
We Want Moshiach NOW! 
 
Everyone knew that the year ח “תר  was a 
ח“תר Then, the year .קץ  came and went and 
Moshiach was no where to e seen. 
The Maharash asked his father: How could 
it be that Moshiach didn’t come by the קץ? 
The Tzemach Tzedek answered: “The Likkutei 
Torah was printed!” (and a revelation of 

Chasidus brings 
hashem into the 
world, just like 
Moshich will). 
The Maharash re-
sponded: “But we 
want and need 
Moshiach In a guf, 
that we can see with 
our own eyes!! In 
this world!” 

Hadras Kavod 
 
The Rebbe Maharash cast a fear on every-
one. It was strange – because the Rebbe 
Maharash was always smiling. Even 
though he had many pains, still he always 

had a smile on his face. He was the most laid back of all of 
the Tzemach Tzedek’s sons. Nevertheless he would cast 
fear on everyone, even children. It happened automatically, 
without any effort. 
 
The Rebbe Maharash cast fear on the goyim as well. One 
time he was traveling  in his chariot, and the town elders 
came to greet him with bread 
and water (a sign of respect). 
When they reached the char-
iot and saw ther Rebbe’s face 
as he was saying Chasidus, 
they fled in fear!  
 
 

Dr. Rebbe 

 
The Rebbe Maharash knew a lot about medicine. He would 

write recipes for medicines and send it to the pharmacy. In 

“that place” (the bathroom), there was a bookshelf of 

Latin books, and when he would go there, he would look 

into the books. that’s how the Rebbe Maharash learned 

medicine.  

 

It’s interesting to note that the great Tanna, R’ Shmuel 

(who has the same name as the R’ Maharash), was called a 

doctor because he knew so much about medicine. R’ Shmuel 

said about himself that he only dealt with such matters 

“When I was free from Torah, When is that?, When I was in 

the בית המים (the bathroom)”. 

Army Time 
 

When the Rebbe Rashab was drafted to the 
Russian army, his father, the Rebbe Maharash 
asked the governor to to discharge his 
son. When the governor refused, the 
Rebbe Maharash told him clearly that 
his son would not serve in the army. 
H told him: “I will succeed either 
way. If you don’t discharge him, I 
will have to travel to Moscow and 
take care of it there. And if you 
make me travel to Moscow, you’ll 
pay for it!” 
 
The governor refused to discharge 
the Rebbe Rashab, and he even sent 
another letter summoning hin to the 
draft office. The Rebbe Maharsh 
traveled to Moscow and arranged for 
his son’s release.  
 
A short while later, the governer 
died a painful death. 

ד“בס  



Just a Child 
 
In the beginning of the Tzemach Tzeded’s nesius, 
the Chassidim were not used to his style of say-
ing מאמרים . The צמח צדק would 
often quote from ל“מאמרי חז . 
 
One time, the חסידים were 
standing around chazering the 
 they had just heard from מאמר
the צמח צדק. They were discussing the meaning of 
a certain  ל“מאמר חז  because they weren’t sure 
where it was from. 
 
The Rebbe Maharash, who was a boy of five or 
six years old at the time, overheard their discus-
sion. He told them that the words came from the 
 The Chassidim asked him to show them  .מדרש
where they could find it. The Rebbe Maharash 
agreed to show them but only if they promised 
to give him a certain toy. They agreed, and he 
showed them exactly where to find the ל“מאמר חז  
they were wondering about. 

WHO’S THAT SHMU? 
CAN YOU FIGURE OUT WHICH SHMUEL GOES 

WHERE? TRY FILLING IT IN BEFORE U LOOK AT THE 
LIST. 

 
 
1. I WAS CALLED A DOCTOR ________________________.  

2. I LET MYSELF HANG IN FRONT OF THE ALTER 

REBBE’S SHTIEBEL ______________________________.  

3. I MADE A CANDELABRA WITH MY OWN HANDS. 

_____________________________ 

4. SOMEONE CAME TO ME TO ASK ME FOR LOST 

DONKEYS _________________________________.  

5. I’M IN A SONG ABOUT A LOST SHOE IN THE 

ZOO _________________________.  

 
CHOOSE FROM: 

* שמואל לו * שמואל הנביא * שמואל מונקס ‘ ר 
התנא שמואל* ש “רבי מרה  

Who’s who 
Which great Rabbonim and Tzad-
dikim Lived at the same time 

as the Rebbe Maharash? 

 
ישראל סאלאנטער ‘ ר .1  
י“רש .2  
 חתם סופר .3
 חפץ חיים .4
ל“אריז .5  
 בן איש חי .6

ד“בס  
Who’s that Shmu? 
 התנא שמואל .1
ר .2  ‘  שמואל מונקס
רבי מהר .3  ש“

Which Rabbonim lived in the times 
of the Maharash? 
ר .1  ‘  ישראל סאלאנטער
 חפץ חיים .2

He Made it Himself 
 
At the סדרים of the רביים, they were  נוהגto put out many 
fancy dishes as it says in שולחן ערוך.  The Tzemach Tzedek had 
even more כלים, than the אלטער רבי and the ש“מהר  had 
most of all. There was even a separate table just for the כלים. On 
that table stood 50-60 lamps, and they were all lit. One of the 
candelabras had 13 branches and it was made by the Rebbe Ma-
harash himself. 
 
Because of his health, his doctors had told him to do work with his 
hands, and there were a number of things in the home of the 
Rebbe Maharash that he had made by himself.  

THE  
ANSWERS 

FILL OUT THE FORM AT /SHLUCHIMKIDS.ORG SHLICHUSSOLDIERS TO GET YOUR POINTS. 



 !ווי וואנט משיח נאו
 

. ח  איז  א  קץ“עס  איז  געווען  באוואוסט  אז  דער  יאר  תר
ח  איז  אבער  אריין  און  ארויס  און  משיח “דער  יאר  תר

 .האט זיך ניט אנטפלעקט
 

ווי  קען  עס ,  צ"ש  האט  געפרעגט  דער  צ"דער  רבי  מהר
צ  האט "דער  צ?  זיין  אז  משיח  איז  נאך  ניט  געקומען

א (  “    !דער  לקוטי  איז  דאך  געדרוקט  געווארן”געזאגט  
גילוי  פון  חסידות  איז  א  מעין 
 )פון דער גילוי לעתיד לבוא

 
ש  האט "דער  רבי  מהר

אבער  מיר  ווילן :  געענפערט
, און  דארפן  משיח  כפשוטו

 !...אונטער צען טפחים

 הדרת כבוד
 

ש  האט  געווארפן  א  שרעק    אויף "דער  רבי  מהר
און  דאס  איז  געווען  א  וואונדער  ווייל .  אלע

 –כאטש  ער  האט  געהאט  אסאך  יסורים  
איז  ער  שטענדיק  געווען  מיט  א   —פייניגערייען

, פונדעסטוועגן  האט  ער  געווארפן  א  שרעק  אויף  אלע.  שמייכל
ער  האט  גארניט  געארבעט  עז  זאל  זיין  דוקא .  אפילו  אויף  קינדער

וואס  פון  זיך  אליין  איז  ער ,  עס  איז  געווען  בדרך  ממילא,  אזוי
 .געווען שטענדיק מיט א שמייכל

 
עס  איז  געווען  א .  ער  האט  געווארפן  שרעק  אויך  אויף  די  גויים

ש  איז  געפארן  צו  א  שטאט  און  די  חשובע "מעשה  אז  דער  רבי  מהר
מענטשן  פון  שטאט  זיינען  ארויס 

א (צו  אים  מיט  ברויט  און  זאלץ  
ווען  זיי  האבן ).  סימן  פון  כבוד

דערגרייכט    דער  וואגן  פון  דער 
האבן  געזען  זיין ,  ש“רבי  מהר

הייליגע  פנים  זיינען  זיי  אלע 
דאן .  אנטלאפן  פון  גרויס  שרעק

ש  געזאגט  די "האט  דער  רבי  מהר
 .מכל העמים' מאמר ברוך תהי

 דאקטאר רבי
 

ש "דער  פריערדיקער  רבי  האט  דערציילט  אז  דער  רבי  מהר
און  ער  פלעגט  שרייבן  אליין ,  האט  געוואוסט  אסאך  וועגן  היילן

רעצעפטן  פאר  מעדעצינען  און  זיי  אפשיקן  צום  אפטייק 
(Pharmacy)  .יענער "אין  ?  ווי  אזוי  האט  ער  געלערנט  רפואה

האט  ער  געהאט  ביכער  אין  די  לשון )  דער  בית  הכסא"  (פלאץ
און  ווען  ער  איז  דארט  געגאנגען  האט  ער  אין  זיי "  לאטין"

 .און פון דארט האט ער געלערנט רפואה, אריינגעקוקט
 

עס  איז  אינטערעסאנט  צו  באמערקן  אז  א  ענלעכער  זאך  איז 
וואס  איז  אנגערופן  מיט  דעם (געווען  מיט  דער  תנא  שמואל  
מען  פלעגט  אים  רופן ).  ש“זעלבן  נאמען  ווי  דער  מהר

דער  תנא .  ווייל  ער  האט  געקענט  חכמת  הרפואה“  דאקטאר”
האט  געזאגט  אויף  זיך  אליין  אז  ער  האט  קיינמאל  נישט  עוסק 

. ווען  איך  האב  ניט  געלערנט  תורה”געווען  אין  די  זאכן  נאר  
ווען  איך  בין  אריינגעגאנגען  אין  דער ?  ווען  איז  דאס  געווען

 “.בית המים

 ?א זעלנער אין דער רוסישער ארמיי
 

ב  צו  דינען  אין  די "ווען  זיי  האבן  גערופן  דער  רבי  רש
ש  געפארן  צו  דער "איז  דער  רבי  מהר,  ארמיי

גובערנאטאר  צו  פאדערן  ער  זאל  באפרייען  דער  רבי 
האט ,  ווען  דער  גובערנאטאר  האט  אפגעזאגט.  ב"רש

ש  געזאגט  קלאר  אז  זיין  זון “אים  דער  רבי  מהר
און .  וועט  ניט  ארבעטן  אין  דער  רוסישער  ארמיי

... “איך  וועל  סיי  ווי  אויספירן:  "האט  אים  געזאגט
איר  קענט  מיר  אבער  איינשפארן  דער  רייזע  קיין 

וועסטו  ,  ניט).  צו  מבטל  זיין  די  גזירה(מאסקווע  
 . צאלן א הויכע פרייז דערפאר

 
דער  גובערנאטאר  האט  נאכאלץ  אפגעזאגט  און  צו 
ווייזן  א  קונץ  האט  ער  געשיקט  נאכאמאל  צו  אים 

ש  געפארן  צו "איז  דער  רבי  מהר.  רופן  צו  די  ארמיי
ט  זיי  זאלן  אים ‘פועל‘מאסקווע  און  האט  גע
 .באפרייען  פון דער ארמיי

 
 –דערווייל  איז  דער  גובערנאטאר  געווארן  קראנק  

און  נאך  א  שטיק "  צונויפגעדרייט  ווי  א  בייגל"
 –צייט  איז  ער  געשטארבן  דורך  יסורים  

 .פייניגערייען

ד“בס  


