
 משמחת הנישואין
 של

 שיחיומושקא ‘ וחי‘ חיים ישעיי
 זלמנוב

 
 דראש חודש אדר‘ א

 כשיועאולה גנת שהא ת‘ יה

 משנכנס אדר מרבין בשמחה





3 

 ה"ב

 פתח דברר
—יתברך  על כל הטוב אשר גמלנו בשמחת נישואי צאצאינו היקרים ‘ לה‘ בשבח והודי

 ,‘תחי מושקא' חי' ג הכלה המהוללה מ"עם ב‘ שיחי ‘חיים ישעי' החתן התמים הרב מ

שבאו מרחוק ומקרוב ליטול חלק ביום , הננו להתכבד להגיש בזה בפני ידידינו וקרובינו
 ,ר“לחיים מאושרים בגו“ מזל טוב”שמחת לבבנו  ולברך את הזוג הצעיר בברכת 

 .למזכרת נצח משמחת החתונה, מיוחדת' תשורה'

‘ צ בחתונת בתו הרבנית הצדקנית מ “ ר הריי “ ק אדמו “ של כ ‘  על יסוד הנהגתו  הק, וזאת
כפי שהמשיכו   -ר מלך המשיח  " ק אדמו " עם כ ,  ) ‘ הכלה תחי ‘  ש קרוי “ שע ( ה  “ מושקא ע ‘ חי

בר מצוה ,  חתונה " ( סעודה של שמחה " ונוהגים חסידים לכבד את הבאים להשתתף ב 
 .רוחניים" מטעמים ומעדנים"גשמיים גם ב" מטעמים ומעדנים"בנוסף ל) ב“וכיו

*** 

 :זו הבאנו' תשורה'ב

 .מכתבי הרבי לחתונות הורי החתן והורי הכלה. א

 .מכתבי הרבי להולדת ולאפשערניש החתן. ב

ה “ הלוי  ע יששכר דוב  ח  “ והרה פינסאן  ה  “ ע ניסן  ח  “ הרה ( מכתבי הרבי לזקני הכלה  .  ג 
 ).גורעוויטש

מ “ ר  מה " ק אדמו " לכ   שטיינמץה "ע צבי מאירח "הרה, מסב אם החתן' טיוטא'מכתבי . ד
הנמצאים ( בצירוף מענות הרבי עליהם  ,  העשירה והמיוחדת ,  הכתובים בלשונו הציורית 

זו '  תשורה ' ב ).  ' צבי יאיר ' שפורסמו תחת שם העט  (וכמה שירים הנזכרים במכתבים ) י"תח
בהמשך לתשורות הקודמות בהם נדפסו [ ב  “ תשל —ב “ נדפסו מכתביו מתקופת השנים תשי 

 .ועוד חזון למועד להדפיס את מכתביו משאר השנים]. ג“תשנ –א "מכתביו משנת תשמ

ח “ ה הרה ‘ שכתבה על אבי זלמנוב  ה  " ע יוכבד  מרת  ,  סיפור זכרונות מאם אבי החתן .  ה 
 ).ששמו הראשון של החתן נקרא על שמו(גרליק ה “עחיים מאיר 

*** 

, י יחיו " בתוך כלל אחב ,  יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו ,  הוא יתברך ,  ל הטוב -הא 
. . מהרה  " ר שתיכף ומיד ממש נזכה לקיום היעוד  “ ויה ,  בברכות מאליפות מנפש ועד בשר 

בהתגלות "  ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה 
ונזכה " ,  ה וכנסת ישראל " ר מלך המשיח לעין כל בשמחת הנישואין של הקב " ק אדמו " כ 

 ".והוא יגאלנו, ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים'ן רבי'זעהן זיך מיט

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מוקיריהם ומכבדיהם 

 הורי החתן                                                הורי הכלה

 מנחם מענדל ומינדי זלמנוב                       נחום ושרה פינסאן
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 מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי החתן

 מכתבי הרבי
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 מכתבי הרבי

 מכתב ברכה לרגל נישואיהם של הורי הכלה
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 מכתבי הרבי

 מכתב ברכה להולדת החתן
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 מכתבי הרבי

 מכתב ברכה לאפשערניש החתן
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מכתבי הרבי מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
 ברכת מזל טוב לשידוך אם הכלה -בסיום המכתב 
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 מכתבי הרבי

 מכתב ברכה לסב הכלה לרגל נישואי הורי הכלה
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי הקודם לסב הכלה
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה 
 )קנו‘ ז ע“ק ח“נדפס באג(
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
 )קעה‘ י ע“ק ח“נדפס באג(

 אין קישוייםוההדגשה על המילים “ המים”ק “יש לציין ששם חסרה המילה  מכתי
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
 )רכז‘ י ע“ק ח“נדפס באג(
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
 ברכה להולדת אב הכלה -בסיום המכתב 
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
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מכתבי הרבי מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לתלמידים שבטוניס
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לתלמידות שבטוניס
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מכתב הרב מכתבי הרבי

 מכתב הרבי הקודם לסב הכלה
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי הקודם לסב הכלה
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מכתבי הרבי מכתבי הרבי

20
 מכתב הרבי הקודם לסב הכלה
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי הקודם לסב הכלה
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
 )שכג‘ ז ע“ק ח“נדפס באג(
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
 )עדר‘ ט ע“ק ח“נדפס באג(
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
 )שמה‘ ד ע“ק חי“נדפס באג(
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 מכתבי הרבי

 מכתב הרבי לסב הכלה
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 מכתבי הרבי
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ממממממממממממממכתתבבבבבבבי הרבי

 )ההמשך בעמוד הבא(מכתב הרבי לסב הכלה 
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 מכתבי הרבי

 המשך מכתב הרבי לסב הכלה



 מכתבי צבי לצדיק

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

30
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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
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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
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ממככתתבביי צצבביי ללצצדדייקק

 
[...] 



44 

 מכתבי צבי לצדיק
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 מכתבי צבי לצדיק
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 מכתבי צבי לצדיק
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מכתבי צבי ללצדיק
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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
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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
 צ“אזכיר עה

 א כמו שהוא מסטרא דאילנא דחיי“כ -‘ ל ולביטול כל קושיות כו“להנ
 ו“כ‘ ז סי“ק לאדה“מ והאריך באגה“יעויין דברי משה רבנו רע
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 מכתבי צבי לצדיק
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קק ממככתתבב צצבב ללצצדד
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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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ממככתתבביי צצבביי ללצצדדייקק מכתבי צבי לצדיק

65

 :מענת הרבי
 מצ“ותתענין בקנין הבית בשטו. 1

 ח“שייך למזכירות ולצאג. 2
 עדיין לא הגיע תורו אזכיר על הציוןצדדית כמדומני נתקבל אלא שמפני סבה . 3
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 מכתבי צבי לצדיק

6666

קק
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 מכתבי צבי לצדיק

 :מענת הרבי
 מצ“כ יעשה כן בשטו“א
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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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קק
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 מכתבי צבי לצדיק
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 מכתבי צבי לצדיק

 אישור על קבלת מכתב 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



78 

 מכתבי צבי לצדיק

 השירים מוזכרים במכתב הקודם
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 מכתבי צבי לצדיק

 השיר מוזכר במכתב הקודם



80 

 מכתבי צבי לצדיק

 
 



81 

 מכתבי צבי לצדיק
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 מכתבי צבי לצדיק
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 מכתבי צבי לצדיק



84 

 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

 השיר מוזכר במכתב הקודם
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 מכתבי צבי לצדיק
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 מכתבי צבי לצדיק
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ממככתתבביי צצבביי ללצצדדייקק
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 מכתבי צבי לצדיק

 :בקשת הרבי
 -‘לכאורה מהנכון וכו

 א“ר שליט“שז‘ שיר מוקדש לידידנו וכו
 .כשיקבלו‘ שבודאי ישמחו ויעודדו וכו
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 מכתבי צבי לצדיק

 מוזכר במכתב הקודם) ר“לכבוד שז(השיר 
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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



101 

 מכתבי צבי לצדיק

101011

ממככתתבביי צצבביי ללצצדדייקק
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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
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ממככתתבביי צצבביי ללצצדדייקק
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 מכתבי צבי לצדיק
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ממככתתבבי צצבבי ללצצדדיקק
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 מכתבי צבי לצדיק

10109

קק ממככתתבב צצבב ללצצדד
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 מכתבי צבי לצדיק

 :מענת הרבי
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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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קק ממכתב צצבב לצד
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 מכתבי צבי לצדיק
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 מכתבי צבי לצדיק
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ופשיטא . ובמילא אל יתערב יותר בזה' סידור קידושין תלוי ושייך לצד הכלה תי. 1
 . מצ"בשמחה אמתית ותהא בשטו' ופשיטא שילך על החתונה והחופה וכו

 .ל"ט בהנ"רבות נפלאתי על כל השקו –לאחר בקשת סליחתו . 2
שסידור  א"כ וכל המחותנים שליט"כולם החובעת שנוכחו  – ברור אמרתיוהרי 

וקודם . החתונה שהיתה לפני איזה שבועות –וממעשה רב  אינו מעניניקידושין 
כ כשנודע להם "ואח" 'החופה בחצר כו' שתהי"ל הדפיסו בההזמנות "שביררו הנ

 'י מומחה וכו"א ובסידור קידושין ע"במק מצ"בשטוהיתה  –ל "הנ
 .ותו לא מידיוכידוע לכל 

או אפילו , ו"שאין כל מקום לחשדני שרצוני לשלול ח –ופשיטא ופשיטא 
 .'ח שי"השתתפות הורים בחתונת יו –ו "למעט ח

 .ק תורת חיים"ל יסודתה בתוה"שההשתתפות וההשתדלות הנ –נוסף על הענין . 3
 .בכל הפרטים לנחת רבבעלי מדות ומעלות נעלות ביותר מקור  –כ "והמדובר בחו

ל מתוך שמחה ובריאות טובה וטוב לבב "בכהנ –טא "שתלי' הוא וזוג –וישתדלו 
 . ר"מצ בגו"ותהא החתונה בשטו, באמת

 , וכמדומה שלא ביקר כאן יותר משנתים, באם יסדר הענינים שם כדבעי.  4
  מצ"תהא בשטו –' ילדים יסכים על הנסיעה וכו-ורופא

ז "ו עי"לא יוגרע ח) 2הרופא דשם מסכים להנסיעה ) 1ד ובאם "ל מעל"פ הנ"ע. 5
כיוון שבמזכירות בטח יארך הזמן עד . מצ"ק שלהם שם יסעו בשטו"בעבוה

 ח על הטרחה"כדאי שיודיעם ות, שיודיעום ישר מכאן

ח ודבר בעתו "ות –ק "ל כדאית הנסיעה בכלל  וגם בנוגע באה"פ כל הנ"ע. 6 
  זכור אזכיר על הציון' ק פ"בסמיכות לש

  בוודאי לנסוע מהנכון בהקדם. 7

 מענות שונות מהרבי



 מענות שונות מהרבי
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 ר שתהא פעולה טובה לכמה וכמה “ויה. ט“ח על הבש“ת. 9
 .בנוגע השכונה—ט ובמיוחד“בש

 ש שיחיו"פשוט שעל דבר כל זה צריכים לדון כל עסקני אנ. 10
 .נ יקרא על הציון"הפ. שעל אתר –והרבנים שיחיו בראשם  

ושיקחו על עצמן  –וברי סמכא בזה ) 'ג –' פ ב"עכ(באם ימצאו וועד . 11
ל חוברת במקום שמציעים "מ להו"ז וע"כדאי לארגן כ–ז "האחריות ע

) והרי רבים הם(כדרך הטעמים וכפשוט שתכלול עוד כמה וכמה תקונים 
 'ולהפיצה ולבקש תגובות וכו

. ז"עד כללכי כנראה אין פרסומת , מועט הכיאין פלא על המספר . 12
שגם זה ענין טוב ) 2שכן צריך להיות ) 1ההחלטה : והמצער עוד יותר

 .'ביותר לפולטיקה ולפירוד למחלוקת וכו

  –במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא  –ט "ואמר הבעש. 14
 אזכיר על הציון

 —נא“ תוכן“הכתוב כאן מצדיק ומבטל עמו ה -“ חברה”באם לדעת . 8
צריך  להיות מופנים ‘ ולא אליהם הי —טעות בהכתובת‘ כנראה שהי
 .ואתם הסליחה, ז“נ שנגרם להם עי“וחבל כל העגמ. הדברים

 : “חברה“בטח ידוע אפילו ל
 פ“באחשהיתה ‘ שהשיחה על דבר השכונה וכו )1

 .וידעו תוכן השיחה‘ לאחרי גיל בר מצו אז—כולםשחברי ההנהלה היו  )2

13.  1) כמובן גדול החילוק בין כניסה בתחילה לבין יציאה – ולאחרי שהות 
כאלה  –ולאו דווקא (ובפרט בעת משבר וחפוש עוולות . של כמה שנים

 שיש להם יסוד) שתתפרש היציאה ע"י פו"פ כפי רצונם הם וכו'. וד"ל
.בוודאי לא יוכל לתקן מאומה –מבחוץ ) 2  

?מהו ההכרח להחליט בענין יציאה דווקא עתה) 3  
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 מענות שונות מהרבי

ניסן ' פ הנדפס בקונטרס יוד שבט וב"ב חודש ע"ההנהגה במשך הי. 15
 הידועים – מהנכון שידפיסו יו"ח שי' של הנפטר לז"נ ענין שיולמד ברבים. 

ל“צ להנ"אזכיר עה  

.ח"ות' נת. 16  
בן יוחאי' ולהוסיף מס. 41' ת ע"השיחות קייץ הש' בס, ראה הערה  

)מפני הדומות(ד נשמט הדעת הטהור "דרך אגב מכבר העירותי שלפענ  
.הדעת הטהור טהור: ל"וצ  

ח "ח ת"ב נתקבל ות"מנהגי יום הולדת אזכיר על הציון המצ. 19  
.ג בעומר כיוון שבוודאי הוא מהעסקנים בזה"ב המכתב דערב ל"מצ  

' פ פי"אזכירו על הציון למילוי משאלותיו לטובה שכותבן ובפרט שע. 20
, וגם בנות בכלל זה) לאו דוקא(ד "בנים ל  -בכתוב שמביא ) ע"והתיב(ל "חז

התחיל מאז ומקדם –" הפעם"כ גם "וס   

?ל להעלות בקודש"בוודאי נמשך האם גם בהוספה כמאמר חז. 22   

 –" למה תתיראו"ל גם "נוסף על הנ) מצ   ב"תהא בשטו' זוגתו תחי. 18
ט כן יבשר טוב תמיד כל הימים ובהוספה "ח על הבש"ת. נוטים לשלילה

ל על הציון"ל אזכיר כל הנ"בכל הנ' ועלי   

17. נתק' ות"ח ודבר בעתו בסמיכות לש"ק מברכים מנחם אב דמזלו ארי' 
ה מנחם ציון ובונה ירושלים ונצטוינו בתורת אמת שהיא תורת "ישאג זה הקב

 (הוראה ב') חיים לישועתך קוינו כל היום בכל יום ויום. אזכיר על הציון 

ל שילמדו במקום שלבו רוצה "צ ובפרט שאמרו רז"וכן תעשה בשעטומ. 21
  אזכיר על הציון
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 ה גרליק“חיים מאיר ע‘ ח ר“ה הרה‘על אבי

 ה זלמנוב"י אם אבי החתן מרת יוכבד ע"נכתב ע
 

 !סימן לבנים -מעשה אבות 
תמונה שהיא :  מצורף בזה תשורה מיוחדת 

" עלטער זיידע " יוקרת ה ,  תמיד תזכיר לך 
ת " הרה   -ד  " מאדירי חסידי חב   -שלך  

, ע גרליק " חיים מאיר נ '  צ ר " ח הרה " הרה 
, תלמיד נעלה ליובאוויטש שבליובאוויטש 

המקושר לרבותינו נשיאנו הקדושים בכל 
רציניותו ,  כשצניעותו, נימי נשמתו בלי סייג

מסירות לזולת , הגבלה בחומריות, הפנימית
אריכות תפילותיו ,  באהבה נפשית ממש 

בקולו הנעים ברגישות נעלית שליוו אותו 
ו  ככתר נשמתו החסידית בכל ימי חיי

ַאלץ דַארף זיין ווי אין " והתנהגותו ובאמרו  
הגביל עצמו בכל תענוגי !"  ליובַאוויטש 

 .'בלבוש וכו, במאכלים, בשינה: עולם
בהיותו שליח הרבי במדינת קרים בימי 
רדיפות ובדיכוי התורה ומצוותיה ברוסיה 

, פעל במסירות נפש עילאית ,  הקומוניסטית 
ז  ו ע ם ,  ב ה י ת ו נ ו צ ר י  פ ל ע  ת ר י  ל ב

כששמירת , ודרישותיהם ורצונם של הרביים
בשבתות היה ! ( יסוד חייו   -וקדושת שבת  

ביום שישי וביום ,  מעלות חום   40חולה עד  
 !ברכת הרבי? איך). ראשון בריא

עוני ,  עגמת נפש ,  ייסורים ,  כמובן שצרות 
ופחד .  ורעב היו מנת חלקו ומנת משפחתו 

בכל ימי ,  מהשלטונות בכל המקומות 
בשביל יהודים שומרי דת מעל '  השבוע הי 
אולי דרך .  א . ז ( פחדו מהקירות  :  המשוער 

פחדו מצל , )הקירות הערט מען זיך אונטער
פחדו ,  פחדו ממלשינות של ילדיהם ,  עצמם 

 .'אחד מהשני וכו
. אך הסבא בלהט נשמתו היה מעל הפחד 

לכבוד ,  בחגים ,  ארגן מנין בביתו בשבתות 
תו  בבי רה  שמו מצה  אפו  , חג הפסח 

' הטחינה וכו ,  הקצירה ,  כשמתחילת הזריעה 
עבור כל תושבי   -היה בהשגחת הסבא  

 .המקום
, הבית הבריק מנקיון ,  לקראת שבת המלכה 

, על השולחן מפה צחורה מבריקה כשלג 
חלה אפויה ,  נרות שבת קודש מאירות 

סעודת ,  יין עשוי לכבוד שבת ,  לכבוד שבת 
חיממו לבבות בקדושת   -שבת כיד המלך  

אבל !  וחיבבו את המקום לתהילה ,  שבת 
בווילונות עבות   -הכל בסתר מוחלט  

חלונות ודלתות ,  המסתירות את הפנים 
ושמירת איש מבחוץ ,  הסגורות במפתח 

 .שעין זרה חלילה לא תגלה את הנעשה
ם  י ,  פע ש נ א ו  א ב ר  מ או ו ר  ו ב י ד י  ל ב

שמו את כל המשפחה ,  השלטונות לביתינו 
על עגלה )  עם כמה חפצים הנחוצים ביותר (

, ) עיר בקרים ( גדולה והביאו לעיר פדוסיה  
בתחנה ...  ומשם רצו ברכבת לשלוח לסיביר 

ני הצוררים  , הסבא פתאום נעלם מעי
לא יכלו לנקום   -וכשראש המשפחה איננו  

 .במשפחתו
ישב ,  באומץ ובעוז נסע הסבא למוסקווא 

ם של  י הפנ ר במשרד  בתו ם  י עי כשבו
בזמנים אלו להיכנס לקרמלין ( הקרמלין  

עד שהשיג רשיון המאפשר )  היה מופרך 
לשמור שבת וכשרות ,  להתפלל במניינים 

כשלעצמו היה ( לאנשים מבוגרים שברוסיה  
 ).עוד צעיר מאוד

הוציא ,  חזר לתחנת פדוסיה בחשכת לילה 
בלי עין הרואה את משפחתו שסבלה סבל 

מנוחה " איום שם והביא אותם למקום  
עיר הבירה של ( על יד סימפרופול  "  ונחלה 
שגר ופעל כשליח חסידי נאמן בלי ,  ) קרים 
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 ...עד שנעצר, מיצרים
 בב
שוחרר אחרי כשנה ,  כשנעצר לבית מאסר 

, חלוש מרוב ייסוריו ,  חיוור :  בלי להכירו 
מחקירותיו לילה לילה ומרעב בהתנגדותו 

איש   60-למאכלי הטריפה שלהם ובהיותו כ 
נמוך ,  חצי חשוך ,  בחדר בינוני חנוק 

, רוצחים ,  בין גנבים ,  ומלוכלך עד גועל 
י  ש נ א ו ת  ו ת ד י  נ י מ ל  כ מ ת  ד י  ש נ א

, מהנדסים ,  כמו עורכי דין   -אינטליגנציה  
. ' זמרים וכו ,  מורים ,  ארכיטקטים ,  רופאים 

כשכל אחד עם צרותיו ובעיותיו הפושעים 
ובפסח טעם רק .  או בכלל חפים מכל פשע 

" חברי החדר " מים עם כמה חתיכות סוכר מ
שגם ,  אך לא נשבר ברוחו .  שאספו עבורו 

הקומוניסטים הכירו בו כאיש אמת וישר 
באצילות נשמתו לאמונתו האיתנה בלי 

בלי שום ,  בלי שום וויתורים ,  שום פשרות 
להיפך הוא היה לטובת ,  נזק לסביבתו 

 .הבריות
מספרים מעשה בלתי רגיל שסייע לו 

בכלל במקום מגורנו חיבבו .  לשחרורו 
העריצוהו וכיבדוהו על ,  מאוד את הסבא 

כמובן ( מסירותו הבלתי מוגבלת לכל זקוק  
באהבתו ובמסירותו לכל יהודי )  ביהדות 

 .בלי הבדל מי הוא בגלוי ובסתר
בלילות ובימים גמא מרחקים בעגלתו 

, הרתומה בסוס אחד ) למיוחסים(המיוחדת 
מ  " אנשי העל " שקיבל אותה במתנה 

שבמקום בגלל תפקידו כמנהל הכרם 
או ברכיבה על ;  שפיתחו לפלא ,  הגדול 

, ללמד תורה ,  סוסו כדי לשחוט ליהודי עוף 
הנחת ,  עריכת מנין לתפילה , הנהגה יהודית

 .'סידור קידושין בסתרי סתרים וכו, תפילין
דייקן ומסודר בכל ,  הסבא היה מאוד עניני 

, כל דקה מזמנו ניצל לתועלת טובה ,  דבר 
פסוקי ,  משניות ,  פה -לאמירת תהילים בעל 

מאמרי חסידות שהיו לו כמה ,  תורה 
מכתבי יד קודש של הרביים ששמר אותם 

לא רק במקומות נסתרים   -בכל משמר  
באהבה  ו  ושפתי בו  לי ת  חו בלו אלא 

 .מסותרת
יהודי צריך לקדש כל :  הוא היה אומר 

כדי שיבוא המשיח ',  פסיעה של אדמת ה 
לעלות ,  ונזכה לבניית בית המקדש השלישי 

 !זה היה תקוות חייו -! לארץ הקודש
יום אחד בהיותו עוד במאסר קרה ,  והנה 

כאילו נחל יצא ,  שזרם מים חזק ומהיר 
מיהר למקום מגורינו וסחב ,  מגדותיו 

חיות ,  עופות ,  בכוחו האיום בדרכו לולים 
הבתים נתמלאו .  ' וכו ...  חבילות קש ,  בית 

בבהלת הצלה ,  והאנשים ,  במים בלי רחמים 
במהרה גילו שבבית ;  חיפשו מקום מסתור 

הרב העצור המים מגיעים עד סף הבית 
כך שהמון ... דופקים בסף וחוזרים, וחוזרים

"... בתיבת נח " אנשים ניצלו שם כאילו  
של המקום ראו את הצלתם "  אנשי העל " 

ת  ר עם הסגרתו בבי קשו הרב  ת  בבי
 -כצדיק עליון חף מכל פשע    -האסורים  

, חיפשו ,  הם נסעו לעיר סימפרופול דרשו 
ומצאו שהסבא נמצא עוד בבית האסורים 

ובעזרת הקשרים הקומוניסטיים ,  המקומי 
 !משלהם פעלו לשחרורו כצדיק המקום

 
שבהיותו ילד נשאר :  ע " פעם סיפר הסבא נ 

ה ועליו היה " בן ציון ע '  יתום מאביו ר 
לפרנסת  ה  קטנ ות  בחנ לאמו  ר  ו לעז

אך נפשו לא מצאה מרגוע מזה ,  המשפחה 
אחיו המבוגר .  כיון שנמשך ללימודי תורה 

ה למד בליובאוויטש והיה "יהודה לייב ע' ר



123 

 זכרונות

ידע   18שבגיל  ,  בין הבחורים המצויינים 
 12בגיל  .  שחיטה והיה השוחט של הרבי 

ה  ב י ש י ל א  ד ו ב מ י  ל ג ר א  ב ס ה ע  י ג ה
נעמד ,  שבליובאוויטש עם חבילה דלה בידו 

בצד הזאל ההומה מלימודי הבחורים 
שהם לא שמו אליו לב מכיון ,  בקולי קולות 

אחיו כשפגש .  שהיו עסוקים בלימודיהם 
פתאום נעלם לעניניו ,  אותו בחיוך לבבי 
שבור ,  עייף ומאוכזב .  כאילו שכח ממנו 

בליבו בכה בתוך תוכו בהתביישו לבכות 
והתקדם אט אט לדלת כדי לברוח ,  בקול 
 ...משם

כבר החזיק בידית הדלת ופתאום נעשה הס 
הבחורים כאילו בפקודה עליונה ,  בזאל 

כשפניהם נלהבים הופנו ,  נעמדו בלי לזוז 
הסבא נשאר לעמוד !  ק הרבי " לכניסת כ 

: אחר שהרבי התחיל מיד להתפלל .  מופלא 
בניגון לבבי מתוך נעימות ,  ברור ,  לאט 

מתוקה מיוחדת ורגישות חודרת לבבות 
תפילה שמימית ,  שוברת יסורים ממש 

 ,!ניצחית
נשאר לעמוד שעות ,  הוקסם עד תום נפשו 

כשצלילי תפילת הרבי אפפו אותו ,  בזאל 
 -ממבטי הבחורים הסבא הבין שזהו  .  כולו 

 !זה המקום הקדוש והטהור שבעולם
לא זכר איך ניגש לאחד השולחנות ונרדם 

ו  ד י ה ,  ל ל י פ ת ה י  מ ס י ק ת  ו מ י ע נ ם  ע
 .לכל חייו... הנשמעת

במרוצת הזמן בעצמו נעשה בעל תפילה 
ודאג להעביר זאת לבניו .  נפלא בדקדוקיה 

 .ונכדיו
עם הרבה סבלנות ,  היה מחנך דגול בזה 

בזמן ,  לכל ילד ולכל תלמיד ולכל אדם 
המלחמה דאג גם לבריאות תלמידיו עד 
כדי השגת פרוסת לחם וכוס חלב יום יום 

שאיבדו את ,  גם אסף בחורים .  עבורם '  וכו 
, לימדם ,  הביאם לביתו ,  הוריהם וקרוביהם 

. והשפיע עליהם ללכת בדרך הנכונה 
ד " אחדים מהם היום מיקירי חסידי חב 

 .ד"בכפר חב
 גג

ימח שמם וזכרם ( כשמלחמת הנאצים  
ימה )  לעולמי עולמים  ואי השתוללה 

, כמפלצת על העולם ורוסיה האירופאית 
חורבן והרג באכזריות פושעת ,  זרעה הרס 

מליוני אנשים חפים מפשע .  אנושית -תת 
נעקרו מבתיהם וממקומות מגוריהם וברחו 

ליערות ולכל ,  בבהלה מסחררת בחוסר כל 
ם  י ר ת ס נ ת  ו מ ו ק מ י  נ י ה .  מ ל ש מ מ ה

ם  י ח ר ו ב ה ל ה  ש י ג ה ת  י ט י י ב ו ס ה
ברכבות ,  למי שמזלו שיחק ,  " ַאוַואקּוַאְצָיה " 

" ֶעַׁשלֹוִנים " רכבות בהמות והעבירה  ,  משא 
 -אמצעים  -לב וחסרי -עם אנשים שבורי 

, להרי אוראל ,  לסיביר !  רחוק מהחזית 
, קזחסטן ( ולחלק האסייתי של רוסיה  

שפעם היו )  ' יקיסטן וכו ' טג ,  אוזביקיסטן 
שולחים לשם פושעים פליליים ואסירים 

 .פוליטיים
בכל התחנות היה מוכן מים רתוחים 

, עבור הפליטים הרעבים )  קיפיטאק ( 
, החלשים להחיות את נפשם ,  העייפים 

, ברחובות ,  האנשים היו משוטטים בגינות 
ביערות מתחת לשמים פתוחים וחיפשו 

אך אלפים מתו ...  דיור הסתדרת ,  מזון 
 ...קור וצרות, מרעב

באחת התחנות פגש את הסבא יהודי דתי 
שהפציר בו לנסוע למקום מסוים ,  מוכר 

כדי שיהיה שם ,  לפי תוכנית שהכין מראש 
שוחט ומדריך דרך עבור היהודים שנקלעו 

בסביבה שם נמצאים .  לשם בלי כלום 
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כפרים גוים שאפשר להשיג אצלם לפעמים 
כחסיד הרגיש ...  איזה עוף או מזון מסויים 

 ...הסבא מחוייב למלאות שליחות זו
כשהגענו למקום היה יום חורפי גשום ...  

. כל הדרכים שקעו בבוץ טובעני ,  וקר 
הערב התקרב והגוי שנועד לפגוש אותנו 

נעצר עם עגלתו סוף סוף ,  מהרכבת משא 
הבית של היהודי ( על יד הבית הנדרש  

בקושי הוציאנו מעגלתו חצי ,  ) השולח 
 .ונשאר לחכות... קפואים

מאחורי הדלת נשמעו צעקות ובכי שוברי 
אשה עם מטאטא בידיה פתחה ,  רקיעים 

. את הדלת ואיימה לכיוון הדופקים בפתח 
, עשן סמיך כיסה את הבית בעקשנות 

ובצעקות .  ויובש נוראי חנק את הנשימה 
 -:  שנאמרו מתוך סבל נוראי היא אמרה 

שולח )  בעלה ( עוד יהודים הוא  !  ? מה " 
לא מספיק ?  ...! עוד לגיהנום הפתוח , לכאן

.  צרות על ראשנו  . . חולי ,  קור ,  רעב !
 .בהתרגשות רבה סגרה את הדלת!" ומוות

אין לי   -.  אפילו הגוי נדהם ממראה זה 
אביא אתכם לכפר   -,  הוא אמר ,  ברירה 

ואף ,  מקום שרגל יהודי לא דרכה שם , שלי
רק   -אחד לא יעז להכניס יהודי לביתו  

הקור והגשם יכולים להביא יהודים לכפר 
..  כזה  והביאנו למקום אסיפת חברי ".

 .הוועד של הכפר
 -?  יהודים ארורים ?  הבאת "  זשידים " -

שיקפאו בקור כמו   -צעקו כולם פה אחד  
המצב היה ...  עושה )  ימח שמו ( שהיטלער  

אך הסבא ...  ללא מוצא   -נורא ומבולבל  
נעמד זקוף עם הדרת פנים של יהודי גאה 

שהשם "   -:  ואמר להם בלבביות ותוקף 
ישמור את המקום המבורך הזה מאויב 

 )!".ימח שמו(ארצינו היטלער 

וברגע אחד ,  כל המבטים הופנו לסבא 
אחד מביניהם יעץ .  נתמלאו ברחמים 

שנסע לעיר ,  שהלילה ילונו בבית המנהל 
. ֶסִמיַּפאַלִטיְנסק לבקר את בנו שבכלא 

אשתו טובת הלב בטח תרחם על אנשים 
..  חצי מתים "  העגלון שלנו בכוחות ".

עליונים סחב את עגלתו ברחובות אפלים 
עד שהגיע לחומה גבוהה המקיפה בית 

, ציווה שהילדים ילכו הראשונים ,  קטן 
הילדים העומדים בקושי .  ונעלם מהמקום 

, היקר לנו ,  אבא : " על רגליהם אמרו לאשה 
 ".עומד בחוץ

בלי חישובים רבים הכניסה את כולנו 
קטנטונת ,  כשמנורת נפט ,  לחדר חצי אפל 

התנור הגדול ,  מטבח   -האירה בקושי חדר  
. הודלק במהירות כדי להכין דברי מאכל 

נשקה ,  תפסה פסל גדול התלוי בפינה 
שתשמור ,  והשתחווה לפניו בבקשות ובכי 

אותה מבעלה הגזלן ובנה הרצחן שונאי 
ן  ב ר ק ה ה  י ה ת א  ל א  י ה ש ו ם  י ד ו ה י

 ...הראשונה
הסבא הרגיעה וביקש שתשים את הפסל 

מלך העולם ירחם '  ה : " ואמר ,  בחדר השני 
: ואמר !  הודה לה על טוב ליבה ".  על כולנו 

, ליהודים אסור לאכול אוכל לא כשר " 
, ואפילו לשתות תה מכלי שלא יהודי 
, מותר תפוחי אדמה אפויים על גחלים 

 ".ולשתות מים קרים
בפחד וטירדה היא סדרה מקומות שינה 
להילדים על התנור ולסבא על ספסל ליד 

השינה עשתה את .  ונעלמה לחדרה , התנור
 .שלה

באמצע הלילה נשמעו מבחוץ קולות של 
גוי שיכור משתולל מאחורי הדלת ומוכן 

, איפוא את מכשפה שלי "   -.  לשבירה 
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 זכרונות

ְזִׁשיִדים לבית  מה את חושבת !  הכנסת 
 !".לא היה ולא יהיה -שהפסל יציל אותך 

התעטף בטלית ,  הסבא קפץ מהר ממקומו 
וון הדלת ,  ותפילין  , הילדים .  רץ לכי

רועדים ומבוהלים נעמדו לצידו מכוסים 
 .בסדינים

כשהדלת נפתחה ואור הירח האיר קרנו 
החלוש והשמש אט אט פשטה את קרניה 
הוורודים על היקום והכניסה מעט אור 

הגוי השיכור פתאום נפל על . זריחה לחדר
השתחווה לרגלי הסבא והתחיל ,  יד הדלת 

מלאך !  מלאך שמים בביתי "   -:  לצעוק 
הוא !  עם מלאכים בצידו !  שמים בביתי 

, אהיה לא אני !...  יוציא את בננו מהכלא 
! אם לא אדאג ליהודים הנעלים האלה 

, עם הפסל הטפשי שלך "  מכשפה " תצאי  
 !".תקבלי אורחי עליון

 -:  באומרו ,  אך הסבא הרים אותו בעדינות 
, " בעל בית נעלה ',  תבורך אתה וביתך מה "

 .ונהיו ידידים
הסבא נעמד להתפלל שחרית בקולו 
המיוחד הרגשי הלבבי והמתוק כשתפילת 

 !הרבי מרחפת מעליו
 דד

אחורי " יתברך על היציאה מ '  בהודאה לה 
הסבא לא ( מרוסיה הכובלת  "  מסך הברזל 

רצה אפילו להשתמש בשפה הרוסית 
הקדיש את כל כולו   -)  ולשמוע יותר עליה 

וזמנו לתיקון והגהת ספרי תורה בכל סוגי 
, קיבוצים ,  בתי כנסיות של ערים הסמוכות 

כדי לזכות את יהודי ארץ ',  שטיבלאך וכו 
כמובן מבלי ,  הקודש בספרי תורה כשרים 

ד " נסע באוטובסים מכפר חב .  לקבל פרס 
שהיתה רק ( כשתחבורה בכפר דאז  , וחזרה

היתה קשורה בקשיים )  בבוקר ובערב 
, גדולים ומסוכנים בהליכה ובנסיעה 

הסתננו )  מחבלים ערבים ( כשפדאיון  
 ,בפרדסים משני צדדי הכביש

י  ן המרכז רבות בהקמת הגרעי פעל 
ק " כ שבחסותו של  ,  ד " די שבכפר חב " החב 
על ידי קשריו עם ידידיו שבסוכנות .  הרבי

, ובנו בית מיוחד לרופא   -השיג תקציב  
אסור להיות במקום שאין בו : " באמרו 

 ".רופא
ובנו בתי דיור מיוחדים ,  קיבל גם תקציב 

שעד אז נשארו ,  לכמה בחורים בודדים 
 ...עדיין לגור בבתים ערביים נטושים

הסבא היה אחד מהמחנכים ,  והעיקר 
שהשפעתו ניכרת ונזכרת עד ,  הידועים 

 .היום

 ,קצרה מאוד הבנתי
 ,מוגבלת מידי כתיבת עטי

 לתאר ענק חסידותי
!אבי -יקירי  -מורי   

 !תמיד חי באהבת נשמתי
 

 ,כמה דפים שייכתבו
 ,כמה ספרים שיתאספו

 לעולם על נייר לא יתוארו
 ...והצרות שעברו, גדלות האנשים

 
 

 ,באהבה תמידית
 זלמנוב. י
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 דורות באים ומשתתפים' גג
יום חתונתו זה מתן (" ה  " י עם הקב " ע הנישואין דכנס "שבמתן תורה שהו, ויש לומר

כשם שבשמחת נישואין ( באים ומשתתפים גם האבות אברהם יצחק ויעקב  ") תורה
, דורות '  ג ,  דכל חתן וכלה בישראל באים ומשתתפים הוריהם וזקניהם וזקני זקניהם 

לאחרי ( שעבודת הבנים  )  א : ( שבזה מודגש  –) גם אלו שנמצאים כבר בעולם האמת
) העצם ( שכח האבות  )  ב ( ,  ) שבאים להחתונה ( היא בכח האבות  )  ת " החתונה דמ 

 .י ההמשכה למטה בעבודה הבנים"מתגלה ע
 )262' ע' ב כרך א"תשנ'ספר השיחות ה(

 
 לעילוי נשמת

 
 ה"שמואל ע' ח ר"ישראל יצחק בן הרה' ח ר"הרה

 א "תשמ' אדר א' נפטר י
 )לבית גרליק(ה "חיים מאיר ע' ח ר"וזוגתו מרת יוכבד בת הרה
 ט"אב תשס-מנחם' נפטרה ב

 זלמנוב
 
* 
 

 ה"יחיאל מיכל יהודה לייב ע' ח ר"שמואל בן הרה' ח ר"הרה
 ז "ניסן תשט' נפטר ט

 )לבית סווירסקי(ה "ישראל יצחק ע' ח ר"וזוגתו מרת רחל בת הרה
 ג"א אייר תשכ"נפטרה י

 זלמנוב
 
* 
 

 ה"בן ציון ע' ח ר"חיים מאיר בן הרה' ח ר"הרה
 ו "ז שבט תשל"נפטר כ

 )לבית ריבלין(ה "משה ע' ח ר"וזוגתו מרת רבקה לאה בת הרה
 א"י מרחשון תש"נפטרה ח

 גרליק
 
* 
 

 ה"משה ע' ח ר"בן הרה' ישעי' ח ר"הרה
 ח"ד תמוז תשמ"נפטר כ
 )לבית גונזברגר(ה "יהושע פנחס ע' ח ר"וזוגתו מרת פראדל בת הרה

 ד"י מרחשון תשל"נפטרה ח
 לאזאר

 
* 
 

 ה"שלמה דוב ע' ח ר"צבי מאיר בן הרה' ח ר"הרה
 ה"ב אלול תשס"נפטר י

 )לבית אייזנברג(ה "ח צבי הירש ע"וזוגתו מרת דבורה בת הרה
 ז"אייר תשס' נפטרה ח

 שטיינמץ
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 לעילוי נשמת
 

 ה"נחום יצחק ע' ח ר"ניסן בן הרה' ח ר"הרה
 ח“ד כסלו תשס“נפטר  כ

 פינסאן
 
* 
 

 ה"שלום הלוי ע' ח ר"יששכר דוב הלוי בן הרה' ח ר"הרה
 ח“ו ניסן תשס“נפטר  ט

 )לבית פעווזנער(ה "שמואל ע' ח ר"וזוגתו מרת חנה בת הרה
 ס“ניסן תש‘ נפטרה ל

 גורעוויטש
 
* 
 

 ה"תנחום ע' ח ר"נחום יצחק בן הרה' ח ר"הרה
 ב “ב מרחשון תש“נפטר כ

 )לבית שפירא(ה "חיים חייקל ע' ח ר"צערע בת הרה‘ וזוגתו מרת חי
 ב“אייר תש‘ נפטרה  י

 פינסאן
 
* 
 

 ה"חיים בן ציון ע' ח ר"יצחק בן הרה' ח ר"הרה
 ד“ח  הי“ניסן  תרצ‘ נפטר  ח

 )לבית מייזל(ה "יהודה לייב ע' ח ר"בת הרה‘ וזוגתו מרת צבי
 ג“ח טבת תש“נפטרה  כ

 רסקין
 
* 
 

 ה"יעקב הלוי ע' ח ר"שלום הלוי בן הרה'  ח ר"הרה
 ד“ב הי“ח כסלו תש“נפטר ר

 ה "נחום זלמן ע' ח ר"וזוגתו מרת מינא בת הרה
 ז“אדר תשי‘ נפטרה ח

 גורעוויטש
 
* 

 ה"מרדכי ע' ח ר"שמואל בן הרה'  ח ר"הרה
 ד“ב הי“ט אדר תש“נפטר כ

 )לבית אגוראווסקי(ה "יצחק ע' ח ר"וזוגתו מרת אסתר הדסה בת הרה
 ד“ב הי“ח אדר תש“נפטרה כ

 פעווזנער



 לזכותת
 כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו 

 מלך המשיח
 ר"מהרה יגלה אכי

 
* 

 
 לזכות
 ' שי ‘חיים ישעיהחתן התמים הרב 
 'תחי מושקא' חי' והכלה המהוללה מ

 זלמנוב
 

 צ"לרגל נישואיהם בשעטומו
 דראש חודש אדר‘ יום ראשון א

 כשיועאולה גנת שהא ת‘ יה
 
 

 י הוריהם"נדפס ע
 ב שיחיו "וב פרומט מינדלמרת ' וזוג מנחם מענדל' ח ר"הרה

 זלמנוב
 

 ב שיחיו "וב שטערנא שרהמרת ' וזוג נחום' ח ר"הרה
 פינסאן

 
 

 וזקניהם 
 שיחיו העניא יהודיתמרת ' וזוג משה' ח ר"הרה

 לאזאר
 

 פינסאן' תחי רחלהרבנית מרת 
 
 


