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יום ראשון ב' אייר

נסע   .12:00 בשעה  הגיע  אד"ש 
לאוהל בשעה 3:40, חזר בשעה 8:10. 
הלך  ואח"כ  כרגיל.  ומעריב  מנחה 

הביתה.

יום שני ג' אייר

לקרה"ת,  מהבית  הגיע  כשאד"ש 
על  הביט  מהמכונית,  יצא  אד"ש 
ולא  ולא עשה עם היד  כל הצדדים 

הסתכל על הטנקים. קרה"ת.

מנחה  אחרי   .3:15 בשעה  מנחה 
אמר אד"ש לשלוחים שנוסעים לא"י 
לג"ע התחתון, אד"ש אמר  שייכנסו 
להם שיחה )ויצא לאור בפ"ע( ונתן 
 10 וכן  דולר  של  שטרות   2 לכ"א 
להם  אמר  אד"ש  ישראליות,  לירות 
מההנהלה  א'  ושיקחו  מנין  שיהיה 
שיקחו  שאמר  לריל"ג  אד"ש  )ואמר 
רק  שהם  שכתבו  כיון  מההנהלה  א' 
במערת  שיתפללו  ואמר  תשע( 
לייבל  הרב  אח"כ  )הוסיף  המכפלה 
שיש  הקבוע  למנין  שהתכוון  גרונר 

שם(.

אח"כ נכנסו הצרפתים השלוחים. 
  100 א'  לכל  ג"כ  להם  נתן  אד"ש 
וכן  )פרנקיים(  צרפתיים  שטרות 
בחורים,  עוד  הגיעו  אח"כ  דולר.   2

אד"ש שאל אם מספיק, ונכנס לחדר 
שייתנו  ואמר  שטרות  עוד  והוציא 

לבחורים מאה והשאר לישיבה.

יום שלישי ד' אייר

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

אמר להם שום דבר.

יום רביעי ה' אייר

התפלל  במעריב  כרגיל.  מנחה 
לפני העמוד העו"ד של הרבי הקודם 
שהוציאו מרוסיה, ואד"ש הביט עליו 
לאד"ש  נכנסו  מעריב  אחרי  חזק. 
העו"ד עם כל משפחתו, וגם הרש"ג 
ליוה  אד"ש  גרונר.  לייבל  והרב 
לו  ואמר  התחתון,  ג"ע  עד  אותו 
השתנו  שלא  עליהם  שרואים  אד"ש 
והם  באמריקה  דורות  ארבעה  מאז 

שומרים על היהדות.

לדו"ח כללי שהכניסו לרבי דו"ח 
אד"ש  ענה  בוילאסבורג  מהתהלוכה 

בכתי"ק "בפו"מ?".

ר"ח  ו'  מיום  הטנקים  לדו"ח 
ודבר  ות"ח  "נת'  ענה בכתי"ק  אייר 

בעיתו".
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כ'  לרגל  מלכה  מלוה  של  לדו"ח 
שנה לצא"ח ענה אד"ש בכתי"ק1 "נת' 
לכתחילה  כהנ"ל  שיהא  ויה"ר  ות"ח 
נתינת  גם  )שהיא  וכהוראה  אריבער 
כח בעין יפה( דבעל יום ההולדת בב' 

אייר תפארת שבתפארת".

אייר,  ד'  ג'  מיום  לדו"ח הטנקים 
ות"ח  "נתקבל  בכתי"ק  אד"ש  ענה 
המבצעים  על  בדיווח  עיגול  ]עשה 
"מבצע  למילים:  מסביב  בקאלג', 
 ,200 נש"ק:  מבצע   ,160 תפילין: 
מבצע צדקה: 140", ומסביב למילים: 
רבה".  בהצלחה  הי'  נש"ק  "מבצע 

והיה נכתב בכתי"ק[ וראיתי ת"ח".

יום חמישי ו' אייר

יצא  לקרה"ת,  אד"ש  כשהגיע 
וכן  הטנקים,  על  והביט  מהמכונית 
על  חזק  הביט  הדלת  ע"י  כשהגיע 
הטנקים, לא עשה עם היד. קיבלתי 

עליה לתורה.

מנחה ומעריב כרגיל. אד"ש הלך 
הביתה בשעה 12:15.

יום שישי ז' אייר

אד"ש הגיע בשעה 11:40. בשעה 
קבלת  מנחה,  מהבית.  חזר   6:45

1. נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' קפו.

שבת ומעריב כרגיל. הרש"ג לא היה 
בתפילת קבלת שבת וערבית.

אחרי תפילת ערבית אד"ש אמר 
למקום  הסתובב  שבת.  גוט  לכולם 

של הרש"ג וכן אמר גוט שבת.

שבת קודש פר' אחו"ק, ח' אייר

הגיע אד"ש מהבית.   9:55 בשעה 
כבני  הלוא  מפטיר:  לתפילה.  ירד 

כושיים. לא התקיימה התוועדות.

מנחה בשעה 7:15. מעריב כרגיל. 
הבדלה. קידוש לבנה, ב"ברוך עושך 
ברוך יוצרך" מעביר היד על השינים. 
אחרי קדיש ניער את הט"ק, ראו רק 
הט"ק.  את  ולא  בחוץ  הציציות  את 
דקות.  חומות,  ארוכות,  לא  ציציות 
אמר גוט וואך וגוט חודש. הלך מיד 

הביתה. כשהלך, הביט לתוך הזאל.

יום ראשון ט' אייר

אחרי  למנחה,  נכנס   3:30 בשעה 
שנוסעים  כמה  בחוץ  עמדו  מנחה 
לאיטליה ולצרפת, אד"ש ברך אותם 
לכ"א  ונתן  טובה,  נסיעה  שיהיה 
ל"ג  ומגיע  היות  ואמר  דולר  שני 
שאל  אח"כ  לצדקה.  שיתנו  בעומר, 
ואמר שכן.  נוסע,  ג"כ  הוא  אם  לא' 
אחד  דולר,   2 ג"כ  אד"ש  לו  נתן 
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דיבר עם אד"ש בשקט, אח"כ אמר 
ב'מרכז'  השמות  שיכניס  אד"ש  לו 

)-במזכירות(.

התחתון,  לג"ע  נכנס  אד"ש 
שם,  עמדו  לא"י  שחזרה  הקבוצה 
והתחיל  הדלת  ע"י  הסתובב  אד"ש 
להגיד שיחה. באמצע נכנס א', הרב 
מהחבורה.  א'  שזה  אמר  חדוקוב 
אח"כ  למטה,  לכיוון  דיבר  אד"ש 
פתח את הסידור, נתן לכ"א שטר של 
עשר לירות ואמר להם שיתנו צדקה 

במירון.

עוד  והוציא  שוב  דיבר  אח"כ 
דולר,  שני  לכולם  וחילק  דולרים 
נכנס  מספיק?",  זה  "האם  ואמר 
לכולם  ונתן  יצא  קצת,  סגר  לחדר, 
עוד אחד ואח"כ נכנס לחדר. השיחה 

יצאה לאור מוגהת.

האוטובוס  הגיע   5:45 בשעה 
לקחת את הקבוצה לשדה התעופה. 
עם  יצא  אד"ש  בחוץ,  שרו  כולם 
המעיל והידים בכיס, והתחיל למחוא 
כפים חזק. אח"כ הפסיק ושוב שרו. 
שוב  לנסוע  התחיל  כשהאוטובוס 
הזמן.  כל  והביט  חזק  כפיים  מחא 

בשעה 9:30 מעריב.

יום שני י' אייר

אחרי  לקרה"ת.  נכנס  אד"ש 
בלאך  ממשפ'  נשים  עמדו  קרה"ת 
שעשו בר מצוה לבניהם, אמר אד"ש 

מז"ט מז"ט מז"ט.

מנחה התפללו למטה היות והגיעו 
אורחים )באירגון צא"ח(. אד"ש עבר 
את הפרוזדור, נתן צדקה וירד למטה, 
אחרי מנחה נתן צדקה בקופסא וחייך 

שם לא'.

נשים,  עמדו  התחתון  ג"ע  ע"י 
בקופה  שיכניס  לילד  נתן  אד"ש 
ילד  לכל  נתן  אד"ש  אח"כ  צדקה, 
שייקחו  אמר  ואד"ש   ,5 או  סנט   10
לכמה  ושאל  צדקה,  לקופת  ויכניסו 
לילד  שאל  צדקה.  כבר  נתנו  אם 
הבר מצוה אם נתן צדקה היום ואמר 
אח"כ  תיקח.  נו  אד"ש  אמר  שלא, 
היה חסר, אד"ש נכנס בחזרה לחדר 
נפל,  ונתן לכולם כסף. לא'  והוציא 
א'  זה.  את  הרים  גרונר  לייבל  הרב 
אמר  פעם,  עוד  היד  את  הושיטה 
נתן  חזק,  וחייך  "פעם שניה"  אד"ש 
נתן  אח"כ  לקופה.  והכניסה  לה, 
צדקה למבוגרים ולבחורים שנוסעים 
נסיעה  שתהיה  אמר  אח"כ  לא"י, 
טובה ובשורות טובות. א' אמר לרבי 
שהיום הבר מצוה שלו, אמר אד"ש 
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מז"ט. נכנס לחדר.

בשעה  התפלל  אד"ש  מעריב 
8:15 מאחר שזה תענית בה"ב. נסע 

הביתה בשעה 9:00.

יום שלישי י"א אייר

מנחה כרגיל. מעריב כרגיל. אחרי 
יוסף יצחק  מעריב אמר אד"ש לרב 

אופן שתהיה נסיעה טובה.

יום רביעי י"ב אייר

בשעה 12:00 אד"ש הגיע ל-770. 
נסע   3:45 בשעה  למקוה.  נסע 
לאוהל, ע"י המכונית הסתובב ועשה 
עם היד שלום לילד. בשעה 7:25 חזר 

מהאוהל ונכנס למנחה.

אחרי  קדיש  אמר  מעריב  אחרי 
הביתה  הלך  משניות,  ואחרי  עלינו 
לרב  משהו  נתן  מעריב,  אחרי  מיד 

בנימין קליין ואמר לו משהו.

יום חמישי י"ג אייר

יום הסתלקות אחיו זצ"ל של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א יבדלח"ט.

עיין  סידור,  עם  לקרה"ת  נכנס 
ולקח  בקרה"ת בסידור, קיבל עליה 
את סידורו איתו. אחרי העליה אמר 
קדיש, החזיק ביד שמאל עם האצבע 

ביד  הסידור  את  והחזיק  האמצעי, 
באוזן  נגע  לא  כשהתעטש  ימין. 
לאמירת  נשאר  אח"כ  כנוהגים. 
קאפיטל  אמר   – תהילים  הקדישים. 
ע"ד, ע"ה ושוב ע"ד והסתובב, אמר 
ר' מאיר הארליג שכבר גמרו, אד"ש 
הביט חזק ואמר קדיש. אמר משניות.

עם  למנחה  נכנס   3:15 בשעה 
הגרטל, אמר קדיש לפני מנחה, אחרי 
בג"ע  מעריב  קדישים.  אמר  מנחה 

התחתון. בה"ב.

יום שישי י"ד אייר

נתן   ,11:40 בשעה  הגיע  אד"ש 
שנסע  לפני  למקוה.  נסע  צדקה. 
צדקה  לילד  אד"ש  נתן  למקוה 
תודה  לו  ואמר  לקופה,  להכניס 
ג"כ מטבע  הכניס  ואד"ש  באנגלית. 

לקופה, ביד שמאל.

חזר  לאוהל,  נסע   3:00 בשעה 
נכנס  שבת.  קבלת  לפני  מהאוהל 
שבת.  לקבלת  ירד  אח"כ  למנחה. 

הלך מיד אחרי התפילה הביתה.

שבת קודש פר' אמור, ט"ו אייר

אד"ש הגיע בשעה 9:55. לא הייתה 
התוועדות על אף שהתכוננו שיהיה 
התוועדות מכיון שהיה קאנווענשען 
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לאחר  עליה,  קיבל  נשים(.   )כינוס 
לחולים, אח"כ  מי שברך  מכן אמרו 
שאל אד"ש – אחרי שעשו כבר – אם 
עשו מי שברך לר' ישראל ג'ייקובסון. 

והגבאים ענו שכן.

יום ראשון ט"ז אייר

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

דקות למטה.

אד"ש עלה. נכנס למעריב 2:35. 
אחרי מעריב רצה א' לגשת לאד"ש, 
על  הביט  ואח"כ  עליו  הביט  אד"ש 

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

יום שני י"ז אייר

מנחה  התחתון.  בג"ע  קרה"ת 
כרגיל. מעריב בג"ע התחתון מאחר 

שזה תענית בה"ב.

יום שלישי י"ח אייר – ל"ג בעומר

 11 עוד  הגיעו  טנקים  מה-7  חוץ 
טנקים, בסה"כ היה 18. היה טנק א' 
שבנו ע"ז כל הלילה ציור תפילין של 

ראש מקרש בציור של טנק וקנה.

רשימת הטנקיסטים היה רשום על 
בטנק  מקום,  להם  היו  כולם  הקיר, 
 10:30 בשעה  כ"י.  איש  כ-18  היה 
והטנקיסטים  לזוז  הטנקים  התחילו 
כל  ואח"ז  בראש  משטרה  ביניהם, 
הטנקים נסעו בשיירה, בטנק הראשון 
ובטנק האחרון הפעילו רמקולים עם 

ניגונים.

אדום,  ברמזור  עבר  הא'  כשטנק 
הפאראד  אחריו.  עברה  השיירה  כל 
את  עברו  עוצם,  רושם  עשה 
ווילאמסבורג בשירה. במנהטן עברו 
 6 השידרה  כל  ואת   5 השידרה  את 
הלוך וחזור, ואח"כ התפזרו כל טנק 
היה  הטנקים  פעילות  אחר.  למקום 
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בהצלחה רבה.

ווילאמסבורג  של  הגשר  ע"י 
התקבצו חלק מהטנקים ונסעו ביחד 
בחזור ל-770, נסעו קצת יותר מוקדם 
התוועדות.  שתתקיים  חשש  מפני 

נסעו בשיירה.

הגענו אחרי מנחה, לאחר שאד"ש 
מנחה.  היה  ומיד   7:10 בשעה  חזר 
לר'  קראו  מנחה  אחרי  במשי.  נכנס 
דוד רסקין ולר' יואל כהן שיבררו על 
החתונה של גנצבורג, ולכן התאחרה 
ההתוועדות קצת כפי שאד"ש אמר 
שתהיה  להם  הודיעו  בהתוועדות. 

התוועדות ומחכים להם.

לייבל  הרב  אמר   7:45 בשעה 
א'  אף  למטה,  ירדו  שכולם  גרונר 
לא ממש התכונן להתוועדות מכיוון 
ספק  שזה  אמר  גרונר  לייבל  שהרב 
הבימה  על  שיושבים  הזקנים  גדול, 
מאד  קרוב  עמדו  כולם,  היו  לא 
בהתחלה  אד"ש.  כ"ק  של  לבימה 
לא היה רמקול. מיד כשנכנס אד"ש 
לחם,  ואכל  ידיו  נטל  להתוועדות 
שיחות.  כמה  אמר  לשיר.  ואמר 
אד"ש  הפסיק  הרמקול,  כשנפסק 
לחיים,  כשאמר  לסטון  חייך  לדקה. 
לו  נתן  אד"ש  לאד"ש,  ניגש  אח"כ 
ואמר  תחכה,  לו  ואמר  הק'  ידו  את 

"לחיים". קרא לגנצבורג ונתן לו את 
עבור  שא'  ואמר  חתיכות,   2 הלחם, 
הבעה"ב'סטע )אשתו(. כששרו סימן 

עם הראש להגברת השירה.

שהשלוחים  אמר  אח"כ 
והטנקיסטים ייקחו כוס של ברכה.

ברכה  אמר  ברהמ"ז,  ברך  אד"ש 
בלחש.  פרה"ג"  "בורא  ראשונה 
לקחו בקבוקים ריקים, ואד"ש מילא 
לבקבוק  שפך  ומהגביע  בגביעו  יין 
עוד  מילא  מענטליק  והרב  ריק, 
יין בבקבוק. אח"כ שוב מילא  קצת 
הרב מענטליק בגביע, אד"ש הכניס 
נוסף,  לבקבוק  מהגביע  יין  קצת 
מענטליק.  הרב  מילא  השאר  ואת 
כשאד"ש חילק את הבקבוקים עשה 
עם הראש והביט על השעון כל הזמן. 
בקבוקים  את  שיחזירו  אמר  אח"כ 
הריקים, ושאל אם זה מספיק לכולם 

ואם כולם קיבלו.

לאד"ש  אמר  גרונר  לייבל  הרב 
בגביע  לחלק  ואפשר  קיבלו  שכולם 

לבד, אד"ש לא הסכים.

עם  הגיע  גרונר  לייבל  כשהרב 
היין  פעם  שפך  הריקים  הבקבוקים 

מהגביע, אד"ש עשה עם הראש.

אח"כ אמר אד"ש שיקחו דולרים 
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יוסף  לר'  ואמר  נשים,  לעזרת 
וויינברג שיעשה זאת. אח"כ כשחזר 
שאל אד"ש אם זה היה מספיק. אח"כ 
לקח את החלה ונתן להרב מענטליק, 
ואמר לו שזה יהיה לאותם שתורתם 
התוועדות  ושיעשה  אומנותם, 

בשבת.

כי בשמחה תצאו,  והתחיל לשיר 
אח"כ התפללו מעריב, אח"כ התחיל 
כל  היד  עם  ועשה  ניעט  ניעט  לנגן 

הדרך וכן ע"י המכונית.

יום רביעי י"ט אייר

מהבית  אד"ש  חזר  כרגיל.  מנחה 
אחרי  כרגיל,  מעריב   .7:10 בשעה 

מעריב נכנסו חתן וכלה לאד"ש.

יום חמישי כ' אייר

מנחה  כרגיל.  לקרה"ת  נכנס 
הלך   1:15 בשעה  כרגיל.  ומעריב 

הביתה.

לשלום  צאתכם  היה  בלילה 
אח"כ  לשלוחים.  הישיבה  מהנהלת 
למה  בקשר  הישיבה  הנהלת  דרשו 
בעומר2:  בל"ג  אד"ש  להם  שכתב 
תלמידי הישיבה שבאו מארה"ק ת"ו 
בהיתר הרמב"ם בזה המפורסם בספר 

2. נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' רג.

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

סערו הרוחות בנוגע לפתק זה.

יום שישי כ"א אייר

מנחה כרגיל. קבלת שבת.

שבת קודש פר' בהר בחוקתי, כ"ב אייר

אחרי  התוועדות.  הייתה  לא 
התפילה התוועדו בזאל למעלה, הרב 
שאד"ש  החלה  את  חילק  מענטליק 
בעומר.  ל"ג  בהתוועדות  לו  נתן 
 .3:20 בשעה  הביתה  הלך  אד"ש 
לקווינס  תהלוכה  הלכו   3:30 בשעה 
הצלחה  והייתה  בחורים,  כמאה 

אדירה.

מנחה   .7:10 בשעה  חזר  אד"ש 
בשעה 7:15. מעריב, הבדלה כרגיל. 

והלך הביתה בשעה 9:10.

יום ראשון כ"ג אייר

אחרי מנחה נכנסו השלוחים שנסעו 
ונוסעים לאוסטרליה לחדר של כ"ק 
רשימה  להם  מסר  אד"ש  אד"ש. 
להם  ונתן  דברים,  כמה  להם  ואמר 
וישראלי  קנדי  כסף  אמריקאי,  כסף 
כאן  שנשאר  לא'  ונתן  ואוסטרלי, 
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העתקה  לעשות  ואמר  רשימה,  ג"כ 
ולחלק לכולם הנמצאים כאן, אח"כ 

אד"ש הוסיף להם משהו.

את  שיזכירו  שם  כתוב  היה  וכן 
היה  ולא  השלוחים בכותל המערבי, 
מאוחר,  שהיה  מאחר  השמות  להם 
מאד"ש,  ביקש  גרונר  לייבל  הרב 

אד"ש נתן לו, צילם והחזיר.

ללוות  יצא  אד"ש   4:30 בשעה 
את השלוחים. ירד גשם, אד"ש ירד 
בחור  כפים.  ומחא  הביט  מדריגה, 
וכשעלו  אד"ש.  על  מטריה  החזיק 

לאוטובוס שוב מחא כפים.

ליל  הלילה   .9:45 בשעה  מעריב 
יחידות, היחידות נגמרה בשעה 1:15.

יום שני כ"ד אייר

קרה"ת בג"ע התחתון. מנחה קצת 
באיחור. מעריב בשעה 9:30.

יום שלישי כ"ה אייר

מנחה ומעריב כרגיל.

יום רביעי כ"ו אייר

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

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

12:15 הלך הביתה.

יום חמישי כ"ז אייר

עיין  הקריאה  בעת  בקרה"ת 
בחמישי. אחרי שאד"ש עלה לתורה 
וגם  כולם  על  והביט  הסתובב 
הגומל.  בירכו  האורחים  מאחוריו, 
אחרי קרה"ת נתן צדקה לעני. נסע 

למקוה. בשעה 2:00 נסע לאוהל.

נכנס למנחה עם הגרטל, נתן לנכד 
של ברוק כשעמד בפנים בזאל, כסף 
לשים בקופת צדקה, וחיכו קצת זמן 
עד שנכנס בחזרה. לפנ"ז נתן אד"ש 
בעצמו צדקה. מעריב כרגיל. אחרי 

מעריב הלך הביתה.

יום שישי כ"ח אייר

וחצי  כשעה  הביתה  הלך  אד"ש 
לפני שבת, לאחר שעה חזר מהבית. 

נכנס למנחה באיחור.

שבת קודש פר' במדבר, כ"ט אייר

נכנס לתהילים. בשחרית, כשכולם 
לקח  לא  אד"ש  קריאת-שמע  גמרו 
לקח  ואח"כ  הציציות,  את  עדיין 
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זמן. בעת החזרת הס"ת  וחיכו כמה 
לארון הקודש סימן עם היד שירימו 

משהו שהיה מונח על הרצפה.

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

עם  עשה  הדלת  ובפתח  היד,  עם 
שתי ידיו. ע"י המדרגות למטה מחא 
אמר  ההבדלה  אחרי  מעריב.  כפים. 

למישהו שעמד בחוץ א גוט וואך.

יום ראשון ר"ח סיון

לקרה"ת  באיחור  הגיע  אד"ש 
באיחור  נכנס  מנחה   .10:35 בשעה 

קצת. מעריב כרגיל.

יום שני ב' סיון

באיחור  לקרה"ת  נכנס  אד"ש 
בשעה  למקווה.  נסע   .10:45 בשעה 
2:55 נסע לאוהל, הרב יוד׳ל קרינסקי 
פ.  איסטערן  קינגסטון  לפינת  נסע 
יוד׳ל  הרב  עם  מדבר  שהרבי  ראו 
לחזור  חזר  אח"כ  משהו.  קרינסקי 
בריצה  יצא  ל-770,  המכונית  עם 
וסימן להרב לייבל גרונר שיביא את 
במכונית  ישב  אד"ש  המשקפיים, 
וקרא בספר, הרב לייבל גרונר והרב 
הרב  בחדר.  חיפשו  קרינסקי  יוד'ל 
יוד'ל קרניסקי יצא והלך מצד השני 
השאיר  אד"ש  לאד"ש.  משהו  ואמר 
את הכל והלך לחדר, בינתיים חיפשו 
כשהרב  ובדיוק  בשקית,  במכונית 
המשקפיים  את  מצא  גרונר  לייבל 

יצא אד"ש מהחדר מבלי להודיע.

האנגלים  להגיע  התחילו  אחה"צ 


