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פתח דבר
משבחים ומודים אנו להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בכניסתו
של בננו בכורנו מנחם מענדל שיחי' למצוות ,ביום ד' מנחם־אב.
כהוקרה לידידנו ובני משפחתנו שיחיו שבאו מקרוב ומרחוק לחגוג אתנו ביום שמחתנו,
מתכבדים אנו להגיש תשורה זו ,הכוללת מכתבים מכ"ק אדמו"ר זי"ע ל"זיידע" הרה"ח ר'
יעקב יוסף ראסקין ע"ה ,ולסבא הרה"ח ר' דוד בראוומן ע"ה ,אביה של אמי מורתי מרת
רחל לאה ע"ה.
דמויותיהם של הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק והרבנית חנה היו חיות ושזורות במשפחתנו
במשך כמה דורות; אנו מפרסמים כאן חלקים מהתכתבותו של הרה"ח ר' יעקב יוסף
עם "אם המלך" הרבנית חנה ,שבהם משתקפים היטב הקשרים ההדדיים ,וכמה עניינים
זקננו הרה"ח ר' יעקב יוסף
שנזכרו בהם בקיצור הורחבו בתיעוד נוסף ,כגון דברים שכתבו ֵ
ע"ה ובנו הרה"ח ר' דוד ראסקין ע"ה ,לבקשתו של הרבי ,וכן 'יחידות' ומכתבים בעניין
יציאתו של דודנו הרה"ח ר' יהודה ליב ראסקין ע"ה בשליחות הרבי למרוקו.
זקנו של
ברכה לעצמן קובעות תשובות והוראות שקיבל אבינו ,הרה"ח ר' יהושע שי' – ֵ
חתן הבר־מצוה – מכ"ק רבינו זי"ע ,בקשר לעבודתו בהו"ל של ספרי חסידות ומאמרי
דא"ח )בנוסף על אלו שכבר התפרסמו ב'תשורה' משנת תשס"ח(.
ומחיבת הקודש נדפסו עוד כמה תשובות והערות שכתב כ"ק אדמו"ר זי"ע בגוף
כתי"ק.
במדור נוסף מתפרסמת התכתבות רבת שנים עם הרה"ח ר' מנחם זאב הלוי גרינגלאז
ע"ה ,משפיע בישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש" במאנטרעאל ,שגם אביו של חתן
הבר־מצוה וגם אחיו הגדול הרה"ח ר' דוד שי' ,זכו ללמוד ולהתחנך במחיצתו ובהדרכתו.
תפלתנו שיזכה בננו שיחי' ויתקיימו בו ברכות כ"ק אדמו"ר זי"ע לכל הנכנסים לעול
המצוות" :יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות יגדל לבן חמש עשרה וכו'...
והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא שמים ולמדן".
ונזכה לגדל אותו ואת שאר ילדינו שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים בדרך שהורונו
רבותינו נשיאנו הקדושים זי"ע.

לוי יצחק וחנה מונדשיין
יום ראשון ,י"ד מנחם־אב ה'תשע"ג
סמאלענסק ,רוסיא

•3

עטרת זקנים בני בנים

מכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע
לימי הבר־מצוה של סב חתן הבר־מצוה ואביו שיחיו
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מכתבי הרבי אל הרה"ח ר' יעקב יוסף ראסקין
ועוד הוספנו כמה מכתבים אל הנדיב ר' יוסף שמוטקין ע"ה – מאנ"ש תושבי
ראשון־לציון – שנמנה עם ראשי התומכים בישיבת 'אחי תמימים' בראשל"צ ,שנמצאו גם
הם באמתחתו של הזיידע ר' יעקב יוסף ע"ה.

שני המכתבים הללו
עוסקים בקירובו של
אדם פלוני ליהדות.
המכתב הראשון היה
מצורף למכתב ששלח
הרבי עבור אותו אדם,
והרבי מצא לנכון
להדגיש :ובטחוני אשר
לא יפחד מלמסור אליו,
כי האחריות הרי הוא
עלי ועל צווארי...
המכתב השני נכתב
אחרי שהמכתב הנ"ל
נמסר לתעודתו ,והרבי
מעורר שיש להמשיך
ולהשפיע עליו ועל
ולקרבם
משפחתו
לתומ"צ.
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"יקרה אצלי המעטפה הזו"...
המכתב עם המעטפה זו שלחתי
לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,והוא פתח אותה
בידו הק' .ושלח לי חזרה המכתב עם
המעטפה עם המענה על מכתבי ,ע"י בני
ר"ד שי'.
ועל כן יקרה אצלי המעטפה הזו וכו' וד"ל
ובני הר"ד שי' שלח לי אותה חזרה
מפני חשיבותה כו' וד"ל.
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את המכתב הזה שלח
הרבי לזיידע ר' יעקב
יוסף אחרי קבלת
הידיעה על פטירתו
של הסבא הרה"ח
ר' דוד בראוומן ע"ה
)גם שני המכתבים
הבאים הם מכתבי
תנחומין על פטירתו
של הסבא; הראשון
נכתב אל הסבתא
שתחי' והשני לכל בני
המשפחה(.
השורה האחרונה
– "בנוגע לאמירת
הקדיש" – באה
במענה לשאלה ,האם
בנותיו של הרה"ח ר'
דוד בראוומן יאמרו
אחריו קדיש )כי בנים
לא היו לו(.
במכתבו להוריו
מיום כ"ב בתמוז
תשי"ט ,כותב הרה"ח
ר' דוד ראסקין:
המכתב מי"ג תמוז קבלתי ...כשקבלתי המכתב שלך כתבתי פיתקה לכ"ק אד"ש אודות בקשתך לברר אודות
הקדיש אם יאמרו הבנות תחי' ...היתה מענת כ"ק אד"ש נכתב בכי"ק על הפיתקה שלי ,במקום השאלה בנוגע
הקדיש" :כבר עניתי" .מסתמא קיבלת מכתב מכ"ק אד"ש .אבקש להעתיק לי המכתב.
דברתי עם הרב דובער שי' ריבקין ]בקשר לשם 'ברוך' שהוסיפו לר' דוד בראוומן בעת חוליו[ ,אמר לי שגם הוא
זוכר כן שהוסיפו לכ"ק אדמו"ר מהרש"ב נ"ע שם ,ואחרי הסתלקותו הפסיקו לקרוא בשם הנוסף .אמר לי שלא כתב
זה בספרו ]'אשכבתא דרבי'[ ,מפני שכתב רק הענינים שרשם אז ברשימות שלו ,וזה לא רשם .אבל הוא זוכר שלא
הזכירו השם.
אודות הקדיש אינו יודע ,אבל הוא מתעניין לדעת מה שכתב כ"ק אד"ש אודות זה.
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את המכתב השני העתיק
הזיידע ע"ה ממכתבו של
כ"ק אדמו"ר זי"ע אל ר' יוסף
שמוטקין מראשון־לציון
ב"ה ח' אייר תש"כ
ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מו"ה יוסף שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מבדר"ח אייר.
ובעת רצון אזכירם עוד הפעם על הציון
הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע ,מתאים לתוכן כתבו.
ולפלא מה שכותב שאין נגמרים העסקים
שמטפל בהם .ואולי הפסיק הנהגתו
הטובה להפריש לצדקה בימות החול
בבקר לפני התפלה ,אף שכמובן צ"ל
בלי נדר .ובכל אופן ,מובן ופשוט שאין
כל מקום לנפילת רוח ח"ו .ויהי רצון
שיקוים בו ,לאחרי שהי' הענין כי מנסה
ה"א כפשוטו ,יהי' בזה כפירוש אדמו"ר
הזקן* בעל התניא – פוסק בנסתר
דתורה – והשו"ע – פוסק בנגלה דתורה
– מנסה לשון ארים נסי ,רוממות ,ובזה
גם רוממות כפשוטו הרחבת הפרנסה.
ואצפה לבשו"ט בהקדם ,ומה טוב בחוזר
– בכל האמור.
והרי השנה היא שנת המאתים להסתלקות
הילולא של מורנו הבעש"ט ז"ל שמיסוד
תורתו ,עזוב תעזוב עמו ,עם הגוף דוקא
ועניניו ,ומתוך מנוחה וטוב לבב.
בברכה לבשו"ט בכל האמור
־ חי"ק –
* תו"א ע ,ד.
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מכתבים מכ"ק אדמו"ר זי"ע
אל הסבא הרה"ח ר' דוד בראוומן ע"ה
ובהם גם מכתבים אל רבו של כפר חב"ד הרה"ח ר' שניאור זלמן גרליק ע"ה,
שעמדו שניהם בראש הוועד הרוחני של הכפר.

הרה"ח ר' דוד בראוומן במחנה
בפאקינג )ע"י מינכן(
ָ
העקורים
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]החתימה 'א .קווינט' היא בכתי"ק של הרבי[
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...
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]החתימה 'א .קווינט' היא בכתי"ק של הרבי[
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]החתימה 'א .קווינט' היא בכתי"ק של הרבי[

הרה"ח ר' דוד בראוומן
באסיפה בכפר-חב"ד
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אם המלך ועבד המלך
לפנינו כמה מכתבים מתוך ההתכתבות ארוכת השנים שהתנהלה בין הרבנית חנה ע"ה,
לבין הזיידע ר' יעקב יוסף ראסקין ע"ה.
הזיידע נהג ליידע את הרבנית בפרטי האירועים החשובים שאירעו במשפחה ,והרבנית
הייתה משיבה לו בקצרה או בארוכה.
אופייניים הם הדברים שכתב לה הזיידע )בכ"ז אייר תשכ"ב( :מאד ישמח לבי בעת שאני
זוכה לקבל מכבודה מכתב ,והוא יקר אצלי כמו אוצר בלום .וכל מכתבי' כולם נשמרים אצלי
בתיק מיוחד בתוך אוצר הספרים אשר לי.

]א[
ב"ה יום ו' עש"ק י"ט מ' חשון תש"י
ידיד נכבד וכו' מו"ה יעקב יוסף נ"י
ע"ש ב"ב היקרים יחיו.
שלום וברכה
קבלתי בשבוע העברה מכתב קצר מכם
ובו הודעתם אותי משלומכם שמעניין אותי
לדעת ,ושבעה רצון אנכי שהסתדרתם לפי־
ערך ושלום אתכם.
אבקשכם לכתוב לי יותר בפרטיות מחייכם
בפרט ומחיי העולים ממכירינו הבאים לאה"ק
עתה .כפי ששומעת אנכי רבים דרים אתכם
בספריא .כתבו מתנאי החיים שם מכל או"א,
ובמה מתפרנסים המה?
מהירשע ראבינאוויץ הי' לי מכתב גלוי עם
ברכת השנה ,כותב הוא כי שלום אתם ,אך בין
השורות קראתי שכואב לבו מאד שאינו יוכל
לנסוע משם .כן מענדל אחיו כתב לי ביום כ'
באב שהוא שולח היום גם מכתב למכירנו
לאלמא־אטא .ומקוה שבזכותו יהיו כלם
בריאים .כנראה עוד נמצאים שם מי מהיהודים
שגרו שם בשנת .1944
איך בריאות זוגתכם תחי' .הידוע לכם מה
משלום אחותכם שרה? היו שלום.
דו"ש חנה שניאורסאהן
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]ב[
ב"ה יום ה' ז' מ' חשון תשא"י .ברוקלין
כבוד הרב הנכבד וכו' מו"ה י' יוסף נ"י
שלום וברכה!
מכתבו עם ברכת השנה קבלתי במועדו,
ונקוה כי ִמלֵ א הקב"ה משאלות לבנו לטובה.
בענג קראתי בו כי הסתדרתם ת"ל באופן
טוב ותצליחו בכל אשר תעשו.
מענין אותי לדעת מחייכם ,מבריאת זוג'
תחי' ומשלום בניכם.
את בנכם דוד אני רואה לעתים קרובות.
כפי שאני רואה וגם אמרו לי ,כי הבנתו בנגלה
ובחסידות והנהגתו בכלל טובים.
אתי ת"ל שלום .יאריך ה' שנות בני שליט"א.
הכבוד אם שלו גדולה במדה יתרה .יחזק ה'
בריאותו בהצלחה ברב טוב.
אני דו"ש כל משפחתכם.
בברכת כל טוב
חנה שניאורסאהן

בס"ד
פ"א אמרה לי הרבנית חנה ע"ה ,ע"ד המכתבים שאני כותב בתחלת המכתב
"אם המלך" ,שהיא )מרוצה( נהנית מה"טיטול" הזה.
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]ג[
ב"ה יום ב' כ"ז מרחשון תשי"ב .ראשל"צ
לכבוד הרבנית הצנועה והכבודה אשת חבר ואם המלך הוד כ"ק רבנו שליט"א ,ה"ה מרת חנה שניאורסאהן
שליט"א
שלום וברכה!
מכתבה היקר עם ברכתה ברכת שנה טובה קבלנו נכון ורוב תודה וברכה לרום כבוד מעלתה...
ועתה באתי בשאלתי ובבקשתי לרום מעלת כבודה ,אשר זה זמן רב ברצוני לבקש עד"ז ולא הרהבתי עוז בנפשי
לכתוב לה עד"ז ,לשלוח לי תמונה הקדושה שבה יושבים כ"ק אדמו"ר נ"ע ולהבדיל לחיים ארוכים בנם כ"ק אדמו"ר
שליט"א אצל שולחן שכמט .אשר יש לי הרבה מאד געגועים להשיגה ,ומאד התפעלתי מרוב הקב"ע והחרדת קודש
שעל התמונה.
חתני שי' כשהי' בפאריז זכה לקבל מרום מעלת כבודה התמונה הלזו .אבל הוא מרוב צניעותו לא נותן לי לעשות
ממנה העתקה )פאטא־קאפיע(.
מה מאד שמחתי מרוב עונג ,מזה שכתב לי בני התמים מר דוד שי' ,שבר"ה שנה זו תקעו בשופר השחור של כ"ק
אדמו"ר מהר"ש נ"ע זצוקללה"ה ,אשר לקחתי אצל רו"מ כבודה באלמא־אטא לפני שמונה שנים .ואני תקעתי בו
ששה שנים בכל ר"ה והוצאתי רבים ידי חובתן.
ואשתקד כשקבלתי מכתב מהוד כ"ק בנם אדמו"ר שליט"א דרש אותו ממני ,אשר האמת אודה ולא אכחש,
שקשה מאד הי' עלי הפרידה ולא יכולתי להפרד מהשופר ,שהי' יקר לי מפנינים .אבל לא יכולתי ח"ו לעבור על
בקשת ודרישת כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ועתה כששמעתי שבר"ה זה תקעו בו אצל כ"ק רבינו שליט"א ,שמחתי מאד שזכיתי שעל יָ די ,שהבאתי אותו
מרוסיא עד הנה ,ושמרתי אותו כבבת עיני ,וסף סוף הגיע לידו ורשותו של כ"ק בנם שליט"א.
והשופר הקטן הלבן של כ"ק הצ"צ נ"ע ,בטח נשאר אצל ה' צבי שי' רבינוביץ ,השי"ת ירחם עליו ועל כל אנ"ש
שברוסיא שי' ,שבקרוב יגאלם השם מיד צר ויבאו הנה בשמחה.

]ד[
ב"ה עש"ק זך טבת תשב"י .ראשל"צ
לכבוד הרבנית החשובה אשת חבר ואם
המלך ,ה"ה כ"ק אדמו"ר שליט"א ,המופלגת
והצנועה ,מנשים באהל תבורך מרת חנה
שניאורסאהן ,שלום...
הנני אסיר רוב תודה וברכה עבור
התענינותם בבקשתי ושלחו לי ע"י בני
דוד שי' את התמונה הק' ,שהרבה הרבה
געגועים הי' לי להשיגה .ובטח ידוע לכבודה
טבעי שאני אוהב לקבל ולשמור כל ענינים
כאלו ,והם נשמרים בגנזי אוצרותי.
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אודות התמונה הזו מסופר בס' 'ימי בראשית' )עמ' ,(337
בקטע שהוגה על־ידי כ"ק אדמו"ר זי"ע:

במכתבו הנדפס ב'התקשרות' )גל' רלג עמ'  (19מספר הרה"ח רש"ב בוטמן" :את התמונה
המקורית מסר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאבי ]הרה"ח ר' שניאור זלמן[ ז"ל ,בהיותו בפריז בשנת
תש"ז .זו הייתה הפעם הראשונה שהתמונה נתפרסמה בקרב אנ"ש .אני זוכר בבירור שכ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו סיפר אז ,שכ"ק אדמו"ר הריי"צ התנה עם חתנו שהמשחק יהיה 'באמת'
ושרבנו לא ינסה להפסיד במתכוון".
והרי זה מעין הדברים המובאים בס' 'ימי בראשית' הנ"ל )בשם הרה"ח רב"צ אלטהויז ,שגם הוא
דארף שפּילן ארענטליך".
היה בפריז באותם ימים( ,שאדמו"ר מוהריי"צ אמר לרבינו" :מען ַ
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]ה[
ב"ה ,מוצש"ק צו אור ליום א' י"א ניסן תשב"י .ראשון לציון
האלקים יענה את שלום הרבנית הכבודה אשת חבר ואם המלך ,מאן מלכי רבנן ,כ"ק נשיאנו
אדמו"ר שליט"א ,הרבנית מרת חנה שתי' לאורך ימים.
קבלתי פ"ש ע"י בני התמים היקר מר דוד שי' ,ושמח אני מאד שהוא הי' מהזוכים לקרות המגילה
בשביל מעלת כבודה.
ברצוני להביע רגשי לבבי ,אבל לא הי' בי כח להרהיב עוז ולכתוב ישר להוד כ"ק אדמו"ר שליט"א,
ולכן אני מביע רגשי לבבי וברכתי ברכת הדיוט מקרב ולב עמוק לך הרבנית הצנועה שזכתה לכל
הכבוד הגדול הזה ,ליום הולדת ובמלאת יובל הנו"ן של כ"ק בנם רבינו ונשיאנו הנצמד בקירות לבבנו
ולב כל אנ"ש שי' ,שיאריך השי"ת ימיו ושנותיו בנעימים ,ויהי' בריא אולם כל הימים והשי"ת ברוב
רחמיו יתן לו כח ועוז לנהל מלכותו עד ביאת ינון שמו ,והוא יוליכנו לקראת משיח צדקנו במהרה
בימינו.
אודות הצעתה להנציח שמו של כבוד אישה הרה"ח הרה"ג זצוק"ל זי"ע ,אני מצדי בטח מסכים
להצעתה ,כי במשפחתי אי אפשר לתת שם אחרי הוד כ"ק אדמו"ר נ"ע זי"ע ,כי חצי שמי מכוון כמו
חצי שמו .ואני אדבר עם יוצאי חלציי שי' עד"ז .לע"ע עוד טרם הגיע זמן לדבר כו'.
והנני מברך ומתברך בחג כשר ושמח ,ונזכה לקבל כל האורות וההמשכות שיומשכו עלינו בימי
החג הקדוש הבא עלינו לטובה.
בכבוד ובברכה
אבקש סליחתה מה שבאתי לבקש .הנה בני הצעיר מר יהודא ליב שי' שהוא עכשיו כבן עשרים
שי' ,והוא לומד בישיבת תו"ת בלוד ,והוא מלא געגועים לנסוע למחנכם להסתופף בצל כ"ק אדמו"ר
שליט"א.
וכבר כתב פעמיים עד"ז לכ"ק שליט"א ,והיתה המענה מכ"ק בזה"ל "דערוויילע זאל ער לערנען
דארטען ,און פארנעמען זיך מיט חינוך הכשר" .ופעם אמר כ"ק ,איך מיין ניט גארניט ,דערוויילע דעם
1
זמן.
מכל זה מובן שלא מופרך הענין לגמרי ע"ד נסיעתו מצד דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א .אולי יהי'
באפשרות כבודה לדבר עם כ"ק בנה שליט"א ע"ד כל הנ"ל ,ווארום די צייט רוקט זיך און מי ווערט
עלטער כו'.
אכן איני מכריח ח"ו שיסכים ,רק אם ימצא בדעת קדשו שנכון הדבר מאת האלקים ,אזי כדאי
להקדים כו' ,כי גם ההכנות הדרושות להנסיעה ,כמו לעשות הניירות גם זה ימשיך בערך כשנה.
והשי"ת יתקננו בעצה טובה.
 .1במכתבו מיום ז' תשרי תשי"ב כותב הרה"ח ר' דוד ראסקין לאביו:
כבר כתבתי לך שתמסור לאחי יהודה לייב ,אודות זה שביקש אותי לשאול אצל כ"ק אד"ש אודות נסיעתו
לכאן ,והיתה המענה :דערוויילע זאל ער לערנען דארטען ,און פארנעמען זיך אביסול מיט חינוך הכשר.
זהו הי' בכ"ב תמוז תשי"א בזמן העבר שכ"ק אד"ש אמר לי אז ,דאס מיינט ניט גארניט ,דערוויילע דעם זמן,
שכמדומה לי שיכול עוד הפעם לשאול ,מאחר שעבר זה הזמן .וטוב יותר שיכתוב בעצמו לכ"ק אד"ש ,כמו
שעשו חבריו שנוסעים לכאן ,שכתבו בעצמם וקבלו כבר מענה.
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]ו[
]העתק מכתב הרבנית חנה שניאורסאהן שתי'[
ב"ה יום א' ב' אייר תשי"ב ברוקלין.
כבוד הרה"ח וכו' מו"ה יעקב יוסף נ"י
וש"ר וב"ב הנכבדים יחיו
שלום וברכה!
מכתבו מיום י"א ניסן קבלתי במועדו ותודה בעד ברכתו ליום הולדת של בני שליט"א.
ומפני טרדת החג שלו זה לא כבר דברתי עמו אודות בקשתו ,והמענה שלו היא :כפי שההכנות להנסיעה יומשכו
איזה זמן ,הוא מסכים לנסיעת בנו יהודא ליב יחי' לפה.
ת"ל ששלום אתכם והסתדרתם לפי ערך בסדר נכון .חפצי לדעת מה עם החבילה של ספרים שבקשה בתכם
תחי'.
אתי ת"ל שלום.
ובברכת כל טוב אסיים.
דו"ש חנה שניאורסאהן

]ז[
ב"ה א' טו סיון תשב"י .ראשון לציון
לכבוד הרבנית הנכבדה הצנועה אשת חבר ואם המלך כ"ק אדמו"ר שליט"א ,הרבנית מרת חנה שתחי' לאורך ימים.
שלום וברכה!
מכתבה מיום ב' אייר קבלנו לנכון .ורוב תודה וברכה עבור התשובה לשאלת בני הצעיר התמים מר יהודא ליב
שי' ,שזכינו לקבל על ידה מכ"ק אדמו"ר שליט"א.
איך בכוחי לתאר גודל השמחה והרמת הרוח שנעשה אצל בני שי' מהמענה הק' .וממש נעשה ברי' חדשה .ותיכף
הראה מכתבה להנהלת הישיבה בלוד ,והם קבלו את המענה ברצינות ובכבוד ,ותיכף נתנו לבני שי' מכתב בחתימת
ההנהלה להרש"ג שליט"א על יסוד מענת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,שהוא יסדר הרשיונות הנחוצים כמו האפידייוויט.
ועכשיו מחכה הוא על האפי' בשמחה רבה.
ביום ג' כ"ה אייר שנה זו הי' ברית מילה אצל אחד מידידינו התמימים הגר פה בראשון לציון ,ושמו התמים מנחם
מענדל ברוק שיחי' .והוא בנו של ידידנו הרה"ח ר' חיים שאול ברוק שיחי' ,שהוא אצלנו פה הרב החב"די וראש
הישיבה שיסדנו עכשיו פה בראשל"צ.
והנה כשקבלתי מבני התמים מר דוד שי' ע"ד שכבודה ביקשה בענין השם של כבוד הרה"ח אישה זצ"ל זי"ע,
סיפרתי מזה בסוד לידידי הרה"ח ר' חיים שאול ברוק שי' הנ"ל ,ועכשיו כשנולד אצלם הילד הזה החליטו לקרוא
2
אותו בשם "לוי יצחק" שיחי' לאורך ימים ,בשם כבוד אישה הרה"ח זצ"ל .ואני הייתי המוהל אצלו.

 .2במכתב מעש"ק פ' ראה כ"ד מנ"א תשי"ב ,כותב הרה"ח ר' דוד ראסקין לאביו הרה"ח ר' יעקב יוסף ,בדבר "גילוי הסוד"
הזה:
הנה זה שהנך כותב שהם התרוממו עליך שגלית הסוד ,אדרבא צריכים להיות בשמחה מזה שעל ידינו גרמו נחת רוח לכ"ק
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השי"ת יאריך ימיו ושנותיו בנעימים ,וזכותו יגן עליו שיהי' חסיד ולמדן ויר"ש ,ברוב נחת להוריו שיחי'.
האברך התמים ר' מנחם מענדל ברוק שי' יש לו עכשיו ב"ה חמשה ילדים ,וביתו מתנהג בדרכי החסידים .גם זוגתו
תחי' אשה כשרה מילידי ירושלים.
שמח אני מאד שעל יָ די הי' לה קורת רוח ,ובטח גם לכ"ק בנה הוד נשיאנו אדמו"ר שליט"א...
אחרי גָ מרי המכתב הגיע לי ידיעה שבני התמים מר יהודא ליב שי' קיבל מכתב מהרש"ג שליט"א ,שילך אל
הקונסול האמריקאני לקבל את האפידייוויט .באמת "מהירות נפלאה" .והשי"ת יצליחהו הלאה.

]ח[
ב"ה יום ג' ח' תמוז תשי"ב .ברוקלין נ.י.
כבוד הרה"ח וכו' מו"ה יעקב יוסף יחי'
ע"ש רעיתו הכבודה תחי' עם הנכדים
היקרים יחיו.
שלום וברכה!
מכתבו מיום א' ט"ו סיון קבלתי במועדו,
ולענג הי' לי לקרוא ששלום אתכם ושביעי
רצון אתם מתוצאות המכתב אודות בנם יחי'.
יתן ה' שיהי' בהצלחה.
מז"ט משמי להרה"ח מו"ה מ' מענדל ברוק
וזוגתו תחי' בעד הולדת בנם "לוי יצחק" יחי'
לארך ימים טובים ויקבלו ממנו רוב נחת
בגשמיות ורוחניות .זאל וואקסען מיט הצלחה
כחפצם .שולחת אני מתנה הבן הנולד ,זאל ער
נוצען געזונטערהייט בהנאה.
אתי ת"ל שלום .כתבו.
בברכת כל טוב סלה לכל משפחתכם
אסיים.
דו"ש חנה שניאורסאהן

אד"ש ,כמו שכותב במכתבו "קורת רוח ביותר" ]ראה המכתב להלן[.
וזה שהנך כותב שזה שם הראשון ,לא כן ,שאז סיפרה לי אם כ"ק אד"ש שכבר מ"מ ראבינאוויץ אח של העשיל ראבינאוויץ
נתן שם רל"י ,ועוד יש אחדים .ובודאי מכל שם שיתנו יגרמו נחת רוח .ובודאי יודע כ"ק אד"ש שאתה הוא המציע ,כי כנראה
שזה שאמרה אז לי שאכתוב לך ,מפני שזאת המשפחה היתה אז באלמא אטא ,בודאי זה יודע כ"ק אד"ש או זהו עצתו .וכל
דבר היא מספרת לכ"ק אד"ש ,ובודאי תספר גם אודות מכתבך אם לא תראה אותו.
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מכתבים אודות קריאת השם
"לוי יצחק" ברוק
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]ט[
ב"ה ,ט"ו אדר תשי"ג .ראשון לציון
לכבוד הרבנית הכבודה הצדקנית אם המלך כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ה"ה הרבנית מרת חנה שניאורסאהן
שליט"א.
הנני לבשר לכבודה ולהתברך בברכת מז"ט להולדת הנכד הראשון ,והוא ,בשבוע עבר נולד בשעה טובה בן לבני
התמים מו"ה מנחם מענדל שי' בכפר חב"ד ,ונקרא שמו בישראל בשם חיים בנציון .השי"ת יעזרם לגדלו לאריכות
ימים ושנים ולחנכו על ברכי התורה והמצוה.
באמת הי' ברצוננו לקיים בקשת רו"מ כבודה שכתבה לי אשתקד ,ולתת לו השם כשם כבוד בעלה הרה"ג זי"ע,
אבל הענין הוא כך ,שם אבי כלתי הוא ג"כ יצחק ,וזה ט"ו שנים שהוא נלקח מהבית על ידי העריצים מביתו בלנ"ג,
וקשה לכלתי תי' לקרות השם הזה ,בעוד שאין אנו יודעים ממצבו כו'.
והשי"ת יעזרנו לקבל מהם נחת אמיתי ,ונזכה לבשר ולהתבשר בשורות טובות.
מתענין אני לדעת מה שלום כבודה שתחי'.
ברוב כבוד ובברכה,
ואני מקוה שעוד נוכל בעזרת השי"ת לקיים דברי מכתבה ,והשי"ת יעזרנו.

]י[
ב"ה יום ג' ח' ניסן תשי"ג .ברוקלין נ.י.
כבוד הרה"ח וכו' מו"ה יעקב יוסף נ"י,
שלום וברכה!
מכתבו מיום חג הפורים קבלתי במועדו,
והנני לברכו בברכת מז"ט בעד הולדת נכדכם.
יתן ה' שהוריו יגדלוהו לתורולחלמ"ט ,באריכות
ימים .ואתם תקבלו נחת מהם ומכל בניכם בכל
הפרטים כחפצכם.
אתי ת"ל שלום .אני אומרת שלום לכל
משפחתכם יחיו ולזוג' תחי'.
ועתה הנני לברכם בחג כשר ושמח בתוכ"י.
דו"ש
חנה שניאורסאהן
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]יא[
ב"ה יום א' יוד סיון תשי"ג .ראשל"צ
לכבוד הרבנית הצדקנית אם המלך ה"ה הוד כבוד נשיאנו היקר כ"ק אדמו"ר שליט"א ,אשת חבר ,הרבנית מרת
חנה שניאורסאהן שליט"א.
שלום וברכה.
המכתב עם מז"ט עבור נכדי שי' לאורך ימים קבלתי נכון ,וכל המברך מתברך.
אודות נסיעת בני התמים יהודא ליב שי' למחנכם ,הנה כבר יש לו כל הזכויות לבוא אליכם ,אבל עוד חסר לו
הרשיון ליציאה מכאן .ויש לו הרבה קשיים בזה .אבל הוא עוד לא התייאש כלל מנסיעתו ,ומחפש הרבה דרכים
להשיג הרשיון בעקשנות נוראה ,כי החשק והרצון והגעגועים שלו להיות תחת כנפי כ"ק אדמו"ר שליט"א אי אפשר
לבאר על הכתב .והשי"ת יעזרהו וינחנו בדרך אמת .וכפי ששמעתי פה ,הנהו ב"ה מהתלמידים המובחרים בישיבת
תו"ת בלוד.

]יב[
ב"ה יום עש"ק י"ז אלול תשי"ג .ראשל"צ
לרום מעלת כבוד הרבנית הצדקנית אשת חבר ואם המלך ,ה"ה הוד כ"ק נשיאנו היקר אדמו"ר שליט"א ,הרבנית
מרת חנה שליט"א.
שלום וברכה.
איש בשורה אני ,שאחרי עבור שנה וחצי בערך שבני היקר התמים מר יהודה ליב שי' משתדל ,ואחרי רוב
הרפתקאות וטלטולים שונים השיג היתר היציאה לשנה אחת לאמעריקא ,באופן אישי מראש הממשלה ושר
הבטחון בעצמו .האריכות בזה יספר אי"ה בני שי' ,כשיעזור לו השי"ת ויתראה פנים עם רום מעלת כבודה.
אך דא עקא! עכשיו כשהגיע השלב השני והוא ענין הכסף ,שההוצאות גדולים מאד .אם לנסוע באני' בטח יוקטנו
ההוצאות ,אבל זה יעבור עוד כשלשה
חדשים ,והעיקר ,שיהי' בהכרח לנסוע
בשבת שכל צוות המלחים כולם
יהודים כו' .והגעגועים שלו להגיע
לפני ר"ה נורא מאד ,לזכות לראות
את אור פני קדש הקדשים כ"ק רבינו
שליט"א ,ולחסות בצלו ותחת כנפיו
בימים הנוראים הבאים עלינו ועל כל
ישראל לטובה ולברכה.
ולקראת השנה החדשה הבעל"ט,
הנני מברך את כבודה שליט"א בשנה
טובה ומתוקה ,שגת גאולה וישועה
בגשמיות וברוחניות עלינו ועל כל
ישראל .אמן.
ברוב כבוד ובברכה
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הרה"ח ר' יהודה ליב ראסקין ביום נסיעתו מאה"ק
מצדו האחד עומדים אביו הרה"ח ר' יעקב יוסף ואחיו הרה"ח ר"מ מענדל
)מאיארער( והרה"ח ר' שלום בער קסלמן
ָ
ומצדו השני הרה"ח ר' אברהם דרייזין

]יג[
ב"ה יום ועש"ק ח' אלול תשט"ו .ברוקלין נ.י.
כבוד הרב החסיד וכו' מו"ה יעקב יוסף נ"י
שלום וברכה!
מכתבו מיום א' י"ב מנ"א קבלתי במועדו .ודבר
בעתו הי' ,ימים אחדים לפני יום "היארצייט" של
בעלי ז"ל ,זיג"ע" .חבל על דאבדן ולא משתכחן".
את בניכם יחיו אני רואה לעתים קרובות .ובמענה
על שאלתכם אודותם ,אוכל לאמר כי ב"ה שלום
אתם .גם הנכדות תחינה ראיתי שני פעמים .הן גם
היו בביתי .וב"ה נערות טובות הנה ,לאי"ט .גם את
בנכם ליב ראיתי זה לא כבר.
תקבלו מכלם רוב נחת.
אתי ת"ל שלום .גם שבריאותי לפעמים לא כל כך
בסדר ,נאר מ'טאר ניט זינדיקען.
בברכת כל טוב אסיים לכלכם.
כוח"ט בתוך כ"י.
ד"ש חנה שניאורסאן

]יד[
ב"ה ,יום ג' ד' אד"ר תשי"ז .ראשון לציון
לכבוד הרבנית הצדקנית אם המלך הוד כ"ק נשיאנו היקר אדמו"ר שליט"א ,ה"ה הרבנית הצנועה והכבודה מרת
חנה שתי' לאורך ימים ושנים.
שלום וברכה.
איש בשורה אני ,והנני להודיע לכבודה כי ביום א' כ"ה שבט נולד בן לבני התמים מו"ה מענדל שי' ,וביום א' ב'
אד"ר הכנסתיו לבריתו של אאע"ה ,ונקרא שמו בישראל "לוי יצחק" ע"ש כבוד אישה הרה"ח הרה"ג זצ"ל זי"ע.
השי"ת ברוב רחמיו יעזור להוריו שיחיו לגדלו ולחנכו לתורה חופה ומעשים טובים לאריכות ימים ושנים ,ונזכה
כולנו לקבל ממנו נחת אמתי וחסידותי.
בדיוק היום ד' אדר נמלאו ארבעה שנים לנכדי חיים בנציון בן שרה )אחיו של הרך הנימול( שיהי' לאריכות ימים
ושנים.
אבקש נא מכבודה לברכם ,שהוריהם שיחיו יזכו לגדלם ולחנכם על יסודי התורה והמצוה ולקבל מהם נחת
אמתי.
אשמח לדעת משלום כבודה ובריאותה .והנני מאחל לה שהשי"ת יאריך ימי' ושנותי' בנעימים בבריאות הנכונה,
ונזכה לבשר ולהתבשר רק בשורות טובות ישועות ונחמות ,לנו ולכל ישראל .אמן.
ברוב כבוד ובברכה
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האב ובנו שראו את הקודש
רשימותיהם של הרה"ח ר' יעקב יוסף ראסקין ובנו הרה"ח ר' דוד
אודות הרה"ג והרה"ח המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן

בחודש מנחם־אב תשי"א פנה כ"ק אדמו"ר זי"ע
אל הזיידע ר' יעקב יוסף ואל בנו ,הרה"ח ר' דוד,
וביקש מהם לרשום את כל הזכור להם אודות אביו הרה"ג הרה"ח זצ"ל.
אנו מביאים כאן את הדברים כפי סדר התרחשותם.
מספר הרה"ח ר' דוד במכתבו להוריו ע"ה:
ב"ה ,כ"א מנ"א עש"ק פ' עקב שי"ת .ברוקלין
במוצש"ק פ' )עקב( ]ואתחנן[ קרא לי כאד"ש ,וביקש אותי לרשום את מה שאני זוכר מאביו הרה"ג הרה"ח רלי"צ
ע"ה ,כי הלא הייתי באלמא אטא ,וליתן לו לכ' מנ"א ליום היא"צ .אמרתי שאני אינני זוכר בכלל דברים מאביו ,אבל
אתה היית מן המתעסקים אצלו ובודאי יודע אתה .ביקש אותי לרשום מה שאני זוכר ,שהוא חפץ ליום היא"צ שיהי'
אצלו .ולכתוב לך שתכתוב לו מכל מה שאתה זוכר מאתו.
ורשמתי רשימה מה שאני זוכר ,והנני שולח גם לך פה במכתב זה כדי שתדע מה שכתבתי.
והיום שאל אצלי אם שלחתי לך מכתב ,ואמרתי שהיום הנני שולח מכתב .וביקש עוד הפעם לכתוב לך שתכתוב
לו מה שהנך זוכר ,הנהגותיו ,דבריו ,סיפוריו או דא"ח ששמעו מאתו בהתועדות ,הכל מה שהנך יודע מאתו.
ובפעם הראשונה כשאמר לי ביקש גם לכתוב הדירות שהיו אצלו ואיך הם היו .שאלתי אם מתענין לו הפרטים
איך שבא לאלמא אטא ,אמר שבכלל כתבתי לו ,ובכלל אם יש עוד פרטים גם זה מתענין לו .והעיקר הבנתי שלו
מתענין הנהגותיו שיחותיו וכה"ג.
אני שאלתי אצלו אם לדבר עם אמו תחי' אז אזכור יותר פרטים ,אמר לי שהוא לא חפץ לצער אותה.
אמר לי שהוא יכתוב גם לך מכתב היום ,וביקש שאתן את האדרעס שלך לניסן מינדל ונתתי האדרעס מכפר
חב"ד.
אתמול הי' התועדות ,היינו עבור היא"צ ,ועשה סיום מסכתא קדושין ואח"כ דיבר זה ע"ד החסידות .וגם זכר את
זה שכתבתי בהרשימה ,הפירוש של הרה"ג הרה"ח רלי"צ נ"ע "סור מרע ועשה טוב" על התניא פרק מ"א "גט וס"ת".
אי"ה כשידפיסו השיחה אשלח לך השיחה...
אבקשך כשתשלח לו רשימה ,אם תכתוב על הקלאפ מאשינע תשלח גם קאפיע עבורי.
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וזו הרשימה שכתב ומסר הרה"ח ר' דוד:
ב"ה

זה מה שנשאר בזכרוני אודות הרה"ג הרה"ח רל"י שניאורסאהן נ"ע
עד שנת תד"ש הי' הרב הגאון הרב החסיד ר' לוי יצחק שניאורסאהן נ"ע בעיר אחת מקאזאכסטאן .הי' שם בוואלנע
סילקע 3.ובתחילת שנת תד"ש הי' צריך להיות נגמר זמן הסילקע .והיתה אז פקודה מעיר הבירה ממאסקווע ,שכן
לפאליטיק ,שלא יוצאו לחפשי ויאריכו את זמנם.
ָ
אותן האסורים בסעיף  ,58היינו האסורים בדבר הנוגע
ובעיר אלמא־אטא ,עיר הבירה של קאזאכסטאן ,הי' שם אבי ר' יעקב יוסף יחי' ראסקין ומשפחתי .וכן הי' שם
שני אחים ראבינאוויטש ,שמו של אחד הירשול ר .והשני מ"מ ר .והם הי' ביעקאטעריניסלאוו ומקורבים להרה"ג
הרה"ח רל"י שניאורסאהן נ"ע.
וכשבא השמועה הלזו שבא זמן החפשי של הרה"ג הרה"ח רל"י שניאורסאהן נ"ע ,ומחמת פקודה של מאסקווע
לא יכול ליצא לחפשי ,התחילו למצוא עצות איך להוציאו משם ,ולא מצאו רק עצה למצוא מכירים להשליט של
נ.ק.וו.ד .של קאזאכסטאן שיכתוב מכתב שחרור על זמן קודם הפקודה של מאסקווע .ובעהשי"ת ,עפ"י השגחה
פרטית עלתה בידם ,כי לאחותי צבי' תחי' )אשת של דוד בראוומאן( היתה )מכרת( ]הכרות[ עם ק]אמאניסטית[
אחת שהיתה עבודתה שופט בבית המשפט שלהם )הרבה פעמים היתה בביתנו והי' מקרבים אותה לעניני יהדות,
והיא ג"כ היתה שונאה את המלוכה הכוזבת( ,והי' לה מכירים גם בנ.ק.וו.ד .של קאזאכסטאן ,ובפרט היתה מכירה
את סגן השר של נ.ק.וו.ד .מקאזאכסטאן.
וסיפר לה אבי יחי' את כל המעשה מהרה"ג הרה"ח רל"י שניאורסאהן נ"ע ,ושצריכים בכל תוקף עוז לעשות בזה
שיבא לאלמא־אטא .והי' בזה כמה קשיים )פרטים איני זוכר( וגם הי' צריכים מעות ע"ז וכדומה ,ולא התחשבו עם
שום דבר ,רק עשו בזהירות ובזריזות ,עד אשר בעהשי"ת פעלו אצל השר של נ.ק.וו.ד .שיכתוב מכתב עם זמן הקודם
)בודאי הי' זה ענין של מס"נ לדבר עמם ענין כזה ,אבל לא התחשבו בזה רק עשו בבטחון שבודאי יעזור השי"ת(.
ושלחו בשליחות את בת ר' אלי' חיים אלטהאוז להביאם .וב"ה הגיעו לשלום לאלמא־אטא.
בשבוע הראשונה שבא ,כמדומה לי שהי' אצל משפחת סאלאדאווניקאוו ,ואח"כ שכרו בית בעיר אלמא־אטא
סמוך לדירת אנ"ש דשם .אין לשער את השמחה שהיתה אצל האנ"ש דשם בביאת הרה"ג הרה"ח רל"י שניאורסאהן
נ"ע למחנם ,ובפרט אצל המשתדלים.
ובשבת הראשון )כמדומה לי( התוועד בביתו של הירשול ר .בעת ההתוועדות סיים את הענין שדיבר בשבוע
האחרונה קודם המאסר עם מ"מ ר .שלא גמר הענין אז ,ועתה בעת ההתוועדות שהי' גם מ"מ ר .גמר את הענין ההוא
)כמדומה לי שדיבר הענין לפני מלוך מלך וכו'(.
בשבוע זו היתה ברית מילה )אבי יחי' הי' המוהל( אצל ילד בן ג' )או בן ד'( שנה ,והוריו היו עניים ולא הי' להם
במה להכין על סעודת מצוה )אבי יחי' גם הכין הסעודת מצוה( .ודיבר בההתוועדות הנ"ל בענין מעלת למול בן ג'
או בן ד' כפי שאירע אז .ואמר שמקנא מאד מצוה כזו.
וגם בעת ההתוועדות הנ"ל סיפר מעשה ,שבעיר ליאזנע )כמדומה לי( היתה שאלה על בהמה ,והי' המעשה
ערב יו"ט ,והרב דמתא אמר שאינו יכול לפסוק ההלכה ושילכו לשאול לאדמוה"ז .ויבואו לאדמוה"ז ופסק שכשרה

" .3גלות חופשית" .כלומר ,שבאותו מקום היה חופשי – באופן יחסי – לנפשו ,היה יכול להתגורר בכל בית שירצה ועתותיו היו
בידו ללא הגבלות על סדר יומו.

מנחם מענ„ל ˘י' מונ„˘יין • 33

)מאחר שהי' שעת הדחק וערב יו"ט והפסד מרובה( .למחר בוקר שלח אדמוה"ז שליח מיוחד ,שמהרה יודיע לטבח
שהבהמה אינה כשרה .ואח"כ שאלו את אדמוה"ז מדוע פסק מתחילה שהיא כשרה ובבקר התחרט ,וענה שבלילה הי'
אצלו )כמדומה לי הש"ך( בחלום ,וביקש ממנו להטריף הבהמה ,כי כן הוא סובר להלכה בזאת השאלה .וכשאדמוה"ז
הכשיר הי' לו ירידה גדולה .ובעבור זה יעשה לו טובה ויאמר לו דבר שהוא אינו יודע ,שבעת תפלתו כשהוא מתגלגל
מראה )שפיגל( לתקן בזה התפילין )אחדים מהמסובים אצל השולחן
ָ
ניזזים התפילין ממקומם .ואח"כ קנה אדמוה"ז
4
פּארטאבאק ]=קופסת טבק[ .ואמר הרה"ג הרה"ח רל"י שניאורסאהן נ"ע ,שהוא יודע המעשה
אמרו ,ששמעו שקנה ָ
מראה(.
ָ
שקנה
אחד מאנ"ש 5הי' פעם אצל הרה"ג הרה"ח רל"י שניאורסאהן ,וראה שיושב וכותב ,והתענין בזה וראה שכותב
פירוש על תניא ,שכתב על פרק מ"א "וכמו בגט וס"ת שצריכים לשמה לעכב" ,ופירש שזה קאי על סור מרע ועשה
טוב.
בכלל ,כשבא בע"ה לעיר אלמא־אטא הי' בעל קומה .זקנו הי' לבן ופניו הי' מאירות ובפניו הי' נראה השמחה
ובטחון אז איצטער וועט ער קומען צו זיך .והשמחה מזה שנמצא עתה במסיבת א"ש יחי' ויש עם מי לדבר .ולא
הי' נראה כלל שיש לו איזה חולאת ח"ו .ואח"כ ,כעבור איזה חדשים ,הי' מרגיש א"ע בחלישות והרופאים כבר הכירו
בהמחלה הנוראה הזאת ,והי' משתדלים עבור רופאים טובים ולא מצאו שום רפואה ע"ז.
בשבועות האחרונות לא הי' יכול להלוך והי' צריך להיות מושכב במטה .ולו לא הגידו מהמחלה והיו נותנים לו
רפואות רק להרגיעו .הרפואות הי' רק ממים מתוקים ,כי אמרו הרופאים שאין אצלם שום רפואה ע"ז.
בשבוע האחרונה לא הי' יכול אפי' להניח תפילין בעצמו .איזה ימים הנחתי עמו תפילין .לאחר הנחת התפילין הי'
6
ממשש את הקשר של ראש אם מונח על מקומו.
וכן בשבועות האחרונות עשו משמרת מאנ"ש להיות שם אצלו כל הלילה .לילה אחת הייתי ג"כ על המשמרת עם
תמים אחד ושמו עוזר )אבי יחי' זוכר אותו עוד מליובאוויטש(.
כה הי' עד כ' מנ"א ,ובכ' מנ"א עלה השמימה .והכריזו אנ"ש שבל יגע שום אדם להתעסק עמו עד שיטבול במקוה.
המתעסקים הלכו כולם למקוה .המתעסקים היו כולם מאנ"ש יחי' .על הטהרה היו יותר ממנין .ואח"כ נשאו הארון
על הכתפים עד בית החיים ,בדיוק דוקא אלו שהיו במקוה .תנצב"ה.
הכותב דוד בן דרייזול

 .4בהגש"פ )ד"ה סדר הגדה .יסדר על שולחנו( מביא הרבי מ'שיחות חה"פ תש"ב" :גם קופסת־טאבאק של כסף הייתה אצל
רבה"ז מתנת בעל תשובה אחד )אף שבכלל לא קבל רבה"ז מתנות( .ויאמר :אבר אחד ישנו באדם ואינו בעל תאוה וגם
מראה לכוון
ָ
שטאפּן( תאוה! ויפריד את מכסה הקופסא ,שהייתה כסף מלוטש ,והשתמש בה בתור
ָ
)אן
אותו רוצים להלעיטו ָ
התפלין שתהיינה מונחות במקומן ]ראה ס' השיחות תש"ב ,עמ' .[90
משמע ,לכאורה ,שאין קשר בין קופסת־טבק זו לבין המסופר כאן בפנים.
 .5בשולי הדף הוסיף הכותב בכתיבת ידו )לאחר זמן( :הנני זוכר שזה הי' הרב"צ וו] .הרב בצלאל וילשאנסקי[ ,ולא חפצתי
לכתוב זאת ,אולי לא יהי' חפץ.
 .6דודנו הרה"ח ר' מענדל ראסקין ע"ה – שגם הוא היה מסייע להרה"ח רלוי"צ בהנחת התפילין – היה מספר ,שהוא היה
מקפיד מאוד )עד כדי נזיפה (...על מקום הקשר ,והיה ממשש בו להעלותו גבוה יותר מכפי שהם היו מניחים אותו )ראה גם
ברשימותיו של הרה"ח רי"י ראסקין .ועוד להלן בעמ' .(92
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בכ"א מנחם־אב כתב הרבי לר' יעקב יוסף את המכתב הבא ,שבו נזכרת בקשתו הנ"ל מהרה"ח ר' דוד ,ובנוסף לכך
מבקש ממנו הרבי שיעלה גם הוא את זכרונותיו על הכתב "בפרטיות האפשריות ,כי ָה ִרבּוּי בזה ישובח ,ולשלוח
לי".
בימים הבאים שב הרה"ח
ר' דוד וכותב לאביו את המשך
התעניינותו של הרבי בכתיבת
הזכרונות:
ב"ה ,י"ח אלול ,יום א' פ'
שופטים שי"ת .ברוקלין
את מכתבך השני עם
מכתב להרש"ג שליט"א
קבלתי בעש"ק העבר...
כתבתי לך מכתב בשבוע
העבר ,וכתבתי שם שקבלתי
המכתב שלך עם מכתב
להרבנית שליט"א ,ונתתי
לה...
וגם הי' שם מכתב לאד"ש
ונתתי לו ממש ,ואמר לי :עס
איז שיים א ענטפער אפין
בריוו ,אזיי גיך 7.היינו המכתב
שהוא כתב אודות שתכתוב
אודות אביו ע"ה .זה בוודאי
ידע שלא בא המכתב לידך,
כי הלא שלח רק ..בוודאי עוד
לא בא לידך בזמן ההוא ,הלא
בודאי לא יכול להיות מענה.
וכאשר אני מבין ,שכוונתו באמרו זה ,שלו מתעניין המכתב אודות אביו ,ושהוא מחכה עליו איך אפשר מהרה.
ע"כ איעצך שאם לא כתבת עוד מכתב אליו ,אז תשתדל לכתוב איך אפשר מהרה .בודאי לכתוב פרטים איך
אפשר יותר .וגם בודאי יעזור לך בזה גם אחי מ"מ יחי' ,כי הלא הוא שמע ממנו כמה מעשיות וגם הנהגות אלה
שראה.
ב"ה ,ט"ז אלול ג' פ' כי תבא שי"ת .ברוקלין
בשבוע העבר שאל אצלי כ"ק אד"ש אם קבלתי מענה על מכתבי אודות רשימה אודות אביו נ"ע ,ונראה שהוא
מחכה ע"ז .צריך אתה לכתוב הרשימה איך אפשר מהרה .וגם הרבנית תחי' שאלה אצלי אתמול אם קבלתי ממך
מכתב בשבועות האחרונים ,ואמרה לי שבקרוב יבוא ר' בעריל חאסקין ואקבל ממנו פ"ש מכם.

 .7זה כבר תשובה על המכתב? כל־כך מהר?
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וזאת אשר כתב הרה"ח ר' יעקב יוסף לרבי בשלהי חודש אלול:
ב"ה ,מוצש"ק אור ליום א' דסליחות ,כ"א אלול השי"ת.
כ"ק אדמו"ר שליט"א ,חתנא דבי' נשיאה אדמו"ר שליט"א
השופר של כ"ק אדמו"ר מהר"ש זצוקללה"ה נבג"ם שלחתי לכ"ק ע"י ידידנו ר' דובער חאסקין שי' כפי
פקודתם.
קשה קשה הי' לי להפרד מהשופר ,כי שמרתי אותו כל זמן היותו אצלי ויקר אצלי מכל הון 8.ומשך הששה שנים
תקעתי בו והוצאתי רבים ידי חובתן בתקיעת שופר .גם אשתקד בספריא תקעתי בו ב"ה .אבל שמח אני שזכיתי
שעל יָ די נתגלגל השופר ליד כ"ק שליט"א .כי אצל כבוד אמכם שליט"א הי' עוד שופר לבן קטן ,המפורסם לכ"ק
אדמו"ר צ"צ נבג"ם זי"ע ,והיא השאירה אותו ברוסלאנד אצל האברכים ראבינאוויץ ,צבי הירש ואחיו מענדל שיחי'
מיעקאטערינאסלאוו.
גם התניא של כבוד אביו הרה"ח ז"ל זי"ע שלמד בו תמיד נשאר אצלם .והי' בו הרבה הגהות עם כתב ידו של כבוד
אביו ,אשר אני זוכר מעט מהם ,וכמו בפרק מ"א בענין גט וס"ת ,למה הסדר קודם גט ואח"כ ס"ת ,ונרשם בצדו שזהו
ענין שקודם צריך להיות סו"מ ואח"כ עשה טוב.
ע"ד שהזכירו במכתבו הק' שיכולים להשיב לי ההוצאות בדבר השופר .הנה לא הי' לי ע"ז שום הוצאות .והשופר
נתתי בתור התקשרות ופ"נ .אך אם לא קשה הדבר ,לזכני נא באיזה חפץ של כ"ק אדמו"ר הכ"מ ,שהשתמש בו תמיד,
9
אשר זאת יהי' לי תמיד למשיב נפש ,ואשמור אותו אי"ה בכל לבי ונפשי.
ע"ד הזכרונות מכבוד אביו הרה"ח ז"ל זי"ע ,מצטער אני שלא רשמתי בשעת מעשה ,כי הרבה דיבר עמנו ועם
בניי שי' .ובפרט עם בני האברך התמים מ' מענדל שי' הנמצא פה אתי בספריא .אבל רוב היסורים וההרפתקאות
שעברו עלינו במשך הזמן ההוא והפחד הנורא שעבר עלינו מנ.ק.ג.ב .אחרי פטירת כבוד אביו הרה"ח ז"ל ,שלא נתנו
לי מנוח ,וגם תפשו אותי מהחוץ ,וישבי גם בתפיסה ר"ל .ועיקר הסיבה של היסורים הי' כי משרד נ.ק.ג.ב .חשדו בי
)גם האמת הי' כך( אשר אני הייתי בראש המתעסקים להעתיק את כבוד אביו הרה"ח ז"ל מטצילי – לאלמא אטא,
אשר בעת ההיא עלה זה עד סכום כ"ה אלפים רו"כ .וב"ה כי השגנו כל הסך בינינו.

 .8במכתבו להוריו מיום ז' חשון תשי"א ,כותב הרה"ח ר' דוד ראסקין :ושאל אצלי כ"ק אד"ש אם לא מזכיר אתה במכ' אודות
מה שהוא כתב לך ,שחפץ ליתן לך ַא טיכעלע פון דעם רבי'ן דעם שווער ,ומחכה מענה באיזה אופן ליתן לך ,אם ליתן לי
ואני אשלח לך ]ראה בהערה הבאה[ .ואמר עוד כ"ק אד"ש ,שהשופר של אביו נ"ע הי' אצלו – זה אמר בפנים שוחקות –
ונראה שהי' קשה לך ליתן את השופר ,עס איז גיווען א אתכפיא בא אייער פאטער אף צו געבן דעם שופר ,ומבקש אתה
איזה חפץ מכ"ק פון רבי'ן .וכשיהי' לי מענה ע"ז אז – אמר לי – שאומר לו ,וויילע וואס ווייטער ווערט זי )היינו הטיכעלע(
קלענער און קלענער .בכלל אמר כל זה בלשון חיבה .הי' נראה מלשונו הק' שהי' אצלך יקר השופר ,ולא שהי' חפץ לומר
איזה דבר ע"ז.
 .9ביום ג' דסליחות תש"י כותב אליו הרבי :מכתבו מט"ו מנ"א וכ"א אלול נתקבלו .כן קבלתי ברוב ת"ח ת"ח את השופר של
אאמו"ר נ"ע ...כבקשתו ,הנני נותן לו ,ע"י בנו התמים הר"ד שי' ,חלק מטפחת של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ .ומטובו לכתוב
לבנו איך להמציאו אליו.
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ועפ"י נס נודעתי ע"י אחד העובדים במשרד ההוא ,שבאה פקודה ממאסקווע ,שאף מי שנגמר ימי המאסר ,לא
יעזבוהו הביתה עד תום המלחמה .ולכן עבדנו ברוב אומץ וגבורה ומס"נ בפו"מ לתפשו ולהצילו מטצילי ,תיכף ביום
ִהגָּ ֵמר המאסר ,וטרם הגיעה לשם הפקודה ממאסקווע .ות"ל בעד חסדיו אשר עלתה בידינו להצילו אז .ושלחנו את
האשה אסתר אלטהויז ,ה"ה אשת ר' פנחס ב"ר אלי' חיים ז"ל אלטהויז ,ובת ר' חיים זעליג דאברוסקין ז"ל ,והיא
הביאה אותו לאלמא אטא.
)בעת זכרי אותה ,השי"ת ירחם נא עלי' ועל בנה חיים זעליג שי' שהוא כעת כבן י"ז ,שילכו בדרך הישר וישמרם
מכל צו"צ .אישה ר' פנחס ,הוא נאסר בלענינגרד בלילה אחת בשנת תרצ"ח יחד עם ר' אלחנן דוב מאראזאוו ואחי
יצחק רסקין ועוד תמימים .זה שלשה עשר שנים שלא נראו עקבותיהם .השי"ת ירחם עליהם ויגאלם מיד צר(.
בכלל אין לי מה להוסיף להזכרונות שכתב בני התמים מר דוד שי' .הגם שהי' אז עודנו צעיר ,אבל הוא זוכר ב"ה
יותר ממני.
בענין ההנהגות שלו ,בשבועות האחרונות הי' קשה לו בעצמו להניח תפלין ,ואזי באו בניי שי' להניח לו התפלין
ולפעמים אני בעצמי .וזה אני זוכר ,שהי' מקפיד שקשר של רש יה' למעלה מהגומא של העורף ,ולצד הפנים למעלה
מן השערות .והתפלין שלו הי' גדולים והי' בכל פעם קשה לסדר שיהי' הרצועה מהודקת היטב על הראש שלא יזוז,
בעת שהי' הקשר והרצועה תופשים מקום קטן מאד.
בשבוע האחרונה לפני פטירתו ז"ל זי"ע ,הי' לי ברית־מילה אצל ילד כבן ד' שנה .וכשהלכתי מהברי"מ נכנסתי אליו
לבקרו .והי' שמח מאד שנכנסתי .ולחץ בידי בחוזק ואמר לי בזה"ל ,שאני מקנא באמת בך שעשית היום דבר גדול
שמלְ ָתּ ילד בן ד' .והתחזק וישב על המטה ,והתחיל לדבר על ענין ארבע עפ"י קבלה ואח"כ מזוהר הקדוש .וסיפר
כזהַ ,
מעשה מהזוהר עם תנא אחד ,כמדומה ר' פדת )ולא פדת ,רק אות הראשון הוא פ'( שהי' על ברי"מ ודרש בענין שיש
ד' דברים בענין ברי"מ ,גם ד' עורות ,ד' ענינים של סדר המילה ,וביאר את הזוהר הזה בקול רם ובחיות כזה כמו איש
בריא .חבל שלא רשמתי ,כי בעת ההיא זכרתי היטב כל הדרוש .ודיבר יותר מחצי שעה והי' מתוק מאד.
בעת שהלך עוד ברגליו משך כל הקיץ ,היינו באים אליו לטייל יחדיו בחוץ .כי ביום הי' חם מאד ,אבל בערב
הי' באפשר לשאוף אויר צח .והי' מספר סיפורי צדיקים .ופעמים גם דברי דרוש .נעים מאד הי' הזמן ההוא .אבל
היסורים והפחדים שסבלנו אח"ז ה"י מפיג את הכל עד כדי שכחה ר"ל.
כי בדרך נס נצלתי מידם וברחתי למאסקווע לבדי ,וב"ב נשארו באלמא אטא עוד חצי שנה עד שעלתה גם בידם
לבא אלי למאסקווע.
בשנת תרע"ז ,בעת שהי' במאסקווע אספת הרבנים ,והי' אז כ"ק אדמו"ר הרש"ב זצוקלה"ה נבג"ם זי"ע ,וכ"ק
אדמו"ר הכ"מ ,וגם כבוד אביו הרה"ח ז"ל .ואזי כשגמרו האספה הי' צריך להדפיס הפרטי־כל עפ"י נוסח כ"ק רבותינו
נבג"ם זי"ע .ואני הייתי אז כבן שבע עשרה ,וזכיתי להיות שם ,ונתנו לי לכתוב ולהעתיק הפרטי־כל ,לסדרו לדפוס,
לפני ואני כתבתי מפיו .וכ"ק
בחדרו של כ"ק אדמו"ר הכ"מ .וכבוד אביו הרה"ח ז"ל החזיק הפרטי־כל בידו וקרא ָ
אדמו"ר הכ"מ הי' אז יוצא ונכנס בהחדר הלוך ושוב בעת שכתבתי...
ואבקש מהוד כ"ק הסליחה שפטפטתי דברים יותר מדי .והשי"ת ימחול ויסלח לנו ויכתבנו ויחתמנו לשנה טובה
ומתוקה ,שנת ברכה והצלחה וגאולה שלימה בגשמיות וברוחניות.
•
ברשימה מתוכן ה'יחידות' שזכה לה באור לכ"ה בסיון תשכ"ה ,כותב הרה"ח ר' יעקב יוסף ראסקין:
שאלתי ע"ד המטפחת שזכיתי לקבל במתנה עבור השופר ,איך ומתי ובאיזה אופן לנצל הזכות הזה.
אמר :פאראן זמנים וואס איז נייטיג ,נוצט מען דאס אויס .ולא רצה לפרט בפירוש .אחר־כך שאל האם אני בעל־
תוקע ,אמרתי :כן.
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אמר כ"ק :הלא המנהג הוא ,וכן על־פי שו"ע ,לכסות
השופר במטפחת לפני הברכה .זהו זמן חשוב לנצל
המטפחת לכסות השופרות .ואם היא קצרה – צו קליין –
לכסות ,אז מכסים על המטפחת עוד מטפחת.
וכן יש עוד זמנים וואס מי פארשטייט אליין ווען
אויסצוניצען.
בעת שדברנו ע"ד השופר והטיכעלע הזכיר לי כ"ק
ושאל ע"ד הזמן בדיוק ,מתי הי' יציאת הנפש של אביו
הרה"ח הרלוי"צ זצ"ל .אם זה נכנס לכ"א מנ"א ,כי זה הי'
בערב בסוף היום של כ' מנ"א.
ואמרתי ,כי זה הי' אחרי מנחה ,אבל עוד הי' אור בחוץ,
ובין האנשים שהיו באותו זמן הוחלט שזה הי' עוד כ' מנ"א.
ובמוחי נקלט היום כ' מנ"א מפני שזה בדיוק יום הזכרון
של זקנתי אם אבי ז"ל.
10

]עוד בשנת תש"ז כתב הרבי לרה"ח רש"ז בוטמאן:
מטובו להודיעני עוה"פ יום פטירת אאמו"ר בדיוק ,אם הוא
כ' מנ"א ) 9אוגוסט( לפני שקיעת החמה או לאחר כך.
ואולי יש לברר אצל יעקב יוסף ראסקין וכו' שהי' אז שם
)אגרות־קודש ,ב ,עמ' רי([.
הרה"ח ר' יעקב יוסף ראסקין ,אשתו ובניו
)ר"מ מענדל ,ר' דוד ור' יהודה ליב(
אחרי צאתם את רוסיה

 .10ברשימת זכרונותיו של הרה"ח ר' יעקב יוסף נאמר :ביום כ' מנ"א ,לפני שקיעת החמה ,יצאה נשמתו בטהרה ועלה
הלאמפּ של נפט ,כי לא הי' שם חשמל.
ָ
השמימה .אחרי שעבר איזה זמן הדליקו
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הנני מוכן ומזומן לכל מיני שליחות!
יציאתו של הרה"ח ר' יהודה ליב ראסקין ע"ה לשליחות במרוקו

מספר דודנו הרה"ח ר"י ליב במכתבו להוריו:
ב"ה ,יום ה' ד' מ"ח תש"כ .ברוקלין נ.י.
כבוד הורי היקרים שי'
..בשבוע שעברה קרא אותי הרב חדקוב שי' ,ושאל בשם כ"ק אד"ש אם הנני מוכן לנסוע במדינות אפריקא ,כמו
טוניס ומאראקא .ועניתי תיכף ומיד שהנני מוכן ומזומן לכל מיני שליחות ,אלא השאלה היא מצד הניירות ,שהנני
עוד לא אזרח אמעריקאי ,ממילא אפשר שהנני עוד אזרח מהמדינה שבאתי ,ובמדינות הנ"ל כידוע שזהו לא מעלה
אלא אדרבה.
ולפועל על הניירות שלי לא ניכר כלום ,ממילא אפשר לחשוב שיהי' בסדר .וממילא עלי לעשות הכנות להנסיעה.
ובהיות שעוד לא ברור כל הפרטים ,ממילא עלי לחכות להוראה מתי לנסוע .וכשיתבררו הפרטים הנ"ל אז נוכל
לקבוע זמן החתונה .וכפי שהבנתי ממענות שונות מכ"ק אדמו"ר שליט"א ,כנראה שהחתונה יהי' בקרוב בשטו"מ.
ולפועל הזמן והמקום עוד לא ברור.
כתבתי ברמז להכלה תחי' מהצעת כ"ק אד"ש מענין ההסתדרות ,וקבלתי מענה שבהיות שזהו הצעת כ"ק אד"ש
היא מקבלת בשמחה ובטוב לבב )הגם שקצת מפחדת מ ..ומהסביבה דשם ,אבל בהיות שזהו רצון כ"ק אד"ש בטח
יהי' טוב בגו"ר(.
ועניתי במכתב שזהו זכות גדול בשבילנו שכ"ק אד"ש דואג מההסתדרות שלנו ,כפי שאמר לי פעם הרב חדקוב
שי' אז דער רבי טראכט וועגען דיר .וכן שמעתי שכ"ק אד"ש כתב מכתבים להרב"ג שי' מענין ההסתדרות שלי .ות"ל
בעד כל זה .והעיקר שנקבל בשמחה ובטוב לבב .וענין שכ"ק אד"ש בוחר בעצמו ,וואס קען שוין בעסער זיין פון
דעם .לא רק ברוחניות אלא פשוט בגשמיות .והשי"ת יזכנו למלא את השליחות במילואה כפי רצונו הק'...
הנני חושב אוועקשטעלען זיך אויף א ברייטען אופן בכל המובנים באופן של "ופרצת" ,בין בענינים הרוחניים ובין
בענינים הגשמיים בלי הגבלות .והשי"ת בטח יעזור...
והשי"ת ]יעזור[ שנצליח בכל עניני השליחות ושעי"ז נגרום נחת רוח לכ"ק אד"ש.
בנכם המאחל כל טוב,
יהודא ליב ראסקין
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חתונתו של הרה"ח ר"י ליב ראסקין התקיימה בפאריז ,בנר החמישי דחנוכה ,תש"כ.

תמונות מימי ה"שבע ברכות" בברינואה
בתמונה הגדולה :החתן בין הרה"ח ר' ניסן נמינוב והרה"ח ר' יוסף גולדברג מצד אחד והרה"ח ר' יעקב יוסף ראסקין מצד שני
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באור ליום רביעי כ"ו בטבת תש"כ נכנסו הרה"ח ר' יעקב יוסף ראסקין ורעייתו מרת דרויזא ל'יחידות',
וכותב הזיידע ע"ה:
בראשונה הפנה ראשו אל זוגתי תי' ודיבר כמה רגעים בפנים שוחקות ,ושאל על שלומה .ואמרה באנחה :עס איז
וואס צו בארימען זיך ,שהוא מרגישה חלשה מהצרות שעברו שנעדר חתננו ע"ה.
ניטא מיט ָ
על זה אמר :מוכרחים לשכוח ,ולקבל נחת מהנכדים ונינים )אייניקלאך און אור־אייניקלאך( ,ולהיות בריאים
ושמחים.
וברך אותנו עוד הפעם בברכת מזל־טוב עבור החתונה של ליב שי' ,ואיחל לנו מי זאל זיין אף די חתונות פון
אייניקלאך און אור־אייניקלאך ,מיט נחת.
בפתקה שהגיש הזיידע לרבי כתב ,בין השאר ,אודות בנו הנ"ל:
"בננו התמים יהודה ליב שי' בפאריז .החתונה היתה ברוב פאר ושמחה ב"ה ,ומחכה על הוראות מכ"ק אדמו"ר
שליט"א ע"ד הסתדרותו".
בדפי ה"מענה על היחידות" רושם הזיידע:
מה שהזכרתי ע"ד ליב שי' והחתונה שהיתה ברוב פאר ושמחה ,אז אמר עוד הפעם מזל־טוב ,ואמר ,הגם שכתב
לנו בכתב במכתב ,מ"מ הוא כופל עוד הפעם בברכת מזל־טוב.
ואודות הסתדרותו ,הוא מקווה שבעוד שבוע יהי' הענין ברור.
ושאלתי :באיזה מקום יסתדר?
אז אמר כ"ק ,שהוא חושב שבטח בקאסאבלאנקא.
אחרי שכבר שמעתי ההחלטה בהחלט ,סיפרתי לו שמחותני ר' הלל אזימוב שי' ,כשהי' בשליחות ה'לשכה'
באמסטערדאם דרשו ממנו שוחט ,וכך בשווייץ וכן במארסעל .ויש שם גם־כן "ופרצת".
אז צחק ואמר :הלא יותר טוב להתעסק עם אנשים מלהתעסק עם בהמות...
ואמר ,בהרחב הביאור ,כי הוא יודע מאמסטערדאם וגם ממארסעל ,ולפי מיטב ידיעתו אין שם אנשים עם מי
להתחבר ,ואין עם מי לדבר .גם צריך הרבה עמל ויגיעה לבנות בנין של חדרים וכו' .וכן במארסעל אותו מצב.
אשר לא כן הוא בקאסאבלאנקא ,שם יש ב"ה ישוב יהודי ויש עם מי לדבר .והעיקר ,יש שם ב"ה  1,800תלמידים
כן ירבו ,הלוואי גיזאגט גיווארען אף ברוקלין .ושם יהי' לו פרנסה בשפע וכל טוב.
אז אמרתי :אמן! והוספתי ,שמה שסיפרתי ,לא ח"ו בתור הצעה ,כי אינני מתערב כלל בענייניהם ,רק רציתי שכ"ק
יֵ דע מזה.
אחרי שסיימתי כל השאלות של הילדים שיחיו ,אמרתי לכ"ק שליט"א :אני דיברתי על כולם ,ואודות עצמי לא
דיברתי כלום ,ואינני יודע מה לשאול.
זאלט ָ
אז צחק ואמר :איר ָ
טאן אין תורה און אין מצוות ,און נעמען נחת פון די קינדער און פון די אייניקלאך מיט
געזונד.
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שתי תשובות
לזכרו של דודנו היקר הרה"ח ר' דוד ראסקין ע"ה ,מובאים כאן שני מכתבים שכתב הוא
ויבדלחטו"א הרה"ח ר' משה פסח גולדמן ,ותשובותיו של הרבי עליהם בגוף כתי"ק.

במכתב הראשון – מיום י"ב אייר
תשכ"ב – כתבו לרבי הצעה להו"ל
בשיכפול )"מימיאגראף"( ידיעון
מחדשות צעירי אגו"ח.
למכתב היתה מצורפת דוגמה
מהידיעות.
"ושואלים אם נכון הדבר?"
על כך השיב הרבי בגוכתי"ק:
אף שבכלל נכון ,אבל:
כמה פרטים נכנסו ,שאף אשר
כ"ע ]כולי עלמא[ ידעי שנוהגים כן,
אין מכריזים עליהם וכו'.
כן צריך החלטה לאיזה חוג
מתכוונים .ובזה תלוי פרוט התוכן.
ועוד ועוד.
הבחנו )עכ"פ בשטחיות( המצו"פ
עכ"פ  2אנשים קודם שנשלח לי?
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המכתב השני – מיום ג' מנחם אב
תשכ"ז – נכתב בהמשך למענה קודם
של כ"ק אדמו"ר זי"ע על הצעתם
להו"ל עלון )"בראשור"(.
על כך כותבים הם:
"בקשר עם מענה כ"ק אדמו"ר
שליט"א להוסיף בבראשור המוסג"פ
ע"ד 'עבודה עם עצמו' ,בדעתנו להוסיף
את הקטע המוסג"פ".
הרבי הקיף את המלה "בבראשור",
וכתב בגוכתי"ק:
עיקר כוונתי לא ע"ד בבראשור כ"א
בהפו"מ
כלומר ,עיקר הכוונה במענה הראשון
היה ,להוסיף ב'עבודה עם עצמו' בפועל
ממש ,ולא הוספת קטע ב"בראשור"...
באשר לגופו של הקטע שנוסף ,כתב
הרבי:
בהתייעצות עם המבינים בל']שון[,
בסגנון והעיקר בתוכן.
"והננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר
שליט"א שיהי' בהצלחה".
הרבי הוסיף בגוכתי"ק:
אזכיר עה"צ
להחזיר המצו"ב

הרה"ח ר' דוד ראסקין )ראשון מימין( בשליחות המל"ח בשנת תשי"א
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מכתבים ,תשובות וזכרונות
בשמחה ,בעונג ובהודיה להשי"ת ,הנני לתרום את חלקי ל'תשורה'
לרגל שמחת הבר־מצוה של נכדנו היקר הת' מנחם מענדל שי'.
רובו של החומר השייך לעבודתי בהו"ל של ספרים ומאמרים בענייני חסידות,
כבר התפרסם ב'תשורה' מחודש כסלו תשס"ח ,ולא באתי אלא להוסיף עליו
את הדברים שנתחדשו מאז או שנשתכחו ממני באותה שעה.
הפרקים הבאים מסודרים לפי סדר הזמנים.
יהושע מונדשיין

הגהות לס' המאמרים ה'ש"ת
בקיץ תשכ"ז סייעתי בהגהת מאמרי חורף ה'ש"ת ,שנדפסו אז לראשונה )בתוך ס' המאמרים ה'ש"ת(.
בעלי־ההגהה ניכרת כתיבת־ידם של כמה מגיהים.
בכמה מקומות נותרו ספקות ,ובהם רשם הרבי בגוכתי"ק כיצד להדפיס:
או "דנראה" )בנדפס :עמ' ד(; חסר? ואולי צ"ל "שונים" )עמ' יח(; ואולי צ"ל "עושה" )עמ' כ(.
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"ומסיימים בטוב"
בחנוכה תשכ"ח נדפס המאמר ד"ה מאי מברך – ה'ש"ת ,שלא היה תח"י המו"ל בשעת הדפסת מאמרי חורף ה'ש"ת הנ"ל.
במקורו הסתיים המאמר במלים "מסמא עיני החיצונים דוכל אויביך יכרתו" ,והרבי הוסיף לו את המלים :ומסיימים בטוב.
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"קרקפתא דלא מנח תפילין"
את המכתב הבא כתבתי בתקופת שהותי ב־ 770בחדשים אב תשכ"ח – מרחשון תשכ"ט ,ובו שאלתי את הרבי
על האמור ב'שו"ת מן השמים' ,שאת דברי רז"ל "קרקפתא דלא מנח תפילין" )אליבא דהפירוש "דלא מנח תפילין
מעולם"( ,ניתן לפרש בשני אופנים] :א[ שלא הניח תפילין אפילו פעם אחת בשנה] ,ב[ כל שיש ביכלתו להניח תפילין
ואינו מניח ,מיקרי "פושע ישראל" ו"קרקפתא דלא מנח תפילין".
ותמהתי ,שאין מובאת אצלו כלל הפרשנות – שהייתה נקוטה בפיו של רבינו – שאפילו אם הניח תפילין פעם
אחת בחייו ,שוב אינו בגדר "קרקפתא דלא מנח תפילין".
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לגופן של הדברים שהבאתי מהשו"ת הנ"ל ,הקיף הרבי את התיבות "לעולם" ו"בשנה" ,וכתב:
כיון שלא מצאתי )לע"ע( מי שיעורר על הסתירה מיני' ובי' – צ"ע בשאר הדפוסים ,אולי במקום בשנה צ"ל בחייו
וכיו"ב.
כלומר ,לא הניח תפילין "מעולם" עומד בסתירה לפירוש שלא הניח תפילין אפילו פעם אחת ב"שנה" .לפיכך
משער הרבי ,שאולי צריכים לגרוס "שאם מניחים אותם פעם אחת בחייו לא נקראו פושעים".
על מה שכתבתי שבהתוועדויותיו מפרש הרבי ,ש"קרקפתא דלא מנח תפילין" ,היינו מי שלא הניח תפילין מעולם,
כותב הרבי ,שדבריו הם:
ע"פ המובא בכו"כ ראשונים )נסמנו גם בתו"ש ס"פ בא(.
והוא ב'מילואים' שבסוף החלק השני של ה'תורה שלֵ מה' לפ' בא )סי' מג ,עמ' רסח־רסט(.
על מה שחשבתי לדייק מל' הגמ' "דלא מנח" – לשון הווה – לעומת לשון הרמב"ם "שלא הניח" ,על כך כותב
הרבי:
הרי )לראשונים הנ"ל( מסיים בש"ס מעולם.
כלומר ,חזינן מגירסת הראשונים הנ"ל ,שגם על "מנח" אפשר לומר "מעולם" )"דלא מנח תפילין מעולם"( ,מכאן
ש"מנח" אינו בדווקא לשון הווה.
את המענה הזה כתב הרבי בשנת תשכ"ח .מאותה שעה הייתה התשובה כבושה תחת ידיו של אחד המזכירים –
במשך למעלה מארבעים שנה – ולא הגיעה אלי בחיים חיותו של רבינו בעלמא דין.
על תופעה דומה שחזרה ונשנתה כמה פעמים ,כבר הצבעתי ב'תשורה' לבר־המצוה של נכדי הת' מנחם מענדל
ב"ר דוד מונדשיין )מחודש כסלו תשס"ח( .וראה עוד להלן.
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'בטאון חב"ד'
לפנינו שני מכתבים בקשר לעריכת 'בטאון חב"ד' ,ואחריהם יבוא ביאור העניין בקצרה.

]א[
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]ב[
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כבר בשלהי שנת תשל"ב התרעם הרבי במכתב אל מערכת 'בטאון חב"ד' ,על "שכנראה )ואף שכבר העירו
ע"ז וכ"פ( אין המערכת עורכת כלל את החומר" ,והורה" :ועד שימצאו מי שהוא אחראי על העריכה דכל החומר –
יפסיקו הופעת הנ"ל" ]ראה' :אגרות־קודש' ,כז ,עמ' תצג[.

כנראה שהמערכת הצליחה להניח את דעתו של הרבי )בכך ש"הבטיחו נאמנה וכו' וכו'" – כלשונו של הרבי(
והבטאון המשיך להופיע .נדפס גל' 39־) 38שבט תשל"ג( ואחריו גל' ) 40ניסן תשל"ג(.
בגל' ) 40עמ' 20־ (19התפרסם הסיפור 'הש"ך ורבנו הזקן' – '"כמובן" בלי הוראת כל מקור' כלשונו של הרבי –
והוא מהרשימות שנדפסו לימים בשם 'כתבי הרח"א ביחובסקי' )עמ' צח־צט(.
לדברי הרבי )במכתב א' הנ"ל( ,נדפסו בגל' זה "כו"כ ענינים ,שלכאורה עכ"פ ,הם בסתירה לכהנ"ל" – דהיינו שהם
סותרים את מה שהבטיחו נאמנה – ו"החמוּר ביותר" שבהם ,כלשונו של הרבי ,הוא הסיפור על הש"ך ורבנו הזקן.
הרבי מביע את תמיהתו על שהדפיסו סיפור שכזה "מבלי כל 'הערה בדרך אפשר עכ"פ'" ,ואף שבעבר הבטיחו
וכו'" ,למה יהי' שינוי בזה בעתיד?" ]המכתב בשלימותו נדפס ב'אגרות־קודש' ,כח ,עמ' רמו־רמז[.
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בגל' ) 41תמוז תשל"ג ,עמ' 45־ (44הובאו תמיהותיו של הרבי )ואף נוספו עליהן( כמכתב למערכת מאת ע.ה.ג.
ואחריהן "תשובה להנ"ל מהמערכת" ,שבה מיישבים את התמיהות הללו בדרך ההלכה.
בתגובה לכך בא מכתבו השני של הרבי מי"ג חשון תשל"ד ,שבו הוא מקשה על תירוץ המערכת הן כ'חסיד' ,הן
כ'בעל נגלה' והן כ'בעל־בית'...
והמסקנה לפועל" :ובאם בדעת מי להו"ל הבטאון – מוכרח לצרף למערכת עורך אחראי ,וכל זמן שלא יימצא איש
אחראי כזה ,הרי אין להו"ל ]המכתב בשלימותו נדפס ב'אגרות־קודש' ,כט ,עמ' יט־כא[.
מאחורי הפרגוד שמעתי באותם ימים ,שהמזכירות הורתה להציע לי את תפקיד המבקר של 'בטאון חב"ד' קודם
הדפסתו )ואולי רמז לדבר בס' 'הוצאת ספרים קה"ת' ,עמ' 407־.(406
ביום מן הימים נקראתי לביתו של הרה"ח ר"י לייבוב ע"ה )יו"ר צא"ח ,המו"ל של 'בטאון חב"ד'( ,והוא הציע לי
את התפקיד הנ"ל.
אמרתי לו שאין אני מתאים לכך כלל ,והראיה ,שאני לא הייתי רואה שום שמץ פסול ושום חשש בפרסום הסיפור
הנ"ל על הש"ך ואדמו"ר הזקן.
ובזה נגמר העניין.

המאמר ד"ה אל תצר את מואב
בתשורה משנת תשס"ח )עמ'  (63נדפס מכתבו של הרבי מהתאריך "בין פורים קטן לפורים גדול – ה'תשל"ו",
מכתב "כללי־פרטי" ,שבסופו נוסף המשפט:
נ.ב .לפני כשנה )ויותר?( הציע והוסכם שיו"ל באה"ק מאמר הארוך )גם בכמות( דאדהאמ"צ!
ונתבארה שם "פרשת העניין":
"בחודש אדר תשל"ה שהיתי בחצרו"ק לרגל שמחה משפחתית ,ובאותה הזדמנות הצעתי להו"ל באה"ק את
המאמר הארוך ד"ה 'אל תצר את מואב' לכ"ק אדמו"ר האמצעי.
"מכיון שלא קבלתי שום מענה ,הבנתי שהרבי אינו מקבל את ההצעה משום מה ,ושוב לא חזרתי לענין זה.
"כעבור 'שנה ויותר' כתב הרבי את הערתו זו ,שממנה הבנתי שהאישור ניתן בשעתו ,אלא שמשום מה איש
המזכירות לא העבירו אלי.
"בעז"ה הצלחתי לערוך את המאמר ולהדפיסו בחודש אלול שלאותה שנה )ובעידן ההדפסה בעופרת זה לא בא
בנקל(.
"בשער המאמר כתבתי )ע"פ המפורש בכמה מכתה"י( :נאמר לפני הרב ר' עקיבא אייגר בפוזנא ,פ' דברים
תקפ"ה.
"והנה ,כעבור זמן מה קבלתי מענה מהרבי שבו נאמר )הציטוט הוא מזכרוני( :תמוהה האריכות דלפני רע"א
וכו'.
"אני הבנתי שהרבי מביע את תמיהתו על ששילבתי את המידע הזה בנוסח השער ,אך הרה"ח ר' יואל כהן שי'
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טען ,שהרבי מתפלא על שאדמו"ר האמצעי אמר מאמר ארוך כל־כך לפני הג"ר עקיבא אייגר.
עד כאן מה'תשורה' הנ"ל.
•
זמן־מה לאחר הדפסת ה'תשורה' ,זכיתי לקבל את המענה למכתבי הנ"ל )ובו האישור להדפסת המאמר( ,מענה
שהיה כבוש תחת יד אחד המזכירים במשך למעלה משלושים שנה!
מכתבי הוא מכ"ד אדר תשל"ה ,ונכתב "בהמשך ליחידות מאמש".
בקטע האחרון שבו כתבתי:
"לפני כמה שבועות 1כתבתי הצעה ע"ד הדפסת המאמר אל תצר את מואב ,שאמרו כ"ק אדה"א לפני רע"א לפני
 150שנה )תקפ"ה( ונמצא בכו"כ כת"י וצילומים שבירות"ו.
"שאלתי כאן את רי"ל שי' גראנער ואת ר"א שי' חטריק ,ושניהם לא ראוהו בביכלאך שכאן...
הרבי הקיף את המלים "שאמרו כ"ק אדה"א לפני רע"א" ,וכתב בגוכתי"ק:
אינו מתקבל על הדעת שמאמר ארוך כהנ"ל – דאפילו בליוב' הי' אומרו בכמה פעמים .ופשוט .בכ"ז כדאי להו"ל
באם הוא לאדהאמצ"ע .ואולי מיוסד על הנאמר לרעק"א.
כאן ניתן האישור להדפסת המאמר ,שכעבור "שנה ויותר" הביע הרבי את תמיהתו על שעדיין לא יצא לאור!
כאמור ,מפני שהמענה לא נשלח אלי.
עוד למדנו מכאן ,שביאורו של הרה"ח ר"י הכהן לדברי הרבי הוא הנכון ,שהרי לפלא בעיני הרבי שאדמו"ר
האמצעי יאמר מאמר ארוך שכזה ,דבר שלא היה כמותו אפילו בליובאוויטש.
אך עדיין יש מקום גם לפירוש השני ,שהרבי התפלא על אריכות נוסח השער "לפני ר"ע אייגר" ,בה בשעה שכבר
חיווה את דעתו שדבר זה "אינו מתקבל על הדעת"!
במכתבי הנ"ל באו עניינים נוספים בהמשך לאותה 'יחידות'; ביניהם :העליתי סברא ,שאולי באמצעות תשלום
)"מתן דמים"( לסוחרים ניתן יהיה לקבל מהם מידע על כת"י חב"ד שנמכרו לאנשים פרטיים ,ואולי אפשר יהיה
לקבל צילומים מאותם כת"י.
הרבי הקיף את המלים "מתן דמים" ,ורשם מלה מודגשת אחת :לא.

 .1במכתב ממוצש"ק משפטים אור לכ"ח בשבט תשל"ה.
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היחידות בתשל"ה
במכתב שכתבתי אל הרבי בכ' באייר תשל"ה ,מופיעים עוד כמה פרטים מאותה 'יחידות' באור לכ"ד באדר
שלאותה שנה:
א( בהיותי ב'יחידות' בחודש אדר ש"ז ,שאלני כ"ק אד"ש ע"ד הרשימות שהכנתי ממאמרי הביכלאך שבספרי'
בירושלים ,והורני לשלוח העתקה מהרשימה...
יזמתי צילום כל הביכלאך ,כפי המודעה המצו"ב )הנשלחת לכל ריכוזי אנ"ש באה"ק והאיסוף ע"י ראשי הקהל(
ובגמר הצילומים אצרף לכל ביכל את רשימת תוכנו.
גייסתי גם את רש"ז שי' גופין למבצע זה כדין גבאי צדקה.
גם באתי בדברים עם הנוגעים בדבר במחלקת כתה"י ,ונתנו הסכמתם העקרונית ...תוכנית הצילומים הנ"ל כוללת
מלבד כתה"י שבירושלים גם צילומי־הגדלה מהמיקרופילם מספריות תבל המרוכזים בירושלים ,אלא שלשם כך
תידרש הסכמת כל ספרי' וספרי' שברשותה האורגינאל.
אישור לקבלת כרכי התצלומים הראשונים נתקבל במכתב הנ"ל מ"בין פורים קטן לפורים גדול ,ה'תשל"ו" :מכ'
נתקבלו] ...וכן הפוטוסטאט דהביכלאך כת"י ,ות"ח ת"ח[.

את תוכנית הצילומים מכל ספריות תבל הצעתי גם במועד מוקדם יותר )אולי בהיותי ב־ 770בחודש אדר( ,ואז
השיב לי הרבי בגוכתי"ק :עוד חזון למועד.
ב( עוד נצטוויתי ב'יחידות' הנ"ל ,לעלות על עקבות ביכלאך דא"ח שנעלמו אחר המלחמה .שוחחתי עם מר
שונמי מבית הספרים הלאומי ,שהוא הי' שם אחר המלחמה מטעם ספריות א"י )מבצע "אוצרות הגולה"( ואמר שכל
האינקונבולים וכתה"י נעלמו בימים הראשונים שאחר המלחמה ולמרות כל חיפושיו אז ,ודרישותיו וחקירותיו )ע"י
השלטונות וידידים וכו'( לא מצא להם זכר .ובטוח הוא שספרית פראנקפורט שמה עליהם ידי' והעלימתם – אך אין
לו האמצעים להוכחה .עניין הנ"ל הוא תמצית חייו והוא מקדיש לכך את כל כחתיו .לדבריו הוא כותב תזכירים לכל
מיני גורמים )משרד החוץ ,הספרי' הלאומית ועוד( בדבר גיוס בלשים וכד' למציאת הנ"ל ,ואין הוא נענה.
בכל אופן ,מה שבכ"ז נותר אז הועבר רק לספרי' הלאומית ,ואף ה־ 40%שיועדו לארה"ב סופם שהגיעו לאה"ק.
כרגע איני רואה לפני דרך מוצא להמשיך בעניין הנ"ל.
ג( אני מלקט כיום המלצות ואישורים הנצרכים לי לשם קבלת הגרין־קארד הדרוש לעבודתי אי"ה בספריית כ"ק
אד"ש )כמוזכר ב'יחידות' הנ"ל( וכשיהיו כולם בידי העו"ד בארה"ב )מר רינג( אזדקק למכתב מהרב חדקוב שי' שבו
דורשני לעבודתו )כפי שינוסח ע"י העו"ד( .שוחחתי בזמנו עם הרב חדקוב ואמר שכשתגיע העת יצטרך לשמוע
הוראה מפורשת מכ"ק אד"ש ,ושעלי יהי' לבקש הוראה זו.
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'לשון הקודש' והדיבור בה
מכתבו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
בשנת תש"מ נדפס הס' 'מגדל עֹז' )שעליו כתב הרבי" :והגדיל לעשות בו וגם בעֹז זו תורה"( ,ובעמ' טז ואילך
התפרסם לראשונה מכתבו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע אודות הדיבור בלה"ק.
המכתב הוא ,כנראה ,מחורף תרע"ח )ראה 'אגרות־קודש – מוהרש"ב' ,ה ,עמ' קלו( ,בהיות אדמו"ר מוהרש"ב
בגלות רוסטוב ,עובדה שנתנה את אותותיה גם בתנאי הכתיבה וכפי שמתבטא בלשונו הק' בפנים" :ואני בגולה על
דאן ואין לי ספרים די צורך לעיין בהם".
נהר ָ
ב'מגדל עֹז' נדפס המכתב
מהעתקה שהעתיק הגה"ח ר'
יעקב לנדא ע"ה ברוסטוב –
בפקודת הרבי – מגוף כתי"ק של
אדמו"ר נ"ע.
בשבת פ' משפטים תשמ"א
הקדיש כ"ק אדמו"ר זי"ע שיחה
לשיעורי ה'תניא' הנלמדים ברדיו,
וביאר את המעלה שבלימוד
התורה "בשבעים לשון" בכלל,
ואת מעלת לשון ה'אידיש'
בפרט.
הרבי הגיה את השיחה,
והיא נדפסה בתחילתו של הס'
'שיעורים בספר התניא' )חלק
שני ,ברוקלין תשמ"ב(.

הערה  7ללא 'סימן שאלה'

בשנת תשמ"ג נדפס כרך כא
של ה'לקוטי שיחות' ,ואותה שיחה
נדפסה גם ב'הוספות' לאותו כרך
)עמ'  446ואילך(.
אלא שהבדל זעיר יש
בין שתי ההדפסות הללו :בהע'
 7שבה נזכר מכתבו הנ"ל של
אדמו"ר מוהרש"ב ,הנה בזו
שנדפסה בשנת תשמ"ג ניתוסף
'סימן שאלה' במשפט "ראה גם
מכתב כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב(
נ"ע )?(".
הערה  7בתוספת 'סימן שאלה'
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מה עניינו של 'סימן שאלה' זה ,אשר לעתים נכסה ולעתים נגלה?
על כך מסופר בקובץ 'הערות הת' ואנ"ש – מוריסטאון' ,גל' תרמח )יו"ד שבט תש"נ( ,עמ' צא־צב:
כאשר הוכנסו לכ"ק אדמו"ר שליט"א עלי־השיחה להגהה הראשונה ,הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א את 'סימן
השאלה' האמור.
כשהכניסו אותם שוב ,להגהה שניה ,הוסיפו בנוגע ל'סימן השאלה':
המו"ל דספר מגדל עוז כותב ,שהעתיק זה "ממה שהעתיק הגר"י לאנדא שליט"א ...מגוף כתי"ק אדמו"ר נ"ע".
בשלב זה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
לברר אצל ]הגר"י לאנדא שליט"א[ ההעתיק ]מגוף כתי"ק אדמו"ר נ"ע[.
בנו של הגר"י לנדא ע"ה ,הרב חיים אברהם אליהו שיחי' ,התקשר אז לאביו לברר את הענין.
והרי מכתבו שהשיב אחר־כך ,ביום ר"ח אדר־ראשון ה'תשמ"א ,לכ"ק אדמו"ר שליט"א:
נתבקשתי ע"י ...כדי למלאות הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,לברר אצל אבי שי' לאוי"ט ,אמיתת ההעתק מכתב
כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בענין לשה"ק ,שנדפס בספר מגדל עוז.
אם כי הדבר ידוע לי ,בכ"ז התקשרתי בטלפון ושמעתי שוב מאבי שי' לאוי"ט ,שהעתיק את המכתב אות באות
מגוף כתי"ק ,ע"פ הוראת כ"ק אדנ"ע ,בכו"כ העתקים לשלחם לרבני אנ"ש.
אבי שי' לא פירט בדבר למי בדיוק נשלחו ההעתקים ,אלא שנשלחו לרבני אנ"ש ,אך הדגיש ,שזוכר בוודאי,
שנשלח גם לאביו של כ"ק אדמו"ר שליט"א...
כ"ק אדמו"ר שליט"א אישר את קבלת המכתב ]"נת' ות"ח"[ ,וכאשר נכנס באותו יום הריל"ג שי' לכ"ק אדמו"ר
שליט"א ,הורה לו להוציא את 'סימן השאלה' שבהערה .7
ואכן ,ב'משיחות' שהופיע אז )בקונטרס בפ"ע( הושמט ה'סימן שאלה' ,וההערה נדפסה בלעדו .ושוב חזר ונדפס
כן ב'שיעורים בספר התניא' כנ"ל.
אם־כן ,לפלא שב'לקוטי שיחות' נשתרבב ה'סימן שאלה' בטעות; דבר הנותן מקום לשקו"ט וספיקות ,כאשר
לאמיתו־של־דבר הוברר העניין מאז ומקדם...
עד כאן מ'הערות הת' ואנ"ש' הנ"ל .ואכן ,במהדורות הבאות של ה'לקוטי שיחות' השמיטו את 'סימן השאלה'.
•
זכיתי ואינה ה' לידי את מכתבו זה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בעצם כתיבת יד קדשו ,והוא מתפרסם כאן
לראשונה אל מול העתקתו מחדש.
ב"ה
רבים שואלים ומהם גם כמתמיהים ,מפני מה החרדים מנגדים אל הדבור בלשון הקדש ,ואל למוד לה"ק בחדרים בתור
שפה ,ואדרבה הי' להם לשמוח ולהודות לה' על הטוב אשר אכשיר דרא ,וידברו כולם שפה אחת שפת לשון הקדש .ועל
כן אני בא לבאר שהטוב הזה אשר מדמים ,לא הוא הטוב האמיתי.
לשון הקדש הוא לשון תורה לא לשון עם .במלות אחרות ,לשון הקדש הוא לשון עצמיי לא לשון הסכמיי .לשון הקדש
מובדל מכל הלשונות ,כל הלשונות שבני אדם מדברים בהם העם קדם אל הלשון ,אבל לשון הקדש הוא קדם לכל נברא.
ז"ל הרמב"ן פ' כי תשא בפסוק מחצית השקל בשקל הקדש ,הטעם אצלי במה שרבותינו קורין לשון התורה לשון הקדש
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שהוא מפני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה כלם בלשון ההוא נאמרו ,והנה הוא הלשון שהקב"ה יתעלה שמו
מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו אנכי ולא יהי' לך ,ושאר דברות התורה והנבואה ובו נקרא בשמותיו הקדושים כו' ,ובו
ברא עולמו וקרא שמות שמים וארץ וכל אשר בם ומלאכיו וכל צבאיו לכלם בשם יקרא מיכאל וגבריאל בלשון ההוא,
ובו קרא שמות לקדושים אשר בארץ אברהם יצחק ושלמה וזולתם .והרב אמר במו"נ )ח"ג פ"ח( אל תחשוב שנקרא
לשוננו לשון הקדש לגאותינו או לטעותינו ,אבל הוא כי זה הלשון קדוש לא ימצאו בו שמות כו' .והנה אין צורך לטעם
הזה )היינו לטעם שאומר הרמב"ם( כי הדבר ברור שהלשון קדש הקדשים כמו שפרשתי עכ"ל )ורש"י בפ' תבוא כ"ח ל'
פי' כפי' הרמב"ם .ופי' רש"י מלכים ב' י"ח כ"ז ישעי' ל"ו י"ב מתאים אל כוונת הרמב"ם .ועי' בפרש"י בגמ' מגילה דכ"ה
ע"ב( 1.והבחיי בפ' בראשית בפסוק כי שם בלל ה' כתב וז"ל חלקנו צורנו ויסודנו שהוא יסוד לשון הקדש ,הוא אלקי
2
ישראל עכ"ל .בחיי פ' תשא בענין שקל הקדש.
והרמ"ק ז"ל בפרדס שער הכנויים בפ"א כ' וז"ל ,ואין ספק כי לא נקרא העין עין כו' בלשונינו הקדש ע"ד מקרה
והזדמן או ע"ד הסכמה כשאר הלשונות ,וראי' לזה היות לשונינו זה נק' לשון הקדש ירצה ודאי היותו המצאה אלקית
ולא כשאר הלשונות .ואין ספק שהוא הלשון שהמציא הקב"ה כשהמציא עולמו אז ודאי קדם אל העולם .והענין הוא,
כי כאשר ברא הקב"ה את אדם הראשון ברא גוף קדוש כו' ובהיות אדה"ר גוף קדוש מסר לו הקב"ה גנזי חכמה כו' ונתן
אז עליו לשון הקדש לשון משובח אותיות קדושות קבועות בפיו .וכאשר חטא כו' וכאשר זרח אור אברהם )בדור הפלגה
כדפי' בשער השערים פ"ג( חלק הקב"ה ע' אומות לע' שרים ע' לשון ובחר בנו והי' הדבור לנו בחלקנו שהוא גורלנו גורל
קדוש ולשון קדוש הסכמה אלקית כו' עכ"ל .ובסנהדרין דל"ח ע"ב אדה"ר בל' ארמי סיפר כו' .ולפ"ד הפרדס צ"ל שזה
הי' אחר החטא .ועמ"ש המהרש"א בחדא"ג ב"ב דע"ה ע"ב על המא' עתידים צדיקים שיקראו ע"ש של הקב"ה .ולפ"ד
4
י"ל שהי' קודם החטא )עמ"ש במד"ר בראשית פכ"ד ע"פ גלמי ראו עיניך( 3ואמר בל' ארמי בכדי שלא יבינו המלאכים.
ומי אשר חננו ה' בידיעה פנימיות יעיין בפרדס שער האותיות פאו"ב 5ובשל"ה בהקדמתו תולדות אדם בחלק בית נאמן
די"ג ע"א 6ויראה טוב מעלת לה"ק שיסודתו בהררי קדש הקדשים.

 .1וז"ל רש"י בפ' תבוא :לשון שגל פלגש והכתוב כנהו לשבח ישכבנה .ותיקון סופרים הוא זה .וז"ל בס' מלכים :רעי היוצא דרך
חור פי הטבעת .ורבותינו פרשו לכנותם לשון נאה צואתם .וז"ל בס' ישעי' :רעי היוצא דרך הנקב שלהם .ולשון נאה תקנו
סופרים לקרותו צאתם .כך שנו רבותינו מקראות הכתובים לגנאי קורין אותו לשבח וכו' .ובמ"ש למס' מגילה ,אולי כוונתו
לד"ה בעפלים ,וז"ל רש"י :לשון מפורש הוא לגנאי יותר מטחורים.
 .2התיבות "בחיי ...הקדש" נרשמו בין השיטין – אולי לזיכרון ואולי להאריך בזה בהמשך הדברים – ולא נעתקו בהעתקתו של
הרב לנדא ע"ה.
וז"ל הבחיי שם :וקראו קדש ,מפני שכל המצות הם עיקר הקדושה ויש בקצת המצות צורך למטבע ההוא ...ומן הטעם הזה
אנחנו קורין לשון תורתנו לשה"ק ,מפני שהוא לשון של קדושה כולל כמה מיני קדושות וכל עניני קדושה ישתמשו בו .כי
הוא הלשון שבו הקב"ה דבר עם בנ"י עשרת הדברות ,ובו מדבר עם הנביאים ועם המלאכים ,ושבעים שמות יש לו כלם הם
לשה"ק .גם שמות המלאכים נקרא בלה"ק ...והוא הלשון שבו נברא העולם...
 .3וז"ל :עד שאדה"ר מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם ,הראה לו דור דור ודורשיו ...הוי זה ספר תולדות אדם .עכ"ל.
והיינו קודם שנפח בו רוח חיים .ומוכח מזה ,שמ"ש בגמ' סנהדרין אדה"ר בלשון ארמי סיפר – שאמר 'ולי מה יקרו רעיך'
וגו' בשעה שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו – היינו קודם החטא.
 .4שהתרעמו על יצירת האדם ועל נתינת התורה לו.
 .5פרק א' וב' .וז"ל בפתיחת הפרקים הללו] :פ"א[ קודם שנכנס בביאור כל אות ואות כפי אשר יחננו קוננו ,רצוננו להקדים
הקדמה יפה אל ענין האותיות .רבים חשבו היות האותיות האלו הסכמיות ,ר"ל הסכימו החכמים לעשות סימניות מוצאות
הדיבור] ...פ"ב[ רצוננו להקדים ...שאין אותיות התורה הסכמיות ,אמנם הם רוחניות מתייחסות בצורתם אל פנימיות
נשמתם .וזהו שדקדקו רז"ל בביאור מציאות צורת האותיות וקוציהם ותגיהם וזיוניהם ,לפי שהם רומזים אל רוחניות ידוע
אל הספירות עליונות...
 .6וז"ל :דע כי אותיות הקדושות והתיבות הקדושות כולם הם בשרשם רוחניי' ...להבין הענין אעתיק מספר הפרדס פ' ראשון
משער האותיות ...וכתב עוד בפ' שני משער האותיות...
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ועל כן לשון הקדש הוא מוקדש לתורה ולדברים שבקדושה .ואין להשתמש בו לדברי חול ,וכמ"ש הרמב"ם בפי'
למסכת אבות פ"א במשנה ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ,שהדבור נחלק לחמשה חלקים ,א' מצוה ,והוא הדבור
וכל המצות התלוים בדבור ,ב' נאסר ,כשקר ולה"ר ורכילות ונבלות הפה וכדומה ,ג' נמאס ,והוא דברים בטלים שאין
בהם שום תועלת ,ד' נאהב ,והוא הדבור בשכליים ומעלת המדות ושבחי הבורא ,ה' מותר ,והוא הדבור בצרכיו .ואומר
שם בענין השיר כאשר תוכנו הוא מחלק הדבור הנמאס ,היינו דברים בטלים ,ויהי' אחד עברי ואחד ערבי או לעז ,יהי'
שמיעת העברי והדבור בו יותר נמאס אצל התורה ,למעלת הלשון שאינו צריך שישתמשו בו אלא במעלות ,כ"ש אם
יצטרף איליו שישימו בו פסוק מן התורה או משה"ש ,שאז יצא מחלק הנמאס לחלק הנאסר ומוזהר ממנו ,שהתורה
אסרה לעשות דברי הנבואה מיני זמר בפחיתות ובדברים מגונים עכ"ד )ובט"ז או"ח סי' תק"ס ס"ה פסוקים או תיבות
הקדושות כו' 7.דמש"א בגמ' דסנהדרין דק"א א' פסוק 8הוא לאו דוקא ,דגם תיבה אסור .והי' נראה לומר דדוקא איזה
תיבות שיש בהם ענין אע"פ שאינו פסוק שלם ,אבל משמעות הט"ז אפי' על תיבות נפרדות ,מאחר שהן לשון תורה,
ר"ל שמדייק לומר דוקא בלשון הנא' בתורה או בנביאים וכתובים( .וגדולה מזו אמרו בירושלמי שבת פ"א ה"ב דאמר
רשב"י אילו הוינא קאים על טורא דסיני בשעתא דאיתיהבית אורייתא לישראל ,הוינא מתבע קומי רחמנא דאיברי להדין
בר נשא תרין פומין ,חד דיהוי לעי באורייתא וחד דיתעבד בה כל צורכיי )הובא בפי' ר"י על משנה דאבות הנ"ל בשם
רשב"ל .ואפשר זה ט"ס וצ"ל רשב"י .ובר"ח שער הקדושה פי"א בשם ר' לוי בזה"ל ,כי בפה שהיא ראוי' לדבר דברי
תורה ושבח והודאה ,אין ראוי שידבר בה בדברי העוה"ז ,כ"ש אם יהי' דבר הפגום עכ"ל( .הרי שהחפץ האמיתי הוא
שהפה שמדבר בו תורה לא ידבר בו עניני צרכיו ,כ"ש הלשון והדבור עצמו ,וכ"ש הלשון שהוא קדש הקדשים מצד
עצמו ,שלא ידברו בו בצרכיו.
והנה הירושלמי והרמב"ם לא דברו בדבור האסור ,אמנם נחזי אנן במה הוא רוב דבורי בני אדם ,הלא רוב הדבור הוא
בדברים בטלים ,כמ"ש הרמב"ם בהל' דעות פ"ב ה"ב וז"ל וזו היא שיחת רוב כל אדם עכ"ל .וע"ז כתב בפי' המשנה הנ"ל,
שזה יותר נמאס אצל התורה למעלת הלשון כו' .ולהירושלמי הנ"ל שגם עניני צרכיו )שזה חלק המותר( לא ידבר באותו
הפה והלשון )והכוונה בירושלמי שם גם על התפלה ,מפני שהיא שאילת צרכיו ,כמו שפי' הק"ע ופ"מ 9,וזהו דרשב"י
כדעתו 10כו' יעו"ש( .וכ"ש וק"ו דבור האסור כמו שקר ולה"ר ורכילות ונבלות הפה ,ה"ז איסור גמור להכניס אלה בהלשון
שהוא קדש בעצם .וכבר נתבאר שאם מצרף אל השיר )שאין בו בעצמו דבור האסור( פסוק או תיבות מלשון התורה ,ה"ז
יוצא מחלק הנמאס אל חלק האיסור .כ"ש וק"ו כשמדבר דבור האסור בלשון הזה ,שהוא איסור גמור וחילל הקדש.
ואחר כ"ז ,האם אפשר למסור הלשון הזה ,שידברו בו המון עם אנשים ונשים וטף ,אפי' לדבר בו בצרכיהם ,ומכ"ש
שרוב דבור בנ"א הוא דברים בטלים ,ומי האיש אשר ינצל מדבור האסור כשקר ולה"ר וכדומה .ובפרט בדורותינו אלה
המון עם והנערים מה המה מדברים ,הלא רק לבשת הוא להזכיר מה שמדברים עתה בעולם .וכל שיחה קלה וכבידה
שבין איש ואשתו ובין איש לרעהו והנערים כנערותם ,ידברו הכל בלשון הקדש .התבוננו נא ,אותו הלשון שבו דבר
הקב"ה אנכי ה' אלקיך ,ידברו בו בני אדם כל דבר הנמאס והנאסר.

 .7וז"ל :וכ"ש שיש עון גדול במה שלוקחים על הסעודה אדם ליצן א' ועושה שחוק בפסוקים או בתיבות קדושים .אשרי אנוש
לא יעשה זאת .וע"ז אמרו בניך עשאוני ככנור כו'.
 .8ת"ר הקורא פסוק של שה"ש ועושה אותו כמין זמר והקורא פסוק בבית משתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם ,מפני
שהתורה חוגרת שק ועומדת לפני הקב"ה ואומרת לפניו רבונו של עולם עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו לצים.
 .9וז"ל ה'פני משה' שם :וחד דיתעביד ביה כל צרכיה ,ולהתפלל בו ג"כ על צרכו ,ולא בפה הזה שהוא יגע בתורה .אלמא חשיבא
ליה תלמוד תורה יותר מן התפילה.
ובקה"ע שם :אחד שיקרא בו בתורה תמיד ,ואחד שיעשה בו כל צרכו .הרי שבאותו פה שהיה מבקש לת"ת ,לא היה מתפלל
בו.
 .10רשב"י לשיטתו ,שאמר כגון אנו שעסוקין בתלמוד תורה אפילו לקרית שמע אין אנו מפסיקין )ועל כך מביאה הגמ' שם
את דברי רשב"י שאמר אילו הוינא קאים וכו'(.
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ומ"ש בירושלמי שבת פ"א סוף ה"ג ובשקלים ספ"ג ,כל מי שקבוע בארץ ישראל ומדבר לשון הקדש ואוכל פירותיו
בטהרה וקורא ק"ש בבקר ובערב יהי' מבושר שבן עוה"ב הוא ,פי' המפרשים 11דא"י הוא טהרת המקום ,אוכל פירותיו
בטהרה טהרת הגוף ,מדבר בלה"ק טהרת הנפש ,וק"ש הוא עיקר טהרת הנשמה )ובפי' תקל"ח 12כ' שזה נגד נר"נ
שבנשמה ,ולה"ק פנימיות קדושה יש בו( .והאיש אשר אלה לו אשרו וטוב חלקו ולא ימוט לעולם.
והנה העולם מדמים שבימים הקדמונים בימי חכמי התלמוד היו הכל מדברים בלה"ק ,וטעות הוא ,רק בזמן בית
ראשון היו מדברים בלה"ק כדמשמע במלכים ב' סי' י"ח כ"ו 13,כי אז היו כל עם ה' קדושים .אבל בזמן בית שני ,המון
עם לא היו מדברים בלה"ק וכמ"ש רבינו נ"ע בהל' ת"ת פ"א בקו"א אות ב' וז"ל ,דכל ימי ב"ש היו ע"ה מספרים ארמית
כמ"ש בתוי"ט פ"ב דאבות מ"ו 14כו' )וידוע דעם הארץ אינם הבורים כמו שהעולם חושבים ,אלא הוא העסק בישובה של
הארץ ,וכמ"ש הרע"ב באבות פ"ה מ"י וז"ל וזהו ל' עם הארץ בכל מקום ,שרוצה בתיקונה של הארץ ,אבל אין בו חכמה
להבדיל בתיקונין הראוין עכ"ל .והוא כפי' הרמב"ם שם פ"ב מ"ה ע"ה הוא שאין לו מעלות שכליות ,אבל יהיו לו קצת
מעלת המדות .ורש"י פי' שהוא המתעסק במו"מ( ,ורק ת"ח לבד היו מספרים בלה"ק ומלמדים לבניהם כו' עכ"ל.
והי' כן בא"י ובבבל שרק הת"ח שעסקו בתורה תמיד ,והן התנאים והאמוראים גם אחר חורבן הבית שכל ענינם הי'
רק בעסק התורה ,הי' דבורם בלה"ק ,אבל המון העם שעסקו בעניני העולם לא היו מדברים בלה"ק .וראי' לזה מדאי'
בגמ' בסוף סוטה ובב"ק דפ"ג רע"א ,אמר רבי בא"י לשון סורסי למה ,או לה"ק או לשון יונית .ואמר ר' יוסי בבבל לשון
ארמי למה ,או לה"ק או לשון פרסי .מפני מה תפסו ב' לשונות בכל אחת בא"י ובבבל ,והוא מפני שהמון עם לא היו
מדברים בלה"ק ,והי' הן בא"י והן בבבל עוד לשון שהיו מדברים בו המון עם .והיינו דבא"י דברו בל' סורסי ובבבל בל'
ארמי )ובתוס' שם בב"ק שהוא לשון אחד ,רק שמשתנה קצת כעין לשון לעז כו'( .ובאדר"נ ס"פ י"ב אף הוא אומר בלשון
בבלי ד' דברים כו' ,ובפי' בנין יהושע לפי שהדברים הללו צורך גדול לבנ"א הי' אומר בלשון שהכל מכירים בו כשעלו
מבבל ע"כ.
)והנה בסנהדרין 15דכ"א סע"ב בתחלה ניתנה תורה לישראל )בחדא"ג דמהרש"א דקאי על משנה תורה( בכתב עברי
ולה"ק ,חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי ,ביררו להן ישראל כתב אשורית ולה"ק כו' .ובדכ"ב
רע"א שנא' וכתב הנשתוון כו' וכתי' ולא כהלין כתבא למיקרא כו' ,ופרש"י כתב הנשתוון כתב שנשתנה כו' כתב דארמי
ול' ארמי ,ואומר לא כהלין כתבא
כו' לא היו יכולים לקרות כו' ,והיו שם יהודים הרבה ,ש"מ נשתנה להם אותו כתב באותו היום .ובפי' רבינו חננאל
שם ואין הלכה כמר עוקבא ולא כר"י ,אלא קיי"ל כך שכתב זה ניתן למשה בסיני כו' .והיינו כרבי שם דבתחלה בכתב

 .11ראה בפי' קרבן העדה :מי שהוא דר בקביעות בא"י ,שהיא מכפרת עון ,כדכתיב העם היושב בה נשאו עון .ואוכל חוליו
בטהרה ,שגורם טהרת הגוף .ומדבר בלה"ק ,שגורם טהרת הנפש.
' .12תקלין חדתין' להר"ר ישראל משקלאב.
 .13ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רבשקה ,דבר נא אל עבדיך ארמית כי שומעים אנחנו ,ואל תדבר עמנו יהודית
באזני העם אשר על החומה )וברש"י :ואל תדבר אלינו יהודית ,שכל העם מכירין בו ואין אנו רוצים שישמעו(.
 .14ואמר בלשון ארמי שהוא הלשון המורגל בפי ההמון בזמנים ההם ,כדמוכח בפ' ה' דשקלים ...ולמשכילים הבין דברו וענינו
במה שהיה אומר אח"כ ...והיה אומרו בלשון הקודש] .ובפ"ה דשקלים מ"ג :וארמית כתוב עליהן .וכ' הרע"ב :שרוב דבורם
בלשון ארמי היה )וראה בתויו"ט שם(.
 .15באג"ק )ה ,עמ' קלז( כותב אדמו"ר מוהרש"ב אל הרב רא"מ מאדייווסקי )בחודש טבת תרע"ח( – במצורף לקונטרס הנוכחי
– ומבקש את חוות דעתו ,ומתייחס בפרט לקטע זה .וז"ל" :והענין שהבאתי מהגמ' דסנהדרין בתחלה נתנה התורה כו' ,איני
יודע אם כדאי כלל להביאו".
והנה בשולי המכתב נרשם )בעמוד הבא(' :אצ"ל' ,דהיינו 'אין צריך להעתיק' .ואכן ,כל הקטע הזה ניתן בתוך סוגריים,
שנרשמו ,כנראה ,אחרי הכתיבה.
אבל יתכן שה'אצ"ל' מתייחס רק למשפט שבתוך הסוגריים שבאותה שורה שלצדה הוא נרשם ,הפותח במלים "ומה
שהמלאך כתב".
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זה ניתנה תורה לישראל וכרשב"א דכתב זה לא נשתנה כל עיקר .ומהרש"א בחדא"ג שם ,דתלי השינוי בכתב שנשתנה
ע"י המלאך כו' אבל הלשון לא נשתנה מעולם ועדיין הוא בלה"ק שניתנה בו התורה .ומ"ש שניתנה בימי עזרא בל'
ארמית ,היינו נמי ממה שהמלאך כתב בל' ארמית מנא מנא תקל ופרסין ,אבל ישראל לא רצו באותו הלשון שבחר
המלאך ובררו להם בלשון שידעו בו ושניתנה בו התורה מתחלה שהוא לשון הקדש עכ"ל )ומה שהמלאך 16כתב בלשון
ארמי ,לכאו' סותר משארז"ל שבת די"ב ע"ב שאין מה"ש נזקקין ללשון זה ואין מכירין בו ועמ"ש בתוס' שם 17.עמ"ש
הבחיי פ' נח בפסוק כי שם בלל ה' 18.והיינו שאין לו שרש למעלה ,משא"כ לה"ק האותיות והתיבות מעוררים שרשם.
וזה מתאים למ"ש הפרדס שער האותיות פ"ב 19.והגם שהתרגום ניתן מסיני כדאי' במגילה ד"ג ע"א 20,היינו תרגום של
תורה ,ר"ל התורה ניתנה עם תרגום שהוא פירושה ,אבל לא תרגום בפ"ע .ועמ"ש השל"ה במס' שבת שלו דקל"ח ע"א
ד"ה סוד קריאת שמו"ת 21וכ"ה בכתהאריז"ל 22.ובזה ניחא מ"ש הרא"ש 23דהלשון מגונה אצל המלאכים( .ומכ"ז הוא
שהתורה עצמה לא נשתנה הכתב והלשון מעולם ,ולשון ארמית נתחדש להם בימי עזרא כמו שפרש"י ,וכל ימי ב"ש
ובזמן התנאים ואמוראים החכמים היו מדברים בלה"ק ,והמון עם היו מדברים בלשון ארמי בבבל ובלשון סורסי בא"י,
דחד לשון הוא כנ"ל(.
וכל זה הי' בזמן ב"ש ובזמן חכמי התלמוד ,אבל אחר הזמן הזה גם בין החכמים לא הי' מצוי שידברו בלה"ק .והנראה
מפני שהעולם בכלל ירד במעלתו ומדריגתו ,ע"כ עזבו את הלשון הזה לבלי להשתמש בו בדבורם .ומשו"ז גדולי
הראשונים כתבו ספריהם בלשונות אחרים ,כמו הרמב"ם שכתב ספריו )לבד ספר הי"ד( בל' ערבי ,מפני שלא הבינו כ"כ
בלה"ק ,כמ"ש החריזי בהקדמת העתקת פי' המשנה 24,וכן כתבו יתר המעתיקים ספריו )וכמדומה שכ"כ הרמב"ם באגרת
תימן שלו ,שלא יבינו העם בקוצר ובדיוקי לה"ק 25.ואני בגולה על נהר דאן 26ואין לי ספרים די צורך לעיין בהם( .וחובת
הלבבות בהקדמתו כ' שחיבר אותו בל' ערבי ,מפני שהיא קרובה להבין לרוב אנשי דורנו.

 .16ראה בהע' הקודמת.
 .17בד"ה שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי ,לבד מגבריאל כדאמר בסוטה בריש אלו נאמרין ,דאמר מר בא גבריאל
ולמדו שבעים לשונות ליוסף .ותימה ,דאפילו מחשבה שבלב כל אדם יודעים ולשון ארמי אין יודעים.
 .18וז"ל :ואל הכונה הזאת בארו לנו רז"ל כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקים לו ,לפי שאין מלה"ש
מכירים בלשון ארמי .ומכאן יש לתמוה ,שכבר נתבאר כי דעת הגלגל גדולה מדעת האדם ,ודעת המלאך גדולה מדעת
הגלגל ,וא"כ איך אפשר שלא יכירו מלה"ש הלשונות .והלא מרדכי היה יודע שבעים לשון ,וכן מצינו ביוסף הצדיק ...אבל
באור המאמר הזה לרז"ל שאין מכירים בלשון ארמי ,לענין שיהיו נזקקין לו .אבל בודאי מכירים הם ,אלא שאין נזקקים לו
בלשון אחר עד שישאל בלשון הקדש ,מפני שיש להם להמשיך כח במנוים מלשון הקדש שהוא אלקי ישראל ,ואין להם
פעולה וכח זולתו.
 .19ראה לעיל בהע' .5
 .20מאי דכתיב "ויקראו בספר תורת האלקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא"" ,ויקראו בספר תורת האלקים" זה מקרא,
"מפורש" זה תרגום וכו'.
 .21ממה שמביא שם מס' 'כנפי יונה' משמע שהתרגום הוא קליפת נוגה .ומה'תולעת יעקב' הביא שם ,שטעם התרגום כטעם
שער של תפילין )דהיינו נתינת חלק לסט"א(.
 .22ראה :שער המצות פ' ואתחנן )לו ,ב במהדורת ירושלים תרס"ה( .עץ חיים ,שער לד ,פ"ב ,ח .ושם ,שהתרגום הוא אחוריים
דקדושה ,שבהם יש אחיזה לסט"א.
 .23בברכות פ"ב סי' ב :וכן הקשו בתוס' אהא דקאמר שאין מלה"ש מכירין בלשון ארמי ,והלא אפילו מחשבות לב האדם הם
יודעים ומכירין .אלא לשון זה מגונה בעיניהן להזקק לו )וראה לעיל הע' .(17
 .24וז"ל :אבל כוונת החכם ]=הרמב"ם[ היתה לתת לפתאים ָערמה ,ולא חיברו כי אם לאשר לא ידעו לשון הקודש ,כי אם הגרית,
ולשונם חצי מדברת אשדודית ,ואינם מכירים לדבר יהודית.
 .25הכוונה ,כנראה ,למ"ש הרמב"ם בסוף דברי פתיחתו לאגרת תימן :כך ראיתי להשיב בלשון קדר וניבו ,למען ירוץ הקורא בו,
בכל האנשים והטף והנשים ,כי תשובת עניינו אחד ,ראויה לעמוד עליה כל קהלותיכם יחד.
דאן ) .(Дон. Donומליצת הלשון היא ע"פ האמור ביחזקאל )א ,א( :ואני בתוך הגולה על
 .26היינו ברוסטוב השוכנת על נהר ָ
נהר כבר גו'.
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ואם בדורות הקדמונים בזמן חכמי התלמוד לא ניתן לה"ק לכל העם לדבר בו ,רק להחכמים העוסקים בתורה לבד,
ואחר זה גם החכמים לא השתמשו בזה הלשון לדבר בו גם בביאור והבנת התורה ,אנחנו מה נאמר בדור הזה שרוב
הדבורים המה דברי הבאי ,איך יעלה על הדעת שהלשון הזה שיסודתו בהררי קדש הקדשים ,יהי' ללשון עם לדבר בו
כל דבר הנמאס וגם דבורים האסורים ,שזה ממש כמכניס צלם בהיכל ר"ל.
והא דאי' בגמ' שבת ד' מ' ע"ב לענין מרחץ ובה"כ ,דברים של חול מותר לאומרן בלה"ק ,פשוט הוא שהכוונה בדברים
של חול על חלק המותר שכתב הרמב"ם בפי' המשנה דאבות הנ"ל .ובמ"א סי' פ"ה סק"ב בשם ס"ח ,שמדת חסידות הוא
שלא לדבר גם דברי חול בלה"ק במרחץ ובה"כ .וכ"כ רבינו נ"ע בשו"ע סי' הנ"ל .וכ"ש דברים האסורים לדבר אף בל'
חול ,שהדבור בו בלה"ק הוא איסור כפול ומכופל.
וזהו טעם ודעת גדולי הרבנים והחרדים על דבר ה' ,שמנגדים אל הלמוד עברית בעברית ,כי אל הלמוד הזה בהכרח
ללמד הנער את לה"ק שיהי' אצלו שפה המדוברת ,למען יבין מה הוא לומד ויהי' באפשר להבינו בלשון הזה ,ואיך אפשר
למסור את הלשון הזה לנער המנוער מן הדעת ,לדבר בו דברי נערותו ושטותו )ועוד יש דברים ויתבאר לקמן(.
ומ"ש בספרי פ' עקב כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו בלה"ק ומלמדו תורה ,נראה מרבינו נ"ע בשולחנו
הטהור בהל' ת"ת בתחלתו שזה הי' בין החכמים בזמן חכמי התלמוד ,וכמ"ש שם בקו"א שהובא לעיל דרק ת"ח לבדם
היו מספרים בלה"ק ומלמדים לבניהם ,שהכוונה היא על מ"ש בספרי הנ"ל .וכן מובן מהראי' שמביא שם מגמ' דגיטין,
וכותב דחומשים שלהם כו' דהכל קאי על זמן התלמוד ולת"ח דוקא ,וע"ז אומר בפנים שם בימיהם שהיו מספרים הרוב
בלה"ק וגם התינוק משמתחיל לדבר הי' אביו מספר עמו בלה"ק כו' ,כי לא היו הנקודות והטעמים כתובים בימיהם כו',
שהכל הולך לכוונה אחת כמ"ש בקו"א .אבל בדורות שאח"ז אין האב מספר בלה"ק ואין עליו חיוב ללמד בנו לה"ק
שיוכל לדבר בו ,רק כדי הצורך לקרות בספר .ולכן הרמב"ם וטוש"ע לא הביאו את הספרי הנ"ל לדינא ,וכמ"ש הרמב"ם
ה' ת"ת פ"א ה"ו משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה ושמע ישראל ואח"כ מלמדו מעט פסוקים פסוקים ,וכ"ה
27
בטוש"ע ,ולא הזכירו ללמדו לה"ק .ובתוספתא חגיגה פ"א ה"ג אי' מלמדו שמע ותורה ולה"ק ,וכ' בחסדי דוד להרד"פ
ז"ל ,ונראה דע"ז סמך הרמב"ם שהוסיף )על מ"ש בגמ' סוכה מ"ב ע"א( מלמדו מעט פסוקים פסוקים.
אמנם כן הוא הדבר ,הכל מודים שהלשון המקודש ,אין להשתמש בו בדברי חול ,וכ"ש בדברים הגרועים .וכל אשר
לו מוח בקדקדו לא יאמר אחרת .אבל אותן שהמציאו לעשות לה"ק לשפה המדוברת ,והמחזיקים בשיטה זו ,מוציאין
אותו מן הקדש אל החול .וע"כ שינו את שמו וקורין אותו שפת עבר ,למען הוציאו מקדושתו .בשם עברי נקראים ישראל
קודם מתן תורה ,כמ"ש בפ' שמות וארא בא כמה פעמים אלקי העברים .אבל לאחר מ"ת אינו נמצא בתורה שיקראו בשם
עברים ,רק עבד ישראל נק' עבד עברי )שמות כ"א ב' דברים ט' י"ב( .וכתב הבחיי בפ' משפטים וז"ל ,ולפי דעתי מפני
זה לא אמר כי תקנה עבד ישראל כו' ,בעבור כי ישראל הוא השם הנכבד שנתקיים בנו אחר מ"ת ,והנה זה בא כנגד מה
ששמע במ"ת )שהרי נמכר בגניבתו( ואיננו ראוי שיקרא בשם ישראל ,וקראו הכתוב בשם עברי הוא שם היחס )היינו
היותו מגזע ישראל( ,הוא השם שהי' להם לישראל בהיותם במצרים באין תורה שנקרא אלקי העברים עכ"ל .ובאוה"ח
כתב וז"ל ,וטעם שקראו עברי כי חש הכתוב ליחס שם עבדות על ישראל לזה כינה אותו בשם זה כו' ,עוד ירמוז שלא בא
לידי מדה זו עד שעבר על התורה ומצות כו' עכ"ל .וכ"כ הכלי יקר וז"ל ,ומ"ש ל' עברי ולא נא' אחיך או ישראל כו' ,לפי
שכל זרע אברהם היו מעבר הנהר ושם עובדי ע"ז היו אבותינו )כמא' ההגדה מתחלה עע"ז היו אבותינו( ,ואחר שנכנסו
בצל כנפי השכינה נקראו בשם ישראל ,וזה החוטא שנמכר בגניבתו יקרא בשם עברי ,כי אחז בדרכי אבותיו של אברהם.
ול' עברי נופל ג"כ על עובר עבירה ,ואע"פ שחטא ועבר עבירה מ"מ אחיך הוא )כמאמרם ז"ל אע"פ שחטא ישראל הוא(,
לכך נא' אחיך העברי כו' .אבל מוכר עצמו שלא חטא נא' בו כי ימוך אחיך סתם ולא נא' העברי עכ"ל.
והנה הסבה האמיתית לזה הוא ,מפני שהוציאו כלל עם ישראל מקדושתו האמיתית .ישראל קדושים הם ,ואם כי

 .27הר"ר דוד פארדו )ליוורנו תקל"ו ,דף קי ,ג(.
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קדושתם היא גם קדושת עצמן ,וכמ"ש רש"י ע"פ כי עם קדוש אתה קדושת עצמך מאבותיך ,והוא מספרי ,עיקר קדושתן
הוא ע"י התורה והמצות וכמ"ש ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ,שע"י שיקבלו את התורה יהיו גוי קדוש ,וכמ"ש
הבחיי וקראם גוי קדוש בקבלת התורה עכ"ד .וכתי' ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו וכדומה כמה
פסוקים בתורה שקדושתם הוא קדושת המצות .והבחיי פ' שמיני ע"פ והתקדשתם הביא מספרא ,והתקדשתם זו קדושת
מצוה .והרמב"ם במו"נ ח"ג פמ"ז כ' וז"ל ,אמנם אמרו יתעלה והתקדשתם והייתם קדושים ,אינם בענין טומאה וטהרה
כלל ,ל' ספרא זו קדושת מצות ,וכן מ"ש קדושים תהיו אמרו זו קדושת מצות ,ומפני זה קרא העברה על המצות גם כן
טומאה כו' עכ"ל .ובילקוט פ' שלח הביא מספרי ,והייתם קדושים לאלקיכם זו קדושת כל המצות כו' רבי אומר זו קדושת
ציצית כו' כשהוא אומר קדושים תהיו הרי קדושת כל המצות אמור כו' .ובר"ח שער הקדושה פ"א הביא ממד"ת והייתם
קדושים לאלקיכם ,בזמן שאתם עושים את המצות אתם מקודשים כו' פירשתם מהמצות נעשיתם מחוללים .ושם הביא
ממכילתא ע"פ ואנשי קדש תהיון לי ,כשהמקום מחדש מצוה על ישראל הוא מוסיף להם קדושה .ובנוסח הברכה אנו
אומרים אשר קדשנו במצותיו .וגם מה שנתקדשו בקדושת עצמן הוא שיקבלו קדושת התורה והמצות ,וכדאי' במד"ת
ע"פ קדושים תהיו ,הואיל ונתקדשתם לשמי עד שלא בראתי העולם ,היו קדושים כשם שאני קדוש שנא' כי קדוש אני
כו' ,אמר הקב"ה למשה קדש לי את העם שנא' לך אל העם וקדשתם היום ומחר ,קידשם בא הקב"ה ואמר להם ואתם
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ,למה כי קדוש אני ה' ,אף אתם תהיו קדושים כשם שהקדשתי אתכם לשמי שנא' דבר
אל כל עדת בנ"י כו' קדושים תהיו ,אמר להם הקב"ה זכיתם אתם נקראים עדת קדושים כו'.
וקדושה זו היא המאחדת את כל עם ישראל ובזה הם עם אחד ,כי בהתורה היו לעם ,ולכן נקראים עם ה' ,עם הקדש,
כמ"ש בכמה כתובים רבו מלספר .והוא להיות קדושת התורה היא העם שלהם ע"כ נקראים עם ה' .וכמ"ש במד"ת הנ"ל
זכיתם אתם נקראים עדת קדושים .ובילקוט בשם המכילתא ע"פ ואנשי קדש תהיון לי ,רי"א כשאתם קדושים אתם
לי ,וכתי' היום הזה נהיית לעם ואמרז"ל ברכות דס"ג ע"ב וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל אלא כו' ,הרי דבנתינת
התורה נהיו לעם .וביבמות דמ"ז ע"ב מפקדינן שש מאות וי"ג מצות עמך עמי ,וזה רמז גדול שהעם הוא עם תורה ומצות.
ובמד"ר נשא פי"ב וכיון שקבלו את התורה ונעשו לו אומה שלימה כו'.
אך מחוללי הרעיון הציוני ,שלקחו להם שיטה אחרת לגמרי ,והחליפו כל התורה ברעיון הלאומי ויאמרו זה "עמך"
ישראל ,שהן לאומים ככל העמים והלשונות ,כאשר הארכתי בזה במ"א 28,ומשו"ז החזיקו בתוקף בלקיחת הארץ הקדושה,
לא לשם קדושת וטהרת המקום ,כ"א בשביל הלאומי]ו[ת שהיא קשורה בכברת ארץ ,כי אין לאומיות בלא מדינה) 29ולא
אאריך בזה כי לא על זה באתי עתה( .ומשו"ז החזיקו ג"כ בהלשון ,כי אין אומה נכבדת בלא לשון וכמארז"ל ע"ז ד"י
ע"א בזוי אתה מאד שאין להם לא כתב ולא לשון .ואינם שמים לב כלל לערך קדושתו ,ומשימים אותו לשפה מדוברת
לכל העם כלו ,ולכל דבר המדובר ,שאין הלשון בעצם סובלו כלל כאשר נתבאר .וכל למוד הלשון עתה הוא רק לשם
שפה בלבד ,כאשר המציאו אופן הלמוד במעטדיות 30שנאבד בזה כל רגש הקדש בהאותיות ותיבות ובכל הלשון בכלל,
ריק הוא מכל רק שפה פשוטה כמו כל השפות 31.ובספרי הלמוד בהם שרש פרה ראש ולענה ,המארס את הנער בהנחה
וקליטה טבעית ולוקח ממנו כל רגש אלקי בהבריאה וכה"ג .וגם אין לו רגש קדש אלקי בתורה ובספרי הנביאים ,והכל
רק שפה אחת ודברים אחדים.
ועל כן היראים וחרדים לדבר ה' ,רואים בזה חילול הקדש באופן מבהיל ,וחושבים זאת לדבר איסור גמור כאשר
נתבאר .ועוד מאד ידאב לבם על הרעיון הטמון בזה ,שהוא התורה והיהדות ,ובמסתרים ובגלוי תבכה נפשם על השחתת
נפש הילדים בהלימוד הזה .והשי"ת יתן בלב אחינו להכיר את האמת ולילך בדרך האמת.

 .28ראה באג"ק ,א ,עמ' רז; רצב־רצג.
 .29ראה שם ,עמ' רצה־רצו .על כוונת ישוב א"י לדעת אדמו"ר הזקן ,ראה שם ,ג ,עמ' תקצח .תתקיג.
 .30ראה שם ,ב ,עמ' תפב־תפה .ג ,עמ' שנא־שנב.
 .31עוד לשלילת השימוש בלשון העברית ,ראה שם ,א ,עמ' רעח .ב ,עמ' תפג־תפה.
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תחילת המכתב וסיומו בהעתקתו של הרה"ג הרה"ח ר' יעקב לנדא ע"ה
"שהעתיק את המכתב אות באות מגוף כתי"ק"
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עוד בקשר לס' 'מגדל עֹז'
זמן קצר אחר שנסתיימה הדפסתו של ה'מגדל עז' ,נסעתי אל הרבי עם בני דוד שי' )ראה ב'תשורה' משנת
תשס"ח ,עמ' .(74
שם נודע לי מפיו של מנהל הספריה הרה"ח ר' שלום דובער לוין שי' ,שבשנת תשל"ח הביע הרבי את הסתייגותו
מהדפסתה של תשובה מסויימת המיוחסת לאדמו"ר מוהר"ש בקובץ 'יגדיל תורה' ,שאותה הדפסתי אחר־כך ב'מגדל
עֹז' )עמ' קלב ואילך(.
גם שמעתי באותם ימים ,שפעם מנע הרבי את הדפסתו של המאמר ד"ה 'להבין ענין לקיחת אנשי חיל' המיוחס
לאדמו"ר האמצעי )בעיקר מפני האמור בו שבזה"ז נותרו רק פ"ז מצוות־עשה( ,וגם הוא נדפס ב'מגדל עֹז' )עמ' ת
ואילך(.
כתבתי לרבי מכתב התנצלות על שהדפסתי את שני הדברים הללו ,מבלי שידעתי שדעתו של הרבי אינה נוחה
מהדפסתם.
על שני הדברים השיב הרבי תשובה אחת )אני כותב מזכרוני( ,שהוא לא שלל את ההדפסה ,אלא רק אמר שיש
לבדוק )או :שיש לברר(.
וזכר למענה זה בס' 'עבודת הקודש אצל הרבי מליובאוויטש' )עמ' סז( ,מהרה"ח רשד"ב לוין שי'.

"תורת חב"ד – ביבליוגרפיה"
כמה תשובות והערות שכתב הרבי בקשר להכנת הספר "תורת חב"ד – ביבליוגרפיה" לס' ה'תניא' ,הן אלו
שקיבלתי בשעתן והן אלו שהגיעוני רק אחרי ג' בתמוז תשנ"ד ,כבר התפרסמו ב'תשורה' לברמ"צ מחודש כסלו
תשס"ח )ראה שם בעמ' .(83 ,78 ,76 ,72 ,70
הקשר עם המזכירות בכל הקשור לספר זה ,היה עם הרה"ח רחמ"א חדקוב ע"ה ,עם הרה"ח ר' דוד ראסקין
ע"ה ועם – יבדלחטו"א – הרה"ח ר' בנימין קליין שי'.
להלן קטעים ממכתבי אל הרב חדקוב – מיום י"א במרחשון תשמ"א – שעל חלקם רשם הרבי את הערותיו
בגוכתי"ק:
א( ע"ד הדפסת רשימת דפוסי התניא ,ידע נאמנה שההכנה לדפוס והסידור בדפוס וכו' הכל נמשך ללא
הפסק .כשהמדפיס גומר את חלקו ,מקבל הוא מיד את ההמשך ואין מעצור בהתעסקות...
עצם הספר אינו רשימה גרידא ,אלא מבוא וסקירה כללית על הדפוסים והשתלשלות ההדפסה )עם בעיות
צדדיות ,כגון ,כיצד נדפס התניא בזאלקווא תקנ"ט בשעת איסור הדפסת ספרי חסידות כו'( ,וכן רשימת ביאורי
התניא ,תרגומים ,חלקים ופרקים נדפסו בפ"ע וכו' .נוסף להנ"ל ניתנים גם צילומי שערים ושינויי טפסים ,שזה מקשה
מאד על עיצוב הספר ועריכתו הסופית .וכל אלה נעשים על־ידי בעצמי בהקדשת זמן רב לתכנון וביצוע .ותקוותי
הספר המוגמר יעיד בעד עצמו שהושקעה בו אהבה ומסירות וזמן.
ובר מכל דין ,אפילו אם מצדי הי' הכל גמור ומושלם ,הרי גם אז חסרים לי עדיין כו"כ דפוסים )שרשמתי את
פרטיהם לר' בנימין שי' קליין( .ולפני שבועות רבים הודיעני כב' בטלפון כי נדפסו ג' תניא'ס בכינע ,ועוד א' בפראג
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וכו' ,ומה ביכלתי לעשות עם אינפורמציא זו ,הרי עד עצם היום הזה לא זכיתי לראותם ,וכיצד ארשמם?
ובקשתי מר' בנימין קליין הנ"ל ,שיבקשו מהמו"ל שבכל אתר ואתר מהנקובים הנ"ל ,שיעבירו אלי את
התניא'ס החסרים ,ואזי בוודאי יזורז הענין ...ליתר בטחון הנני כותב שנית את רשימת הדפוסים החסרים לי ,ואם יורו
למו"לים להעביר אליכם את התניא'ס ,אז ניתן לשלחם לכאן ע"י הרש"ז חאנין שי' ובתוך שבוע הם מגיעים אלי.

הערת הרבי בגוכתי"ק:
עכ"פ להתדבר מכאן ולהבא ברור ־ )ע"י הר"ר ד"ר שי'( ]היינו :ע"י הר"ר דוד ראסקין[.
בקשר לקטעים אחרים שבמכתב רשם הרבי בגוכתי"ק:

לא בעד כל המאמר? לברר ולפעול בהתאם.
]המשך מכתבי[:
ב( מה שהקריא לי פתקא מכ"ק אד"ש ע"ד הפצת המעיינות ,כמדומני שהשאלה הייתה האם אני פעיל במסגרת
הפצת מעיינות החסידות...
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לקטע האחרון שבמכתבי הייתה מצורפת הוראה בכתי"ק של הרבי )מס'  ,(3ואיני יודע מה בדיוק נאמר בה.
אבל את נקודת העניין ניתן להסיק מתוך מכתבו של הר"ר דוד ראסקין אל הרב חדקוב )מיום כ"ד מרחשון(:
ע"ד הר"י שי' מונדשיין ,מה שבקש לשלוח לו התניא'ס שנדפסו במדינות שונות ...השתדלתי להשיג כל מה
שבקש ...הנני שולח לו אי"ה מחר ע"י הרשנ"ז שי' חאנין כפי שבקש במכתבו.
אתמול דברתי עם הר"י שי' מונדשיין בטעלעפאן ואמרתי לו שאי"ה בשבוע זו נשלח לו את הנ"ל...
מה שמבקש לשלוח לו את הפרטים כמה משפחות שלוחים וכו' ,דברתי עם הררח"י שי' קרינסקי ,ואמר שישתדל
כמה שאפשר לסדר רשימה כזו.
גם אמרתי לו בטעלעפאן ,ששמעתי מכם שכ"ק אדמו"ר שליט"א מתענין אודות הספר ורוצה שיודפס לי"ט כסלו
הבעל"ט.
בשולי הדברים הללו רשם הרבי בכתי"ק:
לבקש הכותב שי' שבעוד כשבוע לערך ,יטלפנו עוה"פ וכו'.

•
במכתב נוסף שלי אל הרב חדקוב )מיום ב' שבט תשמ"א( ,שבו נדונו תנאי העסקתי בהדפסת הספר ,הקיף הרבי
את המלים "הר"ד שי' ראסקין" ,וכתב בגוכתי"ק:
מזכ']ירות[
להתדבר עם הר"ד שי' ראסקין באיזה אופן שהוא ,ובלבד לשום סוף לכל השקו"ט.
מה טוב שיספרו כהנ"ל להררז"ש שי' דוארקין ויעשו כעצתו .והרד"ר שי' ימסור להנ"ל עצת הנ"ל וכו'.
־ )ולבקש הרד"ר שהוא יהי' "הטוען" מצד הכותב(
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מעבר לדף רשם הרבי בגוכתי"ק:
 3ח )דהיינו :חשאי .התשובות החשאיות נמסרו בדרך
כלל ישירות מהרב חדקוב ע"ה ,ולא דרך המזכיר שהיה
ממונה על ההתכתבות(.

הפיתקה הזו הייתה מצורפת
לעלי־הגהה של הס' 'תורת חב"ד
– ביבליוגרפיה'.
הוספתי בה ארבע הסתייגויות:
 (1החומר עדיין אינו מוגה(2 ,
הרשימה עדיין אינה גמורה(3 ,
חסרים כמה בירורים ביבליוגרפיים,
 (4חסרים תצלומי השערים וכיו"ב
)שבשעתו הורה הרבי – ראה
ב'תשורה' הנ"ל עמ'  – 78שיהיו
"שפע פקסימיליות"(.
על כללות מה ששלחתי רשם
הרבי בגוכתי"ק :נת' ות"ח.
על כך שהרשימה עדיין אינה
גמורה וגם חסרים בה כמה
בירורים ביבליוגרפיים )סעיפים
3־ ,(2העיר הרבי :בט"ז אלול?!
כלומר ,אחרי משך זמן כה רב,
ואנחנו כבר בט"ז אלול ,ועדיין לא
נשלמה המלאכה?!
הספר נדפס בחורף תשמ"ב.
לפיכך נראה שמדובר בט"ז אלול
תשמ"א.
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תשובות והערות מכ"ק אדמו"ר זי"ע
מכתב לנער בר־מצוה
במכתב זה שינה הרבי בגוכתי"ק דברים רבים מהנוסח המקובל:
במקום שי' נרשם :שליט"א.
נמחקו כמה שורות מהאיחולים )על המלה והשי"ת לא העביר הרבי קו למחיקה ,אלא הקיפה בעיגול ,כדרכו
בשעה שנצרך להשמיט את שם ה' וכיו"ב .ומצינו שכך נהג גם אדמו"ר ה'צמח צדק'(.
באיחוליו להורי הנער שינה הרבי מ"נחת חסידותי" ל"נחת אמתי ,הוא נחת יהודי מסורתי ,מתאים לגזע צור
מחצבתו".
בסיום מורה הרבי שיש להעתיק מחדש את המכתב כולו.
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הערות על ה'לקוטי תורה' לאדמו"ר הזקן
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הערות על מאמר של ר"ח ליברמן
אלו הן הערות שהעיר הרבי על מאמרו של הרה"ח ר' חיים ליברמן ע"ה "לעגענדע און אמת וועגן די חסידישע
דרוקערייען" ,שהתפרסם ב'ייווא בלעטער') 34 ,נ.י ,(1950 .עמ'  182ואילך .ושוב ב'אהל רח"ל' )ב ,נ.י .תשמ"א ,עמ'
 17ואילך(.
כל המספרים הם מספרי ההערות
שבמאמר המקורי.
להערה  .2בתור ויכוח נגד המתנגדים
– יש לחשוב כמה קטעים בס' תולדות
)תק"מ( 1.שבטח הפולמוס הוסיף
בהחריפות שבה נכתבו.
ס' הרה"צ מאמדור?

2

זמיר עריצים – הראשון – נדפס
3
בשנת )?( א .דיינארד?
להערה  .4לחפש באוסף תעודות
4
המינסט' להשכלה )לנינגרד .(1920
 (8כמדומה הנדפס בליאדי הוא
5
בתוס' הגהות שאינם בהוצ' קושטא.
6
 – 1814 (12צ"ל .1813
7
 (13להוסיף הר"פ רייזעס )עיין תורת שלום ע'  .98מכ' רפו בהתמים ח"ח ע' כה .לקו"ת לג"פ פה ,ג(.
8
 (17נדפסו ג"כ בסו"ס מאה שערים סי' א .משנת יואל יט.

 .1ס' ה'תולדות יעקב יוסף' להרה"ק מפולנאה.
 .2הכוונה ,שגם בס' ]'חיים וחסד'[ של הרה"צ ר' חיים חייקא מאמדור יתכן וניתן למצוא דברי ויכוח או פולמוס.
 .3בשנת תרנ"ט חזר א' דיינארד והדפיס בנוארק )נ .דז (.את ה'זמיר עריצים'.
 .4הרבי מציע לחפש בספר זה ]מאת ס.ג .לוזינסקי[ תיעוד למסירות של משכילים שגרמו ל"גזירת הדפוסים" בשנת .1836
 .5רח"ל כתב ,שה'עמודי גולה' )סמ"ק( נדפס לראשונה בקושטא )קונסטנטינופול( ואחר־כך חזר ונדפס בליאדי .על כך מעיר
הרבי ,שבליאדי ניתוספו הגהות שלא היו בהוצאה הראשונה.
בליאדי נדפס הסמ"ק בתוספת הגהות הר"ר פרץ ,שאינן במהדורת קושטא ,אבל כבר היו במהדורות קרימונא וקראקא.
ושוב נדפס הסמ"ק בקאפוסט )תק"פ( בתוספת הגהות מהרר"י צייטליש.
 .6רח"ל כתב ,שבשנת  1814קבע אדמו"ר האמצעי את בירת חב"ד בליובאוויטש .על כך מעיר הרבי ,שהמעבר היה בשנת
] 1813ח"י באלול תקע"ג[.
 .7רח"ל כתב ,שאת דרושיו של אדמו"ר הזקן כתב אחיו הר"ר יהודה ליב ,ואחר־כך בניו של אדמו"ר הזקן .על כך מעיר
הרבי ,שיש להוסיף עליהם את הר"ר פנחס רייזעס .הרבי מציין ל'תורת שלום' עמ'  ,98והוא במהדורת תש"ו .במהדורות
המאוחרות הוא בעמ' " :87וכך מקובלני כי אלו אשר דייקו הרבה בל' רבינו ,והניחו בכתב כפי שאמר ממש בלי תוס' וגרעון,
הי' אחד הר' פנחס ,אשר הצטיין בזה" .הציון ל'התמים' )חוברת ח( עמ' כה ,הוא למכתבו של הר"ר פנחס אל אדמו"ר
האמצעי )במדור 'מכתבי הגניזה'( .אך שם נכתב רק שהיה 'חוזר' ולא שהיה כותב .הציון ל'לקוטי תורה לג' פרשיות' )וילנא
תרמ"ד( ,הוא למ"ש שם בהגהת אדמו"ר הצ"צ :נ"ל שזהו שפת יתר ,ולא נמצא דקדוק זה בשני כותבים ה' דודי הרי"ל והב'
הר"פ משקלאב )ושוב נדפס ב'אור התורה' ,בראשית ,כרך ו ,דף תתרעז ,א(.
 .8רח"ל כתב ,ש"תקנות דליאזנא" נדפסו בס' 'גנזי נסתרות' .על כך מעיר הרבי ,שהן נדפסו גם "בסו"ס מאה שערים סי' א",
דהיינו בסוף הסידור 'מאה שערים' )ברדיטשוב תרע"ג( ,שאליו נספח הס' 'מאה שערים' .וגם בס' 'משנת יואל' )ירושלים
תש"א( ,עמ' יט.
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חכמת השתיקה
ב'התמים' חוברת ב )עמ' קכ ואילך( ,מספר הרה"ח ר' אברהם דוב בער מבאברויסק ,על נסיעתו לליובאוויטש –
אל אדמו"ר ה'צמח צדק' – עם אביו הרה"ח ר' ירמיה.
בין השאר מוסר הוא )בעמ' קכו( את דברי אביו בזה"ל:
"מיום שחרב בית המקדש וקדשי קדשים ...הנה ליובאוויטש הוא ירושלים שלנו ,והבית הכנסת אשר כ"ק אדמו"ר
מתפלל בו הוא בית המקדש שלנו ,והחדר שיושב כ"ק אדמו"ר הוא הקדשי קדשים שלנו ,וכ"ק אדמו"ר הוא הארון
– אשר בו לוחות תורת השם יתברך – שלנו.
"מראה פני אבא ורצינותו בעת דברו עמי ,עשו עלי רושם נורא ...עודני חושב מחשבות על אודות הבית המקדש
וקדשי הקדשים ,ואשמע קול אבא מדבר אלי :הידעת בני אשר בעת שהכניס משה רבינו את הארון עם הלוחות
בקדשי הקדשים ,שמע קול השי"ת מדבר אליו מבין הכרוכים אשר על הארון...
"אלו הדברים – ממשיך אבא את דבורו – אשר כ"ק אדמו"ר אומר לכל אחד ואחד מהחסידים הנכנסים אליו
לחדרו ,הוא דברי השי"ת .וכשם שהכהן הגדול הי' נכנס לקדשי קדשים יחידי ,הנה כמו"כ כל מי שנכנס לחדרו של
כ"ק אדמו"ר – שהוא קדשי קדשים שלנו – הוא נכנס יחידי ,ולכן כניסה זו נקראת יחידות.
"וכשם שבצאת הכהן הגדול מהקדשי קדשים הי' הוא וכל ישראל ששים ושמחים ,הנה כמו"כ אנחנו כל החסידים
בצאתנו מן הקדשי קדשים שלנו ,הננו ששים ושמחים על כל החסד הגדול אשר עשה השי"ת עמנו ,וזיכנו להיות
בקדשי קדשים ,ולשמוע ברכת כ"ק אדמו"ר.
עכ"ל.
הרה"ח ר' ישראל מאיר אלטיין ע"ה )מראשוני השלוחים לפיטסבורג ,עוד מימי אדמו"ר הריי"צ נ"ע( ,תרגם
לאנגלית את הקטעים הללו ,תוך שהוא "מרכך" אותם בהרבה .וזה לשונו )בתרגום ללה"ק(:
אמנם ,ממשיך אבא ,מיום שחרב בית המקדש וקדש הקדשים ...הנה בית הכנסת שבו מתפלל הרבי שלנו מתפלל
בו הוא "בית־המקדש מעט" שלנו ,והחדר שבו יושב הרבי נמשל לקדש הקדשים.
מראה פני אבא ורצינותו בעת דברו עמי ,עשו עלי רושם נורא ...בעוד מחשבתי נתונה תחת השפעתם של דיבוריו,
אמר לי אבא :אלו הדברים אשר הרבי אומר לכל אחד ואחד מהחסידים הנכנסים אליו לחדרו ,נחשבים אצלנו
קדושים וחזקים כאילו הם נאמרים מסיני .הם מעניקים לנו אור רוחני והדרכה .מכיון שכל הנכנס לחדרו של הרבי
נכנס יחידי ,לכן נקרא כניסה זו "יחידות".
וכשאנו – כל החסידים – יוצאים מחדרו של הרבי ,הננו ששים ושמחים על כל החסד הגדול אשר עשה השי"ת
עמנו ,וזיכנו להיכנס ל"קדש הקדשים" שלנו ולשמוע את ברכתו של הרבי.
בהערותיו לקטעים הללו העתיק הרב אלטיין את מאמרי רז"ל הבאים:
מגילה דף כט ,א" :כה אמר ה' אלקים ,כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ,ואהי להם למקדש מעט
בארצות אשר באו שם" )יחזקאל יא ,טז( .אמר רבי יצחק ,אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל .ורבי אלעזר אמר,
זה בית רבינו )רב(.
שמות רבה ,סוף פ' כח :אמר רבי יצחק ...ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן ,אלא אף החכמים העומדים
בכל דור ודור ,כל אחד ואחד קבל את שלו מסיני.
והנה ,על אף כל ה"זהירויות" הללו שלל הרבי את פרסום העניין כולו ,וכתב בגוכתי"ק:
˘˙ • 78ור ‰מח‚י‚˙ ‰בר-מˆו˘ ‰ל

למה לבחור במאמרים שקושיות ודאי יעוררו וכו' ,משא"כ בנוגע לתירוצים צע"ג אם התיקונים יבטלו הקושיות.
ובפרט שהמקשים לא תמיד לש"ש.

הרי לנו שהרבי חשש לפרסומם
של דברים שעלולים לעורר קושיות
ותמיהות ,אף שאדמו"ר הריי"צ נ"ע
הוא זה שכתבם והוא זה שמסרם
לפרסום בדפוס 1,באמצעותו של
הרבי!
•
הוראה זו אינה יחידאית ,וממקרים
נוספים יכולים אנו להיווכח שהייתה
זו שיטה מסודרת של הרבי לאורך
שנים רבות.
כך ,למשל ,כשהדפיס הרבי בשנת
תש"ו את הס' 'תורת שלום' – ס'
השיחות של אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
– הורה להשמיט במקומות הבאים
)מספרי העמודים הם לפי מהדורת
תשי"ז ואילך(:

 .1ראה 'אגרות קודש' מוהריי"צ ,טו ,עמ' רכב ועמ' שכז.
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עמ' ) 83הע'  :(4הסי' יז־יח לא ניתנו להעתיק; עמ'  ,157באות ז ,השמטה שסומנה בנקודות; עמ'  :172סי' יא־יב
לא ניתן להעתיק; עמ'  :189השמטה בסוף אות ה; עמ'  :190אות ז )לא ניתן להעתיק(; עמ'  ,235קרוב לסופו) :לא
ניתן להעתיק(; עמ'  :240השמטה בסוף אות ח.
וזאת ,אף שרובם של הדברים הללו נאמרו על־ידי אדמו"ר הרש"ב בפרהסיה ,לפני החסידים ותלמידי
הישיבה!
•
לקראת י' בשבט תשכ"ח ,נדפס 'קובץ יו"ד שבט' – "בקשר עם מלאת ח"י שנה ליום הסתלקות כ"ק אדמו"ר ר'
יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע – יו"ד שבט".
ב'הקדמת המו"ל' נאמר" :הנדפס בזה – הוגה מכבר ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א – .רוב השיחות נדפסו כבר בלקוטי
שיחות של כ"ק אדמו"ר שליט"א".
אלא שכמה דברים נשתנו מכפי שנדפסו מכבר ב'לקוטי שיחות'; מכיון שהייתה לי מעורבות בהדפסת הקובץ,
הועברה אלי מהמזכירות הוראה בשם הרבי ,שיש להשמיט שלושה קטעים משיחות שנאמרו בשנת תש"י )קטעים
שנדפסו קודם לכן ב'לקוטי שיחות' ח"ב ,ועוד קודם לכן בקונטרס מיוחד(:
הקטע בלקו"ש בעמ' ) 506אות כו( ד"ה "אין ַא צייט ארום" – נשמט.
וואס ער )דער רבי(
האט געזען ביי ַאנדערע ,האט ער ערשט געזען ָ
"אז ווען ער ָ
שם )אות ל( ,במקום המשפט ַ
וואס ער )דער רבי( איז".
האט ערשט געזעהן ָ
"אז ער ָ
איז" ,נדפסַ :
דאך ניט שייך צו פרעגן ַא קושיא וועגן ַא ממוצע...
שם ,עמ' ) 511אות מא( ,נשמט כל הקטע "במילא איז ָ
עצומ"ה ...אין ַא גוף".
כאמור ,כל הקטעים הללו כבר באו בדפוס לפני כן ,אחרי שהוגהו על־ידי הרבי בכבודו ובעצמו.
•
בשבת פ' שמיני – השבת שלאחר פורים – שנת תשד"מ ,ביאר הרבי את מאמר הגמרא )מגילה ז ,ב( :רבה ור' זירא
עבדו סעודת פורים בהדי הדדי ,איבסום ,קם רבה שחטיה לרבי זירא וכו'.
לפני שפתח בביאור העניין )שנדפס ,לימים ,ב'לקוטי שיחות' ,לא ,עמ'  177ואילך( ,הקדים הרבי ואמר את הדברים
הבאים:
לעולם היו צריכים לבאר עניין זה בהתוועדות פורים ,אמנם ,מכיון שמדובר בעניין תמוה ביותר הדורש ביאור ,לכן
לא דובר בעניין זה בהתוועדות פורים – התוועדות שהועברה בכלי־התקשורת ותורגמה לשפת המדינה ,גם עבור
אלו שרחוקים עדיין מהבנה והשגה בתורה )ועד שאפילו אינם־יהודים יכלו לשמוע את הדברים( – מפני החשש
ד"מקום מים הרעים" ]אבות א ,יא :חכמים הזהרו בדבריכם ,שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים,
וישתו התלמידים הבאים אחריכם וכו'[ ,שישמעו את הסיפור התמוה ,ומפני חושך הגלות לא יתקבל אצלם ביאור
הענין וכו'.
ועד כדי כך ,שבכמה )גירסאות( ]מהדורות[ ב"עין יעקב" נשמט כל הסיפור .והטעם היחידי לכך ,בפשטות ,הוא
– מפני גודל התמיהה שבסיפור זה ,ומחשש שלא יוכלו לבאר זאת היטב לאנשים פשוטים וכו' .ולכן ,כאשר יתרגמו
את הדברים הנאמרים בהתוועדות זו לשפת המדינה – לא ירשמו את העניין הבא )מפני החשש האמור( ,ודי אם
ירשמו את הדברים בלשון הקודש ,או בשפה שבה נאמרו הדברים ,באידיש.
עכ"ל.
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הרי שאף בדברי חז"ל שנכתבו לדורות ונדפסו עשרות פעמים במשך הדורות ,גם כאן מצא הרבי לנכון לקיים
בעצמו "חכמים הזהרו בדבריכם"!
•
בשיחתו בסעודת י"ג תמוז תרצ"א )שנדפסה ב'לקוטי דבורים' ,עמ'  ,1490ובס' השיחות תרצ"א ,עמ'  ,(261הביא
אדמו"ר מוהריי"צ את הדברים הבאים ,בשם הרה"ח ר"י אייזיק מהאמיל )כאן בתרגום ללה"ק(:
שלמה המלך ...לא היה לו "רבי" .אילו היה נוסע ל"רבי" ,הנה לבד מכך שחכמתו הייתה באופן אחר ,הרי שהיו
לו חברים "חסידים" והיה משתתף בהתוועדויות חסידיות ,ואז היה מצייר את כל ההפלאות של אוהב ואהוב במשל
של חסידים ורביים.
עכ"ל.
לימים התפרסם קטע זה בעיתון 'כפר חב"ד' )גל'  ,441כ"ד מנ"א תש"נ ,עמ'  ,(9במדור "פתגמים קצרים מדא"ח",
שהוקדש לנושא "רבי וחסיד" .ליד הפתגם נרשם מקורו המדויק ב'לקוטי דבורים' ,הכרך והעמוד.
על ההמשך מספר עורך העיתון )בגל'  1000עמ'  ,156ובגל'  1500עמ' :(36
"זמן קצר לאחר מכן הייתי אצל הרבי והרב גרונר אמר לי' :הרבי ראה אותך במנחה ,והוא ביקש שאשאל אותך:
כמה יהודים חשבתם לקרב על ידי הפתגם הזה לחסידות?'...
"הייתי די נבוך ,שהרי לא שינינו אפילו אות אחת מדברי הרבי ריי"ץ ב'ליקוטי דיבורים' .נכנסתי לרב חדקוב
וביקשתי להבין פשר דבר .הרב חדקוב הבטיח לי שיברר וכעבור יומיים קרא לי והסביר לי:
"ברור ופשוט שהרבי ח"ו לא 'מתבייש' באימרה של הרבי הריי"צ ,ואם היית שואל את הרבי אם להפיץ את ה'ליקוטי
דיבורים' שבו האימרה הנ"ל ,היה עונה בוודאי ובוודאי .אלא ששם ,הפתגם מובא בתוך כל השיחה וההתוועדות
)ובלשונו של הרב חדקוב' :כשיש לפני זה קילומטר של שיחה ,ואחרי זה עוד קילומטר של שיחה'( ,ואז הקורא
הוא 'כלי לקבלה' .אבל אם מוציאים את האימרה מההקשר שלה ומפרסמים אותה כעניין בפני עצמו ,זה רק ירחיק
יהודים ויהיה ההפך מהכוונה של הרבי.
הרי לנו שיחה של מוהריי"צ שנאמרה ברבים ונדפסה בחייו ,ושוב חזרה ונדפסה תחת נשיאותו של אדמו"ר זי"ע,
ובכל זאת פרסום הקטע הזה בפני עצמו היה למורת רוחו של הרבי.
גם בשיחתו ביום שמח"ת תשט"ז )'תורת מנחם' ,טו ,עמ'  (140התייחס הרבי לקטע זה וסיפר ,כי בשעתו,
"א מורא'דיקער
יאר" ,ונגרם ַ
"א שמחה'דיקער ָ
כשנדפסו הדברים בריגא ונתפרסמו בפולין ובליטא ,נהיה "שמח"ַ ,
טומל" :היתכן לומר דבר כזה?!
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השכנת שלום במוסד של הרבי

בהקדם האפשרי
יעשו זבל"א
)בוררות( ,כי
קצר מכבר כח
הסבל מהסכסוכים
שביניהם מפני
שאין רוצים להתדבר!
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בראש הדף רשם הרבי :הפ"נ לקחתי על הציון
הכותב מודיע לרבי ,שהוא מוכן ומזומן לעזוב את עבודתו באותו מוסד "וליתנה להטוב ממני" ,ומביע את
הסכמתו מראש "לכל מה שיאמר ויציע" כ"ק אדמו"ר שליט"א.
הרבי הקיף את המלים "להטוב ממני" "שיאמר ויציע" ,וכתב :שהוא בעצמו דוקא יהי' ]מנהל המוסד[.
ועוד הוסיף הרבי וכתב:
ועתה יעשו זבל"א לברר הטענות וליישבם,
ואח"כ צריך להתאחד באופן של ַאוטונומיא ולא לבלוע איש את רעהו.
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שני סיפורים שרשם הזיידע ר' יעקב יוסף ע"ה
]א[
ב"ה ר"ח תמוז תשל"ט ראשל"צ
...בזה הנני לספר סיפור נורא מהרה"ח הרה"צ ר' הלל זצ"ל פאריצער שהי' ראב"ד בעיר תהלה באברויסק .זהו
העיר הולדת של כבוד הסבתא שלכם שתחי' ,שם התחתנתי וגרתי עשרה שנים אחרי חתונתנו ,היינו משנת תרע"ט
י"ט סיון ,עד ט"ו אלול תרפ"ט ,שע"י השגחה העליונה ,יצאתי משם בעל כרחי )כפי שמסופר בספר הזכרונות שלי(
היינו ,שהממשלה שהיתה אז )כת הבולשביקים( עשו עלי בלבול ועלילה )ועוד על חמש עשרה משפחות( ,ואסרו
אותנו מן הבית אור ליום ט"ו אלול תרפ"ט .המשפט הי' יומיים ,בשני ימים ר"ה תר"צ ,המשפט דן אותנו )כולנו(
לשנה מאסר בפועל בבית הסוהר ,במשך השנה הובילו אותנו לכמה בתי סוהר .כמו בעיר ָארשע ,ואח"כ למבצר
הארקי נזכרת בספר הזכרונות של
צעריקוב .זה רחוק כארבעים קילומטר מעירה הורקי פלך מוהילב) .אגב ,העיירה ָ
כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע .זי"ע( שזה היתה העריסה של צדיקים הנסתרים תלמידי הבעש"ט) .אגב משפחתינו ַרסקין
בהארקי והסביבה) .בפרטיות כנ"ל בספר הזכרונות( משם הובילו אותנו )כמאתיים
לפנַ י ,כולם גָ רו ָ
מלפני ששה דורות ָ
אסירים( ברגל כארבעים ק"מ למבצר צעריקוב .זהו בנין מיוחד לבית סוהר ,שנבנה בזמן המלכה יעקאטרינא א'
לפני כשלש מאות שנה ,עבור מורדי המלכות כו' זהו מסכת בפני עצמה.
בעת שגרתי בבאברויסק ,שמעתי סיפורים על כ"ק הרב ר' הלל זצ"ל שהי' הרב של עיר באברויסק .אגב זכיתי
זאל" ,בזמן ההוא ,הי' הרב המשפיע
להיות הבעל תוקע בשופר ר"ה בביהמ"ד ע"ש ר' הלל .ונק' בפי כל "ר' הלל'ס ַ
חסידות בביהכ"נ הנ"ל הרב מרדכי גורודעצקי ע"ה ,הוא אבא של הרה"ח ר' שמחה גורודעצקי שי' ואחיו הרה"ח ר'
בנימין שי' ,והוא הכריח אותי להיות הבעל תוקע משך כל עשרה השנים שגרתי בבאברויסק הייתי התוקע בביהמ"ד
זאל.
שנקרא ר' הלל'ס ַ
כי ביהמ"ד הזה נבנה מחדש ברוב יופי ופאר על מקום הביהכ"נ שהי' בו מתפלל הרה"צ ר' הלל נ"ע זי"ע – .ע"כ
ההקדמה –
•
עכשיו אספר הסיפור ששמעתי מבנו של האיש) .שכל המאורע שאספר קרה עמו כו'( שקבל הבטחה מהרה"צ
ר"ה זצ"ל "עמו במחיצתו" .שמו הי' ר' דוד ַ
פאליי )כמדומה לי בזכרוני( .אביו הי' חייט .והי' תופר בגדים עבור כל
האצולה והפמליא של הקצינים ואנשי המלוכה.
והנה באותו זמן שהרה"צ ר' הלל נ"ע הי' הרב בעיר באברויסק יצאה גזירה מהממשלה ,שכל יהודי יגזור הפיאות
שלו .וכן להה"צ ר"ה הי' פיאות כמובן .ואסרו אותו להמשטרה והכריחו אותו שיגזור הפיאות .והרה"צ ר"ה נ"ע לא
נתן בשום אופן לנגוע בפיאותיו .וע"כ אסרוהו להמשטרה.
פאליי חייט בבאברויסק כאמור .והי' תופר הבגדים ובגדי שרד של אנשי המלוכה .וע"כ
באותו זמן הי' האיש מר ַ
לענות את ר' הלל נ"ע ע"ד הפיאות ,ושחררו אותו
הי' לו גישה חפשית לכל אנשי המלוכה .ובהשתדלותו הרפו ַ
פאליי הנ"ל ,והבטיח לו עבור זה שיהי' עמו
בלי פגע רע בפיאותיו .הרה"צ ר"ה זצ"ל הי' אסיר תודה להחייט מר ַ
במחיצתו.
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ידוע ומפורסם בסיפורי החסידים .שהרה"צ ר' הלל הי' נוסע לפרקים לאוקראינא )אז הי' נקרא בשם רוסיא
הקטנה) .ברוסית  (Малароссиаבענין מגבית למעמד ,לפ"ש כו' בעיירות ֶחרסון ,ניקולאיעב ,ועוד כו' לסוף כידוע
שמנוחתו כבוד בעיר ֶחרסון עד היום.
פאליי הי' אחות שגרה בעיר חערסון .וכבר עברו הרבה שנים אחרי המאורע עם גזירת הפיאות .באחד
להחייט מר ַ
פאליי החייט לבקר אצל אחותו שגרה בחערסון ,כמדומה שסיפר שנסע לימי החגים של חודש
הימים נסע פר ַ
תשרי ,אז לא הי' מסלת הברזל לנסוע ,רק נסעו עם עגלה וסוס ,כרגיל בזמן ההוא ,כידוע שאחרי החגים מתחילים
ימות הגשמים ,ובמיוחד באוקריינא ,שהיא ארץ פורי' ,ונותנת הרבה יבול משובח – .ובזמן שיורדים גשמים הלא
הדרכים מקולקלות וקשה לנסוע ,כי מחמת הגשמים נעשה הכביש רך ,וקשה לנסוע ,וע"כ דוחים נסיעות ארוכות
כאלה ,עד שמגיע החורף והשלג .וכל הדרכים מכוסים בשלג וכפור ,ואז נוסעים בקלות ,בלי גלגלים ,על ַמשלֵ גִ ים
פאליי ,לחזור הביתה
)באידיש "שליטענס"( וזה הזמן מגיע בערך לימי חנוכה – .וכן הי' שבימי חנוכה התכונן ה' ַ
פאליי
לבאברויסק .נסיעה כזאת לוקחת זמן כשבועיים בערך )כי זה מרחק רב( ,אחרי שנסע איזה ימים ,הרגיש מר ַ
שהוא הצטנן ,ויש לו חום ושיעול ,ופחד להמשיך הנסיעה שיקח כמה שבועות ,והחליט לחזור לאחותו בחערסון עד
שיבריא ויחזור לאיתנו .וחשב שאח"כ ישים לדרך פעמיו חזרה לביתו לבאברויסק .אבל כשחזר לאחותו ,התגברה
מחלתו עד שיצאה נשמתו בטהרה.
המאורע הזה עם הנסיעה ,הי' הרבה זמן אחרי הסתלקותו של הה"צ ר"ה נ"ע .והנה ביום הקבורה ,הודיעו לחברה
קדישא ,שיש פה איזה עובר אורח שנפטר וצריך להביאו למנוחתו ,אכן קרה שביום ההוא ,הי' שלג ורוח וקור עז
מאד .והגבאי של חברה קדישא התעצל ללכת בעצמו לבית החיים .ושלח אחד מהקברנים ,שיכרה איזה קבר
ולהטמינו שם .השלג הכביר שהמשיך כמה ימים הי' כ"כ גבוה שלא הי' אפשר לראות המצבות ,ולדעת מי ינוח שם.
ועל כן ,השליח הקברן לא הלך לחפש איזה מקום מיוחד לעשות הקבר ,ומה שבא לידו חפר הקבר .והטמין האיש
הזה.
אחרי כמה ימים ביקר הגבאי של ח"ק בבית החיים ,ולגודל השתוממותו הוא רואה קבר חדש בסמיכות למקום
מנוחתו של הרה"צ ר' הלל נ"ע .ונעשה רעש גדול ,ורצה להעביר משם תיכף למקום אחר ,והלכו להרבנים דחערסאן
ולהוָ דע ,מה טיבו של האיש הנפטר הזה.
לשאול מה לעשות? ופסקו שישלחו מכתב לבאברויסקִ .
בבאברויסק הי' ידוע ע"ד ההבטחה .שהבטיח ר' הלל ז"ל להאיש החייט הזה .ובכלל הי' איש תם ושומר מצוות.
והחליטו לא לנגוע בקבר .וכך נשאר מנוחתו כבוד בצדו סמוך לקברו של ר' הלל ז"ל זי"ע.
שספר לי ,הי' כבר למעלה
הסיפור הזה ,שמעתי מבנו של האיש החייט הנ"ל בערך בשנת תרפ"ז .האיש )הבן( ִ
משבעים שנה בערך.
•
גזאטסק הי' כבר למעלה משבעים שנה בערך ,איש זקן ושבע ימים .זה הי'
אגב נזכרתי עוד  ...בעיר מולדתי ַ
כשהייתי ילד לפני הבר־מצוה שלי .אני עודני זוכר שמו :ר' יצחק זאלעסאוו ז"ל .הי' איש פשוט ,אפילו לא ידע
פירוש המילות .והי' בא כל יום ל"מנין" להתפלל )כך קראו לביהכ"נ( והי' יושב תמיד על מקומו שהי' במערה ע"י
לח ֵמם הבית .ואומר כל היום תהלים .והי' תמיד בוכה באמרו תהלים .והתעניינו
תנור מצופה חרסינות )של חורף( ַ
מה הוא בוכה .ומה הוא ֵמבין באמירתו .ונודע שאין לו מושג בפירוש המילות .והי' אומרים שזה התעוררות מעצם
הנשמה .אעפ"י שאינו יודע מאי קאמר – .הי' בגיל יותר ממאה שנה .הוא בעצמו הי' מקנטאניסטים ,שלקחו לצבא
וש ֵרת בצבא  25שנה ,אח"כ הי' משרת אצל ר' הלל זי"ע הי' העגלון שלו .היו
בזמן הקיסר ניקולאי הראשון ברוסיאֵ .
לו הרבה סיפורים כי שרת הרבה זמן אצל ר"ה נ"ע אבל לדאבוני לא הי' אז מושג לרשום ,מה שהי' יודע לספר.
רעד )הארץ( שנת
לסוף ימיו עבר לפטרבורג ,כי היו לו שם נכדים ונינים ,זה הי' לפני המלחמה העולמית של ִת ַ
 .1914ונפטר בלנינגרד בגיל  115שנה.
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]ב[
ב"ה
סיפור מכ"ק אדמו"ר הררש"ב נ"ע ,ששמעתי בלנג"ד מאיש א' ושמו מענדל ליטוואקוב או לעוויטן מעיר ד'
)דיסנא ,או דאקשיץ ,או דווינסק(.
הסיפור הזה קרה בשנת עת"ר )ולפי דבריו :בשנת .(1910
בעירו הי' איש א' שהי' לו הרבה הרפתקאות ודאגות ,ולא מצא שום דרך איך להסתובב מכל הצרות והעגמת
נפש.
א( הי' לו בן בגיל הצבא ,שצריך להתגייס ולקבל פיטורין כו'.
ב( הי' לו בת בגיל שידוכין ,ולא הי' לו כסף לנדוניא.
ג( הפריץ דרש ממנו שכר דירה עבור הארענדע ]שכירות[ ,ובאם לאו יגרש אותו מהאחוזה שלו.
ונסע לליובאוויטש לכ"ק אדמו"ר הררש"ב נ"ע לשפוך לפניו שיח לבבו וכל הדאגות.
הרבי נ"ע יעץ לו שאשתו תלך להפריץ ,ותצעק שם בביתו בקול רעש ע"ד כל הצרות שיש לה )כי הי' לה מענה
לשון מובהק כו'( .והרבי נ"ע הוסיף ,שאם לא יתנו לה ליכנס בכניסה הראשית ,אז תסובב ולך לכניסה שבחצר.
ותצעק כל מה שיש בליבה.
כשבא הביתה ,נתקבל המענה של הרבי נ"ע בפליאה ,ולא מצאו עוז וחוצפה לעשות כזאת .אבל אחרי עבור כמה
ימים ,ואין שום מנוס מכל הענינים שסבבוהו ,אז לבשה עוז וכח והלכה להפריץ לדבר ע"ד כל צרותי'.
אכן הכניסה הראשת היתה סגורה ולא נתנו לעבר דרך שם שום אדם .אז הלכה )לפי הוראת הרבי נ"ע( לכניסה
השני' שבחצר ,והתחילה לצעוק .ולא ענו לה.
בינתיים ,הנה בזה הזמן היו אצל הפריץ הרבה אורחים פריצים מהסביבה ,שבאו להפריץ לאיזה חגיגה או יום
הולדת.
כששמעו האורחים שבפנים הרעש והצעקות של איזה אשה ,אז יצא אחד פריץ צעיר מהאורחים ושאל אצלה
למה היא צועקת .והיא שפכה כל כאבי הלב שלה לפני האיש ההוא ,איך שהיא נמצאת במצב דחוק מאד ,והנה
הפריץ דוחק עליהם ורוצה לגרשם מהאחוזה )או הקרעצמע( ,ואיך זה לא תבכה ולא תצעק.
כששמע האורח מכל צרותי' ,ניגש להפריץ הגדול ושכנע אותו שיוותר על כל התביעות שלו ,ולמה זה לו להסתבך
עם אנשים מסכנים ...הפריץ שמע לעצת האורח וּוִ יתר על כל התביעות.
למחר קרא אותו הפריץ .מובן שנבהל מאד מזה ,אבל זה הי' לטובתו .ושאל אצלו על דבר העסקים שלו ,ואיך
עושה חיים .האיש סיפר לו כל הענינים כמו שהם ,שאין לו פרנסה ,ונוסף לזה יש לו בן שעוזר לו קצת בעסקיו,
ועכשיו דורשים אותו לצבא .וגם ע"ד צרת הבת שנתבגרה ואין לו כסף להשיאה.
אז ענה לו הפריץ ,אל תדאג מזה ,כי היושב ראש בהקומיסיע לבחינות הבריאות לצבא הוא אחיו ,ויכתוב לו מכתב
שיעשה לו טובה .ובינתיים יש לו איזה עסק לסדר ,לקנות איזה יער ,ומציע לו שהוא יקח זאת בידיו וירוויח מזה.
מובן שהריווח מהעסק הי' כל כך טוב ,עד שהי' לו כסף מספיק לעשות חתונה לבתו.
ובינתיים נסע לעיר המחוז עם המכתב של הפריץ לאחיו היו"ר של הקומיסיע .כשקרא המכתב התכעס והתרגז
היו"ר על אחיו הפריץ ששולח לו פרוטעקציעס ,ובטבע הוא שונא יהודים כו' .האיש כששמע המענה הזה נפל ברוחו
מאד ,והלך לחפש דרך אחרת לשחד את הרופא היושב בקומיסיע של הבחינות לצבא.
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והנה בוקר אחד הסתובב על יד הבית של הרופא כדי להכנס אליו .בינתיים ראה מרחוק שאיזה פריץ נוסע
במרכבה ,ועצר הסוסים בדיוק על יד המרפסת של הרופא .וכשניגש להמרכבה הכיר שזהו המרכבה והסוסים של
הפריץ שלו בעצמו.
כשהפריץ נכנס לרופא ,אז ניגש האיש אל העגלון המשרת של הפריץ ושאל :מה קרה? וסיפר ,שהיום קם הפריץ
בבוקר משנתו וראה על ידו איזה כתם ,ונבהל מזה ונתפחד מאד ,וציוה תיכף לרתום הסוסים והמרכבה ולנסוע
העירה להרופא )ובאמת לא קרה לו שום דבר רק דמיון בעלמא(.
כשיצא הפריץ מאת הרופא לשבת במרכבתו לנסוע הביתה ,והנה רואה את היהודי מסתובב ברחוב .ושאל אצלו:
מה אתה עושה פה? וסיפר לו שכבר הי' אצל אחיו ,ומסר לו מכתבו ,ובמקום לעזור לו התנפל עליו וצעק ,מדוע
שולח לו מכתב כזה לעשות פרוטעקציע .ויצא ממנו בפחי נפש.
אז התרגז הפריץ על החוצפה של אחיו ,ואמר ,הרי כמה טובות עשה לאחיו היו"ר והציל אותו כמה פעמים ממצב
לא נוח )של הדרדרות( ,כמדומה שאמר ,שפעם הפסיד כל הונו במשחק הקלפים והוא הצילו ממצבו .ולבסוף הוא
מבקש ממנו דבר פעוט כזה ולא רוצה למלאות מבוקשו...
אחרי זה נכנס להרופא עם בנו ,וסידרו הענין בכי טוב כו' .ולפועל קרה נס כזה שלא התכונן לזה כלל ,שבאותו
יום שהי' צריך הבן לעמוד בבחנה לצבא ,נחלה היו"ר הרשע אחיו של הפריץ ,ובמקומו ישב יו"ר אחר ,ושחררו אותו
לגמרי מהצבא .ובאו הביתה שמחים וטובי לב.
א( שהבן נשתחרר מהצבא ,ב( והרוויח כסף די סיפוקו ,ג( הבת התחתנה באושר ובכבוד.
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מכתבים מאת הרה"ח ר' מנחם זאב גרינגלאס
הרה"ח ר' מנחם זאב גרינגלאס )חנוכה תרע"ח – כ"ב טבת תשע"א( – משפיע בישיבת 'תומכי
תמימים' במונטריאול – היווה כל ימיו דוגמה חיה של ”חסיד" ,נעלה במוחין ובמדות ,בטל אל הרבי בכל
רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ,כשאין לו בעולמו דבר מלבד רבי וחסידות ,והוא עצמו כלא חשיב.
תכונותיו אלו ניכרות היטב מתוך מכתביו המתפרסמים כאן ,ומכולם מבצבצת ועולה שיטתו ודקדקנותו
שלא לסטות אפילו כחוט השערה מדרכם ומאורחות חייהם של החסידים בני הדורות הקודמים.
יהא פרסום מכתביו אלו הבעת תודה אישית של כל אלו מבני המשפחה ,שזכו ליהנות מאורו ולהתבשם
מאמרותיו.
יהי זכרו ברוך.

ב"ה ,ערש"ק בא ,ג' שבט ,תשל"א .מאנטרעאל
שלום וברכה.
את מכתבך עם המצו"ב – העלים כו' – קבלתי לנכון ותודה רבה לך עבור טרחתך והשתדלותך בזה )בזכרוני ,כי
דברנו ושוחחנו איזה פעמים בעת פגישתנו בחצרות ק'( – ומאד נהניתי ממכ' ובפרט מאיזה קטעים ממנהגי חב"ד
כו'.
והנה מצדי ,הייתי ממלא בקשתך בנוגע לבירור מנהגים ומקורות כו' ,אבל באחרונה היתה ב"ב תחי' חלושה ביותר
והיתה תחת פיקוח רופאים כמה שבועות ,ואפי' עכשיו שב"ה הוטב מצבה ,בכ"ז הנה מחמת התרשמות מהמצב
קשה לי מאד לע"ע להתרכז בכגון דא .אבל הנני מקוה ,בעזה"י ,כי עוד חזון למועד כו'.
זה שכתבת לי שאספת בערך כאלף מנהגי חב"ד וכו' ,מאד הייתי רוצה לראותם .אולי כדאי לעשות מהם פוטו או
פאטא־קאפּי ולשלוח אלי )והנני מוכן בלנ"ד לשלם המגיע וכו'(.
ָ
וזאת למודעי ,בעת שעסקתי בליקוט מנהגי חב"ד ,הי' לי אז הוראה מפורשת שרק מהמנהגים הנדפסים ללקט
אותם ,כמו מהי"י ,מחזוה"ש ,מנהגים שבהקונט' וכו' – אבל אני בעצמי לקטתי אז הרבה מנהגים המפוזרים במא'
שיחות ומכ' ק' ,ושלחתי הכל לכ"ק אדמו"ר שליט"א .אבל פתאום ,בסמיכות לחדש אלול אז 1,יצאה פקודה מכ"ק
אד"ש שתכומ"י י"ל הקובץ כמו שהוא ,וממילא נשארו הרבה דברים וענינים אצל כ"ק אד"ש )ואין לי אפי' העתקה
מהם( – וחושב הנני שהאלף מנהגים שלך הן כעין אלו כו'.
אולי כדאי שתתראה עם הרה"ג כו' מו"ה ברוך נאה שי' בירות"ו – כנראה שידועים לו הרבה מנהגים וכו' בקבלה
מאביו וזקניו ז"ל רבני חב"ד מדור דורות.
ולהיות שאנו עומדים בקירוב לראש השנה למלכים ,יו"ד שבט הבע"ל ,יתן השי"ת שנהי' כלים לקבלה ,שהעת
רצון יאיר בתוכנו בפנימי' כפי כוונת ורצונו הק' של כ"ק אד"ש.
 .1בשנת תשכ"ו.
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בידידות ובברכת כל טוב
מנחם זאב הלוי גרינגלאס
פ"ש לידידי וכו' מו"ה שניאור זלמן אלי' הכהן שי' הענדל.
הערה :הנני בזה להעירך שאינני ”הרה"ג" ולא ”הרה"ח" ,ובכלל כל ”השמות הנרדפים" האלו לא שייכים אלי .וזהו
טעות מעיקרא ושקר מוחלט וכו'.
הנ"ל
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ב"ה ,ר"ח הגאולה ]תמוז[ תשל"א ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
מכתבך קבלתי ואתך הסליחה על איחור תשובתי ,כי ישנם לזה כמה סבות וא"א לפורטם כו'.
עוד בזה ,כי הי' לי מכ' )מכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע( בענין קשר של תפלין לחב"ד ובענין האותיות כו' ,וברצוני הי'
להעתיקו עבורך ,אבל – לדאבוני – חפשתי בחפש מחופש בין מכתביי וספרי ולע"ע עוד לא מצאתיו .ואקוה שבאיזה
2
הזדמנות קרובה אמצאהו וכו'.
בנוגע הקובץ לקוטי דינים 3,הנה קרוב לודאי שכ"ק אדמו"ר שליט"א הגיה את כל הקובץ ,כי אני ראיתי את
הפרופס והי' שם כמה וכמה ענינים )ולפעמים תיבות אחדים( בכתי"ק .לבד זה קבלתי אז מהמזכירות ד' )ב?( עלים
עם הגהות )בירורי דינים( בכת"י הרב חמ"א חדקוב שי' ,אבל קרוב לודאי )כפי הסגנון והתוכן( שהכל הי' לשונו הק'
של כ"ק אד"ש!
לדוגמא :נרשם שם השיעור דט"ק כפי מנהגנו )בדעתי הי' לרשום בפנים השיעור דכך נהוג עלמא ,כי לכאו' זהו
עבור בע"ב .אבל כ"ק אד"ש אמר לי שהפנים יהי' כפי מנהגנו והשיעור להקל לרשום למטה באותיות קטנות( .כמו"כ
בענין בורר כפי שנרשם בסידור ולא כמו המובא בשו"ע וכו' .ועוד כהנה .וממילא סרו כל הפליאות וכו'.
ובנוגע מקום הנחת הקשר ,זהו הי' נרשם בהעלה הנ"ל מהמזכירות.
השני בטאונים חב"ד )ולא השלישי( ראיתים .וכנראה שנתעלו לגבי הקודמים ,אבל עוד חסר .לדעתי הי' צ"ל מדור
מיוחד לעניני בירורי הלכה ,ובפרט כפי שמוארים המה בספרינו )כמו ש"ע אדה"ז ,הסידור ,שו"ת ופס"ד מהצ"צ,
שארית יהודא ,דברי נחמי' ,תורת חסד וכו' .והעיקר כפי המובא בשיחות ק' ובמכתבי ק' כמה וכמה מדיני ומנהגי
חב"ד ,כפי יסודם האמיתי ע"פ הלכה וכו' .ולבד שזהו נוגע מאד לפו"מ בין אנ"ש והתמימים גופא ,עוד זאת – מלבד
הענין ד"ופרצת" – הנה זהו יכול להיות בבחי' ממוצע לשאר בני תורה להתענין בחב"ד.
עוד זאת – והוא ענין עיקרי ופנימי – בדורות הקודמים לא הדפיסו כ"כ ולא הי' התפשטות בדפוס כמו עתה,
ומ"מ נתוספו הרבה חסידים לחב"ד .און ניט סתם בעלי־תשובות וכו' ,רק אנשים בני תורה ,לומדים אנשי מעלה,
ומ"מ הכירו את האמת וכו' .ועכשיו אחר התפשטות הגדולה הלזו ,לא נראה כ"כ קירוב מבני תורה או משאר גזעי
החסידים .ומדוע? אלא התירוץ הוא פשוט ,מקודם הי' חסיד חב"די בעצם דוגמא חי'ַ ,א לעבעדיגער ביישפיל,
מד ֵבּר ,מתנהג אפי' במו"מ ,הנה מצד הנקודה הפנימי' דאמת
וממילא כשראו איך חסיד חב"די מתפלל ,לומדַ ,
שנמצא בכאו"א ,נתעורר אצלם הרצון והתשוקה לחפש בהאמת וכו' .ועכשיו – לדאבוני – הוא הכל על הנייר,
מאכן פון פאפירינע
מאליקע חסידים פלעגען ַ
מספרים איך הי' מקודם וכו' .ומהו היום? נמצא בא' השיחות ַאז ַא ָ
חסידות – לעבעדיגע חסידות! לזאת צריכים לטקס עצות איך לסדר בהסתדרות קפדניות ַא קבוצה אברכים שיהיו
בעצמם בבחי' נרות – וממילא יוכלו להאיר!
קצת הנני זוכר ממה שכ' במכ' המובא)?( הנ"ל ,שטעם בקשת הה"מ נ"ע מאדה"ז לסדר האותיות כפי נוסח חב"ד,
להיות כי בבואו של כ"ק אדה"ז להה"מ התחיל התיקון של חב"ד )התיקון של חג"ת ונה"י כנראה הי' עוד מקודם
ע"י הבעש"ט והה"מ בעצמם .מז"ג( ,שיהי' התיקון עד ביאת משיח צדקנו .ותיקן גם הקשר הנהוג לחסידי חב"ד.
ע"כ בזכרוני.

 .2ראה להלן במכתב מי"ב אייר תשל"ב.
 .3הקובץ 'ליקוטי דינים' שערך הרמז"ג ,נדפס לראשונה בשנת תשי"א .כאן הוא משיב לי לשאלתי ,מהו המקור למ"ש שם
)בעמ' ” – (11בשם כ"ק אדמו"ר הכ"מ" – בדבר מקום הנחת קשר התפילין של ראש ,שחלקו העליון יהיה מעל הגומא
וחלקו התחתון בתוך הגומא.
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פ"ש לידידיי ר' שנ"ז אלי' הכהן שי' ,ר' ישעי' וובער )קבלתי מכתבו ות"ח( ובפרט להר"ר טובי' בלוי שי'.
בברכת חג הגאולה בשלימות,
ידידך מנחם זאב הלוי גרינגלאס
מהמכ' שנמצאו
ששייכים
אצלי
לפרסום – הנה
בד"כ כבר נתפרסמו
בקובצים בטאונים
)אבל
הקודמים
לא בשמי( .ובכלל
שאר עניני רשימות
הרש"ב
מכ"ק
נ"ע אין ידוע לי
שיהיו אצלי .והלא
נמצאו מהקשישים
שי' שלמדו עוד
בליובאוויטש והי'
שמועה,
בעלי
ומדוע אינך דורש
מאתם?
מטובך לשלוח
לי  2טופסים
מלקוטי רשימות
ומעשיות תשכ"ט.

הנ"ל
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ב"ה ,אסרו חג ]הסכות[ תשל"ב .מאנטרעאל
ידידיי הנע' וו"ח אי"א וכו'
מהור"ר טובי' בלוי ומה"ו יהושע מונדשיין שי'
שלום וברכה.
למלאות בקשתכם כו' ,הנה בחפזי העתקתי לפניכם מכ' מכ"ק אדמו"ר שליט"א )משנת תשט"ו( אלי 4,וכתבתי
איזה שורות כהקדמה לזה ,בכדי שיהי' מובן להמעיין בזה כו' )אבל נא ,שלא לפרסם שמי בזה בשו"א(.
גם הנני מצרף צילום ממכ' הרבנית הזקנה מרת שטערנא שרה נ"ע )לאחדים מהועד בארה"ב עבור תו"ת
ליובאוויטש ,משמאל למטה הוא חותם מחתימתו של כ"ק אדמו"ר
ַ
טאוואצק( 5.צילום מקבלה על נדבה מתו"ת
ָ
דא
ָ
6
זעליקסאן המזכיר( .ובודאי כ"ז יונעם לכם.
ָ
מהריי"צ נ"ע שהי' המנהל פועל בשעתו )מימין חת"י הר"י קאפל
מ"מאדערנעם
ָ
הגליון מס' 16־ 15הוטב בפנימיותו ובחיצוניותו לגבי הקודמיו כו' ,אבל ,לפי דעתי והשקפתי ,טרם יצא
גאר ַא
שטעל" ונעשה לחסידישער כלי מבטא )לדוגמא :מאמרי )וביאורי( הר"י פייגין ז"ל הי"ד ב"התמים" עס איז ָ
שפראך וכו'(.
ַ
ַאנדערער
בברכת הצלחה רבה בעבודתכם,
ידידכם מ"ז גרינגלאס
]בסיום העתקת
המכתב[:
נ.ב .אולי כדאי –
כשיודפס – להעתיק
כל הקטע המובא שם
לשלימות
בהגש"פ,
הענין .אבל בתנאי
קודם למעשה ,שלא
להזכיר בדפוס שמי
בזה כלל ,רק שמא'
מאנ"ש נמסר זה
להמערכת כו'.

 .4נדפס ב'בטאון חב"ד' )גל' 18־ ,17עמ' 60־ ,(59ובשלימות ב'אגרות־קודש' ,יא ,עמ' קסו־קסט(.
 .5צילום המכתב נדפס ב'כרם חב"ד' ,3 ,עמ' .204
 .6צילום הקבלה נדפס שם ,עמ' .197
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תמונה משנת תרצ"ז בסמיכות
ליער מחצר ישיבת תו"ת
באטוואצק
ָ
קבוצת תלמידים עם אחדים
מהמשפיעים והרמי"ם .מימין
העומד עם הכיפה והמקל :הרה"ח
פרידמאן ז"ל הי"ד משפיע
ַ
ר' ברוך
ראשי; אצלו לשמאלו :הרה"ח
ר' דובער קורניצער ז"ל הי"ד;
על המרכבה :הרה"ח ר' ישראל
זשוראוויצער – דזייקובסון שיחי';
ַ
לשמאלו :הרה"ג וכו' ר' יהודא עבער ז"ל הי"ד; היושב כנגדם :הרה"ח וכו' ר' דוד טייבלום ר"מ ז"ל הי"ד )מי שנתמנה
זמאן ר"מ ,ז"ל הי"ד; לשמאלו :הת' מאיר
גלא ַ
קאצק(; למולו )עם המשקפים( :הרב ר' מאיר ַ
אח"כ לנשיאות חסידי ָ
7
)ראדום( ז"ל הי"ד .והשאר המה תלמידים )אחדים מהם נצולו בעזה"י(.
הענדל ָ
התמונה הלזו אבקש לשלוח לי בחזרה ובאופן שלא תתקלקל.
גאן ישנם הרבה תמונות מתו"ת מוַ רשה שטרם נתפרסמו.
קא ַ
אצל ר' יצחק מאיר ַ
ומאטוואצק )גם
ָ
גם אצל ר' משה פנחס כ"ץ ואצל ר' מרדכי מענטליק בודאי גם נמצאים תמונות מתו"ת מוַ רשה
תמונות אחדים עם הרה"ח ר' יחזקאל פייגין ז"ל הי"ד(.
 .7ביניהם הרמז"ג עצמו ,בשורה העליונה ,השני מימין.
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ב"ה ,י"ב אייר ,תשל"ב ,מאנטרעאל
שלום וברכה!
זמן רב שהנני חייב לך תודה רבה כפולה ומכופלת בעד מכתביך התוכניים המלאים זיו ומפיקים נוגה – אבל,
לדאבוני ,מפאת טרדות מבפנים וכו' נתעכב מענת התודה ואתך הסליחה.
אבל זה מקרוב מצאתי את אשר חפשתי קטע אודות האותיות וקשר של תפלין ש"י מנהג חב"ד.
והנני להעתיק בזה את הקטע:
..את המסופר במכתבו שמעתי מלפני כחמשים שנה ,וספרתי קוטב הדבר בשמחת י"ט כסלו שנה זו .וטעם
בקשת הה"מ נ"ע שיסדר את תמונת האותיות כפי שיטת בעלי הקבלה בדרך חב"ד ,להיות כי בבוא כ"ק אדה"ז
להה"מ – תקכ"א – ונשאר להיות תלמידו ,אז נשלמה העבודה בתקון חג"ת והוד כ"ק אה"ז התכונן להתחיל בתקון
פרצוף חב"ד להיות תקון הספירות עד ביאת המשיח ,ועשה רבינו את הקשר הנהוג בחסידי חב"ד...
)ע"כ(

8

”את המסופר במכתבו "...כוונת אדנ"ע להמסופר בס' ”חוטים המשולשים" מאת הרב ר' אברהם שטערן ז"ל
)נדפס במאנטרעאל בשנת תשי"ד ואח"כ עוה"פ בארה"ק ת"ו( ,ואני שמעתי זה מהמחבר בעצמו ,והוא הי' איש ישיש
הוסיאטין בעל שמועה ובר סמכא ,אבל לפעמים מחמת זקנה וכו' שכח כמה ענינים בסדרי הסיפורים ,וכן
ַ
מחסידי
9
בסיפור הזה בסופו.
על קטע ממכ' הנ"ל יש להקשות טובא ,הא' היות שאדה"ז הת]כ[ונן לתקן פרצוף חב"ד וכו' לזאת ]עשה[ את
הקשר וכו' )היינו כדעת ר"א בתוס' מנחות( לקיים וקשרתם בכל יום .הלא הי' צריכים לתקן זה בקשר ש"ר ,שזה
יותר שייך לתקון חב"ד כו'.
עוד זאת שמעתי מהרש"ל שי' ,שזוכר מחסידים ישנים שהי' נוהגים כן )היינו כמו שאנו נוהגים בקשר ש"י
שמתרחבת ומתצמצמת העניבה בכ"י ע"י משיכת הרצועה העוברת בתוכה כו'( ,כן היו החסידים הישנים )בודאי
כוונתו להרשב"ץ ולגרונם ז"ל( עושים בתפלין ש"ר .וא"כ מפני מה לא נוהגין כן .זהו פליאה גדולה.
שמעתי שעוד קודם חגה"פ הגיע הבטאון החדש לנ.י – .אבל לא ראיתיו ,כי אין נמצא למכירה כלל לע"ע )שמעתי
שנמצא שם הקונ' 'משה רבינו' ,שזה שלח אז כ"ק אדמו"ר שליט"א אלי במענה על שאלותי(.
היות שאנו נמצאים בסמיכות ליומא דריגלא ל"ג בעומר הבע"ל ,עי' בבאוה"ז )לאדהאמ"צ( בפ' בלק בד"ה
10
]באותיות מרובעות ל' הזהר[ וההוא חק לא ישתאר כו' – תא חזי ויונעם לך.
ידידך הדו"ש
מנחם זאב הלוי גרינגלאס

 .8המכתב נדפס ב'אגרות־קודש' מוהריי"צ ,ט ,עמ' נג.
 .9ראה עוד להלן במכתב מער"ח תמוז תשנ"ט.
 .10וז"ל שם )בדף קו ,ב( :אחר לידת משיחא דדוד עוד יוכלל בה בהעלם משיח בן יוסף ...ע"י שלשים ושלשת ימים שתשב
על דמי טהרה )והוא בחי' ל"ג בעומר וד"ל( .לפי שיום א' דפסח הוא יום דט"ב שבו נולד משיח ,ול"ג בעומר סוף ל"ג דמי
טהרה כו' וד"ל .ואז נא' והפכתי אבלם לששון כו' ,והוא הילולא דרשב"י ניצוץ משה שהוא בחי' משיח כמ"ש שלח נא כו'
ונק' גואל ראשון ,ומשיח גואל אחרון כידוע וד"ל.
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ב"ה ,יו"ד מ"ח תשל"ד )ע"ד ע"ת ק"ץ – דניאל י"ב ,ד'( ,מאנטרעאל
שלום וברכה!
חבל שלא הי' לי הזדמנות לראותך קודם נסיעתי .מצורף כאן העתקתך של המכ' והמילואים וכו'.
שלחתי פ"א לר' זלמן אלי' הענדל העתקה ממכ' כ"ק אד"ש אודות ר' מ"מ גלבשטיין ז"ל )בעהמ"ח אביר משכנות
יעקב ]צ"ל' :משכנות לאביר יעקב'[ ועוד( בירות"ו ,מה שאמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע לכ"ק אד"ש אודותו 11.וכעת
נצרך לי המכ' הנ"ל – ולא מצאתיו .אולי נמצא אצלך ,בודאי תואיל להעתיקו ולשלוח אלי.
נא לכתוב לי איך הוא המצב אצל אחב"י באה"ק ת"ו 12,ובפרט אצל החרדים המאמינים כו' ,ובפרטי פרטיות אצל
אנ"ש שי' .ואם היו איזה דיבורים פרטיים או מענות בפרטיות של כ"ק אד"ש לאנ"ש וכו'.
כה לחי.
מנהר )נהר מצרי"ם( עד אפס"י אר"ץ) 13עם ב' כוללים ,עולה דמש"ק(.
נהר ,בינה ,נהר מצרים ,מצ"ר מ"י כו' .ובלקו"ת )להאריז"ל( זכרי' י"ח  ...נגד סוריא – בסוד דמשק )ובפנימי' הענין,
סוריא אותיות רוסיא וכו'(.
ידידך מנחם זאב הלוי גרינגלאס

 .11המכתב נדפס באג"ק )כא ,עמ' רצג( מצילום האיגרת המקורית.
 .12היו אלו הימים שאחרי מלחמת יוהכ"פ.
 .13במזמור ע"ב שבתהלים )שהוא היה הקאפּיטל של כ"ק אדמו"ר באותה שעה(.
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ב"ה ,ב' לח' הגאולה ]כסלו[ ,תשל"ד .מאנטרעאל
שלום וברכה.
במענה על מכ' ממוש"ק ח"ש שהגיעני תמול.
בנוגע לחתי"ק של כ"ק הרש"ב נ"ע.
הנה תדייק בראי' עוה"פ בהמכ' )וכן בהתמים ח"ג ועוד( ,ותראה ברור ומפורש שהן שני שמות הק' :שלום –
דובער .ומה שכתבתי 14שניתן לקרוא גם שם המשפחה ,הנה כשתעיין תגלה שתחת השי"ן כמו קו ברוחב ,וממילא
באופן כזה ביכולת לצרף השם שניאורסאהן .וזהו ברור ופשוט.
בנוגע הערתך בחלוקת הקאפּ' בתנ"ך וכו' .הנה בפרטיות אין לי ידיעה בזה ,אבל בספרי דא"ח ובפרט בחסידות
”קאפּיטל" אפי' בשאר ספרי קודש ולא"ד בתהלים )וכן כ"פ בהערות כ"ק
הצ"צ והמהר"ש נ"ע נזכר בפירוש שם ַ
אד"ש בלקו"ש(.
ואפי' אם נדחוק לומר שהגויים חלקו כו' ,הנה אם סדר כזה נתקבל זה רבות בשנים אצל בנ"י בכל סימני לימוד
ומ"מ וכו' – הלא דבר הוא! וע"כ יש לזה שרש למע' ,וממילא אין פלא על בעהמ"ח קה"י כו' .ועי' בע"ח שער הקדמה
15
שס' מלכים הוא נצח והוד כי הם ב' ספרים! )הובא באור עינים ח"ב אות ת"פ(.
”א שטיפער" כידוע,
ומענין לענין ,שמעתי מכבר בש' הרר"י מתמיד ז"ל ,שסיפר כי המהר"ש נ"ע בילדותו הי' ַ
מקפץ ורוקד וכו' .ופ"א קפץ על כתפו של ר' שמואל דער שרייבער 16וצעק בקול )והראה על עצמו( איך בין שמואל
א'! )ואח"כ הראה על ר' שמואל דער שרייבער( און ער שמואל ב'!
בנוגע שער הפסוקים ,כעת א"א לברר זה .ובודאי ישנם בירות"ו ובצפת"ו אנשים העוסקים בקבלה שיש להם
ידיעה בזה כו'.
בצ"צ על נ"ך )ישעי' על הפסוק למרבה המשרה( נמצאים ענינים נפלאים בענין משיח ע"ש) 17ובדא"ג עי' ג"כ בס'
18
באר משה ח"א להרה"צ מאוז'רוב ז"ל – ת"א תשכ"ד – עה"פ וילך עשו אל ישמעאל ע"ש(.
ובאם יגיעו לארה"ק ת"ו מענות )כלליים או פרטיים( בנוגע הזמן העכשוי והעתיד )אשר בודאי בלתי ידועים כאן(,
בודאי לא תמנע בר כו'.
ויתן השי"ת שנשמע ושנתבשר בקרוב ממש בשו"ט ומשמחות.
ידידך מנחם זאב הלוי גרינגלאס
פ"ש לידידיי וכו'.

 .14מכתב זה אינו תח"י.
 .15ראה גם במכתב הבא.
 .16ראה גם להלן במכתב מח"י שבט תשמ"ז ,ובהע' שם.
 .17וז"ל שם )עמ' קפג( :בבחיי ס"פ נח למרבה המשרה שחשבון מ"ם סתומה ת"ר ,לא כיון בהחשבון ,מה גם כי מ"ם סתומה
אינו מוכרח שהוא ת"ר .בבחיי ר"פ ויחי וז"ל ,ולפי שנרמז ענין המשיח בכלל דבריו ,כמ"ש עד כי יבא שילה ,באה הפרשה
הזאת סתומה ,לרמוז הקץ הסתום שהי' רוצה לגלותו ונסתם ממנו )ואם מיעקב נסתם הקץ ,ק"ו בן בנו של ק"ו מכבוד רבינו
הבחיי עצמו ,לכן לא דק בענין הקץ שכתב ס"פ נח ובפ' בראשית גבי והנה טוב מאד .במח"כ שבמקום שיש חילול ש"ש
אין חולקין כבוד .והרמב"ם קצף מאד על מחשבי קיצין ואם יתמהמה חכה לו(.
 .18מבואר שם על מארז"ל מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמ"ח ,שהתורה היא כנגד עשו וגמ"ח כנגד
ישמעאל )כנראה שכוונת הרמז"ג הייתה לנקודה של הכנעת ישמעאל ,בימים שאחרי מלחמת יוהכ"פ ,כדלעיל וכדלקמן(.
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ב"ה ,כ"ף טבת תשל"ד ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
אביע תודתי בעד המשלוח )קונט' משארית ישראל ועוד( ,וכן מהמשלוח הקודם )בע' גניזה וכו'( ות"ח עבור
כ"ז.
בנוגע הס' יסוד ושו"ה ,הנה יותר ממה שציינת ,לא נודע לי.
)דא"ג אני כתבתי אז – בשנת תשי"ג או שי"ד – לכ"ק אד"ש אודות הספק בהצ"ע אם מנענעים בכופלו או בעיקרו,
וציינתי לסידור הרש"ש והס' יוש"ה ,ואח"כ הוסיף כ"ק אד"ש הערתי במילואים לליקוטי מנהגים בקונט' קט"ו – ע'
19
 .47וכנראה אשר נתקבלה הערתי כו' כי חתום בגושפנקא דמלכא כו'(.
בנוגע לעמה"מ ,הנה ידידי הר"ר לוי ביסטריצקי שי' )כמדומני שנמצא בירות"ו( אמר לי ,שיש לו מקום להשיג
בעדי כל הספרים בזול היותר גדול .לזאת אם תתראה עמו ,תבקשהו בשמי אודות ס' הנ"ל ות"ח מראש.
בנוגע הס' מלכים שנחלקים לא' וב' ,עי' בס' אור עינים ח"ב )ירושלים תשכ"ט( אות ת"פ .וז"ל :ת"ת כולל בו ה'
ספרים של תורה ,וב' דרועין דילי' הם ה"ח וה"ג ,כיצד יהושע חס"ד ,שופטים גבור"ה ,שמואל ת"ת ,מלכים נצ"ח והו"ד,
כי הם ב' ספרים ,הרי ה"ח .ע"כ ועוד שם.
ובספרי הרח"ו ז"ל נמצא זה בע"ח )לבוב תרכ"ה( ע' ג' אות י"ח )מן הכללים שעשה הרח"ו ז"ל בקטנותו ס"א בזקנתו(.
וּוארשא עת"ר )ע"י מ"מ היילפרין ז"ל( נמצא כנ"ל בע' קי"ח בחלק שני ,אות י"ח כנ"ל.
ובע"ח דפוס )ירושלים( ַ
דרך מעביר :בהקונ' התספורת 20כו' מביא שם קטע ממא' מהמג"א* )הרה"צ כו' הרש"ז בן כ"ק המהרי"ל נ"ע( –
שזה לא נמצא בס' מג"א רק בכתבים מהנ"ל ,מ"מ שמעתיק שם )במוסגר ”פאות קצרים"( נותן מקום לטעות כו'.
ראשית ,שאל אביך ויגדך זקנך ויאמרו לך ,הלא ראינו חסידים הזקנים ומהם שליט"א עוד נמצאים בכ"מ בארה"ק
ת"ו ובגולה ,שאצלם הוא לא"ד פאות קצרים .ובודאי ראו כן אצל חסידים הקודמים.
כידוע שהר"ה נ"ע וכל תלמידיו ”היושבים" שלו – לא ִסּפרו כלל פאות ראשם )ויש לזה מקור בנגלה ביש"ש )יבמות
פי"ב סי' ח"י( ע"ש( .כן ידוע שתלמידי תלמידיהם ,כמו ר' בערע וואלף ,ר' אברהם'קע זשעבינער ,וכן הצעירים כמו
ר' יצחק מתמיד ,ר' זלמן משה וכו' גם לא הסתפרו כלל.
ואפי' לפי שו"ת הצ"צ )סי' צ"ג ביור"ד אות יו"ד( שמביא מהאריז"ל כו' ,גם אין מקום לפאות קצרים )והראי' ,מה
נשאר מיוח"ל של אלו שדקדקו בדוקא על ”פאות קצרים" – לא שריד ולא פליט ה"י( .ובפרט לפי מה שמבו' בד"ה
בא אל פרעה תש"ד בענין הידור מצוה יעו"ש ,שנקט פאות וציצית!
פרלאוו שי' ,ע' רצ"ט אות י"ד ,שהר"ה נ"ע
ָ
)ועי' בלשמע אזן ע'  173אות ח"י .גם הסיפור בלקוטי סיפור]ים[ מרח"מ
הי' לו איזה דבר אצל המשטרה שהי' להם תביעה לר' הלל נ"ע כו' .שמעתי בדיוק מהרה"ח ר' אנשיל אראנאוויטש
ז"ל – שהוא התעסק בהוצאת התניא בווילנא ,ע"ש במודעה רבה בלקו"א – שהי' רוצים מהמשטרה לגזוז פאותיו
הח ַבד'ית'טען דעתה ,והי' לו ע"ז מס"נ עד שכבר חתכו בעור אצבעותיו והי' מלאים
)כמובן לא"ד לגמרי אלא כמו ַ
21
מדם ר"ל(.

 .19קונטרס קטו הוא 'קונטרס חודש תשרי' ,שנדפס בשלהי שנת תשי"ד .ושם בעמ'  :47העירני הרה"ח וכו' הרמ"ז שי' הלוי
גרינגלאס ,אשר בסידור הר"ש שרעבי כוונות הנענועים הם בהודו הראשון ,ואשר כ"כ גם בס' יסוד ושרש העבודה שי"א.
כשנלקטו מנהגים אלו לס' המנהגים )שנדפס בשלהי שנת תשכ"ו( ,נשמט שמו של הרמז"ג .כנראה מפני שהוא עצמו עסק
בעריכת הספר.
 .20שהדפסתי בשנת תשל"ג ,לרגל התספורת הראשונה של בני דוד שי'.
 .21ראה ב'ספורי חסידים' להגרש"י זוין ,על התורה ,עמ' .125
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האר ,לא הסתפרו כלל הפאות .וכן ר' בצלקע חרסונער כו'.
פּא ַ
כן הר"ש לעוויטין שי' אמר לי שבמקומו מחוז ַ
ובמילא אין מקום לגלות זה בפרהסיא ,במקור שיכול לתת מקום לפרצה )כעין מ"ש כ"ק אד"ש שאין לגלות מ"ש
22
בלקו"ת ד"ה תחת אשר לא עבדת בענין מקוה כו'(.
ובעיקר הדין ,עי' בתפארת ישראל מכות פ"ג משנה ה' ,יור"ד סי' קפ"א ובדרכי תשובה שם באריכות .מחשבות
שיקאגא ע'  .46ועוד
ַ
בעצה )ברדיטשוב רס"ב ,ירושלים שכ"ז( ,פסקי תשובה )פיטרקוב רצ"ג ירות"ו שכ"ז( .עי' ביקור
פלדמאן מלייפציג־
ַ
)אוכ"מ( ]ואכ"מ[ .ובבקשה שלא לפרסם הנ"ל בשמי .ועי' בס' ”שמושה של תורה" להר"ר דוד
מאנטשעסטער מ"ש בהנ"ל.
בברכת כ"ט סלה ולשמוע בשו"ט בכוב"פ

23

מנחם זאב גרינגלאס
* דא"ג – להעיר שכ"ק אד"ש עוד לא הביא אפי' פ"א! מהמג"א ,הגם שכמעט כל המאמרים דשם המה בעיקרם
מהצ"צ .ויש בזה אריכות דברים ,ואכ"מ.
בהוספה לסופו של המכ' .עיג"כ שו"ת מן השמים סי' כ"ח וכל המיקל כו' וכל המחמיר מאריכין לו ימיו ושנותיו.
ובתשב"ץ ח"ג סי' צ"ג וסי' רכ"ז.

 .22ראה המכתב לרמז"ג באג"ק )טו ,עמ' שיז( ,בקשר ללקו"ת הנ"ל :משם מוכח דלא כסעיף ג' דשאלותיו .ואין לפרסם.
עכ"ל.
אולי הכוונה ,שבלקו"ת שם משמע שבזה"ז טבילת עזרא נצרכת רק לתפילה ולא לת"ת.
 .23בכלל ובפרט.
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ב"ה ,נר החמישי ,תשל"ז )לס' ירא פרעה איש נבון וחכם ו'י'ש'י'ת'ה'ו' ]תשל"ז[ על ארמ"צ( ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
מכ' עם המצו"ב לנכון הגיעני במועדו .והייתי קצת טרוד ,כי בעזה"י נשתדכה בתי תחי' עם ב"ג התמים מר דוד
הכהן שי' )מתל' ישיבתינו( ,ומפאת איזה סבות ,הנני המחותן מב' הצדדים כו'.
לזאת לא הי' ביכולתי
למלאות בקשתך )הבטחתי(
תכומ"י .ואי"ה בלנ"ד בעתיד
הקרוב אמצא עבורך איזה
ענינים כו'.
בכל אופן ,הנני מודה לך על
המשלוח והעיקר על הטרחה
בזה וכו' .ובפרט הענינים כאלו
שהנני רואם בפעם הראשון
וכו'.
כה לחי בבחי' מוסיף והולך
בכלל ובפרט,
ידידך מ"ז גרינגלאס
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ב"ה ,אור ליום ב' ניסן ,תשל"ז .מאנטרעאל
שלום וברכה
הנני שולח לך מוס"פ צילום מכתי"ק הצ"צ נ"ע )וגם מהרר"ה נ"ע ושאלת אשה א'(.
כן מוס"פ מנהגי החסידים )שרשמתי אז עפ"י ציווי כ"ק אדמו"ר שלט"א( ,אבל בתנאי יהיו לך לבד וכו'.
)להר' צבי פייגלשטאק שי' מסרתי מכתבך ובקשתך כ"פ ,אבל הנהו טרוד ומוטרד וכו'(.
בתי תחי' נתארסה
בעזה"י בשטומ"צ לא'
מתל' ישיבתינו ,בחור
תמים יר"ש ובעל מדות
מצויין ,ועומד בראש
בעניני המבצעים והפצה
וכו' – מר דוד הכהן שי'.
וזמן החתונה תתקיים
אי"ה באור ליום אדר"ח
הגאולה תמוז הבע"ל.
ויתן השי"ת שבקרוב
נזכה להתגלות דמור"ח
24
ודאי"ן בריש גלי.
בברכת חג
ושמח בכוב"פ,

כשר

ידידך מנחם זאב
הלוי גרינגלאס
העלים ממנהגי כ"ק
אדמו"ר )הרש"ב( נ"ע
25
שנצטרפו,
והרי"מ
המה ממה ששמעתי
מהרר"י חיטריק שי'
סנאלוקער(.
קרא ָ
ַ
)יודא
הנ"ל

 .24ראה במכתב הבא.
 .25הרה"ח ר' יצחק מתמיד.
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ב"ה ,אור ליום ערש"ק מברכים אייר ,תשל"ז ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
הגיעני מכתבך – ומוס"פ הצילום מכתי"ק של הצ"צ נ"ע – כפי שבקשת.
ואודות מנהגי הרש"ז נ"ע שניאורסאהן מלודז ,באם נוגע – ביכולתך להעתיק מהם ,ואפי' בשמי אבל בר"ת
)מז"ג(.
על משיח מובא עה"פ
והריחו ביראת ה' דמור"ח
ודאי"ן – זה עולה עם ב'
התיבות והכולל ,כשמות
הק' של כ"ק אד"ש .ולהעיר
מענין ורוח א' מרחפת זהו
רוחו של משיח –
ופ"א שמעתי מהרש"ל
ז"ל ,כי אמר לכ"ק אד"ש
ששמע מכבר ,אז פוילען
האט גענומען ריח – והשיב
לו כ"ק אד"ש – ַא צו רייכע
מדריגה )לפ"ע(.
־ הנה המענה הנ"ל
אומרת הרבה .וד"ל.
ידידך מ"ז גרינגלאס
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נ.ב.
הכוונה בכל ההוצאות
הלכה
בעניני
ובפרט
וכדומה ,שבכלל זה גם
הקונט' מנהגים ,שיתקבל
בעולם אפי' חוץ מחב"ד
בבחי' יפוצו כו' – חוצה!
ובזה ישנם כמה ענינים
ואופנים הבאים באופן ישר
מלמעלמ"ט מ־ ,770וממילא
כי כן דבר המלך ומי יבוא
אחר המלך כו' – אבל אם
הענין ניתן לדעת העורך
והמלקט כו' – הנה צריכים
להשתדל שההוצאה תהי'
באופן כזה שתתקבל בסוגי
החרדים ובני הישיבות ,אפי'
חוץ לליובאוויטש ג"כ.
וכוונתי בזה לסימני
הדפים במספרים דף א'
ב' ג' ולא"ד ) 3 ,2 ,1וכן
אנו נוהגים כאן ב"פלפולי
התלמידים"( – כי באופן
אחר מביטים זייער קרום
26
על זה וכו' .וד"ב.
מז"ג

 .26ודי בזה.
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ב"ה ,י"ג מנ"א תשל"ז ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
מכתבך הגיעני תמול ,וכל המברך כו' מתברך בכט"ס בכוב"פ בגו"ר.
ת"ח על העתקה מכתי"ק )ובלי הערתך ג"כ לא הי' עולה בדעתי לפרסמו – כמובן(.
בנוגע הרשימה אודות התפלין – .הנה אני לא למדתי עם ר' טובי' ע"ה הל' תפילין .רק יש לי ג"כ רשימה קצרה
ממה שמסר אז לי ,ואמר לי שזה שמע מכ"ק אד"ש.
אני העתקתי אז הרשימה על טייפרייטער ושלחתי לכ"ק אד"ש ובקשתי )בכל ל' של בקשה( לציין אם הרשימה
הוא כראוי ואם יש להוסיף מה ,ושזהו נוגע לכללות אנ"ש וכו' וכו' ,אבל לא זכיתי אז לקבל שום מענה.
דברתי עם ר' בנימין קליין שי' )שהוא ה' הממוצע עם שאלותיו של טובי' ע"ה( ,ואמר לי שכל דיבוריו המה
דאס איז געווען ַא דיחוי בקש ,ובודאי הי' לו הוראה ע"ז.
דמיונות .אבל כמובן ַאז ָ
אבל עכשיו כשקבלתי ממך הרשימה ,נזכרתי שלמד כאן אז תלמיד א' ר' שלום דובער סטאק )שהנה נמצא
בדעטראיט( והוא הי' מחנכו ולפניו שפך לבו וכו'.
ָ
עכשיו
וספרתיו אודות הרשימה ,ואמר לי שאז הי' כמה רשימות שטובי' כתבם בשאלות לכ"ק אד"ש ,והי' ג"כ מענות
עליהם .ואמר לי שאשלח לו העתקה־צילום מהרשימה ,ואז יענה לי ממי הרשימה ואיזה תיבות הוסיף כ"ק אד"ש.
והנני בעזה"י למחר לעשות צילום לשלוח אליו ,וכשאקבל מענה הנה בודאי תיכף אי"ה בלנ"ד אמציא לך
מענה.
בודאי ידוע לך מה שכתוב בסידור של ר' מ"מ גלבשטיין ז"ל אודות ד' זוגות תפלין מבני הצ"צ ומהרר"ה נ"ע.

27

בברכת כל טוב,
ידידך מ"ז גרינגלאס

 .27הוא הסידור 'תפלה למשה' )ירושלים תרנ"ח( .ושם בדף י ,א־ב :סיפר לי ר' נסים סופר ז"ל ,שהי' בן בית אצל הרה"צ ר' הלל
ז"ל מפאריץ ,וראה שהי' מניח גם תפילין דשמושא רבא ,אך לא החליף רק דשל ראש בשמושא רבא ולא של יד .ומסתמא
נהג עפ"י דעת רבו אדומו"ר הצ"צ זצ"ל .וכמדומה שיש לפשוט מזה כי הי' דעתו כדעת מצת שמורים ולא כדעת משנת
לפנַ י ידידי החסיד ר' יעקב משה נ"י כשהי' בלויבאוויטש אצל אדומו"ר הצ"צ זצ"ל ,אז כשהי' אצל
חסידים ...אח"כ העיד ָ
בני אדומו"ר זצ"ל ,ראה כי בבקר קודם שהתפללו תפלת שחרית והי' מנהגם תיכף בבוקר להניח תפילין והיו קוראים ק"ש
בזמנו עם תפילין דוקא .וראה כי כשהסירו מהם התפילין קודם תפלת שחרית הי' מונח על השולחן ארבעה תפילין של
ראש ,ושל יד לא היו מונח על השולחן רק שני תפילין .ומסתמא )או ידע( כי ד' תפילין שהיו מניחים ,הם דרש"י ודר"ת
ודשמושא רבא ותפלין של הראב"ד .ולפי"ז מוכרח שכך הי' סדרם ,להניח תחילה דרש"י ואח"כ דשמושא רבא כדעת מצת
שמורים ,ולא היו צריכים להחליף רק דשל ראש ,כי דשל יד דרש"י ודשמושא רבא לדעת מצת שמורים שניהם שוה לגמרי
בכתיבה ...ומסתמא המה לא הי' מנהגם להניח דרש"י ודר"ת ביחד כמנהג האריז"ל .ואח"כ הניחו תפילין דר"ת ואח"כ הניחו
תפילין דהראב"ד .וג"כ לא היו צריכים להחליף רק דשל ראש ,דתפילין דהראב"ד הוא להיפוך מדר"ת ...אך דשל יד של ר"ת
ושל הראב"ד שוה לגמרי ...ומסתמא נהגו עפ"י דעת אביהם אדומו"ר הצ"צ זצ"ל .ולפי"ז מוכח כי דעת אדומו"ר הצ"צ הי'
כדעת המצת שמורים בדעת דשמושא רבא.
]לסידור זה כוונתו של ה'משמרת שלום' )בקונטרס 'הדרת שלום' ,מהדו"ב לסי' ד( שכתב וז"ל :הנה מצאתי בספר הנדפס
מחדש ...שהה"ג החסיד מהו' הילל מפאריטש הי' מניח תפילין דשמו"ר כסדר המניח ,כן כ' כי העידו לפניו כי בני הגאוה"צ
מרמ"מ מליבאוויטש בעל צצה"ח היו מניחים תפילין דשמו"ר וראב"ד כסדר המניח ,ומסתמא הוא ע"פ אביהם ז"ל .הרי
דהסכים לדברי הרמ"ע והמצ"ש וכו'[.
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ב"ה ,ערש"ק נצבים ”ומעונתו בציון" ]תשל"ו .אך הוא מתשל"ז[ לפ"ק ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
ז"ע קבלתי מענה )מא' שלמד עם ר' טובי' לערנער ע"ה( – במענה על שאלתי בנוגע הכת"י.
וכותב אלי ,שזהו אינו כתב ידו
)כמו שהשערתי מקודם( – ולברר
זה כדאי להתקשר עם טובי' כהן
מאנגלי')?( כי הנ"ל התעסק אז עם
טובי' ע"ה ,ואולי הוא יכול לברר
בזה .זהו כמו שהנ"ל כותב.
אבל עצתי בזה ,כי בודאי ובודאי
שר' בנימין שי' קליין יודע הדבר
בבירור ,כי הנהו הי' הממוצע אז
מכל שאלותיו ועניניו של טובי'
ע"ה.
דא"ג – האותיות בהעתקה,
יכולים גם לחשוב שא' מהת'
כתבם )כי מרגילים א"ע לכתוב
בתמונת כ"ק אד"ש( ,אבל
האותיות באנגלית ,זהו אצלי קרוב
לודאי שזהו תמונת אותיות כ"ק
אד"ש )כפי שנמצאים אצלי הרבה
מכתי"ק באנגלית(.
בכתיבה וחתימה טובה לשנה
טובה ומתוקה
ידידך מ"ז גרינגלאס
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ב"ה ,וא"ו כסלו ,תשל"ח ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
ז"ע מצאתי מכ' בנוגע למנהגים ,ואולי תמצא בו חדשות )וכמובן שהנני רוצה המכ' בחזרה(.
איך עבודתך בס' המנהגים?
]...שידוך שיהי' מתאים למהותו וטבעו[ כי הנני חושב שכמו שהקב"ה ברא נפשות מעלמא דדכורא באופן כזה,
הנה כמו"כ בודאי ברא ג"כ לעומתם נפשות מעלמא דנוקבא וכו' ...ואולי תזכה להיות הממוצע והצנור וכו'.
ת"ל ששומעים בשורות טובות ונחמות מעט"]ר[ כ"ק אדמו"ר שליט"א – כה יתן השי"ת וכה יוסיף שנשמע
בשורות אשר משמחי ל"ב )]ר"ת[ ממ"ש בן ל"י ח' .או :ממ"ש חתן י"י ליובאוויטש ברוקלין(.
בברכת חג הגאולה שמח וצהל בכוב"פ.
ידידך מ"ז גרינגלאס
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ב"ה ,ערב ל"ג בעומר תשל"ח .מאנטריאל
שלום וברכה.
היום קבלתי מכ' מידידי וש"ב הרש"א מרגליות שי' מירות"ו ,וכותב לי ,נזדמן לי באחרונה ספר ישן בשם ”תוספות
חיים" )לעמבערג שנת ברכת"א( ומביא כ"ד בשם אדה"ז נ"ע ששמע מפיו הק' ,ובהסכמת הר"ר יוסף שאול נטאנזאהן
ז"ל כותב כי המחבר קבל מאדה"ז הרבה דברים בלחישה כו'.
בטח ידוע לך מס' הנ"ל? – תודיעני מה דעתך בזה.
כמדומה שלא קבלתי ממך
אישור על מה ששלחתי לך
בחורף ,מנהגי החסידים וכו' וכו'.
מה נשמע עם ס' המנהגים
השלם?
בברכת כל טוב ,ידידך
מ"ז גרינגלאס
הס' תו"ח ]=תוספות חיים[
הוא עה"ת ב' חלקים.
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ב"ה ,יו"ד סיון ,שנת ת'קעו ב'חדש ש'ופר ב'כסה ל'יום ח'גינו )פ"א(] 28תשמ"ב[
מפי עוללים ויונקים גו' לה'שבי"ת ]ה'תשמ"ב[ אויב ומתנקם .מאנטרעאל
שלום וברכה.
בהיותי בחגה"ש הע"ל לקבלת התורה אצל כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א ,קבלתי המכ' שלך וגם המא' חסידות
29
)כנראה מאדהא"צ נ"ע( הפלא ופלא .עוד לא למדתיו לעיונא ,אבל רק מקופיא ,ומ"מ הוא רפואה לשבורי לב.
ל'יובאוויטש ב'רוקלין(.
ַ
פקודי ה' ישרים מ'ש'מ'ח'י' ל"ב )]ר"ת[ ממ"ש בן ל"י ח' ,וגם :ח'תן י"י
ויאמר המלך אחשורוש )מי שאחרית וראשית שלו( לאסתר המלכה )כנס"י( ב'מ'ש'ת'ה' היין )ה'תשמ"ג(
]ה'תשמ"ב[ ,מה בקשתך וינתן לך גו'.
חגה"ש אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א פעל התרוממות הנפש בפו"מ מען איז אין ַא אנדערן וועלט .ובפרט ההתועדות
הגדולה וחלוקת כש"ב מיד ליד וכו' ,שאין לתאר במלים וכו' ,רק בבחי' וכל העם רואים וגו' כידוע.
מענין איחור התנחומין כו' – הנה שמעתי מהרה"ח ר' פרץ מוצקין ע"ה ,כי פ"א אחר ההסתלקות של כ"ק המוהר"ש
נ"ע ,ביקר כ"ק הרש"ב נ"ע את אמו הרבנית רבקה נ"ע ,וראה איך שהיא בוכית מאד בדמעות שליש ,ושאל אותה
בליובאווי]ט[ש ,ועכשיו העתיקו דירתם לעיר
ַ
על זה ,ואמרה כי קבלה ידיעה ממשפחת בית הרב אשר דרו מלפנים
דליובאוויטש ,ומשום הכי
ַ
גדולה ,ושם הנה הבנות של בני משפחתה אינם מתנהגות כראוי לפ"ע הרוח והמסורה
טאטענס הסתלקות האסטו ניט אזוי געוויינט? – והשיבה,
מאמע הלא ביים ַ
בוכית כ"כ .ואמר לה בנה הרש"ב נ"עַ ,
דאך געווען רצה"ע ,אבל ההנהגה זו היא היפך הרצון כו'.
דאס איז ָ
טאטענס הסתלקות ָ
מיין קינד ,דעם ַ
וזהו מענה ברורה וכו' וכו'.
והננו מצפים ומייחלים שבודאי בקרוב ממש נזכה להתגלות משיח צדקנו ולתה"מ אח"ז ,כמו שמברכים ג"פ בכ"י
בא"י מחי' המתים ,וממילא והקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם כו'.
תודה רבה בעד הקונ' ויתן השי"ת שנשמע ושנתבשר בשו"ט זמ"ז בכוב"פ תכה"י,
ידידך מנחם זאב הלוי גרינגלאס
נ.ב.
בנוגע השבועון כפר חב"ד ,הנה לפענ"ד הי' צ"ל בכל גליון איזה ענין בנוגע הלכה למעשה ,ובפרט בנוגע לדיני
שבת .ובפרט עכשיו שי"ל הרבה קובצים מתו"ת ומשאר מוסדות חב"ד ,אשר נמצא בתוכם כמה עניני הלכה למעשה
הנוגעים לרבים.
עוד זאת ,המודעות צריכים לביקורת קודם הדפסה ,כי ישנם מהם שהציור אינו מתאים בקובץ כזה .כן צ"ל הפרש
לה"אלגעמיינער" ולה"דזואיס־פרעס" ,כי שם ג"כ ערבוביא כו' .וזהו מכהה את הקדושה
ַ
בין שבועון ”כפר חב"ד"
הפנימית וד"ל.
הנ"ל
מה נשמע עם ספר המנהגים מהדורא תנינא עם ההוספות?
וכן אודות הסידור תו"א עם שעה"כ עם הוספות ממנהגי חב"ד ,ושביל החיים להרא"ח נאה ז"ל? האם הנך עוסק
בזה? – הלא זהו דבר נחוץ מאד.

 .28הוא מזמור פא בתהלים ,הקאפיטל של כ"ק אדמו"ר באותה שנה.
בשנת תשמ"ב הזכיר רבינו את עניין "מפי עוללים ויונקים וגו' להשבית אויב ומתנקם" בשיחות רבות )בי"ט כסלו ,בזאת
חנוכה ,בעשירי בטבת ,בפ' תזו"מ ,בל"ג בעומר ,בי"ג תמוז ,בכ"ף מנ"א ובי"ג אלול( .במכתבים?
 .29היה זה אחר פטירתה של זוגתו ע"ה .וראה עוד להלן בעניין התנחומין ותחה"מ.
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ב"ה ,ח"י טבת ,ב' שמו"ת ]תשמ"ו[ ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
בהביטי על בנך הת' דוד שי' ,הנני זוכר אותך ,שזה
זמן רב וכו'.
באחרונה ראיתי בהס' הליקוט שלך על אדה"ז
בהלכה ,שהנך מפרט מכמה שמביאים דעת אדה"ז
וכו'.
והנני בזה להעיר ,כי בס' ברכת הבית על ברה"נ
)סיגעט)?( תרנ"ב וגם מחדש בנ.י .תשכ"ב( בסוף ח"ב
)שערי ברכה שערי בינה( כותב שם המחבר ”וע"פ
רוב תמכתי יסודותי על השו"ע ומ"א ופמ"ג וש"ע של
הרב ז"ל אשר כל בית ישראל נשען עליהם ...ובעל
ח"א לא הביא דברי הפמ"ג וש"ע של הרב ז"ל."...
כן הנני לעורר ,כי בס' נפלאות היהודי )פיעטרקוב
שנת 'יגדיל תורה' ונדפס עוה"פ כנראה בתש"ו־ז'
בגרמני'( בחלק בית צדיקים ע' מ"ח מ"ז אודות סידור
הבעש"ט )כשהי' ביד ר' יצחק ליפסון מקאמינקא
עי' באג"ק להרש"ב 30נ"ע( ומביא שם החידושים
שבהסידור ,שאני זכיתי לראות זה כ"פ כשהי'
בלאדז אצל הרה"ח הר' זלמן
ָ
הסידור איזה שבועות
שניאורסאהן ז"ל ,וכמה ממה שמובא בס' הנ"ל ,הנני
זוכר ב"ה אפי' עכשיו.
בקיצורים והערות לס' לקו"א שי"ל ע"י כ"ק אד"ש
בשנת תש"ח – הנה בע' קל"ח בסופו :הגאונים ...עם
ר' משה שיק ,צ"ל ר' ברוך שיק ,וכן להלן עוה"פ ר"מ ,וצ"ל ר"ב .כן הי' ידוע אז מהקרובים לכ"ק אד"ש.
כמדומה שבקשתי ממך זה כבר אודות ס' תרומת זהב )עי' בשה"ג החדש מע' ספרים פ"ו ,והר"ר זאב וואלף נכד
להחמ"ש – 31ווארשא( – והנני מצד אמי ע"ה מנכדיו – ולזאת אולי אפשר להשיג פוטו עכ"פ מזה.
בברכת כל טוב ,ודידן נצח ,בהכנה רבתי לר"ה למלכים יו"ד שבט הבע"ל,
ידידך מנחם זאב הלוי גרינגלאס

 .30ראה שם )בחלק ד עמ' רנב( ,שכתב בשנת תרס"ח לבנו אדמו"ר הריי"צ ,ששהה באותה שעה בקיוב.. :בקאמינקא צריכים
להיות ,בטח תראה את סי' הבעש"ט ז"ל .מהנכון שתרשום אצלך המקומות אשר נמצא כי"ק ,וכן הדמעות הידועים לרשום
בדיוק באיזה ענין הם ,כמדומה לי אשר בתיבות אלקינו ואלקי אבותינו ,היינו באותו העמוד .כן גם לידע אם מה שחשבנו
שזה כי"ק הה"מ ממעזריטש ז"ל ,אם כן הוא מקובל אצלו.
וראה גם במכתב הבא.
 .31ה'חמדת שלמה' ,הג"ר שלמה זלמן ליפשיץ אבד"ק וורשא )תקכ"ו־תקצ"ט(.
הר"ר בונם זאב וואלף )מענדלזאהן( בעל 'תרומת זהב' ,מו"צ בוורשא )תקפ"ד־תרל"ו( .בן הר"ר צבי הירש ,מו"צ בוורשא
)נפ' תר"כ( ,חתנו של בעל ה'חמדת שלמה' )ראה בס' 'חכמי פולין' ,עמ' עב־פג .קנה .רי־ריב(.
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ב"ה ,בין גאולה לגאולה ,שמו"ת ]תשמ"ו[ ,מט"ל
שו"ב.
תודה רבה בעד המכ' והעתקה.
בודאי ראית את אשר כתבתי איזה שנים מלפנים בכפ"ח ,וזכרתי שם גם אודות הסידור שזכיתי לדפדפו מתחלתו
ועד סופו כ"פ .כי הייתי בן־בית אצל הרה"ח הררש"ז שניאורסאהן מלודז ,ועשאני אחראי על הסידור להראותו
להבאים )שתרמו בעד זה לתו"ת( .והייתי אז צעיר בימים )קודם נסיעתי לתו"ת( ,ולא הבנתי במה להביט ובמה
לחפש וכו' )ומכ"ש לעשות ”פוטו" ,מי חשב אודות זה?(.
ומ"מ את אשר הנני זוכר :בברה]מ["ז הגדושה .וכן ב"ש קודם הודו .בספה"ע כמה דפים עם כוונות .קודם
שמע קולינו איזה דפים פנויים ונכתבו שמה שמות תלמידים ,מקושרים וכו' .גם נמצאו שמה איזה פדיונות שנתנו
להבעש"ט .ועל פ"נ א' כתוב אנשי זלוטשוב וכו'.
גם אמרו אז שבסה"ע ישנם הגהות בכי"ק הבעש"ט ,אבל לא ידעו בבירור.
גם אמרו שבמוסף לר"ה נמצאו רושם מכתמי דמעות 32וכן דם מהבעש"ט.
ובכלל שמעתי כמדומה שבתחלה כתב הסידור הר"ר צבי הסופר ואח"כ נשרף עד ב"ש ,ונכתב מחדש ע"י ר"נ
מהאראדענקא .וגם ר' גרשון קיטיווער ,וגם ר"מ מרגליות.
ָ
זהו לע"ע בקיצור נמרץ אודות הסידור.
בברכת חג כשר ושמח ובקרוב ממ"ש אראנו נפלאות.
מנחם זאב גרינגלאס
האט ער מער געקענט נעמען ,ווייל בכלל בין איך ַא אויסגעוועפּטער,
בנוגע בנך שי' – הנה דעתי אז באה"ק ת"ו ָ
33
ובפרט באחרונה שלפעמים יש לי איזה ...ניט מער זהו שעולה על כולנה וכנגד כולם ,כי מזל"ז הנה זוכה לראות
פני כ"ק אדמו"ר שליט"א ואולי בשביל זה הכל כדאי וכו'.
פ"ש להר"ר משה ווע]ב[ער ולב"א הר"ר ישעי' שי'.
]הקטע הבא נכתב על מעטפה ,ואולי שייך למכתב אחר[
ז"ע הגיעני מכ' מכ"ב ח.ז .וכבר שכחתי על כל הענין כו'.
אבל כפי זכרוני ,כפי ששמעתי אז מכ"ק אד"ש :הנה זה נא'
על התקופה שבין התנאים לחתונה 34.ומ"ש בש' הרי"ל שי'
– לא ידוע לי.
בכט"ס מז"ג

 .32ראה גם במכתב אדמו"ר הרש"ב שנעתק בהע' למכתב הקודם.
 .33מזמן לזמן.
 .34במכתבו לרה"ח רש"ז הנדל שי' כותב הרמז"ג :בזמן האירוסין שלי – היינו מזמן התנאים עד זמן החתונה – שמעתי פ"א
מכ"ק אדמו"ר שליט"א שאמר לי בפרטיות ,שכ"ק חותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע אמר לו )גם בזמן כזה( ,שכ"ק אביו
הרש"ב אמר לו ,שבזמן מן התנאים עד החתונה ראוי לעיין בס' ספורים נוראים מהר"י קאדאנער ז"ל .פי' בזה לא שמעתי
– רק כך שמעתי מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א.
וראה גם ב'רשימת היומן' ,עמ' שעו :בקייץ של התנאים שלי ,צוני אדמו"ר ]מוהרש"ב[ נ"ע שאקרא הספר 'ספורים נוראים'.
ולא כפי שריל"ג מספר בשם הרבי ,שההוראה הייתה לקרוא את הספר הזה בשבוע של ה'שבע ברכות'.
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ב"ה ,אור ליו"ד מ"ח ,מ"ז ,מט"ל
שלום וברכה.
תמול בערב הצצתי קצת בספרך ”ספרי הלכה של בעה"ת" – ונזכרתי על מכ' מר"ח מנ"א להשיב לך פ"ב על
שאלתך כו'.
בעצם עברו עלי זמנים שלא
הרגשתי בטוב כ"כ ל"ע ,אבל ת"ל
שנותן בי כח ואומץ כו' ובודאי
ייטיב חסדו עמדי להלן ג"כ
בעזה"י.
בנוגע לפסיעות של הש"ץ ,אינני
זוכר כעת כלל.
הסיפור אודות ר"א זשעבינער
ז"ל )כפי ששמעתי מהרש"ל
ז"ל( ,שהוא הלך בפיאות ארוכות
ובגילוי ,ובזמן השידוכין שלו
שהלך להתראות כו' ,הנה תחבו)?(
פיאותיו מתחת כובעו שלא יהי'
בגילוי כ"כ .ובטרם הגיעו לבית )או
לפתח( המחותנים ,נזכר עמ"ש
שכ' בתניא 35שהמסלסל שערותיו
מקבל ברגע זו חיות וכו' ,ותכומ"י
משך את פאותיו למטה בגילוי
כמו שנהג מקודם.
וכמדומה ששמעתי ג"כ מהרש"ל
ז"ל שבשו"ת הרשב"א )או בחידושיו(
נמצא שאין להסתפר הפיאות כלל.
אבל מצאתי זה יש"ש יבמות פי"ב
סי' ח"י )עי' בשערים המצויינים
בהלכה( .ועי' ג"כ בשו"ת באר משה
מדברצין שי'.
ֶ
להר"מ
בנוגע ”כרם חב"ד" – הנה בודאי
צריכים להתיישב מקודם היטב.
כי שמעתי שכ"ק אדמו"ר שליט"א
נהנה טובא מ"כפר חב"ד" –
וממילא צריכים לדעת ד"ק בזה וד"ל.
 .35בקו"א ד"ה ולהבין פרטי ההלכות )קנט ,ב( :ואפי' המסלסל בשערו וכה"ג מקבל חיותו ברגע זו מהיכלות הקליפות כמ"ש
בזהר.
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לפני איזה זמן כתבתי לך בנוגע
הס' תרומת זהב להר"ר בונם זאב
מווארשא ,נכד להר"ר שלמה
ַ
זצ"ל
זלמן בעהמ"ח שו"ת ”חמדת
שלמה" – והנני מגזעו )נדפס
בשנת תרל"ח בוורשה(.
והגיעני מת"א פוטו מאיזה
עמודים ,שהס' נמצא טופס א'
אצל א' ממשפחתי בת"א .ואולי
נמצא לקנותו אצל המו"ס וכו'.
כתבתי לך כמדומה מה שמובא
בס' ברכת הבית )תרנ"ג( ההפרש
בין פסקי אדה"ז לשאר המחברים
בזמנו.
כן מובא הפלאה בלימוד הל'
ת"ת בשו"ע אדה"ז בס' ”הכנה
דרבה" ,צוואת הרב בעל ”ערוגת
הבשם" מחוסט.
גרגיר א' :באגה"ק סי' כ"ו בהאי
חבורא דילך ,דאיהו ספר הזהר.
ב'האי ח'בורא ד'ילך ר"ת חב"ד.
ספר הזהר בגימט' תקנ"ז במכוון,
השנה שי"ל התניא בדפוס בפעם
הראשון ,שזהו המשך מס' הזהר,
אבל באופן דיתפרנסון מיני'.
כידוע בשיחות ק' .וד"ב לע"ע.
ובענין 'כ"ו' ,ידוע מ"ש בלקו"ד
הזמן מהסתלקות של הה"מ בי"ט
כסלו תקל"ג עד חג הגאולה י"ט
כסלו תקנ"ט ,ואגה"ק הנ"ל הוא
סי' 'כ"ו' וכו'.
36

בברכת כל טוב והצלחה רבה בהפצת המעיינות שיש לך חלק גדול בזה ונח"ר לכ"ק אד"ש,
ידידך מ"ז גרינגלאס
בנך שי' לומד בטוב ובהתמדה ומתנהג בעזה"י כשורה – כה לחי!
 .36דף קא ,א )שיחת ליל כ' כסלו תרצ"ד( :בּיום ג' פרשת וישב תקל"ג איז די הלולא פון הה"מ ממעזריטש ,און אין זעקס און
טאג ג' פ' וישב תקנ"ט איז די הלולא פון רבּי'ן )יום שיצא ממאסרו בּפטרבּורג בפעם
יאהר ארום ,אין דעם זעלבּען ָ
צוואנציג ָ
הראשונה – י"ט כסלו שנת תקנ"ט(.
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ב"ה ,כ"ב כסלו ,מ"ז ,מאנטרעאל
שו"ב.
מכ' עם הכרם חב"ד הגיעני ע"י
בנך הת' דוד שי' ותודה רבה לך וכו'.
הכרם חב"ד ממולא בעושר )כעין
המגדל עוז( – אבל ממה שדפדפתי
בהעברה בעלמא – הנה לע"ע נראה
בו ריבוי ענינים מכמה קצוות ,והכל
בכלי אחד )ע"ד עקודים( .ישנם שמה
ענינים שכ"א דורש ביאור בפ"ע ,בכדי
להביאם לכלי המק]ב[לים ובפרט
הצעירים בזה"ז כו'.
אמרו לי – וכן אני חשבתי לעצמי
– שהכריכה החיצוני' אינה מתאימה
להתוכן הפנימי שהוא קודש קדשים,
ובחיצוני' נראה כמו איזה זשורנאל
מודרני – ובזה לכאו' אינו שייך ענין
פנימי' וחיצוני' .והראי' מהביכלאך
כתבים שי"ל באחרונה הנה החיצוני'
מתאימה להפנימי' וכו'.
מה ששאלת אודות ברכת
האילנות 37,כוונתי בחודש ניסן או
חודש אייר ,כי אינני זוכר בבירור )כי
כמדומני שבלודז לא היו מלב]ל[בין
האילנות בחודש ניסן ,כי בד"כ הי'
האויר קר(.
במה שכתבת אודות הנענועים אם
38
בהודו הראשון כו' ,הנה בקונט' קי"ד
שי"ל לי"ט כסלו תשי"ד בע'  ,47שיצא
אז לאור בפ"ע ,ישנם מילואים להמנהגים שנדפסו בקונט' קי"ג .וכמדומה שנדפס אח"כ עוה"פ.
כפי מחשבתי הי' ראוי שתסדר ספר המנהגים מהד"ת עם כל ההערות שנתגלו מאז שהו"ל בפעם הא' – וזה הי'
דבר שלם ,ולמה נגרע מס' דרכי חיים ושלום ושאר ספרי מנהגים שי"ל באחרונה?
אני אינני בכחי לזה במצבי כו' ,אבל הנך בכשרונותיך ובבקיאות וכו' אשר חננך השי"ת – בטח הנך מסוגל לזה.
ואולי תציע זה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א.
 .37ברשימות הרמז"ג נכתב ,שהרה"ח רש"ז שניאורסאהן היה מברך את ברכת האילנות בח' ניסן או בח' אייר .וכאן הוא מבאר,
שהכוונה ל'חודש ניסן' ול'חודש אייר' )ולא ליום השמיני שבחודש(.
 .38ראה לעיל במכתב מכ' טבת תשל"ד ,ובהע' שם.
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ז"ע מצאתי רשימה שנכתבה ע"י
בתחלת נשיאותו של כ"ק אד"ש
)ואיני זוכר אם שמעו זה בע"פ או
39
העתיקו מכתב(.
בהסכמת בני אדה"ז על התניא
)אגה"ק( בשינויים ,הנה :קדוש ישראל
אומרים על רבי ,לזאת אדהא"צ הי'
ביכולתו לכתוב קדוש ישראל )כי הי'
בעצמו קדוש ישראל( ,אבל הר"ר
חיים אברהם להיותו רוצה בנשיאות
אחיו אדהא"צ ,וממילא לא הי' רוצה
לכתוב קדוש ישראל על אדה"ז ,רק
כתב מרנא ורבנא ,מפני שלמד אצלו.
משא"כ הר"ר משה שלמד מעט אצל
אדה"ז )לפ"ע( ,לא כתב מרנא ורבנא,
רק הגאון החסיד כו'.
ונסיים בגרגיר א'.
כ"ק אד"ש תובע ודורש בענין ז"מ
ב"נ 40וכו' ,ומביא כ"פ הפסוק בצפני'
ג' אז אהפוך אל עמים שפה ברורה
לקרא ]כלם בשם[ גו' לעבדו שכם
אחד.
)ל'קרא כ'לם ב'שם( ]ש'פה ב'רורה
ל'קרא[ ר"ת ]בגימט'[ כמו שמוה"ק של כ"ק אד"ש ,של"ב – מ"מ במכוון.
ל'עבדו ש'כם א'חד ר"ת של"א – אש"ל בגימט' יו"ד שב"ט במכוון.
שזהו שייך לנשיאותו של כ"ק אד"ש שהוא השביעי )ויטע אשל בבאר שב"ע(.
בברכת ימי חנוכה מאירים ומזהירים ,אפי' כשיגיע אליך המכ' אחר חנוכה ,אבל מצוה להניחו על פתח ביתו
מבחוץ ,כידוע משיחות שהתחלת ימי טבת הארוכים נבלעים בימי חנוכה וכו'.
ידידך מנחם זאב גרינגלאס
בכרם חב"ד ע'  92בסופו 3 ,מ"מ ...כנראה זה מ"מ קאבאקאוו.

41

 .39השווה ל"הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א" הנדפסת ב'שיעורים בספר התניא' )אך לא נדפסה במהדורות הראשונות של הספר,
לא במהדורת היידיש ולא במהדורה בלה"ק(.
 .40ז' מצוות בני נח.
 .41בגל' הראשון של 'כרם חב"ד' ,שם ,לא הצלחתי לפענח את החתימה .וכאן מבאר רמז"ג שצ"ל 'קאבאקאוו'.
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ב"ה ,ח"י שבט ,שנת וקראת"ם דרור בארץ ]תשמ"ז[ ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
את שני מכתביך הגיעוני קודם יו"ד שבט ות"ח
בעד הרשימה )כפי שהנני זוכר ,בנוגע שמואל א־ב,
הנה השמואל אשר המהור"ש נ"ע קפץ על כתפו הי'
שמואל דער שרייבער( 42.ובכל אופן תודה רבה!
מה שהנך כותב אודות ח' ניסן ,אינני זוכר כלל
מה שכתבתי.
אודות ויתן לך ,זהו קבלה מחסידים הישנים,
שבשעת הבדלה יהי' הסידור פתוח בויתן לך 43,לומר
ב' ביחד ,ובעמידה .ואולי בסידורים הישנים לא הי'
הבדלה וגם ויתן לך בדף א' ,או אולי אומר הבדלה
ע"פ ומ"מ ויתן לך יהי' פתוח )וגם היו סידורים
נדפסים נוסח אדה"ז  ....סי' תו"א(.
המאדע
ָ
דא"ג ,מה שכתבת מהר"ה נ"ע אודות
כו' 44,הנני שמעתי עכשיו כי בקינגסטון עוו .נמצא
בראנשטיין )נחשב
ָ
א' מוכר ומתקן משקפיים ,מר
בין אנ"ש( וקראו אותו פ"א שיביא משקפיים בעד
כ"ק אד"ש ,ונכנס – עם כמה סוגים משקפיים – לק'
פנימה ,ולקח תכומ"י כ"ק אד"ש זוג א' ואמר :איך
נאך...
מאדע ָ
נאך די ָ
קלייב ניט ָ
בהתוועדות דיו"ד שבט דבר כ"ק בערך ג' רבעי
שעה אודות גילוי אלי' – וזהו פלא ,כי לא שמענו
עד כה שידבר כ"ק אד"ש באריכות כ"כ ובפרטיות
אודות גילוי אלי' .אלא עלה בדעתי שזהו גילוי
מביאת ומבשורת אלי' קודם ביאת משיח וכו'.
ב"ה בנך הת' דוד שי' מתנהג כראוי עם חברים
טובים ולומד בהתמדה.
בברכת דידן נצח – בשלימות,
מנחם זאב הלוי

 .42ראה לעיל במכתב מב' כסלו תשל"ד ,בשם ר"י מתמיד .מ"ש כאן מתייחס לנוסח אחר של הסיפור )אף הוא כנראה בשם ר"י
מתמיד .והוא מסיפורים שנרשמו ע"י תמימים בריגא ובאטוואצק( ,שעל־פיו ה"שמואל" היה המלמד של אדמו"ר מוהר"ש
בילדותו )לימים התפרסמו סיפורים אלו בעתון 'כפר חב"ד' ,גל'  1159ואילך .הסיפור דנן נדפס בגל'  ,1164עמ' .(43
 .43על כך שאלתיו ,שאם אומרים את ההבדלה בסידור תו"א ,הרי ממילא הסידור פתוח גם ב'ויתן לך'.
 .44היה זה סיפור מרשימותיו של הרה"ח ר' יוחנן גורדון ע"ה ,שתפרו לנכדתו של הרר"ה מפאריטש בגד אופנתי ,ור' הלל שאל
ה"מאדע" החדשה
ָ
את החייט אם זה לפי האופנה הישנה .החייט השיב בחיוב והרר"ה אמר שככה הוא אוהב ,ואילו את
הוא שונא...
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ב"ה ,כ"ף סיון משבי"ת מלחמות ]תשנ"ב[ ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
בהיותי בש"ק פ' נשא בבית חיינו ,פגשני בנך הת' דוד שי' וזכני בתשורה החשובה כו' פלה"ר 45מאמרים ורשימות
מהר"ה נ"ע ,בקשר עם הבר־מצוה של בנך הת' הלל שי'.
תודה רבה בעד התשורה
ומזלא טבא בעד שמחת הבר־
מצוה ותגדלוהו – עם שאר יו"ח
שי' – לתו' חופה ומעש"ט בחינוך
תמימים איתן כו' והם המה עקביים
דמשיחא ממש.
דא"ג ,הנני לעוררך ,כי המתחיל
אומרים לו גמור כו' ,אולי כדאי
לאסוף פתגמי וסיפורי מהרר"ה
נ"ע אשר נמצאים לרוב בשיחות
ומכתבי כ"ק הריי"צ נ"ע ,וכן מה
שנמצא בסיפורי החסידים כמו
פערלאוו ,ר' רפאל הכהן,
ָ
ר"מ
ר"ז דוכמאן ועוד ועוד ,ולהו"ל
בסדר מסודר )ע"ד אל"ף בי"ת או
ערכים( ,ובודאי יהי' לתועלת גדול,
ובפרט לצעירי הצאן שלדאבוננו,
הנה אפי' שם ר' הלל מופלא מהם
וכו'.
ומענין לענין ,היות ששמענו
היום בשו"ט מהתקדמות המצב
בבריאות כ"ק אדמו"ר שליט"א כו',
הנני להעיר ששמעתי )כמדומה
בלאדז( כי כשבאו להרר"ה
ָ
עוד
נ"ע עם בקשה לעורר רחמים
אודות חולה ל"ע ,השיב להם :נא
גִ בּור – דו בעטסט זיין געזונד,
דורשי יחודך – לערן חסידות!
־ כי חסידות הי' אצלו רפואה
בדוקה לכל המיחושים כו'.
עוד זאת ,בתחלת שנות
הצדי"ק הי' אבי מורי ז"ל בירות"ו,
 .45פלח הרמון.
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ואז מחמת דוחק הפרנסה כו'
מכר הרבה מספריו שהביאם
מלאדז – וכהיום אין אצלי אפי'
ָ
אות א' בלה"ק מאבי ז"ל )רק
רטלאך שקבלתי
ַ
סט־קא
ַ
פּא
איזה ָ
מלאדז כתובים
ָ
מאתו מגעטטא
בגרמנית( .ובד"כ בכל ספריו הי'
נרשם שמו אברהם יחיאל הלוי.
לזאת אולי באיזה הזדמנות
ימצא לך ספר כזה ,תשלם עבורו
כל מה שמבקשים כדי שיבוא לידי
כו'.
כן זקני ר' יצחק הלוי גרינגלאז,
הי' בשנים הללו משגיח בבית
היתומים דיסקין בירות"ו ,ונשארו
שמה כמה מחפציו ואולי גם
ספרים וכו'.
הנני מצ"פ מתנה להת' הבר־
מצוה שי' לצורך ספריו וכו'.
ומקוים ומצפים אנחנו בכליון
עינים לשמוע בשורות משמחות
מבית חיינו שליט"א ,והעיקר
היתרון שיהי' אי"ה בחזר והאיר
כו'.
ידידך
מנחם זאב הלוי גרינגלאס
הערה :בשער של פלה"ר:
כמדומה כשכותבים ירושלים –
מוסיפים עיה"ק – ת"ו וכו'.
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ב"ה ,כ"ה לח' שמרבין בו בשמחה תדש"ן ]תשנ"ד[.
מאנטרעאל
ידידי הנע' הרה"ת וכו' מה"ו דוד וב"ג שיחיו
שלום וברכה.
היות כמובא שחתן נק' מלך כל השנה ,וממילא הנהו
מוכן לברכות כל השנה וביכולתו לברך כל השנה כו'.
לזאת הנני מברכך בברכת מז"ט וגדא־טבא ,לת"ת
ולנח"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א והוריכם שי' ,בכל מילי
דמיטב בכל מכל כל וכו'.
שולח הנני לך העתק מכת"י של חכמי הספרדים
מירות"ו משנת תק"ץ ,שמסרו להשד"ר הרב יאודה
זרחי' אזולאי – נכד החיד"א ז"ל – בנסיעתו לקבץ כספי
ארה"ק ת"ו )נמצא אצלי האורגינאל אשר אינה ה'
לידי( – על החתימה האחרונה בשמאל שמעתי ,שהי'
לו ניצוץ של האריז"ל.
שמעתי מחותנך ידידי )הרחש"ז( ]הרש"ב[ שי'
ששלחת אלי איזה קובץ ,אבל טרם ראיתיו כי
בודאי למחר אקבלנו )אם באפשרות תשלח עוד ב'
אקזמפלרים ות"ח מראש(.
כן הנני מצו"ב מתנה להחוה"כ כנהוג )ותוכל
להחליפם במזכירות בלי שום ניכוי וחסרון(.
בברכת כל טוב סלה ובשו"ט משמחות מעט"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א בקרוב כמ"ש אראנו נפלאות וכו'.
ובברכת חג כשר ושמח בגו"ר.
ידידך מ"ז גרינגלאס
תמסור בשמי מז"ט לאביך שי'.
גם תעיין בהמשך תער"ב )ח"א( ע' תי"ט סעי' ר"ז – פתרון מפורש על המצב הנוכחי וכו'.
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 .46וז"ל שם :אמנם בחי' מקיף דאו"ח דמשפיע הוא שאינו בא בבחי' השפעה אל המקבל ,אדרבה עיקר ענינו הוא היפך השפע
שלא יומשך למטה לא בגילוי ולא בהעלם )היינו בבחי' המשכה נעלמת כו'( ,אלא להעלים ולהסתיר הדבר בעצמו להיות
נעלם לגמרי מכל רואה ומכל משיג כו' .ולא שמעלים אותו ,אלא שממילא מתעלם בעצמו וכמשי"ת בסמוך .והיינו לפי
שזהו מה שנעלם מצד עצמו שאינו בגדר גילוי ,לא מה שהמקבל לא יוכל לקבל בכלי מוחו ,כ"א שהדבר בעצם אינו בגדר
גילוי ,וע"כ לא בא בבחי' השפעה וגילוי כלל כו' .והן הדברים סתומים ונעלמים שאינם נראים ונגלים כלל אפי' אפס קצהו,
וכמו ואתה חתום וסתום הדבר כו' ,דענין הקץ הוא נסתר ונעלם לגמרי שאינו נגלה כלל ,ואדרבה נראה ח"ו ההיפך מזה
כו' .כידוע דמשיח בן דוד בא בהיסח הדעת ,שזהו מצד ריבוי ההעלמות וההסתרים כו' שהן מצד ההתעלמות כו' .והיינו
לפי שאמיתי' הגילוי דמשיח הוא שיתגלה בחי' עדן עילאה סתימאה שזהו מה שסתום בעצם כו' .ולפי שמתעלם בעצמותו
ביותר ע"כ עוד נראה להיפך כו' ...ומה שסתום בעצם תמיד הוא חוזר אל העצמות בהעלם אחר העלם כו' .דכשם שבחי'
הגילוי טבעו הוא להתפשט ולירד למטה ...כמו"כ בחי' ההעלם טבעו הוא להתעלם יותר בבחי' העצמות כו' ,והיינו מה
שנעלם בעצם דוקא )לא ההעלם של הגילוי כו'( טבעו להתעלם כו'.
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ב"ה ,וא"ו לח' הגאולה ]כסלו[ ,נ"ה .מט"ל.
שלום וברכה.
ת"ח בעד ס' הלימוד מתו"ת בעירי לודז
)אח"כ מצאתיו באגה"ק מהריי"צ נ"ע ח"ג
בהמבוא(.
כנראה שהנך עוסק בסידור מנהגי חב"ד
וכו' – ולמנהגים בכלל עפ"י שו"ע .בודאי
ידוע לך ספר השו"ע או"ח עם פי' ”באר
יעקב" להרה"צ וכו' ר' חיים יעקב קרויזהאר
מדאלינא.
ָ
כן נמצאים הס' ”לקט הקמח החדש" )ה'
חלקים לע"ע( מסי' א' עד קמ"ט ,חיבר הרה"ג
ר' יעקב צבי כ"ץ ז"ל אבדק"ק סובוסלאו
)הכרתיו כי הי' פ"א כאן אצל חתנו – איש
נכבד ויר"א וכו'( ,י"ל ע"י ביהמד"ר דאשכנזים
באמשטרדם ונדפס בלונדון בשנות תשי"ז
בערך .ס' נחוץ מאוד עם שלל של ספרים
וכת"י מעקד הספרים הגדול באמשטרדאם.
בברכת כוח"ט לר"ה לחסידות הבע"ל.
ידידך מ"ז גרינגלאס
לאדז" )ע"י מערכת
בקרוב י"ל בנ.י” .פנקס ָ
ווארט" של ”אגו"י"( ,ויהי' שם
”דאס אידישע ָ
ָ
בלאדז.
ָ
ג"כ מקבוצת ליובאוויטש
הנני מדבר בתכיפות עם בנך שי'.
כמדומה שכתבתי לך מכבר:
אבי ז"ל הי' בשנות פ"ו־פ"ח לערך בירות"ו ,ומחמת הדוחק
בפרנסה כו' שב בחזרה לחו"ל .ומכר שם הרבה מספריו והי' נרשם
)כפי זכרוני( על השער אברהם יחיאל – אולי יזדמן לך אצל מוכרי־
ספרים או בעקדי הספרים – כי אין נשאר לי שום אות בלה"ק
מאבי ז"ל וכו'.
בתודה,
מז"ג
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ב"ה ,כ"ה מ"ח ,נ"ז ,מט"ל
שלום וברכה.
זמן רב שלא שמעתי ממך ביחוד )לבד ממה שהנני רואה מפעם לפעם את מה שיו"ל ע"י ,ובפרט ס' אוצר מנהגי
חב"ד שי"ל באחרונה – באמת זהו עבודה רצינית ומהוללה – ממש כשמו – אוצר וכו' .ובודאי תמשיך עבודתך בעניני
יום יום )בתבנית ס' המנהגים( – לזאת הנני להעירך על ב' ענינים.
א( עשיית הציציות
נוהגים להעביר חוט השמש בין כל כריכה וכריכה מהל"ט כריכות ולדקדק בחוליא הראשונה להפיצה 47ואח"כ
לצמצם בקירוב הכריכות זל"ז ,באופן שיהי' שוה ויפה.
וזה למדתי אצל מי שה' כורך הציציות בטליתו של כ"ק רבינו הריי"צ נ"ע .וכן המדקדקים אצל אנ"ש והתמימים
באטוואצק נהגו כמו"כ וכו'.
ולדוגמא הנני מצרף לכאן ציצה א' )ובאיזה שנים מקודם שלחתי כזה להר"ר יוחנן גורארי' שי' אחר שהוציא ספרו
על דיני ציציות(.

 .47כלומר ,לכרוך בהרווחה יותר ,שלא יהיו הכריכות דבוקות זו לזו )ראה שו"ע אדמו"ר יא ,ל(.
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ב( קשר ש"ת
עי' בקצוה"ש ח"א )בש' זקני אנ"ש( ,ע"פ המקובל מאדה"ז שהרצועה עוברת בעניבה קטנה שבתוך הקשר עצמו
כו' ,והעניבה מתרחבת ומתצמצמת ע"י משיכת הרצועה העוברת בתוכה וכו'.
וזהו עפמ"ש בתוס' מנחות ל"ה ע"ב ד"ה משעת הנחה בש' רבינו אליהו ,שצריך אדם לקשר תפלין בכל יום .ועי'
במענה כ"ק הריי"צ נ"ע אלי )אג"ק ח"ט נ"ג(.. :ועשה רבינו הקשר הנהוג לחסידי חב"ד...
וזהו עפ"י שידוע שהרה"מ נ"ע אמר לרבינו הזקן )מלבד ציווי בציור ותמונת האותיות( ,שיתקן וי ...קשר בכדי
לקיים וקשרתם בכל יום! וכו'.
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)ושאלתי מכבר את הרה"ח הרש"ל ז"ל ,הלא עפ"י כוונות המשכת חכ' שזהו בעיקר בקשר ש"ר ,וממילא הלא הי'
צריכים ג"כ שם לפתוח בכ"י קודם הנחתו .והשיב לי :שזוכר שחסידים הישנים ,היו כך נוהגים בכ"י ג"כ בקשר ש"ר
וכו'(.
וזהו למרות שכ"ק רבינו אמר לא' ביחידות שלא כפי הנ"ל )כי כך נהג אביו הרלו"י נ"ע( .אבל כנראה שזהו הוראה
פרטית .והראי' שבס' המנהגים שכ"ק הגיה בעצמו ונתן הוראות בע"פ ובכתב לריל"ג ואלי ,לא רמז אודות זה כלל
וכו' )וכן בכמה הוראות לבר מצוה ,לא זכר מזה כלל וכו'(.
באחרונה ראיתי את הקונט' שהו"ל לברית מילה ,ברית מנחם .אולי ביכולתך לשלוח לי כעשרה טופסים בכדי
להפיצו בין הרבנים והמוהלים דכאן .ות"ח מראש וכו'.
והנני מצ"פ הוצאות הדאר וכו'.
לפלא שבניך שיחיו )ששהו בכאן זמן
מסוים( ,ולא מצאו הזדמנות לכתוב אלי
איזה מלים משלומם ומהתעסקותם וכו'?
בשנות פ"ז־פ"ט גרו הורי ז"ל בירות"ו
)בזכרון משה( – ומחמת מצוקת הפרנסה
והדוחק מכר הרבה מספריו ,ועל כולם הי'
רשום שמו אברהם יחיאל גרינגלאז בצורה
כזה :אברהם יחיאל.
וכן ספריו של זקני ר' יצחק גרינגלאס
48
מנו"כ ברום הרה"ז.
אולי בהזדמנות אצל מוכרי ספרים או
באיזה עקד ספרים תמצא שם ס' עם חתימה
כנ"ל ,אזי אסיר לך טובה כשיגיע אלי .כי אין
ל שום אות ותיבה בלה"ק מאבי ז"ל )שנפטר
בלאדז בשנת תש"ב(.
ָ
בגעטא
ָ
וכן אולי יזדמן לך איזה ס' עם חתימה
הר"ר ש.ז .שניאורסאהן מלאדז ,בחתימה או
בכתיבה כזה :ש' זלמן שס"ן – הי' זה יקר
אצלי מאד להשיגם וכו'.
בתודה מראש ובברכת ח' הגאולה ,ועינינו
תחזינה בקרוב ממש לזה אשר עינינו צופיות
וכו'.
ידידך
מנחם זאב הלוי גרינגלאס

 .48הר הזתים.
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איזה גרגירים:
א( אדם כי ימו"ת באהל )פ'
חוקת ג' תמוז( ,ימו"ת בגימט' ג'
תמו"ז – באהל ,דירת ארעי.
ב( רוצה י' את יראיו א'ת
ה'מיחלים ל'חסדו – ר"ת אה"ל.
המיחלי"ם :י'וסף י'צחק מ"מ
ח'תן י"י ,או לוי יצחק – חנה.
ג( )תהלים מ"ח( שנת קבלת
הנשיאות )מ"ח דברים שהתורה
נקנית בהם ,מ"ח נביאים עמדו
להם לישראל )מגילה( ,מ"ח
קרשי המשכן וכו' וכו'( יפה
נוף משוש כל הארץ גו' ירכת"י
– תר"ם ,צפון קרי"ת – תש"י,
ואח"כ – מלך רב] ,מל"ך[ מ'
שנה נשיאות בגילוי – נו"ן ,שער
הנו"ן ,מקיף – העלם ,ואח"כ יהי'
רב – המשכה בגילוי )עי' בד"מ
מצות מינוי מלך בפרטיות(.
ד( ס' השיחות ה'תש"ד ,ע'
:110
שאלו אצל רבה"ז מהו משיח,
וענה מ' שיח וכו' .ולהלן :בכלל
נוטריקון הוא ענין אסמכתא
בעלמא וי"ל צירופים באופנים
שונים ,מימין לשמאל ,משמאל
לימין ובאמצע כו'.
פשוט :שנת מ"ח – י"ש )יו"ד
שבט( באמצע ,וזהו משי"ח.
ה( יו"ד שב"ט עה"כ בגימט'
מ"מ במכוון .וד"ב.
ו( ואוא"ל אה"ל אותיות לא"ה – בינה ,יוב"ל – נו"ן וכו'.
הנני מבקשך ומזהירך באם תפרסם קטעים מזה ,אבל בלי טיטולען ועאכו"כ לא בתואר מקובל ולא הגה"ח
)שנוהגין באחרונה – וידוע הר"ת מזה הג'נב הח'זיר וכו'( ,רק בסתם הרה"ת וכו' ושמי וכו' ־ זכור ואל תשכח! כי זהו
בקשה נפשיית כו'.
בתודה מז"ג
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ב"ה ,יום הבהיר כ"ח סיון ,נ"ז]?[ ”שמחתי" ]תשנ"ח![ ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
זמן רב שלא שמעתי ממך ולא ראיתיך פא"פ וכו'.
באחרונה כשדפדפתי בהס' שלך אודות ספרי התניא מהוצאות שונות כו' ,בדקתי בהתניא'ות שלי ומצאתי שני
טופסים משנת תקע"ד .הא' עם השער של לקו"א והב' השער אגה"ק .וכפי השערים המה קצת שונים ממה שנדפס
בס' שלך משנים ההם .ע"כ הנני שולח לך פוטו מהם וכו'.
דא"ג ,בא' ממאמרים שלך בא' מהקובצים מכבר ,קראתי שספרת מהרה"ח ר' יוסל'ע דער מגיד )דודו של הצ"צ
נ"ע( – והנני בזה להעירך ,כי הוא
נק' ”ר' יוסעלע דעם מגיד'ס",
כי אביו הרה"ק ר' ר' ישכר בער
דלאזנא
מקאבילניק נ"ע הי' המ"ץ ָ
קודם אדה"ז ,ובשנים ההם היו
קוראים למ"ץ” :מגיד" )כמו הה"מ
מעזריטש ,או דער טשערנאבלער
קאזשעניצער מגיד,
מגיד ,דער ָ
דער טריסקער מגיד ועוד( – אבל
הוא ר' יוסעלע בימים הראשונים
לנשיאות הצ"צ – הי' שד"ר של
מעמד ,וכידוע כמה סיפורים בזה
וכו'.
עוד מלפני כמה שנים שמעתי
מהרב וכו' ר' אלחנן היילפערן
מלאנדאן )שהנהו רב ור"מ
ָ
בלאנדאן ומראשי הבד"צ והי'
כ"פ אצל כ"ק אד"ש ביחידות
ומשתתף בכינוסי אנ"ש בלאנדאן
בכל פעם( ,נכדו של הגאון ר'
מראדימישלא ז"ל
ַ
שמואל ענגל
)בעל שו"ת מוהר"ש הידועים,
צאנז( – :שזקנו
מגדולי חסידי ַ
הפליג מאד את שו"ע רבינו הזקן
ושצריכים להיות למדן מופלג
להבין את דיוקיו וכו'.
הנה באחרונה מצאתי בין
ספריי ס' ”שם משמואל" ,תולדות
מראדאמישלא
ַ
ופעולות הר"ש
במונקאטש,
ַ
שי"ל בשנת תרנ"ן
ושם בדף כ"ג:
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”עיקר לימודו הי' בש"ס וש"ע...
דרכו הי' לחזור הלכות קבועות
מש"ע התניא באמרו כי זה מפתח
טוב וביאור הלכות בפרט הלכות
פסח .והוסיף שמי שאינו בקי
בראשונים וכל השיטות ,לא יוכל
לירד לסוף דעתו הגדולה אשר
בכל מלה ומלה הרבה טמונה"...
וזהו י"ל ע"י חתנו הרב ר'
בקאשוי
ַ
דוד היילפערן ז"ל ,רב
)הונגרי'־טשעכעסלאוואקי(.
ומתאים כ"ז עם מה שסיפר לי
נכדו כנ"ל.
כן בס' ”באר יעקב" על שו"ע
או"ח )מונקאטש תר"ץ( מהרב וכו'
קרויזהאר
ַ
מו"ה חיים יעקב הלוי
)גאליציע( ,הנה
ַ
דאלינא
דומ"ץ ָ
עפ"י רוב הנהו מסתמך בפסקיו
על שו"ע אדה"ז )וכמדומה שאת
המשנב"ר לא מזכיר אף פ"א(.
כן מצאתי בס' פתחי עולם
ומטעמי השלחן להרה"ג ר'
ראסיק ז"ל אבד"ק
קא ַ
ַ
דובער
קראלעוויטש ,שמביא כ"פ את מה
ַ
ששמעתי מכ"ק אדמו"ר רמ"מ
נ"ע )הצ"צ( )ווילנא תרס"א( –
נכדו הרב מדאליא הדפיס עוה"פ
את ספריו בלאנדאן – פירושו
והוספותיו המה אוצר בלום
מבקיאות נפלאה – ולפלא שלא
זכה שיתפרסם בעולם כראוי
לליקוט כזה )והס' מאיר עיני סופרים שלו יותר ידוע בעולם מס' הנ"ל(.
כן השני כרכים כרם חב"ד ממשפט פט"ב – לא נתפרסם כלל בעולם ,ואפי' בין אנ"ש – מעט מזעיר .אולי זהו
בכלל – נפלאות גדולות כו'.
בברכת כל טוב סלה ,וחודש הגאולה ,ותחזינה עינינו במלך ביופיו וכו' תכומ"י ממש.
ידידך מנחם זאב הלוי גרינגלאס
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ב"ה ,ער"ח הגאולה ]תמוז[ ,נ"ט ,מאנטרעאל
שלום וברכה.
בראשית הנני להביע לך ברכת מזל טוב וגדא טבא ,לכלולת אפריונם של בנך הרה"ת מ' דוד עם בח"ל תחי' ,וגם
לרבות מזל טוב לקישור שידוכין של בנך השני שי' )כמדומה שלא הגיעני שום הזמנה – אבל מה הי' כמאה שנים
מקודם שלא שלחו הזמנות?
וכו'(.
יעזור השי"ת שתרוו מהם רוב
נחת חסידותי ותמימי לנח"ר
לכ"ק רבינו ,ובפרט שהברכות
והמשכות שכעת המה בבחי'
יתי"ר )בגימט' כת"ר( מבחיוהי
וכו'.
מה ששאלת אודות הסיפור
בחוטים המשולשים ,הנה הרב
המחבר הי' איש ישיש מחסידי
הוסיאטין נכד הרוזינער זצ"ל ,והי'
ַ
מלא וגדוש בכל מקצועות התו',
ובפרט בדרוש ובסיפורי חסידים,
והי' פה הרב בביהמ"ד דצעירים ...
אברכי פולין וגאליציען ,שהי' להם
בביתם חינוך חסידותי והמשיכו
דרכם לפ"ע גם כאן ,עוד בתחלת
שנות הצדי"ק כשהגיעו לכאן.
מפעם לפעם מסרתיו הלקו"ד
ועוד שי"ל אז ע"י רבינו הריי"צ
נ"ע ,ועל כל סיפור הי' לו ביאור
בסיפור נוסף וכו'.
וכן הי' בזה ,כי עפי"]ר[
שלחתי סיפוריו לכ"ק הריי"צ
נ"ע ,וכשסיפר לי הסיפור שהה"מ
נ"ע צוה לרבינו הזקן לסדר לו
האותיות שיתאימו ג"כ עפ"י
קבלה וכו' ,מסרתי זה לכ"ק
הריי"צ נ"ע .והמענה כמו שנדפס
באג"ק שרמזת במכתבך אלי.
אבל זה שנדפס שם להלן נ"ו
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שנה וכל הפרטים 49,הנה כנ"ל
שהי' ישיש וזקן וכמה ענינים באו
אצלו בערבוביא ובדמיון .וכמו"כ
ההמשך שנדפס שם  ...להד"ם
וכו'.
בודאי ראית שאר ספריו,
”עדות בישראל" ו"קובץ קבוצי
אגדה" )שנדפסו כאן( שבתוכם
נמצאים ענינים יסודיים ,אבל
בערבוב דמיונו ובלבול מח'
מחמת ימי הזקנה וכו'.
הורי הי' בירות"ו בשנות פ"ח
פ"ט ,והי' להם מלון ב"זכרון
משה" )מול ביהכ"נ( ,אבל מחמת
מצוקת ודוחק הזמן נסעו בחזרה
ללאדז .אבי ז"ל נפטר בגעטטא
ָ
בלאדז ובא לקבר ישראל ,ואת
ָ
אמי מורתי הובילו וכו'.
)אני התחלתי ללמוד המניח
את הכד ב"מאה שערים" ,ואח"כ
למדתי ב"עץ חיים" במחנה
יהודא(.
לאבי ז"ל היו הרבה ספרים
יקרי הערך ,אבל מחמת הדוחק
והוצאות  ..חזרה מכר מהם ,ולי
פּאסט
לא נשאר מאתו רק איזה ָ
רטלאך ששלח אלי מגעטטא
ַ
קא
ַ
עם צענזורע הגרמני ,כתובים
בגרמנית.
ובכל ספרים הי' נרשום שמו
כזה :אברהם יחיאל.
ואולי מזדמן לך איזה ספר עם חתימה כנ"ל – אזי אסור לך טובה ,וזה יהי' יקר אצלי כמובן.
ה"יודן־ראט" מר
ַ
באחרונה הגיעני העתק ממכ' בקשה מחסידי אלכסנדר בלאדז בגעטטא משנת  '42אל יו"ר
רוּמקאווסקי ,שיעזרם במתנה לסעודת ההילולא של בעל ”ישמח ישראל" מאלכסנדר )ער"ח שבט( – ובזה נראה
ָ

 .49וז"ל שם )בעמ'  :(90לפני כמה שנים סיפרתי זאת לאחד מחסידי חב"ד במונטריאול ,והלה סיפר זאת פה אל פה לאדמו"ר
הריי"צ זללה"ה .אמר לו הרבי ,שבילדותו שמע זאת ]מאדמו"ר הרש"ב[ ,שאמר לו ,שבעוד חמישים־ושש שנים יספרו זאת
לך שוב.
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המס"נ וההתקשרות של חסידים
לרבם ,כי בימי הזעם והמצוק,
דאגו ודרשו לסיוע לעשות סעודה
50
ביום ההילולא.
והננו מייחלים ומצפים על
יום של אויביו אלבי"ש בושת,
אלבי"ש ר"ת :א'חכה ל'ו ב'כל י'ום
ש'יבוא .וכ"ק רבינו אמר שהפשט
של ”בכל יום" לא כמו שמפרשים
טאג" – רק ”בכל
העולם ”יעדען ָ
טאג" ,בכל רגע
גאנצען ָ
”א ַ
יום" ַ
ורגע כו'.
תמסור מזל טוב לבניך שי',
יתברכו בברכות מעל בכל מילי
דמיטב ,ובעיקר לקיים השליחות
)ש'לח ל'ך א'נשים( ר"ת עולה
יו"ד שב"ט ,וס"ת חכ"ם ,מח' וחכ'
ית' )תניא פ"ב( – וזהו ההמשך
הי"ש בה עץ )פרש"י אדם כשר
שיגן עליהם בזכותו( ,וזהו המע'
של י"ש – יו"ד שב"ט – על 'אם
אי"ן' י"א ניסן וכו' וד"ב.
בברכת כל טוב בגשמיות וברוחניות,
ידידך מ"ז גרינגלאס

 .50ראה התצלומים בעמודים הבאים.
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ב"ה ,ז' אד"ר ,ש"ס .מאנטרעאל
שלום וברכה.
במענה על מכ' – הנה בראשית להודיעך שהר"ר זלמן )הגם שבשיחות נז' שמו שניאור זלמן ,כי הי' חותם א"ע:
ש"ז שס"ן ,אבל להיות שכ"פ התפללתי אצלו במנין שלו בביתו בש"ק( נק' לעלי' בתורה בשם :חיים שלמה זלמן
יוסף בהרב ר' יהודא ליב )ונראה שמ"ש בשיחות הוא פליטת הקול' וכו'(.
אביו של ר' זלמן ,ר' יהודא ליב מוויעליז ,בן ר' שניאור ב"ר נחום בנו של אדהאמ"צ נ"ע .בכפ"ח 119־ 118כתבתי
מא' ארוך ,העתק ממה שכתבתי אז לכ"ק רבינו ,שבקש ממני רשימה פרטית וכו'.
בנים היו לו שלשה :דובער
יצחק ,יהושע יעקב ויהודא
ליב )דובער הנ"ל נז' בשמועות
וסיפורים להרר"פ כהן ע"ה
ברשימות של חברי ר' יוסף
וויינבערג שי' – איך שדובער
הנ"ל החזיק בידו שער הברזל
אחר ההפצצה ולא נפל על כ"ק
רבינו נ"ע שישב אז בשער ,וזהו
הי' נס נגלה ונפלא וכו'(.
הי' לו בת ושמה ציפה )צ'יפע(,
בגעטטא
ָ
כמדומה שנישאת
מינקאווסקי
ָ
לאדז להר"ר קלמן
ָ
ע"ה הי"ד – מבחירי תל' תו"ת
בווארשא ,ובזמני משגיח ומגיד
ַ
בלאדז )שנתייסד
ָ
שיעור בתו"ת
ע"י בנֵ י ר' זלמן הנ"ל(.
הצעיר יהודא ליב – בא אצלינו
בשנת ת"ש לווילנא ,אבל איחר
הזמן לקבל וויזא ליאפאן ע"י
בקאוונא –
ָ
הקונסול היאפאני
ונשאר שם עם שארי תמימים
ואנ"ש שנמנע מהם היציאה
והמעבר דרך רוסיא ,הי"ד.
מינקאווסקי
ָ
)הרב ר' קלמן
הנ"ל ,נמצא מאתו חידוש ופלפול
ב"התמים" ח"א(.
כמדומה שכתבתי לך בזה,
אבל הנני כותב עוה"פ :בשנות
פ"ח־פ"ט היו הורי בירות"ו )הי'
להם מלון ב"זכרון משה" – מול
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ביהכנ"ס( – אבל לדאבוננו לא
הי' להם פרנסה ,והחליט אבי ז"ל
ללאדז ,ואז מכר
ָ
לנסוע בחזרה
מספריו בירות"ו .ובכל ספר הי'
נרשם שמו בזה הציור :אברהם
יחיאל )כן הי' שמה ספרים מזקיני
ר' יצחק גרינגלאס ,טמון בהה"ז
בסמיכות לאהל של הרביים מגור
זצ"ל(.
מאבי קבלתי גלויות מלאדז
ליאפאן ולווילנא ,אבל בלשון
וכתב גרמנית עם צענזור – אבל
בלה"ק לא נמצא אצלי כלל
מכת"י .ואולי נמצא אצלך שם
בספרי' א' מספריו עם שם הנ"ל,
הייתי אסיר תודה רבה בזה )ואולי
אצל שאר מוכרי־ספרים(.
ולהיות שנכנסנו לח' שמרבין
בו בשמחה בכפלים )וכלה"ק של
כ"ק רבינו ב"פ שלשים – ששים
– שכל דבר הבלתי נרצה בטל
בששים( – אציין לך רמז באהל
הק':
תהלים קמ"ז י"א רוצה גו'
א'ת ה'מיחלים ל'חסדו ר"ת:
אה"ל .מיחלים :מ"ם – ל'וי – חנה,
חתן י"י .מיחלים עולה במכוון:
מנח"ם.
כ"ק רבינו קבל הנשיאות
בשנת המ"ח )נולד תרס"ב( יו"ד
שבט – וזה מ'ש'י'ח' – י'ו"ד ש'בט
– מ"ח.
ובקרוב ממש נזכה להתגלות מלכנו לעין
כל ,בשובע שמחות.
ידידך מ"ז גרינגלאס
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ב"ה ,כ"ב כסלו ,תשמ"א .מאנטרעאל
כבוד מערכת יגדיל תורה יצ"ו)?(
שלום וברכה.
סימפסאן ע"ה,
ָ
בהמשך לענין איטר יד 51,הנני להוסיף ,כי גם שאלתי אז בענין הנ"ל להרה"ח וכו' מהור"ר ר' אלי'
ואמר לי בפשיטות שיניח ככל אדם ביד שמאל )אבל לא על ב' ידיו(.
דווארקין ,וסיפר לי שגם בדידי' הוה עובדא
ָ
כן הצעתי אז את הענין לפני הרה"ח וכו' הרב ר' זלמן שמעון שיחי'
לליובאוויטש קודם הבר־מצוה ,והי' מקורב להרה"ח המשפיע הנודע ר' שמואל גרונם ע"ה .והוא
ַ
כנ"ל ,כי בא
הי' איטר יד ,ופעם
הראשון אשר התחיל
להניח תפלין להתחנך
הבר־מצוה
קודם
כנהוג ,הנה הר"ר גרונם
הניח אתו את הש"י
וכרך הרצועות כו' על
ידו השמאלית ,כמנהג
כל אדם ,הגם שידע
בבירור שר' זלמן
שמעון הנהו איטר.
־ והנה זהו פשוט,
שהר"ר גרונם ידע
ממנהגם של החסידים
הקודמים וכו' ,וגם
בודאי לא נעלמה
מאתו שו"ת של הצ"צ
בענין איטר כו' ,ומ"מ
לא ֵהעיר ע"ז כלל.
בכבוד
גרינגלאס
ַ
מ"ז

 .51בחוברת לח של היגדי"ת )נ.י ,.תשרי־מר"ח תשמ"א( ,עמ' לו ,כתב הרמז"ג את הצעת העניין בדבר נער הכותב בימין ויתר
המלאכות בשמאל ,ואת התשובות שקיבל מאת רבני אנ"ש ע"ה :הרה"ח רש"ז גרליק ,הרה"ח ר"י לנדא ,הרה"ח ר"א יודאסין,
הרה"ח רח"מ פערלאוו והרה"ח ר' הלל פעווזנער.
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ב"ה ,ז"ך אייר ,מ"ד ,מאנטרעאל
כ' מע' יגדיל תורה
שו"ב.
הנני בזה להוסיף על מה שמסרתי אז
לקובץ יגדיל תורה ,בנוגע הנחת תפילין
לאיטר כו' )ואולי נשמט זה אז(.
כי כשדברתי אז בזה עם הרה"ח והרה"ג
כו' ר' זלמן שמעון שיחי' ,סיפר לי כי בדידי'
הוה עובדא ,כי הנהו איטר מהולדו ,ובא
לליובאוויטש קודם הבר־מצוה,
ַ
לתו"ת
וזהו אשר התחיל להרגילו ולחנכו בהנחת
תפלין בפעם הראשון ,הי' הרה"ח המשפיע
ר' שמואל גרונם ז"ל ,והוא ידע שהנ"ל הנהו
איטר ,ומ"מ הרגילו להניח בשמאל כל
אדם.
גם הרה"ח וכו' הר"ר שמואל הלוי
סימפסאן
ָ
לעוויטין ז"ל והרה"ח וכו' הר"א
ז"ל ,נטו לזה ,באם כותב בימין ,הרי
בפשיטות שהנחת תפש"י צ"ל על יד שמאל
כל אדם וכו'.
בברכת כל טוב ו"יגדיל תורה" ויאדיר,
מנחם זאב הלוי גרינגלאס
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ב"ה ,כ"ג תמוז תש"ם)?( ,מאנטרעאל
מערכת יגדיל תורה
שלום וברכה.
בהליקוט שי"ל ע"י מל"ח בשנת תש"ב )תחת השם ”ערשטער ַ
בּאריכט וועגן די מסיבות שבת"( 52מובא שם מה
שכ"ק אדמו"ר הריי"צ נבג"ם דיבר להמדריכים בנוגע שבת קדש –
וקטעים מזה:
ַ
דארף זיין פולע זעקס און
”דער שבת פון ַא בן תורה ַ
דאס מיינט
צאל  26איז כנגד שם הוי'ָ .
צוואנציג שעה 53.די ָ
בעדארף מען מוסיף זיין ַא שעה מלפניו מחול אל הקדש
ַ
צוואנציק שעה פון שבת קדש,
ַ
אז אויף די הייליקע פיר און
און מוסיף זיין ַא שעה מלאחריו ,ממשיך זיין דעם עונג שבת אין די ָאנקומענדע ימי החול...
”אלע  26שעה פון דעם
דארפן אויסגענוצט
ַ
שבת
ווערן פון ַא בן תורה אין
קדושה אין תורה און אין
עבודה .הן אליין לערנען און
הן ווירקן אויף ַאנדערע ַאז
זאל לערנען...
מען ָ
אולי ידוע מקור לשביתת
כ"ו שעות בש"ק?*
בכו"ב
מ.ז.ג.
*( להעיר ג"כ משיחת
דארף
פורים תרצ"א” :מען ַ
פאר ליכט־
מיט ַא שעה ַ
צינדען ווערען פריי פון ַאלע
זאל ווערען
עסקים און עס ָ
קראם אין געשעפט
שבת אין ָ
און אין שטוב...

 .52נדפס ב'לקוטי דיבורים' ,ג ,עמ' תקלד.
 .53בעניין זה כתב כ"ק אדמו"ר זי"ע )אגרות־קודש ,י ,עמ' רצז( :מ"ש אודות ענין דהתחלת שבת ויציאתו ואשר שמירת שבת
היא כ"ו שעות ,ובלשונו שהוא ”ידוע ומובא כן" ,הנה מה ששמעתי הוא בנוגע ליוהכ"פ – הועתק בלוח היום יום – משא"כ
בהנוגע לשבת .ובפרט ע"פ המבואר בסידור ,שאותו כתב רבנו הזקן הרבה שנים לאחרי השו"ע ,בסדר הכנסת שבת – הרי
אין זה כ"ו שעות .ולא עוד אלא שלדידי ]כצ"ל[ הרי אפי' המבואר בנוגע ליוהכ"פ שהוא כ"ו שעות יש להקל בזה ,שמקצת
שעה כשעה ,ולכן די יותר מכ"ה שעות.
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ב"ה ,י"א אייר ,תשמ"ג .מאנטרעאל
ידידי הנע' וכו'
מו"ה שד"ב שי'
שו"ב.
א( מוס"פ העתק ממכ' כ"ק הריי"צ נ"ע אלי.
ב( פוטו ממג"א שי"ל שזהו כתב חב"ד .המגילה נמצאת תח"י .ובשנת ת"ש כשהיינו בווילנא )ליטא( ־ בבריחה
ראדאל ,את המגילה הלזו אצל מו"ס שם .והיא מגילה ישנה )בערך מאה
מפולין ־ קנה ידידינו הר"ר יוסף הכהן שי' ָ
שנה ,או יותר( .ומצורת האותיות
וכן משאר ההוכחות ,כמו ,שלא כל
העמודים מתחילים בתיבת "המלך"
ועשרת בני המן אינם כתובים בעמוד
בפני עצמם )כתמונת המגילה כתי"ק
כ"ק המהר"ש נ"ע( ,נראה שזהו כתב
חב"די .ולהיות שבאחרונה ,הנה
האברכים מהתמימים שי' שלומדים
הל' סת"ם ,עוסקים בבירור הכתב
המקובל מאדה"ז נ"ע – הנה תמונה
זו ,יהי' בודאי לסניף לבירור הענין
וכו'.
ידידך מ"ז גרינגלאז
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ב"ה ,מוצש"ק ט' אדר ,משת"ה .מט"ל
ידידי הנע' וכו' מו"ה שד"ב לעווין שי',
שו"ב
מוס"פ חלק מפרשה של תפלין
שהיו שייכים להרה"ג הרה"ח הר"ש
מלאדז )ר' זלמן
ָ
שניאורסאהן ז"ל
ָ
זלמן
וועליזער( – בנו של הרי"ל מריגא ,בנו של
הר"ר שניאור בנו של הר"ר מ' נחום בנו של
כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע –
הפרשיות היו ביד א' מחבריי כאן ,שר'
בלאדז
ָ
זלמן הנ"ל נתנו לו בלומדו בתו"ת
)ולר"ז הי' תפלין אחרים( .ומפי השמועה
שכתבם הסופר של הצ"צ נ"ע.
פורים שמח
מ"ז גרינגלאס
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