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פתח דבר
בשבח והודי' להשי"ת, על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי 
ילדינו הרה"ת שרגא פייבל הכהן שי' עב"ג הכלה המהוללה חי' מושקא תחי' 

פרידמן.

ומרחוק  מקרוב  לבוא  הואילו  אשר  ומכרינו  ידידינו  לכל  וברכותינו  תודותינו 
ליטול חלק בשמחתנו ולברכנו בברכת מזל טוב. הא־ל הטוב הוא יתברך יברך 
אתכם ואת כל בני ביתכם שיחיו בתוך כלל אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד 

בשר, ואי"ה נשיב לכם כגמולכם הטוב ובשמחתכם ישמח לבנו גם אנו.

לזיכרון טוב מיום כלולת ילדינו הננו שמחים להגיש בפניכם - 'תשורה' למזכרת 
נצח משמחת החתונה, על יסוד התשורה שחילק כ"ק אדמו"ר הריי"צ בחתונת 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית, כנהוג בשמחות אנ"ש בזמן האחרון.

ובו, לקט מכתבים, פנינים וסיפורים, מהאבות, הסבים וקרובי משפחות החתן 
והכלה.

ובחוצות  יהודה  בערי  ישמע  "מהרה  הייעוד  לקיום  נזכה  זו  חתונה  ומשמחת 
וקול כלה", בשמחת הנישואין של  וקול שמחה, קול חתן  ירושלים קול ששון 
הקב"ה וכנסת ישראל בהתגלות הרבי משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה 

תכף ומיד ממ"ש.

ומסיימים בלשון הרב: "נישואין בכאו"א מישראל )גם איש פרטי( הו"ע הקשור 
ברכות  השבע  מסיימים  שלכן  המשיח,  בימות  והקב"ה  דכנס"י  הנישואין  עם 
וגו'",  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי  ישמע  "מהרה  הגאולה:  בענין  דנישואין 
ועאכו"כ נישואין דנשיאי הדור "הנשיא הוא הכל", ובפרט נשיאים דתורת חב"ד, 
שמגלים פנימיות התורה באופן של הבנה והשגה, ועד לאופן ד"יפוצו מעיינותיך 

חוצה", שעי"ז אתי מר דא מלכא משיחא". )ש"פ תצא תנש"א(

מנחם מענדל הכהן ועדינה פרידמן
הר אדר 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יוסף יצחק ורות פריימן
זכרון יעקב
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 מענה בכתי"ק על מכתב ששלח סב החתן
ר' ליפא קורצוויל למזכיר הרב חדקוב

הנידון: תכנית השלום של ראש הממשלה

מאחר שבין אנ"ש דנה"ח ישנם דיעות שונות בקשר למה שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
אמר בנוגע להחזרת שטחים וכו', )וכך שמעתי גם במקומות אחרים של אנ"ש(.

יש האומרים שכ"ק אדמו"ר שליט"א מצדד עם תכנית בגין, ויש האומרים שכ"ק 
אדמו"ר שליט"א נגד התכנית.

ומאחר שישנם אנשים רבים השואלים מה אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א בנידון.

כדי  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  דעת  בדיוק  מה  לדעת,  מכת"ר  מאוד  נבקש  ע"כ 
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שנוכל לענות לשואלים, וכן לפרסם את דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א ברבים.

המצפה לתשובתו הקדושה. 

מענה כ"ק אד"ש מה"מ בכי"ק:

"הרי ישנו טייפ מהמדובר!! ונדפס ג"כ בחלקו ב"שערים" )וכיו"ב( - ואל יוסיפו 
שום פירושים ורמזים וכו'."  

נדפס באג"ק חלק ל' ע' עו 
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 מענות מהרבי שנשלחו לסב החתן ר' ליפא קרוצוויל
- בעת היותו חתן - ע"י חברו לספסל הלימודים הרב יעקב הורביץ 

ששהה באותם ימים ב770.

 למכתב מצרף הרב יעקב הורביץ תיאור מיוחד
מהשבוע שחלף בבית חיינו.
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בס"ד. יום ח' י"ב אלול תשכ"ח חצרות כ"ק אדמו"ר שליט"א

ידידי ליפא שי'

שלום וברכה וכל טוב

למכתבך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  תשובות  בזה  לך  להעתיק  הנני  אחדשה"ט, 
האחרון.

את המילים שלך "האם כ"ק אדמו"ר שליט"א מסכים להצעה זו שאשכיר דירה 
בכפר" מחק ושינה כ"ק אדמו"ר ומתח קו תחתיהם ויצא: "מסכים להצעה לדור 

בכפר"

ועל הצד רשם כ"ק אדמו"ר שליט"א: האם לקנות או לשכור ואיזו - לברר על 
אתר שם”.

המילים  תחת  קו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מתח  בכולל  הלימוד  להמשך  בקשר 
שלך "מסכים לזה" וכתב על הצד: "באם: 1( זהו בהסכמת ב"ג תחי' 2( ילמוד 

בהתמדה ושקידה, 3( הנהלת הכולל שם תסכים על זה".

שיתדברו  "כפי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  רשם  החתונה  מועד  לקביעת  בקשר 
ביניהם", ובסוף כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אזכיר עה"צ לכהנ"ל".

• • •

אצלנו הלימודים ב"ה בטוב מאד ועכשיו עסוקים בחזרה על פרק חזקת הבתים 
שעברנו עליו ב"ה כמעט בשלימות. יום א' הסתיים הקעמפ גן ישראל נ.י. וכל 

הילדים באן לתפלת מנחה עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בביהמ"ד למטה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א עמד במקומו הקבוע על בימה מיוחדת והתפלל לאט כמו 
שהילדים נגנו, זה היה אפשר לראות במודים דרבנן שעמד כל הזמן בהשתחוואה 

עד שהילדים גמרו לנגן.

ולריק"  להבל  "משתחווים  במילים  ברקיקה  שירק  לשבח"  ב"עלינו  וכמו"כ 
והשתחווה ב"ואנחנו כורעים" לפי הקצב של הילדים ממש.

אחרי התפילה הסתכל הרבה על הילדים וניצח בידיו הק' והלהיב אותם חזק 
מאד בשיר "הושיעה את עמך".

און  געזונטרהייט  אהים  "פאר  אחד  לילד  אמר  לחדרו  כשהלך  התפילה  אחרי 
זאלט האבן א כתיבה וחתימה טובה".

משה וישצקי ואברהם אלטר הבר הגיעו אתמול. הגיעו ג"כ מאוסטרלי' וכמה 
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בע"ב וכמו"כ כמה בחורים מפריז.

השבועות האלו ממש מלאים חתונות, כל יום ממש יש חתונה נוספת. יתן ה' 
שיהיו הרבה שמחות בישראל.

והנני לאחל לך שגם אצלך תירבנה השמחות ויקרב יום שמחת לבך ותקים א 
אמת'ע חסידישע שטוב . . .

ויה"ר שתצליח בכל מעשי ידיך ובהכנות השונות לחתונה ויהי' הבנין בנין עדי 
עד.

והנני לאחל לך כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכת כל טוב

ידידך יעקב 
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לפנינו מכתבים כלליים-פרטיים שנשלחו לסב החתן ר' ליפא קורצוויל 
עם הוספות בכתב ידו הק'.

לבשו"ט )חי"ק(וכו'. כל הפ"נ יקראו, בל"נ, עה"צ.
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דו"ח ות"ח ת"ח
לבשו"ט )חי"ק(
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מאשר הנני קבלת 
המכתבים

בברכת הצלחה רבה 
בהמבצעים כו'

ולבשו"ט )חי"ק(
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קבלת המכתב והפ"נ
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כל הפ"נ יקראו, בל"נ, עה"צ.
בברכת הצלחה
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המכתבים והדו"ח נתקבלו 
והפ"נ יקראו עה"צ
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להצלחה בעבוה"ק )חי"ק(
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הדו"ח והמצו"ב והפ"נ
המכ' נתקבלו
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בברכה להצלחה 
בעבוה"ק ובכלל 

)חי"ק(
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המענה שלא נשלח

הכהן  יוסף  עקיבא  הרה"ח  החתן  סב  עם  שקרתה  מעניינת  אפיזודה  לפנינו 
פרדימן ע"ה.

בשנים הראשונות )שנות היוד"ים(, כתב ר' עקיבא יוסף מכתב לרבי, ובו שאלה: 
עולים  שאין  כיפור  ביום  נעילה  בתפילת  חב"ד  מנהג  וכידוע  כהן,  והוא  היות 
לדוכן. אך חסידי חב"ד בירושלים כן עלו לדוכן. לכן שאל הוא את הרבי, האם 

יש להמשיך ולעלות לדוכן או לנהוג כמנהג חב"ד.

למכתב זה הוא לא קיבל מענה. 

תשרי  חודש   - החגים  לחודש  החתן  סב  הגיע  תשכ"ו.  בשנת  כך,  אחר  שנים 
לשהות בד' אמות.

לפני היכנסו ליחידות, כתב בפתק את השאלה שוב. כשנכנס ליחידות, אמר לו 
הרבי: "שהרי כבר שאלתם, ולא עניתי, והסביר לו מדוע לא ענה על המכתב, 

וענה לו על שאלתו )ראה תמונה(.

בקובץ של וועד הנחות בלה"ק ליום כיפור תשע"ג פורסם המכתב אותו כתב 
הרבי לסב החתן משנת תשט"ז, ובתוכה תשובה לשאלה הנ"ל, אך מכתב זה לא 

נשלח כלל לנמען!

)לכאורה(  שפירושו  סימון  שאלה,  בסימן  הרבי  מקיף  הנ"ל,  התשובה  את 
'להשמיט' )!!!(.
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 צילום המכתב שפורסם לראשונה בקובץ
של וועד הנחות בלה"ק ליום הכיפורים תשע"ג.

 צילום ממכתב ששלח ר' עקיבא יוסף לבני משפחתו
ובו מספר על היחידות הנ"ל בשנת תשכ"ו )כתשע שנים אחרי(

"כשהגיע לנושא הלכה אמר לי הרבי בהצביעו על שאלה מסויימת "הלא את 
השאלה הזאת שאלתם כבר פעם במכתב, ולא עניתי?" כשבת צחוק מרחף על 
שפתיו. נדמה לי שכתבתי לו זאת לפני 5 או 6 שנים והרבי זכר זאת, אולם הרבי 

הסביר לי מדוע שלא ענה, וכעת נתן לי תשובה".
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 לפנינו מכתבי ברכה מהרבי לסב החתן
הרה"ח ר' עקיבא יוסף הכהן פרידמן ע"ה.

 ליקטנו מעט מן המכתבים בהם הוסיף הרבי
בכתב ידו הק' את המילה "הכהן".
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מכ' נתקבל.
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מכ' נתקבלו.
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מכ' נתקבל.
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לפנינו שני מכתבים אוטנטים שכתב סב סבתו של החתן הרב שמריהו 
ששונקין לנשיא המדינה דאז מר זלמן שז"ר. בראשון מציע ומבקש 

הרב ששונקין לבנות שיכון חב"ד ע"י הכותל המערבי. ובשני מביע ר' 
 שמערל ששונקין את תודתו על הברכות של הנשיא אליו

בהתוועדות חסידית.
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ב"ה. ב אייר תשכ"ה. ירושלים עיה"ק ת"ו.  

 אל כבוד ידידנו הדגול, נשיא מדינתנו, מדינת ישראל
כבוד הדרת שמו שם תפארתו מר שז"ר שליט"א.

אחד המיוחד, בגימטריאות המופלאים והגאוניים, אשר כבוד הנשיא בהפלאתו 
הגדירו, כבעל הטורים של דורנו, מסר לי, אשר הי' בנוכחות, כאשר קהל גדול 
עם  חדא  בצוותא  חג-הפורים  את  חגגו  חב"ד,  כפר  ונכבדי  המצוינים  וביחוד 
כבודו הרם של הנשיא שליט"א. ובאמצע הריקוד, הפחיד כבוד הנשיא את כל 
שוכב  חב"ד  רבני  מחשובי  אחד  כי  נשכח,  אל  כי  שהכריז:  בהרזתו  הנוכחים, 
במחלה קשה, שמו נחום ש. בן רבקה, הבה נברכו ברפואה שלימה, וכלם ענו 

אמן בשמחה רבה. 

וברכה זאת הנאמרת מנשיא המדינה, אשר לב מלכים אין חקר, ומרוב אהבתו 
אהבת ישראל בכלל, וביחוד אהבת כ' הנשיא לחב"ד, ברך אותי ברפואה שלימה, 
ממתיק  שמחה  אשר  שמחתם  באמצע  גדול,  קהל  הנשיא  כבוד  אחריו  ומשך 
דינים, וברוך השם כי ברכות כאלו הנאמרים מרוב אהבה, הועילו, וב"ה הנתוח 
הקשה הצליח מאוד, ולא הרגשתי שום כאב בהחלמתו, וכבר אנכי נמצא בבית, 
רק מרוב חולשתי אני נמצא כעת בפנסיון של "ירוחם רבין" רחוב חגי 9, וב"ה 

אני מרגיש את עצמי בטוב, 

לשלום  ישראל,  כל  עם  ביחד  מדינתו,  נשיא  שיזכה  יתברך,  מהשם  רצון  יהי 
מוחלט בארצנו הקדושה, וכאשר דרשו רז"ל על הכתוב: "צאינה וראינה בנות 
ציון במלך שלמה". רצה לומר, המלך זה הקב"ה, שהשלום שלו, כי רק הוא יכול 
לעשות שלום, כמו שעושה שלום במרומיו, כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר 
של אש ואינם מכבים זה את זה, כי "המשל ופחד עמו" כמשל המובא בחסידות: 
שני שרים השונאים ומנגחים זה את זה, וכאשר בא המלך, מרוב פחדם מפני 

המלך, עושים שלום ביניהם. 

כן יפיל הקב"ה, אימה ופחד על שונאינו, ויעשה שלום לנו ולכל ישראל בכל 
ארצנו ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו, ותחזינה עינינו בשובו לציון ברחמים 

אמן סלה.

 ידידו מברכו בכל נימי לבבו, שיאריך ימיו ושניו בנעימים,
בימיך כבוד הנשיא ובימינו – תו]ו[שע יהודה וישראל תשועה מוחלטת. אמן 
סלה.

המברך נחום ש. ששונקין
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ב"ה. י"ז תמוז. חודש גאולה של רבינו נבג"מ  

 לכבוד מר נשיא מדינתנו שז"ר שליט"א 
שלום וברכה.  

כאשר התחלה לחולל ]=החלו להתחולל[ נפלאות כיציאת מצרים, כמו שכתוב 
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ]- לאחר שחרור ירושלים במלחמת 
ששת הימים[, הצעתי להנשיא לבנות שיכון חב"ד קרוב אל הכותל, כדי שיוכלו 

לסדר שם לחזור דברי חסידות אצל הכותל. 

"למה רק  ואמר:  כי כבוד הנשיא מהתרגשות כמו איש חבד"י ענה  לי  ומסרו 
לבנין  כסף  נקח  איפה  הנשיא  לכבוד  שאלו  חב"ד".  רחוב  נבנה  חב"ד?  שיכון 
רחוב חב"ד? ויאמר הנשיא: "אל תדאגו על כסף, כסף יהי', רק כאשר יפטרו 
]=ישתחררו[ מן המילואים אז להעמיד ועד מהם ]- חסידי חב"ד[ ונתחיל לבנות 

את הרחוב". 

והמה:  ובאו,  )של( שלשה שנפטרו  מניתי  כבר  כי  הנשיא,  לכבוד  מודיע  ואני 
זילברשטרום ואת עקיבא פרידמן. אלו באו מן  את בערל רבינוביץ ואת אלי' 
כל הדברים  הי' אצלנו בתור מזכיר,  ואת שמואל שניאורסון. הוא  המילואים. 

רשם ושלח לכ"ק אדמו"ר שליט"א. 

אי"ה מחר אקווה להתראות בעירי' )מה( עם ה"דייטשנשונס מושציאר??", כי 
בערל ]רבינוביץ[ בא ]וסיפר[ כי דבר עבור רחוב חב"ד, ואמרו כי זה אי אפשר, 

כי כל הרחוב בהדירות יושבים ערבים ואי אפשר לגרשם מן הדירות, 

רק ישנו כ]י[כר, אבל ישנו בעלים על הכ]י[כר, ובהכ]י[כר יכולים לרכוש שטח, 
וזה צריכים לה]ו[ודע בעירי' מה עם הכ]י[כר, אם העירי' שלנו יש איזה בעלות 
עליו, וזה קרוב להכ]ו[תל. ומה שיתו]ו[דע לנו נודיע להנשיא המעוניין מאוד 

בבנין חב"ד.

ידידו נחום ש. ששונקין
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בשנת תשמ"ח שלחו תלמידי ישיבת 'אחי תמימים' בראשון לציון דו"ח 
של החלטות טובות לכבוד ר"ח כסלו וימי דידן נצח.

לדו"ח צורף רשימת התלמידים כאשר לצד כל שם מופיעה ההחלטה 
אותה קיבל )מפעת צנעת הפרט השמטנו חלק זה של הדו"ח(.

 יש לציין כי באותה השנה למד בישיבה
אב הכלה הרב יוסף יצחק פריימן.

לפנינו מענה הרבי שנעתק ע"י השליח שהעביר את המענה.
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ההחלטות הן: השמטת בל"נ!!

ליד החלטה א': בשביל תלמידי ישיבה אינו ענינם

ליד החלטות ט'-י': עד סוף כל הדורות?!

אעה"צ.
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לפנינו לקט סיפורים ששמע ר' זלמן פאריז במשך השנים מפי חסידים 
ומשפיעים, הרשימה נכתבה ע"י ר' זלמן ומתפרסמת כאן לראשונה. 

ר' זלמן הוא בנו של הרה"ח ר' ברוך פאריז, ונכדו של הרה"ח ר' אברהם 
פריז, והינו דוד זקן של הכלה.

• א •

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר פעם לר' שמואל לויטין שבדיעבד הוא מרוצה שלא 
ראה את כ"ק אדמו"ר נ"ע, מפני שאם הי' רואה את כ"ק אדמו"ר נ"ע הי' חסר 

אצלו בהתקשרות לכ"ק חותנו.

• ב •

פעם אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכיר ר' לייבל גרונר בזה"ל בערך: קיינער 
)או פארוואס ]קיינער[( לערנט ניט מיינע מאמרים ווייז מיר צוויי וואס לענען 
מיינע מאמרים ]=)מדוע( איש אינו לומד את המאמרים שלי, הראה לי שנים 
שלומדים את המאמרים שלי[. ובהמשך לזה סיפר הרב גרונר שפעם אמר לו 
על איזה מילה בהנחה שאני )היינו כ"ק אדמו"ר שליט"א( לא אמרתי את זאת 
זהו ממש . . )חסר(, כ"ק אדמו"ר שליט"א הראה לו מדרש שכתוב שם הפוך 
והוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א לאמר איך טראכט וואס פאר א ווארט האב איך 
געזאגט וואס פון דעם ווארט זאל מען קאנאן מיינען אז איך האט גאזאגט דאס 
]=אני חושב איזו מילה אמרתי שמכך ניתן הי' להבין שלכך התכוונתי[, )מזה 
רואים שכ"ק אדמו"ר שליט"א מסתכל את כל המאמרים והשיחות אפי' הבלתי 

מוגהות(.

• ג •

פעם נכנס אחד לכ"ק אדמו"ר שליט"א ואמר לרבי שליט"א שלפי דעתו השיחות 
של כ"ק הרבי שליט"א הם כ"כ באריכות מפני שהרבי שליט"א זהו ספי' המלכות 

ומלכות פה, וענה כ"ק הרבי שליט"א מיר זיינען דאך ]=הרי אנחנו[ מלכות.

ע"כ מהמזכיר הרה"ח ר' לייב גרונר.

• ד •

שמעתי מר' זושא וולימובסקי שי' שר' ניסן ביקש את כ"ק הרבי שליט"א שיגיה 
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את המאמרים בכדי שיוכלו ללמוד אותם. ואמר כ"ק הרבי שליט"א שילמדו את 
המאמרים של אדמו"ר מהר"ש נ"ע מפני שאני ג"כ לומד אותם.

• ה •

שמעתי מר' מענדל פוטרפס שי' שהי' אחד )בעל תשובה?( באנגלי' שהתחתן, 
וכשנכנסו  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  זוגתו  עם  נסע  הוא  המתנות  כסף  עם  אז 
ליחידות הוא כתב שהוא רוצה להיות מקושר לכ"ק אדמו"ר שליט"א. וענה לו 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בזה"ל: חזר אויס א פאר פרקים תניא אויף אויסנווייניק 
און בשעת דו גייסט און גאס טראכט זיי איבער )או חזר זיי( אין איך טו אויך 
בע"פ,  תניא  פרקי  כמה  ]=חזור  מקושר  זיין  מיר  וועלן  דערפון  מיט  און  אזוי 

ובלכתך ברחוב חשוב אותם )או תחזור(, גם אני עושה כן, כך נהי' מקושרים[.

• ו •

שמעתי מר' מנדל פוטרפס שי' שפעם בא איש אחד לנעזין להאהל של כ"ק 
נכנסים להאהל רק עם השמש(,  נ"ע )שם הי' המנהג שהיו  אדמו"ר האמצעי 
והיהודי  והיהודי הזה שבא רצה להכנס לבד בלי השמש, והשמש לא הסכים 
אמר שהוא רוצה כן להיכנס לבד. לבסוף הוא הלך עם השמש ובאמצע הדרך 
אמר היהודי להשמש אני לא צריך אותך ונפל השמש על הארץ ונרדם. ואח"כ 
כשיצא מהאהל העיר את השמש וכל אחד הלך לדרכו, השמש סיפר לבני עירו 
את כל המאורע וכפי הסימנים הם הבינו שזהו הרבי )מוהרש"ב נ"ע(, אז הם 
כלם הלכו לתחנת רכבת ואינני זוכר )המעתיק( אם הם הספיקו לראותו או לא.

• ז •

בחיי כ"ק אדמו"ר הקודם הי' המנהג להזמין אנשים לחגים )זה הי' נמשך עד 
פטירת הרבנית נ"ע י' טבת תשל"א(, פעם באיזה שנה לפני חג הסוכות צלצלו 
זה לר'  וג"כ צלצלו את  יבאו  ולכן שלא  לכולם שהאדמו"ר אינו מרגיש בטוב 
יעקב כץ משיקאגו שלא יבוא. למחרת קיבל ר' יעקב טלפון שכן יבוא אז הוא 
בא. שאלו אצלו חסידים: אם הרבי יתן לך יד אז תתן? וענה כן, ואמרו לו זהו 
ממש גראבקייט )או כיו"ב( להושיט את היד לרבי. אח"כ שאלו אצלו אם הרבי 
יגיד לך לישב אז תשב? וענה כן והם אמרו לו כנ"ל. אח"כ עלה ר' יעקב כץ הנ"ל 
לכ"ק אדמו"ר הקודם וסיפר לכ"ק אדמו"ר את הספור עם הושטת היד הנ"ל 
וכ"ק אדמו"ר חייך מאד, אחר כך סיפר לכ"ק אדמו"ר את הסיפור עם הישיבה 
וכ"ק אדמו"ר חייך מאד. אח"כ שאל ר' יעקב הנ"ל את כ"ק אדמו"ר מדוע לבסוף 
הזמינו אותו ואת כולם לא, וענה כ"ק אדמו"ר בזה"ל וואס מיינסטו אז מגיט מיר 
אפדיון לייען איך דאס איבער און איך לייג דאס אריין די לינקע קעשנע? אז איך 
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לייען אפדיון דרייען זיך ביי מיר אלא קישקעס און איך רוף מיינע עלטערון און 
איך מיט מיינע עלטערון זיינען מעורר )רחמים?( אבער דו קומסטו ניט צו מיר 
צרות ]=מה הינך חושב, כאשר נותנים לי פדיון, אני קורא פדיון ומכניס אותו 
להורי,  קורא  ואני  כל מעי  פדיון מתהפכים  קורא  אני  לכיס השמאלי? כאשר 
יעקב  ר'  ואמר  )רחמים?(, אבל אתה לא בא עם צרות[,  והורי מעוררים  ואני 
הצרות השארתי  ]=את  שיקאגו  אין  געלאזען  איבער  איך  האב  צרות  די  הנ"ל 
בשיקאגו[, לפני שהוא שאל למה דוקא אותו הזמינו אמר לו כ"ק אדמו"ר "ע"ז 
)היינו הושטת היד( אני אוותר לך )ז.א. שהוא לא יושיט את היד( אבל ע"ז )על 

הישיבה( אינני מוותר" וצוה אותו לישב שמפני שיותר קל לכ"ק לדבר אתו. 

את הסיפור הזה שמעתי מר' משה הבלין שי' ששמע מפי ר' יעקב בעצמו.

• ח •

שמעתי מאבי ]ר' ברוך פריז[ הכ"מ, כשנולדה אחותי שטרנא שרה תחי' טייכמן 
)זה הי' נדמה לי בשנת תש"ג)?(( והיא נקראת על שם הרבנית שטרנא שרה נ"ע, 
אז אבי הכ"מ שלח מברק לאדמו"ר הקודם נ"ע שנולדה לו בת ונק' שטרנה שרה 
ע"ש אם כ"ק אדמו"ר )זקני ר' אברהם ]פריז[ היה שם ועוד לא ידע מהנ"ל(.  
כ"ק הרבי הקודם אמר לחתנו הרש"ג זאג אברהם פריז אז ס'קומט אים א מזל 
זי הייסט שטרנא שרה  טוב ביי אים איז געבארען געווארון א איינקלטא און 
]=תאמר לאברהם פריז שמגיע לו מזל טוב, שנולדה לו נכדה ונקראה שטרנא 

שרה[.

• ט •

שמעתי מר' לייבל גרונר שי' שבימי השבעה בשנת תש"י ראו את כ"ק אדמו"ר 
שליט"א שמקפל את רצועות התפילין על שני הצדדים, גם את השל יד - היינו 
על הקשר, ושאלו אותו היתכן? וענה אזוי האט דער שווער מיר געלרנט ]=כך 

לימד אותי חמי[.

• י •

פעם אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' לייב גרונר שי': איך האב ניט קיין חסידים 
אנדערע האבן ]= לי אין חסידים, לאחרים יש[. את זה שמעתי מר' מאיר הארליג 

שי'.

• יא •

פעם אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א להנ"ל: פארוואס איז אזוי דיטער אין זאל וואס 
פאר א חג איז היינט: ]=למה כ''כ ריק באולם הישיבה, איזה חג היום?[.
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• יב •

פעם אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א )כנראה לר' לייבל גרונר שי'(: איך וועל באלד 
זיך א נעם-טאן צו די בחורים ]=עוד מעט אטפל בבחורים[, זה היה בערך חשון 

תשל"ה שמעתי את זאת מידידי ר' יוסף יצחק פיקרסקי.

• יג •

פעם אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' פנחס אלטהויז ז"ל: ביי דעם שווער איז 
געווען ידידים וואס זיינען ניט געוון מיט אים אין איין שיטה ]=אצל חמי היו 
ידידים שלא היו איתו בשיטה אחת[. שמעתי את זה מבנו ר' בנימין אלטהויז 

שי'.

• יד •

היה  הרי  ז"ל  פריז[  אברהם  ]ר'  שאביו  הכ"מ  פריז[  ברוך  ]ר'  מאבי  שמעתי 
ביחד עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בחיי הרבי הקודם נ"ע, וכשבא בפעם הראשונה 
לאדמו"ר שליט"א בשבת תשובה תשכ"א הוא אמר שזהו משהו אחר לגמרי, ענין 

המל' רוממות והתנשאות.

• טו •

שמעתי מר' יהודה קלר שי' בשם ר' שמואל לויטין ז"ל שכ"ק אדמו"ר ]הרש"ב[ 
נ"ע אמר שאם מתפללים ביום עש"ק אחר חצות אין אומרים תחנון.

• טז •

בשנת  בעמוד  התפלל  שליט"א  אדמו"ר  כשכ"ק  שי'  גרונר  לייב  מר'  שמעתי 
תש"ד-ה על אביו נ"ע הי' מקפיד שיהיו עשרה בלעדיו שאוחזים בהודו לה'.

• יז •

שמעתי מאבי ז"ל הכ"מ ומעוד כמה אנשים שכ"ק הרבי הקודם אמר על הרד"ץ: 
"זיין גוף האט ניט געדארפט האבען )באזאלצען( עפר פון א"י" ]=גופו לא היה 
צריך להגיע אל )חול( עפר ארץ ישראל[ ואם הוא הי' גר בחו"ל הוא עוד הי' חי.

• יח •

בער"ה תשי"א נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א באוטובוס מיוחד עם חסידים לציון, 
כשחזרו מהאהל )כנראה שהי' כבר מאוחר( אמר הרבי שליט"א: "ווען מהאט 
געהאט א שופר וואלט מען געקענט בלייבען ביים שווער )אויף ר"ה(" ]=באם 
היה לנו שופר  היינו יכולים להישאר אצל חמי )בר"ה([, זה שמעתי מר' מאיר 
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הארליג שי'.

• יט •

שמעתי מאבי ]ר' ברוך פריז[ הכ"מ שאביו ]ר' אברהם פריז[ ז"ל הי' מתפלל כל 
יום כמה שעות באריכות בביתו.

• כ •

כמה ימים לפני חג הסוכות התשל"א הביא אחד מהסגלים מירושלים אתרוג 
מכולל חב"ד עבור הרבנית הזקינה ע"ה, ואנו נכנסנו יחד אתו לדירתה ב770 
חב"ד  מכולל  אתרוג  לנו  שיש  לה  ואמרנו  בהמשרתת  ופגשנו  עליונה  בקומה 
היא מתהלכת  וענתה המשרתת שב"ה  היא מרגישה  איך  אותה  ושאל  עבורה 
וכו' שאל אותה אם אפשר לראות את הרבנית וענתה שכן ונכנסה לחדר הסמוך 
וקראה להרבנית, ושאלה מי זה, וכתבו לה )היא היתה חרשת( שזהו סגל ואח"כ 
שאלה עלי וכתבו לה שזהו נכדו של ר' אברהם פריז וענתה הרבנית נ"ע קומט 

אמאל אריין צו אונז ]=תבקר אצלינו לפעמים[

• כא •

ר' אוריאל צימר ע"ה היה אומר שיעור תניא בוילמסבורג והוא אמר להם ג"כ 
לטבול  שצריך  להם  שאמרו  שמדברים  ]שמע[  אח"כ  למקוה.  ללכת  שצריך 
כ"כ  לומד  שהוא  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  אמר  ע"ה  אוריאל  ר'  אח"כ  במקוה, 
הרבה תניא ומה נשאר אצלם שצריך ללכת למקוה . . ואמר ע"ז כ"ק אדמו"ר 
שליט"א אם זה ישאר אצלם זה ג"כ מספיק. את זה שמעתי מהת' יהושע ש]א[

רף שי'.

• כב •

פעם בא איש אחד ואמר שכ"ק אדמו"ר שליט"א הזמין אצלו תפילין ואבי ]ר' 
ברוך פאריז[ הכ"מ ראה את מדת התפילין שהזמין כ"ק אדמו"ר שליט"א, וזקני 
]ר' פאלע כהן[ שי' לקח ממטבעות כסף שיש לו מפדיון הבן ועשה מזה נרתיק 
לתפילין של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ושלח את זה להרב חדקוב שי' שימסור את 
זה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, וכן הי'. אח"כ הגיע לו מכתב מהרב חדקוב שמסר את 
הנרתיק לכ"ק אדמו"ר שליט"א. אחרי כמה חדשים הגיע לו מכתב כ"ק אדמו"ר: 
ת"ח בעד הנרתק, )או לשון אחר?( אבל איני משתמש בזה וצריך לעיין בספרים 
)בערך כך הי' הלשון(, )לבסוף נתברר שהאיש הזה שיקר וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

לא הזמין אצלו תפילין(.

• כג •
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פעם שהי' כ"ק אדמו"ר ]הרש"ב[ נ"ע )במאסקווה?( והי' צריך לקנות שלאפה 
]=מגבעת[, אז הביאו לו שבעה שלאפע'ס, ובחר אחד מהם, והוא הסתכל בראי 
אם זה טוב עליו, ועמדו שם סבי ]ר' פאלע כהן[ ור' זלקא ]פרסיץ[ ושאל אותם 

כ"ק אדמו"ר נ"ע ס'איז גוט? שמעתי מזקני ]ר' פאלע כהן[ שי'.

• כד •

כ"ק אדמו"ר נ"ע הי' לובש שטריימל בש"ק ויו"ט רק בליובאוויטש. ובחול היה 
לובש קסקט )כמו ר' מנדל פוטרפס(, ושהי' נוסע חוץ לליובאוויטש הי' הולך 
עם שלאפה וכן ברוסטוב הי' הולך בלי שטריימל, וכן כ"ק אדמו"ר מהריי"ץ הלך 
בחול ]ב[קסקט ובשבת ]ב[שטריימל וזה הי' רק בליובאוויטש, )שמעתי מזקני 
]ר' פאלע כהן[ שי'( שבא כ"ק אדמו"ר הקודם בשנת תרפ"ט לאה"ק אמר לו ר' 
אלתר )זה היה בירושלים( שלא יהיה כבוד אם הוא ילך בלי שטריימל אז הוא 

הלביש שטריימל וכן שהוא בא לארה"ב בשנת ת"ש הוא הלביש שטריימל.

• כה •

פעם מישהו צלצל לכ"ק אדמו"ר שליט"א לביתו באמצע הלילה )כנראה זה הי' 
דחוף( וענתה הרבנית שתליט"א שהרבי שליט"א מתפלל מעריב עכשיו, אז הוא 
שאל הרי הרבי שליט"א התפלל כבר בביהכ"נ, וענתה הרבנית שתליט"א מאיפה 

אתה יודע מה שהוא עשה בבית הכנסת? מפי השמועה ב-770.

• כו •

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לר' ראובן דונין שאם מישהו שקשור אלי ולא מקיים 
את השו"ע, אז סימן שהוא חושד בי שאני לא מקיים את השו"ע. מפי ר' ראובן 

דונין שי'.

• כז •

כ"ק הרבי הקודם נ"ע )שהיה עוד מנהל פועל בחיי אביו הרבי נ"ע( אמר לר' 
מאיר שמחה חן ז"ל מנעוול "אמאל האט מען געהאט קב"ע, מ'האט געהערט 
מען  האט  מאל  איין  נאר  זאך  זעלבע  די  כיו"ב(,  )או  משפיע  פון  וואכ'ן  צווי 
געהערט א גוט'ן חידוש, איז דאס געוון גענוג". ]=בעבר היה קבלת עול, היו 
שומעים ממשפיע )או כיו"ב( את אותו הדבר שבועיים, וכל פעם היו שומעים 

בזה חידוש, וזה היה מספיק[. זהו בערך הלשון ששמעתי מר' דובער חן שי'.

• כח •

פעם בב' ניסן )זה הי' בניו יורק( אמר כ"ק הרבי הקודם נ"ע שאם היינו עכשיו 
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ברוסטוב היו בטח קוראים פ"נ על האוהל, עכשיו אפשר לתת את זה אלי. את 
זה שמעתי מזקני ]ר' פאלע כהן[ שי' ששמע מזקני ]ר' אברהם פאריז[ ע"ה.

• כט •

כ"ק אדמו"ר שליט"א )זה הי' בחיי הרבי הקודם נ"ע( אכל פעם חתיכת מזונות 
ברבים לפני התפילה )בסכה של 770(, ונגש אליו ר' שמואל לויטין ז"ל ואמר לו 
היתכן? ואמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א "א איך טו דאס מיט א מכוון אז מ'זאל 
)ע"כ  ממני[  שילמדו  בכדי  כוונה  עם  זאת  עושה  ]=אני  מיר"  פון  לערנן  זאך 
שמעתי מזקני ]ר' פאלע כהן[ שי' בשם זקני ]ר' אברהם פאריז[ ע"ה וההמשך 
שמעתי מר' משה נפרסטק ששמע מר' שמואל הנ"ל( אח"כ ניגש ר' שמואל הנ"ל 
לכ"ק הרבי הקודם נ"ע וסיפר לו את כל הענין, ואמר לו כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע 
אז ער טוט וויסט ער וואס ער טוט איך בין מקנא זיין יראת שמים. ]=כאשר הוא 

עושה, הוא יודע מה הוא עושה. אני מקנא ביראת שמים שלו[ 

• ל •

שמתפללים  אמר  נ"ע  הרש"ב  אדמו"ר  שכ"ק  שי'  דבריץ  זושא  מר'  שמעתי 
ביחידות כשמגיעים ל"ויעבור ה' וכו'" צריך לכוון את המילים אבל לא לאמרם.

• לא •

וכ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר בפני  בל"ג בעומר תש"ט היה ע"י ב770 פאראד 
הילדים. כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע הי' מלובש בשטריימל והסתכל מחלון חדרו 
על הרבי שליט"א, אח"כ הרבי הקודם נ"ע קרא לרבי שליט"א ואמר לו שר' לוי 
יצחק מבארדיטשב שאל פעם את אדמו"ר הזקן מדוע אצלנו לא אומרים שיר 
השירים בערב שבת, הרי נעשה מזה יריד למעלה, וענה לו אדמו"ר הזקן "ניט 
אויף אלע יריד'ן דארף מען זיין" ]=לא בכל יריד צריכים להיות[, והמשיך הרבי 
הקודם "אבער אויף דעם יריד איז ער יא געוון" ]=אבל ביריד זה הוא כן היה[. 

את זה שמעתי מפי ר' יוסף גולדשטיין שי' בניו יורק.

• לב •

זמן קצר לאחר הסתלקות הרבי הקודם - ידוע שאדמו"ר שליט"א סירב לקבל 
את הנשיאות משך זמן - בזמן ההוא היה לר' יצחק בומגרטון שי' שאלה בעניין 
אם  ושאלו  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  ונכנס  לא,  או  זה  את  לעשות  אם  מסחר, 
איידימ'ס  צווי  האט  רבי  דער  שליט"א  הרבי  כ"ק  לו  ענה  אז  לא  או  לעשות 
)חתנים( איינער אעלטערער איינער אאינגעדער איז גיי צו דעם עלטרון ]=לרבי 
יש שני חתנים, אחד מבוגר יותר אחד צעיר יותר, אז תלך למבוגר יותר[ וענה 
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ר' דובער שאני רוצה לשאול פה וענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א גיי צום אהל און 
פרעג ביי איים וענה ר' דובער דער רבי ענטפערט דאך ניט צו מיר ]=תלך לאהל 
ותשאל אצלו וענה ר' דובער הרבי הרי לא עונה לי[ וענה כ"ק אד"ש תעשה איך 
שיפול אצלך במחשבה ראשונה וענה ר' דובער אני רוצה רבי פשוט פה למטה 
ונתן לו כ"ק הרבי שליט"א ברכה אח"כ שיצא ר' דובער מ770 ניגש אצלו חדקוב 
ואמר לו שכ"ק הרבי שליט"א אמר לו שלא יעשה את המסחר ההוא ולבסוף 
נודע לו שאלו שעשו את המסחר ההוא לא הצליחו, את זה שמעתי מגיסי ר' 

משה אהרון טייכמן שי' ששמע מר' דובער בומגרטון בעצמו.


