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ש שם על הלולב "ואד, זלמן דוכמאן ואמר שהאתרוג פסלו אותו' גש לרוני, והלך
, כ נכנס וחכה ונשען על השטענדער"ואח, ושהה בחדרו כעשרה דקות, עוד עניבה

ולא אמרו הלל עד שהביא את , מאיר הארליג' רכ בא "אח. והביט האם כבר בא
, ש"ר עם אדננס ודיב' רלפני שהרבי הלך ניגש . כ עשה ההושענות"ואח, האתרוג

ש לקחת את האתרוג בשביל "מאיר הארליג לאד' רואחרי התפלה ניגש . וחייך
למנחה . ולא נתן, ש אמר לו שהאתרוג לא שלו ולא יכול לתת"אז אד, האנשים

. 6901וחזר , 4921הלך הביתה . אחרי התפלה שרו הושיעה את עמך, 2906יצא 
בנימין , דוד חנזין9 הרבניםדיבר , התחיל הכינוס 01בשעה . 6904למעריב יצא 

והוא , יעקב כץ דיבר כשעה, הרב חדקוב, זוסא ווילמובסקי, צבי גרינוואלד, גפקי
 . שר המשפטים

ביום אחרון רק שמעו שאמר שלכל אחד יש רוח שכתוב רוח קדשך אל תקח 
 .ממני

ג כתוב בספר "רשהשאל , בעת סעודות החג9 לילי סוכות' ליל ראשון וב
? או חגי שמחת בית השואבה, ט"שאל איזה חג הוא חגי יו, ט"והמנהגים שמחת י

? מתי זה מתחיל, שאל יש ענין השמחה חגי. ש חג שמחת בית השואבה"אמר אד
. עושה' יכול לעשות מלפני סוכות הי' שעם הי, אמר שזה מתחיל על השני יותר

ועל צד ימין אמר ישב , ט"שאמר שכאן ישב הבעש, סיפר שאצל הרבי הקודם
אז אמר שמי שרוצה , ב"ש והרש"והצד שני המהר, צ"צ והצ"ז והאדהאמ"האד

ואם לנו אומרים שישנו , ואמר יעקב כץ שהוא לא רואה אותם, יכול לראות אותם
כ "אח. ש חייך מאוד וצחק"ואד, והוא אוכל כסדר! מאמין'  גם הי, אברהם אבינו

אמר ? כולםהלא באים , שאל למה מה חשוב שאומר אברהם אבינו ועמו עוד
 .ש חייך"ואד, ב ויש שותף"ש כמו שותפים אצלך יש בעה"אד

אני היתי עולה כמה פעמים למעלה אף שלא , דיבר באיזה  סעודה למעלה
ש שהתחלתי "ענה אד. ו"ג שאל למה לא מוציא המאמרים של תרס"רש. הירשו

י מאיזה יונגערמאן א חסידישער שאם ידפיסו את "הגיע אלי מכתב מא, להדפיס
והפסקתי . ו וזה ממש פיקוח נפש"ו אז יפסיד כל הכסף שהכניס בתרס"תרס

כ ראה האברך  מה שעשה שהפסקתי להדפיס "ואח -ש"ממשיך אד-להדפיס 
פ "ש לא ציוה עוה"אבל אד.  וכתב לי מכתב שני שלא חשב שיפסיקו להדפיס

ש לו הייתי מקבל מכתב משני שאצלו פיקוח נפש אם לא "ואמר אד. להדפיס
אבל כעת שלא קיבלתי שום , הייתי שוקל איזה פיקוח נפש גדול יותר, יסוידפ

אז שאל . יצא המאמר שמח תשמח -לפני חודש -ואז. מכתב אז נשאר הדבר בעיני
ש שאני לא יודע "ענה אד. ג למה הדפיסו את השמח תשמח הלא יצא בקנדה"רש

. להדפיסלא קיבלתי שום מכתב שיפסיקו [ ל עכשיו"אולי צ]וגם משם . מזה
ש "וענה אד. ש יעשה שמח"ג שכעת יצא השמח תשמח שאד"כ אמר רש"ואח

אני צריך , כ אמר הכל אני צריך לעשות"ואח. ה"שמח תשמח מכוון להקב
 .                           וכולם יסתכלו עלי? ואני צריך לשמח, אני צריך ללמוד את זה, להדפיס

  ו"חשון תשכ' יום חמישי ב
 [ר מגור"ש לשלש רבעי שעה וסיפר מאדמו"ס שלמה הורנשטיין לאדאתמול נכנ]
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כ "קיבל עליה ואח 01.01נכנס לקריאת התורה  01.14בשעה  661הבקר בא הרבי ל
. אמרו תחנון 7.11למנחה נכנס . אמר כמה קאפיטלאך תהלים ויצא אחר יהללו

. השקיעה הלך לביתו ברגל וכבר היה כמה רגעים אחרי 5נכנס ניסן מינדל ובשעה 
נכנסה  6.21בשעה  5.41נכנס למעריב . חכו עליו למעריב . 5.37וחזר אחרי 

כ "כרבע שעה אח[ ?7.01] ונשאר שם דזייקאבסאהן  עד [ ?6.44]ההנהלה עד  
תאונה והאברך זושא זירקינד נהרג ' היום ניהי. רגעים 7נכנס משה אשכנזי והיה כ

נסע  01.31בשעה . שמואל רייצעס' אתמול בחן אותי לחסידות ר. ל"זצ. בתאונה
עד שעה [ ?רייך]יודא ליב ' דוד ור' בלילה התוועדו ר. קרינסקי' הביתה עם הר

 [ ?0.21]מאוחרת 
 

 יום ששי ג חשון 
זושא זירקינד והרבי אז לא היה עוד בחדרו ' עבר הארון של האברך הרב ר 01.34

9 ל"טשת ואולי ציש כאן מילה מטוש]והרבי  661ש והלכה דרך "ולא חיכו לאד
לא ]בשעה . נסעו עד הבית החיים וגם באו בחורים ממונטריאל[ והרבי בא והם

נתן כמה מטבעות  661בזמן שנכנס ל. 661ש ל"בא אד[ המעתיק -כתב השעה
' נסע עם הר 3.31בשעה . בקרן שניאור והביט בזאל בזמן שהכניסם לקופה

 4.41בשעה . קרינסקי' ל הרהיום נולדה בת לאשתו ש. 4.04קרינסקי לביתו וחזר 
כל הבחורים לא ירדו מפני שהתחיל הסדר של . 5.21נכנס למעריב . נכנס למנחה

 . 8.21הלך לביתו . 7.11חסידות עד שעה 
 

  ד חשון, פ נח"ק ש"יום ש
ש למד בתניא וגם "לפני ב. 01.16נכנס להתפילה . 01.11בשעה  661הבקר בא ל

ריאה בזמן שאמרו גדלו הביט בתניא וגם לא אחרי ברכו הביט בתניא וגם לפני הק
. ת על הבימה רק בהתחלה ובסוף ובאמצע הביט בתניא"הביט עד ששמו הס
שבזמן שהבעל קריאה גמר את הקריאה ועד שקראו אותו , אפילו בזמן הקריאה

אמר  לא שרובהוא אלוקינו . קיבל מפטיר[. ??]הביט בתניא ובחומש לא הביט 
ואחר התפילה מיד הכריז  01ה התפילה נגמרה בשעה "וססד , בתהלים מזמורי פו

הפעם הראשונה . התוועדות' ולא הי 4.04יוחנן גארדאן שמנחה יהיה בשעה ' ר
יוסף ' באמצע השבוע הודיע עם ר. ש"מיום שבאתי שבשבת לא התוועד אד

. צ  ומתי חזר לא נודע לי"מתי הלך לביתו אחה. וויינבערג שלא יתוועד השבוע
. אחרי מנחה נכנס לחדרו. ץ כבכל פעם"לא ישב בחזרת הש 4.11נס למנחה נכ

' ח ר"היה מלווה מלכא של צא. 7.11נסע לבית שעה . 6.11למעריב נכנס שעה 
 .הלילה סובבו את השעון חזרה. חיים משה התוועדו' זלמן ור

 
 חשון' ה', יום א

ביתו הלך ל. 2.04למנחה נכנס . עם כמה ספרים 00.11ש  שעה "הבקר בא אד
במעריב . ל"התפלל מעריב רש. 5.37נכנס למעריב . 5.14חזר בשעה . 3.34שעה 

' נסע עם הר 00.04בשעה . בכיסו במעיל' הביט על אבא לוין שהיה לו סגרי
 [.מענדל קלובגנט נהיה חתן עם חזנוב. ]קרינסקי וחדקוב

 
 ו"חשון תשכ' ב ו"יום שני בה
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לא במנחה מפני שהייתי באוהלי לא הייתי בקריאה ו. 01.14הבוקר בא בשעה 
התפלל מעריב אל יד חדרו  5.24בשעה . לא הלך לביתו מפני שצם היום. תורה

ל והתפלל "היום היה יארצייט לרש. 661לא חזר הלילה ל. 5.41ונסע לביתו 
 .  בבוקר

   
 חשון ' יום שלישי ז

ר אח. 2.04למנחה נכנס . עם חבילה בידו 00.34בשעה  661הבקר בא הרבי ל 
בדרך ניגש . 3.34הלך לביתו בשעה . מנחה ניגש איש ואשתו ודיבר כמה רגעים

ש מה "י ובכפר וסיפר לאד"ת בא"והיה בשמח' ברוך לווינגר שהגיע היום מאני
ש שאל אותו למה לא עושה שידוך ולמה צריך להסתובב "ד ואד"שראה בכפר חב

ש לברוך "ף בירך אדובסו. הלכו ביחד. יד ביתו-ודיבר איתו עד אל. בין הגוים
של ברוך ' נוסע חזרה אוני 00.11בשעה . ואמר לו שעוד בחורף ימצא זיווגו

נכנס ליב לוין מפאריז  5.31בשעה . חזר מביתו 5.21בשעה . נוסע אתה[ ?וגם]
היום היו . ש למעריב"יצא אד 5.47רגעים בשעה . 7ואשתו וילדיו והיה כ

כאן חסרים כמה ...]יום הגיע המכתבוה' י וגם כאן באמריקה לעירי"הבחירות בא
ש לפני הבחירות שכל "לאד[ המעתיק -תיבות מפני שהדף קרוע וכן להלן

ש כותב "עשו חזית דתית והמכתב כשני דפים ואד.... המפלגות יחתמו שהפעם
שנים אלא  3לא יעמוד ...... שלא נביא ובן נביא אלא דעת מומחים אומרים ...... 

התוצאות . 00.01סע הביתה עם הרבנית בשעה שנה וחצי או שנה הערב נ
-מכאן ואילך הדף קרוע לגמרי... ]כאן ניצח לינדזי. י"והן בא.....הבחירות
 [.המעתיק

 
 חשון ' ח, יום רביעי

למנחה נכנס . ש"הבאתי את הקפה מביתו של אד. 01.41 661הבוקר בא הרבי ל
יצא  3.04ובשעה  ועשו תמונות' באו אנשים מהטלוויזי 3.11בשעה . 2.04בשעה 

בנימין גורודצקי ונעמד ' כ יצא לחוץ ופגש את ר"ש מחדרו והביט בזאל ואח"אד
עשר . 4.11ודיבר כרבע שעה והלך לביתו בערך בשעה  661לדבר עמו אל יד 

באה הרבנית  00.11בשעה . 5.34למעריב נכנס . 5.24חזר . רגעים אחרי השקיעה
אחרי מנחה ניגשו . א ונסע איתה הביתהיצ 00.31ה עליו ובשעה [ת]כ[י]מביתה וח

 . בעל ואשתו ודברו כמה רגעים עם הרבי
 

 חשון ' ט', יום ה
. ש קיבל שלישי"אד. 01.01נכנס לקריאה . 01.17בשעה  661ש ל"הבקר בא אד

' לפני מנחה נכנס ר. נתן צדקה בצאתו מהקריאה. ת"אמר תהלים לפני הכנסת הס
לא הלך לביתו הערב . יצא הרבי למנחה 2.06בשעה . זלמן סודקביץ לחמש רגעים

' נסע לביתו עם הר .4.14למעריב יצא על יד חדרו בשעה . ב"מפני שצם היום בה
 . 4.34קרינסקי בשעה 

 
 חשון' י', יום ו

. פגשתי אותו בדרך. 2.11הלך לביתו ברגל בשעה . 00.41 661הבוקר בא הרבי ל
היה פתקא בענין . 4.24נכנס למעריב . 3.21נכנס למנחה . 3.11חזר ברגל בשעה 

ולרוץ בפתקא היה כתוב בענין שצריכים לנסוע הבוס . הישיבה ועשה רעש גדול
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.[ עיין בהמכתב לקמן. כנראה הכוונה לפתק שכתבו הבחורים9 הערת המעתיק]
לא . פתקא שההנהלה שיתפטרו אם לא יכולים לאחוז הישיבה( ?ישנה)ועוד 

 .7.11הלך לביתו . התפללו הבחורים למטה
 

 [מהמעתיק -א חשון "פרשת לך לך י]יום שבת קודש 
כ אמר תניא עד "ש ואח"לל עד בהתפ. 01.11נכנס להתפילה . 8.44בא הרבי 

. א"החזן היה זלמן דוכמאן מפני שהיארצייט של הרז. שהחזן אחז ויברך דוד
ץ גם הביט בתניא "ובחזרת הש. ואחרי ברכו הביט בתניא ומסתמא לא אמר

השבת הגיע הראש ישיבה של . קיבל מפטיר. וכמעט כל הקריאה הביט בתניא
 .                                                                                 01.11נגמר התפילה . ששי' תורת אמת רוזנבערג וקיבל עלי

 
צעק בקול רם התפילה כי היה קצת . דוכמאן' החזן היה הר. 3.11למנחה נכנס 

א אז "זלמן דוכמאן להרבי היום היארצייט של הרז' אחרי התפלה אמר הר. מבוסם
. וענה שהיה מבוסם מפני זה צעק, מה התפלל עם מרירותאז ל9 ש"אמר לו אד

נסע לביתו בערך . אחרי מעריב הקהל יצא לקידוש לבנה. 4921למעריב נכנס 
 .  6.21בשעה 

 
 יב חשון', יום א

. 5.34נכנס למעריב   5.04וחזר  3.21הלך הביתה ברגל בשעה  2.04למנחה נכנס 
שלום בער לוויטין בענין ' נכנס גם ר. נכנסו הרבה אנשים. 7.21[ ?]נכנס היחידות 

. חיים משה נכנס לחמשה רגעים. וגם כמה אנשים לשלש רבעי שעה. שבתו חולה
, [המעתיק -? במקור כתוב כאן אבר או אשר] נכנסו מהתמימים גרליצקי 

ונכנסו . היתה כשעה' אשתו של נתן גורארי[. ?]חיים פאכו , שפרן, קראסניאנסקי
טוב היה -בן ציון שם. טוב-בן ציון שם' ר, מאנגעל, רףקא, טעלישעווסקי9 הרב

הוא . טעלישווסקי כשעה. 01מאנגעל . רגעים 04-11בן ציון שפרן . כרבע שעה
מילה ]ז "כ אמר ע"הכניס ספר גדול והראה להרבי והרבי הביט  בו מהר ואח

קים של [נ]ק שיכתוב על הבלא"וטעלעשעווסקי ביקש מכ[ המעתיק -מטושטשת
ובאמצע דיברו . ש אמר שלא רואה שום תועלת בזה"שמו ואד[ את]הישיבה 

ש אמר שזה "ואד, גם כתוב רפורם ראבייס' בענין לעשות איזה עיתון ושם יהי
 . קרינסקי' נסע לביתו עם הר 2.21בשעה . חילול השם ונגד השולחן ערוך

 
 ב"בה -יג חשון ', יום ב

אמר . 'קיבל עלי. 01.01נכנס לקריאה בשעה . 01בשעה  661ש ל"הבקר בא אד
ונסע לביתו  4.14למעריב יצא אל יד חדרו . 2.04למנחה נכנס . תהלים בזמן יהללו

 .למטה בבית המדרש[ '?טלויזי]היום עשו . ולא חזר הלילה 4.31שעה 
 
 

          


