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זמן. בעת החזרת הס"ת  וחיכו כמה 
לארון הקודש סימן עם היד שירימו 

משהו שהיה מונח על הרצפה.

אחרי   ,1:30 בשעה  התוועדות 
הק'  ידו  עם  הראה  הא'  השיחה 
להר' מרדכי אשכנזי שיעלה לבימה 
בהתחלה,  התחמק  הרב  ָלֶׁשֶבת, 
ועשה  רחב  בחיוך  אליו  חייך  הרבי 
עם היד שיעלה. כשהיה על הבימה 
ידו  עם  הראה  אד"ש  שם,  הסתתר 
אנשים  לכמה  חייך  שיתקרב.  הק' 
ואמר:  משקה,  חילק  לחיים.  שיגידו 
יתנו  תורה  על  מדברים  והרי  היות 
לטייטלבוים  וקרא  תורה,  לאהלי 
ואח"כ חזר ואמר "הרב טייטלבוים". 
כץ  מ.פ.  לרב  משקה  נתן  אח"כ 
ואמר לו שיכריז עבור המעמד. נתן 
ערבב  גרליק.  מענדל  גרשון  להרב 
לכ"א  ונתן  יין,  לכוס  המשקה  את 
מעורבב. ואח"כ ניגשו חתנים ועשה 
נשאר  ביין.  המשקה  ערבב  כנ"ל 
לייבל  לרב  ונתן  בבקבוק  משקה 
גרונר. כשאמר הביאור בפרקי אבות 
הסידור היה פתוח. התחיל לנגן ניגון 
מחא  אחרונה,  ברכה  אמר  רלוי"צ. 
ואמר  ישב  אח"כ  דקות,  כמה  כפים 
הקטורת  ובעת  מקומו  על  קטורת 
התחיל  לא  מנחה  אחרי  כפים.  מחא 
ועשה  שרו  מהחדר  כשיצא  לשיר. 

עם  עשה  הדלת  ובפתח  היד,  עם 
שתי ידיו. ע"י המדרגות למטה מחא 
אמר  ההבדלה  אחרי  מעריב.  כפים. 

למישהו שעמד בחוץ א גוט וואך.

יום ראשון ר"ח סיון

לקרה"ת  באיחור  הגיע  אד"ש 
באיחור  נכנס  מנחה   .10:35 בשעה 

קצת. מעריב כרגיל.

יום שני ב' סיון

באיחור  לקרה"ת  נכנס  אד"ש 
בשעה  למקווה.  נסע   .10:45 בשעה 
2:55 נסע לאוהל, הרב יוד׳ל קרינסקי 
פ.  איסטערן  קינגסטון  לפינת  נסע 
יוד׳ל  הרב  עם  מדבר  שהרבי  ראו 
לחזור  חזר  אח"כ  משהו.  קרינסקי 
בריצה  יצא  ל-770,  המכונית  עם 
וסימן להרב לייבל גרונר שיביא את 
במכונית  ישב  אד"ש  המשקפיים, 
וקרא בספר, הרב לייבל גרונר והרב 
הרב  בחדר.  חיפשו  קרינסקי  יוד'ל 
יוד'ל קרניסקי יצא והלך מצד השני 
השאיר  אד"ש  לאד"ש.  משהו  ואמר 
את הכל והלך לחדר, בינתיים חיפשו 
כשהרב  ובדיוק  בשקית,  במכונית 
המשקפיים  את  מצא  גרונר  לייבל 

יצא אד"ש מהחדר מבלי להודיע.

האנגלים  להגיע  התחילו  אחה"צ 
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לחג השבועות הבעל"ט. אד"ש חזר 
למנחה  נכנס   ,8:30 בשעה  מהאוהל 

ואח"כ למעריב כרגיל.

לפני שנכנס למכונית דיבר עם ר' 
זלמן יפה, ושאל אותו אם הגיע עם 
אשתו? או עם נכדיו? ואח"כ אד"ש 

ברך אותו.

יום שלישי ג' סיון

ניסה  למנחה  נכנס  שאד"ש  לפני 
ר' זלמן יפה לצלם את אד"ש, אד"ש 
חייך אליו בחיוך רחב ונכנס למנחה 

בחיוך.

אחה"צ כשהלך הביתה רצו ילדים 
לצלם את אד"ש, אד"ש הסתיר את 

עיניו בעיתון.

מעריב כרגיל.

תניא  הביאו  שהאנגלים  שמעתי 
בתרגום אנגלי ורצו להכניס לאד"ש, 
ואד"ש ביקש שיתנו לו את זה אחרי 

הספירה )אחרי ג' ימי הגבלה(.

הלך הביתה בשעה 2:15 לערך.

יום רביעי ד' סיון

אד"ש הגיע ל-770 בשעה 12:00. 
אד"ש   .2:10 בשעה  מהמקווה  חזר 
קרא  מהאוהל  כשחזר  לאוהל,  נסע 

חדוקוב  הרב  אח"ז  חדוקוב,  לרב 
הודיע שיהיה התוועדות בשעה 9:30. 
לפני שאד"ש נכנס למעריב נתן הרב 
עותקים  כמה  לאד"ש  גרונר  לייבל 
הכניס אותם  כללי, אד"ש  מהמכתב 
מיד  מעריב  אחרי  הסידור.  בסוף 
בנוגע  א'  שיחה  להתוועדות.  ירד 
סיום מסכת סוטה. אחרי שיחה הא' 
מילא הרב מענטליק את הכוס ביין, 
גרונר  לייבל  הרב  את  שאל  אד"ש 
גרונר  לייבל  הרב  המשקה,  איפה 
הראה שזה מונח על השולחן, אד"ש 
לקח את בקבוק המשקה ושפך את 

המשקה על היין שבכוס.

בשעה  בד"ה  מאמר  ניגון, 
שהקדימו וגו'. אד"ש חייך לר' זלמן 
לכמה  ועוד  לחיים,  כשיאמר  יפה 

אנשים.

לייבל  הרב  שאל  השיחה  אחרי 
לבוא  יכולים  האנגלים  אם  גרונר 
לתת את התניא, ואמר שכן, האנגלים 
לשבת  נשאר  ג"ץ  לעלות,  התחילו 
ידו  עם  הראה   – בחיוך   – ואד"ש 
הק' שיעלה למעלה ג"כ. הרב סודק 
א'  תניא  תניאות,  שתי  לאד"ש  נתן 
על  מודפס  שזה  )ושמעתי  בנרתיק 
כללי,  מכתב  לו  נתן  אד"ש  קלף(, 
הוציא מהסידור ונתן לכאו"א מכתב 
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שניים,  נתן  יפה  זלמן  ר'  גם  כללי. 
למה  אותו  ושאל  אליו  חייך  אד"ש 
אד"ש  לרבנית.  שא'  אמר  שניים? 
חייך חיוך רחב ושם את זה בצד השני 
– בצד שמאל, ונתן לו מכתב כללי. 
וניגשו עוד כמה אנגלים ונתנו תניא, 
והרבי נתן להם משקה, ובסוף הגיע 
א' שכבר לא היה לו תניא, ונתן את 
התניא שהיה מונח בצד, ואד"ש שם 
את זה על כולם. אח"כ דיבר שיחה 
לאנגלית.  התניא  לתרגום  בנוגע 
אחרי השיחה אמר לשמואל לו שיגש 
עם  אד"ש:  לו  אמר  ללכת,  והתחיל 
אמר  אד"ש  מכן  לאחר  הילדים.  כל 
שכולם ייגשו, כולם ניגשו, אד"ש נתן 
ולילדים  כללי,  ומכתב  משקה  להם 
שאל  בנו,  עם  הלך  א'  מזונות.  נתן 
שכן,  ואמר  בנך?  זה  האם  אד"ש: 

אח"כ שאל אם הוא כבר בר מצוה.

התחיל לנגן בעצמו ניגון ד' בבות 
)בבא הרביעית פ"א(, ולא שרו ניע 
זשוריצ'י. ברך ברכה אחרונה, התחיל 

לנגן ניגון רלוי"צ.

כל  את  לקח  גרונר  לייבל  הרב 
ולקח  הסתובב  אד"ש  התניא,  ספרי 
עם  התניא   – האחרון  התניא  את 
הנרתיק, ואד"ש הלך עם זה. כששרו 
לחדר,  עלה  היד,  עם  עשה  אד"ש 

כשיצא מהחדר שרו, אד"ש עשה עם 
היד להגביר את השירה ועם התניא 

ביד.

יום חמישי ה' סיון – ערב חג השבועות

אד"ש הגיע ל-770 בשעה 12:00, 
לילדה לשים  נתן  נתן צדקה, אח"כ 
שהילדה  עד  וחיכה  צדקה  בקופת 
לה  אמר  אח"כ  הכסף,  את  תשים 

)באנגלית( יישר כח.

קרה"ת בג"ע התחתון, הכניסו את 
בס"ת  הק'  בידו  נגע  אד"ש  הס"ת, 

ונשק את היד.

מסר  הביתה,  הלך   1:30 בשעה 
משהו להרב בנימין קליין, אחרי כמה 
זמן חזר מהבית, מנחה בזאל למעלה.

נוסח המברק שהואיל כ"ק אד"ש 
לקראת  תבל  רחבי  לכל  לשלוח 
חגה"ש מתן תורה תשל"ה3: "קבלת 
התורה בשמחה ובפנימיות ולהמשיכה 
נשיאנו  וכהוראת  כולה  השנה  בכל 
טבא"  ושבתא  אריבער  ומלכתחילה 

)מקום החתימה(.

באיחור.  קצת  למעריב  נכנס 
אחרי מעריב אמר גוט יום טוב, חייך 
לר' זלמן יפה והתחיל לשיר. כשהלך 

3. נדפס גם באגרות קודש ח"ל ע' רכ.
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הביתה הביט על הטנק של הרבי.

יום שישי א' דחגה"ש

 .9:50 בשעה  מהבית  הגיע 
ב"האדרת והאמונה" התחיל לשיר ר' 
זלמן יפה, אד"ש עשה עם היד בכל 
האדרת והאמונה, וכן עשה עם היד 
ב"אתה בחרתנו", וב"הוא אלוקינו".

כולם,  על  הביט  כוהנים  בברכת 
אח"ז אמר "יישר כח" לכל הכוהנים. 
יפה  זלמן  ר'  התחיל  התפילה  אחרי 
והתחיל  לזלמן  חייך  אד"ש  לשיר, 

לשיר.

 5:45 בשעה   .5:30 בשעה  מנחה 
פתאום  לתהלוכה,  לצאת  התכוננו 
נהיה שקט, אד"ש עמד בפתח הדלת 
של 770 וליווה את התהלוכה. כולם 
על  הביט  ואד"ש  שנים  שנים  הלכו 
כאו"א, מחא כפים והביט עד שכולם 

הלכו.

בתהלוכה  שהלכו  כאלה  והיו 
בווילאמסבורג, וכשחזרו שרו בדרך, 
ומחא  לביתו  בדרך  אז  עבר  אד"ש 

כפים.

יום שבת קודש ב' דחגה"ש

ב"האדרת  לתפילה.  נכנס 
והאמונה" התחיל ר' זלמן יפה לשיר 

האדרת  בכל  היד  עם  עשה  ואד"ש 
והאמונה. יזכור. לאחר ברכת כוהנים 
אמר "יישר כח". אחרי התפילה שוב 

חייך לז.י. והתחיל לשיר.

בתפילה עיין בפרקי אבות.

מנחה התפללו בשעה 7:00. נכנס 
ידים  נטל   ,8:05 בשעה  להתוועדות 
החלה  את  הטביל   יד,  בכל  ג"פ 
בניגונים  יין.  מילאו  במלח,  ג"פ 
את  להגביר  הראש  עם  עשה  אד"ש 
אנשים  לכמה  חייך  אד"ש  השירה. 
שיגידו לחיים, וכן הראה לא' שיגיד 
מאנגליה  לצי'צי'ק  חייך  לחיים. 
הגיע  סימפסון  הרב  לחיים.  כשאמר 
לחיים,  אמר  ההתוועדות,  באמצע 
אתו  ודיבר  קצת  הסתובב  אד"ש 
וחייך אליו. הרב שמחה עלברג הגיע 
לרבי  ניגש  ההתוועדות,  באמצע 
את  לאד"ש  הראה  הוא  אתו,  ודיבר 
לו  ואמר  לו  קרא  ואד"ש  מזכירו 
שיגיד לחיים. חתנים ניגשו לאד"ש, 
להגיד  עלברג.  שמחה  להרב  אמר 
נכנס  ההתוועדות  באמצע  לחיים. 
חייך  אד"ש  מהמפד"ל,  המר  זבולון 
האפ  בניגון  לחיים.  ואמר  אליו 
קאזאק מחא כפים כמה דקות. הראה 
)בבא  בבות  ד'  ניגון  לנגן  ידו  עם 
על  השיחה  ג"פ(. כשאמר  הרביעית 
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פרקי אבות העביר את כוס היין לצד 
שמאל. ברכת המזון כרגיל. תפילת 

ערבית.

לפני ההבדלה אמר אד"ש שיחה, 
בהתחלה בעינים פתוחות ואח"כ סגר 
העינים. פתח את הסידור, מילאו יין, 
הבדלה.  ועשה  ובשמים,  אש  שמו 
אחרי ברכת "בורא פרי הגפן" אד"ש 
על  ושם  מהיד  הכוס  את  הוריד 
השולחן )ברכות הנר והבשמים ברך 
בשמים,  לקח  השולחן(.  על  כשהיין 
פעמים  כמה  והריח  בלחש  ברך 
הריחו(.  לא  שהבשמים  )כנראה 
יד  עם  עשה  האש"  "מאורי  בברכת 
ימין ישר והפוך. אח"כ לקח בחזרה 
ברכת  רם  בקול  ואמר  הגביע,  את 
אח"כ  לחול".  קודש  בין  "המבדיל 
כשישב הריח את היין. לא שפך יין 
מהכוס על נר ההבדלה. אח"כ לקח 
של  )בהזרת  הק'  שלו  אצבעות  בב' 
השניה  על  א'  זרת  שם  הידים,  שני 
ג"פ,  יין  קצת  היין(  צלחת  בתוך 
מפית  לקח  עיניו.  שתי  על  והעביר 

וניקה את היין.

בהתחלה  ברכה,  של  מכוס  חילק 
כשלא היה מסודר נתן מכל הצדדים.

דיבר עם חיים ברוך, אד"ש שאל 
אותו איפה הבן? וענה שישן. שאל: 

ברוך  חיים  העין?  ע"י  לו  קרה  מה 
אמר  דבר.  שום  שזה  היד  עם  עשה 
בשבילי.  תשובה  לא  שזה  אד"ש 
וענה: שזה שום דבר. מיד הלך חיים 
אד"ש  שלו,  הבן  את  והביא  ברוך 

חייך אליו חזק.

הוא  פרשן,  אברהם  ר'  עם  דיבר 
ערבב  אד"ש  משקה,  בקבוק  הביא 
חייך  לו.  ונתן  והמשקה  היין  את 
לאבא שהביא את בנו הפעוט לכוס 

של ברכה. דיבר עם כמה ילדות.

ילדה ניגשה לקחת כוס של ברכה, 
אד"ש חייך אליה.

הרב שמואל חפר עבר שאל אד"ש 
איפה הבן לאחר שהבן עבר לפניו.

דיבר עם ר' ישראל ברוק, אד"ש 
אמר לו שהנכד כבר לקח )כשנכדו 

עבר, אמר לאד"ש עבור הסבא(.

אח"כ  בעמידה.  לך"  "ויתן  אמר 
שנשאר,  מה  לקח  אחרונה,  ברכה 
תצאו",  בשמחה  "כי  לנגן  התחיל 
את  להגביר  היד  עם  עשה  וכשיצא 

השירה.

יום ראשון ח' סיון אסרו-חג

אד"ש הגיע ל-770 בשעה 12:15. 
מנחה כרגיל. אחה"צ התקיים למטה 



17 בית חיינו ה׳תשל״ה

כנס תורה, רמי"ם דרשו, אחרי הכנס 
שאד"ש  חלה  מענטליק  הרב  חילק 

נתן לו בהתוועדות.

ארצה"ב  נשיא  שפורד  שמעתי 
שהתקיים  בדינר  היום  השתתף 

בפילדלפיה.

אחה"צ כשאד"ש יצא לביתו מסר 
משהו לרב בנימין קליין, אח"כ הלך 
עד הדלת, חזר בחזרה לשולחן והוריד 
משהו )נייר חומר שחלקו באנגלית( 

שהיה מונח על תהילים.

אח"כ דיבר עם ג"ץ בנוגע לביזנס 
בהצלחה.  אותו  בירך  אד"ש  שלו, 
ידו לשלום  ע"י המכונית הראה עם 

למישהו.

כשחזר מהבית רצה ר' זלמן יפה 
לפתוח את הדלת של המכונית עבור 
לו  ואמר  אליו  חייך  אד"ש  אד"ש, 
הראה  אח"כ  מאוחר.  מדי  היה  שזה 
ז"א  הק' פעמיים,  ידו  לו אד"ש עם 

שלפעם הבאה יפתח פעמיים.

לכמה  נתן  יחידות.  ליל  הלילה 
גפרורים,  לילדות  סידור,  ילדים 
 – דולר   5 לילדה  נתן  דולארים. 
על  שיקבלו  החברות  ועבור  עבורה 
עצמם להדליק, ועוד א' עבורה שכר 

טרחה.

בשעה 2:30 נגמרה היחידות.

צא"ח  של  לאסיפה  בקשר 
בכתי"ק  כתב  סיון  בר"ח  שהתקיים 
"נת' ות"ח ת"ח, ודבר בעיתו וכו' ימי 

הגבלה".

יום שני ט' סיון

בג"ע   12:00 בשעה  קרה"ת 
מהבית  חזר  כרגיל.  מנחה  התחתון. 

בשעה 7:15.

הלילה ליל יחידות. בין הנכנסים: 
הרב של כפ"ח הרב מרדכי אשכנזי, 
בנו  עם  נכנס  חפר  שמואל  הרב 

ואד"ש בחן אותו, ר' זלמן יפה.

אד"ש בחן את הנכד של ר"י ברוק 
בגמ', אח"כ שאל כמה ציציות יש לו, 

והילד ענה 4.

שאל אד"ש: כמה זה ביחד? הילד 
נו(  )אמר אד"ש  וחשב  עשה חשבון 
ואמר 30, אח"כ שוב אמר אד"ש נו, 

והילד אמר 32.

זה  מה  אד"ש  אותו  שאל  אח"כ 
באותיות? )ושוב אמר לו אד"ש נו( 
זה  מה  אד"ש  לו  אמר  לב.  ואמר: 
ביחד? ולא ידע. כתב לו אד"ש על 
נייר לב, וענה: שזה לב. אח"כ אמר 

לו אד"ש שציצית שייך ללב.
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ר"י ברוק אמר לאד"ש שלא יודע 
מתי לחזור מכיוון שזה תלוי אם יהיה 
שמספיק  וענה:  בשבת.  התוועדות 

טוב להישאר.

תיירת  ליחידות,  נכנסה  אחת 
היא  בחו"ל,  לבקר  שבאה  מרוסיה 
ברכה,  רק  ולבקש  להיכנס  חשבה 
שעה  לחצי  אותה  עיכב  אד"ש  אך 
ונתן לה הוראות איפה לגור במקום 
שיש יותר יהודים. אח"כ היא סיפרה 
שראתה  התפעלות  מרוב  לאד"ש 
היום חופה שלא ראתה ברוסיה, אמר 
חופה  תראי  מחר  תבואי  אד"ש  לו 

יותר יפה.

היחידות נגמרה בשעה 1:00.

יום שלישי י' סיון

מנחה ומעריב כרגיל.

יום רביעי י"א סיון

אצל  ישב  גורדוצקי  בנימין  הרב 
 .10:00 8:15 עד שעה  אד"ש משעה 

אד"ש נכנס למעריב בשעה 10:00.

יום חמישי י"ב סיון

אד"ש נסע לאוהל.

יום שישי י"ג סיון

אד"ש הגיע מהבית בחזרה כחצי 
שעה לפני מנחה.

בליל שבת אחרי התפילה אד"ש 
חייך לר' זלמן יפה והתחיל לשיר.

שבת קודש פר' נשא, י"ד סיון

ואד"ש  המטפחת  נפל  בקרה"ת 
ב"הוא  במוסף,  זה.  את  הרים 

אלוקינו", עשה עם היד לשיר.

להתוועדות.  נכנס   1:30 בשעה 
אחרי שיחה הא' אמר לכל האנגלים 
שיקחו  היד  עם  עשה  לחיים,  להגיד 
כוס ג' וכן עשה עם היד שיהיה מלא 
וכו', וכן עשה לא' )שלא עשה טוב( 

עם הראש, וחייך לכמה מהם.

שבאו  לרבנים  בנוגע  דיבר 
לתניא  בנוגע  ודיבר  לליובאוויטש, 
אחד  שאף  ואמר  באנגלית  שתורגם 
לא נעמד ע"ז כיון שלא אכפת לאף 
א', ואם אני לא אדבר ע"ז אני ג"כ 
לי,  כמוהם שלא אכפת  להיות  יכול 
ולכן אני מוכרח לדבר. אח"כ דיבר 

ארוכות אודות התניא )י"ל מוגה(.

נתן משקה להרב אשכנזי, ל. נתן 
שהשתתפו  לאנגלים  ונתן  פעמיים, 
בתניא, ואמר שיתנו לכל אלה ששם 
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עם  עשה  בניגונים  בזה,  שהשתתפו 
הראש.

לא התחיל לשיר אחרי מנחה, לא 
קידש לבנה.

יום ראשון ט"ו סיון

זלמן  ר'  רצה  מהמקוה  כשחזר 
יפה. לפתוח את הדלת של המכונית 
והגיע קצת מאוחר, אח"כ דיבר עם 
חייך  אד"ש  המכונית,  ע"י  אד"ש 
בפרוזדור.  ודיברו  הלכו  הם  אליו, 
באמצע הדיבורים הגיע בריצה ילד, 
לו  ונתן  הק'  ידו  את  הושיט  אד"ש 
את היד. אח"כ שוב דיברו ע"י הדלת 
של 770, אד"ש אמר לו שיחלק את 
ר'  המוסדות.  לכל  המתורגם  התניא 
זלמן יפה אמר שלא זוכר מה שאמרו 
לו ביחידות, אד"ש הרשה לו להביא 

טייפ.

שנסע  לפני  לאוהל,  נסע  אד"ש 
נתן לילד לשים בקופה.

מנחה ומעריב כרגיל.

יום שני ט"ז סיון

נכנס  לקרה"ת.  נכנס  אד"ש 
למנחה.

יצא  אד"ש   5 שבשעה  הודיעו 

ללוות את האורחים, לפני 5 הוציאו 
שיחה  ידבר  שאד"ש  ונודע  סטנדר 
את  לשים  אם  ספק  והיה  אליהם, 
נכנס  גרונר  לייבל  הרב  המיקרופון. 
שאפשר  הודיע  וכשיצא  לרבי, 
נודע  מיד  המיקרופון,  את  להשאיר 
תורה  מחובבי  תלמידים  ועוד  לעוד 
של  הראשונות  בדקות  והגיעו 

השיחה.

אד"ש יצא ועמד בפתח הדלת של 
הרב  במפה,  מכוסה  והסטנדר   770
לייבל גרונר החזיק ספרי תניא ביד, 
הסטנדר.  לתוך  הכניס משהו  אד"ש 
שהרבי  לתאר  אפשר  אי  זה  מחזה 
מדבר כשהידים על הסטנדר ונשען 
ע"ז, והיה ניכר שמחה רבה על פניו. 
הביט על כולם. )השיחה י"ל מוגהת(.

בגשמיות  לקשר  כדי  אמר  אח"כ 
ובהם  תניאות   6 יפה  זלמן  לר'  נתן 
היה כתוב בכתי"ק "אסרו חג דחגה"ש 
למזכרת",  תשל"ה  נ.י.  ברוקלין 

וחי"ק. אח"כ קרא לרב ממנצ'סטר.

לפני שנתן עבר על ספרי התניא, 
האורחים מאנגליה  אח"כ אמר שכל 
גדול,  תניא  לכ"א  נתן  לרבי,  יגשו 
אח"כ אמר שכל האורחים שנמצאים 
כאן שמדברים בעירם אנגלית יגשו, 
ונתן גם להם תניא. נגש לאד"ש הרב 
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לייבל גרונר ונתן לו הרבי גם תניא 
גדול.

ונתן  לילדים,  הרבי  נתן  בהמשך 
ניגש  א'  כיס.  בפורמט  תניא  לכ"א 
לרבי עם ילד קטן ושאל אותו אד"ש 
אם הוא עדיין ילד, ונתן לו אד"ש גם 

תניא בפורמט כיס.

הנוסעים  אד"ש שכל  אמר  אח"כ 
הרב  נגשו  תניא,  ויקחו  שיבואו 
הנוסעים.  ושאר  חפר,  ש.  אשכנזי, 
באמצע קרא אד"ש לי. העכט ונתן 
לו תניא עבור קעמפ אמונה. אח"כ 
והוציא  לו  לשמואל  הרבי  קרא 
נשא שאד"ש  מהסטנדר שיחת ש"פ 
עצמו הגיה בכתי"ק, ואמר לו הרבי 
כאו"א  עבור  צילומים  שיעשה 
זה. אח"כ אד"ש  יחזיר את  ושאח"כ 
דיבר בנוגע לנשים וקרא לרב יוסף 
לחלק  דולארים  לו  ונתן  ווינבערג 
שני  אחת  לכל  שיתן  ואמר  לנשים, 
דולארים, אחד לצדקה, והשני עבור 

הדלקת נרות.

יום שלישי י"ז סיון

של  ללוויה  אד"ש  יצא   2 בשעה 
הרב ישראל ג'ייקובסון, אד"ש ליווה 

כרגיל ולא חיכה עד שכולם נסעו.

יום רביעי ח"י סיון

אחה"צ   5 בשעה  כרגיל.  מנחה 
יצא אד"ש ללוויה של הרבנית גרונר 
ע"ה, הרב בנימין קליין אמר לאד"ש 
לו  אמר  ואד"ש  נסעו  המלוים  שכל 
דבר מה, בנימין ענה שהם נסעו מצד 
ידים  נטל  צדקה,  לעניים  נתן  שני. 
ג"פ ואמר "ויהי נועם" בזאל הקטן. 
חזר מהבית בשעה 7:30. בלילה נסע 

לביתו 11:15.

יום חמישי י"ט סיון

נכנס  לא  אד"ש  כרגיל.  קרה"ת 
למנחה. מעריב בשעה 11:20.

אבנר  מר  יחידות.   ליל  הלילה 
נכנסו ליחידות לערך  שאקי ואשתו 
שעתיים, משעה 11:50 עד 1:40, הם 
שהוציאו,  הספר  על  דיברו  בעיקר 
מה  על  לו  והעיר  דפדפף  אד"ש 
ואשתו  שאקי  א.  בפנים,  שכתוב 
מאוד התפעלו, וכן אמר להם אד"ש 
שנסעו  לפני  יפרסמו.  שלא  דברים 
הרב בנימין קליין רץ אליהם ושאל 
איזה שם הם מתכוננים לתת  אותם 
לספר. לאחמ"כ נכנס יהודה אליסון 

ליחידות עם בתו ל45 דק'.
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יום שישי כ' סיון

אד"ש הגיע מהבית 11:50.

שבת קודש פר' בהעלותך, כ"א 
סיון

 .9:30 הגיע מהבית בשעה  אד"ש 
הלכו  הייתה התוועדות. אחה"צ  לא 
בחורים.  כ-50  לאיסייד  תהלוכה 
לפני  דק'   5 אחה"צ  מהבית  הגיע 

מנחה. מעריב כרגיל.

יום ראשון כ"ב סיון

אד"ש נכנס למנחה כרגיל.

המגיד  יחידות.  ליל  היה  הלילה 
ליחידות  נכנס  שבדרון  שלום  ר' 
כ-30 דק' ונכנס עם מלוויו. א' מהם 
סיפר שאד"ש שאל אותו מה הטעם 
בשבת,  רק  בת"א  כפים  שנושאים 
יעשה  ומה  יום?  כל  נ"כ  ובירושלים 
ואמר  בא"י4?  התורה  קריאת  לגבי 
על  דיברו  כאן.  להשאר  שחושב 
המחלוקת שהיה באגו"י, ואמר אד"ש 
שלפני"ז עוברים על כמה לאוין וכו'.

4. כנראה הכוונה, כיון שבשבועות אלו יש הבדל 
דחג  ב'  שיום  )משום  וחו"ל  א"י  בין  הקריאה  בין 
הי'  שכבר  ישראל  ובארץ  בשבת,  הי'  השבועות 
אסרו-חג קראו פ' נשא, ובחו"ל קראו נשא בשבת 
יכול  זו  בתקופה  לא"י  הנוסע  וא"כ  שלאחריה(, 

"להפסיד" שמיעת פרשה אחת.

הכנסתי פתק עבור א' המבצעים 
"יבדוק  אד"ש  וענה  הולך  שאני 

המזוזות והתפילין אזכיר עה"צ".

שמעתי שהנהלת הישיבה הכניסו 
האם  לישראלים,  בנוגע  לרבי  פתק 
מבצעים,  שליחות,  לקעמפ,  לנסוע 
שיעורי תניא, ומיטווואך שעה באם 
מותר להם לנסוע? וענה אד"ש בנוגע 
לקעמפ ומבצעים "ברשות ההנהלה", 
שעה  ומיטוואך  התניא  שיעורי  ועל 
"שזה מוסיף להם", ועל שליחות לא 

סימן אד"ש דבר.

יום שני כ"ג סיון

קריאת התורה בגן עדן התחתון.

יום שלישי כ"ד סיון

מעריב  למנחה.  נכנס  לא  אד"ש 
כרגיל.

לפני שנסע הביתה עמד י. העכט 
על-יד המכונית, אד"ש התקרב אליו 
ודיבר איתו ליד הגדר, הרבי המשיך 
ואף  למכונית  שנכנס  עד  לדבר 
י.העכט.  הר'  במכונית  ישב  כשכבר 

התכופף לרבי והמשיכו לדבר.
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יום רביעי כ"ה סיון

חזר  למנחה.  נכנס  לא  אד"ש 
מעריב  לפני   .7:10 בשעה  מהבית 
אליהם.  וחייך  בחוץ  אנשים  עמדו 
י'  עם  אד"ש  דיבר  מעריב  אחרי 

אלינסון בג"ע התחתון.

יום חמישי כ"ו סיון

בשעה  לקרה"ת  נכנס  אד"ש 
אחרי  צדקה.  נתן  כשנכנס   ,10:15
עד  העכט  ס'  לאד"ש  נכנס  קרה"ת 
נכנס  לא  אד"ש  לערך.   11 שעה 

למנחה. חזר מהבית בשעה 7:10.

אנשים,  שני  יחידות.  היה  הלילה 
לישראל  המאוחדת  מגבית  נשיא 
ועוזרו, ישבו אצל אד"ש כשעתיים, 
הדלת,  של  הפעמון  צלצל  כשיצאו 
וסידור  תפילין  זוג  להם  נתן  בנימין 
ואמר להם שיניחו כל בוקר, בחורים 

דברו אתם וכו'.

סידרו  מעריב,  על  הודיעו  מיד 
לפתע  הרבי,  של  השולחן  את  כבר 
קורא בנימין לרב קונסרבטיבי ואמר 
כ-45  ישב  הוא  כעת,  שייכנס  לו 
ריבלין  ד"ר  מיד  נכנס  כשיצא  דק', 
ושגריר  הישראלית  מהקונסוליה 
באורגבי, לפני שנכנס היה קהל גדול 
עם  והתווכח  דיבר  הוא  במזכירות, 

יוד'ל  והרב  טוב  שם  אברמ'ל  הרב 
קרינסקי.

אח"כ  מעריב.  היה   1:30 בשעה 
ואשתו  ורדיגר  אברהם  ח"כ  נכנסו 
וכנראה שהם נתנו מתנה, וכן נכנס 
הר' גרשון יעקובסון. היחידות נגמרה 

לערך בשעה 4 לפנות בוקר.

יום שישי כ"ז סיון

אד"ש הגיע ל-770 בשעה 11:40. 
חזר מהבית חצי שעה לפני שבת.

שבת קודש פר' שלח, כ"ח סיון

וירד   ,8:00 בשעה  הגיע  אד"ש 
לתהילים בשעה 8:30.

 ,1:30 בשעה  להתוועדות  ירד 
חייך לכמה אנשים וכו'. השיחה הא' 
התעסקה בנוגע לשבת מברכים תמוז 
בניגונים  סיון.  לחודש  והשייכות 
הנהן בראשו. שיחה ב' הייתה בקשר 
לפרשת שלח, שיחה ג' הייתה בקשר 
הייתה  ד'  שיחה  בפועל,  לעבודה 
אמר  אח"כ  לבנה.  לליקוי  בנוגע 
לאד"ש  חתנים  נגשו  אח"כ  מאמר, 
ונתן להם קצת משקה, אד"ש סימן 
שיתקרב  הלברשטאם  לחס"ד  בידו 
להם  ונתן  לאביו,  ג"כ  וקרא  אליו, 
לנתן  אד"ש  קרא  אח"כ  משקה. 
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ברכהן – היה פתק על הבקבוק אד"ש 
אח"כ  הסידור.  לתוך  והכניסו  קרא 
שארגן  חנוכה  לפרופ'  אד"ש  קרא 
את הפגישה, אח"כ לפרופ' רוזנבלום 
ואח"כ קרא לפרופ' ברנובר, ונתן לו 
משקה ולבנו. אח"כ אמר אד"ש שיש 
כאן כמה ברי מצוה, נגשו והרבי נתן 

להם משקה.

לפני כל החתנים נגש הרש"ג עם 
בקבוק משקה ואד"ש מזג לו ודיברו 
כפים  מחא  הרבי  בניגון  ביניהם. 
פרופ'  של  הילד  של  לעברו  וחייך 
ברנובר. אח"כ נגשו לרבי ר' רפאל 
כהן, ור' ב. קפלן. אחרי ההתוועדות 
שיגיד  חס"ד  של  לאביו  הרבי  אמר 
לחיים, אח"כ נתן את המזונות עבור 
אמר  אח"כ  חנוכה,  לפרופ'  הפגישה 
הדינר  עבור  שיכריזו  לרש"ג  הרבי 

לישיבה.

כשזרקו  קרה"ת  אחרי  מנחה. 
לתורה,  בעליה  חס"ד  על  ממתקים 
הסתכל אד"ש כל הזמן. אחרי מנחה 
החדר  ע"י  ניעט,  ניעט  לנגן  התחיל 
היד  עם  עשה  ובדרך  כפים,  מחא 
להגביר את השירה. מעריב היה קצת 

באיחור. הבדלה.

יום ראשון כ"ט סיון

אד"ש הגיע ל 770- בשעה 11:00, 
ונסע למקוה.

יהיה  לסמינר  שהשיחה  שמעתי 
החתונות,  בגלל  בצהריים,  ג'  ביום 
לזאל  היום  נכנס  קליין  בנימין  הרב 
ושאל באם יש היום חתונה – כנראה 

שזו הייתה כוונתו.

לאוהל,  אד"ש  נסע   2:15 בשעה 
בלילה,   9:40 בשעה  מהאוהל  חזר 
 – השקיעה,  לאחר  ורבע  שעה 
אומרים מכיון שהייתה תנועה קשה 
ל-770  נכנס  קרינסקי  יוד'ל  הרב   –
אד"ש  ההפוך,  מהכיוון  במהירות 
נטל ידים ומיד נכנס למנחה, הלביש 
התפללו   10:10 בשעה  הגרטל.  את 
מעריב, מיד אחרי תפלת ערבית נסע 

לביתו.

יום שני ל' סיון א' דר"ח תמוז

אחרי  לקרה"ת.  נכנס  אד"ש 
שם-טוב  ישראל  ר'  דיבר  קרה"ת 
בשלום  התחתון  בג"ע  הרבי  עם 
אביו. שמעתי שמיד כשר' ב"צ שם 
טוב נפצע, צלצלו לבית של אד"ש, 
ואד"ש אמר לרבנית שהיום – יום א' 
– ייסע לאוהל, שהוא )ר' ב"צ( היה לו 
מס"נ עבור הרבי הקודם והיה החייל 
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המס"נ  בגלל  לסיביר  ונשלח  שלו 
שלו. מנחה כרגיל. אחה"צ כשאד"ש 
הלך הביתה דיבר משהו עם ר' נתן 
של  הדלת  עד  הלך  אח"כ  ברכהן, 
כסף  והוציא  לחדר  נכנס  חזר,   ,770
ודיברו בג"ע התחתון. מעריב כרגיל. 
לפני   ,12 בשעה  הביתה  נסע  אד"ש 
שנסע מסר משהו לרב בנימין קליין.

יום שלישי ב' דר"ח תמוז

לילדה  אד"ש  שאל  קרה"ת  לפני 
לצדקה,  מטבע  להכניס  רוצה  באם 

אח"כ אמר לה הרבי יישר כח.

מנחה כרגיל. אחרי מנחה התכוננו 
לשיחה של הרבי לנשים ולמסיימות. 
מסר  יצא,  אד"ש  רמקול,  הכינו   –
בנימין  לרב  וחבילה  צדקה  קופת 
רשימת  לאד"ש  מסרו  אח"כ  קליין, 
תלמידות ואמר משהו למורה שלהם, 
למסיימות  שיחה  הרבי  אמר  אח"כ 
ולמדריכות הקעמפ. דיבר ג' נקודות, 
אח"כ  תמוז.  ר"ח,  קרח,  ל:  בקשר 
אמר לקשר כל דבר עם משהו גשמי, 
הקופות  את  שיקחו  אמר  אד"ש 
הקופסא  ובתוך  הנשים  מעזרת 
הניח ב' מטבעות, וחילק למדריכות 
יד הג"ע התחתון דיבר  דולרים, על 
עם הרבי כלתו של ר' ב"צ שם טוב, 

ג"ע התחתון פתח את  כשעברו את 
וללא  משקפיים  עם  הלך   – הדלת 

הכובע.

יום רביעי ב' תמוז

לילד  הרבי  נתן  שנכנס  לפני 
אחרי  כרגיל,  מנחה  לצדקה.  מטבע 
אנשים  כ-10  לרבי  נגשו  מנחה 
ר'  זרחי,  שלמה  )ר'  אנ"ש  מחשובי 
שלום מורוזוב, ועוד( ומסרו לאד"ש 
פ"נ כללי עבור ר' ב"צ שם טוב. מה 

הרבי אמר להם איני יודע.

הלך הביתה בשעה 12.

יום חמישי ג' תמוז

בשעה  לקרה"ת  הגיע  אד"ש 
לצדקה,  מטבע  לילד  נתן   ,10:15
אח"כ נתן לאחיו. בשעה 12:30 נסע 
אד"ש  לאוהל.  נסע  ב3:15  למקוה. 
בשעה  מוקדם  יחסית  מהאוהל  חזר 
את  והלביש  למנחה  נכנס   ,8:50
הגרטל, אח"כ נכנס אד"ש למעריב, 
לייבל  לרב  אמר  הארליג  מאיר  ר' 
גרטל,  עם  הולך  לא  שהרבי  גרונר 
והביא  גרונר  לייבל  הרב  הלך  מיד 
לרבי, והרבי ענה לו יישר כח. הלך 

הביתה מיד אחר מעריב.


