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מפתח  ע"י  הדלת  את  פתח  אד"ש 
לכיסו,  והחזירו  מכיסו  שהוציא 
ואמר  לאד"ש  נגש  טייבל  זלמן  ר' 
שמואל  הרב  את  שאל  משהו,  לו 
הא'  שיחה  אחרי  משהו,  שניאורסון 
אמר למישהו להגיד לחיים והראה לו 

עם ידו הק' על השעון.

יום רביעי ר"ח מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 12.

שמעתי בנוגע לבחור שמסר את 
הבטיח  ואד"ש  הצ"צ7,  של  הכתי"ק 
וביקש שאד"ש  לו את ספרי הצ"צ, 
יחתום שמו ע"ז, ענה לו אד"ש שאין 
לו  שישלח  והוסיף  וכו',  נהוג  זה 

בצירוף לזה מכתב.

מעריב כרגיל.

בעקבות דברי אד"ש בהתוועדות 
סיומים  הרבה  כאן  יש  אתמול,  של 
הבחורים  ברמקול,  למטה  בזאל 
עורכים סיום בזאל למעלה, ר' יואל 
חוזר חסידות, בכולל עושים סיומים, 

יש כל יום ברדיו סיום רבע שעה.

יום חמישי ב' מנ"א

אד"ש נכנס לקרה"ת וכו'.

7. ראה לעיל יום ב' כ"א תמוז.

יום שישי ג' מנ"א

בוקר בשעה  הגיע מהבית  אד"ש 
עמד  מהבית  הגיע  כשאד"ש   .12:15
ואמר  החדר  יד  על  סימפסון  הרב  
משהו לאד"ש, אד"ש כבר פתח את 
הדלת, הרב לייבל גרונר נכנס אחרי 
גרונר  לייבל  הרב  מיד  יצא  אד"ש, 
והודיע להרב סימפסון שאד"ש קורא 

לו.

שמעתי שאד"ש שמע כל יום את 
הסיומים.

 ,6:50 בשעה  הביתה  נסע  אד"ש 
חזר  צדקה,  ונתן  הזאל  לתוך  הביט 
לתוך  והביט   7:50 בשעה  מהבית 
ג'  יצא  לשבת  כרגיל,  מנחה  הזאל. 
– מט"ז תמוז שיחת  מוגהות  שיחות 
שיחת  וממטות-מסעי  הכשרות, 
חזרו  שבת  בליל  תפילה.  תורה, 
לתוך  נכנס  אד"ש  ברבים,  חסידות 

הזאל בעת שא' חזר בקול.

שבת קודש פר' דברים, שבת חזון, ד' מנ"א

 .9:40 בשעה  מבית  הגיע  אד"ש 
ב"הוא  משיח.  של  בס"ת  קראו 

אלוקינו" עשה עם היד ושרו.

בשבת  היו  לא  אנשים  הרבה 
מאחר שלא ידעו שתהיה התוועדות. 
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כבר  כשהכריזו  התפילה  אחרי 
חיכה  ולא  הספרים  את  אד"ש  לקח 
לשמוע ההכרזות, וכך נודע שתהיה 

התועדות. מיד אחר זה היה סיום.

 .1:30 בשעה  להתוועדות  ירד 
אחרי שיחה הא' שרו ניגון ג' תנועות 
במילים ציון במשפט תפדה, ר' יואל 
אד"ש  מילים,  בלי  התחיל  בהתחלה 
חייך וכו', אז ניגנו עם המילים )כפי 
מאוד  היה  אד"ש  בשיחה(,  שדובר 
שיחה  דיבר  אח"כ  וחיוור.  רציני 
שמח"ת  ניגון  שינגנו  ואמר  קצרה 
יואל  ר'  התחיל  מיד  הנ"ל,  במילים 
במילים  יצחק  לוי  ר'  ניגון  לשיר 
הנ"ל, אד"ש עשה עם הראש. לאחר 
בענין שבת  שיחה  אד"ש  דיבר  מכן 

חזון.

שנחמי'  מה  בענין  שיחה  אח"כ 
הנכריות  הנשים  לשלח  הורה 
בית  לבנות  ולנו  לכם  ש"לא  משום 
המצב  על  מזה  וההוראה  לאלקינו", 
בזמננו בקשר למיהו יהודי. בניגונים 

עשה קצת עם הראש.

ציון  ד"ה  שיחה  כעין  מאמר   
זוהר,  רש"י,  אח"כ  תפדה.  במשפט 
ברכות,  מסכת  על  סיום  אבות, 
וכו',  צדקה  לתפילה  בנוגע  דיבר 
אפילו  צדקה  לתת  שאפשר  ואמר 

לשני  יתן  שכאו"א  ממילא  בשבת, 
משקה ומזונות וזה לא משלוח מנות 
ולפני  וכו',  לאביונים  מתנות  אלא 
אד"ש  אמר  לחיים,  אמר  שכאו"א 
ליתן משקה שיש פה  ואני המתחיל 
כמה ברי מצוות, איידלמן, ושם טוב, 
ואמר הרשקופ ונתן להם וכו'. אח"כ 
אמר בחיוך: מסתמא כל א' לא לוקח 

לעצמו, כי-אם לוקחים א' מהשני.

מהר"ש,  ניגון  לנגן  ציוה  אח"כ 
 11 הראש  עם  א'  בתנועה  ועשה 
הקודמות  פעמים  משא"כ  פעמים, 
עשה עם הראש 10 פעמים )בתחילה 
המשיכו  ולא  הראש  עם  עשה 
אי  של  הראש  עם  עשה  בתנועה, 
שביעות רצון, אח"כ כבר שרו לפי"ז 
לר'  והמזונות  היין  את  נתן  וכו'(. 
נשים,  העזרת  עבור  ויינבערג  יוס'ל 
היה  כשהסידור  שיחה  דיבר  אח"כ 
עם  עשה  אח"ז  כששרו  וכו',  פתוח 

היד.

של  בס"ת  עליה  קיבל  במנחה 
משיח. בהגבהה עשה עם היד. אחרי 

מנחה התחיל לנגן ניעט ניעט.

עם  ועשה  שרו  הביתה  כשהלך 
שרו  אחה"צ  מהבית  כשחזר  היד. 
ניגון שמח"ת במילים הנ"ל ועשה עם 

היד וחייך.
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שמו"ע  שאחרי  בקדיש  במעריב 
להגיד  והתחיל  ציבור  השליח  טעה 
מפסיעותיו  חזר  אד"ש  תתקבל, 
והסתובב, הביט חזק ועשה עם היד. 
אחרי הבדלה חיכה אד"ש לראות מי 

שותה את היין.

יום ראשון ה' מנ"א

בשעה 11:50 הגיע אד"ש מהבית, 
לילדים  כסף  נתן  מהבית  כשהגיע 
נסע   12:15 בשעה  לצדקה.  לשים 
 .12:40 למקוה, חזר מהמקוה בשעה 
ברדיו.  סיום  היה   12:45 בשעה 
 .3:05 בשעה  לאוהל  נסע  אד"ש 
טלפנו  להתוועדות,  התכוננו  כולם 
יהיה  באם  להתעניין  העולם  מכל 
התוועדות וכו'. חזר מהאוהל בשעה 
וכו', אח"ז נכנס  9:10, נכנס למנחה 
שישבו  כאלו  היו  פתאומי,  למעריב 
לפני  מיד  ברחו  והם  השולחן  על 

שאד"ש נכנס, נסע מיד הביתה.

יום שני ו' מנ"א

מנחה   .10:10 בשעה  קרה"ת 
הביתה.  נסע   6:50 בשעה  כרגיל. 
מעריב  אחרי   ,9:30 בשעה  מעריב 
טובה  נסיעה  שתהיה  לנוסע  אמר 
וכו',  והצלחה  טובות  ובשורות 
שמעתי שהיתה הוראה ללוות אותו, 

וכן שמעתי שאד"ש הגיה ב' מאמרים 
– של ער"ח מנ"א, ושל שבת חזון.

יום שלישי ז' מנ"א

מנחה כרגיל. נסע הביתה בשעה 
6:20, ונתן צדקה. חזר מהבית בשעה 
הוראה  היה  כרגיל.  מעריב   .7:30

ללמוד את המאמר והסיום.

יום רביעי ח' מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40. 
את  היום  הגיה  שאד"ש  שמעתי 
הכניסו  שיחות  להפצת  שועד  מה 
לאד"ש, הרב לייבל גרונר אמר שאת 
ההנחה שתרגמו ללה"ק נשלח לא"י 
נסע  אד"ש  מוגה.  הסיום  שיצא  עד 
למנחה  חזר   ,5:15 בשעה  הביתה 
6, מנחה למעלה, אח"כ נסע  בשעה 
הביתה לסעודה מפסקת בשעה 7:45, 
דק'  כ5   ,8:15 במכונית בשעה  וחזר 

לפני השקיעה.

ירד למטה, באמירת הקינות עשה 
עם הרבה תנועות עם הידים, הכריזו 
לאחר  מיד   .10 בשעה  התפילה  על 
המאמר  את  יואל  ר'  חזר  התפילה 

מוגה וכו'.
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יום חמישי ט"ב

אד"ש הגיע מהבית בשעה 8:55.

ירד למטה עם הסידור וקינות, עיין 
לא התפלל  איכה,  ובמגילת  בסידור 
בסידור,  דפדף  אבל  המנין,  עם 
על  הידים  את  שם  בקריאת-שמע 
עם  תנועות  עשה  לא  אבל  העינים 
הראש וכו', בתפילת שמו"ע הצמיד 
פתח  ואח"כ  פסע,  ולא  רגליו  את 
חזרה. אד"ש בכה מאוד חזק כל חצי 
הב' של ההפטרה, וגם שמעו את קול 
עם  נגב  הההפטרה  אחרי  הבכיות, 
בקינות אד"ש  העינים.  מטפחת את 
עשה תנועות עם היד ולא כ"כ כשנה 

שעברה.

מנחה בשעה 3:15, ירד עם תפילין, 
לפני"ז נתן לילד כסף לשים בקופה 
וכו'.  מפטיר  התפילה,  אחרי  וכן 
והרבה  הטנקים,  נסעו  מנחה  אחרי 
כנסיות.  בבתי  סיומים  לערוך  הלכו 
אד"ש יצא לקידוש לבנה. אח"ז נכנס 
לחדר, יצא לאחר כ-10 דקות והלך 
עד פתח הדלת של 770, ואח"כ חזר 
למרכז והראה לרב חודקוב שיסע עם 
)עמדו  הבחורים  כל  מיד  המכונית, 
הרבה חבר'ה בחוץ( התנפלו, אד"ש 
הסתובב ועשה עם היד, הביט ודיבר, 
הסתכל על הרצפה ואמר "האם כל 

)האם  לשמוע?"  צריכים  אתם  דבר 
אתם צריכים לדעת מה שמדברים(, 

ונסע הביתה בשעה 9:20.

יום שישי י' מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40. 
התוועדות  שאין  בבוקר  הודיעו 
השבת. נסע הביתה בשעה 6:30, חזר 

בשעה 7:30.

שבת קודש פר' ואתחנן, שבת נחמו, י"א מנ"א

 .9:40 הגיע מהבית בשעה  אד"ש 
ב"הוא  משיח.  של  בס"ת  קראו 
אלוקינו" עשה תנועה עם היד ושרו. 
כרגיל  מנחה  התוועדות.  הייתה  לא 
מעריב,  משיח.  של  ס"ת  למעלה, 

הבדלה וכו'.

יום ראשון י"ב מנ"א

בשעה 11:40 הגיע אד"ש מהבית. 
נכנס למנחה בשעה 3:15.

ליל יחידות. נכנס ציפיל מאיטלי' 
מעריב   ,12 השעה  עד   10 משעה 
מר  נכנס  מעריב  אחרי   ,12 בשעה 
נשק  שקונה  )האיש  צ'חנובר  יוסף 
 ,2 השעה  עד  ישראל(  מדינת  עבור 

ואז נגמר היחידות.

וכן  יום,  כל  סיומים  היו  בקעמפ 
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בשדה תעופה, שמעתי שהיה מטוס 
בנאות דשא וצייר בנוגע לנש"ק.

לבית  נכנסו  ששחורים  שמעתי 
וענה  לאד"ש  וכתבה  אשה,  של 
"ידוע מאמר רבותינו נשיאנו שאחרי 

שריפה מתעשרים".

יום שני י"ג מנ"א

קרה"ת בשעה 12 בג"ע התחתון. 
נסע   .6:20 בשעה  למנחה  נכנס 
הביתה, חזר בשעה 7:30. לפני מעריב 
מסר משהו לרב בנימין קליין. אחרי 
לילד.  שלום  היד  עם  עשה  מעריב 

נסע הביתה בשעה 12 לערך.

יום שלישי י"ד מנ"א

הגיע מהבית בשעה 11:40. אחרי 
טובה  נסיעה  למישהו  אמר  מנחה 
עם  סימפסון  הרב  דיבר  אח"כ  וכו', 
כמה  הרבי  של  חדרו  יד  על  אד"ש 

דקות.

יום רביעי ט"ו מנ"א

שיש  דיברו  למקוה.  נסע  אד"ש 
התוועדות. נסע לאוהל בשעה 3:40, 
בדרך   ,8:50 בשעה  מהאוהל  חזר 
לטנק  היד  עם  עשה  מהאוהל  חזרה 

שנסע על יד המכונית.

אחרי  משי,  עם  למנחה  נכנס 
והודיע  חודקוב,  לרב  קרא  מנחה 
דקות   20 שאחרי  גרונר  לייבל  הרב 
תתקיים תפילת מעריב, ולאחר מכן 

תהיה התוועדות.

אד"ש   9:45 בשעה  מעריב  אחרי 
ירד להתוועדות. שיחה א' אמר סיום 
אח"כ  מאמר,  ניגון  לנגן  צוה  וכו', 
אמר שיחה, אמר לא' שיגיד לחיים, 
שיתנו  דולרים  לטנקיסטים  חילק 
לראשון  ואמר  דולרים,  ג'  לכאו"א 
דולרים.  ג'  אחד  לכל  שיתן  שעבר 
אריבער  לכתחילה  ניגון  לנגן  צוה 
ועשה תנועה עם הראש בתנועה א' 
10 פעמים, אח"כ צוה לנגן הושיעה 
את עמך ועשה עם הראש, צוה לנגן 
וכן  ניעט,  ניעט  לנגן  צוה  ופרצת, 
דיבר,  וכו',  תשב  פרזות  הניגון  את 
התחיל  אח"כ  רציני,  היה  בניגונים 
לנגן שוב ניעט ניעט. כשיצא מחדרו 

עשה עם היד.

יום חמישי ט"ז מנ"א

נכנס  לא  התחתון.  בג"ע  קרה"ת 
למנחה.

ליווי  הרב  נכנס  יחידות,  ליל 
שביקר בשליחות של אד"ש ברוסיה, 
בשעה  מעריב  דקות.  כ-45  היה 

11:50. בשעה 2:30 נגמר היחידות.



41 בית חיינו ה׳תשל״ה

יום שישי י"ז מנ"א

אד"ש הגיע בשעה 12:15, הסתכל 
שהלך  הזמן  משך  כל  הטנק  על 
חזר   7:45 בשעה  לדלת.  מהמכונית 
כסף  לילדה  נתן  כשהגיע  מהבית, 

לשים לצדקה, נתן צדקה.

שבת קודש פר' עקב, י"ח מנ"א

 .9:45 הגיע מהבית בשעה  אד"ש 
מפטיר. עיין בתניא בזמן התפילות. 
הגיע  התוועדות.  התקיימה  לא 
7, לקח כמה זמן עד  מהבית בשעה 
נפל  מנחה  אחרי  הדלת.  שנפתחה 
המפתח על הרצפה, אד"ש התכופף 
והרים את המפתח, ר' מאיר הארליג 
הבדלה,  מעריב,  וכו'.  להרים  ניסה 

הלך הביתה אחרי מעריב וכו'.

יום ראשון י"ט מנ"א

בשעה 11:45 הגיע אד"ש מהבית, 
)בנות  ילדות  שאל  המכונית  יד  על 
מדליקות  הן  באם  שפרינגר(  של 
כבר  מנחה  לפני  קודש.  שבת  נרות 
של  לתפלה  הפירמידות  את  סידרו 
הביתה  נסע  כרגיל.  מנחה  הרבי. 
בשעה 6:20. חזר מהבית ב7:20. ירד 
היה  השטיח   ,9:30 בשעה  למעריב 
מוכן וחמישה נרות, לא היה נר גדול 
כל  על  הביט  כשנכנס  שעוה,  של 

לעמוד  נגש  בפרוכת,  נגע  הצדדים, 
והתחיל והוא רחום וכו', אח"כ סיים 
כל קטע בקול, אמר "ברוך אתה.." 
בלחש,  ישראל"  עמו  ו"אוהב  בקול 
הביט  כשיצא  דרבנן.  קדיש  עלינו, 
בשעה  הביתה  נסע  הפירמידה.  על 

.12:10

יום שני כ' מנ"א

נתן  מהבית,  הגיע   9:25 בשעה 
 ,9:30 בשעה  לתפלה  ירד  צדקה, 
היד,  כף  על  מסודר  היה  התפילין 
אמר  אח"כ  וכו',  מקומן  איזהו  אמר 
לך"  יחלנו  "כאשר  דרבנן,  קדיש 
לקח  שאמר  בברוך  בלחש,  אמר 
אח"כ  יחוד",  ב"לשם  הציציות  את 
וכו'.  ונישקם  העינים  על  העבירם 
משיח,  של  הס"ת  ולא  הרגיל  ס"ת 
הספר,  את  וׂשם  הבימה  עד  הלך 
נישק את הספר תורה וחזר לעמוד. 
לבימה  הסידור  עם  הלך  בעליה 
אחרי  קדיש,  אמר  העליה  ואחרי 
חזרה לעמוד,  ניגש  והגלילה  הגבהה 
ואמר אשרי ובא לציון. אמר תהילים 
כשיצא  בקול.  פרק  כל  סיום  וסיים 

הביט על הפירמידה.

אחרי שחרית יצא ללוויה של הרב 
בלעספסקי.
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עם  למנחה  ירד   3:15 בשעה 
חזרת  אשרי,  צדקה,  נתן  הגרטל, 

הש"ץ, תחנון וכו'.

אד"ש הלך הביתה אחה"צ. בשעה 
9:15 נכנס למעריב לזאל למעלה.

חייך  להתוועדות,  ירד  ב9:40 
לא'  אמר  סיום,  אמר  לצ'חנובר, 
להגיד לחיים, חייך למר מרדכי הוד 
שיאמר  לשעבר(  האויר  חיל  )אלוף 
בניגונים  לקירשנבוים,  חייך  לחיים, 

עשה עם הראש.

נגש  ברוסיה  שביקר  ליווי  הרב 
ומסר  הא',  שיחה  אחרי  לאד"ש 
הכניס  אד"ש  וצ'ק,  משקה  בקבוק 
את הצ'ק לסוף הסידור. דיבר שיחה 
לצ'חנובר  אמר  אח"כ  לצבא,  בנוגע 
ולמרדכי הוד ולא' ממשרד הביטחון 
להגיד לחיים בחיוך, וסימן לצ'חנובר 

שישתה את כל הכוס וכו'.

אח"כ  לאד"ש,  ניגש  הענדל  הרב 
שנתנו  מבאפולו  גורארי'  הרב  נגשו 
מפתח עבור בית חב"ד החדש שנבנו 
שם, אד"ש נתן לאותו אדם שנתן את 
משהו,  לו  ואמר  וכו',  מזונות  הכסף 

אח"כ נגש הגיס של בייטש.

קונין  שלמה  הרב  נגש  לאחריו 
כל  של  מסגרת  בתוך  ציור  והביא 

המשפחה  טהרת  כולל  המבצעים 
ר'  עם  רסקין  דוד  ר'  נגש  וכשרות, 
הספריה  עבור  כסף  שנדב  רובשקין 
שעל יד צא"ח, ונקראה ע"ש רלוי"צ, 
אד"ש קרא את הפתק שמסר וחייך 
ונתן  הסידור  לסוף  והכניס  אליו, 
לכ"א מזונות, אח"כ נגש ש.א. פאפק 
ובנו, בורנשטיין, ביסטריצקי, ריינס, 
ומסרו מפתח מטנק ספריה שהם קנו, 
בורנשטיין  באם  לש.א.  אד"ש שאל 
ג"כ נדב אמר שכן וכו', ואד"ש נתן 

לכאו"א מזונות.

אח"כ נערכה מגבית, אד"ש הכניס 
המעטפות לתוך השקית וכו'.

צוה לנגן ניגון לכתחילה אריבער, 
אח"כ ניגון שמח"ת, מחא כפים כמה 
דקות ובמהירות, אח"כ התחיל לנגן 
ההתוועדות  וכו'.  תצאו  בשמחה  כי 
כשיצא   .12:40 בשעה  הסתיימה 
הכניס את המשקה לתוך השקית של 

המתנות והמגבית, עשה עם היד.

יום שלישי כ"א מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40, 
אמר לר' זלמן בוטמן שתהיה נסיעה 
טובה ובשורות טובות, ר' זלמן בוטמן 
לו  ענה  ואד"ש  אמר משהו לאד"ש, 
וכו'. אד"ש נסע למקוה בשעה 12:30, 
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חזר ב1:30. נסע לאוהל בשעה 3:15, 
נתן צדקה וכו', חזר מהאוהל בשעה 
9:10. מנחה, מעריב, לאחר מכן נסע 

הביתה.

יום רביעי כ"ב מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40. 
מנחה כרגיל. חזר מהבית בשעה 7:30, 
עמדה ילדה קטנה, אד"ש הושיט את 
היד עם שתי סנט, הילדה לא הבינה, 
מיד אמר לה משהו ולקחה את הכסף 
אמר  אד"ש  אותה,  הרים  ובנימין 
של  הבן  שם  עמד  אח"כ  תודה.  לה 
חיים ברוך, אד"ש נתן לו סנט והילד 
התחיל ללכת, אד"ש הושיט את ידו 
ונתן לו עוד סנט, אח"כ אד"ש הכניס 
הביתה  נסע  אד"ש  לצדקה.  בעצמו 

בשעה 11:40.

יום חמישי כ"ג מנ"א

מנחה  לקרה"ת.  נכנס  אד"ש 
רבנים  נכנסו  יחידות,  ליל  כרגיל. 

וכו'.

יום שישי כ"ד מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 12:30. 
נסע הביתה בשעה 6:40 וחזר בשעה 
7:40 בדרך אחרת - כי ברחוב הרגיל 

היה פיצוץ מים.

שבת קודש פר' ראה, כ"ה מנ"א

תהילים. מפטיר.

הא'  שיחה  אחרי  התוועדות, 
שישירו  לחיים,  להגיד  לילדים  אמר 
ניגון שמח, אד"ש חייך אליהם, שרו 
כפים  מחא  ואד"ש  ופרצת,  ניגון 
לדודי  אני  ד"ה  מאמר  דקות.  כמה 
תקף  יהודי,  מיהו  על  דיבר  וכו'. 
ומסתכלים  שישנים  האנשים  את 
על השעון וכו'. שרו ניגונים ואד"ש 
מחא כפים, כעשרים חתנים בלעה"ר 
נגשו לאד"ש עם בקבוקי משקה וכו', 
שיחלק  משקה  רסקין  דוד  לר'  נתן 
לכל המקומות שעוסקים במבצעים, 
שהאבא  אמר  מצוות,  לברי  נתן 
שמואל  לר'  נתן  וכו',  הראשון  יקח 
אנשים.  לכמה  חייך  שניאורסון, 
שיחה האחרונה בענין הר הבית וכו'. 
בסוף שרו "עוצו עצה ותופר" ועשה 
לנגן  התחיל  מנחה  אחרי  היד.  עם 
עם  ועשה  הביתה  הלך  ניעט.  ניעט 
היד, בדרך על יד הכנסיה חצה את 

הכביש.

מעריב למעלה. כשהלכו לעשות 
הבדלה, אד"ש הסתובב כרגיל והביט 
חזק בחיוך וכו', אח"כ התחילו לעשות 
הבדלה, ולא היה נר ובשמים, אד"ש 
עשה עם היד והפסיקו, אד"ש הוציא 
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הסידור,  את  והשאיר  המפתח  את 
נכנס לחדר ונתן למאיר הרליג. נר-
הנר-הבדלה  בנייר,  עטוף  הבדלה 
היה חדש, אד"ש הביט בחיוך. אחרי 
הבדלה נהיה בהלה, כולם רצו לברך 
אחרי  האש.  מאורי  בורא  הנר  על 
עמדו  ילדים  הביתה,  הלך  מעריב 
היד  עם  עשה  עם  ואד"ש  בחוץ, 

לשלום.

יום ראשון כ"ו מנ"א

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40. 
לשים  כסף  לילד  נתן  מנחה  לפני 
בשעה  בשעה  הביתה  הלך  לצדקה. 

6:40 וחזר בשעה 7:20.

ליל יחידות. ראש עיריית רחובות 
נכנס ליחידות, מעריב בשעה 11:45, 
אחרי מעריב נכנס א'. הרב חודקוב 
נכנס באמצע והלך הביתה, היחידות 
לא  חודקוב  והרב   12 בשעה  נגמרה 

נסע עם אד"ש.

יום שני כ"ז מנ"א

 ,12:45 בשעה  ל770  הגיע  אד"ש 
ד"ר  עם  אד"ש  דיבר  החדר  יד  על 
היתה  שהשיחה  מוסרים  זעליגסון, 
חודקוב שלא חש בטוב  בנוגע לרב 
בשבת. קרה"ת בג"ע התחתון, לפני 

מנחה נתן לילד כסף לשים לצדקה. 
הרב ניסן מינדל נכנס. נסע הביתה 
בשעה 6:20, חזר ב7:20. הרב בנימין 
גורודצקי ישב אצל אד"ש מ8:30 עד 
תפילת  התקיים  מכן  לאחר   ,9:50

ערבית.

יום שלישי כ"ח מנ"א

כשאד"ש הגיע מהבית דיבר ד"ר 
השיחה  ובעת  אד"ש,  עם  זעליגסון 
נכנס לחדר וכו'. מנחה כרגיל, אחרי 
מיידנצ'יק  להירש'ל  אמר  מנחה 
שיהיה נסיעה טובה ובשורות טובות. 
נסע הביתה בשעה 6:20, חזר ב7:20.

יום רביעי כ"ט מנ"א

אד"ש הגיע בשעה 12. נסע למקוה. 
נכנס   ,8:45 בשעה  מהאוהל  חזר 
לחודקוב  קרא  מנחה  אחרי  למנחה, 
 ,9:30 בשעה  יהיה  שמעריב  והודיע 
אד"ש  התוועדות.  יהיה  זה  ולאחר 
הראש,  עם  עשה   ,9:45 בשעה  ירד 
אמר מאמר ד"ה אני לדודי וגו', אח"כ 
הראש  עם  ועשה  המזונות  את  אכל 
כעין להתחיל שיחה – לא הרגישו – 
אמר  אח"כ  וכו',  היין  את  ואז שתה 
שיחה בנוגע לאלול, שיחה הב' בנוגע 
הג'  שיחה  וכו',  בצבא  לשופרות 
בניגונים  המשפחה,  לטהרת  בנוגע 
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עשה קצת עם הראש וכו', צוה לנגן 
ניגון לכתחילה אריבער, בניגון עשה 
עם הראש, אח"כ צוה לנגן הושיעה 
את עמך וכו', ניגון אבינו מלכנו, הי' 
סגורות,  היו  והעינים  רציני,  מאוד 
נפשי  לך  צמאה  לנגן  התחיל  אח"כ 
וגו', אח"כ אמר גוט חודש וכו', שרו 
ועשה עם היד וכן על יד החדר וכו'.

יום חמישי ל' מנ"א א' דר"ח אלול

קרה"ת בשעה 10. אד"ש לא נכנס 
 ,6:45 בשעה  הביתה  נסע  למנחה. 
חזר ב7:45 למעריב. נסע הביתה ב12 

ובלי הרב חודקוב.

יום שישי ב' דר"ח אלול

הביתה  נסע   .10 בשעה  קרה"ת 
בשעה 6, חזר מהבית בשעה 7.

השטיח  על  הביט  שבת  בליל 
החדש ששמו על הרצפה.

שבת קודש פר' שופטים, ב' אלול

נכנס לתפילה, קרא בתניא ועיין 
שתתקיים  לחשוב  והתחילו  בחומש 
לייבל  שהרב  אע"פ  התוועדות, 
מאנ"ש  רבים  ועוד  יואל  ור'  גרונר 
הייתה  לא  לפועל    - לשבת  נסעו 
אחה"צ  מהבית  הגיע  התוועדות. 

למנחה.  נכנס  ומיד   ,7:30 בשעה 
אחרי מעריב נסע הביתה.

יום ראשון ג' אלול

לפני   .12 בשעה  מהבית  הגיע 
מנחה רצה אד"ש לתת לילדות כסף 
התחמקו,  הילדות  לצדקה,  לשים 
ולא  ואח"כ רצה לתת ליותר גדולה 
רצתה לקחת, אז אד"ש נתן לבד את 

הכסף לצדקה. מעריב כרגיל.

יום שני ד' אלול

כרגיל.  ומעריב  מנחה  קרה"ת. 
בלילה נכנס החייט לחדר של אד"ש 
למדוד את הסירטוק החדש שנתפר. 

יצא לאור מכתב כללי.

יום שלישי ה' אלול

 ,12 בשעה  מהבית  הגיע  אד"ש 
נתן צדקה, אח"כ אמר ווינר לאד"ש 
לא"י, אמר אד"ש  היום  נוסע  שהוא 
אד"ש  לו  אמר  שוב,  אמר  הא? 
)בלה"ק( היום, שתהיה נסיעה טובה 
אח"כ  טובות,  ובשורות  והצלחה 
את  לקח  האם  בחיוך  אד"ש  שאל 
המכתבים כלליים לחודש אלול וענה 
בך  שיקויים  יה"ר  אד"ש  אמר  שכן, 
בכל  והצלחה  שם  שכתוב  מה  כל 
שיהיה  שוב  אמר  אח"כ  המובנים, 


