
כסלו תשל"ה



46 

 יום ו' ערש"ק 
ר"ח כסלו 

בכניסתו  מביתו.  הגיע   10:15
לחדר עודד בידו.

מהזאל  ביציאתו  לקרה"ת.  נכנס 
הרב  התחתון  ג''ע  ע''י  עמד 
טלישווסקי ואד''ש דיבר אתו בג"ע 

התחתון.

4:30 הגיע מביתו.

4:40 מנחה.

5:25 ירד לקבלת ש"ק.

 שב"ק ב' כסלו 
פר' תולדות 

9:55 הגיע מביתו.

במדרגות  לתפילה.  ירד   10:00
רוצה  ולא הבחין שאד''ש  ילד  עמד 
לעבור, אד''ש היטה את עצמו לצד 

ועבר.

עיניו  את  וניגב  בכה  במפטיר 
קרא  חנוק  בקול  בטליתו.  פעמיים 
שמש… ממזרח  "כי  הפסוק  את 
בבכי  והפסיק  בגוים..."  שמי  גדול 
מחללים  "ואתם  שלאחריו  בפסוק 
לפני  פסוקים  כמה  ובעוד  אותו..." 
את  ניגב  התפילה  לאחר  גם  הסוף. 

עיניו במטפחת.

חדוקוב  עם  דיבר  שאד''ש  שמעתי 
מלך  על  משל  לו  וחזר  ה'  ביום 
לסעודה  להתכונן  לעבדיו  שהורה 
הפיקחים  זמן.  לאיזה  קבע  ולא 
מוכנים  והיו  התארגנו  שבהם 
לסעודה  עת  בכל  להיכנס  ודרוכים 
והטיפשים שבהם הלכו לעיסוקיהם 
באמרם שירגישו בהכנות לסעודה. 
זירזם  התראה  כל  ללא  אחד,  יום 
נכנסו  הפיקחים  לסעודה.  המלך 
הגיעו  הטיפשים  אך  מוכנים, 
עליהם  כעס  ומלוכלכים.  מנוולים 
דיבור  כדי  תוך  וגירשם.  המלך 
ויביטו  שיעמדו  וציווה  המלך  חזר 
החכמים  של  והנאתם  באכילתם 
במדרש  מובא  )המשל  ויצטערו. 
להיות  שצריכים  וסיים  קהלת( 
מיד  הספרים  את  להדפיס  מוכנים 
ולא לחכות עד שיצוו ע"ז... )לפועל 
הספרים  לאור  יצאו  כסלו  י"ט  עד 
ח"ג,  הערכים  ספר  עת"ר,  סה"מ 
של  תניא  על  ביאורים"  ו"ליקוטי 

חיטריק(.

ללייבל  אמר  שאד''ש  אומרים  כן 
הפעולות  לגבי  חסידים  לו  שאין 

והמבצעים.

בהיתר  לכאן  שהגיע  שא'  שמעתי 
וכתב  ברכה  מאד"ש  ביקש  יציאה 
ושקידה.  בהתמדה  פה  שילמד 
פה  "שילמד  המילים  סימן  אד"ש 
שאלה  בסימן  ושקידה"  בהתמדה 
כלומר: ה"ז דבר הפשוט, ועל השאר 

ענה "אזכיר עה"צ".
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לפני  פתק  הכניס  שא'  שמעתי 
אד''ש  שאם  וכתב  שלו  היחידות 
לו  תהיה  לא  אותו  לקבל  יכול  לא 
עגמת נפש מזה היות ומ"מ יתחזק 
אד"ש  זאת  ואישר  בלימודים 
תהי'  "שלא  המילים  תחת  במתחו 
שאר  ותחת  קו,  נפש"  עגמת  לו 
"בטוב  והוסיף  קווים  שני  הברכות 

הנראה והנגלה".

את  דחה  שאד''ש  שמעתי  כמו''כ 
ויסע  ה'  ליום  א'  יום  של  היחידות 
דבר  שזה   - א'  ביום  מחר  לאוהל 

נדיר.

שיחות  יוצאות  לא  האחרון  בזמן 
מוגהות  בלתי  רק  אלא  מוגהות 

ובאותה הצורה.

הבדלה  אחרי  כשעתיים   -  7:30
היה  ביציאתו  לביתו.  נסע  – אד''ש 
מאוד רציני ועיניו היו סגורות קצת 

ומסר פתק לבנימין.

עת"ר  סה''מ  את  להגיה  המשיכו 
ונמצאים שם מאמרים חדשים כגון 

"נחמו נחמו" ועוד.

יום א' ג' כסלו

10:05 הגיע מביתו.

11:45 נסע למקוה.

נתן  ולפנ"ז  לאוהל  נסע   3:10
צדקה.

מנחה.  התפללו  ומיד  חזר   5:25
לחודקוב  קרא  אד''ש  מנחה  אחרי 
התוועדות  שתהיה  קיוו  וכולם 
תתקיים  שלא  הודיע  כשיצא  אך 

התוועדות.

6:20 מעריב.

7:05 נסע לביתו.

יום ב' ד' כסלו 

נכנס  ומיד  מביתו  הגיע   10:10
לקרה''ת.

3:25 מנחה.

7:00 מעריב.

הגהתי את סה''מ עת"ר עד הסוף.

יום ג' ה' כסלו 

עמדה  מנחה  אחרי  מנחה.   3:15
ושאל  פנה  אד''ש  גופין.  גב'  בחוץ 
אותה אם היא רוצה למלא שליחותו 
לחדרו  נכנס  אד''ש  שכן.  וענתה 
ויצא  התחתון  לג"ע  נכנסה  והיא 
 150 של  קטנה  חבילה  לה  ומסר 
שזה  לה  ואמר  בעשיריות  לירות 
נרות  והדלקת  חנוכה  מבצע  עבור 
שכולם  והוסיף  ואלמנות  ליתומים 
היא  הבית.  בעל  גם   - בזה  יעסקו 
שאלה איך להשתמש בכסף ואד''ש 
ענה שאינו מתערב בעניינים אלו - 

מה שיבינו שיעשו בזה.
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6:45 מעריב.

יום ד' ו' כסלו

3:30 מנחה. אחרי קדושה - קודם 
שהתיישב - קרא בפתק שהיה בסוף 

הסידור ורק לאחמ"כ התיישב.

6:45 מעריב.

12:05 נסע לביתו. 

יום ה' ז' כסלו 

10:05 הגיע מביתו.

10:10 נכנס לקרה"ת)יום הולדתי, 
קבלתי גלילה(.

ע"ד   - ע"ג  קאפיטל  תהילים  אמר 
בתהילים שלי.

3:15 מנחה. לא היכה ב"סלח לנו" 
חתן.  והיה  היות  תחנון  אמרו  ולא 
עד  התמימים  בהערות  עיין  אד''ש 
מנדל  ניסן  מנחה  אחרי  קדושה. 

נכנס לאד''ש.

6:50 מעריב.

יחידות. בין הנכנסים היה הרב  ליל 
של מינכן - הרב גרינוולד.

1:00 נסע לביתו.

יום ו' ערש"ק ח' כסלו  

12:00 בערך הגיע מביתו.

3:45 - חצי שעה לפני שבת - נסע 
לביתו.

עיין  הש"ץ  בחזרת  מנחה.   4:25
בהערות התמימים דמוריסטון.

במהלכה  שבת.  לקבלת  ירד   5:15
עיין בספר.

10:00 הלך לביתו.

שב"ק ט' כסלו פר' ויצא

9:50 הגיע מביתו.

ע"י  ילד  עמד  לשחרית  כשירד 
ואד''ש  התחתון  בג"ע  המדרגות 

נופף לו בידו לשלום.

קראו בס"ת של משיח.

אד''ש קרא הפטרת "ועמי תלואים" 
וג"פ ב"ויברח יעקב".

אחוז  במאה  בטוחים  שהיו  אע"פ 
שתהיה התוועדות אד''ש חיכה עד 
שהודיעו על זמן מנחה ומיד נהיתה 

בהלה על שאין התוועדות.

נכנס  שרוזנפלד  שמעתי  אח''כ  רק 
ליחידות ביום ה' וביקש ברכה עבור 
לאד''ש  שיבוא   - סימפסון   - חמיו 
לשבת לעלות לתורה וענה לו אד"ש 
בביהכנ"ס  זה  את  לעשות  שיכול 
שלו, וכשטען שהרי תהיה התוועדות 
אמר לו אד"ש שקרוב לוודאי שלא 

תהיה התוועדות.
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של  בס"ת  קראו  מנחה.   4:00
נגע  עליה.  קיבל  ואד''ש  משיח 
למטה  ובחזרה  למעלה  למטה 
אד''ש  ע"י  עבר  כשהס"ת  ונישק. 

נגע בו בידו.

5:20 מעריב. אחרי ''עלינו'' אד''ש 
תירא"  "אל  אחרי  וכן  קדיש  אמר 
ידו הימנית  אמר משניות  עבר עם 

על מצחו הק' ואמר קדיש דרבנן.

לבנה  לקידוש  יצא  מעריב  אחרי 
כדי  לבנה  קידוש  להגיד  וחיפש 
קידוש  אמר  יסתירו,  לא  שהעצים 
את  ניער  קדיש.  ולאחמ"כ  לבנה 
על  הניח  הסידור  ואת  הציציות 

הצמחיה.

7:00 נסע לביתו.

חב''ד  ערב  בחנוכה  שיהיה  שמעתי 
לישראלים בקווינס.

 יום א' י' כסלו 
חג הגאולה

ואמר  נכנס  מביתו.  הגיע   10:10
ולאחר  יום"  של  "שיר  לאחר  קדיש 
מהסידור  משניות  אמר  "קוה". 
ע"ג  כ'  פרק   - תהילים  ולאחמ''כ 

ע"ד ושוב ע"ג ואמר קדיש דרבנן.

שיצא  ולפני  למקווה  נסע   10:45
נתן צדקה. כשיצא מהפתח של 770 

א' ראה את אד"ש ממול והתחיל 

כעין  בכתפיו  משך  אד"ש  לרוץ, 
תנועת פליאה.

1:15 נסע לאוהל.

נגד  נסע  יוד'ל  5:30 חזר מהאוהל 
פארקויי  מאיסטערן  התנועה  כיוון 

ל- 770 .

נכנס למנחה. אחרי מנחה לא קרא 
לחודוקוב ולא היתה התוועדות.

6:15 מעריב.

6:45 נסע לביתו.

כתבו  וחכמיה  יבנה  למבצע  בנוגע 
שעה  ללמוד  שהחליטו  לאד"ש 
ענה  וע"כ  קדשו  בשיחות  נוספת 
''אה"צ ת"ח ת"ח על הבשו"ט כן 

יבשר טוב מהצלחה בכל הנ"ל."

לאד''ש   הכניסו  שצא"ח  שמעתי 
את דף תוכנית הערב חב''ד שיהיה 
ברכות  הוסיף  ואד''ש  בקווינס 
תפילת  ''לאחר  וכתב  לזה  בנוגע 
ערבית''. כמו''כ היה כתוב ''הדנ"ח 
וגם  גדול  ''ע"י  והוסיף  קטן''  ע"י 
כתב  אד''ש  בסוף  קטן''.  ע"י  כן 
בכסף  חנוכה  נרות  חלוקת  שתהיה 

או בחינם.

יום ב' י"א כסלו

ש.ב.  לקרה"ת.  נכנס   10:10
הביט  ואד''ש  עליה  קיבל  אלטהויז 

בו בחזקה.



50 

בנימין גורודצקי ישב אצל אד''ש עד 

3:30 ובשעה זו אד"ש הודיע שלא 
יצא למנחה.

6:55 מעריב. ניסן מינדל ישב אצל 
אד''ש.

א'  ע''י  עצר  מחדרו.  יצא   12:40
בשלומו  והתענין  אנגל'ס  מלוס 
ולאחמ''כ  שאלות  כמה  עוד  ושאל 

הלך לביתו.

יום ג' י"ב כסלו 

11:30 הגיע מביתו.

3:15 מנחה.

6:45 מעריב.

יום ד' י"ג כסלו

3:15 מנחה.

7:15 מעריב. בנימין גורודצקי ישב 
אצל אד''ש עד אז.

יום ה' י"ד כסלו

היה  הסקולנע'ר  קרה"ת.   10:10
בבהכנ''ס ולא קיבל עליה.

11:00 נסע למקוה.

2:00 נסע לאוהל.

מיד  ונכנס  מהאוהל  חזר   5:15
למנחה.

6:15 מעריב.

7:10 נסע לביתו.

יום   - כסלו  לי"ד  שנה  מ"ז  לרגל 
קאזמינסקי   - אד"ש  כ"ק  חתונת 
שלו  סיפורים  מ"ז  לאד''ש  הכניס 
"נתקבל ת"ח ת"ח  וענה לו אד"ש 
כבר  היש  טוב,  מה  בעיתו  דבר 
סיפורים  האם  נדפסו?")כלומר: 

אלו נדפסו בעבר(

היום גמרנו להגיה את סה"מ עת"ר 
עד הסוף.

יום ו' ערש"ק ט"ו כסלו

11:40 הגיע מביתו.

3:45 - 25 דקות לפני שבת - נסע 
לביתו.

4:15 חזר ל - 770.

שב"ק ט"ז כסלו פר' 
וישלח

9:50 הגיע מביתו.

חזרת  בעת  לשחרית.  ירד   10:00
הש"ץ עיין בחומש. קראו בס"ת של 

משיח. הפטרה "חזון עובדיה".

לא היתה התוועדות.
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מנחה התפללו למעלה. קראו בס"ת 
של משיח ואד''ש קיבל עליה.

5:20 מעריב.

7:20 נסע לביתו.

יום א' י"ז כסלו 

עמד  וואלף  אפרים  מנחה.   3:20
אחרי  חייך.  ואד''ש  אד''ש  מול 
על  בחזקה  הביט  אד''ש  קדושה 
כשהתיישב  מולו.  שעמדו  אלה 
ונפל  מכיסו  המטפחת  את  הוציא 
אד''ש  ישיבה  כדי  ותוך  כסף  ממנו 
הכסף.  את  ואסף  צידו  על  נשכב 
בצדדים  הסתכל  ל''מודים''  כשקם 

לראות אם נשאר כסף.

ומסר   $25 מצא  א'  מנחה  אחרי 
אותם לחודקוב.

7:00 מעריב.

יום ב' י"ח כסלו

וניצל  שוחט)שנורה  לקרה"ת.  נכנס 
בנסי ניסים( בירך הגומל ועוד כו''כ 
כ"ק  בצל  להסתופף  שבאו  אורחים 

אד"ש.

אדמו"ר  כ"ק  שהואיל  מברק  יצא 
שליט"א לשלוח לאנ"ש בכל מרחבי 
תבל לקראת חג הגאולה י"ט כסלו 

תשל"ה:

החסידות  בלימוד  טובה  "לשנה 
כולל  ותחתמו  תכתבו  ודרכי' 
וקרבת  ופרצת  באופן  פעילות 
האור  ולהגדיל  טוב,  לי  אלוקים 
ולקרב קיום היעוד קץ שם לחושך 
וקאתי מר מלכא משיחא גוט יום 

טוב" )מקום החתימה(

קדיש  אמר  אד"ש  מעריב.   6:45
אחרי ''עלינו ואחרי'' המשניות.

ישב   770 ב-  הלילה.  כל  התוועדו 

בבוקר   7:30 עד  מרוזוב  שלום  ר' 
ובאוהלי תורה ר' ניסן נעמנוב ובכל 

פינה ב- 770 התוועדו.

שבת  ש"נרות  אומרים  שמעתי 
צריכה  בת  ''כל  בגימטריא  קודש"- 

להדליק הנר משהגיעה לחינוך''.

יום ג' י"ט כסלו חג 
הגאולה

לחדרו.  ונכנס  מביתו  הגיע   10:05
הקדישים  ואמר  יצא  לאחמ"כ 
קאפיטל  תהילים  אמר  ומשניות, 
תהילים  להגיד  והתחיל  ע"ד  ע"ג 
של היום - י"ט כסלו - צ' צ"א צ"ב, 

ואמר קדיש.

3:15 מנחה. ד''ש אמר קדיש לפני 
''עלינו''  אחרי  והקדישים  ''אשרי'' 

ואחרי המשניות. 4:55 נסע לביתו. 
לפני שנסע שם צדקה בקופה.
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חזר  לא  עדיין  אד''ש   6:00 בשעה 
מסר  א'  מדוע.  ידע  לא  ג"כ  ויוד'ל 
שראה את אד''ש יוצא מביתו והלכו 
פתאום  זאת.  לבדוק  בחורים  כמה 
שתי  עם  ספורט  מכונית  הגיעה 
את  וראו   770 מול  וחנתה  דלתות 
יצא  אד''ש  הנהג,  ע"י  יושב  אד''ש 
בחיוך ליוד'ל וחצה את הכביש. מיד 
יצא  שאד''ש  מכך  המולה  נהיתה 
בפתאומיות ממכונית אחרת ויוד'ל 

אמר שזה אחיין של אד''ש.

6:45 מעריב למעלה.

9:00 ירד להתוועדות.

השנה  לקביעות  בנוגע  א'  שיחה 
שי"ט כסלו חל ביום ג'.

אחרי השיחה הורה להרבה אנשים 
להגיד לחיים.

כמה אנשים ניגשו לאד''ש ושוחחו 
את  בידו  כיסה  ואד''ש  איתו 

המיקרופון.

לחיים  להגיד  ניגש  חורגין  איצ'ה 
ואד''ש נתן לו חתיכת מזונות.

אד''ש חייך כמה פעמים לצלם.

ודיבר איתו  ניגש לאד''ש  סימפסון 
קצת.

ואד''ש  פתק  מסר  יאלעס  הרב 
הכניס אותו בסוף הסידור. 

כששמחה עלברג נכנס הזיז אד''ש 
את כסאו ע''מ שיוכל לעבור. 

שיחה,  באמצע  נכנס  הסקולנער 

אד''ש הפסיק באמצע השיחה וקם 
הכיסא  את  והזיז  ממקומו  קצת 

ע''מ שיוכל לעבור.

לאחמ''כ ניגש ואד''ש דיבר אתו פה 
לאוזן.

אד''ש דיבר עם לייבל ושאל אודות 
משהו.

מצפת  קפלן  ללייב  הורה  אד''ש 
להגיד לחיים ולאחמ''כ אמר לו על 

כוס שלימה.

והרב  הירשפרונג  הרב  ישבו 
באמצע  ועוד.  ועוד  פיקערסקי 
ודיבר  אליהם  הסתובב  אד''ש 

איתם.

הסיום נאמר על הרמב"ם ועל מס' 
תמיד.

נרות  הדלקת  אודות  דיבר  אח"כ 
שבת גם לילדות ובברכה

חלקו את המסכתות.

הרב  עם  זמן  הרבה  דיבר  אד''ש 
עלברג.

עט  לאד''ש  מסר  יאלעס  הרב 
נייר  על  וכתב  אליו  חייך  ואד''ש 
המסכת שלוקח ולאחמ"כ דיבר עם 

אד"ש וכן נכדו לחץ את ידו.

דיבר אודות מיהו יהודי.

וניגון  הכנה  ניגון  לנגן  הורה  אח"כ 
נייע  ולאחמ"כ  א'  פעם  אדמוה"ז 
זשוריצ'י ומחא כפיים די הרבה זמן.
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והתחיל  אחרונה  ברכה  בירך  אח"כ 
לנגן ''ופרצת''.

ג"ע  ע"י  דיבר  מהחדר  כשיצא 
ולאחמ''כ  אלינסון  עם  התחתון 

עודד בשתי ידיו.

ומחה  בידיו  עודד  בחוץ  כשצעד 
כפיים.

מעריב התפלל אד"ש עם הסטנדר.

יום ד' כ' כסלו

3:25 מנחה. לא אמרו תחנון. הרב 
ניסן מינדל ישב אחה"צ אצל אד"ש.

4:55 נסע לביתו.

ניסן  נכנס  ולאח"ז  חזר   5:55
מינדל.

ליל יחידות. נכנסו הרב אפרים וולף, 
הרב בלומנפלד, הרב הלפרין, והרב 

גרשון מנדל ומשפ'.

עמדו  ביציאתו  לביתו.  נסע   1:50
מלוס  אנשים  כמה  ושרו  בחוץ 

אנג'לס ואד''ש מחא כפיים.

יום ה' כ''א כסלו

10:00 הגיע מביתו.

ליל  היה  שאתמול  הגם   10:20
בפתאומיות  נכנס  אד''ש  יחידות 

לקרה"ת. דוד רסקין לא היה 

היה  לא  וכן  בתורה  קרא  וסלאווין 
סטנדר במקום של אד''ש.

11:35 נסע למקוה.

1:50 נסע לאוהל.

נכנס  ואח"כ  מהאוהל  חזר   5:20
למנחה.

קרא  מעריב  אחרי  מעריב.   6:10
איתו  ושוחח  אנג'לס  מלוס  לא' 
להתאחדות  בנוגע  התחתון  בג"ע 
ע"ז  דיבר  אד"ש  הרבנים)וכן 
את  לקרב  שצריכים   - בהתוועדות 
האדם לתורה( אד"ש אמר ע"ז שזה 
דע''ז"  אבייזרייהו  דמסאני  "ערקא 

ואמר לו לעיין ביור"ד קנ"ג ע' ע"ח.

כשיצא שרו ועודד בידו.

יום ו' ערש"ק כ"ב כסלו

נסענו למנהטן וחילקנו 15 חנוכיות.

3:45 נסע לביתו.

4:10 חזר ונכנס למנחה.

5:20 נכנס לקבלת שבת. במהלכה 
בשיחה  ועיין  הסידור  לסוף  דפדף 
הוציאה  ולאחמ''כ  שם  שהיתה 

מהסידור.

9:45 הלך לביתו.
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 שב''ק כ''ג כסלו 
פר' וישב

8:20 הגיע מביתו.

8:30 ירד לתהילים.

10:35 ירד לתפילה. קרא הפטרה.

1:30 ירד להתוועדות.

שיחה א' אודות קביעות ש.ז.

על  לסיום  בהמשך  ב'  שיחה 
הרמב"ם שנאמר בי"ט כסלו.

''שלשת  ד"ה  שיחה  כעין  מאמר 
שיבולים''.

שיחה על רש"י ד"ה ונראה מה יהיה 
חלומותיו והזוהר.

דיבר על מיהו יהודי ובנוגע לחנוכה.

ולספרלינג   לשפרינגר  משקה  נתן 
בקבוק  ליוזביץ  נתן  ב''מ,  עבור 
לש.  אותו  שימסור  והורה  משקה 
שאולזון ואם הוא רוצה שיקח קצת.

שנוסע  לבחור  לחיים  מזג 
פויזנער,  לזושא  לאוסטרליה, 

ולקונין מלוס אנג'לס.

ומזג  חתנים  לכמה  קרא  כמו''כ 
להם.

לו  ונתן  לרייטשיק  קרא  לאחמ"כ 
את הבקבוק.

4:15 ברך ברכה אחרונה ולאחריה 
קם ועודד בידיו.

הלך  ואד"ש  מנחה  סיימו   4:30
במהירות ולא התחיל לשיר. 

5:15 חזר מביתו.

5:20 מעריב.

5:50 יצא בפתאומיות ונסע לביתו.

 יום א' כ"ד כסלו 
ערב חנוכה 

10:00 הגיע מביתו.

שם  כשיצא  למקווה.  נסע   10:35
הזאל  לתוך  בחזקה  והביט  צדקה 
בחזקה  הביט  אד''ש  לב.  שמו  ולא 

על א' שהחזיק נייר.

11:30 חזר מהמקווה.

1:15 נסע לאוהל.

5:00 חזר מהאוהל.

אד"ש  דרבנן  קדיש  באמצע  מנחה. 
הסתובב והסתכל על המנורה.

ואד"ש  לשיר  והתחילו  הדליקו 
ועודד  נסיך"  ב"על  שר  הסתכל. 
בחזקה  הסתכל  אד''ש  בראשו. 
ולאחמ"כ  ההדלקה  בעת  כולם  על 

אמרו עלינו.

דער  שמואל  עמד  מנחה  אחרי 
בידו  כלפיו  עודד  ואד"ש  שניידר 

אמר לו "על נסיך" ועודד שוב.

מעריב התפללו למעלה. 
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פתאומי.  באופן  לזאל  נכנס   5:40
ע"י  ילדו  עם  עמד  הארליג  מאיר 
עומד.  שאד''ש  לב  שם  ולא  הדלת 
על  ידו  את  והשהה  עמד  אד"ש 
ונכנס  שזז  עד  שניות  כמה  המזוזה 

ובנימין סגר את הדלת.

חדוקוב.  נכנס  באמצע  מעריב. 
הביאו  אם  הזמן  כל  בדק  אד"ש 
דרבנן  קדיש  ובאמצע  חנוכיה 
משהו  לו  ואמר  לחדוקוב  הסתובב 
שיביא  למאיר  הורה  מיד  וחדוקוב 
אד"ש  נרות.  כאן  ושידליקו  חנוכיה 
ואמר  המנורה  על  בידו  הצביע 
מלמטה  יביאו  שלא  לחודקוב 
שם  שתישאר  אלא  החנוכיה  את 
רץ  ומיד  חנוכיה  ג"כ  כאן  ושתהיה 
הסתכל  אד"ש  להודיע.  חדוקוב 
חנוכיה  הביאו  כולם.  על  הזמן  כל 
והורה  השולחן  על  אותה  ושמו 
החלון  על  אותה  שידליקו  אד"ש 
שבין הזאל לחדר שני ואח"כ הורה 
ומיד אמר  ידליק  לחדוקוב שרפאל 
חדוקוב לרפאל שידליק והסביר לו 
בניגון  ביקש  אד"ש  במתנה.  שזה 
אד''ש  בוכרי,  בנוסח  ובירך  בוכרי 
חייך והתחיל להגיד ''הנרות הללו''. 
לאחמ"כ הורה לו אד"ש שישיר ניגון 
והתחיל לשיר "אתם שלום" ואד''ש 
דפק בידו על השולחן וברגלו. רפאל 
אמר ששכח הניגון מפני שנהיה זקן 
אד''ש  לשיר  כשגמר  חייך.  ואד"ש 
ונעמד  דקות  כמה  כפיים  מחה 
במקומו ולאחמ"כ לקח את הסידור 

ונכנס לחדרו. בדרכו עודד בידו.

נשים  עזרת  ע"י  לביתו.  נסע   6:20
מנדל  גרשון  של  אשתו  עמדו 
אליהם  הסתובב  ואד"ש  וילדיהם 
ונתן דמי חנוכה לכ''א. שרו ואד"ש 

עודד בידו.

לישראלים  חב"ד  הערב  הלילה 
בקווינס. 

 יום ב' כ"ה כסלו
חנוכה 

בס"ת  קראו  מביתו.  הגיע   10:15
התורה  קריאת  באמצע  משיח.  של 
לתת  שהכין  כסף  מאד"ש  נפל 

לצדקה. 

3:15 מנחה. ניסן מינדל ישב אצל 
אד"ש לפני מנחה. אד"ש נכנס עם 
ולא  חנוכה  נרות  הדליקו  הגארטל. 

שרו.

4:30 נסע לביתו.

4:45 מעריב. אד''ש בדק כל הזמן 
כשיצא  וגם  דולקים  הנרות  אם 

מחדרו למכונית הביט בזאל.

 יום ג' כ"ו כסלו 
חנוכה 

10:10 נכנס לקרה"ת. קראו בס"ת 
בתהילים  קרא  אח"כ  משיח.  של 

הישן.
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חנוכה  נרות  הדליקו  מנחה.   3:20
קצת  חיכה  מנחה  אחרי  שרו.  ולא 

זמן.

4:40 נסע לביתו.

6:45 נכנס למעריב. 

עד  ברנובר  פרופ'  נכנס   7:00
10:50. - כמעט 4 שעות שהה אצל 

אד''ש.

בחוץ  הדליקו  לביתו.  נסע   11:40
את הנרות ואד''ש הסתכל עליהם.

 יום ד' כ"ז כסלו 
חנוכה

ונכנס  מביתו  הגיע   10:10
לקרה''ת. 

3:15 מנחה.

4:45 נסע לביתו. 

7:15 מעריב. 

דיבר  כשיצא  לביתו.  נסע   11:30
עם חדוקוב.

 יום ה' כ"ח כסלו 
חנוכה

לקרה"ת נכנס עם הגארטל. 

10:30 נסע למקווה. 

2:00 נסע לאוהל.

בהדלקת  למטה.  התפללו  מנחה 
הנרות שרו ולא עודד בידו.

אחרי  למעלה.  התפללו  מעריב 
ראשו  את  סובב  אד''ש  מעריב 
היתה  והיא  החנוכיה  את  וחיפש 

ואח"כ חיפש יותר ברור.

)הבאתי את התה מבית של הרבי.(

יום ו' ערש"ק כ"ט כסלו 
חנוכה

קרה"ת  אחרי  התה.  את  הבאתי 
נכנס סידני העכט עם ילדיו לאד"ש 

ע"מ לקבל דמי חנוכה.

3:15 – בשונה מכל ערש''ק - נכנס 
בימי  שיושב  במקום  ישב  למנחה. 
בחזרת  השולחן.  על  מפה  עם  חול 
הש"ץ ישב. הדליקו נרות חנוכה ולא 

שרו.

נסע לביתו.

ירד  ומיד  ברגל  מביתו  חזר   5:10
לקבלת שב"ק.

ב''בואי כלה'' הסתכל על החנוכיה. 

8:45 הלך לביתו.
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 שב"ק פר' מקץ ל' כסלו 
א דר"ח טבת שבת חנוכה

9:50 הגיע מביתו. 

בס"ת  קראו  לתפילה.  ירד   10:00
ושמחי"  "רני  הפטרה  משיח.  של 
הפטרת  של  הראשונים  והפסוקים 
בחודשו''.  חודש  מדי  ''והיה   - ר"ח 

ב''הוא אלוקינו'' שרו.

1:30 ירד להתוועדות.

וג'  לקביעות  בנוגע  א'  שיחה 
הדברים שבשבת זו.

שיחה ב' סיום על הרמב"ם בהמשך 
לי"ט כסלו וש"פ וישב.

מאמר ד"ה ''רני ושמחי''.

חייך.  סלוא  בן  זמרי  את  כשהזכיר 
מרגלים  לו  שיש  כשאמר  כמו''כ 

חייך. באמצע חייך לא'.

לא'  משקה  נתן  ההתוועדות  בסוף 
עבור בר מצוה וקרא לפרופ' ברנובר 
לו בקבוק משקה. אח"כ קרא  ונתן 
לשותף של אברהם פרשן - אפרים 
לדוד  גם  נתן  משקה.  ג''כ  לו  ונתן 

רסקין עבור המבצעים.

בירך  אד"ש  ברכות'.  'שבע  היה 
"עוד  והתחילו לשיר  ברכה אחרונה 

ישמע" ועודד בראשו.

5:00 הסתיימה ההתוועדות.

כשרצה  עליה.  קיבל  אד"ש  מנחה. 

לנשק לפני הברכה האחרונה הוצרך 
להמתין עד שאפשרו לו.

''נייעט  לשיר  התחיל  מנחה  אחרי 
ירד  ומיד  לחדרו  ועלה  נייעט'' 
ועודד  ושרו  נרות  הדליקו  למעריב. 
קצת בראשו. אחרי מעריב התחילו 
חיכה  ואד''ש  נסיך''  ''על  לשיר 

שאיצ'ה חורגין ירד מהשולחן. 

שרו  כשיצא  לביתו.  נסע   6:00
ועודד בידו.

אח"כ הלכו לאכול סעודת שבת.


