
אדר תשל"ה
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יום ד' א' אדר ר"ח

של  האחורית  מהדלת  יצא  אד''ש 
ביתו ישר לרכבו היות וירד שלג כבד.

10:10 נכנס לקרה"ת.

מנחה בזמנה.

מעריב בזמנו.

11:25 נסע לביתו.

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

בפרסום.

יום ה' ב' אדר

לחדרו.  ונכנס  מביתו  הגיע   10:10
ולייבל  בדלת  צלצל  בפנים  כשהיה 

נכנס מיד.

חדש.  כובע  עם  לקרה"ת  נכנס 
ע''י  צלם  עמד  מהבימה  כשחזר 
אמר  לעברו.  חייך  ואד"ש  הדלת 

תהילים ונכנס לחדרו.  

3:15 מנחה. בעת חזרת הש"ץ עיין 
בשיחה.

מעריב כרגיל.

6:50 ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

מישיבת  קרול  נכנס  יחידות.  ליל 
חמד.

11:15 נגמרו היחידויות.

הניד  כשיצא  לביתו.  הלך   12:15
בראשו לקרול.

יום ו' ערש"ק ג' אדר

11:40 הגיע מביתו.

נתן  כשיצא  לביתו.  נסע   4:30
צדקה והביט לתוך הזאל.

למנחה.  ונכנס  מביתו  חזר   5:10
עיין בשיחה.

ירד לקבלת שבת.

9:20 הלך לביתו.

 שב''ק ד' אדר 
פר' תרומה

9:40 הגיע מביתו.

בתניא  קרא  לתפילה.  ירד   10:00
ובחומש כרגיל.

לא היתה התוועדות.

5:00 מנחה.

מעריב כרגיל.

מיד אחרי מעריב הלך לביתו.
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יום א' ה' אדר

יצא מחדרו עם הגארטל שם צדקה 
וירד למנחה.

ואחרי  אנשים  כחמישים  הגיעו 
מנחה הסתכל על כולם.

את  החזיק  א'  במדרגות  כשעלה 
בחזקה  בו  הביט  ואד"ש  הדלת 

ואמר לו יישר כח.

כמה  עם  דיבר  התחתון  ג"ע  ע"י 
נשים ואמר שתהיה נסיעה טובה.

הסתובב  חדרו  דלת  את  כשפתח 
ילדות  כמה  על  אותו  ושאל  ללייבל 
נרות  מדליקות  הן  אם  שם  שעמדו 
למורה  פנה  ולאחמ''כ  בערש''ק 
כולן  בידו על  - בסמנו  ושאל  שלהן 
המורה  וענתה  מדליקות  הן  אם   -
בירכן  אד''ש  מדליקות.  שכולן 
באנגלית שיהיה עם מזל וכו' ונכנס 

לחדרו.

במכונית  ישב  מביתו.  הגיע   6:40
כמה דקות עד שיצא.

6:45 נכנס למעריב.

ליל יחידות.

נכנס בוימגרטן מארגנטינה.

נכנס ר' משה הלברשטרם - ה'מורה 
עם   - החרדית'  ה'עדה  של  הוראה' 
שלו,  אחיינים   - אברכים   2 עוד 
אך  התחתון  בג"ע  סיפרו  וכשיצאו 
א'  סיפר  אח"כ  שמע.  לא  א'  אף 
משל  אד"ש  להם  שהמשיל  מהם 

על א' שנשלח לאסוף כסף וכשחזר 
עליו  צעקו  כולם  באיחור  קצת 
וכשהתעצבן וטען שנסע הרי לאסוף 
כספים טענו כלפיו שאם היה חוזר 
שוב  לשולחו  יכולים  היו  מוקדם 
ולהרוויח יותר )מסבירים שהנמשל 
תשכ"ח  בשנת  שביחידות  הוא 
אד"ש ביקש שיבצע משהו והוא לא 
ביצע ואם אכן היה מבצע היו יכולים 

לעשות אתו עכשיו משהו(.

על  בקיצור  חזר  אד"ש  כמו''כ 
שיחותיו בהתוועדויות בנוגע להד''נ 
ואמר שגם ילדה יכולה להשפיע על 
נהגו  אם  שאל  הלברשטרם  אמה. 
שאצל  אד"ש  וענה  הרב  בבית  כך 
שהסתובבה  ילדה  היתה  השווער 
ושאל הרבי באם הכינו עבורה פמוט 

שתדליק בו נרות.

יין  על   - לפסח  בקשר   - דיברו 
שלנו'  'מים  ועל  חיטים  בו  שמצאו 
סיפרו  הם  נקיים'.  ל'שבעה  בנוגע 
את כל זה ללייבל וע''כ לא שמעתי 

את כל אריכות הדברים.

העמק  ממגדל  גרוסמן  גם  נכנס 
על  דיבר  שאד"ש  סיפר  וכשיצא 
בבוקר  הפתק  את  שהכניס  כך 
העמק  מגדל  אודות  דיבר  וגם 
שזהו  אמר  אד"ש  וסביבותיה. 
בשבתות  יסעו  שאברכים  נכון  דבר 
לעיירות הצפון ושידבר על זה בא"י.

הכולל  עם  מה  גם  אותו  שאל 
שני  רק  שם  שהיו  וענה  בכרמיאל 
אברכים ולכן הוא נסגר. ענה אד"ש 
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שזה דבר נכון שיהיה שם כולל היות 
ויכלו  ויש שם הרבה עולים חדשים 
התורה,  לימוד  את  שם  להכניס 
נכון  שדבר  בא"י  שידבר  וביקש 
הוא שיסעו לגור שם, והוסיף שאם 
להתפעל  צורך  אין  בכסף  קושי  יש 
ההצלחה  לגודל  סימן  זה  כי  מזה 
שאם  אדמו''ר  מו"ח  שאמר  וכפי 
יש קשיים בכסף סימן הוא שהדבר 

מצליח.

ילד  של  מקרה  על  שאל  גרוסמן 
דתי'  'ממלכתי  בבי''ס  שלומד 
יש  אם  לישיבה  להכניסו  ורוצים 
מקום להתחשבות בטענת ההנהלה 
ענה  הכתה.  את  הורס  כזה  שילד 
עליהם  לפעול  שצריכים  אד"ש 
בדרכי נועם ולהסביר להם את גודל 
הילד  של  שאיכותו  הענין  חשיבות 
יותר טובה כשהוא מתחנך בישיבה, 
ואם טוענים שהם יכולים לחנך לבד 
יכולים  שאינם  להם  להסביר  צריך 
האחריות  את  לקחת  יסכימו  ואם 

אפשר להשאיר אותו אצלם.

כן אמר אד"ש שכעת היהודים בא"י 
הזמן  וזהו  ושבורים  נבוכים  מאוד 

הקל ביותר לפעול ולהפיץ יהדות.

12:30 נגמרו היחידויות

רבה  באיטיות  וצעד  יצא   1:00
למכוניתו.

יום ב' ו' אדר

10:00 הגיע מביתו. יוד'ל עצר ע"י 
הספריה ואד"ש יצא וצעד במהירות 

ל – 770.

נכנס לקרה"ת. זקן א' ניגש לאד"ש 
הפתק''.  ''זהו  ואמר  פתק  לו  ונתן 
אד"ש לקח אותו ואמר לו יישר כח. 

אחרי שאמר תהילים נכנס לחדרו.

מינדל  ניסן  כרגיל.  ומעריב  מנחה 
ישב אצל אד"ש.

יום ג' ז' אדר 

הגיע מביתו.

11:30 נסע למקווה.

3:00 נסע לאוהל. יצא מחדרו עם 
השקית  בתוך  צדקה.  ושם  שקית 
היה ספר. כשנכנס למכונית הרכיב 

את משקפיו.

6:10 חזר מהאוהל ונכנס למנחה.

לא היתה התוועדות.

6:45 מעריב.

את  נשק  אד"ש  מעריב  אחרי 
המזוזה הקבועה בדלת של 770.

שאל  ואד"ש  ילד  עמד  למטה 
לו  ונתן  היום  צדקה  שם  אם  אותו 
לו  והורה  סנט   25 של  מטבעות   2

להכניסן בקופסא. אד''ש חזר 
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והילד  היות  פעמים  כמה  לו  ואמר 
לא שמע.

לו  שיש  לאד"ש  כתב  שא'  שמעתי 
ליחידות  להיכנס  ורוצה  שאלות 
שמההתוועדות  בפתק  אד"ש  וענה 
יכול כל אחד לקחת רק מה שרוצה 
תשובות  למצוא  שיכול  )היינו 

לשאלותיו בהתוועדויות(.

יום ד' ח' אדר

משתתפי  אודות  ההודעה  על 
ה'מלוה מלכה' של צא"ח במוצש"ק 
"נת'  אד''ש:  ענה  תרומה  פר' 
ות"ח אזכיר עוה"פ עה"צ ובפרט 

שנכנסנו בחודש אדר המוצלח"

עיין  הש"ץ  בחזרת  מנחה.   3:15
בשיחה.

שנכנס  לפני  מביתו.  חזר   6:45
לחדרו שם צדקה.

למעריב נכנס קצת בפתאומיות.

אד"ש  אצל  וישב  נכנס  חדוקוב 

מ-11:30 עד 12:15.

לאחרי  הטנקים  את  הביאו  הלילה 
זמן מה שהפסיקו להביאם.

למכוניתו  שנכנס  לפני  לביתו.  נסע 
עם  ודיבר  הטנקים  על  הסתכל 
כמה  דיבר  למכונית  כשנכנס  יוד'ל. 

דקות עם יוד'ל.

יום ה' ט' אדר

כשיצא  מביתו.  הגיע   10:10
ממכוניתו הביט בחזקה על האנשים 
שעמדו מסביב. אח"כ הסתובב לצד 
א' והסתכל על הטנקים ועודד בידו 

והסתובב לצד ב' ועודד שוב.

בריכוז  הביט  קרה"ת  בתחילת 
בפרשה אחרת.

אחרי מנחה דיבר עם אשה ע"י ג"ע 
התחתון.

לפני מעריב נתן לילד כסף שיכניס 
לקופת הצדקה. א' הרים את הילד 

ואד"ש אמר לו יישר כח.

12:25 נסע לביתו.

פורים.  מבצע  על  במרץ  עובדים 
האנשים  לכל  מנות  משלוח  שלחו 

שבדקו בבתיהם את המזוזות.

יום ו' ערש"ק י' אדר

12:15 הגיע מביתו.

12:40 ישב ר' שמחה עלברג אצל 
אד''ש עד שעה 4:45.

נסע לביתו.

עיין  למנחה.  ונכנס  מביתו  חזר 
בשיחה.

הלך   - מהרגיל  מוקדם   -  9:20
לביתו.
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 שב''ק י''א אדר 
פר' תצוה - זכור

9:40  הגיע מביתו

של  בס"ת  קראו  לתפילה.  ירד 
משיח.

תהיה  אם  במתח  היו  כולם 
הכריז  כשכ"ץ  לא.  או  התוועדות 
ומיד הבינו  אד"ש לקח את סידורו 

שתהיה התוועדות.

1:30 ירד להתוועדות.

שיחה א' בנוגע לפ' זכור.

שיחה ב' בנוגע לקביעות של ז' אדר 
כי  בו  שהוכפל  שלישי  ביום  בש.ז 
"ויכולו"  מתעלה  זו  ושבשבת  טוב, 

ז' אדר.

אדר  י"א  לתאריך  בנוגע  ג'  שיחה 
ו-ה שבשם הוי' שאע"פ  שרומז על 
שעמלק נלחם שלא יהיה גילוי י-ה 
בו-ה יש ליהודי כוח לפעול ש"מגילה 
יהיה  שי-ה  לפעול  בי"א"  נקראת 
בגילוי בי"א - ו-ה ע"י תומ"צ וקשר 

זאת לענין "טוב לבריות".

בעת הניגונים עודד בראשו.

לך  עשה  את  ''זכור  ד"ה  מאמר 
עמלק''.

שיחה על רש"י ובסיומה אמר שא' 
לענות  זה  להתוועדות  הטעמים 
לעשות  צריך  מדוע  הטענה  על 
המבצעים ברעש שלא ככמה גדולי 
באופן  הנהגה  אצלם  שהיה  ישראל 

דהצנע לכת דווקא? ואמר שלומדים 
לו  שהיה  הכה"ג  של  מהמעיל  זאת 
פעמונים "ונשמע קולו" ורק כשהיה 
קדוש  ואדם  ובזמן  במקום  בק"ק 
כשלא  אבל  לבן,  בגדי  עם  רק  היה 
מדובר על ק"ק צריך שיהיה "ונשמע 

קולו" 

להתוועדות  טעם  שעוד  אמר  וכן 
להבהיר שהמצווה של משלוח מנות 
אע"פ  עצמו  בפורים  דווקא  היא 
שיכול לעזור לעבודת ה' גם כשיתן 
לפנ"כ וע"ד הסיפור עם ר' יקותיאל 
ליעפלער שאכל מה שהצ"צ שלח לו 

מיד וזה עזר לו לעבודת ה'.

סימן  הקושיות  אחרי  הזוהר  לפני 
בידו שיכולים לשיר.

למיהו  קשר  בזוהר  הביאור  בסוף 
בשם  דווקא  שמשתמשים  יהודי 
הכופר  שכל  העצם   שם   – יהודי 
צריך  ואח"כ  יהודי  נקרא  בע"ז 
להיות מודה בכל התורה, והם רוצים 
יהודי  של  המעלה  את  לגוי  לתת 
כל  היפך  שזה  הלכה  עפ"י  שלא 
כמו  שזה  והזכיר  'יהודי',  של  הענין 
את  לחסידים  קראו  שהמתנגדים 
השם 'חסידים' ולעצמם 'מתנגדים' 
ניבא"  מה  ידע  ולא  "ניבא  שזה 
דווקא  שבחרו  אצלנו  גם  וכמו"כ 

השם 'מיהו יהודי'  

בסוף - קודם ברכה אחרונה - שאל 
ה'שבע  אודות  אד"ש  את  חדוקוב 
את  שיעשו  אמר  אד"ש  ברכות'. 
השבע ברכות. בירכו ונתנו את היין 
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שיתנו  בידו  אד''ש  וסימן  לחתן 
יש  אם  שאל  אח"כ  למעלה.  לכלה 
ובירך  שלא  חדוקוב  וענה  חתן  עוד 

ברכה אחרונה.

4:15 מנחה.

6:20 מעריב.

הלילה הזיזו את השעון.

יום א' י"ב אדר

9:30  מעריב.

12:30 הלך לביתו.

 יום ב' י"ג אדר 
תענית אסתר

כשאד"ש הגיע מביתו הטנקיסטים 
בידו  עודד  ממכוניתו  וכשיצא  שרו 
ולאחמ"כ הסתובב ושוב עודד בידו.

נכנס לסליחות. שרו ''רחמנא דעני'' 
ו''אבינו מלכנו''.

לפני  אד"ש  אצל  ישב  מינדל  ניסן 
מנחה.

בקופות.  צדקה  ושם  למנחה  ירד 
קרא הפטרה.

לסליחות בשחרית נכנס עם הגרטל, 
מלך  ו"אל  "אשמנו"  אמר  כשנכנס 

יושב". התפלל על הסטנדר.

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

לפרוכת.

כשהגיע למקומו הניח את המגילה 
על השולחן הרחב שהיה שם.

את  פתח  ''עלינו''  לפני  מעריב. 
והוציא  המגילה  בברכות  הסידור 
ושוב  הכסף  מנרתיק  המגילה  את 
את  קיפל  ברצינות.  בסידור  עיין 
שכולם  וסידר  קפלים  לג'  המגילה 
האמצעי  התחתון   - ישרים  יהיו 

והעליון ושוב עיין בסידור.

כשהחזן קרא את הברכות בירך גם 
מתוך  במהירות  וקצת  בשקט  הוא 
במגילה  הזמן  כל  הסתכל  הסידור. 

וקרא בשקט עם החזן.

ברגל  אד"ש  דפק  ב'המן'  כשהיכו 
 24  - הקדמי  ובחלקה   - אחת 
דפיקות ולפעמים 18 או 14. כמעט 
בכל 'המן פשוט' דפק פ''א או ג''פ 

אך לפעמים לא דפק כלל.

וכן  פעמים  כמה  נענע  ב''אגרת'' 
ב''אגרת השנית''.

אד"ש  יעקב''  ''שושנת  כשאמרו 
חזרה  והכניסה  המגילה  את  סידר 

לנרתיקה.

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

ולעוד  לרש''ג  בראשו  הניד  כשיצא 
כמה זקנים .

והכריז  נזכר  כץ  צעידתו  באמצע 
עוד משהו. אד"ש האט אך המשיך 

ללכת.
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התחילו לשיר ועודד בידו.

לשיר  התחילו  מחדרו  כשיצא  גם 
ועודד בידו ע"י המכונית.

אד"ש  כ"ק  שהואיל  המברק  נוסח 
מרחבי  בכל  שיחיו  לאנ"ש  לשלוח 

תבל לימי הפורים:

והתוועדויות  שמח  "פורים 
פועלות טוב לשמים וטוב לבריות 
מקום  ולברכה".  לחיים  לחיים, 

החתימה.

 יום ג' י''ד אדר 
 פורים

9:40 הגיע מביתו.

ירד לתפילה. גלגל את התפילין על 
אצבעו ג''פ ואת שאר הרצועה תחב 

בפנים.

קראו  למקומו  כשחזר  עליה.  קיבל 
את המגילה כמו אתמול בלילה.

אד"ש דפק אפילו ב'המן פשוט'.

תהילים.  אמרו  המגילה.  את  סידר 
הכריזו משהו.

והסידור  המגילה  את  לקח  אד"ש 
ועלה למעלה.

כולם  נסעו  התפילה  אחרי  מיד 
למבצעים וכן הטנקים נסעו.

למטלין  מנות  משלוח  נתן  אד"ש 
ה'לוי',   - לרייטשיק  ה'כהן',   -

ולחדוקוב - ה'ישראל'.

שם  שנכנס  לפני  מנחה.   3:15
ואד''ש  למעלה  התפללו  צדקה. 
בשבת.  כמו  הסטנדר  על  התפלל 

כשיצא מהזאל שם צדקה.

5:10 נסע לביתו. כשיצא נתן לילד 
הטנקיסטים  בקופה.  לשים  צדקה 
אד"ש  על  והסתכלו  בחוץ  עמדו 
לשיר.  שיתחילו  היד  עם  וסימן 

התחילו לשיר ועודד כל הזמן בידו.

ואד''ש עודד  ע"י המכונית עמד א' 
עודד  במכוניתו  וכן  בחזקה  לעברו 

בחזקה.

נתן  בכניסתו  מביתו.  חזר   6:00
לילד צדקה לשים בקופה.

7:15 מעריב.

9:00 ירד להתוועדות.

על  שישבו  לאלה  בראשו  הניד 
הבמה.

מענטליק מזג יין.

בכל הניגונים עודד בראשו בחזקה. 
בא' הניגונים עודד בראשו לעבר א'.

יהודי'  'מיהו  אודות  שיחה  אמר 
ועד שהגיע לסיפור מר' נחום דיבר 
וכן  )לבדוק(  עצומות  בעיניים 

בשיחה על נש''ק.

לחיים  לומר  אנשים  להרבה  הורה 
לא'  סימן  כמו''כ  אליהם.  וחייך 

להגיד פעמיים.
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אד''ש היה מאוד שמח ומחא כפיים 
כמה פעמים.

עם  ודיבר  סימפסון  ניגש  באמצע 
א',  אמריקאי  ניגשו  כמו''כ  אד"ש. 
ליפסקר,  מיכאל  לויטין,  בנימין 

קזרנובסקי.

לו  ונתן  לאד"ש  ניגש  א'  פרופסור 
משהו. אד''ש הביט ושאל אותו מה 
זה דפדף בזה קצת והורה לו להגיד 

לחיים.

לחיים  שיגיד  ריבקין  לדובער  אמר 
לתמיהה  בידו  וסימן  אליו  וחייך 

מדוע לא אומר לחיים.

ניגש א' ואמר לחיים ואד"ש אמר לו 
שישתה את כל הכוס.

אד"ש לחץ את ידם של כמה מאלה 
שנגשו.

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

הכניסו לתוך הסידור.

ועודד  שלום''  ''אתם  לשיר  הורה 
בראשו.

יודע''  אני  ''אחד  לנגן  הורה  אח"כ 
ברוסית.

לשיר  הורה  ואחריה  שיחה  אמר 
במארש  והאמונה''  ''האדרת 
כל  במשך  כפיים  ומחא  הצרפתי 

הניגון.

אח''כ שרו 'האפ קאזאק'.

ניגנו ניגון הכנה וסימן באצבעו פעם 
ד'  וסימן שוב.  יואל לא ראה  אחת, 

בבות, נייע זשוריצ'י.

לך  ''צמאה  לשיר  התחיל  אח"כ 
נפשי'' .

עודד  וכששרו  ''ופרצת''  אמר 
בחזקה בידיו ובראשו והניף את ידיו 
לכל הצדדים ולאחמ"כ קם ממקומו 
כמה  למשך  בחזקה  כפיים  ומחא 

דקות.

לשיר  והתחיל  אחרונה  ברכה  בירך 
''כי בשמחה תצאו''.

החוצה  בדרכו  הבימה  על  כשצעד 
לתוך  הסידור  את  והכניס  נעצר 

השקית. עודד בידו עד שיצא.

כשיצא מחדרו עודד בידו וכשהגיע 
לדלת הצביע על א'.

יום ד' ט"ו אדר - שושן 
פורים

12:00 הגיע מביתו.

3:15 יצא מחדרו למנחה. ביציאתו 
ואד"ש  חתן  שהוא  ואמר  א'  ניגש 

חזר לחדרו ונתן לו את סידורו.

והחזיר  החתן  ניגש  מנחה  אחרי 
ספר.  בצירוף  הסידור  את  לאד"ש 

אד''ש אמר לו יישר כח ויצא.

דיבר  בפרוזדור  לביתו.  יצא   5:45
כמה דקות עם הענדל ליברמן.
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הביט  כשנכנס  מביתו.  חזר   7:00
בחזקה לתוך הזאל.

ליל יחידות.

11:20 נכנס למעריב.

2:00 נגמרו היחידויות.

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

יום ה' ט"ז אדר

קרה"ת עשו בג"ע התחתון.

נסע למקוה.

3:20 נסע לאוהל.

7:25 חזר מהאוהל.

מנחה כרגיל.

נסע  התפילה  אחרי  מעריב.   8:10
לביתו.

יום ו' ערש"ק י"ז אדר 

11:45 הגיע מביתו.

הלכתי להביא את התה.

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

ירד לקבלת שבת.

8:30 הלך לביתו.

 שב''ק י''ח אדר 
פר' כי תשא - פרה

9:40 הגיע מביתו.

1:30 ירד להתוועדות.

באמצע  לפורים.  בהמשך  א'  שיחה 
פעמים  כמה  הסתובב  השיחה 

לחדוקוב והסתכל מסביבו.

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

בניגונים עודד בראשו.

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

חייך.

דיבר באמצע עם זלמן טייפל.

מתי  ושאל  ניגשו  חתנים  כמה 
חתונתם.

אד"ש  ביקש  ההתוועדות  בסוף 
שיכריזו על הסקולנער כולל.

בידו  עודד  ההתוועדות  בסיום 
ובראשו בחזקה.

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

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

אחרי מעריב נכנס בנימין גורודצקי.

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

יד לנשים.

יום א' י"ט אדר

נכנס למנחה.

כמה  עם  דיבר  לחדרו  שנכנס  לפני 
מהן  אחת  לכל  ונתן  מטוניס  בנות 

דולר בתוך שקית.

התחיל  שהארון  לפני  ללוויה.  יצא 
שני  עם  אד"ש  דיבר  להתקדם 
בני  הם  אם  אותם  ושאל  אנשים 
הנפטר. הם שאלו את אד"ש משהו 

ואד''ש ענה להם.

אליו  ניגשו  לכניסה  כשהסתובב 
שדבר  להם  ואמר  אנשים  כמה 
נכון הוא שילכו לאוהל של השווער 
וישימו על הארון,  ויקחו משם עפר 
על  ואם קוברים ללא ארון שישימו 

התכריכים.

כבר  נוסעים  אם  שאל  לאחמ''כ 
שתגיע  שמחכים  ענה  ולייבל 

אד"ש  ואמר  מבולטימור  מכונית 
שאם הארון מחכה צריך לשאול רב. 
אחרי שהגיעה המכונית אד"ש וידא 

שנסעו.

נתן לאד"ש  לייבל   770 - ל  כשצעד 
כסף ואד''ש נתנו לכמה עניות.

בסתר  ''יושב  ואמר  הק'  ידיו  נטל 
עליון'' בזאל למעלה ונכנס לחדרו.        

החתן  בפרוזדור  עמד  מעריב  לפני 
כלתו  עם  גורארי'  יוחנן  אליהו 
אליהם  חייך  אד"ש  והמחותנים. 

ואמר מז"ט לשני הצדדים.

12:45 נסע לביתו.

יום ב' כ' אדר

נכנס לקרה"ת. אמר תהילים ונכנס 
לחדרו.

3:15 מנחה.

עד  אד"ש  אצל  ישב  מינדל  ניסן 

.7:00

7:00 נסע לביתו.

8:00 חזר מביתו.

9:30 מעריב.

יום ג' כ"א אדר

3:30 מנחה.

מעריב כרגיל.
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יום ד' כ"ב אדר 

מנחה ומעריב כרגיל.

יום ה' כ"ג אדר

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

3:15 מנחה.

אפינו מצות וקיבלנו 4 פאונד.

ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

ליל יחידות.

11:20 נכנס למעריב.

12:15 נגמרו היחידויות.

1:00 בערך נסע לביתו. 

ענה  מצרפת  שהגיעו  לשלוחים 
טובות  בשורות  ''שיהיו  אד''ש 

אזכיר על הציון''.

יום ו' ערש"ק כ"ד אדר 

וחזר  הרבי  את  להביא  נסע  בנימין 
כחצי שעה לאח"ז.

12:10 הגיע מביתו. המכונית עצרה 
ואד"ש נשאר לשבת במכונית ודיבר 
לאחמ''כ  דקות.   10  - כ  בנימין  עם 
כשפתח את דלת המכונית מיד סגר 
כמה  עוד  איתו  דיבר  ושוב  אותה 
דקות ולבסוף כשיצא אמר לבנימין 

משהו.

כסף  לילד  נתן   770 ל-  כשנכנס 
אותו  הגביהה  אימו  בקופה.  לשים 

לקופה ואד''ש אמר לה יישר כח.

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

משם.

חזר ולא נסע לאוהל.

הביט  ביציאתו  לביתו.  נסע   6:00
לתוך הזאל.

6:30 חזר מביתו.

נכנס למנחה.

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

על זמן תהילים.

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

לאותו א' שביזה את החפץ חיים.

 שב''ק כ''ה אדר 
פר' ויק"פ - החודש

נכנס לתהילים.

10:45 נכנס לתפילה. קרא הפטרה 
כמנהג האשכנזים.

1:00 הסתיימה התפילה.
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והתחילו  להתוועדות  ירד   1:30
לשיר.

שיחה א' על פרשת החודש שחודש 
ניסן הוא החודש הראשון של השנה 

וענינו גאולה.

חל  ששבת  הקביעות  על  ב'  שיחה 
בכ"ה אדר יום בריאת העולם לכמה 

דעות..

''החודש  ד"ה  מאמר  אמר  אח"כ 
הזה לכם''.

הורה  ואד"ש  ליברמן  הענדל  ניגש 
מזונות  לו  ונתן  לחיים  להגיד  לו 
ואמר שיהיו בשורות טובות ורפואה 

שלימה.

משקה  בקבוק  עם  חתנים  ניגשו 
להם  מזג  ואד"ש  לאד"ש  ונתנו 

לחיים.

שיחה על רש"י ואח"כ על הזוהר.

בעת הניגונים עודד קצת בראשו.

'משה'  שהוא  'רבי'  על  דיבר  אח"כ 
רק  אליו  מגיעים  שלא  דור  שבכל 
כשיש צרות בתור 'חובש' אלא בכל 

פעם צריך לבוא אליו.

אח"כ דיבר המשך מפורים שמרדכי 
מכיון  כי  אחיו  לרוב  רק  רצוי  היה 
לטובת  ציבורית  לעסקנות  שנכנס 
תורה  ללמוד  ממנו  מנע  וזה  בנ"י 
ממנו  פרשו  לפנ"כ  שלמד  כפי 
מרדכי  ואעפ"כ  סנהדרין  מקצת 
נעלה  שזה  מכיון  לעסקנות  נכנס 
שאפ'  להלכה  שנפסק  וכפי  יותר 

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

עד כדי צעקות.

לאחמ"כ המשיך לדבר על הזוהר.

נתן משקה לא' שנסע לאוסטרליה 
וערבב ביין.

אמר שיעשו את ה'שבע ברכות' של 
החתנים.

כשנגנו ''עוד ישמע'' עודד בראשו.

אמר 'קרבנות' והתפללו מנחה.

אחרי מנחה לא שרו.

בוטמן  שמואל  הכריז  שיצא  אחרי 
אשמת  על  אד"ש  ודיבר  שהיות 
הרבנים שלהם שלא מיחו לכן שלא 
יאכלו את הבשר וההכשרים שלהם 

וביום א' בשעה 8:00 תהיה אסיפה 
ברשות הרב דבורקין.

לפני  לדבר  לו  הורה  מי  תהו  כולם  
שהיה בירור רבנים וכולם שוחחו על 

הנושא הזה.

אד''ש נכנס למעריב.

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

ליובאוויטש.

ב- 770 כולם דיברו על הנושא הזה 
בלבד.

יום א' כ"ו אדר

סאטמר  על  דיברו  שוב  בבוקר 
וב'מיהו  אד''ש  של  בכבודו  שזלזלו 
וביצים  אבנים  שזרקו  וע''ז  יהודי' 

על טנק והפיצו פתקים נגד חב"ד.

11:55 הגיע מביתו.

3:45 נסע לאוהל.

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

6:40 חזר מהאוהל.

נכנס למנחה.

והשגיחו  בצא"ח  אסיפה  היתה 
שבחורים לא יכנסו.

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

יום ב' כ"ז אדר

נכנס לקרה"ת.

3:15 מנחה.

לילד  נתן  מביתו  כשחזר  אחה"צ 
כסף שישים בקופה.
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9:30 מעריב.

יום ג' כ"ח אדר

אמר  מנחה  אחרי  למנחה.  נכנס 
לכמה אנשים נסיעה טובה.

כשנכנס למעריב הניד בראשו לא'.

12:30 הלך לביתו. כשיצא מחדרו 
נכנס לזאל והוריד מעיל שהיה זרוק 
על כמה ספרים והניחו על השולחן, 
ושם  לקח  ושוב  נפל  כמעט  המעיל 
כן הוריד גארטל  אותו על הספסל. 
שהיה מונח על כמה ספרים וסידר 

ערימת ספרים.

החזקתי לאד''ש את הדלת.

יום ד' כ"ט אדר

11:00 הגיע מביתו.

3:05 נסע לאוהל.

7:30 חזר מהאוהל ונכנס למנחה.

8:30 מעריב.

בויליאמסבורג  שהיה  האירוע  עקב 
הוחלט לשמור על הבית של אד"ש 

והלכתי לשמור.

לכבוד ב' ניסן יצאו 2 מאמרים של 
הרבי הקודם מתרפ"ה.


