
חשון תשל"ה



36 

 יום ה' א' חשון 
ר"ח 

נכנס לקרה"ת עם הכובע החדש.

שאד''ש  הבמה  את  פירקו  אתמול 
עמד עליה כל חודש תשרי.

לא הייתי במנחה.

7:00 נכנס למעריב.

12:35 נסע לביתו. 

יום ו' ערש"ק ב' חשון 

מנחה התפללו למעלה.

עד  חסידות  סדר  יש  מנחה  אחרי 

.8:00

לקבלת  הרגיל  בזמן  ירד  אד"ש 
שבת.

 שב''ק ג' חשון
 פר' נח

אחרי קרה"ת הבחין בדף של חומש 
הרים  התכופף  אד''ש  הרצפה,  על 

אותו והניחו על השולחן.

לא היתה התוועדות.

מול  ילדים  עמדו  למנחה  בדרכו 
המקווה וכששרו אד''ש עודד בידו.

ישב  לא  מנחה  של  הש"ץ  בחזרת 
אד"ש כבכל פעם.

החזן  למעלה.  התפללו  מעריב 

התפלל מהר וחיכו לאד''ש להבדלה. 
אד"ש לא הסתובב לכיוון המבדיל.

שלושה  בחוץ  עמדו  לביתו  כשהלך 
 2 ו-  לא"י  שנוסע  א'   - בחורים 
להם  אמר  אד''ש  לפריז.  שנוסעים 
כמה  ולאחר  טובה  נסיעה  שתהיה 

פסיעות הסתובב והניד בראש.

ליחידות  השלוחים  בקשת  על 
שכבר  לחודקוב  אד"ש  ענה  כללית 
שמעו וקיבלו מספיק בהתוועדויות.

יום א' ד' חשון 

בחורים  כמה  עמדו  מנחה  אחרי 
אד"ש  להם  ואמר  לא"י  שנוסעים 
ושנשמע  טובה  נסיעה  שתהיה 

בשורות טובות.

יום ב' ה' חשון

נכנס לקרה"ת.

3:15 מנחה.

אחרי מנחה עמדה קבוצה שנוסעת 
"שתהיה  אד"ש  להם  ואמר  לא"י 
בשורות  ושנשמע  טובה  נסיעה 

טובות".

ניסן מנדל ישב אצל אד''ש. 

מעריב אד''ש התפלל בג"ע התחתון 
היות וזה 'בה"ב'.

כשיצא  לביתו.  נסע  בערך   7:00
אד"ש  לו  ואמר  בחוץ  א'  עמד 

שתהיה נסיעה טובה.
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יום ג' ו' מר חשון 

10:00 הגיע מביתו.

אחרי מנחה עמדו בחורים שנוסעים 
"שתהיה  אד"ש  להם  ואמר  לא"י 
בלימודים,  והצלחה  טובה  נסיעה 
ושנשמע  חיל  אל  מחיל  שילכו 

בשורות טובות".

עמדה  כשיצא  לביתו.  נסע   5:00
קבוצה שבדיוק היתה צריכה לנסוע 
עודד  ואד''ש  לשיר  והתחילה  לא"י 

בידו ליד המכונית.

זושא  בחוץ  עמדו  מעריב  אחרי 
והשלוחים לא"י. אד"ש פנה לזושא 
ואמר שהיות והוא הפרטיזן היחידי 
לכן תתמלא השליחות על ידו: היות 
כל  את  בא"י  עושים  ששמע  וכפי 
ה- 5 מבצעים רק 'לצאת ידי חובה' 
ממילא שיעשו מבצעים לפני שבת 
הדלקת  מבצע  את  וגם  בשטורעם 
כ"כ  שייך  לא  שזה  הגם   - נרות 
שיתעסקו  בכ"ז  אבל   - לבחורים 
על  שישפיעו   - השלוחים  בזה 
הדודה.  על  או  האחות  על  הסבתא 
והמשיך שהיות והם נוסעים בשבוע 
וממולדתך''  מארצך  לך  ''לך  של 
שזה א"י שיהיה ''והיה ברכה''. ושוב 
שייך  לא  שזה  ואמר  לזושא  פנה 
ושוב  לחדרו  נכנס  לאחמ"כ  אליו. 
יצא לג''ע התחתון ונתן דולר לכ"א 
א'  סתם  ביניהם  היה  מהשלוחים. 
אח"כ  עליו.  הסתכל  ואד''ש  שנסע 
לקבל  צריך  ג"כ  שהוא  לזושא  אמר 

חבילת  וגם  דולר  לו  ונתן  דולר 
כבר  שנסעו  לאלה  שיחלק  דולרים 
ספורות  דקות  להגיע  ושצריכים 
לפניהם לארץ. והוסיף שהיות והוא 
פרטיזן ולא יכולות להיות מחלוקות 

לכן יתנו לו לחלק.

ואד"ש  לייבוב  ישראל  ניגש  אח"כ 
לאד''ש  אמר  והוא  דולר  לו  נתן 
לו  קרא  אד"ש  לאחמ''כ  משהו. 
שפרה  עבור  דולר  לו  ונתן  שוב 
שכפי  אד"ש  ואמר  גולמובוביץ. 
עוד   - נרות  להדלקת  בנוגע  שדברו 

לפני שב"ק שתהיה הצלחה רבה.

היו  שלא  בחורים  ג'  באו  אח"כ 
עבורם  נכנס  לייבל  מעשה,  בשעת 
ואד"ש יצא לג"ע התחתון ונתן להם 

דולר.

את  ללוות  יצא  אד''ש  אח"כ 
לאוטובוסים  וכשעלו  השלוחים 

מחא כפיים.

11:00 נסע לביתו.

יום ד' ז' חשון    

10:30 הגיע מביתו.

שיתן  לילד  מטבע  נתן  מנחה  לפני 
צדקה. לייבל הרים את הילד לקופה 

ואד"ש אמר לילד יישר כוח.

אחרי מנחה אמר לנוסעים שתהיה 
נסיעה טובה.

11:30 נסע לביתו.
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יום ה' ח' חשון   

לזאל  לקרה"ת  נכנס  לא  אד''ש 
בגלל 'בה''ב'.

קרה"ת  ועשו  מביתו  הגיע   1:30
בג"ע התחתון.

אד''ש לא יצא למנחה.

ניסן מנדל ישב אצל אד''ש.

בג"ע  התפלל  אד"ש  מעריב 
התחתון.

נתן  כשיצא  לביתו.  נסע   6:40
והיה  לבנימין  משהו  ומסר  צדקה 

מאוד רציני.

יום ו' ערש"ק ט' חשון 

12:30 הגיע מביתו.

5:25 נכנס למנחה – מאד מוקדם.

האפשרי  בזמן  ירד  שבת  לקבלת 
לא  המשיך  עדיין  שה'סדר'  והיות 

היו הרבה בחורים.

שב''ק י' חשון פר' לך לך

9:50 הגיע מביתו.

קרא הפטרה.

לא היתה התוועדות.

5:30 מנחה.

6:50 מעריב.

לבנה  קידוש  עשו  מעריב  לאחרי 
ולאח"ז יצא ונסע לביתו.

הלילה מזיזים את השעון.

יום א' י"א חשון

11:30 הגיע מביתו.

ויצא  גורודצקי  בנימין  נכנס   2:45
בשעה 3:15.

לנוסעים  אד"ש  אמר  מנחה  אחרי 
נסיעה טובה ושנשמע בשו"ט.

השעה  מפני  לביתו.  נסע   3:50
מוכן  היה  לא  אחד  אף  המוקדמת 
הודיעו  ידעו.  לא  ב'מרכז'  ואפילו 
לבנימין ומיד רץ לפתוח את הדלת 

של הרכב ונסע.

6:45 נכנס למעריב.

ליל יחידות.

כשנכנס  גליצנשטיין.  ישראל  נכנס 
ידו  ובהנפת   - אד"ש  לו  אמר 
ומירושלים  מא"י  אתה  ''הרי   -
בין  איתו  דיבר  אד''ש  בפרט''. 
המעיינות  בהפצת  שיעסוק  השאר 
שיושבים  שם  כמנהג  ולא  והיהדות 
בכולל עד 120 שנה אלא כחסידות 
המעיינות  הפצת  שתובעת  חב"ד 
בחינוך  שיעסוק  לו  ואמר  והיהדות 
הפצת  בזה  נכלל  יהיה  וממילא 
אד"ש  והוסיף  והיהדות,  המעיינות 
לעסוק  אותו  מכריח  הוא  שאין 

דווקא בהוראה ובחינוך. 
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לא"י  כשיבוא  שבטח  אמר  כן 
למסור  עסוק  יהיה  ראשון  בשבוע 
והשיחות  החדשות  הדשי"ם  את 
שיתחיל  אח"כ  אבל  מהחגים 
לעסוק בהפצת המעיינות והיהדות 

ובפרט במבצע תפילין.

אד''ש  שאל  ברכה  של  בכוס  אגב, 
את נפתלי גוטליב מדוע אינו מוציא 
את ספר הסיפורים על אביו רלוי''צ 
שרוצה  שנים  כמה  לפני  לו  שכתב 
לו  ענה  שלא  נפתלי  ואמר  להוציאו 
שכעת  אד"ש  לו  אמר  ע''ז,  אד''ש 
זו התשובה וביחידות נתן לו אד"ש 

כתובות לברר על סיפורים.

נכנס לפקוביץ ואח"כ חדוקוב.

יום ב' י"ב חשון

בגלל  לזאל  לקרה"ת  נכנס  לא 
'בה''ב'.

קרה''ת  ועשו  מביתו  הגיע   1:05
בג"ע התחתון.

אמר  מנחה  אחרי  למנחה.  נכנס 
לנוסעים שתהיה נסיעה טובה.

5:35 מעריב - אד"ש התפלל בג"ע 
התחתון.

6:00 נסע לביתו.

יום ג' י"ג חשון

נכנס למנחה. כשסיים שמו''ע 

עד  בו  וקרא  מהסידור  פתק  הוציא 
קדושה והיה מאוד רציני.

למנחה  נכנס  אד''ש  מעריב.   6:50
ומעריב בכובע אחר.

11:45 נסע לביתו. כשיצא החזיק 
שקית בידו ונעצר לדבר עם חדוקוב 

והתקדמו לאט עד המכונית.

יום ד' י"ד חשון

לוויה  היתה  מביתו.  הגיע   12:30
יבוא,  שאד''ש  וחשבו  אישה  של 
שאד''ש  ומסרו  לברר  לבית  צלצלו 

לא יגיע.

6:45 מעריב.

יום ה' ט"ו חשון

נכנס לקרה"ת.

11:00 נסע למקווה.

1:30 נסע לאוהל.

5:10 נכנס למנחה.

6:30 נכנס למעריב.

6:45 נסע לביתו.

יום ו' ערש"ק ט"ז חשון 

אד''ש ירד לתפילות בזמן הקבוע.

הלך לביתו ללא מעיל מעל המשי.
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 שב''ק י''ז חשון 
פר' וירא

קרא  אד''ש  ובקרה"ת  בתפילות 
של  התניא''  על  ''ביאורים  בספר 

חיטריק. 

לא היתה התוועדות.

יום א' י"ח חשון

3:15 מנחה.

6:45 מעריב.

ליל יחידות.

נכנסו בעיקר הסנטורים.

נכנס יעקב יעבץ ושהה כ- 20 דקות 
ואיתו חברי המזכירות.

שרוצה  קוק  ואחריו  קלארק  נכנס 
אד''ש  העליון.  ביה"ד  נשיא  להיות 

קם אליו בחיוך רחב והתיישבו.

שרצים  וקרי  ג'קסון  נכנסו  אחריו 
לסנט ואיתם נכנסו מה'מרכז' ניסן 
וכמה  לייבל, חדוקוב  בנימין,  מנדל, 
צלמים וכתבים. הם דיברו כל הזמן 
התחיל  ג'קסון  וחייך.  ישב  ואד''ש 
אד"ש  לו  ואמר  אד"ש  את  לשבח 

''אין אני רץ לסנט".

12:35 נסע לביתו.

יום ב' י"ט חשון

קרה"ת בג"ע התחתון.

3:15 מנחה.

6:45 מעריב.

יום ג' כ' חשון

10:10 הגיע מביתו.

11:15 נסע למקווה.

בידו  והחזיק  לאוהל  נסע   1:15
השניה 'המשך תרס"ו'.

שם  אד''ש  מהאוהל.  חזר   5:30
והלך  התחתון  בג"ע  החבילה  את 
ליטול  הפרוזדור  לסוף  במהירות 
ידיים, בהליכתו הוציא כסף וכשחזר 
את  לעני  נתן  רטובות  ידיים  עם 

הכסף.

לא  סירטוק  למנחה.  נכנס   6:15
לחדוקוב  קרא  מנחה  אחרי  משי. 
לחדרו וכשיצא הודיע על התוועדות 

בשעה  מעריב  ועל   7:00 בשעה 

6:45 ואמר שאפשר ללמוד עד אז. 
וסיפרו  היות  מאד''ש  שזה  )ייתכן 
שאד''ש הגיע מביתו באחד הימים 
בזאל  בחורים  הרבה  ראה  ולא 
ושאל את לייבל איזה חג זה והוסיף 
בבחורים/בישיבה/ביבנה  שיטפל 
וחכמיה - כמה גירסאות. ועוד אמר 
עושה  לא  א'  שאף  להד''נ  בנוגע 
שיותר  אד"ש  וסיים  הוא  רק  אלא 
לא  ובאם  מהחדר  כעת  שיצא  טוב 

ישמע מילים חריפות...(
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מעריב כרגיל ובלי סירטוק משי.

שנוסע  א'  את  שאל  מעריב  אחרי 
לא"י אם הוא נוסע היום.

7:00 ירד להתוועדות.

הורה לשיר ניגון הכנה ואמר מאמר 
ד"ה ''ואברהם זקן''.

אח"כ דיבר בנוגע ליבנה וחכמי'.

שיחה הב' על הד''נ והקשר לפרשה.

שיביא  ללייבל  הורה  אד"ש  לאח"ז 
וקרא  לכוסו  שפך  אד''ש  היין.  את 

לפינסון ומזג לו מהבקבוק.

שיחה ג' המשך להד''נ.

נתן חתיכת מזונות לאיצ'ה חורגין.

יהודי  למיהו  בנוגע  ד'  שיחה 
והבחירות.

בסיום ההתוועדות עודד בידו.

החוצה  בדרכו  הבמה  על  כשצעד 
דחפו אותו קצת.

בחיוך  מחדרו  יצא  לביתו  כשהלך 
ועודד בידיו.

יום ד' כ"א חשון

3:30 מנחה.

6:45 מעריב.

יום ה' כ"ב חשון

נכנס לקרה"ת. אחרי שעלה לתורה 

עשו 'מי שברך' לחולים ואד"ש סימן 
בידו שיעשו מי שברך עבור אברהם 
ושאל  ניתוח  היום  שעובר  דרייזין 
אם יש בן או נכד שיודע שם אימו. 
אד"ש  לו  ואמר  ניגש  רסקין  דוד 
''אברהם דרייזין'' וענה ''אברהם בן 

יהודית''.

אחרי קרה"ת נכנס הרב קריגר לג"ע 
וסימן  הסתובב  אד''ש  התחתון, 
שיסגרו את הדלת. הם דיברו כחצי 
וסיפר  בהתפעלות  יצא  והוא  שעה 
לי שאמר לאד"ש שהיום היארצייט 
של הרבי מבעלז ולא אומרים תחנון 
ושאל למה בחב"ד נהוג לומר תחנון, 
את  שאל  שהשווער  אד"ש  ענה 
אדמו"ר נ"ע שאלה זו וענה ''היכן יש 

לנו כזה יום שאפשר לבקש הכל?''.

אח"כ דיברו בנוגע לאקלע - תפילין 
בכל סוגיות הגמ'.

להדלקת  בנוגע  איתו  דיבר  אד"ש 
הרבי  של  שנכד  לו  ואמר  נרות 
מבעלז נכנס אליו ואמר לו שבבעלז 
הנשואין  לפני  שילדות  נהוג  היה 
ג''כ היו מדליקות נרות שבת ודיבר 
חיי שרה,  רש"י שבפרשת  על  איתו 
היה  שאברהם  חשבון  לו  עשה  וכן 
שרבקה  מה  לא פעל  ובכ"ז   140 בן 
שצריכים  לו  ואמר  שנים  בג'  פעלה 

להגביר בתורה הוראה וצדקה.

מנחה בזמן.

6:45 מעריב.

ליל יחידות.



42 

12:00 נגמרו היחידויות.

12:30 הלך לביתו.

יום ו' ערש"ק כ"ג חשון 

4:35 מנחה.

לביתו  אד''ש  את  הסיע  בנימין 
והחזירו.

הסדר  שבת,  לקבלת  ירד   5:35
נמשך עד שעה 8:00.

9:45 הלך לביתו.

 שב"ק כ''ד חשון 
פר'  חיי שרה

8:15 הגיע מביתו.

8:30 ירד לתהילים.

אחרי התפילה ירד להתוועדות.

שיחה א' על 'שפחת שרה'.

כשעה   .3:30 עד  דיבר  ב'  שיחה 
וחצי דיבר על יהודה ושומרון.

''ואברהם  ד"ה  ומאמר  ג'  שיחה 
זקן'' בהמשך לכ' חשון.

הרש"ג  ניגש  ההתוועדות  באמצע 
לאד"ש ואמר לחיים.

'יום  אודות  דיבר  האחרונה  שיחה 
הולדת'.

התחיל  ולא  אחרונה  ברכה  בירך 
לשיר.

ההתוועדות  הסתיימה   4:40
התפלל  אד''ש  מנחה.  והתפללו 

במהירות.

לשיר  התחילו  לא  מנחה  אחרי 
ואד''ש נכנס לחדרו.

והלך  בידו  ועודד  יצא   5:00
במהירות לביתו.

והתפללו  דקות   25 כ-  אחרי  חזר 
מעריב בזמנו.

לביתו  הלך  מעריב  אחרי 
בפתאומיות.

יום א' כ"ה חשון  

נכנס למנחה.

7:00 נכנס למעריב.

ליל יחידות.

2:30 נגמרו היחידות.

יום ב' כ"ו חשון

קרה"ת בג"ע התחתון.

3:20 מנחה. כשיצא ממנחה נעצר 
לרגע וחנה עברה והניד לה בראשו.

אצל  מינדל  ניסן  ישב  מעריב  לפני 
קצת  למעריב  יצא  ואד''ש  אד"ש 

יותר מאוחר.
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אד''ש לבש את הכובע הישן.

כמה  לחדוקוב,  קרא  מעריב  אחרי 
שאלו את חדוקוב אם יש התוועדות 

וחייך.

יום ג' כ"ז חשון 

מנחה ומעריב כרגיל

יום ד' כ"ח חשון

ללייבל  אמר  אד''ש  מנחה  אחרי 
שיקרא ליהודה אלינסון ודיבר אתו 

בג"ע התחתון כ - 10 דקות.

לחדוקוב  אחרי מעריב אד''ש קרא 
בג"ע  דקות   10 כ-  אתו  ודיבר 

התחתון.

יום ה' כ"ט חשון 

בקרה"ת  לקרה"ת.  נכנס   10:00
הראשון  הדף  על  הזמן  כל  הסתכל 

בחומש.

11:30 נסע למקווה.

הלכתי להביא את התה מהבית של 
אד''ש בפרעזידנט 1304. 

והתפללו  מהאוהל  חזר   5:30
מנחה.

6:30 מעריב.

6:45 נסע לביתו.                                   


