ,חזר מהמקוה ,בשעה  0913נסע הרבי לאוהל וחזר בשעה 5904
ולא התפללו מנחה עד שהרבי בא .הרבי כשבא אמר קרבנות בדרך ,ובא עם נעלי
גומי ונטל ידיו בכיור שעל יד חדרו של ר' שמואל לויטין .הרבי נכנס להתפלל
מנחה בשעה  5913ואמרו תחנון אף שהי' אחרי השקיעה .בשעה  5931גמרו מנחה
ואח"ז נכנס ר"ל שי' גרונר אצל הרבי ויצא ואמר שהרבי יתפלל מעריב בעוד מעט
זמן .בשעה  5941יצא הרבי למעריב ,נגמר מעריב  ,6901יצא הרבי מחדרו בשעה
 6921ונסע הביתה .לר' יהושע שי' יוזביץ שעמד ליד הדלת של הזאל אז הרבי
אמר לו" 9פאר געזונט און גיב איבער א גרוס פון מיר" והרבי חייך ,והרבי נסע עם
ר' קרינסקי ולא חזר הלילה.
יום ה' ט"ז מרחשון 9היום בבוקר שחרית התחילה בשעה  8927ונגמרה
התפלה  .01921מנחה  ,2903מעריב  .6911בשעה  7התחילה היחידות .הלילה
נכנסה ההנהלה לרבי ,והרב זלמן גורארי' נכנס הלילה ליחידות והי' שם שלש
רבעי שעה .וגם א' עיתונאי מקנדה הי' כשעה .הרבי הלך לביתו בשעה  1בלילה.
יום ו' י"ז מרחשון 9היום בא הרבי הבוקר  8914נכנס להתפלל  ,8931ונגמר
התפלה בשעה  .01911הרבי הלך הביתה בשעה .3934
יום ש"ק י"ח מרחשון 9בשבת בא הרבי בשעה  8931ל  661ונכנס להתפלל
בשעה  .01התפלה נגמרה בשעה  .01914ההתוועדות התחילה בשעה  ,0921לפני
ההתוועדות עלה לבימה ר' משה פנחס כ"ץ ואמר שהרבי מאוד מרוגז שישנים
בהתוועדות ,והשבת עשו הרבה שולחנות בלי ספסלים בכדי שלא יוכלו לישון
בהתוועדות .ביאר הרבי הרבה קושיות שיכולים לשאול על רש"י ואף אחד לא
שאל .וגם אמר מאמר בניגון של שיחה .באמצע ההתוועדות ישן אחד אז הרבי
אמר שיעזובו לישון ,ההתוועדות נגמרה בשעה  ,2911והתפלל מנחה אח"ז .הרבי
נכנס למעריב  ,5934הרבי הלך הביתה בשעה  6921ולא חזר הלילה.
יום א' י"ט מרחשון 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  8911ונכנס להתפלל
 .8926נגמרה התפלה  .01914בקדיש דרבנן לפני הודו נפל הטלית מעל גבו
והטלית הי' על הארץ ,והרבי לא הרים עד גמר קדיש דרבנן .בשעה  00934הי'
הלוי' של הלמן ,עשיר אחד שנתן כסף בשביל הישיבה ,וכל תל' הישיבה יצאה,
ואחרי כמה דקות יצא הרבי ,והרבי הלך עד אחרי קיגנסטון ועמד שם עד שנסעו
כל המכוניות ,והרבי הסתובב והלך בצד של המדריכה ובדלת שלפני שנכנס לתוך
 661הי' שם מים וכלי ,והרבי נטל ידיו ארבעה פעמים בכל יד ,ביד זה ואח"כ ביד
שני ,והרבי נכנס לזאל וישב על הספסל ואמר משהו ,ואח"כ קפץ ארבעה קפיצות
מעל הספסל ,וישב ,ואח"ז הלך לחדרו .בשעה  2906נכנס למנחה ובשעה 2921
נגמר מנחה .למעריב נכנס  5936ונגמר  .6911ליחידות הי' הרב דעסלר בעל
הוצאת ספרים.
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יום ב' כ' מרחשון 9הרבי נכנס בשעה  8924ונגמר התפלה בשעה .01911
למנחה נכנס הרבי בשעה  2906ונגמר התפלה בשעה  .2920למעריב נכנס אד"ש ב
 5936ונגמר מעריב  .6910בשעה  00934הלך הרבי הביתה.
יום ה' כ"ג מרחשון 9הרבי בא הבקר  8913ונכנס להתפלל בשעה  8931נגמר
התפלה בשעה  .01921במנחה נכנס הרבי  2904ונגמר  .2921למעריב נכנס הרבי
בשעה  5911ונגמר מעריב בשעה  .6912בשעה  5כבר הי' רעש בחוץ שהי' צריך
לבא הסינוטור של ניו יורק קוטנוג וסגנו .באו בשעה  7941והי' בחוץ מהומה,
ובזמן שנכנס קונטוג אל הרבי אז נדחפו הרבה מאנ"ש לחדר וכל כך נדחפו עד
שכיבו את החשמל מהחדר לשני' והרבי דיבר אתו כמו עם קנדי בענין שיתמוך
את הביתי ספר ,והי' כחצי שעה .בבית הכנסת הרפורמי באיסטערן פארקוואי
(דזואיש סנטר) נאם קנדי וגם קונטוג הי' צריך לבא לדבר שם .בשעה  01934יצא
הרבי מחדרו ונסע עם ר' קרינסקי ,והרבי חיכה בטקסי עד שייכנס הרב חדקוב.
יום ו' כ"ד מחרשון 9הרבי הלך הביתה בשעה  2934והרבי חזר ל  661בשעה
 .3921הרבי נכנס להתפלל בשעה  .3931הרבי התפלל מעריב וקבלת שבת בשעה
רבע לשש.
יום ש"ק כ"ה מרחשון 9בבוקר התחילו לומר תהלים בשעה  7921והחזן הי'
ר' זלמן דוכמאן ,ונגמר בשעה  .01901הרבי אמר בין כל פרק ופרק ,קדיש.
התפלה התחילה בשעה  01921הרבי נכנס  ,01921ונגמרה בשעה  .01921בשעה
 0921נכנס הרבי להתוועדות .לפני ההתוועדות הכריז ר' דוד שי' ראסקין שאף
אחד לא ישן ואם הוא רוצה לישון שילך לביתו .הרבי דיבר בהתחלה על הפרשה
דחיי שרה .השיחות יוצאות מוגהות בכל שבוע [בלקו"ש ח"ה] .והרבי הזכיר
באמצע מה שישנים באמצע ההתועדות .ובסיום ההתוועדות אמר שכעת יכולים
להתעורר [מפני שהי' כבר סיום ההתוועדות] .ההתוועדות נגמרה בשעה 2931
והתפללו מנחה .למעריב נכנס ב  4936ואח"ז ערך ר' יוחנן גורדון הבדלה ,והרבי
נכנס לחדרו .בשעה רבע לשבע הלך הרבי לביתו.
יום א' כ"ו מרחשון 9הרבי בא ל 661בשעה  8911בוקר .ונכנס להתפלל
בשעה  8927ונגמר התפלה בשעה  .01914היום הרבי הודיע שלא יצא למעריב
בשעה  ,5934אלא בשעה  .6934במעריב בכה הרבי קצת ב"השכיבנו" במילים
"מלפנינו ומלאחרינו".
הלילה הי' ליל יחידות .נכנס ליחידות ר' קאפל באכער ואשתו והרבי נתן
לקאפל  01דולרן ,ולאשתו  4דולרן ,ואמר להם את הדולרים תמכרו בא"י ,ואת
הכסף שיתנו ,יינתן לצדקה .גם אמר לו הרבי שיחזור השיחה בירושלים ובלוד
ובכפר חב"ד .הוא נוסע לדרום אפריקה אבל בדרך יהי' בא"י .גם אמר לו הרבי
שיכנס למושב שמדברים באנגלית אל יד כפר חב"ד.
הלילה נכנסו גם עשרה אנשים ממדינת ערבית עם ר' שמואל פסח
באגאמילסקי ,והם היו כשלשה רבעי שעה .הרבי דיבר אתם שיעשו מקוה והרבי
רצה לתת  3אלפים דולר בשביל המקוה ,אבל אמרו שיתנו לבד .והרבי אמר להם
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שהוא רוצה להשתתף ונתן  07פעמים  07דולר .וגם הרבי אמר שהאיש שרצה
לתת את  3אלפים דולר ישמח שכעת יצטרך ליתן רק  07פעמים  .07הרבי נסע
בשעה .01921
יום ב' כ"ז מרחשון 9בבקר בא הרבי עם הטקסי בשעה  8911ונכנס להתפלל
 8931ונגמר התפלה  .01931בשעה  2907נכנס הרבי למנחה ונגמר מנחה בשעה
 .2920למעריב נכנס בשעה  5941ונגמר בשעה  .6912הרבי הלך הביתה בשעה .01
יום ג' כ"ח מרחשון 9בבקר בא הרבי בשעה  8911ונכנס להתפלל בשעה
 .8926בשעה  01912נגמר התפלה .בשעה  2905נכנס הרבי למנחה ונגמר התפלה
בשעה  .2921בשעה  5937נכנס הרבי למעריב ונגמר בשעה  .6911בשעה רבע
לחמש אחה"צ הלך הרבי לבית וחזר לפני .5
יום ד' כ"ט מרחשון 9הרבי בא היום בשעה  8915ונכנס להתפלל בשעה
 8931ונגמר התפלה  .01908בשעה  00904הלך הרבי ברגל למקוה ובשעה 01901
חזר מהמקוה .בשעה  01922נסע הרבי לאוהל עם ר' קרינסקי .הרבי חזר מהאוהל
בערך שעה  4901ונכנס להתפלל מנחה בשעה  4902שזה  11דקות אחרי השקיעה,
ונגמר התפלה בשעה  .4916הרבי נכנס למעריב בשעה  4924ונגמר התפלה .4937
והרבי נסע הביתה בשעה  5921ולא חזר הלילה.

חודש כסלו-יום ה' אדר"ח כסלו 9הרבי בא הבקר בשעה  ,8914בשעה  8921התחיל
התפלה .הרבי לא נכנס לתפלה אלא לקדיש של שיר של יום ונשאר עד הסוף.
נכנס בשעה  01901התפלה נגמרה בשעה  .01931למנחה נכנס בשעה  2905ונגמר
התפלה  .2917בשעה  5941נכנס למעריב בשעה  6911נגמר.
יום ו' ,בדר"ח כסלו 9הרבי הגיע הבקר בשעה  8914נכנס אד"ש לשיר של
יום בשעה  .01כ"ק אד"ש נשאר עד סוף התפלה ,בשעה  01934נגמר התפלה.
אד"ש נסע עם ר' קרינסקי בשעה  2941מאוחר מדי וחזר בשעה  ,3904נכנס לזאל
להתפלל מנחה ולא הי' מנין ,אז הרבי אמר לבחור שילך לקרוא מנין ,וגם להחזן
אמר שיחכה עד שיהא מנין .החזן הי' ר' שלמה קונין ,ולא הי' שום סדר בזאל,
והרבי נכנס מהדלת השני' וגם יצא משם .הבחורים אומרים למה התפלל כל כך
מוקדם מפני שהי' צריך קדיש דרבנן ולא הי' יכול להגיד לפני שבת ...הרבי הלך
הביתה בשעה  ,7901משא"כ כל שבת הולך .8921
יום ש"ק ,ב' כסלו 9בשבת בבקר בא הרבי רבע לעשר .בזמן שגמר ר'
שפילמן (חתן) את הברכה זרקו עליו סוכריות והרבי אז הלך לבימה להגיד קדיש,
אז פגעו כמה סוכריות על הרבי .התפלה נגמרה בשעה  .01911השבת לא הרשו
לכולם לשבת על הספסלים בשולחנות מפני שהרבי דיבר הרבה בענין שישנים
בהתוועדות ,רק לפי הרשימה שהי' אצל דוד ראסקין היו רק  04אנשים שישבו.
בעת ההתוועדות דיבר הרבי הרבה על מה שמצערים לאנשים ולא נותנים לשבת,
והרבי אמר שלא עשו כפי כוונתו ולא זה הי' כוונתו ,ומאז כבר יושבים כולם .וגם
השבת הביאו מיץ ענבים במקום יין כדי שלא ישנו בהתוועדות .ההתוועדות
נגמרה בשעה  ,2921התפללו מנחה ,ונגמרה בשעה .3901
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יום א' ג' כסלו 9בבקר בא הרבי בשעה  .8914נכנס להתפלל  8931ונגמר
התפלה בשעה  ,01911כשיצא הרבי אחרי התפלה התחיל איש אחד לומר קדיש
דרבנן ,והרבי עמד על יד הדלת וחכה עד שגמר הקדיש .ואח"ז התחיל האיש
לומר עוד קדיש והרבי חיכה גם על הקדיש השני אבל באמצע הפסיקו הבחורים
אותו מלומר קדיש .והרבי חכה וראה שלא אומר קדיש אז נכנס לחדרו .למנחה
יצא הרבי בשעה  2906ונגמר התפלה  .2920למעריב נכנס בשעה  5936ונגמר .6
בשעה  3904הלך הרבי הביתה בערב וחזר  .4931היחידות התחילה בשעה 7921
נכנס היום ר' הענדל ליברמן לחצי שעה ,וגם הרב דזשייקאבסאהן נכנס ר' נחום
קפלן ,ר' גרשון שוסטערמאן ור' שלמה קונין וההורים שלו וגם חמיו נכנס .ר'
מרדכי בער לאקשן וגם הכלה שלו לפני החתונה .ר' אלי אבר נכנס עם הכלה שלו.
יום ב' ד' כסלו 9הבקר הגיע הרבי בשעה  8916ונכנס להתפלל בשעה ,8931
לא אמרו תחנון מפני שהי' בעל ברית .ר' זלמן ניגש לפני הודו ואמר לו שיש בעל
ברית .במנחה נכנס הרבי ובידו שני סידורים ומלבד הסידור של משניות ורצה
לתת להחתן ר' שפילמן סידור שלו ,אבל לא הי' לפני מנחה רק בא אחרי מנחה,
ובזמן שיצא הרבי ממנחה עמד החתן בחוץ והרבי נתן לו את הסידור .לפני חזרת
הש"ץ שאל הרבי אם ישנו החתן וענו שאיננו ואמרו תחנון .מעריב נכנס הרבי
בשעה  5936ונגמר בשעה .6
יום ג' ה' כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה  8915ונכנס להתפלל בשעה
 8931ונגמר התפלה בשעה  .01914לפני חזרת הש"ץ בבקר בא החתן ר' שפילמאן
והעמידו אותו ליד הרבי שהרבי יראה אותו מפני שלא יהיו צריכים להגיד תחנון.
אחרי שהרבי אמר עושה שלום ראה את החתן שפילמאן אף שלא הי' עטוף
בטלית ותפילין ,ושאל את הבחורים אם הוא מתפלל עם המנין? וענו שלא ,והרבי
שאל עוד אם החתן השני [הכוונה על ר' מענדל דריזין ,שהיום מתקיים חתונתו]
באם הוא מתפלל עם המנין? ואז ענו שהוא איננו .אז אד"ש אמר שישאלו לרב
וכו' .ר' שמואל לויטין שהי' בחצר ענה שיצא ב"שים שלום" ,והרבי הכה בברכת
"סלח לנו" ואמרו תחנון ,והחתן יצא ב"שים שלום" .למנחה נכנס הרבי בשעה
 ,2906לא אמרו תחנון .אד"ש מסר את הסידור לר' מענדל דריזין את הסידור לפני
מנחה .בשעה  4הלך הרבי לביתו וחזר בשעה  .5901בשעה  5936נכנס הרבי
למעריב ונגמר מעריב בדיוק בשעה .6
יום ד' ו' כסלו 9היום הרבי בא הבקר בשעה  8911ונכנס להתפלל בשעה
 ,8931ונגמר התפלה בשעה  .01914בשעה  2906נכנס למנחה ויצא בשעה .2923
בשעה  3928הלך לביתו וחזר שעה  .5נכנס למעריב בשעה  5941ונגמר התפלה
בשעה .6914
יום ה' ז' כסלו 9בבקר הגיע הרבי בשעה  8916ונכנס להתפלל בשעה ,8927
נגמר התפלה בשעה  .01914לפני הודו חיפש אד"ש את החתן ר' שפילמאן ,והי'
נוכח ,ולא אמרו תחנון .במנחה לא הייתי .בשעה  4הלך אד"ש הביתה וחזר .4944
נכנס להתפלל מעריב בשעה  5936ונגמר התפלה  .5948היחידות התחילה בשעה
 .7911היום היתה יחידות אחרונה שיהי' עד אחרי י"ט כסלו .בהתחלה נכנסו
ההנהלה של הישיבה והם היו כחצי שעה .בשעה  0904הלך הרבי הביתה עם הרב
חודוקוב.
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יום ו' ח' כסלו 9בשעה  8916הגיע הרבי ל  ,661ונכנס להתפלל בשעה 8931
ונגמר התפלה בשעה  .01914בשעה  2911הרבי הלך הביתה ,וחזר בשעה .3901
ערש"ק פרשת ויצא – המעתיק]
הרבי הלך הביתה הערב  .2.11חזר בשעה .3.11
אחה"צ יצא המאמר של אדמו"ר האמצעי .ר' הענדל ליברמן סיפר לנו היחידות
שלו .הוא ביקש מאד"ש שישמור בריאותו .אד"ש ענה לו שאין לו זמן .אמר ר'
הענדל שמה שלא שומר גופו לוקח ממנו יותר זמן .ואד"ש ענה שנכון ,וישגיח על
בריאותו.
אד"ש אמר לו שיעשה תמונה ופרצת .והענדל שאל מה הפירוש ופרצת ,ענה
שיעשה נהר ועצים כמו שכתוב בזהר ,נהר ואח"כ זה נסתם ואח"כ שנפתח עוה"פ,
ובסוף שיש עשב ודשא יפים .וגם שיעשה חמונה מהתוועדות מליובאוויטש.
ושאל שיעשה כמו בליובאוויטש או כמו בברוקלין ,ענה שיכול להיות גם כמו
ליובאוויטש .וגם אמר שיעשה התוכניות של ליובאוויטש .ואמר למשל שיעשה
הבית כנסת של בנימין שטיבל .וגם אמר לו שהוא לא [היה (תיבת 'היה' איננה
במקור וכנראה היתה כאן פליטת הקולמוס והוספתי תיבה זו -המעתיק)]
בליובאוויטש ואם אומרים למשל בנימין שטיבל או החצרות ואני לא יודע איפה
זה ,שיעשה תוכניות ואני אוכל לראות .ואח"כ אמר לו שלא ילך לשאול את
התכניות מפני שיבלבלו לו ,וכולם יגידו לו אחרת ולא יעשה שום דבר .וגם אמר
שהבחורים הישראלים אוכלים אצלו .ושאל אותו הרבי מה סיפר להם בשבת
הקודם .אמר שסיפר בענין משה זעבינער והרבי אמר לו שיספר הלאה
מליובאוויטש ,ור' הענדל אמר להרבי שבא"י יש שמספר להם מליובאוויטש
הרש"ח וכו'.
יום ש"ק ,ט' כסלו 9בשבת בא הרבי ל  661בשעה  8931ונכנס להתפלל ב
 .01היו שני חתנים 9א' מהם ר' שלמה קונין ונתנו לו "ששי" כי לא נותנים עוד
"שביעי" לחתן ,כי בשבוע שעבר זרקו על הרבי סוכריות בזמן שהלך להגיד קדיש
אחרי שביעי (כנ"ל) ,השבת הי' כל השולחנות והספסלים כבכל שבת .אד"ש
התחיל על רש"י שאומר "פנה זיוה פנה הדרה" לא כמו המדרש .באמצע השיחה
דיבר הרבי ע"ד המשפיעים שצריכים להשיב על התלמידים אפילו אחרי שעה
 8921בלילה וגם המורים צריכים להשיב אל התלמידים אפילו אחרי הצהריים.
באמצע ישן אחד ואחד העיר אותו והרבי ראה את זה והרבי אמר לו שלא
יעיר אותו .בסיום השיחות קם הרבי ללכת ,אז ניגשו כל הבעלי שמחות עם
המשקה שלהם והרבי מזג לכל אחד ,ובסוף שרו "כי בשמחה" והרבי רמז בידיו
הק' להגברת השירה והרבי הי' שמח.
מוצש"ק 9יצא הרבי אחרי מעריב לקידוש לבנה ,והרבי חיפש את הלבנה
וכל הבחורים רצו אחריו ונדחפו ,ואז הרבי אמר "וואס שטופט מען זיך דאס איז
נישט קיין פארבריינגען"? והלך עד אחרי הכביש .בקטע של "כשם שאני רוקד
כו'" שם ידו הק' על הפה בין השינים .הרבי הלך הביתה .5934
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יום א' י' כסלו 9הבקר בשעה  8915בא הרבי ל  ,661ונכנס להתפלל ,8927
ונגמר התפלה בשעה  .01911לא אמרו תחנון מפני יום הגאולה .אחרי מנחה נכנס
רש"ל לויטין לרבי למשך עשרים דקות ,ואח"כ יצא עם עשר דולר ועשו הגרלה.
הרבי נתן עשר דולר בשביל משקה ועלה כל דולר  2מי שהרויח .בשעה 01934
הלך הרבי הביתה .בערב הלך לביתו בשעה  3941וחזר .5901
יום ב' ,יא כסלו 9הבקר הגיע אד"ש בשעה  ,8915לפני שנכנס לחדרו נתן
צדקה לעני הסכום שנותן מינימאלי סך  14סענט .נכנס להתפלל בשעה  8927לא
אמר תחנון מפני שהי' בעל ברית .הרבי לפני שמונה עשרה חיפש את ר' מיכל
ראסקין ,ולא הכה בסלח לנו .התפלה נגמרה בשעה  01916וגם נתן צדקה לפני
התפלה לעני אחד .בשעה  4הלך אד"ש לביתו וחזר  .4941דר .ניסן מינדל נכנס
אצל הרבי בערך  5901עד מעריב .אד"ש נכנס למעריב בשעה  5937ונגמר התפלה
בשעה .5946
יום ג' ,יב כסלו 9הבקר בא הרבי בשעה  8914נכנס להתפלל  ,8917ונגמר
 .01914לפני הודו ניגש ר' זלמן דוכמאן להרבי ואמר שהיום יש בעל ברית .אד"ש
לא אמר תחנון ולא הכה בסלח לנו .היום נשק הרבי בתפילין במילים "על כל
שבח מעשה ידיך" .למנחה נכנס הרבי בשעה  2906ונגמר  .2921הערב הלך הרבי
לביתו בשעה  3934וחזר  ,5914למעריב נכנס  5937ונגמר  .5946במנחה מ"ועל
הצדיקים" והלאה בכה ,ובפרט במילים "שמע קולנו" הי' בכי' חרישית .הרבי נסע
עם הרבנית בשעה .00921
יום ד' יג כסלו 9הבקר בא הרבי בשעה  8915ונגמר התפלה בשעה .01924
במנחה יצא הרבי בשעה  2905ויצא עם שלשה סידורים ,והחתן ר' יואל
[ביקלניצקי] עמד ליד הדלת של הרבי והרבי נתן לו את הסידור שלו להתפלל
מנחה .במנחה לא אמרו תחנון .בשעה  3934הלך הרבי לביתו ,וחזר .4931
למעריב נכנס בשעה  5936ונגמר התפלה .5948
יום ה' יד כסלו 9בבקר בא הרבי בשעה  8915ונכנס להתפלל בשעה ,8937
ונגמר התפלה בשעה  ,01916לא אמר תחנון מפני שהי' החתן ר' שלמה קונין.
למנחה יצא הרבי בשעה  2905ונתן את הסידור להחתן ר' שלמה קונין .לא אמר
תחנון .מנחה נגמר  .2916בשעה  5936נכנס הרבי למעריב ,ונגמר מעריב בשעה
.5947
יום ו' טו כסלו 9הרבי נסע לאוהל בשעה  .01914אתמול בלילה הסתפר
אד"ש ,אד"ש חזר מהאוהל בשעה  .3כשהגיע  ,שם את הפדיונות על הריצפה ליד
חדרו ,והלך ליטול ידים בקערה שעל יד חדרו של ר' שמואל לויטין והלך עם נעלי
טניס .כשחזר לחדרו ,הכניס הפדיונות ר' שלום ישראל חדקוב לחדרו של אד"ש.
אד"ש יצא למנחה בשעה  3906ונגמר התפלה בשעה  .3916אד"ש נכנס למנחה
עם הסירטוק של שבת .לקבלת שבת נכנס שעה ועשר דקות אחרי הדלקת נרות.
אד"ש הלך לביתו בשעה  7911והלכו אחריו שני בחורים.
יום ש"ק פ' וישלח ,טז כסלו 9בא אד"ש ל  661בשעה  8931נכנס להתפלל
בשעה  ,01מפטיר עלה הרבי כרגיל ,התפלה נגמרה בשעה  .01901אד"ש נכנס
להתוועדות בשעה  0921ודיבר ארבע שיחות .אד"ש דיבר מהתחלת השיחה
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שרש"י מתחיל במלוא ? ממש ,ואמר לפני סוף ההתוועדות 9קען דער שבת זיין
ווי י"ט כסלו אדער י"ט כסלו קען זיין ווי שבת .ההתוועדות נגמרה בשעה ,2931
למעריב נכנס אד"ש  ,4911והלך לביתו בשעה .5934
יום א' ,יז כסלו 9בבקר הגיע אד"ש בשעה  8914נכנס להתפלל בשעה ,8936
הסתכל על החתן ר' שלמה קונין ,ולא אמרו תחנון .אד"ש לא הכה ב"סלח לנו".
התפלה נגמרה בשעה  .01911כשיצא הרבי מהתפלה עמדו כשלשה עניים ואד"ש
נתן לאחד ואח"כ נתן להשני ואל השלישי לא נתן ועשה הרבי עם הידים שאין לו
עוד כסף ,נגש מיד ר' גרונר לאד"ש ונתן לו כמה מטבעות ,והרבי נתן עוד הפעם
כמה מבטעות להשני ונתן אח"כ להשלישי והעודף שנשאר נתן הרבי חזרה לליב
גרונר ,אח"ז נכנס הרבי לחדרו.
למנחה יצא הרבי בשעה  2905והרבי הסתכל אם ישנו החתן ולא הי' ,וגם
הכניסו הכסא .בשמונה עשרה הכה הרבי ב"סלח לנו" .לפני חזרת הש"ץ לא
הסתכל על החתן אם ישנו .החתן נכנס בזמן שהרבי כבר התחיל שמונה עשרה
בלחש ,אבל הרבי כבר לא הסתכל על החתן ואמר תחנון ומיד אחרי חזרת הש"ץ
התחיל הרבי תחנון ומיד ברח החתן ,הרבי הלך הביתה בשעה  3931וחזר ,4931
למעריב יצא  5936ונגמר .5947
יום ב' ,חי כסלו 9בשעה  8915הגיע הרבי ל  .661הרבי נכנס להתפלל בשעה
 8930ונגמר התפלה בשעה  .01921לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן ר' שלמה
קונין .הרבי התפלל בקול אחר ובניגון אחר כבכל פעם .מנחה נכנס הרבי בדיוק
 2904וגנמר התפלה  ,2921לא אמרו תחנון מפני שזה עריו"ט .למעריב נכנס הרבי
 5935ונגמר התפלה בשעה  .5948הרבי הלך הביתה אתמול בלילה בשעה 01904
וזה ללא כרגיל .היום הלך הרבי הביתה בשעה .00914
יום ג' ,יט כסלו 9בבקר הגיע הרבי ל  661בשעה  8915נכנס להתפלל בשעה
 ,8930לא אמרו תחנון ,התפלה הי' כרגיל .נגמר התפלה  .01914כל היום לא הי'
סדר נגלה .הרבי נכנס למנחה בשעה  2904ונגמר התפלה בשעה  .2914הרבי הלך
הביתה בשעה  3911וחזר בשעה  .4921הרבי לא כבה את החשמל בחדרו .למטה
בבית המדרש הכינו להתוועדות שיהי' הלילה .הרבי נכנס להתוועדות בשעה
 ,7921ושרו קצת ,והרבי פתח את הבקבוק בענדיקטין ושם לכוסו ונתן גם לרב
יאלעס ,ואכל מזונות וגם נתן לר' יאלעס ,והרב מענטליק מזג כוס יין לרבי ,הי'
קהל גדול ,והתחיל בענין אגה"ק "קטנתי" של אדמו"ר הזקן .בין שיחה לשיחה
ניגשו האורחים שבאו לי"ט כסלו להרבי והרבה גם נשקו ידיו הק' של הרבי,
ולהרבה נתן הרבי מזונות עם נעפקין .וגם להקרוב שלו נתן מזונות (?).
ר' שמואל פסח באגאמילסקי הביא כעשרה אורחים וגם הי' עני אחד
שביקש מהרבי כסף ,והרבי נתן לו כמה דולרים .להרבה אנשים חייך הרבי ,חילקו
פתקאות של חלוקת הש"ס ,והרבי דיבר אז שהרבי הקודם הי' לוקח כל שנה
מסכת סנהדרין ,ואז ניגשו להרבי כחמשיים אנשים ונדנדו להרבי עד שבא ר' ליב
גרונר ולא עזב לדבר עם הרבי .ההתוועדות נגמרה בשעה  .1בזמן שהרבי יצא
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שרו את הניגון כי בשמחה תצאו והרבי רמז בידויו הק' להגברת השמחה ויצא.
הרבי לא שר כל ההתוועדות.
[מרשימה נפרדת 9יום ג' י"ט כסלו 9הרבי הגיע הבוקר בשעה  8916ונכנס
להתפלל בשעה  ,8930לא אמרו תחנון מפני החג .הרבי הלך עם הסירטוק של
שבת ,התפלה כרגיל .נגמר התפלה בשעה  .01915למנחה נכנס הרבי בשעה 2905
ונגמר התפלה  .2916לא אמרו תחנון ,והרבי הלך עם הסירטוק של שבת .בסוף
מנחה כשהלך הרבי לחדרו התחיל אחד ניגון והרבי חייך ורמז קצת בידיו הק'
להגביר השירה ,ושרו כחצי שעה .ובכלל השולחנות למטה בבית המדרש כבר
מוכנות להתוועדות וגם את הרמקול מסדרים .ע"כ].
יום ד' ,כ"ף כסלו 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  8915יצא להתפלל בשעה
 ,8931לא אמר תחנון ,נגמר התפלה בשעה  ..01913הרבי הלך הביתה הערב
בשעה  3921ולא כבה את החשמל בחדרו ,וחזר בשעה  ,4921לא הי' סדר נגלה כל
היום[ .בשעה  7901נכנס ר' דוד ראסקין עם הניגון האפ קאזאק והתחיל לשיר
וכולם שרו אתו וחילק ר' דוד משקה מהרבי ומזונות וסודה שהרבי נתן בשבת
להתוועד.
הלילה הי' יחידות .היחידות התחילה בשעה  7921נכנס גם ר' אלימלך
צוויבל והכלה שלו .בשעה  00921הגיע עשיר אחד והי' אצל הרבי עד  .0921וגם
ר' ישראל דריזין נכנס ליחידות ,והרבי אמר לו שיכול להשאר עוד כמה זמן
באמריקה .למעריב נכנס הרבי בשעה  5934בדיוק נגמר התפלה בשעה .5944
הלילה הלך אד"ש לביתו בערך .1921
יום ה' ,כא כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה  8916ונכנס להתפלל בשעה
 ,8931והי' החתן ר' שלמה קונין ולא אמרו תחנון ,ובהתחלת חזרת הש"ץ במילים
"השיבנו אבינו לתורתך" ,התחיל הרבי לבכות וכך בכה כל השמונה עשרה.
כשהגיע לשמע קולנו בכה בקול ולא הי' יכול להתאפק מלבכות .כל החזרת
הש"ץ אמר בקול נמוך מאוד .הרבי גמר התפלה בשעה  .01917למנחה נכנס הרבי
בשעה  2906לא אמר תחנון כי הי' החתן .בדלת שעל יד הרבי עמד ר' אלי' הבר
לפני מנחה לקבל הסידור למנחה [החתונה שלו יום א' אבל לא יהי' לו זמן אז]
הרבי נתן לו את הסידור ,התפלה נגמרה בשעה  .2916הרבי הלך לביתו בשעה
 3921הערב ,וחזר  .4934למעריב נכנס  5936ונגמר  .5948בשעה  00904הלך הרבי
הביתה.
היום החליף הרבי טליתו והטלית הזה עם פרפראות מצדו של הטלית,
משא"כ הראשון .וגם זה עם ציציות ארוכות.
יום ו' ,כב כסלו 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  8916נכנס להתפלל 8930
ונגמר התפלה  ,01917אמרו תחנון .היום יצא לאור המאמר שאמר הרבי בי"ט
כסלו ,המאמר הוא ד"ה פדה בשלום מאדמו"ר מהר"ש דשנת תרל"ב .הרבי הלך
הביתה בשעה  ,2בשעה  3הרבי חזר .נכנס למנחה בשעה  ,3902לקבלת שבת נכנס
בשעה  4911ועלה מתפלת מעריב .הרבי הלך הביתה בשעה .7931
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יום ש"ק פ' וישב ,כג כסלו 9בשבת התחילו לומר תהלים בשעה ,7921
והרבי אמר בין כל ספר וספר קדיש .אמירת תהלים נגמר בשעה  .01901הרבי
נכנס לתפלה  01902ונגמר התפלה  .01934שרו "הוא אלוקינו" ,והרבי רמז בידו
הק' להגברת השירה .הרבי נכנס להתוועדות  .0922שיחה הראשונה הי' המשך
לי"ט כסלו ובענין פרשת השבוע .הרבי גמר ההתוועדות בשעה  .2941מנחה
בשעה  .3901הרבי נכנס למעריב  .4902הרבי הלך הביתה בשעה .5931
יום א' ,כד כסלו 9הרבי הגיע בבוקר ל  661בשעה  8918ונכנס להתפלל
בשעה  8932אמרו תחנון ,הסתכל בזמן שנכנס באם יש חתן ,ולא הי' [ולא הסתכל
הלאה] .נגמר התפלה בשעה  ,01914בחוץ כשהרבי יצא עמדו שלשה עניים,
והרבי נתן לכל אחד כמה מטבעות .בשעה  2905נכנס הרבי למנחה ולפני "עלינו"
עלה ר' זלמן דוכמאן על הכסא והדליק את המנורה ,והרבי הסתכל על ר' זלמן
דוכמאן .ר' זלמן אמר את כל הברכות ואחרי ההדלקה התחילו לשיר .הרבי
הסתובב לעמוד ולא שר ובזמן שהגיעו למילים "על נפלאותיך ועל ישועותיך" אז
הרבי נדנד עם הראש קצת לשמחה .נגמר מנחה  ,2924הרבי הלך להדליק בשעה
 ,3912ובשעה שש בדיוק נכנס הרבי למעריב .בשעה  5901נגמר מעריב .הרבי
הלך הביתה הלילה בשעה .00924
יום ב' ,כה כסלו ,א' דחנוכה 9הרבי הגיע הבקר ל  661בשעה  8920נכנס
להתפלל בשעה  ,8934עד הלל התפלל הרבי ,והלל התפלל ר' זלמן דוכמאן .הרבי
קיבל עלי' .הרבי הביט כמה פעמים על החנוכי' אם היא מודלקת .בזמן הלל עמד
הרבי על יד השולחן שעל יד העמוד ,התפלה נגמרה בשעה  .01934למנחה נכנס
הרבי בשעה  2906והיום לא שרו "הנרות הללו" .הרבי הסתכל על ר' זלמן דוכמאן
(המדליק) כל זמן ההדלקה ,תפילת מנחה נגמרה בשעה  ,2914הרבי הלך להדליק
נר חנוכה בשעה  ,3921וחזר מהבית  .4924למעריב נכנס הרבי בשעה  5910ונגמר
בשעה  .5901הרבי הביט כמה פעמים על החנוכי' הן בזמן שנכנס והן בזמן שיצא.
הרבי הלך הביתה בלילה בשעה .00924
יום ג' ,כו כסלו 9בשעה  8916הגיע הרבי ל  661נכנס להתפלל בשעה 8930
ונגמר התפלה בשעה  .01927הלל כמו אתמול" ,ועל הניסים" שבחזרת הש"ץ
אמר הרבי עם קול נעים ומתוק .לפני "הודו" הביט הרבי על החנוכי' והן לפני
צאתו מביהכ"נ .הרבי קיבל עלי' .התפלה נגמרה בשעה  .01927בשעה  2906נכנס
הרבי למנחה ,הסתכל על ר' זלמן דוכמאן בזמן שהתחיל להדליק וכל הזמן
שמדליק עד שמדליק את השמש ושם על המנורה .בסוף התפלה הביט על הנרות.
לא שרו .הרבי הלך להדליק בשעה  ,3911ובשעה  4921חזר ל  .661למעריב נכנס
בשעה  5910ונגמר מעריב בשעה  .5902הרבי הלך הביתה בשעה .00901
יום ד' ,כז כסלו 9הבקר בא הרבי בשעה  8917נכנס להתפלה בשעה ,8932
ב"עושה שלום" של קדיש דרבנן שלפני "הודו" עשה מקודם לשמאל ומיד חזר
חלילה .קיבל הרבי עלי' .להלל נגש ר' זלמן דוכמאן .נגמר התפלה  .01930למנחה
יצא הרבי בשעה  2904ר' זלמן הדליק הנרות ,והרבי הביט כל הזמן שהדליק.
התפלה נגמרה בשעה  2921הרבי נסע הביתה להדליק נר חנוכה בשעה ,3921
וחזר  .4924למעריב נכנס  5901ונגמר מעריב  .5902הרבי נסע הביתה בשעה
.00931
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יום ה' ,כח כסלו 9אד"ש הגיע הבקר ל  661בשעה  8916ונכנס להתפלל
בשעה  .8930הסתכל על הנרות .ב"עושה שלום" של קדיש של "ובא לציון" עשה
מקודם לשמאל ומיד עשה לימין ,ואח"ז עוה"פ לשמאל והמלה "עושה שלום"
חזר עוה"פ .התפלה נגמרה בשעה  .01931בבוקר בשעת גלילה לא סגרו כל כך
טוב את הספר תורה ,את העץ חיים לא עשו טוב אחד על השני ,אז עשה הרבי עם
האצבע ז.א .שיעשו טוב .למנחה יצא הרבי בשעה  2903שרו בהדלקת הנרות,
הנרות הדליק ר' זלמן דוכמאן .התפלה נגמרה בשעה  .2937הרבי הלך לביתו
להדליק בשעה  ,3931יותר מאוחר מכל הימים .למעריב יצא ב  5910ונגמרה
התפלה .5904
הרבי הלך למקוה בשעה  ,00בדלת של  661עמד א' עם ר' יוסף הומינר
וחיכו שהגשם ייפסק והרבי עמד לאחוריהם ולא הי' יכול לצאת ,ומיד פיזרו
אותם .הרבי חזר מהמקוה  00934ונסע לאוהל ב  .01904הרבי הלך הלילה הביתה
בשעה .00934
יום ו' ,כט כסלו 9הבקר בא אד"ש בשעה  8916נכנס להתפלל  .8932הלל
אמר ר' זלמן דוכמאן ,התפלה נגמר  .01932הרבי הגיע מהאוהל בשעה  2931וכל
הזמן חיכו לאד"ש ,ומיד שהגיע ובא עם הפדיונות ושם אותם על יד המדריגות,
בשפתיו מלמל ,ומיד נטל ידיו אל יד הכיור של החדר של ר' שמואל לויטין ואח"ז
פתח חדרו והכניס ר' שלום ישראל חדקוב את הפדיונות .ואחרי חמשה דקות נכנס
אד"ש עם נעלים והסירטוק של שבת ,והתחיל "אשרי" .ר' זלמן דוכמאן הדליק
את הנרות ולא שרו בהדלקת נרות .בשעה  2944נגמר מנחה,
בשעה  3914הלך אד"ש לביתו להדליק נר של חנוכה וחזר בשעה .3941
ובזמן שרצה להיכנס לחדרו ,נגש ד"ר זליגסון לאד"ש ודיברו יותר מרבע שעה אל
יד הדלת .בשעה  4921נכנס הרבי לקבלת שבת ונגמר התפלה ב  .5901על יד חדרו
עמדו הילדים והרבי אמר להם "גוט שבת".

חודש טבת-יום ש"ק פ' מקץ ,ל' כסלו אדר"ח טבת 9הבקר הגיע אד"ש בשעה 8911
ונכנס לבית הכנסת בשעה  .01914אמר קדיש דרבנן לפני הודו .הרבי קיבל מפטיר
ואמר את ההפטורה של שבת חנוכה ופסוק הראשון ואחרון מהפטורת מחר
חודש ,וגם פסוק ראשון ואחרון של הפטורת שבת ר"ח .התפלה נגמרה בשעה
 ,01934הרבי עלה לחדרו.
בשעה  0921נכנס הרבי להתוועדות .הרבי התוועד עד  .2931בסיום השיחות
דיבר בענין צדקה ,שממחר יכניסו כסף בשביל המרכז .ואמר שכל שנה עושים את
המגבית בי"ט כסלו אבל הי' סיבה שלא היו יכולים לעשות את המגבית .אמר
מאמר מאדמו"ר הזקן שיצא לפני כמה שבועות מהמיצר למרחב ,והשבוע יצא
המאמר בדפוס ורק אמר בקיצור המאמר .המאמר הוא על שבת חנוכה .בלילה
שרו בהדלקת הנרות ,והרבי קצת נענע עם הראש במילים של "שמונת ימי
חנוכה" .הרבי הלך להדליק את הנרות בשעה  5911ולא חזר הערב.
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יום א' בדר"ח טבת ,נר ז' דחנוכה 9הבקר הגיע אד"ש בשעה  ,8916החזן הי'
ר' יוסף וויינבערג .ר' ליב גרונר מסר לאד"ש שאוחזים אחרי שיר של יום ומיד
נכנס אד"ש ואמר קדיש ,וחיכה עד סוף התפלה .הרבי לא התפלל לפני העמוד
מפני שהיום ר"ח .קיבל עלי' רביעי .הסתכל על הקהל לפני הקריאה .תהלים אמר
בציבור .התפלה נגמרה בשעה  .01934היום הי' הכנסת ספר תורה ל"אהלי תורה"
והישיבה לא הלכו .בשעה  2906נכנס אד"ש ואמר קדיש דרבנן מפני שלא אמר
בבוקר ,ואח"ז התחילו אשרי .הרבי ישב על יד השולחן .בזמן שנכנס אד"ש
הסתכל על הקהל שעמד מולו ,בזמן חזרת הש"ץ אמר משניות ,החזן הי' עוה"פ
ר' יוסף וויינבערג .שרו "הנרות הללו" והרבי לא עשה שום דבר בזמן ששרו.
להדלקת נרות של חנוכה הלך אד"ש בשעה  3912וחזר בשעה  .4924למעריב נכנס
בשעה  5911ונגמר התפלה בשעה  .5923הרבי הלך הביתה בשעה  00941בלילה.
הר' חדקוב אז הי' במרכז ואני אמרתי לו שהרבי כבר יצא ,אז מיד מיהר והרבי
חיכה עליו בטקסי.
יום ב' ,ב טבת 9היום בא הרבי בבקר ל  661בשעה  ,8920נכנס להתפלל
בשעה  .8932קבלתי העלי' לכהן .הרבי קיבל שלישי .התפלה נגמרה בשעה
 .01914ר' זלמן דוכמאן אמר הלל .למנחה נכנס בשעה  ,2914נגמר מנחה .2924
הסתכל על הנרות בזמן שיצא מהזאל ,עמד על יד הדלת של הזאל ואמר להר'
חודוקוב שלא יכבו .והשומעים אומרים שהרבי התכוון שלא יכבו את הנרות של
חנוכה .הרבי הלך לביתו בשעה  3וחזר  .4901למעריב יצא בשעה  5937ונגמר
מעריב בשעה  .5948ב"עושה שלום" של שמונה עשרה אחרי קדיש ,והקדיש של
אחרי מנחה ,הביט הרבי על נייר שהי' מתחת השולחן שעל יד הדלת .בשעה
 01904יצא הרבי מחדרו והביט הבטה חזקה בזאל מפני ששמע ששרים [ואף אחד
לא הי' מפני שהתוועדו בזאל בפנים].
יום ג' ,ג טבת 9בבקר בא הרבי בשעה  ,8921נכנס להתפלל בשעה 8933
ונגמר התפלה  .01922למנחה נכנס הרבי  2905ונגמר מנחה  .2913הלך הערב
הביתה בשעה  3921וחזר  .4921למעריב נכנס בשעה  5937ונגמר מעריב .6910
בשעה  00941יצא הרבי מחדרו עם מכתב ונכנס להמרכז ,יצא ,ועוה"פ נכנס
ואח"כ הלך ונסע עם הרבנית.
יום ו' ו' טבת 9הרבי הלך הביתה בשעה  ,1944הוא יצא מ 661 -והביט
אחריו קצת ,והלך ברגל מפני שר' יודל קרינסקי לא הי' .חזר בשעה  3ונכנס
למנחה  3902ונגמר מנחה בשעה  .3912למעריב קבלת שבת נכנס בשעה 4904
ונגמר מעריב בשעה [ 4934בשעה  0אחה"צ נהי' חתן הת' ר' שמעון לזרוב
לאחותו של ר' נחמן שפירא].
יום ש"ק פ' ויגש ,ז טבת 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  8931ונכנס לתפלה
בשעה  .01אחרי הודו אמר הרבי משניות עד אותיות נשמה ,ואח"כ התפלל קצת.
אחרי זה אמר איזה קאפיטלך בתהלים ,וסדר אמירתם לא הי' בסדר מסוים .בבקר
לפני הודו הביט הרבי על הקהל .אמר קדיש אחרי הקריאה .במוסף שרו "הוא
אלוקינו" .הרבי עבר ואמר גוט שבת .בשעה  0921נכנס אד"ש עם הרב חודוקוב
להתוועדות ,ר' יואל התחיל לנגן ,והתחיל בשיחה מה שרש"י אומר יכנסו דברי
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באזניך שאל אד"ש בכלל מה שכל אחד מדבר שומע השני ,וגם כתוב בפרשת חיי
שרה גם שם בענין שקנה אברהם מעפרון כתוב באזני בני חת ,ורש"י לא מפרש
כמו שמפרש כאן .שאל עוד יותר וחייך הרבי מה שכתוב שבנימין בכה על צאוורו
של יוסף ויוסף על בנימין ,אומר רש"י על בית המקדש של יוסף ועל חלק שילה.
לכאורה כל אחד צריך לבכות על חורבן שלו .אלא שעל שלו לא עוזר לבכות אלא
לעשות! ואח"ז שרו הניגון רבונו של עולם ...הרבי דיבר הרבה בענין ופרצת
חוצה .ואמר מאמר מאדמו"ר הצ"צ .אחרי המאמר נגש ר' שמעון לזרוב ור' צבי
שיפרין ואד"ש אמר שגם האבא יגיד לחיים וגם העמיד בקבוק יין גדול והביא
כוס קטנה ,ואד"ש אמר לו שיביא כוס גדול ,והביא ,הרבי מזג לו כמעט כוס שלם
וגם שלמה גלעד העמיד בקבוק משקה והרבי מזג לו מפני שנוסע .נגש ר' גם יוסף
אייזנבאך .ההתוועדות נגמרה בשעה  2931ומנחה נגמר בשעה  .3הלכו השבת
הרבה בחורים לחזור חסידות בבתכנ"ס .למעריב בא אד"ש בשעה  4901ונכנס
להתפלל  4906ואחרי מעריב יצא אד"ש לקידוש לבנה .הלבנה היתה יפה אף שכל
היום ירד גשם .אחרי קידוש לבנה אמר אד"ש לכל אחד א גוט וואך א גוט חודש,
ונכנס לחדרו .בשעה  5941הלך הביתה.
יום א' ח' טבת 9הבקר בא הרבי עם ר' סימפסון בשעה  8921ונכנס להתפלה
בשעה  .8935למנחה נכנס  2905ונגמר מנחה  .2921למעריב נכנס  5935ונגמר
מעריב  .5947בשעה  7904התחיל היחידות .והי' גם סופר של עיתון "מעריב"
ביחידות כשעה .וגם הי' הרב ברומברג מחבר ספרים של גדולי החסידות והי'
אצל הרבי כשעה ורבע .ובשעה  2914בלילה נסע אד"ש הביתה .ואחרי שיצא
ברומברג מהרבי סיפר לנו שהרבי דיבר בענין הפרופסור שאול רות [מסיובר?]
וכן שמזרחי יותר גרוע מאונברסיטה אחר ,מפני שאוניברסיטת בירושלים יודעת
שהיא לא דתי' ,אבל מכון בר אילן חושבת את עצמה שהיא דתי' .הלילה הי' גם
שלמה גלעדי ליחידות מפני שנוסע מחר לא"י ,והי' חמש דקות.
יום ב' ט' טבת 9היום בבוקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8917נכנס להתפלל
 8932ונגמר  .01926מנחה  2905נגמר מנחה  .2921הרבי הלך הביתה בשעה 3926
וחזר  .4934למעריב נכנס  5936נגמר  .5947הלך הרבי הביתה  .00937בזמן שיצא
מחדרו לנסוע הביתה נגש לדלת של המרכז ואמר משהו לר' יודל קרינסקי ,והרבי
הלך לאט למכונית והתיישב שם לבד ,ואחר  1דקות בא ר' יודל קרינסקי ונכנס,
ואח"כ הר' חדקוב ונסעו ביחד הביתה.
יום ג' עשרה בטבת 9בבקר בא הרבי ל  661בשעה  8917נכנס להתפלל
בשעה  .8932הי' קהל גדול .בסליחות בפזמון של "אבותי" ,בכה הרבה וגם בכה
בקול ,וכל הפזמון אמר בנוסח של התקיעות .ואמר מילים מקוטעות מפני שלא
הי' יכול להתאפק מלבכות ,וגם אמר הרבה מילים לא כמו שכתוב בסידור ז"א
הנקודות .ב"שמע קולנו" לא בכה אלא בכה קצת ב"אל תשליכנו" .קיבל עלי'.
התפלה נגמרה  .00911בשעה  1902נכנס אד"ש למנחה .התפלה נגמרה .1924
בשעה  3937נכנס הרבי למעריב ונגמר התפלה  .4913ובשעה  4914הלך הרבי
הביתה ולא חזר הערב.
יום ד' ,יא טבת 9בשעה  8921בבקר בא הרבי ל  ,661נכנס להתפלל 8934
נגמרה התפלה  .01921אתמול באה אשה אחת והתיבבה כל היום כאן ,ובזמן
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שיצא הרבי מחדרו בשעה  4914ללכת הביתה ,היא נגשה לרבי ודיברה אתו כמה
דקות .ובזמן שהרבי הי' בטקסי רדפה אחריו ,אבל מיד נסע הקאר וככה היא
הסתובבה כל הלילה ,ואח"כ בא בעלה ולקחו אותה .למנחה נכנס הרבי בשעה
 2907ונגמר  .2921בשעה  3931הלך אד"ש הביתה וחזר  .4924הרבי נסע הביתה
 .0904הלך הביתה לא כרגיל.
יום ה' ,יב טבת 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  8921ונכנס להתפלל ,8935
ונגמר התפלה  .01930בשעה  2911נכנס אד"ש למנחה ונגמר התפלה .2924
בשעה  5936נכנס למעריב ונגמר  .5947בשעה  7921התחיל היחידות .הלילה נכנס
ר' דז'יקובס ליחידות ,ר' ישעי' הרצל  01דקות ,ר' ישראל שמוקטין ל  01דקות ,ר'
יוסף הומינר והכלה שלו נכנסו ,וגם ר' צבי שופרין והכלה שלו נכנסו .אח"כ נכנס
ר' זלמן יפה (שהגיע היום בערב) ,הי' יותר משעה .היחידות נגמרה  0904ואח"כ
נכנס חדקוב ,והרבי יצא מ  661ונסע עם ר' קרינסקי הביתה בשעה .0911
יום ו' ,יג טבת 9בשעה  8925בא הרבי בבקר ונכנס להתפלל  ,8941התפלה
נגמרה  .01922הרבי נסע הביתה שעה  2901אחה"צ ובשעה  2944חזר .למנחה
נכנס אד"ש בשעה  3902נגמר התפלה  .3914לקבלת שבת נכנס  4904נגמרה
התפלה  .4941הרבי הלך הביתה בשעה  8ומספרים הבחורים שבזמן שיצא מ 661
הביט על הלבנה ,מפני שהי' אז ליקוי הלבנה.
יום ש"ק פ' ויחי ,יד טבת 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה ( 8911השעה לא
ברור) .בשעה  01911יצא אד"ש מחדרו לבית המדרש ,וכשנכנס אמר "ר' ישמעאל
אומר" ואח"ז הסתכל על החזן ,החזן הי' ר' ישראל סלאווין ולא ידע מה שהרבי
הסתכל והרבי הביט כמה פעמים ז.א .שיגמור את איזהו מקומן ,אבל הוא החזן
גמר ,והרבי עוה"פ הביט עד שגמר את היהי רצון ,אז הרבי אמר קדיש דרבנן.
לפני ברוך שאמר אמר אד"ש תהלים .בזמן שהחזן התחיל הודו ,אמר אד"ש
משניות .השבת לא הוריד אד"ש את החומש שלו .לכן ניגש אליו לייב גרונר
וביקש ממנו את המפתח של החדר של הרבי ,והרבי נתן לו והוריד את החומש.
במוסף עשה אד"ש עם הידים ,ב"הוא אלקינו" הרבי עשה רמז בידיו הק' להגברת
השירה ,לא בהתחלת "הוא אלקינו" .בשעה  00941נגמר התפלה.
בשעה  0922נכנס אד"ש להתוועדות ,הרבי התחיל בהתחלת הפרשה מה
שרש"י אומר שני טעמים על ויחי ולמה לא אומר הטעם השני מוקדם .ועוד על
המילה של ויחי ואומר שנפטר יעקב אבינו לכאורה זה היפך מויחי? הרבי פירש
הכל ובסוף השיחות שאל אד"ש קושיא מה שרש"י אומר על ברכי יוסף מפרש
רש"י ותרגומו שגידל הן בירכו של יוסף לכאורה בתרגום לא כתוב כך ,ולימד
מזה אד"ש שגם סבא צריך לחנך את הנין והנכד .אמר מאמר מאדמו"ר מהור"ש
משנת תרל"ב .אחרי המאמר הגיש ר' זלמן יפה שני בקבוקים משקה ,ואד"ש מזג
לו ואמר לחיים ,וגם ר' יחזקאל כהן מסר בקבוק משקה והרבי מזג לו לחיים ,הוא
נתן מפני אחיו מתחתן השבוע .וגם ר' משה לוי מסר בקבוק יין ואד"ש מזג לחיים
הוא אמר מפני שחשב שאמו חולה והרבי שאל את השם של אמו אז אמר לאד"ש,
ואד"ש לא אמר רפואה שלימה ,ובמוצאי שבת טילפן לבית האם הוא צריך לבוא
לבית ,וענו שהיא כבר נפטרה .אד"ש גמר את ההתוועדות בשעה  .2941מנחה
נגמר  .3901אד"ש חזר מהבית  ,4902נכנס להתפלה בשעה  4905נגמר התפלה
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 .4921אד"ש יצא מחדרו בשעה  5941והלך ללות אותו ,ר' אברהם ליפסקער ר'
יצחק שופרין.
יום א' ,טו טבת 9הרבי בא הבקר  .8920נכנס להתפלה בשעה  8932ונגמר
התפלה בשעה  .01921בשעה  00941נסע להמקוה ,הטקסי לא הי' יכול לצאת
מפני שהי' שלג גדול בלילה ,ונגש ר' שלמה רייניץ והתחיל לנקות השלג ונסע.
חזר מהמקוה בשעה  ,01ובשעה  01911נסע לאוהל .חזר  ,3914ומיד נטל ידיו
בכיור אשר על יד חדרו של רש"ל ,ונכנס להתפלל בשעה  ,3922ונגמר התפלה
 .3934וב  3937הלך הביתה ,וחזר בשעה  .4944נכנס למעריב  5936ונגמר מעריב
 .5947בשעה  8934נכנס אחד לרבי והי' שם בערך עד  .01931הלך הביתה יותר
מאוחר מכל יום .01941
הבקר בתפלה באמצע עושה שלום נהי' הרבי צרוד מאד ולא היו יכולים
לשמוע אותו ,ובפטום הקטורת התחזק אד"ש ואמר הפטום הקטורת בקול משונה
ואח"כ השתעל .אבל בסוף המשניות והקדיש דרבנן ,אז הקול השתנה לטוב.
יום ב' ,טז טבת 9הבקר בא הרבי בשעה  ,8920ונכנס להתפלה בשעה ,8930
נגמר התפלה בשעה  .01917לפני הודו אמר הרבי קדיש תתקבל במקום קדיש
דרבנן ,וגם "עושה שלום" של שמונה עשרה פנה מקודם לימין ואח"כ לשמאל,
אחרי התפלה נגש ר' זלמן דוכמאן להר' חודוקב ואמר לו שהרבי אמר במקום
קדיש דרבנן קדיש תתקבל ,ואחרי כמה דקות ניגש הרב חדקוב לר' זלמן ואמר לו
שגם בקדיש תתקבל יכולים לצאת את הקדיש כמו שאומרים על ישראל ועל וכו'
מפני שהפירוש תתקבל גם מעין זה שהשם שומע את תפלת עמו ישראל ,וגם
בקדיש דרבנן אותו דבר .למנחה נכנס בשעה  2907ונגמר מנחה  .2921אד"ש הלך
הביתה בשעה  3931וחזר בשעה  .5למעריב נכנס  5936ונגמר  .5947הרבי נסע עם
הרבנית בשעה  ,00911בערך חצי שעה חכתה הרבנית בטקסי על הרבי.
יום ג' ,יז טבת 9בשעה  8942בא הרבי ל  ,661נכנס להתפלל בשעה 8936
ונגמר התפלה בשעה  .01922היום אמר בחזרת הש"ץ ה"וקרנו תרום" בניגון ,וגם
אתמול במנחה .בשעה  2904נכנס אד"ש למנחה ,כל יום לפני מנחה ולפני מעריב
מכניסים מכתבים ,משא"כ היום לא הכניסו .אחרי חזרת הש"ץ הסתכל הרבי על
סיגרי' שהיתה מונחת על יד הארון קודש והביט ע"ז לדקה שלימה ,ואח"כ נזקף
והרים את זה ושם על השולחן שבצד שמאל (!) ,ואני לקחתי את הסיגרי' אח"כ.
בשעה  3הלך הרבי וחזר  ,4914ובשעה  4931סגר את החשמל בחדרו הק' ,והי'
מודלק בחדרו המנורה הקטן עד שעה  .5924למעריב נכנס בשעה  5936ונגמר
 .5947הרבי נסע הביתה בשעה  00עם הרבנית.
יום ד' ,חי טבת 9הבקר בא הרבי בשעה  8922התפלה נגמרה  .01920תפלת
המנחה נגמרה בשעה  .2920הלך הביתה  3941וחזר  .4934בבקר בחזרת הש"ץ
אמר את המילה "וקרנו תרום" ,בנעימות .למעריב נכנס  5936נגמר התפלה .5947
הרבי נסע הביתה .00921
יום ה' ,יט טבת 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  8922נכנס להתפלל בשעה
 ,8930הרבי קיבל עלי' שלישי .א' נולד לו בת ונתן לה השם חנה (ע"ש אם כ"ק
אד"ש) .אחרי מנחה ניגש ר' זבדי להרבי והרבי דיבר אתו על יד הדלת של הרבי
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ודיבר כעשרה דקות .בשעה  3הלך הרבי הביתה וחזר בשעה  .4בשעה  4904נכנס
אד"ש למעריב .הלילה לא למדו כי הי' ניטל והרבה שיחקו ב"שח" .הרב חדוקוב
נכנס לרבי ,ומשעה  00כמה פעמים .כל הבחורים רצו לשמוע מה שהרבי עושה
הלילה אבל לא יכלו לשמוע .בשעה  00921נסע ר' קרינסקי לדואר ולא חזר.
ואח"כ נכנס הר' חדקוב לזאל ואמר לבחורים שילכו עם הרבי ללוות אותו ,ובדיוק
שהגיע קרינסקי יצא הרבי ונכנס למרכז ומסר מכתב ואמר משהו לר' יודל ונסע
עם הרבי והר' חדקוב ,בשעה  .00931הלילה הי' שקט ב.661
יום ו' ,כ"ף טבת 9היום בשעה  8917בא הרבי ל  ,661ונכנס להתפלל בשעה
 ,8931נגמר התפלה  .01917בחזרת הש"ץ בהמילה "קרנו" בנעימות .הלך הרבי
הביתה בשעה  2901וחזר בשעה  .3ונכנס למנחה  .3906בלילה אחרי התפלה שרו
הניגון הושיעה את עמך .בזמן שהרבי עבר (אחרי מעריב) לפני הקהל אמר גוט
שבת .לקבלת שבת נכנס בשעה  4914ונגמר התפלה בשעה .5
יום ש"ק פ' שמות ,כא טבת 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  ,8944ונכנס
להתפלה בשעה  .01914לפני הודו הסתכל הרבי על הקהל ,לפני ברוך שאמר אמר
תהלים ,הרבי קיבל מפטיר ,וגם עלה לקדיש אחרי קריאת התורה ,התפלה נגמרה
בשעה  .01904הרבי נכנס להתוועדות בשעה  ,0921השיחה הראשונה התחיל
בכלל ששבת זה פנים חדשות ובפרט השבת הזה ממש יש פנים חדשות .בשיחות
סיפר הרבי שהבת השלישי של חמיו אדמו"ר הריי"צ זצ"ל שהוא קידש את השם
ז"א שהיא נהרגה על קדוש השם ,והיום הוא היום הולדת שלה .והרבי סיפר
סיפור שאדמו"ר הרש"ב דיבר בענין שבת שכל דבר צריכים לראות שיש קדושת
שבת ,אז שאלה הנכדה ,היא היתה אז בת  ,01מילא בזמן שאני ער נו ,אבל בזמן
שאני יושנת איך אני יכולה לשון ולראות את קדושת שבת ,והרבי ביאר אל כל
הסיפר.
השיחה השלישית הי' מפרש"י אמר בהתחלת הסדרה .אח"ז מסר משקה,
ולר' זלמן יפה מסר שני בקבוקים ,ומזג לו לחיים ,ואת השני ביקש הרבי שיחלקו
בין הסטודנטים ואם יחסר ,שימזגו מבקבוקים אחרים .גם מהבקבוק השני מזג
כ"ק לר' זלמן יפה וגם זה יחלק בין הסטודנטים .והרבי ביקש שהם יתחילו ניגון,
והתחילו בניגון הושיעה את עמך ושרו כרבע שעה ,והרבי הי' קצת שמח ,השעה
היתה  2941והרבי התחיל לומר מפני שאנחנו מוגבלים בזמן ,אז אני יגיד רק
התוכן של הרש"י של סוף הפרשה.
בסוף הפרשה עמד על הרש"י על ויגרשם מארצו שהקב"ה ישלח אנשים
בע"כ .אז הרבי התחיל לבאר שיש כאלו שאומרים מה אני צריך את משיח יש לי
דז'אב טוב (ז.א .עבודה) ויש לי כמה מיליונים ועם אני צריך תפוחי זהב יש לי
קאליפורני' ועם אני צריך משהו אחר יש לי מלאס אנג'לס ,וגם הרבי אמר יש
מדינה טקסס שהוא מדינה שיכולה להכניס בה כמה פעמים מא"י וכאן יש לי
מנהטן וואשינגטון ,וגם עם אני צריך ישיבה יש לי בברוקלין ישיבת תו"ת
ליובאוויטש ,אז הרבי אמר באמת כל אחד רוצה לנוסע לא"י אלא שצריך
להתבונן בזה ולזרוק את הכל ולהיות בטל למשמעת השם ומשיח ,וגם בכה הרבי
במילים ויאנחו ישראל מעבודה קשה והרבי העביר ידיו על מצחו והרים את
הכובע ,ואח"כ הוריד את זה ,והי' מאוד מכווץ ,הרבי דיבר אז שמה רוצה השם
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מאנחנו אם רוצה שיעבדו אותו אז למה צריך לתת הסברים? והרבי אח"ז
שהיסורים יוצאים לאחר יגדל (?) ההתוועדות נגמרה בשעה  .3904הרבי נכנס
למנחה  ,3911ב  3931נגמר מנחה ,והלך הביתה .הרבי חזר מהבית בשעה 4906
ונכנס להתפלל מעריב בשעה  ,4911ונגמר מעריב בשעה  .4931הלך הביתה
בשעה  5914והלכו ללוותו ,אלימלך וזושא.
יום א' ,כב טבת 9הרבי נסע הביתה הלילה בשעה  .0941יצא מחדרו והביט
בזאל ואח"כ עשה עם היד ,ואח"כ חזר לחדרו לדקה ויצא.
יום ב' ,כג טבת 9הרבי בא הבקר בשעה  ,8921ונכנס להתפלה בשעה 8932
נגמר התפלה  .01926למנחה נכנס  2906ונגמר  .2920הלך הביתה הערב 4901
וחזר בשעה  .5למעריב נכנס  5937ונגמר .5946
יום ג' ,כד טבת 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  8920ונכנס להתפלל בשעה
 8931נגמר התפלה .01917
יום ד' ,כה טבת 9בא הבקר  8920נגמר התפלה  01921בשעה  2905נכנס
למנחה נגמר  2921הלך לביתו  3944חזר  4942מעריב נכנס  5935נגמר .5946
יום ה' ,כו טבת 9הרבי בא הבקר  8921ונכנס להתפלה ב  ,8931נגמר ב
 .01926בשעה  2906נכנס למנחה ,נגמר  ,2921ונכנס אחר מנחה ר' אלי' אייכל
סימספון .הלך הביתה אחה"צ  3944חזר ב  .4941מעריב התחיל בשעה ,5935
נגמר  .5936יחידות התחילה .7921
יום ו' ,כז טבת 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  ,8917ונכנס להתפלל בשעה
 .8933נגמר התפלה  .01920אתמול בלילה הלך אד"ש בשעה  ,2914והי' יחידות.

 חודש שבט -יום ב' ר"ח שבט 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  .8920החזן הי' דר .זליגסון,
הרבי נכנס לקדיש של שיר של יום בשעה  ,01901והי' עד בסוף התפלה .הרבי
קיבל רביעי והר' חדקוב קיבל הגבה .התפלה נגמרה  .01931למוסף נגש ר' יודל
קעלער .הרבי אמר תהלים בזמן שהתפלל מוסף ,וגם אמר תהלים עם המנין.
בשעה  2906יצא הרבי למנחה .מיד שנכנס אמר קדיש דרבנן ואח"כ התחילו
אשרי .והרבי יושב בחזרת הש"ץ על מקומו .לפני שישב הביט הבטה חזקה על ר'
יחזקאל פרצוקיץ .נגמר מנחה  .2922הרבי הלך הביתה בשעה  .3931חזר בשעה
 .4934הלך הביתה ברגל .למעריב נכנס בשעה  5931ונגמר התפלה  .5944במנחה
בזמן חזרת הש"ץ למד הרבי משניות עד אותיות נשמה.
יום ד' ,ג' שבט 9הבקר בשעה  8920בא הרבי ל  ,661נכנס להתפלל בשעה
 ,8930נגמר התפלה  .01921למנחה נכנס בשעה  2901נגמר מנחה  .2921הלך
לביתו הערב בשעה  ,3941וחזר  .4934למעריב נכנס  5935נגמר  .5947הרבי נסע
הביתה בשעה  ,00934והרבי נסע עם הרבנית.
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יום ה' ד' שבט 9הרבי בא הבקר בשעה  ,8916ואל יד הדלת עמדה אשה
אחת שרצתה להיכנס לרבי ,ור' סימפסון עומד על יד הדלת ודיבר אתה שלא
תדבר עם הרבי ,אבל מיד שבא הרבי אז היא  ..ובכה והיא רצתה לחדר של
הרבי ...ור' סימפסון תפש אותה שלא יכנס ,אבל היא נכנסה ודיברה עם הרבי
לחמש דקות ,ואח"כ יצאה ואמרה שהרבי שלה ולא שלנו .נכנס הרבי להתפלל
בשעה  ,8935ונגמר  .01920למנחה נכנס  2907ונגמר  .2921בשעה  3921נסע הרבי
לביתו ,וחזר  .5912בזמן שיצא עמד בחוץ חריטונוב עם הבן שצריך ....והרבי
עשה לילד עם היד כמו שלום .בשעה  5936נכנס אד"ש למעריב ,ונגמר בדיוק
בשבע 6921 .נכנסו ההנהלה להרבי ויצאו  .7ור' שמואל יצא כמה דקות אח"כ,
ולא הי' משהו מיוחד .בשעה  00934נכנס מישהו רבובי אצל הרבי והי' שם
כשעה .בשעה  00911נכנס הר' חודקוב עד  0911בלילה ,וב  0914נסע הרבי עם ר'
קרינסקי הביתה.
יום ו' ,ה שבט 9הרבי בא בשעה  ,8921נכנס לשחרית בשעה  ,8932נגמר
התפלה בשעה  .01917הרבי עשה את הקשר של התפילין של הראש טוב אל יד
העמוד והוריד את הטלית מראשו ,ועשה טוב את התפילין .בכלל המראה אז הי'
נורא ראו את כל הראש .ילד בא בערך בשעה  1934אחה"צ ,ודפק בדלת של הרבי
ואמר שיש לו פתק של מישהו .בשעה  2911הלך הרבי הביתה וחזר  ,2941נכנס
למנחה בשעה  ,3910נגמר מנחה בשעה  .3922בשעה  4911נכנס הרבי לקבלת
שבת ונגמר מעריב בשעה . 4934
יום ש"ק פ' בא ,ו' שבט 9בשעה  8947בא הרבי מביתו ל  .661נכנס
להתפלה בשעה  ,01914אמר קדיש דרבנן ואח"ז הסתכל על השעון .החזן הי' ר'
זלמן דוכמאן .הרבי אמר משניות אחרי הודו ,ולפני ברוך שאמר אמר תהלים.
ובאמצע התפלה גם הסתכל בחומש .בבקר השכם קיבלו כל הקהל עליות מפני
שהשבת הוא לפני י' שבט .במוסף שרו ב"הוא אלוקינו" הרבי עשה עם היד,
התפלה נגמרה בשעה  .01904בשעה  0922נכנס הרבי להתוועדות ואחריו חדקוב.
בזמן שנכנס הרבי למטה ניגש אליו יהודי אחד ואמר לו לחיים ונתן להרבי יד,
והרבי גם נתן לו יד .שרו ואח"ז פתח הרבי בשיחה על רש"י מה שרש"י אומר על
פסוק בא אל פרעה והתראה בו ולמה לא אמר והעיד בו וגם מה שהפסוק אומר
ואני הכבדתי את לבו מה זה נוגע למשה ,הרבי אמר מה שנוגע להוראה מזה,
שאפילו עשה כ"כ עבירות אח"כ יכולים לעשות תשובה.
הרבי הביא רמב"ם מה שאומר באם אחד עשה הרבה עבירות לא מספיקים
לו לעשות תשובה וגם עוזרים שלא יעשה תשובה ואדמו"ר הזקן אמר באגרות
קודש אפילו אחד עושה הרבה עבירות אם דחק ונכנס אז מקבלים ממנו .ע"ז
אומר רש"י והתרה בו .ז"א שיכולים לעשות תשובה מפני זה התרה בו שלא יעשה
עוה"פ ושילח את ישראל ואפילו שהכביד את לבו .והרבי אמר שיש כאלו
שמתפללים ולומדים ואין להם שום טעם במצוה וכו' אז הרבי אמר שכ"ז הוא
שאין ביטול ואח"כ הי' שיחה בענין קידוש החודש .השיחה האחרונה הי' בענין
תפילין אשר תפלין ש"י אומר טוטפות טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים.
והזכיר רש"י שני מקומות .אז דיבר הרבי שכל ענין התפילין ויראו ממך.
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ההתוועדות נגמרה בשעה  ,2921הרבי אמר מאמר מאדמו"ר הזקן או
אדמו"ר האמצעי ,מפני שהכתב של המאמר ניכר זה הי' בזמן של אדמו"ר
האמצעי מפני שהחסידים היו מחקים כל פעם הכתב כמו הרבי בזמנם וגם הי'
פעם  -סיפר הרבי  -שהרבי הקודם הי' מפקפק על כתב אם זה של אדמו"ר
מהור"ש או ממעתיק מפני שכתבו בדיוק כמו שהרבי בזמנם .אח"ז ניגש ר'
ליפסקער שם משקה בשביל ר' מרדכי אשכנזי ,וגם נתן האיש שקנה הבנין אל יד
 661ושם בקבוק משקה קטן אז הרבי אמר שיתן בקבוק של יין גדול ושם והרבי
מזג לו חצי כוס ואח"ז גם שם לו משקה .מנחה גמרו בשעה  ,2941הרבי חזר
מביתו בשעה  4914ונכנס למעריב בשעה  ,4921נגמר מעריב בשעה .4938
יום א' ,ז שבט 9הבקר בא הרבי  ,8924נכנס להתפלל בשעה  8934נגמר
 .01921מנחה נכנס  2907נגמר  .2921בבקר לפני חזרת הש"ץ הביט אחריו
והסתכל אם החתן ר' ירחמיאל אנדרוזיער ישנו ,ולא אמר תחנון .לפני מנחה נתן
הסידור שלו להחתן .הרבי הלך לא כרגיל הליכה שלו .אחרי מנחה הביט אחוריו
ונגש אליו הר' חדקוב ונכנס אליו .הלך הביתה בערב  3941וחזר  .4934נכנס
למעריב  5935ונגמר  .5947השלג ירד משעה  7בבקר עד  01בלילה .בשעה 01911
נסע הרבי לביתו.
יום ב' ,ח שבט 9בשעה  8921בא הרבי ל  .661בזמן שהגיע עמד מישהו עם
מגפיים והרבי הביט עליו .נכנס להתפלה שעה  ,8934קיבל שלישי .נגמר התפלה
 .01924בשעה  2906נכנס למנחה ונגמר  .2941לא אמרו תחנון .בשעה  3941הלך
הרבי לביתו והסתכל בזאל וגם נעמד לדקה והביט ,הסתובב אל יד חדרו והביט,
וגם הביט בזאל וגם הסתובב אל יד חדרו והביט .בשעה  00901הלך הרבי הביתה,
וגם אז הביט בזאל .למעריב נכנס  5936ונגמר  .5947בשעה  5נכנס דר .ניסן
מינדל .במנחה בחזרת הש"ץ אמר הרבי בקול מבוכה.
יום ג' ,ט שבט 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8921נכנס להתפלל בשעה
 .8933התפלה נגמרה בשעה  .01916בבוקר הגיע אוטובוס שלם מקנדה ,הישיבה,
ובתפלה הי' קצת דחיפות .נכנס למנחה בשעה  2906ונגמר מנחה  .2921אחרי
מנחה הורידו את העמוד למטה וסידרו את השולחנות שלא ידחפו .בשעה 3941
הלך הרבי הביתה וחזר בשעה  .4934נכנס למעריב למטה בשעה  6ונגמר בשעה
 .6901אחרי מעריב נעמד על יד העמוד ,ושמעו שאחד אמר קדיש ,ולא שמעו
טוב ,אז הרבי שאל אם אחד אומר קדיש וחכה עד שגמר .בשעה  00הגיע פתאום
ר' יוסף אלחרר ,ולפני זה דיברו עם ר' דוד שיתןמכונית לנסוע להביא את ר' יוסף.
בשעה  00946נסע הרבי הביתה והביט בזאל .למעריב הי' קהל גדול .אחר מעריב
חזר הת' ישראל לאבקובסקי את פרקים הראשונים דמאמר באתי לגני.
יום א' ,יד שבט 9בבקר בשעה  8920בא הרבי ל  .661נכנס להתפלה בשעה
 ,8933בהתפלה בקדיש תתקבל אחרי "ובא לציון" ,ב"עושה שלום" פנה אד"ש
מקודם לשמאל ולימין ואח"כ לשמאל .התפלה נגמרה בשעה  .01921לפני
התפלה נתן כמה פרוטות לעני .למנחה נכנס בשעה  ,2905ונגמר בשעה .2921
הלך הביתה  ,4912בחוץ ישבה זקנה והרבי נתן לה כמה מטבעות ,ובשעה 4944
חזר .למעריב נכנס  5936ונגמר .6
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בבקר אמר לי ר' קרינסקי ולעוד כמה בחורים שילכו להזיז הקאר שנעמד על
יד ביתו של הרבי אבל הקאר הי' סגור ולא יכלו לזוז אותה .היום לא הי' יחידות
מפני ששבוע לפני חודש שבט אין יחידות .הרבי נסע לביתו עם הרבנית בשעה
 .00931לפני חודשים אמר הרבי למישהו שאחז טלית עם תפילין ואחז את הדלת
אז הרבי אמר שהוא צריך להיכנס מקודם מפני שיש לו טלית ותפילין .הלילה
התוועד ר' דוד ראסקין והרבי נתן לו משקה בשבת שיתוועד בט"ו בשבט.
ההתוועדות נגמרה בשעה  1והי' קהל גדול.
יום ב' ,כב שבט 9היום לא הייתי הן בתפילת שחרית של הרבי והן בתפילת
מנחה מפני שהייתי ב"אהלי תורה" (במקום ר' יוסף רייצעס) .בערב הלך הרבי
בשעה  4901וחזר  .5912בשעה  5935נכנס למעריב ונגמר  .5947בשעה שיצא
הרבי ממעריב עמד בחוץ הרב בנימין גאראדעצקי ,ואמר לו הרבי שייכנס בשעה
 .7921ואחרי מעריב נכנס הרב ראטשטיין והי' עד  ,7904ובשעה  7921נכנס הר'
בנימין גארדעצקי ושהה שם עד שעה  00911כמעט שלש שעות .ואח"כ נכנס הרב
חדקוב עד  ,00941ובשעה  00944יצא הרבי מחדרו והביט בזאל ונסע עם ר'
קרינסקי לביתו .בת נולדה לאשתו של ר' בנימין קליין .היום יצא התשובה
להבחורים שרוצים להישאר עד אחרי פסח ,והרב חדקוב אמר שמחר יתן להם
התשובה.
יום ג' ,כג שבט 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  8921ונכנס להתפלה ,8931
ונגמר התפלה  .01914בשעה  2905נכנס הרבי למנחה ונגמר מנחה  .2921למטה
בבית המדרש כבר תיקנו את החימום שהי' שבור למעלה משבוע .אחרי מנחה
ניגשו הת' צבי וואלף והת' מנחם וואלף להרב חודוקב ומסר להם התשובה
מהרבי .התשובה היא כך" 9באם הנהלת הישיבה דכאן ומדשם מסכימים" והרבי
עשה חץ על המילה "לנסות ולבקש הארכה" שהי' כחלק בשאלה וגם הי' כתוב
"אזכיר עה"צ" .הרבי הלך הביתה הערב בשעה  4וחזר  .4941היום נכנס דר .ניסן
מינדל בשעה  8לחדר כ"ק אד"ש .למעריב נכנס בשעה  5931ונגמר בשעה .5947
הרבי נסע עם הרבנית בשעה  .00931לפני זה היתה הרבנית אצל הרבי בחדרו.
בבקר אמר גוט מארגן לרש"ג ,בזמן שרש"ג יצא מ  661והרבי אז בא לפניו.
יום ד' ,כד שבט 9הבקר בא הרבי  .8927לפני שהרבי בא הוריד הת' אברהם
ליפסקער את השלג שהי' במדרכה .לתפלה נכנס בשעה  8935ונגמר התפלה
 .01922אחרי התפלה נגש איש מחדרי תורה אור ומסר מכתב להרבי .ובזמן
שהרבי עמד בחדרו דיבר אתו כמה דקות .בשעה  2906נכנס הרבי למנחה ,נגמר
מנחה  .2922הלך הרבי לביתו  4911הלך ברגל לביתו ,וחזר עם ר' קרינסקי בשעה
 .4944נכנס למעריב  5935ונגמר  .5946בתפלת שחרית לפני "למנצח יענך" נשק
הרבי את התפילין .לפני מעריב שמו מנורה בכדי לשים את הנרות ,בזמן שעמד
על יד העמוד הסתכל הרבי הרבה על המנורה החדשה ,הרבי הביט ע"ז לכל
"עושה שלום" מהקדישים .הרבי נסע עם הרבנית .הרבנית הגיעה עשר דקות לפני
שהרבי יצא .הרב חדקוב הי' אצל הרבי בחדר שעה .כשיצא הרבי לנסוע עם
הרבנית ,הלך מהר מאוד.
יום ה' ,כה שבט 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  .8922בשעה  8921בזמן
שבא עמדו כמה עניים ונתן לכל אחד כמה מטבעות .נכנס להתפלל בשעה 8934
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ונגמר התפלה בשעה  .01931עליות קיבלו ר' בנימין קליין מפני שלאשתו נולדה
בת ונתן לה שם חנה כמו אמו של הרבי שליט"א ,והרבי קיבל שלישי .למנחה
נכנס  2907ונגמר מנחה  .2927בשעה  4911נסע הרבי לביתו עם ר' קרינסקי וחזר
 .4944בשעה  5914נכנס דר .ניסן מינדל .הרבי יצא למעריב  5944ור' בנימין קליין
עמד בחוץ ודפק בדלת ,והרבי לא פתח וחכה עד שדר .ניסן מינדל יצא .מעריב
נגמר  .6916בשעה  7921התחיל היחידות ,הר' משה אשכנזי נכנס ל  14דקות,
נכנס עם אמו .גם הת' ישראל שלום חדקוב נכנס ליחידות ל 14-דקות .הלילה
נכנס אנשים לחצי שעות .הרבי נסע לביתו  3921הביט בזאל בזמן שהלך הביתה.
ממכתב שכתב לחבר (כ"ה שבט) 9כעת אני אכתוב לך קצת חדשות מכאן.
ביום שני הכניסו הבחורים שלנו -שבאו לחדר שנה -פתק להרבי ,ושאלו באם הם
יכולים לנסות לבקש ממשרד הבטחון ארכה עד אחרי פסח אז הרבי ענה "באם
הסכמת ההנהלה דכאן ומדשם באו" ,ואח"כ הי' חץ על המילה "לנסות" ובסוף
הי' כתוב "אזכיר עה"צ" .זה הי' התשובה מהרבי ואתמול כתבו מכתב להנהלה
שלכם .בי' שבט לא נסע הרבי לאוהל וזו הפעם הראשונה שלא הולך ביו"ד שבט
לאוהל .בט"ו בשבט הלך הרבי לאוהל והי' שם משעה  01921עד  ,4911ומיד
שנטל את ידיו נכנס להתפלל ,והתפלל עם הנעלי טעניס שהולך לאוהל ,וזה הפעם
הראשונה שהרבי התפלל עם נעלי טעניס השעה הי' כבר חצי שעה אחרי
השקיעה.
ההתוועדויות האחרונות הם כרגיל ,בי' שבט הרבי הי' שמח .בכל
התוועדויות של השבתות [השנה] ,הרבי מבאר את הפסוק הראשון של הפרשה
ואחר שני שיחות חוזר לפירש"י .מאמר מאדה"ז וביאור של אחד הרביים .ואח"ז
כל אחד שיש לו איזה שמחה מעמיד בקבוק משקה .השבת העמיד רש"ג שני
בקבוקים בנדיקטין והרבי מזג לו משני הבקבוקים והרבי אמר לו שיכריזו איפה
יהי' הדינר ובאיזה שעה ,והרב טעלעשעווסקי הזקן הכריז וגם דיבר הרבי שיחה
בענין הדינר ואמר שכל אחד שיוציא מה שיש לו ב"מטפחות שהחביא" ומהכסף
שמפחד שיצטרך לשלם על זה מסים .ואחרי המאמר אמר הרבי עוד שיחה ונגמר
ההתוועדות .מסתמא כבר שמעת את הטייפ מיו"ד שבט זה הי' התוועדות מאוד
מרומם השיחות והפלפול.
ביו"ד שבט בא הר' ישראל גרוסמן להתוועדות והי' שמה כמעט כל
השיחות.
יום ו' ,כו שבט 9הבקר בא הרבי בשעה  8926ונכנס להתפלה בשעה 8938
ונגמר התפלה  .01922הרבי הלך הביתה בשעה  2וחזר .3904
יום א' ,כח שבט 9הלילה הלך הרבי לביתו בשעה  .1934ר' חיים יצחק
מחותן של הרב אברהם דריזין הי' משעה  00עד  ,1921ז.א 2.4 .שעה .הרבי קם
באמצע היחידות וסגר הדלת שלא יוכלו להיכנס .בחוץ שמעו שהרבי מדבר
(צועק) אלו הרב חדקוב והר' קרינסקי רצו לפתוח הדלת ולא יכלו ,וגם דפקו
בדלת שיצא .בחוץ ישבו כמה נשים ודפקו בדלת שיצא רח"י ולא יצא ,והם הלכו
להם .הם היו צריכים להיכנס הלילה ליחידות ולא נכנסו.
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יום ב' ,כט שבט 9היום בא הרבי ל  661בשעה  8921נכנס להתפלל בשעה
 8937קיבל הרבי שלישי .אחרי שמונה עשרה לקחו את הכסא מפני שהחתן בא
אחרי שהביאו את הכסא ,הרבי הביט על החתן לפני חזרת הש"ץ .בשעה 01926
נגמר התפלה .בשעה  00901נסע הרבי למקוה וחזר ב  .00944נסע לאוהל בשעה
 ,01920בזמן שנכנס לקאר הוריד את הכובע וניגב את הראש עם היד ולבש
בחזרה הכובע .ישב על יד הר' קרינסקי .בשעה  4921בא הרבי מהאוהל נטל ידיו,
שם הפדיונות על המדרגות ,הר' בנימין קליין הכניס הפדיונות .ורק החליף נעליו,
ונכנס מיד למנחה בשעה  4922ונגמר מנחה  .4934אח"כ נכנס הרב חדקוב ושאל
אם מתפללים אח"כ מעריב ,ויצא הרבי בשעה  ,4944החזן הי' הת' יודל קעלער.
בזמן שנכנס הביט על הקהל וישב בשלחן .בשעה  5914נגמר מעריב .בשעה 5901
נסע הרבי לביתו .חזר מביתו  .6901אז בא בוס של הישיבה ובחוץ זרקו שלג אחד
על השני ,והרבי בא פתאום והביט על אלו שזרקו ואח"כ ראה את הת' לייב לוין
שלא הולך עם מעיל שאל אותו אם יש לו מעיל וענה כן.
בשעה  7904נכנס דר .ניסן מינדל להרבי ויצא  .8921הרבי הלך לביתו
 .00904הלילה הי' חתונה של. .ושם הי' שמח .והי' איזה רוגז במשפחה ולא מצאו
עצה עד שטלפנו להרבי .ושאלו אותו ,והרבי ענה שיעשו בדרך שלום .החופה
היתה בשעה  .00921לפני שמנה עשרה של מעריב חכו שיתנו מכה על השולחן
שצריכים לומר יעלה ויבא ונתנו דפיקה.

 חודש אדר ראשון-יום ג' ,ל' שבט ואדר"ח אד"ר 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8922פתחתי
את הדלת להרבי .החזן הי' הת' קעלער .בשעה  01901נכנס הרבי להקדיש
שלאחרי שיר של יום .הרבי קיבל רביעי .בזמן מוסף אחז הרבי תהלים ,גם בסידור
אמר משהו .התפלה נגמרה בשעה  .01924למנחה נכנס הרבי בשעה  2911ואמר
קדיש דרבנן שהחסיר בבוקר ,הביט על הקהל כשנכנס .בשעה  2921נגמר מנחה.
הלך הביתה בערב בשעה  4941וחזר  .5914למעריב נכנס  5936נגמר מעריב .6
אחרי מעריב דיבר הרבי עם הרב חדקוב .בשעה  01944נסע הרבי עם הרבנית
הביתה.
יום ד' א' אד"ר 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  8924ובא עם הר' סימפסון.
פתחתי לו את הדלת הראשית ואמר לי א דאנק .התפלה התחילה בשעה ,8921
החזן הי' הת' קעלער ,ובשעה  01901נכנס הרבי לקדיש של שיר של יום ,אמר
קדיש ,ואח"כ שם ידו על הזקן .רביעי קיבל הרבי .ר' מולה פרוס בירך הגומל אבל
לא הי' יכול להגיד את המילים ,אמר "הגומל" ולא המשיך ,ואז הרבי אמר
"לחייבים "...כן קיבל הגבה והרבי הביט עליו .בזמן שהקהל אחז מוסף ,הרבי
אמר תהלים ,התפלה נגמרה בשעה  .01924למנחה נכנס  2904אמר קדיש דרבנן
לפני מנחה .בשעה  2921נגמר מנחה .הלך הביתה הערב בשעה  3944וחזר בשעה
 .5נכנס למעריב  5934ונגמר מעריב  .5946הרב חדקוב נכנס להרבי בשעה 00911
ונשאר עד  ,00941הרבי יצא  00944ונסע עם הר' קרינסקי לביתו.
יום ה' ,ב' אד"א 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  8924נכנס להתפלה 8934
ונגמר בשעה  .01924קיבלתי עלי' כהן .מק"ש עד שמונה עשרה התפלל הרבי עם
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ניגון אחר ,וכל ק"ש אמר בלחש .הרבי חיפש החתן לפני שמונה עשרה של לחש.
למנחה נכנס  2904ולפני שנכנס ,נתן הסידור להחתן ר' זושא זירקינד .לפני שהרבי
התחיל אשרי חיכה עד שהחתן ר' זושא יכנס ואח"כ שאל את ר' מאיר הארליג
מתי יתקיים החתונה וכשנענה ביום ראשון ,אמר תחנון .נגמר מנחה  .2921הלך
הערב הביתה בשעה  3946וחזר  .5914נכנס למעריב  5936ונגמר  .5947בשעה
 6934נכנס הנהלת הישיבה להרבי והיו שם עד  7901ר' שמואל לוויטין לא הי'
מפני שהוא עוד חולה .בשעה  7921התחיל היחידות.
בבוקר קיבל הת' מנחם וואלף תשובה מהרבי בענין המכתב שהכניס אתמול
[אודות הארכת זמן הקבוצה להישאר אצל הרבי] ,התשובה היתה כך "יתייעצו עם
הישיבה שבה לומדים עתה" .וגם הי' כתוב להחזיר המצורף ז"א המכתב של ר'
אפרים .בערב כשנכנס הנהלת הישיבה אז דיברו בענין זה .ואח"כ אמרו שהרבי
אמר שצריכים לדבר הכל עם חתמו לא להאריך מההנהלה דכאן ישלח לשם
מכתב ולדבר הכל (כ"ז לא ברור) .בשעה  01934נכנס הר' שאר ישוב כהן להרבי
והי' שם עד  .1904בשעה  1934יצא הרבי ונסע עם הר' קרינסקי ועם הרב חדקוב.
בחוץ עמדתי עם הת' מנחם וואלף וחיכיתי שם לתפוס טקסי בשביל הר'
שאר ישוב ,והרבי אז נסע הביתה וראה הרב שאר ישוב ,ונענע עם הראש .שאלתי
את הר' שאר ישוב מה שהרבי דיבר אתו ,וסיפר שדיברו בענין שלא אוכל בשר,
הרבי אמר יש מדריגות לאלו שלא אוכלים ,יש אחד שאצלו זה ירידה שאוכל
בשר ,ואצל אחד שכבר בירר הניצוצים אז אצלו זה דבר שלא צריך ,והרבי אמר
שלא אוחז מהשיטה שלו ,אלא זה משהו אחר מפני שהוא נתגדל כך אצל אביו.
גם דיברו בענין שלא רשם להיכנס מדעים בענין הרבנות שדעת בעלי בתים
זה היפך דעת תורה ,והרבי גם דיבר את זה ביו"ד שבט .גם סיפר שביו"ד שבט
שאל את הרבי על מכתב שלא ענה לו ,והרבי ענה שלא רוצה לכתוב לו מפני
כיבוד אב מפני שאביו לא אוכל בשר ,מפני שהרבי רצה להסביר במכתב איך
שצריכים לאכול בשר ,אז לא רצה להתיר לו מפני כיבוד אביו .וגם דיבר בענין
הרבנות שרצו לקחת אותו  . .לרב ראשי אז הרבי לא המליץ טוב ,ואמר לו
שבשבילו טוב בירושלים והרב הראשי שנמצא כעת הוא גם טוב בשביל זה .וגם
הרבי אמר לו שיקח הטייפ של יו"ד שבט מהמרכז ,וגם משו"ע של אדה"ז ,ובכלל
הי' שמח מאוד.
יום ו' ,ג' אד"א 9הבקר בא הרבי בשעה  8922פתחתי לו את הדלת ,ואמר לי
א דאנק .נכנס להתפלל בשעה  8934ונגמר התפלה  .01924בשעה  00934הלך
הרבי למקוה ,הלך ברגל ,וחזר  .01901בשעה  2932נסע הרבי לביתו וחזר מביתו.
בשעה  4911נכנס הרבי למנחה נגמר מנחה  ,4904לקבלת שבת נכנס  5914ונגמר
קבלת שבת ומעריב  .5914החזן הי' ר' זלמן דוכמאן .אמר הרבי גוט שבת לכל
אחד בזמן שהלך לחדרו.
יום ש"ק ,ד' אד"א 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  ,8941נכנס להתפלה .01
הרבי אמר קדיש דרבנן לפני הודו ,ואח"ז התחיל להתפלל עם המנין .לפני ברוך
שאמר אמר משניות ותהלים .אחרי ברכו הסתכל הרבי בחומש ,וגם באיזה מאמר.
הרבי אמר חצי קדיש דספר תורה ,ואח"ז ההפטורה .במוסף ב"הוא אלוקינו" חכו
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כמה דקות עד שהרבי עשה עם היד ,ואח"ז שרו .התפלה נגמרה  .01901הרבי
נכנס להתוועדות  ,0921ושרו.
אח"ז התחיל בשיחה א' שרש"י אומר ויקחו לי תרומה לי לשמי ,למה רש"י
אומר לי לשמי ,לכאורה יש עוד פשטים לי משלי שיהא משלי לי הכסף והזהב,
וגם למה אומר רש"י ויקחו לי תרומה ואח"כ מפרש הענין של תרומה ,ולמה הי'
צריך רש"י להכפיל את המילה תרומה ,מפני מה צריך רש"י עוד הפעם להגיד לי?
ומזה ראי' שהמילה תרומה שייכת להענין של לשמי .הרבי ביאר הענין כמו גט
שצריך להיות לשמה ,וגם הסביר הענין של ג' תרומות .גם ביאר הענין בעבודה
שצריך להיות לשמה שהגבאי צדקה אצלו צריך להיות לשמה ,אפילו שהנותן
נותן אלו לשמה .אח"כ הי' מאמר מאדמו"ר הצ"צ משנת תר"ה שארך  ,0911וכן
אמר שבמשך הזמן יצאו המאמרים לאור .שם במאמר מבאר הענין של תרומה
ויקחו לי לשמי.
אחרי המאמר ניגש אביו של ר' פנחס קונין (החתן) ,ושם שני בקבוקים
משקה והרבי מזג לו משני בקבוקים ,ר' יונה איידלקופ נתן שני בקבוקים קטנים,
והרבי מזג לו משני הבקבוקים .ומאחד מהבקבוקים הגדול של ר' קונין .ר' יונה
שם בקבוק בשביל הכפר חב"ד ,ובקבוק השני בשביל הכפר חב"ד ב' ,וביקש
מהרבי ברכה להכפר חב"ד ב' .בקבוק הגדול נתן לו הרבי שימסור לשז"ר .הת'
ברוך נחשון הושיט ידיו למעלה ואמר לחיים והרבי חייך אליו ,אח"כ דיבר הרבי
שיחה מהסוף הפרשה בענין הקלעים אשר וכו' .ההתוועדות נגמרה בשעה ,3914
הרבי נכנס למנחה  .3911הרבי חזר מביתו  ,4934למעריב נכנס  ,5914נגמר מעריב
 .5907הרבי הלך לביתו  ,6901נסע עם הר' קרינסקי.
יום א' ,ה' אד"א 9הבקר בא הרבי בשעה  8923פתחתי את הדלת הראשית
להרבי ,והרבי אמר לי א דאנק .נכנס להתפלה  8935נגמר התפלה  .01921אחרי
מנחה ניגש ר' קובלסקי להרבי בענין שהי' ביחידות ,ששאל אותו הרבי כמה
שמות ואז לא זכר וכעת כבר יודע ,אז ניגש להרבי להגיד את השמות וכתב על
פתקא .וכל הבחורים עמדו והסתכלו ,אז הרבי הסתובב והביט הבטה חזקה ,וכל
הבחורים שעמדו ברחו מפחד .דיברו כחמש דקות .הרבי הלך הערב הביתה
בשעה  3934וחזר בשעה  .5נכנס למעריב  5935ונגמר מעריב .5946
יחידות התחילה  7934ר' יונה איידלקופ הי' כחצי שעה ביחידות .ר' יונה
מספר בזמן שהלך בחזרה לדלת אחרי היחידות שר הושיעה את עמך והרבי חייך
הרבה .גם נכנס ליחידות ד"ר באליש מנהל מחלקה הלשון במשרד החינוך ,הוא
הי' יותר משעה .וגם נכנס מולה פרוס והי' כחצי שעה ,ואח"כ בא איש אחד
מקליוולאנד ורצה להיכנס לרבי ,אבל הרב חדקוב לא נתן לו רשות ,אלא לדבר
עם הרבי בזמן שיצא ,אבל כשנכנס הרב חדקוב בסוף יחידות להרבי ואמר לרבי
שאחד רוצה לדבר אתו בחוץ אז הרבי אמר שייכנס ,ונכנס ל  11דקות .והרבי
הלך לביתו .1901
יום ו' ,יז אד"א 9הבקר בא הרבי בשעה  8922פתחתי לו את הדלת ואמר לי
א דאנק .נכנס להתפלל בשעה  .8935לפני חזרת הש"ץ השתעל הרבי הרבה,
ונעמד כמה דקות והשתעל עד שהתחיל חזרת הש"ץ ,התפלה נגמרה בשעה
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 .01917בשעה  2941הביא ר' אלחנן גורמן שלש לקוטי תורה ,ומיד הכניס הר'
גרונר שני ליקוטי תורה לרבי ,הרבי חיכה עד שהביא גורמן ,ובשעה  3901יצא
הרבי עם ליקוטי תורה תחת ידו ,ונגש לקופת קרן שניאור הכניס שם כמה
מטבעות ,וכל הזמן שהכניס הביט בזאל ,ואח"כ נסע עם הר' קרינסקי ,וחזר
מביתו בשעה .4
יום א' ,יט אד"א 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8921נכנס להתפלל בשעה
 ,8936נגמר התפלה  .01921אמרו תחנון .למנחה נכנס  ,2906לפני מנחה נתן הרבי
להחתן יצחק אטדעס הסידור ,לפני שמונה עשרה הביט הרבי על החתן ,ולא אמרו
תחנון ,נגמר מנחה  .2921בבקר נתן צדקה לעניים לפני התפלה ואחרי התפלה לא
הי' לו כסף קטן ,נתן לאחד דולר והחלפתי עם זה בסך דולר ועשרה סענט .הלך
הביתה בערב  4911וחזר  .4944נכנס למעריב  5934נגמר מעריב  .5946היחידות
התחילה  7921ונגמר  ,00934ובשעה  01904נסע הרבי הביתה.
יום ב' ,כ' אד"א 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  8926פתחתי לו הדלת ואמר
לי א דאנק .נכנס להתפלה  ,8937לפני חזרת הש"ץ הביט על ר' ישראל שם טוב
שהיום עושה ברית מילה ,ולא אמרו תחנון .כל הכהנים יצאו בקריאה ,שלישי
קיבל הרבי .הגבה כובד אביו של הת' אברהם גערליצקי ,נגמר התפלה .01931
למנחה נתן הרבי הסידור להחתן ר' מאיר כהן ובירך לו משהו .נכנס למנחה ,2905
לא אמרו תחנון .לפני חזרת הש"ץ הביט על החתן .נגמר מנחה  .2921אחרי מנחה
רקדו ר' חיים טאשקענט ור' בנצי שם טוב ור' מיכאל טיילטבוים (כי שתו טוב
בברית) .בשעה  4901הלך הרבי הביתה וחזר בשעה  .5904נכנס למעריב 5937
ונגמר בדיוק  .6911הרב חדקוב נכנס בשעה  00914ויצא  .00931הרבי נסע הביתה
בשעה .00934
יום ג' ,כא אד"א 9בבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8922נכנס להתפלל בשעה
 ,8938נגמר התפלה  .01922הרבי נסע עם הרבנית לביתו בשעה  .00934למעריב
נכנס  5934נגמר  .5946בתפלת השחר בחזרת הש"ץ הרבי התחיל לבכות במילים
ולמלשינים ,ובכה כל חזרת הש"ץ בלחש.
יום ד' ,כב אד"א 9הרבי בא הבקר ל  661בשעה  ,8921נכנס להתפלה בשעה
 8936ונגמר התפלה  .01921למנחה נכנס הרבי בשעה  2906ורצה לשים כמה
מטבעות ב"קרן שניאור" לפני מנחה ,באמצע בא עני והרבי נתן לו את הכסף
שרצה לשים בקופה .במנחה אמרו תחנון ,נגמר מנחה  .2921הלך הביתה הערב
בשעה  4902וחזר בשעה  .5נכנס למעריב  5936נגמר מעריב  .5937הרב חדקוב
נכנס בשעה  00ויצא  ,00911והרבי יצא .00914
יום ה' ,כג אד"א 9בבקר בא הרבי  8923נכנס להתפלל  ,8935נגמר התפלה
 .01924לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן מאיר כהן .בשעה  2906נכנס למנחה
ונגמר  .2921נסע הביתה הערב בשעה  4901וחזר  .5901נכנס למעריב  5936ונגמר
 .5947היחידות התחילה  .7911הלילה היו שני שבע ברכות וכ"א לחוד הי' לו
מנין מפני שגם פעם היו שני שבע ברכות ,והרבי אמר שיעשו שני מנינים .בשעה
 8921נכנס ליחידות אחד ר' ציפל הוא ממילאנו הוא נוסע לפעמים גם ברוסיא
הוא עשיר ויצא  ,0921הוא גם מביא ספרים ישנים לרבי .ואח"כ נכנס ר' שוחאט
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מפתח תקוה והי' יותר משעה ,ואח"כ נכנס הרב חדקוב והי' משעה  01934עד
 .0911הרבי יצא מחדרו  0914והביט בזאל ונסע עם הר' קרינסקי.
יום ו' ,כד אד"א 9בבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8922פתחתי את הדלת
הראשית ואמר לי הרבי א דאנק .לפני שנכנס להתפלל שם בקופת "קרן שניאור"
כמה מטבעות ,נכנס להתפלל  8938נגמר התפלה ..01921
יום ד' ,כט אד"א 9בשעה  8921בא הרבי ל  661ונכנס להתפלל בשעה( ...לא
ברור שהבא להלן שייך כאן ,ולא נמצא עליו שום תאריך) .אתמול במנחה בכה
קצת הרבי .יום רביעי בבוקר הרבי בא בשעה  8917ונכנס להתפלל בשעה ,8931
לפני הודו אחרי קדיש דרבנן שאל אם ישנו חתן וענו שאין .התפלה נגמרה
 .01917היום לא הי' דואר מפני שהיום חג באמריקה .למנחה נכנס בשעה 2906
ונגמר בשעה  ,2921בדיוק בשעה  3941הלך הרבי הביתה וחזר  ,4941כל פעם
כמה דקות לפני שהרבי צריך להיכנס להתפלל אז מכניסים להרבי דברי דואר
ומכתבים .בשעה  5937יצא הרבי להתפלל מעריב ,ונגמר התפלה בשעה  6בדיוק.

 חודש אדר שני -יום ה' ,אדר"ח אד"ש 9הבקר בא הרבי בשעה  ,8923הרבי נכנס לקדיש
שלאחר שיר של יום בשעה  ,01901רביעי קיבל הרבי .במוסף אמר הרבי משניות
ותהלים ,התפלה נגמרה  .01923בשעה  2901הודיע הרבי שיצא למנחה בשעה
 ,2921ובשעה  2921נכנס הרבי למנחה ,נתן להחתן ר' צבי שיפרין את הסידור
שלו .מיד כשנכנס אמר קדיש דרבנן שחסר הבקר .בשעה  4901הלך הביתה וחזר
 ,5901למעריב נכנס  .5934החזן הי' ר' בנימין לויטין ,אחרי קדיש דרבנן של
משניות ,הביט הרבי על ר' בנימין שיגיד הקדיש דרבנן אבל לא אמר .נגמר מעריב
.5947
היחידות התחילה בשעה  .7902בשעה  00901נכנס אחד ממפלגת מזרחי
והי' שם עד שעה  .01941הוא סיפר שהרבי אמר לו שרוצה שיהי' חזית דתית
מאוחדת ,ובכלל דיברו דברים שלא רצה לספר .אח"כ נכנס הר' יוסף אלחרר והי'
שם  01דקות .בשעה  0901נכנס הרב חדקוב עד  ,0921וביצאו נכנס עוה"פ ודיבר
עם הרבי על יד הדלת ,ובשעה  0922יצא הרבי ונסע עם הר' קרינסקי .בזמן שיצא
הביט בזאל .הלילה עשו שולחנות יפות על הבימה של הרבי .הערב יצא הלקוטי
תורה למכירה ( $3לבחורים) ואומרים שהרבי אמר להרב חדקוב ,שרק עד פסח
יהי' המחיר בזול.
יום חג הפורים ,יד אד"ש 9נסע הביתה  4921וחזר בשעה  .5901בשעה 5936
נכנס למעריב ,ונגמר  .5947בשעה  6934עלה הרבי והרבנית לקומה השני' [דירת
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ] לטעום מזונות ,ועם עוד עשרה אנשים .דיברו בענין לפני
חמישים שנה שהי' בליובאוויטש ,וניגנו ניגונים .בשעה  7924נכנס להתוועדות,
בסיום ההתוועדות דיבר הרבי בענין הבחורים שנוסעים לא"י" ,הרצים דחופים"
שימסרו שם מכאן ,והרבי אמר שיגידו לחיים הבחורים שנוסעים עוד כמה ימים
מכאן .ולא אמרו כולם אז הרבי שאל האם הן ישנים? ואח"כ אמר שיתחילו ניגון,
ור' ישראל ליפסקער התחיל ניגון והרבי עשה עם היד ,והי' מאוד שמח ,וכל
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הקהל עמד על רגליו .אח"כ אמר לנגן ניגון של ארבעה בבות עשרה פעמים,
אח"כ אבינו מלכנו ,ניע זוריצי חלאפצי.
אח"ז התחיל הרבי לנגן הושיעה את עמך ,ועמד ורמז בידיו הק' להגברת
השירה וכל הקהל רקד ,והרבי עשה עם כל כוחו ,ואח"כ ישב ואמר לנגן 9אני
מאמין ,אבינו מלכנו .אח"כ הרבי קם ואמר לנגן כי בשמחה תצאו ,והרבי קם
ועשה עם הידים .אחרי שיחה העשירית רצה לומר לחיים ,רצה לשתות ולא הי'
שם יין ,אז הרבי אמר שאסתיר יש הסתר והעלם.
יום ו' שושן פורים 9בא הרבי  ,8941נכנס להתפלה  01914נגמר התפלה
 .01931בשעה  2904התחיל יחידות .נכנס גם ר' זרח סלאווין ועוד ,ונגמרה
היחידות בשעה  .3904הרבי נסע לביתו  ,3911וחזר מביתו  .4921נכנס למנחה
 ,4941נגמר מנחה  .5912הרב יואל כהן חזר המאמר של פורים בלילה ההוא.
בשעה  6נכנס למעריב לקבלת שבת ,בשעה  6921נגמר מעריב וקבלת שבת.
הילדים שרו ע"י הדלת והרבי עשה עם היד .הלך הביתה . 8921
יום ש"ק ,טז אד"ש 9הרבי בא הבקר בשעה  ,8904נכנס להתפלה בשעה .01
הרבי אמר רק חצי מפטיר כמנהגנו .היו ג' חתנים השבת ,ר' אלימלך צוויבל
ועוד .בהוא אלקינו שרו ,והרבי עשה עם היד .נגמר התפלה  .01901נכנס
להתוועדות  ,0921דיבר עוד על "הרצים דחופים" וצוה לנגן עסן עסט זיך .והרבי
הי' שמח השבת .ההתוועדות נגמרה  ,3901ומנחה  .3906חזר מביתו .5901
למעריב נכנס  .5937הלך לביתו במוצאי שבת .6934
יום א' ,יז אד"ש 9הרבי בא הבקר  ,8922נכנס להתפלה  8937נגמר התפלה
 .01922נתן לפני התפלה צדקה לעני .למנחה נכנס בשעה  2906ונגמר  .2921נתן
ל"קרן שניאור" לפני מנחה .בערב הלך הביתה  4924חזר  .5914לפני מעריב
הודיעו שהרבי יצא היום בשעה  ,6הרב חדקוב הי' לפני מעריב כ  04דקות והוציא
הרבה מכתבים .בשעה  7911יצא הרבי מ  661ונסע הביתה ולא חזר הלילה ,וזו
הפעם הראשונה שנוסע כל כך מוקדם הביתה .הרבנית לא באה היום לאמה.
יום ב' ,חי אד"ש 9הבקר בא הרבי בשעה  ,8931נתן לקרן שניאור ,נכנס
להתפלה  8940ולא אמרו תחנון .הי' החתן ר' אלימלך צוויבל .לפני חזרת הש"ץ
חיפש הרבי את החתן ר' אלימלך ,התפלה נגמרה .01931
[ברשימה אחרת 9הבקר בא הרבי  8922נכנס להתפלל בשעה  ,8938עלי'
קיבל ר' אלימלך צוויבל החתן .שלישי קיבל הרבי .לא אמרו תחנון .נגמר התפלה
 .01931בשעה  2906יצא הרבי למנחה ,ועמדו שני חתנים בחוץ לקבל את הסידור,
הרבי שאל מי מתחתן קודם ואח"כ שאל באם הם שניהם ישראלים? וענו שכן ,ר'
אלימלך צוויבל אמר שר' משקוביץ יותר מבוגר ממנו ונתן למושקוביץ ,ור'
משקוביץ נתן אחריו לר' אלימלך .הלך הערב הביתה  5911וחזר  .5904נכנס
למעריב  6913ונגמר מעריב  .6904הרבי נסע עם הרבנית .00934
יום ג' ,יט אד"ש 9הבקר בא הרבי בשעה  8921ונכנס להתפלל  ,8937נגמר
התפלה  .01920לפני התפלה שם כמה מטבעות לקרן שניאור .לפני חזרת הש"ץ
חיפש את החתן ולא אמרו תחנון .למנחה יצא בשעה  ,2907בחוץ עמד ר' מיכאל
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באנישעוויץ לקבל את הסידור ונתן לו ואמר לו משהו .נתן לקרן שניאור לפני
מנחה ,נגמר מנחה  .2920בשעה  4בערב הלך הביתה .בשעה שיצא עמד ר' זלמן
בוטמאן והרבי אמר שיראה שיביא הרבה בחורים להחתונה .חזר בשעה ,5901
נכנס למעריב  ,6912נגמר  .6903הרבי נסע עם הרבנית הביתה בשעה לא ידוע.
יום ד' ,כ' אד"ש 9היום בשעה  8931נסע הר' קרינסקי עם הרבי למקוה ,ונסע
אתו דרך איסטערן פארקאווי ,ובמקוה של הקאראסטירער הי' שם כמה בחורים
ומיד ברחו .הרבי חזר מהמקוה בשעה  ,01914הרבי אמר לקרינסקי שיתפלל
מנחה רגיל ,והמנין של הרבי התפלל ליד חדרו ושם שם את המנורה ואת הנרות
והתפלל על יד השטענדער .בשעה  01914יצא הרבי להתפלל ולא אמרו תחנון
מפני שהיו חתנים .הרבי הכה ב"סלח לנו" של שמונה עשרה ,ולפני חזרת הש"ץ
חיפש את החתנים .נגמרה התפלה  .00916בשעה  2906נכנס למנחה ,נגמר מנחה
 .2921בשעה  4914נסע הרבי לביתו וחזר  .5904לפני מנחה נתן כמה מטבעות
לקרן שניאור .היום אמר הרב חדקוב להת' ישעי' ,שיודיע לבחורים שעוד לא
הודיעו לרבי אם הם נוסעים שיודיעו ,והכניסו ,ויצא תשובה שיתייעצו עם הנהלת
הישיבה .הרבי נסע הביתה עם הר' קרינסקי בשעה .00914
יום ה' ,כא אד"ש 9בשעה  8922בא הרבי בבקר ל  ,661בשעה  8937נכנס
להתפלל ,לא אמר תחנון מפני שהיו החתנים ,לפני חזרת הש"ץ חיפש אותם
הרבי .קיבל שלישי .נגמר התפלה  .01921לפני מנחה עמד ר' שמעון לזרוב לקבל
הסידור ,לפני חזרת הש"ץ חיפש אותו .למנחה נכנס  2906ונגמר  .2921נסע לביתו
 4914וחזר  .5904אז הלכו הבחורים לשאוב מים שלנו בחוץ הביט הרבי עלי ועל
עוד כמה שעמדו .למעריב יצא  6917ונגמר  .6908אחרי מעריב נכנס הרב חדקוב
לרבי .הרבי נסע לפני  .01הלילה נכנס ר' קובלסקי לרבי בערך לשעתיים.
יום ג' ,כו אד"ש 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8922נכנס להתפלה בשעה
 ,8941לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן ר' מיכאל .נגמר התפלה  .01921היום כל
הבחורים הסתובבו כמו משוגעים מפני שעוד לא הי' להם כרטיסים להנסיעה,
כולם חיכו שאולי הרבי יבקש מהם שייכנסו אליו .בשעה  2906נכנס למנחה ,נתן
לקרן שניאור .נגמר התפלה  .2921בשעה  4יצא הרבי והלך ברגל לביתו .הר' יודל
קרינסקי חיכה על הרבי .חזר בשעה  .5904למעריב יצא בשעה  6914ונגמר .6907
בשעה  6934נכנס הרב חדקוב להרבי ,ואח"כ יצא וקרא לכל הבחורים שנוסעים
ונתן שתי דולר ואמר להם שיחה מהרבי והוראות מפורטות מה שיעשו בדרך
לא"י.
גם אמר להם שבפאריז יתוועדו .גם נתן שתי דולר שימכרו אותם בפאריז
וזה יהי' כסף בשביל משקה ,וגם במארסיי במחנה העולים ששם יודיעו להם
שהרבי מברך אותם בברכת חג כשר ושמח .וגם שבא"י יתועדו וגם בכל הרשת,
ושהכסף של הנסיעה שיבקשו מר' אברהם פאריז .ואח"כ התחיל לרקוד ויצאו
החוצה ,בחוץ כשרקדו הרים אד"ש את הוילון שלו והביט שמרקדים ,ואחרי כמה
דקות סגר .בשעה  7924אחד של הישיבה וגם הרב מענטליק ור' בנציון שם טוב
הלכו לשדה התעופה ,רקדו אתם ,הם נשקו עם כולם וגם עם הרב מענטליק
התפרדו עם דוחק.
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בשעה  8934עלו על המטוס ,ואותו זמן הרב פיקרסקי רצה להיפרד מהן
אבל כבר היו למעלה במטוס ,ביקש רשות מהשוטר לעלות על המטוס כדי
להיפרד מהבחורים ,ועלו אתם והלך עם הת' דוד קרץ ובירך אותם שם וירד.
בשעה  01911המריא המטוס .בשעה  00931נסע הרבי עם הרבנית הביתה .היום
הי' יום גדוש.
יום ד' ,כז אד"ש 9הבקר בשעה  8924בא הרבי ל  661פתחתי לו את הדלת,
ואמר לי א דאנק .נכנס להתפלל  ,8941לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן ר' שמעון
לזרוב ,וחיפש אותו לפני חזרת הש"ץ .נגמר התפלה  .01922בשעה  2906נכנס
למנחה ונגמר מנחה  .2921בשעה  6911נכנס הרבי למעריב ונגמר מעריב .6903
היום הגיה הרבי השיחה שאמר אתמול [הרב חדקוב] לנוסעים ,והי' הרבה הגהות
וצילמו את הכתב יד ואח"כ עשו סטנסול .בשעה  01911נסע הרבי עם הרבנית
הביתה .הרבנית באה  01907ונכנסה לרבי ומיד יצאה .בשעה  01901נכנס רש"ג
אצל הרבי בענין השריפה שהי' בישיבת תו"ת ברחוב בבדפורד אתמול ,ולבש
בגדים יפים בזמן שנכנס ,ויצא בשעה . 00904
יום ה' ,כח אד"ש 9הבקר בא הרבי בשעה  8924נכנס להתפלל  ,8938לא
אמר תחנון מפני שהי' החתן ר' שמעון לזרוב .קיבל שלישי ,נגמר התפלה .01930
למנחה יצא בשעה  .2904בשעה  7921התחיל היחידות ,הלילה נכנסו נהת' תן
וואלף והת' מקלער הכותב של הזכרונות והי' יותר משעה .גם הרב זעליג סלונים
נכנס לשעה.
הלילה גם נכנס בחור אחד מתו"ת בבדפורד שהוא חסיד ויזניץ ,מיד
כשנכנס אז הת' לייב גרונר התחיל להציץ ובסוף גם נכנס ,מיד שנכנס אמר הבחור
מויזניץ להר' ליב גרונר ,באם אתה רוצה לדבר עם הרבי דבר ואני יצא ,ואם לאו
אז תצא .ומיד יצא הר' ליב גרונר והי' שם הבחור כ  01דקות .נכנס גם אדמו"ר
מסויים ועוד ,היחידות נגמרה  .3921והרבי יצא  ,3924בזמן שיצא הרבי עמד הת'
קרץ באמצע הפרוזדור ,והרבי אמר "שוין צייט צו שלאפן".
יום ו' ,כט אד"ש 9הבקר בשעה  8922בא הרבי ל  ,661נכנס להתפלה בשעה
 .8927לפני ברוך שאמר ניגש ר' זלמן דוכמאן ואמר להרבי שיש סנדק ,והרבי
שאל "ווער" ואמר ר' דוד .לפני חזרת הש"ץ חיפש אותו הרבי עד שראה אותו,
ואז התחיל חזרת הש"ץ ,נגמר התפלה  .01924נסע למקוה בשעה  00904וחזר
 .01914בשעה  01914נסע לאוהל ומיד שישב בקאר הוציא המשקפיים והרכיב
אותם ,חזר מהאוהל בשעה  ,4934נטל ידיו ובזמן ששם הפדיונות על המדריגות
הביט על הת' שלום ישראל חדקוב ,ומיד שלום ישראל לקח הפדיונות והכניס את
זה .למנחה יצא בשעה  4933ונגמר  .5915בשעה  6901נכנס למעריב ,נגמר מעריב
וקבלת שבת  .6931לפני ברכו הביט הרבי על הקהל .בשעה  01901הלך הרבי
לביתו לליל שבת.
 כל חודש ניסן לא נמצא לע"ע - -חודש אייר -
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יום ו' י"ט אייר 9בבקר בא בשעה  ,8920ונכנס  ,8936נגמר  .01916נסע
הביתה בערך בשעה  ,5חזר  .6931נכנס למנחה  6942נגמר  .7916נכנס למעריב
בשעה  ,8החזן הי' אלי' ליפסקער ,נגמר מעריב וקבלת שבת .8921
יום ש"ק פ' אמור ,כ' אייר 9בא הבקר ל  661בשעה  ,7921הביט בזאל ,נכנס
להתפלה  01914ונגמר התפלה  .01בהתחלה אמר קדיש דרבנן ואח"כ הביט כמה
דקות על העולם ,אח"כ אמר תהלים ובזמן שאחז לפני ברוך שאמר אמר משניות
ואח"כ התפלל ,נכנס להתוועדות  ,0921דבר מהתחלת הסדרה ואח"כ אמר שיחה
עוד  ..לרש"י ,ואח"כ אמר המאמר ואמר לאלו שבאו לשבת שיגידו לחיים ,גם
אמר שגם אלו שגמרו לימוד השבועי בלקוטי תורה יאמרו לחיים ,ומי שלא גמר
יכול לגמור עד צאת הכוכבים .גם אמר למשה (שהוא) חייב משבוע שעברה ,ז.א.
לחיים .לפני שהלך באו כל אלו שיש להם שמחות ,והרבי עמד ומזג להם ,ואח"כ
הלך .ההתוועדות נגמרה  .2931למנחה נכנס מיד .חזר מביתו .7914

 חודש סיון -יום א' ,א' דחג השבועות[ ... 9חסר קצת] התהלוכה לאחרי שנאמוו בבתי
כנסיות בבורו פארק חזרו לבביהכ"נ של סימספון ועשו קידוש ,ואכלו מזונות
וסודה .ומשטרה נסעה כל הדרך חזרה ל  661בשעה  .00921הרבי בשעה 01
מלמעלה ושרו בזמן שירד ועודד השירה בידו ,ואח"כ נכנס הרב חדקוב ויצא
אחרי כמה דקות ,ואמר שהרבי אמר שיהי' משכני אחריך נרוצה[ ,ואח"כ יתקיים
הביאני המלך חדריו] .הרבי הלך הביתה בשעה  .0בזמן שקראו את עשרת
הדברות הסתובב .בלילה דיברו למעלה בענין האחרים ,ואמר על שלמה שהוא
ארץ ישראל.
יום ב' ,ב' דחה"ש 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8946נכנס להתפלה
 .01916אמר קדיש דרבנן ואח"כ אמר משניות ,אח"כ התפלל ואח"כ אמר עוה"פ
תהלים .קיבל מפטיר ,עלה לדוכן ואמר לכהנים יישר כח .נגמר התפלה ,01904
במפטיר היו דחיפות ,עלו למעלה לאכול בשעה  1924ונכנס הרבי  .1944נכנס
למנחה  2901ונגמר  .2921בשעה  4904נכנס להתוועדות ,נטל ידיו ,ביצע את
החלות ושם במלח את החלה .התחיל בענין מפני עשרים שנה שדיבר הרבי
הקודם בענין שבועות וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ,וגם דיבר על המפטיר
של הרב פרץ שהי' כולו מלא בושה וכלימה .אח"כ דיבר בענין השו"ע אדמוה"ז
שכותב לאכול חלב ביום א' דשבועות.
אח"כ הי' מאמר ד"ה "ועשית חג שבועות לה' אלקיך מסת נדבת ידיך" ,זה
הי' ההמשך למאמר שאמר בליל הראשון של חג השבועות ,בענין שתי הלחם דוד
זמירות קרית להו ,למה החטא ודיבר בענין שלא לשמה ולשמה ובענין גירות
שהי' צריך להיות בקבלת התורה ,שאף אם אין כעת אבל קיבל פעם .והי' שיחות
יפות ,ובאמצע אמר לנגן את הניגון של בעש"ט ,ואח"כ הניגון של המאמר.
ואח"כ הי' המאמר .הי' הרב שמחה עלבערג ,והרבי דיבר אתו הרבה .גם שיחה
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לאלו שהלכו לבתי כנסיות בתהלוכה שיגידו לחיים ,ובסוף ההתוועדות חילק את
החלות וחתך אותם ,ונתן לר' אברהם שם טוב בשבילם ,ואח"כ קרא לר' דוד
ראסקין בשביל צא"ח ,ואח"כ ביקש בחזרה חתיכה ונתן לו ,והרבי חתך מזה ונתן
להר' יוסף וויינבערג לתת בשביל הנשים ,וגם נתן בשביל הנשים בקבוק [לניאם].
דיבר גם שיחה בענין הנשים ,וגם דיבר שיחה בסוף בענין כפר חב"ד וארץ
ישראל בפרט ,וגם דיבר שהשנה הבאה שנת השמיטה ,ובירך אותם לאלו
שמקיימים את הדינים של שמיטה בלי המרוק .דר .ניסן מינדל הביא אתו  3אנשים
ונתן לאחד מהם משקה שיגיד לחיים להרבי ,והאיש לא הבין ושם הכוס יין אל יד
הרבי (והי' נראה שנתן להרבי יין שהרבי יגיד לחיים) ,וכל הקהל צחק ואח"כ אמר
לחיים להרבי .בסוף אמר שישירו ניגון מהר"ש ואח"כ הראה עם האצבעות
שישירו שלש פעמים בבא הד' של ניגון אדה"ז ,ניגנו והרבי הי' מאוד רציני וסגר
עיניו בזמן הניגון.
אח"כ אמר שישירו ניע זשוריצי חלאפצי ,ובהתחלה עשה עם ידיו בישיבה,
ואח"כ קם התחיל לרקוד ועשה עם ידיו לכאן ולכאן כך כחמשה דקות
ברציפות!! וזה כבר לא הי' הרבה זמן כך ,וגם אבנט של הרבי נפל בזמן שרקד,
וכל הקהל רקדו והי' שמח! אח"כ ישב והי' מאוד עייף וייגע ונשם ,ואח"כ נטלו
מים אחרונים .הרב מענטליק מזג לו את היין והתחיל רבותי מיר וועלן בענטשען
ברשות ...אח"כ התפלל מעריב ,והרבה לקחו את הסודה ושאר הדברים שנשארו,
ואח"כ עשה הבדלה .וכל הקהל עמד על השולחנות ,ואח"כ התחיל הכוס של
ברכה .נתן להרב שמואל לוויטין ואח"כ לרש"ג.
ההתוועדות נגמרה בשעה  0934והתחיל לחלק כוס של ברכה בשעה ,1904
חילק שעה ועשרה דקות ,ובאמצע שניגנו עשה עם ידיו ,וגם חייך לבנו של ר'
משה טעלעשעווסקי .אח"כ בירך ברכת הגפן ,קם ושר הושיעה את עמך .וניגנו,
ועלה למעלה ובשעה  2921יצא מחדרו ,בחוץ שרו והרבי עשה עם ידו ,המאמר
ארך בערך חצי שעה.
יום ג' ,ח' סיון 9הבקר הגיע ברגל בשעה  ,01922נכנס להתפלל  01931נגמר
התפלה  .00913בתהלים בסוף הקאפיטל מח גמר במילים ינהגנו על מות
הושיענו ,כמו בשיר של יום של יום שני שאומרים אחר כך הושיענו .בשעה 2904
יצא הרבי ועמדו שני החתנים ר' יצחק כגן ור' מאיר פלוטקין ,והרבי נתן את
הסידור לר' יצחק מאיר קוגן ושאל איזה חתונה יהי' מקודם ,ואח"כ אמר
שיתפללו ביחד .נגמר מנחה  ,2917מיד אח"ז התחיל הכינוס תורה .התחיל הרב
יואל בשיחה של אתמול בענין טעם ומנהג לאכול חלב בשבועות ,הרבי נסע עם
הר' קרינסקי  ,4901הביט בזאל וחזר  .5921באותה שעה נסע מכאן הרב ליב
ראסקין שנוסע למרוקו ורקדו אתו קצת.
בשעה  7904התחילה יחידות .נכנסו האורחים מקודם .נכנס במשך הלילה
הר' שמואל פסח באגמילסקי ,וגם אחיו של הת' קיבמאן ,הת' משה פעלער ,הרב
גרינגלאס ,הרב ווקסמן נכנס ליחידות לשבע עשרה דקות ,וגם נכנס במשך הלילה
הת' דוד קרץ למשך  6דקות .ובשעה  0נכנס שמעון סירוקה למשך שעה ורבע,
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ובשעה  1921נסע הרבי הביתה עם הר' קרינסקי והרב חדקוב .למעריב יצא בשעה
 8946ונגמר .01913
בזמן שהרבי התחיל ללכת מהעמוד ,שרק הסתובב ,התחיל רימלר לשים
תהלים על העמוד ,ואח"כ הת' שמוטקין שם ונתן מכה ,ובאותו זמן גם שם ר"י
כגן ונתן גם מכה על העמוד עם התהלים ,והרבי שמע המכות ,הסתובב ,והביט,
וראה על העמוד הי' שני תהלים ואחד נפל על השולחן ,והרבי הביט מאחוריו,
והלך .מיד נהי' רעש בזאל ואף אחד מהם לא שם.
יום ד' ,ט' סיון 9אמר בתהלים שלי .הבקר בא בשעה  8926ועל יד חדרו
דיבר אתו דר .זליגסון בענין שלרש"ל לוויטין יש חום ,והרבי אמר לו שילך
לבקרו לפני התפלה ,והלך וחזר בזמן שיצא הרבי להתפלל ,ודבר אתו כדקה.
ונכנס להתפלל  8940ונגמר התפלה  ,01925במילים "לך ה' הגדולה והגבורה"
סיפר באצבעות .היום אמר בתהלים שלי ,מפני שאלו ששמו אתמול לא רצו
לשים ,כי פחדו שהרבי יביט עליהם ,אבל הרבי לא הביט .בזמן שיצא למנחה נגש
אל הרבי ר' מאיר גופצין ,החתן זה הי' צריך לעמוד לפני מנחה לקבל הסידור
מהרבי ,אבל הוא לא הי' ואולי זה דיבר ר' מאיר אפצין עם הרבי .בשעה 2905
נכנס הרבי למנחה ונגמר מנחה  .2917ובזמן שיצא מהרבי בא נח ועמד בזאל
וחשב שהרבי יעבור ויתן לו את הסידור ,ואח"כ עמד על יד חדרו של הרבי והרבי
פתח את הדלת ,ונתן לו ובירך אותו .נסע הביתה הערב עם הרבנית בשעה 4941
וחזר  .6901למעריב יצא בשעה  8921ונגמר .8932
ברשימה אחרת 9יום ד' ט' סיון 9אמר בתהלים שלי מפני שאלו שקיבלו
אתמול אחרו קצת .הבקר בא הרבי בשעה  8926ר' שמואל לוויטין קיבל חום,
ובזמן שהרבי בא סיפר דר .זליגסון להרבי בענין רש"ל ,והרבי אמר שיבקר אותו
לפני התפלה ,ואח"כ כשיצא הרבי להתפלל ,דיבר עוה"פ דר .זעליגזון עם הרבי.
נכנס להתפלל בשעה  8941ונגמר התפלה  .01926למנחה יצא  2904ובחוץ עמד ר'
מאיר אפצין ודיבר אתו משהו ,החתן ר' נח ברונשטיין לא הי' לפני מנחה ,ובשעה
 2921נגמר מנחה ונח החתן עמד בזאל ,וחשב שהרבי יתן לו הסידור שאחז ,אבל
הרבי הביט עליו והלך הלאה ,נכנס לחדרו ,הוציא את הסידור ונתן לו על יד הדלת
שלו ,ובירך לו ברכה .נסע בערב בשעה  4941עם הרבנית וחזר בשעה .6901
בשעה  8921נכנס למעריב ונגמר  ,8931ובשעה  00931נכנס הרב חדקוב להרבי
והי' עד שעה  ,01904בשעה  01911נסע עם הר' קרינסקי .בזמן שנכנס להקאר
עמד הת' שלום בער לוויטין ,והרבי שאל אותו מה עם אביו? וענה שזה יותר טוב.
ע"כ.
יום ה' ,י' סיון 9אמר בתהלים שלי .בא הבקר  8921ונכנס להתפלל ,8942
כשיצא להתפלה דיבר דר .זליגסון עם הרבי .נגמר התפלה  .01931למנחה נכנס
 ,2904נגמר  .2917הלך הביתה ברגל בשעה  ,4914וחזר  .5914בשעה  7הי' חזרה.
לפני מעריב הרבי הסתפר ,ובשעה  8921נכנס להתפלל ,נגמר מעריב  .8933בשעה
 01התחיל הקבלת פנים לאלו שבאו מא"י ואנגלי' איטלי' ,ועוד.
יום ו' ,עש"ק פ' חוקת 9הלך הביתה  4941וחזר  .6נכנס למנחה  ,7904נגמר
 .7914נכנס למעריב  ,8902אחיו של הר' קרינסקי הי' החזן .הרבי הלך .01921
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יצאו לאור היום תניא באנגלית והלכות ת"ת .לפני לכו נרננה [למטה] ,אמר
משניות.
יום ש"ק פ' חוקת 9בא הבקר  ,8944נכנס להתפלה  .01904הביט על הקהל,
אמר קדיש ,תהלים ,ואח"כ משניות .נגמר התפלה  .01904נכנס להתוועדות ,0921
ונגמרה  .2924בשעה  2941הלך לביתו ,וחזר  .7921נכנס למעריב  8904ונגמר
 .8924נסע לביתו .1934
יום א' פ' בלק 9......בא בשעה  ,8926אמר לי א דאנק (עבור פתיחת הדלת).
נכנס להתפלה  ,8937ונגמר  .01924נסע לביתו הערב  ,4931וחזר  .5936מעריב
התחיל בשעה  8918נגמר  .8931אח"כ נכנסו (?) ויצא  .01901נסע עם הרבנית
.00904
יום ב' ,יב תמוז... 9עלה למעלה בשעה  7914ונכנס  .7941למעריב נכנס
בשעה  ,8והי' הרבה אורחים ,מעריב נגמר  .8900ואחרי מעריב ניגש אליס ודיבר
אתו ,ואמר שידבר את זה השיחות ,ואח"ז נתן לו אחד שלום עליכם .להתוועדות
נכנס  .8924ואז התחיל בשיחה א' .המאמר אמר בשעה  00941עד  .01914ולימד
ניגון ,וסיפר סיפור מר' מיכאל דווארקין ,ואמר סתם ואמר  ... ...שישיר  ...וגם
ניגנו ואמר שזה לא אותו דבר ,הטון לא אותו דבר ,והי' מאוד [מרוחו?] .ואמר
כמה שיחות בענין סיום מס' נזיר ,וניגנו הניגון של מיכאל והי' שמח (השאר לא
ברור) ...נגמר ההתוועדות בשעה  ,1901ונסע הביתה.
יום ג' ,יג תמוז 9בא הבקר  ,8911נכנס לשחרית  ,01914נגמר  .01932למנחה
נכנס  2903נגמר  .2916אחרי מנחה נתן פתק ודיבר להרב חדקוב .הלך הערב 4924
וחזר  .5941יחידות התחילה  ,7904מעריב הי'  01911נגמר  .01902ביחידות נכנסו
הרבה.
יום ו' ,כג תמוז 9בבקר התחיל בתהלים מיום כ"ג .חזר  .6901למנחה נכנס
 7901ונגמר  .7912נכנס לקבלת שבת  .8901הלך הביתה בלילה בשעה .01911
פגשתי את הרבי בדרך חזרה מהמטבח.
יום ש"ק ,כד תמוז 9נכנס לתהלים  7921ונגמר  .01914נכנס להתפלה
 ,01926אמר קדיש דרבנן ,אח"כ תהלים ,אח"כ משניות ,לא הביט בחומש כל
התפלה .נגמר התפלה  .01911נכנס להתוועדות  ,0921והתחיל בקושיא .דיבר
בשבת בענין לומדים לא לשמה והעיקר עלה הי' רצו וגם בכה ואמר למה
צריכים ..בכה בסוף השיחה .נגמר ההתוועדות  .2944אח"כ עלה למנחה ,ונגמר
מנחה  .3907חזר מביתו  ,4921נכנס למעריב  ,8914נגמר  .8914נסע הביתה .8931
יום א' ,כה תמוז 9בא הבקר  ,8924נכנס להתפלל  ,8937נגמר  .01924למנחה
נכנס  2906ונגמר  .2921נסע הערב  4934וחזר  .5941למעריב נכנס  8936ונגמר
 .8947ר' שמעון לזרוב נכנס ליחידות ויצא אחרי שש דקות .בשעה  00נכנס אבא
של ר' שוחט והי' חצי שעה ,אח"כ נכנס בנו והי' עד ( 01904בנו שבא מא"י),
ואח"כ נכנס נכדו לעשרה דקות .אח"כ נכנס הרב זלמן גורארי' לכמה דקות,
ואח"כ ר' שמואל פרוס לרבע שעה ,ואחרון נכנס הרב צבי אייזענבאך בשעה
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 01941ויצא  ,0901הי' כעשרים דקות .אח"כ נכנס הרב חדקוב לחצי שעה עד
 ,0931וב  0934נסע הרבי הביתה.
יום ב' ,כו תמוז 9הבקר בא  ,8931ונכנס להתפלל  .8941לא אמרו תחנון
מפני שהי' בעל ברית .באמצע ברכו הגומל ,נגמר התפלה  .01934בשעה  01הי'
ברית (בנו של הרב שלום מרוזוב) .למנחה נכנס  2905והרב חדקוב רץ להכניס את
הדואר אחרי שהרבי נכנס למנחה ,ולא ראה שהרבי כבר נכנס למנחה ,נגמר מנחה
 .2920נסע הביתה עם הרבנית הערב בשעה  4914וחזר  .5931למעריב נכנס 8920
ונגמר .8931

 חודש מנחם אב -יום ד' ,כ' מנ"א 9להתוועדות נכנס  ,8914התחיל בשיחה על סיום מס' נדה
וההמשך כמה  ..בערך חצי שעה .אחרי השיחה באמצע הניגון ,ניגש האיש עם
מפה של מקוה ואמר להרבי לחיים ,ואד"ש נתן לו מזונות וגם לבנו הקטן ,והרבי
חייך אליו ודיבר ותשעה רבע לעשר ודיבר בענין העולם הקטן ועולם פצה ,ואח"כ
ניגנו ניגון והרבי עשה עם ידיו והי' שמח ,ואח"כ דיבר שיחה כעשר דקות בענין
סוף הפרשה ופרשת השבוע ,בענין שבירת הלוחות ,וניגנו .אח"כ דיבר שיחה
ברכות וסיום מס' נדה הקשר למה זה נקרא התחלת ברכות וזרעים ,וביאר שלמה
אבדה ארץ שלא ברכו וכו' ,אח"כ ניגנו הוא אלוקינו ועשה עם ידיו .אח"כ לקח
משקה מהשולחן ושם בכוסו ואמר לתת אח"כ את הבקבוק לר' קהת וייס ע"מ
שיחלק לכל אחד.
אח"כ ניגש בחור והרבי שאל אותו אם זה כשר והרבי מסר את להביינוף,
ולא אמר שזה כשר ,אז ביקש הרבי היין שלו ומזג לבחור ,ואמר שזה שלו ואין
ע"ז שאלות ,וחייך .ואח"כ דיבר שיחה יותר מחצי שעה ,בענין הסיפור של אביו
שהי' במאסר ועשה רמזים לכל מילה לוי גבורה יצחק גבורה ,וביאר ואח"כ ניגשו
כמה אנשים ,ואח"כ דיבר שיחה בענין מאימתי בענין אדמה"ז שבא למעזריטש
כעשרים דקות .באמצע הניגון ניגש ר' זלמן דוכמאן ואמר איזה ברכה להרבי,
והרבי ענה אמן בקול רם ,ואח"כ לקח חתיכה עוגה ואד"ש מסר לו "תקח ביד
רחבה"! וחייך ,ושתה כל כוסו יין ,ועשה לר' יואל כהן הוריד הכובע אליו והראה
איך שעומד ...ז"א שעמד במרה שחורה ,הרבי הי' מאוד שמח.
אח"כ דיבר שיחה אחרונה כחצי שעה ,ואח"כ אמר שהמזונות בשביל שבת
ומלווה מלכה .ובירך ברכה אחרונה ואמר לשיר הושיעה את עמך ,ונענע עם גופו
על הכסא ורקדו ואח"כ קם והלך .התוועדות נגמרה בשעה  .01931בשעה 0911
נסע הביתה ושרו בזמן שיצא מ  ,661ועודד השירה בידו ונסע עם הרב חדקוב.
יום ה' ,כא מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה  ,8941נכנס לקריאה
 .01901למנחה נכנס  .2906הלך הערב הביתה  4911חזר מביתו .5941
שבת מבה"ח אלול ,פ' ראה9
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בקריאת התורה במנחה הבעל קורא לא גמר בסוף המילים "ולא יזידון עוד"
אז הרבי אמר בקול רם "ולא יזידון עוד" וחזר חלילה ואח"כ אמר "ס'איז אינמיטן
א פסוק" אבל לא חזר את הפסוק ,ועשו הגבה אז הרבי חייך.

 חודש אלול -ליל חמישי ,ה' אלול9
למעריב יצא  .8921בשעה  01904בא סוואן שרוצה להיות הראש העיר של
נויארק ונכנסו אתו ביחד כעשר אנשים מאנ"ש והרבי דיבר אתו כ 14דקות ואח"כ
היו יחידות לכמה אנשים.
בשעה  00934נכנס הרב חדקוב להרבי ויצא  .01931הרבי נסע עם הר'
קרינסקי בשעה .01934
(הלילה חשבו שיהי' התוועדות מפני שהיום נגמר ה 01חדשים מפטירתה
של אמו – הרבנית ,אבל לא הי').
היום הי' כתוב בעתון "דער טאג מארגן" שהרבי יצא עם מכתב חריף שיהי'
חזית דתית וגם שלח הרבי את המכתב לשלשה המפלגות הדתיות 9מזרחי ,אגודה,
פאג"י ,ולהרב זוין .השלשה ששלח להם הם רבנים שפירא ,כהנא ,לוין ,את
המכתבים שלח עם ר' אברהם פלדמן שנסע ביום שני בלילה.
היום התחתן ר' עמרם בלוי בא"י עם הגיורת רות בן דוד .הוא התחתן
למרות שהב"ד שבירושלים יצא איסור עליו וגם חרם והוא גר כעת בב"ב מפי
ששם אין להבד"צ שום זכות .החתונה היתה בסודת החתונה היתה בבני ברק .כבר
כמה חודשים שכל העיתונים יצאו נגדו והשמיצו אותו ובכל זאת התחתן אתה.
(בזמן שהי' סוואן ,הי' אז עתונאי וביקש מהרבי שיצלם ביחד עם השנים
והרבי עמד באמצע והצטלם .אח"כ ראינו התמונות שהצטלם אתם).
יום שישי ,ו' אלול 9
הבוקר בא הרבי ל .00921 661נסע הערב הביתה בשעה  .4941לפני שהלך
יצא השיחה שדיבר הרבי השבת בענין המאה שנה להסתלקותו של אדמו"ר הצ"צ
וגם בענין שצריך לתת מאה מטבעות במספר גדול .השיחה יצא מוגה .חזר מביתו
בשעה .5944
היום הי' כתוב בעתון "דער טאג" מכתב מהבריסקער וכותב שזה איסור
לעשות חזית דתית אבל אומרים שהמכתב לא הי' ולא נברא והא ראי' שאין ע"ז
תאריך וגם לא כתוב ב"ה וגם לא כתוב שם החתימה ,וגם דודו של הרב וועלוול,
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ר' יוסף בער סולובייציק אומר שזה לא של דודו .וגם הנוסח הוא מאוד מודרני,
וזה לא מתאים בשביל בריסק .למנחה יצא ( .6901חזר מאמר דזייקאבס) .למעריב
נכנס בשעה  7901הלך הביתה .8944
יום שבת ז' אלול 9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  .8941נכנס לתפלה בשעה  .01911התפלל עד
"ברוך שאמר" ואח"כ אמר כעשרה רגעים תניא ואח"כ התפלל הלאה .לא אמר
תהלים באמצע התפילה .אחרי "ברכו" התחיל להביט בחומש .שרו ב"הוא
אלקינו" .התפלה נגמרה בשעה .01911
נכנס להתוועדות  .0921התחיל לדבר בהתחלת הפרשה ,שופטים ושוטרים.
והפירוש של שני מילים אלו באריכות נפלא .וביאר כל הדיוקים [כפי שזה כבר
יצא לאור בשיחות קדש] .אח"כ דיבר עוד שיחה וביאר כל זה לפי פירוש
הרמב"ם והרש"י ואח"כ אמר המאמר מאדמו"ר הצ"צ.
אחרי המאמר ניגשו אנשים עם בקבוק משקה וגם ניגש אבא של הרב יוסף
מינקאוויטש והרבי הביט על המשקה והביט ,ואח"כ אמר שלא יודע איזה משקה
זה ,ולא מזג לו .אח"כ ניגש הרב לימא מינקאוויטש עם אותו סוג משקה ,ולימא
אמר שזה כשר בוודאי ,אז מזג לו ,ואח"כ ניגש המחותן עם משקה והרבי אמר
שיקח הבקבוק .אח"כ ניגנו והרבי התנענע בתנועות חזקות כעשרה רגעים ויותר
בלי הפסק והי' שמח.
אח"כ אמר שיחה בענין המאה שנה [להסתלקותו של אדמו"ר הצ"צ] ,ואמר
שבמוצאי שבת ניגש אלי אחד ונתן לי הראשון את הסכום שמצדו והרבי בירך
אותו בכל טוב ואמר מי שעוד לא הכניס שיכניס עד יום ההולדת של הצ"צ.
אח"כ הי' שיחה על סיום הפרשה בענין נמצא ההורג [בפ' עגלה ערופה]
למה צריכים להרוג את הרוצח .וגם דיבר בעבודה שאפילו שעשה התשובה
ואח"כ נמצא שעשה איזה עבירה שלא יחשוב שהוא כבר לא שייך לעבירה .וגם
פירש "לא נודע מי הכהו" ,שלא יודע מאיפה זה בא לו .ההתוועדות נגמרה בשעה
.2934
נכנס למנחה  .2941בקריאת התורה במנחה הבעל קריאה לא גמר בסוף
המילים "ולא יזידון עוד" אז הרבי אמר בקול רם "ולא יזידון עוד" וחזר חלילה
ואח"כ אמר "ס'איז אינמיטן א פסוק" אבל לא חזר את הפסוק ,ועשו הגבהה אז
הרבי חייך .חזר מביתו .6921
למעריב נכנס  .7901אחרי מעריב יצא לקידוש לבנה ואח"כ נכנס לחדרו
ושהה שם .הר' יודל קרינסקי חכה ,אבל לא יצא .הרב חדקוב נכנס אליו כמה
פעמים .אח"כ טילפן הרבי לאיזה מקום ודיבר בטלפון כשעה ,ובאמצע נכנסה
הרבנית לחצי שעה ואח"כ יצאה ועלתה למעלה ,והרבי המשיך בטלפון .ובשעה
 01914נסע עם הרבנית הביתה ,כשיצא הביט בזאל .זה הפעם הראשונה שיצא כל
כך מאוחר[ .מסתמא דיבר הרבי בענין הבחירות שיהא חזית דתית].
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יום ראשון ח' אלול 9
הבוקר בא הרבי ל .00921 661למנחה נכנס  .2907נסע הערב עם הר'
קרינסקי בשעה  5וחזר  .5944נכנס למעריב  .8921בשעה  00941נכנסה הרבנית
להרכב וחכה להרבי עד שעה  .01904הרב חדקוב נכנס רק לכמה דקות .נסע
הביתה עם הרבנית.
היום הי' כתוב בעתון "דער טאג" בענין שהמכתב של בריסק הוא שקר וגם
שהי' באגודת ישראל אסיפה בענין המכתב של הרבי וגם שכל הרבנים
וסלובייציק אוחז עם השיטה של הרבי שתהי' חזית דתית טכנית .וגרשון בער
(דג'ייקאבסן) מספר שמזרחי מסכימה לעשות חזית וגם אונא ו? מסכימים לצאת
מהמפלגה העיקר שיהא אחוד .ופאו"ג שלחה טלגרמה שהיא מסכימה .וגם ר'
זלמן סרוצקין והרב מפונוי'ז מסכימים ועוד .אבל מנחם פרוש ושלמה לורונץ הם
לא רוצים .ב 661יש רעש גדול מזה שאגודה לא מסכימה לאחוד.
יום שני ,ט' אלול :
הבקר בא הרבי  .01914נכנס לקריאה  .01901יצא אחרי "ובא לציון".
נכנס למנחה  .2908בשעה  4941הלך הערב הביתה וחזר בשעה .6914
בשעה  8911נכנס הרב פינסון ואשתו מטוניס ,ושהו עד  .8931הרבי יצא
למעריב  .8932בשעה  01911נכנסו שני אנשים מא"י והרבי דיבר איתם בעניני
שמיטה והרבי ליוה אותם עד הדלת שלו ,והם יצאו בשעה  .00921היו [בפנים]
שעה וחצי .בשעה  00934נכנס הרב חדקוב והי' עד  ,01921ואח"כ יצא הרבי ונסע
הביתה עם הר' קרינסקי.
יום שלישי ,י' אלול 9
הבוקר בא הרבי ל 661בשעה  .01911למנחה לא יצא .בשעה  5הלך הביתה
וחזר  .6914נכנס למעריב .8921
היום הי' כתוב בעתון של "דער טאג" הכחשה מאגודת ישראל בענין שהי'
אסיפה וגם שהיו מתלמידי בריסק שאמרו שאין מכתב כזה מהבריסקער .אז
התלמידים כתבו שיש כזה מכתב .בכלל היום טלפנו שמה בחורים להעורך העתון
בענין המכתב וגם דברו עם ,ובלילה טלפנו להאנשים שחתמו על המכתב.
בשעה  00921נסע הרבי עם הרבנית הביתה .הלילה הסתפר הרבי.
הלילה הגיע אביו של הר"י יוסף הומינר .היום הי' יום האחרון לגשת
הרשימות בענין הבחירות ומועצת גדולי התורה יצא עם איסור להקמת חזית
דתית מתוך לחץ מר' זלמן סורוצקין ומנחם פרוש ושלמה לרונץ ,ולא הסכימו על
חזית דתית ,הפעם לא תהי' חזית דתית .ובכל המקומות עשו אסיפות מטעם
המכתב של כ"ק בענין חזית דתית.
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יום ד' ,יא אלול 9
הבוקר בשעה  ,6911ראו את הרבי מדבר עם הרופא שיניים ,ודיבר איתו כ14
רגעים ,ובשעה  6924נכנס ל 661והביט בזאל וכמעט אף א' לא הי' .ולא היו
יודעים למה בא מוקדם .בשעה  1941עבר כאן לוי' של מישהו והרבי יצא ,והרב
דז'ייקאבסאן דיבר עם הרבי בענין הלוי' .הרבי הלך עד עמוד של מכבי אש (אחר
קינגסטון אוו ).וחכה עד שכל המכוניות נסעו .אח"כ כשחזר ל 661עבר ליד הרב
קווינט ונענע הרבי עם ראשו .על יד הדלת של  661נטל הרבי ידיו ואח"כ ישב על
הספסל בזאל ואמר "יושב בסתר" .קפץ בפעם אחת  3קפיצות ,ואח"כ שתי
קפיצות ועוד פעם ואח"כ קפץ עוד שלש פעמים .יצא מהזאל ונכנס לחדרו.
למנחה יצא  ,2901יצא פתאום .הלך הביתה הערב בשעה  5911וחזר מביתו .6904
למעריב יצא .8917
יום חמישי ,יד אלול 9
הבוקר בא הרבי ל 661בשעה  .6931נכנס לקריאת התורה בשעה .01911
יצא אחרי קדיש של "ובא לציון".
למנחה נכנס  .2907לפני שנכנס נתן סידורו להחתן הר' לימא
מינקאוויטש .הלך הערב הביתה בשעה  5911וחזר  .5944בזמן שפתח הדלת על
יד חדרו הסתובב והביט בזאל .למעריב יצא .8924
אחרי מעריב התחילה היחידות נכנסה משפחת גולדשטיין ,וגם ישראל
רוזנפלד ,אבא של יוסף הומינר .בשעה  01904נגמרה האנשים .והרב חדקוב נכנס
ויצא ונכנס .בשעה  01941נכנס איש אחד שבא מרוסי' והי' עד  .00901אח"כ בא
לינדזי שרוצה להיות ראש העיר ,ונכנס עם עוד אחד ,הרבי קם וחייך אליו .עוד
אנשים רצו להכנס  -הרב קזרנובסקי והרב גורארי' ועוד .הרב חדקוב אמר שאף
אחד לא ייכנס .והיו שם עד  .00941כשיצא נתן יד לכל אחד וסיפר שדיבר עם
הרבי בענין חינוך ולא סיפר שום פרטים .אח"כ נכנס הרב בנימין גורודצקי והי'
מ 00941עד  .01934אח"כ נכנסו עוד אנשים .בסוף נכנסה משפחה מקנדה והיו עד
 .1914אח"כ נכנס הרב חדקוב והי' עד  .1934ואח"כ יצא הרבי ונסע עם הר'
קרינסקי הביתה.
יום שישי ,יג אלול9
הבוקר בא הרבי ל 661בשעה  .0901בשעה  4914נסע הביתה והי' צריך
לחזור בשעה  5911מפני שהי' צריך ליכנס ר' זלמן גורביץ שהי' ברוסיא אבל חזר
בשעה  .5901מיד שבא נכנס ר' זלמן דוכמאן ל 01רגעים ואח"כ נכנס גורביץ עד
 .5944למנחה נכנס .6912
למעריב נכנס  .7901עשה את השטענדער טוב .ב"מזמור שיר ליום השבת"
ישב וקם ב"אמן יהא שמי' רבא"( .משא"כ כל שבת לא יושב עד אחרי "ברכו").
הלך הערב הביתה בשעה .8944
יום שבת קודש י"ד אלול 9
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הבקר בא הרבי ל 661בשעה  .8931נכנס לתפלה  .01917הביא עמו התניא
אבל לא אמר תניא .לפני "ברוך שאמר" וגם בכלל כל התפלה לא אמר תניא.
מאחרי "ברכו" הביט בחומש .במפטיר אמר הרבי שתי הפטרות ,עני' סוערה ורני
עקרה .שרו ב"הוא אלקינו" .נגמרה התפלה .01911
בשעה  0921נכנס להתוועדות .התחיל בפירש"י על ר"פ תצא בנוגע מלחמת
הרשות וכו' באריכות.אח"כ אמר מאמר מיוסד על לקוטי תורה ,ושאל שמלקוטי
תורה יש קושיא מפרש"י שבלקו"ת אומר שצריך להיות כל יום עבודה על אויביך
(שמלחמה היינו תפילה שעת צלותא שעת קרבא לברר הניצוצות ותפילה היא
חובה) וכאן מפרש רש"י שמדובר במלחמת הרשות שלא צריך [שאין חיוב].
וביאור כ"ז (השיחה הוגהה ונדפסה בלקו"ש חי"ד ע' .)67
אח"כ התחיל לנגן כמה ניגונים והרבי עשה קצת בידו ואח"כ התחילו לנגן
"הושיעה את עמך" ור' זלמן גורביץ התחיל לבכות והרבי הביט עליו וחייך
להקהל .פעמים הביט עליו הרבי ,והי' מאוד רציני בניגון.
אח"כ התחיל בשיחה ובכה בכל כמה מילים .דיבר קצת מיהודי הנמצאים
ברוסיא שיש להם מס"נ ,ואמר למה צריכים עם יסורים לעבוד וכמה פעמים
התאפק מלבכות .השיחה היתה בערך חצי שעה ודיבר מאוד לאט.
אח"כ דיבר שיחה על סיום הפרשה "תמחה את זכר עמלק" ופרש"י "מאיש
ועד אשה מעולל עד יונק משור ועד שה שלא יהא שם עמלק נזכר אפי' על
הבהמה לומר בהמה זו משל עמלק" (עי' לקו"ש חי"ד ע'  .)75ההתוועדות נגמרה
בשעה .3911
חזר מביתו  .6931למעריב נכנס  .7901נסע הביתה עם הרב קרינסקי .7944
בזמן שרצה להכנס בהרכב ניגשו שני אנשים להרבי אחד נשק ידיו ודיברו עם
הרבי כ 4רגעים ונסע.
אחרי מנחה כשהלך לביתו ראה את הרופא שיניים רמז לו בידו על ראשו
ואמר לו "גוט שבת".
יום ראשון ,טו אלול ,יום התייסדות של תומכי תמימים9
הבקר בא הרבי ל .00901 661נסע למקוה  00921וחזר מהמקוה .01901
לא נכנסו אצלו עד ( .0931מסתמא התפלל הרבי אז).
בשעה  0934נסע לאוהל חזר מהאוהל בשעה  04 .6914רגעים אחרי
השקיעה .התפללו מנחה מהר ואח"כ נכנס הרבי לחדרו .בשעה  6941יצא למעריב
ונסע הביתה  .7914במנחה לא אמרו תחנון מפני שהי' חתן [הר' לימא
מינקאוויטש] והרבי חיפש את החתן .כולם הלכו לאכול אחרי שמונה .הרבי חזר
עם הרבנית  .8904בשעה  00904נכנס הרב חדקוב ויצא בשעה  ,01911ובשעה
 01912נסע עם הרבנית [הביתה].
יום שני ,טז אלול 9
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הבוקר בא הרבי ל 661בשעה  ,7941הביט בזאל .יצא לקריאת התורה
בשעה  .01911קיבל שלישי .הגבה קיבל החתן הר' יוסף הומינר .בזמן שהרים את
הס"ת רצה לשבת עם הס"ת פתוחה אז הרבי התקופף קצת ותפס ידו ומשך אותו
חזרה ושם את הס"ת על הבימה .בזמן שיצא מקריאת התורה ניגש איש אחד עם
שתי בנות וילד והרבי עשה לילדים עם ידו לאות של שלום ואמר "כתיבה וחתימה
טובה" ועוד כמה מילים אמר לפני זה .ועל יד חדרו עמד הר' שלום העכט עם בנו
הקטן והרבי שיחק איתו קצת ודיבר איתו כחמש רגעים.
למנחה יצא  .2906בזמן שיצא נתן סידורו להחתן הר"י הומינר .לא
אמרו תחנון .הרבי הביט אם ישנו החתן .נסע הערב בשעה  5911וחזר  .5944הרבי
נסע הביתה עם הר' קרינסקי בשעה .00931
יום ג' ,יז אלול 9הרבי יצא במנחה בשעה  2911וכרגיל סידר את הגארטעל
ואת העניבה ,והתחיל עם המנין .הלך הביתה הערב  5901וחזר .6901
נכנס הרב חדקוב בשעה  .7904וב 7914-התחילה היחידות .הראשון נכנס
ברגמן רב שהי' ברוסי' עם הרבנים שנסעו לפני כמה זמן [מ]רוסי' ונכנס עם
משפחתו והי' שם עד  .8931אח"כ נכנס הרבי למעריב .אחרי מעריב נכנסו הרבה
בחורים שיש להם יום הולדת וגם מאנ"ש.
נכנס ר' יעקב פרידמאן עם בנו ואשתו .לבנו נהי' בר מצוה .הרבי שאל את
בנו מה שמדובר במאמר בהתחלת ובסוף וגם בפלפול .אח"כ שאל את אביו אם
לימד אותו לעלות לדוכן לפני הבר מצוה וענה פרידמאן שכן .נכנס גם בנו של
הרב פינסון מטוניס לחמש רגעים .בשעה  01904נכנסו כמה מלומדי שפה
העברית[ .כשיצאו] סיפרו שהרבי אמר שלא חשוב השפה ,העיקר ללמוד .והם
אמרו שהרבי אמר שמותר לדבר בעברית .והיו [בפנים] עד .00924
אח"כ נכנס איש אחד מאנגלי' ,והי' מ 00927עד  .01904אח"כ נכנסו חמשה
אנשים מארגנטינה והיו שם כעשר רגעים ,ונתן להם ברכה .אח"כ נכנס הרב
חדוקוב בשעה  ,01921והי' שם עד  .0931יותר משעה .ו 0934נסע הרבי הביתה
עם הר' קרינסקי.
יום ד' ,חי אלול 9לא אמר תחנון .הבקר בא הרבי ל 661בשעה  .00941נסע
למקוה  01901וחזר מהמקוה  .01944הרבי נסע לאוהל נסע בערך  .0941וחזר לפני
 6בערב ובא עם נעלי טעניס ,ונכנס לעשרה דקות לחדרו .כשחזר הרבי הביא אתו
הפדיונות ואח"כ יצא והתפללו מנחה.
בשעה  1904יצא לבוש בבגדי משי ואחז ביכל ונסע לאוהל .וחזר מאוהל
 6914אחרי השקיעה ,ופתחתי לו הדלת מהרכב ואמר לי א דאנק .נכנס למנחה
 .6902למנחה לא התפלל בבגדי משי .הכה ב"סלח לנו" .לא אמרו תחנון מפני
שהי' חתן – [לימא מינקאוויץ] .אחרי מנחה נכנס הרב חדקוב ויצא ואמר שעוד
מעט יצא למעריב .בשעה  6931יצא למעריב.
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בשעה  6944נסע הביתה עם הר' קרינסקי ואחז בידו שו"ע החדש .חזר עם
הרבנית .8911
בשעה  0921נכנס הרב חדקוב להרבי ויצא  .1904אח"כ יצא הרבי ונסע.
(כמעט שלא הלך הביתה בלילה כל כך מאוחר ביום שאין יחידות).
יום ה' ,יט אלול 9בבוקר בשעה  01יצא הרבי לקריאת התורה .אני קיבלתי
עלי' והרבי הסתכל עלי .אני אמרתי ברכת הגומל ושלישי קיבל הרבי.
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  .01911נכנס לקריאת התורה  .01912בשעה
 2908יצא למנחה .בשעה  2931נסעו הרבה בחורים לשדה התעופה לקבל פני
התמימים מא"י.
בשעה  4921נסע עם הר' קרינסקי לביתו וחזר עם הרבנית  .5921בזמן שיצא
מהרכב הגיע האוטובוס של האורחים ומיד יצאו הבחורים ,והרבי הביט עליהם
ונכנס ל .661למעריב נכנס  .8922הי' זאל מלא .בסוף התפלה הביט על הקהל.
הרב חדקוב נכנס בשעה  01911והי' עד  .0940נסע הרבי עם הרב חדקוב .הביט
בזאל כשהלך.
יום ששי ,כ' אלול 9
בשעה  4931נסע הביתה עם הר' קרינסקי .בזמן שיצא מחדרו ראה את
פרופ' גרין נענע עם הראש וחייך אליו .חזר מביתו  .5924נכנס למנחה בשעה
 .5941נכנס למעריב  .6944הלך הלילה הביתה .8931
היום הכניסו הבחורים מא"י רשימה להרבי משהגיע [כנראה הבחורים
שהגיעו] .ויצא תשובה מהרבי וז"ל" 9ויהא בשטומו"צ בכל ,ואזכירם עה"צ
להנ"ל וכוח"ט ,בטח יכנסו מיד לסדר לימודים בנגלה ובחסידות ובהתמדה
ושקידה מתאימות לגודל ערך ימים אלה – שכבר מתגלה הי' דס"ת ודודי -
לאחרי ההכנה דהעשרים יום דמר"ח אלול ,ב' היודיין דס"ת אני לדודי ,והובטחו
אדם מקדש עצמו וכו' מקדשין אותו הרבה מלמעלה".
יום שבת ,כא אלול9
הבוקר בא  .01911נכנס  01916התפלל .עד "ברוך שאמר" ו[גם] אח"כ אמר
תניא  -כמה פרקים .אמר מהר .אח"כ התחיל "ברוך שאמר" .הי' קצת דחיפות.
אחרי שמונה עשרה הביט בחומש.
לפני ...הביט על הס"ת וכן הביט כמה רגעים על הילדים שעמדו על
הבימה .ועמד שורה מכל הבחורים הישראלים וברכו ברכת "הגומל" ,בזה אחר
זה ,כעשרים בחורים .אח"כ עלה הרבי למפטיר ,והי' קצת דחיפות .שרו "הוא
אלקינו" ,ורמז בידו להגברת השירה.
נכנס להתוועדות  .0921דיבר בהתחלה על התחלת הפרשה ודיבר בענין
שיש לא' זכרון ולא רוצה לחזור מפני שהוא עצלן ולא רוצה לכתוב שאין לו זמן.
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מאוד תבע .דיבר מענין ארץ ישראל .סיפר מהאברך שכתב בענין משיח שלא יודע
איזה תועלת יבא כשמשיח יבא...
ר' נחום כהן שם משקה בשביל מישהו מכפר חב"ד ,אז הרבי אמר שאחרי
שיחלק הכל שימסור חזרה הבקבוק .ניגנו אחרי המאמר ונענע עם ראשו והי'
שמח .דיבר בענין פרוזבול וכו' .ההתוועדות נגמרה .3914
אח"כ נכנס למנחה .כשיצא ללכת הביתה ניגנו ,ורמז בידו לעודד השירה.
חזר מביתו  .6931נכנס למעריב  .6944לפני הבדלה ,פתח הרבי הדלת.
בזמן שיצא מ 661עמד בחור זר וצעק לעבר הרבי "גוט וואך" ,אז הרבי
הסתובב ואמר "א גוט וואך א גוט יאהר" .נסע .7944
הרבי [הגיע] לסליחות עם הר' קרינסקי בשעה  .01921נכנס בשעה .0911
הי' דחיפות .קצת בכה בסליחות .אחרי סליחות התחילו לנגן "רחמנא" והרבי
עמד והתנענע ,ועם יד אחד עשה ונענע חזק ,וניגנו כרבע שעה .ואח"כ התחיל
להתנענע חזק ועשה עם שתי ידיו והתחיל לשיר בקול רם והתאדם ,וכך ניגן בקול
רם עד שיצא.
אחרי הסליחות [נכנס] הרב חדקוב כמה פעמים להרבי .בשעה  0914יצא
ודיבר עם הרב חדקוב ונסע אתו הביתה.
יום ראשון ,כב אלול 9
הבוקר יום ראשון בא בשעה  .01924נכנס טולדין  1924ויצא  .2901נכנס
למנחה  .2907נסע הביתה  5911וחזר .6911
אחרי מנחה נכנס פרופ' מילר לחצי שעה הרבי קם .אח"כ נכנס
סלובלסקין(?) לחצי שעה .ואח"כ [אחד] מפאריז לשעה.
נכנס למעריב  .8924אמר קדיש דרבנן .נכנס הרב חדקוב ל  31דקות .הרבי
נסע לביתו .01914
יום שני ,כג אלול 9
הבקר בא  .5947נכנס לסליחות  .6912החזן הי' ר' זלמן דוכמן .אמר
סליחות למעלה בזאל .בזמן שנכנס הרבי ,עמד יהודי שהגיע מרוסי' לפני כמה
חודשים ואמר בקול רם "שהחיינו" בשם מלכות וגם הרבי ענה אמן .אחרי
סליחות הביט על השעון ויצא.
מיד התחילו מנין ,הרבי יצא לקריאה ולקדיש .בשעה  7914נכנס עם הסידור
ומשניות .קיבל שלישי .ברכו ברכת "הגומל" האורחים מאנגלי' ,ובאמצע רצה
אחד לעשות הגבהה אז הרבי הראה באצבעו שישנם עוד שרוצים לברך
["הגומל"] .אמר קדיש על הס"ת וגם אמר שאר הקדישים וגם אמר היום תהלים.
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בסוף התפלה פתח הדלת ונעמד וחכה שיתקעו בשופר ,ונכנס לחדרו( .הבחורים
התפללו כרגיל).
למנחה יצא  .2911מיד שנכנס אמר קדיש דרבנן כמו שהוא אומר בזמן
ר"ח.
הלך הביתה הערב  .4934חזר  ,5934בדרך דיבר אתו מישהו .בשעה 8922
נכנס למעריב .אחרי מעריב רצה להכנס איש אחד וזרק פתקא להרבי בחדרו.
ואחרי חצי שעה קרא הרבי את הרב ליב גרונר ,והלך לקרוא האיש ,והאיש בכה.
ונכנס האיש לעשרים רגעים בערך.
בשעה  00911באה הרבנית וישבה ברכב ,לחכות .אח"כ יצא הרבי ביחד
עם ,...ואל יד הדלת של  661הסתובב ודיבר עם הרב חדקוב .ושלמה רייניץ רץ
נגדו וחשב שמדבר אתו .ושלמה אומר ששמע שהרבי שואל להרב חדקוב אם
הרבנית מחכה ברכב.
יום שלישי ,כד אלול 9
בא הבקר  .5944נכנס לסליחות  .6912נגמר סליחות  .6921החזן הי' ר' זלמן
בוטמן.
בשעה  2906נכנס למנחה .בשעה  3901נכנסו ...ליב להרבי ויצאו .3941
בשעה  5911הלך הביתה( .עשיתי הספסלים למטה).
בשעה  7911הי' צריך לצאת לדבר שיחה לנשים ,ויצא  .7914דיבר כעשר
רגעים ודיבר בענין שמיטה ובירך אותן .אח"כ ניגשו הנשים וישב עד  .8941אח"כ
התחילה היחידות.
נכנס למעריב  .01931לפני שמו"ע ראה על הארץ שמות ,הביט על זה כמה
רגעים ובסוף הרימו את זה .אחרי "עושה שלום" של שמו"ע הסתובב ולקח סידור
פשוט ודפדף למשניות ואמר קדיש ,ואח"כ אמר כל המשניות מהתחלה .מפני
שלא אמר [המשניות] לפני זה בחדרו .החזן הי' שלמה רייניץ .ובסוף קדיש סגר
את הסידור והסתובב להדלת ,מיד קפצו כל הבחורים ואיש אחד מאנגלי' על
הסידור .ושלמה רייניץ התנפל ע"ז ותפס את זה והי' רעש ,וכמעט שהרבי
הסתובב והאיש מאנגלי' יצא מאוד מרוגז.
אחר מעריב נכנסו הרב שמחה עלבערג והרב יחזקאל בסר ועוד אחד .נכנסו
בשעה  .01944והרבי דיבר אתם למה שלא היתה חזית דתית ואמר "נישט פיר
האבען געווען די שטערערס נאר דריי ,נישט פיר נאר דריי ,נישט פיר נאר דריי.
צוויי פון זיי זיינען נישט מועצת גדולי התורה נאר צוויי.
אחד סיפר איזה סיפור אז אמר הרבי איך וויל נישט הערען (?) ודיבר שלכל
הפחות שיעשו בעירו חזית דתית מאוחדת .וגם אמר שאגודה באמריקה כמו
בא"י ,שלשה מחליטים כאן ושלשה בא"י וזהו אגודה .בשעה  0914יצאו
השלשה .השלישי לוין .ואח"כ יצא דוב לוין לכמה רגעים ואח"כ נכנס ...בזמן
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שנכנס ר' יודל [קרינסקי] שאל אותו הרבי אם יש מנין לסליחות וענה שיש,
ואח"כ חשב כמה רגעים וענה שלא יצא( .כנראה שרצה לומר סליחות אז)( .יש
כמה מילים לא ברורים) ונסע עם הרב קרינסקי [הביתה].
יום ד' ,כה אלול :
הבקר בא הרבי בשעה  .6914הלך מהר מאוד ברחוב ומיד שבא נכנס לחדרו
לרגע והוציא את הסליחות ,ומיד שנכנס חגר את החגורה .החזן הי' ר' שמואל
שניידר .אחרי סליחות נכנס לחדרו .ומיד התחיל מנין בזאל .והרבי יצא להגיד
קדיש ,ואמר קדיש אחרי "שיר של יום" ונכנס עם המשקפיים (?) שלו .אמר כמה
קפיטלאך תהלים .נכנס  7914 .7901יצא.
בשעה  7941נסע למקוה וחזר  .8931ואח"כ נכנס לחדרו והתפלל שם.
בשעה  00914יצא ונסע לאוהל .מוקדם מכל השנה .חזר מאוהל  .4924לא
פתחתי את הדלת של הרכב מפני שבא מוקדם ואף אחד לא התכונן .מיד שבא
נטל ידים ,ולא הי' מוכן הספל.
נכנס למנחה  .4931אמר קדיש דרבנן וכל הקדישים .בשעה  5911נסע לביתו
וחזר בשעה .6911
למעריב נכנס  .8920בשעה  00911נכנס הרב חדקוב ויצא  .00921אח"כ יצא
הרבי והביט [בהמשרד של] מרכז מבחוץ ,וחכה שהרב חדקוב יבוא לרכב ,ואח"כ
נסע.
יום ה' ,כו אלול9
הבקר בא  .5944נכנס לסליחות  .6911לקריאת התורה נכנס  .7901א'
מהאורחים נתכבד בהגבה והרבי שאל אותו אם בירך "הגומל" וענה שכן .הי'
"שמות" על הרצפה ,והראה הרבי על הרצפה והרימו את זה .ב"אשרי ובא לציון"
ניגש הר' לייב גרונר להרבי וביקש ממנו את המפתח מחדרו ,מפני שהעובדים
מהטלפון רצו להיכנס ,הם רצו לתקן הטלפון שבין הרב חדוקוב להרבי .למנחה
יצא  .2906הלך הביתה  4941וחזר  .5931למעריב היה מלא בזאל ונכנס בשעה
 8.24חדקוב נכנס  00.11ויצא  01.11והרבי נסע עם הר' קרינסקי .01.14
בשעה  00הגיע המטוס מא"י והגיעו כששים איש 9דוב חן ואשתו ,ננס ,שני
בניו של ווישעצקי ,לוין ,זושא רבקין ,וילמובסקי ,גורארי' ,גורביץ מרוסי',
טברניק ,שפירא ,שמשון כהן ,וילהלם ,אייזנבאך ,שלום ליב ,זעליג פעלדמאן,
בליזינסקי ,פריס (אחים) ,סודקוביץ ,ליס ,ששונקין ומשפחתו ,גרינוואלד צבי,
זושא פוזנר ועוד ,טייכטל ,אבלסקי.
יום עש"ק ,כז אלול
הבוקר הגיע בשעה  5.04ונכנס  6.11לסליחות ונגמר  .7.17הלך למקוה
בשעה  1.34בזמן שיצא ראה את זלמן ליפסקר ,עשה עם ידו ושאל אם כבר יכול
לעשות עם ידו .חזר  .2.21היום יצא המאמר שמח תשמח .הרבי נסע .4.04
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אחה"צ ביקר אצל הרבי קרוב שלו כחצי שעה ,ואחרי שיצא טילפן הרבי למרכז,
שילכו לראות אם הוא יודע את הדרך ,חזר מביתו בערב  5904נכנס למנחה 5924
 ...למעריב נכנס  ,5941היו דחיפות ,אמר גוט שבת לקרוב שלו ,הלך הביתה
בשעה .6934
יום ש"ק ,כח אלול9
השבת הבקר בא  7911נכנס לתהלים  ,7921על השולחן שעל ידו הי'
טלית מונח על סידור ,והוריד את הטלית .אחרי קדיש של ס"ת עלו כמה מנינים
וברכו הגומל .בהפטורה בכה הרבי והי' דחיפות גדולות .לתפלה נכנס בשעה
 ,01921החזן הי' ר' אשר ששונקין .התפלל ואח"כ אמר תניא .לברכו הביט
בחומש הרבה .בגאל ישראל החזן לא גמר בקול רם אז הרבי הביט עליו והתחיל
שמו"ע .התפלה נגמרה  .01911נכנס להתוועדות  6921והי' דחיפות.
פתח ההתוועדות בשיחה כרגיל ואח"כ דיבר בענין הכנסת אורחים ובענין
הטירחה ,והיו שני שיחות ומאמר ,ואח"כ הזכיר הפרוזבול ואת שנת המאה
להצ"צ ושיחה על סיום הפרשה .ההתוועדות נגמרה  ,3901בסוף מנחה אמר גוט
שבת להקרוב .בזמן שיצא לביתו שרו ורמז בידו להגברת השירה .חזר מהבית
 .6911נכנס למעריב  ,6931אחרי מעריב נכנס הרב שמואל לעוויטין לעשרים
דקות ,ובשעה  7נסע לביתו .חשבו שיהי' התוועדות ,ולפועל לא הי'.
יום א' ,כט אלול9
בשעה  6נכנס לסליחות ,עשה עם ידו בסוף הסליחות מאוד חזק ,ובשתי ידיו
והתנענע חזק .בשעה  7904נסע למקוה ,חזר  ,7934נכנס לתפלה  ,8941התפלה
הי' במהירות .בהתרת נדרים ישבו מנין ואמר גם בשו"ע את הפרוזבול .בסוף
אמר 9לשנה טובה ומתוקה אם עושים כאן פרוזבול לא יצטרכו למעלה .ואח"כ
מיד התחיל לקבל הפדיונות ,איחל לכל אחד כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה .נסע לאוהל בשעה  ,01904באוהל קרא פדיונות.
הוספה9
את המנהגים של הרבי בשנת אבלות
 בימים הקודמים הי' בא כל בוקר ל  661עם הר' קרינסקי בשעה  ,8911והי'נכנס להתפלה  .8931ומפסח והלאה התחיל לבא אפילו  ,8941ועוד יותר.
 בכלל הי' בא  ,8934בזמן שנכנס לזאל לפני זה נתן כמה מטבעות לקופתקרן שניאור ,או לעני שעמד.
 התחיל מאיזהו מקומן ולפעמים יותר מאוחר קצת ,ר' ישמעאל הי' אומרבקול רם ,ואח"כ הי' אומר קדיש דרבנן והתחיל בהודו בקול רם.
 נשק את התפילין ופותח את ידיך נגע התפילין של יד ואח"כ של ראש ,שםידיו בין העיניים ונישק ידיו ,ואת הפסוק פותח את ידיך.
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 הי' מחכה קצת בהתחלת אשרי ,מארוממך הי' סופר באצבעות וסיפר עדהדר כבוד.
 בויברך דוד במילים לך הוי' הגדולה והגבורה וכו' ,הי' מנענע עם הראש,ב"וכרות" הי' מכניס האצבע האגודל.
 הי' אומר כל פעם וקרחו. אחרי ברכו הי' נושק אור וחושך .באמצע "המאיר" הי' גם נושק לא כלפעם באותה מילה ,וגם לפעמים הי' מנשק ביתברך לנצח ,ולפעמים באת שם.
 הי' מקפיד שארבע ציציותיו שיהיו אצלו במילים בארבע כנפות הארץ,ואם לא ,הי' מחפש ולא אומר הלאה עד שמצא כל הארבע.
 בק"ש הי' אומר האחד בקול רם ,וגם עושה עם הראש לארבע צדדים .הי'מנשק הציציות על העיניים הי' שם ציציותיו .ויציב ונכון הי' אומר לאט ,וכל
מילה לפני עצמו.
 בכלל הי' נוגע את התפילין של ראש כל כמה דקות ,ובפרט אחרי נשיקתהתפילין הי' נוגע התפילין ומיישר את זה .בכל ק"ש לא הי' נוגע את התפילין.
 גאל ישראל אומר בקול רם ,ובכלל הניגון מהתפלה תענוג לשמוע .לפניחזרת הש"ץ הי' מיישר התפילין ומחכה כמה דקות.
 בקדושה לא הי' קופץ ,ובכלל כל חזרת הש"ץ הי' בניגון טעים .ובחורףהי' הרבה פעמים שבכה וגם לפעמים הי' בוכה שלא הי' יכול להתאפק מלבכות.
ע"כ.
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בס"ד
רשימת יומן שנת ה'תשכ"ו
~~~
חודש תשרי  :חודש החגים
יום ב' ,א דר"ה 9נכנס להתפלה בשעה  ,01אחז תחת זרועו הסידור של
אדה"ז ,סידורו ,תהלים ,והשופרות עם מטפחת ,בידו השני' .הר' ליב גרונר אחריו
עם הפ"נ שלש חבילות .מיד התחיל תהלים ואח"כ הביט בסידורו של אדה"ז,
והתחיל להתפלל .אחרי ברכו הביט בסידור ,אחרי שמונה עשרה ישב .לברכת מגן
אברהם הי' קם לפעמים ,אבל במחי' המתים הי' כל פעם עומד קצת .באל עורך
דין הי' קם .בכלל באבינו מלכנו הי' מתחיל בניגון ועשה עם ידיו .לפני הקריאה
כבר התחילו לעמוד על השולחנות ועל הספסלים ,והי' רעש גדול ,ולפני הקריאה
נתן מכה על הבימה ר' פנחס כץ ,וקרא שכל אחד שיעמוד על מקומו ושידע כל
אחד לפני מי עומד ואיפה הוא עומד.
בששי קראו את הרבי ,לקח אתו הסידור ואת השופרות .השופרות הי' שם
בפנים מהסטענדר ,מיד שהלך לבימה ,התחילו כולם לעמוד על השולחנות,
ולשבור כסאות ,אחד עומד על השני ,אחד דוחף את השני ,כסאות מתנפלים על
שולחנות ,והעיקר לראות את הרבי ולשמוע את התקיעות! הרבה נדחפים ליד
הבימה ממש ,כדי לשמוע הניגון שמנגן לפני התקיעות ,ועולה על כולנה שכל
אחד מזיע כדי צרכו .בהתחלת מפטיר התחיל לבכות ,ובכה קצת עד האמצע
ואח"כ הפסיק.
אחרי הפטרה נעמד על ידו עם השני ספרי תורות ,ר' מאיר הארליג וציון
פלאהר ,והרבי שאל אם ר' אשר ששונקין ישנו ,שככה יעמוד על הבימה .אח"כ
התחיל לסדר השופרות ,הוציא השופרות מהמטפחת ,ושם מטפחת חדשה .יש לו
שלשה שופרות והם ביחד עם מטפחת אדום ,וע"ז מטפחת משי ,ויש שופר שחור
מקוצר ,ומזה תוקע .ואחרי שסידר השופרות הסתובב ושאל עוד על ר' אשר
ששונקין אם ישנו .אח"כ קירב את הפדיונות ושם ע"ז טליתו ,והתחיל לבכות
קצת ,וכך הי' תחת טליתו כחמשה דקות .אח"ז הוריד ,בזמן שהוריד הטלית
הוריד עד אחרי ראשו ואח"כ הי' מכסה ,וכמה פעמים הי' עושה כך.
אח"כ התחיל להוריד את המצח ואוחז בשתי ידיו טליתו ,והתחיל בפסוקים
שלפני התקיעות ,הלמנצח ,ובזמן הלמנצח הוריד טליתו עוד יותר ,והפדיונות,
ואח"כ מוריד את זה ומתחיל לקרוא הפסוקים .אח"כ לפני התקיעות עוד פעם
מתכסה ואח"כ מוריד ישר טליתו עד המצח ,ויתחיל לתקוע .ובין כל שלשים
תקיעות מוריד טליתו לכמה דקות ,ובסוף גם מוריד (?) ואח"כ יורדים הס"ת,
והוא הולך אחריהם ,אחז בידו השופרות ,והר' ליב גרונר הפדיונות .שם השופרות
והמטפחת ,ואח"כ במוסף יושב בהעני ,החזן הוא ר' יוסף וויינבערג (סידר גורם
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להשטענדער) ואח"כ בשמו"ע תוקע ,והרבי עומד ישר ,מתפלל יותר לאט משאר
ימות החול .בהוא אלוקינו שרו ,בזמן שיושב הי' מביט בסידור של אדמו"ר הזקן.
התקיעות בערך שעה  .0בעלינו חוזר הרבי כמה פסיעות ,וגומר ביחד עם החזן:
בזמן שהחזן אוחז בואנחנו כורעים ,משתחווה ואוחז בשתי ידיו למעלה ,את
הציציות שם לפניו ,ומשתחווה ועוד קם ,ואח"כ מסתכל איך שהחזן עושה ואנחנו
כורעים.
התוקע בשמו"ע הי' הרב טענעבוים ,ואח"כ עולים לדוכן הכהנים .אני
עמדתי לא רחוק מהרבי :ב"היום תאמצנו" שרו ,והרבי נענע קצת עם ראשו .בזמן
שאמרו תהלים שם סידורו על כסאו ואמר תהלים בתהלים שלו יהל אור .אחרי
התקיעות אמר גוט יו"ט לכהנים ,ואמר  -נדמה גם  -יישר כח .לפני ברכת כהנים
הביט על הכהנים .התפלה נגמרה .2914
מעט אחרי התפלה עלה למעלה לאכול ,וגם כל האורחים .האורחים היו ר'
אשר ששונקין ,ר' משה אהרן פרידמאן ,הר' שמרי' גורארי' ,ועוד .והרבי ביקש
שיספרו איזה סיפור מרוסי' ,ור' אשר סיפר .גמרו לאכול  .3924נכנס למנחה ,3931
החזן הי' ר' הענדל ליבערמאן ,באבינו מלכנו התחיל לנגן .בשעה  4921יצא הרבי
לתשליך והי' תהלוכה ,אבל לא הי' ממונים טובים ולא הי' שום סדר ,כמעט אף
שנה לא הי' ככה בלתי סדר .על יד הרבי הלך שוטר ,ובזמן שנכנסו לגן אז
שוטרים עמדו ולא עזבו להיכנס ,ואני נכנסתי עוד עם הרבי ,השוטר דיבר משהו
עם הרבי .בתשליך עמדתי כמעט ליד הרבי ,אחרי תשליך הכריז השוטר שיעשו
מקום להראביי ,וגם הרבי דיבר אתו ,ויצא .הי' דחיפות גדולות ,וכך כל הדרך.
הרבי עבר דירתו ולא נכנס .אחרי שבאו מהתהלוכה ,התחילו לרקוד בחוץ והרבי
פתח הווילון שלו.
למעריב נכנס בשעה  ,7והי' דחיפות .מיד שנכנס אמר משניות ואמר קדיש
דרבנן ,ואח"כ אמר תהלים .התחיל לנגן את אבינו מלכנו ,ואח"כ התחילו
להתפלל ,החזן הי' ר"מ טעלעשעווסקי .אחרי התפלה אמר קדיש דרבנן שהי'
לפני המשניות .החזן גמר לפני שהרבי גמר אז הרבי עשה עם ידו שלא גמר עוד.
אמר גוט יו"ט לכל אחד ,אחר המשניות נגע בראשו בידו השמאלית ולא בימיני.
ואח"כ עלה לאכול .וגם עלה הרב פינסון מטוניס ,והרב אברהם לאופר ,הרב משה
אשכנזי ,ועל כן גמרו  .01934הלך הרבי הביתה  .01941הלך גם דרך רחוב יוניון
עם הרבנית שחכה לה שם.
יום ג' ,ב' דר"ה 9נכנס להתפלה בשעה  ,01נכנס עם השופרות .סידורו,
סידור אדה"ז ,והר' ליב גרונר עם הפדיונות .מיד התחיל באיזהו מקומן ,ואמר
קדיש דרבנן .אח"כ הביט בסידור אדה"ז ,ואח"כ התפלל .לפני זה אמר משניות,
הי' כמו אתמול .אמר הקדיש לאחר שיר של יום .בזמן שישב בחזרת הש"ץ הביט
במשניות ,ובסידור אדה"ז .בקריאת התורה התחילו כולם להתנפל על השולחן
שעל יד הרבי והרבי לא הביט ,וגם היום הי' הכרזה מר' פנחס כץ .בזמן שהלך
הרבי להגיד קדיש על הס"ת ,מיד התנפלו הקהל על השולחנות ועל הכסאות,
ואמר קדיש ואח"ז קראו אותו למפטיר :במפטיר גם הי' קצת בכיות ,והביט באם
ר' אשר ששונקין ישנו.
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אח"כ התכסה עם טליתו על הפדיונות והשופרות ,ואח"כ סידר השופרות:
הרים המטפחת אדומה וחיפש שם משהו ,ואח"כ הכניס את זה .לא בכה תחת
טליתו ,ואח"כ הוריד טליתו מעל ראשו והתכסה עד המצח והתחיל למנצח,
והתכסה בזמן שאמר למנצח ואח"כ הוריד ,והביט על ר' אשר ועל סביבו כמה
פעמים עד שתקע .בין כל שלשים תקיעות ,התכסה עם טליתו .אמר הפסוקים לפני
התקיעות ,ואחרי התקיעות אמר השאר הפסוקים .תקע בשופר השחור .בזמן
שתקע שם שתי אצבעות בין השופר ,ואחז בפה .אחרי התקיעות ,סידר השופרות,
והר' ליב גרונר לקח הפדיוניות ,וירד מהבימה והלך אחרי הס"ת ,והלך למקומו.
בהעני ישב ,בתקיעות בלחש עוד ישב .בעלינו כמו אתמול ,הביט על החזן
שכורע.
כשעלו לדוכן הביט על הכהנים .בזמן שהי' צריך להגיד קדיש ניגש
לשטענדער שלו ,והכהנים חכו עד אחרי התקיעות ,ואח"כ אמר גוט יו"ט לכל
אחד ,וגם אמר יישר כח לכל אחד מהכהנים ,לקח השופרות ואת הסידור ,וסידור
אדה"ז ,והסידור והתהלים שם תחת זרועו ,והר' ליב לקח את הפדיונות ,והלך
לחדרו .התפלה נגמרה בשעה  .1934החזן הי' ר"מ טעלעשעווסקי .אתמול הכניס
השופר שתקע טענענבוים במטפחת שלו ,אבל היום לקח הר' ליב אתו .אח"כ עלו
למעלה לאכול .למעלה שאל הרבי איפה אברהם יצחק  -טאובר  -ולא מצאו
אותו.
למעלה שאל רש"ל ,מה החילוק בין המשל של הבעש"ט ובין רלו"י
מבארדיטשוב שכתוב במאמר וככה ,אז הרבי אמר במשל הבעש"ט צריך להיות
צעקה בפנימיות אז צריכים לתקוע בשופר ,אבל אצל רלו"י מבארדיטשוב רק
צריכים לקחת השופר ומיד הוא מוחל .נכנסו בשעה  ,3924נכנס למנחה  ,3931שר
אבינו מלכנו .אחרי מנחה נכנס לחדרו ונשאר עד ההתוועדות .בשעה  ,5914נכנס
להתוועדות וישב ,ואח"כ לקח הספל עם המגבת ,ואח"כ שפך ביד השמלאית,
והרים ידו ובירך נטילת ידים ,נטל עם ספל אחד מים .אח"כ ביצע על החלות
וחתך החלה הימני עם הסכין ,ואח"כ חתיכה מהחלה הגדולה ,וטבל בדבש.
בזמן שנכנס שמו שני בקבוקים משקה ,אחד מרוסי' ואחד מא"י .ושתה יין
אחרי שאכל הלחם ואמר בורא פרי הגפן ושתה חצי כוס ,ואח"כ שפך משקה
בכוסו מהשני בקבוקים ,ונתן הבקבוק ששפך אצלו להרב מענדל פוטערפאס,
והשני שפך בכוסו הזו ,ומצד הכוס ,ונתן הבקבוק השני לר' מרדכי אהרן ,והכוס
לר' אשר ,ואמר להם שיחלקו לכל הקהל ,ואח"כ אמר לר' בערל יוניק שילך
להביא עוד מחדרו ,ונתן לו המפתח והביא עוד שנים .והרבי רצה לפתוח הבקבוק
והי' סגור מאוד ,ורצה לפתוח כל כוחו ולא הלך ,אז התחיל לפתוח עם נעבקע,
ונפתח בסוף.
[מרשימה נפרדת ]9יום שני דר"ה נכנס להתוועדות בשעה  ,5941נטל ידיו.
הביאו עוד שני בקבוקים ,פתח לבד אע"פ שהי' לו קשה וגם שמו על השולחן
מפתח בקבוקים ולא רצה להשתמש .חילק השני בקבוקים לשלשה ,ונתן לר' אשר
ור' מענדל ופרידמאן .אח"כ הביאו עוד שני בקבוקים וגם חלק לשלשה ,ונתן
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להם .ואחרי שחולקו הכל התחיל לבד הניגון אבינו מלכנו ,ואח"כ כל הקהל,
ואח"כ ההמשך ואח"כ כל הקהל ,והי' ממש תענוג .אח"כ התחיל הניגון צמאה לך
נפשי ,מקודם אמר צמאה ישר לבד ,ואח"כ הקהל ,ואח"כ אמר שיחה על צמאה
מהבעש"ט ,ואח"כ שר לבד הושיעה את עמך ,והתחיל לרקוד והרבי עשה עם
ידיו ,ואח"כ מיד התחיל המאמר.
אחרי המאמר אמר שיחה לההמשך של שבת ,ובחרת בחיים ,ואח"כ ציוה
לנגן הניגון של אדה"ז פעם אחת ,ואח"כ אמר לנגן ניע זוריצי חלאפצי ,וכאן הוא
קם ומחא עם ידיו והי' שמח מאוד ,ואח"כ בירך ,ר' זלמן דוכמאן הכריז ,בירך,
ואח"כ התפלל .החזן הי' ר' ישראל שמוטקין .את החלה אמר שאם יהי' איזה
התוועדות שיחלקו את זה .אחרי מעריב עשה הבדלה ואח"כ התחיל הכוס של
ברכה ,ובסוף כוס של ברכה אמר" 9זאל זיין א גוטער תמיד א תורה יאר און א
גאולה יאר" ,לפני זה בירך ברכה אחרונה ,ושרו כי בשמחה ,הכוס של ברכה
נגמרה בשעה  ,01וההתוועדות נגמרה בשעה .7
בזמן שיצא לנסוע הביתה ,ניגש אביו של ר' דוד ראפופורט עם כוס וביקש
כוס של ברכה ,והרבי כבר סגר חדרו ,אז פתח חזרה ונתן לו ואמר" 9שנה טובה"
וגם ישתה כאן מפני שבבית הכנסת אסור לשתות  ..ניגשו הת' שלום
דזשייקאבסאהן בזמן שהלך מכוס של ברכה אז לקח אתו כוס בכוסו יין .נסע
הביתה  .01921בהתחלת ההתוועדות ניגש הרב פינסון מטוניס עם בקבוק משקה,
מפני שאשתו נוסעת אחרי ר"ה ,הרבי מזג משקה לכוסו ואח"כ החזיר ,ואמר
שיחלק לקהל.
השמטה 9לפני מעריב הי' דחיפות על יד המקום שהרבי הי' צריך לעמוד
במעריב ,ודחפו את רש"ג ,והרבי הביט כל הזמן ,ובסוף עשה עם היד 9מה זה?
באמצע ההתוועדות רצה לגשת ר' ליב מוצקין לבקש בשביל אחיו ,אז עוד
לפני שניגש אז הרבי אמר שילך ,ולקח הרבי חתיכה חלה ,והלך חזרה.
יום ד' ,ג' תשרי 9נכנס למעריב  6901נסע  6924לא חזר הערב.
יום ה' ,ד' תשרי 9הבקר בא  ,01נכנס לקריאה  ,01901קיבל שלישי ,יצא
 .01911למנחה נכנס  ,2906ר' לייב ביסטריצקי עשה היום ברית והוא יהי' הסנדק,
והרבי שאל אם יש רב  -לפני תחנון  -ושאלו רבנים ,והי' רעש ,לקח הרב חדקוב
שו"ע והגישו לרבי ובאמצע שהביט ,ניגש סטאון ואמר שהרבנים אומרים שלא
אומרים תחנון ,אבל אבינו מלכנו אומרים .אז הרבי סגר השו"ע ועשה עם היד,
והתחיל להגיד תחנון ,שרו באבינו מלכנו .אח"כ שאל ר"ל ביסטריצקי בפתקא מה
הי' הדין? וענה הרבי 9שאין בהל' נפילת אפיים (סי' קלא! ??) בשעה  4924הלך
הביתה ,וראה אחריו לייב ,נענע עם ראשו .בשעה  5944חזר.
בשעה  6941נכנס להתפלה ,ויצא 7904 .נכנס הרב חדקוב והתחיל היחידות
 .7921נכנסו לפני מעריב 9ר' מלך קפלן ,משפחת עשירים שלייפר היו כרבע שעה,
נכנסו הרבה אנשים .יצא למעריב  ,01934אחרי מעריב נכנסה אחותה של ר' יוסף
הומינר ,והיתה כחצי שעה ,אח"כ נכנס ר' פרידמאן לחצי שעה ,הרבי דיבר אתו
מרוסי' ,והשאלות הפרטיות שלו אמר לו הרבי שיכתוב הכל ,וגם כל הדברים
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שדיבר אתו הרבי ביחידות ,ואח"כ יראה הרבי מתי שייכנס עוה"פ ליחידות.
ואח"כ ישב והתוועד ביחד עם ר' חיים משה ועשו רמקול שישמעו.
אח"כ נכנסו האנגלים ר' 9עובדי' שטרקס ,ספרין ,שטרן ,ואח"כ משה אדרעי
מענדל קלונגבאט היו  7דקות ,הרבי אמר שיקבל סמיכה מהרב פיקרסקי ,ולא
מהרב מענטליק .אברהם טאובר הי'  14דקות ,ר' 9יעקב מאן ,ישראל קוק ,דוד
קרסיק ,חיים רבקין ,שמואל אזימאוו ,ר' אשר ששונקין ,ר' חיים משה אלפרוביץ
ובנו ,ועוד .היחידות נגמרה בשעה  .2921אח"ז נכנס הרב חדקוב .יצא ,2934
ובשעה  2941נסע הביתה הביט בזאל .הר' ליב גרונר הי' עד שעה .1
יום ו' ,ה' תשרי 9הבקר בא  ,00941ונסע למקוה  ,01914חזר .01934
התפלל ,נסע לאוהל עם המעיל גם למקוה ,בשעה  1901נסע עם חבילה קטנה
לאוהל.
בשעה  5 - 4התחילו כל הבחורים לתפוס מקומות למטה בבית הכנסת ,מפני
שכ"ק מתפלל לפני העמוד קבלת שבת ומעריב ,והרבה כבר ישנו מאתמול לתפוס
מקומותיהם .בשעה  5911הי' הדלקת נרות .בשעה  5901התחילו כבר לחכות על
הרבי מפני שהי' צריך לבוא מהאוהל ,אבל חכו לשווא .כך עבר  ,5914 ,5911ולא
בא .כל הקהל הי' מתוח .בשעה  5917ראו שהקאר נוסע מהר ,הר' קרינסקי
מצפצף ונוסע ,ולא מחכה לשום אורות ,ונסע מאוד מהר ,ואיך שהגיע ל 661
פתחתי את הדלת של הקאר ואמר לי א דאנק ,והרבי הלך מהר ליטול ידים ,והי'
בלגן.
כעשר דקות אחר הדלקת נרות ,בשעה  ,5924נכנס למנחה וחשבו שיכנס
באותו הדלת שנכנס כל פעם ,אבל חשבו אולי ילך מהדלת השני ,אז חכו כמה
בחורים על יד השטענדער ,ואם הרבי יכנס מהדלת השני אז יעברו את
השטענדער ,אבל הרבי הלך מהדלת השני' ,ומיד כל הבחורים רצו עם השטענדער
למקום שעומד ביום ששי ,והרבי רצה להיכנס ,והצטרך לדחוף בין הקהל כדי
להיכנס ,והתפלל קצת מהר .לא הלך הביתה הערב.
בשעה  6931נכנס לקבלת שבת עם הסידור והמשניות ,התפלל עם ניגון
אחר בימות החול .בזמן שפסע לשמו"ע ,הביט מהצד על רש"ג אם דוחפים אותו.
במזמור שיר ליום השבת ,גמר את ה' מלך ולא "צורי ולא עולתה בו" .נגמר
מעריב  ,7914הלך הביתה בליל שבת .8911
יום ש"ק ו' תשרי  -יארצייט הראשון של אמו הרבנית 9הבקר בא לפני ,01
נכנס להתפלל בשעה  ,01נכנס עם החומש ,הסידור ,והמשניות .התחיל באיזהו
מקומן .ברבי ישמאעל התחיל לומר בקול ,ואח"כ אמר קדיש דרבנן .אמר בקול
כל התפלה .את אשרי וכל השאר אמר כמו בחול ,בקדושה אמר בניגון יפה .רש"ג
נתן להרבי את הס"ת ועלה את זה על הבימה ,ואח"כ חזר להעמוד ,ושם עמד
בקריאה .חמישי קיבל החתן אברהם ליפסקער ,וזרקו עלו ,אבל הצד של הרבי לא
זרקו .כל הזקנים עמדו באמצע השולחנות .בקדיש עלה הרבי ,ואח"כ קיבל
מפטיר :הפטיר עד וה' נתן ,עמד על הבימה ביקום פורקן עד אחרי אשרי ,ואח"כ
לקח הס"ת ,והלך ,ואמר יהללו .כל פעם לוקח הס"ת להחזיר לארון הקודש זה
שהרים הגבה ,וכאן לקח הרבי את הס"ת.
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בקדושת כתר התחיל בהתחלת כתר ,ובקדוש התחיל ד' צבאות .בשמע
ישראל התחיל ד' אלקינו ד' אחד ,בהוא אלוקינו התחילו לשיר ,אבל הרבי לא
עשה שום תנועה עם היד ,מפני שהי' באמצע שמו"ע ,אבל איזה תנועה קטנה
עשה עם הראש בזמן שהתחילו ,ואח"כ הוא שר את הוא אלוקינו ,אבל את "איי
איי" ב"הן גאלתי אתכם" לא שר רק שר עם המילים .נגמר התפלה .00941
נכנס להתוועדות  ,0921התחיל בשיחה על פרש"י וילך משה וגו' והפסוק
השני ,ושאל לכאורה קשה כאן אומר וילך משה והפסוק השני אומר לא אוכל עוד
לצאת ,ופירש יכול תשש כוחו ת"ל לא כהתה עינו ולא נס ליחו ,אלא שנטלה
רשות ממנו .ואח"ז דיבר על רש"י השני ,מלמד שנסתתמו ממנו מסורת ומעייני
החכמה ,ושאל למה רש"י מפרש כך הלא בגמרא סוטה מפרשת שנסתתמו
מסורות ובמדרש מעיינות החכמה ולא הביא רש"י מאיזה מדרש נעלם את כל
הלשונות? וגם שאל איך למד משה עם ישראל את האזינו ,דבר שלומדים דבר
שלא ניתן בכתב מעיינות הפירוש דבר חדש שלא הי' בכלל בשכל ,ואומר מעיין
מה שאמר יוצאים ממנו אז נותן יותר (לא ברור) .ואמר כמו אצל המגיד מה
שלקחו יותר השפיע יותר ,וזה לקחו ממשה והוציא.
מכאן בכן שאם מרגישים שרק חסר משהו ,אז כבר צריכים למסור
לתלמידו ,ואל יחשוב שהידור מצוה יכולים לנטות או דבר שבמנהג לא צריך
להתענות ,לא ,אלא רק שמרגישים שמשהו אז צריכים לדעת ,וממילא הי' יכול
ללמוד עם ישראל אח"כ ,רק למד מה שהי' אצלו ,אבל לגבי ישראל הי' דבר
חדש .אח"כ דיבר שיחה משבת תשובה ,שזה ז' ימים בין ר"ה ויוהכ"פ ומוכרח
להיות אמצע שבת ,ולפעמים זה נופל לשבת האזינו ,אבל וילך גם נופל באותו
השבוע מר"ה.
אח"כ דיבר שיחה למה אומרים תחנון אחרי שמו"ע ,אלא שתחנון מגיע
ממקום גבוה מאוד ,ואפילו שכבר התפלל שמו"ע ששמו"ע המדריגה הכי גבוה
אז הוא מרגיש שיש דקות הרע וע"ז אומר תחנון ,ובאמצע השיחה זאת התחיל
המאמר במה שכתוב בלקוטי תורה שנכשל ישראל ,וביאר למה אמר ישראל
בכשלון ,ומיד שהתחיל המאמר סגר העינים ,וכל הקהל קם והי' רעש גדול ,ואצל
הבחורים הי' דחיפות .המאמר הי' כעשרים דקות ,ואח"ז דיבר שיחה מהענינים
של המאמר.
בהמאמר דיבר גם בענין תפלה לעני ותפלה לעשיר ,המשך על ר"ה ,ואח"כ
סיפר סיפור מהריי"ץ מו"ח ,שסיפר בזמן שאמר המאמר תפלה לעני אצל
המהר"ש געו בבכי' כל הקהל ,והיו אומרים שהלוואי יהי' להם כזה הרהור
תושבה ביוה"כ כמו אז ,והרבי בזמן שאמר את זה בכה קצת .אח"כ ניגנו הקהל.
עם המשקה הרב קאזרנובסקי שם הראשון ,ואחריו ר' יעקב ליפסקער ,והרבי מזג.
להרב קזרנובסקי חילק את המשקה שלו ,ואמר לו שיתן להר' יודל קרינסקי
לחיים ,ושאל האם כבר נח מהדרך ,ואח"כ אמר לר' קזרנובסקי שיתן לו עוה"פ
לחיים ,ואמר "שבגללו אני מתוועד השבת ,יכולתי להישאר שם השבת" .והרב
יודל מספר ,שהנסיעה מהאוהל עד כאן לקח אצלו  04דקות ,ובדרך כלל זה לוקח
יותר מחצי שעה ,ואמר שהי' קפיצת הדרך .בכלל באוהל הי' כל הזמן ,רק לפני
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שנסע הי' כמה דקות אצל אמו .אח"כ אמר שיחה על סוף הסדרה על הפסוק אחרי
מות בענין משה ויהושע ,שכל זמן שיהושע חי הי' נראה שמשה חי .ההתוועדות
נגמרה בשעה .3914
כולם חשבו שבלילה יהי' עוד התוועדות מפני שהרבי לא הזכיר את אמו
בהתווועדות ,ועוד שלא עשה שום דבר בהתוועדות ,שהמהר"ש אמר מאמר בו'
תשרי וזה הי' באמצע יום חול .לפני מנחה עשו הכנות למטה ,כדי שהרבי יוכל
להתפלל מנחה .כשהרבי נכנס הי' דחיפות ,והצטרך להדחף ,השולחנות לא היו
מסודרות ,והביא אתו המשניות ,והסידור ,והשולחן שעל ידו לא הי' מסודר ,ולא
רצה להשים את המשניות עד שסידרו השולחן ,ואז שם.
בזמן שהרבי הלך עם הס"ת ,לא הי' מסודר שולחן הקריאה אז הרבי חיכה
עד שסידרו השולחנות ,ואז שם הס"ת והלך למקומו .שלישי קיבל הרבי ,הגבה
נתנו לר' ישראל קוק .באמצע ההתוועדות התחיל לצעוק לחיים בשביל יהודי
רוסי' ,והרבי חייך .בקדיש שלפני שמו"ע אמר הרבי לאט עד שיכנס הס"ת ,אבל
הכניסו אח"כ קצת .למנחה נכנס  3901ונגמר  ,3921הלך הביתה ועודד השירה
בידו בזמן ששרו בחוץ.
חזר מביתו בשעה  ,6911נכנס למעריב  .6921אחרי מעריב הי' הקהל מתוח,
חשבו שיהי' התוועדות אבל הרב חדקוב נכנס אצל הרבי ,והרבי לא הזכיר לו שום
דבר .בשעה  7934נסע הרבי הביתה .הי' מלוה מלכה של צא"ח ,והרב יואל חזר
המאמר והר' זיין מרוסי' התוועד קצת.
יום א' ,ז' תשרי 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,00931דיבר עם מישהו
בחוץ .בשעה  00941נסע למקוה ,וחזר  .01921נכנס לחדרו ולא יצא 1934 .אז יצא
ופגשתי אותו שיוצא מ  .661השנה לא נסע כל כך פעם מאוחר .נסע עם חבילה
גדולה .בשעה  5924כ  2דקות לפני השקיעה בא בחזרה פתחתי לו הדלת של
הקאר ,נטל ידיו ,נכנס למנחה  .5931בשעה  6914נכנס למעריב ,אחרי מעריב
הביט על הקהל ,ואח"כ הסתובב ודיבר עם הרב חדקוב ,ויצא הרב חדקוב ונכנס
אתו לחדר ,והי' שם כעשר דקות ,ויצא ביחד עם הרבי .והרבי נסע הביתה עם הר'
קרינסקי בשעה  ,6914הרב חדקוב לא סיפר שום דבר.
בשעה  7901חזר מביתו ,בשעה  7921נכנס הרב חדקוב ,והיחידות התחילה
 .7931הראשון נכנס דר .זעליגזון לרגע .נכנסו הרבה מהישראלים ,נכנס מנדלסון
ואשתו לרבע שעה ,קופציק לרבע שעה ,עקיבא פרידמאן ל  11דקות ,הרב מענדל
ואשתו פוטערפאס והנכד .הרבי בחן את הנכד ושאל אותו בבבא קמא מה הפירוש
בור ושאל אותו למה הלכה הבהמה לבור ,הלא יש בור? וענה הילד שהיא בהמה
אז היא הולכת ,ואח"כ שאל מה זה הבער? וענה שהבער הפירוש אש ,ושאל הרבי
למה חייב על האש הלא הרוח שבא זה לא מבנו(?) ותירץ הילד שהוא הי' צריך
לדעת שיש רוח ויכול לבוא ,והרבי אמר גוט ,ואמר שישאר כאן וילמד כאן.
נכנסו האנגליים ,ישראל צבי הבר  04רגע ,פישר  4רגע ,ובשעה 01924
נכנסו  3מפאג"י ,עוד חדש ,א-לי זוסמאן ועוד אחד והי' שם עד  .0944אח"כ נכנס
משה אשכנזי  11רגע ,צבי רבקין  11רגע ,זר אחד  11רגע ,ואח"כ לפני שיצא
האיש קרא לחבירו וחברו נכנס והוא יצא ,והחבר לא הי' צריך להיכנס .ואצל
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חברו הר' נכנס קרינסקי בפנים ,הרבי עמד בזמן שדיבר עם האיש ,והי' שם כ 7
רגע .שמרי' גורארי'  11רגע ,שמעון בקרמן  11רגע ,נחום קפלן  01רגע,
ירוסלבסקי  01רגע ,זאב זלמנוב  01רגע ,שלום איידלמאן  04רגע ,אברהם
ששונקין הי' אחרון  14רגע ,בשעה  3904נגמר היחידות ,ואח"כ נכנס הרב חדקוב
לרבע שעה .בשעה  3924יצא הרבי והביט בזאל ונסע עם הר' קרינסקי.
יום ב' ,ח' תשרי 9בבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8941נכנס לקריאה ,01901
קיבל שלישי.
יום ד' ,יוהכ"פ 9נכנס בשעה  ,01נכנס עם תניא ,תהלים ,סידורו .התפלל עד
ברוך שאמר ,ואח"כ תניא הרבה זמן ,התפלל ,לא עלה למפטיר ,ג"כ הביט על
החזן .בזמן שישב אמר תניא ,וגם בעשרה הרוגי מלכות .נגמר התפלה  ,2934שרו
אנו עמך ,אבינו מלכנו .נכנס למנחה  ,3934קיבל מפטיר יונה ,ואח"כ דחיפות.
נעילה בשעה  ,5שרו אבינו מלכנו ,החזן למנחה הר' זיסקינד ,נעילה ר' מרדכי
טעלעשעווסקי .שרו במארש חזק ,עלה על כסאו ,כשנכנס להתפלה מנחה ונעילה
עם הכובע על ראשו ,ואח"כ שם בשטענדער ,כשנגמר נעילה הוציא מהשטענדער,
שם על ראשו ,התפלל מעריב ,הביא השטענדער .נגמר התפלה ,חטריק התפלל
מעריב ,עשו הבדלה .לקידוש לבנה יצא בשעה  ,7אמר לי שלום עליכם.
הרבנית באה ,עלתה למעלה לאכול בשעה  ,7921נכנס  .01914דיברו קצת
למעלה בענין טבילת דבש ,בענין הכוונות .בעת שנכנס שאל הרב חדקוב מה
הרעש ,אמר העולם מחכה על מאמר ,וענה שזה רק פעם אחת .נסע הביתה עם
הרבנית  .00921ערב יוהכ"פ הכניסו לרבי נעלי טעניס חדש .מוצאי יוהכ"פ אמר
גוט יום טוב חזק.
יום ה' ,יא תשרי 9בא עם הקר  ,8941נכנס לקריאה  .01914נסע הערב בשעה
 ,5לפני זה נכנס למרכז ודיבר עם דר .מינדל ,ואח"כ נסע .חזר  .5944בשעה 6907
הרבי יצא למעריב 8934 ,מפני שהי' רעש (?) .יצא בשעה  00941ודיבר בחוץ
כרבע שעה ,ונסע עם הר' קרינסקי.
יום ו' ,יב תשרי 9בבקר בא  ,8904טען חבילה בידו ,והביט על כל השטח.
התפלל בחדרו .הלך ברגל למקוה בשעה  ,01914חזר עם יודל  .00901נסע לאוהל
עם בגדי שבת ונעלי טעניס חדשים בשעה  .00931חזר מהאוהל בשעה ,5914
עשר דקות לפני הדלקת נרות .פתחתי לו דלת הקאר ,נטל ידיו ,הת' שלום ישראל
הכניס הפדיונות לחדרו ,נכנס למנחה  ,5904בשעה  6904נכנס למעריב ,רש"ל
התפלל מפני י"ג תשרי הסתלקותו של המרה"ש .והרבי הביט עליו מפני שלא
שמע שמתפלל .הלך בליל ש"ק הביתה בשעה .01
יום ש"ק ,יג תשרי 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,8944נכנס להתפלל ,01
הביא עמו תניא ,סידורו ,וחומש .התפלל עד ב"ש ,ואח"כ אמר הרבה זמן תניא,
ואח"כ התחיל ב"ש .בחומש לא הביט ,בהוא אלוקינו לא שרו ,והרבי לא עשה עם
ידו ,זה הפעם הראשונה שלא שרים הוא אלוקינו .ונגמר התפלה  .00941גם היום
התפלל רש"ל.
53

תשורה משמחת נישואין – כ"ף אלול ה'תשע"א
להתוועדות נכנס בשעה  ,0921התחיל בפרשת האזינו על רש"י ,רש"י
מפרש שאני מתרה בהם כו' שכך אמרתי להם ושאל מה החילוק ,אם כן אמר להם
או לא לענין שמים וארץ שהם עדים? ושאל למה רש"י מביא שאם יזכו יבואו
העדים ויתנו שכרם מהפסוק מזכרי' ,ולמה לא הביא מהחומש ששם אומר עם
מקיימים אז ונתתי גשמיכם בעתם וכו' .ולמה שיביא מזכרי' שאפילו המורה
שלומד עם הילדים לא יודע? ותירץ שמהחומש רק יודעים שהשם נותן ,אבל
שהשמים נותנים זה רק יודעים מזכרי' .והי' ביאור בכתב ,ובענין עדים וסימן הי'
ביאור רחב ,שני שיחות הי' מענין העדים והסימן ,ושאל הרבה קושיות .אח"כ
אמר שיחה בתור מאמר ,עם עינים סגורות מלקוטי תורה( .ע"כ נמצא לש"ק).
בסוף רשימת היומן מהימים דלעיל (התחלת תשרי תשכ"ו) נמצא רשום
מענה זה .פרטי וזמן המענה לא נמצאו לע"ע9
"ויהא בשטומ"צ בכל ואזכירם עה"צ להנ"ל וכחו"ט,
בטח יכנסו מיד לסדר לימודים בנגלה וחסידות ובהתמדה ושקידה
מתאימות לגודל ערך ימים אלה  -שכבר מתגלה הי' דס"ת ודודי  -לאחרי ההכנה
דהעשרים יום דמר"ח אלול ,ב' היודיין דס"ת אני לדודי .והובטחו י .אדם מקדש
עצמו כו' מקדשין אותו הרבה מלמעלה".
ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ[ 9הבא להלן נרשם על דף נפרד ,וכפי הנראה -
באמצע חוה"מ סוכות ,כדמוכח שכתב" 9מפני קדושת המועד"].
בר"ה דיברו (שבהרבי הקודם הי' יושב [כפי הנראה מלהלן ,מדברים כאן
אודות קידוש ביום]) שאל רש"ג ,בספר המכה שם כתוב שבלילה צריכים לעמוד
בקידוש ,ובבקר בתפלה לא כתוב שום דבר ,ושאל למה? ענה אד"ש 9שבריגא
ישב בקידוש בבקר ,ומכאן לא ראי' מפני שאולי זה הי' מצד הבריאות ? ושאל
רש"ג 9למה לא כתבו בספר המנהגים? ענה אד"ש 9אולי זה לא הי' הוראה לרבים.
גם דיברו שהרבי הקודם וגם אבא הרש"ב הי' מברך בבקר בשבת אחרי האוכל
ברכת המזון בלי סידור .אד"ש אמר שאני ראיתי שחמיו מביט בסידור בשבת ,ענה
חמיו שמביט בסידור אחר ולא שלו ,ובשלו מביט רק בלילה.
יום שישי ,יב תשרי בערב הביא הרב דזשייקאבסאהן האתרוגים ולולבים
..כרגיל.
יום א' ,יד תשרי ,ערב סוכות 9היום הי' צריך להגיע הר' מרדכי לוין .הבקר
בא אד"ש ל 661בשעה  ,01921בשעה  0נכנס הרבנים בנימין גאראדעצקי ,בן ציון
שמטוב ,ור' שמול לוויטין ,ועוד כמה ,ואד"ש נתן להם האתרוגים ולולבים
והדסים .ובשעה  3937יצא אד"ש לסוכה עם הלולב והאתרוגים לאגד עם הדסים
(ומאוחר מאוד) ,בחוץ עשה דוד סגל תמונה ,ואד"ש הביט עליו חזק ,ובשעה
 4904יצא מהסוכה ונכנס לחדרו ,ובשעה  4921נסע הביתה .חזר  5904ונכנס
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למנחה  ,5914למעריב נכנס  .6934עלה לאכול שעה  ,7934נכנס מלמעלה ,01934
הלך הביתה .00924
יום ב' ,א' דחג הסוכות 9הבקר בשעה  7921בא אד"ש ל  ,661בירך בסוכה
על האתרוג והוציא את זה לר' מאיר הארליג .יצא מהסוכה שעה  ,01ונכנס
להתפלה שעה  .01914נכנס עם התניא והסידור ואמר תניא לפני התפלה ,ואח"כ
התחיל באמצע הקרבנות ,ולפני ב"ש אמר עוה"פ תניא ,ואח"כ התפלל .אחרי
ברכו הביט בקריאה ובמפטיר ,באמצע התפלה הביא ר' מאיר הארליג הלולב
והאתרוג ,ואד"ש הביט על הדסים ועל הלולב ,ובנענועים עשה כמו שכתוב
בשו"ע ,ועשה הושענות( ,בלילה הראשונה חכה אד"ש שיכריזו משהו ,ולא
הכריזו ,עשה עם הראש) ,נגמרה התפלה שעה  .0934עלה לאכול  .0934דיברו.
נטל ידים בחדר של יחידות [בקומה הב'] ,ירד גשם ,ועשה לישב בסוכה .טבל
בדבש ,בלילה לפני שהביאו הדגים הביט הבטה חזקה על חדר של יחידות ,ולא
יכלו לעמוד .גם היו האחים וישעצקי.
נכנס למנחה  ,2921אחרי מנחה שר ר' זושא ווילמובסקי הניגון ופרצת,
ואד"ש חייך אליו ,וציוה לנגן .אחרי עשרה דקות הלך אד"ש לעשרים דקות
הביתה ,וחזר .נכנס למעריב  ,6934עלה לאכול  .7941דברו למעלה ,אני הייתי רק
עם ר' מאיר הארליג ,דברו בענין המפתחות .עשה שהחיינו אחרי לישב בסוכה,
נטל ידיו הק' ארבעה פעמים ,הביט על הספרים ,וגם הביט על החדר .הלך הביתה
.00931
יום ג' ,טז תשרי ,ב' דחג הסוכות 9בבקר בא שעה  ,7934יצא מהסוכה ,01
נכנס להתפלה  .01914הביט בתניא כמה פעמים ,וגם היום הביט בקריאה בסידור,
לפני שהתחילו לקרוא הכריז ר' יוחנן גורדון מי שרוצה לברך ברכת הגומל
שיקרא כעת ,לפני שיתחילו לקרוא .אז אחד בירך ,אז אד"ש אמר שמקודם צריך
לכל הפחות אחד שיעלה לתורה .ומיד קראו כהן ואח"כ הסתובב אד"ש ואמר
שיברכו ,ואד"ש הביט על כל המברכים .קיבל מפטיר ,התפלה נגמר  .01921עלה
לסעודה בשעה  ,0921וגמר  .1921דיברו קצת ,ואמר שיגידו לחיים .גם שאל בענין
הסוכה שעשאו תית עץ .אתמול הרב זעליג עשו מחיצה ודיבר שיש מאמר היושב
תחת האילן ועשה קידוש חוץ מסוכה ,וגם בענין הדגים של הדוד של רש"ג ואמר
שיאכל [פגם?] ,ובענין לישב סוכות שהעומדים (ולא יושבים) לא יכלו להגיד
לישב בסוכה [כל הקטע לא מובן].
הלך הביתה אחרי מנחה ,וגם שרו ופרצת .בשעה  5904יצא אד"ש
להתוועדות ,שרו ,ודיבר כמה שיחות בענין סוכות ,ואמר מאמר בד"ה ולקחתם
לכם .ר' ישראל ברוך שם משקה ,אמר אד"ש "שיחלק הכל ומבשרך אל תתעלם
שגם יקח" ,ואד"ש הי' שמח ,ובירך על הכוס ,ומעריב אמר שיתפללו בבית
הכנסת .שרו ניגון ואד"ש קם ,הי' שמח .ההתוועדות נגמרה שעה .8
יום ה' ,יח תשרי 9בבקר בא אד"ש ל  661בשעה  ,8904חכו הרבה על
האתרוג .לפני זה כשנכנס לסוכה ,הי' תור ארוך .בשעה  01921נכנס ר' מאיר
הארליג עם האתרוג והלולב לאד"ש ,וסיפר לו שהפיטום שברו וזה פסול ,אד"ש
הביט על זה ,ונתן לו מפתח מביתו שיביא אחר ,והלך .אד"ש לקח הלולב שלו
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והלך ,וניגש לר' זלמן דוכמאן ואמר שהאתרוג פסלו אותו ,ואד"ש שם על הלולב
עוד עניבה ,ושהה בחדרו כעשרה דקות ,ואח"כ נכנס וחכה ונשען על השטענדער,
והביט האם כבר בא .אח"כ בא ר' מאיר הארליג ,ולא אמרו הלל עד שהביא את
האתרוג ,ואח"כ עשה ההושענות .לפני שהרבי הלך ניגש ר' ננס ודיבר עם אד"ש,
וחייך .ואחרי התפלה ניגש ר' מאיר הארליג לאד"ש לקחת את האתרוג בשביל
האנשים ,אז אד"ש אמר לו שהאתרוג לא שלו ולא יכול לתת ,ולא נתן .למנחה
יצא  ,2906אחרי התפלה שרו הושיעה את עמך .הלך הביתה  ,4921וחזר .6901
למעריב יצא  .6904בשעה  01התחיל הכינוס ,דיבר הרבנים 9דוד חנזין ,בנימין
גפקי ,צבי גרינוואלד ,זוסא ווילמובסקי ,הרב חדקוב ,יעקב כץ דיבר כשעה ,והוא
שר המשפטים.
ממני.

ביום אחרון רק שמעו שאמר שלכל אחד יש רוח שכתוב רוח קדשך אל תקח
ליל ראשון וב' לילי סוכות 9בעת סעודות החג ,שאל הרש"ג כתוב בספר
המנהגים שמחת יו"ט ,שאל איזה חג הוא חגי יו"ט ,או חגי שמחת בית השואבה?
אמר אד"ש חג שמחת בית השואבה .שאל יש ענין השמחה חגי ,מתי זה מתחיל?
אמר שזה מתחיל על השני יותר ,שעם הי' יכול לעשות מלפני סוכות הי' עושה.
סיפר שאצל הרבי הקודם ,שאמר שכאן ישב הבעש"ט ,ועל צד ימין אמר ישב
אדה"ז והאדהאמ"צ והצ"צ ,והצד שני המהר"ש והרש"ב ,אז אמר שמי שרוצה
יכול לראות אותם ,ואמר יעקב כץ שהוא לא רואה אותם ,ואם לנו אומרים שישנו
אברהם אבינו ,גם הי' מאמין! והוא אוכל כסדר ,ואד"ש חייך מאוד וצחק .אח"כ
שאל למה מה חשוב שאומר אברהם אבינו ועמו עוד ,הלא באים כולם? אמר
אד"ש כמו שותפים אצלך יש בעה"ב ויש שותף ,ואד"ש חייך.
דיבר באיזה סעודה למעלה ,אני היתי עולה כמה פעמים למעלה אף שלא
הירשו .רש"ג שאל למה לא מוציא המאמרים של תרס"ו .ענה אד"ש שהתחלתי
להדפיס ,הגיע אלי מכתב מא"י מאיזה יונגערמאן א חסידישער שאם ידפיסו את
תרס"ו אז יפסיד כל הכסף שהכניס בתרס"ו וזה ממש פיקוח נפש .והפסקתי
להדפיס -ממשיך אד"ש -ואח"כ ראה האברך מה שעשה שהפסקתי להדפיס
וכתב לי מכתב שני שלא חשב שיפסיקו להדפיס .אבל אד"ש לא ציוה עוה"פ
להדפיס .ואמר אד"ש לו הייתי מקבל מכתב משני שאצלו פיקוח נפש אם לא
ידפיסו ,הייתי שוקל איזה פיקוח נפש גדול יותר ,אבל כעת שלא קיבלתי שום
מכתב אז נשאר הדבר בעיני .ואז -לפני חודש -יצא המאמר שמח תשמח .אז שאל
רש"ג למה הדפיסו את השמח תשמח הלא יצא בקנדה .ענה אד"ש שאני לא יודע
מזה .וגם משם [אולי צ"ל עכשיו] לא קיבלתי שום מכתב שיפסיקו להדפיס.
ואח"כ אמר רש"ג שכעת יצא השמח תשמח שאד"ש יעשה שמח .וענה אד"ש
שמח תשמח מכוון להקב"ה .ואח"כ אמר הכל אני צריך לעשות ,אני צריך
להדפיס ,אני צריך ללמוד את זה ,ואני צריך לשמח? וכולם יסתכלו עלי.
יום חמישי ב' חשון תשכ"ו
[אתמול נכנס שלמה הורנשטיין לאד"ש לשלש רבעי שעה וסיפר מאדמו"ר מגור]
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הבקר בא הרבי ל 661בשעה  01.14נכנס לקריאת התורה  01.01קיבל עליה ואח"כ
אמר כמה קאפיטלאך תהלים ויצא אחר יהללו .למנחה נכנס  7.11אמרו תחנון.
נכנס ניסן מינדל ובשעה  5הלך לביתו ברגל וכבר היה כמה רגעים אחרי השקיעה.
וחזר אחרי  .5.37חכו עליו למעריב  .נכנס למעריב  5.41בשעה  6.21נכנסה
ההנהלה עד [ ]?6.44ונשאר שם דזייקאבסאהן עד [  ]?7.01כרבע שעה אח"כ
נכנס משה אשכנזי והיה כ 7רגעים .היום ניהי' תאונה והאברך זושא זירקינד נהרג
בתאונה .זצ"ל .אתמול בחן אותי לחסידות ר' שמואל רייצעס .בשעה  01.31נסע
הביתה עם הר' קרינסקי .בלילה התוועדו ר' דוד ור' יודא ליב [רייך?] עד שעה
מאוחרת []?0.21
יום ששי ג חשון
 01.34עבר הארון של האברך הרב ר' זושא זירקינד והרבי אז לא היה עוד בחדרו
ולא חיכו לאד"ש והלכה דרך  661והרבי [יש כאן מילה מטושטשת ואולי צ"ל9
והרבי בא והם] נסעו עד הבית החיים וגם באו בחורים ממונטריאל .בשעה [לא
כתב השעה -המעתיק] בא אד"ש ל .661בזמן שנכנס ל 661נתן כמה מטבעות
בקרן שניאור והביט בזאל בזמן שהכניסם לקופה .בשעה  3.31נסע עם הר'
קרינסקי לביתו וחזר  .4.04היום נולדה בת לאשתו של הר' קרינסקי .בשעה 4.41
נכנס למנחה .נכנס למעריב  .5.21כל הבחורים לא ירדו מפני שהתחיל הסדר של
חסידות עד שעה  .7.11הלך לביתו .8.21
יום ש"ק ש"פ נח ,ד חשון
הבקר בא ל 661בשעה  .01.11נכנס להתפילה  .01.16לפני ב"ש למד בתניא וגם
אחרי ברכו הביט בתניא וגם לפני הקריאה בזמן שאמרו גדלו הביט בתניא וגם לא
הביט עד ששמו הס"ת על הבימה רק בהתחלה ובסוף ובאמצע הביט בתניא.
אפילו בזמן הקריאה ,שבזמן שהבעל קריאה גמר את הקריאה ועד שקראו אותו
הביט בתניא ובחומש לא הביט [??] .קיבל מפטיר .בהוא אלוקינו לא שרו אמר
בתהלים מזמורי פו ,סד וס"ה התפילה נגמרה בשעה  01ואחר התפילה מיד הכריז
ר' יוחנן גארדאן שמנחה יהיה בשעה  4.04ולא הי' התוועדות .הפעם הראשונה
מיום שבאתי שבשבת לא התוועד אד"ש .באמצע השבוע הודיע עם ר' יוסף
וויינבערג שלא יתוועד השבוע .מתי הלך לביתו אחה"צ ומתי חזר לא נודע לי.
למנחה נכנס  4.11לא ישב בחזרת הש"ץ כבכל פעם .אחרי מנחה נכנס לחדרו.
למעריב נכנס שעה  .6.11נסע לבית שעה  .7.11היה מלווה מלכא של צא"ח ר'
זלמן ור' חיים משה התוועדו .הלילה סובבו את השעון חזרה.
יום א' ,ה' חשון
הבקר בא אד"ש שעה  00.11עם כמה ספרים .למנחה נכנס  .2.04הלך לביתו
שעה  .3.34חזר בשעה  .5.14נכנס למעריב  .5.37התפלל מעריב רש"ל .במעריב
הביט על אבא לוין שהיה לו סגרי' בכיסו במעיל .בשעה  00.04נסע עם הר'
קרינסקי וחדקוב[ .מענדל קלובגנט נהיה חתן עם חזנוב].
יום שני בה"ב ו' חשון תשכ"ו
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הבוקר בא בשעה  .01.14לא הייתי בקריאה ולא במנחה מפני שהייתי באוהלי
תורה .לא הלך לביתו מפני שצם היום .בשעה  5.24התפלל מעריב אל יד חדרו
ונסע לביתו  .5.41לא חזר הלילה ל .661היום היה יארצייט לרש"ל והתפלל
בבוקר.
יום שלישי ז' חשון
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  00.34עם חבילה בידו .למנחה נכנס  .2.04אחר
מנחה ניגש איש ואשתו ודיבר כמה רגעים .הלך לביתו בשעה  .3.34בדרך ניגש
ברוך לווינגר שהגיע היום מאני' והיה בשמח"ת בא"י ובכפר וסיפר לאד"ש מה
שראה בכפר חב"ד ואד"ש שאל אותו למה לא עושה שידוך ולמה צריך להסתובב
בין הגוים .ודיבר איתו עד אל-יד ביתו .הלכו ביחד .ובסוף בירך אד"ש לברוך
ואמר לו שעוד בחורף ימצא זיווגו .בשעה  00.11נוסע חזרה אוני' של ברוך
[וגם?] נוסע אתה .בשעה  5.21חזר מביתו .בשעה  5.31נכנס ליב לוין מפאריז
ואשתו וילדיו והיה כ .7רגעים בשעה  5.47יצא אד"ש למעריב .היום היו
הבחירות בא"י וגם כאן באמריקה לעירי' והיום הגיע המכתב[...כאן חסרים כמה
תיבות מפני שהדף קרוע וכן להלן -המעתיק] לאד"ש לפני הבחירות שכל
המפלגות יחתמו שהפעם ....עשו חזית דתית והמכתב כשני דפים ואד"ש כותב
 ......שלא נביא ובן נביא אלא דעת מומחים אומרים  ......לא יעמוד  3שנים אלא
שנה וחצי או שנה הערב נסע הביתה עם הרבנית בשעה  .00.01התוצאות
הבחירות.....והן בא"י .כאן ניצח לינדזי[ ...מכאן ואילך הדף קרוע לגמרי-
המעתיק].
יום רביעי ,ח' חשון
הבוקר בא הרבי ל .01.41 661הבאתי את הקפה מביתו של אד"ש .למנחה נכנס
בשעה  .2.04בשעה  3.11באו אנשים מהטלוויזי' ועשו תמונות ובשעה  3.04יצא
אד"ש מחדרו והביט בזאל ואח"כ יצא לחוץ ופגש את ר' בנימין גורודצקי ונעמד
לדבר עמו אל יד  661ודיבר כרבע שעה והלך לביתו בערך בשעה  .4.11עשר
רגעים אחרי השקיעה .חזר  .5.24למעריב נכנס  .5.34בשעה  00.11באה הרבנית
מביתה וח[י]כ[ת]ה עליו ובשעה  00.31יצא ונסע איתה הביתה .אחרי מנחה ניגשו
בעל ואשתו ודברו כמה רגעים עם הרבי.
יום ה' ,ט' חשון
הבקר בא אד"ש ל 661בשעה  .01.17נכנס לקריאה  .01.01אד"ש קיבל שלישי.
אמר תהלים לפני הכנסת הס"ת .נתן צדקה בצאתו מהקריאה .לפני מנחה נכנס ר'
זלמן סודקביץ לחמש רגעים .בשעה  2.06יצא הרבי למנחה .לא הלך לביתו הערב
מפני שצם היום בה"ב .למעריב יצא על יד חדרו בשעה  .4.14נסע לביתו עם הר'
קרינסקי בשעה .4.34
יום ו' ,י' חשון
הבוקר בא הרבי ל .00.41 661הלך לביתו ברגל בשעה  .2.11פגשתי אותו בדרך.
חזר ברגל בשעה  .3.11נכנס למנחה  .3.21נכנס למעריב  .4.24היה פתקא בענין
הישיבה ועשה רעש גדול .בפתקא היה כתוב בענין שצריכים לנסוע הבוס ולרוץ
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[הערת המעתיק 9כנראה הכוונה לפתק שכתבו הבחורים .עיין בהמכתב לקמן].
ועוד (ישנה?) פתקא שההנהלה שיתפטרו אם לא יכולים לאחוז הישיבה .לא
התפללו הבחורים למטה .הלך לביתו .7.11
יום שבת קודש [פרשת לך לך י"א חשון  -מהמעתיק]
בא הרבי  .8.44נכנס להתפילה  .01.11התפלל עד ב"ש ואח"כ אמר תניא עד
שהחזן אחז ויברך דוד .החזן היה זלמן דוכמאן מפני שהיארצייט של הרז"א.
ואחרי ברכו הביט בתניא ומסתמא לא אמר .ובחזרת הש"ץ גם הביט בתניא
וכמעט כל הקריאה הביט בתניא .קיבל מפטיר .השבת הגיע הראש ישיבה של
תורת אמת רוזנבערג וקיבל עלי' ששי .נגמר התפילה .01.11
למנחה נכנס  .3.11החזן היה הר' דוכמאן .צעק בקול רם התפילה כי היה קצת
מבוסם .אחרי התפלה אמר הר' זלמן דוכמאן להרבי היום היארצייט של הרז"א אז
אמר לו אד"ש 9אז למה התפלל עם מרירות ,וענה שהיה מבוסם מפני זה צעק.
למעריב נכנס  .4921אחרי מעריב הקהל יצא לקידוש לבנה .נסע לביתו בערך
בשעה .6.21
יום א' ,יב חשון
למנחה נכנס  2.04הלך הביתה ברגל בשעה  3.21וחזר  5.04נכנס למעריב .5.34
נכנס היחידות [?]  .7.21נכנסו הרבה אנשים .נכנס גם ר' שלום בער לוויטין בענין
שבתו חולה .וגם כמה אנשים לשלש רבעי שעה .חיים משה נכנס לחמשה רגעים.
נכנסו מהתמימים גרליצקי [ במקור כתוב כאן אבר או אשר?  -המעתיק],
קראסניאנסקי ,שפרן ,חיים פאכו [?] .אשתו של נתן גורארי' היתה כשעה .ונכנסו
הרב 9טעלישעווסקי ,קארף ,מאנגעל ,ר' בן ציון שם-טוב .בן ציון שם-טוב היה
כרבע שעה .בן ציון שפרן  04-11רגעים .מאנגעל  .01טעלישווסקי כשעה .הוא
הכניס ספר גדול והראה להרבי והרבי הביט בו מהר ואח"כ אמר ע"ז [מילה
מטושטשת -המעתיק] וטעלעשעווסקי ביקש מכ"ק שיכתוב על הבלא[נ]קים של
הישיבה [את] שמו ואד"ש אמר שלא רואה שום תועלת בזה .ובאמצע דיברו
בענין לעשות איזה עיתון ושם יהי' גם כתוב רפורם ראבייס ,ואד"ש אמר שזה
חילול השם ונגד השולחן ערוך .בשעה  2.21נסע לביתו עם הר' קרינסקי.
יום ב' ,יג חשון  -בה"ב
הבקר בא אד"ש ל 661בשעה  .01נכנס לקריאה בשעה  .01.01קיבל עלי' .אמר
תהלים בזמן יהללו .למנחה נכנס  .2.04למעריב יצא אל יד חדרו  4.14ונסע לביתו
שעה  4.31ולא חזר הלילה .היום עשו [טלויזי'?] למטה בבית המדרש.
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רשימת יומן – חודש אדר ה'תשכ"ו
 חודשי כסלו ,טבת ,שבט ,ניסן ,אייר ,חסרים לע"ע –יום ראשון ר"ח אדר9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  ,01911בא עם חבילה בידו.
יצא לקריאת התורה בשעה  .01902קיבל שלישי – חתן.
בשעה  2906יצא למנחה ונתן להחתן סידורו ,ונתן לו ברכה .נתן צדקה
ל"קרן שניאור" ולעניים שעמדו .במנחה בא אחד לעשות תמונות מאיזה… הוא
נעמד מולו והרבי הביט עליו.
נסע הביתה בשעה  4921וחזר מביתו  .4924למעריב יצא .4937
בשעה  7931התחילה היחידות נכנסו כמה משפחות בהתחלה נכנסו…עם
משפחתו .גם נכנס ר' גרשון בער דז'ייקאבסאן עם משפחתו כרבע שעה ,וגם ר'
בצלאל דז'ייקאבסאן נכנס עם הכלה גם נכנס ר' יהושע קארף .בשעה  01904נכנס
איזה מחנך – אומכניקה – והי' עד שעה  00911כשלוש רבעי שעה .בשעה 00911
נכנס מר ציפל עד שעה  .01944אח"כ נכנס שלזינגער מהדפוס ואתו הרב מונק
והיו עד שעה  ,1941כשעתיים .אח"כ נכנס ר' משה העכט ואשתו עד  .2904אח"כ
נכנס הרב חדקוב והי' עד  .3911ויצא אד"ש בלי חבילה בידו ,ועל יד הזאל עמד
והביט בפנים ,ונסע עם הר' קרינסקי.
יום שני ,בדר"ח אדר9
הבוקר בא הרבי ל 661בשעה  .01914על יד חדרו עמד איש ואשה ודברו
כחמשה דקות עם הרבי.
נכנס לקריאת התורה  01911וקיבל רביעי .לפני זה שם צדקה בקופת "קרן
שניאור" .ר' פרץ מוצקין עשה הגבה ,בזמן שסגר העץ חיים לא סגר טוב ואד"ש
הראה לו שיתקן.
למנחה נכנס  2914ולפני זה הודיע שיאחר.
נסע הביתה בשעה  4901וחזר מביתו  .5901נכנס דר .ניסן מינדעל .נכנס
למעריב  ,5938אחרי מעריב כשיצא ,ניגש גוי שחור לכ"ק אד"ש ושאל אותו
משהו ,והרבי הסתובב ואמר לו שייכנס למרכז.
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בשעה  00904יצא אד"ש מחדרו והביט בזאל( .בסוף על יד הדלת הראשית)
הלך אד"ש פסיעה אחורה והביט על השלט שעשו( .השלט הי' בנוגע לקבלת
השחיטה) .נסע עם הרבנית.
יום שלישי ,ב' אדר9
הבקר בא הרבי עם הרבנית ל 661בשעה .00914
נכנס למנחה בשעה  .2906הלך הביתה  4904וחזר  .5924בזמן שנכנס ניגש
איש אחד מירושלים ודיבר אתו חוץ לחדרו ,אח"כ נכנס לחדרו של אד"ש ואד"ש
נתן לו תניא .נכנס למעריב .5941
בשעה  01911הי' "צאתכם לשלום" של ר' יצחק מאיר הרץ שנוסע לאנגליה
השבוע .בשעה  01934נסע הרבי הביתה עם הרבנית ,וכשיצא הביט בזאל.
יום רביעי ,ג' אדר9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה ( .00914בא ברגל (מוקדם)).
נכנס למנחה  .2914באמצע חזרת הש"ץ באו ילדים מאיזה מקום והרבי
הביט עליהם כמה זמן .בשעה  4904נסע הביתה וחזר בשעה  .5904נכנס למעריב
בשעה  .5937בשעה  00921נסע הרבי הביתה.
יום חמישי ד' אדר תשכ"ו9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  .01914נכנס לקריאת התורה  .01904אד"ש
קיבל שלישי.
למנחה נכנס בשעה  .2902ר' זלמן דוכמאן התפלל לפני העמוד .אחרי עלינו
אמר קדיש ולא אמר משניות ,ואד"ש עדיין אמר "עלינו" ור' זלמן חיכה עד
שהרבי יגמור "עלינו" ואמר להרבי שאינו חיוב ורק התפלל בתורת נדבה ,ולא
צריך להגיד קדיש דרבנן ,הרבי ענה נו ,ואמר עוה"פ שהתפלל תורת נדבה והרבי
אמר עוה"פ נו ,ועשה עם ראשו הק' .ויצא.
נסע הביתה בשעה  4901וחזר  ,5921נכנס למעריב בשעה .5941
בשעה  6921נכנסה ההנהלה ויצאו  .7914בשעה  7914התחילה היחידות.
נכנס מר לו … ,הבחור נתן גורארי' נכנס לשמונה דקות ר' זלמן הענדיל ל04
דקות ר' דוב כ"ץ לחמשה דקות ,ר' אברהם ליפסקער לשלושה דקות ,ר' שיפרין
ואשתו לשבע דקות .נכנסו עוד כמה אנשים .בשעה  01934נכנס אחיו של אדמו"ר
מגור ,הרב פנחס מנחם אלתר עם ר' נחמן אלבוים ,ויצאו  .00904אח"כ נכנסו עוד
כמה אנשים .בשעה  0904נכנס ר' ווייס (מנהל היוניאן של הכשרות ויצאו .1934
אח"כ נכנס ר' יעקב פרידמאן ,והי' כרבע שעה .אח"כ נכנס… והרבי צלצל בדלת
שיוציאו אותו .אח"כ נכנס ברוך לעווינגער והי' כעשרים וחמש דקות .בשעה
61

תשורה משמחת נישואין – כ"ף אלול ה'תשע"א
 2924נכנס ר' גדלי' אקסילרד והי' עד  .3914אח"כ נכנס ר' הרב חדקוב ויצא
 .3934אח"כ יצא הרבי והביט בזאל ונסע עם הרב חדקוב והר' קרינסקי.
בזמן האחרון כבר מוכנים הישראלים להשאר עד אחרי הפסח ,ז.א .עד י"ב
תמוז ,והנהלה דכאן הסכימו ,והבחורים כתבו פיתקא לאד"ש שההנהלה מסכימה,
אז אד"ש ענה "אם הם יצאו בהיתר ז.א .שלומדים בשקידה והתמדה שישתדלו".
וכתבו הבחורים מכתב להרב אפרים וולף ,ובמוצאי שבת ענה ר' אפרים שלא יכול
לעשות שום דבר אז הבחורים עשו אסיפה והחליטו שיכתבו מכתב להרב זוין.
יום ששי ,ה' אדר9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה .0911
בשעה  1904הי' הלווי' של ר' שולמאן ,ואד"ש יצא והלך עד הצינור (איפה
שהולך בכל לווי') ,ושם נעמד .ועל ידיו עמד ר' דוב ריבקין ,ושאל אד"ש אם
הבנים גם נסעו ,ענה שנסעו בדרך אחרת .שאל אד"ש למה ענה מפני… הם ישיגו
את הנפטר שאל אד"ש למה צריכים את זה ,מפני שאד"ש סבר שבנים לא היו
צריכים לנסוע ממש אחרי הנפטר .ואד"ש אמר אם הי' אומרים להם היו שומעים,
אז אמר הר' ריבקין שהר' סימפסאן נוסע ,אד"ש חייך ואמר ,נו ,סימפסאן מעג
דאך פארן .חכה אד"ש עד שכל המלווין נסעו ואחר כך חזר ונטל ידיו על יד
הדלת החיצוני של  ,661ונטל ארבע פעמים .אח"כ ישב על הספסל בבית המדרש,
שמאל הדלת ואמר כמה מילים ודלג וכך דלג שמונה פעמים ויצא ,ונכנס לחדרו.
בשעה  3901נסע לביתו וחזר בשעה  4911נכנס למנחה  4911נכנס למעריב
בשעה  .5914בשעה  01911הלך הרבי הביתה.
יום ש"ק ,ו' אדר9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה .01912
נכנס להתפלה בשעה  ,01914בזמן שנכנס הביט על השעון .התפלל עד
ברוך שאמר ,ואמר תניא והתפלל עד שמו"ע .בקדושה פתח החומש ובזמן אמירת
ברכת כהנים ע"י הש"ץ פתח את התניא ואח"כ סגר אותו .אד"ש נגמר התפלה
בשעה  .01914ושיהי' המלוה מלכה ואד"ש הביט על ר' יוחנן ,והכריז מנחה
בשעה .4911
בשעה  2911הלך אד"ש לביתו ,וחזר .3931
נכנס למנחה בשעה  .4911אחרי מנחה כשהרבי יצא ניגש ר' זלמן דוכמאן
ואמר שצריכים… מפני שהוא בא כעת ממשפחת ווישעצקי ועשו שם קידוש
ויצא מן המיצר אל המרחב ,אמר לו אד"ש לא ניכר עליך שאתה שמח ,רק
במחשבה זה אצלך .צריכים להכיר בדיבור ובמעשה ,ואמר לו שינגן ניגון והתחיל
הושיעה את עמך ואד"ש עשה בידו ונגנו כולם את הניגון.
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בשעה  4914נכנס הרבי למעריב .עשרה דקות אחרי הבדלה יצא אד"ש
לקידוש לבנה .בשעה  6901נסע הביתה( .עם הר' קרינסקי).
יום ראשון ,ז' אדר 9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה .0911
למנחה נכנס בשעה  2906כולם חיכו וחשבו שלא יצא מפני שהנשיאים,
הרביים לא היו אומרים תחנון בז' אדר וכבר כמה שנים שלא יצא למנחה בז' אדר.
אמר תחנון .לפני גמר חזרת הש"ץ הביט על הש"ץ.
בשעה  4901הלך לביתו ברגל ,ובשעה  5931חזר עם הרבנית .נכנס למעריב
בשעה .5937
בשעה  6904נכנס ר' בנימין גאראדעצקי ,ובשעה  01904יצא .לפני שיצא
נכנס ר' ליב גרונר עם פיסת נייר גדול .שעה  01904נכנס רש"ג עד  ,00904ואח"כ
נכנס הרב חדקוב ויצא  .00944נסע לביתו עם הרבנית .בזמן שיצא הי' מכתב על
סידור והוריד את המכתב.
יום שני ,ח' אדר 9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  01911עם הר' קרינסקי .נכנס לקריאת התורה
.01901
למנחה נכנס  .2914לפני זה הודיע שיאחר .באמצע חזרת הש"ץ נפל כמה
כוסות מהשלחן ואד"ש הביט.
בשעה  4901נסע לביתו עם הר' קרינסקי .בזמן שיצא מסר מכתב להרב
חדקוב ,ואחז את הדלת עבור הרב חדקוב .בלילה הסתפר הרבי בחדרו בשעה
.7921
יום שלישי ,ט' אדר 9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה .0911
בשעה  2904נכנס למנחה ,בחוץ עמד החתן ר' בצלאל דז'ייקאבסאן ואד"ש
נתן לו הסידור .בסוף חזרת הש"ץ הביט וחיפש את החתן .לא אמרו תחנון.
בשעה  4911נסע הביתה עם הר' קרינסקי וחזר  .5921נכנס למעריב .5937
בשעה  01944נסע הביתה עם הרבנית והביט בזאל .הרב דוד ראסקין התוועד
הלילה.
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יום רביעי ,י' אדר 9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  .01941בזמן שנכנס ראה תפילין על סדור
והוריד התפילין ואת הסדור האט ער אוועקגעשטעלט (בעמידה).
נכנס למנחה בשעה  2914לפני זה הודיע שיאחר למנחה .בא ר' מרדכי הכהן
ואבידור ואד"ש חייך אליו בזמן שנכנס.
אביו של…
נסע הביתה בערב בשעה  4921חזר מביתו  .5924נכנס למעריב .5937
בשעה  01944נכנס הרב חדקוב עד  .0911אח"כ נסע אד"ש לביתו עם הרב
חדקוב והר' קרינסקי.
יום חמישי ,יא אדר "תענית אסתר"9
הבקר בא הרבי עם ר' קרינסקי בשעה  .01917נכנס לסליחות בשעה .01901
בזמן שנכנס התחיל מיד בסליחות ואת האבנט סידר טוב ואחז בידו ואמר
סליחות .בסליחות אמר אשמנו וגם הכה .ב"רחמנא דעני" רמז בידו לנגן ונענע
עם ראשו ובידיו הק'.
בשעה  1911נכנס הר' ליב גרונר עם מטבעות המחצית השקל ויצא עם
מטבעות ,ודולרים אחדים בידו ומסר זה לר' יוחנן .מפטיר קיבל אד"ש והפטיר
את ההפטרה( ,ועשו טייפ מההפטרה).
באבינו מלכנו התחיל לעשות עם ידו וגם נענע עם ראשו ועודד השירה בידו
וניגנוהו כמה פעמים ,והרבי הי' מאד ברצינות .מנחה נגמר בשעה .1924
למעריב נכנס בשעה  .5916בשעה  5934יצא אד"ש ואח"כ נכנס חזרה
לנסוע הביתה עם הר' קרינסקי ,ולא חזר הלילה.
יום ששי ,יב אדר9
בבקר בא כ"ק אד"ש ל 661בשעה  0911נסע הביתה בשעה  3901וחזר
בשעה  .4911נכנס למנחה  .4924נכנס למעריב  .5924הלך הביתה .01921
יום ש"ק י"ג אדר9
בבקר בא הרבי ל 661בשעה  .8944נכנס לתפלה  .01914החזן התפלל קצת
מהר ולא הספיק להגיד תניא והתפלל ברציפות עד ברכו ,ואח"כ הביט באיזה
קונטרס עד שמו"ע ,גם בק"ש .בקריאת התורה הביט בחומש .בהגבה לס"ת
הראשון הלך כמה פסיעות קרב לבימה .נגמרה התפלה  .01901לא חיכה עד
שיכריזו מנחה( .אז ידעו שיהי' התוועדות).
נכנס בשעה  .0921השיחה ראשונה היתה בענין סמיכת פרשת זכר לפורים,
ודיבר החילוקים בין הסמיכה שערב שבת פורים קוראים פרשת זכר או שפורים
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בשבת .בהשיחה השני' דיבר ברש"י על חושן המשפט וביאר חושן לחוד ומשפט
לחוד ,והי' כשלש שיחות בענין זה.
גם אמר שמצא זכות לאלו שישנים ,ואמר לפום צערא אגרא .יש אלה
שאינם מבינים הקושיא איז במילא אין להם צער ,ואז בהתירוץ אין להם העונג,
אז במילא אם יושנים אינם צריכים לעורר אותם שהעונג שיש בהתירוץ לא
שייכים להם כי לא הי' להם הצער( .ההסבר הוא שכך יכולים לחשוב שצריכים
לעורר אותם מפני שהם יושבים שישארו בלי התירוץ אבל אם לא שומעים
הקושיא אז אין מה לעורר אותם) .גם אמר שחשן אותיות נחש וגימטריא משיח
ואמר שאלו שישנים הם יכולים להבין רק את האותיות נחש אבל שהוא בגימ'
משיח אינם יכולים ,מפני שצריכים לעשות חשבון.
אח"כ אמר מאמר בתור שיחה  -מהצמח צדק  -מאמר שהגיע כעת מן
המיצר אל המרחב .אח"כ אמר עוד שיחה .ההתוועדות נגמרה בשעה  2921אח"כ
התפללו מנחה.
חזר מביתו  .4921בשעה  5931נכנס למעריב ובידו המגילה .עמדו על יד
הרבי .אחרי שמונה עשרה דפדף בסידורו בשביל הברכה ,ופתח המגילה וכפלה ג'
פעמים ,הראשון למעלה ואחד בפנים והשלישי בסוף .בזמן שאמר הבעל קורא
"המן" ,אז אד"ש הכה עם רגלו כמה פעמים .בזמן שאמר "המן האגגי" אז היכה
משך זמן .פעם כשהילדים הכו הרבה ,חייך אד"ש .נגמרה מעריב בערך .6934
בזמן שיצא אמר "גוט פורים" ,נסע הביתה עם המגילה בשעה .7901
חג הפורים
הבקר בא אד"ש ל 661בשעה .8941
נכנס לתפלה בשעה  01914עם טלית ותפילין .קיבל שלישי .עשה המגילה
כאתמול .לא הכה בכל "המן" ,אבל היכה ברוב .בזמן שהי' צריך לדפדף המגילה
הי' ממהר .נגמרה התפלה בשעה ,00934
אחרי התפלה הכניס ר' ליב גרונר משלוח מנות של אורחים .נכנס להרבי ר'
פנחס כ"ץ בשביל קופת בחורים ,ואחריו הרב מענטליק .אח"כ נכנס ר' משה
גרונר ,הוא לקח מהרבי בשביל מתנות לאביונים .אחריו נכנסו שלום העכט עם
בתו בשביל משלוח מנות( .החלפתי סנט אחד שנתן לר' משה גרונר).
בשעה  0911נסע הביתה וחזר  .0934במן שחזר עמד על יד הזאל והביט על
השעון של הזאל ,ונכנס לחדרו.
יצא למנחה בשעה  .2904לפני שהרבי יצא ניגש הרב יאלעס ואמר לאד"ש,
שיצא בדיוק בשעה  2904ואד"ש חייך .אח"כ שאל הרב יאלעס אם עולה למעלה
לאכול ענה אד"ש כהסדר ,והמשיך ,שכך גם בשלושה רגלים ,שלפני זה עולים
למעלה ואח"כ מתוועדים.

65

תשורה משמחת נישואין – כ"ף אלול ה'תשע"א
נסע הביתה בשעה  4901וחזר  .4941נכנס למעריב  .5934בשעה  6934עלה
למעלה וירד .7904
בשעה  7921נכנס אד"ש להתוועדות .התחילו בניגון .אח"כ לקח חתיכות
עוגה ושם במפית של נייר ואמר "לחיים" לכל אחד .אח"כ התחיל בשיחה בענין
השלושה פסוקים שאמרו הילדים להמן כשיצאו מביהמ"ד והסביר השלושה
פסוקים ,והענין של מרדכי .הי' כחמשה שיחות ,וכל שיחה הי' כערך עשרים
דקות .הי' ניגונים והרבי עודד עם ידו.
אמר לבן אח של החזון איש שיגיד "לחיים" וגם נתן לו חתיכת עוגה וגם
לאנשים אחרים אמר שיגידו לחיים .וגם אנשים נתנו לו יד .הי' אחד שהרבי
הושיט ידו אליו וההוא משך ידו של הרבי חזק ,והרב מענטליק צעק עליו.
בשעה  01911אמר המאמר ד"ה ויבז בעיניו לשלוח יד למרדכי ,והסביר
שגם אצל עשו כתיב ויבז עשו הבכורה .המאמר ארך  11דקות .לפני המאמר
הפסיק הרמקול לעבוד ותקנו ,ואח"כ עוה"פ נפסק ,בסוף הוציא ר' לימא מהטייפ
ריקארדער שלו את הרמקול (המיקראפון) ושם תחת המפה של אד"ש.
אחרי המאמר ניגשו אנשים עם משקה .להרבה סגר אד"ש את הרמקול,
(הפעם הי' יכול לסגור הרמקול לבד) .ר' קבלסקי הביא תאנים ועוגות ומשקה,
ועמד על יד אד"ש משך זמן .אח"כ נתן אד"ש לר' רוטשטיין שיחלק את התאנים
וגם נתן לר' קבלסקי לבד ולעוד.
רש"ג גם ניגש לאד"ש וביקש משהו ,אמר אד"ש למה אתה צריך להגיד
כמה פעמים אמרתי כבר שזה שייך להרב חדקוב ,והרבי נתן לו משקה .אח"כ
דיבר כמה שיחות .אח"כ אמר שינגנו הניגון של הרבי מהר"ש ,ואד"ש גם ניגן.
אד"ש אמר שינגנו את הניגון סטאוו יאפיטו ,ואח"כ אמר שינגנו ניגון שמח ועשה
עם ב' ידיו (לעודד השירה).
בערך בשעה  1911אמר אד"ש שכיון שכולם אינם יכולים להתנדב ,אז
שיתנדב אחד "לעשות עד דלא ידע" ,ושתה ר' זלמן דוכמאן כוס קאניאק והתחיל
להשתכר ,ושאל אד"ש להרב זלמן גורארי' אם הוא הנבחר שבעם ונתן לו כמה
חתיכות עוגה ,וכולם תפסו ממנו .אח"כ ר' זלמן התחיל לדבר ,אמר אד"ש "אן
ספיטשעז" (בלי נאומים) ואמר ,ידעתי שיגיד "ספיטשעז" ,והתחיל עוה"פ לדבר
ואמר אד"ש עוה"פ "אן ספיטשעז" ,ועשה עצמו שיכור והתחיל להתנענע ,ושאל
אד"ש איזה משקה שתה ר' זלמן דוכמאן ,נדמה לי על  84%משקה.
אח"כ הכריז כ"ק אד"ש "חיים אשר כהנוב איז דא"? ,מיד הוא בא ומזג לו
כוס מלא של תשעים וחמש ושתה ולא הרגישו כלל ,וכ"ק אמר שיהא לך שנת
הרחבה בגשמיות ,ואמר אד"ש שזוכר שבפאריז בפורים עשה (חיים אשר) קידוש
על  ,84ואמר אד"ש שישתה עוד כוס ושתה עוד כוס מלא ,ואח"כ ישן.
אח"כ אד"ש אמר שיחה בענין שיכולים לשמוע חסידות ואח"כ הולכים
לאכול קוגעל ור' זלמן דוכמאן התחיל לחזור על מה שאמר אד"ש לאכול קוגעל,
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ור' זלמן צחק בקול רם ,אז אד"ש גם חייך .אח"כ אמר אד"ש שראו בפועל
מופתים אצל דעם שווער ,ואח"כ הלכו לאכול קוגעל וגם אז חייך אד"ש.
בזמן שמזג כ"ק אד"ש משקה להר' חיים אשר ,אמר לר' זלמן דוכמאן
ברוסית שהזקנים כבר נהיו… ועשה עם ידו עליו כמו שהפסיד ובכל מילה שיצא
מאד"ש בהשיחה רקד ר' זלמן דוכמאן .בסוף שם ראשו על השולחן וכך התעלף.
באמצע השיחה הוציאו אותו ,וכ"ק דיבר כמו שלא הי' כלום .בשעה שרקד
שעשה עצמו שיכור אמר אד"ש ,תנסו לנגוע בעניבה שלו ,אז תראו כבר
("פרובירט נאר צו אנרירען זיין טיי( ,עניבה) וועט איר זען אז ער ווייס אלץ").
אח"כ מזג אד"ש "לחיים" לכל היושבים על ידו .אח"כ קם ר' שמואל
לעוויטין ,וביקש שגם הוא רוצה משקה ,אמר אד"ש "מיט אייך האב איך מורא
אנצוהויבן" ,ונתן לו .וגם נתן להרבה .אח"כ דיבר שיחה בנוגע לכפר חב"ד.
בשעה  1921שתה אד"ש (באמצע ההתוועדות) כמה כוסות עד הסוף,
וכשגמר עד הסוף ,שם ידו הק' על המצח ושפשף ,כך הי' כמה פעמים .פעם הביט
בכוס וראה שהכוס ריקה ,מיד ניגש הרב מענטליק אבל אד"ש דיבר עם מישהו,
וחיכה הרב מענטליק עד שאד"ש אמר למזוג ,מיד מזג ,ושתה הכל.
אח"כ לקח סידורו ופתח את זה ,וכולם חשבו שאד"ש גומר ההתוועדות,
פתאום קרא לנכדו של ר' זוין (נחום) שיבוא לקחת משקה בשביל סבו ,מיד
התחיל לילך ,ועד שבא אמר אד"ש לר' רוטשטיין שיתן לו (לנחום) כוס גדול
ושאד"ש ימלא לו ,ובא נחום עם כוס גדול ואד"ש מזג ,ואמר הנ"ל "לחיים",
ואמר אד"ש שזה בשבילו ,שיהי' טופח ע"מ להטפיח אבל נחום לא שתה הכל
וביקש עוד "לחיים" בשביל סבו ,אמר אד"ש שישתה הכל ,אז ער זאל נישט
צומישן זיינע עם של סבו ,ואמר סבך עושה קידוש על  84%און ער פארבייסט
נישט.
אח"כ אמר להר' בוקעט שיגיד לחיים ,ושאל כמה פעמים "ס'איז א כוס
מלא"? ,ואמר הנ"ל "לחיים" על כוס מלא .דיבר שיחה .לאחר השיחה שאל אם
חיים אשר כבר ישן ואמרו לכ"ק "שכבר יצא י"ח ב"עד דלא ידע" .בינתיים חיים
אשר בא לכ"ק אד"ש ,ומזג לו כ"ק אד"ש עוד כוס מלא ואמר חיים אשר לאד"ש
בגשמיות  -שיהי' לי הרחבה כבר קיבלתי ברכה (בפעם הראשונה) ,אבל ברוחניות
עוד לא קיבלתי ,וסגר אד"ש את הרמקול ,ואמר אד"ש משהו.
בינתיים שתה אד"ש עוד כמה כוסות והתחיל לשאול על כמה מהבחורים
שנסעו למחנה צבא לקרוא את המגילה ,וניגשו ר' יצחק מאיר קוגן ,ר' שלום בער
העכט ,ר' בן-ציון שאפראן ,וגם הם הביאו משקה ,ואד"ש מזג לכל אחד וגם נתן
לר' יעקב העכט ומזג לו כוס מלא ,ואמר לו "אז די מיידעלאך וועלן נישט וויסן".
אח"כ אמר לו שהמדריכות לא ידעו .אח"כ אמר להרב מענטליק "טוט מיר א
טובה און נעמט משקה" ,חייך ומזג לו כוס מלא מ ,-84הנ"ל שתה בפעם אחד
(ולאחר ההתוועדות הי' שמח עם כולם ,ובפרט אתו) .אד"ש חילק גם לעוד.
אח"כ הכריז "משה יצחק העכט איז דא" ,ולא הי' ,וכך הכריז הרבה אנשים.
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אח"כ נתן לר' דוד ראסקין כל העוגות והסודה לההתוועדות שתהי' מחר .גם
בההתוועדות זו הי' מגבית.
אח"כ דיבר כ"ק אד"ש שיחה קצרה .אחר השיחה הכריז "כלים רקים אל
תמעיטי" .אח"כ אמר" ,כל הפושט יד נותנין לו" ,מיד כל הקהל מכל הארבע
פינות של הזאל רצו לכ"ק אד"ש בפעם אחד ,ואד"ש יושב ומחלק לכל אחד,
ואמר "שטופט זיך נישט ,מען קען נישט אזוי טיילן" .כל הקהל התחילו צו
אראפשלעפן אנשים שעמדו על השולחן של הרבי ,והי' כזה טומעל שזה עלה על
השני וכו' ,ומרוב הדחיפות הצטרך כ"ק אד"ש לעמוד ממקומו ,והסידור של כ"ק
אד"ש מלא משקה .בינתיים ,צועקים בקולו קולות שלא לדחוף ,וכמובן שאעפ"כ
הי' שטופעניש גדולה ,והזקנים במזל ברחו משם ע"פ נס .זה קם וזה נופל ,וכ"ק
אד"ש עומד מתוך שמחה וקירוב ומוזג לכל אחד ואחד משקה .כשגומר בקבוק,
נותנים מיד בקבוק שני וכך הלאה.
בינתיים בירך כ"ק אד"ש את הברכה אחרונה ,והרבי עמר לצאת ובקושי
עשו דרך ללכת ,וצועקים ודוחפים אנשים זה על זה .כשכ"ק אד"ש הגיע
למדרגות הבימה פתאום חומת אנשים נפלו( ,ובתוכם הי' גם ר' הרב חדקוב שגם
הוא לקח משקה) ,ועד שקמו כולם ועשו דרך הי' שם דחיפות רבות .ולא אשקר
שדחפו גם להרבי .יצא כ"ק אד"ש והשעה הי' בערך ( .2921בינתיים כשנתן כ"ק
אד"ש משקה נשבר רגל אחת של הכסא של כ"ק אד"ש).
בינתיים נשמע פתאום שכ"ק אד"ש מחלק משקה בחוץ .זה התחיל על יד
הדלת של  ,661וכמובן שהתחיל הדחיפות עוה"פ מלמטה למעלה ,זה לא קיבל,
וזה רוצה עוה"פ וכו' וזה שיכור ,העיקר שהי' שמח .כ"ק אד"ש הלך עד להרכב
שלו שהי' צריך לקחת את הרבי לביתו ,ושם עמד כ"ק וחילק משקה .מרוב
הדחיפות שכולם רצו ,התחילו לעלות על הרכב כדי לקבל משקה ,וכ"ק אד"ש
אמר לכמה "וואס שטופט איר" או שאמר "איר האט שוין געהאט וואס שטופט
איר" וכך גם שאל לר' י .ג ,.שעמד על יד הרבי" ,איר האט שוין געהאט איז וואס
שטייט איר דא" ואמר הנ"ל "איך שטיי אז מען זאל ניט שטופען דעם רבי'ן".
(בינתיים שמע כל דבר והי' גם זייער שארפע ווערטער) ,וענה לו אד"ש "מיט
אייער שטיין דא פארנעמט איר נאך א פלאץ".
גם אמר לז .ג" .דו האסט שוין באקומען" ,והוא ענה "לא" ,אמר לו אד"ש
"גיי פון דארטן וואו עס הויבט זיך אן דער שורה" ,וזה הי' כבר לאחר שדחף
לכ"ק אד"ש חצי שעה וכבר הגיע וכו' ,והלך לסוף השורה ,כי התחילו לעשות
איזה סדר ,ובסוף הנ"ל לא קיבל .כך עמד כ"ק אד"ש ע"י הרכב ,ולא הי' לו עוד
כוח לחלק ,אבל אעפ"כ מחלק לכל אחד ואחד ,ועונה לכולם לחיים ולברכה בקול
רם.
באמצע עשה א' תמונה עם אור ,ואד"ש שאל מי עשה את זה ,ולא המשיך
לחלק עד שנתן לו את המצלמה ,ואמרו לו מי עשה .אמר אד"ש מען טיילט
משקה…חיצוניות און אנדערע ליגן בחיצוניות ממש .אח"כ המשיך לחלק .את
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הרכב שברו ,ולא הי' יכולים לפתוח הדלת ,כי כל הקהל עמדה על הקאר ובמילא
האט זיך אריינגעקוועטשט דעם דאך .הי' כבר  3921בלילה.
בסוף בא ר' מרדכי ריבקין עם הרכב שלו .בינתיים הלכו כל הבחורים
להבית של כ"ק אד"ש .אחרים הלכו אחרי הרכב כל הדרך ,באמצע הרחובות.
כשכ"ק אד"ש הגיע לביתו חילק עוה"פ משקה ,והי' שם ממש שמח מאד .כ"ק
אד"ש ממש רקד על מקומו לזמן רב על יד הדלת שלו .כל הענין לקח בערך 04
מינוט .אח"כ הלך כ"ק אד"ש לתוך ביתו ,והעיר והרחוב "איסטערן פארקוויי"
הי' צהלה ושמחה ,ועד אור הבוקר התוועדו וכו'.
בין הענינים הי' ,שא' ניגש לכ"ק אד"ש (כשעמד על יד הרכב) ואמר שהוא
גם רוצה בשביל מישהו אחר ,שאל כ"ק אד"ש מי זה? וענה .אמר אד"ש אם אינו
יכול לבא בעצמו "קומט עם נישט".
לפני שיצא כ"ק אד"ש מ 661ורצה ליתן לאחד משקה ,אבל כשחטפו לא
נתן ,והתחיל כ"ק אד"ש לצאת ,התחיל הנ"ל לצעוק" ,רבי רבי ,איר האט מיר
צוגעזאגט ,רבי פארגעסט מיר נישט!!" ואד"ש חייך...
הרבה אנשים בקשו מאד"ש דברים פרטיים כשנגשו על יד הרכב ,להרבה
מהם נתן ברכתו ,ולאחרים לא נתן ,וכו'.
א' בא לכ"ק אד"ש עם כוס וכשנתן לו ראה כ"ק אד"ש שכל המשקה הולך
לאיבוד לפי שהכוס הי' קרוע ,אמר לו אד"ש "א צובראכענע כלי איז נישט קיין
מחזיק…"
יום שני  ,שושן פורים 9
בבוקר בא כ"ק אד"ש ל 661בשעה  .01914נכנס לקריאת התורה בשעה
 01921מפני שלא הי' אנשים בשביל המנין ,אחרי קריאת התורה עמדו ר' ברוך
קיוומאן ור' נתן גורארי' וביקשו משקה מפני שלא קיבלו אתמול ,ואד"ש נתן
להם.
בשעה  2911יצא למנחה .אחרי מנחה ניגש א' עם בקבוק משקה שאד"ש
יתן ,אז אמר אד"ש "איר קענט אליין אנגיסען און אליין טרינקען ,עס איז נאך
פורים" ויצא.
בלילה כשנכנס הנ"ל ליחידות אמר לו כ"ק אד"ש שלא רצה לבלבל כל
הסדר של הבחורים אם הי' מחלק הי' מפריע כל הסדר.
בשעה  4901נסע הביתה וחזר בשעה  .5911למעריב נכנס בשעה  .5941דר.
מינדעל הי' שם עד שעה .7921
בתחילת היחידות נכנס ר' ישראל שם טוב ,ר' שלום בער ליפסקער
(מאמעריקא) ,ר' מאיר בלוי ,ר' משה ווישעצקי ,הוא הי' שם כעשרים דקות .בסוף
נכנס ר' גדלי' אקסעלראד הי' גם כעשרים דקות .ר' קראנץ גם נכנס .בשעה 0911
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נגמר היחידות .והרב חדקוב נכנס עד שעה  .0941אח"כ יצא כ"ק אד"ש מחדרו
והביט בזאל ונסע הביתה.
בשעה  01921התחיל ר' דוד ראסקין להתוועד ,וחילק מהמזונות שנתן כ"ק
אד"ש בההתוועדות ,וגם המשקה והסודה ,וגם חילק הרבה מהמזונות מהמשלוח
מנות .גם הר' ליב גרונר הביא עוד.
יום שלישי ,יז אדר9
בבקר בא הרבי ל 661בשעה .01924
נכנס למנחה בשעה  ,2911היכה ב"אשמנו" כשעמד ע"י השולחן ולא
הסתובב .נסע הביתה לערך בשעה  ,4924וחזר .5911
נכנס למעריב בשעה  .5937התחיל ק"ש בזמן שהחזן כבר גמר ק"ש,
ובאמצע ק"ש הפסיק ,אז חשבו שכבר גמר ,וכשאמר החזן "אלוקיכם אמת" ,אז
המשיך כ"ק אד"ש את הק"ש .כי לא רצה שיחכו עליו.
בשעה  00924יצא אד"ש מחדרו עם מכתב בידו ונכנס למרכז ומסר להרב
חדקוב ודיבר אתו משהוא ואח"כ חזר לחדרו… פסיעה וניסה לפתוח הדלת שלו
ורצה לראות אם זה סגור טוב .נסע עם הר' קרינסקי .אד"ש יצא מחדרו כעשרים
דקות אחר שוהרב חדקוב יצא ממנו.
יום חמישי ,חי אדר9
הבקר בא כ"ק אד"ש ל 661בשעה  .01911נכנס לקריאת התורה בשעה
 .01901אד"ש קיבל שלישי.
למנחה לא יצא .בשעה  4914נסע הביתה וחזר בשעה  .5904נכנס דר .ניסן
מינדעל.
למעריב נכנס כ"ק אד"ש בשעה  .5936אחרי מעריב ניגש הר' קאלמענסאן
מפאריז ודיבר משהו ואח"כ ניגש אשתו של ר' הירש דובראווסקי שבתה חולה
ונכנסה בפנים ,בכלל בלילה ההוא לא הי' יחידות .בשעה  00904נסע הביתה עם
הר' קרינסקי.
יום ששי י"ט אדר9
הבוקר בא הרבי ל 661בשעה  .1911נסע הביתה בשעה  ,3911וחזר מביתו
בשעה  .4914נכנס למנחה בשעה .4931
נכנס למעריב בשעה  .5934אחרי מעריב הודיע ר' יוחנן גארדאן שר' שלום
מענדל קורא כולם להשלום זכר.
בשעה  8901הלך אד"ש לביתו.
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יום ש"ק כ' אדר9
בבוקר בא הרבי ל 661בשעה .8941
נכנס להתפלל בשעה  .01914התפלל בלי הפסק עד אחרי ברכו ואח"כ פתח
החומש והביט בו ,גם בחזרת הש"ץ ..בנסוע הארון .בתניא לא הביט בכלל כל
התפלה .להגבה של הס"ת הראשונה פסע כמה פסיעות קדימה .בזמן שהוציא את
הס"ת הי' א בלעטל פון א ספר על הארץ ,והראה אד"ש עם אצבעו והרימו .קיבל
מפטיר והפטיר מפרשת פרה .נגמרה התפלה בשעה  .01901אחרי התפלה לא
חיכה שיכריזו מנחה( .נכנס ר' בערל יוניק לכ"ק אד"ש).
בשעה  0921נכנס לההתוועדות ,ועשה קידוש בזמן הקידוש קם חצי קומתו,
ואמר לחיים לכל הקהל.
השיחה הראשונה דיבר הקשר מפורים עם הסדרה ,שכתוב מרדכי בפרשת
כי תשא שכתוב מר דרור מתרגמינן מרדכיא וגם אמר שהיום ראשון נכלל בשבת.
בשיחה השני' אמר ,שחיכה כל השבוע וחשבתי שישאל אותי למה צריכים
להביא גמרא מחולין שהפרשה כי תשא שכותב שמרדכי מן התורה מנין ,והלא
הי' יכול להביא ממסכתא מגילה עצמה ראי' לפורים מן התורה ,שרז"ל אמרו
מפני מה צוה הקב"ה לתת מחצית השקל… מעשרת אלפים .אלא כתוב בגמרא
מגילה ולמה הי' צריך להביא מגמרא בחולין ,ואמר הנהגתי איז דאך אז "שלח
לחמך על פני המים" ,ואולי יש אחד שיהא לו הקושיא ,וכל דבר שבדיבור יכול
להגיע לכל קצוי תבל ,ממילא גם יגיע לזה שקשה לו הקושיא ואמר שכאן אף
אחד לא מעניין בהדבר ,ולמה אומר זה ,אלא כמו קול קורא במדבר .ואמר איך
זה… את כולם .ואמר שלא הקושיא שומעים וגם לא התירוץ וממילא גם לא
שומעים המוסר ,ובמילא יכול לדבר מוסר… ואולי יש אחד שקשה לו אז יתרץ.
ואמר שמחלוקת אם המן נתן עשרת אלפים או שאחשורוש החזיר לו.
אמר מאמר כעין שיחה מאדמו"ר הצ"צ שיצא לעת כשבא לחירות .אח"כ
אמר שיחה על פירש"י על "ויצר בחרט" .בשעה  2914נגמרה ההתוועדות,
(מוקדם מאד מכל הזמן שאני נמצא כאן) .אח"כ אמר ברכה אחרונה ,והתחיל
בהניגון כי בשמחה.
חזר מביתו בשעה  4904.נכנס למעריב  .5934נסע הביתה בשעה .6914
המזונות של ההתוועדות נתן בשביל המלוה מלכה לר' נתן הכהן דובינסקי.
יום ראשון ,כא אדר9
בבוקר בא אד"ש ל 661בשעה ( 0934מאוחר).
לא יצא למנחה.
בשעה  4944נסע הביתה וחזר מביתו בשעה  .5934נכנס למעריב ,5937
כשנכנס הביט על השעון.
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בשעה  7914התחילה היחידות .נכנס ר' מולע בוטמאן עם הכלה ועם
המחותן ,גם נכנס הר' אברהם שער ,ר' יחזקאל בסר ואשתו לחצי שעה בערך,
דיבר אד"ש עמו בנוגע לחינוך העצמאי .גם נכנס ר' אברהם בלעסאפסקי לרבע
שעה .בשעה  01941נכנס אחד מאנגלי' ,שבא במיוחד היום מאנגלי' בשביל
היחידות ,ואחר היחידות חוזר לאנגלי' והי' ביחידות שעתיים .בשעה  2901נכנס
שלמה קירש עד  .3917אח"כ נכנס הרב חדקוב לעשרה דקות ואח"כ יצא כ"ק
אד"ש ונסע עם ר' קרינסקי.
הי' איש מקליוולאנד לעשרים וחמש דקות .גם ר' אלי' אבר ואשתו נכנסו
היום.
יום שני כ"ב אדר9
בבקר בא אד"ש ל 661בשעה  .01904לא חיכה המנין על אד"ש בשביל
קריאה אלא אח"כ עשו מנין לקריאה( ,הרב חדקוב אמר לא לחכות).
למנחה יצא כ"ק אד"ש בשעה  .2906בשעה  4924נסע הביתה וחזר .5904
נכנס דר .ניסן מינדל .נכנס למעריב בשעה  .5937אחרי מעריב נכנס הנ"ל עוה"פ.
בשעה  0911יצא כ"ק אד"ש ונסע לביתו והביט בהזאל כשיצא .נסע עם
הרבנית ,הוא ישב כמה דקות בהרכב והביט על הבנין של הרופא ,ואח"כ נסע.
יום שלישי כ"ג אדר9
הבוקר בא אד"ש ל 661בשעה .01924
נכנס למנחה בשעה  .2906נסע הביתה בשעה  4914וחזר  .5924נכנס
למעריב בשעה  .5937נסע לביתו בשעה  ,00911עם הרבנית.
יום רביעי ,כד אדר9
בבוקר בא הרבי ל 661בשעה  .0911נכנס לפני מנחה והודיע אז ער וועט
ארויס קומען שפעט ,ויצא למנחה בשעה .2910
נסע הביתה בערב בשעה  4924חזר מביתו בשעה  ,5924למעריב נכנס
בשעה .5937
בשעה  00911באה הרבנית וחיכה בחוץ עד בערך שלוש רבע שעה ואד"ש
לא יצא והרבנית ראתה את חזקי'… אמרה לו שיקרא את ר' יודל קרינסקי ,ר'
יודל יצא אלי' ואח"כ טלפון ר' יודל להרבי שהיא מחכה ,ואח"כ יצא ר' יודל
וחזרה הביתה.
בשעה  01904יצא אד"ש מהר ומיד הלכתי לר' יודל ,ואמרתי לו שאד"ש
יצא ,ומיד איז ארויסגעלאפן ר' יודל ,והרבי כמעט הלך (הלך כבר קצת להצד כמו
שילך ברגל) ובמילא דפקתי חזק בהדלת אז הרבי חיכה לרגע ,ואז ר' יודל ניגש
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להרבי ,והרבי נכנס להרכב ונסע עם ר' יודל לביתו (הרב חדקוב הי' עסוק הלילה
עם הטלפון ומסתמא אד"ש הי' בקשר עם הטלפון ובשביל זה לא יצא).
יום חמישי ,כה אדר9
הבוקר בא הרבי ל 661בשעה  .01911נתן לעני כמה מטבעות.
בשעה  01904יצא לקריאת התורה וקיבל שלישי .בשעה  01941נסע למקוה,
וחזר מהמקוה בשעה  .01944נסע לאוהל בשעה ( .0904נסע היום להאוהל מפני
שהיום הוא היום הולדת של הרבנית) .חזר מהאוהל בשעה  5904פתחתי לו הדלת
של הרכב ואמר לי א דאנק.
נכנס למנחה בשעה  .5904אחרי מנחה נכנס הרב סימפסאן להרבי ושאל
מתי לאפות המצות של כפר חב"ד וענה לו ביום שלישי.
למעריב נכנס בשעה  .5924בשעה  5937נסע הביתה וחזר בשעה .6941
בשעה  7901נכנס הרב חדקוב והי' עד  .7934אח"כ נכנס ליחידות הרב ליס
מתו"ת בבעדפארד .גם נכנס שמעון פרס והי' כשעה .אח"כ נכנס מא"י ר' שמעון
כץ והי' שעה ועשרים דקות .אח"כ נכנס ר' מרדכי הכהן והי' עד  0944פחות
משעה .נכנס ר' ברוך קיוומאן בשעה  .1914נכנס ר' ישעי' הערצל לשתים עשרה
דקות .בשעה  1924נכנס הרב חדקוב והי' עד  2924כשעה .בשעה  2931יצא אד"ש
והביט בזאל ונסע הביתה עם הר' קרינסקי.
בלילה נכנס ר' ישראל דוכמאן להרבי ו… מסר לו פתקא ,שימסור להרבי
שרוצה צו אריין גיין להרבי ,ור' ישראל דוכמאן הי' כעשרים וחמש דקות ואח"כ
יצא ר' ישראל דוכמאן ואמר שמה שהי' כל כך הרבה זמן זה רק מצד הנ"ל.
יום ששי ,כו אדר9
הבקר בא אד"ש ל 661בשעה .01921
היום קיבל… תשובה מהרבי בענין השידוך עם… שאתי לא משחקים
ואם רוצה להתייעץ שיתייעץ עם מישהו אחר ואד"ש הפסיק הקשר עם… בענין
זה.
בשעה  3924נסע הביתה ,וחזר מביתו בשעה  4931ברגל .נכנס למנחה
 .4944נכנס למעריב בשעה  5941אחרי התפלה הכריזו שתהלים יהי' בבוקר
בשעה  .7921בשעה  8924הלך הביתה( .היום נהי' חתן ישעי' הרצל).
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יום ש"ק ,כז אדר9
בבוקר בא אד"ש ל 661בשעה  7936וחיכה כל העולם .נכנס לתהלים
בשעה  7937והלך מהר ,החזן דילג הרבה בתהלים וגמר בשעה  .01904אד"ש עוד
לא גמר.
בשעה  01924נכנס להתפלה ,התפלל עד ברכו ואח"כ הביט באיזה כתב יד,
וכך הביט עד באמצע הקריאה ,ואח"כ הביט בחומש .בס"ת הראשונה פסע כמה
פסיעות . .נגמרה התפלה בשעה ( 01941מאוחר מאוד).
בשעה  0921נכנס להתוועדות כרגיל .בהשיחה הראשונה דיבר מהחודש,
ומהנשיאים .בשיחה השני' דיבר שהפרשה שלנו הוא מהנשיאים ודיבר הרבה על
הרש"י והנשיאים הביאו את אבני השהם ורש"י מפרש אמר ר' נתן מה ראו
נשיאים להתנדב לחנוכת המזבח בתחלה כו' ,ובמשכן לא התנדבו תחלה כו' ,וע"ז
ביאר הרבי מאוד באריכות ממש .הי' שיחה מאוד נעימה .וגם ביאר למה רש"י
מפרש את זה ר' נתן ובהתחלת הפרשה שמביא רש"י ללאו יצאת וי"א לחלק
יצאת גם ר' נתן אומר את זה ,ורש"י לא מביא אותו ,וביאר שכאן שר' נתן הי'
ראוי' להיות נשיא ,כי אביו גם הי' נשיא ,ור' שמעון בן גמליאל שהי' צריך
להתתקן תקנה הי' צריך לשאול אותו והוא אומר שהנשיאים הם צריכים להתנדב
לכתחילה… וכל הפירוש רש"י מן הראוי שהוא יגיד את זה .השיחה הי' מאוד
מתוק אצל כולם.
אמר שלוש שיחות .אח"כ אמר את המאמר מהצ"צ על פרשת החודש
ואח"כ הי' תור ארוך ממביאי משקה ,ר' ברוך לווינגר שם בקבוק יין ורצה לקחת
את זה לארץ ישראל ושם על השולחן .אמר לו כ"ק אד"ש שיביא אחר ואת זה
יחלק מפני שזה שם על שולחן והשני הבא עם נייר… גם ניגש ר' מענדל ריבקין
מפני הנכד הראשונה נהי' לבר מצוה ונכד של ר' זלמן דוכמאן ומזג לו לחיים.
גם ר' ישעי' הערצל ניגש לקחת משקה שנהי' לחתן (וכמו שכתבתי
לעיל) ,והרבי אמר לו שיגיד ב"הווארט" איזה ענין בנגלה ואם יפריעו לך להגיד,
זאלסטו זאגן אז איך האב געהייסן אז דו זאלסט זאגן דער גאנצער.
אח"כ דיבר כ"ק אד"ש עוד שתי שיחות .בשעה  1941הביט אד"ש על
השעון ועשה עם ראשו הק' שכבר מאוחר ,ההתוועדות נגמרה בשעה .3931
למנחה נכנס אחרי עשרה דקות ,חזר מביתו בשעה  .5914נכנס למעריב בשעה
 .5944הלך לביתו ברגל בשעה .6921
יום ראשון ,כח אדר9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  ,0904ובא עם הרבנית.
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בשעה  2904הודיע אד"ש אז ער וועט קומען שפעטער מיט עשרים דקות
ויצא בשעה  .2914בכלל הביט אד"ש הבטה משונה ,נסע הביתה בערב בשעה
 ,4934וחזר מביתו בשעה  .7921נכנס למעריב בזמן.
התחילה היחידות בשעה  .7921נכנס ר' בן ציון ראסקין עם הכלה ,אחיו
של ר' בנימין קליין ,ר' ליב סברדלוב ואשתו .ר' נתן וואלף נכנס ,הרבי אמר לו
זאל זיין פארטרונקען אין לערנען נגלה און חסידות .ר' בריקמאן נכנס.
ר' זלמן בוטמאן נכנס ואמר לאד"ש שראה בחוץ את ר' זעליג לעווין ומאוד
שבור .אמר הרבי לר' זלמן שיכתוב שמו ושם אמו והמשיך אד"ש שאף שהנני
יודע את השם ושם אמו שיכתוב הוא.
בשעה ...בערב עשה הרבי הפסקה ,ודיבר על הטלפון( ,אומרים שכל ער"ח
מדבר ר' יעקב כץ עם הרבי על הטלפון אולי הי' הוא על הטלפון) ,והפסקה הי'
עד  .00924אח"כ נכנס בחור א' .בשעה  01914נכנס ר' שלמה פערלין מאנגלי'
(שבא במיוחד בשביל היחידות) והי' עד שעה  .0911הרבי נתן לו מהסטרלינג
[כסף מאנגלי'] והוא לא רצה לקחת ואמר לו כ"ק אד"ש שחייב לקחת מפני השנה
שהוא שנת המאה להצ"צ ונתן בשביל הבנין שבונים בית ליובאוויטש (באנגלי').
הרבי גם אמר שהשבת הוא שבת מיוחד ...אח"כ נכנס ר' דוד רסקין לעשרה דקות,
ואח"כ נכנס בנו של ר' שלמה פערלין ואד"ש נתן לו עשרים סטרלינג על כל אחד.
ואמר לו שנתן לו עשרים סטרלינג מיוחדים שימכור כל אחד בשביל עשרים
סטרלינג ואח"כ אמר אם יכול עד מאה בשביל כל אחד .וגם אמר לו אד"ש בענין
הראי' של אביו שעתה יצא מכאן ,וועט ער נישט קענען זעהן מפני שכולם ילכו
און זיי וועלן קוקען באם אחרי היחידות וועט ער קען זען צו נישט ,אבער עס
וועט קומען א טאג ,וואס ער וועט קענען זען ,ואד"ש אמר לאביו גם ,אז ער זאל
אריין קוקן אין סידור בשעת ער דאווענט .נכנס גם ר' יחזקאל גנזברג ,ור'
שטיינמעץ הי' כחצי שעה ,ובנו של ר' שלמה גם הי' כחצי שעה .לשטיינמעץ אמר
אד"ש שזה שכותב ספרים אז לכאורה באותו זמן שכותב הוא ביטול תורה אבל
אם אח"כ אם אחד רואה את הספר ,ואם מתעורר הזכות באה לזה שהוא הוציא
את זה.
בשעה  2941נגמרה היחידות .הרב חדקוב נכנס לכמה דקות ובשעה 2944
יצא אד"ש והביט בזאל ,ונסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום שני ,כט אדר9
הבקר בא הרבי ל 661בשעה  .01911נכנס לקריאה .אחרי קריאת התורה
דיבר הרבי עם הר' לייב גרונר חוץ לחדרו ,ונכנס עמו לחדרו ובחוץ עמד ר' שלום
הכט .וכשיצא הר' לייב גרונר מחדרו של אד"ש סגר הדלת ,והרבי צלצל בהדלת
לבד ,בלי שר' שלום הכט ידפקו על הדלת ,ונכנס והי' שם עד בערך .01921
אד"ש הלך למקוה .נסע להאוהל בשעה  .01934חזר מהאוהל בשעה 5904
פתחתי לו הדלת של הרכב.
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בזמן שנכנס בפנים עמד שם הרב חדקוב ,ואמר מען ווארט אויף מים שלנו,
אמר לו אד"ש מען ווארט אויף מים שלנו ס'איז נישטא וואס צו ווארטן ס'איז
שוין נאך די שקיעה ואח"כ נטל ידיו ,והר' לייב גרונר נכנס לאד"ש .אח"כ יצא
אד"ש מחדרו והלך מהר לשפוך מים שלנו ,ומיד שטף הכוס ג' פעמים ,ושפך אין
דעם זעלבען כוס שלושה פעמים ,והלך מהר בחזרה ובזמן שהלך לשפוך מים
שלנו כולם רצו אחריו וקפצו מהחלונות והרבי החזיר ראשו והביט .מיד אחרי
מים שלנו נכנס לחדרו והחליף את הנעלים ונכנס למנחה  .5910השקיעה היתה
 .5902בשעה  5932נכנס למעריב.
כשיצא מ 661ראה את הר' רוטשטיין אמר לו היינט האט איר א פרייע
נאכט ,ולא חזר הלילה מביתו.

 חודש סיון -יום ג' ה' סיון 9בא הבקר ברגל  .01914נסע הביתה הערב  5921חזר .6931
למנחה נכנס בשעה  .7901הזאל הי' מלא עם אורחים .למעריב של יו"ט נכנס
 .8904עלו למעלה לסעודת יו"ט בשעה  ,01904אני באתי כשאכלו הדגים.
האורחים שהיו שם 9הר' זעליג סלונים ,הר' שמואל חפר.
רש"ג שאל למה צריכים להגיד הששה מזמורים לפני לכו נרננה? וענה
אד"ש 9שכך כתוב בכתבי האריז"ל .גם שאל רש"ג מי עשה לכו נרננה ,שאל אם
הרמ"ק עשה זאת .אח"כ דיברו שר' הלל מפאריטש הי' טובל לחם שבע פעמים
ולא שלשה ,ואד"ש אמר 9שכתוב במאה שערים ובונה ירושלים ,שצריכים לטבול
שלש פעמים .ושאל לכולם 9מסתמא אתם יודעים מה שכתוב במאה שערים?
ובסוף אמר ר' זעליג שראה את זה בבונה ירושלים .אד"ש אמר שיש ע"ז מקום
ששבעה הוא כנגד שבעה מדות.
אח"כ דיברו אודות גדלות של ר' הלל שהי' יודע כל כתבי האריז"ל בן חמש
עשרה .אח"כ דיברו בענין תיקון שבועות .סיפרו סיפורים שבליובאוויטש לא הי'
זמן להגיד תיקון ,מפני באמצע חזרה היו אומרים ברכות השחר .גם סיפרו שר'
הלל מפאריטש הי' אומר תיקון שבועות בזמן שחזר מליובאוויטש ,וגם אמרו
שהרש"ב לא הי' אומר תיקון .ואד"ש אמר 9שאצל המתנגדים אומרים משנה
ואח"כ מדברים דברים בטלים ,ואח"כ אומרים עוד משנה...
לפני זה דיברו גם איך שאחז הרבי הקודם החלות בשבת ,הרבי הראה
שחמיו אחז מול בין שתי ידיו ,ואח"כ אחז בצד השמאלית כמו הרש"ג.
בזמן שדיברו בענין תיקון שבועות ,אנו שומעים שמדברים וגם היו עוד שני
בחורים ,אז אד"ש הביט עלינו ,ועשה עם האצבעות שצריכים לשלול הקס"ד
מהתמימים שנמצאים כאן שא"צ להגיד תיקון שבועות! ורש"ג הכריז לנו ואמר9
גיסי אמר שכתוב בשל"ה  -והוא גם יכול להגיד לכם הדף  -שצריכים להגיד
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תיקון חצות ...וכולם צחקו ,ואד"ש אמר 9שכתוב בכתבי האריז"ל שצריכים
להגיד תיקון חצות ,ואח"כ חזר רש"ג ואמר 9שגיסי אמר שכתוב בשל"ה שצריכים
להגיד תיקון שבועות! ואנחנו לא הלכנו ,אז אד"ש חזר עוד פעמים ,ורש"ג חזר
את זה לנו ,אנחנו ברחנו.
באמצע לפני זה שאל לר' זעליג איזה שנים הי' בחג שבועות אצל הרש"ב,
ובכלל כמה שנים למד בליובאוויטש? ור' זעליג אמר שלמד ח' שנים .ואד"ש
שאל אותו האם הי' בסוף ח' שנים שלו בשבועות? מקודם ענה שלא ,ואח"כ אמר
שנזכר שהי' בחג השבועות .השאר הי' בקשר לחלות ,שמאז אדמו"ר הרש"ב
בסעודה ,בין דגים לבשר שותה יין ואומר לחיים ,ושותה כמעט כוס יין ,וגם
שותה קצת סודה ,ושופך קצת מים על הידיים ומנגב השפתיים .הלילה בירך ר'
זעליג סלונים.
הסעודה נגמרה בשעה  ,00921ר' שלום בער גאנזבורג הלך עם מרת חנה
אצל הרבנית .בשעה  2נכנס אד"ש למאמר .מיד שבא ישב והוציא המטפחת,
וסיבב על ידו ,והתחיל במאמר ד"ה בשעה שהקדימו .המאמר ארך כחצי שעה,
בשעה  2934הלך הביתה.
יום ד' ,ו' סיון ,א' דחג השבועות 9בא הבקר בשעה  ,01914בדרך הלך
מאוד מהר .נכנס להתפלל  ,01901נכנס עם הסידור והתניא .הביט בתניא לפני
ב"ש ,לפני קריאת התורה אמר אקדמות .באנכי הסתובב קצת והביט כל רגע בצד
שעומד שם ,והביט כל רגע לצדו ,וכך גם בשבת זכור .לפני זה הביט על בעל
קורא ,נגמר התפלה  .01921אחרי התפלה הי' חזרה .הכניסו לאד"ש קפה ועוגה,
אני אכלתי הסעודה החלבי למעלה .בשעה  0934עלה אד"ש להסעודה ,מיד
שעלה שם סידורו ואח"כ הלך ליטול ידיו ,ואח"כ ביצע המוציא .הרים את החלות
למעלה עם שני הידים ,אח"כ נטלו הזקנים ידיהם.
אח"כ שאל רש"ג אצל נעשה ונשמע כתוב יחדיו (?) וענה אד"ש 9שם בהר
סיני הי' הר על כולם ,שיהא ביחד .גם שאל 9למה הי' צריך הקולות וברקים.
במרק ניגש ר' זלמן דוכמאן וביקש לחיים מר' שמואל לוויטין שימזוג לו משקה
לבן ,ורש"ל מזג לו יין .שאל רז"ד למה יין פוטר את המשקה? וענה לו אד"ש9
שזה טפל  -המשקה  -והיין עיקר! ואמר רז"ד כעת שומע דברים ...אמר לו
אד"ש 9אצלכם זה השאלה שהמשקה הוא העיקר!  ...ואד"ש חייך ,ואח"כ אמר
שבא היום מפני שזה הבעש"ט הקדוש .אח"כ אמר רז"ד שרוצה שיתן לו רש"ל
מפני שהוא לוי וגם אד"ש מצד אמו .וסיפר רז"ד שבשנת תשי"ב (תשכ"ב) אמר
לו אד"ש שילך ליטול ידיו ,ואמר לו אד"ש 9שכתוב בחומש בפ' בהעלותך ,שכך
היו צריכים גם הישראלים ליטול ידיהם של הכהנים ,אלא הישראלים עושים
שלוחים את הלוים ,והמשיך אד"ש 9אם אתם לא נוטלים ידיהם אז חסר בי.
אח"כ אמר רז"ד ,שכל הרביים היו בהאמיל .והתחיל לחשוב ואמר שהמגיד
הזווג השני שלו היה בהאמיל .שאל אותו אד"ש 9הי' לו זווג שני? והתחיל לספר,
ואמר 9אתם  -ז"א עלי ,שאנו  -לא צריך לשמוע .ושאל אותו אד"ש 9האם חמיו
הי' בהאמיל? אמר לו רז"ד ,שזה שמע מהסבא למרדכי יואל ,ואז לא שומע אז
(אודות) חמיו .ודברו [נדמה לי אתמול] כשהי' אדמו"ר הרש"ב על דאטשע ,הי'
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חוזר בשבת בבקר חסידות .ואד"ש שאל אותם 9האם הם זוכרים אם חמיו הי'
אומר בבקר בשבת? ואמר אד"ש שחמיו הי' אומר ברוסטוב בדאטשע .אתמול גם
דיברו שהרש"ב לא ראו שאומר תיקון שבועות.
היום דיברו בענין שהרש"ב וגם המהר"ש ,היו צריכים ללכת לאיזה פארק,
ושם היו מורכחים ללכת בגילוי ראש ,והמהר"ש שהי' שם הלך עם "פארוק" פאה
נכרית ,ור' ישראל סלנטר הלך בגילוי ראש .וגם בזמן הרש"ב שהי' עם הרב חיים
עוזר ,והרש"ב הלך עם פאה נכרית ,ור' חיים הלך בגילוי ראש.
אח"כ התחיל ר' יצחק חורגין לדבר שצריכים שכל הקליפות ..וגם הרבנים
הם לא רבנים ..התחיל לפטפט כעשרה דקות ,אמר לו אד"ש שיגיד לחיים .אחז
את הכוס ואמר שהרבי שיהי' השליט על העולם! אמר לו אד"ש באמצע 9לחיים
ולברכה! והרבי חייך .בערך גמרו לאכול  .2921נכנס למנחה  .2931בשעה 4921
יצא התהלוכה לבארא פארק ,ושוטרים שמרו כל הדרך ,חזרנו מהדרך ,01941
וכבר אחזו למעלה בפירות.
דיברו בענין אקדמות למה לא אמרו את זה בליובאוויטש ,מפני שלא הי'
כתוב בסידור של אדה"ז .אד"ש שאל את ר' זעליג סלונים 9אם אומרים את זה
בירושלים? ואמר שהמנין הראשון אמר ,אבל השני יש קנאים (-חסידים) ולא
מרשים להגיד .ושאלו את אד"ש אם הרש"ב הי' אומר? ענה 9שאדמו"ר הרש"ב
לא התערב בעניני בית הכנסת ,כך אמר לו חמיו .ושאלו אם אביו הי' אומר
אקדמות? ענה שבזמן אחרון אמר אביו על הבימה בקול בכי' והתעוררות (הלא
המילים מאוד טובים) שהי' השעה כשורה לזה .ודיברו כולם בענין אם צריכים
להגיד אקדמות ,אבל כנראה מאד"ש שצריכים להגיד.
אח"ז דיברו מהראגאצובר שהי' אומר שצריכים להגיד ,ור' זעליג סלונים
סיפר שהראגצובר אמר שכלם ידעו חסידות אדה"ז ואדמוה"צ ור' אייזיק ,והשאר
לא ידעו האותיות ...והרבי שמע וחייך .ואד"ש סיפר שפעם אמר אדמו"ר הרש"ב
חסידות ולא הבין ,אז אמר ע"ע שהצ"צ בירך אותו בנגלה ולא בחסידות! ואמרו
הזקנים שהצ"צ גם בירך אותו שיהי' יר"א ולמדן ,ואח"כ אמר אד"ש שהגאון
מווילנא אמר שצריכים להגיד רות ואקדמות.
בבקר דברו שבכתבי האריז"ל כתוב שהי' אומרים המזמור לדוד שלפני לכו
נרננה ,אחד בשדה ואחד בבית .ואד"ש שאל את ר' זעליג אם אומרים עוד בשדה
בצפת או בירושלים? וענה שלא ,אלא על המקום שהי' האריז"ל אומר בשדה
המזמור לדוד ,בנו שם הבית הכנסת .הרש"ג שאל בלילה ,סתירה .כתוב בשו"ע
ובחסידות שנעשה ונשמע הי' בחמשה בסיון ,ובנגלה ידוע שהי' בששה בסיון?
וענה אד"ש" 9שלא צריכים זעך גריבלען אין די קשיא" .ורש"ג שאל אולי אד"ש
יענה את זה בהמאמר בשעה שהקדימו? ענה אד"ש 9שיש הרבה כאלו מאמרים
ולא שואלים הקושיא.
נגמרה האוכל  ,00921בשעה  00934הלך הרבי הביתה.
יום ה' ,ז' סיון ,ב' דחג השבועות 9ביו"ט בבקר בא אד"ש  01911והלך מאוד
מהר .נכנס להתפלה  ,01901הביט בתניא .בברכת כהנים בזמן שהרבי הוריד
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הטלית על הכסא ,נפל כל טליתו על הכסא ומיד הרים את זה .נגמרה התפלה
 .01921היום עלו הרבה אורחים כעשרים אנשים עלו ,וגם ר' זלמן יפה ,הרבנים9
הענדל ,כהן ועוד.
אד"ש עלה בשעה  ,1מסתמא גם היום אכל סעודה חלבי ,ולא עשה קידוש
כשעלה ,רק מיד הלך ליטול ידיו .נטל ארבעה פעמים על כל יד והחלות מרים
אחד מול השני .ר' זלמן יפה שאל לאד"ש אם יכול לשיר? ואמר לו אד"ש "ס'איז
א פרי קאונטרי" ז.א .שכאן חפשית יכולים לעשות מה שרוצים ,ואח"כ באמצע
אוכל אמר אד"ש" 9מאנצעסטער נהי' עיר חסידי" ,ודיבר במעלותיו של ר' זלמן
יפה ,שהשם שלו כשל אדה"ז והוא נתן לו הכוחות לזה.
אח"כ דיברו בנוגע לחסיד ר' שמואל חן ,ורש"ג אמר שיש לו הרבה
מאמרים וכל כתבי הרש"ב .ואמר לאד"ש 9מסתמא גיסי  -הכוונה על אד"ש -
צריך לדעת ע"ז ,ואד"ש אמר 9שקיבל רק שלשה ארבעה ספרים ,ור' זלמן אמר
שיראה שישלחו השאר ,אד"ש חייך אליו הרבה .ר' זלמן שאל ,למה פעם
החסידים לא פעלו על אחרים? אמר אד"ש 9שפעם חסיד רק הי' שולט על חסיד
שכמותו הי' יכול להישאר חסיד ,אבל היום עושים עוד חסידים ..ואח"כ אמר ר'
זלמן 9מיום בא בן ציון שם טוב ,והרבי נהי' רבי ,אז מאנצעסטער נהי' אחרת...
ואד"ש חייך .גם אמר שאד"ש שלח להם הרבה בחורים טובים אברכים ,וגם
אד"ש אמר לו 9שהוא צריך להישאר עוד שם .ולשאול עוד.
בסיום אמר לאד"ש ,שכל הכבוד שנותנים לו זה על העבר ,אלא העתיד...
אמר לו אד"ש בחיוך 9זה אני גם אומר ,ואד"ש ציוה לו כמה פעמים שינגן .דברו
על ר' שמואל ריין ,על ר' דוד רבקין ,ואד"ש שאל אם רבקין בא אחרי ר' שמואל
ריין? נגמר האוכל  ,2921נכנס למנחה  .2931אד"ש אמר לר' הענדל ליבמרן למה
הוא מרומז שינגן ניגון לפני האוכל.
בשעה  7904נכנס אד"ש להתוועדות ,ונטל ידיו שלש פעמים על כל יד עם
ספל מים אחד ,ביצע שתי החלות לא כמו למעלה ,אלא ישר אחד אל יד השני.
רמז לר' זלמן דוכמאן שיכריז שמי שלא נטל ידיו יטלם עתה ,ואח"ז התחיל אד"ש
בשיחה .הענין של שבועות שזה אחרי פסח ,וגם הי' שיחה לנשים שהם רוצים
לוקסוס ,אמר ענין בנגלה אין עד נעשה דיין .בשעה  01הי' המאמר ד"ה חביבין
ישראל שניתנה להם כלי חמדה ,המאמר ארך כשלש רבעי שעה .ההתוועדות
נגמרה .0934
צוה לנגן הניגון שלש בבות ,ניגון ד' בבות ,ניע זשעריצי חלאפצי ,ולא רמז
בידו הק להגברת השירה ,ואח"כ קם והתחיל בניגון הושיעה את עמך ,ורקד עד
שידיו נתאדם ,והי' שמח .אח"כ אמר שהחלה והסודה שיחלקו בכינוס תורה,
והרב מענטליק לקח את זה .ואח"כ אמר עוד שיחה קצרה ,ואד"ש בירך בקול.
אחרי התפללו מעריב ,ועשה הבדלה ,ואח"כ התחיל לחלק כוס של ברכה.
הראשון נתן לרש"ג ,וכל הכוס של ברכה ארך שעה וחצי ,מאוד מהר מפני שהי'
קהל עצום .בסוף כוס של ברכה אד"ש עשה עם ידו ,ואח"כ עשה ברכת הנהנין,
ואמר" 9געזונטער זומער און א פרייעלכער זומער" ויצא בשמחה ,וניגנו כי
בשמחה תצאו .ונסע הביתה עם הר' קרינסקי בשעה .2934
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יום ו' ,ח' סיון 9הבקר בא הרבי ברגל בשעה  ,0934אל יד  661פגש את ר'
זלמן יפה ודיבר אתו .בשעה  2901התחילה היחידות בשביל האורחים שנוסעים
עד יום שלישי ,ר' רבינוביץ נכנס והי' כשתי דקות ,ואמר לו אד"ש" 9שישתדל
לעשות מילואים בהקדם הכי אפשרי ,ושלא יבלבל את עצמו בבלבולים שונים
ומשונים ,ותחבולות וערמומיות .שיבוא בהקדם הכי אפשרי ולהתראות כאן
בבריאות הנכונה בהקדם הכי אפשרי ,ושיחזור נקודות מהשיחות .נגמרה יחידות
שעה  ,6921ונסע הביתה עם הר' קרינסקי .חזר  ,6944נכנס למנחה  .7901למעריב
נכנס שעה  .8הלך הביתה הערב שעה .8941
יום ש"ק ,פ' נשא ,ט' סיון 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8931נכנס
להתפלה  .01914אחרי ברכו הביט בחומש .והביט בתניא במוסף בשיעור של
היום .במוסף התפלל הרב יעקב העכט .נגמר התפלה  .01911לא הכריזו על מנחה
וידעו שיש התוועדות .אד"ש נכנס להתוועדות  ,0924בהתחלה דיבר בשיחה
בחשיבות של השבת הזאת לגבי כל שבתות השנה שהוא אחרי מתן תורה ,שבמתן
תורה נתנו באמצע שבת ,ולא הי' מעלי שבתא .וביאר באריכות ,וגם הביא עוד
ענינים מה הדין אם ילד יגדל באמצע שבת צריך לשמור שבת מדאורייתא ועוד,
ואח"כ אמר שיחה מהמכילתא שהמכילתא אומרת יכול כל ישראל יחלל השבת
שצריכים לשמור על העיר וביאר באריכות (?).
ניגנו ועודד השירה בידו ,ניגשו כמה מההכט להרבי ,הרב שלמה זלמן
העכט שבנו מתחתן בא"י ,והרב יעקב העכט עבור בתו ,וגם ר' רבינוביץ ניגש
ושם משקה ואד"ש חייך אליו ושאל אותו" 9נו דו וועסט שוין זעך פירן על
דעתי"? ואח"כ אמר שיחלק כאן קצת ,ובא"י ,וכשיחזור שיחלק כאן ושיהי'
בהקדם הכי אפשרי .אח"כ אמר אד"ש שכל דבר הוא רוצה להתקשר עם חמיו,
ואמר שחמיו אמר שבין פורת יוסף גמטריא חמשה קולות ,והמשיך אד"ש ומי
שרוצה יכול לחשוב אבל כבר חשבו ,ואח"כ חייך ואמר ,שנדמה לו שיש כאן
חמשה חתנים כמנין חמשה קולות ,ואמר שינגנו בקול רם .אח"כ חיפש את החתן
ווערנער וחייך אליו ,ואמר לו שיגיד לחיים ,ואח"כ אמר להרב ישעי' הרצל שיגיד
לחיים ,אמר לו פעמים שיגיד ,ואח"כ הכריז אד"ש "א וואו איז ר' יעקב
פרידמאן? ער זאגט דארטן תהלים זאגט לחיים"! ואח"כ אמרו שאר החתנים
לחיים ,נגמרה ההתוועדות שעה  .4חזר מביתו  ,7921נכנס למעריב ,8901
בהבדלה פתח אד"ש הדלת .נסע הביתה .8934
יום א' ,י' סיון 9הבקר בא הרבי ל  661שעה  ,01נכנס למנחה .2906
ברשימה נפרדת כתב9הבקר בא אד"ש ל  661ברגל בשעה  .01921על יד
 661עמד ר' זלמן יפה ואד"ש עמד אתו ודיבר אתו .בשעה  2906יצא למנחה,
אחרי מנחה התחילה הכינוס תורה .דיברו הרבנים 9יצחק ראטפורט ,פיקראסקי,
הרב עלבערג .בשעה  5כשיצא אד"ש לביתו עמד בחוץ ר' יעקב פרידמאן וחותן
החדש ישעי' הרצל ,ודיברו בענין החתונה .אד"ש שאל אותם מה הם מדברים ,ענו
שמדברים בענין החתונה .אמר להם אד"ש 9לדבר בענין החתונה צריכים לקחת
זמן מהשינה ,וכעת יכולים להיכנס לשמוע הפלפול.
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אח"כ ראה אד"ש עוד שנים מדברים ,אמר להם 9אתם לא נכנסים לשמוע
דברי תורה? אמר אחד שלא מרגיש טוב ,אמר לו אד"ש 9שיכנס ושאל משהו
בלימוד ואח"כ  -המשיך אד"ש  -יחלקו חלה .כשחזר אד"ש בשעה  5931פגש
אד"ש את הרב חדקוב בענין הפלפול ,והרב חדקוב מסר הדו"ח ואד"ש חייך.
לפני מעריב נכנס ר' זלמן יפה ואד"ש יצא למעריב  .8931יצא אחרי מעריב
לקידוש לבנה ,נסע הביתה .01921
יום ב' ,יא סיון הבקר בא אד"ש ברגל ,אחד עשה תמונה ואד"ש ראה את זה,
הלך מאוד מהר .למנחה יצא  ,2911בשעה  4921הלך אד"ש הביתה .למעריב נכנס
 ,8921נסע הביתה  00911עם הרבנית.
יום ו' ,כט סיון 9הבקר בא הרבי ל  661ברגל בשעה  ,00941נסע למקוה
 ,01901חזר מהמקוה  .01934נסע לאוהל בשעה  ,0941חזר מהאוהל שעה ,6921
נכנס למנחה  .6924נסע עם הסרטוק של שבת ,אחרי מנחה נסע עם הסירטוק של
חול ,וחזר מביתו  7944ברגל .נכנס להתפלל שעה  ,8914והלך הביתה .01934
יום ש"ק אדר"ח תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8944נכנס להתפלה
 .01914הביט בתניא לפני ברוך שאמר ,ובחומש הביט אחרי ברכו ,ובקריאה הביט
בסידורו ,וגם במוסף הביט בחומש .כולם חשבו שהרבי יתוועד ,אבל הכריזו
מנחה  .5921בשעה  3הלך הביתה אד"ש ,וחזר בשעה  .5904נכנס למנחה ,5921
למעריב נכנס  .8907בשעה  8941נסע אד"ש הביתה .בזמן שנכנס למכונית נפל
כובעו מראשו ,ומיד תפס אותו.
יום א' ,בדר"ח תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לקריאת התורה
 ,01914אד"ש קיבל עלי' .אחרי התפלה נכנס הר' הורנשטיין והי' כחצי שעה.
למנחה נכנס  .2912נסע הביתה הערב  ,4944חזר מביתו  .6901בשעה  7901נכנס
אד"ש לבית הכנסת ודיבר שיחה לבנות של חב"ד .בשיחה דיבר אודות בארה של
מרים ,ודיבר כרבע שעה .מיד אח"ז עלה אד"ש והרב חדקוב נכנס אליו ,ובשעה
 7934התחילה היחידות .נכנס ישעי' והכלה וההורים שלה ,נכנס שמעון רובין,
האנגלים לחמש דקות ועוד בחורים ,אהרן זבדי והכלה רובשקין .למעריב נכנס
אד"ש  .01931נכנס גוטמן והכלה לעשרים דקות ,והיא נשארה לזמן ארוך ,ואח"כ
הרב מאוסטרלי' נכנס והי' כחמשים דקות.
וסיפר הרב שאד"ש תבע ממנו שיחזיר חזרה ליפאן ,וגם ישתדל שאשתו של
הגר צדק שהתגיירה ...וגם דיבר אם צריכים שם לימול .אמר לאד"ש שאין שם
מנין וצריך להתפלל ביחידות ,אז אד"ש חייך .שאל הרב למה אד"ש צוחק? ענה
אד"ש 9ממילא וועט מען אייך ניט שמייסען ,ומפני שיביא אלו שחזרו בתשובה
והם יוציאו אותך! ואד"ש סיפר 9שהמלמד שלו לימד אותם שבת"ב לא לומדים,
אד"ש אמר על עצמו שבא להחדר ראה שהמלמד לומד .שאלתי אותו ,הרי אמרת
שלא לומדים בת"ב? ענה המלמד 9שממילא וועט מען שמייסן ,זאל מען עם
שמייסן וייל איך האב געלערנט ת"ב.
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ואח"כ שאל הרב 9שהיות שיש שם יהודי שאשתו צריכה ללדת ,ואולי זה
יהי' ילד ,אז הוא יהי' צריך לנסוע למול ,ושאל האם צריך לנסוע? ענה אד"ש
שלא צריך ,ורק שהאב יקח רופא והוא יעמוד על גבו .אמר הרב 9שכתוב בר' חיים
מבריסק שצריך אח"כ לעשות הטפת דם? אמר אד"ש 9שאם הוא העומד על גבו
וראה שמלים אז אין צריכים הטפת דם! ודיבר הרבה בענין הגרים.
אח"כ נכנס מר ווינמן הי' לבד כשעה ,אח"כ נכנסו עוד שלשה מהפעילים
ואד"ש דיבר אתם בענין המסיון ,לעשות בלי רעש .היחידות נגמרה  ,2934הם היו
שם כשעה .אח"כ נכנס הרב חדקוב לחמשה דקות ,ובשעה  3911יצא ונסע
הביתה.
יום ב' ,ב' תמוז 9הבקר בא אד"ש  ,01914נכנס לקריה"ת ,קיבל עלי' .למנחה
נכנס  ,2907בשעה  5901נסע הביתה .בזמן שנכנס להתיישב בקר ,אז ראה אד"ש
שמהקאר של רש"ג ישנו שם איזה עשיר ,ואד"ש יצא מהקאר וניגש להאיש,
והאיש ניגש לאד"ש ,ואד"ש נתן יד להעשיר ודיבר חמשה דקות ,ואד"ש חייך
אליו ,ואח"כ נסע אד"ש הביתה .חזר  ,6911למעריב נכנס  .8921אחרי מנחה
[מסתמא צריך להיות מעריב] אמר אד"ש להר' ליב גרונר שיגיד להרב חדקוב
שיכין הפתקים ,והרב חדקוב נכנס מיד ,ובשעה  01901יצא הרב חדקוב ,ואד"ש
נסע הביתה עם הרב חדקוב.
יום ג' ,ג' תמוז 9הבקר בא הרבי ל  661שעה  ,0941נסע למקוה שעה ,1904
חזר מהמקוה  .1941הודיע שיאחר למנחה .נכנס למנחה  .2917בשעה  5901נסע
הביתה ,וחזר  .6911למעריב נכנס  .8921בשעה  8941נסע הביתה עם הרבנית,
הביט בזאל .ר' שלום מרוזוב התוועד לרגל ג' תמוז.
יום ד' ,ד' תמוז 9הבקר בא הרבי ל  661שעה  ,0921נכנס למנחה  ,2906לפני
זה הודיע שיאחר כמה דקות .אחרי מנחה קרא אד"ש להרב חדקוב ,ואח"כ יצא
הרב חדקוב וחיפש האיש מנופלאי ,האיש אמר קדיש בזאל ,ואד"ש הביט עליו.
נסע הביתה הערב  ,5911חזר  ,6914בשעה  8921ניגש הר' ליב גרונר לדלת של
אד"ש ,ואד"ש יצא עד הדלת שלו והודיע לו שלא יחכו עליו ,שם הי' ר' חיים
ליברמאן ,והי' שם כשעתיים וחצי ,ובשעה  00904יצא רח"ל ,ואד"ש נכנס
למעריב  ,00911ואחרי מעריב נכנס הרב חדקוב והי' עד  ,01914ובשעה 01901
יצא אד"ש ונסע הביתה עם הר' קרינסקי ,ומצד השני של הקאר.
יום ה' ,ה' תמוז 9הבקר בא הרבי ל  661בשעה  ,01914בשעה  01901נכנס
לקריה"ת .קיבל עלי' .למנחה יצא שעה  ,2911נסע הביתה שעה  ,5921חזר .6921
ההנהלה נכנסה רבע לשמונה ויצא  ,7911דזיקאבסאהן נשאר עוד כמה דקות.
ואח"כ נכנס יונה כסה [חסידי] והי' כשעה וחצי ,ובשעה  8944נכנס למעריב,
ואח"כ נכנסה אמו של הר' משה לברטוב שבאה מרוסי' ,והיתה כרבע שעה,
ואח"כ נכנסו זוג צעיר לשעה ,ואח"כ נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  01921נסע
הביתה עם הר' קרינסקי.
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יום ו' ,ו' תמוז 9הבקר בא הרבי ל  661שעה  ,01934נסע הביתה  ,5924חזר
 ,6934נכנס למנחה  ,7914עשרה דקות אחרי הדל"נ .למעריב נכנס  ,8921הלך
הביתה .01921
יום ש"ק ,ז' תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס להתפלה ,01914
לפני ב"ש הביט בתניא ואחרי ברכו הביט בחומש ,וגם במוסף .אמר תהלים
בתהלים שלו ,נגמרה התפלה  ,01914הכריזו מנחה  .6921הלך הביתה אד"ש שעה
 ,3וחזר  .6921למנחה נכנס  ,6924למעריב  ,8906נסע הביתה שעה  .01ר' יצחק
חורגין ניגש לאד"ש ואמר שיש לו כאב עינים ,ואד"ש אמר לו שילך לדר.
זליגסון.
יום א' ,ח' תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה [ 0941היום התחילו לאכול
ב  .]565נכנס למנחה  ,2912נסע הביתה  5904חזר  .6911למעריב נכנס ,8921
אחרי מעריב יצא לקידוש לבנה ,ואד"ש הביט על הלבנה ועשה עם גבו שאין לו
קורת רוח מזה ,וקידש ,אמר לי שלום עליכם .בשעה  01901נכנס הרב חדקוב והי'
עד  ,00ובדרך שיצא נתן הרב קזורנבסקי להרב חדקוב איזה מכתב ,והרב חדקוב
נכנס עוה"פ ויצא עם תשובה .אד"ש יצא  ,00901הביט בזאל ,ונסע עם הרבנית.
יום ב' ,ט' תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 ,01901אד"ש קיבל שלישי והביט על הדלת כרגיל .למנחה לא יצא ,הרב חדקוב
הי' לפני זה בפנים אצלו ואח"כ יצא והודיע שלא יצא .הלך הערב הביתה בשעה
 ,5924חזר ברגל שעה  .6931למעריב יצא  .8921אחרי מעריב נכנס הרב חדקוב
לחצי שעה ואח"כ הי' אד"ש לבד בחדר עד  ,00931ואח"כ יצא אד"ש וניגש
לדלת המרכז ,אף שהמרכז הי' פתוח קצת והתכופף וזרק המכתב בפנים מהסדק
של הדלת ,ואח"כ בחוץ חכה אד"ש על הרב חדקוב ,ונסעו ביחד עם הר' קרינסקי.
חסר עד כ"ף תמוז [נרשם בפתקאות ולא נמצא לע"ע]
יום ו' ,כ' תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01921נסע הביתה הערב
 ,5931חזר עם הר' קרינסקי שעה  ,6924ובשעה  6921נכנס רש"ג והי' כעשרים
דקות ,ובשעה  7902נכנס אד"ש למנחה .ישב במנחה וגם קצת נרדם ,והי' מאוד
עייף ,והביט על כל הקהל .היום יצא שמועה מהר' ליב גרונר שיהי' התוועדות
השבת ,ר' מאיר הארליג בא בשעה אחרונה .למעריב נכנס אד"ש שעה  ,8911הלך
הביתה  .01921במעריב הביט באיזה פתקא וגם במעריב נרדם קצת ,ולא קם מיד
בסיום "השכיבנו" אלא ישב עוד מעט.
יום ש"ק ,פ' פנחס ,כא תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8924הביט
בזאל ,נכנס להתפלל  .01914לפני הודו אח"ז משך זמן בתניא ,ואח"ז התחיל הודו
והתפלל עד אחרי שמו"ע ,אח"כ הביט בחומש .באמצע הקריאה הביט משך זמן
את התניא ,ודפדף כמה פעמים ,בהתוועדות דיבר שיש סתירה מאגרת הקודש
לאגרות התשובה .קיבל מפטיר ,במוסף הביט בחומש .אחרי התפלה שעה ,01901
חכו עם יהי' אבל לא הכריזו מנחה ,והי' התוועדות .הי' ריק מאנשים.
בשעה  0921נכנס אד"ש והתחיל לומר המאמר ד"ה הגומל לחייבים טובות,
וביאר המאמרים .ביאר המעלה מפרשת פנחס ,שהי' לפנחס מס"נ שהרג את זמרי
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ובשביל זה יש דעה שנהי' כהן גדול בזכות עצמו ,גם אצל הנשיא הי' כך שהי' לו
מס"נ ואע"פ שלא הי' מוכרח בזה ,וגם ביאר הענין שלכל החיים יודך סלה חיים
ר"ת חלה יורדי הים יסורים מדבר ,וביאר אד"ש שגם לנשיא הי' הענין חולה ,הי'
במדבר ששם הי' אסור להגיד ברכה ,ודיבר כמה שיחות ,אח"כ אמר מאמר בתור
שיחה.
אח"כ התחיל לבאר הרש"י מהחומש על בנות צלפחד למה יגרע ,פנחס כ"ז
פסוק ה' אומר רש"י "ויקרב משה את משפטן ונעלמה הלכה ממנו וכאן נפרע וכו'
וראוי' הי' פרשה להתכתב ע"י משה אלא שזכו וכו'" ושאל שאצל פסח שני גם
כתוב שהישראלים טענו למה נגרע מלעשות פסח אומר רש"י שם "וראוי' היתה
פרשה זו להאמר ע"י משה אלא שזכו וכו'" וגם אצל המה בוכים כתוב ונתעלמה
הלכה ממנו ,ורש"י לא מפרש שנטל עטרה ממנו .ושאל למה אצל פסח שני לא
כתוב נתעלמה הלכה ממנו ,וגם כאן כתב שהי' ראוי' להתכתב ולא כתב להאמר
כמו אצל פסח שני? וביאר בארוכה ומאוד בטוב טעם.
השבת רק ניגש ר' דוד עם משקה ורש"ג עם כוס יין בשביל שנוסע השבוע,
אד"ש עשה קידוש .בסוף ההתוועדות אמר לכל המסובים לחיים ,והי' רציני.
ההתוועדות נגמרה שעה  ,3934לפני שבירך ברכת הנהנין שרו והי' קצת שמח,
ואח"כ התחיל אד"ש ניגון ,ויצא והמזונות נתן למלווה מלכה .בזמן שיצא עשה
עם ידו וגם אחרי מנחה .חזר מביתו הערב  ,8910למעריב נכנס  ,8904נסע הביתה
.8934
יום א' ,כב תמוז 9הבקר בא אד"ש  ,0901בשעה  2נכנס אהרנסון ממזרחי
והי' כחצי שעה ,ובשעה  2921יצא אד"ש למנחה .אחרי מנחה ניגש רש"ג לאד"ש
ופירד ממנו ,ואד"ש חייך אליו ואד"ש בירך אותו ,ורש"ג נפרד מכולם ובירך
אותנו ,ואד"ש קרא את הרב חדקוב ושאל את הרב חדקוב מתי נוסע רש"ג? מיד
התחילו לשיר כי בשמחה תצאו ,ואד"ש לפני שנכנס לחדרו ,חזר עם סידורו ועמד
עד שנסע ,ועוד כמה דקות .נסע בקאר הר' פנחס כץ ור' משה טלעשעווסקי .והנה
בזמן שרש"ג דבר עם אד"ש בזאל פתח אד"ש את הדלת בשביל רש"ג ,אבל רש"ג
לא רצה לצאת ואד"ש יצא ואחריו הוא.
הלך הביתה הערב אד"ש  ,5911חזר עם הרבנית שעה  .6914בשעה 7911
התחילה היחידות ,והר' ליב גרונר לא הי' .נכנס סטאון ואמר לו אד"ש שימסור
לכל השלוחים שיהי' לו נסיעה צלחה .נכנס אחיו של ר' מרדכי הכהן ,נכנסו זוג
לשעה ,וכן ר' יוסף הומינר .בשעה  01931יצא אד"ש למעריב .נכנסו עוד כמה
זוגות ,מיכל הלפרין ואשתו ,שלום ריבקין בנו של ר' בער ריבקין הי' כשלש רבעי
שעה ,אחד מצרפת ,הרב טאויל מארגנטינה ואד"ש אמר לו 9שיחליף הכרטיס
שלו ובמקום לנסוע ישר לארגנטינה שיעצור ליום במקסיקו ,שימסור ד"ש
לחברים שלך ,וגם תמסור קטע משיחה.
בסוף נכנס הרב שלמה זלמן הכט ואשתו ליותר משעה ,ובשעה  3921נגמר
היחידות ,והרב חדקוב נכנס כמה דקות אח"כ יצא ונסע הביתה עם אד"ש והר'
קרינסקי ,לר' יודל קרינסקי מסר אד"ש שלא צריך לחכות עליו מחר לקריאת
התורה.
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יום ב' ,כג תמוז 9הבקר בא אד"ש ברגל בשעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 ,01904קיבל עלי' .למנחה נכנס  ,2904בשעה  5904הלך הביתה ברגל ,וחזר עם
הרבנית .בשעה  8921יצא למעריב ,בשעה  01941נסע הביתה עם הרבנית.
יום ג' ,כד תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,0911נכנס למנחה ,2904
הלך הביתה  ,5921חזר מביתו  .6911נכנס למעריב  ,8921אחרי מעריב אמר אד"ש
להר' ליב גרונר שיגיד להרב חדקוב שייכנס והי' שם עד  .01904בשעה 00921
נסע הביתה עם הרבנית ,הביט בזאל.
יום ד' ,כה תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,0921למנחה לא יצא .הלך
הביתה שעה  ,4921חזר  .5924בזמן שנכנס דלת של על יד חדרו ,הסתובב והביט
בזאל .למעריב נכנס שעה  ,8921בשעה  00באה הרבנית וחכה עד  ,00931בשעה
 00921נכנס הרב חדקוב ובשעה  00931יצא אד"ש ונסע עם הרבנית.
יום ה' ,כו תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  7921בבקר ,הביט בזאל.
לקריה"ת יצא  ,01904בשעה  01931הלך למקוה חזר מהמקוה  00904אחרי
שנכנס לחדרו יצא ללוי' של מ .והלך עד הצנור ,וחזר ונטל ידיו ,נכנס לזאל ואמר
יושב בסתר .למנחה נכנס  ,2911נסע הביתה הערב עם הקאר החדש שקנו היום
לאד"ש בשעה  ,5914וחזר  .6901התחיל היחידות  ,7921נכנסו הרב 9שמעון
לזרוב ואשתו ,אשר אבעהויז ואשתו ,זושא פלדמאן ועוד משפחות נכנסו ,הר'
אפרים פיקארסקי לעשר דקות ,וכן הרב ליב שפירא .למעריב יצא  ,00914נכנס
אחרי מעריב יונה כסה והי' שם יותר משעה ,ואח"כ נכנס מונק מפאריז והי'
כשעה ,ואח"כ נכנס פנחס מתא' הי' כשלש רבעי שעה ,ואח"כ נכנס הרב חדקוב
לעשר דקות ,ובשעה  1921נסע אד"ש הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ו' ,כז תמוז 9הבקר בא אד"ש ברגל בשעה  ,00921נסע הביתה 5904
וחזר  ,6914נכנס למנחה  .7904למעריב נכנס  ,8902במנחה הי' מאוד עייף .הלך
הביתה הערב .01904
יום ש"ק ,פ' מטו"מ ,כח תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  7914 661נכנס לתהלים
 ,7924נגמר תהלים  ,01901לפני שגמר אד"ש תהלים הביט על השעון ואח"כ סגר
את התהלים ,ונשען על השטענדער ואמר הקרבנות .נכנס להתפלה  ,01914לפני
ב"ש הביט בתניא ,לפני ברכו פתח החומש ,נגמר התפלה  .01934נכנס אד"ש
להתוועדות .0921
התחיל בשיחה בנוגע לפ' פנחס שלא יכול להיות באמצע התשעה ימים
ומטו"מ כן ,והענין נדרים והענין של פנחס .אמר שני שיחות ומאמר ,ואח"כ
התחיל בחומש מטות כתוב בפסוק י"ז ל' אלה החוקים אשר צוה ה' ושאל אד"ש,
למה התחיל בפסוק לאמר גם שאמר מקודם איש ואשה אל כל בני ישראל ,ושאל
על רש"י שאומר חולין חל ,ולמה רש"י לא שואל ,וגם לפי רש"י רש"י מפרש על
הפסוק לא יחל דברו שלא יעשה חולין דבריו אז יש טעם על נדר ,ולמה לא מביא
הפסוק אלה המצוות והחוקים ,והי' אריכות הביאור.
אח"כ התחיל בפירש"י על מסעי לב פסוק ב אשר תפל לכם אומר רש"י מא
אומר שע"י שהפיל הקב"ה שריהם של שבעים אומות ,ושאל אד"ש למה שבעים
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ולא שבעה ,וחיפש ברש"י ישנים ולא מצא ,ושאל לאת (?) אמר הרב קזרנובסקי
שכתוב בחומש שלו שבעה ,והראה לאד"ש .אמר אד"ש שמאמין לו ,ואמר אד"ש
שזה המצאת המדפיס .ההתוועדות נגמרה שעה  ,3901אד"ש הזכיר שישנים
בהתוועדות .חזר מביתו  ,7931נכנס למעריב  ,8906נסע הביתה אד"ש שעה .8934
יום א' ,כט תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  7921בבקר ,בשעה 8931
הלך ברגל למקוה וחזר מהמקוה שעה  .01921בשעה  00נסע לאוהל וחזר
מהאוהל  ,6924כשמונה וחצי שעות! למנחה נכנס  ,6934לא הלך הביתה אחרי
מנחה ,ובשעה  8921נכנס למעריב :אחרי מעריב יצא אד"ש ,ובזמן שעמד על יד
הקאר ניגשו איש ואשתו ודיברו עם אד"ש ,ואד"ש לא הי' משביע רצון וראו
שאד"ש עשה סימן עם גבו והאשה גם רצתה לדבר ,ואד"ש ענה לה כנראה שלא
יתערב .נסע הביתה  8941עם הר' קרינסקי.
יום ב' ,ר"ח מנ"א 9הבקר בא אד"ש  ,01914נכנס לקריה"ת שעה .01904
למנחה נכנס  ,2914אחרי מנחה נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  2931הלך אד"ש
הביתה ,וחזר  .4921למעריב נכנס  .8921בשעה  00911יצא אד"ש וחיכה בקר על
הרב חדקוב ,ונסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ג' ,ב' מנ"א 9הבקר בא אד"ש עם הרבנית בשעה  ,01921נכנס למנחה
 .2906נסע הביתה הערב  ,5904חזר  ,6901למעריב יצא  .8922נכנב הרב חדקוב
אחרי מעריב ,ובשעה  00921נסע אד"ש עם הרבנית ,הביט בזאל.
יום ד' ,ג' מנ"א 9הבקר בא אד"ש עם הרבנית שעה  ,01911למנחה נכנס
 ,2906בשעה  4921נכנס ניסן מינדל .בשעה  5914נסע הביתה וחזר  .6911למעריב
נכנס  .8922בשעה  01944נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  00904נסע אד"ש עם
הרבנית.
יום ה' ,ד' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  01עם הר' קרינסקי ,נכנס
לקריה"ת  ,01901להר' נחום שטרנבערג נולד בת .למנחה לא יצא אד"ש ,נסע
הערב הביתה  ,5911בחוץ עמדה מרת מלכה הכט אז אד"ש נענע עם ראשו וחייך,
וחזר  .6914בשעה  6931נכנסה ההנהלה ודיברו בנוגע להבחורים האם צריכים
לשלם ,ואד"ש אמר שיכתבו מכתב ויפעלו שלא ישלמו יותר .למעריב יצא .8921
בשעה  00931נסע הביתה עם הרבנית.
יום ו' ,ה' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נסע הביתה ,5911
חזר  .6914נכנס למנחה  7907כ  04דקות אחרי הדל"נ ,נכנס למעריב  ,8914הלך
הביתה .01901
יום ש"ק ,ו' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8944נכנס להתפלה
 ,01914התפלל עד שמו"ע ובחזרת הש"ץ הביט בחומש ,באמצע הקריאה הביט
בסידורו ,וסגר ופתח אותו פעמיים והביט בסידור ,קיבל מפטיר ובכה קצת .נגמרה
התפלה  ,01הביט על הגבאי ר' יוחנן והכריז מנחה  .6911למנחה נכנס אד"ש
 ,6911לא ישב במנחה .למעריב נכנס  ,8931בסוף הבדלה בזמן שיצא אד"ש הביט
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על ר' יוחנן והלך קצת ,והביט[ :מסתמא הביט אד"ש זה שר' יוחנן שותה היין
ולא קטן בתשעת הימים] .ובשעה  8931נסע הביתה.
יום א' ,ז' מנ"א 9הבקר בשעה  00הלך אד"ש ל  ,661בדרך פגש אדם ודיבר
עם אד"ש חצי הדרך .למנחה נכנס  ,2904בשעה  5911נסע הביתה ,בשעה 6914
חזר .בשעה  7921נכנסה בחורה והיתה כשלש רבעי שעה ,ואח"כ נכנסו ההורים
שלה עד שעה  ,01914ובשעה  01914יצא אד"ש למעריב ,ואחרי מעריב קרא
אד"ש את הרב חדקוב שיכנס אליו אח"כ ,ובשעה  00931נסע הביתה עם הרבנית.
יום ב' ,ח' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לקריה"ת ,01904
בשעה  4931נסע הביתה .למנחה הודיע שיצא  ,5921חזר מביתו  ,5914מקודם
הודיע שיצא למנחה בשעה  .5בשעה  6941נסע אד"ש הביתה עם הנעלי גומי
וחזר  .7911נכנס למעריב  ,8914בקינות ובאיכה ישב על הארגז והסתובב קצת
לפינה .אחרי מעריב נכנס לחדרו ,כל שנה יוצא מיד הפעם יצא שעה .01934
יום ג' ,תשעה באב 9הבקר בא אד"ש  ,8911נכנס להתפלה  ,01עם הסידור
והקינות איך שנעמד אל יד השטענדער הוציא רשימת איכה והביט שם כל זמן
התפלה ,ודפדף כל הזמן דף מהסידור .ק"ש אמר בציבור ,לא התפלל שמו"ע,
במפטיר בכה קצת ,הרב חדקוב התפלל לפני העמוד מפני שיש לו יארצייט.
בקינות ישב על הארגז ,באלי ציון עמד ,בזמן שנכנס בבקר הכריזו מנחה .2904
בשעה  2904נכנס אד"ש למנחה מעוטר עם טלית ותפילין ,קיבל מפטיר במנחה.
אחרי מפטיר ירד אד"ש אחרי הס"ת ,ועמד עד שסגרו הארון ,ואח"כ הראה אד"ש
שיסגרו עם הבריח ולא הבינו ,וניגשתי וסבבתי שם ,ואד"ש חיכה עד שאני יסגור.
נגמר מנחה אחרי  .3למעריב יצא אד"ש שעה  ,7934אחרי מעריב לא יצא לקידוש
לבנה מפני שהי' מעונן ,בשעה  8901נסע הביתה.
יום ד' ,י' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00921הביט בזאל ,בזמן
שנכנס לפתח חדרו ,הסתובב והביט .נכנס למנחה  ,2911אחרי מנחה נכנס ר'
שמואל לוויטין ,אומרים שהרבי הזמין אותו אצלו ,והי' כחצי שעה .בשעה 5911
נסע הביתה ,חזר  ,6904למעריב נכנס  ,8922מיד אחרי מעריב קרא אד"ש להרב
חדקוב שייכנס אליו ,ושהה כחצי שעה ואח"כ יצא .בשעה  00921עוה"פ נכנס
הרב חדקוב ,וגם הר' ליב גרונר הי' מקודם ,ואח"כ נכנסה הרבנית והיתה שם
כחצי שעה .ובשעה  01914נסע הביתה עם הרבנית ,ובזמן שיצא מ  661הלך אחרי
במדריגות ,והסתובב והביט במי שאחריו .לשבת צריך לצאת מאמר חדש.
יום ה' ,יא מנ"א 9הבקר בשעה  6921נסעו הרב חדקוב ,ודר .ניסן מינדל
והרב קזרנובסקי ,לנמל התעופה לקבל פניו של שז"ר ,הרב חדקוב הלך סרטוק.
בשעה  8921בא אד"ש עם הר' קרינסקי ,ומיד שבא אמר לר' יודל שרוצה לצאת
כעת לקריה"ת לפני התפלה .מיד שנכנס עם כל המזכירים ,הי' רעש ולא ידעו למה
יצא אד"ש כ"כ מוקדם לקריה"ת .למנחה יצא  ,2906נסע הביתה  ,5911חזר מביתו
 .6901ולמעריב יצא  ,8922והרב חדקוב נכנס אח"כ ויצא כמה פעמים ,וגם הר'
ליב גרונר נכנס הרבה פעמים ,ובשעה  01931נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ו' ,יב מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לחדרו ,ובשעה
 01911הלך למקוה וחזר  ,01941ובשעה  01911נסע לאוהל .אח"כ נכנס הר' ליב
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גרונר לחדרו של אד"ש והתחיל לסדר שם ולעשות נקיון וכל הבחורים עזרו,
והוציאו כל הספרים שהי' שם מונחים ,שמו בחדר שעל יד [ 661ביתו של הרופא
שיניים] והוציאו הרבה ספרים ,כל מיני ספרים .הת' עמרם מלכא ניקה הקירות
וכך עבדו עד שעה  4וניקו החלונות .ובשעה  4931חזר אד"ש מהאוהל ,אחרי
עשרה דקות נכנס למנחה ,ועמד איפה שעומד כל פעם.
אחרי מנחה נכנס הרב חדקוב והר' ליב גרונר ,ובשעה  5921יצא ושאל את
הר' ליב גרונר אם לא מצא מעטפה ,ואח"כ שאל את הרב חדקוב אם רוצה להגיד
לו משהו ,והרב חדקוב יצא עם אד"ש ודיברו ביחד .ואח"כ נסע אד"ש וחזר עם
יודל  .6931למעריב נכנס  ,8912הלך הביתה .01914
יום ש"ק ,פ' ואתחנן ,יג מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8944נכנס
להתפלל  .01914התפלל עד ב"ש ואמר קצת תניא ,ואח"כ התפלל עד שמו"ע,
ולא הביט בחומש הן בשחרית והן במוסף .ר' זלמן דוכמאן הכריז מנחה בשעה
 ,6902נכנס אד"ש למנחה הזמן הי'  .6904קיבלתי עלי' כהן.
מוצש"ק  -ביקור שז"ר 9לפני מעריב כבר באו שוטרים ,והאנשים התחילו
לבוא וכבר הי' רעש .למעריב נכנס אד"ש שעה  ,8אחרי מעריב התחילו מהומות,
מה"ש"ב" באו אנשים החשובים של הקונסל ,ובשעה  01ביקשו מהרב חדקוב
שיגיד להם התכנית מה שחושב ,והוציאו כולם מהמרכז ,ודיבר הרב חדקוב עם
אילן .והרב שמואל לוויטין והרב משה לייב נכנסו לאד"ש ,ואד"ש צוה להם
שיסעו וגם הרב יצחק גולדין ועוד ,שיסעו לקבל פניו במלון ,ונסעו.
אח"כ באו יותר שוטרים ,והרב חדקוב ציוה שכולם צריכים לצאת מהבנין,
וכולם יצאו ,גם האנשים שעובדים במרכז ,וגם על המדריגות עמדו השוטרים
והאירו על השטח ,ובזאל הכינו שנעשה קבלת פנים ,וגם מאחורי הזאל שמרו
השוטרים ,ובחוץ נעמדה שורה של שוטרים ולפניהם שורה של אנ"ש.
ובזמן ששז"ר בא ,לפניו נסעו משטרה ומיד שיצא שרו הניגון של המארש,
ובאו אתו כ  7מכוניות ,והם יצאו מיד אתו ,ובקאר כחלק משהשיירא שנסעו אתו
הי' הרש"ל ועוד מהזקנים .כל הדרך עד  661נתנו לו שלום עליכם ,והר' ליב גרונר
הודיע מיד לאד"ש ששז"ר הגיע ,ואד"ש יצא עד הדלת של  ,661מיד שראה שז"ר
את אד"ש חיבקו ונשקו ,ואח"ז אחז שז"ר את הזקן של אד"ש וחלק את זה ,וצעק
רבי רבי והי' מאוד בהתרגשות ,ונהי' חיור .אד"ש אחז אותו ונכנס אתו לזאל ושם
נשק את הפרוכת ,ואד"ש הלך אתו דרך הפרוזדור.
אח"כ נכנסו לחדר של אד"ש ,וגם נכנסו האנשים שלו ,והי' דוחק גדול.
בזמן שנשקו אף אחד לא עשה תמונה מזה .שם בחדרו ,שז"ר סיפר שלומד
חסידות ועושים כוללים ,ואח"ז אמר הרב שמואל לוויטין שמסתמא רוצה הנשיא
לדבר לבד שיצאו ,ויצאו כולם .שז"ר לבש כיפה גדולה ודיבר ברגשים ,והכניסו
שם קפה וסוכר ,והרופא של שז"ר אמר שיהי' עד שעה  .0901נכנסו לאד"ש
בשעה  ,00931ובשעה  0911נכנסו האנשים לשם ועשו הרבה תמונות.
ובשעה  0931יצא ונכנס להמרכז ,ושם דיבר בקלטת של "קול ישראל",
שמודה מאוד לאד"ש שנתן מזמנו עבורו .אד"ש רצה להיכנס למרכז ,אז שוטרים
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לא נתנו עד שנדחף ,ואח"כ יצא שז"ר ואד"ש יצאו ודיברו ,ואד"ש ליווה אותו עד
הקאר ,והשוטרים שמרו על אד"ש ,וכשנסע ,חזר אד"ש לחדרו .ביחד אתו נסעו
הרב חדקוב ועוד כמה ,וגם ר' יודל לקח כמה מהזקנים לשם ,ובחזרה מהקאר של
שז"ר כשהלך אד"ש ,אז השוטרים אחזו את אד"ש תחת זרועו והלכו אתו ,ואד"ש
הודה להם ע"ז.
ואח"כ נכנסה לאד"ש הרבנית ,והיתה שם כחצי שעה .ובשעה  1921נסע
אד"ש הביתה ,ובשעה  2חזרו השלוחים משז"ר ,הרבנים חדקוב ראטשטיין ועוד,
ואח"כ נכנס הרב חדקוב לחדרו וטילפן לאד"ש ומסר שם דו"ח ממה שהי' שם.
יום א' ,יד מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01941בחוץ עמדו עניים,
נכנס לחדרו והוציא כסף ונתן לכולם .אח"כ ניגש לזאל והביט בפנים ,וגם הביט
לפרוזדור .למנחה יצא  ,2906נסע הביתה הערב  ,5911חזר  .6914אחר מעריב
נכנס הרב שמואל לוויטין .בשעה  7921התחילה היחידות ,הפעם ראו מהחלונות
שאד"ש יושב ומקבל ביחידות .נכנסו משפחות ,למעריב יצא  ,8941נכנס ר' ניסן
גורדון לכמה דקות בענין הבר מצוה של בנו ,נכנס ר' מאיר בראנד לעשרים דקות,
ונכנסו משפחת הרב משה העכט והכלה שמא"י ואשתו היו יותר משעה ,ובזמן
שיצאו בכתה הכלה .אח"כ נכנס בחור ליותר משעה וחצי ,ונגמרה היחידות .1921
הרבי יצא מיד אחרי הרב חדקוב ,והביט בזאל ונסע עם הר' קרינסקי .למנחה הכה
אד"ש ב"סלח לנו".
יום ב' ,טו באב 9הבקר בא אד"ש ל  661עם הר' קרינסקי שעה  ,01נכנס
במהירות יצא לקריה"ת  ,01901בשעה  01921הלך למקוה ,חזר מהמקוה שעה
 ,00901נכנסו אח"כ לאד"ש ר' דוד ראסקין ,הרב סימפסאן ,ור' בן ציון שמטוב,
אד"ש קרא להם והיו שם כעשרים דקות ,גם הרב חדקוב הי' שם .אד"ש ציוה
אותם לנסוע לשז"ר ולהתוועד אתו קצת מפני שמחר נוסע לוושינגטון .ובשעה
 00934נסע אד"ש לאוהל עם הבגד של שבת ,ובשעה  3נסעו הרב חדקוב ור'
שמואל לוויטין ור' בנציון שמטוב ור' דוד ראסקין והרב סימפסאן לקחו טקסי
ונסעו וחזרו שעה  .5921ואד"ש חזר מהאוהל  ,6934ואחרי שבא נכנס הרב חדקוב
לעשרה דקות ,ובשעה  7יצא עם האבנט על מתנו ,ובגדי שבת.
אחרי מנחה נכנסו ר' בן ציון שם טוב ורש"ל וסימפסון ,ור' דוד ראסקין לא
הי' .בשעה  7941נכנס הר' ליב גרונר שאל את אד"ש אם רוצה להתפלל מעריב,
ואמר שיצא ,ובשעה  7944יצא למעריב ,ובשעה  8901נסע הביתה ולא חזר
הלילה.
יום ג' ,טז מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01941למנחה נכנס ,2906
אחרי מנחה נכנס ר' דוד ראסקין במקום שלא הי' אתמול ,והי' כמה דקות ,והרב
חדקוב גם הי' שם .נסע הביתה  ,5901חזר  .6904למעריב נכנס  ,8922הרבנית
היתה כל הזמן למעלה ,ובשעה  01היא נסעה .ר' יודל קרינסקי חשב שאד"ש כבר
נסע הביתה עם הרבנית ,וגם הרב חדקוב רצה ללכת ,אמרתי לו שאד"ש עוד לא
נסע ,אז חזר ר' יודל והרב חדקוב ,ובשעה  01921נסע הביתה.
יום ד' ,יז מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911למנחה לא יצא ,הי'
עסוק באיזה ענין מראי מקומות .נסע הביתה  ,5901חזר  .6911למעריב יצא ,8922
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אח"כ נכנס הרב חדקוב כמה פעמים ,ובשעה  01921דיבר בטלפון ,ובשעה 0914
יצא אד"ש ונסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ה' ,יח מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 ,01901למנחה יצא  ,2904בשעה  4921נכנס דר .ניסן מינדל .בשעה  5921יצא
אד"ש ועל יד הקאר ראה את הרב חדקוב ,אמר אד"ש להרב חדקוב שייכנס לקאר,
אבל הרב חדקוב עמד בצד שאד"ש יכנס ,אז אד"ש דחף את הרב חדקוב שייכנס,
ואד"ש לבד הלך ברגל ,והרב חדקוב נסע ,ואד"ש אמר לו לנסוע מפני שהי' צריך
לנסוע ללות את שז"ר שנסע היום מאמריקה לא"י ,ובכל העיתונים הי' כתוב על
שז"ר שבא לאד"ש ,וחזר הרב חדקוב שעה .7
בשעה  7921התחילה היחידות ,נכנס ר' משה ליפא רבינוביץ לכמה דקות,
והר' פנחס לייביש הרצל הי' כרבע שעה ,נכנס הר' אברהם שם טוב ומשפחתו כי
יש לו אפשערעניש ,ואד"ש גזז שעריו בחדרו .הר' שמואל בצלאל אלטהויז לחצי
שעה ,נכנס אד"ש למעריב  ,01911ר' יעקב גולדבערג נכנס אחריו ,ואח"כ נכנס
הרב חדקוב ,ושעה  1נסע הביתה עם הרב חדקוב.
יום ו' ,יט מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911נסע הביתה הערב
 ,5921חזר  .6911בשעה  6921קרא אד"ש את בניו של הרב פרץ מוצקין ,והי' שם
כעשרה דקות .למנחה נכנס שעה  ,6934אחרי מנחה הי' הכנות לקבלת שבת.
בשעה  8נכנס אד"ש לקבלת שבת ,והי' דחיפות .בלכה דודי לא שר מיוחד.
בקדיש של אחרי מזמור שיר ליום השבת ,בעושה שלום אמר בזמן שעמד,
ובאמצע עושה שלום חזר לאחוריו ואמר עושה שלום בדרך של חזרה ,אחרי
מעריב הסתובב ואמר גוט שבת ,הלך הביתה הערב שעה .01914
יום ש"ק כ' מנ"א  -הילולא של אביו של כ"ק אד"ש 9הבקר בא אד"ש ל
 661שעה  ,8941נכנס להתפלל  .01914נכנס עם הסידור והחומש והמשניות,
התפלל בלחש ,רק בקול רם יותר בסוף המזמור .באל אדון לא שר ,עלה לקדיש
ואח"כ קיבל מפטיר ,ואיך שהתחיל מפטיר כבר התחיל לבכות ואמר בקול בוכה
ובאמצע כבר לא הי' יכול להגיד הלאה מפני הבכי' ,ואח"כ בכה בקול ,ובסוף
כבר אמר בטוב .אד"ש אמר יקום פורקן על הבימה ,ואח"כ לקח את הס"ת ממי
שקיבל הגבה .במוסף התפלל בניגון נעים ,הוא אלקינו שר לבד ,ויגאלנו שנית
בכה קצת .את המשניות הן במעריב והן בשחרית והן במנחה התחיל ממשנה
"נפל לתוכו יין" ,ואמר בקול הניגון של זה .נגמרה התפלה  .01914בזמן קריה"ת
עמד על יד העמוד.
בשעה  0921נכנס אד"ש להתוועדות התחיל לדבר מפרשת עקב ,הברכות
שלחתיך וארבה זרעך וכל הברכות .בהתחלת ההתועדות אמר אד"ש לר' שמואל
בצלאל אלטהויז שיעלה למעלה ,והר' שמואל התווכח עם אד"ש ונשאר לעמוד
על מקומו למטה .אד"ש מיד שישב ,שם סידורו על החומש ועשה קידוש ,ואכל
מזונות ,ואמר שלשה שיחות ,והרבה פעמים הזכיר את אביו .גם אמר שיחה עם
המטפחת ,ואח"כ ציוה לנגן את הניגון של הבינוני ,ואח"כ אמר שינגנו הניגון של
המאמר.
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אחרי המאמר ,ניגשו בניו של ר' פרץ מוצקין ,ונתנו כל אחד בקבוק משקה,
ואחיו המבוגר גם נתן בקבוק קטן מרוסי' ואד"ש מזג לאחים מכל בקבוק .מקודם
נתן לאביו הרב פרץ ,ואח"כ לבניו ובקבוק אחד נתן לאחיו ר' ליב מוצקין ,אד"ש
מזג ודחה אותו שיחלק לקהל ,והשאר נשאר על השולחן ,ואח"כ התחיל אד"ש
הניגון כי בשמחה תצאו ,אד"ש קם ומחה כף והי' שמח מאוד ,ואד"ש רקד ועודד
השירה בידו וראשו ,ואח"כ ישב ואמר שיחה ,ובסוף לקח חומש והתחיל לדבר
על רש"י על פסוק בקרב הארץ בענין דתן ואבירם.
בסוף ציוה לנגן הניגון אבינו מלכנו ,הניגון של שאמיל ,והניגון צמאה .כל
ניגון פעם אחד ,ואד"ש הי' מאוד רציני ,ואד"ש ניגן גם הניגונים ,ובסוף אמר
שהמזונות יהי' למלוה מלכה .בירך ברכה אחרונה ,מהמשקה של מוצקין מזג גם
לכוסו ,ובסוף יצא עם ניגון כי בשמחה ,ואח"כ עשו סדר בשולחנות .אד"ש נכנס
למנחה שעה  ,4944ההתוועדות נגמרה שעה .4931
איך שנכנס אד"ש להתפלל לפני העמוד התחיל בקול רם אשרי ,קיבל
שלישי ,אמר קדיש עד שהכניסו הס"ת ,מנחה נגמרה  ,5901מיד שהסתובב
להקהל התחיל בניגון ניעט ניעט ניעקאווא ,ויצא בשירה ,וגם כשהלך הביתה.
למעריב נכנס בשעה  ,7941נסע הביתה  .8911בשבוע שעבר בשבת כשקראו את
עשרת הדיברות אז אד"ש עמד מסובב לקהל ,וכל רגע הביט בחוץ מולו עם כל
רגע.
יום א' ,כא מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00941נכנס הרב חדקוב
אליו ,ובשעה  01901נסע למקוה וחזר  .01944נסע לאוהל  ,1914חזר מהאוהל
 .7914נכנס למנחה  ,7901אחרי מנהח נכנס לחדרו ,ויצא למעריב  .7934נסע
הביתה  8914ולא חזר הלילה.
יום ב' ,כב מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 ,01916אד"ש קיבל עלי' .למנחה נכנס  ,2905בשעה  5924נסע הביתה ,וחזר
 .6911בשעה  7921נכנס מר ציפל והי' כארבעים דקות ,ויצא  .8901למעריב יצא
אד"ש  ,8922בשעה  00921נכנס הרב חדקוב לאד"ש ויצא  ,00941ואד"ש נסע
הביתה .00944
יום ג' ,כג מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,0934בשעה  2914הודיע
אד"ש שיאחר להיכנס למנחה ,ואח"כ הודיע שלא יצא .ובשעה  2904נכנסו
משפחה איש זקן ואשתו והיו שם כשעה ,ובשעה  5911הלך הביתה ברגל ,וחזר
 .6914בשעה  00נכנס הרב חדקוב והי' כחצי שעה ,ובשעה  01904נסע הביתה
הרבנית עם אד"ש.
יום ד' ,כד מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה  .01901נכנס למנחה ,2906
נסע הביתה  .5901חזר מביתו  ,6931בשעה  7901נכנס ר' שמואל בצלאל ואשתו
והי' כשעה .למעריב נכנס  .8922בשעה  00914נכנס הרב חדקוב והי' כשלש רבעי
שעה ויצא  ,01901ובשעה  01904נסע הביתה אד"ש עם הר' קרינסקי והרב
חדקוב.
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יום ה' ,כה מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 ,01904הביט בחומש במפרשים ואחרי קריה"ת לא אמר תהלים אלא אחז החומש
חזרה ולא אמר בכלל תהלים רק הביט במפרשים .למנחה נכנס  ,2906הלך הביתה
ברגל ,ובשעה  6904ירד גשם חזק ור' יודל לא הי' ,אז שלח הר' ליב גרונר את בן
ציון ראסקין שיסע עם מכונית להביא את אד"ש ,והביא אותו .ובשעה 7911
התחילה היחידות ,נכנסו הבחורים זלמן גופין ,הר' יצחק מאיר גורארי' ,הי'
כעשרים דקות .נכנסו משפחות ,נכנס בסוף הרב אברהם העכט והי' כשעה .נגמרה
היחידות שעה  ,1911הרב חדקוב הי' כעשרה דקות ,אד"ש הביט בזאל והלך עם
המעיל החורפי ,למעריב נכנס .01904
יום ו' ,כו מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .0931היום יצא המאמר
נחמו מתרכ"ו .בשעה  5921נסע הביתה וחזר  .6921נכנס למנחה  .6934למעריב
נכנס  ,7944רש"ג הגיע היום מדרום אמריקה ,ובזמן שאד"ש נכנס חייך לאד"ש,
ואד"ש לא ראה .בשעה  01914הלך הביתה.
יום ש"ק ,כז מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה  ,7904נכנס לתהלים
 ,7921בשעה  01914כבר אד"ש גמר התהלים ,והחזן גמר  ,01911ואד"ש נשען על
השטענדער ושם ידו על המצח ואמר קטורת ,והביט על השעון .נכנס להתפלה
 ,01931התפלל עד ב"ש ואמר תניא ,ואח"כ התפלל עד ברכו ,ואח"כ הביט
בחומש .במוסף ניגש ר' שמואל בצלאל אלטהויז ,נגמרה התפלה .01934
בשעה  0921נכנס אד"ש להתוועדות .אמר כמה שיחות בענין הפרשה
והפטרה שבעה דנחמתא ,ובכה במילים "ותאמר ציון עזבני ה'" ,ואח"כ אמר
מאמר מליקוטי תורה .שרו ,אד"ש אמר לר' שמואל בצלאל שינגן וניגן ,ואח"כ
אמר לו אד"ש שילמד עוה"פ .אח"כ דיבר אד"ש בענין רש"י עה"פ כי עם קדוש
אתה כתוב פעמיים עם קדוש בפרשה ,וכל העם [רש"י מפרשת אחרת].
ההתוועדות נגמרה בשעה  ,3921אחרי מנחה התחיל אד"ש הושיעה את עמך.
למעריב נכנס  ,7944נסע הביתה .8931
יום א' ,כח מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01944למנחה נכנס ,2906
סגרתי הדלת .נסע הביתה הערב  5931חזר  .6921התחילה היחידות  ,7921נכנסו
הרבה משפחות ,נכנס ר' שמואל בצלאל ואשתו ,ואד"ש נתן לו תניא וסידור .נכנס
פיטל יצקביץ .למעריב נכנס  ,00934אחריו נכנס הר' נחום זוין ,ואד"ש התחיל
לחקור חקירה זה מה שמותר לצאת מא"י על תנאי שילמוד ,האם לימוד מעט
בחו"ל כבר מספיק לשקול להשאר בחו"ל ,או שצריכים ללמוד כל רגע ,ואד"ש
סיים שכל רגע צריכים ללמוד.
נכנסו במשך הלילה עוד משפחות ,נכנס ר' קובלסקי ומשפחתו כרבע שעה,
נכנסו הרבה אנשים שישבו כל אחד שעה .בסוף נכנסה בתו של שקלאר והיתה
כחצי שעה ,היא כבר היתה לפני שבועיים שעה וחצי.
יום ב' ,כט מנ"א 9היחידות [מאתמול בערב] נגמרה שעה  ,5ואח"כ נכנס
הרב חדקוב ושאל אם אד"ש יצא לקריה"ת ,ואד"ש ענה לו שיצא ,ויצא לקריה"ת.
ר' אהרן סרברנסקי הי' הבעל קורא .אחרי קריה"ת אמר אד"ש להרב חדקוב
שהולך כעת להתפלל ,ובשעה  7911נסע הביתה עם הר' קרינסקי .ובשעה  0בא
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הבקר אד"ש ,והלך ברגל למקוה  ,0914חזר מהמקוה  .1914נסע לאוהל  ,1911חזר
מהאוהל  ,6941נכנס למנחה שעה  .7למעריב נכנס  ,7921אחרי מעריב נכנס הרב
חדקוב והי' כרבע שעה ,ובשעה  8914נסע אד"ש הביתה.
יום ג' ,אדר"ח אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 ,01904קיבל עלי' .למנחה נכנס  .2914נסע הביתה הערב  ,5911חזר מביתו .6901
בשעה  01נכנס רש"ג והי' שם עד שעה  ,00941ואח"כ נכנס הרב חדקוב והי' שם
עד  ,01931ובשעה  01934נסע הביתה עם הר' קרינסקי ,הביט בזאל.
היום סיפרו ששז"ר כשהי' כאן טילפן לאד"ש שאולי הוא  -אד"ש  -יכול
לבוא אליו לביקור ,אז אד"ש ענה לו שישאל לחמיו ,וביום ששי נסע אד"ש
לאוהל וחזר ואמר לשז"ר שחמיו לא איפשר לו .היום גם בא מכתב על הדבר
בענין הכרטים של הקבוצה מא"י ,והכניסו את זה לאד"ש ,ואד"ש ענה" 9ת"ח על
בשורות וודאי מוסיפים בשיעורים".
יום ד' ,בדר"ח אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 ,01904הביט בחומש גם אחרי קריה"ת .בשעה  01934נכנס הר' ליב גרונר והודיע
לשלמה אורנשטיין שאד"ש מחכה עליו ,והי' שם כשעה .לפני מנחה הודיע אד"ש
שיאחר כרבע שעה ,ונכנס למנחה  .2924נסע הביתה עם הרב חדקוב ביחד ,5904
חזר  .6911למעריב נכנס  .8921בשעה  00941נסע אד"ש הביתה עם הרבנית.
הרב שלום מרוזוב התוועד ואד"ש הביט בפנים .היום קיבלו הבחורים מא"י
שהכרטים לא נסדרו ושיחזרו בהקדם ושיענו במברק.
יום ה' ,ב' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 .01901למנחה נכנס  .2904נסע הביתה הערב  ,5921חזר מביתו  .6911בשעה
 7921נכנסו זוג זקנים והיו עד  ,8934למעריב נכנס  .8941אחרי מעריב בשעה
 ,01921נכנסו עוד זוג ,ובשעה  00931נכנס יונה כסה והי' שם יותר משעה ,ואמר
שנשאר באמצע שיחה ויבוא עוה"פ להמשיך .בשעה  0911נסע הביתה עם הר'
קרינסקי .בשעה  6921נכנסו ההנהלה לחצי שעה.
יום ש"ק פ' שופטים ,ד' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס
להתפלה  .01914התפלל עד ב"ש ואח"כ לקח התניא ,וגם אחרי ברכו .ובחזרת
הש"ץ וב"גדלו לה'" הביט בתניא ובחומש הביט בקריאה ,הכריזו מנחה ,6
ובשעה  6חזר אד"ש מביתו ,ונכנס למנחה  .6914למעריב נכנס  ,7921נסע הביתה
הלילה  .8901בשבת בא מברק שלא שלח המברק בענין הכרטיסים .ביום ששי
יצא מאמר חדש נחמו עת"ר .בזמן שיצא בלילה ניגש הרב חדקוב ואחז מכתב
בידו והראה את זה לאד"ש.
יום א' ,ה' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00944למנחה יצא .2904
נסע הביתה הערב  ,5921חזר  .6931כשחזר פגש את רש"ג ודיבר אתו ,ואח"כ
דיבר עם ר' נח ברנשטיין .בשעה  8911נכנס למעריב .בשעה  00934נכנס הרב
חדקוב ,ובשעה  01904נסע הביתה עם הרב חדקוב.
יום ב' ,ו' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911נכנס לקריה"ת .01901
למנחה לא יצא .בשעה  5921נסע הביתה וחזר  ,6924בשעה  8901נכנס הספר של
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הרבי ,והרבי הודיע שלא יצא בזמן למעריב .בשעה  8931יצא למעריב .בשעה
 00921נכנס הרב חדקוב והי' שם עד  ,00941ואח"כ יצא אד"ש והביט בזאל ונסע
עם הר' קרינסקי.
יום ג' ,ז' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .0934לפני מנחה הודיע
שיאחר בזמן .כשיצא למנחה ראה את החתן ר' יחזקאל ליבאוויק ,נכנס חזרה
והוציא הסידור ונתן לו .בסלח לנו הכה פעם אחת ומיד הפסיק .נסע הביתה הערב
 ,5921וחזר מביתו  .6911בשעה  7נכנס החייט עם הרבנית להרבי .למעריב יצא
 .8921כמעט כל הבחורים נסעו להחתונה של ר' יחזקאל ליבאוויק.
נסע הביתה הלילה עם הרבנית  ,00931בזמן שיצא עמד בחוץ ר' יפה ואד"ש
דיבר אתו .אחרי מנחה ניגש ר' קובלסקי הזקן לאד"ש ודיבר אתו ,ואד"ש הסתובב
ואמר להבחורים שילכו ללמוד.
יום ד' ,ח' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01941נכנס למנחה .2904
הלך הביתה הערב ברגל  ,5901חזר מביתו  .6911למעריב נכנס  ,8922אחרי מנחה
ניגש אחיו של ר' יודל לאד"ש מפני שקיבל מכה בעין .בשעה  01914נסע הביתה
הלילה עם הר' בנימין קליין.
יום ה' ,ט' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לקריה"ת ,01914
נכנס למנחה  .2906בשעה  5901הלך הביתה וחזר עם הרבנית  .6911בשעה 7901
התחילה היחידות .נכנסו ליחידות מר חיים סוויט ואשתו ,שמחה צירקינד ,ברוך
קרקמן והכלה ואמו ועוד משפחות .נכנס למעריב  ,8941אחרי מעריב נכנס הר'
זלמן דוכמאן מפני שיש לו יום הולדת ,הרב דזשייקאבסאהן הי' למשך זמן ,ר'
מאיד ברנד גם נכנס ואד"ש אמר 9שכולם באים כעת לחגים ואתה חושב לנסוע.
בשעה  0901נגמרה היחידות ,ובשעה  0911נסע אד"ש הביתה עם הר' בנימין
קליין.
יום ו' ,יו"ד אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00904היום עזבתי את
החנות של אלפרוביץ .בערב בשעה  5נסע הביתה עם הר' בנימין ,חזר מביתו
הערב  .6914נכנס למנחה  ,6911למעריב נכנס בשעה  ,7914הלך הביתה הלילה
בשעה .8941
יום ש"ק פ' תצא ,יא אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8944נכנס
להתפלה  .01התפלל עד אחרי ברכו ואח"כ הביט באיזה דף ואח"כ בתניא
בהתחלת הקריאה ,ואח"כ הניח את זה .הכריזו מנחה  ,5941נגמר התפלה .01901
נכנס למנחה  ,5934למעריב נכנס  .7921אחרי מעריב נכנס לחדרו והי' שם משך
זמן ,ואח"כ יצא הרב חדקוב ושאל האם יש לבנה ואד"ש יצא ,ובחוץ עמד מר
שכטר ממזרחי ,וניגש לאד"ש ודיבר אתו עד שהלך ללבנה ,ואח"כ בחזרה גם
הלך אתו ובניו ,ונכנס לחדרו של אד"ש לכמה דקות ,ובשעה  8901נסע הביתה עם
הר' בנימין קליין.
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בשבת במנחה התפלל ר' זלמן דוכמאן ,אחרי מנחה אמר זלמן דוכמאן
לאד"ש שהמלך מקבל פניו בפנים שוחקות ומאן מלכי רבנן ,ענה אד"ש שכתוב
בסבר פנים יפות.
יום א' ,יב אלול 9הבקר בא אד"ש  ,00941היום נפטר ר' משה שלמה
הורנשטיין .למנחה יצא  ,2906הלך הביתה  5911חזר עם הרבנית  .6931למעריב
נכנס  ,8920נסע הביתה עם הרבנית שעה  .00914הלכו בחורים להגיד תהלים אצל
הנפטר וגם הרבנית של אד"ש היתה שם.
יום ב' ,יג אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לקריה"ת .01914
תיאור צאת אד"ש להלוי' של הרב הורנשטיין ,וביקור אד"ש אצל
הביאנער9
בשעה  00904בא הארון של הנפטר הורנשטיין ,ואד"ש יצא ,ר' יודל
קרינסקי הי' מוכן ,ואד"ש שאל איפה הבן והאשה שלו? וענו שהבן ישנו .ואד"ש
אמר שהיא צריכה לנסוע עד הר מנוחות (?) ,והבן צריך לנסוע מצד שני .אז אמרו
לאד"ש שהיא חולה וחלושה ,וגם הבן אמר שאסורה לה לנסוע .אז אד"ש אמר
שישאלו ד"ר ,ואח"כ אמר שישאלו לרב ,והי' שם הרב רבקין ואד"ש שאל אותו
אם היא צריכה לנסוע ,וענה שלא .ואד"ש אמר לאשתו שהיא לא צריכה לנסוע
מפני שהיא חולה .והיא התווכחה עם אד"ש ,אמר לה אד"ש שזה דין .ואח"כ אמר
אד"ש שהוא גם קרוב וידיד ונוסע רק עד חוץ לעיר ,והיא גם צריכה לנסוע עד
חוץ לעיר.
אד"ש הלך עד הברז של מכבי אש ,ושם רמז לר' יודל שיבוא ,ושאל לאיזה
איש שעמד על ידו אם יש לו מכונית ,ואד"ש חייך ,וענה האיש שיש .אד"ש נכנס
מיד לקאר של ר' יודל ,ונסע אחרי הארון ,ומיד כל הבחורים נכנסו לקריזה ונסעו
אחריו ,ונסעו שיירה גדולה ,וגם הרבנית של אד"ש נסעה עם הקאר שלה ,וכך
נסעו עד ביהכ"נ באיאן באיסט סייד מנהטן ,שם עמדו וחיכו עד שהבאיאנער
שיצא ,אד"ש ישב בקאר וחכה.
ומיד שראה את הבאיאנער התחיל לקום ,ויצא מהקאר וחכה עד
שהבאיאנער ירד המדריגות ,ואד"ש מיד ניגש אליו ואמר לו שלום עליכם ,ואד"ש
אחז עם ידו תחת זרועו של הבאיאנער ,וכך אד"ש הלך עם הבאיאנער עם ידו
תחת זרועו של הבאיאנער והיו שם דחיפות ואד"ש נדחף ועשה מקום לבאיאנער,
ואד"ש דיבר עם הבאיאנער כמה מילים ,ואח"כ כשנסע הארון הלך אד"ש עם
הבאיאנער ד' אמות ,ואח"כ אמר אד"ש שמספיק כבר הילוך ד' אמות ,ואד"ש
בירך אותו בכתיבה וחתימה טובה.
אד"ש חיכה עד שהבאיאנער הלך ,הבאיאנער הוא איש זקן מאוד .אח"כ
נכנס אד"ש לקאר ,וכל אנ"ש נכנסו לקארים ונסעו אחרי אד"ש ,ובאמצע הדרך
יצא הנהג של הארון וחכו כחצי שעה ,ואח"כ נסעו עד חוץ לעיר ,ושם עמד אד"ש
ויצא ,וכולם נעמדו ויצאו ,ואד"ש חכה עד שהקאר של הארון כבר לא רואים ,ור'
יודל פתח הדלת ,ואח"כ נכנס אד"ש לקאר ,וכולם רצו לקארים ,ונסעו אחרי
אד"ש ובאו ל  661שעה  .01921ואד"ש נטל ידיו ונכנס לזאל ואמר יושב בסתר.
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למנחה לא יצא ב  2904אלא בשעה  ,3901כשבאו האוטובוסים מהקעמפ,
נכנס אד"ש למנחה .אחרי מנחה נאם ר' שד"ב ליפסקער מקנדה ,ואח"כ שרו
ואד"ש עשה עם ידיו ,ובסוף התחיל אד"ש הניגון הושיעה את עמך ,ויצא .בזמן
שיצא אמר לר' שד"ב ליפסקער ישר כח על הנאום .בשעה  5914נסע אד"ש
הביתה וחזר  .6911נכנס ר' זלמן דוכמאן לאד"ש למסור דו"ח מה שהי' בבית
הקברות.
למעריב יצא אד"ש  ,6924אחרי מעריב נכנס עוה"פ ר' זלמן דוכמאן לרבע
שעה בענין שיראה שיהי' מנין כל יום .בשעה  01901נסע הביתה עם ר' יודל .היום
בזמן שאד"ש חזר עם ר' יודל (בבוקר) אמר אד"ש לר' יודל שע"ז לא יכולים
להגיד תודה .היום הגיע הר' גרשון מענדל גרליק מאיטלי'.
יום ג' ,יד אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .01934למנחה לא יצא .נסע
הביתה  ,5911וחזר  .6934למעריב נכנס  ,8926בשעה  00921נכנס הרב חדקוב
כמה פעמים לאד"ש ויצא ,ובשעה  01914נסע אד"ש הביתה עם הרבנית .הלילה
התוועדו הבחורים והר' ג"מ גרליק.
יום ד' ,טו אלול  -יום התייסדות של תו"ת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה
 ,01944נסע למקוה  ,0911חזר שעה  ,1נסע לאוהל ( 2924מאוחר) ,וחזר מהאוהל
שעה  ,7ז"א יותר מחצי שעה אחרי השקיעה ,ומיד שבא מיהר ,נטל ידיו והחליף
נעליו ,ומיד נכנס למנחה .אחרי מנחה נכנס הר' ליב גרונר והי' כחמש דקות,
ובשעה  7911נכנס למעריב .אחרי מעריב עוה"פ לרבע שעה ,ובשעה  7931נסע
אד"ש הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ה' ,טז אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לקריה"ת 01914
והביט בחומש .למנחה לא יצא .נסע הביתה הערב  .5901כשלש רבעי שעה הי'
דר .ניסן מינדל אצל אד"ש לפני שהלך .חזר מביתו  ,6921בשעה  7931נכנס הר'
גרליק (?) ,הברליק הוא ראש מהמשטרה במאנטאן ,וגם הרב חדקוב נכנס ,ודר.
ניסן מינדל והר' ליב גרונר ,והי' שם כרבע שעה .ואח"כ נכנסו למרכז לחצי שעה.
אח"כ נכנסו ליחידות זוגות ,ומתתי' קנטור ,וכמה בחורים .ובשעה 7921
נכנס מר ציפל והי' עד  .01901נכנס למעריב אח"כ ,ואחרי מעריב נכנס הרב גרשון
מענדל לעשרים דקות ,ואח"כ משפחת הרב משה פנחס כץ והביא ספרים מאנגלי'
והכניס לאד"ש ,ואח"כ נכנס הרב בנימין גאראדעצקי והי' עד שעה  ,1904הי'
כשעתיים ,ואח"כ הר' נכנס צבי גאנזבורג ,ואחריו נכנס הרב חדקוב לחצי שעה,
ואד"ש נסע הביתה שעה  2עם ר' יודל.
יום ו' ,יז אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,0921בזמן שנכנס ל  661עמד
הראש של השוטרים בקראון הייסט ואד"ש הצדיע לו בידו על המצח .נסע הערב
הביתה שעה  ,4934חזר שעה  ,5934נכנס למנחה  ,6901למעריב  .7904הלך
הלילה הביתה שעה  ,8921בחוץ עמד אוטובוס של שחורים ואד"ש הביט על זה.
יום ש"ק ,חי אלול 9הבקר בא אד"ש שעה  ,8944נכנס לתפלה שעה .01
התפלל עד שמו"ע ואח"כ לקח התניא ,הי' עלי' לתורה של הר' ברוך קיבמאן והר'
אהרן גוטמאן ,באו לשבת אורחים מקנדה ועוד מקומות .במוסף הביט בחומש,
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בשעה  01901נגמרה התפלה ,ובשעה  0921נכנס להתוועדות .התחיל בשיחה
בענין ח"י אלול ,דיבר שני שיחות ,ואח"כ אמר מאמר בתור שיחה על פ' כי תבוא,
ואח"כ פתח החומש והתחיל להסביר בענין של ביכורים ,השנה היא סוף שנת
שמיטה והתחלת שנת הקהל.
אח"כ דיבר על רש"י על התחלת הפ' "מראשית" ולא כ"כ ראשית ושאל
כמה קושיות ,ודיבר שני שיחות .אח"כ אמר שיחה בענין מעלת ח"י אלול על כל
החומש ,ודיבר בענין שינגנו ניגון ד' בבות של אדה"ז וצריכים לראות שבעל
השמועה עומד כנגדו ,ואמר שהשנה היא שבת ,סיום שנת השמיטה .עוד צוה לנגן
פעם אחת הניגון של אדה"ז וניגנו ,ואח"כ אמר שינגנו הניגון ניע זשוריצי
חלאפצי ומיד קם ,והרב חדקוב עוד ישב ואד"ש ירד מיד מהמדריגות.
אחרי מנחה התחיל אד"ש לנגן הושיעה את עמך .בהתוועדות בכה קצת.
ומיד שיצא ללכת הביתה שרו .חזר מביתו שעה  ,7נכנס למעריב  ,7904נסע
הביתה שעה  .7934בלילה הי' חזרה.
יום א' ,יט אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01941בשעה  1914ונסע
למקוה וחזר שעה  .1941בשעה  2931נסע לאוהל ,בזמן שנכנס לקאר אמר להר'
קרינסקי שישאל לשני נשים (שעמדו במן שאד"ש יצא וחייך אליהם) את
שמותיהם ,ור' יודל ניגש עם פתק ורשם ,ואח"כ נכנס לקאר ומסר לאד"ש .אד"ש
מיד קרא אותו ואח"כ הוציא השעון ומילא אותו .בשעה  6924חזר מהאוהל .נסע
לאוהל עם בגדי שבת ,נכנס לחדרו לחמש דקות ,ולקח המעיל של חול והתפלל
מנחה מהר ,כבר הי' עשרים דקות אחרי השקיעה .אחרי מנחה נכנס הר' ליב
גרונר ,ובשעה  7901נכנס למעריב ,ובשעה  7914נסע הביתה עם ר' יודל ולא חזר
הלילה.
יום ב' ,כ' אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לקריה"ת .01914
הי' בר מצוה ,ואח"כ קיבל הר' משה פעלער .בשעה  2נכנס הרב קווינט לאד"ש
והוציא מכתבים ,ואח"כ נכנס הר' אשר זיילינגאלד עם רעייתו ,והי' כעשר דקות,
ואח"כ נכנס הר' משה פעלער עם רעייתו והי' עשרים דקות ,ואח"כ נכנס הרב
חדקוב .בשעה  2924יצא למנחה ,ונתן סידורו להחתן ר' גוטמאן ובמנחה לא אמר
תחנון .בשעה  5941נסע הביתה עם הר' קרינסקי ,וחזר שעה  .6914הי' החופה של
ר' גוטמאן בחצר של כ"ק אדמו"ר בשעה  .7911למעריב יצא  ,8923ובשעה
 01924נכנס הרב חדקוב והי' עד  ,00914ואח"כ יצא עם אד"ש ביחד ונסע הביתה
עם הרבנית.
יום ג' ,כא אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01934בשעה  01931נכנס
הר' סימספון ליחידות .למנחה יצא  ,2904נסע הביתה  ,5924חזר  .6931בשעה
 7911נכנס דר .ניסן מינדל עד  ,8904ואח"כ נכנס הרב בנימין גאראדעצקי עד
 ,8941ואח"כ יצא אד"ש למעריב .בזמן שנכנס אד"ש חייך לר' שמרלינג .בשעה
 01921נכנס הרב חדקוב והי' עד  ,00בשעה  00931נסע הביתה עם הרבנית.
יום ד' ,כב אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01934נכנס למנחה .2904
היום הגיעו הר'9פנחס פלדמן ,שמואל ראדאל ,ומענדל פוטערפאס .בשעה 5914
נסע הביתה וחזר שעה  .6914הי' יחידות ,ומשעה  6921עד  7921נכנסו כמה
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בחורים ועוד .בשעה  7921נכנס אד"ש להגיד שיחה לנשי חב"ד לפני ער"ה כבכל
ער"ה ,השיחה היתה משך עשרה דקות ,אח"כ ניגשו הנשים עם פדיונות .בסוף
היתה בחורה ועמדה כעשרה דקות .נגמר היחידות של הנשים בשעה ,01921
ובזמן שירד מהמדריגות בהליכתו חזרה לחדרו עמד ר' שמערלינג ואד"ש חייך
אליו .אד"ש נכנס לחדרו והרב חדקוב גם נכנס ואח"כ יצא הרב חדקוב ואמר לר'
שמעלרינג שייכנס ,והי' כעשרה דקות ,ובשעה  01931נכנס למעריב ,אמר קדיש.
בשעה  00944נסע הביתה עם הרבנית.
יום ה' ,כג אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .01נכנס לקריה"ת עם
סידורו והמשניות ,ובזמן שקראו את אד"ש לשלישי לא לקח את הסידור להגיד
קדיש ,ובאמצע הקריאה הביט על הר' ליב גרונר ,ולייבל הביא את הסידור,
ואד"ש אמר קדיש אחרי שלישי ,ואח"כ ניגשו הרבה אורחים שהגיעו לברכת
הגומל .וגם בירך בנו הקטן של קאריק ,ואד"ש חייך .ואד"ש חיכה עד הסוף
התפלה ואמר כל הקדישים .בשעה  00914נסע למקוה וחזר מהמקוה  ,01914נסע
לאוהל  ,1914חזר  6921רבע שעה אחרי השקיעה.
נכנס למנחה  ,6924למעריב נכנס שעה  ,7במנחה בזמן חזרת הש"ץ אמר
המשניות ואמר כל הקדישים .מיד אחרי מעריב נסע הביתה .למטה הי' קבלת
פנים של ר' קיובמאן ,אד"ש חזר מביתו שעה  ,8914ואח"כ נכנס ניסן מינדל
וראטשטיין ,ואד"ש הי' עד שעה  ,01944ואח"כ נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ו' ,כד אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01931הלך הביתה הערב
שעה  ,4931וחזר  .5924נכנס למנחה לפני שבע .למעריב נכנס אד"ש שעה  ,8הי'
קהל גדול.
יום ש"ק ,כה אלול 9הבקר בא אד"ש שעה  ,7904נכנס לתהלים עם סידורו
שעה  ,7924אמר קדיש בין כל פרק ופרק ,נגמר תהלים  .01901נכנס להתפלה
 ,01931נכנס עם סידורו והמשניות והחומש ,בלי התניא .אמר קדיש בהתחלת
התפלה ,הביט לפני ברכו בחומש ,וגם אמר משניות אחרי קדיש דרבנן שלפני
התפלה .הי' דחיפות בהפטורה ,אד"ש עלה אחרי שביעי לקדיש .נגמרה התפלה
 .01921נכנס להתוועדות  ,0924התחיל בשיחה בנוגע לאתם נצבים ובכ"ה אלול
יום בריאת העולם ,אמר שלש שיחות ואח"ז מאמר בניגון.
המאמר התחיל בד"ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך באתם נצבים ,ואח"ז
התחיל בחומש ואמר גם הפסוק ,והקאפיטל פסוק כ' קאפ' כ"ט הכתיבה דספר
התורה הזאת ,ושאל למה רש"י מחלק ,ואח"ז אמר על רש"י בפ' וילך ויכתוב
משה .ואמר שמהרש"י הזה מתורץ בראגאצובר .שהראגאצובר נשאר בקושיא
ומהרש"י יכולים לתרץ ודיבר בארוכה .ההתוועדות נגמרה  .3931בדיוק בשעה
 0914הודיע שיעשה קידוש ומיד הביאו המזונות והיין ,ועשה קידוש ,ובסוף
ההתוועדות נתן המזונות להר' משה דובינסקי.
גם עשו באמצע ההתוועדות השבע ברכות של הר' ברוך קיבמאן ,החתן
מסר איזה פתקא לרבי ,ואד"ש הביט עליו בתמיה וקרא את הפתקא וחייך ,ושם
הפתק בסידורו .בזמן שיצא התחיל לנגן כי בשמחה .למנחה נכנס שעה ,3941
נכנס למעריב שעה  .7914אחרי מעריב נכנסו הרב חדקוב והר' ליב גרונר ויצא
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 ,7911ובשעה  01934בא לסליחות .נכנס לסליחות  ,0901ב"שמע קולנו" הביט
באם סגרו הארון ואמר אשמנו .אחרי הסליחות שרו רחמנא ועשה קצת עם ידו,
ובזמן שרצה ללכת הרימו השולחן ואד"ש התכופף ויצא .אח"כ הי' בחדרו יותר
מחצי שעה ,ובשעה  1934נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום א' ,כו אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911נסע למקוה ,00904
והלוי' של חמיו של הר' פאפאק הי' אבל אד"ש לא הי' .וחכו על יד קינגסטאן,
אד"ש חזר מהמקוה שעה  .01914ובשעה  00934יצא ואמר קסוניק (?) ואד"ש
רמז לילד עם ידו שלום ,ונסע לאוהל בבגדי שבת .חזר מהאוהל  ,6914נכנס
למנחה  ,6904בשעה  6941נכנס למעריב .אחרי מעריב חכה אד"ש ושאל להרב
חדקוב מתי יגידו הסליחות ,ואד"ש שאל עוה"פ ,אז הרב חדקוב הכריז שבשעה 6
יגידו סליחות .בשעה  7911הלך הביתה עם הר' קרינסקי ולא חזר הלילה.
יום ב' ,כז אלול 9הביט במאמר בסליחות .הבקר בא אד"ש ל  661שעה
 ,5941נכנס לסליחות  ,5946הביט על השעון והביט כל רגע עד שעה  .6ר' זלמן
דוכמאן התפלל .נכנס לקריה"ת  ,6921ברכו כל האורחים הגומל .הגיעו 9הרב
ישראל ליבוב ,בנו של הרב ניסן נעמנוב ,ר' ראובן דונין ,הרב נחמן סודאק ,הר'
דוד ראפופורט ועוד .נכנס למנחה  ,2904לא אמרו תחנון מפני שהי' חתן .נסע
הביתה  5914וחזר  .6914אח"כ נכנס יונה כסה עם עוד אחד עד שעה  7921שעה
וחצי ,ואח"כ נכנס רש"ג עד שעה  .8ובשעה  8921נכנס למעריב.
יום ג' ,כח אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,5937ובשעה  5944נכנס
לסליחות .אמר זלמן בוטמאן .הגיעו הבקר ר' 9יוסף ליש ,יוסף פאריז ,ובערב
מאיר ה .ודוב כהן .בשעה  2נכנס אחד לאד"ש ויצא  ,2904ובשעה  2921נכנס
למנחה .נסע הערב הביתה  5901וחזר  ,6901נכנס החייט והביא הסרטוק .בשעה
 8904נכנס ר' שמואל לוויטין ,בשעה  8942נכנס אד"ש למעריב .בשעה 00914
נסע הביתה עם הרב חדקוב וקרינסקי .הי' שבע ברכות של ברך קיבמאן.
יום ד' ,כט אלול  -ער"ה תשכ"ז 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה  ,5944נכנס
לסליחות למטה בשעה  ,6914הי' קהל גדול ,אחרי סליחות שרו רחמנא ,ואח"ז
התחיל אד"ש הושיעה את עמך ועשה קצת עם ידו .בשעה  7914נסע למקוה וחזר
 ,7934נכנס להתפלל שעה  8914עם התפילין .אחרי התפלה ישבו עשרה זקנים
ואד"ש אמר התרת נדרים ובסוף בירך אותם לשנה טובה וכו' .בשעה 01921
התחיל לקבל פדיונות ,עומד בחוץ וקיבל באמצע עשה הפסקה ,ובהפסקה שני'
מסרו את הפדיון הכללי ואד"ש קרא אותו ,ואח"ז אמר הברכה.
אח"ז נכנס איזה לאד"ש והי' שם כחמשה דקות ,ואח"ז קיבל עוד הפעם
אד"ש הפדיונות ,והי' באמצע עוד הפסקות ,ובשעה  01914נסע לאוהל .ליב גרונר
והרב חדקוב נסעו אותו ביחד ,ושם קרא הפדיונות וקרע אותם ושם בשקו .בשעה
 4934חזר מהאוהל ,נכנס שעה  5למנחה ,הלך עם בגדי שבת ,וגם לאוהל נסע עם
זה .היום הגיע אופן ומשה אשכנזי .אחרי מנחה נסע הביתה וחזר שעה .6901
היום הגיע טלגרמה מא"י שהגיעו עוד שני צעירים מרוסי'.
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יומן שנת ה'תשכ"ז
* שנת הקהל *
*
* חודש תשרי *
ליל א' דר"ה 9למעריב נכנס  ,6934מיד רצה החזן להתחיל שיר המעלות ,אז
אד"ש אמר לו שעוד מוקדם ואמר אד"ש תהלים ,ואח"ז התחיל לשיר אבינו
מלכנו ,אח"ז התפללו מעריב .אד"ש ציוה שכל האורחים מרוסיא יעמדו על ידו,
ושמו ספסל תחת איפה שעומד אד"ש ושם עמדו הרוסים .בשמו"ע האריך מאוד,
וגם באמצע הפסיק והמשיך והפסיק כו' .אחרי מעריב אמר לשנה טובה תכתבו
ותחתמו.
בשעה  8904עלו למעלה לאכול .על השולחן למעלה שמו תאנים ,אז קרא
אד"ש לשלמה רייניץ ואמר לו שיורידו את התאנים ,ושיביאו התפוחים ,וכך
עשה .אחרי נטילת ידים נטל ידיו והביט בחלון כדרכו ,ואחרי ברכת המוציא טבל
בדבש ,ואח"ז אכל התפוח בדבש ,ואח"ז טבל לחם במלח .על הדגים שם גם
הפעם הרבה מלח .אחרי הדגים שטף ידיו עם מים ,ואח"ז שם ידו עם המים על
שפתו ואח"ז שתה סודה עם יין .גם שתה אחרי העוף .לא דיבר שום דבר ,הלילה
בירך על הכוס רייציק .לפני הבשר שמו ראש איל ואד"ש לקח חתיכה מזה.
ובשעה  00901הלך הביתה עם הרבנית ,והלך דרך קינגסטאן.
יום ה' ,אדר"ה 9הבקר נכנס אד"ש להתפלל שעה  ,01הביא עמו סידור
אדה"ז החדש ,והתהלים יהל אור והסידור ,וביד הימין השופרות מעוטפות ,והר'
ליב גרונר אחריו עם הפדיונות .מיד שעמד התחיל להסתכל בכוונות התקיעות
והביט משך זמן ,ואח"ז התחיל להתפלל .אחרי ברכו ישב ,בשמו"ע הארוך אחרי
שמו"ע ישב ,והביט גם בסידור אדה"ז .בשם ד' דמגן אברהם או מחי' המתים הי'
קם קצת .באל עורך דין ובנתנה תוקף וכל מאמינים הי' עומד .באבינו מלכנו שרו.
מיד בהתחלת שמו"ע התחילו כולם להתנפל על השולחנות ועל הארון הקודש
והי' צעקות מהאנשים ,ובהתחלת הקריאה הי' כבר מסוכן[ .אד"ש נתן מאה דולר
לר' יוחנן גורדון שיתן במשך החודש לאורחים שלו עליות].
בחמישי כשאד"ש עלה ,לקח סידורו והשופרות מאחריו ,והר' ליב גרונר עם
ארבעה חבילות הפדיונות .עוד לפני קריה"ת הכריז ר' פנחס כץ שכולם ירדו
מהשולחנות אבל ...בהתחלת ההפטרה בכה אד"ש ,אחרי מפטיר הביט האם ישנו
על הבימה היהודים מרוסיא ,ואח"ז הביט האם שני ספרי תורות על ידו ,ואח"כ
שם טליתו על הפדיונות ,ושם ראשו על הפדיונות ,וכך הי' תחת טליתו כחמשה
דקות .אח"כ הרים את הטלית והביט האם היהודים מרוסיא נמצאים ,ואח"ז שם
טליתו על המצח והתחיל למנצח .ושם חזרה טליתו על הפדיונות וכך עד שגמרו
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למנצח .אח"ז אמר הפסוקים ,ואחרי הפסוקים עוד הפעם שם טליתו על הפדיונות
לרגע ,והתחיל הברכות.
אח"ז תקע והלך קצת קשה התקיעות .בין עשרה קולות שם טליתו על
הפדיונות לרגע .וכך גמר התקיעות ,ואח"כ אמר הפסוקים שבסוף ,והדחיפות היו
נוראות .ואח"ז הלך אחרי הספרי תורות ,וחזר עם השופרות ועם הפדיונות,
ואד"ש הסתובב והביט על האנשים שעומדים על ידו .ובמוסף חזן שמו"ע ישב,
ור' מרדכי טעלשעווסקי התפלל מוסף .בשמו"ע תקעו ,הרב טעננבוים תקע
מעומד .ואנחנו כורעים הביט על החזן ,וגם הוא כרע .בברכת כהנים עמדו על ידו,
אחרי כל התפלה אמר ישר כח .אמר תהלים של היום ,בזמן שיצא אמר גוט יום
טוב .התפלה נגמרה שעה .2921
עלה לסעודה בשעה  ,2941עשה קידוש מעומד ,טבל בדבש ואח"ז טבל
חתיכת לחם במלח .בירך ברכת המזון ר' אליעזר ננס .נכנס למנחה  ,3941שרו
אבינו מלכנו ,ובזמן שיצא התחיל בניגון הושיעה את עמך .לתשליך יצא ,4904
הלכו אל ידו שני שוטרים והרב חדקוב ,והי' בלתי סדר .הפעם הלך אד"ש דרך
פרעזידענט והסתובב לברוקלין ולא לקינגסטאן כבשנה שעברה.
ליל ב' דר"ה 9נכנס למעריב שעה  ,6944ונכנס עם סידורו והמשניות ,ומיד
התחיל להתפלל ולא אמר תהלים .לא שרו אבינו מלכנו בהתחלה .גם הפעם
האריך בשמו"ע ,אחרי התפלה אמר קדיש וגם אמר משניות וקדיש דרבנן .בזמן
שיצא אמר גוט יום טוב .עלה למעלה לאכול שעה  ,8921חכו על הרבנית אבל
היא לא באה .עלה למעלה עשה קידוש ,אחרי קידוש לקח שני תאנים ,אכל ואח"ז
לקח סידורו ועשה ברכה אחרונה ,ואח"ז הלך ליטול ידיו .נטל יד ימין ארבעה
פעמים -גם אתמול -והשמאל שלשה פעמים ,ואח"ז בצע על החלות וטבל בדבש,
ואח"ז לקח חתיכה חלה וטבל במלח ,ואכל .בהדגים שם מלח.
בין הדגים להבשר התחיל הרב שמואל לוויטין לדבר ע"ד המשל מר' לוי
יצחק מברדיטשוב .והרש"ל התבטא "בערדיטשובער" ואד"ש אמר שצריכים
להגיד ר' לוי יצחק מבערדיטשוב ,וכך כתוב בליקוטי תורה .ואמר המשל עם
מלך.
אח"ז שאל רש"ג למה לא כתוב בספר המנהגים שהקהל צריך להביט אחרי
התקיעות בפני התוקע? ענה אד"ש שזה כתוב בפרי עץ חיים עוד לפני מנהג
חב"ד .ואח"ז שאל אד"ש מה שבספר המנהגים כתוב שבליל הקידוש צריכים
להגיד מעומד ובבקר לא כתוב שום דבר ,ושאל רש"ג האם הר' ליב גרונר כתב את
זה מעצמו? וענה לו אד"ש שלא כתב מעצמו אלא מרשימה .והמשיך אד"ש מה
שישב חמיו כאן ,לא ראי' מפני שאולי מצד הבריאות לא הי' יכול לקום ,אבל
בריגא גם ישב .ושאל אד"ש למה לא כתב שישב ,וענה אד"ש שאולי זה לא הי'
הוראה לרבים.
ואח"ז שאל הרש"ל למה כתוב שהרביים לא היו מדברים בר"ה ,ענה אד"ש
שאז בנין המלכות בין כסא לעשור ,ובנין המלכות בדבור אז צריכים לשמור
הדיבור ,אבל בדברי תורה יכולים לדבר  -וגם כאן  .-בירך ברכת המזון ר' דוב
גורביץ ,ואחרי האוכל הלך אד"ש ואמר גוט יום טוב להרבנית הזקנה ,והרבנית
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דיברה עם אד"ש כמה דקות ,ואח"ז נכנס אד"ש לחדרו והי' שם כחצי שעה ,ויצא
והלך הביתה .00934
יום ב' דר"ה 9הבקר נכנס אד"ש להתפלל  .01911מיד שנכנס אמר איזהו
מקומן והחזן רצה לגמור לפני אד"ש ,אז אד"ש הרים ידו שעוד לא גמר ואח"כ
אמר אד"ש קדיש דרבנן .הפעם לא נכנס עם המשניות רק עם התהלים וסידור
אדה"ז וסידורו ,והשופרות כאתמול .גם היום הביט בהתחלת התפלה בסידור
אדה"ז ואח"ז התפלל .בשמו"ע האריך .עלה לס"ת ואמר קדיש .שרו אבינו מלכנו.
הי' דחיפות כאתמול בתקיעות .ואחרי מפטיר התחיל אד"ש להסתכל על הבימה
האם נמצאים כל הרוסים ,ולא ראה את כולם והחיל לחפש אותם בין הקהל והביט
לכל הצדדים ,ואמר שר' אשר ששונקין ,ודוב פוטרערפאס ,ומרדכי חן ,ובנו של ר'
אשר ששונקין ,ובנו של ר' מענדל פוטערפאס יעלו ,וחיפש משך זמן ואח"כ אמר
שאתם רוצים שאני אלך אצלם ליוצאי רוסיא]?! ואד"ש ראה למטה את הרב
בערל פוטערפאס קרא אותו באצבעו שיעלה ,והי' מאוד רציני.
אח"ז שם טליתו על הפדיונות וקירב הפדיונות אליו ובכה .והי' תחת טליתו
משך זמן .ואח"ז קם והביט על הבימה האם כולם נמצאים ,ועל שני ספרי תורות,
וסיבב הטלית על המצח והתחיל למנצח .אח"ז הניח ראשו על הפדיונות והי' ככה
עד שגמר למנצח ,ואח"ז קם והביט על הבימה ,ואח"ז הביט הפסוקים לפני
הברכות ,ולפני הברכות עוה"פ הניח ראשו לכמה דקות ,ואח"ז שם צעיף חדש על
צאוורו (מפני שאומר שהחיינו ביום השני אומר גם על הצעיף) ואמר הברכות.
ואח"ז תקע בשופר ובין כל עשר קולות שם ראשו על הפדיונות ,ובהברכה בכה.
התקיעות גם הלך קשה .גם במוסף הלך עם הצעיף החדש ,והרב טעננבוים תקע
בשמו"ע.
היום לא הביט בואנחנו כורעים על החזן .אמר כל הקדישים והמשניות לא
הביא ,אז שם הר' ליב גרונר סידור פשוט עם המשניות ,ואד"ש הביא בסידורו דף
אחד מהמשניות שלו ,ואעפ"כ פתח את הסידור ואמר משנה אחד וסגר אותו,
ואמר מהדף שלו .הפעם אחרי התקיעות שעמד על מקומו הביט על הקהל שעומד
אל ידו .התפלה נגמרה שעה .1941
עלה לאכול  .2901עליתי למעלה .גם אכל הפעם הרב דוב ריבקין ושאל את
אד"ש ,למה בסידור אדה"ז לא כתוב שאחרי התקיעות שילכו לבתיהם לאכול,
וענה אד"ש שכתוב בהוספות מסתמא ,אמר שלא ראה בדפוס ראשון .גם סיפר
הר' דוב רבקין שהי' אצל הרש"ב אז הרש"ב אמר לו שבזמן שאמר הרחמן
בברהמ"ז מעביר כמה אצבעות תחת זקנו וזהו י"ג מדות הרחמים ,אמר אד"ש
שכתוב בקבלה שהידים הם עשר אצבעות שהם עשר ספירות ודיקנא קדישא י"ג
מידות.
ירד מלמעלה שעה  3ואח"כ התפללו מנחה ,ובשעה  5914נכנס אד"ש
להתוועדות .אמר לחיים ,ניגנו אבינו מלכנו ואח"כ הושיעה את עמך ,ואח"ז אמר
אד"ש לר' זלמן דוכמאן שיכריז מי שלא נטל ידיו שיטול ,ואח"כ חילק אד"ש
משקה שהביאו מרוסי' שני בקבוקים קטן וגדול ,ולפני זה שם בכוסו ,ואח"כ
חילק להזקנים שהגיעו מרוסי' לכל אחד שאל אד"ש שמו ושם אמו ,גם
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להבחורים ,וגם חילק הר' מרדכי חן ,ואח"כ שאל את ר' יוסף מוצקין איפה אחיו
ולא הי' ,ואד"ש עשה עם ידו [שהוא בטלן] וחיפש אותו ,אבל לא הי' וכשבא כבר
לא הי' משקה ,וגם לעוד כמה חילק מהמשקה ואח"כ נתן אד"ש מהחלה לר'
אליעזר ננס שיחלק ליהודים מרוסיא ,ואח"כ ציוה אד"ש לנגן הניגון דד' בבות
מהבעש"ט ומהמגיד ומאדה"ז ,ואח"כ של אדה"ז ,ואח"ז של הצ"צ ,וניגון
מהר"ש וניגון אדנ"ע ושרו הניגון של ראסטוב שלפני המאמר ,ואח"ז הבינוני,
ואד"ש הי' בדביקות כל הזמן ששרו ,ואח"כ אמר שהולך להגיד מאמר ומיד ניגנו
הניגון ,והתחיל המאמר תקעו בחודש שופר ואח"כ המאמר של הצ"צ מענין של
העני ,למה הוא צריך להיות העני ,ובכה קצת.
אחרי המאמר אמר להר' מ"פ כץ שיכריז שמי שירצה לצאת מהקידוש
ורוצה להגיד לחיים שיצא מהקידוש ,ומי שיש לו בית שיכול להגיד עוה"פ
בשביל בני ביתו (ואמר פורס מפה ומקדש) ,וגם אמר להר' כץ שיכריז גם מ'זאל
וויסן פאר וועמען מ'שטייט און אוואו מ'שטייט כמו שהי' מכריז לפני התקיעות,
ואד"ש חייך .ור' זלמן דוכמאן עשה קידוש ,ואח"כ אמרו לחיים ,אבל אד"ש לא
שתה אחרי הקידוש .אח"כ קרא אד"ש את בנו של ר' אשר ששונקין ונתן לו יין
ואמר לו שיגיד לחיים ,ואח"כ שאל אותו אד"ש האם נטל ידיו? ענה שלא ,הלך
ונטל ידיו ונתן חתיכת חלה וטבל (אד"ש) את החלה בדבש ,ועה הברכה ואכל,
ואד"ש חייך .ואח"כ אמר עוד שיחה ואח"ז בירך ברכת המזון ,והיין לא שתה.
ההתוועדות נגמרה שעה  ,7921ואח"כ התפללו קבלת שבת ומעריב ,ואחרי
התפלה ניגנו הניגון הושיעה את עמך ,ויצא .ובשעה  01901הלך הביתה ,והי'
אח"כ חזרה .בתפילת קבלת שבת אמר קדיש.
יום ש"ק ,ג' תשרי 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8941נכנס עם הסידור
והחומש ,והתניא .הביט בתניא בהתחלת התפלה ,ואח"כ התפלל עד אחרי שמונה
עשרה ,ואח"ז הביט בחומש וגם בסידורו .בשעה  0921נכנס להתוועדות ,עשה
קידוש על היין שבירך אתמול ,ואכל מזונות .דיבר כמה שיחות בענין ר"ה ,ואח"כ
אמר מאמר שיר המעלות המשך לר"ה ,ואח"ז אמר על פרשה חומש עם רש"י
בהאזינו על ויאמר ד' אל משה בעצם היום הזה ,ורש"י מביא כמה פעמים שכתוב
שעצם היום הזה ,ואד"ש שאל הרבה קושיות למה רש"י מביא כל אלו וגם
הסברות שלהם ,והתוועדות נמשכה עד שעה .3911
אח"ז התחיל אד"ש לחלק כוס של ברכה שלא חילק אתמול ,וכך חילק עד
שעה  .5ואח"כ ישב אד"ש והתחיל לנגן הניגון בני היכלא ,ופתח סידורו ואד"ש
ניגן עד שגמר כל בני היכלא וניגן בהתלהבות ,ויצא עם הניגון .ובאמצע
ההתוועדות שאל על ר' יחיאל ריינער [שאתמול בלילה שחורים נתנו לו מכות,
והרבנית של אד"ש צעקה ובאו שוטרים ,ואח"ז בא הרבי מביתו וראה השוטרים
ודיבר אתם כעשר דקות] ,ואד"ש שאל האם ישנו שיגיד לחיים אבל לא הי' .אחרי
מנחה יצא עם הניגון הושיעה את עמך וגם כשיצא לביתו .למעריב נכנס ,6921
ובשעה  6944נסע הביתה.
יום ב' ,ה' תשרי 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס לקריה"ת .01914
נכנס למנחה  ,2911לפני זה הי' שם אחד .נסע הביתה שעה  5וחזר  .6914למעריב
נכנס  ,8944נכנס אד"ש למטה לפני העמוד והי' דחיפות .כבר לא הביא המשניות
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רק כמה דפים ושם על זה שיחה ,ואחרי התפלה הסתובב והביט על הנוכחים .את
המשניות אמר בקול בניגון שלו .בשעה  00יצא הרב חדקוב מאד"ש ,ואחרי שעה
בשעה  01נסע הביתה עם הרב חדקוב והר' קרינסקי.
יום ג' ,ו' תשרי ,יום היארצייט של אמו 9הבקר בא אד"ש  ,8904נכנס
להתפלל  ,8924התפלה נגמרה  .01921השיר של יום אמר בלחש וגם באין
כאלוקינו .בשעה  00931נסע למקוה וחזר  ,01911ובשעה  0נסע לאוהל עם
המעיל העבה .מיד שישב בקאר הוציא השעון ומילא אותו .וחזר מהאוהל .5914
כשנכנס להתפלל למטה בזאל דחפו אותו ,ונעמד והביט אחורי .במנחה לא אמר
משניות בקול רם .נכנס למעריב  ,6921בשעה  6941נסע הביתה וחזר .8911
נכנס להתוועדות ( 8924הרמקול לא פעל טוב) ,מיד שישב הכין היין
והמזונות ,והתחיל בשיחה בענין עשי"ת ויום הכיפורים .בהתחלת דבר הרמקול
דיבר חזק וחלש ,ואד"ש עשה עם ראשו שלא שבע רצון מזה וכך כמה פעמים,
ואח"כ ניגש הרב סימספון ואמר לאד"ש שרוצים להשים רמקול חדש ,אז אד"ש
עשה עם הכתפיים שלא צריכים .ואח"כ עשה אד"ש מגבית ,ושאל להרב חדקוב
האם הכינו מעטפות ,ענה שלא ,אמר אד"ש 9כשצריכים מעטפות אין ,כשצריכים
מזג אוויר אין ,וכשצריכים רמקול אין ,כל דבר בזמנו אין! וחייך .ואח"כ הביאו
מעטפות וחילקו .הי' שיחה בענין משיח.
באמצע ההתוועדות הגיע הרבנים 9אלי זילבערשטרום ומאיר פרידמאן,
ואד"ש שאל להרב ישראל פרידמאן איפה אחיך ,ענה שישנו .הראה אד"ש לו
שיגיד לחיים על כוס גדול ושתה ואח"כ חיפש את הר' זילבערשטרום שגם הוא
יגיד לחיים וגם על כוס גדול ,והוא בכה מאוד ,ואח"כ הרים אד"ש את המפה של
מזונות וקרא את הר' זילבערשטרום שיבוא ,ושאל אותו האם מרת גופין הגיע?
ולא ענה ,שאל אד"ש האם המריאה איתכם? אמר שכן והיא נמצאת (?) ענה שלא
יודע .ואח"כ דיבר שני שיחות ואמר להר' 9אלי וגם למאיר פרידמאן קרא ואמר
לו ,שיקח המזונות שיעשו התוועדות או בשביל החזרה .ואח"כ התחיל אד"ש
הניגון עסן עסט זיך וכך הניגון כעשרה פעמים בהתפעלות ,וגם שיצא יצא עם
הניגון .ההתוועדות נגמרה שעה  ,01904ובשעה  01911נסע הביתה.
יום ד' ,ז' תשרי 9הבקר בא אד"ש שעה  ,00904נכנס למנחה  .2904שרו
הניגון אבינו מלכנו פעם אחת וגם כל יום .נסע הביתה  ,5904וחזר  - .6914כתבתי
באיזה פתק.
יום ו' עריוהכ"פ 9הבקר לכפרות בא אד"ש ברגל שעה  ,5911עשה כפרות
בחדרו ויצא  5921עם התרנגול בידו ,ואחריו הר' ליב גרונר .קלמנסון שחט את
העוף ,ור' יוחנן גורדון ואד"ש כיסה בקצת עפר .וחזר ונסע למקוה  ,6904וחזר
 .6921נכנס להתפלל  ,7914התפלה עשו מהר ונגמרה  .7924בשעה  8פתח הדלת
וחילק לעקאח ,לקחתי בשביל רבינוביץ ועוד .עשו הרבה הפסקות .בשעה 0934
נסע הביתה לאכול וחזר  .1901נכנס למנחה  ,2911והתחיל מיד להשים בקופות
וכך שם הרבה זמן עד הסוף ,ואח"ז התפללו מנחה ,אחרי מנחה עלה על השולחן
הביט על הקהל וסגר עיניו ואמר הברכה .ואח"כ ירד מהמדריגות ועלה חזרה
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לחדרו ,ומיד התחיל עוה"פ לחלק וחילק בפנים צוחקות ,ובשעה  4904נסע
הביתה וחזר שעה .5
הי' על יד חדרו מאוד הרבה דחיפות .בשעה  5911יצא אד"ש ושם טליתו
תחת ראשו אחרי פניו ואמר יברכך וגו' ,ואמר הברכה .מיד ירדו למטה והברכה
יצא עוד היום מתוקתקת .מיד שנכנס אמר תהלים ,אחרי תהלים אמר וידוי ואח"כ
אמר עוה"פ תהלים ,ואח"כ ישב .לפני כל נדרי שרו אבינו מלכנו אע"פ שלא
אמרו .בשמו"ע האריך .הוריד אתו הסידור והתהלים ומחזור השלם ,ושם לא
הביט בכל התפלה .בכי אנו עמך שרו ,וכך כל הניגונים .אחרי תפלת ערבית
שהתפלל ר"מ טלעשעווסקי אמרו כל התהלים ,חצי תהלים אמר הר' זלמן
דוכמאן והחצי השני אמר ר' שמערלינג ,והחזן גמר לפני אד"ש ,אז אד"ש ישב
עוד כעשר דקות עד שגמר ואח"כ עלה .שרו רחמנא ,בסליחות אמר מעומד ,בזמן
שיצא לא אמר כלום .הלך הביתה .01901
יום הכיפורים 9הבקר נכנס אד"ש בדיוק  .01התחיל מהתחלת הקרבנות,
נכנס רק עם הסידור והתהלים .אחרי ברכו ישב .בחזרת הש"ץ ,קצת ישב ואח"ז
ישב .באל עורך דין עמד עד אחרי קדושה ,הטלית הי' מאחורי המצח ,לא עלה
למפטיר .בבקר הביט בהגבה .במוסף בכריעות בעלינו כרע בניגון ,אבל כל
הכריעות כרע בזמן שהחזן אחז והכהנים ,ועשה מהר .הכריעה שם פניו על
הריצפה ועל שני האצבעות משתחווה ,ואח"ז הביט על החזן .בכהנים אמר אחרי
הדוכן יישר כח .ליב גרונר הביא לו התהלים על כסאו אבל אד"ש חזר ועמד על
השטענדער .נגמר התפלה שעה  ,3וכשיצא אמר גוט יום טוב.
נכנס למנחה  ,3941במפטיר יונה עלה אד"ש ,הי' קצת דחיפות .במנחה
עמד ,שרו רחמנא .במנחה דשמונה עשרה האריך אד"ש ,כך כל השמונה עשרה.
מנחה התפלל זיסקינד ונעילה טעלעשעווסקי .בנעילה גם האריך והטלית הי' תחת
ראשו .באבינו מלכנו שרו ,ואח"כ במארש הי' דחיפות נוראות ושר כחמשה דקות
ועלה על הכסא ורמז בידו הימנית להגברת השירה .לפני מעריב הוציא הכובע
מהשטענדער ולבש הכובע ,והוריד הטלית .בהבדלה הביט למעלה .כשיצא
התחיל בניגון הניגון הושיעה את עמך ,ואח"ז עלה לחדרו .נגמר נעילה ומעריב
שעה  .7901ובשעה  7941יצא לקידוש לבנה .לפני זה באה הרבנית ואד"ש עשה
ההבדלה בחדרו ,ובשעה  01עלה למעלה לסעודה מפני שחכה שעה על קפה
ששתה לפני זה.
מוצאי יוהכ"פ 9עלה למעלה לאכול ,מיד שם סידרו על השולחן ואח"כ הלך
ואמר גוט יו"ט להרבנית .ואח"ז נטל ידיו על הימין ארבעה פעמים ועל השמאל
שלש ,בצע על החלה וטבל בדבש ואח"כ טבל במלח ,אכל דגים ,רש"ל לא הי'
וישב על מקומו ר' אליעזר ננס .ושאל הרש"ג האם צריכים לעשות בהבדלה על
בשמים? ואמר אד"ש שכן ,ואמר הרב דוב רבקין זה כתוב בשו"ע של המתנגדים.
ואמר אד"ש שהחידוש הוא על שו"ע של חסידים .ואח"כ שאל האם אומרים ויתן
לך? ענה אד"ש שזה כתוב במחזור השלם לפני ספר המנהגים ,ואד"ש חייך
(התכוין על רש"ג) ,ואד"ש המשיך ואמר שצריכים להגיד ביחד ,כך אמר אדנ"ע.
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ואח"כ שאל רש"ג בענין השיריים של הבדלה ,אמר אד"ש שאדנ"ע לא הי'
נותן וגם חמיו אלא של מוצאי יום כפור .וסיפר רש"ג על מרדכי [באריסאוו?]
שאדנ"ע נתן לו שיריים מהבדלה והבריא ,אמר אד"ש שלא שמע את זה .ואח"כ
אמר אד"ש אולי זה הי' במוצאי יוהכ"פ או במוצאי שבת שחל ביו"ט .אח"כ שאל
רש"ג למה עושים הבדלה עם הקיטל ועם הטלית מה שייך להבדלה? וענה אד"ש
שבזמן שעושים הבדלה עוד עומדים בקדושה שלפני זה ,אז צריכים לעשות עם
הקיטל ואח"ז בא ההבדלה .ובזמן שדיברו בענין ויתן לך ,שאל ר' א .ננס האם
יכולים עוד להגיד ויתן לך ענה אד"ש שיתן ויחזור ויתן.
ואח"כ דיברו בענין שיעורים שחולה יכול לאכול ביוהכ"פ ,ואמר הרב דוב
רבקין שמצא כתב אצל אביו על הכתב סופר שאמר  01דקות ,מפני שהדין הוא
חצי מיל ומיל לפי אדמה"ז הוא  13דקות ,אבל לפי כל השיטות הוא השיעור הכי
הגבוה הוא  8דקות .ואמר אד"ש שע"ז יכולים לשאול מיט'ן גאנצן ברייטקייט
מפני שאני כתבתי את זה ,ועד שאני כתבתי לא ידעתי הענינים אלו ,ואמר שלא
ראה שיעור יותר מזה תשע דקות ,ואמר שלפי הצ"צ הוא  5דקות ,לפי ר' הלל
מפאריטש הוא חצי רגע ,ואד"ש אמר שהרב זוין מביא שהרב חיים מבריסק מביא
מאביו הרב יוסף בער שהי' מקיל ביום הכיפורים ואמר מי שמקיל ביום הכיפורים
מחמיר בדיני נפשות.
ואח"כ סיפר הרב דוב רבקין ,שהצ"צ פעם הי' מאוד חלוש והרופא שלא
יאכל בת"ב ומהרי"ל גם הי' שם ,ובת"ב בבקר ,מסתמא בבקר לא הלך הצ"צ
לאכול אלא כך נשאר עד אחה"צ ,ואח"ז בא מהרי"ל וראה שהצ"צ מאוד חלוש
וניגש אליו ואמר לו שהרופא אמר שיאכל .אמר 9נו מ'וואלט געווען יום כפור
וואלט איך געגעסען מפני ביום הכיפורים דומין למלאכים ,טוב אני לא יהי'
מלאך ,והתורה גם ציוה לאכול לחולה .אבל בת"ב ס' קומט דאך ניט עסן ואיך
יכולים לאכול? ולא אכל .ואד"ש הסביר שביום הכיפורים הצום לבד נותן כוחות
כך כתוב בלקוטי תורה אבל על ת"ב לא כתוב זה.
ואח"ז סיפר ר"א ננס ,שר' הלל בת"ב אחרון צם והי' מאוד חלוש .אחרי
ת"ב אמר להרבנים למה לא אמרו לי לאכול? ואחרי כמה ימים נפטר .ואח"ז שאל
אד"ש לכאורה לשתות צריכים יותר להתיר מאכילה ,והדין להיפך וגם אכילה היא
מפורשת אבל שתי' לומדים רק מאכילה ,והי' שקלא וטריא ואד"ש נשאר
בקושיות ואמר שיהא פוסק בתשע דקות .אמר הרב דוב רבקין שביום הכיפורים
אומרים על התענית שיהי' תענית טוב ,אבל בת"ב לא .אמר אד"ש כשהי' בגרמני'
אז הי' שם בת"ב וגם אמרו על התענית ,אבל ביום הכיפורים לא הי' שם.
יום א' ,יא תשרי 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01941נכנס למנחה ,2911
עמד ר' יוסף יצחק אופין שמונה עשרה בפני אד"ש ,אד"ש לא ישב על הספסל.
נסע הביתה  ,5911חזר  .6901התחילה היחידות  ,7914למעריב  .01931בסוף
היחידות נכנס הרבנים 9צבי גרינוואלד זושא ווילמובסקי ליותר מחצי שעה .ר'
שמרלינג אד"ש קנה ממנו שלשה כרטיסים האכילה בשבילו ושלש בשביל
הרבנית ואמר לו אד"ש שרואה שבר מזל שהפעם האחרונה זכה בספר ישראל
בעש"ט ,ונתן  1חמישיות אחד  1בשביל האכילה ושמונה בשביל משקה שיתוועד
בת"א בבית הכנסת .היחידות נגמרה  ,3924הרב חדקוב הי' כמה דקות.
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יום ב' ,יב תשרי 9הבקר בא אד"ש ל  661ברגל  ,01911בסוכה שאל יד 661
נכנס אד"ש לבין הגדר לבית ראטשטיין והביט שם ואח"כ פגש אותו הרב
הולנדר ,ואד"ש דיבר אתו ואד"ש הכניס יד אחד בכיווי חזק וכך כ  14דקות
דיברו יותר מרבע שעה ,ואח"כ שנכנס לחדרו .אח"ז רצו לקרה"ת והביט על כל
העומדים .למנחה נכנס  2905נסע הביתה  ,5901חזר מהבית  .6911התחילה
היחידות  ,7924נכנסו האנגליים וזוגות ,ור' מאיר הרשקופ אמר שיסע חזרה ,וגם
הי' ר' דוד פישר ל 7-דקות .למעריב נכנס  ,8944אחרי מעריב נכנס הרב חדקוב
והי' שם כעשר דקות .ואח"כ נכנסו הרב יצחק מענדל ליס לרבע שעה ,בנו ר' חיים
מאיר לשתי דקות ,ר' מאיר הרשקופ ל  01דקות אד"ש ציווה לו לחזור חזרה
לאה"ק.
קורט ארפקי הכניס הדפים לאד"ש ,הרבנים והתמימים 9מאיר פרידמאן
נכנס ,שמרי' גור ארי' ,משה אשכנזי ,אלי זילברשטרום ,יוסף פרמן ,ישראל לוין
 ,04פנחס פלדמן  ,01דניאל מאיערס ,חנן רייצעס .והי' חנן כ  14דקות ,זושא
רבקין ,ארי' קפלן ,מנחם וילהלם ,שמואל אזימאוו ,מאיר מינקאוויטש הי' כעשר
דקות ,יצחק שפרינגער .בשעה  2922הגיע משה סלונים ומשה שניאורסאהן
משעה והתוועד ר' מענדל פוטערפאס עם משה אשכנזי ועוד ,והי' שמח מאוד.
בשעה  3901יצא אד"ש והביט בזאל ונסע עם הרב חדקוב והר' קרינסקי.
יום ג' ,י"ג תשרי 9הבקר בא אד"ש ברגל בשעה  ,01911נסע למקוה ,01931
חזר מהמקוה  ,0901נסע לאוהל  ,1924חזר מאוהל שעה  5944עשרה דקות אחרי
השקיעה ,ומיד שבא נטל ידיו ואח"ז נכנס לחדרו ואח"כ נכנס למנחה .רד"ל
התפלל הי' קהל גדול ,וגם הגיעו חצי שעה לפני זה הרבנים והתמימים 9יחזקאל
שפרינגער ,מענדל בלינצקי מכפר חב"ד ,משה צפתמן ,ישראל ברוק ,שמואל
פרוס ,אברהם דונין ,שלום סלאווין ועוד ,ולא כולם באו עם אומרין אחד .למעריב
נכנס  ,6914אחרי עלינו הביט אד"ש וחיפש את הרש"ל ,ורש"ל מיד ניגש אבל
דחפו אותו ורץ מהר ,אז אד"ש הביט חזק .אחרי מעריב הוציא אד"ש מחיקו
חבילה דולרים חדשים מהודקים הי' שם כשלש עשרה ואמר שיתוועד עם הכסף,
והשנה היא השנה הראשונה של נשיאותו של המהר"ש ובירך אותו שגם בשנה
הבאה שיתוועד עוד יותר טוב ,ואח"כ נכנס לחדרו .ובשעה  6931נסע הביתה
וחזר  .7934בשעה  00914נסע הביתה עם הרבנית.
ליל א' דחגה"ס 9אד"ש ציווה לר' יעקב כץ שינגן ,והוא ניגן ניגון של שלש
בבות .הבבא של הבעש"ט ושל המגיד והאדה"ז .שאל רש"ג הלא כתוב שכתר
בעש"ט ואור תורה והתניא שלא יכריכו ביחד( ,וגם מספרים שאדמו"ר הרש"ב
לפני יחידות הי' מסתכל בשלשה ספרים אלו) וכאן שרים השלשה ביחד? ענה
אד"ש 9ששם הכתר בעש"ט עשה שוחט אחד ,ואור תורה עשה תלמיד של המגיד,
והתניא כתב אדמו"ר הזקן לבד ,ואיך יכולים לכרוך את של שוחט עם אדה"ז?
אבל כאן הניגון הבבא השני' היא מתרצת הראשונה ,וגם השלישי על השני'.
ואח"כ סיפר ר' יעקב כץ מה שאדמו"ר הריי"ץ אמר בשנת ת"ש בסוכות,
וכך אמר 9שכאן (ע"ע) יושב הבעש"ט ובצד ימינו המגיד ואחריו אדה"ז ואחריו
אדמוה"צ ואחריו הצ"צ ,ובצד שמאל המהר"ש והרש"ב ,ואמר אז זעט זיי! ושאל
לר' יעקב כץ אם הוא רואה והמשיך ר' יעקב כץ ואמר 9לא הייתי רואה ולא
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יכולתי לאכול ,וגם כעת שאומרים שאברהם אבינו ישנו עם כולם אז גם יכולים
לאכול! ואד"ש צחק בקול ולא הי' יכול להתאפק .ואח"כ שאל ר' יעקב כץ למה
אומרים אברהם ועמו יצחק ,מה חשוב לי איזה אושפיזין היום הלא באים גם
השאר? ענה אד"ש איך אצלך אתה ושותף( ...הלא יש בעל הבית ויש גם שותף
עמו) ואד"ש חייך.
ואח"כ דיברו בענין מפטיר יונה ,ואמרו שהרב אורנשטיין גיסו של הרש"ב
הי' כהן וקיבל מפטיר יונה ודיברו בענין זה .ואד"ש שאל את הרבנים סימספון
ורייטשיק האם זה אמת? וענו ששמעו .ואד"ש אמר אולי הי' מנין של כהנים
ודיברו בענין זה .ואח"כ אמר אל הרש"ג שכתוב בספר המנהגים שבסוכות יש
מצוה לשמוח .שאל האם הכוונה על שמחת בית השואבה? ענה אד"ש
שמדאורייתא זה מיום השני אבל כעת שאין בית המקדש וניסוך המים ,ומים הו"ע
התורה ,אז מתחיל השמחה בלילה הראשון .ואמר לו הי' יכול לעשות שמחת בית
השואבה עוד לפני סוכות ז.א .ערב סוכות הי' כותב (לא הי' מקור על זה) וחייך.
בענין מפטיר יונה שאל רש"ג למה חיבבו הרביים את מפטיר יונה? ענה
אד"ש שהטעם ע"ז לא יודע (המקור ע"ז) ,אבל כתוב שזה טוב לגשמיות .ודיברו
על ענין בזוהר על ובכן תן פחדך חסד שבגבורה ודיברו בענין גבורה שבחסד.
בענין האושפיזין שאברהם הי' חסד ויצחק ...וכו' ,ואח"כ אמר אד"ש שמה
ששאל רש"ג בענין בשמים במוצאי ,ואח"כ אמר אד"ש שיש מחלוקת ע"ז .שרו
איזה ניגון ,ונדמה שהרש"ג לא שמע הניגון או אד"ש לא שמע את זה ,ואמר
אד"ש שהרש"ל לוי וצריכים לשאול אותו.
ב' דחגה"ס ,טז תשרי 9ההתוועדות של יום ב' דחג הסוכות נגמרה שעה
 ,7914ואמר כוס של ברכה יחלקו מחר ,ויצא עם ניגון .הלך הביתה שעה ,8901
הי' חזרה.
יום ש"ק ,א' דחוהמ"ס ,יז תשרי 9ירד גשם חזק .הבקר בא אד"ש  ,8944ירד
להתפלה  ,01912מיד שבא אמר תניא ולא פתח סידורו משך זמן ,ואח"כ התחיל
בקרבנות וגם הביט לפני ב"ש .נגמרה התפלה  .01911בשעה  0921ירד אד"ש
להתוועדות עם המעיל החורפי ,וירד גשם חזק ושרו מאוד שמח ,ואיך שהתיישב
אד"ש הוריד מעיל החורפי .בא עם הסידור ,ועשה קידוש ,ואכל חתיכת מזונות.
התחיל לדבר בענין סוכות שמחת בית השואבה ואמר מאמר ד"ה ושאבתם מים
בששון ,ודיבר גם שיחה בענין מים (וירד גשם) אמר שהגשם יכול להפסק אבל
ירד גשם עוד יותר חזק .הרב ישראל ליבוב ניגש עם משקה ,אמר לו אד"ש שיוריד
המעיל גשם והי' לו משקה מרוסי' הפך בכוסו קצת .התוועד שעה  ,2ואמר שבכל
פעם שוכחים לברך ברכה אחרונה שלא ישכחו.
את המזונות נתן להר' משה דובינסקי ,את ברכת הגפן עשה בלי סידור מפני
שהי' רטוב ,אח"ז התחיל לחלק כוס של ברכה והלביש את המעיל ,ועשה שמח
ועשה עם ידיו בניגונים .ר' יודל שמוטקין אמר לאד"ש שהוא שליח מהקהל
שאד"ש יצא להתוועד שמחת ביה"ש ,אמר לו אד"ש העיקר שעשית שליחותך.
כשנכנס למנחה  ,2941כולם היו רטובים .ויצא ממנחה עם ניגון וגם כשהלך
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הביתה ,הי' גשם .כשחזר מביתו בא עם הכובע החדש ועם הסירטוק החדש
והנעליים החדשים ,נכנס למעריב  ,6921נסע הביתה .7901
יום ב' ,ג' דחוהמ"ס ,יט תשרי 9הבקר בא אד"ש שעה  ,8941לא נכנס לסוכה
בכלל .שאל למה מחכים? ירד  ,01912עם הלולב והאתרוג והסידור ,והתפלל עם
המנין .יצא למנחה  ,2904הגיע הר' מרדכי לוין .נסע הביתה  ,4921חזר .6901
נכנס למעריב  ,6904נסע הביתה עם הרבנית  .00911התוועדו הרבנים 9קזרנובסקי
ולאקשין.
השמטה 9אמר שיקראו את ר' שלום ישראל ,הר' בן ציון שם טוב ניקה את
הסוכה.
יום ג' ,ד' דחוהמ"ס ,כ' תשרי 9הבקר בא אד"ש  ,8944נכנס להתפלה
 .01914קיבל עלי' .בהודו לה' שלבסוף הודו ,אז בתחילה אד"ש לא נענע וגמר עד
הושענות והביט על החזן ,ואח"ז עשה נענועים להודו לה' .בזמן שיצא התחיל
הושיעה את עמך .בשעה  01921נכנס לסוכה לחצי שעה .למנחה יצא  ,2912אחרי
מנחה נתן לו שלום אחד ,ואח"כ נכנס הרב יאלעס את נכדו לסוכה של הרבי ובירך
על האתרוג של אד"ש .נסע הביתה הערב  ,5941וחזר  .6901בזמן שבא הביט
הרבה זמן בסוכה מפני שיש שם לכלוך ,ובשעה  6904יצא למעריב וניגן הושיעה.
שיצא בשעה  01921בלילה נכנס לסוכה לשעה ובזמן שנכנס ויצא הביט משך זמן
על הלכלוך שבסוכה בזמן שיצא הביט הרבה.
נכנס לתהלים שעה  0901וגמר תהלים שעה  ,1914ולא גמר עוד ויצא עם
הניגון הושיעה את עמך .היהי רצון אחרי תהלים פעם אמר השני יהי רצון ופעם
רק של הושענה רבה .נסע הביתה שעה  2911בזמן שיצא הביט בסוכה ,ואחז בידו
ההושענות ונכנס לקר.
יום ד' ,הושענא רבה ,כא תשרי 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8941נכנס
להתפלה  01901עם הלולב והאתרוג והסידור ,והושענות לא הוריד .. .מיד
מהלולב ,הלך בכל הושענה וחזר .קיבל רביעי .בקול מבשר אח"כ הזיז כסאו
והרים השטיח ,והכה חמש חביטות .בזמן שגמרו התפלה התחיל ר' זושא
ווילמובסקי נפוליון מארש ואד"ש עודד עם ידו .אחרי התפלה נתן אד"ש חזרה
הלולב והאתרוג שלו ואמר  ..ע"ז .ובשעה  01911התחיל לחלק לעקאח שעה
וחצי ,ואח"כ הפסיק ובשעה  1901יצא למנחה .בשעה  4יצא לנסוע הביתה ,ראה
שמחכים לעקאח מיד חזר לסוכה והתחיל לחלק ,ואח"כ ראה את הר' אברהם
פרשן ואמר הושענה רבה לשון ישועה רבה ,ואח"כ הלכו לחזור לבתי כנסיות.
ליל שמע"צ ,כב תשרי 9הרבי יצא למעריב למעלה בזאל שעה  ,6904מיד
התחיל לנגן ועודד השירה בידו .להקפות נכנס שעה  ,8מיד התחילו לאמר אתה
הראת ואד"ש אמר רק הפסוק הראשון והאחרון ,והשאר חילקו .השלשה אתה
הראת את הפסוק ופרצת לא אמרו .אחרי אתה הראת התחיל אד"ש ניגון ושימח
מאוד .למטה הי' דחיפות נוראות .בהקפה ראשונה ירד אד"ש ,ואחריו הרש"ג
ואחריו רש"ל ובנו בנימין ,ואד"ש רקד עם רש"ג .אד"ש לא נענע ראשו חזק גם
בהקפה אחרונה ,ובניגון של קרני רשעים ,אד"ש לא עשה חזק מאוד .בזמן
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שהוציאו הספרי תורות אד"ש הביט כל הזמן על הספרי תורות ,כל הקפות נגמרו
שעה .00921
עלה לסעודה בשעה  ,01904עשה קידוש .בזמן שבצע החלה ראה שאין
מלח וחיכה וחיפש על השולחן ולא מצא ,ואח"כ שמע שר' שלמה רייניץ הביא
המלח ,בצע .בשעה  1נגמר ,ירד מהסעודה ואח"ז מיד הלך הביתה ,ובזמן שיצא
שרו ואד"ש עשה בידו ורצו אחריו ,ואד"ש שראה בדרך רמז בידו והבחורים
הלכו ושרו עד ברוקלין ,ושם הראה בידו מספיק ,והלכו אחריו בשקט.
יום שמיני עצרת 9הבקר בא אד"ש שעה  ,8944נכנס להתפלה  .01914נכנס
עם סידורו והתניא ,הביט כמה פעמים בתניא .הי' דחיפות .הי' ברכת כהנים
במוסף .נגמרה התפלה שעה  ,01901עלה לאכול  .0901הי' דיבורים בענין
המפתחות .נכנס  ,1921אח"כ נכנס למנחה .אחרי מנחה שר זושא ווילימובסקי
ניגון ,ואד"ש עשה עם ידו .הלכו לבתי כנסיות .אד"ש התפלל מעריב למעלה
בזאל וגם שרו לפני התפלה .יצא למעריב  ,6904ונכנס להתוועדות  .7911עשה
קידוש ,התחילו לשיר והרבי קם ומחה כף והי' שמח ,הי' דחיפות .בהתוועדות
דיבר בענין שמחת בית השואבה ושמיני עצרת ,וסיפר סיפור שהי' לפני מאתיים
שנה ומאה שנה מהסיפור שסיפרו שאדה"ז נכנס לסוכה של המגיד והמגיד אמר
לו לסגור הדלת ,ואמר ,שכעת נמצא הבעש"ט בהקיץ ,והי' באריכות בזה.
התוועדות של ליל שמח"ת
בהתוועדות אמר אד"ש להרב יצחק דובאוו שיתחיל ניגון והתחיל בניגון ברוסית
והפירוש מהמילים הוא שמי שיש לו כסף שותה אבל אנחנו אין לנו כסף לקנות
יי"ש ומיד הרבי אמר לנגן סטאוו יא פיטו בהמילים און מיר טרינקן יין אזוי ווי
מים הרבי [הביט?] ואמר און מיר טרינקן ואמר לו שאנחנו כן שותים ,ואז הרבי
עשה עם ידו ולא היה שבע רצון מהניגון של ר"י דובאוו ואח"כ התחיל בניגון איך
טי דורין מרקו אחרי ההתוועדות אמר אד"ש לר' זלמן דוכמאן שיכריז הסדר
והתחיל ,אמר לו אד"ש שלפני זה יכריז קול מבשר מבשר ואומר שלש פעמים
אמר אז בקול רם  .והר' זלמן דוכמאן גם הכריז קול מבשר שלש פעמים .כל
הרוסים מענדל פוטרפאס ור' אשר ששונקין ויודא לייב רוך[?] ופרידמאן קנו
הפסוק ואמרו אלוקי ישענו בסך  01פעמים ח"י והרבי אמר הפסוק.
בשעה  00התחיל הרבי לחלק משקה ,והר' מאיר פרידמאן הי' קצת מבוסם
ואמר לאד"ש שרוצה להתראות עם אד"ש כל שנה ,ואד"ש ענה אמן .ואח"כ באו
כולם לבקש משקה ,והי' רעש גדול ,כמעט כמו פורים (תשכ"ו) ,ואח"כ בירך
ברכה אחרונה ויצא עם ניגון .ההתוועדות נגמרה שעה  ,01904ובשעה 01934
נכנס להקפות .התחילו למכור .בזמן שחילק אד"ש אז משקה ,אז הרש"ג ביקש
מאד"ש מכל בקבוק קצת .בהקפות ניגש הרש"ג לאד"ש ושאלו האם הוא מסכים
שאנשים יתנו על דעתו? ענה אד"ש שלא ,כמה פעמים ביקש ,ולא רצה .אד"ש
אמר כל אתה הראת ואמר שני פעמים ולא רצה להגיד פעמיים אותו פסוק ,והי'
רעש גדול וכך מכרו שעתיים וחצי ,ואח"כ התחילו הקפות .גם הפסוקים הושיעה
את עמך ופרצת לא מכרו אלא אד"ש אמר לבד שלש פעמים הפסוק ופרצת.
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נתנו ההקפות הראשון לאד"ש ,ורש"ג ,ורש"ל ,ולהר' חיטריק אמר אד"ש
שילך אתו להקפות שיאחז את הרש"ג שלא יפול ,ואד"ש רקד אתו והי' שמח אבל
גם לא נענע עם הראש חזק ,ורש"ג לא רקד הרבה זמן וממילא גם אד"ש .חילקו
להרבה אנשים וגם לאנשי הקונסולט הישראלי ,והי' הרבה אנשים מהם..
אחרי ההקפה הראשונה שהלך חזרה כולם נשקו את הס"ת ובירכו אותו ושם עמד
[יפה?] מרוסיא והרבי אמר לו ברוסית כמה מילים והוא אמר לאד"ש זיין געזונט
ואד"ש ענה גם אתם .וחייך אליו.
בהקפה השניה נתנו לאנשי השגרירות והם נתנו כמה פעמים ח"י להישיבה
ואד"ש גם אמר להם שישתו לחיים .ובאמצע שקבלו הקפה שאל אד"ש להרב
חדקוב מי קיבל עד עכשיו הקפה .וניגנו בין כל הקפה להקפה ובניגון אויביו
אלביש בושת במילים אויביו אמר אד"ש ניגון או או וכל הקהל ניגנו או או והיה
שמח מאוד .ההקפות ההתחלה בשעה  1.21ונגמרה בשעה  3.11ובעת שהלך
התחיל לצעוק בקול גוט יום טוב גוט יום טוב וכל הקהל ענה ואח"כ עלו למעלה
לסעודה ובאמצע הסעודה אמר אד"ש [ בכאן אינו ברור כי הדף קרוע] ....יצחק
דובאוו שיגיד לחיים ושלא יהיה כמו שניאור ....ברוסית בשעה  4.11הלך לביתו
 ..................בזאל רקדו ועשו הקפות ורקדו כל הלילה ועשו קוליעס  .ההקפות
נגמרה שעה .3904
עלה לסעודה  ,3921הי' קהל גדול ,היו שני בחורים וישעצקי ,ושמשון כהן,
ונפתלי ועוד עמדו שם עוד יהודים מרוסיא .אמר אד"ש אתם לא נוטלים ידים
ונטלו .גם הגיעו בינתיים מוצקין ,אחים פרוס ,והר' יודל שמוטקין ששאל הלא
עשר תעשר קשור עם יזכור ובא"י לא קוראים עשר תעשר ,האם לא צריכים להגיד
יזכור? ענה אד"ש אתה באת על דעת איזה שאלה אתה שואל? שאל אד"ש זה
נוגע כעת? אמר שזה נוגע לפסח ,וחייך אד"ש ולא ענה ,ובירכו ברכת המזון.
בשעה  4921נגמר האוכל ,ומיד הלך הביתה.
יום שמח"ת ,כג תשרי 9הבקר בא שעה  ,01נכנס  .01901מיד התחיל בניגון
ורמז בידו להגברת השירה .עלו לדוכן בשחרית ,אחרי תפלת שחרית התחילו
לסדר הבימה ואד"ש עמד בצד ולא עלה על השולחן וחיכה שיסדרו הבימה ,רצה
לעלות אמר לו הר' ליב גרונר שיביא המדרגות ,ענה לא צריך ,והתחיל לטפוס,
והר' ליב גרונר רצה לעזור לו ואד"ש לא רצה ,והתאזר ועלה על הבימה .בנוגע
למכירת אתה הראת ,הכריז הרב זלמן גורארי' שרוצים למהר שלא ילך הזמן ריק,
אמר אד"ש שימלאו הזמן ,וכך הכריזו .מיד מכרו אתה הראת ומכרו אתה הראת
הראשון על דעת כ"ק ,אחרי שגמרו אתה הראת הראשון אמר שלא יחזור עוה"פ
וגם שלא ימכרו עוד על דעתו .שאלו על אחדים שרוצים מקודם אמר על כרחך
[כנראה הכוונה "אעפ"כ"] הוא לא רוצה ,אח"כ ביקשו ממנו והסכים ,וגם מכרו
פסוקי ופרצת והושיעה את עמך .אד"ש אמר שלש פעמים ופרצת ,הושיעה את
עמך התחיל להגיד הפסוק ופרצת אחרי אתה הראת השני.
הפסוק לעושה נפלאות מאתה הראת השני אמר לתת לר' אלעזר ננס ,ואח"כ
חילקו לכל יהודי רוסי' ,ואחרי הושיעה את עמך ,התחיל לשיר הושיעה את עמך.
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נגמר המכירה בשעה שעה  0921ואח"כ הי' הקפות .ואד"ש קיבל הקפה ראשונה
ורקד עם רש"ג וסיבב את הבימה שלש וחצי פעמים ,ואח"כ רקד .אחרי הקפות
חזר לבימה שלו והביט עד שהכניסו הס"ת .בהתחלת הקריאה ראה את שמשון
כהן אמר לו שילך גם עם כל אחד לתורה ,וגם ללוי אמר לברוד ולישראל אמר לר'
דוד חזנין ולשאר ולהר' זעליג פלדמאן גם אמר לו שירד ,ענה לו שיקבל למעלה
עלי' ,עשה אד"ש עם גבו ,נו.
אד"ש קיבל חתן בראשית ,ומפטיר קיבל הרב קזרנובסקי .ובזמן שהלך הרב
קזרנובסקי להתפלל מוסף וחכה קצת ,הראה לו אד"ש על השעון שכבר מאוחר
והתפלל מהר .כשיצא אד"ש אחרי התפלה ,שרו גוט יום טוב ואח"כ התחיל
אד"ש ניגון.
עלו לאכול בשעה  ,3ואכלו למעלה .באו יהודים שהגיעו לתשרי מרוסיא,
אחרים לא דיברו בכלל .למנחה נכנס  ,3941ובשעה  5911מיד נטל ידיו והכריזו
שמי שלא נטל ידיו יטול .דיבר הרבה שיחות בענין שמח"ת ,בענין ריקוד ,ובענין
שהחיינו והגיענו מה הענין הגיענו להתייגע .ואח"כ עשה ר' זלמן דוכמאן פורס
מפה ומקדש ואד"ש נתן לו הלחם והוא חילק אח"כ ,ואח"כ נתן לו השאר שהי'
אצלו .גם נתן להילדים של וואגל מאנגלי' ,וגם לבנו של ר' אשר ששונקין,
והתוועד עד שעה .6934
ואח"כ אמר לכל מי שיש לו משקה שיוציא! ושתו כל המשקה ,והי' שם
בקבוק יין ,אמר אד"ש שהבקבוק הזה הולך מיד ממוכר ספרים למקובל .שם ישב
ר' יודל שמוטקין והמקובל [הרב גרינגלאז] מקנדה ושתו הרבה משקה ,ואח"כ
בירך אד"ש ,והכריזו שכוס של ברכה יחלקו מחר אחר ההתוועדות של שבת מחר
בלילה .אחרי זה התפללו מעריב ,ואד"ש אמר קדיש .במשניות מסר הר' צבי
שיפרין סידור לאד"ש ואד"ש אמר בזה משניות ,ור' שלמה רייניץ התפלל מעריב
ואחרי התפלה נתן אד"ש הסידור לצבי שיפרין ,ואמר לר' מאיר פרידמאן
שהסידור הי' שלו ,ואח"כ כשיצא שר ניגון .ההתוועדות נגמרה  ,7934ואד"ש הלך
הביתה .8901
יום ש"ק שבת בראשית ,כד תשרי 9הבקר בא אד"ש שעה  ,7914נכנס
לתהלים  .7924כשראה שהעמוד שבור נעמד והביט .כשגמר החזן ואד"ש עוד לא
גמר ואד"ש שם אצבעו במקום שגמר ויצא .נכנס להתפלל שעה  ,01921אמר
קדיש דרבנן וגם בתהלים אמר קדיש .הביט בתניא ולפני ב"ש אמר משניות.
בשחרית התפלל החזן ר' משה טלעשעווסקי ,ובקדושה של שחרית שר "ישמח
משה" בניגון של אתה בחרתנו ,ואד"ש חייך .נגמרה התפלה  .01934במוסף הביט
בחומש .בשעה  0921נכנס להתוועדות התחיל לדבר כמה שיחות ,ואמר מאמר
בראשית ברא .אח"כ דיבר על רש"י התננים הגדולים שאל למה מביא רש"י
שאלתו ,ובכלל שברא שנים והרג אחד הי' יכול [לברוא רק] אחד ,וגם מה שאמר
שמלחן הי' יכול דג מלוח וכו' ,וביאר בארוכה.
ההתוועדות נגמרה  ,3921נכנס למנחה בדלת הראשונה [לא ע"י חדר שני]
וגם מפה על השטענדער לא הי' ,אחרי מנחה הלך הביתה וחזר מביתו ,5911
ונכנס לסעודה שעה  .5901נטל ידיו ,והכריזו מי שלא נטל ידיו שיטול ,ואח"כ
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התחיל אד"ש לדבר בענין הקהל ,ודיבר כמה שיחות .וגם דיבר בענין בנגלה ואמר
מאמר לעושה ,ואח"כ דיבר שיחות לאורחים שנוסעים ,שאפילו שהם רחוקים
יכולים להיות כאן .ובאו הרבה אורחים ,וגם בא הרב שמחה עלבערג ודיבר הרבה
זמן עם אד"ש ,וגם באו האנשים שמואל פרח וכו' ונשקו ידיו של אד"ש .באחד
השיחות קם ההרב זלמן גורארי' לעשות סדר .הראה לו אד"ש בידיו שיכול לישב
על מקומו.
ההתוועדות נגמרה בשעה  0921אחרי חצות הלילה ,וציוה אד"ש לנגן
הניגון של אדה"ז שלש פעמים ,ודיבר בענין שפ"ה ימים של מגבית קרן השנה,
וגם דיבר שיחה בענין כפר חב"ד ,ובענין נשי ובנות ישראל ,ואח"ז בירך ברכת
המזון ,ור' זלמן דוכמאן הכריז שישובו כולם על מקומם כל הזמן ,אז אד"ש אמר
אבל בשמו"ע שיקומו ,וחייך .אחרי מעריב הבדיל אד"ש וגם בירך בורא מאורי
האש ,ואח"ז חילק כוס של ברכה כשעה וחצי ,הי' קהל עצום .אחרי כוס של
ברכה בירך ברכה אחרונה ואמר ויתן לך עם הרב מענטליק ,ואח"ז התחיל הניגון
אני מאמין ועמד ושר כמה פעמים ,ואח"ז הלך ובירך "יעקב הלך לדרכו".
יום א' ,אסרו חג ,כה תשרי 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01בחוץ עמד ר' יעקב
כץ ,שאל אותו אד"ש איך הוא מרגיש? נכנס למנחה  ,2906נסע הביתה  ,5914חזר
 .6901התחילה היחידות  ,7914נכנסו הרבה אורחים מקנדה .למעריב נכנס ,00934
נכנסו הלילה הרב 9שלמה קונין ,רייטשיק ובניו ,אלי' רבקין ,שלום פלדמן,
שמואל ראדאל ,משה שניאורסאהן ,פרמן ,ואח"כ נכנס מאנגלי'  )?( 00ואד"ש
נתן לבניו הקטנים כל אחד  41דולר ,ונכנס דניאל מאייערס ,נגמרה היחידות שעה
 ,4921הרב חדקוב לא נכנס ואד"ש יצא כמה דקות אח"ז.
יום ב' ,כו תשרי 9הבקר בא אד"ש  ,01931מיד יצא לקריה"ת לגעה"ת.
למנחה נכנס  ,2911נסע הביתה  ,4934חזר מביתו  .5904נכנס למעריב  ,6912היום
נסע ר' אברהם דונין ור' דניאל מאייערס .בשעה  00נכנס הרב חדקוב והי' יותר
מחצי שעה ,ובשעה  00931נסע אד"ש הביתה עם הרב חדקוב.
יום ג' ,כז תשרי 9הבקר בא אד"ש שעה  ,0נכנס למנחה  .2911אחרי מנחה
ניגש ר' סעדי' ליברוב ואשתו לאד"ש ואד"ש בירך אותם ,והביט אחורי עד
שהלכו .נסע הביתה  ,4941חזר  .5944נכנס למעריב  ,6914בשעה  7934התחילה
היחידות .נתן להרבה אנשים כסף ,הר' אלי זילברשטרום נסע וחזר יום ראשון.
נכנסו הרבה אורחים ,וגם נכנס בסוף הרב ישראל ליבוב ואמר לו שלא ישביע
רצון מניגון של תחיית המתים בהפסטיבול ,והי' ששה דקות ואד"ש נתן לו מאה
דולר .להר' שמואל פרוס נתן מאה דולר ,השתתפות בנסיעה.
וגם לר' ראובן דונין נתן ואמר ששמע שמועות טובות מאשתו וממנו ,ואמר
לו שיקנה לאשתו מתנות ושיקח אחד מהמרכז ויקנה .אח"כ שאל אד"ש למה הוא
עוד לא יותר שמח? אמר שמסתכל על הרבי וצחק .ואמר אד"ש באם הסתכלו
כולם עלי אז כבר מזמן כבר בא משיח ...נגמרה היחידות שעה  3921אלי' רבקין
גם נכנס .נסע הביתה עם הרב חדקוב והר' קרינסקי.
יום ד' ,כח תשרי 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01944נכנס למנחה  .2914בבקר
ראה ר' דוב חן שהוא צריך לנסוע היום ולא ביום שני שחשב ,וביחידות לא הי'
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והלך ודיבר עם הרב חדקוב ,ואחרי מנחה נכנס לחמש דקות הוא ואשתו ובתו,
ואד"ש נתן לכל אחד מאה דולר ,ואמר שהלא הם שאלו אותו לבא אז כמו שהוא
קרא אותם בשביל זה נתן הכסף .בשעה  3921נסע האוטובוס של האנגליים,
ואד"ש יצא וחייך לר' שמרלינג ,גם עשה לאות של חיבה להילדים .נסעו עם
האווירון ,הרבנים 9ישראל ליבוב ,ראובן דונין ,דוב פוטערפאס ,ועוד .בשעה 7
נסעו הישראלים ,הרב צבי גרינוואלד ,ר' ארי' דרוק ,וחשבו שאד"ש יצא ,אבל
אד"ש הי' בחדרו הקטן ,והאווירון נסע שעה  .8921אד"ש נסע הביתה הערב
 ,4931חזר  .5944למעריב נכנס  ,6914הביט על הנוסעים ,גם הר' אלי'
זילברשטרום נסע ומושקה גרוזמן .בשעה  0911יצא אד"ש והביט בזאל ועל הרב
רייטשיק ,ונסע עם הר' קרינסקי.
יום ה' ,כט תשרי 9הבקר בא אד"ש ל  ,661שעה  .01נכנס לקריה"ת ,01901
נסע למקוה  ,01931חזר  .0901נסע לאוהל  ,0911חזר  ,5931עשרים דקות אחרי
השקיעה .מיד נכנס למנחה ,ובשעה  6914יצא למעריב ,ונסע הביתה .6911
* חודש מרחשון *
יום ו' ר"ח מרחשון 9הבקר בא אד"ש עם ר' יודל שעה  ,01ונכנס לקריה"ת
שעה  .01911קיבל רביעי .נסע הביתה הערב  ,3924וחזר  .4924נכנס למנחה רבע
שעה אחרי הדלה"נ ,למעריב נכנס  ,6901הלך הביתה הלילה שעה .8921
יום ש"ק פ' נח ,בדר"ח מרחשון 9הבקר בא אד"ש שעה  01ל  .661נכנס
להתפלה  ,01901הביט בתניא ואח"כ התפלל עד ב"ש ,ועוה"פ הביט בתניא.
בחזרת הש"ץ הביט בחומש ,אד"ש בהוא אלוקינו שרו .התפלה נגמרה שעה
,01921
נכנס להתועדות  .0921עשה קידוש בהתחלת ההתוועדות .התחיל לדבר
בענין הנוסעים שנוסעים מכאן ,ודיבר המעלות שבאים ונוסעים בחזרה ,ואח"כ
דיבר בענין שמח"ת ויעקב הלך דרכו ובענין הקהל ,ואח"כ אמר מאמר בניגון
והתחיל המאמר בד"ה והי' מדי חודש בחודשו ,המאמר ארך כ  14דקות ,ואח"כ
התחיל מחומש ורש"י על התחלת החומש ואחז על סוף הפרשה ,ואח"ז אמר שכל
הנוסעים יגידו לחיים ,ואח"כ נתן הבקבוקים שהביאו ,חמש בקבוקים ונתן לרא
ננס ,ולהרבנים 9דוב גורביץ ,ולמענדל פוטערפאס ,ולר' זלמן דוכמאן.
אח"כ דיבר שני שיחות בענין הנוסעים התלמידים ,ואמר שיבחנו אותם מה
שלקחו כאן ואמר כל אלו שבאים אצלו .ודיבר בענין הקהל ,שכל אחד שיודע
מאיזה מנהג טוב שנהגו הרביים או החסידים הזקנים ,או דינים שפסקו החסידים
או ביכלאך .וגם דיבר בענין בענדיקטין שלא יביאו על השולחן אליו מפני שיש
חשש ע"ז ,ואמר אם יבא משה ואהרן הם יפתרו הספק .בענין התלמידים דיבר
מאוד חריף ואמר שכיום יכולים במשך לילה להיות בא"י! וגם אמר שהמזונות
הוא נותן עבור שיתוועדו מהיום כל לילה ,והתחילו מהמלווה מלכה ויישארו עד
המטוס ,וגם יתוועדו במטוס .וגם דיבר בענין השלשה כוסות משקה שלא ישתו
יותר ,והגזירה עוד עומדת בתקפו לעולם ועד.
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גם אמר שאחד מבני א"י שנמצא אז כל רגע צריך ללמוד ,ואם לא ,אין מה
להיות כאן וגם שיהי' הלימוד יותר מא"י ושכיום יכולים לשלוח מיד לא"י.
ההתוועדות נגמרה בשעה  ,4911ופתח הסידור ,והתחיל לומר לך לך לארצך כל
הפסוק אמר מסידורו עד והי' ברכה וענו אמן ,וגם אמר שישירו כי בשמחה תצאו,
ושר ג"כ בעצמו .למנחה נכנס  ,4921ואח"כ הלך הביתה .חזר מביתו  ,5944נכנס
למעריב  ,6901בשעה  6944נסע הביתה .בהתוועדות חילק אד"ש את הבקבוקים
משקה שאל מיהודי שהגיעו מרוסיא מי הוא הכי צעיר? ואמרו נפתלי [אסטולין].
יום א' ,ב' מרחשון 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .0941לפני מנחה נכנס
הרב חדקוב ואח"כ יצא ואמר שאד"ש לא יצא למנחה .נסע הביתה  ,4924וחזר
 .5924נכנס למעריב  ,5921בשעה  7911התחילה היחידות .נכנס הראשון ר' מאיר
הרשקופ ,ואח"כ נסע מיד לאווירון .וגם נסע הלילה ר' דוב כהן .נכנסו ליחידות9
הרי"מ ליס ושאל האם בנו חיים מאיר שיוכל לבא? ענה לו אד"ש שאם יוכל
להשתדל בלי להפריע אחרים ,יוכל לבוא .אח"כ נכנסו הר' שלום ליב אייזנבאך,
הרב דוד חנזין הי' משך זמן כחצי שעה ,ואח"כ נכנס הר' זושא ווילמובסקי גם הי'
משך זמן .ונכנס הרב 9דוב שפירא ,משה צפתמאן ,פרוס ,דוב גורביץ ,מאיר
בליזינסקי ,שמרי' גורארי' גם הי' משך זמן .האחים וישעצקי ,שמשון כהן ,משה
אשכנזי.
לזעליג פלדמאן שאל אד"ש מי ממלא מקומו ,וגם האם לומדים בין הסדרים
וחול המועד? ואד"ש נתן  041דולר ,כך נותן לבחור  41ואברך  ,011ולו נתן 041
מפני שהשנה שנת הקהל .נכנסו כמה משפחות גם ביחידות .בשעה  0לערך נכנס
הר' יחזקאל קיסר [בעסער] והי' כשעה ,ואח"כ נכנסה בתו והיתה כשעה,
והתווכחה מאוד עם אד"ש וגם בכתה ,ואח"כ נכנס החותן וגם הי' משך זמן
כשעה ,ור' נחמן אלבוים גם הי' כשעה 2941 .נגמרה היחידות ,ואח"כ הרב חדקוב
הי' כחצי שעה ,ואח"כ יצא עם אד"ש ,ועמדו שם הרבה אורחים ,ושאל אד"ש9
ס'איז נאך אין מיטן פארבריינגען? וחייך .ואח"כ התוועדו הלאה .התוועד ר'
מענדל פטערפאס ,ור' דוד חנזין ,ור' מרדכי לאקשין ,ור' דוד ראסקין ,ומשה
צירקינד ,והי' ההתוועדות שמחה .ור' דוד חנזין השתכר וגם לאקשין.
יום ב' ,ג' מרחשון 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00931יצא לקריה"ת ליד
חדרו .בשעה  2911יצא למנחה ,נסע הביתה  ,4941חזר מביתו  .5941למעריב יצא
 ,6912היחידות התחילה  ,7911נכנס הראשון ר' ישראל בורק והי' כעשרים דקות,
ואח"ז יצא ונכנס עוד אחד ,ואח"כ שנכנס הרב חיים מאיר ליס אמר אד"ש להר'
ליב גרונר שיקרא בחזרה את ר' ישראל דרוק והי' עוד כרבע שעה .להר' חיים
מאיר אמר אד"ש שבענין נסיעה חזרה לכאן ,שהשם ימלא בקשתו ונתן לכל אחד
מהנוסעים  41דולר .נכנסו הרב 9צבי רוזנפעלד ,פייטל סדקוביץ ,שלום בער
וולפא והי' כמה דקות ,יצחק גורביץ גם הי' כמה דקות.
ר' נחום כהן נכנס עם  3ילדים ולוקח אותם לא"י ,ודיבר עם הרבי בענין
רצון ושכל ,וגם האם לחזור חזרה? ואמר לו אד"ש שכך עונה לכל אחד ששואל9
באם ישב שם בישיבה וילמד משך זמן טוב ,וזה רק מפני שחזר מפה אז יש לו
לבא .והי' כ  04דקות .ואח"כ נכנס אמה של הילדים ,ואח"כ קרא חזרה אד"ש ר'
נחום כהן והי' שם עוד משך זמן .אד"ש לא נתן לו מקודם את החמשים דולר.
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ואח"כ נכנס הרב בנציון קרסיק ואד"ש אמר לו זאל אווירן (גללייכן?) פאקן די
פעקלעך .נכנס הרב 9זלמן גופין ,אברהם אלטר הבר ,גרשון קוק ,חזקי' לוי ,ארי'
לוין ,נחום זוין הי' רק שתי דקות ,ואד"ש אמר שילקח הבקבוקים משקה של כוס
של ברכה ,ועוד .נכנס דוד סגל ואד"ש שאל אותו מתי הוא בא? וגם להרב 9יוסף
אלפרוביץ ,מאיר בראנד.
ר' עמרם מלכה שאל האם יעשה מילואים מתי שחוזר? ענה לו אד"ש
שילמד לכל הפחות חצי שנה מפני שאם יתחיל לעבוד מיד יראו שכל הזמן שהי'
כאן לא השפיע עליו .וגם נתן לאד"ש תמונה מהמשפחה במסגרת ואד"ש החזיר
המסגרת ,ואמר שביכורים היו מחזירים הכלי חזרה .ואד"ש נתן לאביו סך 011
דולר ולו  41דולר ,ולאביו נתן בשביל ההוצאות [התמונות] .ר' פתחי' לו נכנס,
נכנסו עוד אנשים יצחק שכטר ,ואח"כ התוועדו ,ובשעה  0921נגמר היחידות,
והרב חדקוב הי' כעשר דקות ואח"כ כשיצא אד"ש עשה עם ידו ,גם כשנכנס
להקאר עשה עם ידיו ,ושרו .גם גרשון קוק הי' ביחידות.
יום ג' ,ד' מרחשון 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00901עבדו בחדר של
אד"ש ,ואד"ש עמד בחוץ על יד בשטענדער שלו וקרא מכתבים כעשרה דקות.
נכנס למנחה  ,2906נסע הביתה  ,5901חזר שעה  .5944בשעה  01911יצא הרב
חדקוב מאד"ש ואמר שלא הי' הוה אמינא האם יהי' יחידות בלילה ,ושאל אד"ש
מתי הם נוסעים מכאן .בשעה  00921יצא אד"ש וחכה עד שהאוטובוס יסע ,ואח"ז
דיבר עם הרב חדקוב על יד חדרו של אד"ש כמה דקות ,ואד"ש נסע הביתה עם
הרבנית שעה  .00934המטוס של הבחורים יצא  1924בלילה עם אל-על ,ולקחו
הרבה משקל .גם ר' שלמה שווארץ נסע.
יום ד' ,ה' מרחשון 9הבקר בא אד"ש שעה  ,0941לא יצא למנחה .נסע
הביתה  4941חזר  .5941למעריב יצא  ,6921נסע הלילה הת' אברהם וויינבערג.
הת' מאיר ריינעס נהי' חתן עם בחורה מאנגלי' .בשעה  01911נסע אד"ש הביתה
עם הר' קרינסקי.
יום ה' ,ו' מרחשון 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נתן צדקה לעני ,הביט
בזאל ובשעה  01904נכנס לקריה"ת .למנחה יצא  ,2906נסע הביתה שעה  ,5חזר
 .5937נכנס למעריב  .6911בשעה  01931נסע הביתה עם הרבנית ,בשעה 6934
נכנסה ההנהלה ושהתה יותר מחצי שעה ,והרש"ל נשאר יותר זמן בפנים .הי'
שמח עם הר' אלפרוביץ והרב חדקוב.
יום ו' ,ז' מרחשון 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה 1911
[שאר היומן מחדש מרחשון לא נמצא לע"ע].
* חודש כסלו *
יום ג' ,טז כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס למנחה 2907
ונתן את הסידור לאברהם בער ,בסלח לנו הכה ,לא אמרו תחנון מפני שהי' החתן.
נסע הביתה שעה  4וחזר מביתו  ,5904נכנס למעריב  .5936בשעה  01934נכנס
הרב חדקוב ובשעה  00911יצא ואח"כ יצאה הרבנית ונסע אתה אד"ש הביתה.
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יום ד' ,יז כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00921נכנס למנחה .2907
נסע הביתה  ,3921חזר  .4934נכנס למעריב  ,5937נסע הביתה  .00941כל היום
הזה לא נזכר אצלי טוב .היום הגיע שלום ? ואשתו ,וכשיצא אד"ש ממעריב וחייך
לאשתו של אפרים.
יום ה' ,חי כסלו 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01נתן צדקה .נכנס לקרה"ת
 .01901למנחה נכנס  ,2906נסע הביתה הערב  3924וחזר  .4931בשעה  5935יצא
למעריב .ולוס (?) גם בא למעריב .אחרי מעריב ניגשה אשה לאד"ש ודיברה אתו
כחמשה דקות .בשעה  7914עלה להרבנית להסעודה וגם סיפר מעלוס סיפור ,והר'
זלמן דוכמאן הפסיק בניגון ,ובשעה  7901ירד מלמעלה [קומה השני'] ,ובשעה
 7921נכנס לההתוועדות .ניגנו הניגון פדה בשלום ואח"כ דיבר אד"ש כשעתיים,
ואח"כ אמר מאמר פדה בשלום נפשי וארך יותר מחצי שעה .הרמקול עבד די
טוב ,ואח"כ ניגשו האנשים ,וארך יותר מחצי שעה .הר' משה דובינסקי נפל
מהשולחן וקיבל מכה בידו וניגש לאד"ש שיתן לו מזונות שיתרפא ,ואד"ש נתן
לו.
בשעה  0921התחילו לנגן הניגון ניע דזשוריצי חלאפצי ואחרי זה ניגנו
הניגון ופרצת ,ואד"ש קם ועשה עם ידיו ,והי' שמח .ובזמן שיצא התחיל בניגון,
ויצא .המזונות חילק להתוועדות שיהי' ביום הארוך מערב שבת עד מוצאי שבת,
ובשעה  1נגמר ההתוועדות .לא הי' מגבית .בשעה  1901נסע הביתה ובזמן שיצא
עשה עם ידו .בלילה במעריב אמר אד"ש קדיש.
יום ו' ,יט כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01ונכנס בסוף התפלה ואמר
השאר הקדישים ,ואח"כ הלך למקוה וחזר  .00911נסע הביתה הערב  ,2911נכנס
למנחה  ,3904התחיל אד"ש אשרי אבל הי' קצת רעש ,ואד"ש התחיל להגיד אמר
ר' אלעזר ואמר קדיש דרבנן ,והביא את הדפים שלו הן היום ואתמול .נכנס
למעריב  ,4904אמר קדיש אחרי שיר של יום .הלך הביתה הלילה .7941
יום ש"ק פ' וישב ,כ' כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8931נכנס
להתפלה  .01914התפלל עד ברכו בלי הפסקה ואח"כ הביט בחומש כל הזמן.
קיבל מפטיר .בשעה  01901נגמרה התפלה ,ובשעה  0921יצא להתוועדות .דיבר
שיחה אחד ,ואח"כ התחיל המאמר וישב יעקב וארך המאמר שעה ועשרה דקות!
מאמר מאוד ארוך שכבר משך זמן לא הי' ,ואח"כ דיבר שני שיחות על רש"י וארך
עד שעה  3924אחרי השקיעה ,ומיד שגמר אמר ברכה אחרונה .השבת עשה אד"ש
קידוש ,ומיד נכנס להתפלל מנחה ,ואח"כ הלך הביתה .חזר מביתו  ,4911ובשעה
 4914נכנס למעריב ובשעה  5901נסע הביתה.
יום א' ,כא כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01924נכנס למנחה .2905
נסע הביתה הערב שעה  3944וחזר שעה  .5למעריב נכנס  .5901היחידות התחילה
 ,7911נכנסה מלכה הכט והחתן בנימין כץ ,ונכנס קפלון עם הכלה הכט ,הורים
של משה הכט ואשתו .פנחס פלדמן והכלה הי' כחצי שעה .משה טעלשעווסקי,
אברהם והכט ואשתו הי' כחצי שעה ,שלמה זלמן הכט ואשתו הי' יותר מחצי
שעה ,היו עוד הרבה משפחות.
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אח"כ נכנס ר' קלר ואשתו ,וכן נכנס סופרין עם בנו ,סופרין הי' יותר מחצי
שעה ,ואד"ש נתן לו עפרון שיכתוב הכל מה שעונה לו ,ואח"כ נכנס עוד אנגלי
ליותר מחצי שעה ואח"כ נכנס אלינסון לשעה ,ההורים של פארו יותר מחצי שעה,
הרב יחזקאל בסר יותר מחצי שעה ,הרב שמואל לו ואשתו ,ואח"כ נכנסו
משפחות מברזיל ליותר משעה ,בסוף נכנס הרב חיים גוטניק בשעה  4935והי' עד
 ,5914וסיפר שאד"ש אמר בנוגע להבחורים שרוצה שיבואו לאוסטרלי' ,אמר לו
אד"ש שהוא כבר יטפל בשמות שנתן ,ובשעה  6921יצא הרב חדקוב ואמר שעוד
חמשה דקות יצא אד"ש לקריה"ת ,גוטניק קיבל שתי עליות במקום לוי ואד"ש
קיבל שלישי ,ואח"כ כשיצא אמר להרב חדקוב שהולך להתפלל ,ובשעה 6931
יצא ונסע הביתה .ר' שלום מרוזוב התוועד הלילה.
יום ב' ,כב כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,0921נכנס למנחה ,2905
ובשעה  3934נסע ובשעה  5חזר .למעריב יצא  ,5936ובשעה  7911התחילה
היחידות .נכנס אפרים וואלף ואשתו והי' שעה ועשרים דקות ,ויצאו ודיברו עם
נתן מסתמא ...ואח"כ נכנס פרופסור רוזנבלום לשעה ,ואח"כ הר' שלום שטרקס
לעשרים דקות ,ואח"כ נכנס הרב חדקוב והי' שעה ועשרים דקות ,ובשעה 01911
נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ג' ,כג כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01931נכנס למנחה .2906
לפני זה נתן להחתן מתתי' קנטור את הסידור .נסע הביתה בשעה  ,3944חזר .5914
נכנס למעריב  ,5934לחתונת ר' מתתי' קנטור הלך הרב חדקוב והי' שם קהל
גדול .בשעה  00911נסע הביתה עם הרבנית 00921 ,הרב חדקוב הי' אצל כחצי
שעה.
יום ד' ,כד כסלו ,ערב חנוכה 9הבקר בא אד"ש ל  661בערך בשעה  ,01נכנס
למנחה  .2906הדליק ר' זלמן דוכמאן המנורה ושרו הנרות הללו ,ואד"ש הביט כל
הזמן על הנרות ושרו ,ובסוף על נפלאותיך קצת נענע עם ראשו .ובשעה 3944
עשרים דקות אחרי השקיעה נסע להדליק החנוכי' וחזר  ,5905נכנס למעריב.
בשעה  01921נכנס הרב חדקוב והי' כשעה ,ואח"כ הי' אד"ש בחדרו כעוד שעה.
ואח"כ נכנס עוה"פ הרב חדקוב ,ובשעה  01931נסע הביתה עם הר"ח .הרבנית
נסעה לפני זה לבד.
יום ה' ,כה כסלו ,א' דחנוכה 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס
לקריה"ת  .01904למנחה נכנס  ,2906לא שרו בהדלקת נרות .נסע הביתה הערב
 ,3941חזר  .5901נסע הביתה הלילה . 00911
יום ו' ,כו כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01901נכנס לקריה"ת .01911
למנחה יצא שעה  ,2914נסע הביתה להדליק נר חנוכה  .2914היום יצא המאמר
פדה בשלום עזר"ת ,וגם יצא ס' אור התורה על וישלח-ויחי .חזר מביתו הערב
ברגל  ,2924נכנס למנחה עמד במקומו הרגיל בחול .נכנס למעריב  ,4904הלך
הביתה הערב הלילה .7924
יום ש"ק פ' מקץ ,כז כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,7901נכנס
לתהלים  ,7921גמר תהלים לפני החזן והשען על השטענדער ,ושם ידו על פניו
והתפלל ואמר קרבנות .נכנס להתפלה  ,01924מיד שבא כבר אחז באיזהו מקומן,
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ולפני הודו הביט בתניא כמה דקות ,ואח"ז הביט בחומש משך זמן ,ואח"כ התחיל
להתפלל .נדמה שלפני למנצח הביט בחומש ,ואח"כ התפלל עד ברכו וכל כמה
זמן הביט בחומש ,וכך כל התפלה ולא הביט עוד בתניא .נגמר התפלה ,01931
ובשעה  0921נכנס להתוועדות .עשה קידוש ,כנראה שהודיע ברגע אחרון שרוצה
לעשות כי לא הכינו ,ואח"כ שרו .התחיל מיד לסבוב המטפחת [סביבות אצבעות
ידו הק'] ואמר מאמר בתור שיחה ,ואח"כ דיבר עוד שיחה ואח"כ התחיל לדבר
על החומש ורש"י.
דיבר על הפסוק מא-מג ויקראו לפני אברך כתרגומו דין אבא לעלמא ושאל
למה רש"י מביא שהי' רך בשנים הלא הי' כבר בן שלשים ,וכל הענין מביא רש"י
וגם שכתוב שהם לא הכירוהו מביא רש"י שעוד לא הי' חתימת זקן ,ושאל איך
הוא הכיר אותם הלא גם לבני השפחות הי' בן גילו וגם עוד לא לבש זקן וגם קשה
להגיד שלהן הי' וליוסף לא הי' ,ע"ז אמר אד"ש שרצה לדבר לשפיץ חב"ד,
ותירץ אלו לא הביטו בפניו מפני שהוא הי' מלך ואמר שלשפיץ חב"ד הם
מסתכלים ע"ז שאומרים (שהוא נשיא) ,ולא מביטים על הס"ת ולא בהגבה ,ולא
בברכת כהנים על החזן ,ורק מביטים עליו וכו' ,ואם ח"ו יוריד עיניו אז כבר לא
יהי' מקושר! וחושבים על משהו אחר ומפהקים בפניו שזה בכלל לא דרך ארץ!
ודיבר בארוכה.
נגמר ההתוועדות  ,2931כשיצא ניגון ואני אבטח בך ,אחרי מנחה גם התחיל
ואני אבטח בך .הפעם ישב במנחה דלא כזמן האחרון .חזר מביתו שעה ,4904
נכנס למעריב  .4914נסע הביתה שעה .5
יום א' ,כח כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 .01911קיבל עלי' .למנחה נכנס  ,2901שרו בהדלקת נרות וקצת נענע עם ראשו,
נסע הביתה הערב להדליק נר חנוכה שעה  .3944חזר מביתו  ,5904נסע עם
הרבנית אחרי מעריב ואח"כ חזר ,ובשעה  01944נסע הביתה עם הרבנית.
יום ב' ,כט כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914ואח"כ נכנס
לקריה"ת  .01901קיבל עלי' .נסע למקוה  ,01924חזר מהמקוה  .00901נסע לאוהל
 ,01944חזר מהאוהל  .3924נכנס למנחה שעה  ,4כבר הי' כחצי שעה אחרי
השקיעה ,ובשעה  4914נכנס למעריב .נסע הביתה  4931ולא חזר הלילה.
* חודש טבת *
יום ג' ר"ח טבת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 .01911בלילה קיבל מאור .בשעה  2941התחילה היחידות .נכנס הרב קזרנובסקי
והי' כעשרים וחמשה דקות ,ואח"כ נכנס הרב אפרים וואלף ואשתו והי' כרבע
שעה ,ואח"כ נכנס לרגע ר' מאיר והודיעו לו ברגע אחרון שיכנס .נכנס למנחה
(אד"ש) שעה  ,2934אחרי מנחה נכנס הרב חדקוב ואחרי זה נכנס דר .ניסן מינדל.
בשעה  4נסע הביתה להדליק נר חנוכה ,כבר הי' יותר מחצי שעה אחרי השקיעה,
חזר  .5914נכנס למעריב  .5936בשעה  01944נסע הביתה עם הרבנית.
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יום ד' ,בדר"ח טבת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 .01914למנחה נכנס  ,2907שרו בהדלקת נרות ואד"ש נענע קצת עם ראשו .נסע
הביתה להדליק נר חנוכה שעה  4עם הרבנית ,וחזר  .5911למעריב נכנס .5936
בשעה  01941נכנס הרב חדקוב והי' כחצי שעה ואח"כ נכנס עוה"פ ונסע הביתה
עם יודל בשעה  .00931היום נסע קזרנובסקי לארץ ישראל ,ר' דד ראסקין התוועד
הלילה.
יום ה' ,ב' טבת ,זאת חנוכה 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס
לקריה"ת  .01901נכנס למנחה  ,2907נסע הביתה  ,3941וחזר  .5901נכנס
למעריב  .5936בשעה  6921נכנסה ההנהלה והיתה שם כחצי שעה ,בשעה 00
נכנס הרב חדקוב והי' כעשרים דקות ,ובשעה  00911נסע הביתה עם הר'
קרינסקי.
יום ו' ,ג' טבת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00921נסע הביתה הערב
 ,1941וחזר  .3914נכנס למעריב  ,5904הלך הביתה .7931
יום ש"ק פ' ויגש ,ד' טבת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס .01917
התפלל עד שמו"ע ולא הביט בחומש ובתניא ,ובמוסף הביט בחומש ,ונגמר
התפלה  .01934לא הי' התוועדות .בשעה  3הכריזו מנחה ,ובשעה  3יצא למנחה.
מעריב נכנס  ,4904נסע הביתה הלילה .4944
יום א' ,ה' טבת 9הבקר בא אד"ש ל  661בשעה  ,0נכנס למנחה  ,2911נסע
הביתה  ,3944חזר  .5901למעריב נכנס  ,3936התחילה היחידות  ,7921נכנסו
רלב"ג לכחצי שעה ,ר' פנחס לייביש הרצל לעשרים וחמש דקות עד שליב
הוציאו ,ובשעה  01921בא ר' יוחנן מרמטוויקה והי' כשעה ,ונכנס עם עוד 2
אנשים ,ודיברו בענין הפצת החסידות ,ואד"ש לווה אותו עד הדלת השני' ,ואח"כ
נכנס אלעזר ליבנה ממפא"י והי' כשלש שעות ואד"ש דיבר אתו בענין פוליטיקה,
ושאל אלעזר את אד"ש למה הוא לא נוסע לא"י? ואמר אד"ש שכאן באמריקה
הוא יכול להתפזר ויכול לפעול עד שידו מגעת ואף אחד לא מפריע ,ובארץ
ישראל מחפשים כל מיני תחבולות על שום דבר כדי להפריע ,וגם כבר  05שנה
שלא יצאתי מברוקלין ,וגם כשעשו חנוכת הבית בקנדה ביקשו ממני רחמים
שאלך לשם ולא הלכתי ,והי' כשלש שעות.
גם שמואל גורביץ נכנס ורומנים ,הכל מברזיל ,ועוד .בערב לקח הר' בנימין
קליין את אד"ש .בשעה  1931נגמרה היחידות ,ובשעה  1934נסע אד"ש הביתה.
תחילת טבת 9מה שדיבר כ"ק אד"ש לרש"ל ביחידות
הרש"ל אמר לאד"ש שהבחורים מסורין להפצת המעיינות ,וענה כ"ק
אד"ש 9מיט דעם טרייסט מען מיר? זינט תשט"ו איז געווען א הכשרה אז משיח
זאל קומען נאר עס פעלט די מקבלים און דערווייל איז דאס נאך אלץ מלפניגען
(?) וואס חאטש אז דער ניגון ופרצת ובפרט לאחר ופרצת אוי..געבראכט אין
תשי"ח ,אבער די הכשרה איז געווען נאך פון תשט"ו! דער עיקר אז מען דארף
זיך עוסק זיין אין ופרצת פון חסידות ,עס מאנט זיך לערנען חסידות ,אז עס זאל
דורכנעמען און [ד' מילים שלא ברורות ]..יונגעלייט שנמצאים בהתוועדות.
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רש"ל ע"ד  ..יותר ממאתיים יונגעלייט בכל התוועדות ,וענה כ"ק אד"ש9
אויב די צוויי הונדערט יונגעלייט וואלטן חזר'ן אין שולן און טאן אין הפצת
המעיינות וואלט מען געקענט ברענגען משיח ,און דעמאלט וואלט ניט געווען
קיין דאגות וטרדות הפרנסה .וואס חסידות איז קיינמאל ניט געווען אזוי בהתגלות
ווי איצטער ,עס איז איצטער ניטא קיין מנגדים ,אפילו די וואס זיינען לכאורה
מנגדים [הזכיר כמה מהם].
יום ב' ,ט טבת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00904קראו בחוץ ליד
חדרו ,ואד"ש כשיצא לקרוא הביט על הנוכחים .למנחה יצא  ,2911נסע הביתה
 ,3934חזר  ,5914נכנס למעריב  .5934בשעה  00934נכנס הרב חדקוב ,ובשעה
 00944נסע הביתה.
יום ג' ,עשרה בטבת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס למנחה .2906
נתן סידורו לר' יעקב קפלון .נסע הערב  ,3921וחזר שעה  ,5ונכנס למעריב .5937
הערב נסע הרב פנחס לייביש הרצל .בשעה  01931נכנס הרב חדקוב והי' עד
 ,00904ובשעה  00911יצא אד"ש וכבר הי' אצל הדלת ,הביט אחורי וראה את
הרב יצחק רייצעס הסבא של הר' שלום בער קיובמאן שהי' באנגלי' להחתונה,
ואד"ש שאל אותו פרטים משם .וענה ששם מאוד יפה ומאוד מקושרים .שאל
אותו אד"ש למה כאן אין? וענה רייצעס שמה הוא יכול לעשות ,ענה אד"ש אתה
תתן מכה על השולחן אחרי קריה"ת בשבת ותגיד ששמה יותר יפה ,וחייך ואח"ז
בירך אותו אד"ש .נכנס למכונית והתחילה לנסוע עם הרבנית ,ונעצרה ,ואד"ש
יצא חזרה ,נכנס לחדרו לרגע ,וחזר ואחז בידו הכפיפות.
יום ד' ,יא טבת 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00931נכנס למנחה ,2906
מתי אין ידוע לי .בשעה  5937נכנס אד"ש למעריב ,ואד"ש הוציא מברך ומסר
להרב חדקוב .בשעה  01931נכנס הרב חדקוב והי' כחצי שעה ,ובשעה  00911נסע
הביתה עם ר' יודל[ .ע"כ לע"ע נמצא מחודש טבת].
[חודש שבט לא נמצא לע"ע].
* חודש אדר א' *
יום ב' ,י' אדר א' 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00924קראו בחוץ והי' בר
מצוה של פויזנר הילד קיבל במקום כהן .למנחה נכנס  ,2904נסע הביתה ,4901
וחזר  .5911למעריב נכנס  ,5935בשעה  00נכנס הרב חדקוב פעמיים ,בשעה
 00904נסע הביתה עם הרבנית.
יום ג' ,יא אדר א' 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01934לא יצא למנחה.
לפני מנחה הכניס הר' ליב גרונר כמה ספרים ,ואח"ז יצא והודיע שלא יצא .בשעה
 4914נסע הביתה וחזר  .5924נכנס למעריב  .5935בשעה  00904נסע הביתה עם
הרבנית.
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רשימות חודשי אד"ש ,ניסן ,סיון ,לא נמצאו לע"ע.
* חודש תמוז *
יום ב' ,ט' תמוז 9נסע הביתה עם הרבנית .00931
יום ג' ,י' תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,0904יצא למנחה  ,2904נסע הביתה
שעה  ,5901וחזר  .6901למעריב נכנס  8924ובשעה  00941נסע הביתה עם
הרבנית.
יום ד' ,יא תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01904למנחה יצא  ,2907נתן
סידורו להחתן הר' שלום בער ליפסקער .ונסע הביתה הערב  ,5941וחזר .6941
נכנס למעריב  .8924לא ידוע.
יום ה' ,י"ב תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  .01914נכנס לקריה"ת .01901
נסעו כולם להאוהל ,אד"ש לא נסע .באו הילדים מהקעמפ של יום ושרו ואח"כ
הניגון הושיעה .שעה  2904יצא למנחה ,היום יצא לאור ספר המאמרים תש"ה.
נסע הערב הביתה  ,5911וחזר  .6911עלה למעלה להרבנית  ,7911נכנס .7931
ובשעה  7944יצא למעריב .נכנס להתוועדות שעה  ,8924דיבר בנוגע לחג הגאולה
והניסים שהי' במלחמה (ששת הימים) ,ואח"ז דיבר שיחה בנוגע שכעת עוד לא
הגיע הגאולה ,והתחיל בניגון.
המאמר הי' ברוך הגומל ,ההתוועדות נמשכה עד שעה  ,2931ואמר שיהי'
עוד שלש התוועדויות עד שבת ,ואמר לר' משה טעלשעווסקי שינגן הניגון של
שאמיל ,וגם אמר לאלו שרוצים להרחיב הבית הכנסת שיגידו לחיים ר' אהרן
קליין ,ואח"ז אמר להאפך ואמר היפוך בכוסות קטנה ,אמר לו אד"ש כך
ההשתתפות? וכך אתה שותה ואח"כ שאל ר' על מענדל שם טוב ולא הי' ,ואד"ש
אמר שלא צריכים לקרוא אותו .אחרי ההתוועדות .ר' יעקב כץ בא באמצע
ההתוועדות ואד"ש חייך אליו.
יום ו' ,יג תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01921ובשעה  2התחילו
ליכנס ליחידות ,ונכנסו הרב 9שלמה זלמן העכט ,טעננבוים ועוד .ר' יעקב כץ הי'
משך זמן .ואד"ש לא הלך הביתה ,ובשעה  7901יצא למנחה ,ולמעריב יצא .8901
הלך הביתה .01911
יום ש"ק פנחס ,יד תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8ואמר איזה פסוק
שיגיד על פירש"י .נכנס להתפלה  ,01914לא הביט עד שמו"ע בשום ספר ,ואח"כ
הביט בחומש .ושרו בהוא אלוקינו ,ובשעה  0921נכנס להתוועדות .ודיבר שאז גם
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הי' הקביעות כמו השנה .דיבר שני שיחות ואח"ז אמר מאמר בתור שיחה ,ואח"ז
אמר על רש"י ושאל עשרים ושלש קושיות ושאל גם באיזה קושיא אוחזים .ועשה
הרב שד"ב ליפסקער שבע ברכות ,וגם אד"ש הזכיר את הת' ר' דוד מארוזוב הי"ד
שה' ינקום דמום שניצל מכל הניסים ,ואח"כ נהרג .ההתוועדות נגמרה בשעה
 ,3911חזר מביתו  ,7911נכנס למעריב  8914נסע הביתה .8941
יום א' ,טו תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00941ובשעה  01941נסע
למקוה וחזר  ,0914ובשעה  2921נסע לאהל וחזר מהאוהל שעה  .7931וכבר הי'
עשרים דקות אחרי השקיעה ,ולמעריב נכנס שעה  .8921למנחה נכנס  .7934נסע
הביתה .8914
יום ב' ,טז תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01914קיבלתי כהן .למנחה יצא
 ,2907אתמול במנחה שאל האם החתן נמצא אבל לא הי' .נסע הערב  ,5931וחזר
 .6931למעריב נכנס  ,8924נסע הלילה עם הרבנית.
יום ג' ,יז תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לסליחות ושרו ברחמנא
ובאבינו מלכנו ,אח"ז הי' הקריאה .למנחה יצא  ,1914קיבל אד"ש מפטיר,
ובאבינו מלכנו שרו .למעריב נכנס  ,7944ובשעה  8904נסע הביתה עם הר'
קרינסקי.
יום ד' ,יח תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911לא יצא למנחה .נסע
הביתה  ,5911וחזר  .6911למעריב נכנס  ,8922דיבר בטלפון הלילה משך זמן ,נסע
הביתה הלילה  00931עם הר' קרינסקי.
יום ה' ,יט תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לקריה"ת .01901
למנחה נכנס  ,2914נסע הביתה הערב שעה  .6914וחזר  .6944למעריב נכנס ,8922
נסע הביתה שעה  00934עם הרבנית.
יום ו' ,כ' תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01901נסע הערב שעה  ,5944וחזר
 .6941נכנס למנחה  7914נכנס למטה למעריב  ,8901הלך הביתה .01904
יום ש"ק פ' מטות ,כא תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8944נכנס
להתפלל  ,01914התפלל עד ב"ש ואחז הביט בתניא ומאחרי ברכו הביט בחומש,
הכריזו מנחה  ,6921למעריב נכנס שעה  .8נסע הביתה .8934
יום א' ,כב תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,1לא יצא למנחה .נסע הביתה
הערב  ,5941וחזר  .6934היחידות התחילה  ,7914נכנסו הרב יצחק רייטפארט,
האחים קרינסקי ,האיש מאנגלי' השמן ,ועוד אנשים .למעריב נכנס שעה ,01921
ובשעה  01901נגמרה היחידות .ובשעה  01911נסע הביתה עם הר' קרינסקי ,גם
נכנסו הרבנים 9הלל אזימוב [לחצי שעה] ,דובוב.
יום ב' ,כג תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00904נכנס בזאל לקרה"ת
 ,00914הבעל קורא טעה ואד"ש תיקן לו .ובשעה  2904נכנס למנחה .נסע הביתה
 5941וחזר  .5934למעריב נכנס  ,8924נסע הביתה עם הר' קרינסקי בשעה .00934
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יום ג' ,כד תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,0911למנחה לא יצא .נסע הביתה
 ,6941וחזר שעה  .7נכנס למעריב  8921נסע הביתה עם הרבנית .00941
יום ד' ,כה תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,1נכנס למנחה  ,2911נסע הביתה
 5911וחזר  .6924נכנס למעריב  ,8922נסע הביתה שעה  00941עם הר' קרינסקי.
הרב חדקוב דיבר הלילה בנוגע למרכז שליחות.
יום ה' ,כו תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לקריה"ת ,01901
למנחה נכנס  .2912נסע הביתה  5924וחזר  .6934בשעה  7914התחילה היחידות,
נכנסו כמה בחורים ,נכנסה אשה אחת מהאיאס ,והיתה יותר משעה .נכנס שלום
רויקין ,ונדמה שגם מר ציפל נכנס .היחידות נגמרה בשעה .2901
יום ו' ,כז תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01901נסע הערב הביתה
שעה  5941וחזר  .6931נכנס למנחה  ,7931נכנס למעריב  ,8914הלך הביתה
.01911
יום ש"ק מבה"ח מסעי ,כח תמוז 9הבקר בא אד"ש שעה  ,7914נכנס
לתהלים  ,7921נגמר התהלים  ,01901ואח"כ נשען על השטענדער ואמר קרבנות
ונכנס להתפלה  .01921מיד הביט בחומש בהפטרה שצריכים להגיד ,ולפני ב"ש
הביט בתניא ובחומש .התפלה נגמרה שעה  ,01921ובשעה  0921נכנס
להתוועדות .אמר גם מאמר בתור שיחה ,ואמר שאחד כעת בין המצרים והביא
כתב יד מרוסיא ,וההוא לא מניח תפילין דר"ת ,וכאן יש שפיץ חב"ד וכמה
שמדברים וכו' .ואח"כ דיבר על רש"י מסעי.
אח"ז דיבר בנוגע להעבודה ,ואמר שיש כאלו יושבים כאן באמריקה
וקוראים עיתון ושותים מיץ ,ולא נוסעים לשליחות מפני שעושים כאן ..ואמר
שכאן היצר הרע יותר גדול מאלו שנוסעים ,כי הם יודעים שהם נמצאים במקום
זר ומסתכלים עליהם ,ודיבר בארוכה .ההתוועדות נגמרה שעה  .3921למעריב
נכנס  ,8914נסע הביתה .8924
יום א' ,כט תמוז 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911נסע למקוה ,01931
וחזר  .0911ובשעה  2נסע לאוהל ,וחזר  7924עשרים דקות אחרי השקיעה ,ומיד
שנכנס לחדרו הוריד מהר המעיל של שבת שנסע עם מזה ומיד נכנס למנחה.
למעריב נכנס שעה  ,8ובשעה  8911נסע הביתה ולא חזר.
* חודש מנ"א *
יום ב' ,ר"ח מנ"א 9הבקר בשעה  ,01901הודיע שלא יחכו עליו ובשעה
 01931בא עם הרבנית ויצא לקריה"ת שעה  .01941למנחה לא יצא ,ובשעה 4941
נסע הביתה וחזר  .6941למעריב נכנס  ,8922ובשעה  00901נכנס הרב חדקוב והי'
כשעה ,ובשעה  00941נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ג' ,ב' מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,0941ואח"כ נסע למקוה וחזר
מהמקוה  ,1921ונכנס למנחה  .2907נסע הביתה  5934וחזר  ,6931ובשעה 8921
נכנס למעריב .ובשעה  00931נכנסה הרבנית לאד"ש ,ובשעה  00941נסע הביתה
עם הרבנית .הלילה בא הר' אברהם ששונקין.
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יום ד' ,ג' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911נכנס למנחה ,2911
נסע הביתה הערב שעה  ,5911וחזר  .6911בשעה  00בא הרב גוטניק מא"י,
ובשעה  00941נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ה' ,ד' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01901נכנס לקריה"ת
 .01904הביט חזק על הרב גוטניק שכבר הולך עם זקן .למנחה יצא  ,2907נסע
הביתה  5931וחזר  .6911ובשעה  00901נסע הביתה עם הרבנית.
יום ו' ,ה' מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,00941בשעה  1נכנס הרב גוטניק
והי' כשעתיים ביחידות .היחידות הי' הרבה ענינים ,כל הדברים כבר יצא
מתוקתק .בהתחלה סיפר לאד"ש הצלחת השלוחים ,ואח"ז אמר לאד"ש שלפני
שלש שנים שאל אותו אד"ש האם נמצא כעת האיש שיכוף כל ישראל ואז שאל
האם כבר התחיל אתחלתא דגאולה .הפעם שאל עוה"פ האם כבר אתחלתא
דגאולה ,ענה גוטניק שהאיש שיכוף מצא את אדמו"ר .ענה לו אד"ש 9שצריך
להיות מאה שלוחים שילכו ויתעוררו בתשובה ,וגם אמר אד"ש שכבר שלש
פעמים הי' שעת הכושר ולא ניצלו .פעם בתש"ח ,ובפעם במבצע סיני ,והפעם
ארבע ימים לפני מתן תורה ,שהי' אז שעת הכושר הרבה חזק מאד ולא ניצלו,
והאשמים בזה הם המנהיגים שאם היו אומרים שכעת הזמן ,ויצאו והיו אומרים
שכעת צריכים להתעורר בתשובה אז הי' כבר אתחלתא דגאולה ,ואמר שבעוד
באוגוסט יכולים לנצל את זאת.
ואח"ז סיפר אד"ש שאצלו בא פעם אחד מהגדולים מאוסטרלי' ,וסיפר שהי'
בהרבה קאנווענשאן וראה שאין ממשית בזה וכעת הוא בא להכרה שהעיקר הוא
התורה והמצוות ,אז אמר לו אד"ש נו ,שאתה חוזר לאוסטרלי' תדבר בבית הכנסת
שלך שאין דבר בעולם חוץ מתורה ומצוות ,וענה ההוא שכולם יסתכלו עליו כמו
משוגע ומתבייש .וגם הי' אצלו אחד מפא"י וגם אמר שאין בעולם חוץ מתורה
ומצוות אמרתי לו שיניח תפילין ואמר שמתבייש מאשתו .השיחות מתוקתקות
כבר ואד"ש אמר לו מה שיסע לכפר חב"ד שבאמריקה ,בקונטרי ,ושיבקר בכל
הקעמפים .נסע לשבת מכאן .בשעה  ,5941נסע הביתה אד"ש וחזר  .6934למנחה
נכנס  3944למעריב נכנס  ,7931הלך הביתה .01914
יום ש"ק דברים ,ו' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8911ובשעה 01
הביט בתניא לפני ב"ש ובחומש קצת ,ובב"ש לא אחז עם החזן .שרו הוא
אלוקינו .הכריזו מנחה  ,6904ובשעה  2921הלך אד"ש הביתה וחזר  .3921ובשעה
 6904נכנס למנחה .ולמעריב נכנס  ,7934בהבדלה נתנו לשתות לילד קטן ואד"ש
חייך ,ובשעה  8911נסע אד"ש הביתה.
יום א' ,ז' מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,00904נכנס למנחה  .2907בשעה
 5931נסע הביתה וחזר  ,6924בשעה  00901נכנס הרב חדקוב והי' עד שעה
 ,00934ואח"כ נכנסה הרבנית .ובשעה  00944נסע הביתה עם הרבנית .בזמן שבא
אד"ש מביתו הערב ,ראה מישהו בתפילין ,אד"ש נשאר עומד ובסוף שאל להר'
קרינסקי האם התפילין של רש"י? ענה הר"ק ,מסתמא זה רבנו תם .ענה אד"ש
שחושב שלא ,וחייך ויצא והביט עליו.
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יום ב' ,ח' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 .01904למנחה נכנס שעה  ,5בשעה  5934נסע הביתה וחזר  .6911בשעה 7924
נכנס למעריב ,שמו המפה על השטענדער הוריד אד"ש ושם את זה בפנים .באיכה
ישב על הארגז ,ובשעה  8904נגמר התפלה .בשעה  8934הלך הביתה .במעריב
סגר עיניו כמה פעמים.
יום ג' ,ט' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8914נכנס להתפלה ,01914
מיד שנעמד פתח סידורו והוציא רשימות על מגילת איכה והביט כל הזמן ,וכל
כמה דקות דפדף דף מסידורו אבל לא התפלל .בק"ש אמר רק שמע ישראל ,ובעת
תפלת שמו"ע עמד על מקומו .בקינות ישב על הארגז .במפטיר בכה בהתחלת
ובהסוף ,וגם בברכות בכה הרבה .למנחה נכנס  .2921במעריב יצא  ,7914ובשעה
 7934יצא לקידוש לבנה ,ובשלום עליכם חיפש את הרב גוטניק אבל הוא לא הי'.
בשעה  00921בלילה התוועד הרב גוטניק ,וסיפר כל היחידות והי' קהל גדול
והתוועד שעה  0921וסיפר הרבה סיפורים.
יום ד' ,י' מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00941ובשעה  00924נכנס
הרב גוטניק לאד"ש והי' עד שעה  .01904אמר לו אד"ש שיכוף יהי' בזמן שיהי'
הקהל את העם .למנחה נכנס  ,2906נסע הביתה הערב  ,5934וחזר  .6924בשעה
 01934נכנס הרב חדקוב והי' כחצי שעה ואח"כ נכנסה הרבנית ,ובשעה 00931
נסע הביתה עם הרבנית .למעריב יצא .8922
יום ה' ,יא מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לקריה"ת .01904
למנחה נכנס  ,2907נסע הביתה  5931וחזר  .6931ואד"ש סגר את החשמל במשך
לשעה .מעריב יצא  .8922אחרי מעריב קרא אד"ש את הרב חדקוב והי' כחצי
שעה ,ובשעה  01914נכנס הרב בנימין גורדוצקי והי' עד שעה  ,0931ואח"כ נכנס
הרב חדקוב לכמה דקות .ובשעה  00941נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ו' ,יב מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911בשעה  1הי' הלווית
אמו של הר' קרינסקי ,ואד"ש יצא .נסע הערב הביתה עם הר' בנימין קליין בשעה
 5921וחזר  ,6911למנחה לא יצא .בשעה  7921נכנס למעריב לקבלת שבת ,אחז
איזה קונטרס והביט בו .בשעה  01904הלך הביתה.
יום ש"ק ואתחנן ,שבת נחמו ,יג מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה ,8901
נכנס להתפלה שעה  .01התפלל עד ב"ש ואח"ז הביט בתניא ובאיזה קונטרס,
אח"כ גם בקריה"ת הביט בקונטרס .שרו הוא אלוקינו .הכריזו מנחה שעה .6
ובשעה  2914הלך הביתה וחזר  ,5944ובשעה  6נכנס למנחה .למעריב נכנס ,7931
ובשעה  8901נסע הביתה.
יום א' ,יד מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,0904למנחה יצא .3911
לפני מנחה נכנס הרב אברהם סופר והי' משעה  1904עד שעה  ,3ואחרי מנחה
נכנס לעוד משך זמן .בשעה  7921התחילה היחידות .נכנס הת' צונץ ועוד כמה
בחורים .למעריב יצא אד"ש  ,00904נגמרה היחידות .0901
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יום ב' ,טו מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661לבד בלי הר' בנימין קליין בשעה
 ,01נכנס לקריה"ת  .01904בשעה  01941נסע למקוה וחזר  ,00921ובשעה 0901
נסע לאוהל וחזר  .7901נכנס למנחה  ,7904עשרים דקות אחרי השקיעה .למעריב
נכנס  .7921אחרי מנחה ניגש אחד לאד"ש ,ואד"ש דיבר כמה דקות .ואד"ש שאל
אותו האם הוא קובע שיעורים.
יום ג' ,טז מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01901נכנס למנחה .2907
נסע הביתה  5914וחזר  .6901בשעה  7901נכנס הרב בנימין גארדעצקי והי' עד
 ,8931ויצאו שניהם ביחד .אחרי מעריב נכנס הרב חדקוב ושהה עד שעה ,01
ואח"ז נכנס רש"ג עד שעה  ,00901ואח"ז נכנס שוב הרב חדקוב .ובשעה 00941
נסע הביתה עם הר' בנימין קליין.
יום ד' ,יז מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01931לפני מנחה נכנס איזה
איש .בשעה  2914יצא למנחה .נסע הביתה  4941וחזר  ,5934למעריב נכנס .6922
אמר הרב חדקוב לר' חיים ברוך הלבערשטם שאד"ש שאל האם הוא מתעסק
בתמונות כמו שמתעסק במה שצריך להתעסק .בשעה  01931נכנס הרב חדקוב.
בשעה  00911נסע הביתה עם הרבנית.
יום ה' ,חי מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01901נכנס לקריה"ת .01904
למנחה יצא  .2907הי' ילדים ואד"ש שר את הושיעה את עמך ועשה עם היד,
ובשעה  5911נסע הביתה וחזר  ,6911ובשעה  7921התחיל לקבל ליחידות .נכנס
יעקב גולדבערג והכלה ,נכנס איזה איש זקן וסיפר לאד"ש שהבחורים ביקשו
ממנו שיספר לאד"ש שהבחורים מא"י בחורים טובים .אמר לו אד"ש שאם הם לא
לומדים אפילו ביום ששי מיד הם צריכים לחזור! שאל איפה מדובר שפרק אחד
שחרית ופרק אחד מעריב מספיק? ואמר אד"ש שזה כך לא"י בא"י ואמריקה
באמריקה ,אבל לא להיפך ,ואד"ש אמר שיכול גם לספר להם שכמו שהם עשו
אותו שליח כך הוא עושה אותו שליח בחזרה.
יום ו' ,יט מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,00911נסע הערב הביתה
שעה  5901וחזר  .6901נכנס למנחה  ,6911נכנס לקבלת שבת  ,7911היו דחיפות
נוראות .נגמרה התפלה  .7934בשעה  7901יצא מחדרו ובחוץ מדבר עם הר' זעליג
כצמן .ר' כצמן בא לספר על שחור ימ"ש שנתן מכות חזקות לר' אבא השמש
[פליסקין] ,ואד"ש שאל שם אמו.
יום ש"ק ,כ' מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,8931נכנס להתפלה  ,01914שרו
הוא אלוקינו ,ובשעה  01914נגמרה התפלה ,ובשעה  0921נכנס להתוועדות .עשה
קידוש ,דיבר שני שיחות בנוגע לכ' אב שהיו מביאים קרבן ואמר פלפול ,ואמר
פעמיים מאמר בתור שיחה ,ואח"ז התחיל לומר על רש"י ח' פסוק כל המצוה.
באמצע שפך לכוסו משקה וגם הביאו מחדרו שני בקבוקים קטנים של משקה,
ואחד גדול .הקטנים שפך מכוסו לבקבוקים ,ואח"ז קרא להר' אברהם ששונקין
ונתן לו אחד ואמד לו שיוסיף עוד ,ושיתוועד בתענך ועוד .והבקבוק הגדול נתן
לאיזה ילד שיחלק .ר' ליב מוצקין הביא ארבעה בקבוקים ואד"ש צחק שכל רגע
הוציא אחר .נגמר ההתוועדות  ,3924למנחה נכנס בשעה  ,4ובקריה"ת בכה קצת.
אחרי מנחה הלך הביתה ,ושרו .למעריב יצא  ,7921ונסע הביתה .8901
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יום א' ,כא מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,00921נסע למקוה  01901וחזר
 .01944ובשעה  1921נסע לאוהל .חזר מהאוהל  ,6941עשרה דקות אחרי
השקיעה ,ובשעה  7921יצא למעריב .נסע הביתה  ,7934לא חזר הערב.
יום ב' ,כב מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01901ומיד נכנס לקריה"ת.
ובשעה  2907יצא למנחה .ובשעה  4931נסע הביתה וחזר  ,5931ולמעריב נכנס
 .8922בשעה  01נכנס הר' אשר זיילינגאלד הי' כרבע שעה ,ואחריו נכנס מר ציפל
ובתו .בתו היתה כחמש דקות ויצאה ,ואח"כ נשאר מר ציפל עד שעה ,01901
ואח"ז נכנס הרב חדקוב .בשעה  01944נסע אד"ש הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ג' ,כג מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,00934נכנס למנחה  .2905נסע
הביתה הערב  5911וחזר  .6901למעריב נכנס  ,8922ובשעה  01921נכנס הרב
חדקוב והי' עד שעה  ,00911ואח"ז הי' לבד כעשרים דקות ,ובשעה  00934נסע
הביתה עם הרבנית.
יום ד' ,כד מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,0901לפני מנחה הודיע שיאחר
ויצא בשעה  ,2905נסע הביתה הערב  5941וחזר  .6931למעריב נכנס ,8924
ובשעה  00911נכנס הרב חדקוב .ובשעה  01901נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ה' ,כה מנ"א 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 .01904למנחה לא יצא .ובשעה  5911נסע הביתה וחזר  .6904היחידות התחילה
שעה  ,7911נכנסו הבחורים .נכנס ר' ישראל שם טוב ואשתו ,ולמחרתו נולד לו
בן .נכנסו הרבה משפחות ,ובשעה  00901נכנס למעריב ,ובשעה  2914נגמרה
היחידות ונסע הביתה.
יום ו' ,כו מנ"א 9הבקר בא אד"ש עם הרבנית שעה  ,0901נסע הערב הביתה
 ,5914וחזר  .5941למנחה נכנס  ,6904למעריב נכנס  ,7904הלך הביתה הערב
.01911
יום ש"ק פ' ראה ,כז אלול 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,7901נכנס
לתהלים  ,7921הביט על השעון .ובשעה  01נגמר התהלים ואד"ש השאיר באמצע
והלך .בשעה  01921נכנס להתפלה ,התפלל עד ב"ש והביט בתניא ,ואח"כ הביט
באיזה קונטרס של ליקוטי שיחות שמוציא ר' בנציון שם טוב ,וגם בקריה"ת
הביט .ובשעה  01921נגמרה התפלה .בשעה  0921נכנס להתוועדות ,ודיבר כמה
שיחות בנוגע לחודש אלול ,שצריכים לעשות חשבון והמלך בשדה ,ואח"ז אמר
מאמר בתור שיחה .דיבר על רש"י פסוק יב יז בארוכה ,ובשעה  4904נגמרה
ההתוועדות .חזר מביתו  ,6941ובשעה  7914נכנס למעריב ,ובשעה  8924נכנס
הביתה עם הר' קרינסקי.
יום א' ,כח מנ"א 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01911למנחה חכו על הילדים
מהקעמפ .לפני שנכנס דיבר אד"ש בטלפון ,ובשעה  2944נכנס למנחה למטה.
אחרי מנחה שרו הושיעה את עמך ,ודיבר ר' שלום ליפסקער ואד"ש אמר לו א
דאנק ,ובזמן שיצא שרו ופרצת ,ואד"ש רמז בידו להגברת השירה .נסע הערב
הביתה  ,5941חזר .6931
028

יומני הרי"י הכהן סוסובר  -שנות תשכ"ה-תשכ"ח
היחידות התחילה בשעה  .7914נכנסו הרבה משפחות ,נכנסו החתנים
וכלות 9שלמה רייניץ פיקארסקי ניומאן ,גימפל הירש ועוד משפחות ,בערך
כמאה איש .ובשעה  01יצא למעריב .וגם נכנסו הרבה בחורים מא"י .היחידות
נגמרה שעה .3904
יום שני ,כט מנ"א 9הבקר בא אד"ש לערך שעה  01911קראו בתורה בחוץ.
בשעה  0904נסע למקוה וחזר  ,0944ובשעה  1934נסע לאוהל וחזר  ,6941חצי
שעה אחרי השקיעה .למעריב נכנס  7914נסע הביתה .7941
* חודש אלול *
יום ג' ,אדר"ח אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לקריה"ת שעה  .01911למנחה לא יצא.
נסע הערב הביתה  4921וחזר  ,5921למעריב נכנס  .8922בשעה  01נכנס הרב
חדקוב והי' כחצי שעה ,ואח"ז נשאר אד"ש עד שעה  ,01ואח"ז נסע הביתה עם
הרבנית.
יום ד' ,בדר"ח אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת  .01904למנחה יצא
 .2914נסע הביתה הערב  5911וחזר  .6911נכנס למעריב  .8922בשעה  01904נסע
הביתה עם ר' יודל קרינסקי.
יום ה' ,ב' אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לקריה"ת .01904
למנחה יצא  2904והי' בעל ברית הר' סערעבראנסקי והחזן הי' זלמן
דוכמאן ,וכשאחזו בתחנון אמרתי לר' זלמן שיאמר קדיש מפני שראיתי שאד"ש
לא דפדף בכלל ,והביט ר"ז מולו ,ור' זלמן דוכמאן אמר קדיש ,ומיד אמר הרב
דבורקין למה לא אמרו תחנון הלא הברית הי' בבוקר ,אבל אד"ש הביט ואמר
לדוד ד' אורי ,ור' זלמן התחיל תחנון והביט על אד"ש ,ואד"ש אמר הלאה ,ומביט
מולו על הרבי ובסוף חייך אד"ש חיוך רציני .ור' זלמן כבר ישב להגיד תחנון אבל
אד"ש אמר עלינו ,אז ר' זלמן כבר אמר לדוד ד' אורי ,ובסוף התפלה הביט אד"ש
ויצא ולא אמר שום דבר.
נסע הערב הביתה בשעה  ,5911חזר  .6904נכנס למעריב  .8922בשעה  8בא
הספר וספר את אד"ש ,ובשעה  00904נסע הביתה עם הרבנית.
יום ו' ,ג' אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01921נסע הערב הביתה  5901וחזר ,6911
נכנס למנחה  .6914למעריב נכנס  ,7914הביא אתו איזה קונטרס .הלך הביתה
שעה .01904
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יום ש"ק פ' שופטים ,ד' אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8934נכנס להתפלה  .01914התפלל עד ב"ש
ואח"ז הביט בתניא ,לפני ברכו הביט בחומש .בקרה"ת הביט באיזה קונטרס.
למוסף לא שרו הוא אלוקינו .אחרי התפלה יצא אד"ש מהר ,ומיד נודע שאד"ש
מתוועד היום ולא ידעו למה.
בשעה  0921נכנס להתוועדות ודיבר בנוגע לחודש אלול .ואח"ז ביאר רש"י
ד"ה תמים תהי' עם אלקיך והתוועד עד שעה  .3921במנחה ניגש הרב חדקוב
ואמר שהרב מ"ל רוטשטיין חולה ,ואמר אד"ש שיעשו "מי שברך" ,ועשו "מי
שברך" בקריה"ת של מנחה .למעריב נכנס  ,7904ונסע הביתה שעה .8
הר' בנימין קליין התחיל לישב שבעה אחרי אחותו.
יום א' ,ה' אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .00934למנחה יצא  .2904נסע הערב הביתה
 4934וחזר  .5941בשעה  3921נכנסה אשתו של ברונשטיין והיתה כשעה וחצי
ואד"ש הרים את הווילון ואח"ז סגר אותו .בשעה  8922נכנס למעריב .בשעה 00
נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  01904נסע אד"ש עם ר' יודל קרינסקי.
יום ב' ,ו' אלול9
הבקר טלפון אד"ש שלא יחכו עליו לקריה"ת ,בשעה  01944בא אד"ש
וקראו קריה"ת בזאל .למנחה לא יצא .נסע הערב הביתה  5931וחזר .6931
למעריב נכנס  ,8922ובשעה  01נכנס הרב חדקוב ובשעה  01911נסע הביתה עם
ר' יודל קרינסקי.
יום ג' ז' אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .01914למנחה לא יצא ,נסע ערב הביתה 5914
וחזר  .6921בשעה  8922נכנס למעריב .בשעה  00934יצא אד"ש ונכנס להמרכז
והכניס מכתב ,ושם הי' ר' חנוביץ ואד"ש יצא אתו [מהמרכז] ודיבר אתו בנוגע
להרב רוטשטיין ודבר כחמשה דקות ,ואח"ז נסע עם הרבנית.
יום ד' ח' אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .01911לא יצא למנחה .נסע הערב הביתה
 4941וחזר  .5941למעריב נכנס  .8922בשעה  01911נכנס הרב חדקוב .הי' כחצי
שעה ואח"כ נשאר אד"ש לבד בחדרו עד שעה  ,01934ובשעה  01934יצא מחדרו
ונסע הביתה עם ר' יודל קרינסקי.
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יום ה' ,ט' אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת  ,01904עשו מי שברך
עבור הרב ר' שלמה חיים .למנחה לא יצא ,כל השבוע .בשעה  4944נסע הביתה.
וחזר .5941
בשעה  7901נכנס הרב טלושקין עם בנו ,ובשעה  7934נכנס הרב שרגא ,הי'
עד שעה  .01914אח"ז יצא אד"ש למעריב ,ואחרי מעריב נכנס הרב שמחה
עלבערג והי' עד  ,0914ואח"כ נכנס הרב דזשייקאבסאן ובשעה  1901נסע אד"ש
הביתה.
יום ו' ,י' אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .01911נסע הערב הביתה  4944וחזר .5924
נכנס למנחה  .5934נכנס למטה להתפלה  6914הלך הביתה .8941
יום ש"ק ,יא אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,8944נכנס להתפלה  .01914התפלל עד ברכו
ואח"ז הביט בחומש .אחרי התפלה הביט אד"ש עוד [הפעם] בחומש [עד] אחרי
קדיש דרבנן ואח"ז מיד הלך [מבית הכנסת] ,בלי לחכות על הכרזה.
התקיימה התוועדות .אד"ש נכנס  .0921דיבר בנוגע לחודש אלול ואח"ז
דיבר ברש"י ד"ה "למען יטב לך" [הפסוק] שלפני שלישי והקשה הרבה קושיות.
אח"ז התחיל להגיד שיש שמסתכלים עליו וכו' ,ואח"כ אמר "שיש כזה שיש לו
מזרח ושיש ?..והי' אצל הרביים אבל רק הוא דואג למה נתנו לאחר כבוד" ודיבר
בארוכה ,ואד"ש עשה עם ידו בתנועות שלא ראינו עד עתה ...ההתוועדות נגמרה
שעה  .3914חזר מביתו  ,6911נכנס למעריב  .7914לא יצא לקידוש לבנה .נסע
הביתה .8914
יום א' ,יב אלול9
הבקר בא אד"ש  ,0904לא יצא למנחה .נסע הערב  4911וחזר  .6911נכנס
למעריב  ,8921נסע הערב הביתה עם הרבנית בשעה  .01901הרב חדקוב לא נכנס
משך זמן לפני הליכה שלו.
יום ב' ,יג אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לקריה"ת  .01904למנחה לא יצא .נסע
הערב הביתה  5911וחזר  .6904למעריב יצא  ,8922ובשעה  01904נכנס הרב
בנימין גורדוצקי והי' עד שעה  ,0904ובשעה  0924נסע הביתה עם ר' יודל
קרינסקי.
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יום ג' ,יד אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  .01901נכנס למנחה  .2907נסע הביתה הערב
שעה  5924וחזר  .6914בשעה  7נכנס החייט עם הרבנית .למעריב נכנס .8922
בשעה  01941נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  00931יצא אד"ש .ובשעה  0904נסע
הביתה עם ר' יודל קרינסקי.
יום ד' ,טו אלול9
הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01901נסע למקוה  ,01911וחזר  0914ובשעה
 1934נסע לאוהל וחזר  6901רבע שעה אחרי השקיעה .למעריב נכנס ,6924
ובשעה  7נסע הביתה ,נסע עם בגדי שבת.
יום ה' ,טז אלול9
הבקר טילפן אד"ש שלא יחכו עליו [לקריה"ת] ,ובא ברגל שעה .01934
הביט איך שעובדים את הבאר למדו וגם על עבודה בבנין הבית הכנסת .בשעה
 01941נכנס לקריה"ת .למנחה יצא קצת מאוחר ,נסע הערב הביתה  5931וחזר
.6931
בשעה  7904התחיל היחידות ,הרבה משפחות נכנסו ובשעה  01924נכנס
למעריב ,ואח"ז נכנס מר אלי עמיקם עתונאי מ"ידיעות אחרונות" והי' כשלש
שעות ואד"ש דיבר אתו הרבה .אמר שיש איזה בחורה בת"א ועוברים אותה על
דעת התורה ,הי' הרבה דברים ,ובשעה  1921יצא הנ"ל ,ובשעה  2901נסע אד"ש
הביתה.
יום ו' ,יז אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,0921נסע הביתה הערב  4911וחזר  .5911למנחה
יצא  ,5934למעריב נכנס  .6924הלך הביתה .8941
יום ש"ק פ' תבוא ,חי אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,01911נכנס שעה  .01901התפלל עד ברכו בלי הפסק
ואח"ז הביט בחומש ,ונגמר התפלה  .01901בשעה  0921נכנס להתוועדות.
התחיל הדיבור בנוגע לח"י אלול  -אדה"ז והבעש"ט ,דיבר כמה שאלות ואח"ז
דיבר על רש"י למען יטב לך [המשך לשבוע שעבר] ושאל הרבה קושיות.
ההתוועדות נגמרה שעה  ,4911חזר מביתו שעה  .5941נכנס למעריב בשעה .6924
נסע הביתה .7911
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יום א' ,יט אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,00901נסע למקוה  00934וחזר  .01914נסע לאוהל
שעה  ,1914חזר  6911עשרים דקות אחרי השקיעה .למנחה נכנס  ,6921הביט
אד"ש האם החתן נמצא .נסע הביתה .7904
יום ב' כ' אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס לקריה"ת  .01904כשאד"ש עלה הלך
הלוי לצד ,אז אד"ש רמז בידיו איזה פעמים ,שיחזור למקומו.
למנחה אד"ש לא יצא .בשעה  5911נסע הביתה וחזר  .6911למעריב נכנס
 ,8924בשעה  01904נכנס הרב חדקוב והי' כשעה ,ובשעה  00934נסע הביתה עם
ר' יודל קרינסקי.
יום ג' ,כא אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,01934ובחוץ עמד אהרן ר' קליין [האחראי על
הרחבת הביהכ"נ] ,אד"ש דיבר [אתו] כרבע שעה .למנחה איחר .נסע הערב
הביתה בשעה  4911וחזר .6911
בשעה  7911נכנס אד"ש ואמר שיחה להנשים ואמר כעשרים דקות ,ובשעה
 01914עלה למעריב .אח"ז נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  01901נסע הביתה עם
הרבנית .סגר חלונו והרבנית יצאה להביט בחלון של אד"ש.
יום ד' ,כב אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  .0921למנחה לא יצא .בשעה  5904נסע הביתה וחזר
 ,6904למעריב נכנס  .8922אד"ש הי' בחדרו לבד עד שעה  ,0934ורשם המכתב
כללי שיצא לאור לר"ה.
יום ה' ,כג אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,01914נכנס [לומר] קדיש .בשעה  00911נסע למקוה
ובשעה  01941חזר מהמקוה ,ובשעה  0934נסע לאוהל וחזר  ,6901עשרים וחמש
דקות אחרי השקיעה .נסע עם המעיל החורפי ,אמר קדיש בהתחלה לפני אשרי.
למעריב נכנס  .6931בשעה  7901נסע הביתה .הלילה בשעה  00בא האווירון מא"י
והיו שם ר' משה ירוסלבסקי וכשלשים יהודים מיוצאי רוסיא ועוד.
יום ו' ,כד אלול9
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הבקר בא אד"ש שעה  ,01934נסע הביתה הערב  4911וחזר  .5911נכנס
למנחה  .5941נכנס לתפלת קבלת שבת בשעה  6914הלך הביתה  .8941בתפלה
הביט בלקוטי שיחות[ ,הליקוט שיצא לאור לשבוע זו] .בערב אמר קדיש גם לפני
כגוונא.
יום ש"ק ,כה אלול9
הבקר בא אד"ש [ל  ]661שעה  .7911אמרו תהלים ואד"ש אמר קדיש אחרי כל
ספר .בשעה  01921נכנס לתפלה .התפלל עד הודו ואח"ז הביט בתניא ,ולפני ב"ש
הביט עוה"פ ואח"ז הביט בחומש ,ונגמרה בשעה .0
בשעה  0921נכנס לההתוועדות ,דיבר אד"ש בנוגע לחודש אלול .אד"ש
חילק המשקה שהביאו יוצאי רוסיא ואח"ז שאל אד"ש האם הגרוזינים באו? אבל
לא היו ,אז אד"ש אמר שישאירו עבורם .דיבר על רש"י [בפרשת] נצבים "ושב
וקיבצך" .ההתוועדות נגמרה שעה  .4911למעריב נכנס  ,6921ונסע הביתה .7901
בשעה  0בלילה נכנס אד"ש לסליחות ושרו קצת אחרי הסליחות.
יום א' ,כו אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,00901נסע למקוה  00914וחזר  .01901נסע לאוהל
 1914וחזר  ,6904כחצי שעה אחרי השקיעה .נכנס למעריב  ,6921נסע הביתה
 .6941היום הגיע האווירון מאנגלי' עם הרבה אורחים.
יום ב' ,כז אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,5944נכנס לסליחות בשעה  .6לקריה"ת [נכנס]
בשעה  .7911נכנס לקריה"ת  .01904בשעה  2901נכנס למנחה ,נסע הערב הביתה
 4901וחזר  .5911הגיעו עוד הרבה אורחים .למעריב נכנס  8922ובשעה 00901
נסע הביתה.
יום ג' ,כח אלול9
הבקר בא אד"ש שעה  ,5944נכנס לסליחות שעה  .6לפני מנחה הי' אצלו
הרב בנימין גורדצקי ,ובשעה  2931נכנס למנחה .בשעה  4914נסע הביתה .וחזר
 .5914למעריב נכנס  8921ובשעה  01911נסע הביתה עם ר' יודל קרינסקי.
יום ד' ,כט אלול תשכ"ז  -ער"ה תשכ"ח9
הבקר בא אד"ש שעה  .5941נכנס לבית הכנסת לסליחות שעה  .6911אחרי
סליחות שרו "רחמנא" ושרו קצת .בשעה  6941נסע למקוה וחזר  .7934בשעה
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 8914נכנס להתפלה .אד"ש התפלל עם המנין למעלה בזאל .אח"ז אמר התרת
נדרים.
אח"כ התחיל [לקבל] הפדיונות ,וקיבל עד שעה .0911בשעה  0901נסע
להאוהל .גם נסעו [עם הרבי] הרב חדקוב הרב קזרנובסקי והר' ליב גראנער.
בשעה  0934בא אד"ש להאוהל[ .כשנכנס להאוהל] דפק בדלת .התחיל לומר
"מענה לשון" עד [המקום] שקוראים הפ"נ ,ושם אמר בע"פ משך זמן .אח"ז
התחיל לקרוא הפדיונות והרכיב המשקפיים .בשעה  5911חזר מהאוהל .התפלל
מנחה .אח"ז נסע הביתה.
***
~ תם ונשלם יומן שנת ה'תשכ"ז  -שנת הקהל ~
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רשימת יומן  -חודש תשרי ה'תשכ"ח


ליל ה' א' דר"ה ה'תשכ"ח9
בשעה  6931נכנס [כ"ק אד"ש] למעריב ,מיד התחיל להגיד תהלים משך
עשרה דקות ,ואח"ז התחילו הניגון "אבינו מלכנו" .בשמו"ע האריך( .מעריב -
התפלל הר' מרדכי טעלעשעווסקי) .אחרי התפלה אמר אד"ש "לשנה טובה
תכתבו [ותחתמו]" .כעשרה דקות אחרי מעריב עלה למעלה [לדירתו של אדמו"ר
הריי"צ] להסעודה .לא דברו .הלך הביתה שעה ( .00911התהלים השאיר ור' מאיר
הארליג הביא לו).

יום א' דר"ה9
בשעה  01911נכנס להתפלה .אחז בידו השופרות ,סידור אדה"ז ,סידור
האריז"ל ,תהלים והסידור [הרגיל] .מיד פתח סידור אדה"ז ,והביט משך זמן
ואח"ז התחיל להתפלל.
ב"יוצרות" אמר תהלים .ב"אבינו מלכנו" שרו .להתקיעות לקח הר'
ליב גרונר הפדיונות .אד"ש לקח סידור האריז"ל ,סידורו ,והשופרות להבימה.
הביט [אם] נמצאים יהודי יוצאי רוסיא .שם הצעיף [טיכל] סביב צווארו
[בכל שנה לובש אד"ש הצעיף ביום השני עבור ברכת שהחיינו] .כל שנה לפני
"למנצח" שם טליתו על הפדיונות ובוכה ,והשנה התחיל מיד "למנצח" .באמצע
"למנצח" שר .בזמן שאמרו [הקהל] "למנצח" הי' ראשו על הפדיונות ובכה קצת.
אחרי התקיעות שם השופרות בהשטענדער ,והי' עייף .הוריד הצעיף
ועוה"פ לבש [א"ז] והוריד ושם בשטענדער .בתפלת העמידה התפלל וכל כמה
דקות עמד [הפסיק] והתפלל הלאה .אחרי שמו"ע ישב אד"ש ונרדם קצת .שרו
ב"הוא אלקינו".
לפני 'כורעים' הביט מולו למעלה ,והביט הבטה חזקה .ברכת כהנים .אמר
"ישר כח" להכהנים אחרי סיום כל התקיעות .נגמרה התפלה .1901
בשעה  2931עלה למעלה להסעודה .אד"ש שאל אם הי' הרב רוטשטיין,
וענו לו שכן.
הרב ריבקין שאל בענין שכתב שמי שלא בכה בר"ה אין נשמתו שלימה,
ואמר איזה פשט שאמר לו הרב דבורקין.
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הרב ריבקין 9ראיתי בכוונת האריז"ל בנוגע לשם ע"ב ב"אנא בכח" שזה
שם השני ,ובמקום אחר כתוב אחר?
כ"ק אד"ש 9מסתמא יש טעות בספר שהביט .והסביר אד"ש שם את הענין.
הרב ריבקין הבין ,ויצא שבע רצון.
כ"ק אד"ש 9רש"י בעצמו במס' קידושין כותב ששם מ"ב לא ידעתי .והלא
אמרו שרש"י ידע קבלה?
[והמשיך] כ"ק אד"ש 9שכתוב בפרי עץ חיים ,כשכתוב "לא ידעתי"
הפירוש – שהוא למעלה מידיעה .אבל כאן מוכרחים להגיד ש"לא ידעתי" הוא
כפשוטו .ירד מלמעלה שעה  .3931אח"ז התפללו מנחה[ .עי' בס' המלך במסיבו
ע' קפד והוא מליל א' דחג הסוכות ובשינויים).
כמה דקות אחרי מנחה יצא אד"ש לתשליך .שם בפארק עמדו שוטרים
בדלת ולא הכניסו רק את אד"ש והרב חדקובם .אח"כ אמר אד"ש שיכניסו כולם,
וכולם נכנסו .אד"ש אמר תשליך וניער ציציותיו .אז לא הי' עוד הקהל גדול ,רק
אח"ז באו מכל קראון הייטס ואמרו תשליך.
ליל ב' דר"ה9
בשעה  6931נכנס אד"ש למעריב ואמר כמה קאפיטלאך תהלים ,אח"כ שרו
"אבינו מלכנו" .בשמו"ע האריך .כחצי שעה אחר מעריב עלה אד"ש לסעודה.
עשה קידוש .אחרי קידוש הלך לברז וניקה ידיו מהיין .אח"ז נטל ידיו ובירך
המוציא ,וטבל בדבש ,ואח"ז לקח עוד חתיכה וטבל במלח .אח"ז אכל תאנה [בלי
שהחיינו ,שאמר בקידוש].
אח"כ דברו בנוגע אם אמרו הרש"ב והריי"צ "מענה לשון"? המסובים
אמרו שלא היו אומרים "מענה לשון" אלא אמרו תהלים .דברו גם בנוגע ל"אנא
בכח" שב"מענה לשון" .בשעה  00911הלך הביתה.
יום ב' דר"ה9
בשעה  01911נכנס אד"ש להתפלה .הר' ליב גרונר הביא את החמישה
חבילות של פדיונות .אד"ש הביא עמו סידור האריז"ל ,סידורו והתהלים( ,הסידור
אדה"ז לא הביא היום).
הביט בסידור האריז"ל .בהתחלת התפלה אד"ש אמר קדיש .לקדיש [אחר
קריה"ת] עלה לבימה והביא עמו השופרות ,סידור האריז"ל וסידורו .אתמול
בהפטרה בכה קצת ,היום לא בכה.
אחרי ההפטרה הסתובב והביט אם כל יהודי יוצאי רוסיא נמצאים .אח"ז
שם טליתו על הפדיונות ,וכך הי' כרבע שעה ,ובכה חזק וגם שר הניגון (ולא כמו
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[שהי'] אתמול לפני "למנצח") .אח"ז התחיל "למנצח" ,ואד"ש שם חזרה טליתו
על הפדיונות ובכה ,גם בכה בפסוקים.
כשחזר אד"ש מהתקיעות הי' מאוד עייף .הביט על כולם .אח"ז עמד על יד
השטענדער והסתובב להקהל .גם הביט למעלה בקיר החדש .הוריד את הצעיף
ושם בשטענדער.
בתפלת העמידה האריך .גם היום נרדם קצת .שרו ב"הוא אלקינו" .אחרי
"ברכת כהנים" חזר למקומו ושם אמר הקדישים .לפני השלשים קולות רצה
אד"ש כבר ללכת ואחז סידורו והשופרות ,אז ניגש הר' ליב גרונר ושאל את אד"ש
אם לתקוע [השלשים קולות]? וענה אד"ש שיתקעו .בשעה  1944נגמרה התפלה.
בסעודה למעלה דיברו עוה"פ בנוגע מי שבוכה בר"ה .רש"ג אמר שכתוב
"בדרך חיים" רק מי שבוכה מעצמו ובלי הכנה ,אבל באם יש הכנה אז זאת
אומרת שנשמתו מנותקת .אמר אד"ש 9ח"ו ,והלא כתוב שהאריז"ל הי' נוהג
לבכות בר"ה .הי' אריכות בפי' "הי' נוהג" .הסעודה נגמרה .3934
נכנס למנחה .אמר קדיש .בשעה  5904נכנס לההתוועדות .נטל ידיו .אמר
לנגן כמה ניגונים ,ואח"ז אמר מאמר .אחרי המאמר ניגנו הרבה ניגונים .אד"ש
אמר לר' זלמן דוכמן שיכריז "פורס מפה ומקדש" .אח"ז בירך אד"ש .אד"ש מזג
מבקבוק משקה שעמד על שולחנו על הבקבוקיםו שהיו שם .ומזג קצת בנפרד,
ואמר לחלק .אח"ז ציוה ששתי בקבוקים יחלקו אצל הנשים .והי' שמח .אחרי
ברכת המזון התפללו קבלת שבת .אד"ש אמר קדיש [לפני "כגונא"] .בשעה
 01901הלך הביתה.
שבת (ת)שובה9
הבקר בא אד"ש ל 661שעה  .01911נכנס [להתפלל]  ,01901לפני שהתחיל
להתפלל הביט בתניא ואח"ז בחומש .לשלישי – קראו את הרש"ג כרגיל ,ובטעות
עלה מישהו אחר ואמר הברכה .הרש"ג קיבל שישי .ב"הוא אלוקינו" שרו.
בשעה  0921נכנס לההתוועדות .דיברו כמה שיחות בנוגע לשבת תשובה.
אח"ז אמר מאמר בניגון של מאמר .אח"ז דיבר על פירש"י לב ,מו .התוועד עד
שעה  ,4921ובירך ברכה אחרונה ויצא ,ולא הי' כוס של ברכה .אחרי מנחה ניגש
הרב זלמן גורארי' ואמר לאד"ש שלא חילק כוס של ברכה ענה אד"ש למה לא
הזכירו באמצע ההתוועדות?! ואמר שיחלק בו' תשרי .בשעה  6914נכנס למעריב.
נסע [הביתה] שעה .7901
יום ראשון ,ד' תשרי צום גדלי'9
הבקר בא אד"ש ל 661שעה  .8944נכנס לסליחות שעה  01914בלי הסידור
רק עם הסליחות ,והר' ליב גרונר הביא לו אח"כ הסידור .למנחה נכנס .1941
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אד"ש קיבל מפטיר ובכה קצת .ב"אבינו מלכנו" שרו הרבה (גם בבקר) .למעריב
נכנס שעה  .6911בשעה  6911נסע הביתה.
יום שני ,ה' תשרי9
הבקר בא אד"ש שעה  .01911נכנס לקריה"ת  .01901הגבה קיבל ר' שלום
איידלמאן ,ורצה לשבת כשהס"ת [עדיין] פתוחה ,אז אד"ש אחז את ידו שלא
ישב.
יצא למנחה  .2906למעריב נכנס שעה  8921והתפלל למטה לפני העמוד.
בשעה  01901נסע הביתה עם הר' קרינסקי.
יום ג' ,ו' תשרי  -יארצייט אמו הרבנית9
הבקר בא אד"ש  .8904בשעה  8931נכנס להתפלל .בשעה  01914נגמרה
התפלה .בשעה  01914נסע למקוה וחזר  .00921בשעה  01921נסע לאוהל וחזר
 .5901נכנס למנחה  .5911ב"אבינו מלכנו" לא שרו .בשעה  6911יצא למעריב.
אח"ז נסע הביתה עם הרב קרינסקי .בשעה  8911חזר מביתו.
בשעה  8931נכנס להתוועדות .התחיל לדבר בנוגע עשרת ימי תשובה .היו
אורחים 9ראש העיר של לוד ,והסופר של ידיעות אחרונות מר אלי' עמיקם .אז
דיבר אד"ש בנוגע למלחמה בא"י והניסים שהיו .באמצע ההתוועדות הגיעו
הנוסעים מ____ ואד"ש שאל כמה פעמים אם כולם הגיעו .אד"ש אמר לאלו
שבאו  -להגיד "לחיים" .ההתוועדות נגמרה שעה  .0921אח"ז חילק "כוס של
ברכה" של שבת ומר"ה .באמצע "כוס של ברכה" אמר אד"ש לר' בנציון שמטוב
שינגן ניגון ושיעלה על השלחן .גם אמר להרב חריטונוב שגם יעלה [על השלחן].
בשעה  2911גמר לחלק.
בזמן שהי' צריך ללכת הביתה ,עמד הת' שלום בער הכט עם כוס ,אד"ש
נכנס עוה"פ לחדרו ומזג לו "כוס של ברכה" ,ונסע הביתה.
יום רביעי ,ז' תשרי9
הבקר בא אד"ש [ל ]661שעה  .01941למנחה נכנס שעה  .2906שעה 5901
נסע הביתה וחזר  .5944בשעה  6921נכנס למעריב .בשעה  7911התחילה
היחידות .ראובן קמאדי [?] והי' כשלש רבעי שעה .נכנסו הרבנים 9דוב רבינוביץ,
יהושע יוזביץ והרבה אורחים וגם הרבה מיוצאי רוסיא .נגמרה היחידות .3904
יום חמישי ,ח' תשרי9
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הבקר כשבא אד"ש [ל ]661קראו [בתורה] על יד חדרו .למנחה נכנס .2911
נסע הביתה הערב  5914וחזר  .5944למעריב נכנס  .6914בשעה  00901נסע הביתה
עם הרבנית.
יום שישי ,ט' תשרי9
הבקר בא אד"ש ל 661שעה  ,5941פתחתי לו הדלת ואמר לי "א דאנק".
אח"ז נכנס הר' ליב גרונר עם התרנגול .בשעה  6911יצא אד"ש עם התרנגול בידו
ונתן להשוחט הרב קלמנסון ,ואח"ז נתן ר' יוחנן [גורדון] לאד"ש עפר ואד"ש
כיסה [הדם] .אח"ז נסע אד"ש למקוה וחזר מהמקוה שעה .7911בשעה  7921נכנס
להתפלה עם התהלים ,והתפללו מהר.
בשעה  8904התחיל אד"ש לחלק "לעקאח".
אחרי הכפרות נכנס ר' יוחנן גורדון לאד"ש לקבל דמי כפרות ,וכל פעם
מספר ר' יוחנן לאד"ש סיפור .הפעם סיפר לאד"ש שר' אברהם פאריז אכל למעלה
אצל הרבנית ,ביקש ממנו ר' שמואל לעוויטין שיברך ברכת הזימון ,ורא"פ ענה
"על תנאי שאגיד "ברשות מלך המשיח" ,אבל ר' שמואל לא הרשה .וכשסיפר זה
אז אד"ש חייך.
בשעה  2921נכנס אד"ש למנחה .וחילק המטבעות לקערות והי' הרבה
מאוד אז אד"ש עשה עם גבו לאי שביעות רצון .ואח"כ הלך למקומו והתפלל
מנחה .ואחרי מנחה חילק עוד.
בשעה  4901נסע הביתה וחזר  ,5901והבחורים נעמדו בתור הכנה לברכת
אד"ש להם.
[כאן חסרים איזה דפים ,עד יום שני דחה"ס]
יום ב' דחג הסוכות9
הבקר בא אד"ש ל 661שעה  .7921ברכו על האתרוג.
נכנס להתפלה שעה  ,01914הביא עמו התניא והסידור .באמצע התפלה
הביא ר' מאיר הארליג את הד' מינים .נגמרה התפלה  .01921עלה להסעודה
 .0904אמר לר' טובי' בלוי שיגיד "לחיים" ,ואמר לו למה אתה מפחד .וגם אמר
שכתב "(ואתא) רבבות קודש" ,כך הי' בכותל המערבי שהניחו תפילין עם כחצי
מליון אנשים ורבע מליון .ואמר על ר' טובי' שהוא נכד ר' משה בלוי .גם שאל על
אחיו ר' יוסף .נגמרה הסעודה  .1921התפללו מנחה[ .פרטי הדיבורים -עיין
ב"המלך במסיבו" ע' קצו].
בשעה  4934נכנס אד"ש לסוכה להתוועד ,נטל ידיו ובירך "לישב בסוכה"
והביט על הסכך .הי' דחיפות .אח"ז הכריז ר' זלמן דוכמן את הסדר שמחר יחלק
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אד"ש את כוס של ברכה .ההתוועדות [נגמרה] שעה  .7911אח"ז נכנס אד"ש
לבית הכנסת לקבלת שבת והתחיל לנגן "הוא אלוקינו" והסתובב ועשה עם ידיו
לנגן חזק .וגם כשיצא ניגנו "הוא אלוקינו" .בשעה  01911הלך הביתה.
יום ש"ק חוהמ"ס9
הבקר בא אד"ש שעה  .8941נכנס לתפלה  ,01901הביא עמו התניא
והסידור .נגמרה התפלה שעה  .01914נכנס לההתוועדות  ,0924הי' דחיפות.
התוועד עד שעה .3911
אח"ז התחיל לחלק כוס של ברכה .בכוס של ברכה הי' פני אד"ש רציניים,
וחילק עד שעה  .4904אח"ז נכנס לבית הכנסת והתפלל מנחה ,ויצא כששרו
הניגון "הושיעה את עמך" .חזר מביתו  .4941נכנס למעריב  5901ונסע הביתה
.5934
יום ב' דחוה"ס9
הבקר בא אד"ש שעה  .8931נכנס להתפלל שעה  .01914ר"מ הארליג הביא
לו הד' מינים באמצע התפלה .קיבל שלישי .ניגנו "אתה בחרתנו" נגמרה התפלה
 .00921התפלל ר' זלמן דוכמן .בשעה  2904נכנס למחנה.
בשעה  0921התחיל הכינוס העולמי של "צא"ח" ,והיו הרבה אנשים.
הרבנים מיכאל ליפסקער ,ישראל לייבוב ,יהושע יוזביץ ,נחום גולדשמיט דיבר
מאוד טוב ,בנימין גורודצקי ועוד .למעריב נכנס אד"ש שעה  .6921הכינוס נגמרה
שעה .7911
בשעה  8934התחילה ההתוועדות בסוכה ,והתוועדו .הראש ישיבה הרב
פיקארסקי אמר פלפול והרב מענטליק והרב חדקוב שאל [=אולי ששאל על
השיעור] ההתוועדות נגמרה בשעה מאוחרת .דיברו למעלה בנוגע לשמחת בית
השואבה אמר אד"ש לרש"ג שאצלם מוצאי חג הראשון דסוכות כבר שמחת בית
השואבה ,א"כ הם צריכים להראות השמחה יתירה שיש להם[ .ראה המלך
במסיבו ע' קפח בעניין זה].
יום ג' דחוה"ס9
הבקר בא אד"ש שעה  .8941נתן הד' מינים לר"מ הארליג לזכות את הצבור
לברך עליהם בערך בשעה  .01911נכנס להתפלל בשעה  .01901במוסף החזן שכח
[בהקטע של] "מקרא קודש הזה" ואד"ש הזכיר לו.
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בסוכות ביום ראשון נכנס למנחה והי' כובע על איזה ספר והוריד אד"ש את
הכובע ושם על כסא.
למנחה נכנס  .2906היו ילדים במנחה ואד"ש יצא בשירה כששרו .בזמן
ש[הילדים] הלכו הביתה הביט אד"ש מחלונו.
נסע הביתה הערב  4901וחזר  .5901בשעה  6911נכנס למעריב ובשעה
 00921נסע הביתה עם הרבנית .היום נסעו האורחים מישראל לקנדה עבור
התוועדויות בשמחת ביה"ש.
יום שלישי ,ד' דחוה"ס9
הבקר בא אד"ש ל 661שעה  ,01911והי' תור ארוך לברך על הד' מינים.
אד"ש נכנס מיד מחדרו לסוכה .אד"ש התפלל למעלה מפני שלמטה תקנו החום.
אד"ש הי' מצונן מאוד ולא רצו שיתפלל למטה[ .אגב ,שכחתי לכתוב שבחג
הסוכות הי' אד"ש מאוד מצונן וגם מאוד צרוד וגם בשבת חוהמ"ס] .נכנס למנחה
( 2921מפני שר' יעקב כ"ץ הי' ביחידות בחדרו של אד"ש .בשעה  4911נסע
הביתה וחזר  .5914למעריב נכנס .6914
בשעה  01934אחר חצות הלילה ,נכנס ר' יוחנן גורדון עם ה"הושענות"
להרבי ,ואמר להרבי שלמטה קר ,שיגיד [תהלים] למעלה .ענה אד"ש שלא
מקורר .אד"ש נכנס למטה שעה  0914עם המעיל והורידו אח"כ .גם למעלה
בסוכה עלה כל יום לאכול עם המעיל .ישב בתהלים .נגמר התהלים  .1921בשעה
 2911נסע הביתה עם ר"י קרינסקי.
הושענא רבה9
הבקר בא אד"ש שעה  .8941כל יום בא ברגל .נכנס שעה  .01914החזן הי'
ר' יעקב כץ .ב"הושענות" – חזר [למקומו] בכל הושענות .לפני [אמירת] "הלל"
הוריד אד"ש הכריכות שעל הלולב .אחרי "קול מבשר" חבט אד"ש חמשה
חבטות .בשעה  01901נגמרה התפלה.
בשעה  0911התחיל לחלק ה"לעקאח" בסוכה .גם הרבה נשים באו ,ואד"ש
חילק להן .וגם ברכו הנשים על האתרוג והלולב של אד"ש אחרי התפלה .אד"ש
חילק "לעקאח" כמה פעמים.
התפלל מנחה  .2904בשעה  4911נסע הביתה וחזר  .4944בשעה  5911הלכו
לבתי כנסיות לשמח [יהודים].
ליל שמיני עצרת9
בשעה  8911נכנס אד"ש להקפות .בהתחלה ניגן אד"ש הניגון "הוא
אלוקינו" ואד"ש שימח .אד"ש אמר רק הפסוק הראשון והאחרון של ה"אתה
הראת" ,והרש"ג אמר הפסוק השני ,והשאר בין האנשים ויהודים יוצאי רוסיא.
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חילקו הקפות לכל יהודי מיוצאי רוסיא ,ואד"ש הי' שמח ורקד עם רש"ג
והי' דחיפות נוראות בזמן שאד"ש רקד עם רש"ג .אז מוצקין עשה סדר ואד"ש
אמר לו שלא יעשה שום דבר .הי' שמח מאוד בניגון "אויביו אלביש בושת" .כל
הקפות נגמרה שעה  .00921בזמן שאד"ש יצא הכריז שלש פעמים "גוט יום טוב".
אד"ש עלה לסעודה עם המעיל .טיבל במלח .נטל  3פעמים יד א' ופעם [ויד
שני] שלשה [פעמים] .למעלה בסעודה דיברו קצת בנוגע לספרדיים ,בנוגע
לשמח"ת ושמיני עצרת ובארץ ישראל [?] .נגמרה הסעודה שעה  .0904הלכו עם
אד"ש עד לביתו בריקוד.
יום שמיני עצרת9
הבקר בא אד"ש שעה  .01901נכנס [לשחרית] שעה  .01904נכנס עם התניא
והסידור .נגמרה התפלה  .01921בשעה  0921עלה לסעודה .סיפר ר' אליעזר ננס
סיפור ארוך בנוגע להראגאטשווער שאמר ,שאם הולכים להרבי אז פטורים
מהסוכה .אמר אד"ש שזה תוס' ,אבל רק בהליכה להרבי אבל אם נמצאים אצל
הרבי אז מוכרחים לאכול בסוכה [ראה 'המלך במסיבו' (ע' קצו) הסיפור בשינויים
ושם הוא מיום ב' דחה"ס] .בשעה  2901נגמרה הסעודה.
בשעה  4904נכנס למנחה .שרו "אתה בחרתנו" .בשעה  5911הלכו לבתי
כנסיות.
ליל שמח"ת9
בשעה  5934נכנס למעלה למעריב( .כך הכריזו למנחה).לההתוועדות נכנס
 .6921אד"ש התוועד עד שעה  .01901בשעה  01941נכנס להקפות  ...ר' בערל
ווייס נתן  .$5,000אד"ש קנה עבור הקונסולט הישראלי את הפסוק 'ה' עוז'
ואמר לכל אחד מהם שיגיד .גם קנה עבור בניהם .אד"ש הי' גם שמח .בהקפות
הי' גם שמח .על הבימה עמדו הרבה אנשים והר' ליב גרונר זירז אותם בדחיפה אז
אד"ש אמר שילכו וגם שהם יבואו חזרה .נגמרה הקפות  .3901בשעה  3921הלך
אד"ש הביתה.
יום שמח"ת9
הבקר בא אד"ש בשעה  .01911בשעה  01914נכנס אד"ש ועלה על הבימה,
ומיד התחיל לנגן ניגן אביו בשמחה .התפלל כל הזמן על הבימה .בברכת כהנים
ירד מהבימה .בשחרית התפלל הרב קזרנובסקי.
לפני שאמרו "אתה הראת" שרו ועשה אד"ש עם ידיו .בזמן שמכרו "אתה
הראת" על דעת כ"ק אד"ש אז אד"ש אמר שרוצה שיגידו לפניו כמה נותנים ,וכך
עלה ווייס שנתן  $11,111ור' יעקב כ"ץ ומרדכי [?] ואד"ש חייך אליהם .אז
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אד"ש אמר אתי לא התדברו ואני לא רוצה שישלח לי עוד (קוסטמערס) ודי ,ולא
מכרו עוד "על דעת".
הרב זלמן גורארי' הלך לשאול מאד"ש אם יחזור עוד הפעם כל פסוק?
וענה אד"ש שלא .אבל אד"ש אמר שלש פעמים כל 'אתה הראת' .בפעם השלישי
אמר שהפסוק 'ואמרו הושיענו' יאמרו [?] וכל אלו מארץ ישראל יאמרו אתו את
הפסוק 'ה' עוז' שלש פעמים ,וג"פ הוי חזקה .והפסוק 'ויהיו נא אמרינו' יאמרו כל
השלוחים .הפסוק 'ויהי בנסוע הארון' יאמרו כל התמימים .הפסוק 'כהניך' יאמרו
כל הכהנים' .בעבור דוד' יאמרו כל הלוים .הפסוק 'ואמר ביום ההוא' יאמרו כל
הכפר חב"ד'ניקים .בסוף אמר אד"ש פסוק מהפטרה של יום ב' דר"ה 'הנני מביא
אותם מארץ צפון וגו' [קהל גדול ישובו הנה' .ורקד חזק אח"ז אמר אד"ש עוד
איזה פסוק .הפסוק 'פרצת' לא שרו .בשעה  2931נגמרה ההקפות.
בשעה  3901עלה לסעודה ,ולא דיברו .אד"ש אמר שינגנו הניגון "ושמחת
[בחגיך]" [נוסח] הארץ ישראלי ,ואד"ש שאל את [ר'] טובי' בלוי מאיפה לקחו
המנגינה הראשונה והאחרונה? וענה הר' טובי' שזהו מסורת והיא נמצאת על
התקליט ,ואמר ר' יהושע יוזביץ שזה  ...מת"א אז ר' נחום גולדשמיד אמר
שהניגון הוא מרוסיא ,ואד"ש אמר שינגנו[ .ראה 'המלך במסיבו' ע' קצז
בשינויים].
בשעה  4934נכנס לההתוועדות ,ונטל ידיו ואמר 'לחיים' .ודיבר כשתי
שיחות ואח"ז אמר מאמר .בירך ברכת המזון ור' זלמן [דוכמן] הכריז הסדר.
והתוועד עד שעה  .6904חזר לחדרו ואח"ז נכנס למעריב .בעת שר' זלמן עשה
קידוש הרבי חייך .בשעה  8901הלך הביתה .בלילה אמר קדיש.
יום ש"ק שבת בראשית9
הבקר בא אד"ש שעה  .7901נכנס לתהלים  .7921אמר קדיש אחרי כל ספר
ובסוף גמר עם הקהל .בשעה  01904נגמר התהלים .נכנס להתפלה .01934
(ב"שוכן עד" התפלל טעלעשעווסקי הצעיר -ר' משה) .נגמרה התפלה .0914
בשעה  0924נכנס אד"ש לההתוועדות .דיבר על רש"י מבראשית .התוועד
עד שעה  .3911אח"ז התפללו מנחה ,אחרי מנחה יצא אד"ש בחיוך ושרו ניגון.
בשעה  4911חזר אד"ש מביתו ונכנס להתוועדות  .4934נטל ידיו .הרבי הי'
מרומם ודיבר הרבה שיחות בנוגע להחג ,ואח"ז אמר מאמר .אח"ז דיבר כמה
שיחות בנוגע לארץ ישראל.
בסוף דיבר על המנגדים למבצע תפילין ואמר שאפילו צדיק יכול לטעות
כמו שמצינו אצל משה רבינו כשכעס שכח כמה הלכות .אח"ז אמר אד"ש שבזמן
שצריכים לעשות איזה מצוה עם יהודי אז אומרים שהוא רשע .עוד שאל אד"ש
למה כשהם צריכים לעשות איזה ביזנעס הולכים ומדברים ועושים ליצנות אתו
והכל כשר ,ובזמן שצריכים לעשות איזה מצוה אז הוא רשע?! והי' שיחה חריפה.
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בסיום ההתוועדות שרוו הרבה ניגונים ,וניגון אדה"ז הד' בבות ,רמז אד"ש שינגנו
ז' פעמים .בשעה  0921נגמרה ההתוועדות.
אח"ז בירך אד"ש .חילק כוס של ברכה ,ואד"ש נתן להרבה [אנשים]
בקבוקי משקה .אחר כוס של ברכה יצא אד"ש בניגון[ .בלי הכרזת ברכה ולא אמר
"ויתן לך"] .בשעה  3911נסע הביתה.
יום ראשון ,כה תשרי9
הבקר בא אד"ש  .01901למנחה לא יצא .בשעה  3901נסע הביתה וחזר
.4911
למעריב נכנס .5934
בשעה  7921התחילה היחידות .נכנסו הרבה אנגליים .אד"ש קרא להרב
ישראל ליבוב שיכנס .נכנסו הרבה אורחים ,זאב קסלמן .נגמרה היחידות שעה
.00934
יום שני ,כו תשרי9
הבקר בא אד"ש שעה  .0901קראו אל יד חדרו .למנחה יצא  .2911בשעה 4
נסע הביתה וחזר .5901
בשעה  01911נסעו האנגלים אד"ש לא יצא .בשעה  00911נסע הביתה עם
ר' יודל קרינסקי.
יום שלישי ,כז תשרי9
הבקר בא אד"ש שעה  .00911למנחה יצא  .2907נסע הביתה  ,3921וחזר
 .4911למעריב נכנס  .5934בשעה  7921התחילה היחידות .נכנסו הרבה אורחים
ומיוצאי רוסיא.
בשעה  2901נכנס ר' נחום גולדשמיט ואח"ז נכנסה מרת ..ואד"ש צלצל
בזמן ונכנס הר' ליב גרונר ,היא אמרה לר' ליב גרונר שאותו זמן שהם יתווכחו,
היא כבר יכולה לצאת .והיא נשארה עוד [זמן] .אז נכנס הר' ליב גרונר ואמר לה
שתצא .אמרה לאד"ש שהשומר  ...הוא טוב מאד במקום לנקות האבק מהספרים
הוא מוציא אנשים ,ובזמן שיצאה צעקה עליו .בשעה  3944נסע אד"ש הביתה עם
ר' יודל קרינסקי.
יום רביעי ,כח תשרי9
הבקר בא אד"ש שעה  .01931בשעה  2914קרא אד"ש לכל אלו מכפר
חב"ד ,ואמר להם שיחה אשר כשכולם יגיעו לא"י ילכו לכל המקומות הקדושים,
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כותל המערבי ,קבר רחל ועוד .וכשיבואו כולם אז ילכו בפרהסיא וברעש ,ועד אז
ילכו בלי רעש.
אח"ז נשארו הרבה אנשים והתחילו לגשת עם הפתקאות לאד"ש .הדלת
היתה פתוחה והר' ליב גרונר לא הי' .אד"ש קרא להר' יהושע יוזביץ והילד שלו.
אד"ש נתן מאה דולר להילד ואמר ר' יהושע שלא חשב שאד"ש יתן כסף .אמר
אד"ש 9אדרבה אני רוצה להשתתף עם הנסיעה ,ומסתמא עלה הרבה כסף .וכך
נמשך עד שעה  .2941אח"ז נכנס למנחה .בשעה  3941נסע הביתה וחזר .4931
בשעה  5904יצא אד"ש וליווה את הנוסעים עד שנסעו .בשעה  5937יצא למעריב.
האוירון נסע  .7921בשעה  00921נסע הביתה עם ר' יודל קרינסקי.
יום חמישי ,כט תשרי9
הבקר בא אד"ש שעה  .01914נכנס לקריה"ת  .01901בשעה  019343נסע
להמקוה עם הרב סימפסון וחזר  .00911נסע לאוהל  ,01921וחזר  ,4911כרבע
שעה אחרי השקיעה .נכנס למנחה  .4914אחרי מנחה נכנס הרב בנימין גרדצקי.
בשעה  4941נכנס למעריב .בשעה  5901נסע הביתה עם ר' יודל קרינסקי.
יום שישי ,ר"ח חשון9
הבקר בא אד"ש שעה  .01901נכנס לקריה"ת.
בשעה  2941נסע הביתה וחזר  .3911נכנס למנחה  .3931נכנס למעריב
 .4941הלך הביתה שעה .8911
יום ב' ,חי מרחשון – תענית בה"ב 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה ,01914
נכנס לקריה"ת  .01904למנחה נכנס  ,2906בשעה  3901נכנס דר .ניסן מינדל והי'
עד  ,4914ואח"כ נכנס הר' ליב גרונר ,ובשעה  4901יצא אד"ש למעריב על יד
חדרו והתפללו .ואחרי מעריב קרא אד"ש את דר .מינדל חזרה והי' עוד רבע שעה,
ואח"כ נסע אד"ש הביתה.
יום ג' ,יט מ"ח 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01901ובשעה  1904נכנס
הרב בנימין גורדעצקי ושהה עד  ,2934ואח"ז יצא אד"ש למנחה .נסע הערב
הביתה  3911וחזר  .4901למעריב נכנס  ,5935ובשעה  6901נכנס הרב חדקוב
לאד"ש והי' עד שעה  ,6944ובשעה  7914יצא אד"ש עם כמה חבילות בידו ונסע
הביתה .אד"ש נסע עם הר' בנימין קליין מאוד מוקדם .הרב בנימין גורדעצקי נסע
הערב לאירופה.
יום ד' ,כ' מ"ח 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01למנחה נכנס  .2904נסע
הערב הביתה  3911וחזר  .4904למעריב נכנס  .5935אד"ש הי' עד שעה  0931לבד
בחדרו ,ואח"ז בא הר' יעקב הרצוג עם שני אנשים והי' לבד כשעה ,ואח"ז יצא
וקרא עוד אחד ,ואח"ז יצא וקרא לשני .לשני שאל אד"ש איפה הוא לומד ומה
הוא לומד ,מה לומדים בשבת ,ודיבר אתו כמה דקות ,ובשעה  1901יצאו.
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ושאלו את ר' יעקב הרצוג מה אמר אד"ש? חשב ואמר שיהי' הכל סודות,
ואח"ז סיפר ואמר שיהי' רק כאן שלא יספרו בחוץ .אד"ש אמר שלא יסמכו על
הגויים [הכוונה מה שמדברים באו"ם הרבה הצעות] ,ואח"כ אמר שדיבר עם
אד"ש בלימוד בנוגע לנס של פורים ,שלא אומרים הלל שבנס של חוץ לארץ,
ואח"ז נכנס הרב חדקוב .ובשעה  1914נסע הביתה עם הר' קרינסקי .אחרי מעריב
ניגש הר' דוד ראסקין ,וסיפר לאד"ש שאשתו נולדה בת.
יום חמישי ,כא מ"ח 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911קראו בחוץ
ל"זאל" .דוד ראסקין קיבל עלי' מפני שאשתו נולדה בת ,למנחה נכנס  ,2904נסע
הערב הביתה  3911וחזר  .4901ואח"ז נכנס ניסן מינדל .למעריב נכנס ,5931
ובשעה  01נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  01921נסע הביתה עם הרבנית.
יום ו' ,כג מ"ח 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,0901ונסע הביתה הערב
 2931וחזר  ,3901ונכנס למנחה  .3911נכנס למעריב  .4911הביט בליקוט לקוטי
שיחות השבועי ,הלך הביתה .8914
יום ש"ק פ' חיי שרה ,כד מ"ח 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01נכנס
 .01914התפלל אד"ש עד ב"ש ואח"ז הביט בתניא עד שהחזן אחז אחרי "נשמת",
ואח"ז התחיל אד"ש להתפלל מהר ,אבל בק"ש לא הספיק עם החזן ואחז הציצית
לפני אהבת עולם ,ושמו"ע כבר אחז עם החזן בק"ש ולא חיכו על אד"ש ,נגמרה
התפלה  .01921חכה למנחה והכריזו מנחה שעה  ,3ובשעה  2911הלך הביתה
וחזר  .2944ונכנס למנחה שעה  ,3ולמעריב נכנס בשעה  4911נסע הביתה .4941
יום א' ,כג מ"ח 9הבקר בא אד"ש שעה  ,0901ולא יצא למנחה .נסע הערב
 3914וחזר  .4901למעריב נכנס  ,5936היחידות התחילה  .7921נכנס הרב צירקינד
עם בניו ,שני אחים הלברשטאם ,ר' שד"ב שפירא וכלתו ,ולוי עם הכלה .הרב
יוסף וויינבערג .ר' לייבל ליין נסע לארץ ועוד.
בשעה  0901נכנס הרב מאיר הלברשטם אבא של ר' חיים ברוך ,והי' בערך
שעה ואחריו נכנס אחיו ר' משה ,ואד"ש קם .התפלפלו בלימוד ,ואד"ש אמר לו
שהספר שהדפיס ז"א ר' משה ,אז יש כתב אשורית ..הוא ראה שאד"ש יודע יותר
טוב ממנו מה שכתוב בספר שלו! ודיברו בנוגע לאיזה ספר חילוני ,ואד"ש שאל
אותו איך זה שהביט בספר הזה? אמר הרב מאיר שמים גנובים ימתקו .ע"ז אמר
לו אד"ש שכתוב אצל אדה"ז שהי' מסובב השעון חזרה בזמן שלמד עם בנו של
המגיד ,ועל היתר הזה מים גנובים ימתקו! ואד"ש סיפר גם שאחד הי' אצלו
ושאל אותו למה כעת צריכים חסידות? ענה אד"ש שבזמן הקדמונים שסבך הי'
קם ממשנתו ,הדבר הראשון הי' שהלך למקוה ואחרי המקוה למד נגלה ואח"כ
הלך התפלל ,ואחרי התפלה למד גם .אבל אתה איך שאתה קם אתה לוקח העיתון
ה"קדוש" ,ואח"ז אתה הולך להתפלל .ויצא בהתפעלות.
בשעה  2נגמר היחידות ,ואח"כ נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  2921נסע הביתה
עם הר' קרינסקי.
יום ב' ,כד מ"ח 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01911קראו בתורה על יד
חדרו .שעה  1941נכנס עוד זקן והי' עד  ,2921ואח"כ נכנס אד"ש למנחה .ובשעה
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 3911נסע הביתה וחזר מביתו  ,4911למעריב נכנס  ,5936נסע הביתה הלילה
 00921עם הרבנית.
יום ג' ,כה מ"ח 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01921מוקודם נכנס למנחה
 ,2904נסע הערב  3911וחזר  ,4911נכנס למעריב  .5935קבלתי תשובה מאד"ש
בנוגע להשידוך "שיהא בשעה טובה ומצלחת" ,ובשעה  00924נסע הביתה עם
הרבנית.
יום ד' ,כו מ"ח 9הבקר בא אד"ש שעה ( 01911מוקדם) ,נכנס למנחה ,2906
ובשעה  3911נסע הביתה וחזר  .4914נכנס למעריב  ,5936לסלח לנו הכה פעם
אחד ומיד הפסיק .נסע הביתה הלילה עם הר' קרינסקי שעה  .00934טילפנתי
לקוויינט שנהייתי חתן ,ומאוד שמח.
יום ה' ,כ"ז מ"ח 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01נכנס לקריה"ת  .01904ובשעה
 00904נסע למקוה וחזר בשעה  ,01914נסע לאהל  0914וחזר שעה  ,4914חצי
שעה אחרי השקיעה ,ונכנס למנחה וכבר הי' מאוחר להתפלל מעריב .למעריב
נכנס  ,4921ואח"ז נכנס לביתו וחזר  ,5934ובשעה  7904התחיל לקבל ליחידות.
נכנס הר' ברודשטיין ספרא דדינא מבית דין צדק בירושלים ,אד"ש אמר
שעוד לא אתחלתא דגאולה ,והי' שם כשלש רבעי שעה .גם הרב צבי קוטלרסקי
הי' שם .והיום הוציאו הבחורים מחדש המאמר מים רבים ואד"ש אמר לו שיצא
בעתו ,שכעת יש מחלוקת עם הסאטמר ,והמאמר נדפס בהקדשה על שם הת'
יעקב יהודה ע"ה קוטלרסקי ,ואד"ש אמר שישתתף ,ויקנה הרבה מאמרים ויפזרם.
נגמרה היחידות  01934ואח"ז נכנס הרב חדקוב ,ובשעה  0921נסע הביתה.
יום ו' ,כח מ"ח 9במעריב חכה אד"ש עד שיכריזו הפסוק של רש"י .הבקר
בא אד"ש שעה  ,01911נסע הערב הבית  2921וחזר  ,3901נכנס למנחה .3911
למעריב נכנס  ,4911הלך הביתה  .8914בקבלת שבת הביט בליקוט השבועי.
יום ש"ק כ"ט מ"ח ,מבה"ח כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,7901נכנס
לההילים  .8921אד"ש גמר לפני החזן והתחיל לומר בע"פ קטורת ,ובאמצע ניגש
לשולחן ולקח סידור ואמר בפנים ,ואח"ז החזירו למקומו .נכנס להתפלה בשעה
 ,01931התפלל עד ב"ש ואח"ז הביט בתניא ,ואח"ז המשיך עד שמו"ע .בב"ש
ובחזרת הש"ץ הביט בסידור ,ולפני קריה"ת הביט בליקוט ,וכך הביט גם באמצע
קריה"ת ,והכניסו בסידורו וגם הביט עד רביעי ,ואח"ז הביט בחומש .נגמרה
התפלה .01924
נכנס להתוועדות  ,0924השיחה הראשונה הי' בנוגע לפרשה ,ואח"ז הי'
מאמר בתור שיחה ,ד"ה ויתן לך .אח"ז ניגשו עם המשקה ,וגם אני ניגשתי ואמר
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יומני הרי"י הכהן סוסובר  -שנות תשכ"ה-תשכ"ח
לי "בשעה טובה ומוצלחת ושיחלק בין המסובים" .ואח"ז הי' שיחה בנוגע לאיזה
מתנגד שדיבר בכינוס אגו"י על ליובאוויטש ועל יצחק אבינו ועל אדה"ז ,אמר
אד"ש 9על יצחק אבינו אמר שאהב יצחק את עשו מפני שצד ציד בפיו ,ז"א מפני
שהביא לו אוכל אז אהב אותו ,ושאל אד"ש איך יכולים לומר על יצחק אבינו כך?
וגם אמר אד"ש שאפילו מתנגדים צריכים לומר כל יום עקידת יצחק! ואמר אד"ש
שהשידוך של ליבאוויטש עם יצחק אבינו אני שמח! אבל איך הי' יכול לומר כך
ואף אחד לא חילק עליו? ועוד שעשו אותו נשיא הכבוד .הבאסטענער דיבר אז
בכינוס שדיבר הראש ישיבה על דעת עצמו ,וגם ע"ז אמר אד"ש שכל אחד מפחד
לדבר ואמרו שהראש ישיבה לא יודע על תערובות שרוקדים ,ועל הרש"י ,שרש"י
מתרץ את יצחק אבינו הוא לא יודע ...ויכול להיות שהוא ראש ישיבה יותר גדול
מיצחק אבינו כי לו יש כמה מאות וליצחק הי' רק כמה!! ואח"ז אמר אד"ש
שכאן לא ישנים! כאן הי' מרוצה אף כשישנים ושרק עשרה אנשים היו שומעים
וזה הי' מספיק .ואמר אד"ש לא רציתי לדבר בנוגע לזה אלא חיכיתי כל השבוע
ולא ראיתי שאף לאחד זה איכפת שנגע לליובאוויטש את אדה"ז ואת יצחק
אבינו!!! ואח"ז ביאר אד"ש את הרש"י כ"ז א-יב .נגמרה ההתוועדות שעה
 ,3904ואד"ש מיהר מאוד ומיד נכנס למנחה ,וגם הלך מהר הביתה .אד"ש חזר
מביתו  ,4901נכנס למעריב  ,4911ונסע הביתה .5904
יום א' ,אדר"ח כסלו 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01914קיבלתי כהן .למנחה
לא יצא ,ונסע הביתה  3911וחזר  .4911נכנס למעריב  .5935בשעה  7914התחיל
היחידות .נכנס ר' שלמה רייניץ וכלתו ,הר' יצחק גורביץ וכלתו ,ובשעה 01901
נכנס הרב משה צבי נרי' והי' כשעתיים .אד"ש חזר עבורו בקיצור מהמאמר
בשופר גדול ,ובנוגע למצות תפילין וגם אד"ש אמר לו שהסאטמר לא שונא
ישראל אלא עושה גדרים לשיטתו ...אבל אני יש לי כתפיים רחבים שקיבלתי
מרבותי!!! היחידות נגמרה שעה  ,2904ובשעה  2934נסע אד"ש הביתה עם הר'
קרינסקי.
יום ב' ,ב' כסלו 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01914קראו בתורה ליד חדרו.
למנחה נכנס  ,2911אחרי מנחה נכנס ר' שלום העכט ושאל האם מותר לקלל אלו
שמדברים על ת"ח? הוציא אד"ש גמרא[ ..לא ברור .נסע הביתה  3904וחזר ,4901
נכנס למעריב  ,5941דר .מינדל הי' לפני שעה .נסע הביתה  00904עם הרבנית.
יום ג' ,ג' כסלו 9הבקר בא אד"ש שעה  ,01941נכנס למנחה  ,2904נסע
הביתה  3911וחזר  .4901למעריב נכנס בשעה  5935נסע הביתה עם הרבנית
.01914
יום ש"ק ,כא כסלו 9הבקר בא אד"ש שעה  ,8944נכנס להתפלה  .01הביט
בתניא לפני ב"ש וגם בחזרת הש"ץ .הי' העלי' לתורה של הרבנים 9שמוטקין
וגולדברג מהדר התורה ,שרו בהוא אלוקינו .בשעה  0921נכנס להתוועדות.
התחיל בשיחה בנוגע לי"ט כסלו והמשיך לחנוכה ודיבר כשלש שיחות ,ואח"ז
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תשורה משמחת נישואין – כ"ף אלול ה'תשע"א
אמר מאמר בתור שיחה ,ועשו שבע ברכות של הר' יעקב גולדברג וכהן ולוי
מקנדה.
בשעה רבע לארבע דיבר אד"ש בנוגע לשני שיחות שדיבר בנוגע לאגודת
ישראל ואמר שהשבוע שאלו לו את שני הקשיות א .שזה שאמר שהי' שני אנשים
שדיברו ושנים שעשאוה פטורים .ענה אד"ש 9שזה עם הארצות א] כל אחד עשה
כאן מלאכה שלימה ,ב] הלא הראשון שמע שמדבר השני והסכים ולא מיחה,
והשני שמע מה שמדבר הראשון כמו שכתוב אצל בר קמצא שזה שהוא לא מיחה
ראי' שהסכימו ,וג] הלא דיברתי בנוגע להשומעים שם שהם שמעו השנים והם לא
מיחו!!! ודיבר בזה בארוכה ,ואח"כ התחיל לדבר בנוגע לרש"י משבוע שעברה
עם לבן גרתי מהשבוע לט-כד היא מוצאת ,ואמר בשבוע ודיבר גם על רש"י טבוח
והכן ,ותירץ כל הקושיות ,ובשעה  3944נגמר ההתוועדות ,ז"א  1914אחרי
השקיעה .אח"ז התפללו מנחה ובשעה  4901הלך אד"ש הביתה ,וגם הי' מותר
להתפלל מעריב.
בשעה  4921חזר מביתו ,ונכנס למעריב  .4924ובשעה  5901נסע הביתה,
וחזר עם הרבנית שעה  6941ובשעה  8התחילה היחידות .נכנסו הרבה אורחים
ובשעה  01נכנס הרב יצחק מאיר לוין מאגודת ישראל לרבע שעה ,ואח"כ נכנסו
עוד הרבה ,הרב אפרים וואלף ואשתו הי' כשעה ,ובשעה  4934נגמרה היחידות,
ובשעה ( 4944בוקר!) נסע אד"ש הביתה.
יום א' ,כב כסלו 9בשעה  0חזר מביתו ונכנס למנחה  ,2904מסר סידורו
להחתן הר' גולדבערג מהדר התורה ,ובשעה  4901נכנס למעריב ,ואח"ז נסע
הביתה .הלילה היא "ניתל" וחזר מביתו בשעה  ,7ונסע חזרה הביתה  01941עם
הרבנית.
יום ב' ,כג כסלו 9הבקר בא אד"ש ל  661שעה  ,01914נכנס לקריה"ת
 .01901למנחה נכנס  ,2907הכה בסלח לנו אף שהי' חתן .נסע הערב הביתה ,4911
חצי שעה אחרי השקיעה וחזר  .5911נכנס למעריב  ,5931נסע הביתה שעה 01911
עם הר' קרינסקי.
יום ג' ,כד כסלו 9הבקר בא אד"ש  ,00911נכנס למנחה  .2911הדליק חנוכי'
ר' זלמן דוכמאן ושרו בהדלקת נרות ,ובסוף נענע אד"ש קצת עם ראשו .לא ישב
בחזרת הש"ץ .ובשעה  4901נסע הביתה וחזר שעה  ,5למעריב נכנס  ,5935ונסע
הביתה עם הרבנית שעה .01941
תם ונשלם יומן תשכ"ח
ותם ונשלם רשימת יומני הרב ישראל הכהן סוסובר ע"ה* משנות ה'תשכ"ה -
ה'תשכ"ח.
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