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המס"נ  בגלל  לסיביר  ונשלח  שלו 
שלו. מנחה כרגיל. אחה"צ כשאד"ש 
הלך הביתה דיבר משהו עם ר' נתן 
של  הדלת  עד  הלך  אח"כ  ברכהן, 
כסף  והוציא  לחדר  נכנס  חזר,   ,770
ודיברו בג"ע התחתון. מעריב כרגיל. 
לפני   ,12 בשעה  הביתה  נסע  אד"ש 
שנסע מסר משהו לרב בנימין קליין.

יום שלישי ב' דר"ח תמוז

לילדה  אד"ש  שאל  קרה"ת  לפני 
לצדקה,  מטבע  להכניס  רוצה  באם 

אח"כ אמר לה הרבי יישר כח.

מנחה כרגיל. אחרי מנחה התכוננו 
לשיחה של הרבי לנשים ולמסיימות. 
מסר  יצא,  אד"ש  רמקול,  הכינו   –
בנימין  לרב  וחבילה  צדקה  קופת 
רשימת  לאד"ש  מסרו  אח"כ  קליין, 
תלמידות ואמר משהו למורה שלהם, 
למסיימות  שיחה  הרבי  אמר  אח"כ 
ולמדריכות הקעמפ. דיבר ג' נקודות, 
אח"כ  תמוז.  ר"ח,  קרח,  ל:  בקשר 
אמר לקשר כל דבר עם משהו גשמי, 
הקופות  את  שיקחו  אמר  אד"ש 
הקופסא  ובתוך  הנשים  מעזרת 
הניח ב' מטבעות, וחילק למדריכות 
יד הג"ע התחתון דיבר  דולרים, על 
עם הרבי כלתו של ר' ב"צ שם טוב, 

ג"ע התחתון פתח את  כשעברו את 
וללא  משקפיים  עם  הלך   – הדלת 

הכובע.

יום רביעי ב' תמוז

לילד  הרבי  נתן  שנכנס  לפני 
אחרי  כרגיל,  מנחה  לצדקה.  מטבע 
אנשים  כ-10  לרבי  נגשו  מנחה 
ר'  זרחי,  שלמה  )ר'  אנ"ש  מחשובי 
שלום מורוזוב, ועוד( ומסרו לאד"ש 
פ"נ כללי עבור ר' ב"צ שם טוב. מה 

הרבי אמר להם איני יודע.

הלך הביתה בשעה 12.

יום חמישי ג' תמוז

בשעה  לקרה"ת  הגיע  אד"ש 
לצדקה,  מטבע  לילד  נתן   ,10:15
אח"כ נתן לאחיו. בשעה 12:30 נסע 
אד"ש  לאוהל.  נסע  ב3:15  למקוה. 
בשעה  מוקדם  יחסית  מהאוהל  חזר 
את  והלביש  למנחה  נכנס   ,8:50
הגרטל, אח"כ נכנס אד"ש למעריב, 
לייבל  לרב  אמר  הארליג  מאיר  ר' 
גרטל,  עם  הולך  לא  שהרבי  גרונר 
והביא  גרונר  לייבל  הרב  הלך  מיד 
לרבי, והרבי ענה לו יישר כח. הלך 

הביתה מיד אחר מעריב.
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יום שישי ד' תמוז

 ,11:35 לחדר בשעה  נכנס  אד"ש 
דו"ח  שמסר  רופא  נכנס  אחריו 
הרבי  טוב.  שם  ב"צ  עבור  פרטי 
בשעה  בחוץ.  שעמדו  לנשים  חייך 
6:30 נסע הביתה, ובשעה 7:30 חזר 
מהבית ונתן לילדים מטבעות לשים 
בקופת צדקה. מנחה ומעריב כרגיל.

שבת קודש פר' קרח, ה' תמוז

וכו'.  מפטיר  ב9:45.  הגיע  אד"ש 
מהבית,  חזר  אד"ש   7:25 בשעה 
)התכוננו למנחה למטה בגלל חתן(, 
מהחדר  יצא  אד"ש   7:30 בשעה 
פתאום והלך לכיוון הזאל, מיד נהיה 
בהלה, רצו מכאן לשם, מיד הלכתי 
לסדר את הסטענדר, מיד הגיע הרב 
בנימין קליין, אד"ש שאל אותו מתי 
ויתפללו   7:45 אמר  מנחה,  אמרו 
למטה. מנחה התפללו למטה. מעריב 

כרגיל. הלך הביתה בשעה 10.

יום ראשון ו' תמוז

שאד"ש  המזכירות  ע"י  הודיעו 
נוסע היום לאוהל. בשעה 12 אד"ש 
למנחה  התכוננו  כולם  למקוה,  נסע 
ולא  כמעט  האוהל(,  )אחרי  בערב  
התפלל  חודקוב  הרב  בחורים,  היו 

בקודש(.  )כדרכו  למטה  מנחה 
3:35 הודיעו שאד"ש  פתאום בשעה 
יצא למנחה ואד"ש לא יסע לאוהל. 
מיד נהיה בהלה, סידרו את השולחן, 
מאוד  היה  למנחה,  נכנס  אד"ש 
רציני בעת חזרת הש"ץ ישב בעינים 
סגורות, לפני חזרת הש"ץ קרא את 
נכנס  לאוהל.  נסע  לא  המודעות, 
דיבר  מעריב  אחרי  כרגיל,  למעריב 
א' עם אד"ש ע"י החדר, אח"כ דיבר 
בחור בשם ווייס עם אד"ש ע"י החדר, 
אד"ש אמר לרב יוד'ל קרינסקי שילך 

לחתונה של בן אחיו.

יום שני ז' תמוז

לשים  לילדה  נתן  קרה"ת  לפני 
לקח  מנחה  לפני  צדקה.  בקופת 
ונתן  קטן  כסף  גרונר  לייבל  מהרב 
נתן  מהבית  אד"ש  כשחזר  צדקה. 
נכנס  צדקה.  בקופת  לשים  לילד 
חופה  בגלל  קצת  באיחור  למעריב 

שהייתה בחוץ בשעה 9:40.

יום שלישי ח' תמוז

לפני מנחה נתן לילד כסף לשים 
למישהו  אמר  מנחה  אחרי  לצדקה, 
נסיעה טובה וכו'. בשעה 7:30 אד"ש 
מהחלון  הסתכל  בדרך  מהבית,  חזר 
וראה את הרב יוד'ל קרינסקי, יוד'ל 
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במכונית  איתו  דיבר  אד"ש  נעצר, 
דקה, אח"כ כשאד"ש יצא מהמכונית 
גורדוצקי,  בנימין  הרב  עם  נפגש 
דקות,  כ-15  איתו  דיבר  אד"ש 
ובעיקר דיבר הרב גורדוצקי, אד"ש 
וחייך,  הידיים  עם  בתנועות  דיבר 
הגדר,  ע"י  ל-770  הפנים  עם  עמד 
כשהרב גורדוצקי דיבר, אד"ש עמד 
נעצרו  הבחורים  כל  וכו'.  והקשיב 

בכל הפינות, מחזה לא רגיל.

יום רביעי ט' תמוז

מנחה   .12 בשעה  מהבית  הגיע 
 .7:30 בשעה  מהבית  חזר  כרגיל. 
בוטמן  זלמן  לרב  חייך  לפני מעריב 
נסע  אד"ש  ישראל.  מארץ  שהגיע 

הביתה ב12:30.

יום חמישי י' תמוז

לקרה"ת,  מהחדר  יצא  כשאד"ש 
ג"ע  ע"י  שנעמדה  ילדה  על  הביט 
התחתון ליד הקופה, ואד"ש נתן להם 
כסף לשים לצדקה. בקרה"ת דפדף 
כל הזמן בחומש. אחרי קרה"ת נתן 
למקוה.  נסע  אד"ש  צדקה.  לעני 
אד"ש נסע לאוהל בשעה 3:15, חזר 
מנחה   .8:45 מוקדם בשעה  מהאוהל 
בשעה  הביתה  נסע  כרגיל.  ומעריב 

.10:10

יום שישי י"א תמוז

אד"ש הגיע מהבית לערך בשעה 
התחתון,  ג"ע  עד  הלך   ,11:45
הסתובב ונתן לילד כסף לצדקה, א' 
עמד בתוך הזאל ואד"ש הושיט את 
ידו שהילד יצא ויכניס לצדקה, הביט 

לתוך הזאל.

נוסח המברק שהואיל כ"ק אד"ש 
תבל  רחבי  לכל  שי'  לאנ"ש  לשלוח 
תמוז  י"ב-י"ג  הגאולה  חג  לקראת 
הגאולה  וחג  טבא  שבתא  תשל"ה5: 
שמח והתוועדויות פעילות ולהמשיכן 
בפרט בכל המבצעים ולמהר היעוד 
דשירו לה' שיר חדש דיפעול ישועות 
בקרב הארץ, לחיים לחיים ולברכה. 

חי"ק.

לפני  שעה  כחצי  מהבית  חזר 
אחרי  הביתה  הלך  כשאד"ש  שבת. 

התפילה הביט על הטנק.

שבת קודש פר' חו"ב, י"ב תמוז – חג הגאולה

בשעה  מהבית  הגיע  כשאד"ש 
שעמדו  הטנקים  כל  על  הביט   9:45
תורה  בספר  התורה  קריאת  בחוץ. 
פ'  של  ההפטרה  אמר  משיח.  של 
בלק. ב"הוא אלוקינו" רמז עם היד 

לשיר.

5. נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' רנב.
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 ,1:30 בשעה  להתוועדות  ירד 
בכלל,  תמוז  לי"ב  בנוגע  א'  שיחה 
תמוז  י"ב  של  השייכות  ב'  שיחה 
לשבת. אחרי השיחה הסתובב אד"ש 
לרב דובער ריבקין, דיבר אתו וחייך 
אליו ואמר שיגיד לחיים, נגשו לאד"ש 
כמה זקנים, אד"ש אמר להם לחיים, 
הרב חנוך הענדל ליברמן ניגש להגיד 
לחיים, אד"ש נתן לו חתיכת מזונות. 
לפרשות  בשייכות  היתה  ד'  שיחה 
חוקת ובלק. ציווה לנגן ניגון מאמר, 

מאמר ד"ה אז ישיר ישראל וגו'.

אח"כ שאלו על שבע ברכות ואמר 
שכן, בשירת "עוד ישמע" אד"ש עשה 
שקט  כשנהיה  פתאום,  הראש.  עם 
"רבותי"  א'  אמר  שיחה,  להגיד  כדי 
הפסיק,  ומיד  ְלַזֵּמן(  להתחיל  )רצה 
)חתן(  א'  עוד  יש  באם  אד"ש  שאל 
בינתיים  שיברכו.  אמר  שכן,  ואמרו 
את  לשים  גרונר  לייבל  לרב  הראה 
המשקה, אד"ש קרא לר' דוד רסקין 
שהמשקה  לו  ואמר  משקה  לו  ונתן 
ושיעשה כסף, אח"כ  עבור המסיבה 
להוריו  שנוסע  הבחור  לרסקין  קרא 
דוד  ר'  גם משקה.  לו  ונתן  למרוקו 
רסקין עמד ע"י אד"ש, אד"ש הביט 
הכוונה  מה  אד"ש  את  ושאל  אליו, 
המסיבה  מהו  אליו,  אד"ש  בדברי 
ומהו הכסף, אמר לו אד"ש שזה יהיה 

ויעשה  מלכה  מלוה  ושיעשה  היום, 
כסף עבור הקופת צדקה.

קרא   – היין  את  לתת  כשרצה 
נגש,  לא  א'  ואף  הנש"ק  להנהלת 
את  וקרא  הסידור  סוף  אד"ש  פתח 
נתן  בקול,  ואמר  שלהם  השמות 
לשנ"ז גורארי' וכן נתן לשאר חברי 

ההנהלה.

אד"ש  דיבר  אבות  פרקי  בשיחת 
כשהידים מעל השולחן. כשקם אחרי 

ההתוועדות עשה עם היד.

בס"ת  עלי'  אד"ש  קיבל  במנחה 
של משיח. אחרי מנחה התחיל לנגן 
היד,  עם  עשה  בדרך  ניעט',  'ניעט 
לבנה,  קידוש  מהחדר.  כשיצא  וכן 

אמר גוט וואך וגוט חודש.

הקובצים שאד"ש  )שמעתי שאת 
תמוז,  י"ב  עד  להוציא  אמר6 
בעת  הקובצים  את  שימסרו  צווה 
ההתוועדות של י"ב תמוז ברוב עם 
הדרת מלך. וכן את המפתח של הטנק 
שקנו בצרפת, וכן שיתנו לו רשימה 
כמה תפילין חלקו במשך השנה, וכן 
ואת  וצדקה,  נש"ק  מזוזה,  מבצע 

הזכות למסור את הקופה שימכרו(.

6. בדבריו להשלוחים לאוסטרליה, כ"ג אייר – ראה 
שיחות קודש תשל"ה ח"ב ע' 95.
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הב'  לאד"ש שהטנק  כתבו  צא"ח 
בדרך, והוציאו 13 טנקים, ענה אד"ש 
ערש"ק  כו'  בעתו  דבר  ות"ח  "ת"ח 
י"ב תמוז אזכיר עה"צ" )הנוסח אינו 
אד"ש  ענה  אחר  דו"ח  ועל  בדיוק(. 

"ת"ח ות"ח אזכיר עה"צ".

יום ראשון י"ג תמוז – חג הגאולה

טנקים יצאו לפעולה. אד"ש הגיע 
כרגיל.  מנחה   .11:50 בשעה  מהבית 
לפני מעריב חייך להרב יאלס. בשעה 
אחרי  להתוועדות,  ירד  אד"ש   9:30
שיחה הב' נגש הרב יאלס לאד"ש עם 
וקרא  בקול  אתו  דיבר  אד"ש  פתק, 
את הפתק וכו'. חייך לכמה אנשים, 
אמר  לחיים,  להגיד  בידו  הראה 
לוורדיגר להגיד לחיים, לקירשנבוים 
נגשו  אנשים  כמה  לחיים.  להגיד 

לאד"ש וכו'.

שיכולים  אמר  אד"ש  ז'  בשיחה 
הרב  נגשו  השיחה  אחרי  לגשת. 
קובץ  עם  שניאורסון  שמואל 
אד"ש  צ"צ,  של  מהכולל  פלפולים 
לכולם,  וכן  לחיים  להגיד  לו  נתן 
הרב  אחריו  מכפ"ח,  ליסון  אח"כ 
ממונטריאול,  גורארי'  מאיר  יצחק 
מאוסטרלי',  השלוחים  נגשו  אח"כ 
הת'  הערות  מוריסטון,  הת'  הערות 

נ.י.  התמימים  הערות  מונטריאול, 
ציון  בן  ר'  של  בן  תורה,  אהלי  של 
עם  טוב  שם  ישראל  ע"ה,  טוב  שם 
עם  רסקין  דוד  ר'  נגש  שלו,  הספר 
וכו',  הפתק  את  קרא  אד"ש  פתק, 
וקרא למישהו, אח"כ נגש עם מזוזה. 
הי',  ולא  דייטש  דוד  ר'  אד"ש קרא 
הראה עם היד, אח"כ עשה עם היד 
)כעין הסכמה(. אח"כ נגש עם קופת 
עם  רייטפארט,  יצחק  הרב  צדקה 
נש"ק ר' אברהם פרשן, אד"ש קרא 

להנהלת נש"ק ונתן להם לחיים.

אח"כ אד"ש קם ולקח מהצד השני 
חתיכת מזונות בתוך נייר ונתן לרב 
נגש  אח"כ  גורארי',  זלמן  לשניאור 
ש. לזרוב עם עוד א' ועם ילד, אד"ש 
נתן להם לחיים ולילד מזונות, ואמר 
ממיאמי,  נגשו  אח"כ  ברכה.  שיגיד 
הרב  קארף, מבאפולו,  אברהם  הרב 
של  מפתח  מסר  גם  פרשן  אברהם 
הטנק שהוא קנה. אח"כ נגש ר' דוד 
דייטש, אד"ש נתן לו לחיים, ודיברו 
זמן, אד"ש אמר לכמה שיהי'  הרבה 
להם הצלחה וכו', ולכמה אמר שיהיה 
להם הצלחה בהפצת המעיינות וכו'.

"זאל  )ניגון  לנגן  התחיל  אד"ש 
המילים(,  בלי  גאולה"  די  זיין  שוין 
מלוא  קם  פתאום  חזק,  כפים  מחא 
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לכל  והסתובב  כפים  ומחא  קומתו 
דק',  כמה  כפים  ומחא  הצדדים, 
לך  צמאה  לנגן  התחיל  התיישב, 

נפשי וכו'.

צוה לנגן ניגון מאמר.

ניגון רוסי', שזה קשור  צוה לנגן 
עם א' שמסר את נפשו וכו', בניגון 
רוסי  ניגון  אח"כ  הראש.  עם  עשה 
אחד מי יודע וכו', אח"כ ניגון הכנה, 
ניע  )בבא הרביעית פ"א(,  ד' בבות 
ז'שוריצ'י וכו', מחא כפים לבנו של 
התחיל  וכו',  אליו  וחייך  ברנובר 
לנגן כי בשמחה תצאו. לפני שהלך 
הביתה שאל להר' יעקב העכט באם 
הכוונה  )כנראה  בשלום  עבר  הכל 
כששרו  ברדיו(.  והתרגום  להשידור 

רמז בידו להגברת השירה.

יום שני י"ד תמוז

 .12 בשעה  ל-770  הגיע  אד"ש 
 ,12:30 בשעה  בזאל  לקרה"ת  נכנס 
לפני קרה"ת נתן לכמה ילדים כסף 
להם  אמר  ואח"כ  בצדקה,  לשים 
תודה. לפני מנחה נתן לילדים כסף 

לשים לצדקה. מעריב בשעה 11.

בעיקר  יחידות  ליל  הלילה 
לאורחים, היחידות הסתיימה בשעה 

.1:30

יום שלישי ט"ו תמוז

נתן לילד  כשאד"ש הגיע מהבית 
נסע  אד"ש  לצדקה.  לשים  כסף 
בשעה  לאוהל  נסע  אד"ש  למקוה. 
3:45, לפני שנסע לאוהל נתן משהו 
מנחה  אחרי  גת.  מקרית  לטייכמן 
התחתון,  עדן  גן  ע"י  אנשים  עמדו 
דבר,  שום  להם  אמר  לא  ואד"ש 
מעריב,  לפני  התחתון  בג"ע  עמדו 
אמר להם שתהיה נסיעה טובה וכו'. 

אחרי מעריב נסע הביתה.

יום רביעי ט"ז תמוז

נתן לילד  כשאד"ש הגיע מהבית 
כסף לשים לצדקה. מנחה כרגיל.

בשעה 4:00 נכנס הרב לייבל גרונר 
לזאל ומודיע שהיום בשעה 8 תהיה 
התפרסם  מיד  קצרה,  התוועדות 
אחד  כל  המקומות,  לכל  השמועה 
ואחד הלך לצלצל על בשורה טובה 

זו.

ירד להתוועדות,  8 אד"ש  בשעה 
עם  עשה  כשגמר  ומיד  שיחה  דיבר 
הראש, וניגנו ניגון מאמר, מאמר ד"ה 
אך בגורל וגו'. אח"כ קרא לרב לייבל 
גרונר, לייבל שם על השולחן חבילת 
שלא  היד  עם  עשה  אד"ש  דולרים, 
על  היין  את  שם  לייבל  כוונתו.  זו 
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השולחן, הביאו כוס פלסטיק, ואד"ש 
מילא בזה יין. קרא למענדל שם טוב, 
נתן לו לחיים, אח"כ נתן לו הכוס יין 
ואמר לו שיחלק בין המסובים, אח"כ 

אד"ש מילא לעצמו יין.

לילדים  בנוגע  כשדיבר  ב'  שיחה 
העינים,  את  סגר  המערבי  בכותל 
שבע  לעשות  שאפשר  אמר  אח"כ 
ברכות, קרא לרב אברהם שם טוב, 
יין ונתן לו לחיים, ואמר לו  נתן לו 
בהצלחה  ושיהיה  ולברכה  לחיים 
בין  שיחלק  לו  אמר  אח"כ  רבה, 
המסובים, ושאל באם ישראל )אחיו( 
גם נמצא ואמר כי מכיון שע"פ דין 
ר'  אח"כ  וכו'.  יין  שיחלקו  צריכים 
מחא  נמצא.  שלא  הודיעו  אברהם 
כפים לילד של ברנובר. אחרי שהרב 
סימפסון אמר שבע ברכות, אמר לו 
אד"ש בחיוך שיגיד לחיים, צוה שוב 

לעשות שבע ברכות.

הטנקיסטים,  ע"י  דולרים  חלוקת 
ואמר לחלק לכאו"א 2 שטרות – א' 
נוסף  אדם  שיזכו  וא'  צדקה,  עבור 
ווינבערג  נתן להרב  בנתינת צדקה, 
שאל  נשים,  העזרת  עבור  דולארים 
עם  נסע  באם  שניאורסהון  ש.  לר' 
חיים  של  לאביו  דולרים  נתן  טנק, 
נכד  ואתה  והיות  לו  ואמר  ברוך 

מצאנז וכו'.

אח"כ קרא לדני – הבן של ברנובר 
לו  שקוראים  חשב  אחר  )מישהו   –
ונתן  אליו(  שלא  ביד  אד"ש  ועשה 
עבור  שיקח  לו  ואמר  דולרים  לדני 
האמא,  ועבור  האבא  עבור  עצמו 
אח"כ  ברוסית,  איתו  דיבר  אד"ש 

בעברית.

ניגון  הבינוני,  ניגון  לנגן  צוה 
וניגון  אריבער,  לכתחילה  המהר"ש 
ניגון  את  כשניגנו  גדר.  פורץ 
אחת  בתנועה  אריבער,  לכתחילה 
עשה אד"ש עם הראש כ-10 פעמים, 
אח"כ ניגנו ניגון שמח )ניגון זאל שוין 
ואד"ש  המילים(  בלי  גאולה  די  זיין 
מזונות  חתיכת  לקח  כפים.  מחא 
וקשר  גומיא  לקח  במפית,  ועטף 
איתם דולרים ונתן לר' זלמן טייבל 
ליברמן,  שמטפל עבור הרב הענדל 
הדולרים  את  טייבל  זלמן  ר'  החזיר 
לו  ענה  עבורו,  לקח  כבר  כי  לרבי 
במקומה,  שלא  ישרות  שזה  הרבי 

ואמר לו עוד משהו.

אותו  שאל  רסקין,  דוד  ר'  נגש 
בניו  שזה  אמר  הטנק,  איפה  אד"ש 
מפתח,  יש  באם  אד"ש  שאל  גרז'י, 
א'  יש  באם  אד"ש  שאל  בינתיים 
רסקין  דוד  ר'  מסר  אח"כ  ממיאמי, 
מפתח מהטנק, אמר לו אד"ש מאיפה 
אד"ש  אמר  אנג'לס,  לוס  אמר  זה, 
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שצריכים לקחת דולרים עבור קונין, 
אח"כ אמר ר'  דוד רסקין שזה של 

הרב אברהם פרשן.

 ,10 ההתוועדות הסתיימה בשעה 
תפילת ערבית, אחרי תפילת ערבית 
ניגן ניעט ניעט, עשה עם היד. נסע 
כששרו   ,11 בשעה  בערך  הביתה 

עשה עם היד.

יום חמישי י"ז תמוז

וקרה"ת,  לסליחות  נכנס  אד"ש 
לשים  כסף  לילד  נתן  שנכנס  לפני 
היד,  עם  עשה  ב"רחמנא"  לצדקה, 
פעמיים,  שרו  מלכנו"  ב"אבינו 
יהיה  ימין  שצד  בידו  רמז  בקרה"ת 

על צד השמאלי של הס"ת.

 2:05 בשעה  למטה  למנחה  נכנס 
מפטיר וכו', אחרי מנחה נתן לילדים 
וכן לפני מנחה  כסף לשים לצדקה, 

נתן לילד.

נכנס למעריב – תקנו את החשמל 
– הביט זמן מה על החשמלאים וכו', 

נסע הביתה מיד.

יום שישי ח"י תמוז

הגיע מהבית בשעה 11:50, דיבר 
במכונית כמה דקות עם הרב בנימין 
לאד"ש בשעה  נכנס  ברנובר  קליין. 

6:30 וישב )כמה דקות ביחד עם בנו, 
ואח"כ נשאר לבדו אצל אד"ש( עד 
8:00. אד"ש לא נסע הביתה  השעה 
לפני שבת. נכנס למנחה כרגיל. יצא 
מאמר מוגה מט"ז תמוז, אד"ש צוה 
להוציא לשבת מתוקתק מאחר שלא 
השיחה  ביקש  כן  להדפיס,  הספיקו 
מהתוועדות ט"ז תמוז אודות כשרות 
ֵיֵצא  וכנראה שזה  וטהרת המשפחה, 

מוגה.

שבת קודש פר' פינחס, י"ט תמוז

 .9:45 הגיע מהבית בשעה  אד"ש 
בהתחלה   – התמימים  בהערות  עיין 
של מוריסטון ואח"כ של ניו יורק. לא 
היה התוועדות. נכנס למנחה בשעה 
7:45. נסע הביתה בשעה 9:50, אד"ש 
שעמדו  הציבור  על  מהחלון  הביט 

ברחוב.

יום ראשון כ' תמוז

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40. 
לא נכנס למנחה. נסע הביתה בשעה 
6:20, מסר משהו לרב בנימין קליין 
שנשפך  המים  אודות  לו  ואמר 
מהחדר. ע"י המכונית נתן לילד כסף 

לשים לצדקה.

הלילה ליל יחידות, מעריב בשעה 
.10:55
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מכמה  סיפר  ברנובר  של  הילד 
דק' שהיה ביחידות: אד"ש בחן אותו 
בגמ', שאל אותו באם נתן לו סידור 

וענה שכן.

ואמר  קרוע?  זה  באם  אד"ש:  שאל 
שלא כ"כ.

תניא  לך  נותן  אני  אד"ש:  אמר 
ושתלמד בזה כ"כ הרבה עד שתקרע 

את זה

שאל אותו אד"ש: מה חושב לעשות 
בקיץ?

אמר הילד: שילך לקעמפ

שקית  לו  ונתן  אותו  בירך  אד"ש 
יום  כל  שיתן  לו  ואמר  מטבעות 

צדקה, ושישפיע על החברים שלו.

שאל הילד: מה יעשה אחר כך?

ענה אד"ש: שנראה אחרי הקיץ

תורה  בלקוטי  שכתוב  הילד:  שאל   
להאריז"ל שלפי החשבון הקץ צריך 

לחול בתשל"ו?

ואתה  אני  שבאם  אד"ש:  לו  אמר 
ואביך יתנהגו כשורה אז משיח יכול 
באב,  ט'  עד  תמוז  מי"ז  אפי'  לבוא 
ולא מוכרח להיות בתשל"ו.  והוסיף 
אד"ש, שהיה כבר הרבה הזדמנויות 
כאלה, וכל פעם החמיצו, כעת הזמן 

שיכולים, יותר קל לעסוק וכו', ושאל 
אד"ש באם נתן את הדולרים לאביו 
ובאם שלח עבור אמו.  אד"ש דיבר 

איתו בלשון הקודש.

היחידות הסתיימה בשעה 2:30.

יום שני כ"א תמוז

בשעה 12 אד"ש הגיע מהבית, על 
יד המעלית עמד ר' רפאל כהן לפני 
נסיעתו ואד"ש בירך אותו ואמר לו 
שיקח את המאמר אתו, שאל איפה 
גרונר.  אצל  אד"ש  ענה  לקחת? 
הוראת  ע"י  המאמר  את  מסרו  וכן 
אד"ש לאלו שנוסעים. קרה"ת בג"ע 
הדלת  יד  על  עמד  אד"ש  התחתון, 

והביט עד שהוציאו את הס"ת.

בשעה 3:05 נכנס הרב פיקארסקי 
ואח"כ   ,3:50 בשעה  יצא  לאד"ש, 
למנחה,  יצא  לא  שאד"ש  הודיעו 

אח"כ נכנס המזכיר ר' ניסן מינדל.

על  עמד  מהבית,  הגיע  כשאד"ש 
יד הדלת הרב שוחט שהביא אתו את 
מהצ"צ  הכתי"ק  את  שמסר  הבחור 
הכתי"ק  כשלקח  אד"ש  ומהריי"צ, 
של הצ"צ אמר זה גם חסידות. אח"כ 
אד"ש בירך אותו ואמר לו שהזכות 

שילמדו בזה זה בזכותו.
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ולא  בפולין  כתי"ק  )הבחור מצא 
שוחט  להרב  הראה  זה,  מי  של  ידע 
שזה  ואמר  ממכיריו,  אחד  שהוא 
הכתי"ק של הצ"צ שו"ת בנגלה, ולא 
אמר לו שום דבר כדי שלא יהיה יקר 
הכתי"ק,  את  ממנו  הלווה  בעיניו, 
וביום ב' כשהגיע אד"ש מהבית, עמד 
הרב שוחט עם הכתי"ק, אד"ש לקח 
ואמר בהתפעלות "זה הרי כתי"ק של 
הצ"צ", ועל המאמרים שהרב שוחט 
אמר   – הם  מי  של  ידוע  שלא  כתב 

אד"ש "זה הרי כתי"ק מהשווער".

והוסיף אד"ש, שלא צריכים לספר 
כדי שלא יהיה אצל אותו בחור מדי 
יקר, ואמר שצריכים להוציא את זה 
והאנושיות  היושר  וכן שמצד  משם, 
והישרות זה שייך לרבי, ולא צריכים 
מבין  לא  כי  יתן  והוא  בכח  לקחת 
שמשתלם  אמר  אח"כ  וכו'.  בזה 
לתת כל קה"ת עבור זה, ואמר שלא 
כדאי לתת ולהגיד לו כדי שלא יהיה 
לו  אמר  אד"ש  אח"כ  בעיניו.  יקר 
שרוצה להלוות ל - 10 דקות, ואח"כ 
הכתי"ק  את  שרוצה  אד"ש  אמר 
אותם  הוציא  אח"כ  היחידות,  עד 
צילומים.  וביקש  חודקוב  הרב  ע"י 
לאחר מאמצים קשים שהשפיעו על 
הבחור הביא את זה לבד ומסר אותם 

לאד"ש(.

 ,12 בשעה  הביתה  נסע  אד"ש 
על  קרינסקי  יוד'ל  הרב  עם  דיבר 
יד המכונית, הראה עם ידו הק' על 

הבנין הסמוך.

יום שלישי כ"ב תמוז

בשעה 11:40 הגיע אד"ש מהבית, 
נתן צדקה. לפני מנחה נתן לילדים 
נסע   6 בשעה  לצדקה.  לשים  כסף 
חזר   7 בשעה  צדקה.  נתן  הביתה, 

מהבית, נתן צדקה. נכנס למעריב.

שמעתי שאד"ש אמר לפרסם את 
בגורל"  "אך  תמוז(  )מט"ז  המאמר 
כמה שאפשר, וזה טוב ללמוד בפרט 
נסע  השנה.  כל  וכן  השבועות  בג' 

הביתה בשעה 12.

יום רביעי כ"ג תמוז

דיבר   ,11:55 בשעה  הגיע  אד"ש 
במכונית עם הרב בנימין קליין, נתן 
צדקה, נכנס לחדר. לא נכנס למנחה. 
בשעה 7:10 חזר מהבית. נסע הביתה 

בערך בשעה 12.

אד"ש ענה על הדו"ח של האסיפה 
השכונה:  לשמירת  בנוגע  שנערכה 
בהצלחה  כהנ"ל  שיהא  "ויה"ר 
וגו'"  ופחד  אימתה  עליהם  ו"תפול 
הנראה  בטוב  אור  היה  בנ"י  ולכל 
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עליך  אשים  לא  ומלכתחילה  ונגלה, 
גו' אזכיר עה"צ". וכן על מה שכתבו 
בדו"ח שבתחילת האסיפה חזרו קטע 
ממאמר "אך בגורל" – הואיל אד"ש 

לעשות שני קווין בהדגשה.

יום חמישי כ"ד תמוז

אד"ש הגיע מהבית בשעה 10:05. 
הפרוזדור  לתוך  הביט  קרה"ת  לפני 
וראה עני, אד"ש הוציא מכיסו כסף, 
קרה"ת  לו.  נתן  ואד"ש  ניגש  העני 
מינדל  ניסן  כרגיל.  מנחה  כרגיל. 
ישב אצל אד"ש. אד"ש נסע הביתה 
בשעה 6:20, מסר משהו לרב בנימין 

קליין. חזר מהבית בשעה 7:20.

מעריב.   11 בשעה  יחידות.  ליל 
נסע   ,12 בשעה  הסתיימה  היחידות 

הביתה בשעה 12 וחצי.

יום שישי כ"ה תמוז

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40, 
דיבר עם הרב בנימין קלייין במכונית 
כמה דקות, לפני שנכנס לחדר הביט 
לתוך הזאל. אד"ש חזר מהבית בשעה 

7:15. נכנס למנחה קצת מוקדם.

הערות  לאור  יצא  לשב"ק 
בליל  המאמר,  על  ואנ"ש  התמימים 

שבת אד"ש עיין בהם.

שבת קודש פר' מטו"מ, כ"ו תמוז

 .8:05 הגיע מהבית בשעה  אד"ש 
נכנס לתהילים.

בקרי"ש חיכו לאד"ש.

עשה  אד"ש  ההתוועדות  בעת 
הייתה  הא'  שיחה  הראש,  עם  קצת 
הב'  שיחה  המצרים,  לבין  בנוגע 
בנוגע למטות מסעי וכשרות, מאמר 
בנ"י  מסעי  ואלה  ד"ה  שיחה  כעין 
וגו'. בסיום ההתוועדות, לפני ברכה 
אחרונה, צוה לנגן ניגון של לכתחילה 
עשה  אד"ש  הא'  בתנועה  אריבער, 
עם הראש לנגן 10 פעמים כמו בט"ז 
ניעט,  ניעט  לנגן  צוה  אח"כ  תמוז. 
חזק.  השירה  להגברת  בראשו  רמז 
פתוח  היה  עוד  כשהסידור  אח"כ 
לתפילה  בנוגע  קצרה  שיחה  אמר 
וכו',  תשב  פרזות  שרו  אח"כ  וכו', 
ישב ואמר קטורת ועשה עם הראש 
לנגן  התחיל  מנחה  אחרי  הזמן,  כל 
ניעט ניעט. כשיצא מהחדר עשה עם 
הגיע  מעריב  לפני  שעה  כחצי  היד. 

מהבית.

יום ראשון כ"ז תמוז

 ,1 בשעה  מהבית  הגיע  אד"ש 
הביט לתוך הזאל.
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חייך  מעריב  לפני  יחידות.  ליל 
מעריב  בחוץ,  שעמדו  לאנשים 
הביתה  נסע   .12 בשעה  התקיים 

בשעה 1.

יום שני כ"ח תמוז

נכנס  לא  התחתון.  בג"ע  קרה"ת 
בשעה  הביתה  נסע  אחה"צ  למנחה. 

6:30, וחזר בשעה 7:30.

שנסעו  הטנקים  של  הדו"ח  על 
ענה  מטו"מ  לפ'  ערש"ק  ו'  ביום 
דבר  ות"ח  "נת'  בכתי"ק:  אד"ש 
אלה  ימים  להפוך  )פעולות  בעתו 

לששון ושמחה אזכיר עה"צ".

יום שלישי כ"ט תמוז

 .12 בשעה  מהבית  הגיע  אד"ש 
הרב  למקוה.  נסע   12:15 בשעה 
והודיע  לזאל  נכנס  גרונר  לייבל 
וכמובן   ,8 בשעה  התוועדות  על 
החבר'ה  הגיעו  בהלה,  נהיה  שמיד 
חזר  שטורעם.  והי'  מהקעמפים 
מהמקוה בשעה 1 והביט לתוך הזאל. 
בשעה 2:55 נסע לאוהל, נתן צדקה, 
התיישב  הפרוזדור,  לתוך  הביט 
המשקפיים.  את  הלביש  במכונית, 

אד"ש חזר מהאוהל בשעה 8:15.

לפני מנחה נתן לילד של ברנובר 

נכנס  אד"ש  לצדקה,  לשים  כסף 
לחדר  נכנס  מנחה  אחרי  משי,  עם 
לייבל  הרב  להתוועדות.  ירד  ומיד 
אד"ש  דולרים.  ביד  החזיק  גרונר  
שינגנו  הראש  עם  ועשה  התיישב 
פעם  עוד  עשה  ואח"כ  מאמר,  ניגון 
עם היד שישירו, אח"כ רמז עם היד 
שישירו מהר, ופתאום הפסיקו, עשה 
אד"ש עם היד שישירו הלאה, וחייך 
חזק, מאמר ד"ה ציון במשפט תפדה. 
)ושתה  הראש  עם  נענע  בניגונים 
שיחה  אד"ש  מסר  אח"כ  הכוס(  כל 
ארוכה בנוגע לג' השבועות ותשעת 

הימים.

לרב  נתן  דולרים,  חלקו  אח"כ 
נתן  הנשים,  עבור  גורארי'  זלמן 
באם  אותו  ושאל  ברנובר  של  לילד 
כבר לקח ואמר הילד שכן, אמר לו 
האב,  עבור  דולרים   2 שיקח  אד"ש 
קרא  אח"כ  אמו,  עבר  דולרים  ו-2  
קרא  אח"כ  חבילה,  לו  ונתן  לסטון 
הבן של  חבילה,  לו  ונתן  לי. העכט 
הרב סימפסון ניגש, אד"ש נתן לו 2 
תתקיים  מתי  להכריז  צוה  דולרים. 

האסיפה.

מעריב. אחרי מעריב לא שרו.

עמד  מהמקוה  חזר  כשאד"ש 
סימפסון הצעיר ואמר משהו לאד"ש, 
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מפתח  ע"י  הדלת  את  פתח  אד"ש 
לכיסו,  והחזירו  מכיסו  שהוציא 
ואמר  לאד"ש  נגש  טייבל  זלמן  ר' 
שמואל  הרב  את  שאל  משהו,  לו 
הא'  שיחה  אחרי  משהו,  שניאורסון 
אמר למישהו להגיד לחיים והראה לו 

עם ידו הק' על השעון.

יום רביעי ר"ח מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 12.

שמעתי בנוגע לבחור שמסר את 
הבטיח  ואד"ש  הצ"צ7,  של  הכתי"ק 
וביקש שאד"ש  לו את ספרי הצ"צ, 
יחתום שמו ע"ז, ענה לו אד"ש שאין 
לו  שישלח  והוסיף  וכו',  נהוג  זה 

בצירוף לזה מכתב.

מעריב כרגיל.

בעקבות דברי אד"ש בהתוועדות 
סיומים  הרבה  כאן  יש  אתמול,  של 
הבחורים  ברמקול,  למטה  בזאל 
עורכים סיום בזאל למעלה, ר' יואל 
חוזר חסידות, בכולל עושים סיומים, 

יש כל יום ברדיו סיום רבע שעה.

יום חמישי ב' מנ"א

אד"ש נכנס לקרה"ת וכו'.

7. ראה לעיל יום ב' כ"א תמוז.

יום שישי ג' מנ"א

בוקר בשעה  הגיע מהבית  אד"ש 
עמד  מהבית  הגיע  כשאד"ש   .12:15
ואמר  החדר  יד  על  סימפסון  הרב  
משהו לאד"ש, אד"ש כבר פתח את 
הדלת, הרב לייבל גרונר נכנס אחרי 
גרונר  לייבל  הרב  מיד  יצא  אד"ש, 
והודיע להרב סימפסון שאד"ש קורא 

לו.

שמעתי שאד"ש שמע כל יום את 
הסיומים.

 ,6:50 בשעה  הביתה  נסע  אד"ש 
חזר  צדקה,  ונתן  הזאל  לתוך  הביט 
לתוך  והביט   7:50 בשעה  מהבית 
ג'  יצא  לשבת  כרגיל,  מנחה  הזאל. 
– מט"ז תמוז שיחת  מוגהות  שיחות 
שיחת  וממטות-מסעי  הכשרות, 
חזרו  שבת  בליל  תפילה.  תורה, 
לתוך  נכנס  אד"ש  ברבים,  חסידות 

הזאל בעת שא' חזר בקול.

שבת קודש פר' דברים, שבת חזון, ד' מנ"א

 .9:40 בשעה  מבית  הגיע  אד"ש 
ב"הוא  משיח.  של  בס"ת  קראו 

אלוקינו" עשה עם היד ושרו.

בשבת  היו  לא  אנשים  הרבה 
מאחר שלא ידעו שתהיה התוועדות. 


