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ב״ה

פתח דבר
מתוך שמחה והודאה להשי״ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו ,החתן התמים הרב מ' מאיר שלמה שיחי׳ ,עב״ג הכלה המהוללה מ' אסתר תחי׳,
ביום הרביעי ,י״א אלול תשע״ח,
הננו בזה להביע תודה וברכה לידידנו ומכרינו אשר הואילו לשמח אתנו יחדיו ,ביום
שמחת לבבנו ,ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות
וברוחניות.
כהבעת תודה לבבית ,והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתינו ,הננו מגישים בזה ״תשורה״
מיוחדת לזכרון טוב ,מיוסד על מנהג כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע בעת חתונת כ״ק אדמו״ר
והרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא זי״ע ,ובו כמה תיאורים מחיי החסידים ומהנעשה בבית
חיינו שנכתבו על ידי זקנו של החתן הרב שלום דובער ז״ל גארדאן ,רשימת יחידות מהרבנית
מרים ע״ה גארדאן ,זקנתו של החתן ,שזכתה לשמוע מפה קדשו של כ״ק אדמו״ר הריי״צ
לפני חתונתה ,וכן כמה מכתבים ומענות שקיבל זקנו של החתן המזכיר הרה״ת ר׳ ירחמיאל
בנימין הלוי ז״ל קליין בצעירותו.
תודתנו נתונה לדוד החתן הרב פסח צבי שמערלינג ,לאח החתן הרב לוי יצחק גארדאן,
ולאח הכלה הרב מנחם מענדל מישולבין על עזרתם בעריכת תשורה זו.
ויהי רצון שנזכה לקיום היעוד "מהרה ה''א ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים ,קול
ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה וכו'" בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקינו
תיכף ומיד ממש.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
מוקיריהם ומכבדיהם,

מנחם מענדל ורחל גארדאן
לונדון ,אנגלי׳

יוסף יצחק וצפורה מישולבין
וועסט בלומפילד ,מישיגען

יום הרביעי ,י"א ימים לחודש אלול ,ליוואוניא ,מישיגען
קמ"ג שנה לחתונת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וזוגתו הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה נ"ע

מפתח
פתח דבר ........................................................................................................ג
הרב שלום דובער גארדאן
סיום ש"ס משנה ה'תש"ג...........................................................................ה
הרבנות בקהילת "אהבת ציון" נוארק.......................................................ז
דער אידעאלער מנהיג הדור .....................................................................ט
הרבנית מרים גארדאן
יחידות הכנה לנישואין ...............................................................................יב
הרב ירחמיאל בנימין הלוי קליין
בשדה זרועה וחרושה ,יועילו גשמי ברכה .............................................יג
"קשר חב"ד" בפנימיות הענינים ..............................................................יד
קביעת מזוזה בדירה שכורה בחו"ל ........................................................טו
שיעורים בישיבת תורה ודעת .................................................................טז
הנחות מיחידויות ..........................................................................................כ

מזכרת נצח משמחת הנשואין של החתן הרה״ת מאיר שלמה ומרת אסתר שיחיו גארדאן

סיום ש"ס משנה ה'תש"ג
[במכתב זה מתאר סב החתן לאביו את הסיום על ש"ס משנה בע"פ שהתקיים ביום א' י״ז סיון ה'תש"ג.
בסעודת חג באחרון של פסח תש״ב דיבר כ"ק אדמו"ר מהוריי״צ על כך שבימים אלו (ימי מלחמת העולם השניה) סובלים הכל
מחבלי משיח ויש בעם ישראל כעין מגיפה ,ולכן צריך להצטרף לפעילות "מחנה ישראל" ,ארגון שנוסד שנתיים קודם לכן ומטרתו חיזוק
עניני היהדות.
בעקבות זאת הורה לפתוח מחלקה חדשה בארגון  -״חברת משניות בעל פה״ ,שחבריה יחלקו ביניהם את ששה סדרי משנה ויחזרו
עליהם בעל פה מידי שבוע ,כשכל חבר מקבל מספר משניות על פי גורל ,עליהם עליו לחזור.
ההגרלה לחלוקת המשניות התקיימה באסרו חג השבועות דאותו שנה.
ענינו של החברה משניות בע"פ כותב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו באג' מי"ד שבט תש"ד:
"חברת ״משניות בעל פה״ אשר ע״י ״מחנה ישראל"  . .חזרה בעל פה את הששה סדרי משנה ,באופן שאר ע״י כל החבורה יחד
יושלם ,במשך שנה ,למוד כל הששה סדרים ויחזרו אותם בכל שעות הפנאי :בלכת בדרך וברחוב ,בשבת בחנות ובמשרד ,אם רק הוא
מקום שמותר לדבר שם בדברי תורה .וכמו שאמר כ״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א ביסדו חברה זו ,וז״ל :השעה אומרת אז מען מוז מטהר זיין
דעם אויר ...טהרת האויר איז דורך אותיות התורה ...עס איז זייער נויטיג אז אידען זאלען לערנען משניות בעל פה ...און חזר׳ן די משנה׳ס
בכל עת ובכל מקום ...דאס איז ניט קיין מפלגה זאך אדער א שיטה זאך ...עס איז אן ענין כללי וועלכער איז נוגע דעם כלל ישראל און
איז א שמירה"].

•••
ב"ה.
יום ג' בוקר ,י"ט סיון ,תשג"ה
לכבוד אבי היקר
תסלח לי על אשר אחרתי לכתוב לך פרטי הדברים מהסיום דחברת משניות בע"פ.1
החגיגה התחילה בשעה  ,5נפתחה על ידי הרמ"ש [כ"ק אדמו"ר] ,דבר בדברים קצרים אודות תולדות
החברה וכבד את הרש"ל ,הרש"ל קרא דברי כ"ק אד"ש בשעת ההגרלה בשנה העברה ,2בביאור קצת.
אח"כ אמר רמ"ש [כ"ק אדמו"ר] את הסיום בביאור ארוך על המשנה האחרונה כדרכו בקודש ,מה שנמשך
כשעה.3
כחצי שעה אח"כ נמשכה ההגרלה החדשה ונפסקה באמצע כי הי' הזמן קצר .אח"כ נאמו הרב סימפסאן
אודות עבודת "מלביש ערומים" דמחנה ישראל .הרב ריבקין אודות הניגוד לכ"ק אד"ש בענינים אלו ,דבר
דברים חדים מאד מה שלא שערו שהוא יאמר דברים כאלו .הרב דזשייקאבזאן [דיבר] אודות שמירת שבת,
כדרכו בדברים מקוטעים .הרב קזרנובסקי אודות תעמולה בין הצבאים [אנשי הצבא] היהודים.
 )1תיאור מסיום זה נדפס בהקריאה והקדושה גליון  35ע' ג ,ברשימה זו ישנם כמה פרטים שיש בהם משום חידוש.
 )2נדפס בסה"ש תש"ב ע' .128
 )3נדפס ברשימות חוברת קא.
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קטע ממכתבו של זקנו של החתן הרשד״ב גארדאן
ר' מענדל קונין התחיל צו דאנקען דעם בורא ב"ה ,אך באמצע דבריו נשמעו צעדי כובד כ"ק אד"ש [כ"ק

אדמו"ר מהוריי"צ] ,והפסיק .פני כ"ק אד"ש היו להבים ,כמאמר רא"פ "רויטשינקע בעקעלעך"
"לחיים אדומות"] ,והוד והדר מיוחד הי' נסוך על פניו .קירב את המיקראפאן לפיו הקדוש והתחיל לומר:

[ר' אברהם פאריז

דער אלטער רבי זאגט אין ברכת הנהנין ”כל שמחת לבב הבאה לאדם מטובת עולם הזה חייב לברך
עליה ואם אין עמו שותף בטובה מברך שהחיינו ואם יש עמו שותף בטובה מברך הטוב והמטיב" .דער
ברכת הנהנין איז דער ערשטער ספר וואס דער אלטער רבי האט געדרוקט און מען דארף מדייק זיין אין
יעדער ווארט ,עולם הזה בעצם איז ניט קיין שמחה'דיגע זאך ,עולם הזה שלאגט זיך ,עולם הזה בייסט זיך,
עולם הזה רייסט זיך ,און די גאנצע טובת עוה"ז איז נאר וואס א איד קען פון איר אמאל האבן א שמחת
לבב .הגם שלפי דברי אדה"ז האט די ברכה היינט געדארפט זיין הטוב והמטיב ווייל עס זיינען דאך פאראן
 6704חברים אין דער חברה ,נאר אזוי ווי דאס איז א שמחה וואס איז פארבונדען מיטן יעצטיגן זמן איז די
ברכה הנכונה שהחיינו[ .השיחה נדפסה בספר השיחות תש"ג ע' .]132
בשעה שאד"ש נכנס היו שפתיו לוחשות ,ובודאי בירך אז [שהחיינו] .אח"כ אמר לחיים והתחיל:
מען דארף פארשטיין וואס מען האט שוין פילע מאל געזאגט אז אדה"ז אמר "ווען מיר האבן געהערט
א תורה פון רבי'ן איז דאס בא אונז געווען תורה שבע"פ און ווען מיר האבן געהערט א סיפור פון רבי'ן איז
דאס ביי אונז געווען תורה שבכתב[ ...להמשך השיחה ראה ספר השיחות שם].

[ )4הכותב כתב  640ותוקן לפי ספר השיחות דלקמן].
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הרבנות בקהילת "אהבת ציון" נוארק
בשלהי שנת תש״ח הוצע להרב שד״ב ז״ל גארדאן הרבנות דקהילת אהבת ציון בנוארק .עד אז היו
משתמשים באותו ביהכנ״ס ברמקול בשבתות וימים טובים ,והבימה היתה לפני הארון הקודש ולא באמצע
הביהכנ״ס .הרשד״ב שאל את דעתו הק׳ של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע ,והרבי אמר שבנוגע לשבתות
ויוהכ״פ בודאי שאסור להשתמש ברמקול ,ובנוגע ליום טוב צריך להתדבר עם חתנו ,הוא כ״ק אדמו״ר נשיא
דורנו ,המתמצא בעניינים אלו .ובדבר הבימה צריך שיבטיחו שבמשך הזמן יסדרו הדבר ,אבל אינם צריכים
לתקן זאת מיד דוקא.
כשדיבר עם כ״ק אדמו״ר ,אמר לו הרבי ,שגם ביום טוב אסור להשתמש ברמקול.
לאחרי הסתלקות כ״ק אדמו״ר הריי״צ נ״ע ,היו כמה בעלי בתים באותו ביהכנ״ס ששמעו שהרבי
החדש מליובאוויטש הוא
העולם,
בענייני
מלומד
ובאו לרבי ,בחשבם שהרבי
בטח יסכים לדעתם שמותר
להשתמש ברמקול בשבתות
ויו״ט .כשבאו לרבי אמר להם,
שישנם ד׳ סוגי אנשים :א)
כאלו שיש להם ידע בענייני
רמקול וכדו׳ ,אבל אין להם
ידיעה בהלכה ,ב) כאלו שיש
להם ידיעה בהלכה ,אבל אין
להם ידע בענייני טכנולוגי׳ ,ג)
כאלו שאין להם ידע לא בזה
ולא בזה (כנראה שהכוונה
היתה לקבוצת בעלי בתים
אלו ,)...ד) כאלו שיש להם ידע
בשניהם ,ועם כל הענווה ,לי יש
הבנה בשניהם ואני אומר לכם
שהדבר אסור!
לפנינו מכתב מכ״ק
אדמו״ר הריי״צ במענה על
דבר תיקון הבימה ,וכן חלק
מרשימותיו של רשד״ב ז״ל
גארדאן בו מתאר בכתב ידו
חלק מסיפור הנ״ל (כנראה
להדפסה ל LNSבאידיש).
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חלק מהכתבה בכתב ידו של הרשד״ב גארדאן
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דער אידעאלער מנהיג הדור
פורים ביים ליובאוויטשער רבין שליט״א
דעם שרייבער פון די שורות איז באקאנט א פאל פון א קאמיטעט פון א געוויסער שול וועלכע זיינען
געקומען פרעגן ביים ליובאוויטשער רבין שליט״א וועגן א א קאמף וואס איז אנגעגאנגען ביי זיי אין שול
ארום דער פראגע פון א מיקראפאן וואס זאל באנוצט ווערן פאר די ימים נוראים.
ווי דער שטייגער איז האבן די מיטגלידער פון קאמיטעט יעדער ארויסגעבראכט זיין שטאנדפונקט,
נאכן אויסהערן זיי מיט געדולד האט דער רבי שליט״א באמערקט אז אין אלגעמיין האט דער פראבלעם
זיין טעכנישע זייט ,ווי אזוי דער מיקראפאן פונקציאנירט ,און זיין הלכה אספעקט ,די דינים פון שבת און יום
טוב וואס זיינען פארבונדען מיט דעם.
צווישן די וואס טומלען זיך ארום דעם פראבלעם זייענען דא אזעלכע ,וואס ווייסן די דינים פון שבת
און יום טוב ,אבער זיי האבן נישט קיין באגריף אין דעם טעכנישן זייט פון פראבלעם .עס זיינען ווידער דא
אזעלכע וועלכע האבן א ידיעה אין דעם טעכנישין אספעקט פון דער שאלה אבער זיי האבן נישט קיין בא
גריף אין די דינים פון שבת און יום טוב.
עס זיינען ליידער דא אזעלכע האט דער רבי שליט״א צוגעגעבן וועלכע האבן נישט קיין באגריף ניט
אין הלכות שבת און ניט אין דעם פונקציאנירין פון דעם מיקראפאן אפאראט און זיי זאגן אויך מיינונגען
וועגן דער שאלה.
אין א געלאסענעם באשיידענעם טאן ,האט זיי דער רבי שליט״א געזאגט ,אז ער איז באקאנט מיט
ביידע אספעקטן פון דעם פראבלעם און ער זאגט זיי אז מען טאר נישט.

•••
אט די געציילטע ווערטער פון דעם רבין שליט״א בהנוגע דעם מיקראפאן פראבלעם ,זיינען אויך
צוגעפאסט צו דעם גאנצן אידישן לעבן היינט אויף דער וועלט.
עס זיינען דא אזעלכע ווארט זאגער אויף דער אידישער גאס ,וואס זיינען באקאנט און אויסגעבונדען
מיט דעם לעבן און טאג טעגליכע פראבלעמען פון די אידישע מאסן .זייערע לייזונגען פאר די פראבלעמען
שעפן זיי אבער ניט פון דער אייביגער תורת חיים נאר פון בורות נשברים ,פון מוטנע קוואלן ,פן פילאזאפיעס
און אידעאלאגיע וועלכע האבן שוין לאנג באנקראטירט.
פון דער אנדער זייט זיינען פאראן ביי דעם אידיעשן פאלק גרויסע תלמידי חכמים ,וועלכע זיינען
פארטיפט אין דער תורה און לערנען טאג און נאכט .זיי זיינען אבער פארשלאסן אין זייערע אייגענע ד׳
אמות און זיינען נישט באקאנט מיט די טאג טעגליכע פראבלעמען פון די אידישע מאסן.
דער אידעאלער מנהיג הדור דארף אבער זיין ווי דער ליובאוויטשער רבי.

להלן בחלק האנגלי מובא תרגום הכתבה לאנגלית וכן מסמכים נוספים בענין מחיצה ,ומיקראפאן בשבת
ט
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מכתב מה"ועד לבנין אהל" אל הרשד״ב גארדאן
י
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קבלה מה"ועד לבנין אהל" אל הרשד״ב גארדאן
אי
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יחידות הכנה לנישואין
ר״ד מיחידות של זקנתו של החתן הרבנית מרים ע"ה גארדאן אצל כ״ק אדמו״ר מהורייצ לקראת חתונתה בשנת תש״ה ונרשמו
על ידה בשעתו:

ב״ה
מען דארף אלעמאל
יענעם׳ס
אויף
קוקען
מעלות און אויף די אייגענע
חסרונות .דאס מיינט
מען נישט אז מען דארף
יענעם אויף הייבען און זיך
אראפווארפען דאס מיינט
מען אז יענעם׳ס מעלות
דארף פארדעקען יענעם׳ס
חסרונות .אין אלגעמיין אין
א פאמיליע לעבען דארף
מען קוקען איינעם אויף
די אנדערען בכבודיק .אין
אלגעמיין דארף מען אויף
יענעם׳ס חסרונות נישט
קוקען.
אייבערשטער
דער
זאל העלפן די חתונה זאל
זיין בשעה טובה ומצלחת
בגשמיות וברוחניות און
מען זאל אלעמאל לעבען
איינע
צופרידינעהייט
מיט דעם אנדערען און די
עלטערען אייערע זאלן האבן
פיל נחת פון אייך און פון די
אנדערע קינדער בגשמיות
וברוחניות .עס זאל זיין
פרנסה בהרחבה .איר זאלט
לעבען גליקלאך אייער גאנצען לעבען .מען דארף גארניט טאן
אליין .מען דארף אלץ איבעריידען איינער מיט דעם אנדערען.

בי
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בשדה זרועה וחרושה ,יועילו גשמי ברכה

בכ״ב סיון תשי״ב כתבו כמה תלמידים וביניהם סב החתן הרה״ת ר׳ ירחמיאל בנימין הלוי קליין ע״ד
התקבלותם לישיבת תורת אמת ובקשת ברכה להצלחה בלימוד נגלה ודא״ח ועבודת התפלה.
הם זכו לקבל מכתב מענה מיוחד מכ״ק אדמו״ר ,בו מלמדם הרבי  -בהתבסס על פתגם כ״ק אדמו״ר
מוהריי״צ נ״ע בפירוש הביטוי ״גשמי ברכה״ ,שזה בדומה לשדה ,שדוקא כשיש שדה זרועה וחרושה יועיל
הגשם  -וכמו כן על מנת לקבל ברכת הרבי נדרש ״חרישה וזריעה״ רוחנית ,ובפרט "אם המתבקש הוא
צדיקא דאתפטר״ ,נחוץ שהחרישה והזריעה יהיו כדבעי ,כי ע״י הבקשה הם לוקחים אחריות כלפי המתבקש
(היינו שהם מתחייבים לעשות חרישה וזריעה כדבעי).
כ״ק אדמו״ר מסיים מכתבו אליהם בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
גי
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"קשר חב"ד" בפנימיות הענינים

בתחילת קיץ תשי"ד כתב סב החתן הרה"ת ר' ירחמיאל בנימין הלוי ע״ה קליין לכ"ק אדמו"ר על דבר
עבודתו נגד המסיון (עיסוקו בזה החל לאחרי שכ"ק אדמו"ר עודדו במכתב להצטרף לעבוה"ק הלזו) ,ובו גם
מדווח אשר שינה את קשר התפילין שלו ל"קשר חב"ד" .במכתב כ"ק אדמו"ר מורה לו ע"ד הכוונה הפנימית
שעליו לכוון בעת הנחת תפילין ואשר עליו לטבול (אותיות בטול) את מוחו בתורת חסידות חב"ד הדרכותי'
ומנהגי' וכו'.

די
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קביעת מזוזה בדירה שכורה בחו"ל

מכתב כ"ק אדמו"ר לסב החתן הרה"ת ר' ירחמיאל בנימין הלוי ע״ה קליין ,לאחרי נסיעתו בשליחות
למעלבורן ,אוסטרליה ,ע"ד מנהגינו בנוגע לקביעת מזוזה בדירה שכורה בחו"ל.

וט
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שיעורים בישיבת תורה ודעת
הרבה תמימים מתלמידי הישיבה ב 770-היו נוסעים לעתים קרובות לבקר בישיבות אחרות בעיר ניו יארק
ועוסקים שם בהפצת המעיינות  -ללמוד חסידות עם בחורים ולהתוועד אתם וכיו״ב .הרה״ת ר׳ ירחמיאל
בנימין הלוי ע״ה קליין לקח חלק בפיעלות זו בישיבת תורה ודעת ,והיה כותב דו"חות לכ״ק אדמו״ר תמידים
כסדרם .וזכה לכמה מענות מכ״ק אדמו״ר על כך.

פיענוח המענה בכתי״ק :ויה״ר שיבש״ט [ויהי רצון שיבשר טוב] שיתקיים בכהנ״ל [בכל הנ"ל] לימוד (ודיבור) המביא
לידי מעשה בפועל בעניני תומ״צ [תורה ומצות].

זט
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פיענוח העתקת המענה על כתבו ב׳ הצעות באיזה ענין ללמוד :פס״ד [פסק דין] חז״ל במקום שלבו חפץ

פיענוח העתקת המענה :ויה"ר [ויהי רצון] שעוד תגדל כהנה וכהנה
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פיענוח העתקת המענה על כתבו שהיה אצל תלמידי תורה ודעת "התעניינות גדולה יותר מפעמים
הקודמים" הקיף כ"ק אדמו"ר וכתב :ת"ח על הבשו"ט [הבשורה טובה]

פיענוח המענה בכתי״ק :ויהא בהצלחה ובאופן דמוסיף והולך.
חי

מזכרת נצח משמחת הנשואין של החתן הרה״ת מאיר שלמה ומרת אסתר שיחיו גארדאן

טי

מזכרת נצח משמחת הנשואין של החתן הרה״ת מאיר שלמה ומרת אסתר שיחיו גארדאן

הנחות מיחידויות
הרב ירחמיאל בנימין הלוי ע"ה קליין ,זכה בבחרותו להיכנס ליחידויות בקשר עם יום ההולדת שלו ,מכיון שיום הולדתו חל ביום ו' מנחם
אב ,בעת ששהה ב"מרכז שליחות" נהג להיכנס ליחידות קודם נסיעתו.

כשנכנס ליחידות ב״אור ליום ו׳ כ״ז תמוז תשטו״ב״ הודיע בין היתר אשר ימלאו לו כ״ב שנה ועל נסיעתו
בשליחות המל״ח ,ואחרי יציאתו רשם לעצמו את דברי כ״ק אדמו״ר:
״ובענין יום הולדת :ליתן צדקה בערב שבת ,לעלות לתורה או בשחרית או במנחה ,וכן לחזור מאמר  -או שלם או
לכה״פ חלק  -לכמה אנשים .ובענין הברכה :זאלסט האבן הצלחה אין קיום המצות און לימוד התורה און אין עבודת
התפילה ,גם יחד .און א געזונטער יאר און הצלחה׳דיקע נסיעה און מצליח זיין אין עבודת התפילה.״

כשנכנס ליחידות ב״יום חמישי בערב בשעה  ,11:45אור ליום שישי כ״ג תמוז תשח״י״ הודיע בין היתר אשר
ימלאו לו כ״ג שנה ועל נסיעתו בשליחות המל״ח ,ואחרי יציאתו רשם לעצמו את דברי כ״ק אדמו״ר:
״דער שבת שלפני היום הולדת תבקש שיתנו לך עלי׳ ,וביום ההולדת תתן צדקה בבוקר ובערב ,וכן תראה שביום
ההולדת תלמוד איזה דבר ברבים  -דבר ממשנה או מעין יעקב או מחסידות מאיזה מאמר או משיחה .דער
אויבערשטער זאל דיר געבן הצלחה אין לערנען און יראת שמים ,און קיום המצות בהידור און א געזונטער יאר און
הצלחה׳דיקער יאר.״

כשנכנס ליחידות ב״אור ליום כ״ה תמוז התשי״ט״ ,הודיע בין היתר אשר ימלאו לו כ״ד שנה ועל נסיעתו
בשליחות המל״ח ,ואחרי יציאתו רשם לעצמו את דברי כ״ק אדמו״ר:
״זאל זען אז א שבת בעפאר זאל מען דיר געבען א עלי׳ אדער שבת אין דער פרי אדער צו מנחה ,דעם טאג אליין
זאלסטו געבען צדקה אין דער פרי און זאלסט מוסיף זיין א ענין אין נגלה און א ענין אין חסידות( .נוסח הברכה)
דער אויבערשטער זאל דיר געבען הצלחה-דיקער יאר אין לימוד הנגלה און אין חסידות ,הסתדרות טובה בכלל,
און אין א גוטען שידוך בפרט אין דעם יאר ,און זאלסט האבען הצלחה אין די נסיעה מיט משה הערסאן און זאלסט
צוריקומען פריילעכרהערהייט און געזונט.״

כ
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Elul - The King in the Field
Elul, the last month of
the Jewish year, is a time of
paradox — a time of what
might be termed, "spiritual
workdays."
The Jewish calendar
distinguishes between two
general qualities of time:
"mundane" (chol) and "holy"
(kodesh). Ordinary workdays
are "mundane" portions of
time; Shabbat and the festivals
are examples of "holy" time.
On "holy" days, we disengage
ourselves from the material
involvements of life to devote
ourselves to the spiritual
pursuits of study and prayer.
These are also days enriched
with
special
spiritual
resources (rest on Shabbat,
freedom on Passover, awe on
Rosh Hashanah, etc.), each
providing its unique quality
to the journeyer through
calendar and life.
In the latter respect, the
month of Elul resembles
the "holy" portions of the
calendar. Elul is a haven in
time, a "city of refuge" from
the ravages of material life; a
time to audit one's spiritual
accounts and assess the year
gone by; a time to prepare
for the "Days of Awe" of Rosh
Hashanah and Yom Kippur
by repenting the failings of

the past and resolving for
the future; a time to increase
in Torah study, prayer
and charitable activities.
Elul is the opportune time
for all this because it is a
month in which G-d relates
to us in a more open and
compassionate manner than
He does in the other months
of the year. In the terminology
of Kabbalah, it is a time when
G-d's "Thirteen Attributes
of Mercy" illuminate His
relationship with us.

appropriate channels in the
palace bureaucracy and gain
the approval of a succession
of secretaries and ministers.
He must journey to the
capital and pass through
the many gates, corridors
and antechambers that
lead to the throne room.
His presentation must be
meticulously prepared, and
he must adhere to an exacting
code of dress, speech and
mannerism upon entering
into the royal presence.

Yet unlike Shabbat and the
festivals, the days of Elul are
workdays. On Shabbat, the
Torah commands us to cease
all physically constructive
work (melachah). The
festivals, too, are days on
which melachah is forbidden.
Regarding the month of
Elul, however, there are
no such restrictions. The
transcendent activities of Elul
are conducted amidst our
workday lives in the field,
shop or office.

However, there are times
when the king comes out to
the fields outside the city.
At such times, anyone can
approach him; the king
receives them all with a
smiling face and a radiant
countenance. The peasant
behind his plow has access
to the king in a manner
unavailable to the highest
ranking minister in the royal
court when the king is in the
palace.

Rabbi Schneur Zalman of
Liadi explains the paradox
of Elul with the following
metaphor: The king's usual
place is in the capital city,
in the royal palace. Anyone
wishing to approach the
king must go through the
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The month of Elul, says
Rabbi Schneur Zalman, is
when the king is in the field.
MeaningfulLife.com

Memento from the Wedding Celebration of Meir Shlomo and Etty Gordon

Transcript of Audience with the Frierdiker
Rebbe
The Chosson's grandmother Rebbetzin Miriam Gordon of blessed memory merited to have a ( יחידותprivate
audience) with the previous Lubavitcher Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson prior to her marriage to Rabbi
Sholom Ber Gordon  ע''הin 5705 (1945).
Shortly after the audience she transcribed what she remembered of that audience in Yiddish.
We bring you here a free translation of that
transcript.

You must always bear in mind
the other’s strengths and one’s own
shortcomings. This does not mean that
one should lift up the other and degrade
oneself but rather that the other’s virtues
and strengths should compensate for
their shortcomings.
Generally in family life spouses
should look at each other respectfully.
In general one should not focus on the
other’s shortcomings
May Hashem help that the wedding
should be  בשעה טובה ומוצלחתin a good
and auspicious hour both materially
and spiritually; you should always live
together joyously and your parents
should have much nachas from you
as well as from their other children
materially and spiritually.
May you have abundant  פרנסהand may you have good fortune your entire lives.
One should not do anything alone, everything should be discussed with one another.
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Tefillin for the Soldiers in Vietnam
It is well known that in 5727 (1967). just prior to the six day war the Lubavitcher Rebbe
launched a worldwide Tefillin campaign encouraging Jewish men and boys the world
over to lay Tefillin each day.
Based on quotes from the Talmud the Rebbe explained how the fulfillment of this
Mitzvah would greatly increase the security of the Jewish people especially in our Holy
Land.
Chabad Chassidim everywhere and especially in Eretz Yisroel responded to the
Rebbe's call by reaching out to thousands of fellow Jews including the soldiers in the
Israel Defence Forces and enabling them to fulfill this special Mitzvah.
The Chosson's grandfather Rabbi Sholom B. Gordon of blessed memory was very
passionately involved in this campaign daily for over thirty years until his passing in 5761
(2001). His example continues to inspire many to do the same to this very day.
In a collection of letters published in this Memento we find evidence of a successful
attempt spearheaded by Rabbi Gordon to provide Tefillin for Jewish servicemen in
Vietnam and how much this was appreciated by the recipients.
May these and other stories continue to inspire all of us to use every opportunity to
reach out to fellow Jews with Mitzvos especially the Rebbe's Mitzvah campaigns and by
doing so hasten the complete redemption through our righteous Moshiach speedily in
our days.

Page 15 - Letter from Mr. Milton Wilkotz to Rabbi Gordon offering assistance and advising to contact the
National Commander and attaching the attached letter from Mr. Wilkotz
Page 16-17 - Letter from Mr. Wilkotz to the National Commander
Pages 18-20 - Letters of thanks to Rabbi Gordon from Chaplains for sending Tefillin through Chaplain
Wasserman
Pages 21-22 - Letters from Chaplain Wasserman to Rabbi Gordon and to Mr Milton Schwartz thanking them
for sending Tefillin and other religious supplies
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The Proper Setup of a Shul

In these letters, the Rebbe responds to rabbis who wrote to him about issues concerning
Mechitzas in Shul.
The Rebbe advises them to get hold of the letters and publications of Agudath
Harabonim and Young Israel on the topic.
On the following pages we bring a letter from the National Committee of Young Israel
written to the Chosson's grandfather, Rabbi Sholom B Gordon OBM, with the attached
proclamation from Agudath Harabonim.
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The Ideal Leader
A story is well known to the author of these notes about the committee of a particular
Shul that had approached the Lubavitcher Rebbe to ask about a battle that raged in their
Shul around the issue of using a microphone during the Days of Awe.
Appropriately, each committee member presented his view. After patiently hearing
them all out, the Rebbe observed, "In general the issue has its technical component, i.e.
the matter of how the microphone functions and its Halachic component, namely the
applicable laws of Shabbat and Yom Tov.
"Among those who are causing the tumult about this problem there are some who are
familiar with the laws of Shabbos and Yom Tov but they don't have a grasp of technical
aspects of the issue. There are others who are familiar with the technical aspects of the
question but they don't have a good grasp of the laws of Shabbos and Yom Tov.
"Unfortunately there are some," the Rebbe added, "who don't have a good grasp of the
laws of Shabbos or of how a microphone operates, yet they too voice their views on this
matter."
In a calm soft voice the Rebbe explained to them that he is familiar with both aspects
of the issue and he assured them that (using a microphone on Shabbos and Yom Tov) is
forbidden.

• • •
These words from the Rebbe which I have related in the matter of the microphone
apply very well to all of Jewish life and even to the entire world. There are voices on the
"Jewish Street" that are involved with the life and daily problems of the Jewish public.
They draw their solutions to these problems not from the eternal Torah of Life but
from muddy sources of philosophy and ideology that have long been bankrupt. On the
other hand we have among the Jewish people, great Torah scholars who are steeped in
Torah and study day and night. They however are blockaded in their own world and are
unaware of the challenges facing the Jewish world.
The ideal leader must be one who is like the Lubavitcher Rebbe.

(This is a loose translation from a Yiddish note written by the Chosson's paternal grandfather Rabbi Sholom
Gordon OB"M printed in the Hebrew section)
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Life in the Chassidic Village
of Dokshitz
, על החיים בעיירה החסידית דאקשיץ, הרב שלום דובער גארדאן,תיאור מיוחד מאת זקן החתן
ובמיוחד על ההתרחשיות בעת מאסר וגאולת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ
ב״ה
The Previous Rebbe  נבג"מwas at the center of my entire childhood.
My first melamed Reb Ephraim used to tell us stories about his journeys to the Rebbe
Maharash, where he saw the Rebbe as an infant and his brother even had the  זכותof
holding the future Rebbe on his arms.
The chasidim of our shtetel Dokshitze which was located in north eastern Poland only
a few miles from the Soviet border continuously expressed the hope that travel will again
be permitted across the border and they will be able to visit the Rebbe in Leningrad.
The chosid Reb Beirish (a son of the melamed Reb Aharon who is mentioned
numerous times in the Lekutei Diburim) even risked his life and smuggled across the
border to see the Rebbe.
The Rebbe’s imprisonment in 1927 [ ]תרפ“זmade a terrifying impact on our shtetel. I
recall very vividly the day when our shull was filled with people who came to say תהלים
for the Rebbe’s release and safety. My father  הכ"מled the assembled in reciting the whole
 תהליםinterrupted by sobbing and crying. When the news of the Rebbe’s release from
prison and later also from exile in Kostroma reached us there was great joy on every face.
The first Yud Beis Tamuz, the anniversary of the Rebbe’s release was celebrated in our
shull (unlike most farbrengens which were always in private homes) and the chasidim
were dancing on the tables.
When the Rebbe visited Poland after settling in Riga, Latvia many of the chasidim in
our shtetel went to meet the Rebbe in Vilna where he made a brief stop. I felt a special
pride in the fact that my father and the Rabbi of our community Reb Leib Sheinin הי"ד
went to Warsaw where they spent Purim with the Rebbe.
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Preface
BH. 11 Elul, Wedding Anniversary of the Rebbe Rashab and the Rebbetzin Shterna Sara, 5778

We give thanks to Hashem Yisborach for granting us the privilege
of celebrating the wedding of our dear children Meir Shlomo and Etty
שיחיו.
We thank each and every one of you, our esteemed guests, for
participating in our Simcha and giving your blessings and good wishes
to the Choson and Kalla.
We have put together this modest souvenir journal for you to take
home with you, which includes some interesting articles penned by
the paternal grandfather of the Choson, Rabbi Sholom Ber Gordon
z"l, describing some events in the Rebbe's court as well as the life style
of Chassidim.
It also includes a transcript written by the Choson's paternal
grandmother, Rebbetzin Miriam Gordon z"l, of a private audience that
she merited to have with the Previous Rebbe in 1945 (5705) prior to
her wedding.
Of special interest will be some letters and responses received from
the Rebbe by the Choson's maternal grandfather Rabbi Yerachmiel
Benyomin Klein z"l secretary of the Rebbe, in his youth.
We express our thanks to Rabbi Pesach Schmerling, Rabbi Levi
Gordon and Rabbi Mendel Misholovin for their assistance in compiling
this journal.
May you all be blessed with joyous occasions in your families and
may we all be blessed with a Kesivo and Chasimo Tova for a good and
sweet new year. May we all celebrate very soon, the ultimate Simcha of
the complete redeption through Moshiach Tzidkeinu NOW.

Rabbi Mendel and Rochie Gordon

Rabbi Yosef and Tzippy Misholovin

London, England

West Bloomfield, Michigan
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