תשורה משמחת נישואין  -כ"א אלול תשע"ג
לשלישי בימי שני וחמישי ,הזכות של חתן בראשית .ואחר-כך כ"ק אד"ש התחיל לנגן" :והריקותי לכם
ברכה"...
בסיום ההתועדות התחיל כ"ק אד"ש בעצמו לנגן" :הושיעה את עמך" ,וגם לאחרי תפילת מנחה.
בתפילת מנחה ב"בריך שמי'" ניגנו .חזרה לא היתה .חזר הרב סערעבריאנסקי עם הבחורים.
יום א' ,ל' תשרי ,א' דר"ח מ"ח
בשעה  5:00בערך )כך סיפרו( יצא כ"ק אד"ש ללוות את הקבוצה הנוסעת לפאריז ,ובשעה  7:00או קצת
מאוחר יצא ללוות את הקבוצה הנוסעת לארץ ישראל.
בערב הי' יחידות .נגמרה בשעה  4:45בערך )לפי המסופר( .תפילת מעריב היתה בערך בשעה ) 12:00כך
סיפרו( .נכנס הרב בנציון שם-טוב.
אנחנו הלכנו לה'ווארט' של הת' בנציון גולדשמיד .ישבנו עד  1:30ויותר .גם ר' דוד ראסקין הגיע ודיבר
הרבה.
יום ב' ,א' מ"ח ,ב' דר"ח
כ"ק אד"ש הגיע ל ,770-וקראו בתורה בשעה ) 2:10כך סיפרו לי(.
תפילת מנחה היתה בזמנו – בשעה  .3:30-5כשיצא מתפילת מנחה עמדו כמה בחורים ובתוכם י"י
ניימארק ,יחזקאל קליין ,ואמר להם כ"ק אד"ש "פארט געזונטערהייט" ,ולא עמד אלא אמר זאת בהליכה.
אני נסעתי ללוות אותם וחזרתי בערך בשעה .5:30
תפילת מעריב הי' בשעה  ,7:00ולאחר זה יצא כ"ק אד"ש ללוות את הקבוצה הנוסעת לארץ ישראל .הם
נסעו בשעה  .7:30אחר-כך הלכנו לאכול.
יום ג' ,ב' מ"ח
תפילת מעריב בכל יום הוא בשעה  7:00בערב ,ואחר-כך ארוחת ערב.
לתפילת מנחה הגיע כ"ק אד"ש עם סידור קטן – תהלת ה' ,ובו הי' מונח כסף ישראלי ) 50פונט? ואולי
עוד כמה שטרות( ,וכשיצא מתפילת מנחה ,עמדה בגעה"ת בתו של הרב שלמה מיידנציק ,וכ"ק אד"ש
נתן לה את זה .כמדומני שהיא נוסעת היום .סיפרו שכ"ק אד"ש מסר על-ידי המזכירות ,שהיא תבוא אליו
בזמן זה.
יום ד' ,ג' מ"ח
כ"ק אד"ש לא נכנס לתפילת מנחה.
הנהלת הישיבה חלקו מעילי-חורף לבחורים.
יום ה' ,ד' מ"ח
לאחרי סדר חסידות למדתי עם שעכטער את השיחות של כ"ק אד"ש.
יום ועש"ק ,ה' מ"ח
אתמול בערב נהי' ישראל סירוטה חתן עם הכלה הבת של הערשל קוידענאווער מרוסטוב ,הגר עכשיו
בקנדה.
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ישראל ומושקא שיחיו לנגזם
יום א' ,ז' מ"ח
כ"ק אד"ש נסע ל"אוהל" ,חזר בשעה ) 7:05בכל יום מתפללים ערבית  ,(7:00תפילת מנחה היתה בשעה
 ,7:08ומעריב – בשעה .7:45
התוועדנו בינינו עם החתן ישראל סירוטה.
יום ב' ,ח' מ"ח
כ"ק אד"ש לא הגיע לקריאת התורה .הרב חודקוב אמר שלא יחכו .עשו אחר-כך מנין מיוחד לקריאת
התורה.
כמדומני שכ"ק אד"ש לא יצא לתפילת מנחה.
כ"ק אד"ש התענה היום תענית בה"ב ,ומפני זה לא יצא לתפילת מעריב – והתפלל בגעה"ת בערך כ10-
 15דקות לפני השעה  .7:00נסע הביתה אחרי שגמרו את תפילת ערבית במנין של הבחורים.
יום ג' ,ט' מ"ח
בערב הגיע יצחק סקובלו מארץ ישראל ,ובא ללון אצלינו בדירה.
יום ד' ,י' מ"ח
בחסידות בערב התחלנו היום ללמוד את ספר המאמרים ה'תש"ג .את השיעורים מוסר הרב שלמה
זרחי .היום הי' השיעור הראשון .בערב נתנו מתנה להחתן בנציון גולדשמיד – חמשה כרכים של הלקו"ש.
יום ה' ,י"א מ"ח
כ"ק אד"ש לא הגיע לקריאת התורה .בא מאוחר יותר.
לקריאת התורה נתנו עליות לה'חכמים' ,ויצחק סקאבלא בירך הגומל ועלה להגבהת התורה.
ה'חכמים' נסעו לשדה התעופה לאחר השעה  ,11:00חשבו שכ"ק אד"ש יצא ללוות אותם ,אבל הוא
עדיין לא הגיע ל .770-הרב דוד ראסקין אמר שיסעו ללוות אותם ,ובפרט הבחורים הרוסיים ,אבל לי בפרט
הוא אמר שאשאר ללמוד עם הנערים ,כי זהו יותר חשוב .שמעתי ,שזה הי' הוראה מכ"ק אד"ש – אתמול
בערב – שיסעו ללוות אותם ,ובפרט הבחורים הרוסיים.
אתמול ה'חכמים' היו ביחידות וישבו הרבה זמן)?(.
יצא השיחה לפ' לך-לך.
ש"ק ,פ' לך-לך ,י"ג מ"ח
ב 770לא היו שום חדשות.
יום א' ,י"ד מ"ח
כ"ק אד"ש נסע היום ל"אוהל".
יום ב' ,ט"ו מ"ח
כ"ק אד"ש לא הגיע לקריאת התורה ,וכמדומני שגם לא יצא לתפילת מנחה .תפילת מעריב התפלל
קצת לפני המנין הרגיל של הבחורים.
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תשורה משמחת נישואין  -כ"א אלול תשע"ג
יום ה' ,י"ח מ"ח
בערב קיבל כ"ק אד"ש על יחידות .נכנס חיים אלעזר גורליק.
יום ועש"ק ,י"ט מ"ח
נתקבל מברק לכ"ק אד"ש שר' ירמי' ברנובר הגיע לארץ ישראל.
ש"ק ,פ' וירא ,כ' מ"ח
התוועדנו אצלינו לכבוד יום ההולדת של חיים אלעזר גורליק .שתינו את המשקה שכ"ק אד"ש נתן לר'
נטע ברכהן בשביל שיעשה קידוש כשיבוא ר' ירמי' .אחר-כך הלכנו להתוועד אצל הרב שלמה זרחי.
יום ה' ,כ"ה מ"ח
בערב קיבל כ"ק אד"ש על יחידות )כמדומני שהי' עד השעה  1:00בערך(.
ש"ק ,פ' חיי שרה ,כ"ז מ"ח
לא קראו בס"ת של משיח.
ההתוועדות היתה משעה  1:30עד השעה  4:30בערך .היו  2שיחות ,מאמר כעין שיחה ,ועוד  3שיחות.
נגשו הרבה חתנים ,ובתוכם בנציון רובינסון ,בערל חזקאלביץ ,שלום יעקבסאן )הוא גם עלה לתורה –
ל"חזק"( .כ"ק אד"ש חילק משקה ,ונתן גם לשלום הנ"ל לחלק המשקה בבית-הכנסת "צמח צדק"
בירושלים ,ואמר כ"ק אד"ש שאע"פ שהוא "מלך" ,יוותר ע"ז וייעשה שליח .כך שמעתי.
לתפילת מנחה לא עלה כ"ק אד"ש לקריאת התורה .אחרי תפילת מנחה התחיל בעצמו לנגן "ואני
אבטח בך".
יום א' ,כח מ"ח
בערב קיבלעל יחידות .נכנסו שני "שופט עליון" – אחד יהודי ואחד )להבדיל( גוי – בקשר לבחירות.
נגמר בערך בשעה  2:00בלילה )שמעתי(.
נכנסו ליחידות החתנים :בנציון רובינסון ,ובערל חזקאלביץ )כ"ק אד"ש אמר לו שילך ללמוד ב"כולל"
לכל הפחות לשנה אחת(.
יום ב' ,כ"ט מ"ח ,ער"ח
כ"ק אד"ש לא הגיע בבוקר לקריאת התורה ,והגיע אחר-כך .נסע למקוה ,ול"אוהל"– בערך בשעה
 .2:30-45חזר בשעה  .5:30תפילת מעריב בשעה  6:15בערך) .הדלקת הנרות בערב ש"ק העבר הי' בשעה
.(4:31-2
יום ג' ,א' כסלו
כ"ק אד"ש הגיע לקריאת התורה.
בערב הגיעו ההורים עם הסבא של בנציון רובינסון וגם הגיע אברהם פרסמן.
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