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תשורה גלזמן - ברנשטיין

.5:45

, יום א' כ"ח תשרי
חילק ניקלס לכולם משך כחצי שעה.

, יום ג' ר"ח חשון
כשנכנס למעריב הודיע ריל"ג שתהי' התוועדות. 

ימות  כבכל  הקטן  בזאל  מעריב  היה  כבר  ה'  )ביום  ב6:45.  מעריב  רביעי  מיום 
השנה(.

, ש"פ נח 
לא הי' התוועדות.

במוצש"ק כ"ק אד"ש נכנס למעריב בזאל הקטן כ5 דקות לפני צאת השבת וכמובן 
שהסטענדער והכסא לא היו מוכנים, )והי' השלחן והספסל(.

במוצש"ק כ"ק אד"ש דיבר עם יודל בתוך המכונית ליד ביתו, קרוב לשעתיים.

, יום א' ה' חשון
כ"ק אד"ש חילק ניקלס לכולם מס' דקות.

, יום ב' ו' חשון
תענית בה"ב. לפני מעריב הודיע כ"ק אד"ש על התוועדות ב9:30. בהתוועדות 
הורה אד"ש לר' דוד מישקובסקי לומר לחיים וכשרצה לומר על כוס קטנה אמר 

חלוקת כוס של ברכה מוצאי שמח"ת, תשמ"ו
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כ״ו מנחם אב, שנת הקהל
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)לר' איצ'ה שפרינגר שמזג לו( שהוא הרי רב וצריך לומר על כוס גדולה. כשיצא 
כ"ק אד"ש לביתו דיבר עם הנ"ל )באמצע השביל(. הנ"ל הוא מנהל הישיבה בכפר 

חסידים.

, יום ג' ז' חשון
כ"ק אד"ש נסע היום לאוהל.

הרבי  נוסע  מאתמול 
)לינקולן  שכורה  במכונית 
של  המכונית  במקום   )86

יודל.

, יום ד' ח' חשון 
פריידין  הצלם  נסע  בבוקר 
)ל-770(  במכונית  הרבי  עם 
ממושך  זמן  עמו  דיבר  הרבי 
)אחרי  המכונית  בתוך 

שעצרה ליד 770(.

שבלעקאח  שמעתי  ]אגב, 
להרב  הודה  הרבי  בהושע"ר 
הסיומים  על  ביסטריצקי  לוי 
שהוא  הרמב"ם  ספרי  על 
בטבריא,  קברו  ליד  עורך 
וסיים שהלוואי שכבר נעשה 

סיום על הגלות[.

, יום ה' ט' חשון 
)בה"ב(  מעריב ב6:30 בזאל 

והמשיכו ללמוד עד 7.

, יום א' י"ב חשון 
אותנו:  ברך  מנחה  אחרי 
געזונטערהייט,  "פארט 

טובה,  נסיעה   -[ ובהצלחה"  כשורה  נסיעה  א  זיין  ס'זאל  בשו"ט,  הערן  מ'זאל 
שנשמע בשורות טובות, שתהיה נסיעה כשורה ובהצלחה[. 

נסעו ללוותינו לשדה התעופה הרב מרדכי מענטליק והרב דוד ראסקין.



טייערע ברידער מיר וועלן זיך ווייטער זעהן...

 

ראש חודש מרחשון, תשמ"ו
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