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ka
kzhhru uvhkt
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y"xa,wv 'iuhx v"f 'hghcr ouh

itxpnhx uhjha kzhhru uvhkt

s"xc

rcs j,p
htuahbc ubfhz kusdv usxjcu 'ubknd rat cuyv kf kg ,"havk ohsun ubt
/whj, kzhhr ,rn vkfv d"cg wha uvhkt wn crv ohn,v i,jv ubhtmtm
curen utca ubhrfnu ubshsh 'ub,jpan hbck vzc ,gcun vfrcvu vsu,v
ohhju cuy kzn ,frcc uhjha ubhtmtm ,t lrcku ub,jnac ;,,avk eujrnu
/,uhbjurcu ,uhnadc ohrautn
vzc ,adun 'ub,jnac ekj ohkyubv kfk vreuvu ,hcck vsu, ,gcv ru,c
wvrua,w ekhja m"hhruvn r"unst e"f ka u,dvbv kg sxuhn _ ,sjuhn vrua,
'iuatr ouxrhpc n"vn r"unst e"fn asue ,ubgn ,kkufv _ hcrv ,bu,jc
/ehbuh v"g rgcus wr j"vrv e"canv 'vkfv cx ka ubnuhn ,unharu
h"cjt kkf lu,c uhjh u,hc habt ,tu usucf ,t lrch w,h tuv cuyv k-tv
vjnan ,fkk vfzba ,hrehgv vfrcc sjuhncu 'rac sgu apbn ,uphktn ,ufrcc
/hcrv ka ,hshhnv u,ukd,vc '"oatr kg okug ,jna" ,hrehgv vjnak uz
sgu okugk jhanv lkn ubhcru ubrun ubbust hjh

vkfv hruv
ehbuh ksbhn ohrnu irvt iuana

i,jv hruv
itxpnhx vuj vbju irvt iugna
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g"b m"hhruvn r"unst e"f hsh-kg vekuja vrua,vn oukhm
y"pr,wv ukxf s"h _ n"vn r"unst e"f ,bu,jc
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y"xa,wv iuhx v"f _ ihtuahb ,jnan vrua,

htfz ouhc ihtuahbv ouh
:kukt asuj atr hghcrv ouhk ihtuahbv ouh ,t gcea wtk vbgn
sjuhncu (r,uh ;eu,c cuyv rcsu ,ufzv zts) htfz ouhk ,ufz ihkdkdns k"zjn p"g rhgvk
:sg hsg (ihbcu) vezj tuv zts 'cuyv akuanaf
trvhxu tana uk,b uc (n"fc t,htsf_ vbck ,"r) hghcrv ouhk ,tahb vku,c
trvhxu tana sujhu vbckv skun _ asj atrc
v"cev) hsusk (vkfv _ [ktrah ,xbf =] h"xbf) hbt :,"r(v hpf) vkj,vvu rehgv) _ kukt
(,jt vch,c ohsjuhna) hk hsusu (i,jv _
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ohreg hfv ohbhbgvn _ u,atk aht ihc ouka
/lrg hpk kecu 'oube,u ,uduz [vnfu vnf =] f"uf kmt uhv _ oc,ufa ohbhbgv kf
/obueh,c vkugp up,ha tkhncu 'obe,k umr ohssmv hbaa tkt
vatu aht k"zrnt :tcrstu /u"j ydu surhpk vchxu ogy kf ihta 'icun [vz hp kg =] z"pg
/ovhbhc whura vbhfa ufz
_ [vz kg vz =] z"gz ,ubgy ahu ohju,n ovhbhc ohxjhv ,uchx vnfn 'vtrbfa iuhf _ kct
lrum whvh otu 'wuf ,unkgv hkcn urcshu 'uc iunht ovhbak aha hn hbpk ovhrcs ughmha jrfun
/,usjt ohngpu ,ufhrtc _
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/ovhbhc oukav ,uravk lht lrsv oruhu '[ohna trh =] a"rh tpur ut cr hbpk vz whvhu
ut) uk aha tuvahn tumnk uhkg hzt _ k"bv ,ubuf,c gmunnv aht tumnk inzv lhrth otc
p"g ohreg hfv ohbhbgvn tuv _ u,atk aht ihc oukaa vrtchu wh, wduz kg vgpav (vk _
'ovhbhc oukav ,ucrvku ,uravk ovc huk,v kf ,uagk (uhkg ifu) whkg ifku 'ub,ru,u ub,bunt
/wufu vzk ohr,uxv ohbhbgv ie,k ,umgv apjk sjhcu
okugc v,gs cmnvc yrpcu) kkf hk vtrb vz iht _ rjxnk xbfh ,xhmhzhp ,xbrp ouenca
(rjxnv
/m"vg rhfztu ,unav
/,uzuznvu ihkp,v ,ehsc

vfrcv ,t vuuhm oa _ s"cj rpf
s"cj rpf suxhk vba ohaha ,utkn og raec tcun ubhbpka vbgnv
usuxhn s"cj rpfk _ uhjha o,cu wduz tuv _ okuf ueh,gha rcsv iufb _ u,ktak vbgncu
/vfrcv ,t wv vuuhm oa rat 'r"unst j"un e"f ka
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r"unst j"un e"f gce lf
thynukphsk / / vz lhha u,gska kusd tkpku r"unst j"un e"f gce lf

hahka ouhc - vasjv vrhsk vxhbf
:eh,gvk gucac ouh vzhtc ktau 'rst asujc u,rhs ouen ,t eh,gvk ibfh,a wtk vbgn
osue iput kfc kct '[vz hrjtka =] z"jtka ,ugucav sjtc 'cuy hf uc kpfuva wd ouhc
/p"vj

9

y"xa,wv iuhx v"f _ ihtuahb ,jnan vrua,

No hard feelings
hkvbnn
wtk
jkaa ,usxunv
c,fnn tndus hcrk
hcau,k
ihfva
hcrv rhgv urhgv
vbufbv lrsv kg
ohc,fn jukanc
,usxun
ogyn
:ohbudrtu
_ stnc iufb
hkcn wfnva sujhcu
(;xfs _ yrpcu) ,uaec kf
whvha iufbv ibuc,vk htsfu
hbav) vbac ohngp 2 vzf wfn
,kj,c tcv vzn rme _
/(vbav
[jxpv dja =] p"vja iuhf
,ugnc =] j"gnc ruae _
hkut _ ;xf ,uhcdnu [ohyhj
apuj 'ohsunhkv ,ba ouhxk
/wufu
:[,uhvk lhrm kf od vzc ;rumnv =] k"m f"d c"umnv wfn vrutfk _ wv tkt oka ihta iuhf
c"uhfu g-d u,ch,f k"mu vause uc ah (iuak kfc) oav ihs [hp kg =] p"g (1
[vcuy vnh,ju vch,fc =] y"jufc ohn,uj wfnv ouhxc od _ dvbn p"g (2
c"uhfu [,xbfv ,hc =] x"bfvhc 'sxun [rcs kg =] s"g ohc,ufaf _ rauhu dvbn p"g (3
wufu ohrun 'ohtcd :hn sug (credit ohb,ub) ohrhfzn o,jkmvu
no hard feelings
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ubez ,t .mek vbc kg ghpavk vaehca vatk hcrv c,fn
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hsuvhv okugv ouhek dutsk vbufbv lrsv kg hcrv c,fn

12

itxpnhx uhjha kzhhru uvhkt

g"b m"hhruvn r"unst e"fn c,fn
una kg treb i,jva 'i,jv ka ubez uhctk
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ב"ה אור ליום ג' ויקהל ,כ' אדר א' ,ה'תשי"א

עס איז א מחי' קוקן אויף זיין פנים )היינו כ"ק אדמו"ר שליט"א(.
ער איז א גאון עולם.
באם רבי'ן )רש"ב( נ"ע איז געווען דריי מאל אין וואך יחידות ,און מ'האט אים בכלל ניט
געזעהן א גאנצע וואך ,סיידען די וואס פלעגן אריין גייען אויף יחידות ,און בחורים בפרט
פלעגט מען אריינלאזן נאר צוליב נויטיגע זאכען ,כמו א שידוך ,פריזיוו ,הסתדרות ,און דאס
גופא אויף  15-10מינוט.
פרייטאג צו נאכט נאך קבלת שבת )פאר מעריב( פלעגט ער )דער רבי נ"ע( זאגן א מאמר
חסידות ,דער רבי )ריי"צ( פלעגט די גאנצע צייט שטייען בשעת ער האט געזאגט דעם מאמר,
אנדער-האלבען שעה פלעגט דער רבי שטייען אויף ביידע פיס ,דערנאך א האלבע שעה אויף
דעם רעכטען פוס ,דערנאך אויף דעם לינקען א האלבע שעה ,און שפעטער פלעגט ער בייטן
אפטער ,נאכן בייטן די פיס האט מען געוואוסט וויפל צייט האט דער מאמר געדויערט.
דער שווער )אדמו"ר הרש"ב( איז געווען זייער א שוואכער ,פלעגט ער א סאך מאל אוועק
פארן פון ליובאוויטש אין חודש כסלו ,און קומען ערשט א וואך פאר פסח .בשעת ער פלעגט
קומען ,פלעגט שוין זיין אלעס צוגעגרייט ,כמו שמורה מצה ,יין .מענדל דער קאנטאר
)המשרת( פלעגט אלעס צוגרייטען .די באבע רבקה האט געזאגט אויף אים ,אז מ'זאל לאזן
אויף אים א פולע שטוב מיט בריליאנטן וועט ער אויך ניט נעמען ,אזא ערליכער מענטש איז
ער געווען.
צו די סדרים פלעגט מען גייען צו דער באבע רבקה ,און עסען פלעגט מען באזונדער בא
זיך.
דער רבי )רש"ב( נ"ע פלעגט אפגעבן גרויס כבוד דער באבען ,ער פלעגט זי אלע מאל לאזן
גייען די ערשטע ,און ער פלעגט גייען נאך איר.
ביום היאר-צייט פלעגט מען פארן אויפן אהל ,פלעגט דער רבי נ"ע ניט פארן פאר דעם
וואס די באבע רבקה איז געפארן .זי פלעגט אלע מאל גייען פריער אויפן אהל פון דעם צמח
צדק און דערנאך פון דעם רבי'ן מהר"ש ,און דער רבי נ"ע פלעגט גייען פארקערט ,פריער צום
רבי'ן מהר"ש ,און דערנאך צום צמח צדק.
דער רבי נ"ע פלעגט שיקן צו דער באבען נאך א ברכה.
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ערב ראש השנה פלעגט דער רבי נ"ע נעמען פני"ם ,און יחידות פלעגט ער צונעמען נאך
]ראש השנה[.
די ערשטע נאכט פלעגט ער דאוונען באריכות ,די צווייטע נאכט ראש השנה פלעגט ער
דאוונען מיט'ן מנין ,און שפעטער פלעגט ער צו ווארטן א ביסל און זאגן א מאמר חסידות.
גלייך מוצאי ראש השנה פלעגט ער צונעמען אויף יחידות ,די אלע וואס האבן געדארפט
אוועק פארן ,ווייל ס'איז געווען א סאך הענדלער ,סוחרים ,א סאך מאל פלעגט דאייערן ביז
האלב פיר ביינאכט )די רביצען שטערנא שרה פלעגט זיצען די גאנצע צייט און ווארטן ביז ער
וועט ענדיקן די יחידות ,צוזעהן אים טאמער וויל ער עסן ,ווייל ער איז געווען א שוואכער
אין געזונט( ,ווייל די סוחרים פלעגן היילען זיך ,די צייט איז קורץ ,און אין מיטן איז נאך
שבת.
דודי הרז"א ]הרב זלמן אהרן שניאורסאהן[ איז געווען זייער א שיינער .מ'האט אים
געוואלט מאכן פאר א רבי'ן ,האט ער זיך אפ געזאגט ,ער האט געזאגט ס'איז ניט נאך מיינע
כוחות .דער רבי נ"ע האט אויך ניט געוואלט ,נאר חסידים האבן צוגעשטאנען .פונדעסטוועגן
פלעגט ער אפגעבן כבוד דעם ברודער הרז"א ,ער פלעגט אים לאזן גייען אלע מאל פאר זיך,
און פלעגט ניט זיצן ווען ער פלעגט שטייען.
א מאל איז געקומען אין ליובאוויטש פרייטיג בייטאג א בחור און האט געבעטן זיך מ'זאל
אים אריין לאזען אויף יחידות ,ביי אים איז א זאך וואס איז נוגע אין לעבן )פרייטאג איז
יחידות ניט געווען( ,איז ער אוועק צו דער רביצען און זיך אנגיבעטן זי זאל בעטן באם רבי'ן
נ"ע ער זאל אים צונעמען .שפעטר איז ער ארויס פון דעם רבי'נס צימער האט ביי אים דער
פנים געשיינט ,ער איז געווען אזוי צופרידען פונקט ווי ער וואלט געווען דער גליקליכסטער
אויף דער וועלט.
ער דער בחור איז געווען אלט  28יאהר ,און האט געהאט ברידער און שוועסטער ,יעצט
האט מען גערופן איינעם א ברודער צום פריזיוו ,איז ער געקומען צולויפן צום רבי'ן נ"ע ,בעטן
פאר'ן ברודער .דער רבי נ"ע האט אים געהייסען גיין בעטן א ברכה בא דער באבע רבקה.
די באבע רבקה האט בא אים געפרעגט דו ווילסט אז דער אויבערשטער זאל דיר העלפן,
און דו אליין טוסט ניט דאס וואס דער אויבערשטער וויל )ער פלעגט גיין אן א בארד( .דער
בחור האט געענטפערט אז ער וויל אז זיינע אינגערע ברידער און שוועסטער זאלן זיך
אוסטראיען ,און שפעטער וועט ער חתונה האבן ,און אויב ער וועט פארלאזן א בארד ווער
וועט אים נעמען .די באבע האט זיך פאנאנדער געלאכט .משמע אז ער איז געוועו א קלוגער
בחור ,ער איז געווען ווי א צדיק ,ער האט אפגעגעבן זיין לעבן פאר זיי.
די באבע רבקה האט געהאט א שוועסטער ,א עלטערע פון זיך מיט  2יאהר ,זי האט מען
גערופן די מומע גיטל .זייער טאטע האט מען גערופן ר' אהרן ,און די מוטער שרה ,זי איז
געווען דעם מיטעלן רבי'נס א טאכטער ,געלעבט האבן זיי אין קרעמענטשוג.
בשעת זיי זיינען אלט געווארן א יאהר  8איז ביי זיי געשטארבן ר"ל דער פאטער ,און די
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מוטער האט די רבנית מושע ]אחותה הרבנית חי' מושקא אשת אדמו"ר הצמח צדק[ גענומען
צו זיך ,זיי האבן געהאט נאך א קלענערן ברודער.
אויך עס איז ידוע אז דער צמח צדק האט גערופן זיינע זין מיט פארשיידענע נעמען ,מיין
חסיד ,מיין למדן כו' ,מיין חסיד האט ער גערופן זיין זוהן ר' זלמן ,ער איז געווען א גרויסער
למדן און האט געהאט א גוטע קאפ.
דער ר' זלמן האט געהאט א טאכטער ,האט מען משדך געווען ר' מהר"ש מיט זיין טאכטער,
אין עטלעכע חדשים נאך דער חתונה איז זי געשטארבן.
שפעטער האט מען אנגעהויבן צו ריידן פאר ר' מהר"ש'ן די באבע רבקה ,הגם זי איז געווען
די אינגערע ,פארוואס האט מען גערעדט די אינגערע שוועסטער און ניט די עלטערע ,ווייס
איך ניט ,נאר אזוי איז געווען .א מאל איז געווען א בזיון אז א אינגערע שוועסטער זאל חתונה
האבן פאר א עלטערע ,ניט ווי היינט ,און מ'האט אנדערש ניט געוואלט מאכן דעם שידוך
סיידן די עלטערע שוועסטער וועט מסכים זיין.
האט מען איר וועגן דעם געפרעגט צו זי איז מסכים אויף דער אינגערער שוועסטער ,די
מומע גיטל האט געטראכט פאר-זיך אז אויב זי וועט ניט מסכים זיין אויף דעם שידוך וועט
זי מיט דעם גארנישט מאכן ,נאר זי וועט נאך מאכן דער שוועסטער ערגער ,איז זי אריין צום
צמח צדק און האט אים געזאגט אז זי איז מסכים,און האט אים געזאגט ,מיילא מיר מאכן א
גוטן שידוך ,אבער ווער מאכט נאך אזא פיינעם שידוך מיט'ן רבונו של עולם ווי איר ,דער
רבונו של עולם הייסט דאך אבי יתומים ,דער צמח צדק איז ארויס פון די כלים פון איר
ענטפער ,זי איז יעמאלט אלט געווען בא א  17יאהר ,בכלל זי איז געווען א גרויסע חכמה ,א
זעלטענער מענטש.
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פורים תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לשז"ר מאמר אדמו"ר הזקן ד"ה אשר יושבי .מגילה עם נרתיק
של כסף וסידור תהלת ה'.
בנוגע לסידור אמר :דער שווער האט געהאט א גוואלדיקן זכרון ,פונדעסטוועגן פלעגט ער
אלע מאל דאוונען און זאגן אין סידור אפילו אשרי .אזוי ווי מען גייט דאך דאוונען ,האב איך
אויך צוגעגרייט א סידור.
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itxpnhx uhjha kzhhru uvhkt
פורים ,יום ה' פ' כי תשא ,תשל"א
שלח מנות לשז"ר ,להאטעל "פיער"5th Ave. 61 St. 16th Fl .

כ"ק אד"ש אמר ע"י הרב חודקוב שי' ,עס זאלן גייען די שלוחים פון אלע מאל ,און מיט
זיי פון אפיס איימיצער ,הלך ר' בנימין קליין .שז"ר סיפר אין  1906ווען איך בין געווען אין
מאסקווע שבועות צו פארטאג ,אזייגער  ,3גייענדיק אין גאס האב איך געטראפן  3אידן מיט
בערד ,האב איך פארשטאנען אז דאס זיינען ליובאוויטשער ,האב איך זיי געפרעגט אנ"ש?
וענו :יע .שאלתי פון וואנען גייט איר? אמרו :פון תיקון שבועות.
גם סיפר אז מיר פארדריסט וואס איך האב נעכטן אפגעהאלטן דעם רבי'ן שליט"א  4שעה,
פון  8:45ביז  12:45לילה ,און ער האט זיך ניט אפגעפאסט .מען האט גערעדט ערנסטע רייד,
אבער לעבעדיקע.
גם שאל צי דער טישל וואס איז נעטכן געשטאנען ]בבית הכנסת ליד מקומו של הרבי[
פאר אים בא דער מגילה איז היינט אויך געשטאנען.
נאכן מקבל זיין די משלוח מנות ,אמר אז ער וויל גלייך אפרופן צום רבי'ן שליט"א ,און
אפדיינקען אים.
גם ביקש שישלחו לו א טייפ פון די התוועדות פון פורים ביז זונטאג ביי טאג ,אויף נעמען
מיט זיך ,איך האף איך וועל האבן נחת פון זיי.
כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר :חזקה שליח עושה שליחותו .ושאל כל מה שדברנו ,ושאל:
אויב ער האט עפעס דערציילט וועגן וואס מ'האט גערעדט.
וואס איז ביים קופישיצינער )אדמו"ר מקופשיניץ ,שכ"ק אד"ש הי' שולח לו משלוח מנות(
אין וואס פאר א שטריימל איז ער געווען ,א קיילעכדיקע אדער א שפיציקע
הקופישיצינער אמר :דער רבי שליט"א זאל האבן אריכות ימים ושנים טובות ,און זאל
ווייטער משפיע זיין אויף אלע אידן.
כ"ק אד"ש סיים :א פרייליכן פורים און ממשיך זיין אויף כל השנה כולה ,און איבער א
יאהר שיקן משלוח מנות צו )מיט( משיח'ן.
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y"xa,wv iuhx v"f _ ihtuahb ,jnan vrua,

vsu,c ohhxk
uvhh,kn rcf :h,ruxnv iuakcu ',skuvv ouhk ufrca vkt kfk vsu,c ohhxk ohgb ,ufzu cuj
rehgv kg vcurnv oav ,frcc lhfrcn (oav) vfrctu vrunt
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,ufzk

u v h k t crv ohn,v i,jv
whj, k z h h r wn vkkuvnv vkfvu
itxpnhx
wha

m"nuygac ovhtuahb kdrk
y"xa,wv iuhx v"f hghcr ouh



ovhruv hsh-kg xpsb
uhjha v u j

v b j ,rn u,duzu irvt iugna wr ,"vrv
itxpnhx
uhjha k s b h n o h r n ,rn u,duzu irvt iuana wr ,"vrv
ehbuh
ovhbezu

i t x p n h x uhjha kjr ,rn u,duzu ksbgn ojbn ouka wr ,"vrv j"vrv
aunrth whj, vnjb vra ,rn
ehbuh whj, tnurp ,rn

