
שבט תשל"ה
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יום ב' א' שבט ר"ח

10:15 נכנס לקרה''ת.

ברז  ע''י  וחיכה  ללוויה  יצא   2:00
מכבי האש עד הסוף וחזר.

בספל  פעמים   8 ידיים  נטל  אד"ש 
תפסתי  ביהכנ"ס.  של  הפלסטיק 

אותו וקניתי ספל אחר.

3:15 מנחה.

אצל  מינדל  ניסן  ישב  מעריב  לפני 
אד"ש.

כשיצא למעריב נתן לעני צדקה אך 
להרימו  התכוון  אד"ש  נפל,  הכסף 

ובנימין מיהר והרים.

יום ג' ב' שבט

12:40 נסע למקווה.

יצחק  ר'  של  ללוויתו  יצא   2:30
מכבי  ברז  ע''י  וחיכה  ז"ל  חורגין 
ללייבל  פנה  כשהתרחקו  האש. 
ומיד  ושאל אותו איפה קזרנובסקי 
ניגש קזרנובסקי ואד"ש שאל אותו 
למה אינו נוסע והרי זה 'מת מצוה' 
אמיתי שאין לו אף אחד ומיד הגיע 
לאחמ"כ  קזרנובסקי.  את  ולקח  א' 
שאל אד"ש איפה  ג'ייקובסון וענה 
הניע  ואד"ש  כבר  שנסע  לייבל 

בראשו וידו כמין תמיהה.

כבר  כאן  אין  אם  אד"ש  שאל  שוב 
געציל  וניגש  קדישא'  מה'חברה 

למה  אד"ש  אותו  ושאל  רובשקין 
אינו נוסע והרי צריכים לנסוע היות 
נכנס  הוא  מיד  גלמוד,  היה  והוא 
ביקש  אד"ש  לנסוע.  והתחיל  לרכב 
נסע  הוא  אבל  תתקרב  שהמכונית 

כבר.

שייך  לא  שהרי  אד"ש  אמר  אח"כ 
ללכת ברגל ומיד יצאו כמה מכוניות 
אח"כ  מצוה.  המת  את  ללוות  כדי 
צדקה  ונתן  ללכת  אד"ש  התחיל 

לעניות שבחוץ. 

הבחין  לזאל.  ונכנס  ידיו  נטל 
גמרא  על  מונח  שהיה  בגארטל 
והחליף  נועם''  ''ויהי  אמר  והורידו. 

את מקומו כעשרה פעמים.

3:15 נכנס למנחה.

6:45 מעריב.

12:00 הלך לביתו.

יום ד' ג' שבט

עיין  הש"ץ  בחזרת  למנחה.  נכנס 
בשיחה בסוף הסידור.

שיסע  לא'  אמר  ממנחה  כשיצא 
בהצלחה.

6:45 מעריב.

11:45 נסע לביתו.

יום ה' ד' שבט

נכנס לקרה"ת. לפנ"ז עמדו הכהנים 



בית חיינו תשל"ה

7373 73 

בחוץ ואד"ש הביט בהם ושם צדקה 
בקופה. קיבל עליה.

ואישה  בעל  עם  דיבר  מנחה  אחרי 
בג"ע התחתון כ- 10 דקות ולאח''ז 

נכנס לחדרו.

מעריב בזמנו.

11:50 נסע לביתו.

יום ו' ערש"ק ה' שבט

4:45 נסע לביתו.

4:35 חזר מביתו.

9:40 הלך לביתו.

 שב''ק ו' שבט
פר' בא

9:50 הגיע מביתו.

א'  מסר  הדלת  את  שפתח  לפני 
לאד"ש שנולד לו בן.

של  בפתחו  לתפילה.  ירד   10:00
בס"ת  שאחז  בבחור  פגש  ביהמ"ד 
מיד  הסתובב  הבחור  בו,  והביט 
בחזרה ונבלע בתוך ביהמ"ד. אד"ש 
וסימן  לו  קרא  אותו,  וחיפש  נעצר 
והופיע  חזר  הבחור  לתמיהה.  בידו 
ויצא מביהמ''ד וכשעבר ליד אד"ש 

נגע בידו בס"ת.

כולם קיבלו עליות.

4:30 מנחה.

מעריב בזמנו.

גורדוצקי  בנימין  ישב  מעריב  אחרי 

אצל אד"ש עד 7:30.

7:30 הלך לביתו. בנימין פתח את 
הדלת ואד"ש אמר לו ישר כח.

יום א' ז' שבט

4:35 מנחה.

אד"ש  לפני  מביתו.  חזר   6:00
נסע טנק, וכשהבחינו במכונית של 
כשאד"ש  ורקדו,  שרו  מיד  הרבי 
יצא מהמכונית ליד 770 עודד בידו 
של  לדלת  וכשהגיע  פעמים  כמה 
770 הסתובב ושוב עודד בידו. יוד'ל 
שמע  שכשנסעו  לי  סיפר  אח"כ 
זה  מה  אד"ש  ושאל  ניגון  אד"ש 
וענה שאלו טנקים ושאל אד"ש אם 
להניח  נוסעים  בערב  מאוחר  כ"כ 

תפילין וענה שכנראה הם חוזרים. 

יום ב' ח' שבט

קרה"ת.

כשאד"ש יצא ממכוניתו ע''י הטנק 
ועודד בידו והסתכל על  ורקדו  שרו 
כולם, כשהגיע לפתח הסתובב ושוב 

עודד.

נסעו 8 טנקים. נסעתי עם טנק עד 
47 והניחו תפילין ל – 24 יהודים.
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חזרנו למנחה. אד"ש נכנס למנחה. 
ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

מעריב כרגיל. 

שעמד  בחור  לביתו.  נסע   12:15
הדלת  את  והשאיר  במעלית 
לראות  ורצה  הציץ  קצת,  פתוחה 
הסתובב  אד''ש  יוצא,  אד"ש  את 
לכיוון המעלית ופתחה לרווחה, היה 
חושך ואד''ש הביט בחזקה לתוכה, 
הבחור התקרב לכיוון האור ואד"ש 

הביט בו וסגר את הדלת.

יום ג' ט' שבט

11:40 הגיע מביתו.

3:35 מנחה.

רחב  חיוך  וחייך  מחדרו  יצא   5:10
לזלמן יפה ולמקורב מלוס אנג'לס. 
אד"ש נתן פתק לבנימין ורצה לתת 
עיכב  הקופה  ע"י  שעמד  א'  צדקה, 
את אד''ש קצת עד שהכניס לקופה. 
דיבר עם זלמן יפה - שאלו אם הגיע 
עם אשתו וענה שלא. סימן לו אד''ש 
לשיר ושר ''עוצו עצה'' ואד''ש עודד 
ע"י המכונית אד"ש הסתובב  בידו. 

אליהם ועודד שוב.

לאחמ''כ  שניה  מביתו.  חזר   6:10
הגיע טנק, הם שרו ורקדו אך אד"ש 
עמדו   770 ל-  כשנכנס  הגיב.  לא 
וחייך  בראשו  הניד  ואד"ש  אורחים 

אליהם.

באורחים  התמלא  הביהכנ"ס 
ופירמידות.

לעמוד.  וניגש  למעריב  ירד   7:00
היו דחיפות בעת התפילה.

הגבאי  הכריז  מעריב  תפילת  אחרי 
כשסיים  חנה,  מכון  של  הדינר  על 
אמר אד''ש בחיוך "ובא לציון גואל" 

וחזר ע''ז שוב.

יצא לאור קונטרס נרות שבת קודש 
עם כל ההוכחות, אד"ש תיקן והגיה 
שם הרבה ואחרי הדפוס שוב הגיה 

אותו.

לגני  'באתי  מאמרים  קונטרס  יצא 
תש"י- תשל"ה'.

12:00 נסע לביתו. ע''י הדלת של 
770 פגש בכץ משיקאגו ושאל אותו 
חנה  ממכון  שמגיע  אמר  לשלומו, 
''האם  חנה?''  ''מכון  אד"ש  וחזר 
בירר  שלא,  וענה  משהו?''  שמעת 
אד"ש ''שום דבר לא?!'' ואמר שלא. 
הם המשיכו לשוחח בדרך למכונית 

ואד"ש הניד בראשו לתמיהה.

אד"ש  כ"ק  שהואיל  המברק  נוסח 
תבל  מרחבי  בכל  לאנ"ש  לשלוח 

לקראת יום ההילולא:

פעילות  והתוועדות  "הילולא 
הימים  בכל  ופירותיהם  והמשכם 
היעוד  שיקוים  ועד  שלאחריהם 
ישראל  ובני  ימינו  ביד  אחזת 
בגאולה  רמה  ביד  יוצאים 
האמיתית והשלימה על ידי משיח 
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צדקנו ברכה" מקום החתימה.

הוספה:

נמשכת  עצמה  הפעולה  והמשכם: 
ו)נוסף ע"ז(

פירותיהם: ומעלה בכאו"א, וכמובן 
גם מרד"ה באתי לגני)והילולא(

ע"ג,  ימיני:)תהילים  ביד  אחזת 
בימין)אגה"ק  נכלל  הגוף  וכל  כ"ה( 

ס' ל"ב(

ביד רמה: ראה מכילתא זח''ג קכ"ה 
י"א.

יום ד' י' שבט

אדמו"ר  כ"ק  לנשיאות  שנה  כ"ה 
שליט"א - "כה לחי".

חייך  בכניסתו  מביתו.  הגיע   9:25
לזלמן יפה והמשיך לחדרו הק'.

את  סידר  לתפילה.  נכנס   9:35
''איזהו  ואמר  ידו  כף  על  הרצועות 
באצבעו  כרוכה  הרצועה  מקומן''. 
הזיז  למטה.  ושוב  ולמעלה  למטה 
את הנר הגדול לבדוק אם הוא דולק. 
את הסיום של ''ברוך שאמר'' אמר 
בקול רם. ''אז ישיר'' אמר בקול ורק 
בלחש.  אמר  קאם''  מלכותיה  ''ה' 
ב''ונזכה ונחיה ונראה'' מנשק. אמר 
את  בדק  ושוב  י'  יום  של  תהילים 
הנר וכשראה שאינו דולק חיכה עד 
שניגש מ. הארליג והדליקו ואמר לו 

יישר כח.

3:15 מנחה. אמר ''אשרי'', קדיש, 
שמו"ע, תחנון. כשיצא לא שרו.

למעלה.  התפללו  מעריב.   6:45
ולא על  אד''ש התפלל על הסטנדר 

השולחן.

התמקמה  ההתוועדות  קודם 
של  מקומו  מול  טלוויזיה  מצלמת 
אד''ש וראו את ההתוועדות בשידור 

ישיר בעזרת נשים ובספריה.

התמלאו  צד  שבכל  הספסלים   13
עד אפס מקום. 

באנשים  התמלאה  הבימה 
הגיעו  מהממשלה  מפורסמים: 
של  שליח  דים,  נ.י.  ממשלת  ראש 
וקבוצה  פורד  הברית  ארצות  נשיא 
העיירות  מכל  נציגים  וכן  מאנשיו, 
ואנשיהם.  סנטורים  שאר  נ.י.  של 
הגיעו  הישראלית  מהקונסוליה 
הישראלי.  הבטחון  ממשלת  ראש 

כמו''כ הגיעו זמרים.

להתוועדות.  אד"ש  ירד   9:00
כשעלה לבמה בקושי הצליח לעבור 
דים  לכולם.  וחייך  ספסלים  מרוב 

הושיט את ידו לאד"ש.

כשהתיישב מיד השתתקו כולם.

ושלום.  לאחדות  בנוגע  א'  שיחה 
להגיד  והורה  לכולם  חייך  בסיומה 

לחיים.

שיחה ב' על דמותו של הרבי הקודם. 
הנשיא  של  נציגו  נגש  בסיומה 
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אחריו  מתנה.  לאד"ש  ונתן  פורד 
וביניהם   - האנשים  שאר  ניגשו 
ידו  את  ולחצו   - נ.י.  עיריית  ראש 
ואד''ש  משהו  נתן  כ''א  אד''ש.  של 
לומר  להם  והורה  מתנתם  את  בחן 

לחיים. לחץ גם את ידי ילדיהם. 

מחה כפיים בעת הניגון.

הברית  לארצות  בנוגע  ג'  שיחה 
ועל  נש"ק  על  גם  דיבר  ויהדות. 

רוסיה.

ומחה  בראשו  עודד  הניגונים  בעת 
כפיים כמה דקות.

הירשפרונג,  ישבו הרב  מהצד השני 
- חותן של הרב  הרב ממושב חמד 

לנדא, והרב פיקרערסקי.

הרב יאלעס ניגש ונתן לאד"ש פתק 
ואד"ש הכניסו לסידור.

ודיבר עם  ניגש  הרב שמחה עלברג 
פיקארסקי  הרב  ניגש  וכן  אד''ש 

ודיבר עם אד"ש.

מלוס  ורייטשיק  קונין  הרב  ניגשו 
להם  והורה  אנשיהם  עם  אנג'לס 

להגיד לחיים.

א'  אנשיו.  עם  פרשן  אברהם  ניגש 
מהם אמר לאד''ש שנתן רבע מליון 
נתן חצי  והגיב אד"ש שפרשן  דולר 
מליון וענה שאין לו כ"כ ואד''ש בירך 

אותו.

ד''ה  מאמר  ואמר  הכנה  ניגון  ניגנו 
'''באתי לגני''.

ששייכים  למבצעים  בנוגע  סיים 
למל'.

ולייבל  ניגשו  אנשים  כמה  עוד 
הציגם בפני אד''ש.

מחא  כפיים  למחוא  שהתחיל  א' 
אד''ש כפיים לעברו.

ירד  שא'  ביקש  דולרים.  חילק 
 - לשם  דולרים  ויקח  נשים  מעזרת 
לו  נתן  ויקח'',  שיגש  ויינברג  ''הרב 

חבילה והלך לחלק שם.

לכולם  מספיק  שיש  הודיע  אד"ש 
לכל  ויחלקו  יגשו  והטנקיסטים 
היושבים שתי דולר - א' לצדקה וא' 
יקום  לא  א'  ושאף   - זא''ז  שיחזקו 
אם  כי  ודחיפות  בלאגן  יהיה  ושלא 
פעם  ויחלקו  יפסיקו  בלאגן  יהיה 
אחרת. הראה באצבעו ואמר שכולם 
יגשו מצד זה ויעברו ושלא יהיה כמו 
ואד"ש  ניגש  אחד  כל  פעם.  שהיה 
נתן לכל טנקיסט דולרים לחלוקה. 
נגשתי, הביט בי, ונתן לי 10 דולרים 

שחלקתי ל-4 אנשים.

לא  שכמדובר  באמצע  הכריז 
ומי  פה  נמצאים  שלא  לאלה  יקחו 
כדי  שיחזירם  דולרים  לו  שנשארו 

שיוכלו לחלק לאחרים.

סימן  הכנה.  ניגון  לנגן  הורה  אח"כ 
באצבעו פ"א ניגון ד' בבות ושרו נייע 

זשורצ'י ומחא כפיים כ - 5 דקות. 

אח"כ דיבר על הרבי הקודם. בסיימו 
וקדמה''  ימה  ''ופרצת  לנגן  התחיל 
ומחא כפיים בחזקה עד שהתרומם 
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והמשיך  ונעמד  הכיסא  את  הזיז 
בידיו הק'  ואף עודד  למחוא כפיים 
בחזקה ברקדו על מקומו. לאחמ"כ 

התיישב ובירך ברכה אחרונה.

המגביות  של  החבילות  את  לקחו 
התחיל  שוב  וכשיצא  המתנות  ואת 

לשיר ''ופרצת'' ועודד בידו.

ליעקב  משהו  אמר  מחדרו  כשיצא 
הכט ועודד בידיו. 

יום ה' י"א שבט

12:45 נכנס לקרה''ת.

יצא ללויה.

חייך  ממנחה  כשיצא  מנחה.   3:15
למישהו.

5:10 נסע לביתו.

6:10 חזר מביתו. כשיצא ממכוניתו 
ועודד בידיו כמה  הטנקיסטים שרו 
הסתובב  לדלת  וכשהגיע  פעמים 

ושוב עודד.

6:45 מעריב.

לחי'  'כ"ה  בנוגע לקרן  על היחידות 
ענה אד"ש בכתי"ק:

מתברך  המברך  וכל  ות''ח  "כת' 
אזכיר על הציון ובשורות טובות"

למשהו  אמר  שאד"ש  שמעתי 
ולכן  ג'  יום  עד  שיישאר  ביחידות 
בט"ו  התוועדות  שתהיה  משערים 

בשבט.

יום ו' ערש"ק י"ב שבט

כשחזר מביתו חייך לזלמן יפה.

4:45 נכנס למנחה. כשיצא ממנחה 
הבחין בחומש שהיה מונח על שו"ע 

והורידו.

יפה  לזלמן  חייך  שבת  קבלת  אחרי 
והתחיל לשיר.

 שב''ק י''ג שבט 
פר' בשלח

9:45 הגיע מביתו.

על  והסתכל  הסתובב  ישיר''  ב''אז 
הבימה. ב' הפטרות.

בסיום התפילה הניד בראשו לזלמן 
יפה וחייך והתחיל לשיר.

בעת  להתוועדות.  ירד   1:30
הניגונים עודד בראשו.

ואודות  בשלח  פ'  על  א'  שיחה 
פרעה.

שיחה ב' בנוגע לי"ג שבט.

שישיר,  הזקן  לדובוב  אמר  אד"ש 
דובוב שר ואד"ש עודד בראשו.

לזלמן  משקה  בקבוק  נתן  אד"ש 
וממנשסטר,  מאנגליה  ולא'  יפה 
לא' עבור ב"מ, לא' בלי זקן, לברמן 
הגמ"ח  עבור  לפוקס  מאנגליה, 
וחייך אליו, לא' מארגנטינה ומברזיל 
א'  ניגש  כן  מירושלים.  ולמינצברג 
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מלוס אנג'לס ואד"ש נתן לו משקה.

עם  באמצע  דיבר  ריבקין  דובער 
אד"ש.

 - 'קרבנות'  כשאמר   - מנחה  לפני 
אדומות  היו  ופניו  רציני  מאוד  היה 

לגמרי.

אחרי מנחה התחיל לשיר ''ופרצת'' 
ועלה למעלה.

מעריב התפללו למעלה.

אחרי מעריב אד"ש עודד בידו.

אח"כ הלכו לאכול סעודת שבת.

יום א' י"ד שבט

נכנס למנחה.

לחכם  דולרים  נתן  מעריב  לפני 
רפאל עבור נחל'ה וכפ"ח.

לבנה.  לקידוש  יצא  מעריב  אחרי 
התגלתה  וכשיצא  לבנה  היתה  לא 

הלבנה.

ליל יחידות.

סיפר  כשיצא  יפה.  זלמן  נכנס 
בט"ו  התוועדות  שתהיה  שביקש 
בשבט ואמר אד"ש שדעת הרבנית 
אוכל  שלא  מזה  נוחה  אינה  עדיין 
ינסה  הוא  ובכ"ז  שבת  סעודת 
הופצו  לאח"ז  התוועדות.  שתהיה 

השמועות שתהיה התוועדות.

לאד"ש  ואמר  ה'  ביום  א'  נכנס  וכן 
שתהיה  ושמע  היות  שנשאר 

שדבר  אד"ש  לו  ואמר  התוועדות 
נכון הוא להישאר.

הזמן.  כל  ועמד  הזקן  דובוב  נכנס 
אמר שהוא לא שומע ורוצה לקנות 
שאינו  אד"ש  וענה  שמיעה  מכשיר 
את  שומע  שלא  כשטען  צריך, 
ההתוועדות ענה אד"ש שכן שומע, 
וכשאמר שאולי בעולמות העליונים 
כאן.  ששומע  ואמר  אד"ש  חזר 
משיח  יבוא  מתי  ששאל  )מספרים 
וענה אד"ש שמצידו הוא כבר מוכן(

1:40 נגמרו היחידויות.

כשיצא מחדרו אמר לפנחס קריינר 
שיהיו בשורות טובות.

יום ב' ט"ו בשבט 

לא נכנס לקרה"ת.

קרה"ת  ועשו  מביתו  הגיע   12:00
בג"ע התחתון.

מיד כשסיימו נסע למקווה.

נופף  כשיצא  לאוהל.  נסע   2:50
למכונית  כשנכנס  לשלום.  לילד 

הרכיב את משקפיו וקרא משהו.

5:45 חזר מהאוהל.

קרא  מנחה  אחרי  למנחה.  נכנס 
ללייבל ומיד נהיה מתח. לייבל קרא 
והודיע  נכנס  ולאחמ''כ  לחודקוב 

שתהיה התוועדות בשעה 7:00.

6:45 מעריב. התפללו למעלה. 
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7:00 ירד להתוועדות. אחז בסידורו 
ותחתיו חבילה קטנה ולבש סירטוק 

משי חדש.

למזוג  למענטליק  והורה  התיישב 
יין. קרא לחודקוב ושאל אותו איפה 
לאד"ש  נתן  לייבל  ומיד  הפירות 

חבילת תאנים.

ואמר  המטפחת  את  סידר  אד"ש 
''ארבעה  ד"ה  שיחה  בניגון  מאמר 

ראשי שנים''.

בעת הניגון עודד בראשו.

את  לקח  השיחה  את  כשסיים 
התאנים בנייר ואכל אותן. לאחמ''כ 
מהן  לתת  והורה  למענטליק  קרא 
סימן  לאד"ש  כשהחזירן  לרש"ג. 

בידו שיחלק אותן וחילקן לזקנים.

שיחה א' בנוגע לאילן. כששרו עודד 
בחזקה בראשו.

שיחה ב' על פרשת השבוע. כששרו 
שוב עודד בחזקה בראשו.

שורין  על  בחריפות  דיבר  ג'  שיחה 
שכתבו לאד"ש פתק ובו 2 שאלות א' 
אולי רוצה לתקן את ליובאוויטש, ב' 
הרי בכ"ז היה מחסידי ליובאוויטש.

הטנקיסטים  שיגשו  הכריז  אח"כ 
לאלה  לחלק  דולרים  ויקבלו 
שנמצאים פה - שניים לכ''א ושלא 
ושיהיה  אחר  מישהו  בשביל  יקחו 

בסדר מסודר.

דולרים  ב'  ביקש  הזקן  דובוב 
לבחור  אותם  נתן  ואד"ש  מאד"ש 

טנקיסט והורה בידו שייתן לו.

באמצע הכריז שוב שרק אלה שלא 
קיבלו יקחו.

יוסף פרמן ניגש ואד''ש שאל אותו 
אם הוא טנקיסט וכשענה שכן נתן 

לו חבילת דולרים.

הסתכל  ואד"ש  ש"ט  אברהם  נגש 
לאד"ש  משהו  אמר  הוא  עליו, 

ואד''ש נתן לו חבילה.

אח"כ אמר שיחלקו בעזרת הנשים 
עבורן.  ויקח  שיבוא  לויינברג  וקרא 
חבילה  לו  נתן  ואד''ש  ניגש  הוא 

וחייך ואמר שרק לאלו שלא קיבלו.

אם  בחיוך  לייבל  את  שאל  אח"כ 
נופף  א'  שחילקו.  מה  מספיק  לא 
באצבעו לומר שרוצה לקבל ואד"ש 

הורה שילכו לתת לו.

אד"ש  דולרים.  עוד  ביקש  ויינברג 
חיכה לדולר שא' ניגש להחזיר ונתן 
את  הפך  לאחמ''כ  כולם.  את  לו 

השקית וראה שנגמרו הדולרים.

המהר"ש.  ניגון  לנגן  הורה  אח"כ 
ראשו  את  נענע  אד"ש  כששרו 
על  וראו  עצומות  ובעיניים  בחזקה 

פיו הק' ששר ג''כ.

שרו 4 בבות ואד"ש היה מאוד רציני. 
ומחה  זשוריצ'י  נייע  שרו  לאחמ''כ 

כפיים ועודד בראשו בחזקה.

הורה לנגן ''אני מאמין'' ושרו.
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''ופרצת''  לנגן  התחיל  שיצא  קודם 
ועודד בידו במשך כל דרכו החוצה.

כשיצא מחדרו עודד בידו.

יום ג' ט"ז שבט

כשיצא ממנחה עמדו אנשים בחוץ 
ובירך אותם.

פתק  מסר  לביתו  כשיצא  אחה"צ 
ושם  חזר  לדלת  כשהגיע  לבנימין. 

צדקה.

וכששרו  טנק  הגיע  מביתו  כשחזר 
גץ  כלפי  בחזקה  ועודד  בידו  עודד 

מאנגליה. 

הדלת  לפני  נעצר  למעריב  כשהלך 
היות וא' צילם אותו.

נכנס למעריב בחיוך רחב.

כשיצא ממעריב נעמד בפתח ללוות 
המעיל  עם  עמד   - האנגלים  את 
ולאחמ"כ  דקות  כמה  כפיים  ומחא 
נופף  א'  משהו.  ומלמל  הסתכל 
לו  נופף  ואד"ש  לשלום  לאד"ש 

חזרה וחיכה עד שנסעו.

יום ד' י"ז שבט

11:40 הגיע מביתו.

ישב  מהמאירי  סופר  מנחה.   3:45
למנחה  יצא  וכשאד''ש  אד"ש  אצל 
עמד בחוץ המזכיר שלו ושאל אד"ש 

את סופר אם זהו מזכירו.

ורקדו  ושרו  חזרו  הטנקים   6:15
כמה  בידו  עודד  ואד''ש  יחד  כולם 

פעמים.

ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

נכנס למעריב.

יום ה' י"ח שבט

קרה"ת. כשצעד פנימה עמדו בחוץ 
ילדים ואד"ש נופף להם בידו.

ואד''ש  א'  עמד  מקרה"ת  כשיצא 
בירכו.

כשהטנקים נסעו אד"ש כמעט ולא 
הסתכל עליהם.

הפריעו  הטנקים  מביתו  כשחזר 
לרכבו לחנות ואד"ש יצא והלך קצת 

ברגל.

למנחה נכנס קצת מאוחר.

מעריב בזמנו.

יום ו' ערש"ק י"ט שבט 

4:45 חזר מביתו.

נכנס למנחה.

ירד לקבלת שבת.

9:50 הלך לביתו.
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 שב''ק כ' שבט 
פר' יתרו

את  כשפתח  מביתו.  הגיע   8:45
הדלת של 770 הסתובב וראה בחור 
את  עבורו  והחזיק  מאחוריו  מגיע 

הדלת עד שנכנס.

10:00 נכנס לתפילה.

לא היתה התוועדות.

4:45 מנחה.

מעריב בזמנו.

8:45 הלך לביתו.

יום א' כ"א שבט

מנחה התפללו קצת מאוחר.

מהמכונית  יצא  מביתו  כשחזר 
ועודד בידו.

ליל יחידות.

לפאריס  השליח  מטוסוב  נכנס 
לשלום  "צאתכם  לו  אמר  ואד"ש 
ואמר  רבה"  בהצלחה  ושיהיה 
לאשתו שמסתמא יערכו ג"כ בבית 

רבקה 'צאתכם לשלום'.

קיבל  ריבקין  ששמוליק  שמעתי 
$100 ביחידות. 

היה  אד"ש  גוראריה.  זלמן  נכנס 
מרוצה מאוד מצא"ח.

לאה"ק  שנוסע  כתב  ולא  נכנס  א' 

לאה"ק  עליה  שתהיה  אד"ש  ואמר 
המעיינות  בהפצת  שם  ושיעסוק 

ובפרט ביהדות.

לשלום'  'צאתכם  התוועדות  היתה 
ומענטליק,  רסקין  דיברו   .770  – ב 

טננבוים רייטשיק ומטוסוב.

שמעתי שאד"ש קיבל את התמונה 
לכבוד  בעיתונות  כאן  שהתפרסמה 

כ"ה שנה לנשיאותו.

יום ב' כ"ב שבט  

לא הגיע לקרה"ת.

12:30 הגיע מביתו.

1:30 קרה"ת בג"ע התחתון.

שמעו שאד"ש מדבר בטלפון הרבה 
זמן.

3:30 מנחה )קצת מאוחר(.

כשיצא ממנחה חייך למשהו.

מחדרו  כשיצא  לביתו.  נסע   5:15
שם צדקה.

6:00 חזר מביתו.

מעריב בזמנו.

יום ג' כ"ג שבט

11:40 הגיע מביתו.

3:40 מנחה.
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אמר  א'  עני  מביתו.  חזר   6:40
אד"ש  לו  ונתן  געזונט''  'זייט  לרבי 
צדקה ואמר לו 'א  געזונטער יאר''. 
ואמר  צדקה  א'  לעוד  נתן  לאחמ"כ 

לו ג''כ ''א געזונטער יאר''.

6:45 מעריב.

1:40 הלך לביתו.

יום ד' כ"ד שבט 

11:40 הגיע מביתו.

היה  רימלר.  של  ללוויה  יצא   1:50
מאוד רציני והשתעל כמה פעמים.

לזאל  ונכנס  ידיו  את  נטל  בכניסתו 
וחזר  עליון''  בסתר  ''יושב  לומר 

לחדרו.

הבאתי את התה מהבית.

3:20 מנחה.

6:45 חזר מביתו. שפשף וניקה את 
נעליו בחזקה קודם שנכנס לחדרו.

מעריב כרגיל.

12:00 הלך לביתו. כשיצא התעכב 
בכמה  והביט  ונגע  דקות  כשתי 
שולחן  על  מונחים  שהיו  פתקים 

שעמד בפרוזדור.

יום ה' כ"ה שבט

כשיצא  מביתו.  הגיע   10:10

לעבר  בידו  עודד  מהמכונית 
שוב  המדרגות  ע"י  הטנקיסטים, 

עודד ושוב בפתח של 770.

התכופף  חדרו  דלת  את  כשפתח 
והרים משהו מהרצפה.

קרה"ת כרגיל.

3:15 מנחה. ניסן מינדל ישב אצל 
אד''ש.

לפני מעריב נתן צדקה.

כשנכנס לג"ע התחתון אחרי מעריב 
)י''א שאד"ש  ונתן לעני צדקה  חזר 
עבור  כסף  לחדוקוב  ונתן  הסתובב 

עניים(.

אח"כ דיבר עם מישהו ע"י חדרו.

ליל יחידות.

לו  נתן  ואד"ש  נכנס משה מינצברג 
יישר כח עבור תו"א ואמר שצריכים 

להשלים כמה דברים.

העכט נכנס ליחידות. 

לייבל  היחידויות.  נגמרו   11:00
יצא  חדוקוב  חדוקוב.  ואחריו  נכנס 

ונכנס שוב ל – 10 דקות.

בער  גרשון  את  ראיין  חדוקוב 
יעקבסאהן ושוב נכנס לאד"ש.

המכונית  ע"י  לביתו.  נסע   12:30
ושאל  הצלם  בערז  יצחק  עם  דיבר 
בשעה  פה  עושה  הוא  מה  אותו 
וענה שמכר תמונות,  כ''כ מאוחרת 
מאוחר  כ"כ  אם  שוב  שאל  אד"ש 
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איתו  שנמצאים  שהעיקר  והוסיף 
מקום  שמכזה  אמר  יצחק  אנשים. 
א"א להפרד והגיב אד"ש שה' יעזור 

שנתראה לעיתים תכופות יותר.

אמר  מכאן  נסעה  שוחט  כשאשת 
אותה  עושה  שהוא  ללייבל  אד"ש 
שליחה מנשי חב"ד כאן לנשי חב"ד 

בא"י.     

יום ו' ערש"ק כ"ו שבט 

הביט  ביציאתו  לביתו.  נסע   4:35
בחזקה לתוך הזאל ושם צדקה.

4:55 חזר מביתו.

9:40 הלך לביתו.

מהמדרגות   770  - ב  מעקה  עשו 
הראשונות ועד הדלת.

שב''ק כ''ז שבט פר' 
משפטים

8:10 הגיע מביתו.

8:30 ירד לתהילים.

10:30 ירד לתפילה. קרא הפטרת 
ש"פ שקלים.

1:30 ירד להתוועדות.

 – העניינים  ג'  על  דיבר  א'  שיחה 
שקלים, משפטים, מבה"ח.

פרשת  ענין  בביאור  ב'  שיחה 
שקלים.

שיחה ג' ענינה של 'שבת מברכים'.

מאמר בניגון שיחה ד"ה ''כי תשא''.

בניגונים עודד בראשו.

לא'  לב"מ,  משקה  בקבוק  נתן 
מאוסטרליה ולריבר מב"ב.

ונתן  לשנים  וחילקו  בקבוק  לקח 
רסקין  ולדוד  חצי  הסופר  למטלין 

חצי.

שנה  בכל  והרגילות  שהיות  אמר 
כי תלוה שמנהל הגמ"ח אומר  בפ' 
ד"ת לכן שיגיד עכשיו. נגש גולדמן 
שטריימל  שילביש  אד"ש  והורה 
שיעמוד  ביקש  אד"ש  לחיים,  ויקח 
על מקום גבוה - על השולחן - ועמד 
ואמר  אד''ש  חייך  כשסיים  ודיבר. 

שינגן ונתן לו אח"כ בקבוק.

משיח  של  בס"ת  קראו  מנחה 
ואד"ש קיבל עליה.

אחרי מנחה לא שרו.

כשיצא מחדרו עודד בידו.

מעריב בזמנו.

אחרי מעריב דיבר א' עם אד"ש ליד 
החדר. אח"כ נכנס בנימין גורודצקי.

יום א' כ"ח שבט

חזרת  בעת  למנחה.  נכנס   3:15
הש"ץ עיין בשיחה. ניסן מינדל ישב 

אצל אד''ש.

מעריב בזמנו. 
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ליל יחידות.

12:00 נגמרו היחידויות.

12:30 הלך לביתו.

יום ב' כ"ט שבט

כובע  עם  לקרה"ת  נכנס   10:10
בפר'  עיין  קרה"ת  בעת  חדש. 

משפטים.

שם  כשיצא  למקוה.  נסע   10:35
צדקה.

2:00 נסע לאוהל.

מוקדם   – מהאוהל  חזר   5:50
מהרגיל.

נכנס  מנחה  אחרי  מנחה.   6:00
ל'מרכז'  נכנס  וכשיצא  כרגיל  לייבל 
אצל  ישב  חדוקוב  לחדוקוב,  וקרא 
נכנס  וכשיצא  דקות   5  - כ  הרבי 
שבשעה  הודיע  ולאחמ''כ  ל'מרכז' 

אחד  אף  התוועדות.  תהיה   7:00
לא התכונן ומיד נהייתה בהלה ורצו 

להודיע לכולם.

לפני  למעריב.  נכנס  אד''ש   6:45
וחיכה  פסיעות  ג'  פסע  לא  שמו"ע 
על  להזכיר  השולחן  על  שדפקו  עד 

''יעלה ויבוא''.

מענטליק  להתוועדות.  ירד   7:10
מזג יין ואד"ש אמר לו יישר כח.

מאמר ד"ה ''ויקחו לי תרומה'' וחציו 

האחרון בעיניים עצומות.

וטוב  לשמים  'טוב  בענין  א'  שיחה 
לבריות'.

שיחה ב' על 'אורה זו תורה'. בשיחה 
זו הודיע שתהיה הנחה של %25 על 

ספרי קה"ת.

בעת הניגונים עודד בחזקה בראשו.

לנשים  ענינים  כמה  על  ג'  שיחה 
השייכים לפורים, בהמשך לשבת.

ועודד  בימיו''  ''יפרח  שרו  כשיצא 
בראשו ובידו.

ע"י  בידו  עודד  מחדרו  כשיצא 
המכונית.

יום ג' ל' שבט א' דר"ח 
אדר

הגיע לקרה"ת.

דפדף  התחתון  לג"ע  שנכנס  לפני 
ע''מ  בחוץ  מונח  שהיה  בחומש 

לבדוק אם הוא הפוך.

נכנס  מנחה  אחרי  בזמנה.  מנחה 
והוא  היות  דקות  לעשר  סימפסון 

נוסע לשליחות.

נכנס  ומיד  מביתו  חזר   6:45
למעריב.

11:30 נסע לביתו.


