
תשורה
משמחת הנישואין של

הרה"ת ר' לוי יצחק הלוי שי'

ומרת נחמה דינה תחי'

חפר

•

ה' מר-חשון תשע"ה

כפר חב"ד, ארץ-הקודש



ב"ה

לרגל  בזה  מגישים  הננו  להשם־יתברך  והודיה  בשבח 
הלוי  יצחק  לוי  ר'  הרה"ת  החתן  צאצאינו  נישואי  יום 
במסכת  פרקים  תחי',  דינה  נחמה  מרת  והכלה  שי' 
חפר,  שי'  הלוי  שמואל  ר'  הרה"ח  החתן  סב  של  פעליו 
במפעליו הנאדרים בקודש של כב' קדושת אדמו"ר נשיא־

בפרט,  החינוך  ובתחום  בכלל  היהדות  בהפצת  דורנו, 
זכה לשליחויות מיוחדות, הוראות רבות  אשר במסגרתם 

וקירובים נדירים משך שנים רבות.

גולת הכותרת של פעליו אלו הם: ניהול סמינר "בית רבקה" 
למעלה מיובל שנים והקמת כפר חב"ד ב', פעילות רבת שנים 
יהודי" במסגרת ה'ועד לשלימות העם'  "מיהו  גזירת  לתיקון 

)עד שלאחר־מכן מינהו כ"ק אדמו"ר לעמוד בראשו(, ועוד.

על מעט מאלה תוכלו לקרוא בחוברת שלפנינו, בה הובאו 
גם כמה וכמה מאגרות־הקודש שזכה לקבל לאורך השנים.

שיחיו  והכלה  לחתן  תעמודנה  אלו  שזכויות  ויהי־רצון 
כפי  והמצוה  יסודי התורה  על  עד  עדי  "בנין  ביתם  בהקמת 
זוהי תורת החסידות" כרצון  שהם מוארים במאור שבתורה 

קדשו של כ"ק אדמו"ר.

ואי"ה  בשמחתנו,  המשתתפים  לכל  נודה  זו  בהזדמנות 
בשמחתם נשיב להם כגמולם, ויתברכו מנפש ועד בשר וכל 

טוב סלה.

משפחת חפר

כפר חב"ד, ארה"ק

משפחת רסקין

פרנקפורט, גרמניה

ה' מר־חשון ה'תשע"ה

כפר חב"ד, ארץ הקודש
עיצוב ועימוד:

"חזק הוצאה לאור בע"מ"

www.chazak.co.il
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בבודפסט הרב  תר"צ,  מנחם־אב  בי"א  נולד  חפר  הלוי  שמואל 
אחר  בן  שביעי,  )דור  הלוי  אלעזר  ר'  לאביו  הונגריה,  בירת 
ביהודה"  "הנודע  בכינויו  שנודע  לנדא,  סגל  הלוי  יחזקאל  מרבי  בן, 
על־שם חיבורו( יליד ברודי שבגליציה, ואמו מרת גולדה ביילא ילידת 

ז'אלקאווא שבגליציה, עליהם השלום.

לימין  ההונגרים  והתייצבות  השניה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
המשפחה,  בני  של  התלאות  מסכת  החלה  תש"א,  בשנת  הגרמנים 
שהגיעה לשיאה עם פלישת הנאצים ימ"ש להונגריה בכ"ד באדר תש"ד. 
אביו וכמה מאחיו נשלחו למחנות עבודה שונים, ושאר בני המשפחה 

עברו לגטו היהודי בבודפסט.

ביום שישי ה' בשבט תש"ה, נכנסו הרוסים לבודפסט ושחררו את 
הניצולים היהודיים מידי הנאצים ימ"ש. רוב בני המשפחה שהיו בין 

החיים, עלו ארצה. 

קרוב  שונים  במחנות  ובצרפת  בגרמניה  שהה  עצמו  חפר  הרב 
גורש  אך  מעפילים,  בספינת  לארץ־הקודש  הגיע  כך  אחר  לשנתיים. 
לקפריסין בידי הבריטים ששלטו אז בארץ־הקודש. מאוחר יותר הגיע 

ארצה שנית בשנת תש"ז, ופנה לשדה החינוך.

הנסיעה למרוקו

תשי"ד, בהיותו בגיל עשרים וארבע, נשלח הרב חפר על־בשנת 
ידי "הסוכנות היהודית" לשמש בתפקידי חינוך וארגון של 
נוער יהודי במרוקו. במסגרת תפקידו שימש בהוראה במוסדות חינוך 
היהודיים  עברית בשאר המוסדות  הוראת  על  בפיקוח  ועסק  גבוהים 
)וכן שימש בתפקידים בטחוניים במקום(. שם גם פגש את ליובאוויטש 

לראשונה.

היה זה ביום בהיר, בעת לכתו באחד מרחובות קזבלנקה, פגש הרב 
המפגש  פנים.  הדרת  ובעל  אירופאית,  חזות  בעל  חרדי  ביהודי  חפר 
היה  אדם,  הומת  טיפוסית  ערבית  בעיר  זה  יהודי  עם  צפוי  הבלתי 
עבורו כמפגש עם מלאך משמים, משום שמטעמי כשרות הוא נאלץ 
להתנזר שם ממוצרי מזון רבים, והסתפק במזון בסיסי ביותר. לאחר 

שיחת היכרות קצרה התוודע לראשונה לשליחו של הרבי, הרב שלמה 
מטוסוב ע"ה. בעקבות פגישה זו קבעו השניים לימוד משותף ב"תניא" 
וב"דרך מצוותיך", וכך נפתח בפני הרב חפר צוהר אל עולמה העשיר 

של תורת חסידות חב"ד.

מהר מאוד גילה כי לצדו של הרב מטוסוב, פועלים במרוקו שליחים 
ואורחות  וככל שעקב מקרוב אחר עבודתם  נוספים של ליובאוויטש, 

חייהם, כן גברה התפעלותו ממסירות הנפש שלהם.

מששב ארצה ממרוקו, המשיך בעבודה בה עסק קודם השליחות, 
ידידות  נקשרה  בבד  בד  ישראל".  ב"מקווה  החינוכי  במוסד  כמורה 
כמו  במוסד,  לבקר  שהגיעו  חב"ד  מחסידי  כמה  לבין  בינו  מיוחדת 
הרה"ח ר' יונה איידלקופ ע"ה, הרה"ח ר' יצחק )איצ'קה( גנזבורג ע"ה, 
המשפיע  לאביו,  ובאמצעותו  דרייזין,  שי'  מענדל  ר'  הרה"ח  יבלח"ט 

המפורסם הרה"ח ר' אברהם דרייזין ע"ה )"אברהם מַאיור"(.

בביקורו בבית חיינו בשנות הלמ"דים
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המכתב הראשון

"מקווה בשלב  את  לעזוב  ההחלטה  בליבו  גמלה  מסויים 
ישראל", עקב קשיים ברמת הכשרות שם. אז כתב הרב 
חפר את מכתבו הראשון לרבי, שנפתח במילים: "אינני חסיד שלך כי 

איני מכיר אותך, אבל אני חסיד של חסידיך"...

במכתב סיפר לרבי על עצמו ועל קורות בני משפחתו.

כעבור זמן לא רב, ביו"ד אלול תשי"ז, השיב לו הרבי באגרת ארוכה 
]נדפסה לקמן אגרת א[ שפתחה בפניו צוהר להשקפת עולם חדשה:

"מקווה  את  עזיבתו  אם  ממכתבו  ברור  אינו   .  .
או  כלום  בזה  לעשות  כבר  שאין  באופן  הוא  ישראל" 
בזה  להתבונן  יש  לדעתי  שאז  לחזרה,  מקום  שיש 
ג"כ  ואפשר  העזיבה,  כדאית  אם  עמוקה  התבוננות 
]=גם־כן[ שבנדון זה מקום לביטוי חריף יותר אם מותרת 

העזיבה, שהרי לפי כתבו הצליח בעבודתו שם ומצד 
השני לא גמרה, שהרי כמה כתות ישנן שהנהגתן היפך 
התקון  באמצע  רק  הוא  שלו  בכתה  ואפילו  מהרצוי 
יודע  וידוע מאמר רז"ל שלא מן הכל אדם לומד, ומי 
מובן  הרצוי.  בכיוון  עליהם  להשפיע  יצליח  אחר  אם 
מקום  להם  יש  המקום  את  לעזיבתו  שלו  שהטענות 
ונצרכים עיון, אבל בעיון הזה יש להביא בחשבון את 
האי  ונקוט  סיון,  כ"ג  יום  בהיום  וכמועתק  הבחינה 
או  כל דבר המועיל  כי  וזכור אותו תמיד,  בידך  כללא 
מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהי']ה[ לדבר 
זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא 

רק מתחבולותיו של נפש הבהמית.

בהמשך כותב הרבי:

עם  בהתייעצות  והעיקר  בדבר  העיון  לאחרי  באם 
אלו שאינם נוגעים בדבר, יבואו להחלטה שבכ"ז ]=שבכל 
זאת[ עליו לעזוב... או שהוא באופן שאי אפשר חזרתו 

לשם באופן שיוכל להמשיך שם השפעתו לטובה, אזי 
המצב  ששם  באותן  להתענין  יש  שמזכיר  מההצעות 
במוסד  או  במקום  אחר  ושאין  מזולל,  יקר  דלהוציא 

שיעשה זה.

מאחר וכך היה המצב, פנה הרב חפר לפעילות חינוכית בהצעה 
– אותה הזכיר במכתב שכתב – שתאמה לדרישת הרבי, והיא בישיבת 

"נחלים".

ענפה  התכתבות   – הרבי  עם  בהתכתבות  חפר  הרב  החל  מאז 
תחומים  עם  ציבורית,  ועסקנות  חינוך  ענייני  המשלבת  ומסועפת, 

אישיים.

כסלו תשמ"ה. בעת קריאת התורה בבית חיינו
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העבודה בכרם חב"ד

חלק באותה  ליטול  חפר  הרב  את  לדרבן  הרבי  החל  תקופה 
בעבודה בכרם חב"ד. בי"ג באדר תשי"ח כותב לו הרבי 

]נדפס לקמן אגרת ד[:

במקומות  להופיע  לו  שהציעו  שכתב[  ]=במה  ...במ"ש 
שונים בשם חב"ד, והרגיש בעצמו שעדיין אינו ראוי 
ממנו  הם  נפלאים  ד]י[בר  אודותם  ושהענינים  לזה, 
 .  . היצר  מפיתויי  שזהו  להסביר  למותר  בודאי  וכו', 
בחינוך  העמידתו  העליונה  שהשגחה  בזה  ובפרט 
]=ועל טהרת־הקודש[, הרי בודאי שניתנו לו  הכשר ועטה"ק 

האפשריות למלאות התפקיד.

ואכן, בהמרצתו ועידודו של הרבי פנה הרב חפר לפעילות החב"דית, 
אפיק שהלך והתפשט במשך הזמן והתקיים בערוצים שונים.

כעבור זמן לא רב מברכת הרבי אליו, בכ"ב אלול תשי"ח, נשא הרב 
חפר את רעייתו מרת רבקה תחי', בת הרה"ח ר' חיים יוסף ע"ה ומרת 
סאניא ע"ה רוזנבלום )לבית משפחת גוראריה, אחותו של חתנא וגיסא 
דבי נשיאה הרה"ח הרב שמריהו גוראריה ע"ה(, מחשובי ונכבדי חסידי 

חב"ד בתל אביב.

לאחר נישואיו המשיך בעבודתו ב"נחלים" בשעות אחר הצהריים, 
יוסף  אהלי  "רשת  מטעם  בהוראה  עסק  כן  שלפני  בשעות  ואילו 
יצחק ליובאוויטש", כאשר הוא מקבל על עצמו לנהל את בתי הספר 

החב"דיים ביפו ובכפר־סבא.

ולנהל  קשות  בעיות  עם  להתמודד  הוצרך  זו,  עבודתו  במסגרת 
מחסור  בשל  תקנים,  אישור  ועל  ממשלתית  הכרה  על  מאבקים 
בתלמידים ובשל עמידה על עקרונות חינוכיים שלא היו מקובלים על 

הממסד.

בית רבקה

חייו של הרב חפר – לאורך ימים ושנים טובות – הוא מפעל 
ללא כל ספק בהקמת "בית רבקה" בכפר חב"ד, ולימים 

הקמת כפר חב"ד ב'.

ולידתה  הורתה  רבקה",  "בית  מוסד  של  הניהול  לעבודת  כניסתו 
בהתוועדות חסידית שהתקיימה בתל־אביב.

ומעשה שהיה כך היה: 

באחת השבתות בשנת תש"כ, התקיימה התוועדות חסידים בביתם 
של הרה"ח ר' חיים יוסף רוזנבלום ורעייתו מרת סאניא בתל־אביב. על 
המתוועדים נמנו: הרה"ח ר' פנחס )פינייע( אלטהויז, הרה"ח ר' נחום 
גולדשמיד, הרה"ח ר' רפאל נחמן )פאלע( הכהן כהן, הרה"ח ר' ישראל 

צבי הלוי הבר, זכר כולם לברכה.

באותה תקופה עמד "בית רבקה", מוסד צעיר לימים שנוסד בשנת 
תשי"ז, על סף קריסה וסגירה, כאשר המצב הכלכלי לא איפשר עוד 

את המשך קיומו. 

)בעקבות זאת פנה הרבי במכתב חריף ביותר - מי"ט סיון תשי"ט - 
לעסקני חב"ד בארה"ק, בו הוא קורא להם לסגור את המוסד, פשוטו 
כמשמעו, עד "שעל כל פנים ימצאו מי מאנ"ש, זמן ושימת לב, בכדי 
לסדר העדר המשך הסמינר, באופן שיהיה מינימום של בזיון וחילול 

שם ליובאוויטש"(. 

שהצטיין   – ע"ה  כהן  פאלע  ר'  הרה"ח  פנה  ההתוועדות,  במהלך 
בתום חסידי – לבעלת הבית ואמר לה: דו וייסט? אין כפר חב"ד איז דא 
עפעס א סאמאוואר וואס האלט זיך ביי פארמאכן... וכך נכנס החתן 

הרב שמואל חפר לפרוייקט שהפך למפעל חייו.
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עסקנות למופת
בניהול  ודוגמא  ציין הרבי את הרב חפר לשבח  בכמה הזדמנויות 

"בית רבקה" ובעניינים נוספים. כמה מהם יובאו לקמן.

מעולה[,  אברך  ]=הינו  יונגערמאן"  פיינער  א  איז  חפר  "שמואל 
התבטא הרבי בפני הרה"ח ר' שמואל בצלאל אלטהויז ע"ה מאוסטרליה 
בארץ־ חב"ד  רשמיו ממוסדות  על  לרבי  וסיפר  בארץ־הקודש  שביקר 

הקודש.

מעניין לציין, כי הרב אלטהויז התרשם ממוסדות שבניהול חסידים 
אחרים, אך הרבי הגיב דווקא בהתייחסו לרב חפר.

•

בחודש אדר ראשון תשכ"ה )'אגרות־קודש' כרך כג עמ' שמז( כתב 
הרבי פתקא כמענה לשאלות בענייני עסקנות ציבורית בארץ־הקודש 
להתפשטות  גבול  "אין  הרי  מסודרת"  "עבודה  כשישנה  כי  וקובע 
האפשרית". הרבי ממשיך ומציין כדוגמא ששה עסקנים, ביניהם הרב 

חפר שי':

דוגמא מפעולות יחידים ממש הר"ר ]חיים שאול[ ברוק שי' בראל"צ 
אהרן  הר"ר  ת"ו.  ]=בירושלים  בירות"ו  סלונים  זעליג[  עזריאל  הר"ר  ]=בראשון־לציון. 

שמואל[  ]הר"ר  בלוד  שי'  וולף  אפרים[  ]הר"ר  שם  שי'  זילברשטרום  מרדכי[ 

]=וכל  וכהנ"ל   .  . ועוד  שם  שי'  איידלקופ  יונה[  ]הר"ר  בכפר,  שי'  חפר 
הנזכרים לעיל[ – לא ח]י[כו להתמנות פעם אחר פעם "ולזריקות" וכו'. 

•

"אחד מעסקני החינוך החב"דיים הוא מר שמואל שי' חפר, מנהל 
. מתאים מר חפר   . והסמינר בכפר חב"ד  ]=בית־ספר[ המקצועי  בי"ס 

שי' מכל הנקודות להשתתף בחגיגת הנחת אבן הפינה"
ט' אייר תשכ"ד – נדפסה לקמן ב"הוספה" לאגרת כז

בלימוד  השיעור  דבר  על  מהידיעות  מיוחדה  רוח  קורת  לי  הי' 
המתנהל על ידי הרב חפר שי' וכולי"

י"ט סיון תשכ"ט – 'אגרות־קודש' כרך כו עמ' קמג

"מכירו אני ממכתביו"

משה במקביל  ד"ר  הרב  בין  התכתבות  התנהלה  זה  למינוי 
הנוער"  ב"עליית  מפקח  מונק,  ד"ר  והרבי.  מונק 
באותם ימים, הציע לתפקיד את הרב חפר, אותו הוא הכיר מעבודתו 
כמורה באגף הדתי של בית־ספר החקלאי "מקווה ישראל" ומתקופה 

של כשנתיים שבהן ניהל הרב חפר את הישיבה התיכונית בנחלים.

וכך כותב הרבי לד"ר מונק בימי בין המצרים תש"כ )'אגרות־קודש' 
כרך יט עמ' שעב(:

בעתו קבלתי מכתבו בהנוגע הסמינר בכפר חב"ד, 
הענינים  כל  היו  שלא  מפני  מאז  המענה  ונתעכב 
פי  והעיקר שכבר נסתדר הענין על   .  . כך  כל  ברורים 
דרישת כ' והוא מינוי מנהל מיוחד, שנתמנה על זה מר 
שמואל שי' חפר, ותקותי שגם כ' מכירו אישית. וממה 
בעזר  אשר  הסכויים  כל  יש  ממכתביו  אני  שמכירו 
השי"ת יצליח בעבודתו בקדש חנוך על טהרת הקדש 

בסמינר ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

עם  חפר  הרב  נסע  תשכ"א,  בתשרי  יותר,  מאוחר  חודשים  כמה 
הצרט'ר הראשון אל הרבי. בחודש זה זכה לשתי 'יחידויות' וכן השתתף 
נ"ע.  בדירתו של הרבי הקודם  בכל סעודות החגים על שולחן הרבי, 
באחת היחידויות להן זכה בחודש זה, עודדו הרבי בחום לקבל עליו את 

התפקיד ואף התבטא אז כי "לבית רבקה עתיד מזהיר ביותר"!

הרב חפר ניאות לקבל על עצמו את התפקיד, וכך נפתחה מסכת 
הרבי,  עם  בהיקפו  ונדיר  מיוחד  לקשר  זכה  במסגרתה  בחייו,  חדשה 
שעיקר ביטויו בעשרות המכתבים וההוראות שקיבל, בכתב ובעל־פה, 

הקשורים לביסוס המוסד, פיתוחו וניהולו.

בתפקידו זה זכה הרב חפר להעמיד אלפי תלמידות שהקימו בתים 
חסידיים לשם ולתפארת ליובאוויטש.



13 12

כפר חב"ד ב'

לצד מאז  חב"ד,  כפר  של  בטבורה  רבקה"  "בית  שכן  הקמתו 
ובקרבת מקום מוסדות החינוך לבנים, עובדה שלא הייתה 

לשביעות רצונו של הרבי לנוכח בעיית הצניעות שבדבר.

בהזדמנויות רבות שיגר הרבי מסרים, רמוזים וגלויים, לכך שברצונו 
ובו ישוכנו  ב' שיוקם במרחק מה מכפר חב"ד א'  בהקמת כפר חב"ד 
מוסדות החינוך לבנות. באחת ההזדמנויות אף התבטא הרבי – באוזני 

הרב חפר – בקשר למצב זה של העדר ההפרדה: "אינני ישן לילות".

בשנת תשכ"ד, בעת שהותו ב"יחידות", פנה הרבי ישירות לרב חפר 
והביע את רצונו שהוא יהיה זה שיתעסק בהקמת הכפר החדש, ומסר 

לו צרור עצות והדרכות בנושא.

הרב חפר נרתם, אפוא, לאתגר החדש.

קשיים רבים מכיוונים שונים עמדו בפני הקמת הכפר החדש. אך 
הרב חפר, יחד עם עסקנים חב"דיים נוספים, לא אמרו נואש והשקיעו 
ישירה  מעורבות  תוך  המשימה,  להשלמת  בדרך  עצומים  מאמצים 

ובלתי פוסקת של הרבי )ראה לדוגמא במסגרת(.

"אחיין של גיסי"
ביום שני ערב ראש־חודש אלול תשכ"ו, כשביקרה אצל מר שז"ר 
)ביקור  הרבי  אצל  מביקור  שובו  עם  חב"ד,  ועסקני  חסידי  משלחת 
שעורר הדים בישראל – לפניו ולאחריו( סיפר להם מר שז"ר בין השאר:

ושיעבירו לשם את  ב'  בנוגע לבניית כפר חב"ד  דיבר איתי  "הרבי 
הסמינר שמנהלו הוא חפר, אתם מכירים אותו – הוסיף הרבי וציין – 

הוא אחיין של גיסי ]=הרש"ג[.

"הרבי הזכיר מענק־השתתפות שלו לעידוד בניית כפר חב"ד ב' בסך 
."10,000$

)באותה הזדמנות העלה שז"ר בפני הרבי רעיון של בניית בית )או 
משהו דומה( מיוחד עבור הרבי שייקרא בשם "רמת הרבי", כמו שנאמר 
אצל הנביא שמואל "ותשובתו הרמתה כי שם ביתו", אך הרבי לא הגיב 

על־כך ופטר אותו בחיוך(. 

כפר חב"ד ב' הוקם והיה למציאות, ובשנת תשל"ה הושלמה בניית 
משכן המוסדות ו"בית רבקה" הועבר למשכנו החדש. 

בביקור נשיא המדינה מר חיים הרצוג בכפר חב"ד ב'. 

מימין: ר' מאיר שי' הארליג, מאחור נראה ר' יוסף יצחק שי' אהרונוב

>>>>>>

>>>>>>
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ביקור לאחרי זה בבי"ס ]=בבית־ספר[ וכו'. ומובנת התמי']ה[ 
בקראי הכתוב תיכף לאחרי זה, האם עליו להמשיך וכו' – 
סתירה מני]ה[ ובי']ה[! אלא שלאמיתתו אין זה פלא, כיון 
ששורות הראשונות באות מחלל הימני שבלב, והסיום 
שרחוקים  אף  מקום,  בסמיכות  שהוא  השמאלי  מחלל 
מן הקצה אל הקצה וגם הפכים ונלחמים זע"ז ]=זה עם זה[. 

ובודאי ימשיך בביקורים ונסיעות ויצליח...    

ערבי חב"ד

בבד עם כניסתו לתפקיד מנהל "בית רבקה" שימש הרב חפר בד 
לדרך  שיצא  הגדול  החב"די  במבצע  ביותר  מרכזי  בתפקיד 
שנערכו  חב"ד  ערבי  והנחיית  ארגון  והוא  הכ"פים,  שנות  בראשית 

ביישובים ובקיבוצים השונים.

בכ"ח ניסן תשכ"א כותב לו הרבי ]נדפס לקמן אגרת יג[:

 .  . הכתיבה  על  בכפילא,  חן[  ]=בתשואת  "בת"ח 
מההרצאות וכו' שגורמים קו"ר ]=קורת־רוח[ ונח"ר ]=ונחת־

רוח[."

כשכתב לרבי שעמידתו בראש רשימת המרצים גורמת לו אי־נוחות, 
השיבו הרבי בי"ב אדר תש"כ ]נדפס לקמן אגרת ח[:

במענה לשאלתו שחושש להרגש של ישות וכיו"ב 
ע"י ]=וכיוצא־בזה, על־ידי[ הרצאותיו וכו' –

על  האמצעי  אדמו"ר  מענה  דא  בכגון  מצטטים 
מעגסטו  ציבעלע  א  לעיל[:  הנאמרת  ]=כמו  כהנ"ל  שאלה 
]=מותר לך להפוך לבצל,  ווערן, אבער חסידות זאלסטו חזר'ן 

ובלבד שתחזור חסידות[. וק"ל ]=וקל להבין[.

האם  מסופק  שהוא  לרבי  דיווח  חפר  הרב  כאשר  תשכ"ב,  בשנת 
רבקה",  ב"בית  לפעילות  ורק  אך  להתמסר  או  זו,  בפעילות  להמשיך 

ענה לו הרבי ]נדפס לקמן אגרת כא[:

נעם לי לקרות בסיום מכתבו אודות ביקוריו בקבוץ 
וכו' והרושם הטוב )שגרם שיבקשו ביקור שני( וכו' וכן 

בביקור צמרת משרד השיכון. 

נואם: שר השיכון מר אברהם עופר. לידו: מר שלמה אבני, מנכ"ל משרד השיכון. יושבים 

מנגנים(,  בעלי  )בתפקיד  ע"ה  ריבקין  אליהו  ור'  פלדמן  שמריהו  ר'  לשמאל(:  )מימן 

משמאל נראה הרב אריה לייב קפלן ע"ה, בקצה השמאלי נראה ר' שמואל שי' ריבקין
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כך כתב הרבי בשנת תשי"ח )'אגרות־קודש' כרך טז עמ' קעג(:

כי  החינוך,  בשטח  ביותר  הוא  יקר  ורגע  רגע  "כל 
מבני  כמה  חיל  אל  מחיל  להעלות  האפשריות  ניתנה 
בסכנה  מעמיד   – בזה  העשיה  והעדר  ישראל,  ובנות 
ידי  על  ותכונן  תבנה  הקדושה,  בארץ   .  . עתידם  את 
משיח צדקנו, מצב זה הוא עתה בתקפו, כיון שרבים 
העולים ומשפחות בניהם ובנותיהם . . במשך תקופה 

הראשונה תלוי כל עתידם".

וכך התבטא הרבי בי"ב תמוז תש"ל )ספר השליחות, קה"ת תשמ"ז, 
עמ' 126-127(:

הועד למען שלימות העם

נוסף וחשוב במסכת פעליו של הרב חפר הינו מהתקופה נדבך 
שנאבק  העם",  שלימות  למען  ה"ועד  במסגרת  פעל  בה 

למען תיקון חוק "מיהו יהודי", כאשר הרב חפר נמנה על מייסדיו.

תחילה שימש כחבר ב"ועד", כאשר בראשו עמד הרב יהודה פלדי 
ע"ה, שבאופן רשמי לא היה מזוהה רק עם חב"ד, זאת, לאור רצונו של 

הרבי שהמאבק בנושא זה לא יהיה רשמית תחת שם חב"ד.

בשנת תשד"מ, לאחר פטירת רבו של כפר חב"ד הרה"ג הרה"ח ר' 
נחום טרבניק ע"ה, שעמד בראש ה"ועד" מאז פטירת הרב פלדי, הוצע 
שמו של הרב חפר יבלח"ט כמועמד לתפקיד יושב־ראש. חברי הועד 
הכניסו את פתק ההצעה לחדרו של הרבי, וכעבור זמן קצר הביע הרבי 

את הסכמתו להצעה.

במסגרת זו נטל הרב חפר חלק פעיל ביותר בניהול המאבק לתיקון 
החוק, וגם כאן זכה להוראות רבות מהרבי.

"הלוי"
בחודש שבט תש"ל – בו נערכו סיום והכנסת ספר־תורה של משיח 

– נקרא הרב חפר ל'יחידות', במהלכה אמר לו הרבי:

"לא ידעתי שאתה לוי. לו הייתי יודע, היית מקבל בשבת עליה 
ב'ספר תורה של משיח'".

הדברים היו בעיניו לפלא: ]א( ב-770 לא חסרו לוויים חשובים )כמו 
המשפיע הרה"ח ר' שמואל לויטין ע"ה, ועוד(. ב([ הרי הרבי פונה אליו 
במכתביו בתואר "הלוי"? – ואכן, הרב חפר שאל את השאלה האחרונה, 

ונענה:

"לכך כוונתי. מדוע אינך מציין זאת בחתימת שמך".
מאז משתדל הרב חפר להקפיד על קיום הוראה זו.
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אגרות 
קודש

ליקטנו  אגרות־קודש.  מספר  צילומי  להלן 
כאן כמה מתוך עשרות רבות של מכתבים 
שזכה הרב חפר שי' לקבל, בעיקר כאלו שלא 
נדפסו עד כה )או שלא נדפסו בשלימותם( 
בסדרת 'אגרות־קודש', המבטאים את היחס 

המיוחד לו זכה.

כל  בראש  השלוחים  יעמדו  ממש  ובקרוב 
מושפעיהם . . אשר העמידו ביודעין, ועוד יותר – שלא 

ביודעין.".

ולכל  לו  תעמוד  זו  זכות  אלו.  לקבוצות  אפוא,  שייך,  חפר  הרב 
משפחתו שיחיו.
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נדפסה ב'אגרות־קודש' כרך טו עמ' שצז א י' אלול תשי"ז 

מכתבו הראשון של הרבי לרב חפר, שנתקבל כמענה על מכתבו של לרבי בו 
הוא כותב על רצונו לעזוב את עבודתו במוסד החינוכי "מקווה ישראל" )ראה 

לעיל ב"מבוא"(.
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נדפסה ב'אגרות־קודש' כרך טז עמ' מו חלקה נדפס ב'אגרות־קודש' כרך טז עמ' קיגב ה' מר־חשוון תשי"ח  ג ג' כסלו תשי"ח 

"כוונתי לא רק בהנוגע אליו בעצמו כאיש פרטי, אלא והוא העיקר בהנוגע 
השפעתו על הרבים, אשר חונן בכח השפעה זו מההשגחה העליונה"

לישיבה  תלמידיו  את  חפר  הרב  להביא  נהג  "נחלים"  בישיבת  עבודתו  בעת 
וכן ישתתפו  הגדולה בכפר חב"ד, על מנת שישוחחו עם תלמידי התמימים 

בהתוועדויותיו של המשפיע הרה"ח ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה.

הרב חפר כתב לרבי על תכנית־ביקור בישיבה בי"ט כסלו, ועל כך נסוב המענה.
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חלקה נדפס ב'אגרות־קודש' כרך טז עמ' שלו ה י"א ניסן תשי"ט ד י"ג אדר תשי"ח 

באגרת זו מעודד הרבי את הרב חפר ליטול חלק בפעילות בכרם חב"ד.

]=ועל  ועטה"ק  הכשר  בחינוך  העמידתו  העליונה  שהשגחה  בזה  "ובפרט 
טהרת־הקודש[, הרי בודאי שניתנו לו האפשריות למלאות התפקיד"

באותה תקופה הוצעה לרב חפר הצעת שידוך, ויחד עם זאת עז היה רצונו 
עניין  איזה מהשניים להעדיף, את  לנסוע לראות את הרבי. שאל את הרבי 

הנסיעה או את ההתעסקות בשידוכים.

על כך השיב הרבי בסיום האגרת: נ.ב. במ"ש ]=במה שכתב[ אודות בקורו כאן, 

זמן   – הלימוד  זמן  באמצע  שלא  מובן  אבל  דבר,  לכל  מפליג  תהא  אל  הנה 
המוכשר לזה, וכן נוגע גם ענין השידוכין. 

בשולי מכתב כללי־פרטי לחג הפסח, הוסיף הרבי: 

ולהצלחה גדולה בהרשת וגם בענינים הפרטים
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חלקה נדפס ב'אגרות־קודש' כרך יח עמ' תסז ז כ"ח תשרי תש"כ ו כ"ב תמוז תשי"ט 

טהרת  על  החינוך  בשטח  בכשרון  ]=השם־יתברך[  השי"ת  שחננו  "שכיון 
הקדש, ולא עוד אלא שפועל בזה באופן דמוסיף והולך, הרי פשוט שעליו 

להמשיך בזה, ואדרבה בתוספת התאמצות ובתוספת השתדלות"

דרישת  והרי   .  . וכו'  בהסמינר  השפור  אודות  לכתבו  במיוחד  "שמחתי 
ובסמינר עם מצב  ]=בבית־ספר[  בבי"ס  עבודתו  ולקשרו  היא,  והכרח השעה 
זוגתו תחי', אדרבה בודאי בטוח בורא עולם ומנהיגו, הדורש עבודות שתים 

האמורות" 
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ט כ"ח סיון תש"כ ח י"ב אדר תש"כ 

הרב חפר נטל חלק פעיל בארגון והנחיית ערבי חב"ד ביישובים ובקיבוצים. 
אי־ לו  גורמת  המרצים  רשימת  בראש  שעמידתו  לרבי  כתב  מסויים  בשלב 

נוחות, ועל כך נסובה ההתייחסות בשולי האגרת.

יוכל   – יפעול כדבעי  "בענין הנהלת הסמינר – הכל תלוי בהמנהל. באם 
לעבוד  שי'  מאנ"ש  וכמה[  ]=כמה  כו"כ  לרתום  ונועם(  דיפלומטי  )באופן 

ולסייע בזה, וזכות הענין הזה הכי נעלה מסייעתו"
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נדפסה ב'אגרות־קודש' כרך כ' עמ' קסב חלקים מאגרת זו נדפסו ב'אגרות־קודש' כרך כ' עמ' קצ־קצא י ג' אדר תשכ"א  יא כ"ה אדר תשכ"א 

זו שולל הרבי את הכניסה לוויכוחים עם השומעים, במסגרת ערבי  באגרת 
חב"ד בקיבוצים, בהם נטל כאמור הרב חפר חלק פעיל.

ולאמר",  להודיע  שיש  מה  הוא  מצומצם  ביקורם  זמן  "שהרי  המילים  אחרי 

*הכוונה – הכרח קיום  ולמטה כתב:  בהכרח*.  הוסיף הרבי בכתב־יד־קדשו: 

מצות במעשה ובפועל. 

ובפרט   .  . ה'  במלאכת  מהעובדים  ואחד[  אחד  ]=כל  כאו"א  שבכל  "בודאי 
במסגרת רבותינו נשיאינו, מתקיים בפועל מ"ש ]=מה שכתוב[ עזרי מעם ה' 

עושה שמים וארץ"
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קטע מאגרת זו נדפסה ב'אגרות־קודש' כרך כ' עמ' ריזיב י"א ניסן תשכ"א  יג כ"ח ניסן תשכ"א 

"ולהצלחה מרובה בעבוה"ק ]=בעבודת הקודש[ מתוך שמחה"

שגורמים  וכו'  מההרצאות   .  . הכתיבה  על  בכפילא,  חן[  ]=בתשואת  "בת"ח 
קו"ר ]=קורת־רוח[ ונח"ר ]=ונחת־רוח[."

בעת  הוויכוחים  לשלילת  הרבי  מתייחס  י[  אגרת  לעיל  ]ראה  זו  באגרת  גם 
עריכת ערבי חב"ד.
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נדפסה ב'אגרות־קודש' כרך כ' עמ' רס, מלבד קטע ההוספהיד כ"ב אייר תשכ"א  טו כ' סיון תשכ"א 

בתשרי תשכ"א זכה הרב חפר לביקורו הראשון אצל הרבי. במהלך החודש 
זכה לשתי 'יחידויות', כאשר אחת מהן עסקה בענייני חינוך ו"בית רבקה". בין 

היתר אמר הרבי לרב חפר: "לבית רבקה עתיד מזהיר ביותר".

האגרת שלפנינו נכתבה כמענה למכתבו של הרב חפר בו כתב אודות קושי 
מסויים שהתעורר בניהול המוסד. בין הדברים מזכיר הרבי את דברי קדשו 
מאותה 'יחידות': "שבדעתי הנני עומד שהסמינר ובי"ס ]=ובית־ספר[ המקצועי 

יש להם עתיד מזהיר ביותר וביותר, הן בכמות והן באיכות"

המקצועי  בבית־הספר  עבודתו  בין  להפריד  שברצונו  לרבי  כתב  חפר  הרב 
לבית־הספר העיוני, מתוך מחשבה שמהנכון ששתי המגמות ינוהלו בנפרד.

בשולי אגרת זו שולל הרבי מחשבה זו:

שהוא  שמי  שמרמזה  בהאפשריות  כן[  ]=גם  ג"כ  שהתבוננתי  "פשוט 
שיכול  אף  כי  זה,  שללתי  וכמובן   – המקצועי  ]=בית־ספר[  בי"ס  ינהל  אחר 
]=בית־ספר[ זה )כמו גם בעניני  הוא לקחת מי שהוא לעזר לו בעניני בי"ס 
הסמינר(, אבל מוכרח שיהי']ה[ מנהל אחד ואחראי אחד לשניהן. ופשוט."
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נדפסה ב'אגרות־קודש' כרך כ' עמ' רעחטז י"ב־י"ג תמוז תשכ"א  יז ערש"ק חוקת תשכ"א 

"ות"ח ]=ותשואת חן[ על הבשו"ט ]=הבשורות טובות[. כן יה"ר תכה"י ]=יהי־רצון, 
תמיד כל הימים[."

"בברכה לבשו"ט ]=לבשורות טובות[ מהצלחתו מופלגה בהמוסדות"

אגרת זו ממוענת אל "מסיימות בית הספר "בית רבקה" אשר בכפר חב"ד", 

]=ערב־שבת[ קדש, פרשת  הינו "ע"ש  המכתב  בראש  המצויין  התאריך  כאשר 

בואו חשבון – תבנה ותכונן ]=פרשת חוקת[ ה'תשכ"א". הרבי סימן כוכב אחרי 
ב  בבא בתרא עח,  מרובעות:  באותיות  למטה  וציין  ותכונן",  "תבנה  המילים 

הם  ותכונן"  "תבנה  המילים  לפיה  זה,  פסוק  על  חז"ל  דרשת  מובאת  )שם 

המשך ל"בואו חשבון", עיין שם(.
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נדפסה ב'אגרות־קודש' כרך כ' עמ' רס־רסא, מלבד קטע ההוספה יט כ"ב אלול תשכ"א יח עש"ק פנחס תשכ"א 

"בברכה לבשו"ט ]=לבשורות טובות[ מהצלחתו רבה בעבוה"ק ]=בעבודת הקודש[ 
]=שתחיינה  שתליט"א  ישראל  בנות  של  טהרת־הקודש[  ]=על  עטה"ק  בחינוך 

לאורך ימים טובים ארוכים["

מהן  אחת  שכל  ישראל,  בנות  חינוך  בקדש,  בעבודתו  הצלחה  "בברכת 
נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, ומתוך שמחה מנוחה וטוב לבב דוקא"
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כא ח' מר־חשון תשכ"ב כ ימי הסליחות תשכ"א 

"בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק  ]=בעבודת הקודש[ בסמינר ובמקצועי ומתוך 
שמחה וט"ל  ]=וטוב לבב[ – המצפה לבשו"ט ]=לבשורות טובות["

בשנת תשכ"ב כתב הרב חפר לרבי כי הוא מסופק האם להמשיך בפעילות 
בקיבוצים במסגרת ערבי חב"ד או להתמסר אך ורק לפעילות ב"בית רבקה", 

ועל כך נסובה אגרת זו.
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כג י"א ניסן תשכ"ב כב ט"ו כסלו תשכ"ב 

הרבי  הוסיף  כסלו,  לי"ט  ההכנה  ימי  עם  בקשר  כללי־פרטי  מכתב  בשולי 
החתן(  אבי  שי',  הלוי  ר' משה  )הרה"ח  חפר  הרב  של  בנו  לכניסת  התייחסות 
שליט"א  משה  הנימול  רך  בנם  שמגדלים  וכמובן,  אבינו:  אברהם  של  בבריתו 

לתחומע"ט ]=לתורה חופה ומעשים־טובים[ בדרך החסידות

זכה הרב חפר להביא אל הרבי במשך השנים כתבי־יד־קודש רבים של רבותינו 
ח'  אות  התניא"  ספר  כתבי־יד  של  קצרה  ב"רשימה  לדוגמא  ]ראה  נשיאנו 

)ב"הוספה לאחר זמן"(: בוך חפר־ווייספיש[.

בסיום האגרת שלפנינו מודה הרבי לרב חפר על כתב־יד מיוחד ששלח: ת"ח 
שכמחז"ל  )וביחוד  ]=הכתב־יד־קודש[  הכתי"ק  על  חן[  תשואת  חן,  ]=תשואת  ת"ח 
למי  יקרים  דמיו  ]"מעיל  יקירי  אלבישייהו  מילתא  זכרונם־לברכה[  חכמינו  ]=שכמאמר 

. ורגיל בשמועותיו אתה מחזר אחריהם" )שבת י, ב –   . שרגיל ללובשו. כלומר, לפי שאתה תלמידו 

בפירוש רש"י[( ומקול"ע ]=ומקרב ולב עמוק[. 
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כה כ"ד טבת תשכ"ד כד כ מ"ח תשכ"ד 

טהרת־ על  ]=חינוך  חעטה"ק  הקודש[  ]=בעבודת  בעבוה"ק  רבה  הצלחה  בברכת 
הקודש[ דבנות ישראל שתליט"א ]=שתחיינה לאורך ימים טובים ארוכים["

בשנת תשכ"ד העלה מר שז"ר רעיון של נטיעת יער על־שם רבינו הזקן בקשר 
לשנת הק"ן )מאה וחמישים שנה( להסתלקותו.

הסביר  והרבי  בהרחבה  זה  נושא  הועלה  שלו  היחידויות  שבאחת  מסתבר 
שנטיעת עצים ויערות על שם מישהו לא נמצא בדיני ומנהגי ישראל.

באגרת מראש־חודש כסלו תשכ"ד )'אגרות־קודש' כרך כג עמ' כו( הרחיב הרבי 
בנושא זה תוך התייחסויות שונות בחז"ל לענין הנטיעה, ומסיים שם: "אבל גם 
הנ"ל אינו מעין המדובר, נטיעה לשם זכרון של איש פלוני או מאורע פלוני".

ועוד הוסיף הרבי להתייחס לענין זה באגרת מא' דראש־חודש טבת של אותה 
שנה )שם עמ' ס'( אל הגה"ח ר' שלמה יוסף זוין ע"ה, ושם גם נימוק הקשור 

בשנת השמיטה.

בהזדמנות מסוימת באותה תקופה הוצע לרב חפר לנטוע פארק על־שם אחד 
התורמים, ובתמורה לקבל סכום כסף מכובד עבור בניית כפר חב"ד ב'. 

לאור האמור ניתן להבין את הוראתו של הרבי החד־משמעית באגרת זו: 

מכמה טעמים אין כדאי שיסתבך בענין נטיעת פארק כו'. וד"ל ]=ודי למבין[.

]להעיר מהנדפס לקמן אגרת מא, בנוגע לשלילת "הנצחת קהלה כו'" שהרבי 
כותב "לעת עתה לא מצאתי איזה מקור לנוהג כזה או כיוצא בזה בדרשות 

חז"ל או במנהגי רז"ל"[
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כז ט' אייר תשכ"ד כו ז' שבט תשכ"ד 

"ת"ח ]=תשואת חן[ על הבשו"ט ]=הבשורות טובות[ אודות כנס המורים דהרשת 
שי' ולאח"ז ]=ולאחרי זה[ התאספות הכתות וכו'"

יעקב כהן ע"ה, ראש מועצת קרית־אונו, להנציח  בשנת תשכ"ד החליט מר 
את שם אחיו של הרבי, הוו"ח ר' ישראל אריה ליב ע"ה, בהקמת תלמוד־תורה 
שייקרא על שמו. מר כהן היה ידיד קרוב של ריא"ל ובביקורו ב'יחידות' אצל 

הרבי העלה את רעיון ההנצחה.

לקראת הנחת אבן הפינה שיגר מר כהן לרבי מכתב ובו הוא מבקש שהרבי 
ישלח נציג להשתתף בטקס. במכתב מיום ט' באייר תשכ"ד )נדפס ב'אגרות־
קודש' כרך כג עמ' קעב( מעלה הרבי את הרעיון שהרב חפר ישתתף באירוע 

כשהמטרה שהוא ינאם שם.

הוספות  עם  כהן,  למר  המכתב  העתק  )בצירוף  זו  אגרת  נשלחה  במקביל, 
קלות, הנדפס לקמן ב"הוספה"( – המתפרסמת בזה לראשונה – אל הרב חפר.
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כח מוצש"ק בהעלותך תשכ"ד הוספה  מכתב הרבי למר יעקב כהן ע"ה 

בי"ס  מנהל  חפר,  שי'  שמואל  מר  הוא  החב"דיים  החינוך  מעסקני  "אחד 
מכל  שי'  חפר  מר  מתאים   .  . חב"ד  בכפר  והסמינר  המקצועי  ]=בית־ספר[ 

"ות"ח ]=ותשואת חן[ על מסירת הפ"ש ]=הפרישת שלום[ הדו"ח וכו'"הנקודות להשתתף בחגיגת הנחת אבן הפינה".
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ל ראש חודש כסלו תשכ"ה כט י"ב מר־חשון תשכ"ה 

כי ברצונו שמוסד  בהזדמנויות שונות הביע הרבי את דעתו בפני הרב חפר 
"בית רבקה" יהיה גדול בכמות, כאשר הריבוי בכמות יביא גם לריבוי באיכות. 
ואיכותי, על פני מוסד  זאת בשונה מהשקפות אחרות שהעדיפו מוסד קטן 

גדול שקשה לשמור על צביונו.

וכמו בשולי אגרת זו: בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק ]=בעבודת הקודש[ בסמינר 

)ובמילא  בכמות  הרבה  תלמידות  והעמידו   – והמקצועים  ]=בית־רבקה[  ב"ר 
אח"כ ]=אחר־כך[ גם( באיכות

בשנת תשכ"ד קיבל "בית רבקה" הכרה ממשרד החינוך, ובעקבות כך הוצרכו 
להכניס מורה ממוסד חיצוני שילמד מקצוע מסוים. אלא שכעבור זמן קצר 
נודע לרב חפר כי אותו מורה מדבר בכיתה על דברים שאינם תואמים לאמונה 
היהודית הצרופה מדור לדור. לאחר בירור הדבר, אזר אומץ ופיטר את המורה 
הדתי  האגף  לבין  רבקה"  "בית  בין  זמני  קרע  נוצר  מכך  כתוצאה  לאלתר. 

במשרד החינוך.

ועל כך נסובו הוספות הרבי בכתב־יד־קדשו בשתי האגרות שלפנינו.

סו"ס   – שמים[  ]=יראת  יר"ש  בעניני  לוותר  מבלי  ופשוט   – נועם  "ובדרכי 
]=אמרו  ארז"ל  שהרי  וכו',  במשרדים   .  . יצליח  צעד  אחר  וצעד  ]=סוף־סוף[ 

רבותינו זכרונם־לברכה[ – מסייעין אותו."
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לב ערש"ק כי־תשא תשכ"ה לא ימי החנוכה תשכ"ה 

שבאופן  החריפות  ]=שעל־ידי[  שע"י  חבל  אבל  טובה,  החלטתו  כי  "ואף 
]=פלוני ופלוני[ לתגובות בלתי רצויות. ובדרכי נועם  הגשמתה, הכריח פ' ופ' 
– לעת"ל ]=לעתיד לבוא[ – ישיג כל הרצוי אלא שמבלי "תופעות לווי" כהנ"ל."
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לד ו' אלול תשכ"ה לג אסרו חג השבועות תשכ"ה 

 – ביותר  טובות[  ]=הבשורות  הבשו"ט  על  חן[  תשואת  חן,  ]=תשואת  ת"ח  "ות"ח 
מקליטת מספר נכון של תלמידות חדשות תי' ]=תחיינה[ – כן תרבינה."



57 56

לו י"ט אלול תשכ"ז לה כ"ד טבת תשכ"ז 

]=בבית־רבקה[  ]=עד עתה[ )בבי"ר  "בברכה להצלחה נוספת על הצלחתו ע"ע 
לבב[  ]=וטוב  וט"ל  בשמחה  שיוסיף  והלואי  חב"ד[(  ]=כפר  כחב"ד  ובעניני 

ויתוסף בהנ"ל כהנה וכו'"

לאחר  שהחלה  לארץ־הקודש  וגרוזיה  מבוכרה  הגדולה  העליה  בעקבות 
מלחמת ששת הימים, קלט "בית רבקה" למעלה מ-300 בנות מטעם "עליית 

הנוער".

הרב חפר דיווח על כך לרבי, שהתייחס לכך במכתבים הבאים.

מקבלת  טובות[  ]=הבשורות  הבשו"ט  על  חן[  תשואת  חן,  ]=ותשואת  ת"ח  "ות"ח 
ת']למידות[ חדשות במספר ניכר – כן תרבינה."
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לז יו"ד כסלו תשכ"ח 

"בברכה לניצול מלא של תקופת עשר שנים )ככתבו( הראשונות לכניסתו 
בתוככי כרם חב"ד – בתקופות הבע"ל ]=הבאות עלינו לטובה[ בעניניו הפרטים 

והכללים – ובעיקר – בעניני "בית רבקה" וכחב"ד ]=וכפר חב"ד[ ב'".

לח ג' תמוז תשל"ב 

"ות"ח ]=ותשואת חן[ בפרט על רשימת הת' תי' ]=התלמידות תחיינה[ מגרוזיא"
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לט י"א ניסן תשל"ט 

בז' אלול תשל"ט נישאה בתו של הרב חפר מרת דבורה תחי'.

במכתב כללי־פרטי מי"א ניסן תשל"ט הוסיף הרבי: בברכה – בקשר לאירוסי 
בתו מרת דבורה תי', ויהא בשטומו"צ ]=בשעה טובה ומוצלחת[

השורה הוקלדה במכונת כתיבה, אלא שטרם החתימה הוסיף הרבי בכתב־יד־
קדשו ותיקן במקום "לאירוסי בתו" - לקישוה"ת ]=לקישורי התנאים[ דבתו.

ולפני החתימה הוסיף: ולהצלחה בעבוה"ק ]=בעבודת הקודש[.

מ י"ט מנחם־אב תשל"ט 

במכתב לקראת החתונה, הוסיף הרבי ליד שמו של הרב חפר: רב פעלים כו'

וליד שמו של החתן: הכהן
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מא מענות בנושאים שונים 

בהוספה למכתב כללי )כנראה משנת תשכ"ד או תשכ"ה( כתב הרבי לרב חפר 
תשובות מפורטות על שורה של שאלות שהפנה לרבי.

"ויוסיף מתוך שמחה וט"ל ]=וטוב לבב[ בעניני בית רבקה לכל מחלקותי']ה[, 
ועד"ז ]ועל דרך זה[ לכחב"ד ]לכפר חב"ד[ שני"

מב מענה בעניין גיוס כספים 

בפתקא זו מרחיב הרבי אודות עניין גיוס כספים ]ראה גם באגרת הקודמת[.
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מג  

במשך תקופה ארוכה )בין השנים תשכ"ב – תשכ"ד( לא זכה הרב חפר לקבל 
אז  ביקש  הוא  רב.  כאב  לו  והסב  לפלא  עבורו  היה  הדבר  מהרבי.  מכתבים 
מהרה"ח ר' רפאל נחמן )פאלע( כהן ע"ה, שעמד לנסוע לרבי, להתעניין על 

סיבת הדבר.

וכך כתב הרב כהן לרבי:

חב"ד  בכפר  והמקצועי  הסמינר  מנהל  חפר  שמואל  מהרב  מכתב  "קבלתי 
ומתאונן שקרוב לשנתיים שאינו מקבל מכתב מפורט מכ"ק אד"ש, ואינו יודע 
אפילו באופן כללי את היחס של כ"ק שליט"א להעבודה הנעשית בסמינר, הן 
לחיוב והן לשלילה, מה טוב ומה טעון שיפור, והרגשתו זאת, שאינו בקשר 

ואינו מקבל את ההדרכה המתאימה, מפריעה לו בעבודתו".

מפורט"  מכתב  מקבל  "שאינו  במכתבו  המילים  את  הרבי  הקיף  בתשובתו 

וענה: "לא רק הוא – כ"א כו"כ ואי"ז ]=כי־אם כמה וכמה, ואין זה[ שייך ותלוי בו – 

כ"א ]=כי־אם[ מסיבות שאינן שייכות לו ולהסמינר כלל וכלל. וימשיך בעבוה"ק 
]=בעבודת הקודש[ שלו מתוך שמחה וט"ל ]=וטוב לבב[. וגורם נח"ר ]=נחת־רוח[ רב 

ובודאי עוד יוסיף ויעלה בקודש וה' יצליחו."


