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  רסקי� ל"להרי פלדמ�' שיחי שלו�' ר ת"הרה ח"הרה של מכתב

  ג"תשי בשנת קודש לחצרות הראשונה פע� בואו קורות את המתאר

  ג"תשי שנת טבת' ז' ה ליו� אור. ה"ב

  'יחי ראסקי	 ליב מר היקר חבירי לכבוד

  !וברכה שלו�

  .א"שליט ר"אדמו ק"וכ ע"נ ר"אדמו של בית הוא קדשי� קודשי לבית באתי מקוד� שבועות כשלושה

 ציו	 ב	 כה	 יואל לרמ	 צבי בליזינסקי יוס� בתוכ�, בחורי� כמה לקראתי באו, בבוקר השכ�. י.לנ באתי

 הטקסי של הנהג אצל�' הי שהוא אמריקאי חדא בחור ג�, טוב ש� מנח�, טאשקענט פו	 פוילישער דער

  .ששכרו

' בד אעמוד ואני קצת שעוד יודע שאני בשעה הרגשתי את לצייר יכול כבר אתה רחוקה קצת היתה הדר�

, נוסע שאני לא	 ממש לי לצייר לרמ	 צבי והעיקר החברה התחילו, יותר עוד הרי. ש"אד ק"כ של אמות

  .איתו ניפגש מהטעקסי יוצא שאני שתיכ� להיות ויכול .ש"אד ק"כ הול� הזה ברחוב פה ושממש

 לא קצת לי' הי הזו המקוה, למקוה הדר� באמצע ונכנסנו בבוקר' הי זה, ופחד אימה עלי נפל ממש וככה

  .בלוד בבריכה כמו ההרגש באותו

 ביל אבל, הבחורי� כל כמו ללמוד וישבתי, הרבה חשבתי לא, חסידות של הסדר לאמצע לישיבה באנו אנו

  .מאתי נופלת קצת ועוד

' הי שלא מפני, הניירות אודות, בליזינסקי' שיחי יוס� ע� לנסוע והוצרכתי, ואכלתי התפללתי כ"אח

 ש"אד ק"כ שיכנס עד וחיכו כול� עמדו שכבר בשעה וחזרנו שעות כמה אצלינו זה ולקח, מסודר עוד אצלי

 ק"כ נכנס והנה, עיני את פתחתי ורק, הפתח אל נדחפי� הבחורי� שכל הנני רואה באמצע. להתפלל

 ק"כ, אחת נקודה אל רק מביטי� וכול�, איש ש� עומד אי	 ש� עומד שהוא החדר צד באותו ש"אד

  .בטלי� כול� ממש הרי הכנסת בבית נמצא ש"אד ק"שכ שבשעה אי�, גדול רוש� עלי פעל זה, ש"אד

  .ש"אד ק"כ את שראיתי הראשונה פע�' הי זו מנחה בתפלת

 ידי שהיתה ראיתי רק, לגמרי נתבטלתי בתחילה, ליחידות נכנסתי בער� וחצי שתי� בשעה מישיח ביו�

 קצת נתיישבתי כ"אח אבל. כשלג לבנה א"שליט ר"אדמו ק"לכ מקוד� שכתבתי הנייר את שנתתי בשעה

  .שאמר מה כל את הנני וזוכר

, ולמד	 שמי� ירא חסיד א זיי	 זאלסט, שמי� ביראת תורה לערנע� זאלסט: ל"בזה אותי ביר� לבסו�

  .רוחניות אי	 או	 גשמיות אי	 האבי	 הנאה דיר פו	 זאל מע	

 בשעה וממש ליכנס עכשיו הול� שהוא שאומרי� ובשעה שנכנסי� קוד� שמרגישי� הציור את, בכלל

   ... זה את ראה שלא שמי עני� הוא ?? הדלת שפותחי�

  .התוועדויות שלושה על להיות זכיתי כבר ג�

 ששומעי� בשעה הנה בכלל, בפרטיות הכל וראיתי ושמעתי ש"אד ק"כ ליד טוב מקו� תפסתי ההראשונ

 לכתוב אפשר אי זה את ובמילא, השורות לבי	 מסתכלי� העיקר הנה ש"אד ק"מכ שיחה או מאמר

  , זה את לראות שצריכי� רק במכתב

  . פשלי לצבי בליזינסקי יוס� מזה כתב כבר כסלו ט"י של ההתוועדות סדר עיקר
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, החמה שקיעת לאחרי דוקא ה� חנוכה שנרות מה בעני� עמוק מאמר אמר הרבי', א חנוכה בשבת

 העולמות בריאת של עני� ועיקר, ע"לבי הפרסא י"ע שמתעל� להאור אצילות שבי	 ההפרש את והסביר

 �והסברי טעמי� שלושה זה על והיה. ח"ל פרק בתניא שכתוב כמו דוקא הגשמי הזה עול� בשביל הוא

 אחר שה� טוב ויו� שבת נרות של עני� דוקא יו� בעוד שהיו המקדש נרות של עני�, מזה זה מחולקי�

  .המאמר לעניני בהמש� קצרות שיחות היו ג�. דוקא החמה שקיעת

 על לחיי� פ"כמ ואמר קידש עשה ש"אד ק"כ, ממש השקיעה עד ארוכה התוועדות היתה' ב חנוכה בשבת

  .סו�ה עד וגדולי� מלאי� כוסות

, צ"צ פו	 מאמר שטיקל א איבערזאגי	 אי� וועל,   ההתוועדות בתחילת ואמר

 זיי	 וועט, אנשטרענגע� דארפי	 ניט זי� וועל אי� או	, אויפשטעלי	 דארפי	 ניט זי� איר וועט, עוד ואמר

  .גוט איי� או	 גוט מיר

 כל אלי באמור ולילה יומ� לח� דמעתי לי היתה הפסוק של העני� בהסבר ארוכה שיחה היתה כ"אח

 יומ� לח� דמעתי איז פארוואס: הזה הלשו	 שאמר בשעה ש"אד ק"כ בכה זו בשיחה, אלוקי�' אי היו�

 אדער, לערנע� דע� ביי מילא, דאוונע� דע� ביי מילא ואמר, אלוקי�' אי היו� כל אלי באמור מפני, ולילה

 איז טאג גאנצי� א אבער. למעלה עליה פו	 תנועה א אי	 יעדערער �דא שטייט איז פארבריינגעניש א ביי

 מצחו על ידו את ויש� בקול לבכות התחיל האלו המלי� שאמר ובשעה, אויבערשטער דער דיר אי	 ניכר

, מכוסות היו ופניו ועיניו שבכה ובשעה, ש�' שהי העול� כל על נפלה ממש שחרדה עד כ"כ ובכה ועיניו

 ביי אויס זי� ער קלייבט אהיי� קומט ער, געשמאק דאוונט ער, )הבכיות מצד בורוש נמו� בקול (אמר

 א פאר ער האט וואס איז, ער דערזאלצט, זאל� פעלט עס אז טע� א פילט ער או	, יפה חלק א עסי	 דע�

 עומק אי	 איז ער או	, רו� עומק אי	 אויבערשטי	 דע� אוועק שיקט ער, אויבערשטי	 דע� מיט שייכות

 ער האט פארוואס או	 דאוונע� אי	 געשמאק קיי	 ניט ער האט פארוואס טענות נא� האט ער או	 ,תחת

 קיי	 זיי אוי� ער האט פארוואס ער ט'טענה מקבלי� האט ער אז או	 לערנע� אי	 אפלייג גוטי	 קיי	 ניט

  .ניט השפעה

 וואלט ער ווע	 שאמר בשעה. קושיות אלע רעכט ווער	 וואלט, איז ער ווער וויס	 וואלט ער ווע	: ואמר

  .ועמוקה ? נוראה' בכי היתה איז ער ווער וויס	

 וואס בדחני� צוויי געווע	 זיינע� עס אז פארא	 איז גמרא אי	, )הזאת השיחה באמצע היינו: (אמר כ"אח

. ה"ב ס"א ומהות עצמות או	 ב"עוה או	 ז"עוה געגעב	 דערפאר זיי מע	 האט, איד	 געווע	 משמח האבי	

 זאל ער אבער ואמר שמח נגו� לנג� וציוה, שמחה שיחה ואמר, אומעטיק מאכי	 איי� אי� זאל וואס איז

  . ארט פו	 ריר א זיי	

 שאמר מה אחד דבר ל� אכתוב רק, דברי� כמה עוד היו זאת שבשיחה א�, לקצר הנני ומוכרח רוצה

 זי� האט ער נאר זעלבער דער דא� איז רבי דער ואמר מלא כוס על לחיי� לומר לו ציוה, פרטי' א לאיש

  .לבושי� איידעלערע או	 לבושי� העכערע אי	 נא� או	 לבושי� אנדערע אי	 אנגעטא�

 ואמר אליהו גילוי של עני� בו' שהי סיפור איזה ז"אדה ק"לכ מגיד מזריטשר דער סיפר שפע� אמר ג�

 נאר בגילוי שוי	 דאס איז נשיאי� אלע ביי איז: ש"אד ק"כ ואמר אותו לראות רוצה הוא כי ז"אדה ק"כ

  .טפחי� מעשרה למטה זיי	 דאר� דאס

  .א"שליט ר"אדמו ק"מכ תשובה מכתב� על קיבלת מה כתוב

  ניירותי� אודות חדשות נשמע מה כתוב

  פלדמ	 שלו�


