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cx"s

p,j scr
tbu nusho kvah", gk fk vyuc tar dnkbu' ucjxsu vdsuk zhfbu cbhauth

mtmthbu vj,i v,nho vrc nw tkhvuahw gc"d vfkv nr, rhhzk ,jhw/

v,usv uvcrfv nucg, czv kcbh napj,bu' hshsbu unfrhbu actu neruc

unrjue kva,,; canj,bu ukcrl t, mtmthbu ahjhu ccrf, nzk yuc ujhho

ntuarho cdanhu, ucrujbhu,/

c,ur vcg, ,usv kcch, uvuerv kfk vbuykho jke canj,bu' nuda, czv

,aurv nhujs, _nhuxs gk vbvd,u ak f"e tsnu"r nvurhh"m ajhke w,aurvw

cj,ub, vrch _vfukk, ngbu, eusa nf"e tsnu"r nv"n cphrxuo rtaui'

urahnu, nhunbu ak xc vfkv' vnac"e vrv"j rw sucgr g"v hubhe/

vt-k vyuc vut h,w hcrl t, fcusu ut, tbah ch,u hjhu c,ul fkk tjc"h

ccrfu, ntkhpu, nbpa ugs car' ucnhujs ccrfv vgherh, abzfv kkf, nanjv

zu kanjv vgherh, "anj, guko gk rtao"' cv,dku,u vnhhsh, ak vrch/

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs

vurh vj,i  vurh vfkv

angui tvri ujbv juv xhnpxtianaui tvri unrho nhbsk hubhe
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mhkuo nv,aurv ajukev gk-hsh f"e tsnu"r nvurhh"m b"g

cj,ub, f"e tsnu"r nv"n _ h"s fxku vw,rp"y
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huo vbhauthi chuo zfth

ngbv ktw aecg t, huo vbhauthi khuo vrchgh rta jusa tkuk:

kvghr g"p njz"k sndkdkhi zfu, khuo zfth )stz vzfu, uscr vyuc c,ue; hu,r( ucnhujs

fanauka vyuc' stz vut jzev )ucbhi( gsh gs:

c,ukv bhat, khuo vrchgh)r", kcbv _fsth,t cf"n( cu b,ku anat uxhvrt

crta jsa_ nuks vkcbv uhjus anat uxhvrt

tkuk_ )vgher uvv,jkv )fph v(r",: tbh )fbx"h ]= fbx, hartk[_ vfkv( ksush )vec"v

_ vj,i( usush kh )anhujsho c,hcv tj,(
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akuo chi tha kta,u _ nvgbhbho vfh gerho 

fk vgbhbho afu,co _ vhu tmk fu"f ]= fnv ufnv[ zudu, u,ebuo' ucek kph grl/

tkt aabh vmssho rmu k,ebo' ucnhkt ah,pu pgukv c,heubo/

gp"z ]= gk ph zv[ nuci' athi fk ygo uxhcv kphrus udy j"u/ utsrct: tnrz"k tha utav

zfu afhbv aruhw chbhvo/

tck _ fhui afbrtv' nfnv xhcu, vhjxho chbhvo n,ujho uha ygbu, zg"z ]= zv gk zv[ _

nufrj ahmhgu scrhvo kpbh nh aha kabhvo thnui cu' uhscru nckh vgknu, fuw' uto hvhw murl

_ ctrhfu, upgnho tjsu,/ 
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uhvhw zv kpbh rc tu rupt hr"a]= hrt anho[' uhuro vsrl thl kvaru, vakuo chbhvo/

cto htrhl vzni knmut tha vnnumg c,fubu, vb"k _ tzh gkhu knmut nhavut aha ku )tu

_ kv( vapgv gk zudw ,hw uhctrv aakuo chi tha kta,u _ vut nvgbhbho vfh gerho g"p

tnub,bu u,ur,bu' ukfi gkhw )ufi gkhu( kgau, fk v,kuhcvo kvaru, ukvrcu, vakuo chbhvo'

uchjs kjpa vgmu, k,ei vgbhbho vxu,rho kzv ufuw/

acneuo prbx, phzhmhx, hfbx knxjr _ thi zv brtv kh fkk )ucpry cvnmc sg,v cguko

vnxjr(

vanu, utzfhr gv"m/

cshe, v,pkhi uvnzuzu,/

fpr jc"s _ ao mhuuv t, vcrfv

vngbv akpbhbu nuct cear go nktu, ahaho abv khxus fpr jc"s

ucngbv katk,u _ bfui vscr ahg,heu fuko _ vut zudw uc,o ahjhu _ kfpr jc"s nhxusu

ak f"e nu"j tsnu"r' tar ao mhuuv vw t, vcrfv/
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fbhxv kshrv vjsav - chuo akhah

ngbv ktw a,hfbi kvg,he t, neuo shr,u cjusa tsr' uatk cthzv huo cacug kvg,he:

chuo dw avufpk cu fh yuc' ctjs vacugu, aktj"z]= aktjrh zv[' tck cfk tupi euso

jv"p/

9

fl ecg f"e nu"j tsnu"r

fl ecgf"e nu"j tsnu"r ukpkt dsuk aksg,u ahhl zv / / kshpkunyht
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sgnileefdrahoN
ktw nnbvkh

vnuxsu, aakj

krch sudnt nnf,c

avfhi k,uach

vghru vghr vrch

gk vsrl vbfubv

cnakuj nf,cho

nygo nuxsu,

utrdubho:

bfui cnts _

uchjus avnfw nckh

fk ceau, )ucpry _ sfx;(

ufsth kv,cubi vbfui ahvhw

nfw fzv 2 pgnho cabv )vabh

_ emr nzv vct c,jk,

vabv(/

fhui ajv"p ]= ajd vpxj[

_ eaur cng"j ]= cngu,

jhyho[ undchu, fx; _ tukh

kxhuo ab, vkhnusho' jupa

ufuw/

fhui athi ako tkt vw _ kfturv nfw vnmu"c d"f m"k ]= vnmur; czv do fk mrhl kvhu,[: 

1( g"p]= gk ph[shi vao )cfk kaui( ha cu esuav um"k f,hc,u d-gufhu"c

2( g"p nbvd _ do cxhuo vnfw ju,nho cfuj"y ]= cf,hcv uj,hnv yucv[

3( g"p nbvd uhuar _ fafu,cho g"s]= gk scr[nuxs' chvfb"x ]= ch, vfbx,[ ufhu"c

uvmkj,o nzfhrho )bu,bho tiderc( gus nh: dctho' nurho ufuw

sgnileefdrahon
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nf,c vrch gk vsrl vbfubv kstud kehuo vguko vhvush
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nf,c nf"e tsnu"r nvurhh"m b"g

ktchu zebu ak vj,i' avj,i bert gk anu
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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 
בפרט  בחורים  און  יחידות,  אויף  גייען  אריין  פלעגן  וואס  די  סיידען  וואך,  גאנצע  א  געזעהן 
פלעגט מען אריינלאזן נאר צוליב נויטיגע זאכען, כמו א שידוך, פריזיוו, הסתדרות, און דאס 

גופא אויף 15-10 מינוט.

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 
קאנטאר  דער  מענדל  יין.  מצה,  שמורה  כמו  צוגעגרייט,  אלעס  זיין  שוין  פלעגט  קומען, 
(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 
נאך  איז  מיטן  אין  און  קורץ,  איז  צייט  די  זיך,  היילען  פלעגן  סוחרים  די  ווייל  געזונט),  אין 

שבת.

אים  מ'האט  שיינער.  א  זייער  געווען  איז  שניאורסאהן]  אהרן  זלמן  [הרב  הרז"א  דודי 
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 
איז  (פרייטאג  לעבן  אין  נוגע  איז  וואס  זאך  א  איז  אים  ביי  יחידות,  אויף  לאזען  אריין  אים 
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 28 יאהר, 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 
זיך  זאלן  שוועסטער  און  ברידער  אינגערע  זיינע  אז  וויל  ער  אז  געענטפערט  האט  בחור 
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 2 יאהר, זי האט מען 
איז  זי  שרה,  מוטער  די  און  אהרן,  ר'  גערופן  מען  האט  טאטע  זייער  גיטל.  מומע  די  גערופן 

געווען דעם מיטעלן רבי'נס א טאכטער, געלעבט האבן זיי אין קרעמענטשוג. 

בשעת זיי זיינען אלט געווארן א יאהר 8 איז ביי זיי געשטארבן ר"ל דער פאטער, און די 



,aurv nanj, bhauthi _ f"v xhui vw,ax"y

16

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 
שידוך  דעם  מאכן  געוואלט  ניט  אנדערש  מ'האט  און  היינט,  ווי  ניט  עלטערע,  א  פאר  האבן 

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 
דער  איר,  ווי  עולם  של  רבונו  מיט'ן  שידוך  פיינעם  אזא  נאך  מאכט  ווער  אבער  שידוך,  גוטן 
איר  פון  כלים  די  פון  ארויס  איז  צדק  צמח  דער  יתומים,  אבי  דאך  הייסט  עולם  של  רבונו 
ענטפער, זי איז יעמאלט אלט געווען בא א 17 יאהר, בכלל זי איז געווען א גרויסע חכמה, א 

זעלטענער מענטש.

Y







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.



tkhvu urhhzk ahjhu xhnpxti
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פורים, יום ה' פ' כי תשא, תשל"א

 5th Ave. 61 St. 16th Fl ."שלח מנות לשז"ר, להאטעל "פיער

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 1906 ווען איך בין געווען אין 
מאסקווע שבועות צו פארטאג, אזייגער 3, גייענדיק אין גאס האב איך געטראפן 3 אידן מיט 
אנ"ש?  געפרעגט  זיי  איך  האב  ליובאוויטשער,  זיינען  דאס  אז  פארשטאנען  איך  האב  בערד, 

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 4 שעה, 
פון 8:45 ביז 12:45 לילה, און ער האט זיך ניט אפגעפאסט. מען האט גערעדט ערנסטע רייד, 

אבער לעבעדיקע.

הרבי]  של  מקומו  ליד  הכנסת  [בבית  געשטאנען  נעטכן  איז  וואס  טישל  דער  צי  שאל  גם 
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.

ושאל:  שדברנו,  מה  כל  ושאל  שליחותו.  עושה  שליח  חזקה  אמר:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
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

זאל  און  טובות,  ושנים  ימים  אריכות  האבן  זאל  שליט"א  רבי  דער  אמר:  הקופישיצינער 
ווייטער משפיע זיין אויף אלע אידן.

א  איבער  און  כולה,  השנה  כל  אויף  זיין  ממשיך  און  פורים  פרייליכן  א  סיים:  אד"ש  כ"ק 
יאהר שיקן משלוח מנות צו (מיט) משיח'ן.
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kxhho c,usv

juc uzfu, bgho kxhho c,usv kfk tkv acrfu khuo vvuks,' uckaui vnxur,h:fcr nk,hhvu

tnurv utcrfv )vao( ncrfhl ccrf, vao vnrucv gk vgher





kzfu,

vj,i v,nho vrc tkhvuahw

uvfkv vnvukkv nw rhhzk ,jhw

xhnpxti

krdk bhauthvo cagyun"m

huo rchgh f"v xhui vw,ax"y

�
bspx gk-hsh vurhvo

vrv", rw angui tvriuzud,u nr, jbv juvahjhu

xhnpxti

vrv", rw anaui tvriuzud,u nr, nrho nhbsk ahjhu

hubhe

uzebhvo

vrv"j vrv", rw akuo nbjo ngbskuzud,u nr, rjk ahjhuxhnpxti

nr, arv bjnv ,jhw htrnua

nr, prunt ,jhw hubhe


