
טבת תשל"ה
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 יום א' א' טבת 
ב דר"ח טבת חנוכה

נכנס לקרה"ת. קיבלתי עליה לכהן. 
אמר תהילים רק קאפיטל ע"ג וכו'. 

ואד''ש עמד  מנחה התפללו למטה 
הסתובב  הקדיש  אחרי  הבמה.  על 
והסתכל על כל הילדים. העכט קרא 
ובמהלכו   אד''ש  של  כללי  מכתב 
אד"ש סימן לא' בידו לשאלה היכן 
ילדו. הילד הפיל משהו ואד''ש סימן 
שירימו את זה. הדליקו נרות חנוכה 
על  התזמורת  על  הסתכל  ואד''ש 
נסיך''  ב''על  הילדים.  ועל  החנוכיה 
בחזקה.  דקות  כמה  כפיים  מחא 
בליווי  ''עלינו'' התחילו לשיר  אחרי 
התזמורת ''עוצו עצה'' ואד"ש לקח 
הדרך  כל  כפיים  ומחא  הסידור  את 

החוצה. 

שם  וכשיצא  לביתו  נסע   4:10
צדקה.

חנוכה  מבצע  על  תשובה  ענה 
שיהא  ויה"ר  ות''ח  "נת'  בכתי"ק: 
מוסיף והולך ואור שיהי' בהצלחה 

רבה"

7:00 לערך היה מעריב. 

12:10 נסע לביתו.

 יום ב' ב' טבת 
זאת חנוכה 

של  ס"ת  הוציאו  לקרה"ת.  נכנס 
משיח וקיבל עליה. 

10:30 לערך נסע למקווה.

1:40 נסע לאוהל.

ביטש.  בברייטן  למבצעים  נסעתי 
ירדו גשמים עזים וחלקנו חנוכיות. 

מיד  ונכנס  מהאוהל  חזר   5:25
למנחה בלי סירטוק המשי. בחזרת 
הש"ץ הסתכל על כולם למשך זמן. 
אחרי מנחה קרא לחדוקוב וכשיצא 

יהיה   6:45 שבשעה  מסר  מהחדר 
התוועדות  תיתכן  ואחריו  מעריב 

ומיד רצו לטלפן ולהודיע.

סירטוק  בלי  אד"ש  נכנס  למעריב 
משי. 

הסידור  עם  להתוועדות  ירד   7:00
בידו ושקית בידו השניה.

הגעגועים  אודות  לדבר  התחיל 
לחנוכה ולא התחיל במאמר.

שרו הנרות הללו ועודד בראשו.

לאחמ"כ היה מאמר כעין שיחה.

עודד בראשו בחזקה כששרו מארש 
נפוליון.

שכאן  ואמר  חנוכה  על  ג'  שיחה 
שהשתתפו  לאלו  להודות  המקום 
במבצעים. והכריז שהיות ובלילה לא 
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נותנים צדקה אלא לאלו שמבקשים 
ממילא יתנו כעת דולרים לכולם - הן 
שהשתתפו  לאברכים  והן  לבחורים 
במבצע חנוכה. כל אחד יעבור ויתנו 
לו חבילה ע"מ לחלק לכל המסובים 
היות  נשים  לעזרת  וכן  בהתוועדות 

וגם הן היו בנס של חנוכה - 

אך שיפרטו את הדולר מחר בבוקר 
ומיד  ויתנו אותו או חילופו לצדקה 
ודחיפות כדי לקבל את  ריצות  נהיו 

הדולר.

ע"מ  חבילה  אד''ש  נתן  בהתחלה 
לכל  דולרים   2 נתן  ואח"כ  לחלק 
היות  דחיפות  יהיו  שלא  וביקש  א' 
ביקשו  וכבר  לכולם  מספיק  ויש 
אחר  משהו  בשביל  יקח  לא  שא' 
רק   אלא  משפחתו  בני  בשביל  או 
לאלה שנמצאים כאן. וכן חזר כמה 
וכמה פעמים שכל א' שנשאר אצלו 

דולרים שיחזירם.

דולר משני  נתן  ואד''ש  ניגש  א'  כל 
וכך  מכאן  ודולר  מכאן  דולר  צדדיו 
לו  נתן  ואד"ש  נגש  א'   . עבר  א'  כל 
את  בחזרה  ממנו  לקח  ומיד  אחד 
הדולר ונתן לו שניים. כשניגשתי נתן 
עוד  והוסיף  בחזרה  ולקח  דולר  לי 
קבלו  כולם  אם  באמצע  שאלו  א'. 
יש  שאם  שוב  אד"ש  הכריז  ואח"כ 
למישהו דולר מיותר שיחזיר והורה 

ללייבל שיכריז שוב.

נחום  של  הבת  ניגשה  אח"כ 
הד''נ  בועד  שאשתו  שטרנברג 
ואד"ש נתן לה חבילת דולרים ע"מ 

לחלק בעזרת נשים. אח"כ קרא לה 
אד''ש בחזרה ונתן לה מזונות בתוך 

נייר והביט עד שהלכה. 

ניגון  הורה לא' מאוסטרליה שישיר 
לחיים.  כבר  אמר  אם  אד"ש  ושאל 
הוא אמר לחיים והתחיל לשיר ניגון 
ניקולייבער ואד"ש עודד בשתי ידיו 
הק' ולאחמ"כ ביד אחת ופתח את 

הסידור.

השבוע  פרשת  על  דיבר  אח''כ 
המבצעים  לשאר  חנוכה  בין  וקישר 
בסוף  פתוח.  שהסידור  כדי  תוך   -

השיחה דיבר בעיניים עצומות.

התחיל לשיר וכשיצא עודד בידו.

ליוד'ל לחדרו, כשנכנס אד"ש  קרא 
עמד ע"י השולחן. 

יום ג' ג' טבת

3:30 מנחה. אחרי מנחה דיבר עם 
כמה נשים בנוגע להדלקת נרות.

6:45 מעריב.

מאד"ש:  פתק  יצא  חנוכה'  ב'זאת 
מען  זאל  חנוכה  נאך  ס'איז  "וואו 
קען  מען  וואס  דאס  זיין  משלים 

משלים זיין".

יום ה' ה' טבת 

את  פתח  לקרה"ת.  נכנס   10:10
וקימט  בו  דפדף  הזמן  וכל  החומש 
כמה דפים וסגר את החומש כשהלוי 
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עוד לא סיים את הברכה האחרונה 
שלו. אח"ז ראו שהחומש היה חסר 

מתחילת פר' ויגש עד רביעי.

3:15 מנחה.

6:45 מעריב. ניסן מינדל ישב אצל 
אד"ש.

יום ו' ערש"ק ו' טבת

3:30 נסע לביתו.  

לקבלת  וירד  מביתו  חזר   4:10
שבת. לאחר ''בואי בשלום'' הסתכל 

בחזקה על החזן.

10:00 הלך לביתו. 

 שב"ק ז' טבת 
פר' ויגש

שלפי  אמרו  מביתו.  הגיע    9:00
התוועדות  להיות  צריכה  הסימנים 

אך לא היתה התוועדות.

היה  לתפילה  נכנס  כשאד"ש 
הסידור הפוך ואד"ש יישרו.

מנחה  על  הכריזו  התפילה  אחרי 
שאל  כץ  פ.  מ.  ע"י  עבר  וכשאד"ש 
או  לארבע  ברבע  מנחה  אם  אותו 

בארבע ורבע. 

3:50 הגיע למנחה. 

5:20 מעריב.

6:05 נסע לביתו.

יום א' ח' טבת

בפרוזדור  אד"ש  דיבר  מנחה  אחרי 
עם א' ספרדי.

6:45 מעריב.

לבנה  קידוש  היה  מעריב  אחרי 
כשאמר  המעיל.  עם  יצא  ואד"ש 
''ברוך  שאמר  לפני  וכן  הברכה  את 
כמה  הק'  ידיו  את  העביר  יוצרך'' 
פעמים על שפתיו היות וזה סגולה 
את  ניער  בסוף  שיניים.  לכאבי 
ציציותיו ואמר גוט חודש לאורך כל 

צעידתו עד שנכנס ל - 770.

ליל יחידות.

י.  חפר.  ש.  מפריז.  ניסן  ר'  נכנסו 
יוזביץ.

בחור א' שנוסע לא"י השבוע נכנס 
עליה  שתהיה  אותו  בירך  ואד"ש 
תניא  אד"ש  לקח  אח"כ  לאה"ק. 
בהתחלה  ההו"ל  בשמות  ועיין 
הלילה.  מנורת  את  והדליק  ובסוף 
אח"כ חיפש אד"ש עוד תניא ובדק 
והוציא,  קצת  התכופף  במגירות, 
לו  אמר  ההו"ל  על  והסתכל  ושוב 
לא  לבסוף  אך  התניא  את  שיקח 
נתן לו אותו והמשיך לחפש עוד ואף 
משהו  כשנפל  וחיפש  ממקומו  קם 
על השולחן  היה  אותו  הרים  אד"ש 
הוציא  אד"ש  בגומי,  כרוך  תניא 
לא  שזה  לומר  בראשו  והניד  אותו 
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מה שרצה. לאחמ"כ אמר לו אד"ש 
את  ויקבל  למזכירות  מחר  שיכנס 
ושאל  נכנס  למחרת  שלו.  התניא 
אותו חדוקוב אם הוא רוצה להכנס 
יחידות וכשענה לו שהוא נוסע לא"י 
תשל"ב  ניסן  מי"א  תניא  לו  נתן 
ע"ז  כתוב  והיה  חב"ד  כפר  הוצאת 

הוצאת השבעים.

הקטנה  בתו  עם  פרקש  י.  נכנס 
שהיתה חולה. כשנכנס אד"ש דיבר 
עם הילדה ושאל אותה מה שלומה 
אותה  שאל  וכמו''כ  היא  כמה  ובת 
בערש''ק  נרות  מדליקה  היא  אם 
ואמרה  כמה  שאל  שכן.  וענתה 
''שתיים?''  אד"ש  וחזר  ששתיים 
ושאל אם בברכה וענתה שכן. אח"כ 
דמי  קיבלה  היא  אם  אותה  שאל 
חנוכה במשך חנוכה והשיבה שלא, 
ושאל אד"ש ''בכלל לא?'' ונתן לה 2 
דולרים - אחד להדלקת נרות ואחד 
אותה  בירך  אד''ש  חנוכה.  לדמי 
וברכו  האבא  עם  דיבר  מכן  ולאחר 

שיזכה לגדלה לתורה.

12:50 נגמרו היחידויות.

יום ב' ט' טבת

10:10 הגיע מביתו.

3:15 מנחה. 

6:45 מעריב. ניסן מינדל ישב אצל 
אד"ש.

9:00 ר' ניסן התוועד ב- 770 וחזר 
על היחידות שלו: אד''ש שאל אותו 
מה עם תפילה בציבור וענה ר' ניסן 
הרחיב  אד"ש  תיקון.  צריך  שזה 
בנוגע לזה ואמר שבאים כעת מי"ט 
ד"ה  חסידות  במאמרי  ושם  כסלו 
היא  שהפדיה  מדובר  בשלום  פדה 
"מתפלל   - עבודה  גמ"ח  תורה  ע"י 
בהתלהבות  ודיבר  הציבור",  עם 
שתי  את  והניף  ממקומו  שקם  עד 
מתפללים  לא  ''למה  באומרו  ידיו 
בתפילה בציבור!?'', והוסיף שאפילו 
שתפילה  ידוע  המתנגדים  אצל 
אצל  וכ''ש  גדול  דבר  זה  בציבור 
חסידים שלומדים חסידות ויודעים 
עשי"ת,  כמו  זה  בציבור  שתפילה 
שנהיה קרוב אל ה' ובקירוב המאור 
יודעים  אלו  ומושגים  הניצוץ  אל 
ואמר  חסידות.  כשלומדים  רק 
בשמו  זה  את  להגיד  צריכים  שלא 
ובפרט  במאמרים  כתוב  זה  שהרי 
 - לומדים  שהבחורים  במאמרים 
זה  ששם  בשלום  בפדה  שיסתכלו 
בתורה  בשלמא  במפורש.  כתוב 
אבל  קצת,  עוסקים  הם  וגמ"ח 
אודות תפילה שילמדו את המאמר 
בפירוש,  ויראו  תר"ל  בשלום  'פדה 
בקיץ  שהדפיסו  חדש  דבר  הרי  וזה 

האחרון. 

אצל  פעם  הקפידו  שלא  ומה 
תפילה  להתפלל  חסידים  העלטרע 
עלטער  להיות  צריכים  הרי  בציבור, 
ע"ז  דיבר  אד"ש  זה.  בשביל  חסיד 

מאוד בחיות.
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שהבחורים  אד"ש  לו  אמר  אח"כ 
צריכים לדעת בע"פ ב' או ג' מאמרים 
להתפלל  מה  עם  להם  שיהיה  כדי 
וגם זה עוזר בהפצת המעיינות והרי 
מצליח.  אז  הרבה  אותיות  כשיודע 
שונים  מזמנים  מאמרים  ג'  וילמדו 

כדי שלכל חג יהיה על מה לחזור.

אח"כ ר' ניסן ביאר את היחידות.

שמעתי שאד"ש אמר ביחידות לר"נ 
ממעל''  ''בשמים  הפ'  על  הפירוש 
צריכים  רוחניים  עניינים  שעל   -
היינו  למעלה  הראש  עם  להסתכל 

שיש למעלה מזה. 

עניינים  שעל    - מתחת''  ''והארץ 
למטה  עוד  שיש  להסתכל  ארציים 
מזה. והרים את ידיו למעלה והורידן.

יום ג' צום עשרה בטבת 

בהתחלה  לסליחות.  נכנס  אד"ש 
אמר ללא גארטל ואח"כ לבש אותו 
במהירות ולא סידר אותו עד הסוף 
הסתובב  אד''ש  ביד.  החזיקו  אלא 
אוחזים  איפה  ושאל  החזן  לעבר 
שב"קל  וענה  הארליג  מאיר  וניגש 
וסימן  אד"ש  וביקש  רחמים"  מלא 
שרו  בקול.  יותר  יגיד  שהחזן  בידו 
וכן  בידו  ועודד  דעני''  ב''רחמנא 
כששרו ''אבינו מלכנו''. אח"כ אמר 

תהילים ונכנס לחדרו. 

למטה.  התפללו  מנחה.   2:00
כששרו ''אבינו מלכנו'' עודד בידו. 

אד"ש  חיכה  נדע''  לא  ל''ואנחנו 
לסגירת ארון הקודש.

ודיבר  חפר  לש.  קרא  מנחה  אחרי 
איתו בג"ע התחתון. 

5:10 מעריב. 

5:25 נסע לביתו. 

יום ד' י"א טבת

אצל  ישב  מהמאירי  סופר  אברהם 

אד"ש משעה 3:00 עד 3:45.

3:45 נכנס למנחה. כשנכנס החזיק 
הגארטל  עם  בידו  המשקפיים  את 
המשקפיים  את  הכניס  ולאחמ"כ 

לכיסו.

ידו  את  סופר  הניד  מנחה  אחרי 
להיכנס  יכול  אם  בשאלה  לאד"ש 
ואד"ש החזיר בראשו שיכול להכנס 

ודיבר עמו בג"ע התחתון.

ליוסי  איחל  התחתון  לג''ע  בדרכו 
טובה  נסיעה  שתהיה  מנדלזון 

ושנשמע בשורות טובות.

6:45 מעריב.

יום ה' י"ב טבת

 10 כ-  היו  לקרה''ת.  נכנס   10:10
בחורים מברזיל שבירכו הגומל.

3:15 נכנס למנחה. התחיל שמו''ע 
כשכולם אחזו ב'''רפאינו'' 
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לפני  אד"ש  אצל  ישב  מינדל  ניסן 
מעריב.

ליל יחידות.

12:10 נגמרו היחידויות.

1:00 הלך לביתו. כשסגר את דלת 
חדרו הביט לתוך הזאל.

יום ו' ערש"ק י"ג טבת

3:45 הלך לביתו.  

וקבלת  למנחה  מביתו  חזר   4:10
שבת.

 שב"ק י"ד טבת 
פר' ויחי

9:55 הגיע מביתו.

10:00 נכנס לתפילה.

לא היתה התוועדות אפילו שהיתה 
התכוננו  וכולם  פגישה לסטודנטים 

שתהיה התוועדות. 

4:00 מנחה. 

5:20 מעריב. 

עמד  יוזביץ  י.  לביתו.  נסע   7:00
"שתהיה  לו  אמר  ואד"ש  בחוץ 

נסיעה טובה ושנשמע בשו"ט".

שמעתי שפרסמו בפתקים שתהיה 
ויחי  ובפר'  ויגש  בפר'  התוועדות 

וסימן אד"ש באחד הפתקים סימן 
שאלה ואמר שתהיה התוועדות רק 

באחת מהן.

יום א' ט"ו טבת

10:00 הגיע מביתו. 

10:45 נסע למקוה. 

2:15 נסע לאוהל. 

5:30 חזר מאוהל ונכנס למנחה. 

7:00 נכנס למעריב. כשיצא מחדרו 
עמד עני ואד''ש רצה לתת לו צדקה 
לתת  רצה  בנימין  בכיסו,  היה  ולא 
וחזר  הסתובב  אד"ש  אך  לאד"ש 
לחדר ונתן לעני צדקה וכן שם בתוך 

הקופה. 

אחרי מעריב עמדו בחוץ אשה וילד 
שיש לו 'תספורת' ואמו רצתה לתת 
לעשות  המספריים  את  לאד''ש 
פיאות אך אד"ש ענה להם בהברה 
את  לגזור  נוהג  הוא  שאין  ספרדית 
השערות ובירך אותם. הם נכנסו עם 
נתן  ואד''ש  התחתון  לג"ע  אד"ש 

להם מטבע של דולר. 

7:15 נסע לביתו.  

יום ב' ט"ז טבת 

נכנס לקרה"ת.

מנחה ומעריב כרגיל.
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ישב אצל אד"ש משעה  הסקולנער 

8:30 עד 9:40.

יום ג' י"ז טבת

מנחה ומעריב כרגיל.

יום ד' י"ח טבת

מנחה ומעריב כרגיל. 

יום ה' י"ט טבת

נכנס לקרה"ת.

לא יצא למנחה.

אשת  בחוץ  עמדה  מעריב  אחרי 
להם  ונתן  וילדיהם  מנדל  גרשון 

דולרים.

ליל יחידות.

וסיפר  ליחידות  נכנס  ירושלמי  א' 
שהכוללים  לו  אמר  שאד"ש 
לא  אבל  טובים  די  הם  בירושלים 
דהלכתא'  'אליבא  שם  לומדים 
ומורי  רבנים  שחסרים  והראיה 
בהתפעלות  סיפר  וכן  הוראה. 
עצומה שהיתה לו פגישה באותו יום 
עם מישהו והוא ביקש ממנו לכתוב 
ע"ז לאד"ש ולא כתב ולמרות שהוא 
לשאלות   התייחס  אד"ש  כתב  לא 

שלא כתב עליהם.

יום ו' ערש"ק כ' טבת

3:40 הלך לביתו.

חזר למנחה וקבלת שבת.

9:40 הלך לביתו.

 שב''ק כ''א טבת 
פר' שמות

9:55 הגיע מביתו.

לא היתה התוועדות.

אחרי מעריב נכנס בנימין גורודצקי 

לאד"ש ויצא בשעה 6:50.

7:00 נסע לביתו.

יום א' כ"ב טבת

מנחה ומעריב כרגיל.

ליל יחידות.

הבטחון  משרותי  פורת  מר  נכנס 
נתן  אד''ש  ילדיו.  עם  על'  ב'אל 
שטרות  לגדולים   - דולרים  לילדים 
את  ושאל  מטבעות  ולקטנים 
הילדות אם הן מדליקות נש"ק וענו 

שבזכות קותי הן מדליקות. 

כשסיפר ללייבל שאד"ש קרא אפי' 
סיפור  לייבל  לו  סיפר  כתב,  שלא 
שקרה לא מזמן שא' נכנס ליחידות 
לו  אמר  ואד"ש  פתקו  את  והגיש 
רוצה,  הוא  אם  בדוחק  לו  שיענה 
למה  הבין  ולא  התפלא  א'  אותו 
ענה  שאד"ש  ואחרי  מתכוון  אד''ש 
ורצה  יצא  הוא  השאלות  כל  על   לו 
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לדעת למה אד"ש אמר לו כך וראה 
שהכניס לאד"ש פתק ריק לגמרי.

נכנס ורטהיימר א' עם כת''י ישן על 
פרש''י ועם הספרים שהוציא. אד"ש 
לו  ואמר  ספרים  ב'  רק  ממנו  לקח 
שאת השאר יש לו. על הכת''י אמר 
גדול  שטורעם  יעשה  שזה  אד"ש 
היות  הספרדים  בין  ובפרט  בעולם 
ועד עכשיו היה להם ספרים אחרים 
יהיה  וכעת  ספרד  מחכמי  רש"י  על 
שהה  הוא  צרפת.  חכמי  גם  להם 

ביחידות כשלושת רבעי שעה.

כשיצא הורה אד"ש ללייבל שיבקש 
ואמר  היות  כתובתו  את  ממנו 
על  הוצאות  הרבה  לו  שיש  לאד"ש 

הספרים.

12:45 נגמרו היחידות ואד"ש הלך 
לביתו.

יום ב' כ"ג טבת

הגם  הרגילה  בשעה  לקרה"ת  הגיע 
שהיה ליל יחידות.

בג"ע  א'  עם  דיבר  קרה"ת  אחרי 
התחתון.

3:15 מנחה.

מלמל  אד"ש  ללוויה.  יצא   4:00
בשפתיו בעת שליווה את המת ולא 

הצדיע לשוטר.

ר' ניסן מינדל ישב אצל אד"ש.

מעריב בזמנו.

יום ג'  כ"ד טבת

מנחה ומעריב בזמנם.

אמר  מנחה  של  הש"ץ  בחזרת 
קרבנות.

12:30 הלך לביתו.

יום ד' כ"ה טבת

10:05 הגיע מביתו והביט בזאל.

חיכיתי  למקוה.  נסע   10:30
במקווה לאד"ש.

2:15 נסע לאוהל.

5:35 נכנס למנחה.

לא  אך  התוועדות  שתהיה  חשבו 
היתה.

6:15 מעריב.

8:00 הלך לביתו.

לאד''ש  כתבו  שצא"ח  שמעתי 
החלטות לכ"ה שנה על ה' המבצעים 
וביניהם גם הד"נ ועוד ואד"ש שאל 
על  ההחלטות  בין  כתבו  לא  למה 

תפלה בצבור.

בנוגע לשמירת השכונה ענה אד"ש 
הדרוש  במרץ  עוסקים  "בודאי 

אזעה"צ בכל הנ"ל"
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יום ה' כ"ו טבת

נכנס לקרה"ת.

אחרי קרה"ת נסע למקווה.

3:15 מנחה.

6:45 מעריב.

א'  היו  הנכנסים  בין  יחידות.  ליל 
'אל  מראשי  וא'  הביטחון  משרות 

על'.

יום ו' ערש"ק כ"ז טבת 

 - שבת  לפני  דקות  כעשר   -  4:15
נסע לביתו.

4:30 חזר מביתו.

קבלת שבת התפללו למטה.

9:45 הלך לביתו.

 שב''ק כ''ח טבת 
פר' וארא

8:30 נכנס לתהילים.

קרא  לתפילה.  נכנס   10:30
הפטרה. 

1:30 ירד להתוועדות.

שיחה א' בנוגע למבה"ח שבט.

שיחה ב' בנוגע לאבות.

כששרו עודד בראשו.

בנוגע  הזוהר  ענין  שדיבר  אחרי 
ל''אתם שלום''  אמר ''הרי יש יהודי 
מרוסיה ששר את הניגון עם מילים'' 
והורה לשיר את הניגון. אד"ש הורה 
ונתן  ללייבל שיביא את הבקבוקים 
לשיר  והתחיל  רפאל  לחכם  לחיים 
''אתם שלום'' ואד''ש עודד בראשו.

מזג יין לתוך 2 בקבוקי משקה ומזג 
חכם  וביקש  לחיים  רפאל  לחכם 
רפאל שאד''ש יקח ג"כ. אד''ש מזג 
נה"ח.  עבור  לו  ואמר  שלו  לגביע 
משיח  לבנו  גם  שיתנו  ביקש  רפאל 
''משיח''  וקרא  אליו  חייך  ואד"ש 

וכשניגש מזג לו לחיים.

רוצה  שלא  בסוף  דיבר  כשאד"ש 
שיוציאו פרוטה בנוגע ל'כ"ה שנים' 
דיבר  במבצעים  שיעסקו  ורק 

בעיניים עצומות.

אח"כ חילק אד"ש משקה וקרא ''ר' 
וכשניגש  ב''מ''  עושה  הרי  שמשון 

מזג לו ולילדו לחיים.

מתי  אקסלרוד  לייבל  את  שאל 
הוא נוסע ואם לפני י' שבט ומזג לו 

לחיים.

נתן משקה לא' מארגנטינה שעשה 
'אפשערניש', וכן לא' מברזיל.

אח"כ אמר אד"ש ללייבל ולחדוקוב 
שיש  לאד"ש  אמר  וחודקוב  משהו 
עבור  טלישווסקי  משה  קם  ומיד 
לו  קרא  ואד"ש  חנה  במכון  הדינר 

ונתן לו לחיים ובקבוק משקה.
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ודיברו  שהיות  אד"ש  אמר  אח"כ 
א"א  ובשבת  למבצעים  בנוגע 
שקיבלו  אלו  כל  לכן  בזה  לעסוק 
עד  ממחר  בזה  לעסוק  עצמם  על 
את  ונתן  לחיים  שיגידו  שבט  י' 

הבקבוק לדוד רסקין.

אח"כ התחיל לשיר ''ופרצת'' ועודד 
בראשו ובירך ברכה אחרונה וכשקם 

עודד בידו.

ההתוועדות  הסתיימה   4:25
והתפללו מיד מנחה.

לשיר  התחילו  שוב  מנחה  אחרי 
''ופרצת''.

6:45 הלך לביתו.

יום א'  כ"ט טבת

10:15 הגיע מביתו.

נסע למקווה.

1:30 נסע לאוהל.

5:30 חזר מהאוהל.

6:40 מנחה ומעריב.

6:55 נסע לביתו.


