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תשורה
משמחת נישואין של

אליהו ארי' ליב ועדינה רחל שיחיו

גראסס

יום חמישי ,ח' תמוז ,תשע”ט

בס"ד

פתח דבר

אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו החתן התמים הרב מ' אליהו ארי' ליב שי' עב"ג הכלה מרת עדינה רחל
תחי'.
התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו ,ידידנו ומכרינו שבאו מקרוב
ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים
מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,מוגשת בזה
תשורה מיוחדת  -מיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שחילק
'תשורה' בחתונת הרבי  -הכוללת :א .תמונות מבני המשפחה אצל הרבי ,וכן
תמונות משפחתיות .ב .יומן שכתב הרה"ח ר' אליהו ארי' ליב גראסס ע"ה,
שהחתן נקרא על שמו ,שזכה להיות ולתעד את ימי הבראשית לנשיאות הרבי
(בו רשם גם נקודות משיחות הקודש) והיה מהעסקנים החשובים בענייני הרבי,
בפרט בשכונת קראון הייטס .חלק מיומניו התפרסמו בבמות שונות ,וחלקם
מופיעים כאן בפרסום ראשון .ב .מכתבים מהרבי לסבא-רבה של החתן,
הרה"ח ר' יהודה חיטריק ע"ה .ג .הוראות מהרבי בכתי"ק לסב החתן ,הרה"ח
ר' אהרן חיטריק ע"ה (שהרבי מינה אותו לחבר מערכת אוצר החסידים ואחראי
על הדפסת תורתם של רבינו הזקן ,אדמו"ר האמצעי והאדמו"ר הצמח-צדק)
בקשר להוצאת ספרי רבותינו נשיאינו .ד .הגהות הרבי בכתי"ק על הקדמת
הרבי לספר התולדות לרבינו הזקן (באנגלית) ,שנערך על ידי סב הכלה ,מזכיר
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,הרה"ח ר' ניסן מינדל ע"ה.
הא–ל הטוב הוא יתברך יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת
משמחה זו לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם"" ,ונזכה זעהן זיך
מיט'ן רבי'ן דא למטה  . .והוא יגאלנו".
הורי הכלה
אבא אליהו ומינא בוניא דייטש

הורי החת ן
אברהם נחום ורחל גראסס	

זקניהם
מרת סלוה חיטריק
הרב חיים שמעון וחיה לאה דייטש
הרב שלום דובער ופרידא חוה שפירא
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התשורה בחתונת הרבי
באמצע סעודת החתונה של הרבי ,בי"ד כסלו תרפ"ט ,שעה שהסיבו המסובים ליד השולחנות
הערוכים ,ציוה הרבי הריי"צ לאחד מתלמידי התמימים ,לחלק בשמו ,לכל אחד ואחד
מהמסובים ,תשורה מיוחדת:
גיליון שנכפל לשלושה חלקים .מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום "תמונת הדרת–קודש .גוף
כתב יד קדשו של כ"ק אאזמו"ר .אדמו"ר אבינו הראשון .רבינו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע",
ומצדו השני ,כלפי חוץ ,נדפסו שלושה צילומי קטעים קטנים ,האחד  -כתוב בלשון הקודש -
אף הוא בגוכי"ק של אדמו"ר הזקן .השניים האחרים נכתבו ברוסית על–ידי אדם אחר.
לגיליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים :מצד ימין נדפס צילום מכתבו של הרבי הריי"צ
 הכתוב בכתב ידו של אחד המזכירים וחתום בגוכי"ק של אדמו"ר הריי"צ  -בו הוא מודיע כימכתב של אדמו"ר הזקן שראה לכבד בו "את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק
 . .אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו אנ"ש ,ד' עליהם יחיו ,וכל
מחבבי תורה יחיו" .בצד השמאלי של הגיליון ,נדפסה פשר פתשגן הכתב  -אף זאת בצילום
כתב–ידו של אותו מזכיר  -בו מפרט הרבי את הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול את מכתבו
הנ"ל.
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תרגום הכיתוב בתמונה השמאלית למטה  -בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן:
להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק[הלת] ווילנא
שלוש השורות הנוספות ,בשפה הרוסית ,נכתבו על–ידי אחר:
לאדון יהודי משה מורדוכוביץ [בן מרדכי] מייזליש בווילנא
בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה ,שלח הרבי הריי"צ 'תשורה' זו לכמה מחסידיו ,וכלשון הרבי באחד ממכתביו." :
 .אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם חתונתי".

Y
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ח' כסלו ה'תנש"א .הרה"ח ר' יהודה חיטריק עם בנו הרה"ח ר' אהרן חיטריק ,בחלוקת דולרים לצדקה אצל הרבי

כ"ב טבת ה'תשנ"ב .הרה"ח ר' אהרן חיטריק מגיש לרבי את אחד הקונטרסים שהו"ל ,ליקוטי פירושים על התניא
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ב' שבט ה'תש"נ .הרה"ח ר' אליהו ארי' ליב גראסס ,עובר אצל הרבי בחלוקת הדולרים לצדקה

ערב יום כיפור תשמ"ג .הרה"ח ר' אליהו ארי' ליב גראסס ,עובר אצל הרבי בחלוקת לעקאח
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מוצאי שמחת תורה תשמ"ב .הרה"ח ר' אליהו ארי' ליב גראסס ,עובר אצל הרבי בחלוקת כוס של ברכה

ו' תשרי תש"נ .הרה"ח ר' אהרן חיטריק ואחיו הרה"ח ר' צבי הירש חיטריק ,מקבלים מעטפה שכוללת :מאמר של
אדמו"ר הצ"צד"ה "ושאבתם מים בששון" ,פרוסת "לעקאח" ,מכתב כללי דוא"ותשרי ,ושטר של דולר א' לצדקה
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הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל כאברך צעיר

הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל בצעירותו

מרת יהודית בוטמן ובעלה הרה"ח ר' שניאור זלמן בוטמן ,הרה"ח ר' יהודה חיטריק ורעייתו מרת קיילא חיטריק,
שרה קפלן (הילדה הקטנה) ,מרת שיינדל שניאורסאהן ובעלה הרה"ח ר' שלום בער שניאורסאהן (התמונה צולמה
בשבע ברכות שלהם ,לאחר חתונתם בר"ח אלול תשי"ד) ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק (עומד ומחזיק בידיו תינוק),
הרה"ח ר' זלמן שניאורסאהן ,הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל בוטמן
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סב החתן ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל ,עם אביו הרה"ח ר' יהודה חיטריק ,ויבלחט"א הרב אהרן יעקב שוויי.

סב החתן ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל

10

אליהו ארי' ליב ועדינה רחל שיחיו גראסס

סב החתן ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל

סב החתן ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל עם אחיו הרה"ח ר' צבי הירש ז"ל
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הרה"ח ר' אהרן חיטריק בחתונת נכדו  -יבלחט"א  -יוסף יצחק גראסס .משמאל :החתן ,אליהו ארי' ליב גראסס ר'
אברהם נחום גראסס ,יוסף יצחק גראסס ,ר' אהרן חיטריק ,שלום דובער גראסס ושמואל גראסס

סב החתן ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל
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מימין :סב החתן ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל ,עם הרה"ח ר' אברהם יצחק שם טוב שי' ,בפגישה עם אנשי
מימשל בארכיון הספרייה בוורשה ,שם הוחזקו ספרי הרבי הריי"צ .פגישה זו התקיימה בקיץ תשל"ז ,ובחשון
תשל"ח הגיעו הספרים חזרה לספריית אגודת חסידי חב"ד בניו-יורק

ארבע דורות .הרה"ח ר' יהודה חיטריק ובנו הרה"ח ר' אהרן חיטריק ע"ה ,עם יבלחט"א חתנו הרה"ח ר' אברהם
נחום גראסס ,ובנו  -החתן  -ר' אליהו ארי' ליב גראסס
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הרה"ח ר' אהרן חיטריק ע"ה
עם  -יבלחט"א  -רעייתו סלוה ובתם רחל ,אם החתן

הרה"ח ר' אליהו גראסס בשנת תשל"א עם הרב דובאוו

הרה"ח ר' אהרן חיטריק עם  -יבלחט"א  -נכדו ,החתן שי'
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סב החתן ,הרה"ח ר' אהרן חיטריק ז"ל
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מכתב מהרבי בקשר עם חתונת סב החתן הרה"ח ר' אליהו ארי' ליב גראסס
אגרת לסבנו הוו"ח אי"א נו"נ ר' נטע זאב ז"ל ראזענבלום
פאר מיין פליכט און זכות צו באווארענען אז ווען אייער
טאכטער און הרב ...שיחיו הויבן אן א צוזאמענלעבען,
זאל דאס זיין אין א אופן וואס מען קען ערווארטען די
מאקסימום ברכות פון השי"ת ,אז זיי זאלען האבען א
געזונטע פרייליכע הויז ,וואס ווי געזאגט האט מען
אויף דעם א צושטימונג פון תורתנו הק' ווען מען קען
זאגען בא דער חתונה שהשמחה במעונו ,און אז די
תורה פסק'נט אפ אזוי ,און ניט אנדערש ,איז זעלבסט
פארשטענדליך אז קיינער קען דאס ניט ענדערען .און
דעריבער האט מיר געוואונדערט ,אז עלטערען וועלכע
טוען אלץ אז קינדער זאלען זיין גליקליך ,אין דעם וואס
ווענדעט זיך נאר אן זיי ,זאלען גאר וועלען אנווענדען
כחות ניט צו דערלאזען ,אז בא אייער טאכטער'ס
חתונה זאל זיין שמחה ,וואס בדרך ממילא פעלט דאס
ח"ו דערנאך אין זייער לעבען ,ר"ל.

ב'תרכג
ב"ה ,אדר"ח אייר ,תשי"ד
ברוקלין.
שלום וברכה!
אין צוזאמענהאנג מיט די פערשידענע קלאנגען וועלכע
האבען דערגרייכט צו מיר און וועלכע וואונדערן
מיר זייער ,איז ניט רעכענענדיק זיך מיט מיינע פילע
טרדות ,שרייב איך די פאלגענדע שורות.
לויט ווי מען האט מיר איבערגעגעבען (און וואס
איך האף אז סוף כל סוף וועלען זיי זיך ארויסווייזען
פאר ניט ריכטיג) אז אייער משפחה איז מען געגען
איינארדנען די חתונה פון אייער טאכטער ...לויט דער
פאדערונג פון שולחן ערוך אז עס מוז זיין א מחיצה
בעת דער חתונה צווישען מענער און פרויען.

חתונה האט מען בכדי צו בויען א הויז אויף צענדליגער
יארן איז רעכט בא עלטערען צו ריזיקירען דאס וואס
עס רירט אן דער טאכטער אויף צענדליגער יארען,
בכדי אז אויף די פאר שעה וואס עס געדויערט די
חתונה ,געפעלען ווערען פאר די מענשן וועלכע
ווייסען ניט די דינים פון שולחן ערוך אדער וועלכע
רעכענען זיך ניט מיטן שולחן ערוך ,אדער פאר די
לייכטזיניגע וועלכע בא זיי איז רעכט ריזיקירען א זאך
פון צענדליגער יארען צוליב א מאמענטאלען געדוכטען
פארגעניגען .און עס וואונדערט מיר פון וואנען נעמט
זיך בא עלטערען אזא ברייטקייט ,צו נעמען אויף זיך
אזא פאראנטווארטליכקייט.

וויל איך דערמיט ערקלערין אייך דעם מצב לויט ווי
איך זעה עם .און דאס איז פאלגענדעס:
ווען מען ארדענט איין א חתונה מיט א מחיצה לויט ווי
עס פאדערט תורתנו הק' ,פסק'נט די תורה אז מען זאל
זאגען "שהשמחה במעונו" ד.ה .אז ווען מען דערמאנט
דעם אויבערשטענס ברוך הוא נאמען דערמאנט מען
עם אז עס זאל זיין שמחה און ממשיך זיין דאס אין
וועלט און צום אלעם ערשטען צו דעם חתן און די כלה.
זיכער איז איבעריג צו באשרייבען וואס האט פאסירט
אין די לעצטע יארען אין דער וועלט אין אלגעמיין
און בא אידען בפרט ,און אויב אין אלע צייטען האט
מען געמוזט אנקומען צו הקב"ה פאר ברכה והצלחה
און נאך מער צו א געזונטען און פרייליכען לעבען ,איז
אין אונזער דור איז דאס נאך פיל מער נויטיגער ,און
דער איינציגער וועלכער קען דאס באווארענען איז
דאס דער וועלכער איז דער בעל הבית פון דער גאנצער
וועלט הוא הקדוש ברוך הוא.

עס איז ניט מיין ענין צו שיקען פאליס צווינגען טאן
ווי מיין מיינונג איז ,עס איז ניט מיין ענין צו נייטען
מענשן בכלל ,טאן לויט מיין מיינונג ,און עס איז אויך
ניט מיין ענין צו זאגען שווערע ווערטער ,און דעריבער
וויל איך שליסען מיין בריף צו ריידען נאר אין דער
גוטער זייט .אז ווען איך האב געגעבן מיין הסכמה אויף
דעם שידוך בין איך געווען זיכער אז אויך די עלטערן
פון זייער זייט וועלען טאן אלעס וואס עס ווענדעט
זיך נאר אן זיי ,אז זייער טאכטער און צוקונפטיגער
איידים זאלען זיין פארזיכערט אויף וויפיל עס לאזט

זיינער צייט ווען הרה"ח ...שי' האט מיר געפרעגט מיין
מיינונג וועגען דעם שידוך און ווען עס איז אנגעקומען
צו מיר אייער אנפראגע אין דעם ,האב איך געפונען
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סב החתן ,הרה"ח ר' אליהו ארי' ליב גראסס ,בדרכו
לחופה .מימינו הרה"ח ר' פרץ מאצ'קין ,ומשמאלו
הרה"ח ר' ישראל ג'ייקובסון .משמאל נראה גם
הרה"ח ר' לייבל קרעמער

סבא-רבה של החתן ,הרה"ח ר' נטע זאב ראזענבלום,
ורעייתו מרת בלומא ,מלווים את בתם הכלה מרת שרה
פייגא .מימין נראית גם הדודה מרת חנה עטקע גערליצקי

זיך נאר אויף די צענדליגער יארען וואס זיי וועלען זיין
צוזאמען ,און זעלבסט פארשטענדליך אז עס וועט ניט
פארנעמען קיין ארט דאס וואס אירע חבר'טעס וועלען
יע זיין צופרידען אדער ניט צופרידען ,אויב נאר די תורה
הק' וועט זיין צופרידען פון אזא סדר בא דער חתונה,
און נעמענדיג דאס אין חשבון האב איך געגעבען מיין
הסכמה אויף דעם שידוך ,און ווי געזאגט פריער ,אויב
מען וויל אויף א אמת אז בא דער חתונה זאל די תורה
הק' פסק'נען אז מען קען זאגען שהשמחה במעונו און
דורך דעם זאל מען דערנאך זיין צופרידען דעם גאנצען
לעבען ,זאגט דער שולחן ערוך * אז די חתונה דארף זיין
מיט א מחיצה.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

נ.ב.
איך גיב איבער צו הרב ...שי' אז ער זאל זיך מער ניט
מישען אין דער פראגע פון דער מחיצה ,און אויב בא
אייגענע עלטערען קומט אויס אז זיי האבען ברייטע
פלייצעס און קענען איינשטעלען שמחה-לעבען
פון זייער טאכטער תחי' אויף זייער אייגענע אחריות
אנדערש ווי עס שטייט אין שולחן ערוך ,קען איך ליידער
צו דעם גארניט טאן.
איך ווייס אויך אז עס זיינען געווען פילע חתונות און
אויך פון פרומע און ליידער אן מחיצות ,אבער איך ווייס
אויך די צרות וועלכע זיינען ליידער געקומען שפעטער,
און השי"ת זאל אייך בענטשען אז איר זאלט שטענדיג
קענען אנזאגען נאר גוטע בשורות סיי בגשמיות און סיי
ברוחניות.

מזכיר
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מכתבים מהרבי לסבא-רבה של החתן הרה"ח ר' יהודה חיטריק

הוספה בכתי"ק:
מכ' מו' וכ' מ"ח -
נתקבלו .ותקותי
אשר בשבוע הבע"ל
יבוא הרה"ח וכו' וכו'
הרש"ל שי' למחנם,
ויתדברו ע"ד סי' כל
הענינים
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הוספה בכתי"ק:
כדאי הי' לסמנם (עכ"פ מכאן ולהבא) :א,ב כו' והי' מקיל ,בטח עליו.
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הוספה בכתי"ק:
וכן הר"ד
משמח"ת פ"ב
ופורים ואחש"פ פ"ג

בברכת הצלחה רבה
בתו"ת וכן גם בת"ת
דרבים בביהכנ"ס וכו'
ומתוך שמחה

הביאור בסיום
המכתב הוא על
שאלתו בשיחת
ש"פ לך לך תשכ"ה,
שנדפסה בלקו"ש
ח"ה עמ'  297ואילך
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הוספה בכתי"ק:
ולפלא הפסק הר"ד .ובטח ימלא בכפלים לתושי'
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מכתב מהרבי לארגון נשים למען ישיבת תות"ל מונטריאל
שנוהל על ידי סבתו של החתן ,מרת חיטריק
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מכתבים מהרבי לסב החתן הרה"ח ר' אהרן חיטריק

הוספה
בכתי"ק:
הרב
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מענות קודש מהרבי לסב החתן הרה"ח ר' אהרן חיטריק

הוראות הרבי אודות הדפסת מאמרי אדה"ז – תקס"ו

האם להדפיס גם המאמרים דשנה זו שכבר נדפסו בתו"א ובביאור הזהר .ענה הרבי:
המאמרים שנדפסו כבר והם נפוצים (תו"א לקו"ת תו"ח אוה"ת פיה"מ אמ"ב סי' ביאוה"ז השערים וכו') לא
להכניסם לס' זה כ"א [= כי אם] לציין (בפתח דבר) שנדפסו בס' פ' [= בספר פלוני] בשינוים כו'
האם להשוות את המאמרים שדפסו בתו"א לכת"י ולציין השינוים ולהדפיסם בקונטרס בפני עצמו .ענה הרבי:
[בתו"א] ולקו"ת וכו' [ולציין] רק [השינוים בקונטרס בפ"ע ולצרפם לתו"א ] לקו"ת כו'
להחזיר המצ"ב
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הוראות הרבי אודות הדפסת מאמרי אדה"ז – תקס"ז
א) מאמרים שנדפסו כבר בתורה אור ולקו"ת ,אך ישנם ביאורים שלא נדפסו עדיין ,האם להדפיסם?
הורה הרבי להדפיס הביאור.
ב) האם לקבץ כל הביאורים על תו"א ולקו"ת בספר בפני עצמו ,ענה הרבי:
אין המחליט מהו ביאור לחוד ומהו כו' שהרי סו"ס [= סוף סוף] רוב הענינים נמצאים בתו"א ולקו"ת
ג) האם להדפיס גם מאמרים שנמצאים בכת"י בשינוי לשון.
והאם להדפיס הנחות שונות מהמאמרים הנמצאים בכת"י .ענה הרבי:
אין לדבר סוף ולכן להדפיס רק השינוים הכי חשובים
כיון שמו"ל [= שמוציא לאור] בקרוב תו"א ולקו"ת כדאי לצרף בסופן רשימת הנ"ל
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הוראות הרבי אודות הדפסת סידור אדה"ז עם דא"ח
מענה להרה"ח אהרן חיטריק ,שהכין מהדורה חדשה של סידור אדה"ז עם דא"ח ,ומצא הרבה הגהות על
המאמרים מכ"ק רבותינו ,ובפרט מאדמו"ר הצ"צ ,שעדיין לא נדפסו ,ושאל אם לקבץ כל ההגהות שנדפסו באור
התורה ,ולהוסיף עליהם המאמרים על הסידור שלא נדפסו?
בפ"ע [ להדפיסם בפני עצמו]
כיון שאדהאמ"צ [= שאדמו"ר האמצעי] כו' לא כללם עם הנדפס – אין לכללם עם ההגהות להנדפס
ועד"ז בנוגע לתו"א ולקו"ת
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הוראות הרבי אודות הדפסת מאמרי אדמו"ר הצ"צ על מאמרי רז"ל וענינים
א) על ההודעה על הכנת הספר ,הורה הרבי:
ובודאי ליום הולדת [אדמו"ר הצ"צ] יוכלו רבים וגם באה"ק ללמוד בהספר
על השאלה האם להדפיס בהספר גם המאמרים שנדפסו כבר במקום אחר .ענה הרבי:
הרי רבים הם –
ולכן רק לציין בכרך הבע"ל [= הבא עלינו לטובה] שמאמר פ'[לוני] נדפס בס' פ' [= בספר פלוני]
(אולי בהוספת מספר הפרקים וכיו"ב)

31

יום חמישי ,ח' תמוז ה'תשע”ט

מצוה דזהיר בה טפי
מענה הרבי (כ"ו כסלו תש"מ) על מכתבו של הרה"ח אהרן חיטריק ,בקשר להדפסת כת"י רבותינו נשיאינו
בי"ט כסלו זכיתי להשתתף בהשגת כתי"ק רבותינו נשיאינו.
בעת שעסקתי עלה בדעתי להדפיס כת"י אחד על חשבוני ,לזכות אבי מורי שי' שלפני חדשים נעשה בן שמונים
שנה ,לאריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות הנכונה ,ביחד עם אמי שתחי' ,ויראו נחת מכל יוצאי חלציהם
שיחיו.
הנה מצורף כאן  $ 5000בעד הנ"ל ואי"ה כשיודפס אשלם השאר
עדיין לא התבוננתי בפרטי
[להדפיס] מהנ"ל ,וכשיוחלט יודיעוהו בל"נ.
ועוד ועיקר – לדעתי ברור דלע"ע [= דלעת עתה] "מצוה ליזהר בה טפי" שלו היא הו"ל [= הוצאה לאור] דלקוט
כו' לתניא קדישא ,ובזריזות הכי גדולה ,ויצרף אליו כו"כ [= כמה וכמה] עוזרים (ובשכר) ויפה רגע א'[חד] קודם
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השלמת ספרי אדמו"ר הצמח צדק
מענה הרבי על השאלה האם להתחיל להכין לדפוס את מאמרי אדמו"ר האמצעי ,שיחזיק  10כרכים:
בזמן – קדימה להשלמה – שבכמות היא קטנה בערך הכמות שכבר הו"ל [= הוצא לאור] – מאמרי הצ"צ (המאסף
גם הנ"ל) ובפרט שאז תתוסף שלימות בס' הלקוטים ג"כ [= גם כן]
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מענה הרבי לאביו זקנו של החתן הרה"ח ר' יהודה חיטריק( ,על מכתבו מי"ד תמוז תשמ"א) על הגשת ספרו
רשימת דברים ,עןם הגהות משיבושים שנפלו ע"י מכבש הדפוס:
כדאי להוסיף (עכ"פ [= על כל פנים] בעלון בפ"ע [= בפני עצמו])
מפתחות

מענה הרבי (מנחם אב ,תשמ"ב) ,להרה"ח אהרן חיטריק ,בו מזרזו על הדפסת הליקוטי פירושים לתניא
אמרו חז"ל :יש לו מנה רוצה מאתיים הראה קונסט – ואיפכא מסתברא ,מליקוט – א לחבירו – מכפיל ההפסק
שבניהם :באם ילך מחיל חיל בזה – יכנס לאלף השביעי ומתוך שמחה וזריזות וטוב לבב
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הגהות הרבי להקדמת ספר בעריכת סב הכלה הרה"ח ר' ניסן מינדל
הרה"ח ר' ניסן מינדל ,סב הכלה ,מזכיר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,ערך בשנת תשכ"ט
ספר התולדות אדמו"ר הזקן באנגלית .זכה הרב מינדל שהרבי כתב את ההקדמה לספר ,הרבי הכתיב להרב מינדל
את תוכן הדברים ,והרב מינדל העלה את הדברים באנגלית ,לפנינו הגהותיו של הרבי על ההקדמה.

של כל "חלקיו"
נפה"א נה"ב
[= נפש האלקית
ונפש הבהמית] והגוף
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בייסדו שיטתו
על אהבת ישראל
במעשה בפועל –
הרי תיכף כשבא
הון (עצום בזמן
ההוא) לרשותו
(הנדוניא) – התנה
מתחילה וכן עשה
הקדישו כולו לעזר
קונסטרוקטיבי
לנצרכים.
בדיוק מיוחד
בכללי הדקדוק

(ולפי מסורה אחת
–  60נוסחאות)

אשר כנ"ל – בנדון
אדה"ז [= אדמו"ר
הזקן] – הביוגרפיא
חיי אדה"ז דוגמא
חי' דשיטתו
ומשלימים הם
זא"ז [= זה את זה]

מאי קמ"ל?
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שיטה
לאלה שקל להם
יותר להבינה
באנגלית מאשר
במקורה בלה"ק
רובם המכריע
שלא מבנ"י – וזהו
היפך המותר וכו'
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פנינים מיומן
הרה"ת ר' אליהו ארי' ליב גראסס ע"ה
– קייץ ,ה'תשי"א –
י"ב תמוז תשי"א
שחרית בישיבה עם הת' חיים אשר נ"י [כהנוב].

נר על הכותל הקטון ,ובאמצע קריאת הפדיונות הוא הביט
אם האש לא בוער.

מענדעלע [גרינבוים] איז געווען מיט זיין קאר ,אויך אין לפני הציון גופא כל הרוצים שלפו הסאנדאלען שלהם
דער קאר היו הרב מענטליק נ"י ,הרב רמ"ל ראטשטיין ולבשו זאקען .אחדים ככ"ק אדמו"ר שליט"א שיך פון
גומי .היינו לא עד קצת הרבה משתי שעות ,חאטש
נ"י ,הרב בנימינסאהן ,וקלמן שוחאט.
אפילו מיר זיינען געגאנגען שפעטער פון רבינו שליט"א
הי' פה שני אטאבאס ,ובראשון ישב כ"ק אדמו"ר שליט"א.
און געקענט איבעריאגען מיר האבען געוואלט מיט געהן
בהבאסעס'ס היו חמש או יותר מאשין'ס של יחידים.
לכבוד רבינו שליט"א.
לקחתי מכ"ק אדמו"ר שליט"א  Moviesאצל האהל
ואחר האהל.
י"ג תמוז תשי"א
On the way back a car struck the front bus
 with only fender damage, but it held up theלמדתי קצת והלכתי לישיבה .כ"ק אדמו"ר שליט"א
 bus over 15 minutes with formalines. Leftהתפלל בשעה קודמת ,ובשעה  6:45התפללתי מנחה
 at 1:30 PM, arrived home at 4:30 PM.לפני התיבה בישיבה .עזריאל חייקין נ"י ויתר התלמידים
העריכו השולחנות לכבוד ההתועדות .עמדו שולחן וכסא
של כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"י פלאטפארם קטן ובשעה
באוהל כ"ק אדמו"ר שליט"א קרא כל השמות והרבה
 PM 8:00יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ,אמר לחיים ודיבר
קוויטלאך ,בישיבה היו כללות'דיקע קוויטעלאך אסאך
על התקשרות לאדמו"ר.
נעמען אויף איינער צום רבי'ן .ימין עמד הרב מ .חדקוב
נ"י ,ולשמאלו הת' לייבעל גראנער נ"י ווער האט די מענדעלע נ"י [גרינבוים] און איך רצנו לבית להביא ה
 Movieאפאראט ליקח מראות נוע של כ"ק אדמו"ר
 Envelopesפון די קוויטלאך.
שליט"א .הח"מ לקח המראות של כ"ק אדמו"ר שליט"א
לפני הליכה לציון עם כ"ק אדמו"ר שליט"א ,הוא שליט"א
בשעת המאמר ,בשעת הוא שליט"א ענה או נתן לאחר
נכנס לבית הכנסת ושם היו מרת  ..נ"י ובנה ושלח כ"ק
לחיים ,ואמר לחיים ,ובשעת הוא שליט"א עמד בשעת
אדמו"ר שליט"א לילך ולקרא אישה הרב  ..נ"י ,כי הם
הוא טפח ידיו הק'.
לא דרים תחת גג אחת ,וחושבים על גירושין ,אצלו שתי
בנות ,ואצלה הבן הזה אשר היום איז זיין "אפשערניש".
כ"ק אדמו"ר שליט"א לקח המספריים וחתך השער כ"ה תמוז תשי"א
למעלה מפאה הימני ואמר :דער אויבערשטער זאהל היום צו קריאה האט מען עולה תורה געווען שלום
העלפען אז דורך די קינדער וועט איהר קומען צוריק גאראדעצקי נ"י לכבוד זיין בר-מצוה .אין אווענט 6:00
צוזאמען און ביידע האבען נחת פון זיי (ניט לשון בדיוק  PMהאט מען געמאכט די סעודה אין בית המדרש און ער
האט גע'חזר'ט א מאמר.
אבער ענדליך) .והלך כ"ק אדמו"ר שליט"א לאוהל.
הרבה חסידים הלכו לאוהל הקדוש והם סבבו המקום ק' בשעה  PM 7:40הקהילו כל התלמידים אשר נוסעים
מכל צדדיו ,כ"ק אדמו"ר שליט"א עמד במקום מיוחד שלו בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א ונכנסו לחדרו של כ"ק
כנגד המצבה ,ולימין שלו הוא דלק ,בזכוכית אשר עמד ,אדמו"ר שליט"א .הרב חדקוב נ"י אמר אז די תלמידים
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כ"ף מנחם-אב

האבען אויף זיך גענומען געהן פאר דער מרכז.

כ"ק אדמו"ר שליט"א הביט אויף אלע (בערך חמשים) ביום הלך כ"ק אדמו"ר שליט"א אל האוהל הקדוש ,לפני
ואמר השיחה "איהר ווייסט דאך( "...קאפירט) .אחר זה התפלל לפני התיבה ואז התפלל מנחה.
חמש עשרה מינוטין יצאנו.
לשחרית נכנס אל החדר ברש"י תפילין ושאר שלשה
בשעה  PM 10:20כ"ק אדמו"ר שליט"א בא לסעודת זוגות [חסר]
מצוה על פי בקשתו של ר' שמואל לעויטין נ"י ודבר על בהתועדות סיים תענית .בלילה הערכת השולחנות וכ"ק
ענין של בר-מצוה.
אדמו"ר שליט"א התפלל מעריב ויושב [חסר]
זייענדיק אז איך פאהר פאר דער רבי'ן שליט"א בין איך
אריין אין אנפאנג וואך אויף אריינגעהן היינט ביינאכט
אויף יחידות ,הרב חדקוב נ"י הסכים .דוד ראסקין נ"י עזר
לי לכתוב פדיון בלה"ק ,גם הוא נכנס .פאר מיר זיינען
אריין תלמידים צוליב זייער יום הולדת.
איך בין אריין צו לעצט נאך א תלמיד פון די כתה של הרב
מענטליק נ"י .נתתי הצעטעל לכ"ק אדמו"ר שליט"א,
אשר כתבתי כי אני חפץ ללמוד בישיבה כל הזמן ,ולא
יהי' אצלי שום עסק רק לימוד התורה כל היום בישיבה,
ובקשת ברכה להצליח בלימודי ולא יהי' אצלי שום
בלבולים.
כ"ק אדמו"ר שליט"א קרא הצעטעל ,ושאל ,וואס הערט
זיך בנוגע [קרובת-משפחה שלו] פארען צו איהר ברודער
אין קליוולאנד? ועניתי[ ,קרוב-משפחה שלה] האט שוין
חתונה געהאט און זי טראכט ניט פון דעם.

אחר מעריב בשעה  PM 10:15בא כ"ק אדמו"ר שליט"א
והתחיל לדבר ,בתחילה אמר הסיום על תענית ,ער האט
אויסגעקליבען תענית מפני עס איז דער איינציגער גמרא
וואס רעדט וועגן כ' אב.
ודבר על ענין של כ' אב וואס דאן האט מען געבראכט א
קרבן עצים ,וספר סיפור מאביו וועלכער האט גענומען
סמיכה מר' חיים [מבריסק] ,מען האט אים געמאטערט
אבער מען האט אים געמוזט געבען ,ואמר לו ,ר' לוי
יצחק ,אזא גוטע קאפ און קוקט אין וואס איהר האט
איהם אריינגעלייגט ,חסידות און קבלה.
און [הרב לוי יצחק] האט גע'פסק'נט א שאלה אויף
א סוכה אויף שבת וואו מען האט פארגעסען ברענגען
די עסען ,און די תוצאה פון ר' לוי'ס ענטפער איז זייער
געפעלן ר' חיים .ודבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אויף דער
גאנצער ענין פון סוכה על פי חסידות ועבודה ,און דער
שאלה.

שאל ,און [קרוב-משפחה שלו]? בנוגע [קרובי-
משפחתו]? ועניתי ,ער ארבעט יעצט אויף טעלעוויזשען ,מען האט געזונגען ניגונים ,אבל כ"ק אדמו"ר שליט"א לא
דאס וואס  ..האט איהם צו געזאגט צו העלפען.
עמד לרקוד.
שאל[ ,קרובת-המשפחה הנ"ל] האט א שטעלע? ועניתי ,עולם קטן הי' ,פיהל האבען געטראכט צו קומען פון
ניין אבער עס קומט אהן געלט פון שטאט.
קעמפ אבער ניט געקענט צוליב [?]
שאל ,וועגען א שידוך? ועניתי ,זי זוכט.
פונקטליך צוועלף אזייגער האט מען געענדיגט דעם
שאל ,דו גיסט  Encouragementצו [קרוב-המשפחה פארברענגען.
הנ"ל]? ועניתי ,איך העלף איהם אויס.
מען האט ניט גע'חזר'ט נאר אביסעל ,צוליב הרב רמ"ל
שאל ,דו לערענסט נאר הלכות שחיטה? (האב איך ראדשטיין נ"י האט גענומען דער פארברענגען אויף
געמיינט ער פרעגט ,אויב איך לערן נאר הלכות אין .Recorder
חושן משפט? ועניתי ,ניין יורה דעה מיט ש"ך און ט"ז .דער  Microphoneהאט זייער געקוויטשעט און דער
שפעטער האב [חסר ההמשך]
רבי שליט"א האט געבעטען אז מען קען עס פארמאכען,
אבער צוליב [?] איז עס אנגעגאנגען.
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לזכות

החתן התמים הרב אליהו ארי' ליב
והכלה המהוללה מ' עדינה רחל תחי'
גראסס

שי'

לרגל נישואיהם בשעטומו"צ יום חמישי ח' תמוז ה'תשע"ט
נדפס על-ידי הוריהם
הרה"ת ר' אברהם נחום וזוגתו מרת רחל שיחיו גראסס

הרה"ת ר' אבא אליהו וזוגתו מרת מינא בוניא שיחיו דייטש
וזקניהם
מרת סלוה חיטריק תחי'
הרה"ת ר' חיים שמעון וזוגתו מרת חיה לאה שיחיו דייטש
הרה"ת ר' שלום דובער וזוגתו מרת פרידא חוה שיחיו שפירא
לעילוי נשמת

הרה"ח ר' אליהו ארי' ליב ב"ר יוסף ע"ה גראסס
נלב"ע בשמיני עצרת ה'תשנ"ה
וזוגתו האשה החשובה והחסודה

מרת שרה פייגא ב"ר נטע זאב ע"ה גראסס
נלב"ע ביום שבת קודש פ' וילך ו' תשרי תשע"ט
•
ולעילוי נשמת

הרה"ח ר' אהרן ב"ר יהודה ע"ה חיטריק
נלב"ע בכ"ט תשרי ה'תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.
נדבת משפחתם שיחיו

