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בס"ד.

פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו
בנישואי צאצאינו החתן התמים הרב מ' יצחק שי' עב"ג הכלה מרת בינה
תחי' ביום הבהיר ה' טבת  -היום בו "דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל
העמים בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאנו שבספריית ליובאוויטש.
התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחותינו ,ידידנו ומכירינו
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 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו – הכוללת:
תיאור קצר ממאורעות "דידן נצח" .וכן כמה צילומי כתבי-יד-קודש
אורגינליים מרבותינו נשיאנו לדורותיהם בפרסום ראשון ,שנתקבלו
מאוסף פרטי של כתבי-יד-קודש מרבותינו נשיאנו.
הא-ל הטוב הוא ית' 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"
בקיום היעוד "מהרה ה"א ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים ,קול ששון
וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה" וכו' בגאולה האמיתית והשלימה ע"י
משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
בשמחה ובברכה
מוקיריהם ומכבדיהם

משפחת לרמן וסערעבריאנסקי
יום הבהיר ה' טבת -דידן נצח -ה'פרצת
ברוקלין ,נ.י.

תשורה משמחת נישואין של יצחק ובינה לרמן

"דידן נצח"
בחורף תשמ"ה ספרים יקרי ערך לחסידות וליהדות כולה הכוללים
הן פרשנות נדירה על ספרי קבלה והן פירושים מופלאים על ספרי תנ"ך,
נעלמו מן המדפים בספריית ליובאוויטש.
כל הנסיונות לגלות את האחראי להיעלמות הספרים לא נשאו פרי,
עד אשר מצלמה נסתרת הותקנה במקום .שבועות מספר ,סרט המצלמה
נשאר ריק ,עד אשר תועדה עליו כניסתו של ב.ג .למרתף הספריה בשעות
המאוחרות של הלילה ,ועזיבתו זמן קצר לאחר מכן תוך כדי שהוא נושא
שקיות מלאות ספרים.
כשהנ"ל נתבקש להחזיר את הספרם הוא סירב ,באומרו שאמו
נתנה לו רשות לקחת ככל שלבו חפץ מהספריה .הוא התעקש שהספרים
שייכים לו ,והוא מתכונן למכור אותם תמורת סכום הגון .כתגובה לגניבה
הוחלפו המנעולים של הספריה ומערכת אזעקה הופעלה.
בינתיים נתברר שהנ"ל החל במכירת ארבע מאות הספרים
שהספיק לגנוב מהספריה .סוחרי ספרים באירופה ישראל וארה"ב ,גילו
התעניינות רבה בקנית הספרים הללו .הגדה של פסח משנת תקי"ז נמכרה
בסך של  $96.000לסוחר שוויצרי ,כאשר הלה מוכר את ההגדה לסוחר
עתיקות שמוכן לשלם .$150,00
לאחר שהנ"ל סירב שוב ושוב להחזיר את הספרים ,על אף
הפצרותיו של אביו ,ובקשות אגו"ח באופן ידידותי  -הועבר העניין
להכרעת בית המשפט ,שעיקל מיד את כל הספרים הגנובים ,עד ל"דידן
נצח" הסופי.
בהמשך לזה התחילו מאמצים קדחתניים לקנות את הספרים
שנמכרו כבר כדי להחזירם למקומם הראוי בספריית ליובאוויטש .זכה סב
הכלה הרב אלחנן צבי שי' גארמאן מאנגלי' להיות פעיל בהחזרת חלק
מהספרים שנמכרו ,ועל ידו חזרו כ 25ספרים למקומם הראוי.
משפט הספרים החל בי"ט כסלו תשמ"ו ,ושמיעת העדויות החלה
למחרת ,כ' כסלו תשמ"ו.
צוות המשפטנים שניהל את המאבק להשבת הספרים ,הורכב
מעורכי דין מפורסמים מניו-יורק ,וושינגנטון ופילדלפיה ,ובראשם עמד
עורך הדין נתן לוין )המכונה נאט לואין( .לוין היה היועץ המשפטי של
נשיא ארצות הברית ריצ'ארד ניקסון ,הוא ניהל  27משפטים בבית משפט
העליון של ארצות הברית )אחד מהם היה בנוגע להצבת מנורה בשטח
ציבורי( ,ונחשב לאחד מעורכי הדין המוצלחים ביותר בארצות הברית.
4

יום הבהיר ה' טבת –דידן נצח– ה'פרצת
שותפו של לוין ,עורך הדין יוסף )ג'רי( שסטק מפילדלפיה ,עזר
לאגו"ח שנים רבות בנוגע להשבת כתבי היד השייכים לרבי מוורשה,
ובהחזרת כתבי היד שנמצאו בבית הספרים הלאומי בירושלים.
במהלך המשפט נפגשו לוין ושוסטק כמה פעמים ביחידות עם
הרבי .הרבי אמר להם לבסס את ההוכחה לבעלות אגודת חסידי חב"ד על
הספריה ,על מכתבו של הרבי הריי"צ לפרופ' אלכסנר מארקס ,מגדולי
הספרנים בניו יורק ,מאדר ראשון תש"ו ,בו כותב בין השאר ,ש"הספרים
האלה הם רכוש אגודת חסידי חב"ד  . .כתבי היד וספרים אלה הנם
אוצרות רוחנים גדולים רכוש האומה" .לבסוף ,כאשר ניתן פסק הדין של
השופט ,התברר שמכתב זה אכן הכריע את הפסק לטובת אגודת חסידי
חב"ד.
ביום ה' טבת תשמ"ז בבוקר ,התקבלה במזכירות הרבי הודעה
מבית המשפט ,שהשופט חתם על פסק הדין ,ואפשר לבוא לקחת את
הפסק .כעבור זמן קצר הוגש לרבי פסק הדין ,המשתרע על  40עמודים,
ובסיכומו נאמר:
"לאחר שמיעת העדויות במשפט ולאחר התבוננות במסמכי
הראיות המרובים שהוצגו על ידי שני הצדדים ,הגעתי למסקנה
שהספרייה לא היתה חלק מרכושו הפרטי של הרב יוסף יצחק
שניאורסאהן בשעת הסתלקותו .בהתאם לזאת ,התביעות שכנגד בטלות,
מאחר שאין מחלוקת שחוץ מבתורת ירושה אין לנאשם שום זכויות על
הספריה .לאגודת חסידי חב"ד יש זכות בדין בתביעתה להחזרת הרכוש".
ברגע שהודיעו לרבי על הבשורה הטובה ,צהבו פניו הק' של הרבי
והוא נראה בחדווה גדולה .הרבי הורה לטלפן לעורכי-הדין ולהודות להם
על מאמציהם ,וכן לטלפן מיד לרבנית ולהודיע לה על פסק הדין.
בשורת הניצחון התפשטה במהירות בכל רחבי תבל ,ובכל מקום
ומקום שדבר הניצחון הגיע אליו הפך לשמחה ויום טוב לחסידים .המונים
יצאו לרחובות בהתלהבות של שמחה ורקדו במשך כל שעות היום .עיקר
השמחה הייתה כמובן ב"בית חיינו" ,770-אלפים התקבצו ובאו לחגוג את
הניצחון הגדול.
שמחת הניצחון נמשכה גם בימים שלאחרי ה' טבת ,כאשר במשך
שבעה ימים הרבי אמר כל יום שיחה מיוחדת .הימים האלו יזכרו כ"שבעת
ימי המשתה" לרגל ה"דידן נצח".
מאז אותו יום הניצחון  -נקבע יום ה' טבת כיום חג ומועד ,יום של
שמחה והתוועדויות בכל מקום ,יום של "דידן נצח"  -ניצחון האור על
החושך.
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לידידי מו' משה נ"י הנה ההכרח היה להתראות עם הידוע מחמת גודל הפצרותיו בהיותי
בשקלאב ונדרשתי לשאלתו ליתן לו מליצה להגאון מוואלאזין על סיפוק ג' רובל כסף מדי
שבוע לשלוח לפינסק דוקא וגם אני הבטחתיו לו ה' סינט מדי שבוע ואודות נסיעת פ"ב
נפטרתי ממנו מליתן לו מליצה ע"ד יען כי כל המתנגדים בשקלאב ומאהילוב לא הסכימו
לנסיעתו ובראשם אוהבו מלפנים ואיש עצתו בפ"ב ה"ה הנגיד מו' מיכאל שקלאב ושלח
מכתבו למחני"כ ומנעו מנסיעה זו ועמכם המדע והחכמה אודות הסיפוק הנ"ל לשלוח לו
מעט מעט על ערבות חתם אם אפשר
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כ"ק אדמו"ר הזקן

יום הבהיר ה' טבת –דידן נצח– ה'פרצת

כ"ק אדמו"ר האמצעי
עמוד מ"פירוש המילות" לכ"ק אדמו"ר האמצעי
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כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק

לדודי ידידי הרב המפור' וכו' מוהרי"ל שי'
בקשתי יודיעני דעתו בענין ק' פשוטה שאינה עגולה למעלה
כריש כאאדמו"ר הגאון נ"ע בסי' ל"ו שאין לה תיקון בסת"ם
ולכאורה נ"ל כמ"ש הפמ"ג דתיקון ע"י הוספת דיו יש לה עכ"פ
ואפ"ל שגם בד' קדשו אין מוכרח שאין לה תיקון זה – ואולי
שמיעא לי' בזה מיני' גם ימחול נא על כת"ר הרמה לשאול פי
הסופר מובהק ר"ר שי' אולי שמיעא לי' מיני' – גם בענין אם
הדיו אינו שחור כ"כ השיב אי רשאי להעביר קולמוס ע"ז כדיו
שחור דמשמע לן הו"א שאסור משום של"כ ,ולכאורה יש
לצדד בזה לדעת מהר"ם בתשו' מהרי"ל סי' קי"ט תבלין הוא
דלא וכו' וע' בתשו' הר"ן סי' ש"ל פי' מחודש בענין של"כ ובזה
הי' מתיישב תמיהת הש""ע בי"ד סי' ר"ץ על תוס' דמנחות ל"ב
– ואולי כ"ז יספיק לצדד להקל בנין העברת קולמוס כו' – נא
להודיעני במקבל.
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כ"ק אדמו"ר הרש"ב

ב"ה
לידידי ר"ד משגיח שי'
נתעלית במעלות העליונים והאהלים )בא פארבריינגען וכה"ג(
ואין אתה משגיח בתחתונים .מאז הווסדה האראדישט היתה
הכוונה לאותן הדורשים השגחה והתעסקות פרטי וכן הי'
מקודם כאשר שמת לבך ודעתך ע"ז .ועתה נתבטל הדבר רח"ל
והחסרון מורגש מאד .ומוכרח לתקן הדבר ותשמור הכוונה
האמיתית הנ"ל.
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כ"ק אדמו"ר הריי"ץ
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ב"ה
ב' אלול תרפ"ד ליענינגראד
אל ידידינו אנ"ש די בכל אתר ואתר
ד' עליהם יחיו
שלום וברכה
בזה הנני לבקש את ידידנו אנ"ש די בכל אתר ואתר אשר ישימו
לבם ודעתם על דבר החזקת הישיבה תורת אמת יצ"ו אשר
בארצנו הק' הנתונה מאת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ג זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע תחת השגחת וכלכלת ידידנו הרב רש"ז שי'
האוולין ,ובעזרתו ית' באפשר הדבר להרחיב חוג פעולת
המוסד בעוד כמה עיירות ,וכבר נוסדה מערכה בעיר יפו ת"ו,
רק חסר האמצעים הדרושים לזה ,ובכן הנני פונה אל כל אחד
ואחד מאנ"ש שי' די בכל אתר ואתר ,ביחוד ,אשר יתעורר
בהתעוררות הדרושה להרים נדבתו בעין יפה בשביל החזקת
הישיבה תורת אמת יצ"ו .ובגלל הדבר הזה יברכם השי"ת בתוך
כאחב"י בשנה טובה מתוקה ומעוטרת בברכות מאליפות בבני
חייא ומזונא רויחא.
ויקבלו החוה"ש והברכה מאדה"ש כאות' וידוע' המברכם
בברכת אבות גו' והחפץ בטובם והצלחתם
יוסף יצחק שניאורסאהן
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כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

כדאי לדבר גם אצל הרצ"ה שי' חיטריק ע"ד הנ"ל
)הרב צבי הירש שיחי' חיטריק הוא סב החתן(
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מכתב כ"ק אדמו"ר בו מוזכר בסופו ענין השידוך והנישואין
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מוקדש

לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
DE
ולזכות
החתן הת' יצחק והכלה מרת בינה שיחיו לרמן
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
ביום הבהיר ה' טבת -דידן נצח -ה'פרצת
נדפס על ידי ולזכות הוריהם
הרה"ת ר' גרשון לייב וזוגתו מרת אלה שיחיו לרמן
הרה"ת ר' בנימין גרשון וזוגתו מרת חנה שיחיו סערעבריאנסקי
ולזכות זקניהם
הרה"ת ר' צבי אבא וזוגתו מרת מנוחה שיחיו לרמן
הרה"ת ר' צבי הירש וזוגתו מרת רבקה שיחיו חיטריק
הרה"ת ר' חיים וזוגתו מרת אסתר שיחיו סערעבריאנסקי
הרה"ת ר' אלחנן צבי וזוגתו מרת שיינדל רייזל שיחיו גארמאן
מרת בתי' שתחי' גארמאן

