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5744
THE FIRST KINUS
The idea of organizing a Kinus for 
Shluchim began in Eretz Yisrael with 
the shluchim of 5736-5738. This Kinus 
always took place around Chof Av and 
the Rebbe would make mention of it 
in one of the sichos close to the time of 
the Kinus. The Rebbe would also send 
a special letter to all the participants. 
It was clear that the Rebbe derived 
much satisfaction from these Kinusim.

In Tammuz, 5743 the Rebbe’s maz-
kir, Rabbi Yehuda Krinsky, wrote a tze-
tel to the Rebbe suggesting that a simi-
lar Kinus be arranged for the shluchim 
of the United States. The Rebbe’s 
answer was that the idea should be 
discussed with hanholo of Merkos 
L’inyonei Chinuch.

Approximately one-and-a-half 
months later, during the farbrengen of 
Shabbos Chof Av, the Rebbe said:

“It is appropriate to make mention 
of the Kinus Hashluchim taking place 
tomorrow in Yerushalayim, as they 
customarily gather every year in close 
proximity to the yom hilulo of Chof 
Av….Halevai – If only the same would 
be done here as well.”Following this 
sicha, a committee of shluchim was 
formed to fulfill the Rebbe’s wish.
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In Elul 5743 I was approached by 
Rabbi Gershon Schusterman, a Shliach 
in Long Beach CA, & Rabbi Yisroel 
Shmotkin, Head shliach in Wisconsin 
& was asked if I would be interested to 
come to a meeting to discuss accept-
ing a position to coordinate a Kinus of 
Shluchim from the USA.

At that time I was available & so 
accepted the invitation.

At the meeting it was explained that 
just as the shluchim in Eretz Yisroel 
have their Kinus around Chof Av & it 
is something very dear to the Rebbe & 
he sends them a letter & speaks about 
it in the fabrengen around Chof Av, 
a group of Shluchim in the US would 
like to arrange a similar Kinus for US 
Shluchim.

A Vaad Hapoel & a General Vaad had 
been formed consisting of:

VAAD HAPOEL: Rabbi Shlomo 
Cunin, CA: Rabbi Avrohom Shemtov, 
PA & Rabbi Yisroel Shmotkin WA. 
Rabbi Shmotkin was appointed the 
Chairman.

GENERAL VAAD: Rabbi Gershon 
Schusterman, CA: Rabbi Nosson 
Gurary, NY; Rabbi Zalman Posner, 
TN: Rabbi Yisroel Deren, CT & Rabbi 
Yoseph.Y. Gopin, CT.

It was stressed that at this time the 
Kinus is a project of the Shluchim 
themselves & not an official proj-
ect of the Merkos L’Inyonei Chinuch. 
Nevertheless all plans, questions 
etc should be consulted with Rabbi 
Yehuda Krinsky, a member of the 
Rebbes Mazkirus.

Each member of the Vaad agreed 
to give $1500 seed money to fund 
this project & Rabbi Shusterman was 
appointed the treasurer to collect & 
distribute the funds as needed. As a 
result all the bills & my expenses were 
paid through Chabad of California.

• COPY OF LETTER 

The first item was to establish 
an office with a phone etc. This was 
accomplished with the help of Rabbi 
Dovid Raskin a”h who gave permission 
for a room in the Tzach building 1408 
President St to be used as the Kinus 
office. 

The next items on the agenda were:
1) Date of the Kinus
2) Location of the Kinus
3) Program
1) The thought was to hold the 

Kinus beginning on a Shabbos when 
there would definitely be a fabrengen. 
In those years the only definite fab-
rengen ( besides yemei d’pagra) was 
on Shabbos Mevorachim. As Shabbos 
Mevorachim Cheshvan was still in 
Tishrei, it was felt that the shluchim 
would still be busy with Inyonei 
Tishrei. The next fabrengen would be 
Shabbos Mevorachim Kislev & so that 
date was chosen & remains the same 
date till today. Many people make a 
mistake ( till today!) & think that the 
Kinus is connected to Rosh Chodesh 
Kislev & every year some shluchim 
call the office asking for the date of 
the Kinus. It was & always will be iy”h 
Shabbos Mevorachim Kislev.

2) Options for location for the Kinus 
were put forward. Obviously the Kinus 
would begin with the Rebbes fabren-
gen on Shabbos, but it was felt that 
perhaps the Motzei Shabbos , Sunday 
& Monday sessions should be held out-
side Crown Hts to avoid the distrac-
tions of the shchuna. These options 
included 1) Camp Gan Yisroel in the 
country, 2) The Robert Treat Hotel 
in Morristown NJ & 3) remaining in 
Crown Hts.

After discussions & phone calls it 
was decided to keep all the program-

ming in Crown Hts near the Rebbe. 
Now the question became “where”? 

On the 4th floor of 784 Eastern 
Parkway, the building right next to 
770, there was a room that was being 
used as a library which could hold 
the approx 65-70 Shluchim expected. 
That would be used for the sessions 
& the “Uforatzto Hall” ( currently the 
Kollel on Kingston Ave ) would be 
used for the meals. Mr Jerry Simon, a 
well known caterer in those years, was 
hired to provide all the catering needs.

3)The Vaad asked Rabbi Zalman 
Posner to formulate topics to be dis-
cussed & after consultation with the 
other Vaad members a memo list-
ing 6 suggestions was submitted to 
the Rebbe by Rabbi Krinsky on Erev 
Shabbos of the Kinus, together with 
a program of times, locations etc that 
I had developed. This tzetel was pre-
ceeded by Rabbi Krinskys tzetel of 23 
Cheshvan informing the Rebbe that 
the idea of a Kinus had been discussed 
between the shluchim and with the 
menahel of Merkos, Rabbi Hodakov, 
and that a committee of shluchim had 
been formed. Rabbi Krinsky enclosed 
a detailed program and a comprehen-
sive list of the topics to be discussed 
throughout the Kinus. The Rebbe 
wrote on the tzetel in response: “V’yehi 
ratzon sheyih’ye kol hana”l b’hatzlacha 
rabbo” – May all of the above-men-
tioned be with great success.
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On the Tzetel from erev Shabbos 
Toldos 5744 the Rebbe noted that he 
had received the letter on Sunday and 
responded: “V’yehi ratzon sheyih’ye 
kol hana”l b’hatzlocho rabbo bakol 
veyevaser tov” May all of the above-
mentioned be with great success in 
every aspect and you should be able to 
deliver good news”.

A formal invitation was sent to the 
shluchim inviting them to the Kinus. 
As mentioned before, the Kinus was 
not (yet) an official project of the 
Merkos & so I made a crude stationary 
of the Kinus & signed the invitation on 
the instructions of the Vaad .

A total of 70 Shluchim attended the 
1st Kinus that year 

THE REBBE GIVES A BOTTLE OF 
MASHKE TO THE SHLUCHIM

On Erev Shabbos Toldos, the day 
before the Kinus began, I bought a bot-
tle of mashke to send in to the Rebbe 
for the Shabbos fabrengen. I took it to 
Rabbi Krinskys office & asked him to 
give it to the Rebbe in the name of all 
the shluchim. He replied that as the 
Kinus was not (yet) an official proj-
ect of the Merkos, he felt I should send 
it in with a note beshem the shluchim. 
I said it wasn’t my place to write to 
the Rebbe as all communication with 
the Rebbe had been through Rabbi 
Krinsky. He did not agree & after the 
Vaad also was hesitant to send it in I 
saw that if I would not send it in then 
no one will. 

Towards the end of the fabrengen 
the Rebbe distributed the bottles of 
mashke that were sent in for differ-
ent inyonim. When it came to the bot-
tle for the shluchim the Rebbe said“ 
zol tzukumen the meargenei haki-
nus”. Rabbi Groner looked to Rabbi 
Chodakov but he would not go, he 
then looked to Rabbi Krinsky who also 
declined. The Rebbe asked again for 
the “meargenai hakinus” but nobody 
went over. There was no thought in 
my mind to go over to the Rebbe in the 
place of either Rabbis Chodokov or 
Krinsky. The Rebbe then said “ vu is 
Brennan”! Rabbi Groner knew where 

I stood by fabrengens & motioned for 
me to come. Of course I then jumped 
over the benches & heads of people & 
reached the Rebbe who poured some 
of the mashke from the bottle into my 
cup & I said l’chaim. The Rebbe gave 
me the bottle saying “ dos iz far di 
kinusim”! The Rebbe also instructed 
me to distribute some of the mashke at 
the fabrengen & the rest at the Kinus 
on Motzei Shabbos.

The following year the Kinus was 
already an official project of the 
Merkos & I joined Rabbis Krinsky 
& Kotlarsky to receive the Rebbes 
mashke. That was the seder till nun 
beis.

THE “KINUS BAG”

What is the origin of the “kinus bag”?
In the days leading up to the kinus I 

realized that if we are giving out a pro-
gram, brochures & a pad of paper to 
use for notes, it would be helpful to put 
them in some sort of a folder or some-
thing similar.

I remembered that R’ Yisroel 
Shemtov worked with his brother 
R’Mendel (a”h) in manufacturing plas-
tic & vinyl bags etc. Afew days before 
the Kinus I called R’Yisroel & asked 
if he could be of help to the shluchim 
in donating some folders or bags. 
He told me it would be his pleasure 
& I should come down to his ware-
house & we’ll find something to use in 
his pile of returns or overruns. Well 
that’s exactly what I did & R’Yisroel 
even found the time to gold stamp the 
kinus name, date & year on the bag in 
English. There was no time to have 
it also stamped in Hebrew. This sys-
tem continued for a few years ,going 
into the warehouse & taking whatever 
was needed. This continued until the 
attendance of Shluchim at the Kinus 
exceeded his amount of returns & we 
were forced to order custom made 
bags which we are all familiar with 
today.

THE 1ST GROUP PICTURE

An interesting episode happened at 
the end of the Kinus.

It was decided that the Shluchim 
would write a “Pan” to the Rebbe at 
the conclusion of the Kinus. Where 
should this Pan be signed? I suggested 
that as we are writing to the Rebbe , 
the Pan should be signed downstairs 
in 770 on the Rebbes platform where 
he fabrenged. We all went downstairs 
& I placed the Pan on the table near 
where the Rebbe sits during the fab-
rengen. The shluchim lined up & each 
one signed the Pan.

At that time there was a bochur tak-
ing pictures of the shluchim, Yisroel 
(Shmidy) Goldshmid. He came over to 
me & suggested that as the shluchim 
are here now in 770 we should take 
a group picture. I announced to all 
the shluchim the idea & directed the 
shluchim to stand on the bleach-
ers on the eastern wall of 770. The 
sign was brought down from the 4th 
floor along with the Rebbes picture 
& Shmidy took the 1st group picture 
of the shluchim, of those who were 
still there. As there were no desig-
nated places you will see in the picture 
( attached) Rabbi Krinsky standing on 
the top row left, Rabbi Kotlarsky top 
row right & myself bottom row left.

On Sunday, the main session of the 
Kinus took place in one of the rooms 
on the fourth floor of the building 
adjacent to “770” with approximately 
65 shluchim in attendance during 
which reports were given on the activi-
ties in various cities throughout North 
America. In addition, many new ideas 
were presented on how to further and 
broaden these pe’ulos.

An interesting episode that 
occurred during this session was when 
the elder shliach from the 5700’s, Reb 
Sholom Posner A.H., remarked that 
because the family of shluchim had 
grown so large over the years, most of 
the faces in the room were unfamiliar 
to him. One by one, the shluchim rose 
and introduced themselves by name 
and location. This became a yearly rit-
ual and eventually it evolved into the 
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customary roll call which takes place 
every year during the banquet. 

A high point of the session was 
when Rabbi Hodakov, director of 
Merkos L’inyonei Chinuch, spoke to 
the shluchim addressing at length the 
theme of shlichus and the task of the 
shliach. The Kinus officially concluded 
before evening. 

As mentioned before, the following 
day, the shluchim collectively signed 
a pidyon to the Rebbe, in which they 
bentched the Rebbe and Rebbetzin and 
asked for a brocho that they be suc-
cessful in fulfilling their shlichus with 
abundant goodness and in good health.

The Rebbe’s handwritten answer 
on the pan is as follows: “In addition 
to the sicha [on Shabbos] (includ-

ing [what was said] “in between the 
lines”), it is already stated – kol hame-
varech misbarech bebirchasoi shel 
hak’[adosh baruch hu] shem’ruba al 
haikar – beginning with the main [bro-
cha, namely] to fulfill the shlichus in 
its entirety.”

NAMES OF SHLUCHIM IN PICTURE

TOP ROW L TO R Rabbis: Eli Hecht,Yisroel 

Shmotkin,Avrohom Shemtov,Yehuda Krin-

sky, Shlomo Cunin, Chaim I. drizin,Moshe 

Kotlarsky, Yankel Kranz, Yossi Weingarten, 

Yosef Schanowitz.

2nd ROW L to R: Rabbis: Moshe Traxler, 

Yona Matusof, Yosef Levin, Yosef Loschak, 

Shmuel Kaplan, danny Moskowitz, Moshe 

B Kasowitz, Mendel duchman, Kasriel 

Brusowankin.

3Rd ROW L TO R: Rabbis: Chaim Pruss, 

Eli Cohen, Yossi Groner, Mordy Einbinder, 

Avrohom Korf, Yitzchok M Lipszyc, Tuvia 

Teldon,Tuvia Rapaport, Avremel Kotlarsky, 

Moshe Feller, Chaim Ciment.

BOTTOM ROW L TO R: Rabbis: Lipa Bren-

nan, Yisroel Rubin, Yisroel Brod, naftoli 

Estulin, Yisroel deren, Aron Lieberman, 

Zalman Levertov, nechemia Vogel, nussy 

Gurary, Laibel Alevsky, Shimon Lazaroff, 

Sholom B. Kalmanson, Sholom Weinberg, 

Yehoshua Laufer.
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5745
On the tzetel Rabbi Lipa Brennan 
wrote to the Rebbe asking for a bro-
cho for the 2nd Kinus , the Rebbe 
answered:

על הציון שיהא כהנ"ל בהצלחה רב
“I will mention it at the Ohel that 

all the above should be with much suc-
cess”

The following year’s Kinus grew 
considerably, hosting some ninety two 
participants.

During the three-day Kinus many 
topics were discussed and joint deci-
sions were made. There was also a big 
focus on printing Tanyas, something 

which the Rebbe emphasized greatly 
during the entire previous year. 

The yungeleit from the kollel par-
ticipated this year as well and the 
shluchim encouraged them to join the 
Rebbe’s army of Shluchim. The kollel 
participants contributed to the Kinus 
atmosphere adding fresh energy and 
helping in invigorating the partici-
pants even more. 

During the Shabbos farbrengen, 
the Rebbe elaborated on the con-
cept of hafotzas hama’ayonos. When 
it came time to distribute the bottles 
of mashke which had been given in 
prior to Shabbos, the Rebbe said that 

the bottle designated “for the Kinus 
Hashluchim beginning this shabbos 
for which many shluchim have gath-
ered from many different places” 
would be given first, upon which Rabbi 
Krinsky came forward and the Rebbe 
handed him the bottle. 

On Monday, the Shluchim all signed 
a pidyon to the Rebbe asking that they 
be granted success in their shlichus.

When the Rebbe gave Rabbi Krinsky 
the unusually long and unique answer, 
the Rebbe directed that the shluchim 
in Eretz Yisrael be contacted and 
informed of the resolutions of the 
Kinus.
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That evening, when Rabbi Krinsky 
drove the Rebbe home, the Rebbe 
added that the shluchim around 
the world should be contacted as 
well, putting a special emphasis on 
Australia.

With the conclusion of the Kinus, 
a special chassidishe farbrengen was 
held with the participation of the 
shluchim and kollel yungeleit. During 
the farbrengen it was resolved that a 
special Tanya be printed in honor of 
that year’s Kinus and without delay, a 
printing press was immediately set up 
on the top floor of 770 and before the 
farbrengen was over, the first pages of 
Tanya were printed.

The next morning, when the Rebbe 
was informed of the Tanya printing, 
he expressed great satisfaction and 
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directed that the ma’aneh to the pan of 
the shluchim from the previous day be 
printed inside the Tanya.

In addition, a special kuntres con-
taining sichos from the Rebbe on the 
topic of shlichus was prepared ahead 
of the Kinus. This kuntres was subse-

quently expanded and printed every 
year before the Kinus. 

Rabbi Brennan continues:
The origin of the “Kuntres 

Hashlichus” was due to something I 
heard the Rebbe mention in a sicha 
during Tishrei 5745

I proposed the idea to the Vaad to 
print a Kuntres containing the Rebbes 
sicha & answer to the Pan from the 1st 
Kinus the previous year together with 
the letters & sichos to the Shluchim in 
Eretz Yisroel in connection with their 
Kinnusim.

The Vaad & Rabbi Krinsky approved 
the idea & Kehos prepared a proof 
which was sent into the Rebbe.

On the mafteach ( contents page) we 
were zoche to the Rebbes answer:

“Urgent. Return it all to me 
before Shabbos”.

This became an annual publication 
for the Kinus updated yearly with the 
Rebbes answers & sichos from the pre-
vious year. In 5751 the kuntres became 
a “sefer” as you will read about later in 
this article.
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5746
On the tzetel Rabbi Lipa Brennan 
wrote to the Rebbe asking for a brocho 
for the upcoming Kinus , the Rebbe 
answered:

         אזכיר עה"צ
“I will mention it at the Ohel.” 
During the farbengen on Shabbos 

Chayei Sarah, which also served as the 
launch of the Kinus Hashluchim, the 
Rebbe connected the weekly expla-
nation of his father’s ha’aros on the 
Zohar with the Kinus and prefaced: 
“The Kinus Hashluchim has a personal 
relevance to me as well, for I too am a 
shliach of my father in law, the Rebbe 
Nessi Doreinu…”

That year, the Rebbe gave Rabbi 
Krinsky a stack of one hundred dol-
lar bills and directed him to give each 
participating shliach two hundred dol-
lars, immediately adding that surely 
they will want to hold onto the bills. 
Therefore, each shliach will receive an 
additional dollar from the Rebbe for 
safekeeping, but as for these two hun-
dred dollars, every shliach must use 
them specifically for their own and 
their families’ personal needs.

On the traditional Pan Kloli from 
the shluchim, the Rebbe penned a 
very long and detailed answer show-
ering them with brochos. Within the 
ma’aneh the Rebbe also mentioned 
all the Rebbeim. That year, as well 
as in the years which followed, the 
Rebbe directed that the demei-pan 
money collected from the shluchim be 
deposited into the “lishkas chasha’in” 
department of Machne Israel.
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5747
On the tzetel Rabbi Lipa Brennan 
wrote to the Rebbe asking for a brocho 
for the upcoming Kinus , the Rebbe 
answered:

           הצלחה מופלגה ועד למעשה בפועל.  אזכיר עה"צ
“Great success including actual out-

comes. I will mention it at the Ohel.” 
The Kinus hashluchim of this year 

came during a time when the Rebbe 
was speaking very strongly about shli-
chus, and about founding new Batei-
Chabad. Indeed many yungeleit joined 
the army of shluchim during that 
period.

The number of participants that 
year rose to two hundred and fifty 
shluchim and the sessions were moved 
to the Oholei Torah center. 

Ahead of the Kinus, the Rebbe gave 
a hora’a that certain lay-leaders of the 
Machne Israel Development Fund 
(MIDF) be invited to the Kinus and 
made special mention of Mr. David 
Chase, director of the MIDF board, 
and a few others. In connection with 
this hora’a, the Vaad HaKinus decided 
on a special lay-leader program to be 
held as part of the official program and 
that the baalei-batim of the shluchim 
be invited to attend the banquet. 

During the Shabbos farbrengen the 
Rebbe said that the way to conquer 
the world with goodness, kindness, 
and yiddishkeit is through each indi-
vidual shliach fulfilling his shlichus 
in his respective place and by adding 
in Battei-Chabad as well. The Rebbe 
also called for the establishment of an 
office where shluchim could turn to 
receive assistance in their work. This 
led to the creation of the Shluchim 
Office. 

The Rebbe then said that all those 
who will be involved in these pe’ulos 
are guaranteed recipients of abun-
dant brochos in ruchniyus and gashmi-
yus, healthy children and grandchil-
dren, and good shidduchim for their 
children.

When Rabbi Krinsky entered the 
Rebbe’s room following the Kinus, 

the Rebbe remarked, “Es iz shoin tzeit 
einnemen di velt – The time has come 
to conquer the world!”

This statement, “conquering the 
world,” was very fitting for that period, 
as the Rebbe was constantly speaking 
about shlichus and encouraging chas-
sidim to answer the call and take up 

posts on shlichus. However, this dec-
laration, said in the aftermath of the 
Kinus also engendered the idea to 
make a conference of global propor-
tions. 
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5748
INTERNATIONAL KINUS HASHLUCHIM 

On Vov Tishrei 5748, Rabbi Krinsky 
wrote a tzetel to the Rebbe propos-
ing the idea of an International Kinus 
Hashluchim. In his answer, the Rebbe 
drew an arrow with the line crossed 
over the words “I hereby ask” and the 
tip pointing to the continuation of 
the sentence “to invite to this Kinus, 
shluchim from other countries as 
well,” thereby giving his consent. To 
Rabbi’s Krinky’s query of whether to 
invite every shliach or only one rep-
resentative from each city, the Rebbe 
replied that this decision should be 
made by “the invitees” (the shluchim 
themselves).

Rabbi Brennan relates that the Vaad 
made a decision to invite the Head 
Shluchim around the world & to allow 
them to invite any shluchim under 
their jurisdiction.

Notice that these invitations were 
now printed on official Merkos sta-
tionary & signed in the name of Rabbi 
Hodakov. (images on next page)

As the date of the Kinus drew closer, 
the Rebbe offered to pay up to half 
of every shliach’s travel expenses. In 

addition, the Rebbe crossed out of the 
program the customary participation 
fee of 100 dollars and instead wrote 
“minimal fee.” The fee for each partic-
ipant was changed to thirty-six dollars 
and has so remained ever since.

On Chof-Hei Cheshvan 5748 the 
United Sates Federal Appelate court 
made its final decision following 
Chabad’s case regarding the seforim 
taken from the Chabad library, stat-
ing that they belong to the chassi-
dim and therefore must be returned 
to their rightful place in “770.” When 
Rabbi Krinsky entered the Rebbe’s 
room to hand him the written verdict, 
the Rebbe took the papers and before 
even glancing at them, immediately 
inquired as to how the preparations 
for the upcoming Kinus hashluchim 
were coming along!

In the days leading up to the kinus, 
Crown Heights was buzzing with activ-
ity, as shluchim from all over the world 
began gathering at “770.” Cries of joy 
punctuated the air as old friends met 
again after years of not seeing each 
other.

An overflowing crowd of many 
hundreds of shluchim packed “770” 
on Friday night, and a festive atmo-
sphere pervaded throughout. The 
Rosh Chodesh Kislev March was taken 
up by the crowd and after a few min-
utes the Rebbe entered the shul, his 
holy face radiant. Everyone in the 
room felt that something was differ-
ent about the way the Rebbe walked in 
to shul that Friday night. The feeling 
was as though “the children have come 
home.”

The Rebbe encouraged the singing 
on his way up to the front of the shul, 
continuing to do so even after reach-
ing his place by keeping time with his 
hand lightly on the shtender, his face to 
the wall. 

FARBRENGEN

The entire farbrengen on Shabbos was 
dedicated to the concept of shlichus. 
The Rebbe tied in the idea of shlichus 
with that week’s parsha of Toldos and 
in the second sicha the Rebbe said that 
just as when Yitzchak Avinu sent off 
Yaakov, he showered him with brochos 
in a manner of “M’lechatchila Ariber,” 
so too with regard to the shluchim of 
Nessi Doreinu. The heilikeh brochos of 
the meshaleach were fulfilled by each 
and every one of the shluchim without 
fail, b’gashmiyus ub’ruchniyus!

A real surprise came during the 
third sicha. The Rebbe said that in 
continuation with what was said ear-
lier [regarding the brochos of the 
meshaleach]--the Rebbe announced 
that he will begin now with maaseh 
b’poel: Any shliach who is in debt, 
should prepare a financial report of 
his entire budget and deficits through 
the next Rosh Chodesh Kislev. This 
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report should then be submitted to a 
specially designated vaad. The Rebbe 
said that he (via Machne and Merkos) 
would cover ten percent of the deficit 
and half of the remaining ninety per-
cent (forty-five percent overall) will be 
given as a loan to be paid up over the 
following four or five years.

Following the sicha the Rebbe 
recited a maamor after which 
came another surprise: the Rebbe 
announced that on Sunday a special 
kuntres would be distributed to every 
shliach and shlucha. 

DANCE INTO THE NIGHT

At mincha following the farbrengen 
the Rebbe encouraged the singing of 
Aleinu which spontaneously burst 
forth from the crowd. “Al Tirah” was 
sung as well and the Rebbe continued 
to encourage the singing until maariv, 
following which the Rebbe left the shul 
to the Rosh Chodesh Kislev niggun. 

The overjoyed crowd remained in 
the shul and continued to sing and 
dance to the niggun at fever pitch. It 
was a natural expression of the over-
flowing emotions and joy felt by all, 
delighting in the great zechus of being 
near the Rebbe and be present at the 
unique farbrengen that Shabbos.

On Sunday, all the shluchim gath-
ered in front of “770” for a group por-
trait. The sight was breathtaking: hun-
dreds of shluchim standing in perfect 
order, exuberantly singing the Rosh 
Chodesh Kislev niggun; truly the 
Melech’s army… 

Following the photograph session, 
everyone expectantly entered 770 for 
mincha and for what was to follow. 

THE KUNTRES

When the Rebbe entered the shul for 
mincha, he unexpectedly turned and 
notified the mazkir that there will be a 
sicha after mincha. Immediately, a sht-
ender and microphone was set up on 
the Rebbe’s bima and following min-
cha the Rebbe spoke about the duchos 
(reports) given in by shluchim which 
contained “truly amazing things!” 
He encouraged all those who had not 
yet submitted their duchos to do so as 
soon as possible.

The Rebbe then said that a kun-
tres and dollars will be distributed to 
every shliach and shlucha following 
the sicha. 

When the Rebbe concluded the 
sicha, bedlam erupted, as many were 
still unsure how exactly the distribu-
tion would proceed. While descending 
the stairs of the bima, the Rebbe sud-

denly stopped and reiterated that only 
the shluchim should come forth and 
everyone else should stand on the side 
to ensure that the distribution goes 
smoothly. 

Although the line was long, the 
distribution nevertheless pro-
ceeded swiftly. As the shluchim filed 
by, the Rebbe asked certain indi-
viduals (at times, smilingly) if they 
were shluchim. To some rabbonim 
or mashpi’im who joined the line to 
receive a kuntres, the Rebbe gen-
tly made it clear, whether by way of 
a hand motion or a remark, that this 
distribution was reserved only for 
shluchim. For example, one elderly 
chossid who passed by told the Rebbe 
that he serves as a mashpia, to which 
the Rebbe replied, “I am not even tak-
ing one for myself ” 
.(”פאר מיר אליין נעם איך ניט“)

Rabbi Krinsky notes that noth-
ing more adequately than this, under-
scores the great importance which 
the Rebbe attributed to the Kinus 
Hashluchim. 

In truth, this type of interest and 
concern was constantly displayed by 
the Rebbe throughout all the years 
of the Kinusim. The Rebbe was con-
stantly asking about how many 
shluchim were in attendance, how the 
program was moving along, etc., etc.
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5749
During the Shabbos farbrengen the 
Rebbe spoke of the Kinus Hashluchim 
as being a convention of international 
proportions and added that their work 
back home is global as well. When a 
shliach in a particular city teaches 
someone, that individual in turn will 
eventually pass on that teaching to 
another, who will then go on and share 
it with another, triggering a chain 
reaction of global proportions.

Towards the end of the farbrengen 
Rabbis Krinsky Kotlarsky & Brennan 
received a bottle of mashke for the 
Kinus. Although this had already 
become a yearly custom, this time, 
however, something unusual hap-
pened. After receiving the bottle, 
Rabbi Krinsky noticed the Rebbe look-
ing at him expectantly, as if waiting for 
something. There and then, he decided 
to take the opportunity to bentch the 
Rebbe on behalf of all the shluchim 
and shluchos around the world. It was 
a moment charged with emotion. 

On Monday, after shacharis, the 
Rebbe notified that following mincha 
there will be a sicha to the shluchim.

After mincha the Rebbe spoke a 
sicha lasting forty five minutes after 
which the Rebbe distributed two dol-
lars, keflayim letoshiya, to all those 

shluchim and shluchos, followed by all 
those present.

Once again when the proof of the 
“Kuntres Hashlichus” was sent into 

the Rebbe, the Rebbe added the date to 
the Pesach Dovor; עשק"מ חדש כסלו                  
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5750
On Wednesday 24 Cheshvan Rabbi 
Krinsky informed the Rebbe of the 
schedule for the Kinus. He was zoche 
to receive the following answer;

After the program for the Kinus 
of 5750 was prepared and ready for 
print, it was sent in to the Rebbe for 
approval. On the cover of the program, 
the Rebbe noted that for some reason 
the women’s and children’s programs 
was omitted and requested that they 
be printed.

מהיר. חסר לגמרי ע”ד נשים מה טוב גם ע”ד – 
 צעירים וצעירות 

 באם אפשר בפרגרם בדפוס דכהנ”ל 
נת’ ות”ח 

Straight away, an insert with the wom-
en’s program was added and the fol-
lowing morning, a copy was submitted 
to the Rebbe with a tzetel inquiring 
whether it should appear as an insert 
or if the entire program should be 
reprinted. The Rebbe’s handwritten 
reply on the tzetel was:

 מספיק – ובמילא יוקדם יותר ע”י הוספה ?
[The insert] is sufficient – like this, 

[the program] will be printed sooner 
with an insert (without having to rede-
sign and print an entirely new pro-
gram).

On the Thursday before the Kinus, 
while in the car riding to the Ohel 
the Rebbe examined the new print 
of Kuntres Hashlichus. In addition, 
Rabbi Krinsky presented the Rebbe 
with a list of new Batei-Chabad that 
were built during the year of “shnas 
habinyan”.4 The Rebbe also asked 
Rabbi Krinsky for details of the prepa-
rations for the Kinus.

On Friday, the Rebbe davened 
shacharis and mincha in his home 
on President Street, and only the 
shluchim and orchim were allowed 
inside.
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On Friday night the Rebbe entered 
the shul of “770” to the exuberant 
Rosh Chodesh Kislev March. The six-
hundred shluchim in attendance made 
a considerable mark in addition to the 
usual crowd.

RELIVE THE MOMENTS

As always, the Rebbe addressed the 
shluchim during the Shabbos farbren-
gen. The Rebbe connected the Kinus 
with the week’s parsha and spoke at 
length regarding the relationship of 
the shliach to his meshaleach and the 
dynamics of the bittul he must have. 

Later during the farbrengen, the 
Rebbe pointed out that when the 
shluchim are together for the Kinus 
[in the Rebbe’s daled-amos], they draw 
inspiration from one-another and 
from the prevailing sense of achdus. 
Even after returning home to their 
respective posts, the Shluchim still 
draw upon that inspiration by remem-
bering and longing after the time they 
spent together with the rest of the 
shluchim. 

The Rebbe suggested that in order 
to better capture the moment and 
allow this inspiration to be easily 
accessed, a memento-album of the 
Kinus should be published, which will 
include photographs of the partici-
pating shluchim and their families, 
as well as some of the Torah thoughts 
and other ideas discussed during the 
Kinus. In this manner, the Rebbe 
said, each shliach, along with his wife 
and children, will be able to periodi-
cally look through the album and be 
reminded of the sense of achdus at 
the Kinus, and receive a boost to effi-
ciently fulfill their shlichus. The Rebbe 
made special mention of the young 
children, saying that even they will be 
inspired by seeing their picture in the 
book, giving them encouragement to 

go in the right path when they grow 
older as well.

During the farbrengen the Rebbe 
also spoke strongly regarding sheva 
mitzvos b’nei noach, encouraging the 
shluchim to intensify their efforts in 
making the world a more G-dly place 
through publicizing the observance 
of these commandments to all the 
nations of the world.

That Shabbos the Rebbe distributed 
thirty-five bottles of mashke at the far-
brengen, the large number of course 
due to the presence of the shluchim. 

On Sunday morning, the custom-
ary distribution of dollars took place. 
When Rabbi Krinsky approached, the 
Rebbe handed him an extra dollar “for 
the Kinus,” and made mention of the 
hora’a from yesterday’s farbrengen 
about printing a memento-album of 
the Kinus. 

Following “dollars” the Rebbe 
went to the Ohel, and on the way 
Rabbi Krinsky handed the Rebbe a 
pan signed by all the shluchim. The 
Rebbe asked Rabbi Krinsky: “על מי 
 with whom have you left“ ”נטשת המלוכה
the “kingdom” (i.e. the responsibil-
ity of running the Kinus while he was 
with the Rebbe at the Ohel) to which 
he replied that the shluchim had gone 
to Manhattan to attend the Siyum 
Horambam which was taking place 
that day. The Rebbe spent an unusu-
ally long time at the Ohel and imme-
diately upon the Rebbe’s return, min-
cha and maariv took place. Following 
maariv the Rebbe spoke a sicha, a very 
exciting event as the Rebbe had not 
spoken a sicha on a weekday since 
Rosh Chodesh Cheshvan. 

The Rebbe then distributed dol-
lars to everyone present. The Rebbe’s 
countenance was luminous and he 
paused from time to time to speak to 
some of those passing by. When Reb 
Shlomo Cunin came by, the Rebbe 

swung his hand in his direction. As he 
started to walk away, the Rebbe turned 
towards him and continued to swing 
his hand in his direction while the 
singing intensified. 

When Rabbi Krinsky approached 
the Rebbe gave him an extra dollar and 
said that if there is no pushka in the 
location of the Kinus then one should 
be brought there, whereupon the 
Rebbe handed him a third dollar to be 
placed inside the pushka.

On Monday the Rebbe sent out an 
“express” (mohir) note in which the 
Rebbe asks of “those involved with the 
publishing of the book regarding the 
resolutions of the shluchim sheyichyu” 
to submit an update before he travels 
to the Ohel. Of course, the album staff, 
headed by the secretary of the Kinus 
Rabbi Yosef B. Friedman, went into 
high gear. One year later, in time for 
the 5751 Kinus, a beautiful, full-color 
album was published and debuted at 
the Kinus.

The Kinus came to a close Monday 
night. The very next day the Rebbe 
expressed his wish to hear a report on 
the events of the Kinus. Rabbi Krinsky 
immediately wrote in a general report 
upon which the Rebbe wrote a beauti-
ful maaneh full of brochos.

(SEE IMAGE ON NEXT PAGE)

A fully detailed report including the 
resolutions of that year’s Kinus was 
submitted to the Rebbe on Friday.

A full week after the Kinus the 
Rebbe gave a hora’a for every shliach 
who signed the Pan Kloli to receive a 
check for one thousand dollars and in 
the following days the Rebbe urged for 
this directive to be carried out as soon 
as possible.
4. Throughout the year of 5749, the Rebbe 

strongly encouraged the purchase and 
construction of additional Batei-Chabad 
and during that year, hundreds new Batei-
Chabad were established.
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THE NEW ALBUM 
A week before the Kinus, the “Kuntres 
Hashlichus” published every year 
before the Kinus was submitted to the 
Rebbe. By now it had expanded to the 
size of a sefer, and in his tzetel Rabbi 
Krinsky asked the Rebbe if it should 
continue to be called “Kuntres” or per-
haps the name should be changed to 
“Sefer Hashlichus.” The Rebbe circled 
the word “Sefer” and inscribed the 
date of publishing as “Hei (Thursday), 
Chof Mar-Cheshvan”.

During the Kinus on Friday morn-
ing, Rabbi Krinsky submitted a report 
to the Rebbe on the Kinus in session, 
along with the album/memento from 
the Kinus Hashluchim – 5750 and 
Sefer Hashlichus.

The amount of shluchim pouring 
into Crown Heights reminded one of 
the festive month of Tishrei. Indeed, 
the crowd that filled “770” that Friday 
night was huge, and a Yom Tov atmo-
sphere prevailed.

At the Shabbos farbrengen, the 
Rebbe dedicated much of his sichos to 
discuss the idea of Shlichus in general 
and the Kinus Hashluchim in partic-
ular, concluding: last year we brought 
up an idea of publishing a memento 
from the Kinus, including photographs 
of the participating Shluchim along 
with their families, as well as high-
lights of the ideas discussed at the 
Kinus. 

This year, a new pictoral album 
should be prepared, including photo-
graphs of all the shluchim and their 
families, even the small children. Thus 
we can anticipate that the children as 
well, seeing their picture in the book, 
will be inspired to follow in their par-
ents’ ways and grow up to be shluchim 
in their own right. 

The Rebbe added that the book 
should be published as quickly as pos-
sible, preferably in time for Yud Tes 
Kislev ( just three weeks later). 

Ultimately, the printing of what 
turned out to be four large albums 

took much longer to prepare (see 
Chassidishe Derher–Tammuz, 5774, 
for a comprehensive write-up on this 
project).

Towards the end of the farbrengen 
the Rebbe distributed fifty bottles of 
mashke.

On Sunday, the Rebbe wrote a 
response to Rabbi Krinsky’s duch of 
Erev Shabbos in which he acknowl-
edged having received the album. The 
Rebbe noted that the album “makes a 
strong impression, etc.,” and repeat-

ing the instruction from the Shabbos 
farbrengen to print another, more 
complete and “even more beautiful 
album,” which would include “even 
those who did not attend the Kinus, 
providing that they are active in their 
shlichus.” 

Interestingly, the Rebbe added that 
they should include the picture of all 
the Shluchim together visiting the 
Tziyun (Ohel of the Frierdiker Rebbe). 
“Not actually at the Tziyun, for it is not 
the appropriate place [for a picture]; 
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but the one taken during their prepa-
ration for the visit, with “770” in the 
background.”

לצרף גם תמונה הכללית דביקור הכללי
עה''צ [=על הציון] (לא דבתוך הציון - שאיך
המקום גרמא - כ''א ההכנה לזה - על הרקע
 'של 770 וכו

On the envelope in which Rabbi 
Krinsky had submitted his letter, 
the Rebbe added the word “mohir” 
(urgent), and in his response, the 
Rebbe explained the reason for this: 
“I wrote ‘mohir’ on the envelope so 
that you will utilize the shluchim’s 
stay here to gather their photographs 
(together with their entire families – 
as I mentioned at the farbrengen)”.

On Monday the Rebbe travelled 
to the Ohel and upon returning, the 
Rebbe entered the shul to daven min-
cha and maariv. Following maariv the 
Rebbe descended the bima and before 
beginning the distribution of dollars 
to the shluchim the Rebbe said “‘Yiten 
v’yachzor v’yiten’; we will now dis-

tribute two dollars to everyone and 
this will serve as a continuation of the 
Kinus Hashluchim”.

When Rabbi Krinsky came by, the 
Rebbe directed Rabbi Krinsky to pres-
ent each shliach with a check of one 
thousand ninety dollars. The addi-
tional ninety dollars was an indica-
tion of Shnas Hatzaddik, celebrating 
ninety years for the Rebbe, which was 
to begin on Yud Aleph Nissan of that 
year.

On that note, one of the major res-
olutions of that year’s Kinus was to 
establish ninety new mosdos in the 
coming year.
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This year’s Kinus brought along much 
excitement with it, as the event would 
also mark the siyum ceremony of a 
Sefer Torah commenced one year ear-
lier by the Shluchim in Morocco on 
behalf of the Jewish community there. 
No one could have imagined however, 
that the Rebbe would join in the cele-
bration as well, marking this event by 
participating in his unique way.

Beginning on Wednesday, 22 
Cheshvan, Shluchim could be spot-
ted all over “770,” basking in the warm 
atmosphere like children returning to 
their home.

Rabbi Brennan continues:
As each year, a copy of the program 

& the “kinus bag” was given to the 
Rebbe by Rabbi Krinsky.

 On Rabbi Krinskys letter of 21 
Cheshvan in reference to the program, 
the Rebbe wrote:  

אינו מזכיר דבר ע"ד
1( שלוחות תחי'

2( נשות השלוחים שי'
בטח תהיינה כמה מהנ"ל תי' ובפרט מסוג השני.

ולכאורה צ"ל איזו הצעה בשבילן

 On the 2nd side of Rabbi Krinskys 
letter the Rebbe wrote: מהיר

Of course the program was revised 
to include the Rebbes directives.

The Shabbos farbrengen was excep-
tionally long and very special, with the 
Rebbe dedicating most of the sichos to 
the shluchim and the Kinus.

The Rebbe connected the avodas 
hashlichus in our generation to the 
shlichus mentioned in the Torah by 

Moshe Rabbeinu – שלח נא ביד תשלח, 
alluding to the final geulah. “In our 
time, all the avoda has been completed 
already, therefore, every initiative in 
the shlichus must clearly display how 
it is a preparation for the coming of 
Moshiach!” the Rebbe declared.

The farbrengen was filled with 
giluyim; many extraordinary expres-
sions about the imminent geulah, 
great brochos to the shluchim for 
material abundance, and vigorous 
encouragement to the niggunim, espe-
cially the niggun “Shuva.”

Towards the end of the farbrengen, 
the Rebbe called upon those who pre-
pared bottles of mashke to come up 
and receive them.

Due to the large number of 
shluchim, the Rebbe distributed a total 
of 65 bottles!

The first one was handed to the 
organizers of the Kinus, Rabbi Yehuda 
Krinsky, Rabbi Moshe Kotlarsky, 
and Rabbi Lipa Brennan. The Rebbe 
turned to Rabbi Krinsky and told him, 
“Announce [the theme of this year’s 
Kinus] L’hovi l’yemos haMoshiach!”
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SIYUM SEFER TORAH

As part of the Kinus program, while 
the Rebbe distributed “dollars” on 
Sunday, each shliach passed by (some 
also brought along their families) and 
the Rebbe gave two dollars to each of 
them.

That afternoon, the special Siyum 
Sefer Torah ceremony took place 
in “770.” Interestingly, when Rabbi 
Moshe Hecht approached for dollars, 
the Rebbe told him “You will certainly 
participate in the Hachnosas Sefer 
Torah!” This was taken as an indica-
tion that the Rebbe wished for all the 
shluchim to participate in the celebra-
tion.

Rabbi Leibel Raskin, of Morocco, 
directed the event, honoring various 
shluchim and elder Chassidim with 
the privilege of filling in the final let-
ters of the Sefer Torah, and continu-
ing with a heartfelt and joyous hakafos 
ceremony.

THE KUNTRES

On Monday morning, the Sefer 
Torah was used for the first time for 
Krias Hatorah in the Rebbe’s min-

yan. Following the kriah, three of the 
Shluchim to Morocco, Rabbi Leibel 
Raskin, Rabbi Shlomo Matusof, and 
Rabbi Sholom Eidelman broke out in 
a dance near the Aron Hakodesh while 
the crowd sang “Sisu V’simchu.” All the 
while, the Rebbe gazed intently at the 
three of them, tapping on his shtender 
to the song in encouragement.

Immediately following shacha-
ris, the news began spreading that in 
honor of the celebration, the Rebbe 
was going to distribute a special kun-
tres that evening, along with a piece of 
lekach!

With this exciting news, “770” 
filled up to capacity. In addition to 
the shluchim who were already here, 
scores of Yidden from surround-
ing areas and even further communi-
ties flocked to Crown Heights to take 
advantage of this historic opportunity.

The Rebbe spent the day at the Ohel, 
and upon his return, it was announced 
that the distribution would take place 
shortly after maariv, upstairs near the 
Rebbe’s room. However, a short while 
later, plans changed: the Rebbe was 
going to say a sicha before the distri-
bution, taking place downstairs in the 
big shul.

At 7:50 in the evening, the Rebbe 
entered the shul, holding the enve-
lope with the “pan kloli” signed by the 
shluchim. After a half-hour sicha, the 
distribution began.

The kuntres itself, bound with a 
beautiful brown-like cover, contains 
two ma’amorim from the Rebbe (said 
in connection with siyum Sefer Torah), 
a letter from the Frierdiker Rebbe in 
this regard, and a short overview of 
“Moshiach’s Sefer Torah.”

The distribution lasted almost four 
hours. For some of the time, there 
were no plastic packets left, so the 
kuntreisim were placed in manila 
envelopes. When there were no more 
pieces of lekach either, the Rebbe gave 
out the kuntreisim along with choco-
late-chip cookies instead.

At 12:15am, the Rebbe left the 
shul, thus ending the events of this 
year’s special Kinus Hashluchim. The 
Shluchim returned to their posts reju-
venated, ready to carry on with the 
final stage of their Shlichus, as the 
Rebbe put it at the Shabbos farbren-
gen – “The only objective of shlichus 
that remains now is to greet Moshiach 
be’poiel mamosh!”
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THE REBBE JOINS THE SHLUCHIM
Despite the terrible stroke suffered by 
the Rebbe just nine months earlier on 
Chof Zayin Adar I, the shluchim were 
zoche that during the grand banquet, 
the Rebbe appeared and joined the 
shluchim from the balcony.

On Sunday evening, “770” was 
opened for the hundreds of shluchim 
and the banquet program was under-
way. At around 10:30 pm, rumors 
began circulating that the Rebbe may 
appear on the balcony. A few minutes 
later, the rumors were indeed con-
firmed to be true, and at 10:42 o’clock 
the curtains were opened and all the 
shluchim, now joined by the many 
bochorim and Anash who were waiting 
outside, stood in front of their mesha-
leiach.

Expressing their heart-wrenching 
prayerful wish for the Rebbe’s speedy 
recovery, Chassidim sang “Yechi”, as 
the Rebbe scanned the entire shul 
while encouraging the singing by mov-
ing his head back and forth. It was a 
most electrifying moment!

The Rebbe remained at his place 
for some six minutes, after which the 
curtains were closed. The overjoyed 
crowd continued singing and dancing 
until the program resumed.

The next day, after davening mincha 
with the Rebbe, Rabbi Krinsky opened 
the curtain once more and announced 
that all the shluchim would be privi-
leged to pass by the Rebbe for a brief 
“yechidus” before taking leave for their 
posts. This came as a total surprise.

A line began at the entrance near 
the driveway of “770” and passed 
through “Gan Eden Hatachton,” where 
the Rebbe sat at the door of his room. 
The shluchim each passed by quickly, 
some of them blessing the Rebbe as 
they walked, and the Rebbe responded 
with a nod, and at to some with 
“Amen.”

That evening, the shluchim assem-
bled for a farewell gathering in Oholei 
Torah hall, where the many hachlo-
tos of the Kinus were discussed, espe-
cially in regards to the main charge 
of the shluchim now at hand – how to 
prepare the world for the coming of 
Moshiach.

5754
“SHEHECHIYANU” 
This year’s Kinus came at a difficult 
time for Chassidim. During the past 
few weeks, the Rebbe did not feel well 
enough to appear on the balcony and 
join the Chassidim after tefillos in 
“770.” The last time Chassidim had 
seen the Rebbe was on 14 Cheshvan.

One can only imagine the feelings of 
the shluchim when on Sunday after-
noon, as they were busy with the Kinus 
programs at Oholei Torah, a mes-
sage was sent out asking the shluchim 
to immediately drop everything and 
gather in the large sanctuary on the 
third floor. Once there, the Kinus 
coordinator, Rabbi Lipa Brennan made 
the following announcement:

“Boruch shehechiyanu… We have just 
received word from mazkirus that the 
Rebbe will now greet the shluchim!”

Elated, hundreds of Shluchim 
poured out of Oholei Torah and 
headed towards “770,” anticipating the 
great moment they had hoped for.

At six o’clock in the evening, the 
doors opened and the shluchim filed 
through, passing by the Rebbe for a 
very brief moment. The Rebbe sat at 
the door of his room for six minutes, 
receiving each of the shluchim.

As it turned out, this would be the 
last time before Gimmel Tammuz that 
Chassidim had the privilege of seeing 
the Rebbe.

No doubt, the Rebbe’s final gaze at 
the shluchim in those brief moments is 

carried along to this day, guiding their 
every day successes and struggles, and 
blessing them in all that they need.

The Rebbe’s army of shluchim has 
constantly grown ever since, with 
thousands of additional Chassidim 
heeding the Rebbe’s call for Hafotzas 
Hamaayonos and fulfilling the 
“Mitzvas Hador,” as the Rebbe coined 
it.

With the only shlichus remaining 
to prepare the world for the coming 
of Moshiach, the shluchim continue 
the march to victory, when, in the 
Rebbe’s words: “We will all go to greet 
Moshiach, and the shluchim together 
with their meshaleiach, the Rebbe, will 
be at the head!”5 
5. Toras Menachem vol. 29 p. 90 
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KINUS HASHLUCHOS
From the very outset, the Rebbe had 
expressed his desire that the Kinus be 
simultaneously for men and women, 
and even children. In fact, at the 
Farbrengen of Shabbos Chof Av 5743 
when the Rebbe mentioned the Kinus 
Hashluchim in Eretz Yisroel, ask-
ing that a similar thing be done in the 
USA, the Rebbe pointed out how the 
Kinus in Eretz Yisroel takes place for 
men, women, and children. 

Over the years, a special program 
was arranged for the women alongside 
the men’s program. However, the idea 
of a Kinus especially for the women 
only materialized in 5751. This Kinus 
had to be at a different time to the 
men’s Kinus in order that one spouse 
would be able to attend, while the 
other stayed home with the children. 
The weekend of Chof Beis Shevat, 
the Yohrtzeit of Rebbbetzin Chaya 
Mushka, was chosen for this Kinus. 

In the years 5749 & 5750 the N’shei 
Chabad of Crown Heights organized 
some programming in & around 
Chof Bais Shevat, coordinated by 
Mrs Kraindy Klein & Mrs Brocho 
Friedman. In 5751 this program offi-
cially came under the Merkos. A Vaad 
of shluchos became involved in the 
programming together with Mrs Klein 
& Mrs Friedman under the direction of 
the Hanholas Hakinus Rabbis Krinsky, 
Kotlarsky & Brennan.

Besides the Vaad of Shluchos who 
organize the general program, there 
was also a NY group that organized 
the Taharas Hamishpocho sessions. 
This was coordinated by Mrs Kraindy 
Klein, Mrs Chaya Soro Zarchi & Mrs 
Suri Ciment, and Mrs Tamar Pewzner. 
Mrs Bracho Friedman was responsible 
for the unique centerpieces the Kinus 
became known for.

On the eve of Chof Beis Shevat 5751, 
Rabbi Krinsky gave in the schedule of 

the upcoming Kinus Hashluchos to 
the Rebbe alongside a list of shluchos 
who administered it, and a request 
for the Rebbe’s Brocho that it should 
be “b’hatzlacha”. The Rebbe circled 
the word “b’hatzlacha” and added the 
word “rabba”, writing that he would 
mention it at the Tziyon.

On Wendsday night, Motzei Chof 
Beis Shevat after davening mincha and 
maariv in the house, the Rebbe gave 
out dollars. Everyone who passed by 
received two dollars for tzedoko. 

On Motzei Shabbos, Rabbi Krinsky 
wrote once again to the Rebbe making 
mention of the outstanding results so 
far, and asking for an additional bro-
cho in name of the shluchos that the 
rest of the Kinus be successful. He also 
mentioned that the organizers were 
concerned, perhaps they hadn’t done 
something right, because the Rebbe 
didn’t mention the Kinus at the far-
brengen that day. 

The Rebbe answered that the rea-
son he had not mentioned it by the far-
brengen was because this was in mid-
dle of the Kinus, and he took part at 
the beginning of the program (by giv-
ing out dollars), and bli-neder will also 
take part at the end of the program 
through giving each participant a dou-
ble shlichus for tzedoka. 

On Sunday 26 Shevat, shortly after 
Shacharis, the Rebbe came down to the 
big shul and delivered a special sicha 
to the shluchos. The Rebbe explained 
the term “shluchos”, stressing that 
they are the messengers of Jewish 
women across the globe to achieve 
good acts in places where not everyone 
is able to reach.

The Rebbe ended off the sicha with 
a brocho that all the requests written 
in the pan from the shluchos should 
be fulfilled, beginning with hatzlacha 
rabba and extra hatzlacha in their shli-

chus in a manner going from strength 
to strength. 

After the sicha the Rebbe gave all 
the shluchos two dollars to give to tze-
doka.

RABBI BRENNAN RELATES:

Even though I was involved in all the 
technical aspects of the Kinus, I nev-
ertheless was not physically present 
at all times that first year. On Sunday 
morning around 10am I received a call 
from Rabbi Groner asking me what 
time I could be in 770. I answered 
whenever I’m needed. He asked me 
to be there by 11am as the Rebbe was 
going to say a sicha to the Shluchos & 
I should be present. When the Rebbe 
walked into the shul downstairs I fol-
lowed along with Rabbi Krinsky & 
Rabbi Kotlarsky.

In 5752, the Kinus Hashluchos took 
place again around the date of Chof 
Beis Shevat. In honor of the Kinus 
the Rebbe edited a special sicha about 
the unique qualities of Nshei u’bnos 
Yisroel. On Shabbos at the farbrengen, 
the Rebbe spoke a full sicha in connec-
tion to the Kinus, explaining the spe-
cial avoda of Nshei u’bnos Yisroel and 
emphasizing the mitzva of lighting 
Shabbos candles.

In 5753, the Shluchos merited that 
the Rebbe sat by the door of his room 
and watched as each and every one of 
them passed.

[Interestingly, even after the estab-
lishment of the women’s Kinus, upon 
receiving a proposed schedule for the 
men’s Kinus in 5752, the Rebbe still 
commented that he saw nothing orga-
nized for the women who would be 
arriving in town, too, and requested 
that something be organized for them 
as well.]
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כב  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 

און  א"י  אין  חב"ד  מוסדות  ַאלע  די  בַאזוכט 
ער  ישיבות.  די  אין  בחורים  די  פַארהערט 
הממשלה  ראש  דעם  ביי  געווען  אויך  איז 
געגעבען  אים  הָאט  און  רַאבין  נ"י  יצחק  מר 
ַא  ּפַאר IL 10,000 פון דעם רבין פַאר 
צוזַאמען  רייד  דער  ציווישען  הארץ.  בנין 
פון  מעיָאר  (דעם  מיידַאנטשיק  הרב  מיט 
כפר חב"ד), הָאט דער ראש הממשלה כמה 
דעם  מיט  טָאן  צו  ווָאס  געפרעגט  פעמים 
. דערנָאך איז ער ַארונטער צו די ַאלע 
שלוחים און מיט זיי גערעט און געוואונשען 

הצלחה רבה. 
זיינען  שלוחים  די  און  מענטליק  הרב 
ּפרעזידענט מר קאציר  ביי דער  געווען  אויך 
געזונגען  און  גערעט  הָאבן  זיי  וואו  נ"י, 
כמובן  ריקוד,  חסידישע  ַא  גאעמַאכט  און 
מקומות  די  ביי  געווען  ַאלע  אויך  זיי  זיינען 

הקדושים. 
ליקוטי  נייע  דעם  ַארויס  איז  נַאכט  ביי 

שיחות חלק י"א אף ספר שמות. 

יום ה', כ"ז שבט, ה'תשל"ו
היום שמעתי מעשה בנוגע כ"ק אד"ש, 
געווען דער  ווָאס בשעת אד"ש הָאט מקבל 
מען  הָאט  ה'תשי"א),  שבט  (יו"ד  נשיאות 
דָאס דערציילט צו איינער ַא רב, און דער רב 
הָאט געזָאגט ַאז ער הָאט דריי מעשיות פון 
ווָאס מ'קען זען דער אהבת ה', אהבת התורה 

און אהבת עם ישראל פון רבי'ן. 
צווייטער  דער  בשעת  געווען  איז  עס 
איז  שליט"א  רבי  דער  ווען  מלחמה  וועלט 
ימ"ש  נַאצים  דער  און  פאריז,  אין  געווען 
הָאבן געווָאלט וויסען ווער איז ַא איד. זיינען 
ָאבער הוא  זיי געקומען צום הויז פון אד“ש 
ַאז  געזָאגט  שכן  ַא  איינער  הָאט  נמצא,  לא 
בשעת  איד.  ַא  ניט  איז  שניאורסָאהן  יענער 
הָאט דער שכן  צוריקגעקומען  איז  רבי  דער 
רבי  דער  און  מעשה  דער  דערציילט  איהם 
הָאט איהם זייער געדַאנקט. ָאבער שּפעטער 

נַאצי'ס  צום  צוגעגַאנגען  ַאליין  רבי  דער  איז 
ימ"ש און זיי געזָאגט ַאז יענער שניאורסָאהן 

איז ַא איד פון דעם זעט מען דער אהבת ה'. 
מעשה  דער  איז  התורה  אהבת  בנוגע 
און  מלחמה  וועלט  דער  בשעת  געווען  אויך 
וואו עס  ַאזַא מקום  דער רבי איז געווען אין 
אתרוגים.  "קַאלַאברע"  קיין  געווען  ניט  איז 
ספק  ַא  אויף  ַאז  געזָאגט  איהם  מ'הָאט  און 
סכנה,  אין  גייען  ניט  מען  טָאר  מצוה  הידור 
ווייל עס איז געווען ַא מהלך פון 6 שעה איין 
וועג צו קריגן ַאזַא אתרוג. איז געקומען דער 
געזען  מ'הָאט  און  מנחה  צו  טָאג  נעקסטע 
הַאלטנדיק  גדולה  בשמחה  איז  רבי  דער  ווי 
ַאליין  איז  ער  אתרוגים.  "קַאלַאברע"  צוויי 
אע"פ  אתרוגים  די  גענומען  און  צוגעפָארן 
ווָאס דער דרך איז געווען ַא דרך סכנה (דרך 
נַאצי'ס  דער  ַאז  מעשה  ַא  מען  זָאגט  אגב, 
אין  "טריין"  דעם  ָאּפגעהַאלטן  הָאבן  ימ"ש 
מיטן וועג און ביז זיי זיינען ווייטער געפָארן 
מזמור  תהלים  דעם  געזָאגט  רבי  דער  הָאט 

לדוד קאפיטל כ"ג).
אהבת  רבינ'ס  דעם  צו  ראי'  ַא  ַאלס  און 
ישראל, זָאגט דער רב, איז פון דעם ווָאס דער 

רבי הָאט מקבל געווען די נשיאות! 
אוהל  צום  געפָארן  אד"ש  איז  היינט 
ראש  ערב  און  קטן  כיפור  יום  לכבוד  הק' 
שקיעה  דער  נָאך  געווען  איז  מנחה  חודש. 
מרדכי  הרב  איז  מעריב  נָאך  גלייך  כרגיל. 
יחידות  אף  רבין  צום  ַאריין  מענטליק  שי' 
ארה"ק.  אין  שליחות  זיין  פון  איבערצוגעבן 
שעה,  צוויי  כמעט  רבין  ביים  געווען  איז  ער 
ארום  געפארן  ַאהיים  רבי  דער  איז  דערנָאך 
9PM (כידוע ַאז דער רבי הָאט ניט געגעסן כל 

היום אבל שתה כמנהגו הק', קודם האוהל).

ש"ק פ' משפטים, שבת מברכים 
וער"ח אדר שני, ה'תשל"ו

מברכים.  שבת  כבכל  ותפילה  תהלים 
 .5:10 ביז   1:30 פון  פַארברַאכט  הָאט  אד"ש 

הָאט  הפעם  ועוד  שקיעה  נָאכ'ן  נָאכַאמָאל 
דער רבי געדַאוונט מעריב בלי הפסק סעודת 
שבת  זיבעטער  דער  שוין  איז  דָאס  שבת. 

ַאזוי. 
אין די שיחות פַאר די מאמר (כע"ש ד"ה 
וגו') הָאט דער רבי  ועבדתם את ה' אלקיכם 
אין  לכאו"א  הוראה  דער  ַארויסגעברַאכט 
עבודתו לה' פון די ג' ענינים: ש"פ משפטים, 
איז  דערנָאך  חודש.  מחר  מברכים,  שבת 
פסוק  ערשטע  אפ'ן  שיחה  רש"י  ַא  געווען 
"כי תקנה עבד עברי" און ַא ביאור אף לקוטי 
לעצטע  די  ב').  (קכ"ה,  הזוהר  על  יצחק  לוי 
ּפָאר וואכען קומען שוין ַארויס הנחות סיי פון 
די שיחות בסמיכות  פון  סיי  און  דער מאמר 
ניט  איך  דַארף  וממילא  התוועדות,  דער  צו 
ָאנקומען דָא צו שרייבן די ראשי פרקים, נָאר 

די ענינים ווָאס זיינען נתפרסם געווָארן.
כ"ק אד"ש הָאט געגעבן הרב מענטליק 
עּפעס  איהם  און  משקה  פלעשל  ַא  שי' 
געזָאגט על רגעים אחדים. דערוויילע ווייסט 
איז  משקה  דער  ווָאס  אף  ניט  נָאך  מען 
געווען. צום סוף התוועדות איז אד"ש געווען 
בשמחה גדולה און געּפַאצ'ט ידיו הק' בשעת 

הניגונים. 
דש"ק  בהתוועדות  שנה  בכל  כרגיל 
די  וועגן  גערעט  רבי  דער  הָאט  משפטים 
און  שבת"  שומרי  "גמ"ח  פון  מלכה  מלווה 
ַא פלעשל משקה צו טיילען בשעת  געגעבן 
התחיל  (ואח"כ  משיחא  מלכא  דוד  סעודת 
כרגיל  ברכה").  לכם  "והריקותי  בעצמו  לנגן 
גבאי  דער  גָאלדמַאן  שי'  שמעון  הרב  הָאט 
גמ"ח און איינער פון די עסקנים בזה, געזָאגט 
ַא דבר תורה ומלובש בשטריימל, ווי דער רבי 
הָאט  אד"ש  יָאר.  ַאלע  טָאן  צו  איהם  זָאגט 
שי'  מרדכי  הרב  צו  משקה  געגעבען  אויך 
ניט. ער  ווייס מען  ווָאס  מענטליק ָאבער אף 
הָאט גערעט צו איהם אף ַא זמן קצר, ָאבער 

בנוגע ווָאס ווייס מען ניט.
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ריקודים.  און  ניגונים  מיט'ן  אין  געהַאלטן 
געווען  - איז ממש  פון    דער 
געווען  אויכעט  איז  עס  און  געּפַאק'ט 
גענומען  הָאבן  ווָאס    crews
אפ'ן  זיין  וועט  ווָאס  און  מעשה  גַאנצער  די 
הָאט  דָאס  הלילה.  במשך   
זיינען  זיי  געווען.  מסדר  העלי'  משרד  דער 
770 בשעה דער רבי איז  אויכעט געווען אין 

ַארויסגעקומען. 
צום  געגעַאנגען  זיינען  שלוחים  די  פַאר 
וועגען  דרשות  געהַאלטן  מען  הָאט   
דעם ענין. ערשט צו רעדען איז געווען הרב 
מרדכי שי' מענטליק און ער הָאט געזָאגט ַאז 
דער גַאנצער ענין און תכלית פון דער שליחות 
איז בנין הארץ בגשמיות וברוחניות. רוחניות 
ובהתמדה  בשקידה  לערנען  און  זיצן  מיינט 
און  הידועים,  מבצעים  ַאלע  די  אין  טָאן  און 
בגשמיות מיינט פשוט בַאזעצען זיך אין ארץ 
הקודש און צָאלן די הוצאות מידי יום ביום. 
בגשמיות.  ישראל  ארץ  העלפט  דָאס  ווָאס 
שהוכפל  ג'  ביום  איז  נסיעה  דער  ווי  ַאזוי 
ווָאס  לבריות,  וטוב  לשמים  טוב  טוב,  כי  בו 
מיט  און  זיך  מיט  טָאן  אויכעט  מיינט  דָאס 
לרעך  "ואהבת  פון  אופן  ַאן  אין  ַאנדערע 
כמוך" (פון דער סגנון הלשון און ווי ער הָאט 
דָאס איבערגעגעבען, איז עס משמע ַאז ער 
הָאט איבערגעזָאגט פון זיין יחידות מיט כ"ק 

אד"ש).
ַא  נָאך הרב מענטליק שי', הָאט גערעט 
פָארשטייער פון דער א"י קָאנסול דָא אין ניו 
ארץ  אין  עלי'  וועגען  גערעט  הָאט  ער  יורק. 
רבין  דער  בשם  געזָאגט  אויך  און  ישראל 
ישראל  "ארץ  ַאז  נעכטן  התוועדות  דער  פון 
געהערט צום עם ישראל", און קיין גוי הָאט 

ניט קיין שליטה איבער ַא איד. 
הת'  הָאט  ירושלים  אין  שלוחים  די  פון 
הרב  צפת  פון  און  גערעט  דוכמן  שי'  שלום 
שי'  קץ  מ"פ  הרב  גרייזמַאן.  שי'  שמואל 
אויך  הָאבן  העלי'  משרד  די  פון  איינער  און 
געגַאנגען  שלוחים  די  זיינען  סכ"ס  גערעט. 
פָארענדיק  גדולה  בשמחה    צום 
אפ'ן  פרייליכערהייט  און  געזונטערהייט 
שליחות פון כ"ק אדמו"ר שליט"א. זָאל דער 
אויבערשטער העלפן ַאז זיי זָאלן מקיים זיין 

דעם רצון פון כ"ק אד"ש במילואו און בקרוב 
ממש וועט מען זיי ַאלע נָאך זען אין ירושלים 
בביאת  צוזַאמען,  רבי'ן  מיט'ן  הקודש  עיר 

משיח צדקינו ובקרוב ממש. 
דער  און  יחידות  געווען  איז  נַאכט  ביי 
גַאנצער ענגלישע קבוצה אין ַאריינגעגַאנגען 
(מעריב הָאט דער רבי געדַאוונט גלייך נָאך די 
שלוחים זיינען ַאוועקגעפָארן). צו מר אברהם 
ַאז  געזָאגט  רבי  דער  הָאט  שיק  גליק  יצחק 
פון אויסווייניקס קוקט אויס דער נייע טַאנק 
ַאז  זיין  דָאס  דַארף  ַאזוי  ווָאס  שעהן.  זייער 
שולחן  לערנען  מענש  ַא  צו  צו  מ'גייט  פַאר 
דער  ַאזוי  ווי  ווייזן  איהם  מען  דַארף  ערוך, 

שו"ע קוקט אויס. 
 S) שעוורן  שטיוען  הב'  בשעת 
C) איז ַאריין צום רבין, הָאט כק"ש 
אידיש,  רעדט  ער  אויב  געפרעגט  איהם 
כ"ק  ואמר   ,I’   הב'  והשיב 
וועגען דעם  דו הָאסט מורה  אויב  ַאז  אד"ש 
אהרן  הרב  צו  טָאן!  עּפעס  וועסדו  אפשר 
ער  ווָאס  דעם  מיט  בקשר  שי',  סופרין  דוב 
דעם  אין  ַאז  הויז,  נייע  ַא  אין  ַאריבער  גייט 
און  שמחה  של  ימים  נ"ט  פַארַאן  אין  אדר 
אין  ַאריבערגייען  מ'זָאל  ַאז  כדאי  איז  עס 
דעם חודש. צו הרב פייוויש ווָאגל (מלונדון) 
קבוצה  ענגלישע  די  ַאז  געהייסן  ער  הָאט 
ווָאס איז ָאנגעקומען זָאל'ן מַאכן ַא "רַאדיָא 
ּפרָאגרַאם" סיי ּפַאר הרב יעקב יהודא העכט 
דָא און ּפַאר הרב שלמה העכט פון שיקַאגָא 
ַא  און עס זָאל איינטייל נעמען ַא סטודענט, 

סוחר און ַא עסקן. 
דעם  אין  ַאז  געזָאגט  מען  הָאט  בכלל 
יחידות הָאט כ“ק אד"ש געענטפערט יעדער 
איינער על שאלות "דירעקט" און בכלל איז 
ענינים  "טָאן"  פון  יחידות  ַא  געווען  דָאס 
ומחזק זיין די ַאלע מוסדות חב"ד בכל קצווי 

תבל.

יום ה', י"ג שבט, ה'תשל"ו
"טַאנקען"  זיינען  ווָאך  גַאנצער  א 
היינט  און  העיר,  פינות  בכל  ַארויסגעפָארן 
זיינען זיי געפָארען בשעת דער רבי שליט"א 
התורה  קריאת  צו   770 אין  ָאנגעקומען  איז 
AM 10:10. די בחורים הָאבן געזונגען  בערך 

ואד"ש רמז בידו הק' להגביר השירה.

ש"ק פ' בשלח, ט"ו בשבט, 
ה'תשל"ו

שוין  מען  הָאט  דַאוונען  מיטן  אין 
פַארברענגען.  ַא  זיין  ס'וועט  ַאז  געוואוסט 
ווָאס  אף  רש"י  דעם  געווען  מודיע  מ'הָאט 
בפירושו  ָאּפשטעלען  זיך  וועט  רבי  דער 
מען  ווייסט  בכלל  כ"א).  (ט"ז,  פירש"י  על 
פון שבת  די התוועדות  פַאר  נָאר  דער רש"י 
מן  יוצא  ַא  געווען  איז  היינט  און  מברכים, 
הכלל. דער רבי הָאט פַארברַאכט פון 1:30 ביז 
הפסק  בלי  ומעריב  מנחה  דערנָאך  און   4:50
דעם  פון  קודש  שיחות  די  שבת,  סעודת 
ויאמר  ד"ה  כע"ש  מאמר  און  פַארברענגען 
אפ'ן  הערה  די  און  וגו',  היום  אכלוהו  משה 
ביי  און  געדרוקט  שוין  זיינען  ס"ט,  ע'  זוהר 
ניט  איך  שרייב  וממילא  תשל"ו  בשנת  מיר 

דָא די ענינים ווָאס הָאט זַאך גערעט.

יום א', ט"ז שבט, ה'תשל"ו
היום נסע כ"ק אד"ש לאוהל הק', וויבַאלד 
ַאז דער ט"ו בחודש איז אויסגעקומען ביום 

השבת קודש. 
ענגלַאנד  פון  קבוצה  די  זיינען  ביינַאכט 
זיינען  זיי  פון  ּפָאר  ַא  ַאוועקגעפָאר'ן. 
ער  ווען  רבי  דעם  זעהן   770 אין  געשטַאנען 
פָארט צום אוהל. בשעת דער רבי איז ַארויס 
גליק  א"י  מר  געגעבען  ער  הָאט  הק'  מחדרו 
זָאל  ער  ַאז  געזָאגט  איהם  און   100$ שי' 
שליח  (אף  נוסעים  די  ּפַאר  טיילען  דָאס 
 1$ ָאדער   2$ איינער  יעדער  געלט).  מצוה 
"מ'זָאל  געזָאגט  רבי  דער  הָאט  דערנָאך  און 
זיין  מקבל  צו  פרייליכערהייט  גרייטן  זיך 
געענפערט  ַאלע  הָאבן  צדקינו",  משיח  פני 

"אמן!".

יום ד', כ"ו שבט, ה'תשל"ו
היום אחרי צהרים, חזר הרב מרדכי שי' 
ארץ  אין  שליחות  זיין  פון  ל"770"  מענטליק 
און  צפת  אין  שלוחים  נייע  די  מיט  ישראל 
ירושלים עיה"ק. ער איז גלייך ַאריין צו הרב 

חדקוב שי' ביז מעריב שהי' בשעה 6:45.
הָאט  ער  ַאז  געהערט  שוין  הָאבן  מיר 

כ  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 

פַארַאן  עס  איז  בכלל  היהדות  און  בפרט 
דער"המעשה

הוא העיקר", ווָאס דָאס קען זיין בינו לבין 
עצמו ָאדער בין משפחתו און ַאזוי ווייטער. 

שליט"א  רבי  דער  הָאט  שיחה  דעם  אין 
גערעט ַא התעוררות צו שיעורי חת"ת ווָאס 
זיינען שווים לכל נפש ווי דער בעל ההילולא 

פלעגט זָאגן, וכל זה אמר בעינים סגורות. 
געמַאכט  מען  הָאט  שיחה  דער  נָאך 
רבין,  צום    פארשידינער 
פון  גליק  יצחק  אברהם  הרב  הָאט  וביניהם 
לונדון געגעבען דעם רבין דער שליסעל צום 
מנדב  הָאט  ער  ווָאס  "מצוה-טַאנק"  נייע 
ווָאס  שליסעל  ַא  נָאך  ענגלַאנד,  אין  געווען 
מ'הָאט געגעבען צום רבין איז געווען פון דער 
דרייטער  דער  געקויפט  הָאט  ווָאס  קבוצה 
ווָאס מ'שיקט  טַאנק דָא אין ַאמעריקא, און 
די קבוצה איז  פון  (איינער  אי"ה אין ארה"ק 

געווען הרב דוד שי' רַאּפָאּפָארט).
בעל  דעם  פון  לעיל  להמדובר  בהמשך 
רבי  דער  הָאט  רבין,  ַאלטן  און  ההילולא 
מפתחות  פון  ענין  אפ'ן  גערעט  שליט"א 
צום  שייכות  ַא  עס  הָאט  מפתח  (וואס 
מסביר  הָאט  און  הנ"ל),   Presentation
ַא שליסעל  ַא מענטש הָאט  ַאז אויב  געווען 
זיך במקום  געפינט  און ער  זַאך  ַא  צו עּפעס 
זַאך, אעפ"כ בלייבט ער דער  רחוק פון דעם 
ליגט  שליסעל  דער  ַאז  וויבַאלד  הבית  בעל 
אין שו"ע חושן  איז  דין  ווי דער  און  ביי עם. 

משפט ודיבר עוד בענין זה. 
נאך דער שיחה צוה כ"ק אד"ש לנגן און 
ַא מאמר חסידות  דערנָאך הָאט ער געזָאגט 
געווען  מבאר  הָאט  און  לגני,  באתי  ד"ה 
(בהמשך צו ש"ק) דער אות ו' פון דער מאמר 

באתי לגני ה'תש"י.
גערעט  רבי  דער  הָאט  שיחה  דעם  אין 
ווָאס דער פריערדיקער  וועגען דער פעולות 
רבי נ"ע הָאט געטָאן מיט נש"י ובנות חב"ד, 
די  מיט  פַארבונדען  אויכעט  איז  דָאס  ווָאס 
מ'הָאט  ווָאס  הנ"ל,  ארה"ק  אין  שליחות 
אויכעט  און  נשים  סיי  אנשים  סיי  געשיקט 
קינדער. ווָאס בהמשך צו דעם הָאט דער רבי 
ַארומגערעט וועגען דער לידה פון ַא קינד און 
ַא זָאג געטָאן ַאז "מיט יעדער לידה קען מען 

ברענגען משיח צדקינו" ועוד אמר וועגען די 
מבצעים  די  פון  ובעיקר  הידועים  מבצעים 
פון  ישראל  ובנות  נשי  צו  שייך  זיינען  ווָאס 
הדלקת נרות שבת, כשרות, טהרת המשפחה 
און געזָאגט ַאז אויב עס וועט זיין דער הקול 
דער  זיין  מבטל  ממילא  עס  וועט  יעקב  קול 
שליטה פון ידים ידי עשו, ביז דָאס וועט בטל 
ווערען לגמרי און וועט נָאר זיין מנוחה, וכמים 
לים מכסים און בנוגע צו דער שליחות הָאט 
השליחות  תכלית  דער  ַאז  געזָאגט  רבי  דער 
ויהי  וברוחניות  בגשמיות  הארץ  בנין  איז 
רצון ַאז מ'וועט ניט שטערען די שלוחים אין 
זיי מקבל  ירושלים און אין צפת און מ'וועט 
מצליח  וועלען  זיי  און  יפות  פנים  בסבר  זיין 
זיין אין דער שליחות ווָאס דָאס וועט מקרב 
זיין דער יעוד ואתם תלוקטו וכו' בקרוב ממש 

בביאת משיח צדקינו. 
מגבית ּפַאר די ווָאס וועלען לערנען תורה 

לשמה בלי שום זייטיקער ענינים. 
דער  פון  סוף  צום  שיחות  די  נָאך 
הכנה  דער  געזונגען  מען  הָאט  התוועדות, 
ניגון הידוע פון ַאלט'ן  ניגון און דערנָאך דער 
ואח"כ  זשוריצע  ניע  ואח"כ  מָאל  איין  רבי'ן 

עוצו עצה און צום סוף ניעט ניעט.
לנגן  אד"ש  כ"ק  התחיל  צאתו  קודם 
הָאט  פַארברענגען  דער  תצאו,  בשמחה  כי 
 2:50 בשעה  גדולה  בשמחה  געענדיקט 

בבוקר און כ"ק אד"ש איז ַאהיים געפָארן. 
אפ'ן וועג צום קַאר הָאט דער רבי גערעט 
פון  "דינער"  וועגען דער  י"י העכט  מיט הרב 

מכון חנה ווָאס איז געווען נעכטען ביינַאכט.

יום ג' שהוכפל בו כי טבת, י"א שבט 
ה'תשל"ו

היינט איז די טָאג ווָאס איז נקבע געווארען 
ַאוועקצופָארן.  ארה"ק  אין  שלוחים  די  פַאר 
אינדערפרי הָאט דער מזכירות מודיע געווען 
די ַאלע שלוחים ַאז זיי דַארפן זיין ביי מנחה 
בַאשטעלט  מזכירות  די  הָאבן  (אינדערפרי 
קליינער סידורים און ספרי תניא און אויכעט 
1000$). פַאר מנחה הָאט מען שוין געוואוסט 
דער  וועט  צהרים  אחר   4:30 בשעה  ַאז 
ג"ע  אין  שלוחים  דער  צו  ַארויסקומען  רבי 
געשטַאנען  בין  איך  הנסיעה  קודם  התחתון 

למעלה (אפ'ן פלָאר וואו די צימער'ן פון כ"ק 
געזעהן  און  אזייגער   4 פון  זיינען)  אדמו"ר 
מיט   boxes ַאריינגעברַאכט  מ'הָאט  ווי 
צייט  קורצע  ַא  נָאך  ספרים,  פארשידענע 
איז הרב מרדכי שי' מענטליק ורעייתו ַאריין 
ער  פַאר  יחידות.  אף  הק'  לחדרו  רבין  צום 
אין  זיי  בַאזעצען  שלוחים  דעם  מיט  פָארט 
וויילע איז  ַא קורצע  נָאך  ירושלים און צפת. 
שי'  חדקוב  הרב  און  ַארויס  מענטליק  מרת 
איז ַאריין און דָארטן געבליבן מיט'ן רבי'ן און 
הרב מענטליק אף 35 מינוט. ראיתי ַאז מרת 
מענטליק הָאט בַאקומען פון רבי'ן ַא קליינע 
און  פון ארה"ב  סיי  געלט  אויכעט  און  סידור 

פון ארץ ישראל. 
און  שלוחים  ַאלע  די  ווען   4:50 בשעה 
אין  געשטַאנען  זיינען  משפחות  זייערע 
זיי  און  ַארויס  אד"ש  כ"ק  איז  התחתון,  ג"ע 

געזָאגט בלשונו הק':
"מ'וועט געבען יעדער איינער ַא ליקוטי 
שיחות און ּפַאר די פרויען און קינדערלאך ַא 
און  דָא  הוצאות  אף   10$ אויכעט  און  סידור 
ַאלס השתתפות  IL אף הוצאות דָארטן   100
אין בנין הארץ, און IL 50 אף ָאּפגעבן דָארטן 
אף  בייטען  איבער  דָאס  מ'קאן  צדקה,  אף 

ַאנדערע ּפַאּפיר..." עכל"ק.
יונגעלייט  די  געגעבן  מען  הָאט  ערשט 
און דערנָאך די בחורים, בשעת הרב שמואל 
שי' גרייזמַאן איז געקומען צום רבין הָאט ער 
געבעטן ַא ברכה ּפַאר די שליחות, הָאט דער 
רבי גאזָאגט "פָארט געזונטערהייט", איז ער 
ניט ַאוועקגעגַאנגען. אמר כ"ק אד"ש "ווָאס 
דער  געזונטערהייט".  פָארט  דו!  ווילסט 
גַאנצער צייט איז דער רבי געשטַאנען בפתח 

חדרו הק' מיט די ספרים אף ַא טיש.
שליט"א  רבי  דער  איז   5:30 בערך 
זיינען  שלוחים  די  בשעת  ַארויסגעקומען 
געפָארן צום לופט פעלד. מ'הָאט געזונגען כי 
בשמחה און כק"ש הָאט געּפַאצ'ט ידיו הק'. 
ּפָאר  ַא  געווען  נָאר  איז  מעשה  גַאנצער  די 

מינוט.
בעלי  און  בחורים  פון  עולם  גרויסער  א 
אין  מיטגעפָארן  זיינען  משפחות  און  בתים 
ָאנגעקומען  זיינען  מיר  בשעת   .
זיינען שוין געווען ַא גרויסע עולם און מ'הָאט 



כ  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 

פַארַאן  עס  איז  בכלל  היהדות  און  בפרט 
דער"המעשה

הוא העיקר", ווָאס דָאס קען זיין בינו לבין 
עצמו ָאדער בין משפחתו און ַאזוי ווייטער. 

שליט"א  רבי  דער  הָאט  שיחה  דעם  אין 
גערעט ַא התעוררות צו שיעורי חת"ת ווָאס 
זיינען שווים לכל נפש ווי דער בעל ההילולא 

פלעגט זָאגן, וכל זה אמר בעינים סגורות. 
געמַאכט  מען  הָאט  שיחה  דער  נָאך 
רבין,  צום    פארשידינער 
פון  גליק  יצחק  אברהם  הרב  הָאט  וביניהם 
לונדון געגעבען דעם רבין דער שליסעל צום 
מנדב  הָאט  ער  ווָאס  "מצוה-טַאנק"  נייע 
ווָאס  שליסעל  ַא  נָאך  ענגלַאנד,  אין  געווען 
מ'הָאט געגעבען צום רבין איז געווען פון דער 
דרייטער  דער  געקויפט  הָאט  ווָאס  קבוצה 
ווָאס מ'שיקט  טַאנק דָא אין ַאמעריקא, און 
די קבוצה איז  פון  (איינער  אי"ה אין ארה"ק 

געווען הרב דוד שי' רַאּפָאּפָארט).
בעל  דעם  פון  לעיל  להמדובר  בהמשך 
רבי  דער  הָאט  רבין,  ַאלטן  און  ההילולא 
מפתחות  פון  ענין  אפ'ן  גערעט  שליט"א 
צום  שייכות  ַא  עס  הָאט  מפתח  (וואס 
מסביר  הָאט  און  הנ"ל),   Presentation
ַא שליסעל  ַא מענטש הָאט  ַאז אויב  געווען 
זיך במקום  געפינט  און ער  זַאך  ַא  צו עּפעס 
זַאך, אעפ"כ בלייבט ער דער  רחוק פון דעם 
ליגט  שליסעל  דער  ַאז  וויבַאלד  הבית  בעל 
אין שו"ע חושן  איז  דין  ווי דער  און  ביי עם. 

משפט ודיבר עוד בענין זה. 
נאך דער שיחה צוה כ"ק אד"ש לנגן און 
ַא מאמר חסידות  דערנָאך הָאט ער געזָאגט 
געווען  מבאר  הָאט  און  לגני,  באתי  ד"ה 
(בהמשך צו ש"ק) דער אות ו' פון דער מאמר 

באתי לגני ה'תש"י.
גערעט  רבי  דער  הָאט  שיחה  דעם  אין 
ווָאס דער פריערדיקער  וועגען דער פעולות 
רבי נ"ע הָאט געטָאן מיט נש"י ובנות חב"ד, 
די  מיט  פַארבונדען  אויכעט  איז  דָאס  ווָאס 
מ'הָאט  ווָאס  הנ"ל,  ארה"ק  אין  שליחות 
אויכעט  און  נשים  סיי  אנשים  סיי  געשיקט 
קינדער. ווָאס בהמשך צו דעם הָאט דער רבי 
ַארומגערעט וועגען דער לידה פון ַא קינד און 
ַא זָאג געטָאן ַאז "מיט יעדער לידה קען מען 

ברענגען משיח צדקינו" ועוד אמר וועגען די 
מבצעים  די  פון  ובעיקר  הידועים  מבצעים 
פון  ישראל  ובנות  נשי  צו  שייך  זיינען  ווָאס 
הדלקת נרות שבת, כשרות, טהרת המשפחה 
און געזָאגט ַאז אויב עס וועט זיין דער הקול 
דער  זיין  מבטל  ממילא  עס  וועט  יעקב  קול 
שליטה פון ידים ידי עשו, ביז דָאס וועט בטל 
ווערען לגמרי און וועט נָאר זיין מנוחה, וכמים 
לים מכסים און בנוגע צו דער שליחות הָאט 
השליחות  תכלית  דער  ַאז  געזָאגט  רבי  דער 
ויהי  וברוחניות  בגשמיות  הארץ  בנין  איז 
רצון ַאז מ'וועט ניט שטערען די שלוחים אין 
זיי מקבל  ירושלים און אין צפת און מ'וועט 
מצליח  וועלען  זיי  און  יפות  פנים  בסבר  זיין 
זיין אין דער שליחות ווָאס דָאס וועט מקרב 
זיין דער יעוד ואתם תלוקטו וכו' בקרוב ממש 

בביאת משיח צדקינו. 
מגבית ּפַאר די ווָאס וועלען לערנען תורה 

לשמה בלי שום זייטיקער ענינים. 
דער  פון  סוף  צום  שיחות  די  נָאך 
הכנה  דער  געזונגען  מען  הָאט  התוועדות, 
ניגון הידוע פון ַאלט'ן  ניגון און דערנָאך דער 
ואח"כ  זשוריצע  ניע  ואח"כ  מָאל  איין  רבי'ן 

עוצו עצה און צום סוף ניעט ניעט.
לנגן  אד"ש  כ"ק  התחיל  צאתו  קודם 
הָאט  פַארברענגען  דער  תצאו,  בשמחה  כי 
 2:50 בשעה  גדולה  בשמחה  געענדיקט 

בבוקר און כ"ק אד"ש איז ַאהיים געפָארן. 
אפ'ן וועג צום קַאר הָאט דער רבי גערעט 
פון  "דינער"  וועגען דער  י"י העכט  מיט הרב 

מכון חנה ווָאס איז געווען נעכטען ביינַאכט.

יום ג' שהוכפל בו כי טבת, י"א שבט 
ה'תשל"ו

היינט איז די טָאג ווָאס איז נקבע געווארען 
ַאוועקצופָארן.  ארה"ק  אין  שלוחים  די  פַאר 
אינדערפרי הָאט דער מזכירות מודיע געווען 
די ַאלע שלוחים ַאז זיי דַארפן זיין ביי מנחה 
בַאשטעלט  מזכירות  די  הָאבן  (אינדערפרי 
קליינער סידורים און ספרי תניא און אויכעט 
1000$). פַאר מנחה הָאט מען שוין געוואוסט 
דער  וועט  צהרים  אחר   4:30 בשעה  ַאז 
ג"ע  אין  שלוחים  דער  צו  ַארויסקומען  רבי 
געשטַאנען  בין  איך  הנסיעה  קודם  התחתון 

למעלה (אפ'ן פלָאר וואו די צימער'ן פון כ"ק 
געזעהן  און  אזייגער   4 פון  זיינען)  אדמו"ר 
מיט   boxes ַאריינגעברַאכט  מ'הָאט  ווי 
צייט  קורצע  ַא  נָאך  ספרים,  פארשידענע 
איז הרב מרדכי שי' מענטליק ורעייתו ַאריין 
ער  פַאר  יחידות.  אף  הק'  לחדרו  רבין  צום 
אין  זיי  בַאזעצען  שלוחים  דעם  מיט  פָארט 
וויילע איז  ַא קורצע  נָאך  ירושלים און צפת. 
שי'  חדקוב  הרב  און  ַארויס  מענטליק  מרת 
איז ַאריין און דָארטן געבליבן מיט'ן רבי'ן און 
הרב מענטליק אף 35 מינוט. ראיתי ַאז מרת 
מענטליק הָאט בַאקומען פון רבי'ן ַא קליינע 
און  פון ארה"ב  סיי  געלט  אויכעט  און  סידור 

פון ארץ ישראל. 
און  שלוחים  ַאלע  די  ווען   4:50 בשעה 
אין  געשטַאנען  זיינען  משפחות  זייערע 
זיי  און  ַארויס  אד"ש  כ"ק  איז  התחתון,  ג"ע 

געזָאגט בלשונו הק':
"מ'וועט געבען יעדער איינער ַא ליקוטי 
שיחות און ּפַאר די פרויען און קינדערלאך ַא 
און  דָא  הוצאות  אף   10$ אויכעט  און  סידור 
ַאלס השתתפות  IL אף הוצאות דָארטן   100
אין בנין הארץ, און IL 50 אף ָאּפגעבן דָארטן 
אף  בייטען  איבער  דָאס  מ'קאן  צדקה,  אף 

ַאנדערע ּפַאּפיר..." עכל"ק.
יונגעלייט  די  געגעבן  מען  הָאט  ערשט 
און דערנָאך די בחורים, בשעת הרב שמואל 
שי' גרייזמַאן איז געקומען צום רבין הָאט ער 
געבעטן ַא ברכה ּפַאר די שליחות, הָאט דער 
רבי גאזָאגט "פָארט געזונטערהייט", איז ער 
ניט ַאוועקגעגַאנגען. אמר כ"ק אד"ש "ווָאס 
דער  געזונטערהייט".  פָארט  דו!  ווילסט 
גַאנצער צייט איז דער רבי געשטַאנען בפתח 

חדרו הק' מיט די ספרים אף ַא טיש.
שליט"א  רבי  דער  איז   5:30 בערך 
זיינען  שלוחים  די  בשעת  ַארויסגעקומען 
געפָארן צום לופט פעלד. מ'הָאט געזונגען כי 
בשמחה און כק"ש הָאט געּפַאצ'ט ידיו הק'. 
ּפָאר  ַא  געווען  נָאר  איז  מעשה  גַאנצער  די 

מינוט.
בעלי  און  בחורים  פון  עולם  גרויסער  א 
אין  מיטגעפָארן  זיינען  משפחות  און  בתים 
ָאנגעקומען  זיינען  מיר  בשעת   .
זיינען שוין געווען ַא גרויסע עולם און מ'הָאט 



חלק ב: יומן מחודש שבט ה׳תשל״ו יט

רמה  ביד  יוצאים  ישראל  ובני  הארץ,  בקרב 
משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

צדקינו. 
בברכה
מ.ש.".

א חידוש אין דעם יָאר איז ווָאס דער רבי 
שליט"א הָאט אויך צוגעלעגט מראי מקומות 

וז"ל:
(הוספה לאחרי זה)

נמשכת  עצמה  הפעולה   – והמשכם 
בכאו"א.  ומעלה   – פירותיהם  ע"ז)  ו(נוסף 

וכמובן גם מרד"ה באתי לגני (דההילולא).
אלקים . . הארץ: תהלים עד, יב.

ביד רמה: חותם השיעור (בחומש) דערב 
בת"א:  הוא  וכן  במכילתא  וראה  שבט.  יו"ד 

"בריש גלי (וידוע הר"ת). זח"ג קכה, א.
אד"ש  כ"ק  עם  הגדולה  ההתוועדות 
התחיל בשעה 9 בערב. זייער ַא סַאך מענשען 
זיינען געקומען און פשוט בשטח מקום איז 
דער התוועדות געווען זייער ַא גרויסער. אני 
מצד  שיחות  די  פון  פרקים  ראשי  רק  רושם 

קוצר בזמן.

ראשי פרקים משיחת יו"ד שבט, 
ה'תשל"ו

בהמשך להנ"ל פון "יושב בשער המלך", 
יהודי",  "מיהו  וועגען  גערעט  רבי  דער  הָאט 
הָאט  ער  ווָאס  דָאס  געחזר'ט  הָאט  און 
ברענגט  רש"י  ַאז  שלפניו  בשבת  געזָאגט 
גויים  ַאריינגעשלעפט  מ'הָאט  ַאז  ַארָאּפ 
ציווישען אידן עסען די קרבן פסח, ווָאס בכלל 
אין וועלט איז פַארַאן די שבעים אומות, איז 
ווָארט  ַא  זָאגן  וועלען  רבנים  שבעים  אויב 
כמה  בפני  איז  דָאס  און  ישראל  ארץ  וועגען 
ַאלע  ווערען  בטל  וועט  מישראל,  עשיריות 
בפועל  מ'מיינט  ווָאס  והסתרים,  העלמות 
ַא דבר תורה  זָאגען  וועלען  ַאז די רבנים  איז 
בנוגע צו קדושת ארץ ישראל און דער עולם 
די  ַאז  אויכעט  און  ואמן,  זָאל ענטפערן אמן 
ַאנדערע רבנים זָאלן מסכים זיין צו דער דבר 

תורה.
אויכעט  גערעט  אויך  הָאט  רבי  דער 
בהמשך להנ"ל ַאז מ'זאל מַאכן ַא סנהדרין פון 
ע"א צו ע"ב, ווי דער מחלוקת בדבר און זָאגן 

ַאז ארץ ישראל געהערט צו עם ישראל, און 
זיין צו דעם וממילא  זָאלן מסכים  ַאלע    ַאז 
וועט  גוי  דין און קיין איין  ַא פסק  ווערט עס 
ניט קענן הָאבן ַא שליטה איבער ארץ ישראל 

ָאדער עם ישראל. 
יאלעס  הרב  גערעט  הָאט  ערשטע  די 
 ,P פון  הראשי  רב  די  שיח' 
אויכעט  רבין  דעם  וועגען  גערעט  הָאט  ער 
"רעדט  געזָאגט  איהם  הָאט  אד"ש  כ"ק  און 
וועגען ארץ ישראל ניט וועגען מיר". דערנָאך 
פון  ישיבה  ראש  ַא  אורח,  ַאן  גערעט  הָאט 
וועגען  גערעט  הָאט  און  ברוק?)  (הרב  א"י 
א"י  בַאקומען  הָאבן  אידן  ַאז  "מורשה", 
דערנָאך  וכו'.  תורה  ע"פ  פיהרן  צו  נָאר  דָאס 
פון  הראשי  רב  דער  הירשּפרונג  הרב  הָאט 
מאנטריאל גערעט און נָאך איהם איז געווען 
(אגודת  הרבנים  וועד  דער  פון  עלבערג  הרב 
שליט"א  רבי  דער  הָאט  דערנָאך  הרבנים). 
פון  רב  דער  פון  דין  פסק  ַא  ּפַאר  געפרעגט 
ליובַאוויטש, הרב זלמן שמעון שי' דווָארקין, 
הָאט ער געזָאגט "ארץ ישראל בַאלַאנגט צו 

עם ישראל!".
די  ַאז  געפרעגט  רבי  דער  הָאט  אח"כ 
זָאל'ן  תמימים  תומכי  פון  ישיבות  ראשי 
ווָאס  דער  פון  ָאנפַאנגענדיק  רעדען.  אויך 
שטָאט  דער  אין  ישיבה  ראש  ַא  געווען  איז 
דערנָאך  שי'  ריבקין  הרב  ליובַאוויטש, 
נָאך  און  גערעט  פיקַארסקי  הרב  הָאט 
הָאט  ווער  מענטליק,  שי'  מרדכי  הרב  עם 
ַארָאּפגעברַאכט פון לקוטי שיחות חלק ה' ַאז 
עם  צו  געווארען  געגעבען  איז  ישראל  ארץ 
מתחילה  גוי  קיין  ַאז  אופן  ַאזַא  אין  ישראל, 
קען ניט הָאבן קיין שליטה איבער ַא איד. צו 
זיין  געגעבען  רבי  דער  הָאט  איינער  יעדער 
געקענט  זיי  מ'הָאט  און   

הערען איבער די גַאנצער וועלט. 
געהייסען  רבי  דער  הָאט  זה  כל  אחר 
איז  דָא  זיינען  ווָאס  רבנים  ַאלע  די  ציילען 
זיין  מסכים  וועלען  ווָאס  ע"ב  הָאבן  מ'זָאל 
הרב  הנ"ל.  הלכה  ופסק  תורה  דבר  די  צו 
הָאבן  רַאסקין  דוד  הרב  און  גרָאנער  לייבל 
צו  געגעבען  זיי  און  נעמען  די  פַארשריבען 
לאמר  אד"ש  כ"ק  צוה  אח"כ  אד"ש.  כ"ק 
ובשעת  ניגון  פרייליכער  ַא  מיט  און  לחיים 

הניגון מחה ידיו הק'. 
ַאזַא ָאפענע גילוי הָאב איך נָאך ניט געזען 
ביים רבין, ַאז מ'זָאל רעדן וועגען עם   ישראל 
און ארץ ישראל און ַאז ַאנדערע רבנים זָאלן 

רעדן בשעת דער פַארברענגען .
ארה"ק  אין  שליחות  דער  מיט  בקשר 
ווָאס עס פָארט ַאן עדה קדושה, אין ירושלים 
דער  ווי  און  צפת  אין  ועד"ז  העתיקה  עיר 
גמרא זָאגט ַאז שליח של אדם כמותו, ווָאס 
פון דער שליחות איז  כוונה  און  דער תכלית 
צו מציל זיין דער מצב סיי ברוחניות און סיי 
עס  איז  דעם  צו  בהמשך  ווָאס  בגשמיות 
ַא  אף  סיום  ַא  מַאכן  אף  מנהג  דעם  אויכעט 
מס' אין ש"ס און ווָאס דער מס' הָאט אין זיך 
עולה  און  ארה"ק,  צו  חביבות  סּפעציאלע  ַא 
זיין אין ארה"ק, ווָאס דָאס איז דער סיום פון 
מס' כתובות און דער רמב"ם אפ'ן ארט. ווָאס 
דָאס  ווי  דין  דער  אין  דיוקים  כמה  איז  עס 
אין  שטייט  דָאס  ווי  און  גמרא  אין  שטייט 
מבאר  הָאט  שליט"א  רבי  דער  און  רמב"ם, 
ווָאס פעמים  ישראל  אין ארץ  דרגות  געווען 
דער  מצד  ישראל  ארץ  ָאנגערופען  איז 
איז  ופעמים  קדושת הארץ, משא"כ בחו"ל, 

דָאס ָאנגערופען ארץ ַאזוי ויי בחו"ל.
סיום  דער  און  שיחה  דער  פון  סוף  צום 
ַאלע  די  געבענשט  שליט"א  רבי  דער  הָאט 
אף  שליחות  דער  אין  רבה  בהצלחה  נוסעים 
וברוחניות.  בגשמיות  ישראל  ארץ  אופבויען 
בעינים  געזָאגט  רבי  דער  הָאט  ברכה  דער 

סגורות. 
המעשה הוא העיקר, ווי דער לשון הידוע 
פון  ["בכן"]  (בוחן)  דער  ההילולא  בעל  פון 
לימוד  צו  בנוגע  איז  דָאס  ווָאס  ענין  יעדער 
במשך  להמדובר  ובהמשך  בפועל  התורה 
השנה אף לערנען אף "יורה יורה", ועד"ז אף 
און   ,(14 עמוד  הנ"ל  ברשימות  (עי'  דיינות 
אויב מ'הָאט נָאך ניט יורה יורה זָאל מען דָאס 
זַאך איז  יעדער  אין  ווי  ַאזוי  ווָאס  בַאקומען. 
פַארַאן ַא כלל און ַא פרט או ַא פרט שבפרט, 
עד"ז דָא אויכעט איז פַארַאן דער עצם הלכה, 
און  בפועל.  שאלה  דער  פסק'ן  מען  ווי  און 
מעשה  דער  ַאליין  טוט  מען  ווי  ווייטער  נָאך 

בפועל. 
המעיינות  הפצת  אין  אויכעט  ועד"ז 

יח  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 

בארוכה. 
בכלל בכל שבת כשיש התוועדות זָאגט 
הייסט  דָאס  שיחה,  כעין  מאמר  ַא  רבי  דער 
דער תוכן פון ַא מאמר נָאר געזָאגט מיט דער 
ניגון פון ַא שיחה, היינט איז ָאבער געווען ַא 
מאמר דא"ח ד"ה באתי לגני, מיט דער מאמר 
ניגון קודם ובשעת המאמר. אין דער מאמר 
ו'  הָאט דער רבי שליט"א מבאר געווען אות 
פון באתי לגני ה'תש"י און מסתמא וועט זיין 

ַא המשך ביום יו"ד שבט עצמו. 
געווען  איז  רש"י  פירוש  אף  ביאור  דער 
פון קאפיטל י"ב פסוק י"ב. און בנוגע צו זוהר 
די  פון  איינער  געווען  מבאר  רבי  דער  הָאט 
ערשטע הערות פון פ' בא ווָאס רעדט וועגען 
דער ענין פון מזוזות און דער שם ש-ד-י (ע' 

נט).
בהמשך צו דעם הָאט כ"ק אד"ש גערעט 
ובפרט פון מבצע מזוזה,  די מבצעים  וועגען 
ַאלע  כולל  יו"ד שבט איז  פון  ענין  ווָאס דער 
שטייט  מזוזה  פון  מצוה  דער  נָאר  מצות, 
בגילוי וויבַאלד ַאז דָאס איז פַארבונדען מיט 
רבי  דער  הָאט  דעם  צו  ובהמשך  בא.  פרשה 
ַארויסגערופן ַא התעוררות צו מחזק זיין אין 

די מבצעים אין די טעג פון יו"ד שבט. 
חדקוב  הרב  הָאט  ה'  ביום  ַאז  (שמעתי 
געזָאגט  און  ישראל  ארץ  צו  גערעט  שי' 
בכל  זיין  מחזק  מ'זאל  ַאז  אד"ש  כ"ק  בשם 

המבצעים ובפרט בערב שבת קודש).
וועגען  שיחה  ַא  געווען  אויך  איז  עס 
ווָאס  די  וועגען  אויכעט  און  יהודי".  "מיהו 
קומען צו די פַארברענגנ'ס און טוען גָארניט 
זיי  שרייען  און  שרייבן  אדרבא  און  בפועל 
געווען  איז  (דָאס  יע  טוט  ווָאס  יענער  אף 
בנוגע צו איינער ווָאס הָאט געשריבען אין די 

"ַאלגעמיינער זשורנַאל" וועגען דעם).
רבי  דער  הָאט  התוועדות  סוף  צום 
שי'  העכט  י"י  הרב  צו  משקה  געטיילט 
מכון  פון  ּפַאר  קומט  ווָאס  דינער  דער  עבור 
מ.  הרב  צו  אויכעט  און  אי"ה,  א'  ביום  חנה 
געטָאן "שליח של  זָאג  ַא  און  מענטליק שי' 
ַאז ער זָאל איבערגעבען דָאס  אדם כמותו", 
ווָאס פָארן בשבוע הבא  צו די ַאלע שלוחים 
צו ירושלים העתיקה און צפת, יעדער איינער 
הָאט געזָאגט לחיים בַאזונדער צום רבין. די 

מזונות הָאט דער רבי געגעבען אויך צו הרב 
מענטליק צו טיילען צו די נשים און קינדער 

ווָאס פָאר'ן אויך בארץ הקודש. 
געווען  מסיים  הָאט  פַארברענגען  דער 
בשמחה גדולה און דער רבי הָאט געּפַאצ'ט 

ידיו הק'.
ואח"כ  גלייך  געדַאוונט  מען  הָאט  מנחה 
ניט  איז  רבי  דער  עצה.  עוצו  לנגן  התחיל 
ַאהיים געגַאנגען אף סעודת שבת, און נָאך ַא 

הפסק הָאט מען געדַאוונט מעריב. 
ביי נַאכט הָאט מען פַארברַאכט אין מיין 
צימער מיט הרב אהרן דוב סופרין פון לָאנדָאן 

עד שעה שתיים בבוקר. 

יום א' ט' שבט, ה'תשל"ו
היינט  איז  הנ"ל  שיחות  די  צו  בהמשך 
העיר,  פינות  בכל  טאנקים  די  ַארויסגעפָארן 
ַאז  גַאנצער טָאג. הָאט מען געקענט פילן  ַא 
יו"ד שבט קומט, און נָאך אורחים קומען ָאן 

בכל יום. 
דער  פון  ר"ל  לוי'  ַא  געווען  איז  היינט 
שי'  קלמן  היקר  חבירי  יבדלח"ט  פון  טַאטע 
השבת  ביום  געווָארן  נפטר  איז  ווָאס  שור, 
איז  אד"ש  כ"ק  בבוקר,   8 בשעה  קודש 
ארון  דער  געווען  מלווה  און  ַארויסגעקומען 
רבי  דער  הָאט  צוריק  גייענדיק  הק',  כמנהגו 
געווַאשט ידיו הק' 8 פעמים און דערנָאך איז 
ַאריין אין קליינער בית המדרש און געזָאגט 
כק"ש  הָאט  ערשט  וכו',  בסתר"  "יושב 
געזָאגט איזה שורות און דערנָאך מגבי' גופו 

הק' ג' פעמים און ַאזוי אויך נָאכַאמָאל. 

יום ב', יו"ד שבט, ה'תשל"ו "יום 
הילולא רבה" של כ"ק אדמו"ר שנת 

כ״ו להסתלקותו
אד"ש  כ"ק  איז   6:45 בשעה  נַאכט  ביי 
דַאווענען  הגדול  המדרש  בית  אין  ַארונטער 
מעריב. כמנהגו הק' בכל שנה דַאווענט דער 
רבי פַאר דעם עמוד און זָאגט קדיש וכו'. די 
איז  כמובן  און  גרויסער  ַא  געווען  איז  עולם 
געווען ַא שטוּפעניש, דער רבי שליט"א הָאט 
ר'  געזָאגט  דערנָאך  און  מעריב  געדַאוונט 
חנניא וכו' און קדיש. אף דער עמוד התפילה 
בריף  דער  אין  כמבואר  ליכט   5 געווען  איך 

איינער  יעדער  הָאט  דעם  אחוץ  און  הנ"ל 
דעם  לכבוד  ליכט  אייגענער  זייער  געצונדען 

יָארצייט. 
די  פון  איינער  הָאט  דַאוונען  נָאכ'ן 
רייצעס,  שי'  יעקב  הת'  לצפת  שלוחים 
לגני  באתי  פון  חלק  ערשטע  די  געחזר'ט 
שי'  יוסף  הת'  הָאט  דערנָאך  און  ה'תש"י 
מאמר  די  געחזר'ט  הייבען)  (מניו  העכט 
איז  9 בערב  לגני. בשעה  נעכטע'ן באתי  פון 
געווען חזרת התמימים פון די שיחות קודש 

פון נעכטן. 
שליט"א  רבי  דער  איז  אינדערפרי 
ַארונטער צו שחרית בשעה 9:30, מעוטף כבר 
בטלית ותפילין, קודם התחלת התפלה הָאט 
מען געזעהן ווי דער רבי מַאכט די כריכות אפ'ן 
רבי  דער  המנהגים).  בספר  (כמבואר  אצבע 
הָאט געזָאגט תחילה וסוף פון יעדער מזמור 
היינט  ַאז  וויבַאלד  קדישים,  ַאלע  און  וכו' 
געטרָאגען  כק"ש  הָאט  קריאה  יום  ַא  איז 
שּפעטער  און  בימה  צום  תורה  ספר  דער 
גענומען שלישי, בשעת קריאה איז דער רבי 
נָאכ'ן  העמוד.  אצל  מקומו  על  געשטַאנען 
בָאסעס  ַאז  געווען  מכריז  מען  הָאט  תפילה 
דער  הָאט  אוהל,  צום  אי"ה  פָאר'ן  וועלען 
הָאט  זייגער"?  ַא  ּפַאר  "ווָאס  געפרעגט  רבי 
הָאט  דערנָאך  בבוקר.   11 געווען  מכריז  מען 
הָאט  ווַאנענט?"  "פון  געפרעגט  רבי  דער 
סיום התפילה   ."770" פון  געווען  מען מכריז 
חזרת  דערנָאך  און   10:30 בערך  געווען  איז 
המאמר בהמשך צו נעכטען ביינַאכט. היינט 
די  געחזר'ט  דוכמַאן  שי'  שלום  הת'  הָאט 
ווָאס  די שלוחים  פון  איינער  איז  ער  מאמר, 

פָארט אי"ה אין ירושלים העתיקה. 
כרגיל  געדַאוונט  כק"ש  הָאט  מנחה 
עמוד  דעם  פון  און  למטה   3:15 בשעה 
דער  איז  מעריב  סיי  און  שחרית  סיי  בכלל 
ווי  ַאנדערש  געווען  רבי'ן  פון  התפילה  ניגון 

ַאלעמָאל. 
שבט  יו"ד  פון  הילולא  יום  דעם  לכבוד 
כללות  צו  מברק  ַא  געשיקט  רבי  דער  הָאט 

אנ"ש בכל אתר ואתר וז"ל:
והמשכם  והתוועדויות פעילות  "הילולא 
ועד  שלאחריהם,  הימים  בכל  ופירותיהם 
ישועות  ….פעל  …אלקים  היעוד  שיקויים 



יח  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 

בארוכה. 
בכלל בכל שבת כשיש התוועדות זָאגט 
הייסט  דָאס  שיחה,  כעין  מאמר  ַא  רבי  דער 
דער תוכן פון ַא מאמר נָאר געזָאגט מיט דער 
ניגון פון ַא שיחה, היינט איז ָאבער געווען ַא 
מאמר דא"ח ד"ה באתי לגני, מיט דער מאמר 
ניגון קודם ובשעת המאמר. אין דער מאמר 
ו'  הָאט דער רבי שליט"א מבאר געווען אות 
פון באתי לגני ה'תש"י און מסתמא וועט זיין 

ַא המשך ביום יו"ד שבט עצמו. 
געווען  איז  רש"י  פירוש  אף  ביאור  דער 
פון קאפיטל י"ב פסוק י"ב. און בנוגע צו זוהר 
די  פון  איינער  געווען  מבאר  רבי  דער  הָאט 
ערשטע הערות פון פ' בא ווָאס רעדט וועגען 
דער ענין פון מזוזות און דער שם ש-ד-י (ע' 

נט).
בהמשך צו דעם הָאט כ"ק אד"ש גערעט 
ובפרט פון מבצע מזוזה,  די מבצעים  וועגען 
ַאלע  כולל  יו"ד שבט איז  פון  ענין  ווָאס דער 
שטייט  מזוזה  פון  מצוה  דער  נָאר  מצות, 
בגילוי וויבַאלד ַאז דָאס איז פַארבונדען מיט 
רבי  דער  הָאט  דעם  צו  ובהמשך  בא.  פרשה 
ַארויסגערופן ַא התעוררות צו מחזק זיין אין 

די מבצעים אין די טעג פון יו"ד שבט. 
חדקוב  הרב  הָאט  ה'  ביום  ַאז  (שמעתי 
געזָאגט  און  ישראל  ארץ  צו  גערעט  שי' 
בכל  זיין  מחזק  מ'זאל  ַאז  אד"ש  כ"ק  בשם 

המבצעים ובפרט בערב שבת קודש).
וועגען  שיחה  ַא  געווען  אויך  איז  עס 
ווָאס  די  וועגען  אויכעט  און  יהודי".  "מיהו 
קומען צו די פַארברענגנ'ס און טוען גָארניט 
זיי  שרייען  און  שרייבן  אדרבא  און  בפועל 
געווען  איז  (דָאס  יע  טוט  ווָאס  יענער  אף 
בנוגע צו איינער ווָאס הָאט געשריבען אין די 

"ַאלגעמיינער זשורנַאל" וועגען דעם).
רבי  דער  הָאט  התוועדות  סוף  צום 
שי'  העכט  י"י  הרב  צו  משקה  געטיילט 
מכון  פון  ּפַאר  קומט  ווָאס  דינער  דער  עבור 
מ.  הרב  צו  אויכעט  און  אי"ה,  א'  ביום  חנה 
געטָאן "שליח של  זָאג  ַא  און  מענטליק שי' 
ַאז ער זָאל איבערגעבען דָאס  אדם כמותו", 
ווָאס פָארן בשבוע הבא  צו די ַאלע שלוחים 
צו ירושלים העתיקה און צפת, יעדער איינער 
הָאט געזָאגט לחיים בַאזונדער צום רבין. די 

מזונות הָאט דער רבי געגעבען אויך צו הרב 
מענטליק צו טיילען צו די נשים און קינדער 

ווָאס פָאר'ן אויך בארץ הקודש. 
געווען  מסיים  הָאט  פַארברענגען  דער 
בשמחה גדולה און דער רבי הָאט געּפַאצ'ט 

ידיו הק'.
ואח"כ  גלייך  געדַאוונט  מען  הָאט  מנחה 
ניט  איז  רבי  דער  עצה.  עוצו  לנגן  התחיל 
ַאהיים געגַאנגען אף סעודת שבת, און נָאך ַא 

הפסק הָאט מען געדַאוונט מעריב. 
ביי נַאכט הָאט מען פַארברַאכט אין מיין 
צימער מיט הרב אהרן דוב סופרין פון לָאנדָאן 

עד שעה שתיים בבוקר. 

יום א' ט' שבט, ה'תשל"ו
היינט  איז  הנ"ל  שיחות  די  צו  בהמשך 
העיר,  פינות  בכל  טאנקים  די  ַארויסגעפָארן 
ַאז  גַאנצער טָאג. הָאט מען געקענט פילן  ַא 
יו"ד שבט קומט, און נָאך אורחים קומען ָאן 

בכל יום. 
דער  פון  ר"ל  לוי'  ַא  געווען  איז  היינט 
שי'  קלמן  היקר  חבירי  יבדלח"ט  פון  טַאטע 
השבת  ביום  געווָארן  נפטר  איז  ווָאס  שור, 
איז  אד"ש  כ"ק  בבוקר,   8 בשעה  קודש 
ארון  דער  געווען  מלווה  און  ַארויסגעקומען 
רבי  דער  הָאט  צוריק  גייענדיק  הק',  כמנהגו 
געווַאשט ידיו הק' 8 פעמים און דערנָאך איז 
ַאריין אין קליינער בית המדרש און געזָאגט 
כק"ש  הָאט  ערשט  וכו',  בסתר"  "יושב 
געזָאגט איזה שורות און דערנָאך מגבי' גופו 

הק' ג' פעמים און ַאזוי אויך נָאכַאמָאל. 

יום ב', יו"ד שבט, ה'תשל"ו "יום 
הילולא רבה" של כ"ק אדמו"ר שנת 

כ״ו להסתלקותו
אד"ש  כ"ק  איז   6:45 בשעה  נַאכט  ביי 
דַאווענען  הגדול  המדרש  בית  אין  ַארונטער 
מעריב. כמנהגו הק' בכל שנה דַאווענט דער 
רבי פַאר דעם עמוד און זָאגט קדיש וכו'. די 
איז  כמובן  און  גרויסער  ַא  געווען  איז  עולם 
געווען ַא שטוּפעניש, דער רבי שליט"א הָאט 
ר'  געזָאגט  דערנָאך  און  מעריב  געדַאוונט 
חנניא וכו' און קדיש. אף דער עמוד התפילה 
בריף  דער  אין  כמבואר  ליכט   5 געווען  איך 

איינער  יעדער  הָאט  דעם  אחוץ  און  הנ"ל 
דעם  לכבוד  ליכט  אייגענער  זייער  געצונדען 

יָארצייט. 
די  פון  איינער  הָאט  דַאוונען  נָאכ'ן 
רייצעס,  שי'  יעקב  הת'  לצפת  שלוחים 
לגני  באתי  פון  חלק  ערשטע  די  געחזר'ט 
שי'  יוסף  הת'  הָאט  דערנָאך  און  ה'תש"י 
מאמר  די  געחזר'ט  הייבען)  (מניו  העכט 
איז  9 בערב  לגני. בשעה  נעכטע'ן באתי  פון 
געווען חזרת התמימים פון די שיחות קודש 

פון נעכטן. 
שליט"א  רבי  דער  איז  אינדערפרי 
ַארונטער צו שחרית בשעה 9:30, מעוטף כבר 
בטלית ותפילין, קודם התחלת התפלה הָאט 
מען געזעהן ווי דער רבי מַאכט די כריכות אפ'ן 
רבי  דער  המנהגים).  בספר  (כמבואר  אצבע 
הָאט געזָאגט תחילה וסוף פון יעדער מזמור 
היינט  ַאז  וויבַאלד  קדישים,  ַאלע  און  וכו' 
געטרָאגען  כק"ש  הָאט  קריאה  יום  ַא  איז 
שּפעטער  און  בימה  צום  תורה  ספר  דער 
גענומען שלישי, בשעת קריאה איז דער רבי 
נָאכ'ן  העמוד.  אצל  מקומו  על  געשטַאנען 
בָאסעס  ַאז  געווען  מכריז  מען  הָאט  תפילה 
דער  הָאט  אוהל,  צום  אי"ה  פָאר'ן  וועלען 
הָאט  זייגער"?  ַא  ּפַאר  "ווָאס  געפרעגט  רבי 
הָאט  דערנָאך  בבוקר.   11 געווען  מכריז  מען 
הָאט  ווַאנענט?"  "פון  געפרעגט  רבי  דער 
סיום התפילה   ."770" פון  געווען  מען מכריז 
חזרת  דערנָאך  און   10:30 בערך  געווען  איז 
המאמר בהמשך צו נעכטען ביינַאכט. היינט 
די  געחזר'ט  דוכמַאן  שי'  שלום  הת'  הָאט 
ווָאס  די שלוחים  פון  איינער  איז  ער  מאמר, 

פָארט אי"ה אין ירושלים העתיקה. 
כרגיל  געדַאוונט  כק"ש  הָאט  מנחה 
עמוד  דעם  פון  און  למטה   3:15 בשעה 
דער  איז  מעריב  סיי  און  שחרית  סיי  בכלל 
ווי  ַאנדערש  געווען  רבי'ן  פון  התפילה  ניגון 

ַאלעמָאל. 
שבט  יו"ד  פון  הילולא  יום  דעם  לכבוד 
כללות  צו  מברק  ַא  געשיקט  רבי  דער  הָאט 

אנ"ש בכל אתר ואתר וז"ל:
והמשכם  והתוועדויות פעילות  "הילולא 
ועד  שלאחריהם,  הימים  בכל  ופירותיהם 
ישועות  ….פעל  …אלקים  היעוד  שיקויים 



חלק ב: יומן מחודש שבט ה׳תשל״ו יז

געשטַאנען בפתח חדרו הק' און געגעבען צו 
יעדער קינד איזה מטבעות. דערנָאך הָאט ער 
געגעבען כנ"ל צו די ווָאס פַארנעמען זיך מיט 
דעם (לשון כק"ש) וכשגמר נכנס לחדרו עם 

הרב גרָאנער.
בחורים  צווי  געבליבען  ָאבער  איז  עס 
די  בַאקומען  ניט  הָאב'ן  ווָאס  (מדריכים) 
לייבל  אף  געווַארט  הָאבן  זיי  און  מטבעות 
זָאגן עם. אויך איז צוריקגעקומען הרב סופר 
זָאגן  עּפעס  נָאך  דַארף  ער  ַאז  געזָאגט  און 
איז  ַארויס  איז  לייבל  בשעת  איז  רבין.  צום 
הרב סופר צוגעגַאנגען צום טיר און דער רבי 
איז צו איהם געקומען און זיי הָאבן גערעט. 
דערציילט  בחורים  צווי  די  הָאבן  דערוויילע 
לייבל ַאז זיי הָאבן ניט בַאקומען די מטבעות.

ווי דער רבי שליט"א  איך הָאב געהערט 
זָאגט הרב סופר "איר הָאט ניט בַאקומען מיין 
וועגען די באשטעלונג?", דערנָאך איז  בריף 

געווען דער המשך:
די  אין  נייס  פַארַאן  איז  עס  סופר:  הרב 

כתב יד?
כ"ק אד"ש: יע, עס איז פַארַאן נייס. 

הרב סופר: דער רבי הָאט נָאך דער כתב 
יד?

כ"ק אד"ש: דער כתב יד איז ביי מיר מיט 
די אנדערע כתבי יד (* דא הָאט ער געפרעגט 
אויב דער רבי הָאט הנאה געהַאט ַאז ער איז 

געקומען. וענה כ"ק אד"ש: יע).
הרב סופר: איך קען איבערגעבען ַא גרוס 

ַאלעמען?
כ"ק אד"ש: יע, און די טָאכטער אויכעט.

רבינ'ס  דעם  געקושט  ער  הָאט  דערנָאך 
האנט און איז ַאוועק. 

וועגען  רבין  דעם  געזָאגט  הָאט  לייבל 
ַא  אף  ַאריין  רבי  דער  איז  בחורים,  צוויי  די 
מינוט און ַארויסגעקומען מיט נָאך מטבעות 
און זיי געגעבען עם ברכתו הק' "הצלחה אין 

הדרכה".

ש"פ וארא, ראש חודש שבט, 
ה'תשל"ו

אע"פ  געווען  ניט  איז  פַארברענגען  קיין 
ווָאס מאריסטאהן איז ַאריינגעקומען. ַא ּפָאר 
אורחים זיינען שוין געקומען אף יו"ד שבט, 

הרב  און  היימס  שי'  גרשון  ר'  ה"ר  וביניהם 
יצחק מאיר הרץ שי' פון ענגלַאנד. 

יום ה', ו' שבט, ה'תשל"ו
פון  קבוצה  דער  ָאנגעקומען  איז  היינט 
הקבוצה  ראש  דער  שבט.  יו"ד  אף  ענגלַאנד 
איז  אויכעט  און  יפה  שי'  אברהם  הרב  איז 
געקומען ר' יחיאל שי' ווָאגל, ר' פייוויש שי' 
ווָאגל, ר' צבי שי' טעלסנער, מר גליק שי' און 
זיי הָאבן געזעהן דעם רבי'ן בשעת ער  נָאך. 
איז אהיים געפָארען בשעה 5 אחר הצהרים. 

שבת קודש פ' בא, ח' שבט, 
ה'תשל"ו

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוראות  כפי 
במכתבו הידוע מראש חודש שבט ה'תשי"א, 
הָאבן ַאלע אנ"ש ותמימים בַאקומען אן עלי' 
לתורה. קריאה הָאט מען שוין  ָאנגעפַאנגען 
בַאקומען  הָאב  איך  און  בבוקר   7:30 בשעה 
9:30. כמנהגו הק' הָאט דער  מיין עלי' בערך 
אויכעט  און  הפטרה,  געהַאט  שליט"א  רבי 
הרב מענטליק שי' און הרב חדקוב שי' הָאבן 

בַאקומען עליות בשעת דעם רבינ'ס מנין. 
וועגען  פיל  צו  געטרַאכט  ניט  מ'הָאט 
דער  ווָאס  דעם  נָאך  בפרט  פַארברענגען  ַא 
ַאז  אורח  אן  איינער  געזָאגט  הָאט  מזכירות 

95% וועט ניט זיין קיין פַארברענגען. 
ַא  געווען  יע  ָאבער  איז  בפועל 
געדַארפט  מ'הָאט  און  פַארברענגען 
גרייט אף  770 מַאכן דָאס  גַאנץ  איבערקערן 

ַא פַארברענגען. 
כ"ק אד"ש איז ארונטער בשעה 1:30 און 
געווען  שוין  איז  ווָאס   4:50 ביז  פַארברַאכט 
שיחות  צוויי  ערשטע  די  אין  שקיעה.  נָאכ'ן 
דעם  ַאז  גערעט  שליט"א  רבי  דער  הָאט 
היום  שלפני  שבת  דער  נָאר  ניט  איז  שבת 
ווָאס אף שבת זָאגט מען "מיני'  הילולא און 
יומין", נָאר דָאס איז אויכעט  מתברכין כולי' 
ַאזוי איז געווען דער  ווָאס  שבת פרשת בא, 
ה'תש"י.  בשנת  הראשונה  בפעם  קביעות 
ווָאס דער הוראה דערפון דַארף ַארויסקומען 
בפועל במעשה ווייל "המעשה הוא העיקר", 
נָאר עס דַארף אויך זיין דער ענין פון כוונה ווי 
ַא  ַאז  תניא  אין  מבאר  איז  רבי  ַאלטער  דער 

מצוה בלי כוונה איז ַאזוי ווי ַא גוף בלי נשמה. 
בפועל  טָאן  מען  קען  מעשה  ַא  ּפַאר  ווָאס 
נָאר  דָאס  איז  טָאן,  דָאס  מ'קען  ַאזוי  ווי  און 
אויב מ'גייט באורחותיו אשר הורנו כמבואר 
ַאן אופן נצחיות און נעמען דָאס  בתניא, אין 
דוקא בשבת ווי מ'זָאגט וקראת לשבת עונג, 
ַאן אופן פון תענוג און ווי דער צמח צדק איז 
ַא  ווערט ער  וכו'  ויכולו  ַאז כל האומר  מבאר 
לכאורה  ווָאס  בראשית,  מעשה  אין  שותף 
ווָאס איז דער פשט ַאז ער ווערט ַא שותף אין 
אויבערשטער  דער  הָאט  בראשית,  מעשה 
ימי  בששת  ַאלץ  אויפגעטָאן  שוין  דָאס 
ער  ַאז  כנ"ל  איז  ביאור  דער  נָאר  בראשית? 
פון  ענין  דער  בריאה  דער  אין  מוסיף  איז 

ויכולו, פון שבת, אין ַאן אופן של תענוג.
דער  פון  טעג  די  אין  אויכעט  ועד"ז 
הילולא, דַארף זיין דער עבודה אין די ג' קווין 
ַאלע  די  טָאן  און  וגמ"ח,  עבודה  תורה,  פון 
הָאט  הילולא  בעל  דער  רבי  דער  ווי  ענינים 
געוויזען און געבן כוחות אף דערויף כמבואר 

אין זיין מכתבים, מאמרים און שיחות. 
וואס דער ענין פון תורה מיינט מען פשוט 
תורה  לערנען  פשטלעך,  קיין  ַאן  כפשוטו 
שווערעקייטן,  קיין  ַאן  ובהתמדה  בשקידה 
און מַאכן פון דעם לערנען ניט נָאר ַא קביעות 
בזמן נָאר אויך ַא קביעות בנפש, און עס זאל 

זיין תורתו אומנתו כרשב"י וחביריו. 
דער  איז  חסדים  גמילת  פון  ענין  דער 
און  יום,  בכל  כפשוטו  צדקה  געבען  פשט 
ווָאס  כמוך"  לרעך  "ואהבת  אין  טָאן  אויכעט 
צווייטער  ַא  דער טייטש אין דעם איז מַאכן 
ווָאס  שטייסט,  דו  וואו  מדרגה  די  צו  איד 
תורת  פון  המעיינות  הפצת  דורך  איז  דָאס 

החסידות. 
עם  מתפללים  עבודה,  פון  ענין  דער 
הציבור מיינט מען דַאווענען בכוונה כמבואר 
לעיל, ַאז בלי כוונה איז כגוף בלי נשמה, ווָאס 
איז  רוחניות  ומצד  גשמיות  מצד  איז  דָאס 

דָאס דער ענין פון עשר כוחות הנפש. 
די  פון  נקודות  די  בעיקר  איז  הנ"ל  כל 
עבודה  אין  הוראה  די  און  שיחות  ערשטע 
בעיקר  מבואר  איז  געזָאגט  רבי  דער  הָאט 
אין די מאמר באתי לגני פון תש"י ַאז לעשות 
שם  וכמבואר  בתחתונים  דירה  יתברך  לו 

טז  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 

קטעים מיומן 
מחודש שבט ה׳תשל״ו

— לפני ארבעים שנה — 
שרשם אבי הכלה שיחי׳ כשהי׳ תמים בישיבת-770 

שבת קודש פ' שמות, 
מבה"ח שבט, כ"ג טבת, ה'תשל"ו

אד"ש  כ"ק  הָאט  ווָאכן  לעצטע  די  אין 
ווָאס  שלוחים  בחורים  די  אויסגעקליבען 
וועלען פָאר'ן בעזהי"ת אין ירושלים און צפת. 
 3 8 יונגערלייט פון כולל פָארן אין צפת מיט 
11 בחורים,  ירושלים פָאר'ן  בחורים, און אין 

דער יום הנסיעה דַארף זיין י"א שבט אי"ה. 
געווען  איז  דָאנערשטיק  לעצטען  פון 
סטודענטען  ווען  חב"ד",  עם  "פגישה  דער 
בלייבן  און  ליובַאוויטש  אין  פָארן  צו  קומען 
איבער שבת און הערען  וכו וכו'. 

איבער 200 זיינען געקומען דעם יָאר.
כרגיל בכל שבת מברכים הָאט דער רבי 
פון  עולם  דער  מיט  פַארברַאכט  שליט"א 
דער  אין  גלייך  שקיעה.  נָאכ'ן   4:50 ביז   1:30
ערשטע שיחה הָאט דער רבי גערעט פון דער 
שטייט  עס  ווי  און  תשובה  בעלי  פון  מעלה 
אפילו  עומדים  תשובה  שבעלי  "במקום 
שם",  לעמוד  יכולים  אינם  גמורים  צדיקים 
פַארברגענגען  גַאנצער  דער  דורך  ַאזוי  און 
מיט  ענין  יעדער  פַארבונדען  רבי  דער  הָאט 

בעלי תשובה.
(כעין  דא"ח  מאמר  ַא  געווען  איז  כרגיל 
און  ישראל,  בני  שמות  אלה  ד"ה  שיחה) 
אויכעט ַא ביאור אף פירש"י פון פרק א' פסוק 
ביאור  ַא  אויכעט  און  הסדרה,  מתחילת  ח' 

פון זיין טַאטע פון איינער פון זיין בריפ'ן אין 
וועלכע ער שרייבט וועגען י"ט כסלו און דער 

ַאלטער רבי (לקולוי"צ אגרות ע' רמ"ט). 
געענדיקט  זַאך  הָאט  התוועדות  דער 
נָאכ'ן  געווען  שוין  איז  ווָאס   ,4:50 בשעה 
שקיעה, און דער רבי הָאט געטיילט משקה 
שי'  דוד  הרב  וביניהם  מענשען  כמה  צו 
רַאסקין פַאר דער מלוה מלכה לטובת צא"ח 

און אויכעט צו איינער פון די פגישה. 
ואח"כ  גלייך  געדַאוונט  מען  הָאט  מנחה 
ַא  נָאך  און  וכו',  ניעט  ניעט  לנגן  התחיל 
ווייטער  מעריב,  געדַאוונט  הפסקה  קליינער 
הָאט דער רבי שליט"א ניט געגעסען סעודת 

שבת ביז נָאכ'ן שבת. 
פַארברענגען  דער  איז  מקום  שטח  אין 
געווען ַא גרויסער צוליב די ַאלע אורחים ווָאס 
זיינען שוין געקומען אף יו"ד שבט און פון די 

סטודענטען פון דער פגישה. 
געמַאכט  "פגישה"  די  הָאבן  נַאכט  ביי 
דערנָאך  און  חובבי תורה  אין  ַא מלוה מלכה 
מיט  שי'  מקאנאדא  בלאק  יצחק  הרב  הָאט 

זיי פַארברַאכט ביז 4 בבוקר. 

יום א' כ"ד טבת, יום הילולא 
אדמו"ר הזקן נ"ע

היום נסע כ"ק אד"ש לאוהל הק' כמנהגו 
געדַאוונט  מען  הָאט  מנחה  טבת.  כ"ד  בכל 

זייער שּפעט בערך 5:20 און מעריב ַא ביסעל 
געווען  ניט  איז  פַארברענגען  קיין  דעם.  נָאך 
אע"פ ווָאס ַאסַאך מענשען הָאבן געטרַאכט 
אף יע מ'הָאט אפי' צוגעגרייט די ווידעא און 

מיקרָאפָאן.

יום ג', כ"ו טבת, ה'תשל"ו
 ,3:45 בערך  מאוחר  בשעה  הי'  מנחה 
ַארויס  ברענגט  ווָאס  (דער  סופר  הרב  ווייל 
דער ספר מאירי) איז געווען ביים רבין בחדרו 
הק'. יעדער מָאל מָאל ווען ער קומט דַאוונט 
מנחה  תפלת  אחרי  שּפעטער.  מנחה  מען 
הָאט ער געזָאגט דעם רבין ַאז ער הָאט נָאך 
ַא קליינער זַאך מברר צו זיין, און איז ווייטער 

ַאריין לחדרו הק'.
בבית  געשטַאנען  זיינען  מנחה  בשעת 
המדרש די אינגלעך פון די עברית "מיטוואך 
שעה" און די מיידלעך זיינען געשטַאנען אין 
רבי  דער  ַאז  סה"כ.   30 בערך  התחתון  ג"ע 
צו  ער  הָאט  הק'  לחדרו  ַאריין  איז  שליט"א 
זיי גע- ַא ּפָאר מָאל. נָאך ַא קורצע 
השניה  בפעם  ַארויס  סופר  הרב  איז  וויילע 
געפרעגט  הָאט  גרָאנער  שי'  לייבל  הרב  און 
נָאך די קינדער וואו זיי זיינען געגַאנגען, ווייל 
דער רבי וויל צו זיי ַארויסקומען. גלייך הָאט 
מען צוריקגעברַאכט די ַאלע קינדער אין ג"ע 
התחתון מיט די מדריכים און כ"ק אד"ש איז 
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פון  עולם  דער  מיט  פַארברַאכט  שליט"א 
דער  אין  גלייך  שקיעה.  נָאכ'ן   4:50 ביז   1:30
ערשטע שיחה הָאט דער רבי גערעט פון דער 
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בעלי תשובה.
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אויכעט ַא ביאור אף פירש"י פון פרק א' פסוק 
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ַאלטער רבי (לקולוי"צ אגרות ע' רמ"ט). 
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נָאכ'ן  געווען  שוין  איז  ווָאס   ,4:50 בשעה 
שקיעה, און דער רבי הָאט געטיילט משקה 
שי'  דוד  הרב  וביניהם  מענשען  כמה  צו 
רַאסקין פַאר דער מלוה מלכה לטובת צא"ח 

און אויכעט צו איינער פון די פגישה. 
ואח"כ  גלייך  געדַאוונט  מען  הָאט  מנחה 
ַא  נָאך  און  וכו',  ניעט  ניעט  לנגן  התחיל 
ווייטער  מעריב,  געדַאוונט  הפסקה  קליינער 
הָאט דער רבי שליט"א ניט געגעסען סעודת 

שבת ביז נָאכ'ן שבת. 
פַארברענגען  דער  איז  מקום  שטח  אין 
געווען ַא גרויסער צוליב די ַאלע אורחים ווָאס 
זיינען שוין געקומען אף יו"ד שבט און פון די 

סטודענטען פון דער פגישה. 
געמַאכט  "פגישה"  די  הָאבן  נַאכט  ביי 
דערנָאך  און  חובבי תורה  אין  ַא מלוה מלכה 
מיט  שי'  מקאנאדא  בלאק  יצחק  הרב  הָאט 

זיי פַארברַאכט ביז 4 בבוקר. 

יום א' כ"ד טבת, יום הילולא 
אדמו"ר הזקן נ"ע

היום נסע כ"ק אד"ש לאוהל הק' כמנהגו 
געדַאוונט  מען  הָאט  מנחה  טבת.  כ"ד  בכל 

זייער שּפעט בערך 5:20 און מעריב ַא ביסעל 
געווען  ניט  איז  פַארברענגען  קיין  דעם.  נָאך 
אע"פ ווָאס ַאסַאך מענשען הָאבן געטרַאכט 
אף יע מ'הָאט אפי' צוגעגרייט די ווידעא און 

מיקרָאפָאן.

יום ג', כ"ו טבת, ה'תשל"ו
 ,3:45 בערך  מאוחר  בשעה  הי'  מנחה 
ַארויס  ברענגט  ווָאס  (דער  סופר  הרב  ווייל 
דער ספר מאירי) איז געווען ביים רבין בחדרו 
הק'. יעדער מָאל מָאל ווען ער קומט דַאוונט 
מנחה  תפלת  אחרי  שּפעטער.  מנחה  מען 
הָאט ער געזָאגט דעם רבין ַאז ער הָאט נָאך 
ַא קליינער זַאך מברר צו זיין, און איז ווייטער 

ַאריין לחדרו הק'.
בבית  געשטַאנען  זיינען  מנחה  בשעת 
המדרש די אינגלעך פון די עברית "מיטוואך 
שעה" און די מיידלעך זיינען געשטַאנען אין 
רבי  דער  ַאז  סה"כ.   30 בערך  התחתון  ג"ע 
צו  ער  הָאט  הק'  לחדרו  ַאריין  איז  שליט"א 
זיי גע- ַא ּפָאר מָאל. נָאך ַא קורצע 
השניה  בפעם  ַארויס  סופר  הרב  איז  וויילע 
געפרעגט  הָאט  גרָאנער  שי'  לייבל  הרב  און 
נָאך די קינדער וואו זיי זיינען געגַאנגען, ווייל 
דער רבי וויל צו זיי ַארויסקומען. גלייך הָאט 
מען צוריקגעברַאכט די ַאלע קינדער אין ג"ע 
התחתון מיט די מדריכים און כ"ק אד"ש איז 



חלק א טו יד  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



יד  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



חלק א יג יב  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



יב  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



חלק א יא י  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



י  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



חלק א ט ח  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



ח  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



חלק א ז ו  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



ו  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



חלק א ה ד  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



ד  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



חלק א ג ב  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



ב  תשורה משמחת נישואין של חנניה וצירל מושקא ניאזוף 



 

 

 
 

 לעילוי נשמת
 ' של הכלה תחיזקניה�הוריה

 ה" עיפאירוח� לר "במתתיהו ' ח ר"הווזקנה �אביה
 נפטר שבת קודש בעלות המנחה

 ס"תש'ב תמוז ה"י
 ה" עאהר�ר " בחנה אסתרמרת  זקנתה�ואמה

 ו"תשמ'ד סיו� ה"יו', נפטרה ביו� ג

 ברענא�
 .ה.ב.צ.נ.ת

 



 

 

 
 

 לעילוי נשמת
 ' של הכלה תחיזקניה�הוריה

 ה" עיפאירוח� לר "במתתיהו ' ח ר"הווזקנה �אביה
 נפטר שבת קודש בעלות המנחה

 ס"תש'ב תמוז ה"י
 ה" עאהר�ר " בחנה אסתרמרת  זקנתה�ואמה

 ו"תשמ'ד סיו� ה"יו', נפטרה ביו� ג

 ברענא�
 .ה.ב.צ.נ.ת

 



 

 

 

 
 מוקדש

 לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו
 ע"ר זי"ק אדמו"כ

� 

 ולזכות
 ' שיחי'חנניהחת� התמי� הרב 

 'שתחיצירל מושקא והכלה מרת 
 ניאזו�

 חתלרגל נישואיה� בשעה טובה ומוצל
 ו"תשע'א שבט ה"י, בשלח' פ' יו� ה

� 
 ידי הוריה��נדפס על

 ברענא� שיחיו מלכהוזוגתו מרת ליפא שמואל ' ת ר"הרה
 ניאזו�שיחיו  חנה טויבא וזוגתו מרתאוריאל ' ת ר"הרה

 עטרת זקני� בני בני�
 סיימא� שיחיו שיינדלוזוגתו מרת מרדכי צבי ' ת ר"הרה

 ניאזו�'  שתחי'סופימרת 
 דייטששיחיו לאה ' חיוזוגתו מרת חיי� שמעו�  'ת ר"הרה

 
� 

 !ח� ח� על השתתפותכ� בשמחתינו
Thank you for joining us in our Simcha! 

May we merit the true and complete redemption now! 

Chananya & Tzirl Niasoff 






