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 יום א' ח"י אלול ה'תשי"ב

הלכנו להתוועדות של י"ח 
 אלול ה'תשי"ב. 

עמדתי אצל ר' דוד 
איידעלמאן שי' ואמר אז דער רבי 
שליט"א האט גערעדט אין דער 
ערשטע רייד, ווי נוגע דער 

 נוגע למעלה.  מחשבה פון . . איז

שמעתי השיחה השנית  
ואח"כ דער רבי שליט"א אמר,  
זאלן אלע נסתרים זאגען לחיים,  
און אנגעהויבן זיי אויסזוכען, 
נפתלי נעס שי', ואח"כ שמעתי  
שמי: אליהו גראסס, הרב אליהו  
גראסס זאג לחיים, ואמרתי  

 לחיים. 

מען האט גערעדט אז דער רבי 
שליט"א וועט ניט פארברנגען,  

מיט   - בער ¾ שעה פאר צעהן א
התעוררות למטה האט ער  
מחליט געווען )שמעתי מאם שי' 
של כ"ק אד"ש, אז דער זוהן האט  
ניט געהאלטען ביי פארברענגען,  
אבער ער האט געזאגט אז מען  
בעט שטארק אז מען מוז עס  
האבען( )אמרתי לה אז דאס איז  

דער איינציקער זאך וואס האלט  
 אונז(. 

בר אז מיר זאלן כ"ק אד"ש די
ארומגעהן צו די אלע ישיבה 
תלמידים און זיי זאגען אז אין די  
עשרת ימי תשובה זאלן זיי  
לערנען ווי א גאנץ יאהר, ניט  
אהיים געהן און טאהן פונקט  

 פארקערט.

איז געווען דער ענדע  12:40
פון פארברענגען. היינט האט  
דער רבי שליט"א ניט געטאנצט  

 טאנען(.שטארק )ניט אויפגעש

גרינגלאס  הרב  ביום ד'
מקענעדע הי' פה ונכנס לכ"ק 
אד"ש. אח"כ יצא ועם ר' דב 

 בוימגארטען שי' התועד.  

סיפר המעשה עם שתי  
חסידים )א' הי' ר' זלמן שקלאוו,  
וועלכער איז געווען דער מפרנס  
מעיר שקלאוו, דער גערעסטער  
גביר דארט און א חסיד מרבינו  

פערנע  הזקן, ער האט געהאט קו
 דאך וכו'. 

צו איהם איז געקומען ר' . .  
זייער א קלוגער חסיד און  
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שטענדיג פארטראכטער, איז  
בשעת ער איז צו איהם געקומען  
און זייענדיק זייער מיט, איז מיט  
זיין שטיבעל פוהל מיט בלאטע,  
ארויפגעלייגט זיך אויף זיין בעט  
וועלכער איז געווען געפוצט מיט  

אה את זה און  זיידענס. פרוי ר 
געמאטעהרט ר' זלמן משקלאוו  
לאמיר אראפ . . ביז וואנען ער 

 האט איהם געזאגט. 

הערענ'דיק דאס האט דער 
דאס   חסיד ארויסגעשריען: אט 

האט דער רבי'ס חסידות  
געפועלט אויף דיר, אויב אזוי  
טאר מען ניט שטעהן נעבן דיר 
און ארויסגעשפרונגען פון  

ן.  פענסטער און אוועקגעלאפע
האט ר' זלמן נ"ע איהם  
נאכגעלאפען, מענטשן זאך 
געוואונדערט ביזן סוף שטאט  
אויפגעהערט, האט ר' זלמן נ"ע  
איהם געבעטען א תיקון וואס ער  
זאל . . אויף א פערד איבער גאנץ  
שטאט מיט וואלגער האלץ בידו  

 ועשה זאת.  

שמע סיפור מר' יצחק מתמיד 
 ע"ה.  

שמעתי מר' בער בוימגארטען 
אבל לא בפני   -י' בשבוע הזאת  ש

אשר  - הכל בשעת התוועדות 
לפני קבלת הנשיאות נכנס לכ"ק 
אד"ש ושאל אותו אויב ער זאהל  
געהן ברענגען א פעקל צו  

פראנקרייך, און נאר פאר דעם  
ברענגען וועט מען איהם  

. ענה כ"ק אד"ש, $800באצאלען 
אז ער זאהל געהן צום אוהל  

 פרעגען ביים שווער.  

ר' בער שי' אז ניט אלע  אמר
קענען זעהן דער שווער, אמר . . 
און ער וויל האבען א  
לעבעדיקער רבי. אמר כ"ק  
אד"ש, ער זאהל גיין פרעגען און  
דער ערשטער מחשבה וואס  
זאהל ביי איהם אריינפאלען,  

 עשה זאת.  

אמר ער קאן דאס ניט . . אמר 
כ"ק אד"ש, וועט ער געהן פרעגען  

 ביים שווער.  

בשעת ער איז ארויס, האט 
כ"ק אד"ש גלייך געקלונגען  
חדקוב שי' ואמר אז בערעל שי' 
 זאל בשום אופן ניט טאהן דאס..

נכנס שלמה  בשבוע לפני ר"ה
קארלבאך שי' עם התלמידי 
הקאלאדש. כ"ק אד"ש גערעדט 
מיט זיי ענין התשובה, און ווי זיי  
קענען צוריק ברענגען אנדערע, 

אליין וועט זיין  דורך דעם ביי זיי 
שטארקער. לייבעל גראנער שי' 

 האט אלץ פארשריבען. 

און זיי האבען געפרעגט 
שאלות. איין מיידעל שאל אז ביי  
זי ווערט ניט קיין התעוררות 
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התשובה, זי מאכט א חשבון 
אבער קיין התעוררות ווערט ניט,  
אפשר צוליב דעם דארף זי ניט  

 תשובה טאהן אויף דעם. 

אויב אויף  אמר כ"ק אד"ש:
געוויסער ענינים ווערט ניט קיין  
התעוררות, דאס מיינט ניט אז זי  
דארף אינגאנצען אפלאזען די 
אנדערע ענינים אויף וועלכער זי  
קען האבען אן התעוררות, און  
צוליב ניט קיין הכנה דער גאנץ  
יאהר פעלט ביי איהר דער 

 התעוררות. 

הם נכנסו ביום ה' בלילה, 
ב שבת הייתי  וביום ו' ככל ער

אצל אם של כ"ק אד"ש ואמרתי  
לה על היחידות של תלמידי 
הקאלעדש, היא אמרה דער זוהן  
שי' פארשטייט זיי זייער גוט,  
אבער עס איז דא א שאלה אויב  

 זיי פארשטיין דער זוהן.  

געפרעגט אויב דער 
התעוררות אין אייראפע איז  

 געווען אנדרעש פון דא.  

, בפרט אין די בכלל יע
שטעהט פון וואנעט מיין מאן איז  
געקומען, דארט האב איך נאר  
אנגעקוקט. ווען חודש אלול איז  
געקומען האט איינער מורא  
געהאט אפילו א שמייכל צו  
געבען, א גרויס מורא און פחד 
איז געלעגען אויף יעדער איינער.  

איך וועל דיר באלד געבען לקח 
 ה.  ונתנה לי מזונות עם ברכ

שאלתי איך וויל פאר מיין 
ברודער און שוועסטער. "מיט  
גרויס פארגעניגען", א גוט יאהר  
בגשמיות און ברוחניות, זאלסט  

 האבען אלץ וואס דו ווילסט. 

 אמן . .  

 

  ערב ר"ה יום ו' ערב שבת

הלכתי לציון מיט א באס. 
אמרנו   6:00amבבוקר בשעה 

האט   סליחות. דער נאכט פריער
מען געטראכט אז סליחות זאל  
זיין פינף אבער מען האט  

 אויסגערופען וואס שפעטער. 

שמואל זלמנאוו שי' אמר 
סליחות, בכל יום ר' זלמן דוכמאן  

 שי' אמר הסליחות.  

הלכנו למקוה, אחר המקוה 
שחרית עם כ"ק אד"ש, גם כ"ק  
 אד"ש יצא למקוה לפני התפילה. 

אחר התפילה באו הזקני  
: ר' מרדכי גראנער שי', חסידים

זלמן דוכמאן שי', ר' ישראל שי' 
און עטליכע יונגעלייט, וכ"ק  
אד"ש אמר הנוסח של התרת  

 נדרים.  

אחר אמירתו אמר: וויבאלד 
אז דער יאהר איז געווען שמיטה,  
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וועל איך זאגען דער נוסח פון  
שולחן ערוך של רבינו הזקן )ניט  
דער לשון של הרב( ואמר הלשון 

יש[: כל החובות וואס איך ]באיד
קום זאל איך קענען איינמאנען  
כל זמן שארצה". ונתן ברכה אחר  

 זה בלשון קצר . . 

והלכתי לציון מיט דער באס, 
וכ"ק אד"ש  2:30pmחזרנו בשעה 

 איז נאך ניט געגאנגען.  

לפני הליכה נתתי הצעטיל עם  
פדיון לכ"ק אד"ש בידו, ונתן לכל 

עטן  אחד ברכה א גוט יאהר, געב
 ברכה פאר בני בית ולי. 

עס האט גערעגענט זייער 
שטארק און א סאך זיינען  
געווארען שטארק נאס, כמעט  
אלע, בפרט )מי שראיתי( ר' 
הענדל שי' הבלין, ור' יצחק  
גאלדין שי', רש"ג שי' איז  
 געשטאנען וככה אין דער רעגען.  

בא הלילה, מנחה. אחר מנחה, 
תהילים מיט דער גאנצער הארץ, 
)זמן מסוכן( כ"ק אד"ש נכנס  
ואמר תהילים, האט געווען זייער  
מיט, כ"ק אד"ש התחיל מתחילה  
עד ל"ה, ואח"כ איז געווען צייט  

 צו דאוונען מעריב. 

התפללנו מעריב, ישבתי  
אונטער כ"ק אד"ש, כ"ק אד"ש 
התפלל לאט לאט, ובפרט 
בקריאת שמע. אחר מעריב 

געוואונשען יעדער לשנה טובה  
 חתמו. תכתבו ות 

 

 ראש השנה ה'תשי"ג

בלילה לפני מעריב אמרנו  
תהילים מלב עמוק וגם בבכיות.  
כ"ק אד"ש נכנס לחדר והתחיל  
מקאפיטעל הראשון אשרי האיש  

 .'וכו' ואמר עד קאפ' כ

אח"כ ר' יוחנן גארדאן שי' 
התפלל לפני התיבה ערבית 
בנוסח הנכונה. כ"ק אד"ש אמר  
התפילה במתינות ביותר, ובפרט 

 ת שמע, וגם שמונה עשרה.קריא

אחר התפילה אמר לכל, א 
גוט יום טוב, והלכנו לאכול 
הסעודה, לקחתי עמי התלמיד 
אביגדור כץ שי' משיקאגא בתור  

 אורח . . 

אח"כ אמרתי תהילים עד 
בישיבה עם  12:30pm  שעה

המשמר, ומפני השינה גבר עלי 
 הלכתי לביתי . . 

ביום א' ביום, אחר המקוה 
)גם אתמול לפני מנחה הלכנו  
למקוה פעם שנית( התחלנו  
להתפלל שחרית בשעה 

10:15am  . . 

לפני ובשעת אמירת הפטורה 
של כ"ק אד"ש הי' דחיפה גדול  
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סביב השולחן של הקריאה,  
שני וההפטרה הי' בבכי רב. גם ב

הימים ר' יוחנן שי' הי' בעל קורא  
 )הוא בכה בשעת השני קריאות(.  

כ"ק אד"ש הביט פעמים  
הרבה על הפרוכת לראות אם  
פתח הדלת והפרוכת בשעת 
שנצרך או לא. וגם אמר תהילים  

 כסדר. 

גמרנו תפילת מוסף בשעה 
3:00pm   . . 

אחר האכילה אמרנו תהילים  
ואח"כ שמואל דוד שי' למד 
המאמר )תש"ג( עם כל הקהל  
בבית המדרש עד מעריב בשעה 

8:30pm  '4:15)מנחה היpm   אחר
 האכילה אצל הרביצין שי'(.  

פסוקי דזמרה הי' ר' וויילער 
שי' מתפלל אצל התיבה שני 
ימים, מנחה ר' זלמן דוכמאן שי' 
שני ימים, מוסף ר' זלמנאוו שי' 
יום ראשון, ור' יוסף וויינבערג 

 שי' יום שני.  

אחר מעריב הי' אכילה, 
 ואח"כ תהילים בסדר הישיבה.

12:40am   כ"ק אד"ש איז
דורכגעגאנגען קאראדאר און  
אנגעקוקט צו זעהן ווער איז דא  
אין בהמ"ד, געטראפען מענדל 
שם טוב שי' און יוסף . . שלאפען  

אין קליינער חדר, אמרתי עד 
 שעה שתים. 

 ביום ב' של ראש השנה 

התחלנו התפלה בשעה 
10:00am  וכ"ק אד"ש הביא בבית ,

הכנסת צוויי פעקלאך 
דען מיט שטריק, עס  ארומגעבונ

האט אויסגעקוקט ווי עפעס א  
קלייד איז דא אינוויינדיק און  
דריי שופרות, איינער דער  
שווארצער )רבי מהר"ש( און  

 צוויי ווייסע.  

א סאך מאל אין דאוונען, 
פארבארגט דער פנים אונטער  
דער טלית, כסדר היט דער רבי 
שליט"א זיין ציצית פון טלית און  

נטערשטע אין  האלט ביידע או
 פון פארנט צוזאמען.  

רבי שליט"א אמר קדיש היום. 
דער עולם האט זיך זייער  
געשטופט, איך בין געשטאנען צו  
רעכט פון רבי'ן אויף הויך פון 

 צוויי בענקלאך.

ההפטרה היו ג"כ היום בבכי', 
ובשעת שאמר הפסוקים וגם  
למנצח )לפני הפסוקים( מכסה  

של   ראשו הק' בטליתו, שר הניגון
 הברכות )הפסוקים(. 

פאר דעם האט ער 
אונטערגעלייגט די ג' שופרות א  
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טיכעל מיט ריבוי גוונין מיט א  
רייס אין מיט'ן פון טיכעל 
וועלכער ער האט  
צוזאמענגעשטעלט עס זאל ניט  
זיין אפן פון אונטען,  
אריינגעלייגט די דריי שופרות,  
שווארצע אין מיט'ן, איין ווייסער  

ט מיט דער דיקער  אויף איין זיי
זייט אפן רעכט און איינער  
פארקערט, און ארויפגעלייגט  
אויף דעם א ווייסער טיכעל מיט  

Fringes   אריבער די שופרות און
פארבייגט אלע עקן פון ביידע 
טיכלאך. והתחיל אז למנצח  
 ואח"כ הפסוקים בבכיות, ובקול. 

אמר ברכות שהחיינו, האט 
רבי שליט"א אויפגעדעקט זיין  
פנים און געפרופט בלאזען  
שטארק אויפ'ן שווארצע שופר 
אבער קיין קול איז ארויס. און  
גלייך געגעבן צו ר' מענדל 
טענענבוים שי' וועלכע איז  
געשטאנען צו זיין רעכטס, און  
געבלאזען שווארצע שופר כסדר, 
ומראה באצבעו בסיבבו כל קול. 
רבינ'ס שליט"א פנים איז געווען  

 ט. שטארק פארפלאמ

וישב על מקומו ואמר 
תהילים בשעת החזן )וויינבערג 

 שמו( אמר הנני. 

איך בין שטענדיק געשטאנען 
זייער נאענט צום רבי'ן שליט"א.  
בשעת תקיעות באמצע שמונה  

עשרה לייבל גראנער שי' עשה 
בידו למ.ט. והוא תקע אצל  

 הבימה באמצע הביהכ"נ.  

התפלה פסק גם היום בשעה 
3:00pm  ואכלנו, ובשעה
4:00pm  פללו מנחה עם כ"ק  הת
 אד"ש.

אח"כ אמר כ"ק אד"ש ע"י ר' 
חדקוב שי', אז עולם זאל געהן  
פאראויס און רבי שליט"א וועט  
דעריאגען. כך הוה, נאר אלע  
האבן געווארט אויפ'ן רבי'ן 
שליט"א והוא יצא זייער שנעל, 

ווייניק סדר, און עס איז געווען 
ניט ווי אלע יאהר, נאר אלע 
האבן זאך כסדר געשטופט  
נענטער צום רבי'ן שליט"א ווער  
איז געגאנגען פאראויס מיט ר'  

 חדקוב שי'. 

מיר האבן געזונגען און  
געגאנגען אויף איסטערן  
פארקוויי און אלע האבן געקענט  
זעהן די קידוש השם, אמרנו  
התפלה אצל היאור וואו פיהל 

נטשען זיינען שוין געווען  מע
דארט, אח"כ געגאנגען א ריקוד 
פאר צעהן מינוט און רבי'ן 
שליט"א איז צוריק, טויזענטע  

 בוודאי האבן אונז געזעהן. 

חזרנו ברחוב פרעזידינט סט. 
על ברוקלין עוו. און דאן צו  
איסטערן פארקוויי אלץ מיט א  
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געזאנג, און שנעל געכאפט  
 ערטער צום פארברעגנען.  

כל העם רוחצים ידיהם, גם  
כ"ק אד"ש רחץ עצמו. רבי 
שליט"א געבעטען אז ר"ה איז  
זמן פון חידושים, זאל מען יעצט  
אויך טאהן א חידוש, אלע זאלן  
זאגן לחיים און ווינטשען מען 
זאל האבן א גוט יאהר, כך הוה  

 על היין.  

אנדערע האבן דאן גענומען 
פון רבי'נס שליט"א טיש א חלה  

מען האט געזעהן אז רבי ווייל 
שליט"א גרייט זיך צום בענטשען, 
האט רבי שליט"א געשאקלט  

 מיט'ן קאפ אז מען קען נעמען. 

האט מען ארויפגעלייגט פארן 
רבי'ן שליט"א א סאך חלות און  
געטראכט אז עס וועט זיין ווי  
לעצטע יאר, אמר "איך האב דאס  
ניט גורס געווען פאר א יארן"  

)פאר  ברה"מ. והתחיל לברך את
ברכת המזון געזונגען א ניגון דד' 

 בבות פעם אחת(. 

התחיל כ"ק המאמר זה היום  
תחילת מעשיך און ארומגערעדט 
ענין פון תחילת מעשיך ווי מען 
קען דאס דערגרייכן דורך 
אתכפיא און אתהפכא און דורך 
וואס אתכפיא און אתהפכא 
זיינען געקומען מלמעלה, עס איז  

מאמר און רבי  א גאנץ שווערע 
שליט"א האט עס קלאהר 

 ארומגערעדט.  

אחר המאמר אמר א קורצע 
 55שיחה, מאמר האט גענומען 

מינוט און שיחה איז געווען עיקר  
אז א הארה זאל איבערבלייבען  
 פון ר"ה פון למעלה מטעם ודעת.

  7:50pmאחר הפארברענגען 

התפללנו ערבית. אחר הבדלה 
אמר כ"ק אד"ש: אויף הבדלה 
שטייט דער משל ווי א פאטער  
פארבארגט זיך מען זאל אים ניט  
קענען זעהן, אזוי אויך  
פארבארגט זיך דער 
אויבערשטער אין ימי החול מען  
זאל אים זוכען, און אויף די טעג  
שטייט דרשוהו ה' בהמצא, איז  

 . בשעת בהיות קרוב אליו



 
 

 דתשי" תשרי – גאלול תשי"
 

10 

 "ג'תשישלהי אלול ה

  - בערב שבת מברכים תשרי 
בא   -החודש שהקב"ה ברך 

לביתינו מר . . שי' מלא דמעה  
ושבור לב על פטירת אשתו ע"ה.  

בשבת קודש חדוה   להתועדות
הי' ממלא המקום פנוי בלב, 
ובתוך דברים כ"ק אד"ש מנחם לו  
על הפסדו, שירונו אני מאמין  
בהתרגשות גדולה, כל העם  
מרגיש בשעת מעשה כי הנה הוא  

 עומד אחר כותלנו.  

כ"ק אד"ש דיבר על גדולת  
היום של כ"ה אלול, השבת נפל 
על זמן זה. ובזהר כותב כי  

ה אלול רומז  שבעים יום אחר כ"
ע' אומות שצריך לברר יבא 
משיח צדקנו בב"א, והיום כ"ה  
נופל על שבת קודש השנה הזאת,  
אבל ההכנה וכלי לזה הוא שמחה  

 של מצוה ובכלל שמחה.  

ההתוועדות ארוך עד שעה 
3:30 . . 

ב"ה בחודש העבר פגש . .  
איש אחד ירא אלקים וחסיד  
משלשלת . . וההתקשרות שלו 

ר, הדבר הזה  עם רבי מסאטמא

בא ע"י מר . . שי', הוא איש אחד  
שנתקרב לליובאוויטש ע"י  
גדולת ונסים שראה איתו מכ"ק  

 אד"ש . .

 ראש השנה ה'תשי"ד

אמרתי תהילים במשמר 
 .  12-2amמשעה 

בשנה הזאת התפלל כ"ק 
אד"ש בסוכה בחצר, ואפילו שם 
מלא מפה לפה ב"ה כ"י. הבעל 
תפילות הי' בסדר ר' יוחנן גורדן  
שי', ר' שמואל וויילער שי', ר' 
שמואל זלמנאוו שי', ר' יוסף  

 ווינבערג שי'.  

כ"ק אד"ש הביא עמו ככל 
ראש השנה א פעקעל מיט עפעס  
א בגד דארט צוזאמען מיט  
קאלירטע הענשקעס, ואמר  

 ]הרבה?[ תהלים. 

למפטיר ולתקיעות דחק 
מאוד מאוד סביב השולחן שעמד 
כ"ק אד"ש באמצע הביהכ"נ.  

רות בכה כ"ק אד"ש שני  להפטו
הימים, אבל ביום הראשון בכה 

 הרבה יותר.  
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ביום הראשון עשה הסדר 
לתקיעות בהענשקעס תחת  
טליתו, וביום השני בפני כל. בכה  
בשעת אמירת המזמור וברכה 
והפסוקים א"כ, ופניו היו צהוב  

 ה.  -שלהבת י

ביידע טעג האט רבי שליט"א 
ארומגעקוקט אויף אלע וועלכער 

אויף די בענק כדי אלע   שטיין
זאלען אראפגעהן. ר' שמואל שי' 
אמר ר' חדקוב שי' ור' חדקוב שי' 
אמר אד"ש ואד"ש אמר . . 
שמכריז לכול לעמוד על המקום  

 ולא על הכסאות. 

הסדר הי' ג"כ ביום שני, אבל 
ביום ראשון עשה כל המעשים  
תחת הטלית והטלית הי' איבער 
זיין קאפ עד הבאלעמע, און דער  

ווייטער טאג איז דער סדר  צ
געווען אפען פאר אלע צו זעהן.  
הרש"ג שי' הי' עמד לימין של כ"ק  

 אד"ש. 

צו דער ברכה ווי אויך צו די 
פסוקים בכה הרבה מאוד. דער 
דחקות איז געווען שווערער דער 

 צוויטער טאג ווי דער ערשטער.

. . ביום ראשון גמרנו התפלה 
, וביום שני א שעה 3:45בשעה 

 ריער.פ

ראשון זיינען מיר אלע 
צו תשליך,  5:30געגאנגען בשעה 

ובראש כ"ק אד"ש. גייענדיק איז  

געווען א סדר, אבער קומענדיק  
איז שוין געווען אויס סדר. כ"ק 
אד"ש איז געגאנגען אליין און  
אלע זיינען נאכגעגאנגען. די 
גאסען איז איסטערן פארק. 
גייענדיק און פרעזידענט סט.  

 ק.  קומענדי

א גרויסער עולם איז געווען 
און מיר האבען נאהר געזונגען א  
קורצע ניגון, כדי אנצוקומען  
איידער עס ווערט שפעט, 
טונקעל. עס איז א גרויס קידוש 
השם וואס אין דער גאנצער  
געגענד ווייסט מען פון דעם  
אפילו אזעלכע אידען וואס  
האבען א קליינע שייכות צו די  

 זאכען.  

צוריק האבען מיר  קומענדיק 
געטאנצט, און כ"ק אד"ש כמנהגו  
האט ארויסגעקוקט פון זיין  
פענסטער, אבער ניט געעפענט  

 ווי פאר א יאר.  

ביום שני איז געווען דער 
פארברעגנען ווי יעדער יאר. אין  
אנהויב איז געווען צוויי קורצע 
שיחות מיט א ברכה אז עס זאל  

, א כתיבה  זיין א גוט יאהר
וחתימה טובה. אלע האבען  
געזאגט לחיים לעבעדיק. זעליג  
כצמאן שי' האט צושניטען זיין  
פינגער צוברעכענדיק א בוטעל  

 וויין אויף א טיש. 
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אלע האבען געזאגט לחיים  
נאר אויף וויין. נאך די שיחות  
האט כ"ק אד"ש געבענטש. פאר 
בענטשען האט ער צו גערופען  

' איהם  מענדל בארטפעלד שי
צוגעבען א שטיקעל חלה, אבער 
ער איז ניט געווען דארט. בשעת 
ער איז געקומען איז שוין געווען  
שפעט, ווייל כ"ק אד"ש האט זאך  
געוואשען מים אחרונים. אויך 
האט כ"ק אד"ש געגעבען אברהם  
סייקינס שי' א שטיקעל חלה און  

 איהם געזאגט צו וואשען זאך. 

 אחר ברכת המזון האט כ"ק
אד"ש געטיילט כוס של ברכה צו 
אלע, געגעבן יונגער לייט פאר 
זייער בעל הבית, אויך אמאל  
פאר אנדערע. צו דער עלטער 
גורקאוו שי' פון לונדון אמר: דו  
קענסט ניט אוועק לויפען פון 
אויבערשטער אפילו אין לונדון,  
בלייב דא לערן אין ישיבה און  

 ווער א חסיד.

בשעת נתן לי כוס של ברכה 
האט כ"ק אד"ש אנגעהאלטען  
מיין האנט וואו דער כוס איז  
געווען און אריינגעגאסען ואמר  
אין שטילער קול: לחיים ולברכה. 
איך האב געזאגט במחשבה 
לחיים, וויל איך האב געזעהן ווי  

נאך   אנדערע זאגען יע, און . . און
 זאגען אין הארצען.  

רט צו צוגעכאפט א גוטע א
הערען כ"ק אד"ש זאגען דער 
מאמר, הער איך ווי  
דזשייקאבסאהן רופט מיר, קום  
איך צו, זאגט ער אז איך זאל 
נעמען פאר די שוועסטער  
וועלכער שטייט אויבען און  
קוקט אריין ווי דער רבי שליט"א  
טיילט צוזאמען מיט די כ"ץ'ס 

 שוועסטער.  

קום איך צו צום רבי'ן 
כ"ק אד"ש: דו שליט"א, זאגט מיר  

האסט שוין גענומען איין מאל,  
און שמייכעלט זייער. זאגט ר' 
 ישראל שי': פאר די שוועסטער ..

מען האט געזונגען דער 
בעש"ט ניגון און נאך א ניגון,  
וכ"ק אד"ש התחיל המאמר של 
ר"ה בעיניים סגורות און מיט די 

 פנים בוער כלפיד אש.  

דער מאמר רעדט זיך וועגען 
מלכות, ווי נשמות  בנין ה

דערגרייכן דער העכסטער דרגא,  
און דוקא דורך אונז קען  
דורכגעפירט ווערן דער כוונה  
העליונה, המאמר התחיל זה  
היום תחילת מעשיך זכרון ליום  
ראשון, און פרעגט דער 
באוווסטע קשה ווי עס שטייט  
אין דער המשך פון ביכעל חודש 

 תשרי תש"ד.

נו  וגם שרנו השיר אבינו מלכ
אין לנו מלך, האפ קאזאק, אויך  
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אני מאמין. אויך אחר המאמר  
איז געווען א ברכה אויף בני חיי  

 ומזוני בגו"ר. 

שפעטער האבען אלע 
געטאנצט אין הויף צו כי בשמחה  

און נאך ניגונים, וכ"ק אד"ש איז 
געשטאנען ביים פענסטער פון  
טרעפ מיט א טיכעל אין האנט  
און געווישט טרערען און  

 . עמאכט מיט ידיו הק'ג

 



 
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 
 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
 
 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 גראס ע"ה יוסףב"ר  אלי' ארי' ליבהרה"ח ר' 

 נלב"ע ליל שמיני עצרת ה'תשנ"ה
* 

 זוגתו החשובה והחסודה ולע"נ
 גראסע"ה  נטע זאבב"ר  שרה פייגאמרת 

 נלב"ע ביום שבת קודש פ' וילך ו' תשרי ה'תשע"ט
 


