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 בעזהי"ת

 שלום וברכה

לזכרון טוב, ליום כלולת בנינו התמים מ' מיכאל שי' עם ב"ג הכלה המהוללה מ' שטערנא שרה תחי', 
הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק )מיוסד על הנהגת כ"ק אדמו"ר 
מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עם הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע(, 

 בתשורה המוסגרת בזה כאות הוקרה לכל אלו שטרחו ובאו להשתתף ולהוסיף בשמחתנו.

* 

 בתשורה שלפנינו:

 פרסום ראשון.א. מכתבי קודש כ"ק אדמו"ר, למשפחת החתן, המתפרסמים בזה ב

ב. מכתבי קודש כ"ק אדמו"ר וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, למשפחת הכלה, חלקם מתפרסמים בזה 
   פרסום ראשון.ב

, הצילומים בכתי"ק כ"ק אדמו"ר ג. הגהות ותשובות לשאלות ה'מניחים', על שיחות משנת תשכ"ו,  
 בפרסום ראשון.מתפרסמים בזה 

ובין הדברים מובאת שיחה, בפרסום ראשון,  ד. רישומי יומן משנת תשי"ג, במחיצת כ"ק אדמו"ר,  
 שלא התפרסמה מעולם.

וכן תמונות   בפרסום ראשון,  חנוכה ה'תשמ"ג במחיצת כ"ק אדמו"ר    ה. גלריית תמונות מראלי 

 Rebbe Driveמתפילת מנחה אחרי 'ראלי' משנות הלמ"ד. התמונות מתפרסמות באדיבות מאגר  
 ותודתנו נתונה להם על כך.

ו. סקירה על יחסו של הרבי לרבי הלל משה מעשיל גלבשטיין, בעל מחבר ספר "משכנות לאביר 
 יעקב", שמשפחת הכלה נמנית על צאצאיו, הסקירה נדפסה בגליון התקשרות תרצ"ד.

* 

תודתנו נתונה בזאת לאלו שהשקיעו ממרצם וזמנם על הכנת התשורה והוצאתה לאור, אח הכלה 
שלום דובער שי', הת'  שלום דובער פעווזנער  שי', הת'  אהרן פורסט  הת'    שי', שלמה בורקיס  הת'  

שי' על ההשקעה המרובה   שניאור זלמן קורטס שי'. וכן תודה מיוחדת נתונה להת'    קוביטשעק 
 בעיצוב ועימוד התשורה.

* 

ויהי רצון ש'תשורה' זו תלבה את ה'קאך' וההתלהבות בעיסוק בענייניו של כ"ק אדמו"ר, ותהווה 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שאז יהי' הנישואין של ה'מכה בפטיש' להבאת הגאולה,  

הקב"ה עם כנסת ישראל, בניין עדי עד לנצח. וכלפעולה טובה, ובפרט חתונה )אצל יהודים( מוסיפה 

 פתח דבר
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)וגם ממהרת ומזרזת( השלימות של הנישואין של הקב"ה וישראל )שתהיה בגאולה האמיתית 
 והשלימה בקרוב ממש(" )לשון כ"ק אדמו"ר ביחידות לחתנים וכלות, כ"ב כסלו תשמ"ג(

 

 ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשה טפחים והוא יגאלנו.

 

 בשמחה ובברכה

 

 ט"ז כסלו ה'תשע"ח*

 כפר חב"ד, ארץ הקודש

 משפחת ריבקין
 כפר חב"ד

 

 משפחת בורקיס
 ד“כפר חב

 * עיין בשיחת ש"פ וישלח תשנ"ב על מעלת וסגולת היום
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 ב"ה. כד' כסלו תשט"ו

 ברוקלין

 הוו"ח אי"א נו"נ
 זוסמאן שי'

 שלום וברכה!

לפני משך זמן הגיע מכתבכם בו אתם כותבים אודות התוכניות שלכם כיצד להסתדר בחדשים הקרובים, ובסוף המכתב 
אתם כותבים גם אודות הצעת שידוך, ותמה אני שמאז לא קיבלתי מכם שום ידיעות בזה, ויהי רצון שיהא זה סימן שהכל 

 בסדר ובטוב הנראה והנגלה, צריכים הרי לכתוב על כך בפירוש.

שמחתי לקרוא במכתבכם אודות השיעורים שאתם לומדים, ובוודאי יש בין השיעורים גם שיעור בדינים המתרחשים 
בתדירות בחיי היום יום, רובם בשלחן ערוך חלק אורח חיים, וחלקם ניתן גם למצוא בסידורו של רבינו הזקן תורה אור 
 )מהרב לאוואוט(, הקיצור שלחן ערוך וכיוצא בזה, היות וסוף סוף הרי כי זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור.

 בברכה לפרנסה טובה מתוך מנוחת הנפש ולהסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד בקרוב

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 מזכיר: א. קווינט

 זוסמן ריבקין‘ מכתבים לסב החתן ר
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 מברק

התקבל בתאריך כ"ט טבת תשט"ז              
 )לפי חותמת הדואר(

"שידוך קערסטנער לבנו נכון, ותדקדק 
בכיסוי הראש ויהיה למזל טוב. מנחם 

 שניאורסאהן"
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 ב"ה. ב' שבט תשט"ז

 ברוקלין

 הוו"ח אי"א נו"נ כו'

 מוה' מאיר שי'

 שלום וברכה!

במענה על מברקכם, ע"פ בקשתכם עניתי מברק, וזה הלשון: שידוך קערסטנער לבנו נכון ותדקדק בכיסוי הראש ויהי' למזל 
 חתימתי. –טוב 

וברצוני להוסיף כאן פרטים אחדים: ע"פ מכתב בנכם שי' מח' וט"ז כסלו, נראה שאחותה הבכירה של המדוברת עדיין לא 
 השתדכה, אבל הוא כותב שלא אכפת לה והיא מוחלת לצעירה.

הי' צריך שהיא תתן את המחילה בכתב, או יותר טוב, שהיא תאמר זאת בפני שלשה אנשים, ושאחד מהשלושה יהי' רב. 
יפרישו סכום מסויים על שם האחות הבכירה, וכאשר היא תשתדך בשעה   –כל אחד מהם    –ולאחר מכן שבנכם והמדוברת  

טובה ומוצלחת יהי' הסכום הזה בתור השתתפות מצדם בהוצאות החתונה שלה. ואזי שיהיו בשעה טובה ומוצלחת התנאים 
וכו' של בנכם שי'. ומה טוב בלי פרסום מיותר. ושהשי"ת יצליח אתכם לבשר בשורות טובות בכל הנ"ל, וגם בחיזוק בעניינים 

 רוחניים.

 בברכת מזל טוב ולבשורות טובות

 חי"ק

 מאיר ריבקין‘ מכתב לאבי סב החתן, ר
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 ב"ה. ה' אלול תשט"ז

 ברוקלין

 הוו"ח אי"א נו"נ כו'
 מוה' זוסיא שי'

 שלום וברכה!

במענה למכתבכם שנמסר 
 התבטל. –ע"י השלוחים האברכים הרבנים שליט"א, שנודע לכם שהשידוך שדובר עבור האחות המבוגרת 

היה צריך לדרוש מהאחות הבכירה שתחתום או תאמר בפני שלשה יהודים שהיא מוחלת בלב שלם, ולאחר מכן 
אתם והמדוברת שלכם יפרישו כל אחד סכום בתור מתנה לאחות הבכירה כשהיא תשתדך ותתחתן, ולאחר מכן 
לספר זאת לשלשה ידידים ושיברכו אתכם לעשות את החתונה בשעה טובה ומאושרת. ויהי רצון מהשם יתברך 

 אשר אמן כן יהי' ותהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת.

 בברכת כוח"ט

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

 מזכיר
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 ב"ה. כ"א אד"ש תשי"ז

 ברוקלין

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

 מוה' זוסמן שי'

 שלום וברכה!

ה  ת לת ע ב לק י  ת י נ נה
ט  " ו ש ב ה מ ו  ב ת כ מ
מקביעות זמן החתונה 
ליום החמישי כ"ה לחדש 

 אדר שני, הבע"ל.

 ' ויעזור השי"תשתהי
בשעה טובה ומוצלחת 

 בית בישראל בניןולבניין 
עדי עד על יסודי התורה 
ם  ה ש י  פ כ ה  ו צ מ ה ו
מוארים במאור שבתורה 

 זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב  
 חי"ק

 נ. ב.

בוודאי למותר להביא 
לתשומת ליבו, שדווקא 
ך  י ר צ ה  נ ו ת ח ה ר  ח א ל
להוסיף בעניינים של 

תורה ומצוות, שמיום החופה נותנים מלמעלה תוספת הצלחה בזה, וכאשר נותנים זאת מלמעלה הרי זה בוודאי בכדי שינצלו את 
זה כדרוש ובמידה המלאה. וכיון שבענייני תורה ומצוות, "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בתורה, ייתן לכם השי"ת הצלחה 

, בשיחתכם עם ]...[   שמספיק כבר לסגור את העיניים, ולא לרצות לראות חסדי השי"ת איתו עד כעת וגם כעת, שע"י   שי'
ההתעקשות שלא לרצות לראות זאת, אזי לא רק שמקשה ע"י זה לעצמו ולסביבתו, עושה הוא בזה עוד לבוש על חסדי השי"ת, 

, " לא כך הוא הפשט ולא זה הוא התוכן " היות שאתערותא דלעילא היא כעין אתערותא דלתתא, וכאשר מתעקשים מלמטה ש 
 .כו'וכו' רוח אייתי רוח 

אין זה מספיק, אלא צריכים לעשות כלים טהורים וכלים רחבים כדי לקבל את חסדי החסדים  מובן מאליו, שלראות בלבד  
במילא   , [ כפירוש תיבת טבע, פארזונקען ] השי"ת, לצערנו לפעמים רוצה הוא לשכנע את עצמו, שעולם כמנהגו נוהג וזהו טבע  
את עצמו ואת בני ביתו בא   נ עתה מייגע  -זה יכול לגרום ח"ו לתוצאות דלעיל. ואף שהרי לא ידח ממנו נידח, אבל ההיזק שלעת 

ממה להיות בשמחה אפילו בטוב הנראה והנגלה   –בשמחה  בשעה שהוא יכול היה להיות עובד ה' בשמחה, ושיהיה גם גשמיות  
 בעיני בשר. ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב ...



01 

ב"ה, יו"ד ניסן 
 תש"כ

 ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ 
 וכו'

 מוה' זוסמן שי'

 שלום וברכה!

 לאחר הפסק ארוכה, הגיעני מכתבכם מו' ניסן, בו אתם כותבים ראשי פרקים מהזמן שחלף,

 ובעת רצון יזכירו אתכם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לפי תוכן כתיבתכם,

ואני מקווה שבחקלאות, אתם וגם החקלאים האחרים שבכפר חב"ד, אשר שם ציווה ה' את הברכה חיים עד 
העולם, תצליחו כפשוטו בפרנסה גשמית, והלוואי וזה היה קורה על ידי קירוב הלבבות ושלום בין כולם, היו כבר 

 מזמן רואים בעיני בשר את ההצלחה ובאופן של מוסיף והולך,

שזה תורה ברבים, ובוודאי שכך גם   –ובפרט כפי שאתם כותבים, שאתם הולכים ללימוד ומשתתפים בשיעורים  
 בנוגע לתפילה בציבור, שאלו הם הרי הצנורות וכלים להוספה בברכת השם יתברך.

 ובהתקרבנו לזמן חירותנו, חירות מכל דברים המבלבלים, תבשרו בשורות טובות בקרוב ממש, בכל הנ"ל.

 בברכה לחג פסח כשר ושמח

 חי"ק
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 ב"ה, כז' סיון תשכ"ב

 ברקלין

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
 מוה' זוסמן שי'

 שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל 
מכתבו שכותב ע"ד החילוקי 

 דיעות עם ועד הכפר.

וכבר כתבתי כ"פ לכמה מאנ"ש 
אשר בכגון זה עליהם לפנות 
להרב מרא דאתרא ולהציע 

 לפניו הענין לפרטיו,

ברצוני להיות בטוח בתקוותי, 
שאתם נוטלים חלק בשיעורים 

 -הנלמדים ברבים, ועכ"פ  
מכאן ולהבא, וגם שומרים את 
שלושת השיעורים דחומש 
 , ם י ע ו ד י ה א  י נ ת ו ם  י ל ה ת

 ששמענו פעמים רבות מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, שזוהי סגולה לברכת השי"ת בהמצטרך לאדם,

 ואנו מתקרבים הרי לחדש תמוז, חדש הגאולה והשמחה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

 לברכה בבשו"ט בכל האמור

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 מזכיר ש.מ. סימפסון

 אגרת ללידת אבי החתן שי'
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 מכתבי שנה טובה
בתדירות גבוהה, זכה ר' זוסמן לקבל מהרבי 

מכתבי ברכה לקראת השנה החדשה, 
 כשבחלקם צויין בכתי"ק ש'הפ"נ נתקבל'.

 לפנינו צילומי מכתבים אלו

 מכתב לקראת שנת תשי"ג
 ‘.נ שלו“הפ’לפני המילים  -ו ]תב[המכהוסיף המילים 

בטח ישתדל להסתדר בכפר בסוף המכתב הוסיף: 
 ת יצליחו.“ד. והשי“חב

 והסתדרות טובה בקרוב.ולפני החתימה הוסיף: 

 מכתב לקראת שנת תשי"ד
 נ נתקבל.“הפהוסיף המילים 
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 ז.“מכתב לקראת שנת תשט
 וברוחניות.תיקן המילה 

 ח.“מכתב לקראת שנת תשי
 נ נתקבלו.“פ‘ גהוסיף המילים 

 מכתב לקראת שנת תשי"ט
 נתקבלו. ]תביו[מכהוסיף המילים 
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 מכתב לקראת שנת תשכ"א
 ריבקין,בשם הנמען למעלה תיקן המילה 

 בן מאיר.והוסיף המילים 
 נתקבל. ]תבו[מכהוסיף המילים 

 ז.“מכתב לקראת שנת תשכ
 ]תבו[מכבסוף המכתב הוסיף המילים 

 נתקבל.

 ח.“מכתב לקראת שנת תשכ
 נ נתקבל.“הפבסוף המכתב הוסיף המילים 
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 א“מכתב לקראת שנת תשל
 נ נתקבל.“הפהוסיף המילים 

 מכתבים לאב החתן
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ברכת שנה טובה החתום ע"י 
 הרבנית נחמה דינה, הרש"ג והרבי

רבה של הכלה,               -מכתבים לסבא
 ר' משה צפתמן ע"ה
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יעזור השי"ת  –במענה למכתבכם ממוצש"ק, ובו הבשורה טובה מהטבת בריאותה של זוגתכם בלומה שתליט"א 
שהמצב ישתפר מטוב לעוד יותר טוב, עד שהיא תהי' בריאה לגמרי, ותגדלו יחד את ילדיכם שיחיו לתורה 

 ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

זהו דבר מאוד מאוד נכון. ובוודאי יהי' זה באופן שלא יהי'   -מה שאתם כותבים אודות להתחיל סדנה בכפר חב"ד, 
. ובנוגע לכסף שצריכים בכדי לסדר זאת, כבר כתבתי לועד הכפר, שעל פי המידע הקיים שום ענין של השגת גבול

כאן ממקורות בטוחים, ישנם מוסדות בארץ הקודש ת"ו שלווים במיוחד עבור מטרות אלו, הלוואות בתנאים 
יוכלו לקבל זאת.  –נוחים. ופלא שכפי הנראה אין זה מוכר להם במקומם הם. ובוודאי שכשיתעניינו בזה כראוי 

 וכאמור זהו דבר טוב מאוד לסדר סדנא כזו בכפר חב"ד. ועם הזמן יהי' זה עניין של פרנסה לריבוי משפחות.
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 במענה למכתבכם ממוצש"ק, בו אתם כותבים אודות יסוד בית מלאכה.

ממכתבכם לא ברור האם מדובר על ענין פרטי או ענין כללי, זאת אומרת: אם אדם פרטי רוצה שייתנו לו את 
הסכום אותו אתם כותבים, אזי מובן סיום מכתבכם, שאי אפשר לקבל הלוואה כזו עבור איש פרטי, בנוסף 

להלוואות האחרות הנדרשות. אבל שונה הדבר באם מדובר על ענין כללי, כתאגיד, שאז ניתן לפנות למוסדות 
אחרים לגמרי, ויש ביטוח אחר לגמרי. והעיקר שזוהי תועלת הרבים וזכות הרבים, ובנוגע לפרנסה יתכן שכולם 

יחד יכולים לקבל מזה יותר פרנסה, מאשר אם כל אחד יעבוד בפני עצמו. מובן מאליו שבמקרה כזה צריכים 
להתדבר אחדים מכפר חב"ד אודות פרטי הדברים, וכשיעבדו יחד יראו שאין זה כל כך קשה, ומשתלם שיתוף 

 הפעולה להרבות הפרנסה כפשוטה. והלואי שמזמן היו מכירים בהאמת המוחלט שבזה. 
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 מכתב כללי פרטי
 לבשו"ט.ולפני החתימה כתב: ואזכיר על הציון כל אלה שכותבם. אחר תיבת יתרו כתב: 
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 אשר.אחר תיבות בכפר חב"ד הוסיף: 
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 מכתב כללי פרטי

ולבשו"ט לפני החתימה הוסיף: 
 מבריאות זוגתו שתליט"א

 מכתב כללי פרטי

 לבשו"ט.בסמוך לחתימה הוסיף: 
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 מכתב לזקנת אם הכלה

 אישור קבלת פ"נ.

לבשו"ט לפני החתימה הוסיף: 
מכאן ולהבא ותכה"י ולחה"פ כשר 
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 מכתב לחתן ולכלה

 מכתב לחתן

 מכתבים לחתונת הורי אם הכלה
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 מכתב לכלה

 מכתב לחתן ולכלה

 מכתב לאבי הכלה
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 מכתב כללי פרטי –מכתב לאבי אם הכלה 

 לרפואה ולבשו"ט.לפני החתימה הוסיף: 
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 ]הוותיק וחסיד[“ ח“הוו“שינה המילים מ

 ]הרב החסיד[“ ח“הרה”ל

סב  -למרות שלרב אלעזר גלבשטיין 
 לא היה כלל סמיכה. -הכלה 

 הוסיף המילים:

 'לרפואה ולבשו"ט'
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 למעלה

 894שיחות קודש עמוד 

אין דין פ"ש: אופן אחד דורות  הכתובים בפסח    בפשטות האופנים המדוברים    דבשאר , וז"ל: או בדרך רחוקה, ]ותו לא! מוכח  לגמרי   בפשטות פרש"י  
היינו דאם אין "רחוקה" אין פ"ש, אופן שני המובא במק"א אבל ב)פשט( תושב"כ: חמץ בבית, ודיוק זה מוקדם לקושית  –: שמוסיף רחוקה גופאכאן 

דשייך א תיבות "או בדרך" לבדם ג"כ דמזה מוכח דאינו מסתפק במענה שאלתם לבד, כ"א מביא עוד דוגמאות[ ומפרש רש"י[ נקוד   –הנקודה  
נוסף על פי   –ולא עסיק בזה[ ומבוארים שניהם    –]וא"כ אין לזה כל שייכות לשאלתם    –שיש פ"ש[ פ"ש מצו"ח עמו כו'    –כו' ]דאף קרובה בכלל  

 הנקוד כו'

 למטה

 894שיחות קודש עמוד 

(: טמא לנפש זה דבר ששאל או בדרך בפשטות . דאין להקפיד כ"כ בהשייכות דהענינים  דהלכות באופן הלימוד   אפילוהיינו  –וגם ע"ז מעיר )ובספרי 
 רחוקה זה דבר שלא שאל(.

  בהעלותך תשכ"ו
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 באמצע בצד שמאל

 84‘ ז ע“התוועדויות חמ—תורת מנחם

מן התורה. וע"פ הסברה הנ"ל יומתק הדיוק: מונה ששה  –דקביעותו תלוי' בזה  –ובדוגמת )להמ"ד( דספירת העומר בזמן הזה דרבנן, וחג השבועות 
 דלכאורה מיותר ]?[. –ימים 

  נשא תשכ"ו
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 (78‘ )המשך הפיענוח מע

 למעלה

 שם

כבספה"ע, דצ"ל ספירה ע"פ תורה )משא"כ נכרי או יהודי שסופר לא לעומר(,  –המדובר הוא ב"מציאות" )המיוחדת במינה( דהזמן 
לא דשבת מקדשא    –וזו עושה הזמן למציאות תורתית. וגם בש"ק נאמר "וביום השביעי", "וישבות ביום השביעי". אלא שחלוקים  

אין זה שייך לבנ"י   –וינפש    –וקיימא, ואין זקוקה לישראל דיקדשוה. אבל בנדון המכילתא, דקוב"ה אומר דאף בשבת    ע"י ישראל 
 מחוייבים לא לשבות(, א"כ אין כן ענין תורתי שיעשה מציאות "יום השביעי". –בשבת זו )ואדרבה 

אין תוכן )תורתי( בהמנין ובהמציאות דהזמן )בתור שבת(, והיינו בדוגמת המונה הימים דקודם חג השבועות   –באם אין ציווי וכו'  
 )ומכוון( שלא לספה"ע.

 צד ימין באמצע

 אולי מש"נ שתהיו עמלים בתורה איז דאס סו"ס "מיין טאטע"?
 

 שורה אחת לפני האחרונה "לא מצינו". הקיף בעיגול וכתב:

 כמה מינוט ארך החיפוש שלהם?
 

 למטה ??

האמנם ]?[ בפשיטות להכרזת ]?[ לדוגמא   –בטוחני שלא נמצאה )לע"ע עכ"פ( מדת הסבלנות ]?[ כ"מ שנאמר מצות בתושב"כ  
 בסדרה שבה ]?[ ואפילו לא ]?[ –

 

 שו"ה "וישמור". הקיף תיבת רק וסימן "?". וכתב:

 א"כ למה משתייך ]ותורותי?[
 

 שו"ה )בפירוש. אחר תיבת שקיים כתב:

 הרי תורתו הוא ]תושב"כ ותושבע"פ[ –א"כ מהו פי' "מצותי" 
 

 שו"ה )ג(. מחק תיבת "מהי", ואחר תיבת ההוכחה כתב:

 שאפשר לקיים את מצותי ]?[ מבלי עמל.
 

 שו"ה חידוש. אחר תיבת הנ"ל כתב:

 ]?[ לז' מצות ב"נ. וכמדובר בפי' בהתוועדות.
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 ג“רישומי יומן משנת תשי

 כ"ח כסלו, נר רביעי של חנוכה, תשי"ג

התוועדות המשפיע ר' שמואל לויטין: דיבר אודות מטבע 
שהרבי שליט"א נתן לנו ]דמי חנוכה[. סיפר ר' שמואל סיפור 
]שתוכנו[ שאם לא מצייתים ולא מקבלים עול, אזי זה נחשב 

 שלא קיבלו ]את המטבע[ וזה לא מועיל.

שאלתי: אולי צריכים אש עמוקה יותר? סיפר ר' שמואל 
זי"ע סיפור מר' מענדל  סיפור, שבשולחן סיפר הרבי 
האראדאקער אודות התקשרות, שאמר "ע"י האמונה הפשוטה 
שלכם בצדיקים יהיה לכם ילדים". השחלתי מילה )"האב איך 
אריינגעווארפן א ווארט"(, והרבי לא היה מרוצה. כי זו היתה 
יחידות ב'שולחן' והשאלה שלי הייתה סתירה. אח"כ הרבי אמר 

 לי שאני צריך להזהר.

סיפור אודות יהודי שביקש להכנס ליחידות אצל אדמו"ר 
מהר"ש, והגבאי ר' לויק הכניס אותו שלא ברשות. ואמר הרבי: 
"ארויס, ארויס", ואחר כך אמר שהוא ייוושע. אמר כ"ק 
אדמו"ר: זהו בנוגע ל]?[ עם גוי, אבל יהודי צריך להיות 
בשולחן. אמונה בצדיקים, זהו עניין מאוד ]?[, וצריכים מאד 

 להזהר.

*** 

 התוועדות של שבת מברכים החודש שבט כ"ג טבת תשי"ג

כ"ק אד"ש אמר מאמר דא"ח של כ"ג טבת תרס"ז, הרש"ג ישב 
אצל כ"ק אד"ש, וכל פעם שכ"ק אד"ש אמר לחיים פנה 

 בתחילה להרש"ג ואח"כ לשאר הקהל.

 המאמר היה 'היושבת בגנים'.

כמו"כ דיבר אודות כך שהעולם הזה הוא הכנה לג"ע. והר' 
קאזארנאווסקי עמד לשמאל כ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש אמר לו 

 שיגיד לחיים ושישיג משקה על חשבון דוד רסקין. 

אד"ש אמר שיחה אודות אורח, שהוא צריך לקחת רוחניות 
 יותר מאשר גשמיות. 

בסוף אמר: "מכיון שאנו מדברים אודות משיח, וכולם רוצים 
שתסתיים הגלות, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה 
לעולם". ואז הרבי אמר מה הם המקורות שלו: "המקור של 

המאמר מתרס"ז ובתורת שלום השיחה אודות   –המאמר  
 המלאכים".

 .PM 0:44הרבי עשה קידוש, וההתוועדות היתה עד השעה 

*** 

ר' בערל קיבל הודעה שהוא חייב להתייצב בצבא ערב שבת 
כ"ב טבת. אבל אז זה נדחה לאח"כ. והרבי שליט"א אמר לו 
שיקבל על עצמו לפעול בענייני אידישקייט. אמרתי לרב 

 חאדאקאוו שהוא עושה צדקה, ובזכות המצוה הגדולה...

*** 

, כ"ק אד"ש הורה לר' שמואל לויטין להתוועד, מוצאי כ"ד טבת
ונתן כסף למשקה, וברכו שיהיה בהצלחה. ר"ש אמר, שהוא 

 שמע שהצלחה היא כפי הכוונה.

*** 

 התוועדות שבת מבה"ח טבת תשי"ג

בשונה מהסדר הרגיל, מיד בתחילת ההתוועדות שרו ניגון, 
חלק מהקהל מיד אמרו לחיים. אחר כך עוד ניגון וכ"ק אד"ש 
אמר מאמר דא"ח ]ד"ה מצותה, נדפס בתו"מ התוועדויות ח"ז 

[, ודיבר המעלה של חנוכה, שזהו אור שלעתיד, שיותר 232ע' 
נעלה מהאור של המקדש, שבאור המקדש זוהי רק המשכה 

 מעולם יותר נעלה, ואילו האור של חנוכה הוא מעצמות עצמו.

פרסום שתי שיחות היו ]השיחות דלהלן נדפסות כאן ב 
[. באחת אמר כ"ק אד"ש שלא יחשבו שבתחילה ]לפני ראשון 

שפועלים עם הזולת[ יש לעבוד עבודה עם עצמו. והביא לכך 
ראיה ממקדש מלך, שבאם מחזרים על הפתחים אזי "בעתה 

האדם   -אחישנה", עם שתי המעלות. הגם שזוהי אמת שהוא  
רחוק, אבל ע"י העבודה הוא מביא גאולה, והקב"ה   -העובד  

, שנכתב ע"י בחור ששהה בבית חיינו בשנת תשי"ג, והעלה על הכתב פרסום ראשוןיומן אותנטי ב
 רישומי התוועדויות קודש של הרבי והתוועדויות חסידים.

 בין הדברים נכתבו כאן תיעוד וראשי דברים מהתוועדות שלא פורסמה עד עתה.
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 מצרף למעשה.

ישנם שני אופנים של עבודה: מרירות ושמחה, והבעש"ט לימד 
 כיצד העבודה צריכה להיות דווקא ע"י השמחה.

שהעבודה תהיה לחזר על הפתחים, וכפי שה'דברי נחמיה' 
מסיים את הדינים של חנוכה, וע"י שיאירו את הדלי"ת אמות 

 הפרטיים, יביאו את הגאולה.

מפאריז. אמר לו כ"ק אד"ש:   –ללא זקן    -הגיע בחור חדש  
"אתה כאן רק זמן מועט, וכבר נפעלו העניינים )"און שוין 
אויסגעפועלט"(". ]הדברים דלהלן נאמרו כנראה לשאר 

מוקדם מידי. צריך   -הבחורים אודותיו:[ "לשבת בין הזקנים  
להדחף בין הבחורים )"שטופען צווישן בחורים"(, וצריך לראות 

 שלא דוחפים אותו יותר מידי, כי אז הוא יברח".

אמר לחיים ישראל לומר לחיים עבור קישורי התנאים שלו 
 הערב. וגם היום הולדת של גדליה קארף הוא היום.

מנהג מגיע יותר גבוה )"דערלאנגט העכער"(, כפי שאנו רואים 
במוחש שמתחילים להזכיר אודות חנוכה חודשים לפני כן, 
ונמשך גם אחרי. באם עושים הכנה, לא נורא אם העבודה 

 נמשכת. חנוכה הוא המשך של הקפות של שמח"ת.

*** 

כ"ק אד"ש אמר לחיים א. ק. פערמאן)?( אודות בימה באמצע 
 -בית הכנסת, שאלו שרוצים לשנות זאת )"עס אוועקנעמען"(  

 נענשים.

 ליחיאל ווינער אמר להביא קונטרס י"ב תמוז גם למרוקו.
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 ג“ראלי חנוכה תשמ

 התמונות באדיבות:
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 תפילת מנחה
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 משכנות לאביר יעקב

 "גולת הכותרת שבין ספרי המחבר"

סח הרה"ח הרב יהודה לייב גרונר שי', מזכיר כ"ק אדמו"ר, 
לנכדו של המחבר, הרה"ת משה מנחם מענדל שי' גלבשטיין 
)אשר התעסק מאז בכתביו ומרבית החומר לרשימה הוא 
בזכותו(: בעת שהייתי בהיכלו הק' של כ"ק אדמו"ר בימים 
שלאחר השיחה בש"פ משפטים תשל"ב אמר הרבי )תוכן 

 הדברים(:

ביקשתי מנכדי המחבר, הם בני משפחת גלבשטיין, בעת שהיו 
אצלי כי ידפיסו את הספר הנ"ל, ובאם יש עוד כמה כתבים 

 כן...-ממנו שידפיסו גם

הגאון רבי משה מענדל וינקלער )ז"ל( נכנס לרבי ל'יחידות' 
באור ליום ו' ערב שבת קודש ו' תמוז תשל"ג, וציין בפתק 

 שמסר לרבי כי הוא נכדו של בעל ה'משכנות לאביר יעקב'.

 : הספר הגיע לידי.כ"ק אדמו"ר

: ישנם מהסבא קדישא עוד ספרים בנגלה הרב וינקלער 
 ובנסתר.

: אולם הספר 'משכנות לאביר יעקב' הרי הוא גולת כ"ק אדמו"ר
הכותרת, הספר החשוב שבין ספרי המחבר ]או שאמר: הספר 

 'משכנות לאביר יעקב' הוא הספר הכי מפורסם שלו[.

כ"ק  )כשהרב וינקלער הזכיר אחדים מבני המשפחה, אמר( 
 : שיהא ניכר בהם צור מחצבתם.אדמו"ר

 קדמה לאותה יחידות ההתייחסות הבאה:

בשלהי חודש סיוון תשל"ג מסר הת' משה גלבשטיין את 
העותק הראשון של המהדורה המחודשת של 'משכנות לאביר 

כך במענה מערב שבת קודש כ"ט סיוון -יעקב'. הרבי השיב על 
 תשל"ג: נת]קבל[ ת]שואת[ ח]ן[ ת]שואת[ ח]ן[.

באותה תקופה סיפר המשמש בקודש שהספר היה מונח על 
שולחן חדר הספרייה של הרבי בביתו. והרבי עיין בו כמה 

 פעמים, בעת שסעד בביתו.

באותה הזדמנות )ערש"ק כ"ט בסיוון תשל"ג( ביקש הרבי 

פרטים אודות אוסף הספרים והכתבים הנמצאים בספריית רבי 
 מעשיל זצ"ל.

 פירושים ומנהגים –סידור תפילה למשה 

אור לכ"ג תמוז תשל"ג נכנס הת' משה גלבשטיין ל'יחידות' 
ומסר לרבי את ספריו הבאים של ר' מעשיל: סידור תפילה 

 חידושי פסחים. –למשה / ספר פתיל תכלת / 'אור לישרים' 

הרבי עיין בספרים. תחילה עיין בדף השער ופנים הספר של 
כך עיין בספר 'פתיל תכלת' ושאל: האם -'תפילה למשה'. אחר

הדפיסו בירושלים עתה את הספרים הללו ביחד עם הספר ]=' 
 משכנות לאביר יעקב'[?

 הרבי המשיך: יישר כוח עבור הספרים.

קודש' כרך כא עמ' רצג( שיגר -בשנת תשט"ו )ראה 'אגרות 
לרבי המשפיע הרה"ח ר' מנחם זאב הלוי שי' גרינגלאס את 
הסידור "תפילה למשה" של הרב גלבשטיין בהשאלה )"אשר 

 הגיעו"(. כבקשתו הוחזר לו בדואר רשום ובטח כבר

אולם ממקום אחר נמצאנו למדים שהרבי מצטט את תוכנו 
לפני כן. זה היה בימי השבעה  לפחות מ'כלי שני' כבר 

להסתלקות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ )תורת מנחם כרך א' עמ' 
 (, והרבי סיפר:7

מצאתי נדפס שהרה"ח וכו' ר' הלל מפאריטש הניח ארבעה 
שבני ה"צמח צדק" הניחו  זוגות תפילין, ושהעידו לפני המחבר 

 ארבעה זוגות תפילין.

 בשולי הגיליון צויין:

במהדורה בתרא לספר משמרת שלום סימן ד שמצא כן "בספר 
 הנדפס מחדש".

והנה בסידורו של הרב גלבשטיין דף יו"ד עמ' ב איתא: "העיד 
לפני ידידי החסיד ר' יעקב משה נ"י כשהיה בליובאוויטש אצל 
אדמו"ר הצ"צ זצ"ל אז כשהיה אצל בני אדומו"ר זצ"ל ראה כי 
בבוקר קודם שהתפללו תפלת שחרית והי]ה[ מנהגם תיכף 
בבוקר להניח תפילין והיו קוראים קריאת שמע בזמנו עם 

 (.7הערה  33תפילין דווקא" )וראה 'ימי מלך' כרך א' עמ' 

סקירה על יחסו של הרבי לרבי הלל משה משיל גלבשטיין, בעל מחבר ספר 
 "משכנות לאביר יעקב", שמשפחת הכלה נמנית על צאצאיו.
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 כתבי יד מאמרי הצמח צדק מתוך רשימותיו

באותה הזדמנות )ב'יחידות' הנ"ל( מסר הת' משה גלבשטיין 
העתק המכתב ששיגר הרב מעשיל לרבי שניאור זלמן 
מקאפסוט. באותו מכתב הוא מספר על היחידויות שלו אצל 

 צדק ופרטים מאלפים מחצר הרבי דאז.-הצמח

 הרבי פנה אליו ושאל:

אתה כותב ]=ב'פתק' שהגיש[ שהבאת מכתב שר' מעשיל 
 שלח להקאפוסטער. איה הרשימה?

מכיוון שהמכתב היה מונח במעטפה אחת עם הספרים, הביט 
 הנשאל לעבר המעטפה.

ברשימה והתעניין אם זהו כתב ידו של ר' מעשיל  הרבי עיין 
יד מצד משך השנים שעברו, -והוסיף: אולי ישנו החילוק בכתב

אולי זהו החילוק בשנים. הת' משה גלבשטיין אמר )כמו שגם 
ידו, או של בנו, או העתקת -כתב בפתק(: איני יודע אם זה כתב

 מעתיק.

לאחרונה הגיע לידי   –הוסיף הרבי    –"דרך אגב )"גרַאדע"(  
-יד של ר' משה מעשיל וכפי הנראה אין זה כתב -ביכל כתבי 
 היד שלו".

מוסיף ומספר הרה"ת ר' משה שי' גלבשטיין: אחר כך שאל 
הרבי מנין השגתי את הרשימה, והשבתי שלקחתי זאת מתוך 

 אוסף הכתבים שלו. הרבי הודה לי במילים האלה:

 כוח על הספרים.-כוח לך על כך, ויישר-יישר

לפנות בוקר,   0:34כשהרבי הלך באותו לילה לביתו, בשעה  
 החזיק בידו הקדושה רשימה זו.

למחרת שהה אצל הרבי ספרן מפורסם והרבי שאל אותו: 
השמעתם מה הגיע לידי )"איר האט גהערט ווָאס איך הָאב 

והרבי המשיך וסיפר: "אמש היה אצלי   –דער הַאלטען"(?  
ב'יחידות' נכדו של ר' משה מעשיל ומסר מכתב שר' מעשיל 
שלח להקאפוסטער". בהמשך הזכיר הרבי שר' מעשיל היה 

 צדק.-אצל אדמו"ר הצמח

בשלהי שנת תשל"ד פנה הרה"ת ר' משה גלבשטיין למהדיר 
כתבי רבותינו, הרה"ת ר' אהרן שי' חיטריק, וביקש לברר 

יד חסידות )שהביא עמו(, מאוסף -בקשר לכמה תכריכי כתבי 
אם באו בדפוס?   –ידי רבי מעשיל  -מאמרים שנרשמו על 

באו בדפוס, מלבד המאמר  בירור העלה כי המאמרים כבר 
"פסח ומילה" מאדמו"ר הצמח צדק, ואשר הרבי בירר 

אודותיו. הרב אהרן שי' סיפר שהוא חיפש אחר  כברבעבר 
-המאמר בכמה ספריות. המאמר נמסר מיד לרבי. בערב יום 

 הכיפורים אחר תפילת מנחה )!( נתקבל מענה מהרבי:

הנ"ל נת]קבל[ ות]שואות[ ח]ן[ ת]שואות[ ח]ן[ ומילתא 
 אלבישייהו יקירא.

תרט"ו -תרי"ד   -הנחות   –בספר מאמרי אדמו"ר הצמח צדק  
)קה"ת תשנ"ז( נדפסו "קבוצת רשימת מאמרים משנת תרט"ו, 

יד של הרה"ג הרה"ח הר"ר הלל -יד הדומה לכתב -מכרך כתב 
ספר -מחבר -משה גלבשטיין, מחסידי כ"ק אדמו"ר הצ"צ, בעל 

משכנות לאביר יעקב ולא נתברר עדיין אם הנחות אלו נרשמו 
ידי רושם אחר, והוא העתיקם בהיותו -ידו, או שנרשמו על-על

בליובאוויטש אצל אדמו"ר המצח צדק" )מה"פתח דבר" 
 לספר(.

 דיון ארוך בדברי ה"משכנות"

בהתוועדות שבת קודש פרשת שמיני תש"נ התייחס הרבי 
להלכה בסוף הלכות בית הבחירה והתחלת הלכות כלי המקדש, 
והקדיש שיחה שלמה לסוגיית שמירת המקדש בזמן הזה. 

ידי הרבי באידיש ולאחר מכן תורגמה גם -השיחה הוגהה על 
 58הקודש )תורת מנחם התוועדויות תש"נ כרך ג' עמ'  -ללשון 

 ואילך(.

נקודת תוכן השיחה שם: אחרי הבאת דברי הרמב"ם שמטרת 
שמירת המקדש היא משום כבוד; ממשיך שכבוד המקדש מפני 

ידי כוהנים ולווים -השכינה שבו, ולכן השמירה מתבצעת על 
דווקא. אלא שאם כן נשאלת השאלה: מכיוון ששכינה אינה 

למה לא משתדלים לקיים מצות   –בטלה גם בזמן חורבן הבית  
-שכן ממצוות יראת המקדש שהיא רק מצות -השמירה במכל 

 עשה בלבד; וכאן הדגיש הרבי:

וכמבואר כל זה בארוכה בספר משכנות לאביר יעקב )להרמ"מ 
גלבשטיין(, שמביא ריבוי סברות וטעמים שמצות שמירת 

הספר מסיק כך למסקנא  המקדש היא גם בזמן הזה, ומחבר 
 )ועד שהוא בעצמו השתדל שתקויים מצוה זו, כידוע(.

 ובהמשך הדברים:

ספר הנ"ל מסיק שצריכים לקיים  פי שבעל המחבר -על -ואף 
הרי זוהי דעת היחיד   –את מצות שמירת המקדש בזמן הזה  

-ישראל, אצל רוב הפוסקים וגדולי -ולא נתקבלה בתפוצות 
 ישראל בדור ההוא, וגם בדורות שלפניו.

למעשה כל השיחה נסבה סביב דברי הרב גלבשטיין, ובהערות 
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צויין לספרו עוד פעמים רבות, בעניינים דלקמן: דברי הרמב"ם 
שהשמירה לעולמי עד. לגבי השמירה למנוע כניסת זר או טמא 

עניין השייך בזמן הזה. לעניין השמירה בלילה. שם   –מת  
 .15, 12, 11הערות 

ובפרט לפי הדיעות ששמירת המקדש אינה עבודה ומותרת 
הערה   –ראה בארוכה ספר משכנות שם סימן נג. וש"נ    –בזר  

21. 

לכאורה בזמן הזה )שאין עבודה במקדש( צריכה להיות 
השמירה הן ביום הן בלילה )ראה בארוכה משכנות סימן יו"ד( 
ולהעיר מישעיהו )סב,ו(: על חומותיך ירושלים הפקדתי 
שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. וראה ספר 

 .22הערה  –משכנות שם סימן יו"ד. סימן י"ג 

כמבואר בספר משכנות שם סימן מט, שכיוון   –ויתירה מזה  
אפשרויות שיבנה המקדש, הדעת  במציאות  שכל רגע יש 

נותנת דבכל שעה יש חיוב המצוה על הכהנים שיעמדו לשמור 
אפילו כל זמן שלא נבנה, שהרי ראוי שבאותו הרגע יבנה בידי 
שמים, וזה נקרא ראוי בכל רגע, משום הכי לא נפקע המצוה 

 .31הערה  –כלל מהכהנים בכל רגע כו', עיין שם 

נפש )אפילו ספק -לתירוצו של הרבי: "ומשום טעם פיקוח 
נפש( הדוחה כל התורה כולה, לא קיימו במשך הדורות -פיקוח

ידי הצבת שומר -בגלות את מצוות שמירת המקדש . . על 
 )שומרים( מפני כבוד המקדש".

 מציין הרבי: 33בהערה 

ולהעיר ממה שכתוב בספר משכנות שם חלק ב )יד, סוף עמוד 
ישראל ישתדלו בקיום -ב( בביאור הטעם שלא מצינו שגדולי 

בידינו לקיים עד שנקבל רשות  כי אין הדבר   –מצוה זו  
מהממשלה, ולכן אין לומר כאן ש"לא ראינו ראיה" לכולי 
עלמא, דמה שלא ראינו מעולם לשמור על המקדש אפשר דלא 

 ניתן רשות מהממשלה.

ברוח דברי  נשאר הרבי בתמיהה מסויימת   38אגב: בהערה  
 הרמ"מ גלבשטיין:

שמסרו  צריך עיון קצת בנוגע להנהגת רבותינו נשיאינו, -ועדיין
 –ומכל מקום לא השתדלו    –ישראל  -על חיזוק ארץ  נפשם 

לקיים מצוות שמירת המקדש )או   –באופן של הידור מצווה  
פנים בזמנים מסוגלים, -כל -על כל פנים זכר למצווה זו(, על 

ובאופן שלא יהיה בזה )כל כך( סכנה )בעת שכמה מישראל 
טוב להתפלל בכותל המערבי וכיוצא -ילכו ביחד בשבת ויום 

 בזה(, או בזמנים שלא היה בזה סכנה.

אור לכ"ד במרחשוון תשל"ו נמסרה לרבי רשימת הרמ"מ על 
דבר שליחות ששלח הצ"צ אליו את איש אחד מבית לוי, וכן 

אפשר של המוסר ר' משה שי'[. הרבי הגיב על-ביאור ]=בדרך
 כך:-

בהמשך להתוועדות ויעקב   –בעיתו   נתקבל ותשואות חן ודבר 
 הלך לדרכו, אזכיר על הציון.

 כשהרבי נסע לביתו, אחז בידו הקדושה רשימה זו.

באוסף כתבי היד של ר' מעשיל פרטים נוספים הקשורים 
לרבותינו כמו למשל "סידור עם דא"ח" בתוספת הערות 
וציונים, הערות אחדות על גיליוני שו"ת הצמח צדק. בדף 

צדק. חלק -השער ציין לעצמו מתי הגיעו אליו ספרי הצמח 
מהנ"ל נמסר לרבי, והמזכיר הרה"ח הרב בנימין ירחמיאל שי' 
קליין סיפר כי זמן רב היו ההערות מונחות על שולחנו הקדוש 

 של הרבי.

התבטא הרבי )במכתב משנת  על הסיפורים של המחבר 
 תשט"ו(: "ובו סיפורים מבהילים".

אין איתנו יודע עד מה: באחד ממכתביו כותב ר' מעשיל: 
בקרבי אין לי מנחם, מנחם משיב נפשי אשר מפני  "וליבי נשבר

 נאלצתי לנסוע מכ"ק אדמו"ר הצ"צ". סיבת המשפחה

 ועוד בהזדמנות:

"וכל שכן האנשים הדבוקים באהבתך ואומרים כי הרבי הוא 
 בחינת משיח כפי המנהג".

 הרבי דן בשאלת המחבר

בכמה הזדמנויות, כשביקרו אצל הרבי גדולי תורה ואדמור"ים, 
דן עמם הרבי בשאלה שעורר עליה בעל ה"משכנות לאביר 
יעקב", והיא: האם מותר להכניס פתק בין אבני הכותל המערבי 

ראה בהרחבה בקונטרס רשימת דברי כ"ק אדמו"ר בעת   –
ביקור האדמו"ר מגור זצ"ל מכ"ד אייר תשל"ז )הוצאה חדשה 

כא(. וראה גם ספר 'מקדש מלך' כרך -תשס"ז( סעיף יד )עמ' כ
 .037ב' עמ' 

 הסקירה נדפסה בגליון התקשרות תרצד
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 ”האמא של המשפחה”

 הכל הולך אחר החיתום" לימדונו חז"ל.

ולפיכך, ריש מילין לזכרה ולעילוי נשמתה של סבתנו הצנועה 
והחסודה מרת בלומה צפתן ע"ה, יתייחסו דווקא לפרט הקשור 
נו  י נ נוכח עי דווקא ל"חיתום"; מאפיזודה שהתרחשה 

 המשתאות בימיה האחרונים, בשכבה על ערש הדווי.

 

ביקרנו אותה בבית הרפואה בערוב ימיה. עקב מחלתה וזקנתה 
המופלגת, לא ברור היה לחלוטין אם היא מתקשרת עם 

 הסובבים אותה.

אצילותה תוארה וטהרה לא ניטלו ממנה אף בשעות קשות 
 אלה, ברם, מבטה היה תוהה בוהה קמעא.

 

דיברנו אליה, והיא כאילו לא הגיבה גם נוכח ריבוי הברכות 
שהרעפנו עליה; "שתהיה לך רפואה שלימה", "שתחזרי מהר 
הביתה" וכו' וכו'. ברם, ראה זה פלא, ברגע שאיחלנו לה: 

שתזכי, עוד בחייך, למשיח. כאן,   –זאלסט דערלעבן משיח"  
לפתע פתאום ברקו עיניה, ולמשמע המילה "משיח", תשומת 

 ליבה הופנתה אלינו, היא נעצה בנו מבט ממוקד, בהיר וחי.

 

לא הייתה יכולה, גם אם   -כששכבה מנומנמת עקב חולשתה  
'לשחק', ואם מה שטילטל אותה לרגע הייתה המילה -רצתה  

"משיח", דווקא זה מה ש'תפס' אותה, הרי זה מצביע על 
 אישיותה הפנימית.

 כי, אכן כן, כל ימיה היו בבחינת; "להביא לימות המשיח".

 

***** 

 

היום זהו ב"ה כדבר שבשגרה שבנות ונשים פעילות כרצון 
 הרבי ב"מבצעים" ובכל הקשור להכנת העולם למשיח.

ת  לו בפעי בכפר חב"ד  יות  נ הייתה מהנחשו אבל היא 
ב'מבצעים'. עוד לפני שנים הרבה היא כיתתה רגליה ביחד עם 
בת דודתה וחברתה הטובה והדגולה  מ' יהודית ליסון ע"ה. הן 
נכנסו לבתים באזור גוש דן, ועוררו את נשי ובנות ישראל 
בדברים היוצאים מליבן הטהור של אותן זוג צדקניות ע"ד 
מבצע נש"ק, מבצע מזוזה וכו', ועוררו הרבה לבבות להתכונן 

 להתגלות משיח. 

 

נסיונות לא –ברם, עם כל ה'עושר' ברוחניות, בגשמיות  
 מעטים, ורבות צרות שבעה נפשה.

כילדה שהורתה בתוככי המצור והמצוק של הגיהנום דרוסיה 
הסובייטית, 'לא היה חסר הרבה' שכמו נערות וילדות יהודיות 

היא תיסחף ותושפע מ"החינוך מחדש" שזממו )ואף   -אחרות  
הצליחו בצורה לא מבוטלת לצערנו הרב( אותם רשעים 

 להעניק לבני הנעורים באותה תקופה מרה ונמהרה.

 

ברם, היא לא נכנעה ולא התכופפה, ונשארה א אידישע 
בת ישראל כשרה במלא יפעתה, למרות כל   -טאכטער  

 האווירה הקלוקלת והסוחפת ששררה אז.

 

מגזע קודש מחצבתה: אביה היה החסיד התמים רבי חיים עזרא 
ברונשטיין )מהעיר טשערקאס שבאוקראינה(. עובדה ידועה 
שהרבי נשיא דורנו בחר אז להניח תפילין שהפרשיות שלו 
נכתבו על ידי  רבי חיים עזרא. "עזרא הסופר" היה כינויו 
בליובאוויטש. "חיים עזרא איז א ערליכער איד" אמר עליו 

 הרבי הריי"צ.

 ע"ה שנפטרה לא מכבר  בלומה צפתמןרבתא של הכלה תחי'  מרת -הסבתא

 “זכרון להולכים”
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ולמעלה בקודש, הסבא שלה, אביו של ר' חיים עזרא, היה 
החסיד הנודע רבי זאב וולף ברונשטיין שהיה נחשב אז כמי 
שהגיע לדרגת 'בינוני' עפ"י התניא, ובליובאוויטש היו שכינו 
אותו 'דער מלאך' )אגב, חתנו היה המשפיע המפורסם רבי 

 שלמה חיים קסלמן ע"ה(.

לימים נישאה לבעלה היקר ועדין הנפש התמים ר' משה מעשל 
צפתמן ע"ה. קשיי פרנסה ומחסור היו, לא אחת, מנת חלקם 
של הזוג הצעיר, וזאת, גם לאחר שעלו לארץ הקודש והתיישבו 

 בכפר חב"ד, ונמנו על דור המייסדים.

בעלה נפטר עליה בחייה. ונותרה אלמנה עשרות בשנים. 
ניתן לומר שכל חייה היו בבחינת "שווין   -למרות כל הסבל  

לטובה". שום כוח בעולם לא נטל ממנה את שמחת החיים, את 
החיוך הטוב הנצחי, העדין והאצילי מעל פניה, גם בתקופות 

 שהיו 'סיבות טובות' ליפול בעצבות.

ביתה היו פתוח לרווחה בפני נדכאים ונאנחים, גם אנו קרובי 
משפחתה כשביקרו בביתה, לא הרגשו "כמו בבית", אלא 
"בבית" בלי "כמו". וכך קיבלה את כולם בסבר פנים יפות 

 והשרתה סביבה אוירה של רוגע ואפילו שמחה.

בין המתארחים שפקדו את ביתה היה הצדיק הרב אריה לווין 
זצ"ל המכונה "רב האסירים", שהתפעל מקבלת האורחים 

 שלה, וברך אותה בברכת אריכות ימים.

 

כאמור, הסבתא בלומה ע"ה הזדככה והזדקקה ביסורים, וביום 
ו' מרחשון השתא נלב"ע בשיבה טובה, ומנוחתה כבוד ליד 
בעלה המנוח במרומי הר הזיתים בעיה"ק ירושלים, עדי 

נפשנו;  "ועמדו רגליו ביום ההוא על -תתקיים משאת נפשה 
הר הזיתים", "והקיצו ורננו שוכני עפר",בביאת גואל צדק 

 בקרוב ממש.




