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אלול-תשרי
י"ט אלול - אדר"ח חשון

יום ג' י"ט אלול ה'תשמ"ב

18:45 ניסן מינדל יצא מהחדר.

צדקה  נתן  בצאתו  לביתו,  נסע  אד"ש   19:00
לא' הילדים וליד הגדר סימן לצ'רלי בתנועת 

הצדעה. 20:12 חזר. 

21:30 מעריב.

יום ד' כ' אלול ה'תשמ"ב

10: 10 הגיע, נתן צדקה ואמר תודה. 

התרומם,  לא  כלל  בקדושה  מנחה.   15:25
במודים כריעה אחת עד הסוף. 

21:30 מעריב. 

23:37 יצא לביתו. 

יום ה' כ"א אלול ה'תשמ"ב

10:10 הגיע. 

10:20 קריאת התורה, לא הביט לכיוון הארון 
בהכנסה ובהוצאה, אח"כ הביט על הס"ת עד 
ובסוף:  אמצע.  סוף  תחילה  נושק:  מקומו. 

סוף. אמצע. סוף.

15:15 נכנסו לאד"ש חתן וכלה ומשפחתם. 

בעוברו  צדקה,  חילק  לאוהל,  נסע   15:20
ליד  טובה,  וחתימה  כתיבה  אמר  החתן  ליד 
להם  גם  וחילק  ילדות  עוד  היו  המכונית 
את  להגביר  בידו  וסימן  שיבנה  שרו  לצדקה, 

השירה.

20:25 חזר, שרו שיבנה, נכנס למנחה, חילק 
ונתן בעצמו צדקה, בצאתו סימן לזושא לשיר 
התקשה  ואד"ש  התקלקלה  הידית  שיבנה, 
לפותחה. – מסובב תמיד לצד ימין וצד זה היה 

שבור – אחרי כמ"פ ניסה לצד שמאל ופתח.

20:35 ד"ר פעלדמאן נכנס לחדר. 

21:20 מעריב. 

21:30 בנימין גורדצקי נכנס לחדר.

23:00 יצא לביתו, סימן לשיר – שרו שיבנה, 
והמשיך לסמן בידו עד המכונית ובתוכה.

יום ו' כ"ב אלול ה'תשמ"ב

10:10 הגיע ובכניסה סימן ואמר שיבנה ושרו.
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18:00 )לערך( יצא לביתו ושאל מה עומדים? 
עדיף לשבת וללמוד.

)ליל כ"ג( בצאתו  במעריב אמר אד"ש קדיש 
סימן לזושא להתחיל שיבנה. )עדיין אין במה( 
בצאתו לביתו שרו אך לא סימן )21:10 בערך(

שבת קודש כ"ג אלול ה'תשמ"ב

8:00 הגיע ל770. 

8:30 תהילים, אחרי כל ספר אמר קדיש מאד 
בשקט, לא נראה שאד"ש אומר את היהי רצון 

אחרי כל ספר תהילים. 

שחרית כרגיל, הביט על החזן בברכת כהנים, 
ובסגירתו  בפתיחתו  קודש  הארון  על  הביט 
והביט על הס"ת עד הנחתו על הבמה וישב. 
התחיל  בצאתו  קדיש.  אמר  שביעי  אחרי 

שיבנה.

13:30 התוועדות. 

שהקב"ה  הסביר   – מברכים  שבת  א:.  שיחה 
את  וביאר  תשרי  חודש  את  בעצמו  מברך 
ישראל   – האדם  בעבודת  נצבים  של  הענין 
)הניגון  ברכה.  לכם  והריקותי  ניגנו  בתוקף. 

הלא ידוע כ"כ, וכל צד שר אחרת(.

פעם  שאמרו  שכמו  התחיל  אד"ש  ב.  שיחה 
אבל   – עונה  והשני  עליכם  אומר שלום  שזה 
הפוך עליכם שלום אותו דבר היה כעת ששרו 
ואין  בחיוך:  והמשיך  מהשני,  הפוך  וא'  ניגון 

כוונתי לפסק דין מי צודק וכו'.

הוראות  שני  וילך  ניצבים  שלכאו'  ביאר 
זמן  אין  הגלות  שבסיום  והסביר  הופכיות, 
נצבים  של  בתוקף  של  העבודה  את  ועושים 

וגם את ההליכה מחיל אל חיל. 

שיחה ג. הקביעות דר"ה שחל בשבת.

"שוש  ד"ה  )בניגון(  מאמר  אמר  ד.  שיחה 
אשיש בה'".

אח"כ  אלי,  הקהילו  ד"ה  רש"י  ה.  שיחה 
ומי  שלישי  ביום  הפני"ם  את  לתת  ביקש 
ובים  רביעי,  ביום  שיתן  מהעצלים  שהוא 
כאן,  היו  שלא  ואלו  הנמושות  יתנו  חמישי 
יבואו  ר"ה  לפני  שהנוסעים  אמר  אח"כ 
לקחת משקה, ולכל אחד מזג מכוסו לבקבוק 
 ואח"כ ערבב עם המשקה, ומזג לומר לחיים.
שיתקיימו  לרבי:  ואמר  עלה  ריבקין  זושא 
וענה  ישראל,  ארץ  אנשי  של  בקשותיהם 

אד"ש: אמן למטה מי' טפחים ממש, ממש.

לאביו  הקפות  ניגון  התחיל  בצאתו  אח"כ 
רלוי"צ, ניעט ניעט. ופנה לילדים להתחיל ווי 

וואנט.

בצאתו  ס"ת(  )משיח   – לתורה  עלה  מנחה, 
התחיל שיבנה.

והעמוד  כיסא  עם  למעלה  מעריב–   20:00
)התקשה שוב לפתוח הדלת(.

יום א' כ"ד אלול ה'תשמ"ב

10:05 הגיע, ניגש אליו זושא ודיבר עמו ומסר 
לאד"ש פתק, אד"ש הביט אליו וחייך.

מנחה ומעריב כרגיל ושוב בעיות עם הדלת, 
ואחרי  שיבנה,  לשיר  לזושא  סימן  בצאתו 

הפתיחה שוב. 

במעריב  סליחות(  )אחרי  לביתו  יצא   22:00
אמר קדישים )כ"ה אלול( 

יום ב' כ"ה אלול ה'תשמ"ב

7:00 סליחות. 

8:00 קריאת התורה, ואח"כ המשיך ואמר כל 
הקדישים.
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14:45 נסע לאוהל.

19:45 מנחה, חילק צדקה. 

20:50 מעריב. עבר ליד חתן וכלה ואמר להם 
בקריאת  טובה.  וחתימה  כתיבה  טוב,  מזל 
שמע הראה בידו לא לחכות לו. אחרי קדיש 
בתרא האריך קצת. זושא התחיל שיבנה. )כך 
ואד"ש  זה(  בשבוע  ומעריב  מנחה  בכל  גם 

סימן להמשיך.

21:10 יצא לביתו, שרו שיבנה וסימן להגביר.

יום ג' כ"ו אלול ה'תשמ"ב

ואחרי  השעון,  על  הביט  סליחות.   7:00
סליחות קיבל פני"ם, בתוך 15 דק' נגמר התור 
ואד"ש חיכה. )כנראה שהרבה רוצים להישאר 

נמושות(.

שיבנה  שרו  מנחה,  לכינוס,  ירד   14:00
עם  במילה  מילה  אומר  בפסוקים  כשנכנס, 
הילדים, במודים דרבנן נענע בראשו, בעלינו 
באשרי,  וכן  הילדים,  עם  במילה  מילה  אמר 
מחה  ואד"ש  וואנט  ווי  שרו  הפסוקים  אחרי 

כפיים חזק.

בימי  ה'  צבאות  של  בהתכנסות  א.  שיחה 
הסליחות מודגש אתם נצבים.

כי טוב, לא לשמוע  ג' פעמיים  יום  שיחה ב. 
לפיתויי היצה"ר.

שיחה ג. תורה עבודה וגמ"ח.

ציווה לנגן אבינו מלכנו, נענע בראשו להגביר, 
אל תירא אך צדיקים, ומחא חזק לפי הקצב, 
זמן,  והרבה  מאד,  חזק  מחא  אלוקים  בכי 

בצאתו שרו שיבנה וסימן בידו להגביר.

מעריב כרגיל.

23:30 יצא לביתו.

יום ד' כ"ז אלול ה'תשמ"ב

7:00 סליחות, ואח"כ תור ארוך )עד ברוקלין( 
לפני"ם.

והיה  לילדים  חילק  בכניסתו  מנחה,   15:15
התחיל  זושא  שקיבלו,  ואמרו  ששאלם  כמה 
כניסתו  לפני  פעם  ועוד  בידו,  וסימן  שיבנה 

לחדר.

17:00 שיחה לנשים, בכניסתו שם צדקה, ונתן 
גם לילדים. בצאתו נתן לילד ולא שם בעצמו, 
הקטן,  נרננה  ולכו  נצבים  פרשת  על  דיבר 
שבת,טהרת  נרות  בענין  מהשיחה  הוראה 

המשפחה וכשרות.

19:45 מעריב, שרו בכניסתו וביציאתו שיבנה, 
האריך בשמו"ע )מעריב פתאומי(.

20:00 יצא לביתו ושרו שיבנה, סימן להגביר 
כמ"פ ובמכונית.

יום ה' כ"ח אלול ה'תשמ"ב

7:00 סליחות, אח"כ פני"ם. 

8:10 קריאת התורה.

15:15 מנחה, שרו שיבנה.

18:24 נסע לביתו, 19:20 חזר. 

21:32 מעריב. שרו שיבנה. 

21:45 התוועדות.

כח  במעלת  דיבר  הבאים,  ברוכים  א.  שיחה 
השמיעה, אח"כ שרו יפרח בימיו.

שיחה ב. צריך שישירו שיבנה ולא לחכות עד 
יש רמקול.  לידו   – הסוף, טלישבסקי התחיל 

אד"ש מחא כפים חזק.

אע"פ  הקטן  נרננה  לכו  אומרים  ג.  שיחה 
שבליל שבת לא יגידו )יו"ט שחל בשבת( ובכל 
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אחד נפעל ממילא הענין הנעלה שישנו ביו"ט 
של ר"ה שחל בשבת, ובסוף דיבר על המצב 

באה"ק.

– בשנת תקמ"ט,  הולדת הצ"צ  יום  שיחה ד. 
בתורתו מאוחדים נגלה וחסידות.

שיחה ה. אמר מאמר ד"ה "יום טוב של ר"ה", 
היו  במקדש  רק  למה  שבת,  ע"י  נפעל  )מה 
פסוקי  אמירת  ע"י  נפעל  זה  והיום  תוקעים, 

שופרות גם בחו"ל(.

על  אח"כ  ודיבר  עצה,  עוצו  שרו  ו.  שיחה 
שעל  "סדרים"  שהנהיג  לצ"צ  בהקשר  המצב 

ידי כך הפיל והמליך מלכים.

ציווה לנגן ניגון הכנה, ד' בבות, ני'ע זוריטשי, 
הקפות  ניגון  ניעט,  ניעט  בעצמו  התחיל 
לשרוק  הראה  שיבנה,  לנגן  ציווה  לרלוי"צ, 
בצאתו  דולרים,  חזק,  מאד  בראשו  ונענע 
התחיל כי בשמחה, - ובצאתו לביתו שרו כי 
בשמחה וסימן בידו – בצאת המכונית לכיוון 
הכביש הראשי המשטרה עצרה את התנועה.

יום ו' כ"ט אלול ה'תשמ"ב )ערב ר"ה( 

בלילה  אתמול  במה  )בנו  סליחות   7:00
קיבל  אח"כ  במדרגות(.  מעט  נכשל  וכשעלה 

פני"ם.

8:30 נסע למקווה, 9:00 חזר.

ביד  הטלית  צדדי  שני  לשחרית,  ירד   9:30
וצד  השחור  הצד  עם  כולו  ימין  צד  שמאל, 
התפילה  ובמשך  מעט  פנימה  מקופל  שמאל 
דוד אוסף  בויברך  ב' הצדדים,  פנימה  מקפל 
מתחיל  עולם  באהבת  הקדמיות,  הציציות 
הכנף השמאלי  ימין לשמאל אח"כ  בהקדמת 
אגודל  בין  שמאל  ליד  הג'  ומעביר  האחורי 
ומצרף הכנף האחורי הימיני, מחזיר  לאצבע 
קמיצה  בין  שמאל  ליד  ומעביר  ימין  ליד 

מהגדיל  הטלית  בודק  הש"ץ  בחזרת  לזרת, 
עד למעלה, 2 קדמיות, שמאל וימין מאחורה 

ואח"כ משחררם.

התרת נדרים, ובסיומה אמר כתיבה וחתימה 
שרו  בצאתו  ומתוקה,  טובה  לשנה  טובה 

שיבנה וסימן בידו. 

14:10 נסע לאוהל, 18:30 חזר.

18:45 יצא לביתו )החליף סירטוק( ומיד חזר, 
בזאל  למנחה  ונכנס  מהחדר  הסידור  לקח 
הקטן, בחזרת הש"ץ שלא כבכל התפילות לא 

שם ידו על עיניו לכסות מהקהל.

בכל  מעריב,  תהילים,  ואמר  נכנס   19:50
תפילות שמו"ע דר"ה מאריך.

גוט  בסיום התפילה אמר  לביתו,  יצא   21:30
שבת, גוט יו"ט "כתיבה וחתימה טובה לשנה 

טובה תכתבו ותחתמו".

שבת קודש א' דר"ה תשמ"ג

10:00 שחרית, נכנס ומיד התחילו, סימן לנגן 
האדרת, חזרת הש"ץ מתרומם בהמלך הקדוש 
)יושב אחרי מרום וקדוש( בברוך הוא וברוך 
)רק  באמן.  רק  הברכות  ביתר  ובאמן,  שמו 

בברכות הנוספות של החג(.

15:00 אמר גוט שבת, גוט יו"ט בצאתו שרו 
"שיבנה".

18:30 מנחה, )משיח ס"ת( עלה שלישי. 

)בשקט  הקדישים  כל  אמר  מעריב,   20:50
כרגיל(. בצאתו אמר גוט יו"ט.

יום א' ב' דר"ה 

10:00 שחרית, אמר קדיש דרבנן, כנ"ל אתמול, 
לפנ"כ הראה לנגן אבינו מלכינו, לפני עלייתו 

למפטיר אמר קדיש, מפטיר ס"ת הקטן.


