
תשרי תשל"ה
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יום א' כ"ח אלול תשל''ד

6:50 הגיע מביתו.

7:00 נכנס לסליחות. 

 יום ב' כ"ט אלול 
ער''ה תשל''ה

7:00 נכנס לסליחות.

כשהגיעו ל''שמע קולנו'' הסתכל על 
וכן  לפתיחתו  והמתין  הקודש  ארון 
כשסיימו הסתכל והמתין לסגירתו.

דעני''  ''רחמנא  שרו  סליחות  אחרי 
ועודד בידו.

8:30 נסע למקווה.

9:15 חזר מהמקווה.

טלית  עם  לתפילה  ירד   9:40
ותפילין. נישק את התש''י והתש''ר 

ב''פותח את ידך'' וכן ב''יוצר אור''.

ואד''ש  דחיפות  היו  קרה"ת  לפני 
העמוד  בין  לעבור  צריך  שהיה 
לספסלים לעלות לתורה נעצר ולא 

עבר עד שהתפנה מקום.

אחרי התפילה עשה 'התרת נדרים'  
אמר  ולאחמ"כ  זקנים  עשרה  מול 
וחתימה  כתיבה  לכם  ''שיהיה  להם 

טובה לשנה טובה ומתוקה"

פני"ם,  כתבו  כולם  התפילה  אחרי 
וכ''א  חדרו  דלת  ע"י  עמד  אד''ש 
לכ''א  ואמר  הפ''נ,  את  ומסר  עבר 

''כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 
הפתקים  כשהתמלאו  ומתוקה''. 
וחזר  שם  והניחם  לחדר  נכנס  בידו 
לקבל. באמצע נכנסו זקני אנ"ש עם 

פ"נ כללי ומסרו לאד''ש.

לאוהל.  נוסעים  כולם  לאח"ז 
אומרים מענה לשון וקוראים פ"נ.

עמדו  כשיצא  לאוהל.  נסע   1:45
 - נשים  בעזרת  התחתון  ג''ע  ע''י 
את  מסרו  לא  שעדיין  אנשים  עוד 
מהם  וקיבל  הביט  אד''ש  הפ''נ, 
חבילת  עם  יצא  ומיד  לחדרו  ונכנס 

פני''ם ונכנס למכונית.

קזרנובסקי  ישבו  האחורי  במושב 
את  הוציא  אד''ש  וגרונר.  חדוקוב 

ה'מענה לשון' והתחיל לקרוא.

6:15 חזר מהאוהל.

6:35 מנחה. התפללו למעלה.

אד''ש נסע לביתו וחזר אח''כ ברגל.

המברק שהואיל כ"ק אד"ש לשלוח 
טובה  "לשנה  תבל:  רחבי  לכל 

תכתבו ותחתמו".

8:05 ירד למטה עם הסידור וספר 
דקות   5 כ  תהילים  אמר  תהילים. 
ולאחמ"כ סימן בידו שישירו ''אבינו 

מלכנו''.

מלכנו''  ל''אבינו  בתפילה  כשהגיעו 
פעם  ושרו  שישירו  בידו  סימן  שוב 

אחת.
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אחרי התפילה אמר לכולם ''גוט יום 
טוב''. זושא התחיל לשיר והשתיקו 

אותו מיד.

קינגסטון  דרך  עבר  לביתו  כשהלך 
בנין ההכנסת אורחים  על  והסתכל 

)ופרצת(.

יום ג' א' דר''ה  

ביד  אחז  לתפילה.  נכנס   10:00
השניה  וביד  השופרות  את  אחת 
וסידור  תהילים  אור'  'תורה  סידור 
האריז"ל  להר' שבתי. מאחורי הרבי 
חבילות   4 עם  ולייבל  בנימין  הלכו 

גדולות של פנ"ים.

בסידור  הסתכל  התפילה  במהלך 
של אדמוה"ז והאריז"ל .

ב''האדרת והאמונה'' הורה לשיר.

והסידורים  השופרות  עם  כשירד 
הבמה  התמלאה  מיד  למפטיר 
לראות  הסתובב  ואד''ש  בבחורים 
ולא  היות  ירדו  ובנימין  לייבל  אם 

הצליחו לעבור בין כולם.

קרא הפטרה ובכה הרבה באמצע .

קודם התקיעות הניח את הפדיונות 
ע"י  השופרות  את  שם  הבימה,  על 
על  עצמו  את  השליך  הסידורים, 
פניו  על  בטליתו  וכיסה  הבימה 
בכיותיו.  את  ושמעו  הפני''ם  ועל 
שהס"ת  לראות  הסתובב  לאחמ"כ 
להגיד  והתחיל  ידו  על  עומד 
התכסה  שוב  אח''כ  וכו'.  ''למנצח'' 

לדקה וכשקם לקח את השופר בידו 
והתחיל לתקוע.

אד''ש  קשות.  קצת  היו  התקיעות 
כמה  נפלה  והכיפה  אדום  נהיה 

פעמים.

כשנסתיימו התקיעות חזר למקומו. 

אל  הסתובב  אד''ש  מוסף  לפני 
הקהל והביט על כ"א במבט חזק.

כשהגיעו ל''ואנחנו כורעים'' נדחפו 
כולם לראות איך אד''ש כורע וראיתי 
את  הרים  לשניה,  מצחו  על  שנפל 
קם  ולאחמ"כ  משהו,  ואמר  ראשו 
לגמרי. כשהחזן כרע אד''ש הסתכל 

עליו.

לברכת כהנים ירד מהבמה והתפלל 
על הסטנדר הקטן שהביאו.

את  שיוריד  לכהן  בידו  סימן  אד''ש 
נעליו ואח"כ הסתכל על כולם.

יישר  לכולם  אמר  הכהנים  כשירדו 
כח ונשאר שם עד סוף התפילה.

בסיום התפילה לקח את הסידורים 
יום  "גוט  לכולם  ואמר  והשופרות 

טוב".

3:50 מנחה. התפללו למטה.

לאח"ז יצא לתשליך אך היו דחיפות 
ולא הצלחתי לראות.

הסידור.  עם  רק  נכנס  למעריב 
מלכנו''  ''אבינו  שישירו  בידו  סימן 
והתפללו מעריב. אמר קדיש אחרי 

עלינו וכן קדיש דרבנן.
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יום ד' ב' דר''ה

והשופרות  הסידורים  עם  נכנס 
אמר  מלכנו''.  ''אבינו  לשיר  והורה 
את  התפילה.  לפני  דרבנן  קדיש 

הפדיונות הניחו ע"י אד''ש.

במהלך התפילות הסתכל בסידורים 
השונים.

קדיש  אמר  ובסיומה  לקרה''ת  ירד 
ולאחריו עלה למפטיר. קרא הפטרה 

ולא בכה.

שלושת  את  סידר  התקיעות  קודם 
הלבנה,  האדומה,   – המטפחות 
כמדומני  הפסים.  עם  והלבנה 
אחר  למעלה  האדומה  את  שסידר 
הלבנה  מכן  ולאחר  הלבנה  את  כך 

עם הפסים.

 – וסידרם  שופרות  ג'  היו  כמו''כ 
ולצידו  גדול  לבן  לידו  שחור,  שופר 

לבן קטן.

השליך את עצמו על הבימה וכיסה 
ולא  הפני''ם  ועל  פניו  על  בטליתו 
התחיל  לאחמ''כ  בכיות.  שמעו 
כיסה  ושוב  וכו'  ''למנצח''  להגיד 
שם  לאח"ז  הכל.  על  בטליתו 
הצאוורון  על  חדשה  לבנה  מטפחת 

כיון שמברך ''שהחיינו''.

תקע ביד אחת ובשופר הלבן הגדול. 
בסוף  ורק  רגילות  היו  התקיעות 
יצאו קצת בקושי וגם הכיפה נפלה.

אחרי התקיעות הסתכל בחזקה על 
המטפחות.

טליתו  למקומו  בחזרה  כשהלך 
את  וסידר  היות  כתפיו  על  היתה 

המטפחת.

ונשאר  מהבמה  ירד  כהנים  לברכת 
אמר  קדיש  וכן  לתקיעות  גם  שם 

שם.

עם  שר  תאמצנו"  "היום  כשניגנו 
כולם.

הלך לביתו מיד אחרי התפילה.

מנחה התפללו למעלה. לפני מנחה 
פעמים.  ג'  מלכנו''  ''אבינו  שרו 
בעת  התפילות.  לפני  תמיד  )כמו 
התפילות שרים רק פעם א'( בחזרת 

הש"ץ לא התיישב. אמר קדיש.

שאין  שבת  בכל  כמו  במקומו  ישב 
התוועדות - בצד ימין בזאל למעלה.

6:50 ירד להתוועדות. נטל ידיו הק' 
שיטלו  שיכריז  לטלישווסקי  והורה 
על  לטפס  כשהתחילו  וכו'.  ידיים 

הספסלים הביט בחזקה על כולם.

לשבת  שיבוא  גורארי'  לזלמן  הורה 
על הבמה.

חתיכה  נתן  החלה  את  כשחתך 
לזלמן גורארי'.

הורה לשיר אבינו מלכנו.

התוועדות  אודות  בשיחה  דיבר 
עלות המנחה דר"ה.

לסימן  בראשו  הזמן  כל  עודד 
שישירו יותר חזק.



בית חיינו תשל"ה

99 9 

הורה לשיר ניגון הכנה ואמר מאמר 
ד"ה ''תקעו בחודש''.

זו שר"ה חל  דיבר על קביעות שנה 
טוב"  "כי  בו  שהוכפל  שלישי  ביום 
וכמו"כ  לבריות  וטוב  לשמים  טוב 
ויש  לשמים  טוב  שהם  יש  במצוות 
שהם טוב לבריות ויש שיש בהם ב' 
המעלות כמו נר שבת טוב לבריות – 
שלום בית, טוב לשמים – נר ר"ת רוח 
נפש שמוציאים מהלעו"ז ומכניסים 
חנה  להפטרת  וקשור  בקדושה. 
ובפרט  נשים  של  המצוות  ג'  ר"ת 
בשבת תשובה שמתקן כל מה שלא 
ולכן  הדליקו במשך שבתות השנה, 
נש"ק  הדלקת  אודות  שיפרסמו 
משהגיעה  בת  לכל  שבת  קודם 
ע"כ  לדבר  כשיבאו  ואם  לחינוך, 
דבר  שזה  יטענו  הבנות  בבת"ס 
שבכלל  שיגידו  היה  שלא  חדש 
דבר  זה  לבנות  ב"ס  של  הענין  כל 
כבודה  "כל  כי  בו  נהגו  שלא  חדש 
שזה  כשראו  אך  פנימה"  מלך  בת 
בפולין  צדקנית  אשה  קמה  מוכרח 
והסכימו  ישראל  גדולי  עם  ודיברה 
לכך ורואים כיום שעי"ז קמו עשרות 
וכמו"כ  יהודיות,  משפחות  אלפי 
בנוגע לנרות שבת ובפרט שאין שום 
מנהג  זה  שהרי  בהלכה  ע"כ  שאלה 
וזה  בזה  שיתעסקו  ולכן  הרב.  בית 

יפעל בחינוך הבנות.

של  הניגונים  את  לשיר  התחילו 
הרביים ויואל רצה להתחיל 4 בבות 
קלי  הבעש"ט,  ניגון   אמר:  ואד''ש 

ניגון  הצ"צ,  ניגון  ה',  ימין  אתה, 
הבינוני.  וניגון  הכנה,  ניגון  מהר"ש, 
התחיל  כולם  את  לנגן  כשסיימו 
נפשי...  לך  ''צמאה  בעצמו  לשיר 
עוזך  לראות  חזיתיך  בקודש  כן 

וכבודך''.

לחזק  לשלוחים  בנוגע  דיבר  אח"כ 
תוך  לחיים  שיגידו  ואמר  הישיבות, 
5 דקות ובאם אפשר שיהיה תוך 4 

דקות.

ליעקב  וכן  ליברמן  להענדל  נתן 
בידו  ועודד  חלה  חתיכת  ליפסקר 
להענדל שיעשה יותר חזק עם היד.

אח"כ הורה לשיר 4 בבות ושרו פעם 
אחת.

לאח''ז שרו 'נייעט נייעט'.

שיכריז  לטלישווסקי  הורה  אד''ש 
שיהיה סדר משני הצדדים - מלפניו 

ומאחוריו - וכשהכריז אד''ש חייך.

נשי  עבור  לויינברג  החלה  את  נתן 
חב"ד ואח"כ זימן ובירכו.

מעריב,  התפללו  היין,  את  השאירו 
ואד''ש עשה הבדלה.

 - בלגן  והיה  היות   - אמר  אד''ש 
שאפשר לחלק את הכוס של ברכה 
את  ישאיר  ואח"כ  אנשים  לי'  רק 

הכוס ויוכלו לקחת כמה שרוצים.

פתוח  הסידור  בעוד  עמד  אח"כ 
הדלקת  על  ודיבר  עיניו  את  וסגר 
נרות ואמר שמי שיקח ע"ע להדליק 
מהמזכירות  יקבל  לאויוש"ט  נש"ק 
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או ע"י נשי חב"ד 2 מטבעות של 10 
א' לתת לצדקה לפני הדלקת נרות 
שרוצה,ולפרסם  מה  בו  לעשות  וא' 
יפעלו  ועי"ז  חב"ד  מרכזי  בכל  זאת 
לך  ה'  "והי'  שיהי'  ועד  בעולם  אור 

לאור עולם".

ועודד  הזמן  כל  וחילק  עמד  אד''ש 
בידו לאות שישירו יותר חזק.

באמצע החלוקה נופף לילד לשלום.

את הבן של חיים ברוך שאל למה יש 
לו פצע באף וממה זה קרה.

לא' הורה לשתות במקום.

ברכה  בירך  החלוקה  כשנסתיימה 
אחרונה והתחיל לנגן "ופרצת" לקח 
לחדרו.  והלך  מהיין  שנשאר  מה 
אנשים  לשני  נתן  התחתון  בג''ע 

שלא קיבלו.

כשהלך לביתו עודד בידו וכן כשישב 
במכונית עודד בידו.

 יום ה' ג' תשרי 
צום גדליה

אמר  לסליחות.  נכנס   10:00
לייבל  באמצע  מהתחלה.  סליחות 
נכנס ושם את הסידור על הסטנדר. 
בקריה''ת  מלכנו''.  ''אבינו  אמר 

הסתכל בסידור. אמר תהילים.

צדקה  שם  כשנכנס  מנחה.   2:30
השולחן.  על  שהיתה  בקופסא 
וקרא הפטרה. כשצעד  עלה לתורה 
מהכתר  פעמון  נפל  למקומו  חזרה 

אותו  שיכניסו  בידו  סימן  אד"ש 
שישירו  בידו  סימן  הקודש.  לארון 
לילד  נתן  כשיצא  מלכנו''.  ''אבינו 
שישים  סענט   10 מישולובין  של 

בקופסא.

7:30 מעריב.

7:50 נסע לביתו.

יום ו' ד' תשרי ערש"ק

הבאתי את התה מביתו של אד''ש.

6:40 נסע לביתו.

נכנס לקבלת שבת.

אחר  וחצי  שעתיים   -  11:20
התפילה - הלך לביתו.

)סיפרו שבחורים היו ע"י הבית של 
אד''ש והרבנית שאלה איפה הרבי. 
כמו''כ סיפרו שהמלווים של אד''ש 

ראו את הרבנית בפרזידנט(.

שבת קודש ה' תשרי 
שבת תשובה פר' וילך

אד''ש הגיע עם טלית חדשה.

בס"ת  קראו  אלוקינו''.  ב''הוא  שרו 
של משיח.

1:30 התחילה ההתוועדות.

בכלל  ששבת  לש"ת  בנוגע  דיבר 
בשבת  והמיוחד  תשובה  ענינה 

תשובה.
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ששבת  לקביעות  בנוגע  ב'  שיחה 
שהתשובה  וילך  בפר'  חלה  תשובה 
להליכה  ועד  דהליכה  באופן  צ"ל 

שבאי"ע.

שר"ה  הקביעות  אודות  ג'  שיחה 
חל ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב 
מזה  שלומדים  ולבריות,  לשמים 
גבוהות  הכי  בדרגות  כשאוחז  שגם 
ודווקא  לבריות  טוב  צ"ל  ר"ה   –
עי"ז מגיע לעילוי בעבודתו – חיבור 
שמים ובריות, וכסיפור על אדמה"ז 
שבאמצע יוה"כ הלך לעזור ליולדת.

נשים  ג' מצוות של  על  דיבר שיחה 
והדלקת  טהרת המשפחה, כשרות, 
פועל  נש"ק  ושדווקא  ש"ק  נרות 
לפעול  יכול  אחר  נר  כי  בית,  שלום 
היפך האחדות מאחר שבגלל האור 
שלא  מציאות  עוד  פה  שיש  רואה 
ראה כשהיה חושך ודווקא נר מצוה 
של  ליחידו  היהודים  כל  את  מייחד 

עולם.

בסיום ההתוועדות עודד בידו ובירך 
ברכה אחרונה.

מנחה  אחרי  עליה.  קיבל  במנחה 
שרו ''הושיעה את עמך''.

במעריב כולם תפסו מקומות ועשו 
את  ולשמוע  לראות  כדי  פירמידות 

התפילה של אד''ש.

הבימה  על  למעלה  עשו  הבדלה 
ואד''ש הסתובב והסתכל כל הזמן. 
''גוט  ואמר  לכולם  פנה  לאחמ"כ 

וואך''.

התחיל  זושא  לביתו  שנסע  קודם 
לשיר ואד''ש עודד בידו.

יום א' ו' תשרי

9:10 הגיע מביתו. 

''איזהו  אמר  לשחרית.  ירד   9:30
מקומן'' וסידר את התפילין על כף 

ידו ואצבעותיו.

שמעו כל סוף קטע תפילה.

מהנהגותיו:

לאחמ''כ  ובתש''ר,  בתש''י  נוגע 
השניה  האצבע  עם  רק  בעיניו  נוגע 
את  מנשק  ומנשק.  והרביעית 
ונראה''.  ונחיה  ב''ונזכה  התפילין 
ממשמש  התפילה  כל  במשך 

בתפילין.

חדוקוב  ניגש  הש"ץ  חזרת  בסיום 
חודוקוב  ברית,  שיש  ואמר  לאד"ש 
הקודש  ארון  את  לפתוח  רצה 
שאין  למרות  מלכנו''  ל''אבינו 
תחנון ואד"ש אמר קדיש ולא אמרו 
תהילים,  אמר  מלכנו''.  ''אבינו 

קדיש, משניות וקדיש דרבנן.

וחיכה  זרחי  יצא ללויה של   11:00
ידיו  את  נטל  נסעו.  שכולם  עד 
בכניסה ל - 770  ונכנס לזאל אמר 
החליף  הזמן  וכל  נועם''  '''ויהי 

מקומות.

לא  כשיצא  למקווה.  נסע   12:45
בחוץ  שעמד  זושא  וגם  לב  שמו 
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שיגיד  לו  אמר  ואד''ש  הבחין  לא 
סליחות או שירקוד.

1:40 נסע לאוהל.

6:30 חזר מהאוהל.

7:00 מנחה. ב''אבינו מלכנו'' שרו.

יטול  שאד''ש  הודיעו  מעריב  לפני 
חלוקת  ותהיה  להתוועדות  ידיים 

כוס של ברכה.

לפני כל התפילות אד''ש שם צדקה 
בכל הקופות.

גם  ידיו.  את  ונטל  נכנס  אד''ש 
את  החזיק  ימין  יד  את  כשנטל 
פעמים  ג'  טבל  מגבת.  עם  הספל 

במלח.

סוכה  מסכת  על  סיום  א'  שיחה 
לצדיק  ד"טוב  בטעם  אופנים  ב' 
הנלמדת  וההוראה  לשכנו",  וטוב 
בילגה  בת  מרים  של  מהסיפור 
אחת  ילדה  של  מעשה  שבגלל 
המשמרת  לכל  ירידה  נפעל  קטנה  
חיובי  מעשה  שע"י  ועאכו"כ  שלה 
המשפחה  טהרת  נש"ק,  בהדלקת 

וכשרות שפועל טוב לצדיק וכו'.

שיחה ב' אודות ב' טענות שיכולות 
גם  נש"ק  להדלקת  בנוגע  להיות 
קודם הנישואין ואפי' לילדות קטנות 
ובברכה. א' מצד הדין, והמענה לזה 
גם  הרב  שבבית  רב  ממעשה  הוא 
קודם הנישואין הדליקו ובברכה. ב' 
הרי לא נהגו כך קודם, והמענה כנ"ל 
בשבת שבכלל ב"ס לבנות זה חידוש 

בה  וגדר  מצא  ש'בקעה  מכיון  אלא 
גדר' ורואים התועלת שבדבר כך גם 
לתת  ישראל  וכמנהג  להד"נ,  בנוגע 

לפנ"כ צדקה.

שיחה בהמשך לסיום על מעלת בנ"י 
שהסיפור של מרים בת בילגה היה 
כל  על  איומות  רדיפות  שהיו  בזמן 
עניני דת ולכא' בזמן כזה עפ"י טבע 
מדרך  שירדו  כאלה  ריבוי  צ"ל  היה 
לנו  ומספרת  התורה  באה  הישר 
מרים  ושמה  כזאת  א'  היית  שלא! 
ומזה  הכתוב,  ופירסמה  בילגה  בת 
רואים שבחם של בנ"י שהשאר לא 

התחשבו בקשים. 

וכמו"כ יש פה לימוד זכות על מרים 
בת בילגה שהיא המירה דתה ואח"כ 
ובאה  גוי   – סרדיוט  עם  התחתנה 
איתם לבהמ"ק וטפחה על המזבח 
עד  לוקוס  "לוקוס  וצעקה  בסנדלה 
מתי אתה אוכל ממונם של ישראל 
ואינו עונה להם בעת צרתם" שבזה 
שבכל  יהודית  נשמה  מהי  רואים 
למעשים  ועד  תהיה  שרק  מצב 
למה  לה?  מפריע  מה  שפלים  הכי 
למה  יהודים  על  מגן  אינו  המזבח 
על  זכות  לימוד  וזה  מצילם!  אינו 
נתגלה  שע"י  ועד  בילגה  בת  מרים 
וזהו  לשכינו"!  טוב  לצדיק  ש"טוב 
הטעם שהגמ' מספרת לנו זאת כדי 
ושיש בתוכו חלק  יהודי  שנדע מהו 

אלקה ורק צריך לעורר אותו.

אודות  כשדיבר  בכה  השיחה  בסוף 
מכלה  אתה  היאך  לוקוס  ''לוקוס 
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ממונם של ישראל''.

ובינתיים  למוסדות  מגבית  היתה 
בטחו''.  ''בך  לשיר  התחיל  אד''ש 
לך  ''צמאה  לשיר  התחיל  אח"כ 

נפשי''.

הרב  ניגש  ההתוועדות  באמצע 
ואד''ש  פתק  ומסר  יאלעס 
הרב  כמו''כ  לסידור.  אותו  הכניס 
הירשפרונג ניגש ומסר פתק ואד''ש 

הכניס אותו לכיסו.

את  שאל  ההתוועדות  בסוף 
מענטליק אם יש מנין לברהמ"ז.

בשתי  פיו  על  עבר  אחרונים  במים 
ידיו ואמר ''רבותי''.

הגפן''  פרי  ''בורא  בירך  כשסיים 
ושתה.

הרש"ג  של  למקומו  עבר  לאחמ''כ 
וחילק את הכוס של ברכה.

אד''ש חייך לכמה אנשים.

בידו  ועודד  הפסיק  פעמים  כמה 
לעבר זושא.

חייך גם לגרשון מנדל.

בסיום החלוקה חזר למקומו ובירך 
ברכה אחרונה.

את  ''הושיעה  לשיר  התחיל  כשקם 
עמך'' ולקח בידו את פתקי המגבית 

ואת היין. כשיצא ג"כ עודד בידו. 

בלילה התוועדו ב- 770  גרשון מנדל 
הרב שפרינגר ולייבל רסקין והיה די 

שמח.

יום ב' ז' תשרי

לקרה"ת אד''ש נכנס לזאל למעלה.

למנחה נכנס מאוחר. מסרו שאד''ש 
ירד למטה היות ובתשרי מתפללים 
ג''ע  של  שהדלת  שמע  א'  למטה. 
אד''ש  את  וראה  נסגרת  התחתון 
ואמר לו שמתפללים למעלה. אד''ש 
שאל  ריק  למעלה  שהזאל  שראה 
למה למעלה בסמנו בידו לתמיהה. 

בפועל התפללו למעלה.

אחרי מנחה קיבל גרשון מנדל 100 $ 
המבצעים  מתעסקי  עבור  ביחידות 

באיטליה.

ניסן מנדל נכנס לאד''ש.

7:00 נסע לביתו.

8:00 חזר מביתו.

וואלף  אפרים  של  הבן  יחידות.  ליל 
איפה  אותו  שאל  ואד''ש  נכנס 
נוטיק  נכנס  הישיבה.  של  הפתק 
אותו  בחן  אד''ש  בנו.  עם  מנחל'ה 
בגמרא ושאל אם נותן צדקה ונתן לו 
35 סנט ''שליחות מצוה''. מישולובין 
מנחל'ה נכנס ליחידות ואד"ש שאל 
אותו מי היה משה רבינו ואיך הגיע 
וגם כמה  למדבר ואם היו לו אחים 
פתילות יש לו בציצית. אד''ש שאל 
אותו אם נותן צדקה כל יום ונתן לו 

מטבע של דולר עבור הבחינה.

כן נתן לכמה ילדים $1
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לשיר  התחיל  זושא  לביתו  כשנסע 
ואד"ש חייך.

יום ג' ח' תשרי

של  שכורה  במכונית  למקווה  נסע 
בנימין. לא נסע לאוהל.

כשסיימו  למטה.  התפללו  מנחה 
עמד לייבל במדרגות ואמר שהדלת 
של  במדרגות  עלה  ואד''ש  סגורה 

ג"ע התחתון.

מעריב התפללו למטה. כשנכנס לא 
דלק האור ואד"ש הסתכל חזק על 

החשמל והדליקו אותו.

11:55 נסע לביתו. 

 יום ד' ט' תשרי 
ערב יוהכ"פ

למקווה  הלכו  השכם.  בבוקר  קמו 
 15 עבור  אחד  תרנגולת   - ולכפרות 

אנשים.

להביט  מקומות  תופסים  הרבה 
אף  וחלקם  אד''ש  של  בכפרות 

בונים פירמידות.

7:00 בערך הגיע מביתו.

7:10 יצא עם תרנגול ואחז בכנפיו 
כנגד ליבו אך לא ממש צמוד ומסר 
אד''ש  השוחט.  לקלמנסון  אותו 
שחט  קלמנסון  רציני.  מאד  היה 
בירך  אד''ש  נוצות,  כמה  ותלש 
הזמן  כל  בנוצות.  הדם  את  וכיסה 

אד''ש הסתכל בחזקה על התרנגול. 
אמר  אד''ש  השחיטה  בסיום 
לשוחט משהו. כשסיים רצו ותפסו 
הלכנו  כמה  ועוד  אני  הנוצות.  את 

לתפוס מקומות לחלוקת הלקעח.

7:40 נסע למקווה.

פתח  לייבל  מהמקווה,  חזר   8:25
לאד''ש את הדלת מבפנים. 

טלית  עם  לתפילה  ירד   9:25
ותפילין.

ב''ברוך שאמר'' אד''ש לא לקח את 
הציציות ביד שמאל. 

חדרו  בפתח  עמד  התפילה  אחרי 
לעקח.  חתיכת  לכ"א  ונתן  הק' 
משפחתם  עבור  שמבקשים  יש 
ומסר  בנייר  שם  אד''ש  ולפעמים 

להם.

מביט  אד''ש  דקות.   15 חיכיתי 
''לשנה  בכ''א ואוחז בלעקח ואומר 

טובה ומתוקה''.

כשעבר שמרלינג אד''ש דיבר איתו 
לעמוד  שיגש  לו  והורה  דקות  כמה 
לאמירת  התפילה  אחרי  בלילה 
לא  שהגבאים  כשאמר  תהילים, 
אמרו לו עדיין שום דבר ענה אד"ש 

''אבער איך זאג דיר…''

קטנות  ילדות  הרבה  שאל  אד''ש 
אם הן מדליקות נרות שבת.

הבית  עד   – ארוך  מאוד  היה  התור 
של בנימין קליין. 
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הלך  ואד''ש  התור  הופסק   1:00
לביתו.

1:40 חזר מביתו.

שם  למטה.  אד''ש  ירד  למנחה 
עם  והתפלל  הקופות  בכל  צדקה 
הדחיפות  החלו  בסוף  המניין. 
סגר  אד''ש  הברכה.  את  לשמוע 
עצם  לקהל,  והסתובב  הסידור  את 
באמצע  בברכה.  והתחיל  עיניו  את 
חזר  ואד''ש  לצעוק  התחיל  הגבאי 
יצאה  )הברכה  שוב.  המילים  על 

לאור בפ"ע(.

לתפוס  דחיפות  החלו  מנחה  אחרי 
מיד  הבחורים,  של  לברכה  מקום 
אמר  והרבי  היות  הדלת.  את  סגרו 
זיין  דארף  בחורים  די  אז  פעם 
פארפאסטן, לכן החליטו שתופסים 

מיד אחרי מנחה ולא לפני זה. 

היו  לברכה.  בזאל  חיכו   6:00
מהבחורים  וא'  נוראות  דחיפות 
אויר  היה   לא  כי  מהזאל  הוצא 

למרות שפעלו המאווררים.

הקיטל  עם  נכנס  אד''ש   6:40
והתחיל  השולחן  על  ועלה  והטלית 
לומר בשקט ''וידבר'' ''יברכך'' וכו', 
ובירך  בטלית  יותר  התכסה  אח"כ 

)הברכה יצאה לאור בפ"ע(.

גורארי'  שמריהו  נדרי''  ''כל  לפני 
הס"ת  את  לאד''ש  מסר  מת"א 
ליד  ועמד  מהבימה  ירד  ואד''ש 
עם  והרש"ג  בידיו  הס"ת  עם  החזן 

הס"ת השני.

בחזרה  עלה  נדרי''  ''כל  כשסיימו 
לבמה. בהליכתו נפל הסידור והרים 

אותו.

אמרו  התפילה  כשנסתיימה 
שגמרו  עד  ישב  אד''ש  תהילים. 
יצא  ולאחמ"כ  דקות  כמה  ונשאר 

ולא אמר גוט יום טוב.

אחרי כמה דקות הלך לביתו.

יום ה' יוהכ''פ

10:00 נכנס והתחילו לשיר ''אבינו 
מלכנו'' )וכן לפני כל תפילה(.

את  בידיו  עודד  אד''ש  בתפילות 
שרו  והאמונה''  ב''האדרת  השירה. 

וכן בכל קטע.

חדוקוב  קרא  שאותה   - בהפטרה 
הקודם  הרבי  של  לדירה  עליתי   -
ספרים  שם  יש  מנין.  שם  לעשות 

וכסא של הרבי הקודם.

במוסף אד''ש אמר ''כורעים'' מהר. 
בפעם הראשונה נפלה הכיפה.

על  ונפל  כרע  אד''ש  ב''והכהנים'' 
מצחו ומיד הגביה את ראשו, הציב 

את רגלו הימנית ונעמד.

כל  בו  הביט  אד''ש  כרע  כשהחזן 
הזמן.

אמר  ובסיומה  ירד  כהנים  לברכת 
לכולם "יישר כח".
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לפני ''קוה'' עלה בחזרה לבמה.

4:00 ירד למנחה עם הכובע והכניס 
אותו לסטנדר הפוך. התחילו לשיר 

''אבינו מלכנו''.

יונה ושמעו גם  אד''ש קרא מפטיר 
מרחוק.

בתוך  מלכנו''  ''אבינו  כששרו 
סימן  שהרבי  פעמים  היו  התפילות 
והיו פעמים ששרו  ג' פעמים  לשיר 

רק פ''א.

והתקרבו  הצטופפו  לנעילה  קודם 
בנעילה  להיות  הקודש  לארון 

בסמיכות לאד''ש.

בנעילה ג"כ שרו ואד''ש עודד בידו. 
שיהיה  העמוד  על  דפק  א'  באמצע 

שקט ואד''ש הסתובב והסתכל.

מארש  נפוליונ'ס  שרו  בקדיש 
ואד''ש הסתובב לקהל והחל למחוא 
לרגע  ומרגע  רציניות  בפנים  כפיים 
חזק  הסתכל  בחזקה.  יותר  מחא 
על הקהל והביט על הכיסא וטיפס 
עליו לאט לאט עד שנעמד והתחיל 
בשמחה  דקות  כמה  כפיים  למחוא 
מחא  ואד''ש  ורקדו  קפצו  עצומה, 

כפיים בחזקה.

כשכולם אמרו ביחד ''שמע ישראל'' 
– אד''ש שם את  ''אחד''  - במילה 
כמו  רוחות  לד'  וכיוון  עיניו  על  ידו 
את  הוציא  לאחמ"כ  בתפילות. 

הכובע מהסטנדר ולבש אותו.

הבדלה  אחרי  והבדלה.  מעריב 

טוב''  יום  ''גוט  בקול  אמר  אד''ש 
וכולם אחריו ג' פעמים. כשיצא ג''כ 

אמר לכולם גוט יו''ט.

על  הסתכל  לבנה.  לקידוש  יצא 
אד''ש  הברכה.  את  ואמר  הלבנה 
לא ניער את הציציות. בסיום קידוש 
יו"ט''  גוט  וואך,  ''גוט  אמר  לבנה 
בקול רם וכן אמר לכל אורך צעידתו.

ועודד  ''ופרצת''  שרו  הביתה.  נסע 
בידו.

יום ו' י"א תשרי ערש"ק

11:45 הגיע מביתו.

5:35 נסע לביתו. כשיצא הניף את 
ידו לשלום לאישה חולה.

מנחה  שבת.  לפני  דקות   5 חזר 
התפללו למעלה.

הודיע  ירוסלבסקי  מעריב  אחרי 
ומיד חודקוב  לחודקוב שהכל מוכן 
איתו  ויצא  אד''ש  של  לחדרו  נכנס 
ועלו ביחד עם בנימין קליין לאולם 
נתנו  האורחים.לא  הכנסת  של 
לבחורים לעלות אלא רק לבודדים. 
השולחנות  כל  בין  סייר  אד''ש 
נכנס  לאחמ''כ  כולם.  על  והסתכל 
לאולם הנשים ושאל מדוע יש מעט 
וענה  הנשים  מכמות  פחות   - נרות 
בנימין שהן מדליקות היכן שישנות 

ואד''ש סימן בידו לתמיהה.

אח"כ אד''ש עבר ליד שולחן שישבו 
דונין  וראובן  וילמובסקי  זושא  בו 
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והם התחילו לשיר ומחא כפיו הק'. 
לפני  ואמר  נעמד  אד"ש  לאחמ"כ 
ראשונה  שבת  שזו  "היות  כולם: 
שאחרי יוהכ"פ שאז היה וסלחתי 
הארבעים  ימי  סיום  והם  כדברך, 
מ"ת,  הי'  שאז  האחרונים  יום 
תורתו  לקבל  הכנה  זו  שתהיה 
בשמחה  לזה  וההכנה  משיח,  של 

ובטוב לבב"

משה  לר'  ואמר  ירד  אח"כ 
אויבערשטער  ''דער  ירוסבלסקי  
און  כח  יישר  א  אפ  אייך  גיט 
פני  לקבל  זיין  זוכה  זאלט  איר 
השכינה'' ובירך את אשתו לרפואה 
שלימה ושתזכה לקבל פני השכינה.

ושאל  פרעזידענט  דרך  הלך  אח"כ 
את הבחורים היכן מכון חנה והראו 
שעה,  באותה  ריק  שהי'  הבניין  את 
אד''ש נכנס עם חדוקוב וראובן דונין 
אותו.  שליוו  בחורים  שני  עוד  ועם 
אד''ש שאל את חדוקוב מדוע הבנין 
אח"כ  פתוחות.  ודלתותיו  מופקר 
עם  ''מה  ראובן  את  אד"ש  שאל 
ושאל  בסדר,  שזה  וענה  האוכל?'' 
וענה  אוכל?''  אתה  ''איפה  שוב 
ליוו  לאחמ"כ  דוכמן.  אצל  שבד"כ 
את אד''ש עד ביתו וכשהגיעו אמר 
אד"ש שצריכים ללוות את חדוקוב, 
ענה ראובן שהוא הולך והורה אד"ש 
עוד  איתו  יקח  אלא  לבד  ילך  שלא 
שאל  ראובן  של  בבנו  כשהבחין  א'. 
ואמר  יצחק''  ''יוסף  וענה  שמו  מה 

אד"ש שבכ"ז יקח עוד א'.

 שבת קודש י"ב תשרי 
פר' האזינו 

9:55 הגיע מביתו.

את  מיד  לקח  לא  התפילה  בסיום 
הסידור והחומש )כשיש התוועדות 
התפלה  אחרי  מיד  לוקח  אד''ש 
את הסידור והחומש( וחששו שלא 
היתה  בפועל  אך  התוועדות  תהיה 

התוועדות.

1:30 ירד להתוועדות.

דיבר 2 שיחות אודות קביעות הזמן 
שבין יוהכ"פ לסוכות בשנה זו.

נתן משקה לר' דוד רסקין.

שימלא  למנטליק  הורה  אד''ש 
של  לכוסית  ומזג  ביין  הגביע  את 
לבדו  מילא  לאחמ"כ  ירוסלבסקי. 
את הגביע ביין ושפך חזרה לבקבוק 
הבקבוק  את  לירוסלבסקי  ונתן 

וחתיכת מזונות.

לו  ומזג  זרחי  להרשל  קרא  אח"כ 
שליח  והיה  שהיות  לו  ואמר  לחיים 
בלילה  שליח  שיהיה  באוסטרליה 
המבצעים  חמשת  בעניין  למסור 
ושישאל רב אם מותר לאבל לחלק 

לחיים.

לו  ומזג  זרחי  לשלמה  קרא  אד''ש 
לחיים.

התחיל  אד''ש  ההתוועדות  בסיום 
לשיר ''ושמחת בחגך''.
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אח''כ קרא לויינברג ונתן לו את כל 
הצדקניות  הנשים  עבור  המזונות 
שמתעסקות במבצע הדלקת נרות.

 – ''קרבנות''  כשאמר   - לאחמ''כ 
ניגנו ועודד הרבה בראשו.

וקראו  היות  במנחה  לתורה  עלה 
בס"ת של משיח.

לשיר  התחיל  אד''ש  מנחה  אחרי 
''ושמחת''.

מעריב התפללו למעלה.

8:30 נסע לביתו.

יום א' י"ג תשרי   

11:30  הגיע מביתו.

4:00 נסע לאוהל.

7:25 חזר מהאוהל והתפללו מנחה 
עם  למנחה  נכנס  אד''ש  למטה. 
הודיעו  מנחה  אחרי  משי.  סירטוק 

על התוועדות.

מעריב התפללו למעלה.

9:00 ירד להתוועדות.

הורה לשיר ניגון הכנה ואמר מאמר 
ד"ה ''ולקחתם לכם''.

נרות.  להדלקת  בנוגע  א'  שיחה 
שאם  אמר  אד''ש  השיחה  באמצע 
א' רוצה לפהק שיפהק בפינה שאף 

א' לא יראה.

שיחה ב' בנוגע למבצע ד' מינים.

בין השיחות  עודד להנדל שישיר וכן 
לזושא שישיר יותר חזק.

לחיים  שיגידו  אנשים  לכמה  אמר 
והורה למאיר פרידמן שיגיד לחיים 
בכוס גדולה וסימן בידו לשאלה מה 

עם הילד והסתכל על הילד.

מזונות  לו  ונתן  לשמרלינג  קרא 
ושאל  אדמוה"ז  לנכדי  שיחלק 
אותו מה עם לחיים ומדוע שם את 

הכוסית על הריצפה ואמר לחיים.

סימן  אד''ש  ההתוועדות  בסוף 
שישירו יותר חזק. 

 יום ב' י"ד תשרי 
ערב סוכות

למעלה.  לקרה"ת  נכנס  אד''ש 
כפר  שאנשי  לייבל  הכריז  בסיומה 
חב"ד יכנסו לאד''ש. הם נכנסו עם 
האתרוגים מכפר חב"ד ואד''ש נתן 
ואמר  מינים  הד'  כל  מהם  לכמה 

בפניהם ברכה.

וגם כמה  נחל'ה  נכנסו אנשי  אח"כ 
מהם קיבלו ד' מינים מאד''ש.

אד''ש  של  כח  הבאי  נכנסו  מצפת 
וג''כ קיבלו ד' מינים.

ולייבל  ממרוקו  מטוסוב  נכנסו  כן 
רסקין ממרוקו.

מינים  ד'  עם  נכנס  אד''ש  אחה"צ 
דוד  ר'  שם,  אותם  וסידר  לסוכתו 
רסקין סידר ד' מינים עבור הרבנית. 

אד''ש שהה כשעה בסוכה.
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אח"כ נסע לביתו עם ד' מינים עבור 
הרבנית.

ועודד  בסיום מעריב התחילו לשיר 
בידו.

 יום ג' ט"ו תשרי 
יו"ט ראשון של סוכות

ד'  עם  ונכנס  מביתו  הגיע   7:55
את  עשה  לסוכה.  ספר  ועם  מינים 
מינים  הד'  את  ומסר  הנענועים 
לסוכה  הלך  מאיר  הארליג.  למאיר 
הגדולה ונעמד שם וכל א' עבר לברך 

ולנענע.

הפוכה  בטלית  נכנס  לשחרית 
ניגש  לייבל  ע''ז,  רעש  קצת  ונהיה 
לשאול את הרבנים ולפועל לא אמר 

לאד''ש.

לפני הלל החזיר מאיר הארליג את 
הד' מינים לאד''ש. אד''ש שם את 
מקום  ופינה  הסטנדר  על  האתרוג 

ללולב והניח אותו.

לפני הלל סידר את ההדסים שיהיו 
את  ולקח  מלמטה  ללולב  בשווה 
בדק  הלולב  ואת  ובדקו  האתרוג 

בקצהו.

האתרוג  את  הרים  ב''הודו'' 
והתחיל  לחזהו  וקירבו  מהסטנדר 
לנענע - דרום מזרח מנענע ומקרב 
מזרח,  מזרח,  צפון  אח"כ  לעצמו 
עומד  למערב  למטה,  למעלה, 
במקומו ומנענע בפעם הג' הסתובב 

אחורה קצת יותר.

בהושענות התחיל להקיף באות ס'. 
הד'  את  והחזיק  החזן  אחרי  הלך 
הסתכל  כשחזר  ליבו.  כנגד  מינים 

על הס"ת כל הזמן.

שרו בהושיעה את עמך ז''פ וכן ביום 
ג'  רק  שרים  המועד  )בחול  השני. 

פעמים ובהוש''ר שרו שוב ז''פ(.

כשסיימו ברכת כהנים במוסף אמר 
לכולם "יישר כח".

בסיום התפילה שרו ועודד בידו.

מהסוכה  יצא  אד''ש  מנחה  לפני 
שנכנס  וקודם  בידו  עודד  וכששרו 
כשנכנס  שוב.  ועודד  נעצר  לחדרו 
לחדרו הדלת נשארה פתוחה מעט 

לכמה שניות וסגר אותה.

כשירד למנחה שרו בחזקה וכשהגיע 
למקומו הסתובב ומחה כפיים כמה 

דקות ולאחמ''כ יותר בחזקה.

עם  לסוכה  נכנס  מנחה  לאחר  מיד 
סידורו ולאחמ''כ נכנס לחדרו.

הסתובב  ושוב  שרו  מעריב  לפני 
כמו  לא  אך   - קצת  כפיים  ומחא 

במנחה.

בסיום מעריב התחיל לנגן ''ושמחת 
בחגך'' ועודד בידו לעבר זושא.
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 יום ד' ט"ז תשרי
 יו"ט שני של סוכות

לחדר  נכנס  מביתו.  הגיע   8:00
האתרוג   - מינים  הד'  את  ולקח 
תחת שחיו והלולב בידו - ויצא עם 
המעיל. מאיר הארליג פתח לאד''ש 
לו  אמר  ואד''ש  הסוכה  דלת  את 
ונענע.  לסוכה  נכנס  כח".  "יישר 
והארליג  הדלת  את  פתח  לאחמ''כ 
נכנס לקחת את הד' מינים. אחריו 
נכנס חדוקוב והיה שם כמה דקות. 

בזאל.  ושרו  מהסוכה  יצא   9:30
אד''ש הביט חזק ועודד בידו.

הגיע  וכשאד''ש  שרו  שחרית  לפני 
תנועה  שום  עשה  ולא  למקומו 

הפסיקו לשיר.

ב''הוא אלוקינו'' שרו.

הד'  את  הביא  הארליג  כשמאיר 
מינים אד''ש אמר לו "יישר כח".

אמר  במוסף  כהנים  ברכת  בסיום 
לכולם יישר כח.

והתניא  הסידור  את  שם  בצאתו 
והלולב  האתרוג  את  שחיו,  תחת 
החזיק  השניה  ובידו  בידו,  החזיק 

בפרוכת.

ועודד  לזושא  חייך  התפילה  בסיום 
בראשו שישיר וכששרו עודד בידו.

בידו  ועודד  שרו  מנחה  לפני 
במדרגות וג''כ ע"י החדר.

וכשהגיע  שרו  למנחה  כשירד 
כפיים  ומחא  הסתובב  למקומו 

ועודד בידיו.

זושא  לעבר  עודד  מנחה  אחרי 
שישיר.

לאד''ש  בוימגרטן  אמר  החדר  ע"י 
משהו ואד''ש נעצר והקשיב.

שרו  וכשיצא  לסוכה  נכנס  אח"כ 
ואד''ש הורה בידו שיפסיקו לשיר.

עשה  חורגין  איצ'ה  מעריב  אחרי 
''לישב  בירך  ולא  בסוכה  הבדלה 
בסוכה'' ואד''ש סימן בידו לתמיהה.

כשאד''ש נסע לביתו שרו כל הזמן 
ועודד בידיו ובראשו. 

 יום ה' י"ז תשרי
א דחוה"מ

9:00 הגיע מביתו.

גדול,  כ"כ  לד' מינים לא היה  התור 
נענוע  ועושה  א'  ברכה  מברך  כ''א 
ירוסלבסקי  עומד  הברכה  ואחרי 

ונותן לכולם כוס קפה ועוגה.

את  וכן  האתרוג  את  החליף  אד''ש 
הטבעות מעל הלולב וההדסים.

פעמיים,  מנענעים  ה'''  ב''אנא 
אחרי  האתרוג  את  הניח  אד''ש 
טליתו  את  סידר  ראשונה,  הפעם 

ושוב נענע כנ"ל.   

עמדו  כשיצא  לביתו.  נסע   11:30
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''א  להם  אמר  ואד''ש  בחוץ  ילדים 
גוטן חוה"מ ושיהיה לכם הצלחה''.

כל הלילות בסוכות מתוועדים.

 יום ו' י"ח תשרי 
ערש"ק ב דחוה"מ

התנהל  והכל  מביתו  הגיע   9:00
כאתמול.

אחרי שחרית סימן לזושא שיתחיל 
חוה''מ  במשך  ג''כ  היה  )כך  לשיר 

אחרי כל התפילות(.

היה כינוס ילדים בסוכה.

כשעתיים,  בסוכתו  שהה  אד''ש 
ל'מרכז'  מסר  מהסוכה  כשיצא 

שיחה מוגהת.

מנחה התפללו למעלה.

לייבל  הכריז  שבת  קבלת  לפני 
ע''כ  בפניו  התאונן  שאד''ש 
ולא  בתפלות  עליו  שמסתכלים 

מתפללים.

סימן  אד''ש  מעריב  תפילת  אחרי 
ועודד  לשיר  והתחילו  לזושא  בידו 

בידו לעבר כמה ילדים.

שב''ק י''ט תשרי 
שחוהמ''ס

לא היתה התוועדות.

מנחה התפללו למטה ואד''ש קיבל 
לזושא  סימן  התפילה  אחרי  עליה. 

)כנראה  בשקט  משהו  לו  ואמר 
שאמר ''ושמחת''( ועודד בידו.

אחרי  למעלה.  התפללו  מעריב 
בחדרו  קצת  התעכב  אד''ש  מעריב 
שז"ר(  של  הלוויה  בגלל  )כנראה 
כשיצא - לנסוע לביתו - היה מאוד 

רציני וכששרו עודד בידו.

 יום א' כ' תשרי 
ג דחוה"מ

9:00 הגיע מביתו.

ואמרו  בהושענות  התחילו   10:00
גם של אתמול, אד''ש חיכה שיגיעו 
החל  ואז  השניה  בפעם  ס'  לאות 

להקיף את הבימה.

והוא  לזושא  חייך  התפילה  בסיום 
התחיל לשיר.

כסף  הקטן  למישולובין  נתן  אד''ש 
לצדקה והארליג הרים אותו ואד''ש 

אמר יישר כוח לילד.

מנחה ומעריב התפללו למטה. זושא 
התחיל לשיר ואד''ש עודד בידו.

ירד לאמירת תהילים  1:00 בלילה 
ושמרלינג היה חזן.

כשאד''ש נסע היה בשקיתו ערבות 
עבור הרבנית.       
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 יום ב' כ"א תשרי 
הוש''ר

9:00 הגיע מביתו.

הסידור  עם  לתפילה  ירד   10:00
הקשר  את  פירק  בידו.  וערבות 

בערבות ועשה לבד קשר.

בידו  וסימן  מהבמה  ירד  הלל  לפני 
לכץ שהיה חזן שיסיר את הטבעות 

מהלולב והתפלל למטה.

הוציאו את כל הס"ת ואד''ש הביט 
בהם.

ושוב  למקומו  וחזר  א'  הקפה  הלך 
הקיף - כך ז' פעמים.

בהושיעה את עמך שרו ז''פ.

בסיום ההושענות לקח את הערבות 
וחבט 5 פעמים.

מיד לאחר התפלה יצא להלוויה של 
בחזרתו  פעם.  כבכל  והלך  קווינט 

נטל ג' פעמים על כל יד.

והתחיל  לסוכה  נכנס  לאחמ''כ 
קבלו  שלא  לאנשים  לעקח  לחלק 

בעריוכ''פ ולנשים ובנות.

הגב'   - לנשים  תור  היה  כמו''כ 
מריישא עמדה עם הד' מינים ונשים 

ובנות ברכו עליהם.

איפה  שאל  מהסוכה  כשיצא 
ואד''ש  זושא  ניגש  ומיד  הפרטיזן 
עודד בידו לעברו והוא התחיל לשיר.

כבר  הבחורים  הצהרים  בשעות 

להקפות  מקומות  לתפוס  התחילו 
ובנו פרמידות.

כשנכנס  ושרו.  למנחה  נכנס   3:30
מפני  הרצפה  על  הידיים  עם  סימן 
לרקוד  והפסיקו  קודש  ארון  כבוד 

ולשיר.

לשיר  התחילו  מנחה  כשסיימו 
עודד  ולא  רציני  מאוד  היה  ואד''ש 

בידו.

הביט  כשיצא  לביתו.  נסע   5:00
מחכים  שאנשים  וכשראה  בסוכה 
בתור לקבל לעקאח הוציא מיד את 
ונפל  התאימו  לא  אך  המפתחות 
המפתח, בנימין הרימו ואד''ש פתח 
את הדלת ונתן להם. כשהלכו שאל 
את בנימין אם כולם קיבלו ופתאום 

הגיע אחד מרחוק ונתן גם לו.

6:00 התחילו ללכת לבתי כנסיות 
לשמח אנשים.

התחילו  מעריב  שלפני  שמעתי 
בחזקה  בידיו  עודד  ואד''ש  לשיר 
וכן  כפיים  ומחא  מקומו  על  ורקד 

אחרי התפלה התחיל לשיר.

9:00 ירד להקפות. עלה על הבמה 
והתחיל  הקהל  לעבר  והסתובב 
לשיר ורקד על מקומו ומחא כפיים 

בחזקה.

 - הראת''.  ''אתה  אמרו  לאחמ"כ 
אד''ש.  אמר  ואחרון  ראשון  פסוק 
הראשונה  בפעם  שסיימו  לאחר 
והתחיל  לקהל  הסתובב  אד''ש 
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לשיר ניגון הקפות של אביו רלוי"צ.

''אתה  הפסוק  אמר  שוב  לאח''ז 
''כי   - אחרון  פסוק  וכן  הראת'' 
מציון'' ושוב הסתובב והתחיל לשיר 
- ''הושיעה את עמך''. אד''ש מחא 
על  ורקד  בחזקה  מאד  מאד  כפיים 
ולא  הצדדים  לכל  והתנענע  מקומו 

ניתן לתאר את השמחה העצומה.

ומציון''  ו''כי  הראת''  ''אתה  שוב 
''ופרצת''.  לשיר  והתחיל  והסתובב 
את  ועודד  הזקנים  על  הסתכל 
השירה באיטיות ואח"כ עודד בידיו 

בחוזקה.

אלטהויז  בנימין  ההקפות  בתחילת 
לו  ואמר  הס"ת  את  לאד''ש  מסר 

משהו ואד''ש חייך אליו.

למרכז  התקדם  אד''ש  לאחמ"כ 
והסתכל על הרש"ג שהלך מאחוריו. 
והזקנים  הס"ת  את  נישקו  כולם 
איחלו לאד''ש שיזכה לשנה הבאה 

וענה ''גם אתם'' וחייך לכולם.

לשוחט  אמר  שאד''ש  שמעתי 
שאם  הס"ת  את  שנישק  בעת 
על  עובר  הוא  מאביו  בעצבות  הוא 
''ושמחת בחגך'' מן התורה וכן פוגע 
מפריע  שהוא  והוסיף  המת  בכבוד 

לשמחה של אד''ש.

את  משך  באמצע  למעגל  כשהגיע 
על  ידו  את  והניח  הסוף  עד  שרוולו 
הניח  הרש"ג  וכן  הרש"ג  של  כתפו 
ורקדו  אד''ש  של  כתפו  על  ידו  את 
הקפות.  ניגון  שרו  וכולם  הרבה 

אד''ש הניד את ראשו בחזקה לכל 
ולא  נעצר  שהרש"ג  עד  הכיוונים 
היה יכול להמשיך, אד''ש נעמד ע"י 
הרש"ג  את  להחזיק  ונגשו  הרש"ג 

שלא יפול.

נישקו  ושוב  למקומו  חזר  לאח''ז 
משהו  אמר  ובהליכתו  הס"ת  את 

לכתב יעקובסון וכן ליעקב העכט.

ונעמד  לאלטהויז  הס"ת  את  מסר 
במקומו.

נתנו הקפה לזקנים והתחילו לשיר. 
כפיים  ומחא  הסתובב  אד''ש 
הכיוונים  לכל  והתנענע  בחזקה 
וכולם מתחו עצמם על מקומותיהם 
בבירור.  אד''ש  את  שיראו  כדי 
בחזרה  הסתובב  דקות  כמה  לאחר 

למקומו ונגמרה ההקפה.

לשלוחים  היתה  הבאה  ההקפה 
כשהתחילו  מא"י.  שבאו  ולאורחים 
עד  חזק  כ"כ  רקד  אד''ש  לשיר 
שהגארטל כמעט נפל. מחא כפיים 
כמו  לאט  מחא  כולם.  על  והסתכל 
מקומו  על  התנענע  ומיד  הזקנים 
ומחא כפיים בחזקה עד שהסתובב 

למקומו ונגמרה ההקפה.

אד"ש  אמר  לטנקיסטים  בהקפה 
למאיר פרידמן ''אתה ג"כ טנקיסט'' 
הסתובב  ושוב  הקפה.  לקח  והוא 
ומחה כפיים וכך עד הקפה שביעית.

הקפה שביעית שוב אד''ש רקד עם 
הרש"ג בחזקה.
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שעמד  דונין  לראובן  סימן  אד''ש 
וראובן  היד  עם  משהו  הזקנים  בין 
לא הבין וכשנישק את הס"ת שאל 
אותו אד"ש מה הוא עושה שם הלא 

זה מושב זקנים.

''עלינו''  אמרו  ההקפות  בסיום 
יום  ''גוט  צעק  אד"ש  ולאחמ"כ 
''ושמחת''  טוב'' ג"פ והתחיל לשיר 

ועודד בידו.

 יום ג' כ''ב תשרי 
שמע''צ

תפילת שחרית התנהלה כרגיל. אין 
הקפות.

אחרי מנחה הורה אד"ש שהגבאים 
מנחה  תפילת  תתקיים  מתי  יכריזו 
הכריז  הארליג  ומאיר  וההתוועדות 

 5:45 בשעה  תהיה  שמנחה 

אד"ש   .8:45 בשעה  וההתוועדות 
למעריב  בעיקר  שהתכוון  אמר 
בשעה  יהיה  שמעריב  הכריז  ומאיר 

.7:00

כולם הלכו לבתי כנסיות.

למעלה  למעריב  נכנס  אד''ש 
וכשיצא  לשיר  התחיל  ובסיומה 

מחא כפיים.

8:45 ירד להתוועדות ועשה קידוש.

אד''ש הצדיע לשוטרים.

והורה  לחיים  שיגידו  אמר  אח"כ 
הראה  שיגידו.  אנשים  לכמה 

שיגיד   - אצבעות  בשתי  למישהו 
פעמיים.

בהתוועדות  יחסית  קטן  קהל  היה 
יהודים  לשמח  הלכו  וכולם  היות 
התמלא  לאט  לאט  כנסיות.  בבתי 
אנשים  לכמה  הורה  ואד''ש  הזאל 

שיגידו לחיים.

לשיר  התחילו  הא'  שיחה  בסיום 
כפיים  ומחא  בראשו  עודד  ואד''ש 

בישיבה.

הרש"ג  ניגש  ההתוועדות  באמצע 
ודיבר עם אד''ש כמה דקות.

הקבוצה  נכנסה  באמצע 
לכ''א  חייך  ואד''ש  מהקונסוליה 

מהם ואמרו לחיים.

אד"ש  אמר  ההתוועדות  בסיום 
והכריז  בשקט  משהו  לטלישווסקי 
היות  ייצאו  שכולם  הורה  שאד"ש 
בסדר  ושיהיה  לארגן  וצריכים 
לו שאם  ואמר  חייך  מסודר. אד''ש 
הוא אומר בשמו הרי הוא לא אמר 
ידע  לא  טלישווסקי  מפה.  שיצאו 
א''כ מה להכריז ואד''ש חייך אליו. 
אמר  אם  אד"ש  אותו  שאל  אח"כ 
שיגיד  לו  ואמר  לקח  ומיד  לחיים 
על כוס גדולה ואמר. לאחמ"כ אמר 
ידו על מצחו  לו אד"ש שיעביר את 
לו  ואמר  פעמים,  כו''כ  לו  והראה 
שיהיה העניין של ''ויהיו נא אמרינו 

לרצון לפני אדון כל''.
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בשיחה אחרונה אמר שיגידו לחיים 
והורה לכל אלה שהיו בבתי כנסיות 

לשיר.

כשאד''ש היה כבר ע"י הדלת נפלה 
לידו קבוצת בחורים ונעצר לדקה.

11:45 הסתיימה ההתוועדות ומיד 
מסדרים  כשכולם  שלם  בלגן  נהיה 

את הפרמידות.

והקבוצה  להקפות  ירד  אד''ש 
מהקונסוליה עמדה על הבמה.

והסתובב  למקומו  הגיע  אד''ש 
ניגון  לשיר  והתחיל  הקהל  לעבר 
ומחא  רלוי"צ  אביו  של  הקפות 

כפיים בחזקה.

את  לאד''ש  נתנו  הראשונה  בפעם 
הראת''  ''אתה  הראשון  הפסוק 
ואת הפסוק הבא מכרו והקונה נתן 
עד  הפסוקים  בכל  וכן  לאד''ש  ג''כ 
הפסוקים.  כל  את  אמר  שאד''ש 
אמר  הראשונה  בפעם  כשסיימו 
אד''ש ג"פ את הפסוק ''והיה זרעך... 
והסתובב  וקדמה...''  ימה  ופרצת 
והתחיל לשיר ניגון ''ופרצת'' ועודד 

בידיו בחזקה ובשמחה עצומה.

הראת''  ''אתה  שהתחילו  לפני 
עם  אד"ש  דיבר  השניה  בפעם 
ועם  מהקונסוליה  אנשים  שלושה 
יעקובסון והם הקשיבו לו כל הזמן 
וכן דיבר עם לייבל. אד"ש דיבר עם 
פעמים  כמה  מגח"ל  לנדא  חיים 
ושניהם  בנפרד  לו  קרא  ולאחמ"כ 
הרבה  ודיברו  הסטנדר  על  נשענו 

זמן בנוגע ליהודה ושומרון.

בפעם הב' אמר רק הפסוק הראשון 
והאחרון.

אח"כ אד''ש קנה לאנשי הקונסוליה 
הב'  לריבלין,  הא'  פסוק   - פסוקים 
לחיים לנדא ופסוק לכל הקונסוליה 
ידו  את  והושיט  ניגש  כ''א  ביחד, 

ואד''ש לחץ את ידם.

לילד  שיתנו  אד"ש  אמר  אח"כ 
פסוק  ואמר  פסוק  עימם  שהגיע 
ולחץ  היד  את  לו  הושיט  ואד''ש 

אותה.

לשיר  והתחיל  הסתובב  כשסיימו 
ניגון הקפות של אביו רלוי"צ .

פסוק  אד''ש  אמר  ג''כ  הג'  בפעם 
ראשון ואחרון.

המכירות  הסתיימו  בערך   3:00
נועדו לישיבה(  )כל כספי המכירות 

והתחילו ההקפות.

בהקפה הא' שרו את ניגון ההקפות. 
הרבה  די  הרש"ג  עם  רקד  אד"ש 
צריכים  היו  בסוף  בידו.  ועודד  זמן 
יפול.  שלא  הרש"ג  את  להחזיק 

נישקו את הס"ת כמו אתמול.

לקונסוליה  נתנו  הב'  ההקפה  את 
ואד''ש הביט על כולם. א' הלך עם 
הם  לשלום.  לו  נופף  ואד''ש  הילד 
ותופר'',  עצה  ''עוצו  לשיר  התחילו 
ואד''ש שוב הסתכל על כולם ומחא 
כפיים. כששבו מההקפה הם לחצו 
עם  דיבר  ולנדא  אד''ש  של  ידו  את 
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מהם  אחד  ועוד  דקות  כמה  אד''ש 
דיבר הרבה עם אד''ש.

בשאר ההקפות אד''ש מחא כפיים 
ועודד  הזקנים  על  הסתכל  בחזקה 

בידו.

הורה  אד''ש  הרוסים  של  בהקפה 
והצביע על כולם שילכו.

אד''ש  מונטריאול  של  בהקפה 
התנענע בחזקה ומחא כפיים מאד 
ליד  שעמדו  אלו  לעבר  חזק  מאד 

הבימה של אד''ש על הרצפה.

התעכבה.  וההקפה  התעלף  פרשן 
שהוציאו  עד  עליו  הסתכל  אד''ש 
להמשיך  שיכול  לכץ  ואמר  אותו 

ולאחמ"כ שוב עודד בידו.

כשהגיעה ההקפה השביעית אד''ש 
עבורו  קנה  שאד''ש  לא'  הסתובב 
הקפה  לו  שייתנו  הודיע  וכן  פסוק 
אז  ורק  לבימה  שהגיע  עד  וחיכה 
רקד  שוב  אד''ש  ההקפה.  התחילה 
הרבה  די  למשך  הרש"ג  עם  ביחד 
הרש"ג  את  החזיקו  ולאחמ"כ  זמן 
ומוודא  מסתכל  שאד''ש  כדי  תוך 

כל הזמן שהרש"ג נמצא.

אחרי התפילה אמר אד"ש ג"פ ''גוט 
יום טוב'' והתחיל לנגן ''ושמחת''.

התעכב  בדרכו  לביתו.  הלך   4:30
היה  ששם  קוריק  של  הבית  ע"י 
לביה''ר  לקחתו  רצה  הרופא  פרשן. 
אותו  יקחו  שלא  אמר  ואד''ש 
טוב  לא  שהטלטול  לרופא  והסביר 

ללב. אשתו שאלה את אד"ש האם 
בשו"ע  שכתוב  וענה  להשאירו 
שאפשר רק לחלוק על הרופאים אך 
להם.  לשמוע  צריך  מתעקשים  אם 
ואד''ש  לביה"ר  אותו  לקחו  לבסוף 

הלך לביתו.

 יום ד' כ"ג תשרי 
שמח''ת

ורופאו  פרשן  עמדו  התפילה  לפני 
וביקשו  אד''ש  של  חדרו  דלת  ע"י 
שיהיה  לרופא  אד"ש  ואמר  ברכה 

רופא יותר טוב וחסיד יותר טוב.

לנגן  והתחיל  לשחרית  ירד   10:15
בחזקה  כפיים  ומחא  הקפות  ניגון 

למשך כמה דקות.

ב''האדרת והאמונה'' לא שרו.

הקהל  בשחרית  כהנים  בברכת 
מהיום  בשונה  מצומצם  מאוד  היה 

ראשון.

לרדת  רצה  אד''ש  במוסף 
ירד  אך  הרגילות  מהמדרגות 

מהמדרגות האחרות שהכינו לו.

הראת''  ''אתה  למכור  התחילו 
כולו  ואת  ה'מרכז'(  הראשון)עבור 
''והיה  אמר אד''ש והוסיף ג''כ ג''פ 
זרעך'' והתחיל לנגן ''ופרצת'' ועודד 

בידיו.

מכרו את 'אתה הראת' השני ואד''ש 
אמר פסוק ראשון ואחרון והתחיל
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לנגן ''הושיעה את עמך''.

כן בפעם הג' והתחיל לנגן הניגון של 
אביו רלוי"צ.

הורה  ההקפות  את  שמכרו  אחרי 
אד"ש לכץ שיכריז שכל אלה שקנו 
ואמירה  עבור המרכז שיפרעו היות 

להדיוט כמסירה לגבוה. 

אד''ש  ההקפות.  את  לאד''ש  נתנו 
הלך עם הסידור נתן את הסידור לר' 
והקיף עם הרש"ג  לייב ביסטריצקי 
עם  ורקד  הבימה  את  פעמים  כמה 
יותר  חזק  ההקפות  בניגון  הרש"ג 

מכל הפעמים הקודמות.

''אנא  שרו  הס"ת  הוצאת  בעת 
עבדא'' ואד''ש עודד בידיו.

כל הכהנים קבלו עליה ואד''ש הורה 
וכולם  היות  שיגשו  כהנים  לכמה 
אומרים ביחד. וכן בעליות של ה'לוי' 
כמה  על  הצביע  אד''ש  ו'ישראל' 

אנשים שיגשו לקבל עליה.

אד''ש עלה 'חתן בראשית')קוראים 
והשם  הקודם  הרבי  של  השם  את 
עד  בס"ת  נשק  אד''ש  אד''ש(.  של 

הקריאה של מפטיר.

כשחזר למקומו הדרך היתה חסומה 
בקצה  התיישב  הרבי  שולחן,  ע''י 
מעליו,  רגליו  את  והניף  השולחן 
השולחן  של  השני  מעברו  הורידן 

והמשיך ללכת.

טוב''  יום  בידו  עודד  התפלה  אחרי 
ג' פעמים והתחיל לנגן ''ושמחת''.

למעלה.  התפללו  מנחה.   5:30
לא  וכשיצא  בידיו  עודד  כשנכנס 

עשה שום תנועה.

ידיים  ונטל  להתוועדות  ירד   6:15
פעמים  ג'  במלח  טבל  לסעודה, 

והורה לכמה אנשים להגיד לחיים.

שיטלו  שיכריז  לטלישווסקי  אמר 
ידיים להתוועדות.

זושא  לעבר  בידיו  עודד  אד''ש 
שישיר יותר חזק.

השלוחים  ועל  שמח"ת  על  דיבר 
כנסיות  לבתי  שהלכו  שאלו  ואמר 
שיגידו שוב לחיים וכן הטנקיסיטים 

שיגידו לחיים.

עניין  ''להבין  ד''ה  מאמר  אמר 
שמח"ת''.

עשה 'סיום' בהמשך לו' תשרי.

אח"כ ניגש שמחה עלברג לדבר עם 
עלברג  את  סחב  ושמרלינג  אד''ש 
שלא 'יפריע' לאד''ש, אד''ש הבחין 

בשמרלינג והסתובב וחייך אליו.

אמר לשמרלינג שיגיד לחיים.

החלות  את  נתן  ההתוועדות  בסוף 
למנטליק ולאחמ"כ לקח 2 בקבוקי 
יין  קצת  לתוכם  והכניס  משקה 
וערבב ובירך ברהמ"ז. שפך את היין 

לבקבוק ומזג שוב למשקה.

התפללו מעריב ואד''ש אמר קדיש 
אחרי ''עלינו'' ואחרי המשניות.
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התחיל לחלק את היין המעורב עם 
המשקה.

לאנ"ש הפעילים נתן בקבוק משקה. 
היו כאלה שבקשו ושאל ''למוסד?'' 

ונתן להם. 

ר' מענדל פוטרפס קיבל 3 בקבוקי 
משקה. הגרוזינים ראו את המשקה 

ובקשו בקבוק ואד''ש נתן להם.

יין  שקיבל  אחרי  חזר  בוכרי  א' 
חייך  אד''ש  משקה,  בקבוק  וביקש 

אליו ונתן לו.

כמו''כ ניגש בחור זר וביקש משקה 
הוא  מה  בשביל  אד"ש  אותו  ושאל 
צריך וענה שהוא סתם רוצה, אד''ש 

נתן והסביר לו שיחלק לחברים.

לו  והורה  עניך  לגרשון  משקה  נתן 
עבר  בחנותו.  למבקרים  שיחלק 
ואד''ש שאל את המדריך  סיני  ילד 
המדריך  וענה  מבולטימור  הוא  אם 
הסתכל  ואד''ש  מפילדלפיה  שהוא 

עליו בחזקה.

בעת  פעמים  כמה  בידיו  עודד 
היין  את  הזמן  כל  וערבב  החלוקה 

עם המשקה.

לאד"ש  ואמר  ניגש  בער  גרשון 
ושומרון  יהודה  בענין  דיון  שהיה 
וענה  ''היום?''  אד"ש  אותו  ושאל 
לזה  בנוגע  אתו  דיבר  אד''ש  שכן. 
כבר  אין  גשמית  שמבחינה  ואמר 
שסגור  היות  הזה  בנושא  לדון  מה 
וחתום ולכן מה שאפשר לעשות זה 
שהתלמידים יסעו לישיבות וילמדו 

הרבה תורה וע"י זה יוכלו להתגבר. 
''דיברתי עם חיים  גם אד"ש  ואמר 
פעם  וזו  היות  אבל  בנושא  לנדא 
עליו  ללחוץ  רציתי  לא  הראשונה 
ועוד אמר שאריק שרון  מדי חזק''. 
גרשון  זה.  בנושא  שתקיף  היחידי 

בער דיבר די הרבה זמן.

כן נתן להעניך רפרפורט ושאל אותו 
פה?  אותך  רואים  לא  ''למה  אד"ש 
חושב  אתה  מסתתר?  אתה  למה 

שכאן רוסיה?''.

האחרון  וברגע  אחרונה  ברכה  בירך 
ניגשו עוד כמה ומזג להם.

ההתוועדות.  הסתיימה   1:45
משקה  ובקבוק  היין  את  אתו  לקח 

והתחיל לנגן ''כי בשמחה תצאו''.

קבל  שלא  בחור  היה  לחדרו.  נכנס 
מעילו  את  לבש  שכבר  וחדוקוב 
חדרו  דלת  על  ודפק  מיד  הפשיטו 

של אד''ש ואד''ש נתן לו.

שרו  כשיצא  לביתו.  נסע   3:45
ועודד בידו בחזקה.

 יום ה' כ"ד תשרי 
אסרו חג

12:00 הגיע מביתו.

נכנס לקרה''ת ואמר קדיש.

לפני  קדיש  אמר  מנחה.   3:15
''אשרי'' וכן את שאר הקדישים.



בית חיינו תשל"ה

2929 29 

5:00 נסע לביתו.

נעמד  בנסיעתו  מביתו.  חזר   6:00
הרכב,  את  וחסם  בכביש  א'  שחור 
בנימין נאלץ לעלות על המדרכה עד 
השחור.  את  ודחפו  בחורים  שבאו 
 10  - כ  זה  בגלל  התעכב  אד''ש 

דקות.

האנשים  רוב  נכנסו  יחידות.  ליל 
שבאו לתשרי.

שלו  אבא  שהוא  לאד''ש  אמר  א' 
והגיב אד"ש ''בגשמיות וברוחניות''.

אד''ש אמר לראובן דונין שבמקרה 
צורך  אין  במקומו  לפעול  יכול  וא' 
במקום  ולפעול  לנסוע  לחפש 
זה  את  לעשות  ואפשר  היות  אחר 

במקומו.

לאד"ש  אמר  שראובן  שמעתי 
שלו  הילדים  את  להביא  שרוצה 
לכאן שאד''ש יראה אותם והם יראו 
אותו, ענה לו אד"ש שזה לא הכרחי 
היות וכעת שולח את הזקנים לשם 
ואח"כ יבוא ביחד עם הצעירים עם 

משיח.

6:15 בבוקר הסתיימו היחידויות. 

התחיל  כשיצא  לביתו.  נסע   6:30
זושא לשיר ואד''ש עודד בידו וחייך.

יום ו' ערש"ק כ''ה תשרי

1:15 הגיע מביתו.

6:10 מנחה.

אחרי מעריב התחיל לנגן ''ופרצת'' 
בניגון של ''ושמחת'' ועודד בידו.

 שב''ק כ''ו תשרי 
פר' בראשית

8:30 נכנס לתהילים.

10:35 נכנס לשחרית. טלישווסקי 
כששר  בידו  עודד  ואד''ש  חזן  עמד 

בעת התפלה.

בידו  אד''ש  עודד  שבת''  ב''תקנת 
''אתה  בניגון  אותו  שר  והוא  היות 

בחרתנו''. 

אד''ש  שוב  שחרית  תפלת  אחרי 
בניגון  ''ופרצת''  לשיר  התחיל 

''ושמחת''.

1:30 ירד להתוועדות.

דיבר אודות שבת בראשית.

להנחות  אחראים  שאין  אמר 
לא  ואם  מקור  בלי  שכותבים 
טועה  ודם  שבשר  יתכן  מעיינים 
יש  לפעמים  וכן  ההיפך,  ויכתוב 
'שפיץ  וישנם  מיוחדים  טעמים 
כמו  בדיוק  שכותבים  חב"ד' 

ששמעו.

מזג משקה לקזרנובסקי.

והפסיקו  עניך  לגרשון  קרא  אח"כ 
שימשיכו  בידו  סימן  אד''ש  לשיר, 
עניך  גרשון  בראשו,  ועודד  לשיר 
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שערים  מאה  עבור  משקה  קיבל 
משקה.  קיבל  ציק  זימרוני  חב"ד. 
דוד כהן קיבל עבור מוסדות. משה 
פלר שליח. לויטין שליח בוושינגטון, 
ג''כ  לו  ונתן  לאביו  קרא  אד''ש 
בקבוק  מצוה  לבר  גם  נתן  משקה. 

משקה.

והיו  ועייפים  שהיות  ואמר  חייך 
התוועדויות בתשרי ושבת בראשית 
להדלקת  בנוגע  להמשיך  כדי  לכן 
נרות תהיה התוועדות לנשים בשעה 

לא  וכדי  הכנסת  בבית  כאן   8:45
שיערך  מלכה  המלווה  את  להפריע 

ההתוועדות  לכן   10:00 בשעה 

תהיה ב - 8:30 או ב -  8:45.

שבת  וזו  שהיות  אמר  אח"כ 
שנכנסים  לאחרונה  ונהוג  בראשית 
ליחידות ביום ההולדת הרי שמכאן 
לו  שיש  וכ"א  יתבטל  זה  ואילך 
ולא  למשפיע  לגשת  יכול  שאלות 
צריכים לדבר פנים מול פנים, וכאן 
לכן  בפנים  פנים  מדברים  כן  שהרי 
שימשכו לכ''א כל הברכות ושתהיה 
להם  שהיה  לאלו  הן  מבורכת  שנה 
יום הולדת והן לאלו שיש להם יום 
יום  להם  שיהיה  לאלו  והן  הולדת 

הולדת.

שישירו  בצרפתית  לצרפתים  אמר 
ועודד בידו.

בידו  פעמים  כמה  עודד  כמו''כ 
ובראשו.

נתן מזונות לאיצ'ה חורגין והביאו לו 
מפית שישים אותם בזה.

את  ומוכרים  היות  אמר  אח"כ 
פינסון  ימכרו.  כעת  לכן  המצוות 
למכור,  והתחיל  שטריימל  לבש 
אד''ש אמר לו לומר לחיים על כוס 
גורארי'  שמרל  והקשיב.  שלימה 
אמר שיקנה פתיחת הארון של ר"ה 
לר"ה  לכאן  שיבוא  בתנאי  ויוהכ"פ 
''ג"כ  ואמר  אד"ש  וחייך  ויוהכ"פ 
לפינסון  לסוכות''. אח"כ אמר שוב 
להגיד לחיים על כוס שלימה. אח''כ 
עבור  מזונות  וביקש  פינסון  ניגש 
נתן  ואד''ש  המצוות  את  שקנו  אלו 

לו.

בירך ברכה אחרונה.

התפללו מנחה. אחרי מנחה התחיל 
לשיר ''ופרצת'' במנגינת ''ושמחת''.

מעריב התפללו למעלה.

וכשיצא  לביתו  נסע  מעריב  אחרי 
אמר לילד מישולובין ''גוט וואך''.

8:45 נכנס להתוועדות של הנשים. 
כולן נעמדו וסימן בידו שישבו.

אמר שיהיו בריאים וכו'.

עבור  המזונות  את  שיקחו  הורה 
מלוה מלכה ושיהיה בשמחה.

אד''ש יצא ווידא כל הזמן שחדוקוב 
הולך מאחוריו.

הביתה.  נסע  הרבי  השיחה  אחרי 
שרו ועודד בידו.
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יום א' כ''ז תשרי 

ניגש  אחד  מביתו.  הגיע   12:45
ואד''ש  נוסע  שהוא  וסיפר  לאד''ש 

בירכו.

כובע  עם  ירד  אד''ש  מנחה.   3:30
חדש.

כשסיימו מנחה אד''ש התחיל לשיר 
''ופרצת'' במנגינת ''ושמחת'' וסימן 

לזושא להגברת השירה.

בג''ע התחתון עמדו קבוצת אורחים 
טובה  נסיעה  "שתהי'  להם  ואמר 
בגו''ר  טובות  ובשורות  והצלחה 

גם יחד".

לצרפת.  שחוזרים  לצרפתים  יצא 
מלמל  כפים,  ומחא  בדלת  עמד 
עד  ברצינות  עליהם  והביט  בפיו 

שהתרחקו. 

5:45 נסע לביתו. הישראלים נסעו 
נכנס  כפיים.  ומחא  שעה  באותה 
למכונית ועודד בידו בתוך המכונית.

לדונין  ואמר  מביתו  חזר   6:40
והצלחה  טובה  נסיעה  "שתהי' 

בגו''ר".

ליל יחידות.

 10 כ-  והיה  כהן  עניך  גרשון  נכנס 
בשמו  אד''ש  קרא  כשנכנס  דקות. 
בנוגע  איתו  דיבר  עניך''.  ''גרשון 
לו  ואמר  לאד"ש  שהביא  לתפילין 
שהשי''ן  אומרים  שיש  ע''ז  אד"ש 

סוף  עד  להיות  צריכה  ראש'  ב'של 
יהיה  שהבית  אומרים  ויש  הבית 
בשמי,  זאת  ואומרים  גבוה  יותר 
אמר  לא  שהוא  אד"ש  לו  ואמר 
ילמד לכל פעם שישמע  ומזה  זאת 
יאמין.  שלא  אד''ש  בשם  משהו 
שידור  שעושה  לאד"ש  סיפר  הוא 
אם  אד"ש  ושאל  בירושלים  חינם 
באים אנשים וענה שמגיעים חסידי 
אם  אד"ש  ושאל  אהרון',  'תולדות 
ומונעים  שמפריעים  כאלה  אין 
יש  שמסתמא  וענה  מללכת  אותם 
לא  אבל  מזה  מרוצים  שלא  כמה 
היד  עם  אד"ש  ועשה  להם  אכפת 
ומלאה  דאך  איז  ''דאס  ואמר 

הארץ דעה את ה'''.

משפחת רייטשיק נכנסה ליחידות. 
להם  ואמר   $3 לבנות  נתן  אד"ש 
שזה מתחיל מדמי חנוכה והדלקת 
שתדליק  לאחת  דולר  ושיתנו  נרות 
נרות, לילדות הקטנות הרבי נתן $2 

ולבנים הקטנים נתן $1.

א.ט. נכנס ליחידות והתאונן לאד"ש 
ואמר  לישיבה  אותו  מקבלים  שלא 
ולומד  יושב  בחור  שאם  אד"ש  לו 
שלא  למה  בו  מעונינת  וההנהלה 

ישאר.

ע"י  היחידויות.  הסתיימו   5:45
מאיטליה  בנות  כמה  עמדו  הדלת 
גרשון  את  ושאל  אד"ש  והסתובב 
אחראים  לא  הם  למה  ונאגל  מנדל 

שהן תלכנה לישון. 
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יום ב' כ"ח תשרי

1:15 הגיע מביתו.

נכנס לקרה"ת בג"ע התחתון.

3:15 מנחה. התפללו למטה. לפני 
מנחה נתן את סידורו לחתן. כשיצא 
הסתובב והסתכל על הזאל למעלה 
מקומו  ועל  הסידורים  על  והביט 
ושם צדקה ושוב הסתובב ונתן מבט 

חזק על הזאל וירד למטה.

לשיר  אד"ש  התחיל  מנחה  אחרי 
ביציאתו  אלוקים''.  ו''כי  ''ופרצת'' 
ניגש א' שמביא תמיד את הביכורים 
ואד''ש דיבר איתו ע"י ארון הקודש 
בידו  עודד  ולאחמ"כ  דקות  כמה 

בחזקה.

בג"ע  הבוכרים  עמדו  מנחה  אחרי 
התחתון ואד''ש אמר להם משהו.

היות  מעטוף  איפה  שאל  אד''ש 
גר  שהוא  ביחידות  לאד"ש  ואמר 
בברקת ושאל אד"ש למה לא לקח 
לו  היתה  שלא  וענה  לשם  משקה 
אד"ש  לו  ואמר  לבקש  החוצפה 
החוצפה  היתה  לא  לו  שאמנם 
לבקש אך מדוע הם צריכים לסבול 
יבוא  נסיעתו  שקודם  לו  אמר  ולכן 
והרבי  הגיע  הוא  ויקבל.  הדלת  ע"י 

נתן לו משקה.

נתן  הרבי  מנחל'ה  לגורודצקי 
מעטפות.

הישראלים.  את  ללוות  יצא   4:00

ואד''ש  ופרצת  לשיר  התחילו 
עד  כפיים  ומחא  כולם  על  הסתכל 
התחיל  כשהאוטובוס  שהפסיק. 
כפיים  למחוא  חזר  אד''ש  לנסוע 

בחזקה.

ניסן מנדל נכנס לאד"ש.

6:00 נסע לביתו.

6:55 חזר מביתו.

מחדרו  כשיצא  מעריב.   7:00
ומיד  פתוחה  הדלת  את  השאיר 

נכנס למעריב.

11:35 נסע לביתו.

יום ג'  כ"ט תשרי

3:30 נסע לאוהל.

6:55 חזר מהאוהל.

7:00 מנחה.

7:45 מעריב.

8:00 נסע לביתו בפתאומיות.

- 770 השלוחים  ב  בלילה התוועדו 
למונטריאול  לצרפת  הנוסעים 

ולא"י.
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 יום ד' ל' תשרי א 
דר"ח חשון

10:10 הגיע מביתו.

אמר  ולאחריה  לקרה"ת  נכנס 
תהילים בספר שלי.

שנוסעת  קבוצה  עמדה  כשיצא 
ברובסקי,  בורגן,  ומתוכם  לא"י 
ואמר  עבר  אד''ש  ושרף.  הלפרין, 
להם שתהיה נסיעה טובה ושנשמע 

בשורות טובות.

ג"ע  ע"י  עמדה  ממנחה  כשיצא 
לצרפת  שנוסעת  קבוצה  התחתון 
טובה  נסיעה  "שתהיה  להם  ואמר 

והצלחה ושנשמע בשורות טובות".

4:30 יצא ללוות את השלוחים - כ- 
20 בחורים. אד''ש יצא לבוש במעיל 
והסתכל במבט חזק.  בכיסים  וידיו 
החל  לנסוע  התחיל  כשהאוטובוס 

למחוא כפיים בחזקה.

7:00 נכנס למעריב.

כשיצא עמדו השלוחים למונטריאול 
להם  אמר  אד''ש  בחורים.   30 כ-   -
ושנשמע  טובה  נסיעה  "שתהיה 
הצלחה  ושתהיה  טובות  בשורות 
הם  לאחמ''כ  ומצוות".  בתורה 

התחילו לשיר.

שעה  כרבע  בחוץ  שרו  הם   8:00
במחשבה שאד''ש יצא אליהם, עד 
הנראה  שככל  ואמר  יצא  שבנימין 
בגלל  )כנראה  יצא  לא  אד''ש 
שנוסעים למקום קרוב( ומיד נסעו.


