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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, 
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הצלחה ובשורות טובות. אח"כ קיבל 
לירות   101 מאד"ש  המזכירות  ע"י 

עבור צדקה.

כסף  לילדה  נתן  מנחה  לפני 
לשים לצדקה. ]אמר עלינו לפני ה' 
וכו'[. אחרי מנחה אמר אד"ש  אורי 
דיבר  אח"כ  טובה,  נסיעה  לנוסעים 
החדר.  יד  על  אד"ש  עם  סימפסון 
נסע הביתה בשעה 5:45 וחזר בשעה 
הסתובב  אח"כ  צדקה,  נתן   ,6:40
אחרי  הזאל.  לתוך  והביט  ונעצר 
לא"י  שנוסעת  לאשה  נתן  מעריב 

בתוך מעטפה המכתב כללי.

יום רביעי ו' אלול

לפני מנחה נתן אד"ש כסף לילדים 
עמד  הזאל  בתוך  לצדקה,  לשים 
שאד"ש  ראה  למנחה,  שבא  אורח 
נותן כסף, ניגש ג"כ לאד"ש, כשניגש 
את  לו  ונתן  היד  את  אד"ש  הושיט 
ידו לשלום עליכם, אח"כ ביקש כסף, 
נתן לו אד"ש, והראה לו על הקופת 
את  נשק  הבחין,  לא  ההוא  צדקה, 
חזר  למנחה.  אד"ש  ונכנס  הק',  ידו 
מעריב  אחרי   .7:10 בשעה  מהבית 

אמר משהו לרב לייבל גרונר.

יום חמישי ז' אלול

אחרי  לקרה"ת.  נכנס  אד"ש 
קרה"ת רצה א' לגשת לאד"ש, והרב 

לייבל גרונר מנע ממנו לגשת.

ליברמן  הרב  נכנס   1:40 בשעה 
לחדרו הק', באמצע רצה הרב לייבל 
גרונר להיכנס ואד"ש לא פתח, יצא 

מאד"ש בשעה 1:55.

 .3:15 נכנס למנחה בשעה  אד"ש 
מעריב   .6:20 בשעה  הביתה  נסע 

כרגיל.

יום שישי ח' אלול

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:55, 
נכנס  לצדקה,  הדלת  יד  על  נעצר 
פנימה, נתן לילד כסף לשים לצדקה, 
איפה  ידע  ולא  לקופה  הגיע  הילד 
הראיתי  הכסף,  את  לשים  החריץ 
לילד ולקחתי את ידו והכנסתי לתוך 
הקופה, אד"ש עמד והסתכל כל הזמן 
ואמר לו יישר כח. אד"ש נסע הביתה 
בשעה 6:30, חזר ב7:30, נתן צדקה.

שבת קודש פר' כי תצא, ט' אלול

מנחה  התוועדות.  התקיימה  לא 
מעריב  חתן.  והיה  מאחר  למטה 
הביתה,  נסע  מיד  הבדלה,  כרגיל, 
אחרי מעריב נגש א' מזייאנץ ודיבר 
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משהו עם אד"ש.

יום ראשון י' אלול

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40. 
לשים  כסף  לילד  נתן  מנחה  לפני 
לצדקה ואמר לו תודה. אחרי מנחה 
ודיברה  זייאנץ  ממשפ'  אשה  עמדה 
עם אד"ש. אד"ש נסע הביתה אחה"צ 
אחרי  כרגיל.  מעריב   .6:30 בשעה 
לבנה,  לקידוש  אד"ש  יצא  מעריב 
עמדו  מעריב(  אחר  )מיד  לפנ"ז 
אמר  אד"ש  זאיינץ,  והכלה  החתן 
להם משהו, אחרי ההבדלה לקח את 
שולי הציציות ונער אותם, אמר גוט 
משהו  אמר  המדרגות  יד  על  חודש, 

לחתן והכלה הנ"ל.

יום שני י"א אלול

עמדה  מהבית  הגיע  כשאד"ש 
ואמרה  המכונית  יד  על  זקנה  אשה 
ורוצה  שבורה  מאוד  שהיא  לאד"ש 
לדבר עם הרבי היות ורק ה' והרבי 
אד"ש:  לה  ענה  לה,  לעזור  יכולים 

אחרי החגים אני מקבל.

לפני מנחה נתן לילד כסף לשים 
לצדקה.

שעבר  שבוע  של  הדו"ח  על 
אד"ש  ענה  והחינוך  מהטנקים 

בעתו  ודבר  ות"ח  "נת'  בכתי"ק 
)כשהמלך בשדה( אזכיר עה"צ".

יום שלישי י"ב אלול

אד"ש הגיע מהבית בשעה 12, נתן 
לילד לשים צדקה בקופה. היום יבואו 
מנחה  להתפלל  הקעמפ  של  ילדים 
הוראה  שהייתה  שמעתי  אד"ש,  עם 
תבוא,  מפ'  חומש  איתם:  ללמוד 
של  הוספה  משו"ע,  הלכה  ופירש"י, 

כ"ק אד"ש, 'תקיעת שופר'.

למנחה,  אד"ש  ירד   3:15 בשעה 
כשנכנס נתן לכמה ילדים כסף לשים 
בקופת צדקה, הילדים החזיקו בידם 
המבצעים,  מצוייר  ועליהם  שלטים 
הביט  אד"ש  נש"ק,  תפילין,   – טנק 
החזיקו  גם  וחייך,  השלטים  כל  על 
הכניס  ואד"ש  גדולה  צדקה  קופת 

בזה צדקה.

לפני שעלה על הבימה נישק את 
הסתובב  בסטנדר  נעמד  הפרוכת, 
והביט על הבימה הב', שהְמַרֵּכז למד 
אד"ש  בשו"ע.  הלכה  הילדים  עם 
החשמל,  על  הק'  ידו  עם  הראה 
והביט  כבויה,  הייתה  אחת  ששורה 
חזק על החשמל עד שהדליקו. אחרי 
הילדים,  עם  ללמוד  סיים  שהמדריך 
התחילו אשרי בשירה כו', וכן בעלינו. 



בית חיינו ה׳תשל״ה48

אד"ש היה כפוף כל ה"מודים".

נאם  הילדים  ְמַרֵּכז  מנחה  אחרי 
אח"ז  בשופר,  ותקעו  הילדים  בפני 
כתיבה  שיוסיף  למרכז  אד"ש  אמר 
וחתימה טובה, אח"כ אמר שיתחילו 
לשיר, ושרו "ואלוקים מלכי מקדם", 
פעמים.  כמה  כפים  מחא  ואד"ש 
אד"ש עמד ליד הדלת של הזאל בצד 
ונתן לכל ילד שתי  המערבי למטה, 
מטבעות "דיים", אד"ש חייך להרבה 
עם  הטנק  כשעברו  בעיקר  ילדים, 
ילד ונש"ק עם ילד, אד"ש חייך מאוד 
חזק על זה, למרכז אמר אד"ש יישר 
אד"ש,  עם  שדיברו  כמה  היו  כח, 
וכו'  דיים לבנות  אח"כ חילק אד"ש 
קיבל  לחלק  גמר  שאד"ש  )אחרי 
אד"ש  מהשולחן,  ברגל  מכה  אד"ש 

נשען על השולחן והלך(.

הביתה.  אד"ש  הלך   6:30 בשעה 
בלילה נכנס לאד"ש הַסָּפר לספר את 

אד"ש. ערבית.

יום רביעי י"ג אלול

נסע   .11:30 בשעה  הגיע  אד"ש 
ומה  ימין,  ביד  צדקה  נתן  למקוה, 
שנשאר אד"ש העביר לידו השמאלית 
נסע   2:40 בשעה  לקופה.  והכניס 
כשיצא  צדקה,  נתן  לאוהל,  אד"ש 

היה שבע ברכות ושרו, עשה אד"ש 
את  להגביר  פעמים  כמה  היד  עם 
השירה. אד"ש נסע עם הרב בנימין 
קליין, במכונית עשה אד"ש עם היד 
לשוטר לשלום, חזר עם המכונית של 
יודל. אד"ש נכנס למנחה, היה כבר 
ועוד,  מא"י  שהגיעו  אורחים  הרבה 
אד"ש הביט על כולם. מעריב בשעה 

9:55 מאחר והיה חופה.

יום חמישי י"ד אלול

האורחים  כל  ברכו  בקרה"ת 
על  כולם.  על  הביט  אד"ש  הגומל, 
יד החדר דיבר מישהו עם אד"ש. לא 
נתן   6 בשעה  אחה"צ  למנחה.  נכנס 
צדקה, ונסע הביתה, על יד המכונית 
עצרה אשה את אד"ש. מעריב כרגיל.

יום שישי ט"ו אלול

בשעה 11:40 הגיע מהבית. בשעה 
12:20 נסע למקוה. בשעה 2:15 נסע 
 7:15 בשעה  פתאומי,  באופן  לאוהל 

חזר מהאוהל. נכנס למנחה.

שבת קודש פר' כי תבוא, ט"ז אלול

 ,8:15 מהבית בשעה  הגיע  אד"ש 
עיין  בתפילות  מלווים.  היו  ולא 
ומ"מ  פירושים  ליקוט  עם  בתניא 

)שנערך ע"י חיטריק(. מפטיר.
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 ,6:35 מהבית בשעה  הגיע  אד"ש 
ליוויתי את אד"ש, בדרך עשה אד"ש 
עם היד למישהו לשלום. מנחה 7:15, 
אחרי מנחה עשה עם הראש למישהו. 
נסע  אח"ז   ,10:15 בשעה  מעריב 

הביתה.

יום ראשון י"ז אלול

לתפילת  אד"ש  ירד   4:40 בשעה 
הילדים  הגיעו  אז  ורק  היות  מנחה, 
הבימה,  על  עלה  אד"ש  מהקעמפ. 
נצבים  מפר'  מפסוק  למדו  הילדים 
עם פרש"י ופי' הצ"צ, והלכה בשו"ע, 
אמר  ב"אשרי"  אד"ש.  של  והוספה 
בשירה,  הילדים  עם  ביחד  אד"ש 
והיה  מהר  אד"ש  אמר  ב"מודים" 
ב'יהא  מודים,  שסיימו  עד  כפוף 
שמיה רבא' אמר איתם ביחד, "אמן" 

ו"עלינו" לא אמר איתם.

הְמַרֵּכז  דרש  שוב  מנחה  אחרי 
למרכז  מסר  ואד"ש  בשופר,  ותקעו 
שימסור כתיבה וחתימה טובה ולשנה 
טובה ומתוקה, אח"כ התחילו לשיר 

ועשה עם היד כמה פעמים.

אד"ש נעמד על יד הדלת וחיכה 
להרבה  חייך  יעברו,  שהילדים 
בוקיעט  להרב  אד"ש  ואמר  ילדים, 
'עם   – הילדים  כל  עם  ביחד  שעבר 

של  לילד  נתן  אד"ש  הנערים?'.  כל 
אביו  עבור  דיים  ב'  ג"פ  ברנובר 
ליברמן  הענדל  לרב  אמר  ואמו. 
אד"ש  והוסיף  רפוא"ש,  לו  שיהיה 
צדקנו,  משיח  פני  לקבל  שיזכה 
היד  עם  ליברמן עשה  הענדל  והרב 
שהכוונה לאד"ש, אד"ש חייך מאוד 
חייך  לרובשקין,  חייך  אד"ש  חזק. 
שם  לאברהם  גורארי',  זלמן  לרב 
חזק.  מאוד  חיוך  אד"ש  חייך  טוב 
על  לאד"ש  אמר  גרונר  לייבל  הרב 
נתן להם אד"ש  לידר שהם מכפ"ח, 
ב' דיים. אמר משהו לא' שעבר עם 

הילד שלו.

הרב ניסן מינדל ישב אצל אד"ש. 
אד"ש נסע ב6:15, חזר ב7:15, באותו 
התעכב  אד"ש  חופה,  התקיימה  זמן 

על יד הדלת. מעריב כרגיל.

הגיעו הרבה אורחים מפאריז, ועל 
הדו"ח שלהם שמסרו לאד"ש לבואם 
ענה אד"ש "שיהא בשעטו"מ בחיות 

בעניני אלול אזכיר עה"צ".

יום שני ח"י אלול

צדקה.  לעני  נתן  קרה"ת  לפני 
בקרה"ת ברכו הרבה אורחים ברכת 

הגומל, אד"ש הביט על כאו"א.

של  לילד  בפתק  ענה  אד"ש 
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ענה  שיעשה,  מה  לשאלתו  ברנובר 
ושילמד  כמו שאביו,  אד"ש שיעשה 
שם, והיות ויבואו שם הרבה מאנ"ש 
לפחות  וילמד  בסביבה  להתחשב 
רבע שעה או חצי שעה תניא, ושיקח 
את המכתב כללי מח"י אלול לאלה 
וחתימה  וכתיבה  אודותו  שמבינים 

טובה.

 ,2:15 בשעה  לאוהל  נסע  אד"ש 
חתן עמד בג"ע התחתון, אד"ש מסר 
לו סידור, אח"כ דיבר אד"ש עם הרב 
לייבל גרונר ולקח כמה סנטים וסידר 
על הקופה, נתן לילד לשים לקופה, 
והמשיך לדבר עם הרב לייבל גרונר. 
אד"ש חזר מהאוהל בשעה7:15. נכנס 
למנחה עם סירטוק משי. קרא לרב 
חדוקוב והודיע על התוועדות בשעה 

9:30. נכנס למעריב עם משי.

ניגון  לנגן  צוה  להתוועדות,  ירד 
אחריך  משכני  ד"ה  מאמר  מאמר, 
עם  קצת  עשה  בניגונים  נרוצה, 
להגיד  אנשים  לכמה  אמר  הראש, 
ברנובר, שיחה  לילד של  וכן  לחיים 
א' הייתה בנוגע לאלול, אח"כ מסר 
אד"ש שיחה בנוגע לחינוך ולשופר, 
ד'  בבות,  לד'  הכנה  ניגון  לנגן  צוה 
ניע  פ"א(,  הרביעית  )בבא  בבות 
ז'שוריצ'י, אח"כ התחיל לנגן בעצמו 

מאוד  היה  אד"ש  נפשי,  לך  צמאה 
רציני וסגר את עיניו והתחיל בעצמו 
הושיעה  לנגן  צוה  מלכנו,  אבינו 
דקות.  כמה  כפים  ומחא  עמך  את 
ניגון  לנגן  צוה  אחרונה,  ברכה  ברך 

ופרצת, עשה עם היד.

על יד החדר עמדו אנשים ודיברו 
עם אד"ש בנוגע למחיצה בביהכנ"ס 
של הר' שד"ב העכט, ואד"ש הסביר 
מחיצה  שצריכים  הענין  גודל  להם 

בביהכנ"ס.

יום שלישי י"ט אלול

אד"ש הגיע מהבית בשעה 10:15, 
לא  הזאל.  לתוך  הביט  צדקה,  נתן 

נכנס למנחה. מעריב כרגיל.

יום רביעי כ' אלול

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:30. 
המודעה  קרא  מהבית  כשהגיע 
על  שנתלה  לשלום'  'צאתכם  של 
המעלית. לפני מנחה נתן לילד כסף 
מנחה  אחרי  צדקה.  בקופת  לשים 
נתן  ואד"ש  נשים  עם  אד"ש  דיבר 
להם דולרים, אח"כ חיפש אד"ש קצת 
בשעה  הדלת.  של  המפתח  את  זמן 
4 לערך נכנס הרב חדוקוב לאד"ש, 
אח"כ יצא אד"ש מהחדר ועמד בג"ע 
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התחתון ודיבר עם זאיינץ כמה דק'. 
אד"ש.  אצל  ישב  מינדל  ניסן  הרב 
אד"ש הלך בשעה 6:20, נתן צדקה, 
הביט לתוך הזאל. בשעה 9 נכנס הרב 
בנימין גורדצקי לאד"ש ויצא בשעה 
9:50. על יד החדר דיבר אד"ש עם 
אב ובנו, אד"ש שאל באם הבן מניח 
על  שאל  וכן  נבדקו,  ובאם  תפילין 
המזוזות האם כשרות, אד"ש נתן לבן 
ח"י דולר שיתן א' היום, ואח"כ יתן 
לאד"ש.  הרש"ג  נכנס  אח"כ  השאר. 

אד"ש נסע הביתה בשעה 11:40.

יום חמישי כ"א אלול

אד"ש הגיע לקרה"ת, עמדו הרבה 
אורחים וכו', לפני"ז נתן אד"ש לכמה 
ילדים כסף לשים בקופת צדקה ואמר 
הגומל  ברכת  ברכו  הרבה  תודה, 
והביט על כאו"א. כשיצא נתן לעני 
צדקה, ואמר לאשה מזל טוב על בנה 
שחגג בר מצוה. אד"ש נסע למקוה, 
כשנסע הביט לתוך הזאל וכן כשחזר. 
אד"ש נסע לאוהל בשעה 2:40, חזר 
בשעה 8:20. למנחה נכנס עם משי, 
מעריב בלי משי. נסע הביתה אחרי 

מעריב.

למדו את המכתב הכללי.

יום שישי כ"ב אלול

אד"ש הגיע מהבית בשעה 11:40, 
והביט לתוך הזאל.

אחרי לכה דודי אמר אד"ש קדיש 
וכן אחרי עלינו, ומשניות.

שבת קודש פר' נצו"י, כ"ג אלול

עם  הלך  לתהילים  כשירד 
כל  אחרי  בידו,  והסידור  התהילים 
קדיש  קדיש,  אמר  בתהילים  ספר 

אמר מהסידור.

לפני התפילה אמר קדיש דרבנן. 
עלה  אד"ש  משיח,  של  בס"ת  קראו 
קדיש,  ואמר  שביעי  אחרי  לבימה 
אח"כ קראו את אד"ש )כשכבר עמד 
על יד הספר תורה, כי כנ"ל בא לומר 
בהפטרה  למפטיר,  לעלות  הקדיש( 

בכה מהחצי הב'.

לפני ההתוועדות נגשו הרב לייבל 
גרונר ור' ודוד רסקין לאד"ש ואמרו 
הסדר  את  מפריעים  שהבחורים 
ספסל(,  להחזיר  נתנו  ולא  )מאחר 
כשהתיישב  חזק,  מאוד  חייך  אד"ש 

המשיך לחייך.

עשה  בניגונים  שיחות,  ב'  היו 
קצת עם הראש. אח"כ מאמר בניגון 
אבות,  פרקי  שיחה,  רש"י  שיחה. 
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משקה  נתן  אח"כ  לוי"צ.  ליקוטי 
קרא  מצוה,  לבר  מארגנטינה,  לא' 
נתן  משקה,  לו  ונתן  מנטליק  להרב 
לרב  קרא  אח"כ  נחמן שפירא,  לרב 
עבור  משקה  לו  ונתן  ירוסלבסקי 
ההכנסת אורחים, אד"ש קרא לעוזריו 
וכן נתן להם לחיים, ר' ישראל לאש 
ואמר  הכוסות  בתוך  משקה  ביקש 
וכו',  חייך  אד"ש  משהו,  לאד"ש 
ושיעשה  המזונות  לו את  נתן  אח"כ 
התוועדות ויחלק. לאחר מכן הייתה 
שמכניסים  לאורחים  בנוגע  שיחה 
פתקים, ובנוגע שמסתכלים על הרבי 
ברכה  בירך  הקדיש.  אמירת  בעת 

אחרונה ושרו, אד"ש עשה עם היד.

אד"ש  משיח,  של  ס"ת  מנחה, 
קדישים.  אמר  אח"ז  עליה.  קיבל 
לאחר מנחה התחיל לנגן ניעט ניעט.

שמרו  הרבי  של  הבית  יד  על 
שוטרים, אד"ש עשה להם עם היד, 
שמעתי ששחורים פרצו לתוך הבית 
ושמעו את הרבנית אז הם ברחו, לכן 
שעות   24 הבחורים  של  שמירה  יש 
ביממה. אחרי מעריב נסע אד"ש מיד 

הביתה.

אד"ש חזר מהבית דקות ספורות 
לפני השעה 1, ירד לסליחות, השתמש 
בסליחות חדש, אחרי הסליחות רמז 

דעני",  "רחמנא  ושרו  בידו שישירו, 
פעמים,  וכמה  כמה  היד  עם  ועשה 
אד"ש  וכו',  לרקוד  התחילו  ואח"כ 

נסע מיד הביתה.

יום ראשון כ"ד אלול

הרב  הדלת  את  סגר  במנחה 
שר'  וראה  הביט  אד"ש  חדוקוב, 
אד"ש  להכנס,  רוצה  לאש  ישראל 
להכנס.  שיוכל  הדלת  את  לו  פתח 
אד"ש.  אצל  ישב  מינדל  ניסן  הרב 
בפרוזדור,  א'  עמד  הביתה  כשנסע 
משהו  ומסר  אותו  עקף  אד"ש 

למזכירות וכו'.

אחרי מעריב אמר אד"ש קדישים, 
במעריב היו דחיפות נוראיות )מאחר 

וזה היה למעלה(.

בלילה  הביתה  נסע  אד"ש 
בימי  השנים  לכל  יחסית  מוקדם 
התקרית  בגלל  )אומרים  הסליחות 
שהייתה אתמול בביתו של הרבי עם 

השחורים(.

יום שני כ"ה אלול

למטה,   7 בשעה  כרגיל  סליחות 
אחרי סליחות לא שרו. נכנס לקרה"ת 
אחרי  בסידור,  וקרא  הסידור  עם 
אמר  אח"כ  וכן  קדיש  אמר  העליה 
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את הקדישים עד אחרי משניות.

אד"ש נסע למקוה, וחזר מהמקוה 
ולא  חג לשחורים  והיה  ברגל מאחר 
לאוהל  נסע  אד"ש  לנסוע.  יכלו 
התנועה,  כיוון  נגד  קינגסטון  דרך 

ומקינגסטון פנה לרחוב יוניון.

משי.  עם  למנחה  נכנס  אד"ש 
אח"כ נכנס למעריב באופן פתאומי 
ג"כ עם משי. מיד אחרי מעריב ירד 
אד"ש  לנשים,  שיחה  לומר  למטה 
משי,  וסירטוק  הגרטל  עם  נכנס 
דיבר  אח"כ  רשימה,  לאד"ש  מסרו 
כ-45 דק' עד 10:10, אח"כ נסע מיד 

הביתה.

אוטובוסים  כמה  נסעו  היום 
לרשום ילדים לחינוך, חוץ מהטנקים 

שנוסעים כרגיל וכו'.

יום רביעי כ"ז אלול

לפני סליחות נתן צדקה כמו בכל 
יום, נכנס עם הסליחות הישן. בשעה 
2 לערך קרא לי הרב זעליגסון לגה"ת  
ושמעתי את התקיעות שהרבי תקע 
כמו שתוקעים בבית הכנסת. לאחר 
הרב  של  ללוויה  אד"ש  יצא  מכן, 
ווינטער, נטל ידיים, אמר ויהי נועם, 

ונכנס לחדר. מנחה התפללו למטה.

כמה  לכאן  הגיעו  ואתמול  היום 
מצרפת  בעיקר  אנשים  עם  קבוצות 

ומא"י.

אחה"צ כשאד"ש הלך הביתה היה 
סגור המזכירות )ע"פ רוב הדלת של 
ירצה  הרבי  אולי  פתוחה  המזכירות 
את  פתח  אד"ש  משהו(,  להעביר 
הדלת ונכנס, מסר משהו ומיד נסע. 
כשנכנס  למטה,  התפללו  מעריב 
אליו  חייך  ואד"ש  שמערלינג  עמד 
הביתה  הלך  כשאד"ש  חזק.  מאוד 
אד"ש  מא"י,  שהגיעו  נשים  עמדו 
עמדו  המכונית  יד  על  אליהן.  חייך 
והאמונה",  "האדרת  ושרו  צרפתים 
להגביר  הק'  ידו  עם  עשה  אד"ש 

השירה.

יום חמישי כ"ח אלול

 ,7 שעה  אחרי  הגיע  אד"ש 
ומהמכונית עד החדר הלך במהירות 
יום(,  בכל  )משא"כ  צדקה  נתן  ולא 
למעלה  בקרה"ת  לסליחות.  ירד 
ברכת  אורחים  מאוד  הרבה  בירכו 
הגומל, אד"ש הביט על כאו"א, והיו 
כ-  שהגיעו  מאחר  נוראיות  דחיפות 
נוספים   -100 ו  מא"י,  אנשים   130
מצרפת. מנחה למטה. כשאד"ש הלך 
מיידנצ'יק  שלמה  ר'  עמד  הביתה, 
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ואמר  אליו,  חייך  אד"ש  במזכירות, 
עוד  ואמר  שלמה,  ר'  עליכם  שלום 
מעריב   9:15 בשעה  טוב.  מזל  פעם 

למעלה.

להתוועדות,  נכנס   9:35 בשעה 
יו"ט  ד"ה  מאמר  מאמר,  ניגון  ניגנו 
וגו'.  בשבת  להיות  שחל  ר"ה  של 
לחיים  להגיד  פריידין  לצלם  אמר 
ועשה עם היד שיוריד את המצלמה 
בניגונים  פעמיים.  בידו  והראה 
הייתה  הא'  שיחה  הראש.  עם  עשה 
בנוגע להדלקת נרות וכו', חייך לרב 
שמרלינג כשאמר לחיים, שיחה הב' 
בנוגע לאלול וכו', בניגונים עשה עם 
הראש חזק, וכן עשה עם ידו להגביר 

השירה.

אמר שיהיה סדר בחלוקת דולרים, 
דחיפות  היו  קצרה,  שיחה  ואמר 
מהר.  שיבואו  בראשו  רמז  נוראיות, 
שהיה  ליבוב  ישראל  לרב  אמר 
 – שנים  לכאו"א  שיתן  הראשון, 
בהזדמנות  שיתן  וא'  לצדקה,  א' 
וכו'. נגש הרב כהנוב הזקן  שיחליף 
היה  באם  אותו  שאל  אד"ש  ובקש, 
במבצעים ולא ידע מה לענות, אמר 
אד"ש לא' תסביר לו על מדובר כאן. 
שאל לכמה באם היו במבצעים. קרא 
עבור  שיקח  ווינברג  לרב  באמצע 

העזרת נשים.

בנוגע  שיחה  עוד  היה  אח"כ 
להאזינו וכו', נתן את המזונות והיין 
לחיים,  להגיד  לו  ואמר  דובוב  לרב 
צוה לנגן ניגון מהר"ש, עשה קצת עם 
הראש, ובתנועה א' עשה עם הראש 
כמה פעמים, צוה לנגן הושיעה את 
ואח"כ  וכו',  ופרצת  לנגן  צוה  עמך, 
בירך  תצאו.  בשמחה  כי  לנגן  צוה 
יצא, ועשה עם  ובזה  ברכה אחרונה 
היד. הלך עם הסידור והדולרים בידו 
היד  עם  עשה  מהחדר  כשיצא  הק', 

וכו'.

בנוגע  בהתוועדות  כשדיבר 
"וכפר  במילים  השבוע,  לפרשת 
שנשאר  מה  בכה.   – עמו"  אדמתו 
בנייר המזונות נתן לרב כהנוב הזקן 
אמר  ואד"ש  דולרים  וביקש  )היות 
למישהו שיסביר לו את הענין כנ"ל(, 
כשאד"ש נתן לו את המזונות, חייך 
הצלם  עם  דיבר  חזק.  חיוך  אד"ש 

ונתן לו דולרים.

יום שישי כ"ט אלול – ערב ראש השנה

לאחר  לסליחות.  נכנס  אד"ש 
לפני  למקוה,  נסע   8 בשעה  מכן 
שנכנס למכונית מסרה אשה לאד"ש 
רצה  כבר  קרינסקי  יוד׳ל  הרב  פ"נ, 
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החלון.  דרך  ומסרה  ונעצר,  לנסוע 
בכניסה למקוה ביקשה אשה ברכה, 
אד"ש בירך אותה בשנה טובה. חזר 
את  סידר  לתפילה,  ירד  מהמקוה. 
התפילין על כף היד. אחרי התפילה 
הסתובב  אד"ש  הזקנים,  התיישבו 
נדרים,  התרת  להם  ואמר  אליהם, 
כתיבה  כח,  "יישר  להם  אמר  אח"כ 
וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה".

אח"כ התחיל אד"ש לקבל הפני"ם, 
כל אחד ואחד מוסר ואד"ש אומר לו 
לשנה טובה ומתוקה, כשמסרתי את 
טובה.  וחתימה  כתיבה  אמר  הפ"נ 
ג"ע  התמלא   11 בשעה  באמצע 
כללי,  פ"נ  לאד"ש  ומסרו  התחתון 

זקני אנ"ש חיכו בגעה"ת, אד"ש יצא 
כפוף,  הדלת  בפתח  ועמד  מהחדר 
וקרא את הפ"נ הכללי והתחיל לדבר 
כשמביט לתוכו )השיחה י"ל בפ"ע(. 

אח"כ נמשך הפני"ם.

לאוהל,  אד"ש  הגיע   1:30 בשעה 
נכנס   .7:15 בשעה  מהאוהל  חזר 
החול  ימות  של  במקום  למנחה 
מנחה  אחרי  מיד  סטענדר.  והיה 
בתפילת  ברגל.  חזר  הביתה,  נסע 
ותהילים,  סידור  עם  נכנס  ערבית 
כשהתיישב אמר תהילים, אח"כ רמז 
בידו, והתחילו לנגן "אבינו מלכנו". 
גוט  שבת  גוט  אמר  התפילה  אחרי 

יו"ט ומיד הלך הביתה.


