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יום ה', כ"ח אלול

לצלם.  מטלביזי'  הגיעו  זלצמן.  בערל  ר'  העמוד  ליד  התפלל   .7:30-35 השעה  עד   7:00 בשעה  סליחות 
ונכנס  לזאל,  כולם  נכנסו  התורה  לקריאת  הגיעו  וכאשר  שחרית,  לתפילת  מנין  למעלה  התחילו  אחר-כך 
כ"ק אד"ש. הי' קהל גדול. כ"ק אד"ש הביט עלי הרבה. גם פה היו מהטלביזי'. הרבה אנשים ברכו "הגומל", 
בתוכם ר' העניך רפופורט. קריאת התורה הי' בערך משעה 8:30 עד השעה 8:55. לאחר שכ"ק אד"ש נכנס 

לחדרו מסליחות נכנס אחריו ר' לייבל גרונר, ואחר-כך יצא ואמר שבערב בשעה 9:30 תהי' התוועדות.

בשעה 8:30  תהי'  מעריב  שתפילת  ואמר  אד"ש  מכ"ק  יצא  גרונר  לייבל  ר'  בזמנה.  היתה  מנחה  תפילת 
 – מאה"ק  אברכים  הגיעו  ההתוועדות  באמצע  סירוטה.  ראובן  ר'  (הגיע   .9:00 בשעה  תהי'  וההתוועדות 

משה דרוק, שמואל חיים פרנקל). 

ההתוועדות התחילה בשעה 9:00 ונגמרה בשעה 11:00. שתי שיחות (על הכנסת אורחים), מאמר ד"ה 
יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת. אחר-כך עוד שיחות. אחר שיחה א' צוה לנגן: "א ניגון", והתחיל ר' יואל 
כהן. בין השיחות שאחר המאמר צוה לנגן "א ניגון וואס מען האט געבראכט פון דארטן". לאחר איזה זמן 
שהי' שקט התחיל ר' בערל זלצמן לנגן "אי וו וואדיע". הרבה ניגונים שרו בהתלהבות גדולה, וכ"ק אד"ש 
והתחיל  קצרה.  שיחה  ועוד  המזון,  ברכת  הי'  אחר-כך  כזה.  באופן  ראיתי  לא  עוד  כסאו.  על  בישבו  רקד 

בעצמו לנגן "כי בשמחה תצאו".

כ"ק אד"ש נסע הביתה ולוו אותו קהל גדול.

יום ו', כ"ט אלול, ערב ר"ה ה'תשל"ג

התרת  בינתיים  עשו  הקהל  למקוה.  אד"ש  כ"ק  נסע  אחר-כך   .8:05 השעה  עד   7:05 בשעה  סליחות 
נדרים, כי אחרי התפלה לא יהי' הרבה זמן, וגם עשו הפרוזבול (מה שדיבר אתמול כ"ק אד"ש). כ"ק אד"ש 
גדולה.  במהירות  התפללו  בטו"ת.  לבוש  למטה,  הגדול  בבית-הכנסת   9:40 בשעה  שחרית  לתפילת  הגיע 
עד לאחר שמונה-עשרה ב-15 דקות. גמרו התפלה בשעה 10:10. כ"ק אד"ש מנשק את התפלין ש"י וש"ר 
בבת אחת. אחר התפלה התיישבו עשרה זקנים וכ"ק אד"ש עשה התרת נדרים וגם הפרוזבול, ובסיום בירך 
אותם: "איר זאלט דערלעבן איבעראיאר און פראווען שמיטה אין ארץ ישראל". לאחר התפלה קיבל פ"נ'ים 
הרבה פעמים עם הפסקות. אני מסרתי את הפ"נ לפני 12:00 בערך. כ"ק אד"ש נסע ל"אוהל" בשעה 12:00. 
אני נסעתי בשעה 12:45. הייתי שם ביחד עם כ"ק אד"ש. הוא קרא את הפ"נ'ים וקרע אותם – חלקם זרק 
כ"ק  לערך.  בשעה 2:15  קליין  בנימין  ר'  של  במכונית  חזרתי  האוהל.  על  זרק  וחלקם  נייר  של  התיק  לתוך 

אד"ש חזר בשעה 6:30. הדה"נ בשעה 6:53. מנחה היתה כמדומני אחרי 7:00 בבית-הכנסת למעלה.

ש"ק ראש השנה, א' תשרי ה'תשל"ג 

לנגן  והתחילו  נעמד  אחר-כך  תהלים.  ואמר  הכסא  על  ישב  מעריב,  לתפילת  אד"ש  כ"ק  בא  ר"ה  ליל 
אבינו מלכינו, וניגנוהו ג' פעמים. אחר-כך התפללו תפילת ערבית. החזן הי' הרב מרדכי טעלישעווסקי. כל 

התפילה התפלל כ"ק אד"ש בעמידה. אני עמדתי בפנתו.

תקיעות.  אין  היום  כי  מהבחורים,  אפי'  קטן,  קהל  הי'   .8:25 בשעה  ל-770  הגעתי  שחרית  לתפילת 
לתפילה עמדתי בפנתו עד כורעים. בתחילה, לפני התפ' ניגנו אבינו מלכינו. עד "שוכן עד" הי' הש"ץ הרב 
ליס. הוא התפלל במתינות גדולה. כ"ק אד"ש התפלל עד "ברוך שאמר", ואחר-כך אמר תהלים, ואחר-כך 
אחר  כמדומני  עשה  פסיעת  הג'  שמונה-עשרה.  לאחר  עד  אד"ש,  כ"ק  עמד  הזמן  כל  לתפילה.  חזר  שוב 
שסיים ברכת "גאל ישראל". בסיום השמונה-עשרה חזר למקומו בג' הפסיעות אחרי "למען שמו באהבה", 
בברכות  ה'  בהזכרות  ורק  פתוח,  הי'  שהארון  בזמן  אפי'  בישיבה,  הכל  ואמר  דין",  עורך  "לקל  עד  וישב 



20

תשורה משמחת נישואין - כ"א אלול תשע"ג

ולעניית אמן פלעגט ער זיך עט וואס אופהייבן זיך [התרומם מעט]. אחרי הקדושה עמד עד "יהללוך סלה", 
וישב עד מודים (כזכרוני). החזן לא ניגן "ה' ה'" ורק אמרו בלחש ובמהירות. 

כ"ק אד"ש עלה למפטיר. היות שעמדתי בפנתו איפה שהוא מתפלל, כמעט לא שמעתי את ההפטורה. 
תפילת  טעלישעווסקי.  מרדכי  הרב  שוב  התפלל  מוסף  תפילת  פורקן.  יקום  מהבימה.  חזר  אד"ש  כ"ק 
אחרי  הפסיעות  בג'  למקומו  חזר  הש"ץ  בחזרת  זמן.  הרבה  אד"ש  כ"ק  התפלל  דמוסף  שמונה-עשרה 
זיך  ער  פלעגט  אמן  ולעניית  ה'  שם  להזכרת  פעם  וכל  תוקף".  "ונתנה  עד  וישב  למקומו,  ניגש  "באהבה", 
אונטערהייבן [להתרומם]. לאחר כתר אינני זוכר אם ישב או עמד. בעלינו כרע ונעמד בעצמו (בלי עזרה), 
אלקינו"  "הוא  נגנו  כרגיל.  הי'  כהנים  ברכת  בכיסא].  תפס  [רק  ביינקל  אין  אנגיכאפט  זיך  האט  ער  נאר 

וכמו"כ "האדרת והאמונה". גם "היום תאמצנו" ניגנו – אבל כמדומני בלי הוראת כ"ק אד"ש.

תפילת מנחה בשעה 6:00 למטה בבית-הכנסת הגדול. כ"ק אד"ש עלה לתורה לשלישי. תפילת שמונה-
עשרה התפלל כ"ק אד"ש בערך 6 מינוט.

תפילת שמונה-עשרה של ערבית התפלל כ"ק אד"ש בערך 8 מינוט. 

יום ב' דר"ה

לע"ע (היום י"ב תשרי) אינני זוכר שינויים עיקריים בין תפ' דיום א' ליום ב'. ואכתוב רק מאחרי תפלת 
שחרית והתקיעות.

לפני "אבינו מלכינו" ניגנו. אחר-כך שיר של יום. קריאת התורה. לפני מפטיר באו הרב לייבל גרונר והרב 
בנימין קליין והביאו 5 (אחרים אמרו שהי' 6) חבילות עם פדיונות והניחום על שולחן הקריאה בשורה. כ"ק 
אד"ש עלה למפטיר, ואחרי הגבהת הס"ת הניח את החבילות ביחד, און האט זיך איבערגעדעקט בטליתו 
איבער די פעק מיט די פדיונות [כיסה בטליתו את חבילת הפדיונות], ובכה (אני לא יכולתי לשמוע, אבל 
אחר-כך  "למנצח".  והתחיל  הטלית]  את  [הרים  טלית  דעם  אויפגעהויבן  ער  האט  אחר-כך  הכל).  ראיתי 
כנראה  בלחש,  אמר  אחר-כך  וקהל.  אד"ש  כ"ק  ופסוק  פסוק  כל   – המיצר"  "מן  הפסוקים  לומר  התחיל 
אד"ש  כ"ק  טובות.  היו  התקיעות  כל  התקיעות.  אחר-כך  (בקול).  הברכות  אמר  ואחר-כך  היהי-רצון, 
תקע בשופר חדש (א רויטלעכן), ולא בשופר של הצמח-צדק (אף על פי שהי' אצלו, והי' השופר מעוטף 
פסוקים  השלשה  בקול  אמר  אחר-כך  רצון",  יהי  ה"ובכן  כנראה  בלחש,  אמר  אחר-כך  לבנה).  במטפחת 
"אשרי העם" (אבל לא התחיל בקול "אשרי יושבי ביתך"). ולאחר שירד מהבימה, הביאו הרב גרונר והרב 
קליין את החבילות והניחום בפנתו – על השולחן של הרש"ג. התקיעות דמעומד וכן שלאחר התפ' תקע 

הרב מנחם מענדל טענענבוים בשופר שתקע כ"ק אד"ש.

תפילת מנחה הי' בשעה 5:30 בבית-הכנסת למעלה. אחר-כך נכנס כ"ק אד"ש לחדרו לדקות אחדות, 
ויצא לתשליך. איך האב איבערגעשפרונגען דורכן פענסטער, אבל כבר הי' קהל גדול, ורק ראיתי איך שכ"ק 

אד"ש עומד, ופניו הי' לצד מזרח (לצד 770).

ההתועדות התחילה בערך בשעה 7:00 (השקיעה היתה בשעה 7:07). כ"ק אד"ש צוה ליטול ידים לאלו 
של  תנועות),  הבעש"ט (הג'  של  הרביים:  כל  של  הניגונים  את  נגנו  הראשונה  שיחה  אחרי  נטלו.  לא  שעוד 
אדמו"ר הזקן (א-לי אתה), הקאפעליע של אדמו"ר האמצעי, של הצמח-צדק עם מילים (ימין ה' רוממה), 
התחיל  ותיכף  בחרתנו  אתה  הבינוני,  רוסטוב),  של  (לא  מהורש"ב  פיר),  דריי  צוויי  (איינס  המהר"ש  של 
כ"ק אד"ש מאמר ד"ה זה היום תחלת מעשיך. אחר-כך אמר עוד שתי שיחות קצרות עד מאד. קרא לכל 
הגרוזינים וצוה אותם לנגן, והם נגנו, ונתן לכולם לחיים, וגם לחלק את המשקה. [ברשימה אחרת כ': שיחה 
קצרה אודות היהודים הנמצאים עוד ברוסיה. נגנו הגרוזינים. שיחה קצרה ע"ד "מיהו יהודי". והתחיל לנגן 
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"אתה בחרתנו"]. כ"ק אד"ש צוה להרב טעלישעווסקי שיכריז על הסדר. ההתוועדות נגמרה בערך בשעה 
9:20. אחר-כך בירך כ"ק אד"ש ברכת המזון (לא אמר הברכה הראשונה בקול רם, ואחר ברכת המזון אמר: 
אד"ש  כ"ק  מעריב.  תפילת  התפללו  אחר-כך  בברכתו).  שיוצאים  יחשבו  שלא  מצד  הוא  שינוי  שעשו  זה 

הבדיל על הכוס, וחילק הכוס של ברכה. הי' בשמחה גדולה.

ובשמחת-תורה  עצמם,  בשביל  רק  ברכה  של  מהכוס  העוברים  יקחו  שהיום  הכריזו,  ההתוועדות  לפני 
יקחו גם בשביל אחרים. כאשר אני ניגשתי כמדומני שכ"ק אד"ש לא הביט עלי וגם לא אמר משהו. ברגע 
זו הוא הי' בשמחה גדולה, והקהל התחילו לנגן "אתם שלום", וכ"ק אד"ש שאל בקול של שמחה (צחוק) 
אן  דאך  ס'איז  עם,  אן  זינגען  דערווייל  מען  ואמר: "זאל  הי'.  לא  והוא  רפאל?",  בן  משיח  איז  ופליאה: "וואו 

עבירה די צייט" (בערך הלשון).

כ"ק אד"ש נסע הביתה בשעה 11:30 בערך, בלויית קהל גדול ושני רכבים של המשטרה.

הלכנו למטבח פארפאסטן זיך. היתה חזרה.

יום ב', ג' תשרי – צום גדלי'

בשחרית נכנס כ"ק אד"ש אחר חזרת הש"ץ ותחנון לאמירת סליחות ונשאר עד אחרי קריאת התורה, 
ועלה לתורה לשלישי. לאחר שהחזירו את הס"ת להיכל יצא כ"ק אד"ש מבית הכנסת. לפני "אבינו מלכינו" 

– נגנו פעם א'.

תפילת מנחה התפללו בשעה 2:15 בערך, בבית-הכנסת למטה. כ"ק אד"ש עלה למפטיר. לפני "אבינו 
מלכינו" כמדומני שניגנו.

תפילת ערבית התפללו בשעה 7:15 בערך.

יום ג', ד' תשרי

היום לסדר נגלה התחילו הבחינות בנגלה (בחנו הרב יוסף גולדבערג (טיראספאלער) והרב אייזיק שוויי 
ממאנטרעאל) ובחסידות (בחן הרב מענדל פוטערפאס). 

תפילת מנחה היתה בשעה 3:15 בביהמ"ד למטה. לפני "אבינו מלכינו" לא נגנו הניגון.

מסרתי רשימת דמי מעמד לכ"ק אד"ש.

חיזוק השכונה. הפגנה בענין  גדול, שם התקיימה  עד שעה 8 נסעו אוטובוסים לאולם  משעה 7  בערב, 
היתה הוראה מהרב חודקוב שחוב קדוש על כל או"א לנסוע. חזרנו לפני שעה 11:00.

בין  אורחים).  רק  שנכנסו  (כמדומני  ליחידות  היום  אד"ש  כ"ק  לתשרי,קיבל  גדול  קהל  שהגיעו  היות 
הנכנסים הי' הרב שלום בער פרידמן עם אביו ובנו, והיו (לפי דבריו) כ25-30 דקות.

הרב  עם  להתוועד  התחלנו   1:30 בשעה  לדירתנו.  הלכנו  אחר-כך   .12:40 בשעה  היתה  מעריב  תפילת 
לייבל ראסקין (שליח כ"ק אד"ש במאראקא). הוא התוועד עד שעה 4:00 לפנות בוקר. לפני הסוף הגיע גם 

הרב נפתלי עסטולין. ההתוועדות היתה היותר נעלית. הי' שם גם הרב שלמה זרחי.

יום ד', ה' תשרי

תפילת ערבית התפלל כ"ק אד"ש לפני העמוד (בגלל היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מרת חנה 
 .9:30 השעה  אחרי  קצת  היתה  מעריב  (בחורים).  קהל  הי'  כבר   7:15-30 בשעה  ל-770  כשהגעתי  ע"ה). 
אב  כ'  כמו  ולא  בצירי,  אמר  יום..." ("שמו"  רחום...","ומעביר  רם: "והוא  בקול  אד"ש  כ"ק  שאמר  הקטעים 
בניו...","מלכותך...","ונאמר..."  "המעביר  אמת",  חיינו...לעולמים(?)","ה"א  הם  "כי  אז),  שרשמתי  כפי   –
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(בברכת השכיבנו אינני זוכר). בברכת גאל ישראל כמדומני שאמר "את ינקב וגאלו" (נשמע הנו"ן). לאחר 
שלאחרי  דרבנן  קדיש  שסיים  לאחר  "מחט...".  רם:  בקול  אמר  המשניות  כרגיל.  סיים  שמונה-עשרה 

המשניות הביט על הקהל שיאמרו קדיש, והתחיל א' לאמר (וקודם לא אמרו).

יום ה', ו' תשרי

הגעתי ל-770 בערך בשעה 7:45, הלכתי למקוה ואחר-כך למדתי עם החברה הרוסיים עד השעה 9:00. 
כשחזרתי ל-770 ספרו לי שכ"ק אד"ש הגיע ל-770 ברגל בערך בשעה 8:15 או 8:30, נכנס לחדרו ל-5 דקות 
ויצא, הרכב שלו עוד לא הי' והלך למקוה ברגל. אחר-כך הגיע הרב יודל קרינסקי ונסע למקוה, ובשעה 9:05 

חזר עם כ"ק אד"ש. מספרים שאתמול אמר לו כ"ק אד"ש שיבוא בשעה מאוחרת (והוא בא בזמן).

תפילת שחרית התחילו להתפלל בשעה 9:35 וסיימו בשעה 10:45.עד סיום חזרת הש"ץ ארך בערך חצי 
שעה. דיוקים בתפילה: "הודו לה' קראו בשמו" (בחולם?). ב"מגיד דבריו ליעקב" ובשמונה-עשרה ב"ואלקי 
רם,  בקול  התחיל  המעלות"  "שיר  והש"ר.  הש"י  א'  ובנשיקה  בידו  התפלין  מנשק  בנו"ן(?).  אמר  יעקב" 
וסיים מ"יחל ישראל...". חזרת הש"ץ, תחנון (כמדומני שהקאפיטלאך הגדולים ב"והוא רחום" סיים בקול 
רם). לפני אבינו מלכנו נגנו את הניגון פעם אחת ורמז בידו הימיני, (לכאורה בגלל שעל ידו השמאלית היו 
הס"ת  את  שהביא  אחרי  (בסוף).  נדע"  לא  רק "ואנחנו  וסיים  רם,  בקול  סיים  לא  מלכנו"  התפלין). "אבינו 
לבימת הקריאה חזר להעמוד. אחר-כך עלה לשלישי, ולאחר הגבהת הס"ת חזר להעמוד ואמר "אשרי..." 

וכו'.

חוץ מכ"ק אד"ש לא אמר אף אחד את הקדישים.

היום בשעה 12:00 נבחנתי ב"חובבי תורה" (לא נבחנתי עד עכשיו). בנגלה בחנו אותי הרב יוסף גולדברג 
מפאריז, ור' אייזיק שוויי ממאנטרעאל, ובחסידות הרב בערל קסלמן והרב גפני מכפר חב"ד.

ונגמר   7:30 בשעה  מנחה  לתפלת  ונכנס   7:25 בשעה  מה"אוהל"  חזר  ל"אוהל".  היום  נסע  אד"ש  כ"ק 
בשעה 7:45. כ"ק אד"ש כבר הודיע שההתוועדות תהי' בשעה 9:00, ושהסיום יהי' על שביעית (משניות).

ההתוועדות התחילה בשעה 9:00 ונגמר בשעה 11:35. ובשעה 11:45 בערך נסע כ"ק אד"ש הביתה. היו 5 
שיחות עד המאמר. מאמר כעין שיחה עה"פ שובה ישראל (כעשר דקות), עוד שיחה, אחר-כך ערך מגבית 
התחיל  ואחר-כך  נאשא",  "דרוזשבא  התחיל  זלצמן  בערל  ר'  ניגון.  רוסישן  א  לנגן  וצוה  חנה"  "קרן  עבור 

מישהו לנגן "ניע זשוריצע".

עם  ביכל  עוד  לו  הביא  והוא  רפופורט.  העניך  הרב  לו  שהביא  חסידות  הביכל  אודות  דיבר  אד"ש  כ"ק 
כתבי הצמח-צדק.

יום ועש"ק, ז' תשרי

אחר קבלת שבת הלך כ"ק אד"ש לאולם"ופרצת", שם אוכלים האורחים. כבר הי' קהל גדול. כ"ק אד"ש 
א  שבת (און  פרייליכדיקער  א  און  שבת  גוט  הלשון): "א  בזה  הברכה (בערך  ואמר  המטבח  עד  הלך  נכנס, 
פרייליכדיקער יאר), א חתימה טובה וגמר חתימה טובה". אחר-כך חזר עד אמצע האולם ואמר: "א שנת 
אחר-כך  גדולה.  בשמחה  הי'  אד"ש  כ"ק  ושמחה)".  שלום  (או  ושלום  שמחה  שנת  מנוחה,  שנת  תענוג, 
יצא וראה שהבחורים באים מהפרוזדור, ושאל את הרב גרונר: מה זה? וענה לו שזה עוד כניסה להאולם, 
הבית,  בעל  הוא]  דער [היכן  איז  ואמר: "וואו  נעמד  המדרגות  ואצל  וחזר,  הסוף  עד  אד"ש  כ"ק  לשם  והלך 
הבאה  לשנה  און  כח  יישר  גרייסן  א  און  שבת  גוט  "א  בזה"ל:  לו  ואמר  בא,  שהוא  עד  וחיכה  משה?",  ר' 
באמצע  הי'  (כאשר  ל-770.  חזרה  והלך  גדולה,  בשמחה  הי'  בעצמי).  שמעתי  (הלשון  הבנוי'"  בירושלים 
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ילד,  ליד  הענט [עבר  די  מיט  געמאכט  ער  האט  קינד  א  פארבייגיגיינגען  הוא  וכאשר  לנגן,  התחילו  האולם 
סימן בידו] שהוא ינגן).

כ"ק אד"ש הלך הביתה בדרך רחוב קינגסטון עד רחוב פרעזידענט (ולא כמו כל פעם), והביט על האולם, 
ומשם הי' נשמע קול של שירה.

ש"ק, פ' האזינו, שבת שובה, ח' תשרי

בתפילת מוסף נגנו "הוא אלקינו". ההתוועדות התחילה בשעה 1:30 ונגמרה בשעה 4:45 בערך. בתפילת 
ובערב  הבחורים  על-ידי  חזרה  היתה  אחר-כך  לשלישי.  עלה  אד"ש  וכ"ק  משיח  של  בס"ת  קראו  מנחה 
כ"ק  של  משקה  קבלתי  "ופרצת"  באולם  מלכה  במלוה  אחרי-זה  כהן.  יואל  הרב  על-ידי  חזרה  התקיימה 

אד"ש שנתן לר' משה ירוסלבסקי ולר' דוד ראסקין לחלק. הלכתי לישון בשעה 1:00 בערך.

יום א', ערב יוה"כ, ט' תשרי

ארט  אן  פארנומען  האב  (איך  ל-770.  חזרתי   .5:00 בשעה  כפרות  למקוה.  הלכתי   .4:00 בשעה  קמתי 
בשעה  ל-770  הגיע  אד"ש  כ"ק  בערך 6:15-30).  שולחנות]  והבאתי  מקום  [תפסתי  טישן  די  גיבראכט   –
קלמנסון,  שמעון  ישראל  הרב  להשוחט  אותו  נתן  מאד.  ערנסט  הי'  התרנגול.  עם  יצא   7:03 ובשעה   ,6:57
והוא לקחו ושחטו, והקיז את הדם על יעה שעליו הי' הנסורת, ארויסגעריסן עטליכע פעדערן [מרט כמה 
נוצות] ונתן לכ"ק אד"ש וגם הגיש לפניו את היעה. כ"ק אד"ש בירך וכיסה את הדם, והרב קלמנסון הניח 
את התרנגול בקופסת פח שהייתה מוכנה לכך בצד. אחר-כך נכנס הרב קלמנסון לחדר הק' של כ"ק אד"ש 

לכמה דקות לקבל את הכסף.

שכ"ק  מאלו  נוצות  שתי  לעצמי  לקחתי  אני  בשעה 8:15-20.  וחזר  בשעה 7:45  למקוה  נסע  אד"ש  כ"ק 
אד"ש אחז בידו הק' וכיסה בהם את הדם.

תפילת שחרית התפללו בשעה 8:50 בבית-הכנסת הגדול למטה עד השעה 9:25. אחר-כך התחיל כ"ק 
נסע  מנחה  לפני  מנחה.  תפילת  אחר  לחלק  שימשיך  ואמר   ,1:10 השעה  עד  וחילק  לעקאח,  לחלק  אד"ש 
לתוך  אותם  וזרק  מטבעות  הרבה  עם  הגיע  אד"ש  כ"ק   .3:15 בשעה  התפללו  מנחה  תפילת   .(?) הביתה 
אומר  אד"ש  שכ"ק  השולחן  אצל  עמדתי  כי  זה,  את  ראיתי  לא  השולחנות (אני  על  ששמו  הצדקה  קערות 
שם הברכה כללית). אחר-כך הי' תפילת מנחה, ולאחר מנחה עלה כ"ק אד"ש על השולחן ובירך את כלל 

ישראל (הי' רמקול). תיכף אחרי זה תפסתי מקום לעמוד בשעת ברכת התמימים. 

בשעה 5:00 הלכתי פארפאסטן זיך [לאכול סעודה מפסקת], אחר-כך הלכתי למקוה. ובערך כשעה לפני 
הברכה עמדתי על מקומי. כ"ק אד"ש נכנס לזאל לבוש בקיטל ובטלית בשעה 6:50, ובירך את התמימים. 
בזמן אמירת הפסוק "וידבר" הייתה הטלית למטה מפיו הק' ואמרו בקול נמוך (כמעט לא שמענו), ולפני 
בקול  ואמרו  הורידו  שוב  ולפסוק "ושמו"  רם,  בקול  ואמרו  הק'  מפיו  למעלה  עד  טליתו  את  הרים  "יברכך" 
נמוך כמו בפסוק "וידבר", ואחר-כך שוב הרימו כמו ל"יברכך" ואמר הברכה בקול רם. לשון הברכה שהואיל 

כ"ק אד"ש לברך את התמימים שיחיו, ערב יו"כ, לפני כל נדרי:

"וידבר גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם.

דער אויבערשטער זאל אייך בענטשן בתוך כלל ישראל, און מצליח זיין – איר'ט האבן א חתימה און א גמר 
המצוות  קיום  און  חסידות,  און  נגלה  התורה,  לימוד  אין  און  בכלל,  הענינים  בכל  זיין  מצליח  און  טובה,  חתימה 
טובה,  חתימה  וגמר  חתימה  לכם  שתהיה   - ויצליח  ישראל,  כלל  בתוך  אתכם  יברך  [הקב"ה  במיוחד  בהידור 

והצלחה בכל העניינים בכלל, ובלימוד התורה, נגלה וחסידות, וקיום המצוות בהידור - במיוחד],
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און די אלע ענינים זאלן זיין אין אן אופן פון [ושכל עניינים אלו יהיו באופן של] בשובה ונחת תושעון.

איר זאלט זיין חסידים, יראי שמים און לומדים און נרות להאיר, און די רביים זאלן אויספירן דורך אייך די 
שליחות בעלמא דין, נשמות בגופים, אויף מאכן [תהיו חסידים, יראי שמים ולומדים ונרות להאיר, ושהרביים 
יפעלו על ידכם את השליחות בעלמא דין, נשמות בגופים, לעשות] דירה לו ית' בתחתונים, מתוך שמחה וטוב 

לבב,

והשלימה,  האמיתית  בגאולה  משיח,  של  תורתו  [ללמוד]  לערנען  ישראל,  כלל  בתוככי  ממש,  ובקרוב 
במהרה בימינו יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו.

האט א חתימה און א גמר חתימה טובה בכל ענינים אלו, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים".

בסיום הברכה יצא מבית הכנסת.

לאחרי 5 או יותר דקות נכנס לבית הכנסת למטה. כמדומני שהתחיל באמירת קצת תהלים (אינני יודע 
בדיוק) ואחר-כך ניגנו הניגון "אבינו מלכינו" ג‘ פעמים. אחר-כך אמרו הט' קאפ' תהלים. וכשסיימו הוציאו 
הש"ץ  של  העמוד  בין  הש"ץ,  מימין  אד"ש (ועמד  לכ"ק  מסרו  אד"ש)  כ"ק  של  הראשונה (הקטנה  ס"ת:  ג' 
אחר  משיח.  של  ס"ת  היתה  השלישי  והס"ת  החזן,  לקחה  מאפריקה)  (מתנה  השני'  וס"ת  שלו),  להעמוד 

ברכת שהחיינו החזירו אותם לארון קודש.

טעלישעווסקי.  מרדכי  הרב  הי'  נדרי"  ל"כל  החזן  להשכיבנו.  ברכו  בין  אד"ש  כ"ק  ישב  אם  זוכר  אינני 
אנו  ב"כי  היום  תפילות  בכל  אד"ש).  כ"ק  הוראת  עפ"י  (מסתמא  הידוע  בניגון  כולם  ניגנו  אלקינו"  "דרכך 
עמך" ניגנו בניגון הידוע ג‘ פעמים – עד "אנו מאמירך" (ועד בכלל). לפני "אבינו מלכינו" ניגנו פ"א(?), גם 

"רחמנא דעני" נגנו(?). כמדומני שכ"ק אד"ש עמד כל זמן תפלת ערבית.

אחרי עלינו אמרו הד' קאפ' תהלים במנין וקדיש אחריו, ואחר-כך ישב כ"ק אד"ש לאמירת כל התהלים, 
וקדיש אמרו רק בסיום כל התהלים. כ"ק אד"ש לא אמרו כ"כ במהירות והמשיך לומר אחרי שסיים החזן 
משך זמן (כ-10 דקות או יותר), וכשסיים נעמד ויצא מבית הכנסת. השעה היתה 10:30 (או 11:00). לאחר 

כמה דקות (5-10 או קצת יותר) הלך הביתה.

"אבינו  ניגנו  הכנסת,  לבית  אד"ש  כ"ק  כשנכנס  תיכף  התפילה,  לפני   .10:00 בשעה  שחרית  תפילת 
מלכנו". שחרית התפלל הרב קפלן, מוסף התפלל הרב יוסף וויינבערג, מנחה – הרב העניך רפפורט, ונעילה 
חזר  הש"ץ  ובחזרת  שמונה-עשרה,  אחרי  עד  אד"ש  כ"ק  עמד  בשחרית  טעלישעווסקי.  מרדכי  הרב  שוב 
למקומו בג' הפסיעות אחרי "שמו באהבה", וישב עד "האדרת והאמונה". "האדרת והאמונה" גם לפני "ברוך 
לאחרי  פעמים(?).  ג‘  מילים  בלי  האחרונה  הבבא  על  חזרו  הש"ץ  בחזרת  ניגנו.  הש"ץ  בחזרת  וגם  שאמר" 
קדושה התיישב, ונעמד ל"שמע קולנו". "כי אנו עמך" ניגנו. לפני "אבינו מלכנו" נגנו פ"א(?). למפטיר עלה 

הרב חודקוב. לאמירת יזכור עמד כ"ק אד"ש במקומו. 

למוסף כמדומני שישב מ"מיסוד חכמים"עד "ונתנה תוקף", ומאחרי כתר עד עלינו. "הוא אלקינו" נגנו. 
"והכהנים...".  התחיל  והחזן  החזן  על  הביט  נעמד  וכאשר  הש"ץ,  לפני  כורעים  נפל  הכריעות  ובכל  לעלינו 
כמדומני שעמד כ"ק אד"ש בשעת אמירת העבודה, וישב בין ה"יהי רצון" ובין "כאוהל הנמתח" (לא ראיתי 
שעוד  כמדומני  עמך".  אנו  ב"כי  ניגנו  וכן  ניגנו,  הנמתח"  קולנו". "כאוהל  עד "שמע  שוב  והתיישב  בדיוק), 
לפני ברכת "או"א מחול" כבר ניגש כ"ק אד"ש לפני הכהנים. "היום תאמצינו" ניגנו בניגון ההקפות של ר' 
תפילת  אד"ש.  כ"ק  הוראת  עפ"י  זה  הי'  לא  לודאי  קרוב  שכמדומני  אלא  אד"ש),  כ"ק  של  יצחק (אביו  לוי 

מוסף סיימו בשעה 4:10(?), וכ"ק אד"ש יצא מבית הכנסת. 

לקבל  שרוצים  לאלו  התורה  לקריאת  מנינים  הרבה  עושים  ההפסקה  בשעת  הפסקה.  היתה  אחר-כך 
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את המפטיר יונה. אני הלכתי לקומה השני', לביתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ, והייתי בחדר היחידות שלו 
א'  חדר  ועוד  השינה  מחדרי  חוץ  הדירה,  כל  את  כמעט  ראיתי  גם  נוראים).  בימים  במנין  מתפללים  (שמה 

(החדר של חיים ליבערמאן).

כ"ק  עלה  למפטיר  דמנחה.  התורה  לקריאת  השני  עלה  וכבר   ,5:00 השעה  לפני  הכנסת  לבית  חזרתי 
אד"ש, והלך בחזרה למקומו אחרי הס"ת. אני תיכף עליתי על הבימה ותפסתי מקום איפה שיכולים לראות 
את כ"ק אד"ש בשעת המארש ובה'גוט יום טוב'. תפילת מנחה גמרו בשעה 6:15. לא ברור לי אם התיישב 
כ"ק אד"ש אחרי קדושה או שנשאר לעמוד משך כל התפילה. "כי אנו עמך" ניגנו. לפני"אבינו מלכנו" ניגנו 

פעם אחת.

תפילת נעילה היתה משעה 6:15 עד השעה 7:50 בערך. (ז.א. שב-7:50 התחילו כבר מעריב). בתפילת 
דקות).  כ20  (אולי  השמונה-עשרה  משארי  יותר  זמן,  הרבה  אד"ש  כ"ק  האריך  נעילה  של  שמונה-עשרה 
ובהבבא  עמך",  אנו  ב"כי  ניגנו  וכן  ניגנו.  אלקינו"  "הוא  נעילה.  תפילת  זמן  כל  עמד  אד"ש  שכ"ק  כמדומני 
האחרונה חזרו על הניגון בלי מילים ג‘ פעמים(?). לפני "אבינו מלכנו" ניגנו ג‘ פעמים. בקדיש לפני תתקבל 
התחילו הקהל לנגן את המארש ואז עלה כ"ק אד"ש על כסאו און גיפאטשט מיט די הענט [מחא כפיים] 
והביט על כל ה'עולם' מהקצה אל הקצה. את המארש ניגנו ג' פעמים. כל ה'עולם' רקד. אחרי-זה ירד כ"ק 
אד"ש מכסאו, ותקעו את התקיעה. תפילת ערבית התפללו בכמה מקומות. התפללו במהירות הכי גדולה. 
הבדלה עשה הרב הענדל פוטערפאס (אחיו של ר' מענדל). בסיום הכריז כ"ק אד"ש: "גוט יום טוב" (ועשה 

תנועה בידו הק') וכל העם ענו לו: "גוט יום טוב". וכך ג' פעמים, ויצא מבית הכנסת. 

לא נראתה הלבנה. כ"ק אד"ש נסע הביתהבערך בשעה 8:30–9:00. הלכנו אפפאסטן זיך.

יום שלישי, י"א תשרי

התפילה (גם  משך  זמן  כל  רגליו  על  עומד  אד"ש  כ"ק  למטה.  בשעה 3:25 בבית-הכנסת  מנחה  תפילת 
בחזרת הש"ץ).

פרנקל,  חיים  שמואל  היו  הנכנסים  בין  בשעה 12:30.  התפללו  מעריב  תפילת  יחידות.  התקיימה  בערב 
הרב נטע ברכהן עם בתו חסי' (והיו כעשרים דקות), אברהם אלי' ניימארק (כעשר דקות) – ובשעה זו בא 
יוסף ניימארק מארץ ישראל. כ"ק אד"ש בחן את אברהם אלי', וגם את חסי' ונתן לה סידור. הרב שלום בער 

פרידמאן עם אביו ובנו כבר היו ביחידות עוד לפני יום הכיפורים. היחידות נגמרה בשעה 4:30.

יום רביעי, י"ב תשרי

תפילת מנחה בשעה 3:25 בבית-הכנסת למטה. 

אד"ש  וכ"ק  התחתון,  בג"ע  לויטין  שמואל  הרב  ישב  השעה 8:00  אחרי  קצת  יחידות.  התקיימה  בערב 
בנימין  הרב  קטן  לרגע  נכנס  אחר-כך  דקות.  כמה  והי'  אליו,  נכנס  והוא  מבפנים,  הק'  חדרו  דלת  את  פתח 
קליין, ויצא ואמר שיהי' מעריב. כ"ק אד"ש נכנס לתפילה בשעה 8:10. ליד העמוד התפלל ר' שמואל לויטין 
יוסף  הרב  הש"ץ  יהי'  שחרית  לתפילת  שלמחר  אד"ש  כ"ק  לו  ואמר  מהר"ש).  אדמו"ר  של  היאצ"ט  (בגלל 
ראובן  ר'  דקות),  (כ-10  ביסק  ראמענער,  חיים  ר'  נכנסו  ליחידות.  לקבל  התחיל  אחר-כך  וויינבערג(?). 
סירוטה (כ-20 דקות), הרב העניך רפפורט. היחידות הסתיימה (כך סיפרו לי) בשעה 4:05, וכ"ק אד"ש נסע 

הביתה בשעה 4:10 לפנות בוקר.

יום ה', י"ג תשרי

 .1:40 השעה  עד   1:30 בשעה  התחתון  בג"ע  התורה  קריאת   .1:00 שעה  אחרי  ל-770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
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למקוה  נסע  אד"ש  כ"ק  התוועדות.  תהי'   9:00 בשעה  שבערב  מהמזכירות  הודיעו   (1:45 (בערך  זה  לאחר 
בערך  הי'  מעריב  למטה.  בבית-הכנסת   7:35 בשעה  מנחה,  התפלל  וכשחזר  ל"אוהל".  ונסע   ,1:50 בשעה 

בשעה 8:30-40.

יום  את  (הזכיר  שיחות  שתי  היו  בתחילה   .10:40 בשעה  ונגמרה   9:00 בשעה  התחילה  ההתועדות 
ההילולא של כ"ק מהר"ש נ"ע וגם ענין ערב חג הסוכות וסוכות). אחר שיחה הב' ניגנו ניגון כרגיל ופתאום 

התחיל כ"ק אד"ש מאמר ד"ה בסוכות תשבו. אחר-כך הי' עוד שיחה קצרה אודות מיהו יהודי.

אחר ההתועדות נכנס ר' ישראל יעקבסאן ונתן לכ"ק אד"ש אתרוגים (כי מסחרו בזה), והי' בפנים איזה 
משך זמן. כ"ק אד"ש נסע הביתה בשעה 11:15-20. ביציאתו ניגנו הקהל "אבער א מעלה ווידער א מעלה" 

(הניגון הזה ניגנו בסיום ההתועדות), וכ"ק אד"ש רמז בידו הרבה פעמים שינגנו, וגם כשישב בהרכב.

אנו התוועדנו בינינו עד השעה 3:00 בלילה.

יום ועש"ק,ערב חה"ס, י"ד תשרי

יחידים  היו  מינים,  הד'  את  לקבל  גדול  קהל  נכנס  בשעה 12:45  בשעה 11:50.  ל-770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
וגם נציגים. אתמול בלילה מסר כ"ק אד"ש רשימה של מי שיכנס אליו לקבל. נכנסו ה'חכמים', הרב יהודא 
מענדל  הרב  טוב,  שם  בנציון  הרב  (מלאס-אנדשעלעס),  רייטשיק  ש"ד  הרב  (קולאשער),  בוטאראשווילי 
והוא  רפופורט  העניך  להרב  לקרות  צוה  דובקין.  דוקטור  חודקוב,  הרב  גורודצקי,  בנימין  הרב  פוטערפאס, 
והרב  חן,  דובער  הרב  פרמן,  יוסף  הרב  הועד:  מחברי  היו  חב"ד  כפר  עבור  הנציגים  אחר-כך.  והגיע  הי',  לא 
שמחה גורודצקי. ומנחלת הר חב"ד היו (גם-כן מחברי הועד): הרב ליס, הרב מרדכי גורודצקי והרב אברהם 

זלצמן. גם נכנסו הבחורים מפאריז (מקורבים).

אחר-כך נכנסו למסור לכ"ק אד"ש 3 אתרוגים מכפר חב"ד. נכנסו כל הבאים מכפר חב"ד ומנה"ח. כ"ק 
אד"ש נתן לכל אחד מהם הדס. ואמר: "מען זאל זיך ניט שטופן, ס'איז פאראן פאר יעדערן" [שלא ידחפו, 

יש לכל אחד].

הרב מרדכי אהרן פרידמן ניגש ורצה לקבל הד' מינים. ואחר-כך נתן לו כ"ק אד"ש בשותפות עם הרב 
העניך רפופורט.

כ"ק אד"ש אגד את הד' מינים בסוכתו.

לפני הדה"נ נסע כ"ק אד"ש הביתה לזמן קצר (כמדומני 10-15 דקות) וחזר ל-770.

יום א', ב' דחג הסוכות, ט"ז תשרי

מוקדם בבוקר כבר הי' תור גדול לברך על הד' מינים של כ"ק אד"ש. כ"ק אד"ש הגיע בשעה 9:00 בערך 
(יותר מאוחר משנים קודמות), ורק אחרי-זה נתנו לכל אחד לברך עליו. התור הי' גדול עד למאד וכל הזמן 

הסוף של התור הי' נראה כעומד במקום אחד.

והגעתי  לפועל  יצא  לא  זה  בסוף  מינים.  הד'  על  לברך  הרוסיים  משפחות  את  לזכות  ללכת  אמור  הייתי 
מאוחר למנין כ"ק אד"ש. באתי לקריאת התורה ושמעתי את המפטיר של כ"ק אד"ש.

בשעה 4:00 והלאה הלכו הרבה וגם אני ברחוב וגם לבתי-רופאים – לזכות אנשים לברך על הד' מינים.

תפלת מנחה התפללו בשעה 6:15 בבית-הכנסת למטה. מעריב הי' לפני שעה 8:00 בזאל למעלה, ואחר 
מעריב עשו הבדלה בהסוכה ושמעו אותה בבית-הכנסת, וגם כ"ק אד"ש עמד ושמע.
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יום ב', א' דחוהמ"ס, י"ז תשרי

הת' דוד ניימרק תפס בשבילי מקום בתור לברך על הד' מינים – אני הייתי הראשון (ואחר-כך השני). 
לשגרירות  נסענו  ואנחנו  השלישי.  והוא  השני  ברכתי  ואני   ,9:00 בשעה  בערך  ל-770  הגיע  אד"ש  כ"ק 

הישראלית בשבילו. אחר-כך חזרנו ל-770 בערך אחרי שעה 11:00, לאחר המנין של כ"ק אד"ש. 

הרבה  נאמו  הערב  עד   1:00 שעה  מאחר  החל  היום  כל  צא"ח.  של  הטו"ב  העולמית  אסיפה  יש  היום 
אנשים. האסיפה נגמרה בשעה 8:30 בערב.

תפילת מנחה היתה בבית-הכנסת למטה. תפילת מעריב היתה ג"כ למטה בשעה 8:50.

אחר-כך הי' התוועדות שמחת בית השואבה עבור התמימים בסוכה.

יום ג', ב' דחוהמ"ס, י"ח תשרי

בבית-הכנסת  התפללו  מעריב  תפילת  שלו.  בהמנין  והתפללתי  אד"ש  כ"ק  של  מינים  הד'  על  בירכתי 
למטה בשעה 7:30 בערך.

יום ד', ג' דחוהמ"ס, י"ט תשרי

בירכתי על הלולב של כ"ק אד"ש לפני השעה 10:00. התפללתי אצל כ"ק אד"ש. הד' מינים הביא לו ר' 
מאיר הארליג בשעת חזרת הש"ץ, בערך בשעה 10:30 והניחם על העמוד, ותיכף לקחם כ"ק אד"ש והביט 
על הלולב וגם על השפי – אם הוא כראוי – און ניט צושפאלטן [ולא התפצל]. כ"ק אד"ש לקח את הלולב 
שהחזירו  קודם  שמאל –צפון)  שלצד  (השלישי  הוא"ו  בהנענוע  להנענועים.  רק  האתרוג  ואת  ההלל,  לכל 
את  הניח  צד.  שלכל  הנענועים  בין  קטן  הפסק  עשה  מזרח.  לצד  אויסדרייען  שוין  זיך  ער  פלעגט  לחזהו 

האתרוג על העמוד בין הנענועים ד"אנא ה'" הא' להב'. וכן בין כל סדר של הנענועים.

אחר  הלך  בהסיבוב  שמאל,  ביד  האתרוג  ואת  ימין  ביד  הלולב  את  אד"ש  כ"ק  אחז  הושענות  בשעת 
החזן בלי סידור (כי אחז את הד' מינים בב' ידיו הק') ואמר ההושענות בעל פה אחר החזן. ניגנו את הניגון 
"הושיעה את עמך" ד' פעמים. אחרי ההושענות הניח כ"ק אד"ש את הד' מינים על העמוד, ואחר התפילה 

לקחום והלך עימם לחדרו. אחר-כך שוב הוציאו אותם לקהל לברך עליהם.

תפילת מנחה התפללו בזמנו. אני לא הייתי שם כי הייתי אמור לנסוע עם הסוכה (הרוסית) ל'ופרצת'.

תפילת מעריב התפללו בבית-הכנסת למטה בשעה 7:30. אחרי התפילה בדרך חזרה לחדרו נעמד כ"ק 
בסוכה,  הגרוזינים  של  השואבה  בית  שמחת  תהי'  בערב  שהיום  שיכריזו  וציוה  חודקוב  הרב  אצל  אד"ש 

ואחר-כך הכריזו זאת.

בסוכה נאמו הרב רפאל ווילשאנסקי, ה'חכמים', ועוד.

בשעה 10:15 (עם  אד"ש  לכ"ק  נכנס  הוא  שאקי (מהמפד"ל).  מר  ל-770  בא  השעה 10:00  אחרי  בערך 
אשתו) ויצא בשעה 12:30. כאשר יצא הוא נכנס לסוכה, ישב קצת, שמע קצת את הרב יהודא קולאשער, 
כ"ק  לו  שאמר  ממה  מילים  כמה  שיגיד  שאקי  ממר  ביקש  קאזארנאווסקי  והרב  אותו  הפסיקו  ואחר-כך 
אד"ש. הוא דיבר הרבה. אחר-כך דיבר הרב הלל פעווזנער מפאריז, ואחר-כך ליוו אותו בניגונים וריקודים. 
האנט  די  אופגעהויבן  אד"ש  כ"ק  האט  ידו,  על  עבר  הוא  וכאשר   ,1:05 בשעה  הביתה  נסע  אד"ש  כ"ק 
גדולה.  בשמחה  אותו  וליוו  לרקוד  המשיכו  אחר-כך  בשמחה.  והי'  ברוסי'),  החיל  כמו  למשל  (בהצדעה, 

הנהג של מר שאקי הי' הרב שפרינגער, ונסעו גם אחיו ור' בערקע וואלף.

הלכתי  מצאנו.  ולא  מתוועדים,  איפה  לחפש  סוכות  לכמה  נסענו  הרוסיים  מהבחורים  כמה  ועוד  אני 
לישון אחר השעה 3:00 לפנות בוקר.
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יום ה', ד' דחוהמ"ס, כ' תשרי

בגמר תפילת שחרית ניגש לכ"ק אד"ש הרב יאלעס מפילדלפי' (הוא הי' כאן ג"כ בחוה"מ פסח, יש לו 
חזקה לגשת אל כ"ק אד"ש) ודיבר עמו כמה רגעים.

הת' שלמה ראסקין נהי' חתן.

תפילת מנחה בזמנו בבית-הכנסת למטה.

תפילת מעריב בשעה 7:30 בבית-הכנסת למטה. לאחר מעריב אמרנו חומש דברים.

כ"ק אד"ש הגיע לתהלים בשעה 1:05 בלילה. גמרו בערך בשעה 2:40-5. כ"ק אד"ש אמר כל היהי-רצון 
(גם היהי-רצון שלאחר צאת הלבנה) – כך אמרו לי. בערך בקאפ' מ"א התיישב כ"ק אד"ש על הכסא ול"יהי 

רצון" נעמד. ושוב לא התיישב כלל. לאחרי-זה נסע כ"ק אד"ש הביתה.

אני הלכתי הביתה אחרי השעה 4:00.

ר' מאיר הארליג אמר לי, שכמדומה לו שבלולב של כ"ק אד"ש היו 26 הדסים.

יום ועש"ק, הושענא רבה, כ"א תשרי

תפילת שחרית בשעה 10:00. לפני הלל הסיר כ"ק אד"ש את שתי הכריכות מעל הלולב. כשאחז כ"ק 
אד"ש את הד' מינים, הי' הסוף התחתון של הלולב נוגע בחצי או בשליש (בערך) של האתרוג. לאחר הלל 
הי' הושענות. כ"ק אד"ש הולך בכל הז' הקפות, ובכל פעם חוזר למקומו. היו דחיפות גדולות ליד מקומו. 
החזן,  הזה:  בסדר  הלכו  מינים  הד'  עם  להקפות  וחיכה.  הביט  עמד,  אד"ש  וכ"ק  תורה  הספרי  כל  הוציאו 
כ"ק אד"ש, ר' שמואל לעוויטין, הרב חודקוב, וכו'. אחרי ההושענות ניגנו "הושיעה את עמך" עשר פעמים. 
כ"ק אד"ש רמז על המשך השירה בראשו הק', כי בידיו היו הד' מינים. אחר-כך הכניסו הספרי תורה. כ"ק 
אד"ש הכה את ההושענות בקרן הדרומית-מזרחית – שם גילו את הרצפה על-ידי שהרימו את השטיח, 
והכה כ"ק אד"ש ה' פעמים און א ווארף געטאן [והשליך] על הרצפה או על הכסא שלו, ולקחם הרב גרונר 

.(?)

תיכף אחר תפילת שחרית התחילו לסדר את השולחנות ולתפוס מקומות לעמידה בשעת ההקפות.

אחר תפלת שחרית חלק כ"ק אד"ש לעקאח לאלו שלא קיבלו בערב יום כיפור. גם הרבה נשים קיבלו. 
למטה  סידרו  הזה  בזמן  למעלה.  בבית-הכנסת   ,2:15 בשעה  הי'  מנחה,זה  תפילת  התפללו  לחלק  כשגמר 

השולחנות בכדי שיוכלו לעמוד עליהם בשעת ההקפות.

הסעודה בישיבה היתה בשעה 2:30.

תפילת מנחה היתה כמו בכל עש"ק – בזמן הדלקת נרות (בערך 6:15).

בשעה 9:00.  חזרנו  עוו.,  סקענעקטעדי  על-ידי  סט.  קעראל  ברח'  יהודים  לשמח  הכנסת  לבית  הלכתי 
מעריב  אחר  מילים.  בלי  שמחה  ניגון  ניגנו  מעריב  ולפני   8:00 בשעה  היתה  מעריב  תפילת  המסופר  (כפי 
ניגנו "הושיעה את עמך"(?), ואחר-כך היתה הפסקה – כ"ק אד"ש הלך לחדרו עד שעה 9:00). בעוד כמה 
הקהל],  לכיוון  עולם [הסתובב  צום  אויסגעדרייט  זיך  האט  למקומו,  אד"ש  כ"ק  הגיע  שחזרנו  אחרי  דקות 
והתחיל לנגן "אתה בחרתנו". אחר-כך התחילו לקרות פסוקי "אתה הראת", פסוק ראשון ואחרון אמר כ"ק 
אד"ש. אחר-כך שוב חזר והסתובב להקהל והתחיל לנגן "פרזות תשב ירושלים". בפעם השני' של "אתה 
הראת" אמר כ"ק אד"ש ג"כ רק הפסוק ראשון (שני?) ואחרון, וכבדו את האורחים והשלוחים וכו', אחר-כך 
ניגנו ניגון. בפעם הג' קרא הפסוק ראשון (השני?) והאחרון, והתחיל לנגן. (בך ה' חסיתי, הושיעה את עמך, 

ופרצת?).
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בכל  וגם  רבה  בהושענא  החזן  החזן.  אחרי  הראשון  הס"ת  עם  הלך  אד"ש  כ"ק  הקפות.  היו  אחר-כך 
ההקפות של כ"ק אד"ש הי' ר' יעקב כץ. אחריו הלך הרש"ג, ר' שמואל לעוויטין (בלילה הראשון בהקפה 
הא' לא הי' יכול ללכת, והלך בנו במקומו), והרב חודקוב. את הרש"ג קראו: "חתנא דבי נשיאה, שוואגער פון 
רבי'ן [הגיס של הרבי] שליט"א, הר"ר שמריהו גורארי'". כ"ק אד"ש רקד עם הרש"ג את ההקפה הראשונה 
והשביעית, כל זמן שהרש"ג הי' יכול להמשיך –  כי זה קשה לו, וכל פעם מנגנים השמחת-תורה'דיקן ניגון 

(הבלי סוף – טשקנט).

מיט די הענט [ומחא בכפיו].  געפאטשט  חזר כ"ק אד"ש את פניו הק' להקהל און האט  בכל ההקפות 
ההקפה החמישית הי' בשביל העולים החדשים מרוסי' ביחד עם הילדים. אני עמדתי אז על מקומי, ובסוף 
גמרו  אמרו "עלינו".  ההקפות  לאחרי  וואדיע".  וו  וניגנו "אי  מאד,  זמן  הרבה  למשך  זה  והי'  הלכתי.  אני  גם 
בחגיך".  לנגן "ושמחת  בעצמו  והתחיל  טוב"  יום  פעמים "גוט  ג‘  אד"ש  כ"ק  הכריז  אחר-כך  בשעה 11:00. 

אחר-כך הי' סעודת יום טוב, והלכתי לישון.

ש"ק, שמיני עצרת

תפילת שחרית בשעה 10:00.

תפילת מנחה בשעה 6:15 (כמדומני).

לעת ערב אחריתפילת מנחה הלכנו לבית הכנסת ב'איסט פלעטבוש', היינו בשני בית הכנסת, גם אצל 
הרב העכט, עשינו קידוש, התפללנו מעריב, ואחר ההקפה הלכנו ל-770. הגענו בשעה 10:05. הסדר הי' כך 
אחר-כך  בשעה 11:35.  ונגמרה  בשעה 8:45.  התחילה  ההתוועדות  בשעה 8:00(?),  הי'  מעריב  סיפרו):  (כך 
היתה הפסקה. כ"ק אד"ש הלך לחדרו ונכנס לבית הכנסת להקפות בשעה 12:00 בלילה. בשעת ההפסקה 

עברנו על הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום.

למכור  התחילו  אחר-כך  זצ"ל,  יצחק  לוי  רבי  אביו  של  ההקפות  ניגון  את  לנגן  התחיל  אד"ש  כ"ק 
הפסוקים של "אתה הראת" ולזכות אמירתם את כ"ק אד"ש. כ"ק אד"ש אמר את כל הפסוקים, ואחר-כך 
ניגן "פרזות תשב ירושלים" (לפני זה באו אנשי הקונסולי' הישראלית), אחר-כך אמר כ"ק אד"ש הפסוקים 
וכ"ק  אד"ש,  כ"ק  בשביל  קנו  (מהקונסולי'  והאחרון  (שני?)  ראשון,  פסוק  רק  השני –  הראת"  "אתה  של 
אד"ש קנה בשבילם ב"אתה הראת" הג'). הניגון השלישי – "הושיעה את עמך", אחר "אתה הראת לדעת" 
מכרו את הפסוק "ופרצת" וכ"ק אד"ש אמר אותו, ואחרי-זה התחיל לנגן "ופרצת". הפסוק "כי מציון" מכרו 

בצירוף. 

עבור  הוא  שמחת-תורה  יום  ושל  תמימים",  "תומכי  ישיבת  עבור  הוא  שמחת-תורה  ליל  של  הכסף 
המרכז לענייני חינוך ומחנה ישראל.

בההקפה השני' הלכו מהקונסולי' הישראלית. הסדר הי' כמו בליל הראשון.

ההקפות הותחלו אחר השעה 2:00 ונגמרו בשעה 3:15\4:25(?).

אחר "עלינו" אמר כ"ק אד"ש ג‘ פעמים "גוט יום טוב" והתחיל לנגן כמדומני ניגון ההקפות של אביו רבי 
לוי יצחק זצ"ל. אחר-כך רקדו ה'עולם' הרבה זמן. אני הלכתי לישון כי רציתי לקום למנין כ"ק אד"ש. אחרי 

ההקפות היתה סעודת יום טוב.

יום א', שמחת-תורה

תפילת שחרית הי' בשעה 10:20-5. הי' קהל קטן לפ"ע (אולי מאה – מאתיים איש).

תפילת  בזמן  זצ"ל(?).  רלוי"צ  אביו  של  ההקפות  ניגון  לנגן  התחיל  התפילה  ולפני  הגיע,  אד"ש  כ"ק 
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ניסן  לי"א  מתנה  לו  שהביאו  (לבן))  מכורך  (לא  כיס  פורמט  התניא  העמוד  על  אצלו  מונח  הי'  שחרית 
מאוסטרלי'. נשיאת כפיים – בשחרית. כל התפילה עד אחר מוסף ועלינו הי' בלי הפסקות (למשל לקידוש 

וכו'). 

פחות  יהי'  לא  פסוק  לכל  שהסכום  הכריזו  בלילה.  כמו  הי'  הסדר  הראת".  "אתה  של  הפסוקים  מכרו 
מאלף דולר. הכסף הוא לטובת המרכז לענייני חינוך ומחנה ישראל. הניגונים: ניגון ההקפות של אביו של 
כ"ק אד"ש רבי לוי יצחק זצ"ל, "פרזות תשב ירושלים", "הושיעה את עמך", "ופרצת". לאחר ”אתה הראת 
ה'  "בך  אחר-כך  דר"ה),  (-מההפטורה  אותם"  מביא  "הנני  אחר-כך  "ופרצת",  נוספים:  פסוקים  “מכרו 
חסיתי" (-משיח ודאי ולהצלחה בכל המלחמות (כמו הגזירה דמיהו יהודי וכדו')). וכ"ק אד"ש קרא אותם: 
"ופרצת..ובזרעך", "הנני מביא..ישובו הנה", "בך ה' חסיתי..(והמשיך לומר ג' פסוקים עד)..ומצודתי אתה" 
(בניגון המיוחד של פסוקי "אתה הראת"). אנחנו, הבחורים מרוסי', קנינו הפסוק "הנני מביא אותם", וגם 

"ופרצת" עבור היהודים הנמצאים ברוסי'.

יותר   – זמן  הרבה  הרש"ג  עם  אד"ש  כ"ק  רקד  ואחר-כך  סיבובים,  וחצי  פעמים  שלש  עשו  ההקפות 
מכמו בהלילות.

כ"ק אד"ש הכריז ג‘ פעמים: "שא שטילער...", וכולם ענו.

תורה"  ל"חתן  יו"ט.  ספק  שאצלם   – הישראלים  עלו  לשלישי\לרביעי  הקהל.  כל  עלו  התורה  לקריאת 
עלה ר' שמואל לעוויטין, ול"חתן בראשית" עלה כ"ק אד"ש. קראו גם את אדמו"ר מהוריי"ץ בשם מלא וגם 
כ"ק אד"ש בשם מלא. למפטיר עלה הרב קאזארנאווסקי (הוא גם התפלל ליד העמוד, כי יש לו יארצייט). 

בסיום הקריאה בתורה, למפטיר, עלה כ"ק אד"ש למקומו, וקרא את ההפטרה לפני בעל המפטיר.

כ"ק אד"ש הגיע מביתו ל-770 בשעה 4:20, ונגנו הבחורים הניגון: "אי וו ואדיע". כ"ק אד"ש כאשר פתח 
הדלת מחדרו הק' נשאר לעמוד בגעה"ת און האט געפאטשט מיט די הענט [מחא בכפיו] משך זמן. כאשר 
הסלע  "על  לנגן  הבחורים  עם  כהן  יואל  ר'  התחיל  בשעה 5:45  מנחה  לתפילת  לבוא  אמור  הי'  אד"ש  כ"ק 
צום  אויסגעדרייט  זיך  האט  הסידור,  הניח  שלו,  להעמוד  הלך  הניגון,  שניגנו  בשעה  נכנס  אד"ש  וכ"ק  הך", 
עולם [הסתובב לעבר הקהל] והתחיל פאטשן [למחוא] בידיו עד בהתלהבות גדולה והכי גדולה, האט זיך 
כ"ק  ועלה  עזר,  הארליג  ומאיר   – אותו]  [להזיז  עם  אפרוקן  ורצה  השולחן  לקח  [הסתובב],  אויסגעדרייט 
תפילת  התפללו  אחר-כך  כוחות,  די  פון  ארויס  זיינען  מיר  זמן –  משך  מקומו  על  ורקד  השולחן  על  אד"ש 

מנחה.

ההתוועדות התחילה בערך בשעה 6:30. היו שלש שיחות, מאמר (ד"ה להבין ענין שמחת-תורה) ועוד 
שיחות. וגם דיבר שהיהודים מרוסי' לא צריכים לעלות. אחר-כך בא מר שאקי מהמפד"ל. כ"ק אד"ש האט 
שתי  עוד  היו  אחר-כך  ידו.  את  אד"ש  לכ"ק  שאקי  מר  והושיט  כסאו,  מעל  אונטערגעהויבן [התרומם]  זיך 
בקול  הראשונה  (הברכה  המזון  ברכת  בירך  אד"ש  כ"ק   ,12:45 בשעה  בערך  נגמרה  ההתוועדות  שיחות. 
נמוך). מעריב, הבדלה, והתחיל לחלק ה'כוס של ברכה' בשעה 1:00 עד 3:15-20. אחר-כך בירך כ"ק אד"ש 

ברכה אחרונה והתחיל לנגן.

בר"ה הי' כ"ק אד"ש בשמחה יותר גדולה בשעת חלוקת ה'כוס של ברכה' מכמו בשמחת-תורה.

בההתוועדות כל הזמן בשעת הניגונים ספקו בידים (פעמים אחדות – עפ"י הוראת כ"ק אד"ש).

יום ב', אסרו חג, כ"ד תשרי

כל  ואמר  התפילה  סוף  עד  ונשאר   .1:45 בשעה  בערך  התורה  לקריאת  ונכנס  ל-770  הגיע  אד"ש  כ"ק 
הקדישים.
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תפילת מנחה בשעה 3:15, כשנכנס התחיל מיד לומר "רבי חנני' בן עקשי'" ואמר קדיש דרבנן, אחר-כך 
"אשרי", מנחה, ואמר כל הקדישי-יתום.

בערב קיבל על יחידות. בין הנכנסים נכנסו הת' יחזקאל קליין (3 דקות), הת' מ"מ אקסלרוד (4 דקות), 
ר' נתן קנלסקי (וכ"ק אד"ש נתן סידור לבנו).

נשאר  אד"ש  וכ"ק  בבוקר,   7:45 בשעה  נגמרה  היחידות   .1:00-30 בשעה  בערך  הי'  מעריב  תפילת 
להתפלל ונסע הביתה בשעה 9:00 בוקר (של יום ג').

יום ג', כ"ה תשרי

כ"ק אד"ש הגיע ל-770 בשעה 3:20. חיכו לתפילת מנחה אבל הרב גרונר נכנס ואמר שכ"ק אד"ש לא 
יכנס למנחה, והתפללו בעצמם. כ"ק אד"ש נסע למקוה בשעה 3:35 וחזר בשעה 4:00.

תפילת מעריב התפללו בשעה 9:35.

יום ד', כ"ו תשרי

ההנהלה נתנה גמרות לכל תלמיד הנמצא על "תמיכה".

יצא  שהיום  לו,  סיפר  יעקבסאן  שלום  כי  לי,  סיפר  גורליק  אלעזר  חיים  בזמנו.  התפללו  מנחה  תפילת 
תשובה מכ"ק אד"ש שמשבת הבאה שוב יתחיל כ"ק אד"ש להגיה את השיחות  דרש"י השבועי.

בערב קיבל על יחידות. נכנסו הת' הירשל ביסק (6 דק' ו10 שנ'), קיסעלעוויטש (19 דקות), יעקב ברוך 
ממוסקבה, יוסף ניימארק (3 דקות).

מאד  והי'  משקה  לקחנו   .4:00 השעה  בערך  עד  בינינו  התוועדנו   .12:40 בשעה  היתה  מעריב  תפילת 
פריילעך...

היחידות הי' עד השעה 4:30 או 5:30 לפנות בוקר.

יום ה', כ"ז תשרי

כ"ק אד"ש נסע למקוה בשעה 1:45. אני יצאתי מ-770 מלמטה ופגעתי באמצע הכביש את כ"ק אד"ש 
שהוא הלך להרכב שלו. פחדתי עד מאד. כ"ק אד"ש נסע ל"אוהל". חזר בערך בשעה 7:10, והתפלל תפילת 

מנחה. תפילת מעריב הי' בשעה 7:40.

אתמול  לידו  והגיע  בערב  שלשום  נתקבלה  היא  ברנובר.  ירמי'  מר'  המברק  לי  הראה  ברכהן  נטע  ר' 
בבוקר. אתמול בערב הוא דיבר עמו בטלפון.

ש"ק, פ' בראשית, כ"ט תשרי, מבה"ח וער"ח מ"ח

אמירת כל התהלים בבוקר.

נגנו "הוא אלקינו".

ההתועדות התחילה בשעה 1:30 ונגמרה בערך בשעה 5:25-30. היו ארבע שיחות, אחר-כך מאמר (ניגנו 
לפניו) ד"ה ויכולו השמים. ואחר-כך עוד ארבע(?) שיחות.

לאחר שתי השיחות שלאחר המאמר צוה כ"ק אד"ש להרב פינסון למכור את המצוות. ולבש הרב פינסון 
ס"ת,עליות  וגלילת  הגבהת  את  מכר:  ואחר-כך  שלו,  מהשווער  תורה  באמירת  והתחיל  השטריימל  את 
ה'חזק', פתיחת הארון ל"כל נדרי" ולנעילה, יין לקידוש ולהבדלה, 'נר למאור', זכות עליות של כ"ק אד"ש 
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לכם  "והריקותי  לנגן:  התחיל  אד"ש  כ"ק  ואחר-כך  בראשית.  חתן  של  הזכות  וחמישי,  שני  בימי  לשלישי 
ברכה"...

מנחה.  תפילת  לאחרי  וגם  עמך",  את  "הושיעה  לנגן:  בעצמו  אד"ש  כ"ק  התחיל  ההתועדות  בסיום 
בתפילת מנחה ב"בריך שמי'" ניגנו. חזרה לא היתה. חזר הרב סערעבריאנסקי עם הבחורים.

יום א', ל' תשרי, א' דר"ח מ"ח

בשעה 5:00 בערך (כך סיפרו) יצא כ"ק אד"ש ללוות את הקבוצה הנוסעת לפאריז, ובשעה 7:00 או קצת 
מאוחר יצא ללוות את הקבוצה הנוסעת לארץ ישראל.

בערב הי' יחידות. נגמרה בשעה 4:45 בערך (לפי המסופר). תפילת מעריב היתה בערך בשעה 12:00 (כך 
סיפרו). נכנס הרב בנציון שם-טוב.

אנחנו הלכנו לה'ווארט' של הת' בנציון גולדשמיד. ישבנו עד 1:30 ויותר. 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 2:10 (כך סיפרו לי).

י"י  ובתוכם  בחורים  כמה  עמדו  מנחה  מתפילת  כשיצא   .3:30-5 בשעה   – בזמנו  היתה  מנחה  תפילת 
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 7:00, ולאחר זה יצא כ"ק אד"ש ללוות את הקבוצה הנוסעת לארץ ישראל. הם 
נסעו בשעה 7:30. אחר-כך הלכנו לאכול.

יום ג', ב' מ"ח

תפילת מעריב בכל יום הוא בשעה 7:00 בערב, ואחר-כך ארוחת ערב.

לתפילת מנחה הגיע כ"ק אד"ש עם סידור קטן – תהלת ה', ובו הי' מונח כסף ישראלי (50 פונט? ואולי 
אד"ש  וכ"ק  מיידנציק,  שלמה  הרב  של  בתו  בגעה"ת  עמדה  מנחה,  מתפילת  וכשיצא  שטרות),  כמה  עוד 
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.


