
ניסן תשל"ה
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יום ה' א' ניסן ר"ח

10:25 נכנס לקרה"ת.

3:45 מנחה.

9:30 מעריב.

1:30 הלך לביתו.

חדוקוב נכנס כמה פעמים וכן יוד'ל.

יום ו' ערש"ק ב' ניסן 

10:15 הגיע מביתו.

10:25 נסע למקווה.

ובכניסתו  מהמקווה  חזר   11:30
ל - 770 נתן לילד כסף וחיכה בג"ע 

התחתון עד ששם בקופה. 

1:00 נסע לאוהל.

נכנס  ומיד  מהאוהל  חזר   6:45
למנחה.

יצא מכתב כללי לפסח. בסידור היה 
מונח המכתב הכללי.

שב''ק ג' ניסן פר' ויקרא

9:55 הגיע מביתו.

אחרי תהילים אמר את ה'נשיא'.

לא היתה התוועדות.

6:30 נכנס למנחה.

מעריב בזמנו.

אח"כ הלך לביתו.

יום א' ד' ניסן

והגיעו  היות  למטה  התפללו  מנחה 
צדקה  שם  שירד  לפני  אורחים. 

בקופה.

ג"ע התחתון  אחרי מנחה עמד ע"י 
להם  אמר  ואד"ש  וילדיו  זאיינץ 
שיינתן  ללייבל  והורה  טובה  נסיעה 
נכנס  לאחמ''כ  כללי.  המכתב  להם 
לחדרו ואחרי כמה רגעים יצא ונתן 
לכ"א מהם $10 והורה שייתנו זאת 
עמד  ג"כ  מונדשיין  יהושע  לצדקה. 
שם ואד"ש שאל אם גם הוא נוסע 

היום וכשענה שכן נתן לו ג"כ $10.

סימפסון  הרב  נכנס  זה  אחרי 
לאד"ש בנוגע למצות.

כמה  דיבר  מביתו.  חזר   6:00
וכשיצא  יוד'ל  עם  במכונית  דקות 
הלך  שוב.  איתו  דיבר  מהמכונית 
שלנו'  ה'מים  על  והסתכל  לאט 
הדלת  וע"י  ל-770  בכניסה  שהכינו 

הסתובב והביט לאחור.

נכנס לייבל וקרא ליוד'ל שיכנס.

7:10 יצא מחדרו ל'מים שלנו'. לקח 
כוס גדולה ושטפה ג"פ, מילאה מים 
ושטף  מזכוכית  קנקן  לתוך  ושפכם 
ושפכם  מים  כוסות  ג'  מילא  אותו, 

לתוכו. הרים קצת את השרוול.



בית חיינו תשל"ה

103103103 

9:30 מעריב.

הסתכל  כשיצא  לביתו.  הלך   1:00
ל'מים  ששימשו  השולחנות  על 

שלנו'.

יום ב' ה' ניסן

הגיע לקרה"ת קצת מוקדם.

נסע למקווה.

1:40 נסע לאוהל.

7:45 חזר מהאוהל ונכנס למנחה.

נכנס למעריב ואח"כ הלך לביתו.

יום ג' ו' ניסן

3:15 נכנס למנחה.

השלוחים  הגיעו  אחה"צ 
מאוסטרליה.

לשים  כסף  לילד  נתן  מנחה  לפני 
בקופה.

אחרי מנחה נכנס בנימין גורדוצקי.

9:30 מעריב.

12:30 נסע לביתו.

השלוחים החדשים: אהרון חיטריק, 
וינברג,  ל.  וולף,  י.  גורארי',  י.  יוסף 

פרידמן, פייגלשטוק.

יום ד' ז' ניסן

12:00 הגיע מביתו.

הקבוצה מא"י שמגיעה למשך שנה 
לשהות אצל אד"ש הגיעה אחה"צ.

נתן  ביציאתו  לביתו.  הלך   5:30
בקופה.  צדקה  ושם  ל'מרכז'  משהו 

הניד בראש לא' שעמד שם.

לילד  כסף  נתן  מביתו.  חזר   6:30
שישים בקופה.

8:00 נכנס הספר לספר את אד''ש.

9:30 מעריב.

ויצא  לאד"ש  הרש"ג  נכנס   10:00
ב- 10:45.

כללי  המכתב  את  למדו   770 ב- 
מר"ח ניסן.

יום ה' ח' ניסן

כשיצא  מביתו.  הגיע   10:00
בידו  ועודד  הסתובב  מהמכונית 
 770 של  הדלת  ע"י  הטנקים.  לעבר 
הסתובב והביט על כל הטנקים. ע"י 
וכמה  החדר של אד"ש עמדו אשה 
ילדות ואד"ש שאל אם הן מדליקות 

נש"ק.

נכנס לקרה"ת.

כשיצא מקרה"ת נתן לעני צדקה. 

נסע למקוה.
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אמר  כשיצא  לאוהל.  נסע   3:00
לא"י,  נוסע  שא'  לאד''ש  לייבל 
אד''ש שאל מי ולייבל הצביע עליו, 
ואמר  לקופה  צדקה  הכניס  אד"ש 
ומוצלחת.  טובה  נסיעה  שתהיה 
לאחמ"כ הסתובב אליו ושאל למה 
היום ולא מחר או אחרי שבת ואמר 
אד"ש  והגיב  לאד"ש  משהו  לייבל 
''נו, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת''.

כשחזר מהאוהל חזרו גם הטנקים. 
בידו  ועודד  מהמכונית  יצא  אד"ש 
שעמדו  הבחורים  לעבר  עודד  וכן 

ע"י הדלת של 770.

נכנס למנחה. אחרי מנחה נתן לילד 
כסף שישים בקופה.

נכנס למעריב.

אחרי מעריב הלך לביתו.

הרבה  מורגש:  ניסן  י"א  הבהיר  יום 
שלוחים הגיעו לכאן כמו השלוחים 
מא"י  הרבה  הגיעו  וכן  ממיאמי 

מפריז וממונטריאול.

ניסן  י"א  לכבוד  טנק  קנה  זאייאנץ 
ב- $12,000.

יום ו' ערש"ק ט' ניסן 

 - מביתו  שהגיע  לאחר   -  12:00
במקום  ונעמד  למעלה  לזאל  נכנס 
ידיו  את  והשעין  מנחה  מתפלל  בו 
ועל  השעון  על  והביט  השולחן  על 
שם  נכח  גמ'  שלמד  א'  רק  הזאל. 

)הרבה נסעו בטנקים(.

6:30 חזר מביתו ונתן צדקה.

יצא לאור לקו''ש ח"י. 

 שב''ק י' ניסן 
פר' צו - שבה''ג

9:50 הגיע מביתו.

קרא הפטרה ככתוב במנהגים.

1:30 ירד להתוועדות.

שיחה א' בנוגע לשבה"ג.

שיחה ב' על קביעות ש.ז.

שיחה ג' אודות שו"ע אדמוה"ז.

לפרעה  היינו  ''עבדים  ד"ה  מאמר 
במצרים''

כששרו ''על אחת כמה וכמה'' עודד 
בראשו וכן בעוד ניגון.

יפרח''  כתמר  ל''צדיק  בנוגע  דיבר 
ליעקב'  דבריו  ה'מגיד  את  וציטט 
בפסוק  חז"ל  אגדות  על   )214 )דף 

זה.

והניד  במקומו  'קרבנות'  אמר 
בראשו.

4:30 הסתיימה ההתוועדות.

אחרי מנחה התיישב ואמר ''עבדים 
ולאחמ"כ קם והתחיל לשיר  היינו'' 
בידו  ועודד  וכמה''  כמה  אחת  ''על 

וכן כשהלך לביתו.
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ואומרים  לביתו  הלך  הבדלה  אחרי 
שהסתכל על הטנק של צא"ח.

בלילה התוועדו בחובבי תורה.

יום א' יום הבהיר י"א ניסן 
ע"ג שנה לכ"ק אד"ש

טלישווסקי  מביתו.  הגיע   12:00
עמד ע"י הדלת ומסר פתק ואד"ש 

אמר לו משהו. 12:30 נסע למקוה.

בטנקים  למבצעים  נסעו  כולם 
הנהלת  בצפיפות.  שחנו  הרבים 

הישיבה נסעה בטנק של צא''ח.

כשיצא  מהאוהל.  חזר   7:35
לכל  בידו  ועודד  שרו  מהמכונית 

אורך השביל.

לא  אך  שרו  ידיים  ליטול  כשהלך 
עודד בידו.

נכנס למנחה.

התוועדות  היו בטוחים שתהיה  לא 
תהיה  שאולי  להעכט  ענה  אד"ש   -
מנחה  אחרי   - קצרה  התוועדות 
והודיע  לחדוקוב  קרא  לייבל 

שבשעה 9:00 תהיה התוועדות. 

8:45 נכנס למעריב בזאל למעלה.

וחייך  להתוועדות  ירד   9:00
לאנשים שישבו על הבמה.

מזג יין.

שיחה א' בנוגע לברכת הדיוט.

החדש  הניגון  את  לשיר  התחילו 
ועודד בראשו.

וחייך  לחיים  להגיד  לכמה  אמר 
אליהם.

וכשאיתר  מהנוכחים  א'  את  חיפש 
אותו הורה לו להגיד לחיים.

א' מסר משהו ואד"ש הכניסו בסוף 
הסידור.

שיחה ב' בנוגע לחינוך.

"ואלהים  לפסוק  בנוגע  ג'  שיחה 
בקרב  ישועות  פועל  מקדם  מלכי 

הארץ"

מאמר ושוב שיחה.

קרא  ולייבל  ללייבל  בראשו  סימן 
לכל האנשים שרצו לתת מתנות.

א' הביא עבודת יד מאבן וע"ז שתי 
איתו  דיבר  כשאד"ש  גדולים.  נרות 
בידו  סימן  ואד"ש  לשיר  הפסיקו 
שימשיכו. אד''ש חייך אליו ואמר לו 
מעטפה  מסר  אח"כ  לחיים.  להגיד 
לתוך  אותה  הכניס  ואד"ש  גדולה 

הסידור.

ניגש עוד א' עם מתנה ואד''ש לחץ 
את ידו וכשסיים לשוחח איתו אמר 

לו להגיד לחיים.

עם  מדטרויט  שלוחים  עוד  ניגשו 
להגיד  להם  אמר  ואד"ש  מתנות 
חתיכת  שייקחו  והורה  לחיים 

מזונות וכשבירכו בקול ענה אמן.
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קרא שוב לאלה שניגשו קודם ואמר 
להם לקחת 'מזונות'. א' לקח ורצה 
שהוא  אד"ש  והורה  לחבירו  לתת 

יקח לבדו.

גדולות  מתנות  ונתן  בופלו  ניגש 
ואד''ש אמר לו להגיד לחיים. אד''ש 
ללייבל  והורה  מתנותיו  את  בחן 
לו  גם  אמר  השני.  בצד  להניחם 

לקחת 'מזונות'.

ניגשו עוד ואד''ש הורה להם להגיד 
לחיים ולקחת חתיכת מזונות.

רסקין,  דוד  הטנקיסטים  ניגשו 
גינזבורג,  יוסף  בוטמן,  שמואל 
אבי  דוכמאן,  שלום  גופין,  יוסף 
לאד''ש  ונתנו  ומישולובין  גולדברג 
י"א  לכבוד  שקנו  מהטנק  תמונה 
ניסן ומפתח זהב של הטנק. אד''ש 
אח"כ  וחייך.  בחזקה  ע"ז  הביט 
עליו  עבר  ואד''ש  פתק  מסרו  הם 
ובאמצע  בראשו  והנהן  במהירות 
דוד  ומיד  משהו  על  והתפלא  נעצר 
שוחח  ואד''ש  לפרשן  קרא  רסקין 
איתו ולבסוף אמר לו להגיד לחיים 
על  שמשלם  שכתב  )מספרים 
אד"ש  לו  ואמר  בתשלומים  הטנק 
לשלם הכל בב''א(. אח"כ הם אמרו 
כולם לחיים ולקחו חתיכת מזונות. 
מישולובין לקח חתיכה קטנה ואמר 

לו אד"ש שיקח את כל החתיכה.

מתנה  ונתנו  אנג'לס  מלוס  ניגשו 
מאוד  שזה  להם  אמר  אד''ש  יפה. 
ללייבל  והורה  אליהם  וחייך  יפה 

להניחה בצד השני.

לצדקה  בנוגע  אד"ש  דיבר  אח"כ 
והודיע על חלוקת הדולרים - שניים 
את  או  אותם  שייתנו  ע''מ   - לכ''א 
למעות  א'  במבצעים  חילופיהם 
שיהיה  וביקש  לצדקה  וא'  חיטים 

בסדר מסודר.

לי  נתן  אד"ש  הדחיפות.  התחילו 
העליון  את  לעצמי  לקחתי  דולר.   6

והתחתון.

יותר  יקחו  שלא  הכריז  אד"ש 
משניים.

ולא  בימינם  לקחת  הורה  להרבה 
בשמאלם.

טנקיסטים.  הם  אם  הרבה  שאל 
שאל ילד א' וכשענה שלא - לא נתן 

לו.

אח"כ קרא לויינברג ונתן לו דולרים 
עימם  וצירף  נשים  העזרת  עבור 

כמה ניירות.

אח"כ שלח אד"ש את בנימין לתת 
עוד דולרים לויינברג.

לשיר  והורה  החבילות  את  לקחו 
''ופרצת''.

לשיר  הורה  ולאחריה  שיחה  אמר 
דיבר  הניגון  באמצע  מאמין''  ''אני 

ושוב ניגנו ''אני מאמין''.

הזכיר על ברכה אחרונה וקם ויצא.

12:10 הסתיימה ההתוועדות.

מהסידור  נייר  נפל  המדרגות  ע"י 
ואד"ש הרימו.
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נכנסו לחדרו פייביש זלמנוב ומנשה 
פרמן היות והם נוסעים לוושינגטון. 
נתן  ואד"ש  מצות  להם  נתן  לייבל 
''שכר  להם  ואמר  דולר   2 להם 

טרחה''.

ע"י  אנשים  עמדו  מחדרו  כשיצא 
הדלת ואד"ש חייך אליהם וכששרו 

עודד בידו.

יום ב' י"ב ניסן

הגיע לקרה"ת כרגיל. אמר תהילים 
קאפיטל ע"ד ע"ה.

ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

נסעו  ופייביש  שמנשה  שמעתי 
לאחיינית של הרבי ולא לקונסוליה. 
אד"ש שלח עבורה 8 פאונד מצות. 

3:15 נכנס למנחה.

אמר  בלילה  לביתו  הלך  כשאד"ש 
לנוסעים "א כשר'ן און א פריילאכ'ן 

פסח ונסיעה טובה".

יום ג' י"ג ניסן

10:15 הגיע מביתו.

ואח"כ  שם  שמרתי  למקוה.  נסע 
נסעתי למבצעים.

כסף  לילד  נתן  מהמקוה  כשחזר 
שישים בקופה.

וכבר  כשיצא  לאוהל.  נסע   3:15
והבחין  הסתובב  הדלת  ע"י  עמד 

כסף  שוב  לו  ונתן  הילד  באותו 
לצדקה.

עם  למנחה  ונכנס  מהאוהל  חזר 
סירטוק משי.

לסימפסון  החמץ  את  מכר  אח"כ 
ובנימין גורדוצקי.

נכנס למעריב עם סירטוק משי.

גפרורים  קופסאות  הכינו  הלילה 
תשל"ה,  ניסן  ''י"א  נכתב  שעליהן 

נרות שבת קודש''.

י.  לאד"ש  נכנסו  מעריב  אחרי 
ד.  חדוקוב,  הרב  העכט,  י.  ווינברג, 
נתן  אד"ש  שטיינברג.  ומרת  רסקין 
שעליה  גפרורים  קופסת  לכולם 

כתב מ.ש.

צריכים  היו   שבאמת  אמר  אד"ש 
להתוועד. 

שמעתי שאד"ש נתן לזלמנוב שנסע 
לא"י תמונה מהטנק של אד"ש ע''מ 

לפרסמו בעיתונות.

שמעתי שאד"ש אמר שיכניסו את 
המאמר מי"א ניסן והוא יגיה אותו 

)בפועל אד''ש לא הגיה אותו(.

 יום ד' י"ד ניסן 
ערב פסח

10:30 הגיע מביתו והביט בחזקה 
על הבחורים.

כולם נסעו למבצעים.
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של  המצות  את  לאפות  הלכתי 
אד"ש. אפינו כ - 110 פאונד.

הלכתי לכמה מקומות לחלק מצות.

המצות.  חלוקת  התחילה   2:30
קופסת  ילדות  להרבה  נתן  אד"ש 
יש  ''הרי  לא'  אמר  הנ"ל.  גפרורים 
לך ילדה, תיקח בשבילה גפרורים''. 
יעקב  שלמות.  מצות  להרבה  נתן 
אתו  דיבר  ואד"ש  עבר  העכט 
בנוגע להדלקת נרות ואמר שתהיה 
גרשון  ע''ז.  הודעה  שעה  כל  ברדיו 
אד"ש  לו  ואמר  עבר  יעקובסון 
כמה דברים. חיים ברוך קיבל מצה 
ושאל  שוב  לו  קרא  ואד"ש  שלימה 
החנות  את  סוגר  הוא  אם  אותו 
אד"ש  אמר  שכן  וכשענה  בפסח 

שתהיה לו הצלחה בעת הסגירה.

אד"ש נתן לי שתי חתיכות ואמר ''א 
כשר'ן און א פריילאכ'ן פסח''.

2:40 מנחה.

חילק  שוב  אד"ש  מעריב  אחרי 
מצות למעלה.

הקערות  את  הכינו  כולם  ב'ופרצת' 
והתכוננו לאד"ש.

אד"ש עלה והביט על כל השולחנות 
ונכנס למטבח והסתכל שם על הכל 

ושוב הביט על כולם.

וגוט  פסח  כשר'ן  ''א  למוסיא  אמר 
יום טוב''.

המצות  של  הארון  ע"י  נעצר  אח"כ 

היינטיקער  אז  ''וויבאלד  ואמר 
מארץ  צאתך  'כימי  דאך  איז  יאר 
מצרים', יום חמישי זאל זיין דער 
'אראנו  דער  פסוק  פון  המשך 
האמיתית  בגאולה  נפלאות' 
צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה 
ואמר  קצת  פסע  ממש'',  בקרוב 
א  און  כשר'ן  א  טוב  יום  גוט  ''א 

פריילאכ'ן פסח''.

התורה'  ב'הדר  ביקר  לאחמ''כ 
אך  לשלנו  דומה  ברכה  להם  ואמר 
בכל  ביקר  וגם  ארוכה  יותר  קצת 

המקומות.

'סדר'  שעשו   - לרוסים  הלך  משם 
ברוסית  ובירכם   - למשפחות 
שיסתדרו טוב ושכל הקרובים יבואו 

לכאן.

משם הלך למכון חנה.

יעקב כץ סיפר לי שכשאמר לאד"ש 
''דער  אד"ש  לו  אמר  קר  שמאוד 
אריינגעמישט  זיך  האט  עמלק 

דער אשר קרך בדרך''.

יום ה' ט"ו ניסן יו"ט 
ראשון של פסח 

9:55 הגיע מביתו. ע"י הדלת דיבר 
א' עם אד"ש.

ירד לתפילה.

2:30 הלך לביתו.

למעלה.  התפללו  מנחה.   6:45
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שבת  בכל  כמו  ויצא  נכנס  אד"ש 
אחה"צ.

מעריב התפללו למטה.

9:10 הלך לביתו ל'סדר שני'.

 יום ו' ט"ז ניסן יו"ט 
שני של פסח

הלכתי ללוות את אד"ש מביתו.

מהר.  די  והלך  מביתו  יצא   9:50
כמה חסידי בעלז אמרו לאד''ש גוט 

יום טוב ואד''ש ענה להם.

ירד לתפילה.

לפני  התפלל  טלישווסקי  משה 
אלקינו''  ב''הוא  וכששרו  העמוד 
עודד  אד''ש  בחרתנו''  וב''אתה 

בידו.

טייפל  זלמן  ניגש  התפילה  אחרי 
מרגיש  שהענדל  ואמר  לאד"ש 
לו הגוי  סיפר  כך   – טוב  יותר  קצת 
שמעביר את האוכל  - והגיב אד"ש 
ד"ש   - גרוס'  'אידישער  שרוצה 

יהודי. 

אחה"צ הלכו לביה"ר ברגל וחזרו.

3:40 הלך לביתו.

מנחה בדומה לשבת. שרו ב''ואתה 
בחרתנו''.

קבלת שבת התפללו כרגיל.

 שב''ק י''ז ניסן 
שחוהמ''פ

10:00 הגיע מביתו.

10:05 ירד לתפילה.

כבכל  שלא   - מביתו  חזר   4:00
שב''ק שחוזר קודם מנחה.

מנחה כבכל שב''ק. קראו בס"ת של 
משיח. קיבל עליה.

מעריב והבדלה.

9:30 הלך לביתו.

יום א' י"ח ניסן א' 
דחוה''מ

9:55 הגיע מביתו.

שם  הפרוזדור  דרך  לתפילה  יצא 
צדקה וירד לתפילה.

חייך  בקופה.  צדקה  שם  כשנכנס 
ליאלעס. קיבל עליה.

ואד"ש  יאלעס  ניגש  תהילים  אחרי 
חייך אליו ושוחחו כמה דקות. הוא 
שקית  בתוך  לאד''ש  משהו  מסר 
וכשאד''ש צעד החוצה החזיק זאת 
בידו ותוך כדי הליכתו הכניס לכיסו.

עם  יאלעס  נכנס  התפילה  אחרי 
משפחתו לאד"ש.

מנחה התפללו למעלה כמו ביו"ט.

אחרי מעריב חדוקוב נכנס לאד"ש.
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12:00 הלך לביתו.

 יום ב' י"ט ניסן 
ב דחוה"מ

9:50 הגיע מביתו.

כשנכנס לשחרית שם צדקה.

מנחה ומעריב כרגיל.

אד"ש  לאד"ש.  כץ  נכנס  אחה"צ 
אמר לו שפעם שלח א' בשם קפלן 
לצפת - והזכיר שיש שם קפלן אחר 
אך לא עליו מדבר -  ומשפחתו מאד 
אז  שהיתה  היות  שם  שהוא  פחדה 
אני    - אד''ש  סיפר   - אך  מלחמה, 

הייתי רגוע וידעתי כבר.

טלפון  קיבלתי  אתמול  והמשיך: 
אלפי  שם  שהיו  לי  וסיפר  ממנו 
ושר  הפינה  אבן  בהנחת  אנשים 
השיכון הודיע שבונה את השיכונים 
משלנו.  רק  לשם  שיבואו  בתנאי 

וחייך אד''ש בדברו.

10:45 הלך לביתו.

 יום ג' כ' ניסן 
ג' דחוה"מ

נכנס לתפילה. קיבל עליה.

6:00 חזר מביתו.

צדקה  שם  לחדרו  שנכנס  לפני 
שהענדל  וסיפר  טייפל  זלמן  וניגש 
אד"ש  שאל  מהמיטה.  היום  ירד 

''היום?'' ואמר עוד משהו וכשזלמן 
דיבר אמר אד''ש ''יא''. אד"ש שאל 
וענה  התפרים  את  לו  הוציאו  אם 
שלא ובירך אד"ש שתהיה לו רפואה 

שלימה בקרוב ונכנס לחדרו.

הביט  הדלת  את  פתח  לאחמ"כ 
החוצה וסגרה חזרה.

מנחה כמו בערש"ק.

מעריב כרגיל.

רסקין  דוד  הכריז  מעריב  אחרי 
שתהיה  וביקש  התהלוכה  אודות 

שקטה.

הבוקר  אור  עד  התוועד  רסקין  דוד 
וסיפר שאד''ש אמר למישהו שיכול 

לתת טנק שלם שלא יחמיץ זאת. 

לאד''ש  כתב  שא'  סיפר  כמו''כ 
בעסק  והצלחה  לברכה  בקשה 
אד"ש  וענה  לפתוח  שרוצה 

שישתתף בקניית טנק.

 יום ד' כ''א ניסן 
שש''פ

9:55 הגיע מביתו.

ונשאר  הפטרה  קרא  לתפילה.  ירד 
על הבימה עד לאחר ''אשרי'' והלך 

אחרי הס''ת.

בחזקה  הביט  כהנים  ברכת  בסיום 
על הכהנים ואמר להם יישר כח.

אחרי התפילה הכריזו על  התהלוכה 

ועל מנחה בשעה 5:45.
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4:30 הגיע מביתו.

5:45 מנחה.

והתכוננו  יצאו  כולם  מנחה  אחרי 
שקט  השתרר  ופתאום  לתהלוכה 
בדלת  לבדו  הופיע  ואד"ש  מוחלט 

של 770 והביט על כולם.

שוטרים  מלא  היו  בויליאמסבורג 
צעדו  ממעל.  טס  ומסוק  וניידות 

שניים שניים.

אחרי שכולם עזבו את השטח ניגשו 
חדוקוב.  עם  שוטרים   2 לאד''ש 
אד"ש הצדיע לעברם ולחץ את ידם 

ושוחחו עם אד''ש על התהלוכה.

11:30 חזרנו.

 יום ה' כ"ב ניסן 
אחש''פ

9:00 הגיע מביתו. 

ירד לתפילה. כששרו הסתובב לעבר 
קרא  השירה.  את  ועודד  הקהל 

הפטרה.

הדלת  לסגירת  בידו  סימן  ל'יזכור' 
כשכולם  ורק  רציני  מאוד  והיה 
ראשו  על  הטלית  את  הגביה  יצאו 

והתחיל.

כל  את  כיסה  מברכים  כשהכהנים 
הסידור.  עם  למטה  ועמד  ראשו 

אח"כ ישב על הכיסא.

בסיום ברכת כהנים אמר יישר כוח 

לכל הכהנים.

אחרי התפילה נכנס לחדרו.

יצא מחדרו וביקש ממישהו שיקרא 
ללייבל וכשהגיע ביקש ממנו ספר.

3:30 הגיע מביתו.

5:50 מנחה.

7:10 ירד להתוועדות.

מיד כשנכנס ניקה את השולחן ושם 
עליו מלח.

שיכריז  לטלישווסקי  בראשו  סימן 
ליטול ידיים.

אד"ש נטל ידיים ג"פ על כל יד ואכל 
מצות.

הורה לשיר.

דיבר הרבה על משיח.

מענטליק מזג יין לאד''ש 4 פעמים.

עודד בראשו כמה פעמים.

חייך להרבה.

שהשתתפו  אלו  שכל  הכריז 
בתהלוכה שיגידו לחיים.

אד"ש  עם  דיבר  עלבערג  שמחה 
כמה דקות.

זלמן טייפל דיבר עם אד''ש.

רוסי  ניגון  כשניגנו  כפיים  מחה 
כדי  רוסי  שיר  לשיר  הורה  ולאחריו 

להתאחד עם הנמצאים שם.
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וקרית  ונה"ח  וב'  א'  שכפ"ח  אמר 
'לא  יהיו  בצפת  החדשה  חב"ד 
שהביאו  שיר  לשיר  והורה  תעבור' 

לפני כמה זמן מכפ"ח.

במשך כל הניגון ''הושיעה את עמך'' 
מחא כפיים בחזקה.

 4 ולאחריו  הכנה  ניגון  לשיר  הורה 
בבות ג"פ ונייע זשוריצ'י.

לטלישווסקי  אמר  ברהמ"ז  לפני 
הכריז  טלישווסקי  ומיד  משהו 
אד''ש  מעריב.  יתפללו  שכעת 
ובירך  ברהמ"ז  שכעת  ותיקן  חייך 

ברהמ"ז.

הסיום בהמשך לי"א ניסן.

רעש  עשה  לייבל  מעריב  לפני 
ואד"ש פנה אליו ושאל אם הוא יכול 

לעשות זאת במקום אחר.

התפללו מעריב.

כוס של ברכה.

 - בקבוקים  נתן  אנשים  להרבה 
לשלוחים ולמוסדות.

שהיות  אמר  החלוקה  באמצע 
וקרובים לערש"ק שיחלקו גפרורים 
לנשים כמו שמחלקים כאן כוס של 
ברכה ובירך שתהיה 'שמחת עולם'.

אמר  והוא  לויינברג  קרא  אד''ש 
אד"ש  עמד  כשבנו  לאד"ש.  משהו 
הגפרורים  את  לו  נתן  אד"ש  חייך. 

וכמה בקבוקים.

יבוש  'אל  בער  לגרשון  אמר  אד"ש 

מפני המלעיגים'.

לו  ואמר  חאנין  לזלמן  בקבוק  נתן 
שיהיה זריז בשיחות.

מישהו  עם  דיבר  הארליג  מאיר 
ואד''ש  מקום  בריחוק  שעמד 
או  אליו  שילך  לו  ואמר  הסתובב 
סדר  לא  זה  כי  אליו  יבוא  שהוא 

לדבר כך.

בשמחה  ''כי  לשיר  התחיל  כשיצא 
תצאו''.

פתק  נתן  וא'  ספר  נתן  א'  באמצע 
ואד''ש הכניסו לסידור והלך עם זה 

לאט לאט.

לו  נתן  ואד"ש  לחדר  נכנס  בנימין 
קצת יין לכוס של ברכה.

לקח  אד"ש  ברכה,  של  כוס  לאחר 
איתו את הבקבוק והיין.

נשים.  לכמה  בראשו  הניד  כשיצא 
הבחורים שרו ועודד בידו עד שהגיע 

למכונית.

יום ו' ערש"ק כ"ג ניסן 
אסרו חג

11:30 הגיע מביתו.

3:00 יחידות. לבנות נתן גפרורים.

6:00 נגמרו היחידויות והלך לביתו. 
ביציאתו שם כסף בקופה.

א' החזיק את הדלת ואד"ש אמר לו 
יישר כוח. 
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וכשהתקרב  ילד  עמד  המכונית  ע"י 
כסף  לו  ונתן  לו  קרא  קצת  אליו 

לשים בקופה.

 שב''ק כ''ד ניסן 
פר' שמיני

כששרו בתפילה עודד בידיו.

לשיר  הורה  להתוועדות  כשנכנס 
''ממצרים גאלתנו''.

שיחה ב' אודות מיהו יהודי.

בעניין  בחריפות  דיבר  ג'  שיחה 
בעיניים  אמר  רובה  ואת  השכונה 
עצומות. לקראת סוף השיחה הרים 

את ידו ונופף בה בדבריו.

ב'יהי רצון' הניח בחזרה את ידו. 

אמר לא' להגיד לחיים וחייך לא'.

''הוא  לנגן  התחיל  מנחה  אחרי 
אלוקינו'' וכשיצא עודד בידו.

יום א' כ"ה ניסן

היה כינוס תורה אחרי מנחה.

והיין  המצות  את  חילק  מענטליק 
ההתוועדות  בסוף  לו  נתן  שאד"ש 

באחש"פ.

10:00 נכנס למעריב היות ואישה 
ישבה אצל אד"ש. אחרי מעריב היא 

נכנסה שוב עם בעלה.

12:30 הלך לביתו.

יום ב' כ"ו ניסן

לא נכנס לקרה"ת.

נסע לאוהל.

מנחה ומעריב ומיד הלך לביתו.

יום ג' כ"ז ניסן

11:00 הגיע מביתו.

מנחה התפללו קצת באיחור.

יום ד' כ"ח ניסן

11:00 - בערך - הלך לביתו.

יום ה' כ"ט ניסן

נכנס לקרה"ת.

2:15 נסע לאוהל.

8:05 חזר מהאוהל.

נכנס למנחה בסירטוק משי.

וכשיצא  חדוקוב  נכנס  מנחה  אחרי 

 8:50 בשעה  התוועדות  על  הודיע 
ואמרו שאד"ש ייטול ידיים.

8:40 מעריב.

נכנס  אד''ש  התפילה  אחרי 
להתוועדות ונטל את ידיו.

אכל חלה וטבל ג"פ במלח.

הורה לשיר ''אנא עבדא''.
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ובאמצע  הכנה  ניגון  לשיר  הורה 
התחיל מאמר.

שיחה אודות הדלק''נ ושיחה אודות 
מבצעים.

לא"י  שנוסעים  שהשלוחים  הכריז 
לקבל  שיגשו  ולאוסטרליה  לפריז 
יין - כוס של ברכה - ויחלקו לכולם. 
אד"ש מזג קצת לבקבוק ריק ואמר 
מבקבוק  שיכניס  שניגש  א'  לכל 
להיכן  הרבה  שאל  לשני.  אחד 
ביד  שיקחו  להרבה  אמר  נוסעים. 

ימין.

נתן גם לקבוצה שחזרה לא"י.

אד"ש נתן לויינברג דולרים לחלקם 
לנשים וכשחזר שאל אד"ש אם כבר 

חילק.

לנגן  והתחיל  אחרונה  ברכה  בירך 
''כי בשמחה תצאו''.

יום ו' ערש''ק ל' ניסן א 
דר"ח

4:30 הלך לביתו.

5:30 חזר ברגל.

אמר  למיאמי  שנסעו  לשלוחים 
''עס זאל זיין בשעה טובה  אד"ש 
לחיל  מחיל  ילכו  און  ומוצלחת 
המצוות  קיום  און  תורה  בלימוד 
בכלל  היהדות  הפצת  און  בהידור 

והפצת המעיינות במיוחד''.

 שב''ק א' אייר שבת 
ר"ח פר' תזריע

אד"ש קרא הפטרת שבת ר"ח.

של  בשמו  טעו  שברך'  ב'מי 
ג'ייקובסון ותיקן אד"ש ''חנה''.

להענדל  שברך'  'מי  לעשות  אמר 
ותיקן את שם אימו.


