תשורה משמחת נישואין  -כ"א אלול תשע"ג

יומן שנת ה'תשל"ב
ש"ק פ' ראה ,כ"ה מנ"א ,מבה"ח אלול
לאמירת תהלים נכנס כ"ק אד"ש כרגיל בשעה  .8:30הש"ץ הי' ר' מאיר איטקין ,וגמרו בשעה .10:05
תפילות שחרית ומוסף סיימו בשעה  .12:45במוסף לא ניגנו "הוא אלקינו" .ההתוועדות היתה משעה 1:30
עד  .4:45בסוף ההתוועדות צוה כ"ק אד"ש לצאצקיס שינגן ,וניגן "זאל שוין זיין די גאולה" ,ושרו כולם.
כ"ק אד"ש נתן משקה לר' רפאל ווילשנסקי ולעוד מישהו .לאחר תפילת מנחה לא שרו שום ניגון.
כשיצא כ"ק אד"ש מ 770-שרו ג"כ "זאל שוין זיין די גאולה".
יום א' ,כ"ו מנ"א
בערב קיבל כ"ק אד"ש ליחידות .בין הנכנסים נכנסו הת' בנציון גולדשמיד )הי'  3דקות( ,בנציון רובינסון
)הי'  6דקות( ,והת' דובער יחזקאלוויץ .הסקולענער רבי הגיע ליחידות והי' קצת יותר מ 35-דקות .כ"ק
אד"ש נעמד לפניו ונתן לו את ידו הק' )לכתחילה לא ראה אותו ,אבל באמצע הדרך הגביה את עיניו והביט
עליו ,ותיכף נעמד ונתן לו יד( .בסוף היחידות ליווה אותו כ"ק אד"ש כמעט עד הדלת .אחר-כך היתה תפלת
ערבית ,בשעה  .1:00נכנסו ליחידות הרבה בחורים בקשר עם יום הולדתם ,וגם חתנים .ר' יוסף וואלאוויק
נכנס עם אשתו ובתו )והיו כמה דקות( .ר' משיח חודיידטוב נכנס עם עוד  4אנשים )א' מהם הוא ראש
ישיבת הרמב"ם בתל אביב( ,דיברו אודות הישיבה להבוכרים בנה"ח )היו יותר משעה( .היחידות נגמרה
בשעה  7:15בבוקר .ונכנס כ"ק אד"ש לקריאת התורה )עד לערך  .(7:30אחר-כך נשאר כ"ק אד"ש בחדרו
ואומרים שהוא התפלל ,ונסע הביתה בשעה  8:15בערך בוקר .כמדומני שהרב חודקוב לא נכנס לחדרו הק'
כרגיל.
יום ב' ,כ"ז מנ"א
לערך בשעה  8:00בערב נכנס לכ"ק אד"ש הרב בנימין גורודצקי ויצא בשעה  ,9:45-9:50ורק אז נכנס
כ"ק אד"ש לתפילת ערבית.
יום ד' כ"ט מנ"א ,ערב ר"ח אלול
כ"ק אד"ש הגיע ל 770-בשעה  12:15לערך ונסע למקוה בשעה  .12:35חזר מהאוהל בשעה  .8:40תפילת
מנחה בשעה  8:43עד השעה  .8:50כ"ק אד"ש נכנס למנחה לבוש במעיל משי .לאחר מנחה נכנס הרב
חודקוב לחדרו הק' ,וכמעט לא סגר את הדלת ,וחזר ואמר שבעוד  15דקות יתפללו תפילת ערבית ואחרי-
זה תהי' התוועדות.
תפילת מעריב התפללו משעה  9:10עד  9:17לערך ,וההתועדות התחילה בשעה  9:20ונגמרה
בשעה  .10:40-45לפני ההתועדות ,כשכ"ק אד"ש חזר מתפילת ערבית ,ניגש אליו משה מרוסי' .בסיום
ההתועדות ,כשחזר כ"ק אד"ש לחדרו וגם כשנסע הביתה ,ניגנו "כי אנו עמך" ,וכ"ק אד"ש הרים את ידו
הק' להגברת השירה .לאחרי ההתוועדות נכנס אל כ"ק אד"ש הרב חודקוב והי' שם משך זמן ,ואחר-כך
נכנס לרגע הרב גרונר .כ"ק אד"ש נסע הביתה בערך בשעה .11:05
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