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ב"ה

פתח דבר

אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו לעת הגיע בנינו 
היקר הת' מרדכי שיחי' לגיל מצוות.

הואילו  אשר  ומכירינו  ידידינו  לקרובינו  והוקרתנו,  תודתנו  בזה  להביע  ברצוננו 
שיחי'  מצוה  הבר  חתן  ואת  אותנו  ולברך  לבבינו,  שמחת  ביום  יחדיו  אתנו  לשמוח 

בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

כפי הנהוג לאחרונה בין אנ"ש שי', מתכבדים אנו להגיש לפני כבודו ואנשי ביתו 
יחיו "תשורה" מיוחדת זו הכוללת,

א) רשימה מדברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ב"כב' סיון, תש"ב. בר מצוה. קאזרנובסקי", 
היום לפני שבעים שנה.

ב) לקט כתבי יד קודש מכ"ק אדמו"ר הריי"צ ומכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, אל בני 
משפחת וולף, המתפרסמים כאן בפרסום ראשון.

מצווה  הבר  חתן  של  סבו-זקנו  לה  שזכו  תש"ל,  כסלו  מכ"ז  'יחידות'  תמליל  ג) 
הרה"ח הרב אפרים וולף ע"ה ותבדל"ח זוגתו הגב' פסיא וולף תחי', ומתפרסם כאן 

לראשונה.

ד) גילויים חדשים מהקשר המופלא בין כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומר שניאור זלמן 
שז"ר, מתוך מסמכים המתפרסמים כאן לראשונה.

ה) "תכנית לימודים" שנערכה ע"י ה'מרכז לעניני חנוך' בהנהלת כ"ק אדמו"ר נשיא 
דורנו, ונדפסה בשנת תד"ש.

ונחתום בדברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מהתוועדות י"ב תמוז תשכ"ז, "דער ענין 
פון א בר מצוה האט א פארבונד מיט גאולה ויציאה לחופש . . דער יצר טוב איז 
מתחיל פעולתו פון יום הבר-מצוה, וואס דערפאר זאגט ער אויף דעם אין זהר, אז 

אני היום ילידתיך".

ויהי רצון שתיכף ומיד נזכה למסמך גאולה לגאולה, מגאולת הבר מצווה לגאולה 
האמיתית והשלימה, כאשר נזכה "זעהן זיך מיטן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה 

מעשרה טפחים, והוא יגאלנו".

בהוקרה
זושא ואהובי וואלף

אור ליום השלישי, כ"ב סיון ה'תשע"ב
כפר חב"ד
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הרה"ח הרב מרדכי שוסטערמאן ז"ל, סבו-זקנו של חתן הבר מצווה שי', 
בקריאת התורה אצל הרבי
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כב' סיון, ˙˘"ב. בר מˆו‰. ˜‡ַזרנובס˜י1.

[לעיין ‚"כ במכ˙ב לבן „ו„י מנחם מענ„ל ˘ני‡ורס‡‰ן2].

עול  כל  עליו  ומ˜בל  י˘ר‡ל,  מחנ‰  ב˙וך  ˘נכנס  ‰יינו  מˆו‰,  בר   .‡
˙ומ"ˆ, ו˘מחים ומ˘מחים כל ˜רוביו ומכיריו3.

וממ‰ י˘‡ב כח ועוז על ז‰ (ל‰כנס ב˙וך מחנ‰ י˘ר‡ל ול˜בל עליו כל עול 
˙ומ"ˆ), ובפרט בע˙ ˆר‰ ‰ז‡˙4, ˘בנ"י „ווים וסחופים5?

‡ל‡ ˘"מע˘‰ ‡בו˙ סימן לבנים"6:

במ˘ך ‡לפי ˘ני חיי עם י˘ר‡ל, ‰י' זמן „"‡י˘ ˙ח˙ ‚פנו ‚ו'"7, ו‰י' 
ו‰עבר  וכו'"8.  מ‡רˆנו  ‚לינו  חט‡נו  ˘"מפני  ‡חרי  ‚„ולו˙,  „ˆרו˙  זמן 

מלמ„ על ‰ע˙י„ ו‰‰ו9‰, וכ„ל˜מן.

ב. ויסופר ע"„ בר מˆו‰ ‰ר‡˘ונ10‰, בבי˙ ‰י‰ו„י ‰ר‡˘ון – "‡ח„ ‰י' 
‡בר‰ם"11 – בר מˆו‰ ˘ל יˆח˜:

כ˙יב12 "וי‚„ל ‰יל„ וי‚מל ויע˘ ‡בר‰ם מ˘˙‰ ‚„ול ביום ‰‚מל ‡˙ יˆח˜". 
ו‡י˙‡ בב"ר פנ"‚13 – ל‡חרי ˘מבי‡ ‰פירו˘ „"וי‚מל" (ל„ע˙ ר' ‰ו˘עי' רב‰) 

1) ‰ר‰"˙ ר' ˘למ‰ ‡‰רן ˜‡זרנובס˜י (בבר מˆו‰ ˘ל בנו).
2) בנו ˘ל ‰ר‰"ח ר' ˘מו‡ל ˘ני‡ורס‡‰ן, ‡חיו ˘ל כ"˜ ‰ר‰"˜ וכו' ר' לוי יˆח˜ ˘ני‡ורס‡ן, ‡ביו 

˘ל רבינו.
‰מכ˙ב ‰ו‡ מכ"ח ‡לול ˙רפ"ט, ל‰בר מˆו‰ ˘ל ‰בן-„ו„ (נ„פס בר˘ימו˙ חובר˙ נט).

3) ע"„ ‰˘מח‰ „בר מˆו‰ – ר‡‰ זו"ח בר‡˘י˙ יו"„, סע"‚. טו, „. מ‚"‡ ‡ו"ח סרכ"‰ ס˜"„. ס‰"˘ 
˙˘מ"ח ח"ב ע' 403. ו˘"נ.

4) בעיˆומ‰ ˘ל מלחמ˙ ‰עולם, ˘רבים מבנ"י נ‰ר‚ים על ˜י„ו˘ ‰˘ם כו'.
5) ר‡‰ יבמו˙ מז, ‡: "י˘ר‡ל בזמן ‰ז‰ „ויים „חופים סחופים ומטורפין ויסורין ב‡ים עלי‰ם".

6) ר‡‰ ˙נחומ‡ לך לך ט. ב"ר פ"מ, ו. רמב"ן לך לך יב, ו. ועו„.
7) מ"‡ ‰, ‰.

8) נוסח ˙פל˙ מוסף „יו"ט.
9) ר‡‰ ‚ם ל˜ו"„ ח"‡ פ‰, סע"ב: "מ‡מר ‰חכם ‰עבר מלמ„ ‰‰ו‰ ומור‰ „רך ‰ע˙י„".

ע' ˜יב  ח"ו  ו‡ילך.  ˘מב  ע'  ח"„  ˘ליט"‡  כ"˜ ‡„מו"ר  ר‡‰ ‚ם – ‡‚רו˙-˜ו„˘  ל˜מן  ב‰ב‡   (10
ו‡ילך. חי"ב ע' עח.

11) ל˘ון ‰כ˙וב – יחז˜‡ל ל‚, כ„.
12) ויר‡ כ‡, ח.

13) פיס˜‡ יו"„. ור‡‰ ‚ם (ב‰ב‡ ל˜מן) – ל˜ו"˘ ח"‡ ע' 45 ו‡ילך.
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˘"נ‚מל מיˆר ‰רע" (כלומר בן י"‚ ˘נ‰ ˘‡ז ב‡ יˆר טוב14) – ˘ע˘‰ ‡בר‰ם 
"מ˘˙‰ ‚„ול", "מ˘˙‰ ‚„ולים", ˘כל ‚„ולי עולם ובפרט עו‚ ‰י' ˘ם ("עו‚ 

וכל ‚„ולים עמו ‰יו ˘ם").

פר„‰  ‡בר‰ם  ‡ומר  ‰יי˙  ל‡  לעו‚  (לו)  "‡מרו  ˘ם:  במ„ר˘  וממ˘יך 
ע˜ר‰ ו‡ינו מולי„, ‡מר ל‰ם (עו‚), עכ˘יו מ˙נ˙ו מ‰ ‰י‡, ל‡ ˘פופ‰ (˘פל‰ 
פחי˘  עליו15) ‡נ‡  עלי' (‡ם ‡˙ן ‡נכי ‡ˆבעי  י‰יב ‡נ‡ ‡ˆבעי  ונמוכ15‰), ‡ין 
לי' (פוחס ˆור˙ו15), ‡מר לי' ‰˜ב"‰ מ‰ ‡˙‰ מבז‰ על מ˙נ˙ו, חייך ˘‡˙ רו‡‰ 
‡לף ‡לפים ורבי רבבו˙ יוˆ‡ים מבני בניו, ו‡ין סופו ˘ל ‡ו˙ו ‰‡י˘ ליפול ‡ל‡ 
בי„ו, ˘נ‡מר16 וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ‡ל ˙יר‡ ‡ו˙ו כי בי„ך נ˙˙י ו‚ו'". ע"כ ל˘ון 

‰מ„ר˘.

‚. וי˘ לב‡ר ˙וכן ‰ויכוח ו‰˘˜ו"ט בנו‚ע ללידת יˆח˜ – במ˘˙‰ הבר מצוה, 
י"‚ ˘נ‰ ל‡חר ˘נול„,

ו‰˘˜ו"ט  ‰ויכוח  ‡ו„ו˙  ‰מ„ר˘  (סיפור  „ז‰  י"ל  ˘ב„וח˜   – [וב‰˜„מ‰ 
בע˙ ‰בר  ז‰ ‰י'  ˘מ‡ורע  מיˆ‰"ר", ‰יינו,  ˘"נ‚מל  למ"„  ‚ם  ˜‡י  עו‚)  עם 
מˆו‰, ‡ף ˘לפי פ˘ט ‰ענין מ˘מע „˜‡י ‡זמן ˘‰י' יˆח˜ ˜טן (˘‡ז מ˙‡ים 
‰˘˜ו"ט ‡ו„ו˙ ‰פל‡ בז‰ ˘‡בר‰ם ‰ולי„), ‰יינו למ"„ ˘"נ‚מל מחלבו"17. 

וב„ב"ר18 ‰וב‡ סיפור ז‰ ‡מ"„ ˘‰"מ˘˙‰ ‚„ול" ‰י' במיל˙ יˆח˜19],

˘‡ין ‰מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰יכול˙ ל‰ולי„ בן כפשוטו – „בר ˘נ˙ברר מי„ בלי„˙ 
ימ˘יך  יˆח˜, ‡ל‡ ‡ו„ו˙ ‰יכול˙ ל‰ולי„ (בעי˜ר) במובן ‰רוחני, ל‚„ל ולחנך בן̆ 

ב„רכו ו‡ורח חייו – „בר ˘נ˙ברר בע˙ ‰בר מˆו‰.

„. ובי‡ור ‰ענין:

‚„ול,  ˘נע˘‰  מ˘מע  וי‚„ל  כי  ז‡"ז,  סו˙רים  וי‚מל  וי‚„ל  "˘מ"˘  מ‰רז"ו:  ובפי'  מ"כ.  פי'   (14
וי‚מל מ˘מע ˘נ‚מל מחלבו .. וע"כ פי' וי‚„ל כפ˘וטו, ומ"˘ וי‚מל, ˘נ‚מל מיˆ‰"ר, בן י"‚, ˘‡ז 

נ˜ר‡ ‚„ול".
15) פי' מ"כ.

16) חו˜˙ כ‡, ל„.
17) „ע˙ רבנן (וכ"‰ בפר˘"י ע‰"פ: "לסוף כ"„ ח„˘").

18) ספ"‡.
19) ו˘ם: "„"‡ .. ב˘ע‰ ˘מל ‡בר‰ם ‡˙ יˆח˜ בנו ע˘‰ מ˘˙‰ .. ‚„ול .. ˘כל ‚„ולים ‰יו ˘ם ‡ף 

עו‚ ‰י' ˘ם, ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ‡מרו לו לעו‚ ל‡ כך ‰יי˙ ‡ומר ‡בר‰ם .. ‡ינו מולי„ וכו'".
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כי עו‚ טען „לו י‰י ‡בר‰ם ‡בינו ב‡מונ˙ו, ‡בל ‡ין ז‰ ענין לˆעירים, 
„ל‡ ימ˘כו ‡ח"ז. וז‰ו ˘‰י' עו‚ ‡ומר ˘"‡בר‰ם . . ‡ינו מולי„", ‰יינו, ˘‡ין 

בכחו ˘ל ‡בר‰ם לפעול ‰מ˘ך „רכו ו‡ורח חייו, ‡מונ˙ו וכו', ‡ˆל ‰ˆעירים.

ובנו‚ע ל‰˜טנים ו‰ˆעירים – ˘יט˙ עו‚ מפור˘˙ ב‰מסופר ‡ו„ו˙יו:

"‰נ‰ ער˘ו" („ברים ‚' י‡') – ופי' ‰ר˘ב"ם עריס˙ יל„ ˜טן – "ער˘ 
רוחניו˙  ˘ל  ויסו„  בסיס  לל‡  ‰‚וף,  ברי‡ו˙  ‰ו‡  ˘‰עי˜ר  „‰יינו  ברזל", 

ו‡מונ‰;

עו„  ול‡  מחייבם,  ˘‰˘כל  ענינים  ר˜  ל˜יים  י˘  עו‚ –  טוען  ומ‰מˆו˙ – 
‡ל‡ ˘˜יומם ˆ"ל (ל‡ מˆ„ ˆיווי ‰בור‡, ‡ל‡) מפני ˘‰˘כל מחייבם20, ˘לכן 
‡מר ל‡בר‰ם ‡בינו ˘ילך ל‰ˆיל ‡˙ לוט בן ‡חיו (ב"ר פמ"ב. נ„‰ ס‡.21) 

– ˘ז‰ו ענין ˘‰˘כל מחייבו.

[ו‡ולי ‡פ"ל ל‰יפך – ˘‡מיר˙ו ל‡בר‰ם ˘ילך ל‰ˆיל ‡˙ לוט ‰י‡ ב‚לל 
פמ"ב:  בב"ר  ˘ז‰ו ‰סמיכו˙   – מחייבו  ˘‡ין ‰˘כל  יע˘‰ ‚ם „בר  ˘‡בר‰ם 
"ב‡ (עו‚) ומˆ‡ ‡˙ ‡ברם יו˘ב ועוס˜ במˆו˙ עו‚ו˙ (מˆו˙) .. ‡מר ‡בר‰ם ז‰ 
למלחמ‰  יוˆ‡  ו‰ו‡  בן ‡חיך  נ˘ב‰  לו  ועכ˘יו ‡ני ‡ומר  (˜נ‡י15) ‰ו‡,  ˜וניון 
ונ‰ר‚, ו‡ני נוטל ‡˙ ˘רי ‡˘˙ו" – ˘כ˘ר‡‰ ‡˙ ‡בר‰ם ‡בינו עוס˜ במˆו˙ 
מˆ‰, מיכל‡ „מ‰ימנו˙‡22, ‰יפך טעם (‰בנ‰ ו‰˘‚‰) „חמ23ı, ‡מר, ‡בר‰ם 
ז‰ ˜נ‡י ‰ו‡ – ‡ינו מו‚בל ב˘כל, ובמיל‡, כ˘‡ומר לו ˘נ˘ב‰ לוט, ילך 
וילחם – ‡ף ˘ע"פ ˘כל ‡ין ˆריך לע˘ו˙ ז‰, כי ז‰ ‰י' מסיר˙ נפ˘ ˘‡ין 

‰˘כל מחייב24 – וי‰ר‚.

ריך י‰ו„י ל˜יימם ל‡ מפני חיוב ‰˘כל, ‡ל‡ מפני  ‰˘כל מחייבם̂  ‚ם ‰מˆוו˙̆  20) ‰יפך ‰‡מ˙,̆ 
ˆיווי ‰בור‡, ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘כן ˆ"ל ‚ם ‡ˆל ‡ו‰"ע, כפס"„ ‰רמב"ם (‰ל' מלכים ספ"ח) בנו‚ע 
ל˜יום ˘בע מˆוו˙ בני נח ע"י חסי„י ‡ומו˙ ‰עולם: "˘י˜בל ‡ו˙ן ויע˘‰ ‡ו˙ן מפני ˘ˆו‰ ב‰ן 

‰˜ב"‰ ב˙ור‰ .. ‡בל ‡ם ע˘‡ן מפני ‰כרע ‰„ע˙ .. ‡ינו מחסי„י ‡ומו˙ ‰עולם כו'".
21) בב"ר ˘ם (ח): "ויבו‡ ‰פליט .. ‰ו‡ עו‚ .. ‡מר (עו‚) .. ‡ני ‡ומר לו נ˘ב‰ בן ‡חיך ו‰ו‡ יוˆ‡ 
למלחמ‰ כו'". ובנ„‰ ˘ם: "ויב‡ ‰פליט וי‚„ ל‡ברם ‰עברי .. ז‰ עו‚ כו'" (וב˙ו„"‰ ז‰ – מבי‡ 

‚ם ‰ב"ר ‰נ"ל).
22) זח"ב ˜פ‚, ב. ור‡‰ ל˜ו"˙ ˆו י‚, „.

23) ר‡‰ ˙ו"‡ וי˜‰ל פט, ‚. ל˜ו"˙ ˘‰"˘ י„, „.
24) כלומר: ‰ˆל˙ לוט כ˘לעˆמ‰ ‰ו"ע ˘‰˘כל מחייבו, ‡בל, בנסיבו˙ כ‡ל‰, ˘פעול˙ ‰‰ˆל‰ 
˜˘ור‰ עם יˆי‡‰ למלחמ‰ נ‚„ ‡רבע‰ מלכים ובפרט ˘‰יו ‚בורים כו' (פר˘"י לך לך י„, ט) – ‰"ז 

ענין ˘ל מסיר˙ נפ˘ ˘‡ין ‰˘כל מחייב.
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מˆו‰,  ˘עו˘‰  לרמו˙  יכול  ˘‰‰ולך ‡חר ‰˘כל,  רו‡ים  ˘כ‡ן  ול‰עיר, 
‡ל‡  לוט,   ˙‡ ל‰ˆיל  ‰י˙‰  ל‡  ˘כוונ˙ו  כבנ„ו"„,  ‰פכי,  לענין  כונ˙ו  וב‡מ˙ 

˘י‰ר‚ ‡בר‰ם וי˜ח ‡˙ ‡˘˙ו].

וממ˘יך ‰כ˙וב (בענינו ˘ל עו‚) "‰נ‰ ער˘ו ‚ו' ‰ל‡ ‰י‡ ברב˙ בני עמון" 
– עיר ‰ביר‰ – ˘‰ר‡ו‰ ל"ער˘ו ער˘ ברזל" למופ˙ לˆורך חנוך בני כרכים, 

˘ילמ„ו ˘יט˙ו ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ברי‡ו˙ ‰‚וף (ול‡ ענינים רוחניים), כנ"ל.

וז‰ו ˘בע˙ ‰בר מˆו‰ ˘ל יˆח˜ ‡מרו לעו‚ "ל‡ ‰יי˙ ‡ומר ‡בר‰ם .. ‡ינו 
‡בר‰ם ‰ˆליח ל‚„ל ולחנך ‡˙ בנו ב„רכו ע„  ‰רי עכ˘יו רו‡ים ‰כל̆  מולי„" –̆ 

˘נע˘‰ בר מˆו‰ ו˜יבל עול ˙ומ"ˆ.

ל יˆח˜ ע„ ל˜בל˙  ז‰ו (חינוכו̆  ועל ז‰ ענ‰ עו‚: "מ˙נ˙ו מ‰ ‰י‡", ‰יינו,̆ 
לכן – טוען עו‚ – ‡ין  ב‡‰ מלמעל‰ ו‡ינ‰ מˆ„ ‰מט‰,̆  ומ"ˆ) ר˜ מ˙נ‰̆  עול̇ 
לו ‡חיז‰ בחיים, ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל זריע‰ ב‡רı וˆמיח‰ מז‰, ובמיל‡, ל‡ 

י‰י' לו ˜יום, וב‡ˆבע ˜טנ‰ ימי˙נו.

ימים25  ˙‡ריך  מ˙נ˙ו,  על  מבז‰   ‰˙‡ מ‰  ‰˜ב"‰,  לו  ‡מר  ז‰  ועל   .‰
ו˙פול בי„י ‡לף ‡לפים כו' ˘ל בני בניו:

כי, ‚ם חוז˜ וברי‡ו˙ ב‚˘מיו˙, ‰ו‡, ר˜ כ˘י˘ בסיס ויסו„ ˘ל רוחניו˙ 
ו‡מונ‰, כי, בל‡ו ‰כי, למ‰ ל‡ יחט‡ ‰בן ויר„וף ‡חרי מו˙רו˙ וכו' – „בר 

˘יפ‚ע סו"ס ‚ם בחוז˜ וברי‡ו˙ ב‚˘מיו˙.

למעל‰  מˆ„  ר˜  ל‡  ו‡מונ‰ ‰ו‡  רוחניו˙  ˘ל  ויסו„  בבסיס  כלומר: ‰ˆורך 
(˘‡ז י˘ מ˜ום לטענ‰ ˘ז‰ו"ע ˘ל מ˙נ‰, ו‡ין ל‰ ˜יום כו'), ‡ל‡ ‚ם מˆ„ ‚„ר 
‚ם  יבטל  ו‡מונ‰  רוחניו˙  ˘ל  ויסו„  בסיס  ˘לולי  כיון  ‚ופ‡,  (‚˘מיו˙)  ‰מט‰ 

‰חוז˜ וברי‡ו˙ ב‚˘מיו˙.

ז‰ו"ע  ל ‡בר‰ם בחינוך יˆח˜ בנו̆  מזלזל ב„רכו̆  וכן ‰מענ‰ לעו‚ –̆  וז‰ו̇ 
ל עו‚ (ברי‡ו˙ ‰‚וף בלב„) ‰י‡  יט˙ו̆  ‡„רב‰:̆  יום כו' –̆  ‡ין ל‰̃  ˘ל מ˙נ‰̆ 
זו ˘‡ין ל‰ ˜יום, ˘כן, סו"ס יפול עו‚ בי„ בני בניו ˘ל יˆח˜, ˘„ו˜‡ ‡ˆלם י‰י' 

‚ם חוז˜ ו‚בור‰ ב‚˘מיו˙.

25) ‰ל˘ון "˙‡ריך ימים" ‰ו‡ מב"ר פמ"ב ˘ם: "‡"ל ‰˜ב"‰ (לעו‚) חייך ˘כר פסיעו˙יך ‡˙‰ 
נוטל ˘‡˙ מ‡ריך ימים בעולם, ועל ˘ח˘ב˙ ל‰רו‚ ‡˙ ‰ˆ„י˜ חייך ˘‡˙‰ רו‡‰ ‡לף ‡לפים ורבי 

רבבו˙ מבני בניו וכו'".
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ולכן מלחמ˙ עו‚ (˘ב‰ נפל בי„ בני בניו ˘ל יˆח˜) ‰י˙‰ מלחמ‰ ממ˘:

מלחמ˙ עו‚ ‰י˙‰ בחרב, כמ˘"נ בכ˙וב (במלחמ˙ סיחון, וע„"ז במלחמ˙ 
עו‚, ˘ב‰ נ‡מר16 "וע˘י˙ לו כ‡˘ר ע˘י˙ לסיחון") "ויכ‰ו י˘ר‡ל לפי חרב"26,

ו‰נס ˘במלחמ˙ עו‚ – כמסופר בברכו˙ נ„:27 – ‰י' ר˜ ˘ל‡ יכול לזרו˜ 
ב˜רסולי' –  ומחי'  ע"‰  רבינו  מ˘‰   ıל‰מי˙ו, ˜פ כ„י  בנ"י, ‡בל  על  ‰‰ר 

פעול‰ טבעי˙,

ול‡ כמלחמ˙ יריחו ˘‰י˙‰ (ל‡ מלחמ‰ ממ˘, ב‡ופן טבעי, ‡ל‡) ב‡ופן 
נסי, ע"י ˘ופרו˙ כו'28, וכמלחמ˙ סנחריב29, וכ‰"‚.

וטעם ‰„בר – כ„י ל‰ר‡ו˙ ˘ברי‡ו˙ ‰‚וף, ונˆחון ‚ם ב‚˘מיו˙ (‡פילו 
בטבע), ˙לוי בברי‡ו˙ ‰נ˘מ‰, ‰ב‡ ע"י ‡מונ‰ ˘לימ‰ – ע„ כ„י מס"נ – 

ב‡ל˜י עולם.

26) חו˜˙ כ‡, כ„.
פרסי  ˙ל˙‡  בר  טור‡  ו‡יע˜ר  פרסי, ‡יזיל  ˙ל˙‡  כמ‰ ‰וי  י˘ר‡ל  מחנ‰  (עו‚)  "‡מר  ו˘ם:   (27
עלי'  ו‡יי˙י ˜ב"‰  רי˘י',  על  ו‡יי˙י  פרסי  ˙ל˙‡  בר  טור‡  ע˜ר  ו‡י˜טלינ‰ו. ‡זל  עליי‰ו  ו‡י˘„י 
˜מˆי (נמלים) ונ˜בו‰ ונחי˙ בˆו‡רי' כו'". ומסיים: "מ˘‰ .. ˘˜יל נר‚‡ בר ע˘ר ‡מין ˘וור ע˘ר 

‡מין ומחיי' ב˜רסולי' ו˜טלי'".
28) י‰ו˘ע ו, „ ו‡ילך.

ב‰ נ‡מר (מ"ב יט, ל‰) "ויˆ‡ מל‡ך ‰' ויך במחנ‰ ‡˘ור ‚ו' וי˘כימו בבו˜ר ו‰נ‰ כולם פ‚רים   ̆(29
מ˙ים" (ור‡‰ ‡יכ"ר פ"„, טו: "חז˜י‰ו ‡מר .. ‡ני י˘ן על מט˙י ו‡˙‰ – ‰˜ב"‰ – עו˘‰ וכו'").
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מכתב הר"ר אליקים וואלף לאדמו"ר הריי"צ

לפנינו מכתב ששיגר הר"ר אליקים (פיליפ) וואלף ע"ה, דודו של הרה"ח וכו' הרב 
אפרים וואלף, אל כ"ק אדמו"ר הריי"צ.

הר"ר אליקים וואלף היה הראשון מבני משפחת וואלף שבא בהיכרות עם רבותינו 
וכ"ק  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  התארחו  עת  תרס"ז,  בשנת  שראשיתה  היכרות  נשיאינו, 

אדמו"ר הריי"צ בביתו של הר"ר וואלף בשהותם בווירצבורג שבגרמניה.

וואלף  והר"ר  נשיאינו  רבותינו  שבין  הקרובה  והידידות  הקשרים  מסכת  אודות 
 253 ואילך,   55 עמודים  גרמניה",  ויהדות  חב"ד  "אדמור"י  בספר  באריכות  מסופר 

ואילך.

המכתב שלפנינו, שלא מופיע בספר האמור, התגלה לאחרונה, וככל הנראה הוא 
המכתב המתועד הראשון של בן משפחת וואלף אל רבותינו נשיאינו.

המכתב נכתב בעקבות מאסרו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ וגאולתו בי"ב תמוז תרפ"ז, 
ובואו צלחה לריגה לאחר חג הסוכות תרפ"ח.

בעזה"י יום ג' ו' מרחשון, שנת צדיק כתמר, תפר"ח

שלמא רבא לכבוד האי גברא רבא ויקירא

פאר הדור אדמו"ר מרן יוסף יצחק שניאורזאהן שליט"א

אחרי דרישת שלו' הדרת כ"ק אדמו"ר שליט"א

והשתתפנו  כ"ק,  על  עברו  אשר  הרבות  מהתלאות  שמענו  גם  שמוע  הנה 
בצערו ומה שבידינו יד כהה הוספנו לעשות, והעיקר כי השי"ת שמע לקול 
תפילת עמו ישראל לחלצו ממיצר, ואת רגלי חסידיו ישמור ושמחנו מאוד 
לקול הבשורה אשר כ"ק וב"ב היקרים שיחיו כבר באו לעיר ריגא, ומצאו 

מרגוע שמה, וגם את כלי ביתו וחפציו והספרים הכל לקחו אתם, תלי"ת.

ועתה הנני מחכה לשמוע משלו' כ"ק וב"ב היקרים שי', הכל בפרטיות, ואם 
נזכה מהרה לקבל פניו במדינה זו, בעזה"י.

הבר  לברית  שי'  אפרים  הבכור  בני  את  להכניס  זכיתי  כי  לבשרו  והנני 
יו"ח  כל  עם  אותו  לגדל  תחי'  היקרה  זוג'  ואת  אותי  יזכה  השי"ת  מצוה, 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים, וכאשר אזכה לקבל ידיעה ממע"כ אדמו"ר 

שליט"א אז אבוא בארוכה.

אלה דברי הדו"שת בהכנעה רבה כעבד לרבו

נאם אליקום וואלף

על מכתב זה ציין כ"ק אדמו"ר הריי"צ בכתי"ק:

נתקבל י"א מ"ח.
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אישור קבלת תצלום משפחת וואלף

כידוע, חסידים היו נוהגים תמיד לשלוח לרבי את תמונות בני המשפחה שלהם, הן 
כדי לחזק את התקשרות בני המשפחה אל הרבי, והן כדי שהרבי יכיר בגשמיות את 

בני משפחת החסידים, שהם כולם בניו.

כך כתב הרבי לאחד החסידים בחודש תמוז תש"ט:

גם  שנראה  זה  על  ביאור  נצרך  אין  כמדומני   .  . התמונות  בספר  התועלת  "מהי 
באנשים כערכנו שלא לבד שזהו מחזק רגש הידידות או ההתקשרות אצל מי שנמצא 
אצלו התמונה, אלא שגם אצל המשלח את התמונה פועל התקרבות כשנזכר שתמונתו 
נמצאת אצל חברו פלוני, ועל אחת כמה וכמה בנידון זה . . וכבר נראה כאן הרגש 
שפעלה בחוגי המקושרים שונים הידיעה אשר הרבי מליובאוויטש מעונין שתמונתם 

למשפחותיהם תהא אצלו לזכרון"...

בקיץ תש"מ הגיע אל הרבי תמונה של משפחת וולף, תמונה משפחתית שצולמה 
בבית המשפחה בנחלת הר חב"ד. כאשר הגיעה התמונה לידי הרבי, כתב עליה בכתב 

יד קדשו על צדה האחורי של התמונה:

הרמ"מ וב"ב שי'

ואלף, קיץ ה'תש"מ
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כתי"ק אודות הרב אפרים וואלף

לפנינו שני כתבי יד קודש מכ"ק אדמו"ר מראשית שנות הלמ"ד, במענה לעולים 
חדשים מברית המועצות, בהם כותב הרבי אודות הרה"ח הרב אפרים וולף.

באותם שנים הייתה עלייה גדולה ממדינות ברית המועצות, והרב וולף, בתפקידו 
כמנהל אגודת חסידי חב"ד באה"ק, עסק רבות בסידור קליטתם הגשמית והרוחנית 

של העולים. על פעילות זו מסופר רבות בסדרת "ימי תמימים", כרכים ד-ו.

במכתב לרבינו של אחד מהעולים מרוסיה לאה"ק (מב' שבט תשל"ב), נכתב: דורך 
אייערע תפילות און ברכות זיינען מיר ב"ה גיקומען מיט דער הילף פון השי"ת אין 

ארצנו הקדושה כ"ד טבת תשכ"ט פון . . איך האב גלייך גיגעבן צו וויסן דורך...

וע"ז רשם הרבי בכתי"ק בשולי מכתבו:

לטלפן למיידנציק שי' – שמכבר מסרו להרא"וו שי' שכיון שאין דירות בנחה"ח 
בלוד  דירות  ליתן  יוכלו  והלאה  מכאן  הנה   – ובאים  הולכים  חדשים  עולים  וכו"כ 

ובכחב"ד לאנ"ש שי', ועאכו"כ להנ"ל שלמד בישיבה בכחב"ד וכו'.

זמנים  עד  אלה  מכספים  חלק  "לשים  ברוסית:  הכותבת  לשון  על  נוסף,  ובמכתב 
טובים יותר", הדגיש הרבי פעמיים בעיפרון את התיבות "חלק מכספים אלה", וכתב 

בכתי"ק:

יפנו שם להר"ר אפרים שי' וואלף ויקבלו חלק – בתור 
השתתפותי בהוצאות נסיעתן.
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הגהת הרבי על שיחת שמח"ת תשל"ג

לפנינו בפרסום ראשון תוכן משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אודות "מיהו יהודי" 
בהתוועדות שמחת תורה תשל"ג, והגהות מהרבי על תוכן השיחה.

ב"שיחות  אולם  שיחות,  עשר  אחד  הרבי  אמר  תשל"ג  תורה  שמחת  בהתוועדות 
קודש" נדפסו רק שתי שיחות מתוך י"א השיחות שנאמרו בהתוועדות.

לפנינו עיקרי תוכן שיחת הרבי אודות ענייני "מיהו יהודי", כפי שנכתבה ב"הודעה 
לאחר  ע"ה  וואלף  (ברק'ה)  דובער  שלום  הרה"ח  חב"ד  דובר  שערך  לעיתונות" 

ההתוועדות, ומסר אל הרבי להגהתו ואישורו.

כידוע, פן מרכזי ועיקרי בעבודת הדוברות של ברק'ה ע"ה היה להעביר את הנושאים 
האקטואליים עליהם דיבר הרבי בהתוועדויות או בשיחות הקודש, לכלי התקשורת, 

תחנות הרדיו השונות ומערכות העיתונים.

על  מדבר  היה  הרבי  וכאשר  חול,  ביום  מההתוועדות,  השידור  שמיעת  כדי  תוך 
נושאים אקטואליים שעמדו על סדר היום באה"ק, היה ברק'ה מיד מחפש ומוצא את 
הכותרת האקטואלית והחדשותית מדברי הרבי, עורך בזריזות "הודעה לעיתונות" ולא 
נח ולא שקט וחיזר על כל מערכות העיתונים, כדי להביא את דעת הרבי או ההוראה 
הטרייה לציבור הרחב בישראל. כאשר בדברים שנאמרו הייתה דחיפות או חשיבות 
מיוחדת, אזי במהלך השידור עצמו, בין שיחה לשיחה, היה ברק'ה מטלפן לתחנות 

הרדיו ומעביר להם את המסרים הטריים של הרבי.

לא פעם הרבי אף הגיה בכתב יד קדשו את ה"הודעות לעיתונות", קודם לפרסומם. 
תצלומים של כמה מבין אלה, מופיעים בספר שיצא לזכרו "דובר שלום – חיים של 

קידוש שם ליובאוויטש", במדור "כתי"ק הוראות והדרכות".

כמו כן מובא בזה הודעה לעתונות שכתב ברק'ה ע"ה באותה עת אודות ביקורו של 
מר אבנר שאקי ע"ה בארצות הברית, ותוכן היחידות הארוכה שזכה לה אצל הרבי, 

עם הגהת הרבי על ההודעה.
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מענה הרבי לתלמידי "אחי תמימים" ראשל"צ

בתחילת חודש כסלו תשמ"ח כתבו תלמידי ישיבת "אחי תמימים" בראשון לציון 
לרבי, על עשר החלטות טובות שהם מקבלים על עצמם בעקבות ימי ה"דידן נצח".

על דף ההחלטות הטובות רשם הרבי כדלהלן (והוכתבו טלפונית על ידי המזכיר 
למשפיע הישיבה הרב חנוך העניך שי' זילברשטרום, אשר רשם זאת על העתק דף 

ההחלטות):

לצד הנכתב "ההחלטות הן" כתב הרבי: השמטת בל"נ!!

לצד ההחלטות ללימוד י"ב פרקי תניא בע"פ, (מאמר חסידות בע"פ), ו20 שיחות, 
כתב הרבי: בשביל תלמידי ישיבה אינו ענינם.

ועל ההחלטות "לתת 38 מטבעות לצדקה בכל חודש" ו"לספר סיפור חסידי בעת 
האכילה", כתב הרבי: עד סוף כל הדורות?!

בשולי המכתב כתב הרבי: אעה"צ.
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25 כתבי יד קודש 
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הביאני המלך חדריו – יחידות כ"ז כסלו תש"ל

במשך למעלה מארבעים שנה, מאז ייסוד ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בארץ 
הקודש ת"ו בשנת ה'תש"ט, ועד שנת תשנ"ב, התנהל קשר רצוף של מכתבים ושיחות 

טלפון, בין מזכירות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו והנהלת הישיבה.

ורישומי  הישיבה,  אל  המזכירות  מכתבי  הישיבה,  אל  הרבי  של  הקודש  איגרות 
עמודים  אלפי  של  בלום  אוצר  יחדיו  מהווים  הטלפון,  בשיחות  שנאמרו  הדברים 
השנים  לאורך  ישראל  בארץ  החב"דית  הציבורית  העסקנות  ענפי  בכל  העוסקים 

הללו.

זאת, בעיקר בשל העובדה שמנהל הישיבה ומוסדותיה, העסקן החסידי הדגול רב 
הפעלים, הרה"ח וכו' הרב אפרים וולף ע"ה, לא היה מופקד רק על ניהול הישיבה 
אלא כיהן במשך מרבית השנים הללו גם כמנהל ויו"ר אגודת חסידי חב"ד בארה"ק, 

ולמעשה - בא כוחו של הרבי בארצנו הקדושה לכל דבר ועניין. 

כיון שכך, האיגרות ורישומי הדברים בשיחות עם המזכירות עוסקים בכל תחומי 
נושאים  של  מאוד  רחב  במגוון  חב"ד  של  המוסדות  וניהול  העסקנות  הפעילות, 

המקיפים את כל תחומי העסקנות החב"דית.

חלק הארי של תכתובת זו התפרסם בשנים האחרונות בשמונת כרכי סדרת "ימי 
תמימים – יובל שנות פעילות בבניין והתפתחות חסידות חב"ד באה"ק". 

אולם, גם תכתובת עניפה דו-סטרית זו לא מיצתה את ההיקף המלא של ההוראות 
וההדרכות של הרבי אל הנהלת הישיבה, שכן חלק נכבד מההוראות וההדרכות נאמרו 
פנים אל פנים ב'יחידויות' רבות אל מנהל הישיבה הרב אפרים וולף, מבלי שרובם 

של הדברים עלו על הכתב.

במשך שנים רבות, נסע הרב אפרים וולף מידי שנה לחצרות קדשנו בימי האור י"ט 
כסלו-חנוכה. בנסיעות אלו היה זוכה להיכנס אל הרבי ליחידויות ממושכות, ולקבל 
הוראות והנחיות מפי קדשו בענייני עסקנות הכלל באה"ק ובענייני הישיבה המרכזית 

ומוסדותיה.

כיוון שהנושאים שעלו ב'יחידות' היו רבים ומגוונים, ביקש הרב וולף באחד השנים 
את רשות הרבי להקליט באופן חריג בטייפ את הדברים הנאמרים בקודש, כדי שכל 

הנחיות והדרכות הרבי יתועדו וימומשו במלואן, והרבי נתן את הסכמתו הק' לכך.

השנה, בסמיכות ליום הייארצייט התשיעי של הרב וולף, בכ"ו שבט, התגלו מספר 
הקלטות מיחידויות אלו משנות הלמ"ד המוקדמות. 
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לראשונה  ניתן  ובהם  חדריו",  המלך  "הביאני  בבחינת  הם  אלו  נדירות  הקלטות 
לעמוד כיצד התנהלו הדברים ’לפני ולפנים' בקודש פנימה, כיצד הרבי הוביל, הנחה 

והדריך את כל העשייה החב"דית העניפה בארץ הקודש.

הציבורית  העסקנות  של  נושאים  בשלל  עוסק  אלו  בהקלטות  הרבי  דיבורי  תוכן 
הכלל חב"דית. כמו כן עולים ב'יחידות' גם פעולותיהם של ראשי עסקני חב"ד באותם 

ימים.

הרב  הישיבה  מנהל  של  היחידות  בעת  אדמו"ר  כ"ק  מדברי  חלקי  תמליל  לפנינו 
אפרים וואלף, ביום ראשון כ"ז כסלו תש"ל.

את התמונה השלמה לתוכן הדברים שביחידות מעניקים לנו רישומים המופיעים 
בכרך ח' של "ימי תמימים", בהם ניתן לראות כיצד הדיבורים במהלך היחידות הנם 
בהמשך לדיווחים שמסר הרב וולף לרבי בתקופה לפני היחידות, וכן את הדיווחים 

שכתב לרבי בעקבות ההוראות וההדרכות שקיבל במהלך היחידות.

נחלת הר חב"ד

חלקה הראשון של ה'יחידות' עוסק בענייני ההתיישבות בנחלת הר חב"ד. באותם 
ימים טרם מלאה שנה להתיישבות החב"דית ב'נחל'ה' (שראשיתה בערב שבת זכור 
תשכ"ט), וההנחייה ממזכירות הרבי הייתה להעדיף את ההתיישבות בנחל'ה על פני 

ההתיישבות בכפר חב"ד ובשיכון חב"ד בלוד. 

כך כותב הרב אפרים וולף לרבי בח' כסלו תש"ל, כשבועיים וחצי לפני ה'יחידות' 
האמורה ('ימי תמימים' כרך ח עמוד 537):

בנימין  מהרב  שהבינונו  כפי  האברכים,  בכולל  לאברכים  בקשר  בכלל 
רק  יתקבלו  החדשים  האברכים  שכל  להשתדל  יש  שי',  גורודצקי  אליהו 
לכולל בנחלת הר חב"ד ולסדר עבורם דירות שם, ולכולל בכפר חב"ד לא 
כפר  ועד  גם  מיידנצ'יק  מהר"ש  ששמענו  וכפי  חדשים,  אברכים  להכניס 

חב"ד לא יתן דירות לזוגות צעירים (שבדרך כלל הם תלמידי הכולל). 

חדשים  שאברכים  דהיינו  זה,  בענין  וכלל  חוק  לעשות  אם  שאלתנו 
מתקבלים בכולל רק בנחלת הר חב"ד, וכן אם לא למכור דירות לאברכים 

בשכון חב"ד בלוד (במדה וכפר חב"ד גם תנהג כך).

מהנהלת  בלוי,  שי'  יוסף  הרב  היה  קדשנו,  בחצרות  וולף  הרב  של  שהותו  בעת 
המוסדות, מדווח לרב וולף על הנעשה באה"ק, והרב וולף היה מעביר את דיווחיו אל 

הקודש פנימה.

וכך מדווח הרב בלוי בכ"א כסלו תש"ל (שם עמוד 540):
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...ב) שאלת מיידנצ'יק, אם להשאיר הדירות לאלו שיעברו לנחלת הר 
חב"ד (הכוונה להשאיר עבורם דירות ריקות בכפר חב"ד) או רק להבטיח 
בכפר  קיימת  עומדת  דירתו  כאשר  מינה.  נפקא  למאי  לדירה,  זכות  להם 
חשש  יש  זה  עם  יחד  אולם  חב"ד,  הר  לנחלת  שקט  בלב  יילך  אזי  חב"ד 
שיחזור מהר מנחלת הר חב"ד, ובאם יובטח לו רק זכות לדירה בכפר חב"ד 

אזי יילך בקשיים לנחלת הר חב"ד אולם חזרתו לא תהי' מהירה כל כך.

וכך נשמעו הדיבורים אודות נחלת הר חב"ד בהקלטה זו.

כ"ק אדמו"ר: וואס פאר א הפגנות?

הרא"וו: (ס'איז גיווען א?) צייט אז... מאכן... אף פארן אף צווייטע... און גידארף 
מלחמה קעגן נאכן...

כ"ק אדמו"ר: הפגנות בנוגע צו דעם כביש? 

הרא"וו: יע.

כ"ק אדמו"ר: אבער סאיז האט ניט קיין שייכות צו אנדערע עניינים... אין אנדערע 
זאכן.

הרא"וו: ניין.

(נו) דאס דארפן דארטן מחליט זיין, דאס וואס דא שטיין העכערע  כ"ק אדמו"ר: 
עניינים פון נחלת הר חב"ד איר קענט דאך דורך רעדן מיט הרב גאראדצקי, בפרט ער 
האט עפעס ספיציעלע ענינים, וואס ניט על הכתב מ'האט גירעדט בעל פה, זייענדיק 
ביי לנ... ממילא דארף מען וויסן צי דאס צוגפאסט, צי ניט צוגפאסט, צי... די... יענע... 
זיין... ממשיך  מ'קאן  וואס  צו  רשיון,  א  מ'האט  וואס  מ'קאן,  וואס  רעדן  פאנאנדער 
איז דעמאלט איז גלייך א באזעצען דארטן [?], אבער פון כפר חב"ד דארפן מאכן א 

גרעסערע.... אין ס'קאן זיין אויפן חשבון פון כפר חב"ד.

נאך  ליינען  דורך  טאן,  קוק  א  דאס  נעמען  איך  וועל  ענינים  אנדערע  די  וועגן 
אמאל... אין ארץ ישראל... 

איר פארט ערשט מארגן אן?

הרא"וו: יע.

כ"ק אדמו"ר: וויפל א זייגער?

הרא"וו: זיבן דרייסיק.

כ"ק אדמו"ר: ווען גייט מען אוועק פון דאנעט?

הרא"וו: מסתמא...

כ"ק אדמו"ר: דער אווירון גייט אוועק זיבן דרייסיק?
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...בכל אופן ביז דעמאלט איך וועט מסתמא האבן צייט און איך וועל א קוק טאן, 
און זאך וואס וועט זיין ראוי איך וועט דאס געבן...

התוועדויות באה"ק

נסיעתו של הרב וולף באותה שנה לחצרות קדשנו הייתה גם לרגל שמחת הנישואין 
של בנו הרה"ח הרב מנחם מנדל שי' וולף עם זוגתו מרת פייגל, בתו של ה"בעל קורא" 

בחצרות קדשנו הרה"ח וכו' הרב מרדכי שוסטערמאן ז"ל, בט"ו כסלו תש"ל. 

לרגל שמחת הנישואין נסע באותה שנה הרב וולף יחד עם תבדל"ח זוגתו מרת 
פסיא לחצרות קדשנו. תיכף עם הגיעם, לאחר תפילת המנחה, נקראו ל'יחידות' אל 

הקודש פנימה, וכן זכו ליחידות נוספת, המתומללת כאן, יום לפני חזרתם לאה"ק.

בהמשך היחידות הרבי מורה לרב וולף להתוועד בריכוזי אנ"ש בחזרתו לאה"ק.

כ"ק אדמו"ר: ...איז בהנוגע צו דעם נקודה.

א צווייטע זאך איז דאס וועט איר מסתמא איבערגעבען נקודות פון די מאמר און 
שיחות וכו', איך האט געבעטן דעם הרב הכט, אז ער זאל באזוכן אלץ "פנים חדשות" 
א התוועדות, סיי אין צמח צדק שול, סיי אין נחלת הר חב"ד, דערפאר... ס'קומט א 
"פנים חדשות", אבער אף על פי כן איז דאס קיין סתירה ניט... מיט אזוי פיל גירעדט 
אז סיי איירע רעדן, סיי זיין רעדן, ממילא... צוויי בזונדער... אנפירען פון צמח צדק 

שול.

ממילא קאן מאכן דאס א – ווי מ'וועט דאס אנרופן – א התוועדות א פארבריינגען, 
אבער ס'געווען גוט ווען מ'טוט ... א סדר ווען ער קומט צו דארטן, ער פארט פון 
דאנענט ארויס נאך חנוכה, ממילא גירעדט מיט עם (וועגן?) א התוועדות וואס קאן 
פארבונדען בקשר מיט חנוכה סאיז אויכט גיווען א גלייכע זאך, סיי אין נחלת הר 

חב"ד, און סיי אין צמח צדק.

גוט –  איז דאס א זיכערע זאך, אבער דאס וואס ניט שייכות צו רעדען, דאס דארף 
ניט באווארענען,

אין וואס א נקודה צו זאגן, איז דאס איר וועט אויסקלייבען וואס איר רעכנט אז איז 
צוגיפאסט און זיין דברים היוצאים מן הלב און פועל זיין פעולתם...  

...כדי לחלק פאר די אלע מתוועדים.

מ'האט גירעדט פאריקע מאל – איז מסתמא בא דיר...  איר ניט צו רעדן ... אויך 
גיווען א גלייכע זאך... התחלות ... איז גיווען דעם צווייטן מאל, דריטן מאל, מסתמא 

דאס גיין לייכטער.
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א עיקר, זאל זיין א גיזונטע יאר, הצלחה'דיקע יאר, און הערן פון אייך א בשורות 
טובות, און זהען זיך פריילכערהייט אוף א פריילכע גילעגנהייט.

כ"ק אדמו"ר (ככל הנראה להגב' פסיא תחי' וולף): איך האב אייך ניט געזעהן פון דער 
חתונה... נאך אמאל...  בשעה טובה ומוצלחת, און האבן א סאך חסידישע נחת.

עם הגעתו לארץ, בדיווח מב' טבת, כותב הרב וולף על יישום ההוראה (שם עמוד 
:(541

כ"ק אדמו"ר שליט"א

הגיע  המטוס  סוויסאייר.  במטוס  בערב  אתמול  בשעטו"מ  הגעתי 
לאנגליה ביום ג' בבוקר, אולם מפאת מזג האויר לא יכל לנחות בלונדון, 
בערב הגעתי למאנצ'עסטער ושם התקשרנו עם אברכי אנ"ש שי' ואורגן 
למחרת  אנשים,  ממנין  למעלה  ושהו  שעות  כמה  שנמשכה  התוועדות 

המשכנו לאה"ק.

הערב נתוועד אי"ה בנחלת הר חב"ד ואח"כ הערב נתוועד בכפר חב"ד. 

ובדיווח נוסף, ממוצש"ק ד' טבת תש"ל, כותב הרב וולף בפרטיות:

כ"ק אדמו"ר שליט"א

כמה  ומסרנו  הכנסת  בבית  חב"ד  הר  בנחלת  התוועדנו  בערב  ה'  ביום 
התוועדות  התקיימה  בערב  אח"כ  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  משיחות  קטעים 
בכפר חב"ד, הר"ש שי' חפר ואני מסרנו משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן 
עוררנו ע"ד נסיעה לכ"ק אדמו"ר שליט"א לקראת י' שבט. כמו"כ שהינו 

בשבת בירושלים והתוועדנו בביהכ"נ צ"צ. 

הוראות לשז"ר

חלק נוסף ביחידות עוסק במפגש עתידי עם מי שכיהן באותם ימים כנשיא מדינת 
ישראל, מר שניאור זלמן שז"ר, ובאיחולים עבורו מהרבי, בקשר עם יום הולדתו בר"ח 

כסלו.

... די וואס זיינען דא גיווען... אן אלטע זאך שוין,  ...באזוכן שז"ר?  כ"ק אדמו"ר: 
אבער עיקר וואלט אפשר גיווען אז צוזאמען רעדן צווישען דיר – די וואס זיינע דא 
גיווען דיר און (חפר?) – און אויב ס'איז בלאו הכי וועט דאס אויס קומען, אף פריער, 
אף שפעטער, מהאט גיקאנט... דאס טאן איידער ... בא עם... קומט (מזמן לזמן?)... 
באופן  אז  גיבעטן  האט  אייך  וכו',  בריוו  די  אף  נוסף  אז  בעטן,  און  ישראל,  ארץ 
רישמי... נאך אמאל די ברכות ליום הולדתו... נקודות פון די פארבריינגענס, "עשרים 
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שנה", דערנאך צוזאמען רעדן מיט חפר, בזמן המתאים סי פאר עם סי פאר אייך... 
ניט זאל זיין קיין... שלום... 

פארט גיזונטערהייט.

על תוצאות הפגישה המדוברת ב'יחידות' עם שז"ר, אנו למדים מדיווח של הרב 
וולף לרבי מכ"ג שבט תש"ל ('ימי תמימים' כרך ח עמוד 552):

כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהקשר לשיחה הטלפונית, הריני להודיע בפירוט יותר פרטים שביררתי 
לאחר ביקור אנ"ש שי' אצל מר ש"ז שי' שז"ר. 

שאלתי את הר"ש מיידנצ'יק בקשר להשתתפותו של ר' עדין שטיינזלץ 
בביקור אצל מר שז"ר, והוא אמר כי לא הודיע לו על הביקור משום שחשב 
שיש לר' עדין שליחות מיוחדת. גם מר שז"ר התעניין מדוע לא בא ר' עדין 

יחד עם כולם. 

בביקור השתתפו הרש"ח קסלמן, ר' ברל קסלמן, ר"ש מיידנצ'יק, ר"ש 
חפר, ר"י ירוסלבסקי, ר"ז וילמובסקי, ר"ח גליצנשטיין, ר"י נפירסטוק. הם 
במשך  והתועדו  במשקה  כיבדם  שז"ר  מר  אולם  משקה,  אתם  הביאו  לא 

שעה וחצי.

עבור  מסר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  השיק  את  לו  מסר  ירוסלבסקי  ר"י 
נחלת הר חב"ד. ר"י ירוסלבסקי מסר לו כי כ"ק אד"ש ביקש למסור על 
ידו השיק כי כשם שכפר חב"ד נוסדה דרכו כן גם מבקשים שלא יהי' לו 
פאראיבל ונחלת הר חב"ד יהי' גם דרכו. הוא ענה כי אדרבה הוא רואה בזה 
זכות גדולה בשבילו שכ"ק אד"ש שולח על ידו השיק. הוא אמר כי קרית 
מלאכי רוצה לתת לו אזרחות כבוד, עתה שיש בידו השליחות מכ"ק אד"ש 
יראה אמנם לבקר שם ולקבל את האזרחות כבוד, אם אמנם נרגעו כבר שם 

הרוחות לאחר הבחירות שהיו שם.

הר"ד קסלמן חזר משיחות כ"ק אד"ש, וכן ר"י ירוסלבסקי ור"ש חפר. 
ר"ש מיידנצ'יק אמר כי במאמר ט' שבט הזכיר כ"ק אד"ש מכל הנשיאים, 
ואח"כ אמר כי הנשיא נותן נתינת כח ובזה היתה הכוונה על כ"ק אד"ש, 

מר שז"ר קיבל דבר זה. 

מסרו לו על השיחה בקשר לשטחים המשוחררים, הוא שמע זאת בטוב 
כ"ק  שיחת  על  לו  ומסרו  העשרים  בענין  התעניין  כמו"כ  הגיב.  לא  אולם 

אדמו"ר שליט"א בן עשרים למכור בנכסי אביו.

לראשונה  שמע  זה  ניגון  כי  אמר  הוא  עמך,  את  הושיעה  הניגון  שרו 
בהתועדות פורים בשנת תשכ"ג כשביקר אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, בשעה 
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שהבין מכ"ק אדמו"ר שליט"א שהוא יהי' נשיא המדינה. הוא אמר כי וברך 
את נחלתך הכוונה לנחלת הר חב"ד, ופשוט שהושיעה את עמך פירושו 

שכפר חב"ד צריכה לעזור להתפתחות נחלת הר חב"ד. 

שרו הניגון פרזות תשב ירושלים, אמר ששומע הניגון עתה לראשונה.

בכללות, הי' בהתרגשות גדולה ומאד הי' שבע רצון מביקור זה.

• • •

בהמשך לדברים אלו, יובאו כאן מספר עובדות אותם סיפרה בשעתו תבדל"ח הגב' 
פסיא וולף תחי', מתוך ה'יחידויות' לה זכתה עם בעלה ע"ה. 

ככלל, סיפרה הגב' וולף, היא מעולם לא דיברה עם הרבי במהלך היחידויות, רק 
ישבה בביטול והאזינה לדין ודברים בין הרבי ובעלה. בדרך כלל הייתה אווירה נעימה 

ולבבית בשיחות אלו.

דברים היוצאים מן הלב

נסיעתה הראשונה אל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הייתה בשנת תשכ"ח לערך. 

בהיותם ביחידות, הרבי אמר לה אשר כשתחזור לארץ הקודש תמסור דרישת שלום 
מאשר ראתה ושמעה בחצרות קדשנו.

הגב' וולף אמרה לרבי אשר היא לא אשת דברים ולא הורגלה בכגון דא.

הרבי השיב לה, שכאשר היא תדבר בדיבורים היוצאים מן הלב, אזי ייכנסו דבריה 
ללבבות השומעים.

ואכן, בעקבות דברים אלו דיברה הגב' וולף בכינוסים של נשי חב"ד בלוד ובכפר 
חב"ד ומסרה הדרישת שלום. 

’לשון הרע' הדדי

באחד השנים כשהיו בחצרות קדשנו, לפני שנכנסו ליחידות כתבה הגב' וולף לרבי 
במכתב פרטי משלה על מצבו הבריאותי של בעלה הרב וולף, וביקשה ברכה עבורו.

וכו',  והישיבה  הציבורית  העסקנות  של  העניינים  שנידונו  לאחר  היחידות,  בסוף 
פנה הרבי אל שניהם בחיוך רחב, כאשר הוא פורש לרווחה לצדדים את ידיו הק', 
ואת  עליה  תדבר  אתה  השני,  על  אחד  הרע  לשון  תגידו  אתם  עכשיו  להם:  ואומר 

תדברי עליו... 
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כעת  הנה  השני,  עבור  אחד  ברכה  לבקש  רוצים  שאתם  דברים  יש  אם  (כלומר, 
ההזדמנות לכך...)

פעולות מתוך ברכה

במשך כעשרים וחמש שנה ברציפות נסעו הרב אפרים ותבדל"ח גב' פסיה מידי 
יום שישי בצהריים ל'מבצעים' בבית הרפואה "שמואל הרופא" הסמוך ללוד. 

וולף  והגב'  במקום,  והמבקרים  המאושפזים  עם  תפילין  במבצע  עסק  וולף  הרב 
עסקה במקביל במבצע נש"ק.

יכולים  שאינם  סיעודיים,  אנשים  הם  הרופא"  ב"שמואל  המאושפזים  אשר  כיוון 
להדליק נש"ק בעצמם, ובאם הגב' וולף הייתה רק משאירה עבורם את ערכת הנרות 

הם לא היו מדליקים כלל,

הייתה הגב' וולף מדליקה עמם את נרות השבת, וזאת גם אם השעה הייתה מוקדמת 
לפני שבת קודש, כשעה וכשעתיים לפני כניסת השבת.

במשך הזמן יצאו עוררין כלפי הגב' וולף על נוהגה, ואמרו שאין זה ראוי ומתאים, 
וכי עלול לצאת מכך קלקולים. הדיבורים הללו גרמו לה עגמת נפש רבה, ובהזדמנות 

היא כתבה על כך בפרטיות לרבי, אך לא זכתה למענה.

כאשר היו לאחר מכן ביחידות, תיכף כשנכנסו פנה הרבי ואמר לה, "אייר ארבעט 
זאל זיין מיט א ברכה"... [=שפעולותייך יהיו מתוך ברכה] ובזה נחה דעתה.
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ישיבת הממשלה לאחר יחידות מר שז"ר

במוצאי שבת קודש י"ג מנחם אב תשכ"ו, התקבל מר שניאור זלמן שז"ר, אז נשיא 
מדינת ישראל, ל'יחידות' אצל הרבי.

לאחר  התקיים  ישראל,  מדינת  כנשיא  בתפקידו  לראשונה  הרבי,  אצל  זה  ביקורו 
מסע לחצים ממושך על מר שז"ר להימנע מלבוא אל הרבי, בטענה כי אין זה לכבודה 
של מדינת ישראל שנשיא המדינה יבוא אל הרבי, וכי רצוי שהרבי יבוא לבקר את 

שז"ר במעונו.

מר שז"ר עמד כנגד הלחצים, ובמוצאי שבת הגיע מלווה בפמלייה גדולה אל "בית 
חיינו" והתקבל ל'יחידות' ממושכת.

גם לאחר הביקור בחצרות קדשנו, המשיכו הדי הביקורת על שז"ר, ובארץ הקודש 
התפרסמו מאמרי ביקורת כלפי שז"ר על צעדו זה.

תשכ"ו  באב  בכ"ג  התקיימה  הקודש,  לארץ  שז"ר  של  חזרתו  לאחר  אחדים  ימים 
לוי  הממשלה  וראש  שז"ר  מר  בהשתתפות  הנשיא,  בבית  מיוחדת  ממשלה  ישיבת 

אשכול, בה דיווח שז"ר על ביקורו בארצות הברית.

בישיבת הממשלה המיוחדת נכחו מר שז"ר עצמו, כיו"ר האסיפה, ראש הממשלה 
לוי אשכול, והשרים זלמן ארן, יגאל אלון, ישראל ברזילי, חיים גבתי, ישראל גלילי, 
משה כרמל, חיים יוסף צדוק, משה קול, בכור שלום שטרית, יעקב שמשון שפירא, 
גדעון  הנשיא  לשכת  ומנהל  עוזאי  יעל  הגב'  הממשלה  מזכירת  וכן  ששון,  אליהו 

שומרון.

נעדרו מהישיבה השרים אבא אבן, יוסף בורג, מרדכי בנטוב, זרח ורהפטיג, פנחס 
ספיר וחיים משה שפירא.

הממשלה  ישיבת  מתוך  "סודי"  המוגדרת  סטנוגרמה  ראשון,  בפרסום  לפנינו, 
המיוחדת, ובה התייחסות משתתפי הישיבה לביקורו של שז"ר אצל הרבי.

מסמך זה מתפרסם באדיבות פרוייקט "מפגשים עם הרבי" של חברת JEM, ותודתנו 
נתונה להם על מסירת המסמך לפרסום.

הנשיא שז"ר: אני מבקש להעיר בעניין קונטרוברסלי אחד, וזו הליכתי לרבי. אני 
יודע שהרבה מכם חשבו שאני לא צריך לעשות זאת. לא הבינותי מדוע, אבל מישהו 
המציא פורמולה שכבודו של הנשיא יותר גבוה והשאלה מי אל מי צריך ללכת. זוהי 
שטות. הלכתי לכל כך הרבה מקומות, למטרופוליטן אופרה ולמקומות אחרים. כאשר 
שמעתי שיש אנשים החושבים כך, חשבתי שאסע רק לוושינגטון ואוותר על ניו יורק. 
ברגע של חולשה חשבתי כך. ידעתי שהרבי לא יכול לבוא אלי, הוא לא יוצא מפתח 



39 הרבי ושז"ר 



תשורה בר מצוה וואלף 40

ביתו, זו עובדה. יכולתי להגיד: אלך אליו או לא. ידעתי שאם אהיה בניו יורק אני אלך 
אליו, ולכן חפצתי יותר טוב לא ללכת לניו יורק.

אחרי כן באו אלי בערב, במוצאי שבת נחמו חמישה רבנים1 והודיעו לי שארבעת 
איזה  על  הכריז  כן  לפני  הרבי  ומחכים.  הרבי  בית  בסביבת  עומדים  יהודים  אלפים 
"פארברענגעניש", והוא ביטל זאת לכבוד נשיא מדינת ישראל. ארבעת אלפים יהודים 
אלה עמדו וציפו. ידעתי שאני לא יכול לדרוש שיביאו את ארבעת אלפים היהודים 
האלה אלי, ואני לא יכול לאכזב אותם. עובדה היא שניו יורק היא לא עיר יהודית, 
ברוקלין היא העיר היהודית. אינני יכול להיות בניו יורק ולא להיות בברוקלין, ואז 

החלטתי שאלך.

ואת  הרמן  השגריר  את  איתי  לקחתי  תוקף  יותר  זה  לעניין  לתת  שרציתי  כיוון 
הקונסול הכללי ארנון. הם שמעו את כל השיחה שדיברתי עם הרבי על ארץ ישראל. 
דיברתי איתו דברים לא פחות קשים מאשר עם ג'ונסון2 ולא כיסיתי דבר. אמרתי כל 
השתתפו  וכולם  עברית  דיברתי  ביחידות.  נישאר  אולי  אמר:  אשר  עד  בליבי,  אשר 
בשיחה הזאת. הייתי מאוד מאושר שהלכתי. הוא עשה את זה בכבוד לפי דרכו. הוא 
לכבוד בואי הדפיס את הצוואה של אביו3, ובאותו יום הקריא פרק מיוחד, והוא שיווה 
את  שמעו  היהודים  מלכותי.  הוד  כל  שלו,  בלשון  יכול  שהוא  כמה  עד  הזה,  לעניין 

הדברים בצמא.

בכל העתונות לא קראתי אף שמץ של דבר נגד עניין זה. כולם התייחסו בכבוד 
ובדרך ארץ. החלטתי בלבי לשאול את לבי, ולבי אמר לי שעליי ללכת - והלכתי. כמו 

ששאלתי את לבי על ג'ונסון.

היה לי מר מאוד שזכאי4 כתב מה שהוא כתב, ודווקא מזכאי לא חפצתי לקבל חץ 
כזה. הוא כתב לי מכתב5, הבינותי שהוא נותן לי עצה. אחרי שהוא כתב זאת ביום 
שישי - ואני הייתי אצל הרבי במוצאי שבת - והוא ידע שהדבר לא יגיע אליי, כאב לי 
הדבר מאוד, אבל לא שיניתי. אני מוחל לו מקרב לב. הוא חשב שככה טוב, וחשבתי 

שמא יש חברי ממשלה שחשבו כך.

1) וביני‰ם: ‰רב ˘מו‡ל לויטין, ‰רב יˆח˜ ‚ול„ין, ‰רב מ˘‰ לייב ר‡„˘טיין, ויב„ל"ח ‰רב חיים 
י‰ו„‰ ˜רינס˜י.

2) לינ„ון ‚'ונסון, נ˘י‡ ‡רˆו˙ ‰ברי˙.
3) כוונ˙ו לעו˙˜ ר‡˘ון מ˜ונטרס ובו מ‡מר ˘יˆ‡ ב‡ו˙ם ימים, „יבור ‰מ˙חיל "נחמו נחמו עמי" 
˘‡מר ‡„מו"ר ‰מ‰ר"˘ מ‡‰ ˘נ‰ לפני כן. ב˜ונטרס נ„פסו ‚ם רי˘ומי „ברים מ˙וך מ‡מר ‰רבי 

‰ר˘"ב "נחמו נחמו עמי" מ˘נ˙ ע˙"ר.
4) עי˙ונ‡י, י„י„ו ˘ל ˘ז"ר, ˘˙˜פו במ‡מר חריף ב‚ין ‰בי˜ור ‡ˆל ‰רבי.

5) ב‡מˆעו˙ ‰עי˙ון.
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רה"מ לוי אשכול: היה עוד מישהו שכתב על כך ב"דבר", שלמה גנוסר. אם אתה 
מדבר על דבר זה, אם תעשה משאל בעניין זה בארץ אני מסופק אם יהיה רוב בעד. 

אבל מותר לנשיא המדינה לעשות את אשר עם לבו.

הנשיא שז"ר: אני מסופק אם יהיה רוב נגד.

רה"מ לוי אשכול: אתה אומר שהיו שם ארבעת אלפים חסידים, זה דבר גדול, וביקור 
כזה בברוקלין זה דבר גדול. אני מבין שהרבי לא יוצא מפתח ביתו. מדינת ישראל לא 
בכל יום נולדת, נשיא מדינת ישראל לא בכל שבוע מגיע לניו יורק. צריך היה לבוא 

אליך לביקור של רבע שעה, ואחר כך היית הולך אתו לארבעת אלפים החסידים.

הנשיא שז"ר: הוא לא הולך ולא יוצא מפתח ביתו. הוא כתב לי. הוא שלח לי זקן 
בן 94, אחד החסידים, שהיה מייסד בית ספר בגרוזיה, והוא שלח אותו ואמר שאקבל 
אותו כאילו הוא בא. לפי נדרו אינו יוצא מהבית, ושאקבל את השליח, מה יכולתי 

לעשות. יש בני אדם שאתה מקבל אותם כמו שהם.

השר ישראל ברזילי: האם הוא מתכונן לבקר בארץ?

הנשיא שז"ר: לא שאלתי אותו.

• • •
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נחמה נכספת ביחידות

לפנינו רשימה פרטית שרשם נשיא המדינה מר שז"ר בחודש אדר תשל"א, בעת 
ביקורו בארצות הברית.

ביום שני י"א אדר נפגש שז"ר עם נשיא ארצות הברית ניקסון, ובליל חג הפורים 
הגיע שז"ר ל770, השתתף בקריאת המגילה, ולאחר מכן נכנס ליחידות אצל הרבי.

ברשימה הבאה מגלה שז"ר משמעות היסטורית מיוחדת בביקורו אצל הרבי.

מסמך זה מתפרסם באדיבות פרוייקט "מפגשים עם הרבי" של חברת JEM, ותודתנו 
נתונה להם על מסירת המסמך לפרסום.

מעשה בפמוטים ובחצוצורות

כשהתקרבנו לארמון, ולכל אורך הדרך לבית הלבן, התייצבו הרוכבים על הסוסים 
האבירים והמקושטים, ונשמעו תרועות החצוצרות הנוצצות ותקעו בשופרות.

הפוליטית  המשמעות  מלוא  על  עמדתי  לא  פן  חשש  אתי,  שהיה  רבין  כשקרבנו, 
של המחווה מאת ניכסון והרבה להסביר לי, כי לפי הפרוטוקול, כל הכבוד הרם הזה 
שניכסון מגלה לי אינו מחוייב כלל להיות, כי הלא הביקור איננו ממשלתי ועוד עושה 
לפנים משורת הדין. ולא חדל להתפלא על כך ולהדגיש לפני כי גם הוא מופתע ולא 

פלל לכך. 

ואני ראיתי את כל זה - ואיזו עגמה לא מוסברת ירדה על נפשי. מעין: הלוואי ניט 
אפקומען דערמיט! 

ומיד נזכרתי בחיוניות רבה בסיפור שהייתי עד לו בילדותי:

מעשה שהיה בשנת 1904. היה משבר קשה בעסקיו של אבא. עלו המחירים בעצם 
ימי הספלאוו1, ואבא באין כל מוצא נסע לדודו בפטרבורג לחפש מוצא. אמא נשארה 
בבית מודאגת מאוד למצב הכלכלי של הבית, וכדרכה הייתה מרבה להתפלל ולשפוך 

שיח לפני אביה שבשמים.

קומיטט  ה[?]  מאת  משלחת  ונכנסה  הדלת  נפתחה  נפשה,  דכדוך  כדי  תוך  והנה 
(ועד הנשים, מעין לשכה סוציאלית של הקהילה, שאמא הייתה בין ראשי עסקניותיה), 
ובישרה כי הייתה הגרלה שנתית ואמא זכתה בשני פמוטים של כסף. אני עודני זוכר 

1) מו˘‚ במסחר ‰יערו˙ בעבר. בימי ‰חורף ‰יו כור˙ים ‡˙ ‰עˆים ביערו˙, מכינים ‡˙ ‰סחור‰, 
ומובילים ‡ו˙ם ‡ל ‰נ‰ר. בר‡˘י˙ ‰˜יı ‰חל ‰"ספל‡וו", ‰יינו ‰פל‚˙ ‰„וברו˙ עם ‰עˆים על פני 

‰נ‰ר ע„ למ˜ום בו ‰י‰ נע˘‰ ב‰ם ‰מסחר.



43 הרבי ושז"ר 
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את הפמוטים הנוצצים והארוכים שהם הוצאו מתוך הנייר. אמא הודתה להם, וכאשר 
הלכו ראיתי שאמא נכנסה לחדרה והתחילה לבכות.

והסבירה לי אחר כך, כלום בפמוטי כסף רוצה הקב"ה לפייסני? אני הלא לא על 
כך התפללתי, כי אם על הישועה...

באותה שעה, נראו לי החצוצרות הנוצצות כפמוטים ההם ממש...

זוכרני כי ניגשתי על בהונות רגלי לאמא ואמרתי לה: מי אמר לך כי הפמוטים באו 
במקום הישועה? להיפך, הזכייה בגורל רק באה לרמוז לך כי השעה היא שעת רצון 

והישועה עתידה לבוא.

נשקה לי אמא ואמרה לי, טוב זלמנקע, כי נחמתני!

ואני סביבי חיפשתי את הבן המנחם... גם הכרתי את העגמה ההיא, מאז.

לי  נרמזה  האדמו"ר,  של  בחצרו  המגילה  לשמיעת  כשהגעתי  רק  כי  (וכמדומני, 
הנחמה הנכספת).
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ב"סקירה קצרה" על פעולות ה"מרכז לעניני חנוך", שנדפסה 
בקובץ "היום יום" בשנת תש"ג, מובא אחת ממטרות ה'מרכז' – 

"סידור תכנית למודים למוסדות חינוך".

הרה"ח  אל  הריי"צ  אדמו"ר  כותב  תש"ג  שבט  מכ"ז  באגרת 
ר' שניאור זלמן גורארי (אגרת א'תתקנ): "שלחתי לההנהלה א) 
תמימים  אחי  ובישיבת  תורה  חדרי  במוסדות  לימודים  תכנית 

מסודר ללימוד של שמונה שנים, ובטח ימצאו בו תועלת".

רק  עצמה  בפני  כחוברת  לפועל  נדפסה  זו  למודים  תוכנית 
מרחשון  בח"י  רבינו  שכתב  מאגרת  שעולה  כפי  תש"ד,  בשנת 
תש"ד (אגרות קודש חלק א, אגרת קיג): "הלוח האנגלי גמרתיו 
שבוע העבר ונמסר לדפוס. תכנית הלמודים תקותי שיצא לאור 

ימים אלו ואזי אשלח לו כבקשתו".

משנת  ולנערות,  לנערים  חינוך  למוסדות  מיועדת  התכנית 
הלימודים הראשונה ועד שנת הלימודים השמינית.

לפנינו בפרסום ראשון תכנית הלימודים המלאה שנערכה על 
ידי "המרכז לעניני חנוך" בהנהלת כ"ק אדמו"ר.
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