
מזכרת
שמחת נישואיןמ

של

ושיחי ברוך נפתלי ושטערנא שרה

וילהלם

ו שמונים  מאות  שבע  אלפים  חמשת  לבריאהשתיםשנת     

יארק- ניו, ברוקלין



  פתח דבר

הרב החתן , על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו' אנו מודים לה

  . שיחיושטערנא שרהוהכלה המהוללה מרת , ברוך נפתליהתמים 

שהואילו לבוא לשמוח אתנו ביום , ידידים ומכירים, התודה והברכה לכל קרובי המשפחה

בברכת מזל טוב וחיים מאושרים , ואותנו כולנו, שיחיוולברך את החתן והכלה , שמחת לבבנו

  .בגשמיות וברוחניות

ר "ק אדמו"הנהגת כ על יסוד – בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו

 בתשורה מיוחדת – ע"מושקא זי' והרבנית הצדקנית מרת חיר "ק אדמו"ע בחתונת כ"צ נ"מהוריי

ק "כמה מענות מכתי) ב (,ק"ר ברוסית ותרגומם ללה"ק אדמו"שני מכתבים מכ) א( :זו הכוללת

ר על "ק אדמו"י ומענה כ"ח מביקור ברוסיא בשנת תשח"דו) ג(, ר בענינים שונים"ק אדמו"כ

  .ח"הדו

התרגומים והפענוחים על . מעט מגודלם המקורי הוקטנו –ק "להעיר שכמה מצילומי הכתי

  .אחריותינו בלבד

בברכות מאליפות ,  יחיוי"בתוך כלל אחינו בנ, ך אתכם ואותנו יבר,ברך הוא ית,ל הטוב- הא

  .י משיח צדקנו בקרוב ממש"בגאולה האמיתית והשלימה ע, מנפש ועד בשר

  מוקיריהם ומכבדיהם

רזאַ לאַ משפחת                          וילהלםמשפחת 
  

  ב"תשפ'ה, א טבת"י

  רוסיא, מוסקבה
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  א

  [.С Б-жьей помощью. 15  менахем-ава 5731 г]           א"תשל'ה, א"ו מ"ט, ה"ב

  [.Бруклин. Н.Й]                 .י., ברוקלין
  

  'תחי... מרת 
  [Г-жа … , Кфар-Хабад] ד"כפר חב

  [!Благословление и мир Вам]               !ברכה ושלום

В ответ на В. письмо относительно родственников там, стоит ли послать им 
требование (документы) для выезда в י "א,  то конечно мое мнение что стоит. Но как 
обычно в таких случаях нужно раньше знать что они не боятся получить такое 
требование, т.е. запросить у них об этом – сам собою разумеется в скрытой форме. 
Те которые пишут туда уже имеют опыт в этом, в частности друзья в ד"כפר חב  
[Кфар-Хабаде]. 

Получил В. письмо и בעת רצון [час благоволения] упомянул тех, о которых В. 
пишете על ציון כ״ק מו״ח אדמו״ר [на месте упокоения Ребе, моего тестя]. Дай Б. чтобы 
В. имели хорошие вести в скором будущем. Надеюсь, что В. принимаете деятельное 
участие в помощи иммигрантов из той страны, чтобы они сразу по прибытии в ארץ
 устроили свою жизнь согласно Торе, тем более что в [Земле Израиля] ישראל
условиях там они делали по мере возможности и даже больше, чтобы жить 
еврейской традиционной Тора-жизнью до פש מסירת [самопожертвования]. Теперь 
же, находясь в совершенно других условиях к лучшему, наверное покажут 
блестящий пример, что их жизнь в полной мере соответствует тысячелетней 
традиции еврейского народа — пример, о котором наверно будут знать те, которые 
пока еще находятся там, и это прибавит бодрость и смелость и полнейшую 
уверенность, что они верные члены еврейского народа в ежедневной жизни, и их 
лишения и жертва для этого идеала вполне оправдывается, и приведут также к 
получению благословения Б. Во всем, в чем они нуждаются, и в самом главном — 
иметь настоящее истинное идише нахес от детей. 

Надеюсь также, что все ות חב״דשי וב [женщины и девушки Хабада] в כפר חב״ד 
[Кфар-Хабаде] активно участвуют в максимальной мере в этой деятельности. 

Дай Б. Много הצלחה [успеха] каждой из Вас и всем вместе. 

  [Благословение на добрые вести]   .        .בברכה לבשורות טובות
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  כתב ידו של המזכיר הרב יסן מידל –המכתב ברוסית 
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  ]תרגום חפשי[
  א"תשל'ה, א"ו מ"ט, ה"ב

  .י., ברוקלין
  'תחי... מרת 

  ד"כפר חב
  !ברכה ושלום

יהי רצון . ר"ח אדמו"ק מו"מכתבה תקבל ובעת רצון הזכרתי את המצוייים במכתבה על ציון כ
בוודאי היה לוקחת חלק פעיל בהגשת סיוע לעולים מן המדיה ההיא . שתזכה לבשר טוב בקרוב ממש

ובפרט שבהיותם שם עשו כל ', פ תורתו הק"ל יסדרו את חייהם עעל מת שמיד בהגיעם לארץ ישרא
. אשר שביכלתם ויותר מיכלתם על מת לחיות חיי יהדות מסורתיים חיי תורה עד כדי מסירת פש

כאשר יהלו את חייהם כפי ' ועתה כשהוטב מצבם במידה הכי גדולה בודאי יהיו למופת ולדוגמא חי
י המצאים "זו לאחב' ד דוגמא חי"ובודאי יגיעו הידיעות ע, ראלהמסורת בת אלפי השים של עם יש

והדבר יוסיף מרץ ועוז רוח ובטחון אשר הם בים אמים לעם ישראל בחייהם היום , עדיין שם
' וזה יביא לקבלת ברכת ה,  עבור מטרה עלית זו"וכדאי בהחלט לסבול את כל הקשיים והמס, יומיים

  .אמיתי מהילדים) יידישע חת(יקרי שירוו חת יהודי ובדבר הכי ע, בכל הצרך להם

ד לוקחות חלק פעיל בפעולות אלה ובמידה "ד אשר בכפר חב"כן תקוותי אשר כל שי ובות חב
  .הכי גדולה

  .יצליח כל אחת ואחת מהן ואת כולן כאחת' וה

  .בברכה לבשורות טובות
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  ב

  [.С Б-жьей помощью. 15  менахем-ава 5731 г]           א"תשל'ה, א"ו מ"ט, ה"ב

Дорогой …שי '  

 Получил В. письмо. Дай Б. чтобы все В. пожелания к лучшему исполнились в 
ближайшем будущем, и слышать от В. только хорошие вести во всех отношениях. 

С пожеланием всего наилучшего и хороших вестей 
Мендель. 

  ]תרגום חפשי[
  א"תשל'ה, א"ו מ"ט, ה"ב

  'יש... ' כב

  .ויזכה לבשר אך טוב בכל העייים, יהי רצון שיתקיימו כל משאלות לבבו בקרוב ממש. מכתבו תקבל
  ט"ס ולבשו"בברכת כט

  מעדל
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   כתב ידו של המזכיר הרב יסן מידל–וכן החתימה , המכתב ברוסית



מנישואי  שרהמזכרת  ושטערנא  נפתלי  ו ברוך  הטבת א"י – וילהלם שיחי  ב"פתש' 

 – ז –

  ג
  ]?ה- ג"תשל'ה[

, ל"ר, א לחם" כאו–א אדרבא "כ, ל" איו במציאות ר– רבים'  ל"לו" מפי ש– פשוט) 3(
י "א ע" כ–'  כוט"היצז דורש " שה– ממו טובי שמשתדל לעשות יותר "ולא ע, בחבריו

יט : והעיקר.  במאמרי החלצוהמפורש היפך לעשות ומהדרים. 'וכושמפריעו ומזלזל בו 
  .ל"וק.  ווַאסער לטובת הזולתקַאלטע אין פיגער ַא אייטוקען

  .ומסיימים בטוב

  

--------------------------------------------------------  
' כי הלא מעשרה יסים הי. להם הצריך' הי* הבאים: "...  בו כותב–ש "מא' על גליון מכתבו של א, ק"מצילום כתי

כואב למה ' שוט לבי היפ. צריך לדאוג בדבר זה' והי. ברגל' גרם להעדר העלי' שבלתי זה הי. שלא אמר אדם צר לי המקום
  ".להם דבר מסודר ולמה לא לו' יהי

--------------------------------------------------------  
ד סידור כיאות עבור האורחים הרבים הבאים "ע,  דבריו סוביםואולי –. ר"ק אדמו"י כ"תחלת מכתבו חתך ע*) 

  .לחצרות קדשו
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  ד
  ]ה"תשל'ה, לפי חג הפסח[

  " הדהבברכת  ]1[
  'ק כו"להוסיף שכשחל בש  

או (ע ולהדביקה בפים "ל בפתקא בפ"ההוא אפשר להדפיס ה' כיון שיש מקום פוי בע  
  )בחותם גומי

  ?עיעושה רושם טוב ובטח פירסמו כדב  ]2[

--------------------------------------------------------  
 Friends of ארגון י" ע" עם תרגום רוסי–הגדה של פסח "ל של "ה והולההדפסהוראה בקשר . ק"מצילום כתי

Refugees of Eastern Europe=] ידידי פליטי מזרח אירופה ,F.R.E.E.[ –כתבה על –. ה"תשל,  ברוקלין ההוראה דלהלן 
' שם ע(י הסדר ר בסימ"ק אדמו" תיקן כ–שבעותק וסף של ההגדה ,  ויצויין– .וצורפה לההגדה המודפסת, ע"פתקא בפ

  ".ברך"יופיע לפי " צפון"אשר , )11
 דפסה וסח ברכת – של ההגדה  '9סוב על מה שבע: 'ק כו"להוסיף שכשחל בש ]הדלקת הרות[= " הדהבברכת

להוסיף : "ז באה ההוראה שלפיו"וע, ")של יום טובלהדליק ר ' אשר קדשו כו("ט כשחל בחול "הדלקת הרות של יו
של להדליק ר ' אשר קדשו כו("ק "ט כשחל בש"להוסיף גם וסח ברכת הדלקת הרות של יו,  כלומר–" 'ק כו"שכשחל בש

 ").שבת ושל יום טוב
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  דף הכריכה של ההגדה
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  העמוד שבוגע אליו  כתב המעה
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"ים"ל בפתקא בפ"להדפיס הע ולהדביקה בפ"
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  "ברך"יופיע לפי " צפון"ר לתקן ש"ק אדמו"הוסיף כבאחד העותקים של ההגדה 
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  ה

  ]?"תשל'ה[

  ? שואלבתורה מצד הבה  האומם]–" וללמוד אי צריך["  )2(

וזהו המצב . שהוא הותן ואי המקבל) א:  אצלוגמורהז בודאות " כשהוא ותן ה–  )3(
הפרטים   אי לעשות בעייומוכרח כמה מופתים – אצלו חלטי "תומ) ב. לצמיתות
  !ל" שהרי קבלתי ממו ה– הגשמיים

  י גורס כהל"ופשוט שאי.  
  !ב"ז היו כיו"ו גם חסידי אדה"ולא שיערתי שזהו עד כדי כך שמדמה בפשו שח  
  .ופשוט שלא אקבל. ל"וק. 'גם להבא א שלא יתן לי ויאמר שכוותו אחרת וכו  

--------------------------------------------------------  
תורה היא "בדרך .. וארהיב עוז לשאול : "ומקדים לזה(שואל  בו –ש "מא' על גליון מכתבו של א, ק"מצילום כתי
מה שכתוב , בק"עה כ", וכתב שהוא מתה, איזה דבר ר"ק אדמו"כתן למדוע כש) "מותר לשאולו, א"וללמוד אי צריך

הדרך ' הי' אצל רבותיו הק "– שואל הוא –" הלא"ו, "' וחסידים וכוד"'שוא מתות יחי"כי , גר הזקן"ע מאדמו"בשו
] ק של כסףטַאבַא - קופסת[=ּפושקע של זילבער מטַאבַאק , קערת כסף'  היהר הזקן"אצל אדמו"שמציו ש פיכ" (לקבל

להם ' והלא ברור שהי", )"ט והרב המגיד"וכן אצל הבעש .. וש מעמד"וכ. וכן כמדומה אצל כל רבותיו. 'להביט בתפלין וכו
ת ' ומציע ב; "ז היו מחיים החסידים"עי, ואדרבה.. ל "ידוע מה שכתוב בהא: ר"ק אדמו"כאפשרויות להבין כוו (

ופדיון הוא שהוא , מתה הוא שהחסיד ותן לרבו.. כי אולי : "ומפרט" (הבדרך פדיון פש ולא מת"ל "שהתיה צ
יהה ) משל אחרים(להות הרוצה ) "י"ב ובפרש, ד"וברכות י(ד דברי הגמרא "שזהו ע )ב; ")ז"מקבל ומתקשר עי] החסיד[=

כמו שמציו בשמואל (אל יהה כשמואל הרמתי ) משל אחרים(ושאיו רוצה להות ) כמו שמציו באלישע שהה(כאלישע 
 פי שים –ד אלישע "ק ע"כי כ ..ברור "שהרי , להבין זאת קשה לו –' שאם כאופן הב, וממשיך; ")הרמתי שלא רצה להות

 על כותבו ששאלתו היא באופן – ."א להודיעי"ו,  יבין יותר–' אך אם כאופן הא, "כ איך זה שייך"וא, ז)במופתים(ברוחו 
ובהמשך לכותבו ; ))2(כבפים (וכתב , "וללמוד אי צריך"ר תיבות "ק אדמו" הקיף כ–"  צריךתורה היא וללמוד אי"ד

  )).3(כבפים (ר "ק אדמו" כתב כ–" 'וחסידים וכו" 'שוא מתות יחי"כי .. ק "עה כ"ר "ק אדמו"שכאשר תן מתה לכ
--------------------------------------------------------  

  ").תורה היא וללמוד אי צריך! .. ?עד כאן העזת פיך ברבך("א "רע, ת סבראה ברכו) א
  .ובהסמן בהערות שם, קסט'ז אגרת י"חכ. תתקסח'ו אגרת ט"ק חכ"ז אג"וראה עד .לא הגיע לידיו) ב
  ).ה"ט ס"מ סרמ"ע חו"טושו. א, מקידושין ט(ט "מכירה ומתה ס' הל) ג
  .כז, משלי טו) ד
  ).ו' פ עם לקוטי טעמים ומהגים ע"עתק בהגש( ואילך 89ע "ב ס"ש תש"ראה סה) ה
  ).קסד' ע(קסג 'ד אגרת ט"ק חכ" אג–ראה ביאור בזה ) ו
  .375' ה ע"ש ח" וראה לקו–. יד, ק שם"רד. ט, ב ב-מלכים) ז
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  ו
  ]א"תשמ'ה, כסלו' לפי ח[

  .צ" עהאזכיר  ]1[

  –ל כדבעי "על המשמר שיתהל ה) המתאים לזה(ח יעמוד בט  ]2[
  ל"וק, כבעבר'  התקוה שלא יבקשו אצל כו–ל "אם אין כסף לה.  

--------------------------------------------------------  
בה מוזמים  –על גליון מודעה שכתבה באגלית ובפרסית עבור יהודים יוצאי אירַאן שבעיר יו יָארק , ק"מצילום כתי

שבשכות ") שערי רחמים("ס הספרדי "בביהכ, א"תשמ'כסלו ה' הם לבוא להשתתף באסיפה חשובה שתתקיים ביום ח
במהלכה יוכלו , )שפעל רבות למען הצלת ורווחת יהודי אירַאן, ר שלום דובער העכט" אשר בההגתו של מוה–(קוויס 

וללמוד על שירותי סיוע השוים שיכולים לעזור להם בקליטתם , להיפגש עם ציגים של כמה מוסדות סיוע יהודיים
  .'והתאקלמותם וכו

ר יעקב "יפול המעמסה הכספית דכל זה על כתפי מוהתשלא , כראה הכווה :כבעבר'  יבקשו אצל כולאהתקוה ש
 עת שפעלו הוא –) 'ריולאח' ולפי( בתקופת פרוץ המהפיכה באירַאן –בעבר ' כפי שהי,  העכטב"של רשדאביו , יהודא העכט

אשר העול הכלכלי כולו פל על כתפי ', ואביו ללא ליאות בהצלת אלפי ילדים ווער מאירַאן וקליטתם במוסדות חיוך וכו
, ) סירבו לעזור להם–...  כאלו שגם ערכו מגביות למען הצלת יהודי אירַאן–לאחר שמוסדות סיוע וחיוך שוים (אביו 

  .ת כבדיםוכתוצאה מזה קלע לחובו
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  ז
  ]ז"תשמ'ה, אייר[

  .. החליטו שיהם  בטח]1[

  . דוקא וכמה מתות אחרות ישןבעת החופה שטבעת ותים – דעתי מאז מפורסמת) 2(

  

--------------------------------------------------------  
  .גילה- עם בן' לקראת גמר שידוכיברכה - בקשת –על גליון מכתב השואלת , ק"מצילום כתי

  .לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים= :  החליטו שיהםבטח] 1[
 בעת גמר מ לתתה לה" שהמדובר מתעתד להביא עמו טבעת ע–) באגלית(במכתבה : ' דעתי מאז כומפורסמת) 2(

  .ובהסמן שם, )א"תשמ'חורף ה (510' ט ע"ש חי" וראה בזה גם לקו–. השידוך
.  
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  ח
  .ח"תשי' ה,תמוז' א', יום ה

  א"מחם מדיל שיאורסון שליט' לכבוד הרב ר

  !שלום וברכה

  ,רב כבד

לא בזדון ולא . כבוד תורתו יסלח לי על השהותי עד הה במסירת דין וחשבון על סיעתי לרוסיה
אלא העבודה המרובה שצטברה במשך העדרי מביתי הכריחה אותי לדחות , בכיוון אחרתי במכתבי
  .חובי זה לימים אחדים

. בסך הכל בליתי שם עשרה יום. בערב' למוסקוה הגעתי ביום ה. ובכן גש אי אל העין גופו
, באו למוסקוה למשך ימי שהותי בעיר, תושבי ליגרד, לליגרד לא סעתי כלל מפי שאחותי ובה

  .ושוב לא היה צורך לי לבזבז יום או יומים בסיעה ובטרדות עם המושלים

בבוקר ' ביום ב, בערב ולמחרתו בשבת בבוקר' ביום ו,  ביקרתי ארבע פעמיםהבבית הכסת במוסקו
ולפי , כמעט כלם זקים, בפעם הראשוה מצאתי שם כמאה או מאה ועשרים איש. וביום השבת

במהירות רבה . עזרת השים היתה סגורה; הכסת היה מואר רק למחצה- בית. לבושם עיים מרודים
מסרתי לרב . שם הוצגתי לפי הרב לוין. הקטה וָהעליתי על הבימהי השמש מן העדה "בדלתי ע

 י מר ַאלטהויז"בציעות מסרתי לו אחדים מן הספרים שתו לי ע. פריסת שלום מיויורק ומישראל
 הכילה – אחד מספריו של האחרון –מתה זו .  מתל אביבבארץ וכן גם את מתתו של הרב אוטרמן

  .בין דפי הספר היה דבוק טופס של גט. ישראל עם פרטים על בעליהןרשימה של כמה עגוות ב

במשך התפילה ראיתיו כשהוא מתבון בספרים שקבל כשהם . הרב הודה לי ולא כס לשיחה
 תו – על אפו של השמש –לאחר התפילה תקרבו אלי רוב המתפללים ". עמודו"מוחים לפיו בתוך 

ח הייתי להשיב את פיהם ריקם ולבאר להם שהסידורים מוכר. לי שלום ובקשו ממי סידורים
רובם שאלו על . ולא ליחידים, כלומר בשביל כל העדה,  בשביל בית הכסת היו–המועטים שבידי 

הוסיפו גם . המצב בישראל וגם לחשו שגורלו בארצות הברית מוטב מגורלם של אזרחי המועצות
  .בקשה שזכרום יעלה על לבו

בין המתפללים . אפילו עזרת השים היתה מלאה. בית הכסת מלא על גדותיובשבת בבוקר היה 
ראים היו כמה אשים בעלי צורה ולבושם הדר , צעירים וצעירות מועטים היו בייהם, והמתפללות

שגריר . החזן עמד לפי התיבה והמקהלה עזרה על ידו מלמעלה. היתה זו שבת מברכים. לפי ערך

--------------------------------------------------------  
 –ר "ק אדמו"לכ) בוסטון(ר יצחק רביוביץ "פ תגלגלה לידיו ימים אלו העתקת טיוטא ממכתבו של מוה"בהשגח

, בין השאר, ל לרוסיא היתה" מטרת סיעתו של ה–. שצח'ז אגרת ו"ק חי"שהמעה עליו דפס באג, ח מסיעתו לרוסיא"דו
שערי תורת ארץ : "ס"בעמח, )ה"תרפ-ט"תרי(ה "ר זאב ווָאלף רביוביץ ע"ג מוה"יד אביו הרה-להוציא משם את כתבי

הערות והגהות על , פירושים" (שערי תורת בבל"; ש"ת,  ירושלים–) הערות והגהות על הירושלמי, פירושים"* (ישראל
,  ירושלים–) כדלהלן בסיום המכתב(שים מאז עלה בידו להוציא כתבים אלו מרוסיא ' ר גאשר דפס כעבו, )תלמוד בבלי

 .א"תשכ
  .הוא בית הכסת הגדול:  הכסת במוסקוהבבית

" פרקי חיים("בתחלתו ) ג"תשע, ירושלים" (לב יהודה"אודותיו ראה ספר .  מוסקוה–רב ראשי , יהודה ליב:  לויןהרב 
  ). ואילך9'  ע–

 .תל אביב, פחס טודרוס: הויז ַאלטמר
  . תל אביב–רב ראשי , איסר יהודה:  אוטרמןהרב

--------------------------------------------------------  
  ).שט' ע(שי 'ז אגרת י"ק חכ"ראה גם אג*) 
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שאליה פו עיי , ת שלו היו בין המתפללים על הבימה ואילו קודת המושךישראל ואחדים מן המשלח
הילדים היו חמדים מאין . בי חבר השגרירות הישראלית,  שי ילדים קטים–היתה , כל המתפללים

ואילו מה שקשר את לבם של האשים אליהם היתה העובדא שהם היו הילדים היחידים בכל , כמוהם
שקם הקהל יותר , י הרב"ם האלה הלכו בסך מאחורי התורה השאת עוכשהילדי. בית הכסת

  .מששק את התורה בעצמה

לפי דבריו מפחדים . ודע לי שהוא יוצא לעתים קרובות לערי השדה, מר אבידור, משגריר ישראל
  . הזדמות יותר רצויה להפגש את אחיושםיהודי ערי השדה פחות מיהודי מוסקוה ולכן תה לו 

. פרצה בכיה היסטרית בכל בית הכסת בין האשים כבין השים, עה שעת ברכת החודשכשהגי
בכיתי אתם . זכרתי בערב יום הכיפורים בבית אבי ובבית הכסת שלו בעיר מולדתי בבריסק דליטא

  .יחד

" הותן תשועה"מלבד . י הרב בכבודו ובעצמו"התפילה בשלומה של מלכות ערכה בטכס מרובה ע
  . אמן ואמן–ד תפילה ארוכה וכל הקהל עה קול אחד ובקול רם הוסיפו עו

  .בצאתי מבית הכסת שו שוב אותן החוויות שתארתי אותן למעלה

לגודל . "ישיבה"שבתי לבית הכסת בכדי לבקר את ה, בשעה העשירית בדיוק, בבוקר' ביום ב
 אי שמספרם עלה למאה משער. כלם עטופים טליתים ותפילין, תמהוי מצאתי שם הרבה מתפללים

ומן הצד מסביב לשלחן ישבו להם כעשרה זקים , בקרות שוות התפלל מיים שוים. וחמישים איש
  .ולמדו תלמוד

השתמשתי בהזדמות זו ומסרתי לו פריסת שלום . והכיסו לחדרו הפרטי) בי ובבתי(הרב פגש בו 
 ישב על כסא ת" מן השעה שאבי כמעוריות "הוא הודה לי והוסיף שמכיר הוא את כ. מכבוד תורתו

שאלתי את הרב אם ברצוו למסור אילו דברים לכבודו . הרבות בֶיַקֶטריוְסַלב במקום אבי הרב לוין
לאחר כך הוציא את ספרו של הרב אוטרמן ובזהירות רבה הוציא ממו את טופס הגט . ועי בשלילה

, כמה פרטים עיקריים חסרים על בעליהן, הודיע לי, ןמה. ומשגמר מלאכה זו התחיל בעין העגוות
בשבילן יעשה מה , ומהן שהפרטים על בעליהן מספיקים או שלימים; ואין בידו לעשות בשבילן כלום

בוגע לעגוות אחדות כבר היה לפי דבריו בקשר מכתבים . יכתב למקומות הדרשים ויחקור, שאפשר
  .את הרב הרצוג

 יכתב אם להרב הרצוג –להרב אוטרמן עי שאם יהיה לו חומר חיובי לשאלתי אם יכתב תשובה 
ובכן . ו רוצה להרבות בשיחהיראה היה שא. אין צורך בכתיבה, ואם לאו. ואם להרב אוטרמן
  .לזה עיתי מיד". ישיבה"בקשתי לבקר את ה

--------------------------------------------------------  
 .יוסף:  אבידורמר
לו תלמידים בגילאים שוים מרחבי תקב' אשר אלי, י בית הכסת הגדול"שע"* קול יעקב"היא ישיבת : "ישיבה"ה
  .רוסיא

 –ח "ח תמוז תשכ"בדר, ר"ק אדמו"ל לוין אצל כ"ד בעת ביקורו של הרי"ראה גם ר: ת מעוריו" הוא את כשמכיר
 ").'ל אודות ימי עוריו ביקטריוסלב כו"א הזכיר להרי"ר שליט"ק אדמו"כ ("153' ע) ג"ח ח"תשכ(ג "מ התוועדויות ח"תו

רב העיר , ע"ר לוי יצחק "מהור' ק וכו"ק הרה"הוא כ:  הרבות בֶיַקֶטריוְסַלבכסא ישב על ת" כבישאמן השעה 
 .ט"תרצ-ט" תרס–יקטריוסלב 

 ).11' ע(שם " לב יהודה"וראה גם ). ח"ח אייר תרס" כ–פטר (ה "ר אליהו שמואל ע"מוה: במקום אבי הרב לוין
  .ו"אהקת –רב ראשי , יצחק אייזיק הלוי:  הרצוגהרב

--------------------------------------------------------  
אשר פטר זמן קצר , ה"ר שלמה שליפער ע"מוה, י הרב הראשי הקודם של מוסקוה" ע–ז " חורף תשי–תייסדה *) 

  .ז"ש תשי" שלהי אד–לאחר מכן 
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מצאתי . יםבה שי חדרי לימוד קטים מלבד חדר המבשל. הישיבה מצאת בצדו של בית הכסת
, מלבד שים שעסקו במסכת ברכות, כלם. שם כששה עשר תלמיד מגיל עשרים וחמש עד שלשים וחמש

. הובאר לי שמסכת חולין תורתם מפי שמתכוים הם להיות שוחטים בישראל. מסכת חולין לפיהם
 ד"כפר חב ומסרתי לו פריסת שלום מאחיו הרב טרבמן מהוצגתי לפי ראש הישיבה ָהַרב ְטֶרְבַמן

שבביתם בקרתי בחברתו של ,  וגם מיתר בי משפחתו באותו הכפרבישראל וכן גם מבן אחותו הבכירה
דרך . ברור היה לי שמתירא הוא להכס אתי לשיחה. לזה עה לי בהבעת תודה בלבד. מר ַאלטהויז

  .בשבת הבאה שמעתי תפילת מי שבירך בעדו בבית הכסת מפי שחלה פתאום, אגב

פיתי אז אל התלמידים ובשפת יידיש אמרתי להם שהבאתי להם פריסת שלום מישראל ומיהודי 
 שאים ,יה'ורג'בי ג, וכשהכרתי בשלושה תלמידים. אמריקה והוספתי שכלם מתפללים לשלומם

  .פיהם אורו ולחצו את ידי בחמימות גדולה, תרגמתי את דברי לעברית, מביים יידיש

שם סבוי רבים מן המתפללים ושוב שמעתי שאלות על . דרך בית הכסתפרדתי מהם ויצאתי 
על אחיו בארצות הברית וחזרו על אותם הדברים ממש ששמעתי מהם ומאחרים , המצב בישראל
  .בבית הכסת

השמש טרדי כמה פעמים למסור לו את הספרים ולא (מסרתי לרב את יתר הספרים שהיו בידי 
  .)שמעתי לו מפי שחשדתי בו

החוויות של . בשבת הבאה מצאתי שוב את בית הכסת למטה ועזרת השים למעלה כמעט מלאים
  .השבת העברה שו ואיי רוצה להרבות בדברים

המצב הוטב משהיה בימי . סך הכל של רשמיי הוא שאחיו בארצות המועצות מלאים פחד לגורלם
ולכת אם גם בצורה לא כל כך ואילו השיטה האטישמית של הממשלה משכת וה. הרשע הקודם

, ד עתידה של יהדות רוסיה אין מה לדבר"ע. הפחד הוא פחות מפי ההֶֹוה ויותר מפי העתיד. גלויה
לא ישאר אחריו קומץ אשים , לכשיעבור הדור הזקן. לכל הפחות לא בצורה שאו מכירים אותה

  .ר מן הארץשאר לו רק לקוות שיתרחש ס והרשעה תעבו. היודע צורת אלף בית

בעוד . ותקותי הוא שתעלה בידי להוציאו לאור בקרוב,  הוצאתי בשלוםל"את כתב ידו של אבי ז
  .שערי תורת ארץ ישראלל "מ ז"ת את ספרו של א"ימים אחדים אתכבד לשלוח לכ

  ואגמר בברכת שלום ואהבה וכבוד

  .יצחק רביוביץ

--------------------------------------------------------  
  .ר שמעון טרביק"הכווה למוה:  ְטֶרְבַמןָהַרבראש הישיבה 

 .ר חום טרביק"הכווה למוה: ד"מן מכפר חבהרב טרב
  .ש טרביק" והר" אחות הר–בן מרת פסיא , ר אלעזר מרדכי גרליק"הכווה למוהאולי :  אחותו הבכירהמבן
 .היא מדית גרוזיא: יה'ורג'ג

  .א"תשכ,  ירושלים–" שערי תורת בבל"ספר , כאמור, ממו דפס: ל" ידו של אבי זכתב
  .ש"ת, ירושלים: ל שערי תורת ארץ ישראל"מ ז" של אספרו

*  
  



מנישואי  שרהמזכרת  ושטערנא  נפתלי  ו ברוך  הטבת א"י – וילהלם שיחי  ב"פתש' 

 – כ –

  שצח'ז אגרת ו"ק חי" אג–ר "ק אדמו"מכתב מעה מכ

  י"תשח'ו תמוז ה"ט, ה"ב
  .י., ברוקלין

  ' שיר יצחק"מוה' צ וכו"מ עוסק בצ"א ו" איח"הוו

  ! וברכהשלום

קבלתי בועם מכתבו , ד חזירתו לשלום מסיעותיו"וסף על הידיעה הטלפוית שקבלתי ע
. ה"י אביו ע"כ הידיעה המשמחת שעלה בידו להוציא כת"ובו ג, בו מתאר סיעתו ביתר פרטים

כ בפעולותיו "ת ימלא משאלות לבבו לטובה שיוכל להוציאו לאור ויצליחו ג"רצון שהשיויהי 
י שירצו ללמוד ספר שכזה "מתאים למה שדברו שיפעול במדה הכי גדולה בהשפעתו על אחב

' ולא כמו בשים קדמויות שהי, כיון שאין לך דבר העומד בפי הרצון, שאז גם יוכלו להביו
וחזקה לתעמולה שאיה . אלא שיהיו ילידי המקום, כאלה מעבר ליםצריך להביא יהודים 

  .ובפרט שהתעמולה תצטרף למעשים בפועל, חוזרת ריקם

, י בארצות המועצות והספיקות בוגע לעתידם שם"ד פחד אחב"ובמה שמסיים במכתבו ע
הה אמותי ברורה שהוספה ביהדות בארצות הברית ברוח התורה והמסורה מוכרח שתשפיע 

ובפרט שכל , כי לגבי רוחיות הרי עיים גבוליים וריחוק מקום אים מפסיקים, גם שם
, וכמו שרואים בגוף גשמי שבשעה שמוסיפים חיזוק באחד מאבריו, ישראל קומה אחידה

כמו כן , מוכרח שיביא חיזוק גם בשאר האברים וחיות בכל הגוף, ל בכמה מהם"ואצ
שכתוב בהם וחי '  ובמצותיית בעיי תורה תורת חייםכשמוסיפים חיות ביהדות ארצות הבר

מוכרח שיביא , ב מהוה עכשו החלק הכי חשוב בכללות עם ישראל"ובפרט שיהדות ארה, בהם
ובפרט על פי , אפילו אלה שמצאים מאחורי מסך הברזל, י באשר הם שם"זה חיזוק לכל אחב
  .בין ישראל לאביהם שבשמים אפילו מחיצה של ברזל איה מפסיקה ל"מאמר חכמיו ז

שאף , ב חוברת בדברי הימים ההם"יג תמוז דאזלין מייהו מוסג-בקשר עם ימי הגאולה יב
  .בודאי ימצא בה פרטים מעיים, ד כללות העין"על פי שבטח יודע ע

  .י שם"ח בעד מסירת הספרים לאחב"ת

  .זה עתה'  שתי"ת אר"שע' ח בעד הס"ח ת"בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור ובת

  . שלום להם– שהיו כאן' תקותי שבתו וחתו שי

--------------------------------------------------------  
  .תרכ'ח אגרת ו"ק חי" אג–אגרת וספת אליו . רביוביץ: ר יצחק"מוה
 .ב"ריש ע, ב קסב"ראה זח:  לך דבר העומד בפי הרצוןשאין
' ע(ד אגרת תתקסו "ח). רכו' ע(ב אגרת תסו "צ ח"ר מהוריי"ק אדמו"ראה אג:  לתעמולה שאיה חוזרת ריקםוחזקה

  .מ"ובכ). יב תשרי" היום יום" עתק ב–רד 
הובא ותבאר (קדושים ' ו פ"צ להרח"טעהמ. ע שם"ד ובקה"ט ה"ראה ירושלמי דרים פ:  ישראל קומה אחידהשכל
 ."וש.  ואילך72ע "א ס"ש חל"וראה גם לקו. מ"ובכ. פ צבים"ת ר"לקו).  מצות אהבת ישראל–א ואילך , צ כח"בדרמ

  ).ברכת שים שלום( התפלה וסח:  חייםתורת
 .ה, אחרי יח:  בהםוחי

 .ועוד.  ואילך67ע "א ס"מ ח"מ התוועדויות תשד"ראה גם תו: מחיצה של ברזל . .  מסך הברזלמאחורי
 ."וש. ב, פסחים פה: 'כול אפילו מחיצה של ברזל " חכמיו זמאמר
 ).ש"ת, ירושלים(הספר שערי תורת ארץ ישראל = : י"ת אר"שע' הס

  .ח שם"ק חי"ראה גם אג: שהיו כאן'  וחתו שישבתו
  



  לזכות

הרה ר"החתן  מרת ברוך נפתלי' ת  והכלה  שיחיושטערנא שרה   

  וילהלם

ומוצלחת טובה  בשעה  נישואיהם    לרגל 

טבת"י   ב"תשפ'ה, א 

❁  
הוריהם ולזכות  ידי  על    נדפס 

ר"הרה מרת יצחק שרגא פייביש' ת  וזוגתו  שיחיו גיטל' בתי  וילהלם 

ר"הרה הרב  מרת שלמה דובער פינחס' ת  וזוגתו  שיחיו חנה  לַאזַאר 

זקניהם   ולזכות 

ר"הרה מרת משה אהרן' ח  וזוגתו  שיחיו שרה' חי    וילהלם 

שתחיעטיאמרת    יורקוביץ'  

ר"הרה מרת משה' ת  וזוגתו  שיחיו העניא יהודית    לַאזַאר 




