
ïòîàð ïééæ :ìãðòî íçðî  
ס פאטער איז געווען א גרויסער איד וואס ’דער צמח צדק
’ זיין  פאטער איז געווען ר. שלום שכנא’ האט געהייסן ר

מנחם ’ ר.  מנחם מענדל  האראדאקער’ א חסיד פון ר, נח
ער איז . מענדל האראדאקער איז געווען א גרויסער צדיק

געווען איינע פון די תלמידי המגיד און ער איז געווען א רבי 
 . ן’און א פריינט צום אלטן רבי
מנחם מענדל געפארן קיין ארץ ’ א סאך יאר צוריק האט ר

ן ’אויפ.  נח איז באלד אויך געפארן’ ר, זיין חסיד. זיך באזעצן דארטן, ישראל
ער האט געפילט אז ער וועט שוין נפטר . שיף איז ער ליידער קראנק געווארן

האט ער געבעטן ביי די  מאטראסן אז אנשטאט צו ווארפן זיין גוף אין ים . ווערן
, זאלן זיי לייגן עס אויף א פליט מיט א צעטל ווער דאס איז, ווי געוויינלעך, אריין

 .און לאזן שווימען אין ים
ווען דער . האט געמאכט א נס און די פליט האט דערגרייכט דעם ברעג ים’ ה 

, ס יתום’נח’ האט ער  ר, אלטער רבי האט געהערט די טרויעריגע בשורה
 .שלום שכנא אריינגענומען אין שטוב און עם געהאדעוועט

מנחם מענדל ’ ר, שלום שכנא האט געגעבן זיין זון א נאמען נאך דער רבי’ ר

÷ãö çîö 

נ איז געווען א פארברענגען אין ”ט אלול תש”כ
דער רבי האט מחלק געווען צו אלע . 770

קיצורים והערות לספר “נוכחים דער קונטרס 
צוזאמען . וואס איס געשריבן געווארן ביי די צמח  צדק, ”התניא

 .מיט דעם קונטרס האט דער רבי מחלק געווען א דאלאר
וואלט געווען צו זיין דארטן און קריגן א ספר פון דעם ’ווי שיין ס

 !נס הייליגע האנט’רבי
פרעגט אייער  מאמעס און טאטעס אויב זיי זיינען געווען דעמאלט 

 .אדער אויב איר האט דעם קונטרס אין שטוב, 770אין 
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 øòã ïåô 

ë”   ìåìà è  

øòãðé÷ èîå÷ ,ïééâ øéîàì!!  די . ערב ראש השנה איך ליובאוויטש
תשובה ווינט בלאזט שוין זייער שטארקץ אומעטום שמעקט מען די זיסע צימעס און לעקאך וואס 

צו די , צום מקוה, צום מארק, די קינדער לויפן אהין און צוריק. די פרויען באקן אין יעדער שטוב
אומעטום . די מענער גרייטן זיך צום הייליגן יום טוב ערנסטדיגערהייט. שכנים צו בארגן אן איי

 .שפירט מען אז אט אט איז ראש השנה
. דבורה לאה האט געבוירן א זון, זיין טאכטער, ס שטוב’אין דעם רבינ, אינמיטן דעם אלעם

דאס . דער אלטער רבי האט די עלטערן גלייך געגעבן א ספעציעלע טיכל צו איינוויקלען דעם קינד
דעם מיטעלן , איז געווען די זעלבע טיכל וואס דער אלטער רבי האט געגעבן צו נוצן ביי זיין זון

 .ן’רבי
דעם יאר איז געווען ספעציעל . די זון האט זיך פארגאנגען און עס איז געווארן ראש השנה

משביעין אותו “ווייל דער אלטער רבי האט געזאגט מאמר וואס האט אנגעהויבן מיט די ווערטער 
נאך א זעלטענער זאך איז !  און די מאמר איז געווען די ערשטע דריי פרקים פון תניא” תהי צדיק

, געווען אז דאס איז געווען דעם ערשטן מאל וואס א רבי האט געזאגט א לענגערן מאמר
ד פון די אנדערע ”דאס איז איין זאך וואס באשיידט חסידות חב. אנשטאט די געוויינלעכע ווערטל

 .חסידות
די אלע איינוואוינער און געסט אין שטאט ליובאוויטש זיינען אלע אין : פרייטאג צו נאכט
איז פארגעקומען די שלום זכר פון , אין הויף, דארט. און אוועק אין שול, איינעם ארויס אין די גאסן

מענטשן אין אלעם האבן געגעסן  30, ס משפחה און נאנטע חסידים’דער רבי. ס אייניקל’דער רבינ
און די אלע אנדערע האבן געגעסן סעודת שבת אינדערההיים און אהין , די סעודה צוזאמען

 .ן בענטשן’געקומען פאר
דער אלטער רבי האט איבערגעזאגט וואס ער האט געהערט פון , אינמיטן סעודה

דער אלטער רבי האט זיך דערמאנט . דריי נעכט פאר ער איז נפטר געווארן, מעזרישטער מגיד
אזוי ווי , דיגע אור’ מיט א מורא, אין יעדער מאמענט און זיין הייליגט פנים איז פארפלאמט געווארן

נאר יום כיפור האט מען נישט . וואלט געווען יום כיפור’ס
ן ווייל ער פלעגט שטיין מיט דעם ’געקענט זען דעם רבי

 . יעצט האבן אלע געזען. פנים צום וואנט
דער אלטער רבי האט דערציילט אז דער מגיד 

האט אים געגעבן הוראות ווי צו מאכן שלום זכור און א 
און ער האט אויך געהייסן צו עס איבערזאגן צו . ברית

 .אנדערע
, דער סעודה האט זיך ממשיך געווען ביז שפעט

דער אלטער רבי האט זיך , דערנאך. שפעט ביינאכט
אזוי ווי כוס של ברכה (האט צוגעטיילט וויין צו די אלע מסובים ’געבענטשט איבערן כוס און מ

 ).ן’ביי אונזער רבי
 .שבת בייטאג איז דער אלטער רבי געווען אין א זייער דערהויבענע שטימונג
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lubavitch 
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ìèñò÷ òâéèëéø éã ïéà òéìéîàô.  
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ïòîòð 
úåàøåä  : úåéúåà éã ïåô àéøèîâ éã ïééøà èáééøù

êàìòèñò÷ òéåìá éã ïéà. 
Add   ïééøà ìàö éã áééøù ïåà ïòîàæåö ïøòîåð òìà

êàìòèñò÷ òèéåø  éã ïéà . 
ìå÷ øòééæ ïééæ ïìòåå ñøòôòðò òðééã! 

 

Brain Busters 
 ïò÷ äøùò äðåîù ïéà åàåå

 èøàåå íòã ïòðéôòâ ïòî
çîö ?  

________________________________________ 

ñåðåá : éáø øòìòèéî  øòã óøàã åàåå
 éã óéåà ïééæ family tree? 

ïéùéî 
 äðùä ùàø áøò , íééá ïééèù èâòìô éáø øòã

 ïòðééæ òìà ïåà øòîéö ïééæ ïåô øéè
ô øòééæ ïáòâòâ ïéà ïòâðàâòâëøåãà”ïéáø íåö ð .

 êàìò÷òô øàô à ïòîòðèéî èâòìô éáø øòã
úåòé÷ú ééá úéìè ïøòèðåà ééæ ïèìàä ïåà íéðô .  

ô à èáééøù”ð . åö øàé íòã ïàèòâ èàä øéà ñàåå êàæ ïééà èáééøù
äìåàâ éã ïøòèðòðøàô.  

 åö øàé ò÷éãðòîå÷ éã ïàè èòåå øéà ñàåå êàæ ïééà èáééøù
ïøòèðòðøàô.  

ד”בס  

  

Destination: 

lubavitch 
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ד“בס  

דער אלטער רבי האט די עלטערן גלייך געגעבן א ספעציעלע טיכל צו איינוויקלען ”
דאס איז געווען די זעלבע טיכל וואס דער אלטער רבי האט געגעבן צו נוצן . דעם קינד
 “.ן‘דעם מיטעלן רבי, ביי זיין זון




