משמחת הנישואין
של
שניאור זלמן הכהן ורבקה לאה שיחיו
כהן
ד‘ תמוז  -חודש הגאולה
הי‘ תהא שנת עוז והדר
שנת הקהל

ב"ה

פתח דבר
בשבח והודי‘ לה‘ יתברך על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת נישואי צאצאינו היקרים —
החתן התמים הרב מ' שניאור זלמן הכהן עם ב"ג הכלה המהוללה מ' רבקה לאה שיחיו,
הננו להתכבד להגיש בזה בפני ידידינו וקרובינו ,שבאו מרחוק ומקרוב ליטול חלק ביום
שמחת לבבנו ולברך את הזוג הצעיר בברכת ”מזל טוב“ לחיים מאושרים בגו“ר,
'תשורה' מיוחדת ,למזכרת נצח משמחת החתונה.
וזאת ,על יסוד הנהגתו הק‘ של כ“ק אדמו“ר הריי“ צ בחתונת בתו הרבנית הצדקנית מ‘
חי‘ מושקא ע“ה ,עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  -כפי שהמשיכו ונוהגים חסידים לכבד את
הבאים להשתתף ב"סעודה של שמחה" (חתונה ,בר מצוה וכיו “ ב) בנוסף ל"מטעמים
ומעדנים" גשמיים גם ב"מטעמים ומעדנים" רוחניים.
***

ב'תשורה' זו הבאנו:
א .מכתבי הרבי לחתונות הורי החתן והורי הכלה.
ב .מכתבי הרבי הקודם והרבי לזקני החתן ,הרה“ח יצחק ע“ה הכהן הענדל.
ג .מכתבי 'טיוטא' מסב אם הכלה ,הרה"ח צבי מאיר ע"ה שטיינמץ לכ"ק אדמו"ר מלך
המשיח נשיא דורנו ,הכתובים בלשונו הציורית ,העשירה והמיוחדת ,בצירוף כתי"ק
ומענות הרבי עליהם (הנמצאים תח"י) וכמה שירים הנזכרים במכתבים (שפורסמו תחת
שם העט 'צבי יאיר').
ב'תשורה' זו נדפסו מכתביו מתקופת השנים תשל"ב  -תש “ מ (וכמה מכתבים ללא
תאריך) [בהמשך לשלש תשורות הקודמות בהם נדפסו מכתביו משנת תשי“ב  -תשל“ב,
תשמ"א – תשנ“ג].
ד .סיפור האורחים ,זכרונות מכפר חב“ד מאם אבי הכלה ,מרת יוכבד ע"ה זלמנוב.
הא -ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו ,בתוך כלל אחב"י יחיו,
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ויה“ ר שתיכף ומיד ממש נזכה לקיום היעוד "מהרה . .
ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה" בהתגלות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לעין כל בשמחת הנישואין של הקב"ה וכנסת ישראל" ,ונזכה
זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים ,והוא יגאלנו".
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
מוקיריהם ומכבדיהם
הורי הכלה
הורי החתן
מנחם מענדל ומינדי זלמנוב
חיים שלמה הכהן ומנוחה רבקה כהן
3

מכתבי הרבי

מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי החתן
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מכתבי הרבי

מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי הכלה
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לסבתא רבה של החתן
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לסב החתן
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מכתב הרבי הקודם לסב החתן
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לסב החתן
9

מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לסב החתן
10

מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לסבתא של החתן
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לסב החתן
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מכתבי הרבי

מכתב הרבי הקודם לזקני החתן
13

מכתבי הרבי

מכתב הרבי לסב החתן
14

מכתבי הרבי

המשך מכתב הרבי לסב החתן

(נדפס באג“ק ח“א ע‘ רסז ובלקו“ש ח“ט ע‘ )723
יש לציין שהרבי תיקן ”ד“ה למען ידעו דורותיכם תש“ב“ (ולא תש“ח)
ובאג“ק ובלקו“ש נדפס בטעות תש“ח
וכן באג“ק ובלקו“ש חסרים ”סימני פיסוק“ בכמה מקומות ,כגון :נקודות ,נקודתיים ,מקפים ,הדגשות וכו‘.
15

מכתבי הרבי

מכתב הרבי לסב החתן

(נדפס באג“ק ח“א ע‘ רצו ובלקו“ש חי“ט ע‘ )317
16

מכתבי צבי לצדיק

הרבי נותן כוס של ברכה להרה“ח צבי מאיר ע“ה שטיינמץ
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי על מכתב הקודם
23

מכתבי צבי לצדיק

שלשה שירים (מתוך קובץ השירים צבי לצדיק לי“א ניסן תשל“ב המוזכר במכתב הקודם)
24

מכתבי צבי לצדיק

25

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
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מכתבי צבי לצדיק

המשך השיר ”הקפות“ (נדפס ב“די אידישע היים“ כסלו-טבת תשל“ב עמ‘ ה‘)
29

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

שלשה שירים (מתוך קובץ השירים צבי לצדיק לי“א ניסן תשל“ב המוזכר במכתב הקודם)
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
כהנ“ל נת‘ ות“ח ,כי הפיקו רצון (אלא שנתארך התור מפני עניני חינוך קייץ  -וכו‘).

ת“ח על הבשו“ט ויה“ר שיקויים [בהם ]:מי שיש לו מנה רוצה כו‘ ד‘ מאות.
(נדפס באג“ק חכ“ח עמ‘ רפט)
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מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

45

מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
46

מכתבי צבי לצדיק

פיענוח הכתי"ק:
ז“ע נתקבל [קובץ השירים] ות“ח ת“ח (וכמובן  -ודאי יו“ל כמו דע“ע).
וג“ז מזכיר ומעורר השייכות המיוחדת דחה“פ (וכתוצאה  -גם ימי ההכנה דחג זה)
לשירה ,ו(לאח“ז) ושיר  -ל‘ זכר דוקא דלעת“ל וכנאמר בהגש“פ :ונאמר לפניו שיר
חדש ,בב“א אכי“ר.
(נדפס באג“ק ח“ל עמ‘ קנט)
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

61

מכתבי צבי לצדיק

כי י
רבונם ה
אחרי כן
רק ב
מדבר
רבנ
וב
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

השיר מוזכר במכתב הקודם (נדפס ב“די אידישע היים“ ניסן תשל“ז עמ‘ יב)
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
וההתחלה דמדריגה עליונה יותר
אזכיר על הציון
71

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
ת“ח על הבש“ט כן יבשר טוב תמיד כל הימים.
(!)
אזכיר על הציון.

74

מכתבי צבי לצדיק

ד .כשאדם מבזה אותך ועושה לך יסורים וכנ“ ל ,צריך להתחזק ולאהוב אותו ביותר מן הזמן הקודם.
טעם א‘ אמר ,שיצה“ ר גדול יש בזה לשנוא אותו ,עבור זה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ,לכן
צריך דוקא להתחזק ולאהוב ביותר .ועוד אמר טעם אחר ,כי עי“ ז שיאהוב אותו יחזור אותו אדם
בתשובה ,ולכן צריך לאהוב אפי‘ רשעים ,רק צריך לשנוא מעשיהם הרעים ואסור להתקרב אצלו ,אבל
צריך לאהוב אותו ,ועי“ז יכול להיות שיחזור בתשובה .כמ“ ש באהרן אוהב שלום וכו‘ ומקרבן לתורה.
פי‘ זה הפ‘ אמר בשם איזה ספר ,ע“ י שהי ‘ אוהב אותן ,קרבן לתורה שעי“ ז חזרו בתשובה .ואמר
טעם להסביר דבר זה ,שמחמת שאני אוהב אותו אוהב ג“ כ אותי ,כמים הפנים וכו‘ ,ואני שונא מעשיו
הרעים .ועי“ז הוא ג“ כ מתחיל לשנוא מעשיו הרעים וחוזר בתשובה .וסיפר מעשה מבעש“ט שפ“א
היו אדם כשר אחד שיצא בנו לתרבות רעה לכפירה רח“ל ,וצוה הבעש“ ט לאביו לאהוב אותו ביותר,
ומחמת זח יצא מהכפירה .כתבתי מת ששמעתי ממנו טעם אחר בזה שצריך לאהוב השונא מאוד ,כדי
מע זאל פר שטעלין דעם בלייז וכנ“ל ע“ש.
ה .סיפר מזקינו של הרב ז“ל ,שהי‘ שמו ג“כ ר‘ פנחס והרב הי‘ נקרא על שמו ,הי‘ דרכו לנסוע אצל
משומדים רח“ל ,שהי‘ מבטיח להם עוה“ב .ור‘ שמחה אומר שהי‘ אומר להם שהוא נותן להם עוה“ב
שלו ,ובקש מהם מאוד שיאמרו בכל יום פ‘ שמע ישראל וכו‘ .ואני מסופק אם סיפר על פ‘ ראשונה
או סתם ק“ ש .ואמר לו עשה כל הרשעות שאתה חפץ ,ומה איכפת לך שתאמר ק“ ש ,והי‘ מפציר
בהם עד מאוד עד ששמעו אליו .ויצאו מהכפירה רבים עי“כ .ופעם אחד סיים ע“ז מוהר“ר נ“י ,מכאן
אנו רואין כמה גדול כח של ק“ ש של שמע ישראל ,שע“ י יצאו משומדים מהכפירה ,מכ“ש ישראל
רשע שאומר שמע ישראל בכל יום ,בודאי יש בזה כח להוציא מרשעתו .לכך לא יפחד אדם ביותר,
ולא יתיאש יעצמו מהעבודה ח“ו.
75

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי (כנראה) על מכתב הקודם:
נת‘ ות“ח .ודבר בעתו -
בחודש אד“ר  -חודש העיבור המשלים שנה זו וגם זו שלפני‘.
אזכיר עה“צ.

מענת הרבי:
והמצו“ב לצדקה שם
(באם אין שם קרן גמ“ח  -ליסוד קרן גמ“ח שם בעיר או בביהכ“נ וכיו“ב)
אזכיר עה“צ.
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
קדימה( .שילמד ג‘ שעות ביום למודי קודש בכתה הנ“ל)

(ויתר שש שעות הלימודים [הרבי מחק ”למודי חול כשאר התלמידים“ וכתב )]:ג“כ קודש עם עוד ב‘-ג‘
אבל מלמד פרטי
[הרבי מחק ”או שאחרי שלש שעות למודי קדש ישב בדד ביתר שעות היום בלי“]

או לניורק
אזכיר על הציון
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

שלשה שירים משירי ”צבי לצדיק“ ,בספר ”מכנף הארץ“ המוזכר במכתב הקודם
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

92

מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

כנראה השיר מוזכר במכתב הקודם (נדפס ב“די אידישע היים“ טבת-שבט תש“מ עמ‘ ו)
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי לצדיק

מענת הרבי:
”אלו ואלו דא“ח ,מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי“.
והוסיף” :ממתקוממים בימינך שמרני“ ר“ת הצ“צ.
[שמו הק‘ ,בן שלום שכנא]
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יצ
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המכתבים דלהלן הם ללא תאריך
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ונשמר משמים כל צרכיו.

כנראה מענת הרבי:
במעשה דר‘ חייא בר אשי
יתכן שלכן לא נשמר מהשמים ,הגם ד“לאיסורא נתכוון“ כו‘ .באמת נתכוון לחתיכת חלב ונזדמנה לו
חתיכת בשר כשר ולכן לא הוזקק לשמירה .כמדובר ’וישלח את ידו‘ כו‘ היד לא רצתה לשחוט את
יצחק מכיוון שלא הי‘ זה רצון רבו ח“ו והוצרך להכריחה בע“כ.
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פיענוח המכתב והמענה בכתי“ק בעמוד הבא
122

מכתבי צבי לצדיק
בס“ד כ“ו אלול
אל כ“ק אדמו“ר שליט“א
הן אמנם הי‘ בדעתי למסור דו“ ח מפורט על כל הקורות בגו“ ר בשנה שעברה ,אולם בעקב טרדות
נפשיות לא עצרתי כח להתרכז לכותבה כתקונה .ועתה באתי בקצור נמרץ.
ספר השירים  .עדיין לא קבלתי טופס מכורך ,רק עלים בלתי מכורכים ,הספר הוטב בעיני עורך
הדואר ומסרו לאחיו אינדלמן ,שכתב בקורת בשביל הדפוס ,ואולי תפורסם בגליון של ר “ ה.
(כשספרתי שכ “ק מקבל ורואה את העתון ,הֵ ִעיר מר ינון ,העורך ” :א “ כ צריכים להשגיח מה
מפרסמים להבא“).
בענין הדפסת שירים כאן  ,אשר הואיל כ“ ק לעוררני ע“ ז ,הנה לדאבוני עדיין לא מצאנו פתרון
לבעיא .אין לבית הדפוס של הדואר נִ קּוד ,והשירים הנדפסים המעטים ,נעשים ע“ י גלופה .הבטיחני
שישתדל בקרוב לתקן גלופות גם בשביל שירי.
הנה פרסמתי ב“ אידישע היים“ שיר על הבעש“ ט זי “ ע ובגליון הבא יופיע שיר על ”ל“ ו-צדיק“.
תקותי ששירי אלו יעלו לרצון.
במשרד .ויה“ ר שיצא לאור צדקי ולא יוכלו ליגע ח“ ו במקור פרנסתי( .כי כעת עסקני ההסתדרויות
השונות של בני חם ָאגּור נגדנּו ).ולא ירעו ולא ישחיתו ח“ו.
כתוצאה מהמצב הננו חושבים לצמצם תחום השכרת הדירות.
[השורה דלקמן לא ברור ,ואולי כתוב ]:לתודה להשי“ת ??? פרנסתנו ע“י דיורות אחרים כמכירת.

פיענוח הכתי“ק:
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כתב יד המזכיר הרב קליין
ר‘ צבי מאיר שי ‘ שטיינמעץ ביקש להודיע שבנוגע לשאלת משפחת לאזאר—מילאנא ע“ד בואם
לכאן ,כתבו במכתבם ע“ד נסיעת משפחת שטיינמץ בחודש כסלו לביקור באה“ק ת“ו.
ברצונו להודיע שנסיעתם (שטיינמעץ) נדחה לע“ ע לזמן בלתי מוגבל ,מפני שחושש שזהו הטעם
לעיכוב קבלת מענה למשפחת לאזאר ,עד בואם לכאן לי“ט כסלו.

פיענוח הכתי“ק:
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במעטפה זו היו שני מכתבים הקודמות והמענות

בס“ד ,אל כ“ק אדמו“ר שליט“א
אחרי בקשת סליחה  -הנני רוצף בזה קטעי עתון בענין סכנת העישון.
ידוע ,כי רבים מאנ“ ש ובעיקר מתלמידי תומכי -תמימים והכולל ממשיכים לעשן הרבה שלכן
אזרתי חלצי לעורר תשומת כבוד-קדושתו על זה.
דיבור אחד של עצה  -ועל -אחת -כמה -וכמה של הדרכה  -מכ “ ק אדמו “ ר שליט “ א ,בלי ספק
ימעיט המכשלה הזאת המכלה ממונם של ישראל ולדעת רופאים גם מחלישה בריאותם.
עבדו המבקש סליחתו
צבי מאיר בן לאה גיטל
נ.ב .יורשה נא לי לבשר שביום ש “ ק שירה התוועדו כל המתפללים אחרי תפילת הבוקר
בביהכנ“ס תפארת-ישראל ור‘ נחום חדש שיחי‘ והחתום -מעלה ספרו מבעלי ההילולות די‘ וי“ג
שבט.

מענת הרבי:
ת“ח ת“ח על הבשו“ט
קשה לי לקחת היזמה בכיו“ב כיוון
 )1שכמה וכמה מזקני החסידים מעשנים מכמה וכמה שנים והאדמו“רים לא
אמרו להם דבר.
 )2כמה מהאדמו“רים ידוע שעשנו וכו‘
 )3אאמו“ר ז“ל עשן רבות בידיעת אדמו“ר נ“ע כמובן ופשוט.
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בס“ד
מ אֲ ליפות ומרֻ בבות הברכות ,ביום הזה
נ וֹהרות מכל עברים לראש אלופי אלפי ישראל
ח כמתו וחסדו בדרך אמת ינחונו
מ ַרפֵ א ומקומם הריסות בית ישראל
*מען דל לא יחשה ולא יבזה ענּות עני
ב רכות לבנו זכרו על ברכות בן לאב ,תלמיד לרב
סתרת אהבתו לצאן מרעיתו ,ובמקל נועם ינהלם
נ ֶ
ח יינו בנינו על מוצא פיו ורצונו אבן – מַ סַ ד משפחתנו
נ עלהו על ראש שמחתנו ומרת נפשנו לבו יודע
ה לא עד כי יבו שילה – ועד בכלל – באהבתו נשגה ובו
נחזיק ונתחזק
מעבדו המחבק הדום רגליו
צבי מאיר בן לאה גיטל
*כמו למען
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מענה להנהלת צא“ח בנוגע לסידור אש“ל בחודש תשרי תש“ל
(ובו מוזכר שם הסב שטיינמעץ):
ת“ח ת“ח על הבשו“ט
אזכיר עה“צ
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אזכיר על הציון ויבש“ט.
בקשר עם שנה משולשת  -בטח קבל המוסד המחאה ע“ס  09$1$ -בסמיכות
ליום ב‘ ,יום ה‘ ויום ב‘ הבע“ל.

)9

[כאן חסר מילה לא ברורה]
[כאן חסר מילה לא ברורה]

נת' ות"ח
וכל המברך מתברך וכו'
ובברכתו של הקב"ה
שתוספתו מרובה על העיקר.
אזכיר על הציון.
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ודבר בעתו
[כאן חסר מילים לא ברורים] דשנת הקהל
אזכיר על הציון
לשטומ"צ פ“נ נת'
ת"ח אם יתרגם המצ"ב שצירף למכתבו זה.
נת' ות"ח.
ודבר בעתו – בסמיכות ליו"ד שבט ,העשירי יהי' קודש .דשנת הקהל.
אזכיר עה"צ.

נת' ות"ח
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה
והזמ"ג ,כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפים לו,
ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.
והזמ"ג – החודש העשירי יהי' קודש
והמשכו – ביחוד דיום ההילולא דנשיא דורנו בעשירי בחודש
והמשכו בחודש אדר דמזל כח בנ"י בריא.
בשנת ה(י') ת(הא) ש(נת) א(ראנו) נ(פלאות)
אזכיר עה"צ

נתק‘ ות“ח
ודבר בעתו בסמיכות לי“א ניסן
אזכיר על הציון
ת“ח על הברכות וכבר מלתי‘ אמורה בתוה“ק ואברכה (ה‘ מקור הברכות)
מברכך בברכתו של הקב“ה שתוספתו מרובה על העיקר
ראיתי ות“ח
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נת' ות"ח.
ודבר בעתו – בתחלת חודש הגאולה דכימי צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות.
אזכיר עה"צ.
ת"ח על הברכות .וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק :ואברכה (ה' מקור הברכות)
מברכיך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.
נת‘ ות“ח.
ודבר בעתו  -בסמיכות לש“ק מברכים חודש השלישי ,חודש מתן תורה.
אזכיר עה“צ.
נת‘ ות“ח.
ודבר בעתו  -בסמיכות לחה“ש זמן מתן תורתנו
דויהי בשלשים שנה ,שנה השביעית ,שבת לה‘.
אזכיר עה“צ.
נת' ות"ח
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה
והזמ"ג ,כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפים לו,
ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.
והזמ"ג – ג' – י"ב (י"ג) תמוז ואמר קרא עשרה הכף בשקל הקודש.
אזכיר עה"צ.
נת' ות"ח
ודבר בעתו (שהמלך בשדה כו')
ויה"ר שיהא אורות מרובים וכלים מרובים

נת' ות"ח.
ודבר בעתו – בסמיכות ליום ח"י אלול יום הולדת שני מאורות הגדולים.
אזכיר עה"צ.
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מכפר חב“ד
נכתב ע"י אם אבי הכלה מרת יוכבד ע"ה זלמנוב

סיפור האורחים
בין ספרי הקודש הנעלים שהגיעו לביתנו ,בתור
'ירושה' מהסבא נשמתו עדן "הגדול"  -ר' שמואל
זלמנוב זכר הצדיק לברכה  -מצאתי ספר לא גדול,
המכיל כבר דפים צהובים וחלשים העומדים
להתפורר .דווקא משום כך ,הספר משך אותי כמו
מגנט...
והנה נוכחתי לדעת ,שהוא אודות הרב הגאון
הצדיק העליון של דורו – המהר"ל ז"ל מפראג!
אודות המהר"ל  -שמעתי רבות ,ובמיוחד בילדותי,
מהורי האהובים והיקרים נ"ע – שיחוסם מגיע
ממנו .אנו ,הילדים ,היינו מוקסמים מאישיותו
הנעלה עד בלי די ,וממעשיו הנפלאים שפעל
להצלת עם ישראל מכל מיני עלילות -דם על
עמנו ...סיפורים אלו ,רכשו את אהבתינו אליו לכל
ימי חיינו...
ובקריאת הספר שמצאתי כעת  -הוקסמתי לא
פחות ...אולם ,קטע אחד שקראתי בו לא נתן לי
מנוח זמן רב:

פעם אחת הודיעו לרב שבאחד מבתי פראג
נמצאים שדים ,מכשפות ,גמדים וכו'  -שרוקדים,
שרים ומשתוללים בלילות ,עד שכל השכונה בפחד
ואימה .מה עשה הגאון הצדיק עליון של הדור –
המהר"ל ז"ל? ארגן מיד בית-דין – שלשה רבנים
צדיקים – המהר"ל ,חותנו ואחד מתלמידיו
המצויינים .הם סגרו את עצמם בחדר והתיישבו על
יד שולחן עגול .הצדיק המהר"ל ביקש מהם לומר
ג"פ 'אמן' אחרי דבריו .הוא קם ממקומו ,בכל
קדושתו .באגרוף ידו דפק שלוש פעמים על

השולחן ואמר" :בשם התורה הקדושה! כל השדים
וכו' ,שיצאו מיד ,שיברחו לעולם!" - - -

הרבנים ,יחד עם כבוד קדושת הרב ,אמרו" :אמן,
אמן ,אמן" בקול רם ותקיף .והנה ,תיכף באו
להודיע שכל השדים נעלמו כלא היו ...ומאז ,חזר
השקט לשרור שם...
הסיפור דקר את לבי ,ולא יכולתי להירגע .חוסר
הרוגע שלי נבע מכך ,שבהיותי ברוסיה קראתי
ספרים רבים על מכשפים ,שדים ,ספינקסים,
גמדים מלכותים – חצי דג חצי אדם וכו' וכו' -
מעשיות לא מהעולם הזה ...וזה הצטייר בעיני
כטומאה ,אמונה טפילה של הגויים בכוחות השטן,
להעמיד כוחות רעים כדי לעשות צרות ופגעים.
ועל כן לא יכולתי להירגע  -איך העיזו ולמה היו
צריכים להכניס כזה צדיק טהור וקדוש לטומאה
שכזאת ...זה הרי עניין של לא יהודים! מה זה שייך
למהר"ל הצדיק – האין זו עלילה שפילה?
התביישתי לחלוק את מחשבותי עם מאן-דהו,
כדי לא לפגוע בכבודו הנעלה של המהר"ל .הזמן
עשה את שלו ,ושכחתי מהסיפור.
***
כאשר רוסיה הענקית התפרקה למדינות קטנות
[בשנות הלמ"דים] ,והמשטר הקומוניסטי התמוטט
אט אט  -החלו להגיע עולי רוסיה לארץ ישראל.
ביניהם היו גם חסידי חב"ד שהגיעו לכפרנו – כפר
חב"ד ,למקום בו חיכו להם בכליון עיניים ..לא
היתה ציפי' ושמחה גדולה יותר מזו!
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בין א חת המ ש פ ח ות מ שלנ ו לבין מ ש פ ח ה
מקרוביהם שעלו מרוסיה ,החלו אי -נעימויות,
סכסוכים וריב בקשר לדת כבר בשבת הראשונה.
הדבר אירע לאחר שאחת הבנות מהאורחים סגרה
את מנורת החשמל אחרי סעודת שבת ,כמובן
מחוסר -ידיעות ביהדות .אבל לצערנו ,הריב קיבל
מעמד והתפשט בלי להיעצר (אולי מחשבונות
קדומים ,איני יודעת).

אנשי החסד שבכפרנו (כולם )...רצו לעזור להם
מכל הלב ,אבל בלי שפת-קשר היה קשה מאוד.
ועל כן ,אחותי החכמה בעלת לב-זהב ,הגב' הדסה
פרמן [ע"ה] שידעה רוסית ,החלה לעזור להן
בגשמיות .היא נתנה להן ,למעלה מאפשרותה:
חלב ,ביצים ,עופות – הכל מהמשק שלה בו עבדה
היא בעצמה ,ימים ולילות ,מעל הכוחות ,כמו עשר
אנשים.

אנו ,אנשי הכפר ,לא היינו רגילים ,חס-וחלילה,
לדברים כאלה ,לשנאת-חנם וכדומה .כולנו היינו
כמו אחים ,ידידים בלב ונפש אחד לשני ,בעזרה
הדדית ,ב התנ הג ות .ו כמ ו כן במצב כללי ,
באידיאולוגיה .חברה בריאה לחלוטין :אהבת אחים
– יהודי עם יהודי ,כולנו מתחת הכתר הטהור של
כבוד קדושת הרבי שליט"א – קודש הקדשים!

אנחנו היינו שכנים של אחותי היקרה ,ומשום כך
הכרנו באופן אוטומטי את העולים להם עזרה.
הקשר איתנו נעשה הדוק ,היות שידעתי את
השפה הרוסית .השתתפנו בבעיותיה בלב ונפש.
בשבתות  -הם היו אורחי הכבוד בביתנו ,והדלת
היתה פתוחה עבורן תמיד ,בכל יום ובכל שעה.

כצעד ראשון החליט ועד הכפר (וביניהם הי' גם
בעלי [הרה"ח ישראל יצחק זלמנוב ] זכר צדיק
לברכה ,איש חסד וצדקה) להעניק לעולים אלו
דירה זמנית נפרדת .בלית ברירה הם שיכנו אותם
ב'חורבה' ערבית ,כפי ששיכנו אותנו בקום הכפר
(עד שהסוכנות בנתה לנו בתים ,לפי הנפשות
שבמשפחה אז).
ֵאם המשפחה – היתה אחות רחמניה במקצועה
מרוסיה .בתה – היתה סטודנטית בהיותה ברוסיה.
ולמרות זאת ,הצליחו השכנים אנשי הכפר
להשפיע עליה שלא להמשיך ללמוד
באוניברסיטה ,מטעמי שמירת התורה והמצוות.
שתיהן נעשו במהירות בעלות-תשובה "שרופות",
אך למצער – היה זה ללא שום בסיס ורקע .ולכן,
המעבר שבחייהן הפך אותן לנשים "מבולבלות".
פרנסה  -לא היתה .הן ישבו בבית ו"אכלו" זו את
זו .עגמת -הנפש ואי -ההבנה על רקע העוני
המחריד ואי-ידע השפה העברית – כמו "הוציא
אותן מדעתם"...

חיפשנו כל מיני רעיונות על מנת להוציא אותן
מן הדיכאון הנפשי ,שחס וחלילה לא תהיה להן
נפילה נפשית .מציאת מקום העבודה ,כך חשבנו,
הרי היא הצלת נפשות ממש!
ניסינו לסדר את האמא שתהיה אחות רחמניה
בקופת -חולים שבכפר חב"ד ,אך האחות הקבועה
שעבדה שם – אשה נהדרת ,טובת-לב ,אשת חסד
ורחמים לכל אחד ואחת שבסביבתה ,לא יכלה
לעבוד איתה בשום אופן .היא אמרה" :כמו שיגדלו
שערות בכף ידי ,כך הגב' הזאת יכולה להיות אחות
 רחמניה" .וזו ,היתה הוספה איומה לעגמת נפשןהקודמת...
ניסיתי אופציה נוספת ,רעיון נועז שהבריק
במוחי לאחר שלא הצליחה להתקבל כאחות
בקופת -חולים בכפר :להציע אותה כאחות בבית
הרפואה בצריפין הסמוך לכפר חב"ד!
אמנם ,קשה היה לי לצאת מהבית לכמה שעות,
משום שנחוצה היתה שהותי ליד מיטתו של אבי
[הרה"ח חיים מאיר גרליק] זכר צדיק לברכה ,בשל
החולי שהיה לו .על כן ,ביקשתי ממנו רשות לצאת
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לשעה אחת מהבית .הוא הסכים ,ונסעתי לבית
הרפואה בצריפין.
נכנסתי לאחות הראשית ,וביקשתי ממנה לקבל
לעבודה עולה חדשה שזקוקה מאוד לפרנסה .כמו
כן ,נוסף על קשיי הפרנסה הרגילים – יש לה בת
סטודנטית שנמצאת באמצע לימודים ,וזקוקים
לממן את המשך הלימודים שלה .הוספתי
וביקשתי ממנה לשבץ את הגברת בין עובדי
המחלקה שדוברים את השפה הרוסית.
והנה ,ללא מאמץ רב – התקבלה הגברת
לעבודה! הודיתי לאחות הראשית על הבשורה
הטובה ,ורצתי כל הכביש לכיוון הכפר מבלי לנוח
לרגע (לא היה 'טרמפ') ,והגעתי לביתם עם בשורה
חדשה על מקום עבודה טוב ומבטיח .ואכן,
למחרת נסענו עם העולה לבית -הרפואה והיא
החלה לעבוד ,בשעה טובה ומוצלחת...

אמנם ,כעבור חודש היא קבלה מכתב פיטורין
מהעבודה .העגמת-נפש שבה לפקוד אותה ,ואני
נסעתי שוב לאחות הראשית ,שבקושי רב החליטה
לקבל אותה שנית על ידי שתעביר אותה למחלקה
אחרת .הסדר זה החזיק חודש בסף הכל ,ושוב היא
קיבלה מכתב פיטורין .נסענו לשם שוב ,וחוזר
חלילה במשך כמה חדשים.
בוקר אחד קיבלתי הודעה מיו"ר ועד הכפר,
שהאחות הראשית מצריפין מבקשת בכל לשון של
בקשה שהוא יבוא יחד איתי למשרדה בקשר
לעולה החדשה העובדת כאחות בבית -הרפואה.
לא רציתי לנסוע איתו ...כי חששתי שהוא לא יוכל
לעמוד בתוקף בענין הזה .הגברת הזו היתה ידועה
לו היטב באי -יציבותה .אך הוא כבר הגיע במונית
לביתינו ,ממתין שאצטרף אליו.
לא היתה לי ברירה ,ועליתי על המונית ,תוך
שאני מציבה לו תנאי :שהוא יעזור לבקש שהיא
תמשיך לעבוד שם ...הוא צחק ולא הבטיח כלום.
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נסענו.
החשד שלי היה נכון .בלי הרבה דיבורים ,הוא
נסע איתה הביתה בחזרה לכפר חב"ד .אך אני לא
הסכמתי לחזור איתו ונשארתי בבית הרפואה .כאב
לי מאוד עבור הגברת וכשהתאוששתי ,הלכתי
להתייעץ עם מנהל בית הרפואה .למזלי ,הוא קיבל
אותי בהבנה ונתן לי פתק המלצה ממנו לבית
רפואה שני שהיה בסביבה.

למחרת ,נסעתי לשם יחד עם הגברת העולה
החדשה .היא התקבלה שם לעבודה ברצון טוב
ובסבר פנים נהדר .זמן -מה היא עבדה שם ולא
שמענו אף תלונה או בעיה כל שהיא .נדמה היה
שהיא הסתדרה יפה ,ברוך השם.
אולם יום אחד ,התקבלה החלטה בבית הרפואה
להתחיל לעבוד במשמרות .להחלטה זו היתה
משמעות הרת-גורל עבור העולה החדשה :היא לא
יכלה לעבוד במשמרת לילה! אין היא יכולה
להשאיר את הבת לבדה בביתה .וכמו כן ,לא יכלה
ללכת ולחזור ממשמרות אלא אם כן תגור
בסביבות בית הרפואה .והנה מתברר כי גם דיור
אין בנמצא באיזור בית הרפואה ,והמסקנה
המכאיבה התבררה :צריך לעזוב את העבודה...
העניינים הסתבכו והמצב החל להתדרדר בשנית.
נשי הכפר שלנו ,נשי-זהב ,מצאו לשתיהן עבודה
ביחד :לעזור במטבח באחד המוסדות של הישיבה.
אך בעיניהן ,היתה העבודה קשה ,לא -מוכרת,
ולדעתן אף היתה משפילה .הבנתן את ענין
הישיבה הקדושה בכלל היה רחוק מהם כמו מכאן
לרוסיה...
במשך הזמן השתפר המצב .הן קיבלו דירה
חדשה בשיכונים בכפר חב"ד ,בשמחה ובעונג.
השכנים החדשים העניקו להן הרבה עידוד
ותשומת לב .אנו התראינו עמהן לעיתים רחוקות
ומעטות ושקענו בעניינים שלנו .מרחוק ,נראה היה

זכרונות
כאילו הכל עובד על פסים תקינים ושמחנו שה'
עזר להן להיות עצמאיות ,שהלא זו היתה המטרה
והתכלית שלנו במשך כל הזמן.
אך לדאבוננו ,לא כך היה - - -
***
יום אחד בהיר ,בשעות אחר-הצהריים נשמעה
דפיק ה בלתי רגיל ה בדלת .א חת ה ש כנ ות
שהתגוררה בשיכונים מול משפחת העולים עליה
נסוב סיפורנו – נכנסה לביתי ,נירגשת כמו סערה,
בצעקות בלתי-מובנות.
כשנרגעה קצת ,החלה לספר שכל השיכונים "על
גלגלים" ,מקטון ועד גדול .אי אפשר לחיות
נורמלי ביחד עם הצעקות הלא -נורמליות של
שכנתה ,היא מסבירה .היא צועקת" :שדים! שדים!
קחו את השידה מכאן ,מה היא השידה? קרובת
המכשפה? מה היא רוצה מבתי! למה היא מקללת
אותי ,אותה ואותנו?" .היא עצמה מתרוצצת
מהבית החוצה ,ומן החוץ אל הבית כשבידיה
מטאטא ,מקלות וכיוצא בזה ,לבושה בסמרטוטים
וצועקת בקולי קולות כל מיני קללות על השד,
קרובת המשפחה של המכשפה...
"את לא שמעת מה שהיא עושה בשבתות? איך
זה שאת לא יודעת ,כל הכפר מדבר על זה ...היא
מופיעה בבית הכנסת וצועקת עליה ,מקללת:
"מכשפה! שידה!" .בקושי הוציאו אותה משם.
באמצע השבוע היא זורקת אבנים לביתה וגם
צועקת אותו "פזמון" ,עד שאנשים לוקחים אותה
משם .אמרו לי שלך יש השפעה עליה .הנה
סיפרתי לך את המצב" היא היתה נסערת ,והוסיפה
לדבר" :לקחת אותה לאישפוז – זה לא רעיון טוב
כי לא יודעים מה יהיה עם הבת .הן קשורות אחת
לשניה כמו נשמה אחת ,כמו גוף אחד – תמיד יחד.

אבל היום הזה אירע משהו נורא :בתה עומדת
לידה ומוסיפה בכיות על הצעקות ...כמו בלויה,
ואין מי שיעזור לה".
קמנו ורצנו מיד לשם .התמונה היתה נוראית:
צעקות ובכי נשמעו מרחוק .נדמה היה שכל ילדי
השכונה מילאו את סביבות הבית .חלקם בוכים
וחלקם צוחקים .האנשים עמדו מסביב מבולבלים,
מפוחדים ,וגם אלו שהגיעו מוכנים לעזור – עמדו
בלי מעש ,מרוב התרגשות.
הגברת דפקה את ראשה בקיר ,ממש ממש.
שערותיה היו מפוזרות כמו למכשפה ,פניה היו
חיוורות כמו סיד והיא צעקה" :אוי אוי קחו ממני
את השידה ,היא אוכלת אותנו חיים!".
החלטתי לעשות מעשה אחת ולתמיד.

נכנסתי לביתה .שמתי את כפות ידיי על אוזניי
ואמרתי בקול רגיל" :שלום! שלום וברכה! כזה
בית יפה ,מסודר .באתי לראות אתכן מסודרות כפי
שאתן תמיד! הבאתי לכן בשורה טובה!".
– "מה הבשורה?" – שאלו.
עניתי" :היום ,עכשיו נלך לרב הכפר ...הוא רוצה
לראות אותך ,לברך אתכן שה' יתן לכן בריאות וכל
טוב סלה ,מה שנחוץ ,וכמובן ,גם שידוך מתאים!".

"אמן" – ענו.
"אבל כדי לקבל את הברכה צריכים להיות
ראויים לזה – "!!!...אמרתי .המחשבה ללכת לרב
באה לי ממש ברגע שראיתי אותם בשיא נפילתן
ליאוש .נזכרתי בסיפור של הרב המהר"ל מפראג
ובסגולתו הנעלית .אמרתי לעצמי 'לא רצית
להאמין לדברים האמיתיים שכתובים בספר -הנה
לך עונש כמגיע לך.'...

– "לא אלך לרב" אמרה הגברת" .הוא מגרש

134

זכרונות
אותי כמו כלב!".

שואלת אותי" ,מה קרה?".

"הרב שלנו" ,אמרתי" ,הרב הידוע בצדקתו בכל
הארץ ,הצדיק ,האיש החכם ,התלמיד-חכם הידוע
בכל מדינה ,הוא אוהב אותך כמו בת שלו .הוא
אוהב כל יהודי ויהודיה בלב ונפש ,הוא רוצה לברך
אתכן ברכת צדיק! שמעי לי! רחצי את הפנים,
התלבשי כמו ליום הקדוש שבת! תאכלי ותשתי
משהו ,אל תהיי בצום ...אם תהיי בצום ,יהיה קשה
עלייך לקלוט את דברי הרב .תאכלי טוב ,ונלך יחד
לרב! השם יעזור! הכל יבוא על כנו!".

עניתי לה תוך כדי ריצה" .אנחנו נלך יחד עם
הגברת ,העולה החדשה לביתו של הרב .אני
מבקשת ממך לעזור לי – את תחכי ברחוב ליד
הבית ואני יעלה להביא אותה".

הוספתי והצעתי את עזרתי" :אם את רוצה,
אעזור לך להתכונן" ,ובמחשבה שניה הוספתי" :או
שאת תסתדרי לבד עוד יותר טוב .אחזור עוד
מעט" הבטחתי ,ויצאתי החוצה.
"הכל יהיה בסדר!" אמרתי לאנשים שהתגודדו
סביב הבית ,נרעשים" .יש לי בקשה :שכל אחד ילך
לביתו .הרי שומעים אתם שנרגעו הרוחות" ופניתי
גם אל הילדים" :לכו גם אתם הביתה .אין זה כדאי
לילדים להתערב בענינים כאלו".
***
דמדומי שעות בין-הערביים ליטפו את העולם
בשקט ובדומיה .הרחוב הריק מאדם ,נתן לי
אפ שר ות לר וץ במרץ לחברתי [מרת רוזה
מיידנצ'יק ע"ה] .היא היתה עסוקה בהכנת ארוחת
ערב לבני המשפחה .ילדיה הסתובבו סביבה וסביב
לשולחן ,עליזים ורעבים .אמרתי לה" :עזבי הכול!
בואי תרוצי איתי! זה מאוד ,מאוד דחוף!".
היא נבהלה מאוד' .תפסתי' שהבהלה שלי עברה
גם אליה ,ומיד הרגעתי אותה" .הכל בסדר"
אמרתי" .יש לנו דבר חשוב לעשות הרגע ,ואי
אפשר לחכות אתו".
רצנו יחד לכיוון השיכונים" .לאן זה?" היא
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"לא ,אני מפחדת ממנה .שמעתי אותה טוב-טוב
בבית הכנסת .אני מפחדת ללכת איתה ברחובות".
"אין לך מה לפחד" עניתי לה" .אנחנו נלך איתה
יחד ,היא במצב טוב כעת אבל חלשה מאוד .את
תחזיקי אותה בידה בצד אחד ואני אחזיק אותה
בידה בצד אחר ,ונלך לטייל כאילו לא קרה שום
דבר ...נלך לרב הכפר הצדיק ,שהרבי מחזיק ממנו
עולם ומלואו ונבקש ברכה עבורה ועבור בתה! אם
נלך מהר" הוספתי" ,אולי הרב עוד יהיה בבית ולא
בבית הכנסת".
ואכן ,כך הלכנו .מפעם לפעם היא התמוטטה אך
החזקנו אותה חזק .דיברנו על הא ועל דא ,דברים
מצחיקים וקלילים בלי לקשר לעניניה .דיברנו
איתה בידידות ומפעם לפעם ליטפנו אותה
ושיבחנו את המסירות של בתה אליה.
והנה לקראתנו הלכה גברת [מרת גענסיא
שניאור ע"ה] מידידותינו .היא שאלה" :לאן אתן
הולכות באהבה שכזו?" .ענינו" :בואי איתנו ,את
לא תצטערי" .ללא שאלות נוספות הלכנו יחד.
היא הצטרפה למצב הרוח המרומם שלנו.
מסביב היה שקט .מרחוק נראו ההרים בכל
יופיים ,כאילו האהבה מתנשאת למרום .שקיעת
החמה הנהדרת כבר נראתה מעבר האופק .הכל
סביב צומח ביפיו ,כאילו מתכונן לקבל את כבוד
הלילה היורד בקסמיו .פלאי פלאים.

נכנסנו כולנו לבית הרב [הרה"ח שניאור זלמן
גרליק ע"ה] .כלתו של הרב התפלאה על ה'פלישה'
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ואמרה שהרב עסוק כעת בלימודיו .בקשנו להודיע
לו שבאנו יחד עם הגברת העולה החדשה .הרב
הודיע שאחת מאיתנו תכנס אליו יחד עם כלתו...
אמרתי בתוך תוכי את הפסוק " :אנא ה' הושיעה
נא! אנא ה' הצליחה נא! יהי שם השם מבורך
מעתה ועד עולם!" ונכנסתי לרב.

לא היכרתי את עצמי .הייתי עם תוקף ומרץ
שמעולם לא היה לי...
"מי את?" שאל הרב.
"אני בתו של ר' חיים מאיר גרליק ואשתו של ר'
ישראל יצחק זלמנוב" עניתי.
"מה רצונכם?" שאל.
"אנא ,כבוד הרב! באנו לכאן כמה גברות יחד עם
הגברת העולה החדשה .אנו מבקשות מכבוד הרב
לעשות "בית -דין" ולגרש כל ה"שדים" הדמיונים
או לא -דמיוניים שלה – אין זה בהבנתנו .אנו
קראנו ויודעים שהמהר"ל זכר צדיק לברכה כך
עשה :בית  -דין ,דלתות סגורות דפק על השולחן
באגרוף ואמר" :בשם התורה! בשם הרבנים! שכל
השדים ומכשפות יצאו "...והרבנים אמרו אמן
והכל יסתדר ...הזכרתי לו באיזה ספר מסופר
הדבר" .אנא ,כבוד הרב ,אנו מבקשות לקבל את
הגברת בטוב לב ,בסבר פנים יפות" ,הוספתי
בתחינה.
הרב הניע את ראשו לסימן שהוא מסכים" .אני
צריך את שני החתנים שלי ,מי יקרא להם?" שאל.
אמרתי "הנשים שכאן" .הוא שוב הניע בראשו.
שתי הגברות רצו להביא את חתנו של הרב –הרב
נחום טרבניק ע"ה וחתן נוסף [הרב נחום גורלניק
ע"ה].

הגברת שלנו ישבה בנתיים בשקט ,מופנמת
בתוך תוכה ,רועדת מעט.

והנה ,כשהחדר של ה"בית -דין" היה מוכן –
הזמין הרב בכבודו ובעצמו את הגברת ,בסבר פנים
ידידותיות .היא כאילו התעוררה ממחשבותיה,
נעשתה לבנה כמו סיד ופחדה ללכת .הרב ביקש
ממני להיכנס יחד איתה" .איזו זכות יש לך"
אמרתי לה" ,הרב בכבודו ובעצמו רוצה לברך
אותך!".

"אני מסופקת" היא אמרה.
"את יודעת מה זה?" עודדתי אותה" ,תקבלי כל
מלה לברכ ה ,לטוב ,לט וב מאוד ,להצלח ה
אמיתית!".
"כן" הסכימה לענות ולומר" ,כך אעשה אי"ה,
אני מבטיחה לך".
נכנסנו.

הרבנים ישבו סביב שולחן לא גדול ,משלושת
הצדדים.
הכסא הרביעי הוכן בשבילה .הרב ביקש ממנה
לשבת ואני נעמדתי מאחוריה .היא התיישבה
ורעדה כמו עלה על ענף של עץ .ליטפתי אותה
והחזקתי את ידה בידי ,בידידות.
הרב פנה ואמר לה בחביבות" :כמה טוב שהגעת
דוקא עכשיו .השם יתברך יעזור לך בכל ,מא' עד
ת' ,זהו זמן של "עת רצון"!".
הרב קם ממקומו ,ודפק ביד ימינו על השולחן,
בחזקה ,והכריז:
"בשם התורה הקדושה ,בשם כ"ק אדמו"ר
שליט"א! בשם הרבנים הצדיקים ובשם אבות -
אבותינו! אנו מגרשים כל השדים כל המכשפות –
צאו מכאן לעולם!" צעק.

הרבנים מיד אמרו "אמן ,אמן ,אמן" ואנחנו
אחריהם.
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הרב בירך אותה שתהיה בריאה יחד עם בתה וכל
המשפחה ,ושיהיה לה נחת מבתה ,מעל ומעבר,
שיסתדרו בברכה ובהצלחה כברכת הרבי שליט"א,
ועוד ועוד.
פני הגברת נעשו ורודים ,טובים ונעימים ,כאילו
ירדו ממנה כל הצרות והדאגות .היא אמרה "תודה,
תודה רבה כבוד הרבנים ,כבוד התורה הקדושה
וכבוד הרבי שליט"א ,שכתב להם להשאר ולהיות
בכפר חב"ד – אין מקום יותר קדוש ממנו! כעת"
הכריזה "נולדתי מחדש!".
הלכו הביתה שמחות ,מרוצות ,מעודדות
ורעננות – כאילו יצאנו מבית המקדש!
ואכן ,לא עבר זמן רב והבת התחתנה בשעה
טובה ,למזל טוב .וכמובן ,מצב בריאותה של
הגברת השתפר והיא חזרה לעצמה ,כמו שהיכרנו
אותה מיום שבאה לכפר חב"ד.
סיפור זה נשמר אצלי בסוד ולא סיפרתיו
מעולם ,אפילו לא לילדיי שיחיו עד מאה ועשרים.
חברותיי – הגברות רוזה מיידנצ'יק וגענסיא
שניאור – בוודאי זוכרות את המקרה ,בלי ספק.
***
על כפר חב"ד – אין צורך להכביר במילים.
הכפר שקורן אור של קדושה ,אור חסידות חב"ד
כעיר הבירה של חסידות חב"ד בארץ-ישראל .את
הכפר ייסד הלא הרבי הקודם ,כ"ק אדמו"ר הריי"ץ
נ"ע ,ועתה הכפר חי וקיים (עד עדי עד) תחת
הכתר הטהור והקדוש של כ"ק אדמו"ר שליט"א –
הרבי מליובאוויטש.
כל מילה של הרבי ,מנהיג הדור ,זה קודש -
קודשים .וכל עצה של הרבי החלטית וסופית.
החסידים מתייעצים עם הרבי שליט"א כמו ילדים
שמתייעצים עם אביהם האהוב והיקר ,בכל ענין –
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מגדול ועד קטן – ותמיד .הרי הרבי הוא נשיא
הדור ,נשמה כללית .בחכמתו ,בהבנתו בגדולתו –
כחכם עליון ,נביא ,מנהיג הדור וכו' – אין דומה לו
בדורנו! חסידיו ,כולם כאחד ילדים אהובים יקרים
שלו ,ובכלל כל בני ובנות ישראל מכל העולם ובכל
העולם.
אחד המאפיינים של הכפר חב"ד זוהי הכנסת
האורחים .למסירות הנפש ,אהבה לזולת ותשומת
הלב מיוחדת לאורחים בכל בית בכפר  -אין חבר
ורע .זו דוגמא בחייה של חב"ד מדורי דורות .יש
בכך גם יחס יהודי ,אנושי ,בדרגה עליונה בין
משפחות האנשים הגרים ובונים את הכפר .כולם
בידידות אמיתית ,כמו משפחת אחים גדולה,
וממילא המשפחה כולה מקבלת אורחים בצורה
מיוחדת ,משפחתית.

הכנסת האורחים בכפר חב"ד הינה בבתים
הפרטיים – לשבתות ,לחגים ואפילו בסתם ימי
חול .כמו כן מתקיימים אירועים ציבוריים רבים
המונים בתוכם אורחים רבים מחוץ לכפר חב"ד:
בהקפות שניות במוצאי שמחת תורה ,בהתוועדות
הגדולה של י"ט כסלו ,באירועי הבר -מצוה של
ילדי היתומים ,במסיבות לעולים החדשים ,לאנשי
צבא ומשטרה ,לבחורי-ישיבות מכל הארץ ,לילדי
בתי-ספר לקראת החגים וכו' – בכל אירוע שכזה
באים מאות ואלפים.
כפר חב"ד גורם להתפעלות והתלהבות לכל
אורח הבא בשעריו ,אנשים נשים וטף .כפר חב"ד
נותן את ההזדמנות להתבשם באווירת קדושה
חב"דית .בשיעורי חסידות בתניא ,מאמרים
ושיחות של הרבי .לשבת להתוועדות חסידית,
התוועדות רעים – להגיע למקום שמעשיר את
היהדות האישית ,ומוסיף אצל האורח בתורה
ובמצוותיה.
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***
על מנת שיהיה סדר מסודר בהכנסת האורחים,
הציע והנהיג בעלי [הרה"ח ישראל יצחק זלמנוב
ע"ה] שהיה אז איש ועד כפר חב"ד ,לפתוח משרד
קטן ממנו ינוהל המערך של הכנסת האורחים.
בכל שבוע שלחו לכל משפחה פתק עם שאלון
ובו השאלות הבאות :האם יש באפשרותכם לקבל
אורחים לשבת או ליום חול? וכמה? נשים?
גברים? ילדים? ילדות? וכו' .בתחתית השאלון
התבקשה המשפחה לשלוח תשובתם עד ליום
חמישי לצעירי אגודת חב"ד.
כולם השתתפו במבצע הנהדר הזה .מונו "מקבלי
פנים" – מעין מדריכים ,שתפקידם היה להביא כל
אורח ליעד האירוח ,רגלית או באמצעות רכב.

אמנם ,קרה לעיתים שהגיעו אורחים כמה דקות
לפני הדלקת נרות ...באופן בלתי-מסודר .או אז,
כבר לא היו מקומות אירוח אליהם ניתן לשלוח,
וכמובן – בעלי ע"ה זכה באורחים האלו .הוא היה
מביא אותם לביתנו .לפעמים היינו מוכנים לכך,
ולפעמים לא ...אבל ברוך ה' ,יצאנו בשלום
ובשמחה.
מקרה אחד זכור לי במיוחד:

הצפצוף הראשון כבר הודיע על זמן הדלקת
נרות ,והצפצוף השני ישמע בעוד כעשר דקות.
במהירות ובזריזות הוצאנו את כל הבגדים
מהארונות ,מתאימים ושאינם מתאימים ,על מנת
שיחליפו את הבגדים .האוירה היתה מבודחת –
האורחים והאורחות נטלו בגדים להחלפה מכל
הבא ליד ,אף שכלל לא מתאימים היו זה לזה
בצבעיהם ובגדלם" ...ליצנים" בערב שבת קודש.
לשמחה ולצחוק לא היה גבול.
הגברים יצאו עם בעלי לבית הכנסת ,והאורחות
 הדליקו נרות שבת כמו רבניות מנוסות .בחשק,בשמחה ובהנאה .תיכף לאחר מכן הבאנו שמיכות
רבות וכולן התכסו בהן .מצב הרוח התחמם אף
הוא ,וחילקנו סידורים לכולן" .קבלת שבת".

אחת מבנותינו התפללה בקול ,וכולן – בנימוס
וברצינות – התפללו מילה במילה ,כמו צדקניות,
ברוממות נפש עילאית.
והנה כבר שמעו בבית הכנסת על הסיפור
המעניין .שכנים וידידים דפקו על דלת הבית
והכניסו עבור סעודת שבת מה שיכלו :חלות,
דגים ,בשר ,עוגות ופירות .אמנם היינו ערוכים
לאורחים ,אך לא לכזו כמות ...וברוך ה' ,הסעודות
היו "כיד המלך".

ביום שישי גשום וסגרירי ,הגיע כרבע שעה לפני
שבת קודש – 'טנדר' עם קבוצה מן הקיבוץ!
הקבוצה מנתה גברים ונשים ,וכולם היו רטובים
מכף רגל ועד ראש בשל הגשם השוטף ,קפואים
מקור אימים מרוח הסערה החורפית שנשבה בלי
רחמים .הקור חדר לכל איבר.

לא רק לתוספת בגשמיות דאגו השכנים ,כי אם
גם לתוספת ברוחניות :חסידים רבים הגיעו
באמצע הסעודה וניגנו ניגונים שמחים ומשמחים.
השירה החסידית בקעה רקיעים! והקסימה את
האורחים והאורחות מהקיבוץ.

בתים לאירוח – כבר תמו .כולם קיבלו כבר את
אורחיהם .והמעשה השגרתי באירועי חירום נעשה
איפוא גם כאן :בעלי הביא את כולם לבית שלנו.

השבת עברה על האורחים באושר ובשמחה .הם
חזרו לקיבוץ מאושרים עד הגג ,וקיבלו "צידה
לדרך" – את כל מה שנשאר מהאוכל של השבת.
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הם השאירו מכתבי תודה .מרגש היה לקרוא
את המכתבים .אחד כתב שהוא קיבל ערך של
קדושת השבת ,ואילו השני הדגיש דווקא את
ערך האהבת אחים .אחת כתבה שהיא לא
תשכח את השבת ,והשניה כתבה שהיא
תשתדל מעתה ואילך להדליק נרות שבת
קודש בקיבוץ ואף להשפיע על האחרות
להמשיך במנהג יהודי קדוש זה .היו שכתבו
שישתדלו להתנהג בלבביות אמיתית כמו אנשי
חב"ד ...קשת התגובות היתה מגוונת.
לסיפור זה היה גם המשך .בדרך כלל נסעו
לקיבוץ בחורי ישיבה לחוגי בית וכיוצא-בזה.
כמה מאנשי הקיבוץ שהיו אצלנו בשבת הדקו
איתם את הקשר ,ובהמשך "נשרפו" ונהיו
חב"דניקים לכל דבר .הם אף נסעו אל הרבי
שליט"א והתקשרו אליו בלב ובנפש.
יוצא אם כן ,שכל היהודים מתקבלים בידיים
פתוחות על ידי תושבי כפר חב"ד ,בטוב לב
ובשמחה ,והמגע הלבבי הזה משפיע ועושה
רגליים בכל ארץ ישראל ואף מחוצה לה.
***
ועוד סיפור של הכנסת אורחים:

פעם אחת ,שלחו אלינו הבית מצא"ח שתי
אורחות – בחורות משתי קצוות בעולם :האחת
מאירלנד והשניה מאלג'יר .המאחד ביניהן היה
יהדותן כמובן ,ובנוסף התנהגותן העדינה
והנחמדה בחן יהודי .מיד הן נעשו קרובות
לנפשי ,כאילו היו בנותיי .שתיהן ידעו קצת
עברית כך שיכולנו להתיידד איתן די מהר,
ותוך זמן לא רב הן נעשו בנות הבית.
הסיבה שלשמה שניהן הגיעו ארצה היא
לעזור לאנשי ארץ ישראל במצב הקשה .הן

הגיעו לעבוד בהתנדבות .אולם מסתבר ,כי
בעיקר הן למדו להכיר בערך חייהם של
החב"דניקים ,ולמדו להיות יהודיות ,על פי
הדרכותיו הקדושות של הרבי שליט"א .ללמוד
יהדות למעשה ,בחיי היום יום.
הבחורה האירופאית מאירלנד היתה מורה
לאנגלית בתל אביב .את כישוריה בשפה זו -
רתמתי לטובת שיעורים באנגלית לילדות כפר
חב"ד החלשות במקצוע זה ,וכן לנשים שהיו
מעוניינות ללמוד מקצוע זה כפי יכולתן.
שיעורי העזר התקיימו בבית שלנו בשעות
הפנויות של התלמידות .היא היתה חוזרת מתל
אביב בדיוק בזמן לשיעורים .אופיה היה אחראי
מאוד וטוב הלב שלה היה בלי גבול .יתירה מזו
– היא היתה צעירה וחכמה מכפי גילה.
הערכתנו אליה גברה כאשר היא ניצלה את
חכמתה וכושר תפיסתה המהיר ללימודי
יהדות .תמיד היא היתה שקועה בזה.
לעומתה – הבחורה השניה מאלג'יר היתה
מבוגרת ממנה ,ששאפה כבר לחיות בחיים
משלה ,לבנות בית בישראל .חיש מהר היא
התחברה עם נשי הכפר בשבתות בבית הכנסת,
וביקרה אצלם בבתיהם מידי פעם.

והנה ,במהרה היא באה על סיפוקה
ושאיפותיה .אחת מנשי הכפר הציעה לה
שידוך טוב ומתאים לה ,לפי דעת האשה.
לנו בבית נודע על כך מפיה ,כשהגיעה לאחת
השבתות לכפר חב"ד והתארחה אצלנו .היא
היתה מאושרת ועליזה ,שמחה עד השמיים.
היא סיפרה שהם (היא והבחור המוצע) כתבו
כבר לרבי שליט " א וביק ש ו את בר כת ו
הקדושה .כל אחד מהם כתב בנפרד וכעת הם
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מחכים לתשובה.
הצטרפנו לשמחתה בכל לב .קנינו ממתקים,
עוגות וגלידות – וערכנו חגיגה משפחתית בשבת
קודש בהשתתפותה של הבחורה .ומאותה השבת
חיכינו בכליון עיניים לשמחה.
אולם ,לשבתות הבאות לא הופיעה הבחורה
אצלנו כלל .דאגנו לה מאוד אך לא היתה לנו
אפשרות להשיג אותה ולהתעניין מה קורה איתה.
והנה ,בערב שבת אחת היא הופיעה בבכי ,כולה
היסטרית .היא נפלה על הרצפה מעולפת-למחצה.
כשהרגענו אותה קצת היא סיפרה שאכן הגיעה
תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א ,אבל ...בשבילה –
"כן" ,ולבחור המוצע – "לא"...

הצער היה גדול .אף אחד לא הבין את פשר
הדבר.
השדכנית ,כך סיפרה ,לא הסכימה לכתוב לרבי
בשום אופן ,אפילו לא לברר .היא אמרה בתוקף
שהרבי אף פעם לא טועה .מה שכתב ,מה שאמר
– זהו זה! וזאת יודעים כולם.
הבחורה היתה בצער איום .היא בכתה בלי
הפוגות .קשה היה לה להסכים עם העובדה הבלתי
מובנת.סבלנו יחד איתה .הבננו היטב לליבה ולצערה.
כשהתחזקה מעט ,הגיבה" :הכל משמיים .הכל
בהשגחה פרטית" ,אמרה וניחמה את עצמה .היא
החליטה לעזוב את הארץ ,בתקווה שהשם לא
יעזוב אותה ...הוא ,ה' ,יעזור לה לצאת מהייאוש.
נסעה ,יצאה מארץ בלי להשאיר לנו כתובת...
***
אחרי כשנתיים ,קיבלנו לפתע הזמנה לחתונה

140

שלה! ובנוסף ,מכתב אישי ממנה ,מלא אושר
ושמחה.
ובאמת ,מאושרים היינו מאושרה ומהצלחתה!
שמחנו מכל הלב ,ובירכנו אותה בברכות מאליפות,
שהמזל הטוב יאיר לה (ולהם יחד) כל ימי חייהם.
לחתונתה לא נסענו ,מסיבות כלכליות ומחוסר
אמצעים שהיה אצל כולם באותה תקופה.
הבחורה השניה ,האירופאית – סיימה את זמן
התנדבותה ,וחזרה לביתה באירופה שמחה ומרוצה
משהותה בארץ הקודש .במיוחד שמחה על כך
שחזרה לשם חסידת חב"ד במלוא מובן המילה.
***
ובחזרה לסיפור הראשון:

כשאצל משפחת העולים מרוסיה – האמא ובתה
– נרגעו הרוחות ,והן היו אורחות קבועות
ומכובדות בסעודות שבת אצלינו בבית ,נפלה לנו
הברקה פתאומית :אולי כדאי להזמין לסעודת
שבת גם את הבחור שקיבל את התשובה השלילית
מהרבי בנוגע לשידוך עם הבחורה שהיתה אצלנו...
התייעצתי עם בעלי ,והוא אמר" :תעשי לפי
דעתך ,והשם יהיה בעזרך" .תשובתו עודדה אותי,
ואני נפניתי לארגן את ה"פגישה" .כתבתי גלוי'ה
לחתני – בחור צעיר שהתחתן לא מכבר והיה
בשליחות במקום אחר בארץ – אם הם יכולים
לבוא אלינו לשבת .כשהגיעו ,ביקשתי מחתני טרם
הלך להתפלל מנחה של ערב שבת ,אם הוא יכול
ללכת להתפלל בישיבה – שם למד עד לא מכבר,
כאמור – ולמצוא בחור בשם זה וזה .אותו,
הסברתי לו ,יש להזמין לסעודת שבת ולהסביר לו
כי על שולחננו תסעד בחורה ואמה ,ואם הוא
מעוניין לראות במי מדובר .הן לא מוכרות בכפר,

זכרונות

כך תסביר לו ,ולא יעזור הדבר להגיד מה שמן...
כמו כן עשיתי בנוגע לאורחות :אמרתי להן
שכנראה יגיע לשולחן השבת בחור שאין אנו
מכירים אותו ולא יודעים כלום אודותיו .רק שמו
ידוע לנו (מהסיפור של הבחורה ההיא.)...

הבחור אכן הגיע .השיחות על יד השולחן היו
עירניים ומעניינים .הילדים שלנו ,מיד הבינו את
הנעשה וצחקו בתוך-תוכם ...רצו החוצה להרגיע
את צחוקם ללא הצלחה ...צחקו על יד השולחן,
מתחת לשולחן ,ונהנו...
בקושי הצלחנו להשכיב את החבריה העליזים
והחכמים שלנו לישון .אנו ,המבוגרים ,פנינו
למטבח והנחנו להם להמשיך ולדבר בסלון .הם
המשיכו לדבר בלי להפסיק ובלי להרגיש שהזמן
מתקרב לשעות המוקדמות של הבוקר ,עד שהם –
הצעירים ,החליטו לתת לנו ללכת לישון...
כשהלכתי ללוות את הנשים ,שאלתי את
הבחורה" :מה הרושם?" והיא ענתה" :החלטנו
להמשיך ולהיפגש במוצאי שבת בתל אביב".
וכשחתני חזר מליווי הבחור לישיבה ,הוא אמר
שהחתן אמר "החלטנו להמשיך ולהיפגש במוצאי
שבת בתל אביב".

חב"ד "על גלגלים" ,כאילו היתה זו שמחה פרטית
של כל משפחה ומשפחה .הנשים הצדקניות נכנסו
להתלהבות כאילו קיבלו כנפיים .כולן רצו לדעת
איך זה קרה ומי קישר ביניהם ,אך ברמזים ביקשנו
מהם שלא לפרסם זאת ,זה כלל לא חשוב מי ואיך,
הכל נעשה מן השמים! וכדברי הפתגם הידוע
"כשה' רוצה גם מטאטא יורה".
כך הם נעשו ,בשעה טובה ומוצלחת חתן וכלה
מאושרים ושמחים עד מ אה ו עשרים ,בלי
שדכנים ...נדמה היה שגם להם לא ברור עדיין איך
נפל להם השידוך ,מן השמים.
במו עיני ראיתי ,כיצד ברכת הרבי שליט"א ,פסק
ה"בית דין" בעזרת נשי חב"ד – מתקיימים
במלואם.
כל אנשי הכפר השתתפו בהוצאות החתונה בלב
שמח וביד פתוחה .הם הביאו מכל טוב לנדוניה
עבור החתן והכלה ,מעל המשוער ,תודה לא-ל.
כל נשי הכפר התאחדו ,וכמו אחיות עשו חתונה
בכוחות עצמם ,כמו לבת עשירה ונהדרת.
למרות שהיו שרצו להפריד בין האמא והבת
ולהשכיר לזוג הצעיר דירה בלוד ,התערבתי
ואמרתי שבשום אופן לא – זה יהיה סבל חדש
לאמא ולבת .צריכים למצוא עוד דירה קרובה
אליהם לאמא ,כי האמא הזו בלי בתה הרי זה כמו
חיים ללא חיים ,כמו גוף בלי נשמה .וכמו כן מצד
בתה.

לא עצמתי עין לא בלילה ולא ביום .השמחה
הפנימית היתה מעל הכל .בתוך תוכי התפללתי
וביקשתי מה' שהם אכן יתאימו זה לזו ,בכל
העניינים ,וה' יעזור שתשובת הרבי שליט"א תהיה
חיובית .מהפגישה הראשונה היה ניכר עליהם
שהם מצאו אחד את השני...

החליטו לשאול את הרבי ,והרבי ענה :שהאמא
תגור בכפר חב"ד ,קרוב לילדיה.

והנה ,אחר זמן מה הגיעה תשובה חיובית מהרבי
שליט"א לשניהם!

וכך ,כשהאמא גרה לידם זכתה לנחת רב ,עם
גדילת המשפחה ולידת הנכדים והנכדות ,כן ירבו.

השמועה על הזוג החדש – "הרימה" את כל כפר
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לעילוי נשמת
הרה"ח ר' אברהם צבי בן הרה"ח ר' משה דוד הכהן ע"ה
נפטר כ“ד מנחם אב תשנ“ה
וזוגתו מרת רבקה מאטיל בת הרה"ח ר' אברהם אלחנן ע"ה (לבית ווייספיש)
נפטרה כ‘ טבת תשס“ג
כהן
*
הרה"ח ר' יצחק בן הרה"ח ר' ישראל יוסף הכהן ע"ה
נפטר י“ב אדר תשס“ז
וזוגתו מרת שיינא חוה בת הרה"ח ר' אליהו הכהן ע"ה (לבית פריד)
נפטרה כ‘ שבט תשס“ו
הענדל
*
הרה"ח ר' משה דוד בן הרה"ח ר' יחזקאל הכהן ע"ה
נפטר כ“ז אלול תשכ“ג
וזוגתו מרת רבקה רחל בת הרה"ח ר' ישראל יצחק ע"ה (לבית שידלובסקי)
נפטרה כ“ד ניסן תש“כ
כהן
*
הרה"ח ר' אברהם אלחנן בן הרה"ח ר' צבי הירש ע"ה
נפטר ט“ז שבט תשל“ב
וזוגתו מרת מינא לאה בת הרה"ח ר' דוד ע"ה (לבית בהר“ן)
נפטרה ט“ו טבת תשמ“ב
ווייספיש
*
הרה"ח ר' ישראל יוסף בן הרה"ח ר' יחיאל הכהן ע"ה
יארצייט נקבע ח“י אלול תש“ב
וזוגתו מרת יענטע לאה בת הרה"ח ר' ישראל צבי ע"ה (לבית באקסער)
נפטרה ט‘ אדר תש“א
הענדל
*
הרה"ח ר' אליהו בן הרה"ח ר' מנחם מענדל הכהן ע"ה
נפטר כ“ב כסלו תרצ“ו
וזוגתו מרת מלכה בת הרה"ח ר' מרדכי הכהן ע"ה (לבית קראסנער)
נפטרה י“ז סיון תשח“י
פריד

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' ישראל יצחק בן הרה"ח ר' שמואל ע"ה
נפטר י' אדר א' תשמ"א
וזוגתו מרת יוכבד בת הרה"ח ר' חיים מאיר ע"ה (לבית גרליק)
נפטרה ב' מנחם-אב תשס"ט
זלמנוב
*
הרה"ח ר' שמואל בן הרה"ח ר' יחיאל מיכל יהודה לייב ע"ה
נפטר ט' ניסן תשט"ז
וזוגתו מרת רחל בת הרה"ח ר' ישראל יצחק ע"ה (לבית סווירסקי)
נפטרה י"א אייר תשכ"ב
זלמנוב
*
הרה"ח ר' חיים מאיר בן הרה"ח ר' בן ציון ע"ה
נפטר כ"ז שבט תשל"ו
וזוגתו מרת רבקה לאה בת הרה"ח ר' משה ע"ה (לבית ריבלין)
נפטרה ח"י מרחשון תש"א
גרליק
*
הרה"ח ר' ישעי' בן הרה"ח ר' משה ע"ה
נפטר כ"ד תמוז תשמ"ח
וזוגתו מרת פראדל בת הרה"ח ר' יהושע פנחס ע"ה (לבית גונזברגר)
נפטרה ח"י מרחשון תשל"ד
לאזאר
*
הרה"ח ר' צבי מאיר בן הרה"ח ר' שלמה דוב ע"ה
נפטר י"ב אלול תשס"ה
וזוגתו מרת דבורה בת הרה"ח צבי הירש ע"ה (לבית אייזנברג)
נפטרה ח' אייר תשס"ז
שטיינמץ

ג' דורות באים ומשתתפים
ויש לומר ,שבמתן תורה שהו"ע הנישואין דכנס"י עם הקב"ה ("יום חתונתו זה מתן
תורה") באים ומשתתפים גם האבות אברהם יצחק ויעקב (כשם שבשמחת נישואין דכל
חתן וכלה בישראל באים ומשתתפים הוריהם וזקניהם וזקני זקניהם ,ג' דורות ,גם אלו
שנמצאים כבר בעולם האמת) – שבזה מודגש( :א) שעבודת הבנים (לאחרי החתונה
דמ"ת) היא בכח האבות (שבאים להחתונה)( ,ב) שכח האבות (העצם) מתגלה ע"י
ההמשכה למטה בעבודה הבנים.
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לזכות
כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח
מהרה יגלה אכי"ר
*
לזכות
החתן התמים הרב שניאור זלמן שי' הכהן
והכלה המהוללה מ' רבקה לאה פראדל תחי'
כהן
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
יום ראשון ד' תמוז  -חודש הגאולה
תהא שנת עוז והדר
שנת ”הקהל“
נדפס ע"י הוריהם
הרה"ח ר' חיים שלמה הכהן וזוג' מרת מנוחה רבקה וב"ב שיחיו
כהן

הרה"ח ר' מנחם מענדל וזוג' מרת פרומט מינדל וב"ב שיחיו
זלמנוב
וזקניהם
הרה"ח ר' משה וזוג' מרת העניא יהודית שיחיו
לאזאר

