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פתח דבר
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!

במשך כשנה ורבע זיכה אותנו ה' יתברך לחתן שלשה מילדינו:

בשנה שעברה, בי"א סיון ה'תש"פ, התחתן בננו היקר ר' מנחם מענדל שי', עם 
רעיתו היקרה שטערנא שרה תחי', בת ידידינו הרה"ח ר' צבי אליעזר שי' ומרת 
חי' דובא תחי' לבית שייקביץ. ובשנה זו ביו"ד מנחם אב ה'תשפ"א, התחתנה 
בתנו היקרה מושקא, תחי' עם בעלה היקר ר' רפאל נחמן שי', בן ידידינו הרה"ח 
ר' פישל שי' ומרת רבקה תחי' לבית הניג. וכעת בכ"ג אלול, מתחתן בננו החתן 
היקר שניאור זלמן שי', עם הכלה המהוללה מרת דבורה לאה שיינא, בת ידידינו 

הרה"ח ר' מנחם עמוס שי' ומרת חי' רבקה תחי' לבית מושקוביץ.

לכבוד שמחות אלו - ועל יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע בחתונת 
לאור  מוציאים  הננו    - נ"ע  הצדקנית  הרבנית  עם  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
תשורה זו, והננו להכיר טובה לאבינו-חמינו, סב ילדינו, הרה"ח ר' דניאל דוב שי' 
גאלדבערג, משכונת המלך קראון הייטס שבניו יורק, על שפתח לנו את אוצרו 

הטוב והרשה לנו לפרסם את מה שזכה לקבל מכ"ק אדמו"ר:

א( מכתבים שקיבל, קודם באנגלית - השפה שבה כתב אז לרבי, בהיותו יליד 
אנגליא, יחד עם תרגומם לעברית - ואח"כ אלו שקיבל בלה"ק, יחד עם הרקע 
לכל מכתב, ב( כתי"ק מענה על דו"ח שכתב ע"ד נסיעתו עם חברו בשליחות 
ונדפסו ברבעון  ג( כמה מהכתבות שחיבר באנגלית  המל"ח בקיץ ה'תשכ"ט, 
"די אידישע היים" והוגהו )כמו כל הכתבות שבמדור האנגלית שם( על ידי כ"ק 
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אדמו"ר בכי"ק, ובחרנו באלו שבהן הגהות קדשו מעניינות במיוחד ובעלי תוכן 
חשוב.

}בקשר לזה, כדאי לפרסם מה ששמע בשעתו מהרבנית החשובה מרת רחל 
שבט  שבחודש  היים",  אידישע  שב"די  באנגלית  המדור  עורכת  אלטיין,  ז"ל 
)בערך( ה'תשנ"ב )כמה שבועות לפני האירוע שבכ"ז אדר א'(, לאחרי ששלחה 
לרבי חומר לגליון חדש של הרבעון, הגיה כ"ק רק מקצת הגליון ואז שלח לה 
מענה שמכאן ולהבא לא יוכל עוד להגיה את החומר באנגלית ושעלי' למצוא 
ברור  ומזה  קודם האירוע,  זמן קצר  זה  הי'  וכאמור  זאת.  מישהו אחר לעשות 

שידע הרבי את כל מה שיהי' וד"ל{

והננו להודות למחותנינו הרה"ח ר' מנחם עמוס שי' ורעיתו מרת חי' רבקה 
הם  גם  שזכו  אדמו"ר  כ"ק  מכתבי  כמה  לתשורה  שהוסיפו  מושקוביץ,  תחי' 
לקבל, ויה"ר שכל ברכות כ"ק שבכל המכתבים יתמלאו בקרוב ממש במילואן.

הננו להביע את תודותינו לנכדת דודנו גב' רחל תחי' אושר על התנדבותה 
בעריכת העימוד של תשורה זו ויה"ר שישלם לה ה' את משכורתה במילוי כל 

משאלות ליבה לטובה ולברכה.

ובראשם  וחתננו על הסיוע בעריכת החומר  לבנינו  גם המקום להודות  כאן 
לבננו היקר, הת' צמח יעקב שי', על ריכוז החומר, עריכתו והבאתו לדפוס.

והננו להודות לכל אחד ואחת מהבאים לכבדנו בהשתתפותם בשמחתנו. ויה"ר 
שגם אצלם יהיו בקרוב הרבה שמחות ורוב נחת חסידי מכל משפחתם, מתוך 
בריאות נכונה, ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בתוככי כלל 

ישראל, והי' תהי' שנת פדותנו בשלימות בהתגלות מלכנו משיחנו נאו ממש!

יום ג' שהוכפל בו כי טוב שבימי הסליחות, כ"ג אלול, ה'תשפ"א,

לוי יצחק אלחנן וחי' שרה גאלדבערג
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תשורה

באמצע סעודת החתונה של הרבי, בי"ד כסלו תרפ"ט, שעה שהסיבו המסובים 
ליד השולחנות הערוכים, ציוה הרבי הריי"צ לאחד מתלמידי התמימים, לחלק 

בשמו, לכל אחד ואחד מהמסובים, תשורה מיוחדת: 

גיליון שנכפל לשלושה חלקים. מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום "תמונת 
הדרת-קודש. גוף כתב יד קדשו של כ"ק אאזמו"ר. אדמו"ר אבינו הראשון. רבינו 
הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", ומצדו השני, כלפי חוץ, נדפסו שלושה צילומי 
קטעים קטנים, האחד - כתוב בלשון הקודש - אף הוא בגוכי"ק של אדמו"ר 

הזקן. השניים האחרים נכתבו ברוסית על-ידי אדם אחר. 

ימין נדפס צילום מכתבו  נוסף שנכפל לשנים: מצד  גיליון  לגיליון זה צורף 
ידו של אחד המזכירים וחתום בגוכי"ק של  של הרבי הריי"צ - הכתוב בכתב 
אדמו"ר הריי"צ - בו הוא מודיע כי מכתב של אדמו"ר הזקן שראה לכבד בו "את 
כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק . . אשר סגולה יהי' לכל מילי 
דמיטב מנפש ועד בשר, בתוככי ידידינו אנ"ש, ד' עליהם יחיו, וכל מחבבי תורה 
יחיו". בצד השמאלי של הגיליון, נדפסה פשר פתשגן הכתב - אף זאת בצילום 
כתב-ידו של אותו מזכיר - בו מפרט הרבי את הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול 
את מכתבו הנ"ל. בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה, שלח הרבי הריי"צ 
'תשורה' זו לכמה מחסידיו, וכלשון הרבי באחד ממכתביו: ". . אשר כ"ק מו"ח 

אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם חתונתי".
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מכתבים
ומענות 

קודש
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מכתב כ"ק אדמו"ר לכבוד
חתונת סב החתן וזוגתו תחי'

מכתב כ"ק אדמו"ר לכבוד
חתונת הורי הכלה

מענתו הק' הארוכה באנגלית של כ"ק אדמו"ר, בתאריך כ"ב אייר, ה'תשכ"ד, 
לסב החתן ר' דניאל דוב שי' גאלדבערג על מכתבו השני לכ"ק )בהיותו בן י"ז 
שנה( בו פתח את לבו בכו"כ בעיות טיפוסיות לבחור בגיל זה, כולל גם האם 
כדאי להתעקש ללמוד דוקא בישיבת תת"ל למרות התנגדותם של הוריו ז"ל 
ואח"כ  לישיבה אחרת  יותר  או  מוכנים להסכים שיסע למשך שנה  )אף שהיו 
לאוניברסיטה(. בדף הב' נראה מלה שכתב כ"ק בכי"ק באנגלית: “even“ )פי' 

אפילו(.
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תרגום חפשי: 

ב"ה
כ"ב אייר, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.
מר דניאל דוב גאלדבערג

11, עלם פארק עוועניו
לונדון נ.15, אנגליא

שלום וברכה:

אחרי שלא שמעתי ממך זמן רב, קבלתי את מכתבך מל"ג בעומר.

בו אתה כותב ראשי פרקים מחייך מאז מכתבך הקודם, וגם ע"ד מצבך בעניני 
תורה ומצוות.

באופן כללי, הבעיות עליהן אתה כותב בקשר להנ"ל הן מאופי המקשה לדון 
בלונדון  מאנ"ש  יחידים  הרבה  שיש  מכיון  לכך  צורך  אין  אבל  במכתב.  עליהן 

שיכולים לברר את השאלות שאתה מעלה במכתבך.

ברצוני להעיר כאן כמה הערות כלליות:

א( לימוד התורה וקיום המצוות חייבים להיות ברוח נעשה לפני נשמע, כפי 
אחרות,  במילים  בקרוב.  שנחגוג  תורה  למתן  בקשר  אותנו  מלמדת  שהתורה 
חייב להיות קבלת עול ללא תנאי לה' בקיום מצוותיו. ועובדה היא שמעשה קיום 
המצוות ע"פ קבלת עול כזו נותן הבנה חדשה בענין המצוות ומאפשר להבין 

ולהשיג חלק ממשמעותם וחשיבותם הפנימיות.

ב( חייב להיות מאמץ תמידי להתקדם בלימוד התורה ובקיום המצוות, ברוח 
של יראת שמים, ו]אז[ אור התורה והמצוות יעקר בהדרגה את חשכת היצר.

ג( המקום הנכון ללימוד התורה הוא הישיבה וסביבה שבהן מדה הכי מרובה 
של יראת שמים.

צריך  דמיוניים,  או  אמיתיים  שיהיו,  קשיים  שהם  איזה  על  להביט  מבלי  ד( 
לזכור את ההבטחה האלוקית ש"מי שאיתן דעתו לטהר את עצמו מסייעין לו 
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מלמעלה". כאשר יש דעת תקיפה באמת להתקדם, בקרוב יתברר שהמכשולים 
שבעבר נראו לכל כך גדולים הם למעשה אחרי הכל לא כל כך גדולים, או אפילו 

לא קיימים.

ע"י  לא  היא  עלי'  להתגבר  הדרך  מזכיר,  שאתה  הפרטי  הפיתוי  לגבי  ה( 
היאבקות איתה או עיסוק בויכוח במחשבה וכו', אלא ע"י "היסח הדעת", כלומר, 
בכל פעם שהמחשבה או הפיתוי עולה, להסיח אותה מדעתך מיד, ע"י עיסוק 
דעתך בדבר אחר שאינו קשור לזה לגמרי, והכי טוב להעסיק את הדעת בענין 
של תורה ומצוות, כי ]כאן כתב כ"ק אדמו"ר בכי"ק באנגלית את מילת "אפילו"[ 

"מעט אור דוחה הרבה חושך".

מכיון שאנו נמצאים כעת בתוך ימי הספירה, בטח אתה יודע שענינה הפנימי 
של ספירת ימי העומר הוא לבטא כמיהתנו וחפצנו למתן תורה הבא מיד בסוף 
הספירה. יש צורך שהרגשה זו לא תשאר מוגבלת ללב, אלא צריכה להתבטא 
בחיי היום יום במסירות ושקידה הולכות וגוברות בלימוד התורה וקיום המצוות. 
אני מקווה שזו תהי' החווי' היומיומית שלך, וגם שתשתמש בהשפעתך הטובה 
גדול  כלל  היא  ישראל  שאהבת  חכמינו  הוראת  במילוי  זה,  בכיוון  חבריך  על 

בתורה.

מקווה לשמוע ממך בשורות טובות

בברכה

ע"י ]חתימה[ ניסן מינדל ]ממזכירי כ"ק אדמו"ר[
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מענתו הק' באנגלית של כ"ק אדמו"ר מתאריך י"ג מ"ח, ה'תשכ"ה, על מכתב 
סב החתן ע"ד החלטתו לנסוע ללמוד בישיבת תת"ל בכפר חב"ד )שם למד 
ז"ל  קעסעלמאן  חיים  שלמה  ר'  הרה"ח  הנודע  המשפיע  של  השפעתו  תחת 

במשך כג' שנים(.

בסוף המכתב כותב כ"ק שמוסגר גם העתק )בתרגום לאנגלית( של מכתבו 
הכללי לר"ה של אותו שנה )ימי הסליחות, ה'תשכ"ד( ש"נקודתו העיקרית היא 
ולנצלם  להפעילם  רק  וצריכים  עצומה  ויכולת  עצומים   כחות  יש  שלכאו"א 

במילואם, וי"ר שכן יהי' אצלך".
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תרגום חפשי:

ב"ה
י"ג מרחשון, ה'תשכ"ה

ברוקלין, נ.י.
מר דניאל דוב גאלדבערג

11, עלם פארק עוועניו
לונדון נ.15, אנגליא

שלום וברכה:

קבלתי את מכתבך מיום הושענא רבה באיחור מסוים.

ולברכה,  לטובה  יתמלאו  כותב,  אודותם  שהחלטותיך,  ה'  שיתן  רצון  יהי 
יתר  לבב.  ובטוב  פנימית  בשמחה  המצוות  ובקיום  התורה  בלימוד  ושתשקוד 
על כן, מכיון שחכמינו לימדונו שכל עניני קודש צריכים להיות בעליי', בטוחני 
שתעשה כל מאמץ ללכת מחיל אל חיל, הן בלימוד הנגלה והחסידות והן בקיום 
את  לטהר  דעתו  שאיתן  ש"מי  וחזקה  העיקר.  הוא  שהמעשה  מכיון  המצוות, 

עצמו מסייעין לו מלמעלה".

היא  נקודתו העיקרית  זו.  מוסגר העתק של המסר שלי לראש השנה שנה 
ולנצלם  להפעילם  רק  וצריכים  עצומה  ויכולת  עצומים  כחות  יש  שלכאו"א 

במילואם, וי"ר שכן יהי' אצלך.

בברכה
ע"י ]חתימה[ ניסן מינדל ]ממזכירי כ"ק אדמו"ר[
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תרגום חפשי: 

ימי הסליחות, ה'תשכ"ד
ברוקלין נ.י

אל בני ובנות ישראל
אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

ראש השנה נקבע ע"י הבורא - לא ביום בו נברא כלל העולם, כי אם ביום בו 
נברא האדם - אדם הראשון .

הסבר הדבר:

עמוד האחרון של המכתב הכללי הנ"ל שזכה סב החתן לקבל מצורף למכתב 
הפרטי הנ"ל.
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בבריאת האדם לא רק שהסתיימה כל הבריאה של ששת ימי בראשית, כי אם 
אף באה לידי שלימות ומילוי .

הנעלה  היצור  הוא  משום שהאדם  רק  לא   - הבריאה  שלימות  הושגה  בכך 
ביותר, כי אם גם, יחד עם זאת, משום שהאדם הוא היצור שהוא מסוגל, הוא 
צריך, והוא עתיד, בסופו של דבר, להביא את כל שאר חלקי הבריאה לשלמותם 

הם.

דבר זה מושג כאשר האדם מנצל במדה מלאה את כל כוחותיו הוא ואת כל 
כוחות הטבע - הן בעולם "הדומם", הן בעולם "הצומח" והן בעולם "החי" - לשם 
הטוב ולשם הקדושה, שכן בכך מגיע כל נברא והבריאה בכללה לידי התאמה 

עם רצון הבורא. 

בריאת האדם שונה, בין השאר, במיוחד בכך ש"נברא יחידי", בניגוד לנבראים 
אחרים שנוצרו בכמות גדולה .

ויחיד האפשרות להביא את הבריאה  כי לאדם אחד  ומדגיש  זה מורה  דבר 
כולה לתכליתה ושלמותה, כשם שאדם הראשון עשה זאת. אדם הראשון, מיד 
לאחר בריאתו, ביום ראש השנה הראשון - דרש ואף השיג שכל ברואי עולם 
יכירו בשלטון הבורא, תוך הכרזה: בואו נשתחוה ונכרעה,  נברכה לפני ה' עושנו 
נברא  מסוגל   – כך  ע"י  ורק  עצמית,  התבטלות  על·ידי  "נשתחוה",  ידי  על   -

להתאחד ולהתייחד עם הבורא, ובכך להשיג את השלימות הרמה ביותר.

וחכמינו, זכרונם לברכה, מלמדים אותנו כי מאדם הראשון אנו לומדים ויודעים 
: "לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך – נפש אחת כאילו עולם  לגבי כל אדם 
מלא". כלומר: לכל יהודי  גם בזמננו, בכל מקום ומצב בו יימצא - האפשרות 
המוחלטת )ומתוך כך גם - החובה( להתרומם ולהגיע לדרגה העילאית ביותר 

של שלימות, ולהביא אותו דבר גם ב"עולם מלא " - בבריאה כולה.

את  יהודי  לכל   מזכיר   - והיחיד  הראשון  האדם  בריאת  יום   - השנה  ראש 
אלה  של  שבתירוצים  הנכונות  אי  את  מגלה   - השנה  ראש  האמור,  התפקיד 
שאינם ממלאים את תפקידם, ש"בלתי אפשרי לשנות את העולם", או ש"לא 
קיבלו מהוריהם את החינוך וההכשרה המתאימים לכך", או ש"העולם כה גדול 

ואילו הוא בודד ומה ביכלתו להועיל?"

ראש השנה - מעניק כחות למילוי התפקיד, משום שביום זה מתחדשת כל 
"ראש השנה"  כביום של  כחות מחודשים  הבריאה, מתחילה שנה חדשה, עם 
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הראשון. וכפי תוכן וסדר התפילה שבראש השנה - והרי עצם הבקשה מוכיח כי 
אפשרי מילוי הבקשה וכי תפילה זו מסוגלת לעשות זאת - שכל יחיד מבקש 
.. וידע כל פעול כי אתה  בכל תפילה של ראש השנה: "מלוך על העולם כולו 
פעלתו" – ששלטון הקב"ה יוכר על העולם כולו, עד שכל פעול ויצור ידע כי 

הקב"ה יוצרו.

היו זמנים בהם עורר הרעיון האמור - שלפיו מסוגל כל אדם  "לשנות" את 
העולם - ספיקות והיו דרושות לכך הוכחות וביסוסים וכו'. אך בתקופתנו אנו, 
אין צורך, למרבה הצער, לחפש הוכחות רבות לשכנע כי לולא הקב"ה שהוא 
מלך העולם  ו"ה' מלך - תכון תבל בל תמוט" ) = מלכותו מכוננת תבל שלא 

יתמוטט( - עלול אדם יחיד להרוס ר"ל את כל העולם.

ודאי, איפוא, שבצד הטוב   - אם הדבר הוא כך בצד שהוא היפוכו של טוב 
מסוגל אדם יחיד לפעול במדה מרובה מאד מאד, שכן, לאמתו של דבר, טובה 

הבריאה בפנימיותה, ונוטה, לפיכך, יותר לטוב מלהיפוכו. 

יעזור לכל אחד ואחת לקבל ביום ראש השנה החלטות איתנות ברוח ראש 
את  הבאה,  השנה  מימי  יום  בכל  אלו  החלטות  בפועל  ולקיים  כאמור,  השנה, 
"נשתחוה" לפי ה', המתבטא בכל הענינים של החיים היום יומיים ע"י קיום מצוות 
ה' - עד "בכל דרכיך דעהו", - ויצירת דבר זה גם בעולם שמסביב לפי תוכנו של 
ראש השנה, שאינו רק תחילת השנה, כי אם, בעיקר, ה"ראש" של השנה, וכשם 
שהראש מנהיג כל איבר של כל הגוף, כך צריכות ה"חיות" והחלטות ראש השנה 
למלא ולהנהיג את כל ימי השנה. ואז הגוף )השנה( כולו - בריא בכל המובנים.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
מ. שניאורסאהן
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תפיליו  שנמצאו  שכתב  החתן  סב  מכתב  על  אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  מענתו 
כו'. פנים המענה הוא מכתב כללי-פרטי שנשלח  ובקשת תיקון  ש"ר פסולים 
לכו"כ תלמידי התמימים, ולמטה נ"ב הוראה-תיקון להיות בקי בהלכות תפילין 
וגם מכאן ולהבא להניח גם תפילין דרבינו תם )לא נודע לנו שום הוראה אחרת 
לעשות ככה שבאה כך באופן של אתערותא מלמעלה בלי בקשת הבחור )כפי 
שהי' נהוג אז שרוב הבחורים לפני הגיעם לגיל י"ח בקשו רשות מכ"ק להתחיל 
מצות  ע"ד  בדא"ח  ענינים  שילמדו  בתנאי  כ"ק  הסכים  כלל  ובדרך  להניחם 

תפילין וכו'((. נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 371.
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מענתו הק' של כ"ק אדמו"ר על מכתב סב החתן בו הודיע שבקרוב יהי' יום 
הולדתו, וגם ע"ד כו"כ מכתבים ע"ד מעלות הלימוד בתת"ל ומנהגי החסידים 
בישיבה  שלמדו  מאז,  לחבריו  הוא  שכתב  בכלל  החסידות  ותולדות  ועניני 
ליטאית באנגלי', ומקבלי המכתבים הפיצו אותם מיד ליד באותה ישיבה והיתה 
למכתבים ההם השפעה מרובה עד כדי כך שכמה תלמידים אחרים שהכיר שם 
אבל לא כתב להם כתבו אליו ע"ד הענינים שכתב בהם, ולפני כתיבת מכתב 

זה לכ"ק הודיע לו חבר א' שהוא מתכונן להצטרף אליו בלימוד בכפר חב"ד! 

עוד כתב סב החתן שהוא וחבריו בתת"ל בכפר חב"ד היו לומדים חסידות עם 
כו' שמבקרים  ותיירים  בחורים מדברי אנגלית מישיבות אחרות או סטודנטים 

שם בישיבה.
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 מכתב שכתב הרבי לאב הכלה בנוגע לפועלו בעניין הפצת המעיינות
בישיבת נחלים. בתחילת המכתב מציין הרבי "צעירי אגודת חב"ד סניף: נחלים".
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מכתבים
מכ"ק אדמו"ר

לבני המשפחה 
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 מכתב כ"ק אדמו"ר לכבוד הולדת אבי החתן,
לוי יצחק אלחנן שי' )ביו"ד ניסן(

 מכתב כ"ק אדמו"ר לכבוד האפשערעניש של אבי החתן, לוי יצחק אלחנן שי'
]בכי"ק הגיה את הר"ת "הוו"ח" ל"הרה"ח"[
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מכתב כ"ק אדמו"ר לכבוד הולדת דוד החתן, שמואל שי' )בז' אייר(
]בכי"ק הגיה את הר"ת "הוו"ח" ל"הרה"ח"[

מכתב כ"ק אדמו"ר לכבוד האפשערעניש של דוד החתן, שמואל שי'
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מכתב כ"ק אדמו"ר לכבוד הולדת דודת החתן,
שרה אסתר תחי' )בכ"ו אדר שני(

מכתב כ"ק אדמו"ר לאבי הכלה
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דו"ח לדוגמא

בקיץ הראשון שלמד סב החתן בתת"ל ב770 )ה'תשכ"ח( לא הרשה )בודאי 
לתלמידים  ז"ל,  חודקוב  הרב  כ"ק,  של  הראשי  המזכיר  כ"ק(  הוראת  ע"פ 
שבאו מאה"ק במשך השנה האחרונה לנסוע בשליחות המל"ח )כנראה בגלל 
שאסור לצאת מאה"ק אא"כ ללמוד תורה, או לישא אשה כו'(, אבל בקיץ השני 
)כיום  כוהן שי'  בנימין הכהן  ביחד עם חברו  י"ב תמוז  נסע אחרי  )ה'תשכ"ט( 
ראש הישיבה במלבורן, אוסטרלי'( לעיר טורונטו ולעיירות באיזור דרום אונטריו, 

קנדה, למשך שלושה שבועות.

להתנהג  עליהם  איך  לשמוע  חודקוב  הרב  למשרד  נכנסו  נסיעתם  לפני 
חזרתם.  אחרי  פרטי  דו"ח  כתיבת  ע"ד  הזכיר  הוא  הדברים  ובין  זו  בשליחות 
גם אחרי שחזרו זירז אותם המזכיר ר' בנימין ז"ל קליין ע"ד חשיבות כתיבת 
הדו"ח. סב החתן כתב אז באנגלית דו"ח בפרטי פרטיות ע"ד כל האישים עמהם 
חן  וכנראה שכ"ז מצא  וכו',  וכו'  ועיירה  עיירה  וע"ד מצב היהדות בכל  נפגשו 
בעיני כ"ק כי כתב עליו פתק נדיר: "דו"ח לדוגמא וראוים ליישר כח מיוחד ע"ז" 
)אבל בהוספת תוכחה ע"ז שכנראה לא קיימו במילואה הראוי את הוראתו הק' 

להתדבר הרבה בשקו"ט בד"ת עם רבנים כו'(.

באמצע הדו"ח כתב שיהי' מאד כדאי להראות דו"ח זה לשלוחים של השנה 
כל  את  עיגל  וכ"ק  זו,  שנה  של  עבודתם  את  להמשיך  שיוכלו  בכדי  הבע"ל 

הפסקה, וכתב "נחוץ מאד".
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"די 
אידישע 

היים"
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בהתעוררות כ"ק אדמו"ר יצא לאור בברוקלין רבעון מטעם נשי ובנות חב"ד 
שם, החל משנת ה'תשי"ט לערך עד כמה שנים אחרי ג' תמוז, חציו באידיש )ע"י 
העורכת גב' טעמא תחי' גורארי( וחציו באנגלית )ע"י העורכת הרבנית רחל ז"ל 
אלטיין(. כל הכתבות באנגלית עברו תחת הגהת כ"ק )הכתבות באידיש הוגהו 

ע"י הרב חודקוב ז"ל(. 

וכתב  האנגלית  במדור  כתבות  לכתוב  החתן  סב  התחיל  ה'תשל"ז  בשנת 
הגהות  יש  בכל הכתבות שכתב  ה'תשנ"ב.  אדר,  כ"ז  עד אחרי  כתבות  הרבה 
של כ"ק, ברובם תיקונים קלים בערך )תיקון מילה באנגלית, הוספת מילה או 
השמטת מילה, ולפעמים השמטת ביטוים או ענינים שלמים אם כ"ק סבר שאין 
להדפיסם, בגלל חריפותם או כיו"ב(. אבל לפעמים, בפרט אם הי' זה ענין השייך 
לרבותינו נשיאינו או לאחד המבצעים כו' או לענין בו כ"ק האט זיך געקאכט, 

הוסיף הרבה הגהות עניניות ומענינות בלה"ק.

כאן נבחרו ארבע כתבות בהן כתב כ"ק הגהות בלה"ק:

1( ביוגרפי' קצרה של כ"ק אדמו"ר האמצעי.

קדושים מספרים  ציטוטים  וכו"כ  צדקנו  משיח  להתגלות  הצפי'  ע"ד   )2 
שכ"ק תבע אז מכאו"א לפרסמם ללפחות עשרה יהודים אחרים.

3( ע"ד מעלת לימוד הרמב"ם ופעלו הגדול  בספרו.

כ"ק בהגהת  שהי'  הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  מהסתלקותו  שנה  ל'  ע"ד   )4 
אחרות  בבמות  נתפרסם  )וכבר  שם  בהקדמה  שכתוב  כפי  נפלא,  מאד  ענין 

בפרוש ע' שנה של נשיאות כ"ק(.
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חייו ופועלו של כ"ק אדמו"ר האמצעי
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לפניכם פיענוח לחלק מהגהותיו של כ"ק אדמו"ר על כתבה זו.

שבא  זי"ע  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  של  הראשון  שספרו  בכתבה  הכתוב  על 
הראשונה  בפעם   -" כ"ק  העיר  אידיש,  כתוב בשפת  עורים,  פוקח  ס'  בדפוס, 

בחסידות שנשיא יו"ל ]יוציא לאור[ שלא בלה"ק –".

על הכתוב בכתבה ע"ד שאלת כ"ק אדמו"ר האמצעי מחתנו כ"ק אדמו"ר 
הצ"צ  ומענה  ויסורים  קשיים  כ"כ  עליו  שבאו  ]ברוחניות[  הטעם  מהו  הצ"צ 
להישכח  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  אביו   של  לדבריו  שגרם  בגלל  הי'  זה  שלדעתו 
עי"ז שהלבישם בכ"כ הרבה ביאורים )כדרכו בקודש של אדמוהאמ"צ( – וכפי 
שכתוב )כמעט באותו לשון( בס' בית רבי  - מחק כ"ק את כ"ז והגיה באנגלית 
"פאבלישינג" שתרגומו "הוצאה לאור" – את דברי אדמוה"ז, והמשיך בלה"ק 
"בתוך וביחד עם הביאור מבלי שיוכלו לדעת מהו דברי אדמוה"ז בפ"ע ]בפני 

עצמו[".
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הציפי' להתגלות משיח צדקנו
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לפניכם פענוח לחלק מהגהותיו של כ"ק אדמו"ר על כתבה זו.

על הכתוב לכתחילה בכתבה בהסיפור ע"ד הסבא משפולי שבתיקון חצות הי' 
תולה א"ע בין שמים וארץ ומתאונן להקב"ה "התנאים והאמוראים בקשו ממך 
להביא את משיח ולא הבאת אותו...האריז"ל...הבעש"ט...והרב המגיד... נשבע אני 
שיבוא זמן שלא ירצו לא אותך ולא את משיחך ואז תהי' מוכרח להביאו", מחק 
כ"ק את הפסקה שבסוף והעיר: "אינו מתאים להדפיס זה )עתה(].[ באם ידפיסו 

הגמר צ"ל ]צריכים להיות[ שינוים מתאימים".

ע"ז שבס' דרכי חיים ושלום כתוב שהמנהג ) גם של הרה"צ הגאון ממונקאטש( 
טובות" העיר  לנו בשורות  ל"ויבשר  "מהרה"  מילת  להוסיף בברהמ"ז את  הי' 

כ"ק: "לציין מחברו כאן".

את  מביא  אינך  ה',  "למה  שפירושם  באנגלית  המילים  על  הכתבה,  בסוף 
המשיח נאו ]עכשיו[?" מתח קו תחת מילת "נאו?!".
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מעלת לימוד הרמב"ם ופעלו הגדול בספרו
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לפניכם פענוח לחלק מהגהותיו של כ"ק אדמו"ר.

2 ע"ד מה שנכתב שבמשך כל הדורות עד הרמב"ם אף אחד מגדולי  בע' 
ישראל לא חיבר חיבור מקיף של כל ההלכות למעשה, העיר כ"ק שהי' "המשנה, 
חיבורו דרבינו הקדוש לא דמשה רבינו", ועל מה שהי' כתוב ש"לא כל גדולי 
]לחיבור  לו  המגיע  חיבור  ליצור  הצליחו  הדורות  במשך  מצוינים  הכי  ישראל 
הרמב"ם[" מחק כ"ק את המילה באנגלית שפירושו "מגיע לו" וכתב במקומה 

מילה שפירושו "בדומה לו".

בע' 3, ע"ד ס' השו"ע של הב"י, מחק כ"ק מה שהי' כתוב ע"ד ההבדל בינו ובין 
חיבור הרמב"ם וכתב באנגלית שאינו "כולל" והמשיך בלה"ק "מצוות שבזמן 

הבית וכו'".

על  הרמב"ם[  ]את  ביקרו  באירופה[  ]הפוסקים  "הם  הב'  בפסקה   ,5 בע' 
)מהם(",  "כמה  המילה  את  באנגלית  הוסיף  כ"ק  מקורותיו",  של  השמטתו 
ובהמשך ש"אפילו המקורות הישירים של ההלכות שמביא ]הרמב"ם[ לא נכללו 

בחיבורו" הוסיף כ"ק את המילה באנגלית "]מקורות[ התלמודיים". 

בע' 7, על מה שכתוב בכתבה ש"ס' משנה תורה לא נתקבלה לחיוב גמור לא 
רק בין יהדות אירופה", מחק כ"ק את המילים באנגלית שפירושם "לא רק" וגם 
הדגיש את המילה באנגלית שפירושו "גמור" ועל המילים שפירושם "אפילו בין 
חלקי יהדות המזרח )הספרדים(" הכניס מילה באנגלית שפירושו "כמה" )חלקי 

יהדות המזרח(.

בע' 8, כתוב ע"ד הנביאים, והוסיף כ"ק לפני זה "הזקנים ואח"כ ]ואחר כך[ 
הנביאים".

בע' 9, ע"ד זה שאומרים "ממשה למשה לא קם כמשה", הי' כתוב "האם הי' 
יותר גדול מכל אלה ]הגדולים שקדמו לו[" ומחק כ"ק את המילים  הרמב"ם 

באנגלית "יותר גדול" וכתב במקומם באנגלית "יוצא מהכלל מכל אלה".

ואח"כ הי' כתוב ש"הרמב"ם בטח" וכ"ק המשיך באנגלית )במקום המילים 
שהיו כתובים( "עשה משהו יוצא מהכלל לפחות בענין עיקרי שבו רק הוא הי' 

יכול להדמות למשה רבינו".

בהמשך כתוב ש"אף אחד מכל גדולי ישראל שבמשך הדורות לא זכה לעשות 
]וכ"ק מחק א"ז והגיה באנגלית: "עשה"[ את התורה נגישה לכל היהודים ]וכ"ק 
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הדגיש את המילים באנגלית "לכל היהודים" בקו מתחתיהם[ כמו שעשה זה 
משה רבינו".

בע' 10, ע"ד ההבדל בין ס' משנה תורה לחיבור המשנה, מחק כ"ק את רוב 
מה שהי' כתוב ובמקומו כתב: "לא הכניס בה רבינו הקדוש הל' יסוה"ת ]הלכות 
יסודי התורה[ )מעשה המרכבה ומע']שה[ בראשית(, הל' אמונה, דעות, אוה"ע 
]אומות העולם[ וכו'],[ נוסחאות התפלות והברכות, כו"כ ]כמה וכמה[ מנהגים 
– כן לא הכניס בה כמה דינים של ]הנמצא ב[ מכילתא, ספרא וספרי. כן אין בה 
הקשר עם תושב"כ ]תורה שבכתב[ משא"כ בי"ד ]מה שאין כן בי"ד – בספרו 
שברור  שבה[  חלקים-ספרים  י"ד  בגלל  החזקה"  "י"ד  המכונה  הרמב"ם  של 

הבאה בכל מצוה הכתוב בתושב"פ ]בתורה שבעל פה[".

בע' 10, הי' כתוב ש"שפתו הברור של הרמב"ם מובן גם לילד צעיר" ומחק 
]צעיר["  אדם  "בן  באנגלית  במקומה  וכתב  "ילד"  באנגלית  המילה  את  כ"ק 
חיבור  לומדים את  היו  צעירים  ילדים  כתוב ש"בארצות המזרח אפילו  הי'  וכן 
הרמב"ם בתור ספר הלכה למעשה" ומחק כ"ק את המילה באנגלית "ילדים" 

וכתב במקומה  באנגלית "תלמידים ]צעירים[".

ויש עוד כו"כ מילים שהגיה כ"ק באנגלית וגם מילים ופסקאות שצוה להשמיט, 
ולמעלה הצבענו רק על הכי חשובים בהם.
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שלושים שנה

בהתועדויות חודש טבת, ה'תש"מ, התחיל כ"ק אדמו"ר לדבר ב"קאך" גדול 
הסתלקות  מאז  שנה  שלשים   – א'(  א'  )יחזקאל  שנה"  בשלשים  "ויהי  ע"ד 
חמיו כ"ק אדמו"ר הריי"ץ. אולם בינתיים נתעורר בתוך החסידים ה"קאך" ע"ד 
שלשים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר בעצמו, וכמדומה שעשו משהו ברעש גדול 

בעיר הבירה של ארצות הברית וכו'.

"ויהי  ענין  על  משהו  לכתוב  אלטיין,  הרבנית  העורכת,  אלי  טלפנה  אז 
שלשים  על  רק  מדבר  אדמו"ר  שכ"ק  אף  שעל  לה  הסברתי  שנה".  בשלשים 
שנה מההסתלקות, אבל אנו בתור חסידים "קאכן זיך" ע"ד שלשים שנה של 

נשיאותו. והסכימה שאכתוב ע"ד שני הענינים.

אחרי מחשבה רבה, כתבתי כתבה בה תיארתי את כ"ק אדמו"ר הריי"ץ כביכול 
על  הגדול  ה"בונה"  בתור  דורנו  נשיא  אדמו"ר  וכ"ק  הגדול  "האדריכל"  בתור 
היסודות שהניח חמיו. ואחר כך תיארתי את שלש התקופות של בערך עשרה-
עשרה שנים של נשיאותו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ (שיחת כ"ק אדמו"ר עד"ז 
עדיין לא הוגה על ידו אז, אבל זכרתי את השיחה), ואח"כ תיארתי ע"פ דעתי 
המוגבלת שלש תקופות עד"ז בשלושים שנות נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשיא 

דורנו.

אחר זמן, טלפנה אלי העורכת בהתפעלות גדולה שאף פעם לא קרה משהו 
כזה, שחלק מאיזו כתבה לא החזיר לה כ"ק אדמו"ר!

לראות את  נשתוממתי  ואכן, בשעה שקבלתי בחזרה את הכתבה המוגהת 
הפתק שחובר לה בכתי"ק: "מה שמחקתי וכן העמודים שלקחתי מכאן – לא 
ידפיסו". בתוך הכתבה עצמה מחק כ"ק אדמו"ר בכי"ק כל איזכור על עצמו, 
התקופות  שלשת  תיאור  את  שכללו  העמודים  שלשת  את  החזיר  לא  וכלל 

בנשיאותו!

)במחיקת שמו הק' "הרבי שליט"א" לא מחק ממש, אלא – על פי שיטתו 
הק' בכלל לא למחוק שם של יהודי – עיגל את המילים וסיים בקשקוש להורות 

שישמיטו א"ז(.

ועל ידי כל זה, עכשיו לא נמצא הרבי כלל בכל הכתבה אלא אדרבה בעיקר 
התמקדה על ציון שלושים שנה מההסתלקות של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ.
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אמת, כל זה לא הפתיע כל כך מכיון שידענו שצורת ההתייחסות של הרבי 
ולעצמו  (כ"ק אדמו"ר הריי"ץ) "הרבי נשיא דורנו"  לחמיו הייתה באופן שהוא 
כאילו הוא רק כמין "מרכז" של הפעולות ושל תנועת ליובאוויטש כו', שמכיון 
שכביכול מישהו הי' צריך לעשות א"ז, קבל הרבי את זה על עצמו. ובמשך כל 

השנים דיבר וכתב על עצמו בתור רבי רק לפעמים מאד נדירות.

אלא, שבעמוד האחרון ממש באה ההפתעה הגדולה:

באחד הפסקאות האחרונות כתבתי (בתרגום פה מאנגלית) ש"אחרי מאורע (
ז"א ההסתלקות בה'תש"י) שיכל הי' לסכן את כל מסלול ההתעלות של היהדות 
אחרי מלחמת העולם השני', במקום זאת זה התהפך על ידי עוד צדיק גדול, 
הרבי שליט"א הנוכחי, להיות למקור עוד יותר גדול של אנרגי' רוחנית לעורר את 

חסידיו של הרבי הקודם להמשיך לצעוד ליעדים גבוהים יותר ויותר.

כ"ק אדמו"ר מחק את המילים "על ידי עוד צדיק גדול", וגם עיגל את המילים 
"הרבי שליט"א הנוכחי" וסימן בחץ שמילים אלו צריכות להיכתב בסוף המשפט 

הנ"ל וכתב מקודם להם באנגלית:

”under the leadership of“

גדול  יותר  עוד  להיות למקור  זה התהפך  זאת,  "במקום  היינו, ע"פ הגהתו: 
של אנרגי' רוחנית לעורר את חסידיו של הרבי הקודם להמשיך לצעוד ליעדים 

גבוהים יותר ויותר, תחת מנהיגותו של הרבי שליט"א הנוכחי".

זאת אומרת, שאחרי שהשמיט כ"ק אדמו"ר כל איזכור על עצמו במשך כל 
חב"ד  חסידי  של  הפעולות  – שכל  בסופו  עצמו  את  הכתיב  פתאום  הכתבה, 
"תחת  מהריי"ץ)  אדמו"ר  כ"ק  של  כחו  (ע"פ  נעשות  שנה  השלושים  במשך 
מנהיגותו של כ"ק הרבי". להזכיר את עצמו באופן כה בולט בתור רבי ומנהיג, 
ובפרט אחרי שהשמיט את עצמו מכל הכתבה עד כאן, הי' באותן השנים דבר 

נדיר מאוד כנ"ל!
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 1 

 

 הרבי מחק
 הוספה בכתב יד קדשו

 

 
 1שלושים שנים

 
 גאלדבערג   דניאל הרב

 
״ויהי בשלושים שנה...״ כך מתחיל ספר הנבואה של יחזקאל 

 והחזון המיסטי המהולל המכונה ״מעשה מרכבה״. 
יוצא דופן בעל חשיבות   אותו אירועשנה מאז    ה שלושיםזה הי 

ראויה לציון עד שהנביא מציין את תאריך ההתגלות האלוקית 
 תקופה. השלו מאותה 

בבית המקדש )הפרשנים אומרים שזה   ה נמצאספר תורה הי
המקורי שכתב משה רבנו בעצמו( והוקרא למלך  ה הספרהי

 יאשיהו. 
פו עבור אלה שלא יכששמע את העונשים המפחידים שצ

הוא   —סח(  -  התוכחה )דברים כ״ח, טו  —הולכים בדרכו של ה׳,  
תשובה   תנועתכדי כך שהפעיל  עד  פן מעמיקבאו התרגש

בעלת היקף חסר תקדים, והשמיד את כל הכתות האליליות  
וקירב בהצלחה את עמו   ממלכתוב אז רווחות  יו הנפוצות שה 

לשוב לה׳. ״וכמהו לא הי׳ לפניו מלך אשר שב אל ה׳ בכל לבבו,  
ובכל נפשו ובכל מאדו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמהו״  

 )מלכים ב׳ כג, כה(.

תנועת התשובה הזו נועדה להיות קצרת זמן  , למרבה הצער
ומעשי עוולתם בסופו   , די. העם לא עמד במאמציו של מלכוימ

 
הכתבה הוא באנגלית ומובא כאן בתרגום תכני לעברית מתוך ניסיון והשתדלות רבה להיצמד : מקור הערת המערכת 1

 למקור.
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דבר הביאה להרס הטרגי של בית המקדש, סמל הנוכחות  של 
 הנבחרים.  האלוקית בקרב אנשיו

 עם זאת זה לא הי׳ לשווא. 

המהפכה הרוחנית של יאשיהו העניקה לעם היהודי את 
צריך בכדי להקים מחדש קהילה    היה העוצמה המוסרית שהוא  

של דבר מסוגל לייצר   ה בסופותורנית משגשגת בבבל, מה שהי
התלמוד בבלי, אשר נותר עד   — את הישג גולת הכותרת שלו

 ימינו בסיסה של תורה שבעל פה, של לימוד והנהגה יהודית.
 

יחזקאל הי׳ הנביא הראשון בזמן של גלות: ״ואני בתוך הגולה.״  
כה עמוק, עד שלעתים קרובות משתמשים   החזון שלו הי׳

במונח מעשה מרכבה כמילה נרדפת לכל הספרות המיסטית  
היהודית, המכילה כמה מהמושגים המרוממים ביותר של  
התורה, כמוסבר בקבלה וחסידות. ועוד לפני שתיאר את חזונו 

 .הוא מדגיש כי זה קרה ״בשלושים שנה״
 

*  * * 
שאירע אירוע עצום.   מאז בשבילנו שלושים שנים עברו גם 

. מן  1950כשהליובאוויטשער רבי הקודם )ז״ל( הלך לעולמו ב
ומנם הוא היה במצב בריאות א ״ מבהיל.הלםהסתם הי׳ זה ״

מגיע רק כחמש שנים אחרי סיום  זה אבל ,שניםירוד הרבה 
שתוך שש שנים   הרסנית כה הד יבמשהייתה השואה האיומה 

 מרכזי התורה של יהדות העולם. כל מחקה את
ת כמו, חס ושלום, עוד מסמר בארון  יהייתה נרא סתלקותוה

 הקבורה של יהדות התורה.
הצדיק הגדול היחיד, אשר הקב״ה, ברחמיו האינסופיים, שלח 

שונה״, שהצליח  אינהלחופים האלו להראות ש״אמריקה 
להתחיל לפתח את אמריקה כמבצר של תורה, עכשיו הלך  

 . לעולמו
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חז״ל אומרים ש״מיתתן של צדיקים מכפרת )על החטאים של 
דוריהם(״. אבל אפילו החסידים הצעירים שהרבי האציל  

בקהילות יהודיות שונות, היכן שהצליחו    עליהם להיות שלוחיו
לייסד בתי ספר ברוחה האמיתית של מסורת התורה, גם הם 

 כל או אולי יכולוי מי  חוו צמרמורת כשהם חושבים לעצמם:
את העבודה הקדושה שהוא   להמשיך  כיצד  לתת את ההשראה

 יזם?
שלהם, בדיוק כשהתנופה בעבודתם    מי יכול לשער את היאוש

  ההתחילש, רציפהבעשור של עבודה  ובא לידי ביטוי גדלה כה 
 פירות.  ניבלה

 הי׳ נראה שהם נעקרו משרשם… 
 

*  * * 

 ״ויהי בשלושים שנה...״

תמונה שונה מאוד מציגה את עצמה: תנועה שהיא עולמית  
 ממש, שיש לה מרכזים ונציגים כמעט בכל קהילה יהודית

שקובעת כל הזמן את הקצב לאינספור יוזמות חדשות   בעולם, 
שמשאירה  לחיזוק היהדות התורנית הן בכמות והן באיכות, 

באופן ישיר או עקיף    –את חותמה בכל נקודת השפעה תורנית  
על מיליוני אחינו בית ישראל. אולי אפילו רוב יהודי העולם, בין  

 אם הם שמים לזה לב או לא.
 

זה היה, ח"ו  של הרבי הקודם הייתה אירוע טרגי. הסתלקותה
,יכול להיות הסוף. היו צריכים צדיק גדול יוצא מן הכלל, רבי, 
כמו שחסידות חב''ד מסבירה המושג של רבי, כדי לשנות את 

  ים יכול ושהי דכדוך ונסיגההייאוש והאפשרות ל. זה לקדמותו
 ותזאת לחיבמקום  וכתוצאה מהאירוע הטרגי נהפכ היגרםל

 חדשה.
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כל מי שלומד את השיחות של הרבי הנוכחי שליט״א, מהשנים 
  הסתלקות : ונשנההקודמות של נשיאותו, רואה נושא חוזר 

עבור    המהווה משבר רגשיאירוע    הלמרות היות  -  הרבי הקודם
את   ממש את המאמצים ל  בכדי להכפיללשמש    ת חייב  -  חסידיו 

 לו עליהם.   עדיין ישהמשימה שהוא הפקיד בידם, והציפיות ש
 

ויסוד, כמה שהוא חזק, ללא , בניין ללא יסוד לא יכול לעמוד
אין לו שימוש פרקטי, האדריכל המניח את  , בניין שעומד עליו

היסוד החזק והאדריכל המקים את הבניין המפואר, לשניהם 
כעת אנו מתחילים לראות, במבט   . דיט" שווהע "קר מגיע

לאחור, את גדולת היסודות שהניח הרבי הקודם, וכמה  
הכרחיים היו הם בפריחת התורה וחסידות כאן ובכל רחבי  

 העולם. 
 רחבה בפרספקטיבה כדי לראותשלושים שנה זה מספיק זמן ו

 .הנוכחי 2הרבי שליט"א  ע"י  את גדולת המבנה שהוקם
 

בשיחה מפורסמת הרבי שליט״א הסביר כיצד אורך השלושים  
שלושה    לש  לחלוקה  נתתו של הרבי הקודם ניתושנה של מנהיג

עשורים נפרדים, שלושה תקופות ארוכות של עבודה עם  
מסירת נפש לתורה וחסידות, בשלושה אזורים שונים זה מזה  

 לגמרי.
 

 עשר השנים הראשונות היו מעורבות במאבק אמיץ להנצחת

נגד כחיזוק היהדות בארץ אתאיסטית, טוטליטרית, מאבק 
לחלוטין, בהם הוא הצליח להפליא  הצלחה קלושים יסיכוי

 במאמציו לחיזוק היהדות וביסוסה.
למרות שנעצר ונידון, בסופו של דבר שוחרר והורשה לעזוב  
את המדינה, אך לא לפני שקבע דוגמה לגבורה מעשית לאלפי  

 
 . שישמיטו מהכתבה ע"מאת המילים "הרבי שליט"א" לא מחק הרבי אלא סימן בעיגול  2
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, 1927חסידיו. אפילו לאחר שעזב את ברית המועצות בשנת 
וס כספים הוא בילה את השנים האחרונות של העשור בגי

 לאחיו באותה מדינה ועורר אהדה עולמית למצוקתם.
 

לתקופה קצרה,  העשר השנים השניות התגורר תחילה בלטבי
ולאחר מכן בפולין, המדינה שהכילה אז את הריכוז הגדול  

 ביותר של יהודים דתיים בעולם.
כאן הי׳ תחום רחב להקים מחדש את חסידות חב״ד והקמת  

 ה רשת פורחת של מוסדות חינוך. ישיבות חב״ד, שמהן נוצר
 

. כאשר נאלץ הרבי  1939למרבה הצער כל זה הסתיים בשנת 
לעזוב את אירופה ולהתחיל מחדש בעולם החדש, נראה הי׳ 
עכשיו שהכל אבוד. בארצות הברית היו לו רק קומץ קטן של 
חסידים, שלעתים קרובות בעצמם כבר התייאשו מהאדמה  

 העקרה שאמריקה מייצגת.  
זאת, למרות מצבו הבריאותי העגום, והתנאים חסרי עם 

. הרבי  תקווההתקווה לכאורה בהם נתקל כאן, הוא סירב לאבד  
חזה שאמריקה צריכה עכשיו להחליף את מרכזי התורה 
האבודים של אירופה, והוא הי׳ תקיף להבטיח שהארץ הזו  

 ת.תהי׳ יורש ראוי לחיי היהדו

תחומים שונים מאוד של מאמץ   סימלוהארצות  תשלוש
בכוח על ידי   בה תורה מדוכאתהתורני. רוסי׳ הייתה ארץ ש

 משטר חסר רחמים. 

פולין, מצד שני, הייתה ארץ שבה ההזדמנויות ליהדות תורנית  
 .ופיתוח חסידות חב״ד נראה בלתי מוגבל

  ם בעול הגדולה היהודית הקהילהמקום בו ה תהיהי ואמריקה
 .חלפה שלה התורה ששמירתרוחני בכך  באסון נפגעה

בכל אחד מהאקלים הרוחניים השונים הללו, הרבי הקודם 
השליך את עצמו לעבודה העומדת בפניו במלוא הדרגה של  
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ובכל אחד הצליח  , מסירת נפש בהתאם לסביבות השונות
ההשפעות של עבודתו בכל תחום הותירו את    .במידה מדהימה

הפנים של העולם היהודי   בלתי ניתן למחיקה עלהחותמן 
 המודרני. 

 

הסצנה היהודית   ממוקדת עלהצופים בפרספקטיבה 
שם על  בעורל ךהסובייטית יסכימו כי ניצוץ היהדות שהמשי

ידי הרבי הקודם במהלך אותו העשור הראשון, ועל ידי חסידיו  
בשנים שלאחר מכן, הוא הגורם המשמעותי ביותר לחידוש  
הנוכחי של התודעה היהודית בקרב יהדות ברית המועצות 

 יום.כ
את ההשפעות של העשור השני ניתן לראות בעשרות הבוגרים 

  ו מחדש והקיממישיבות חב״ד בפולין שניצלו מהשואה 
בארצות אחרות. והעשור השלישי    יהדות   ישיבות חב״ד ומרכזי

היסודות שהונחו  —הי׳ הקדמה לשלושים השנה שלאחר מכן 
 אז גדלו בקפיצות למבנה הגבוה שאנו רואים כיום.

 

* * * 

קשה יותר לבצע חלוקה דומה בשלושת   , במידה מסויימת 
 .שעברו מאזהעשורים 

 

יחד עם שלושת  -}כאן הרבי חתך את הדף והוציאו 
שלושת העשורים  נכתב אודותהעמודים שאחריהם בהם 

 .ולא החזירם למערכת העיתון{ -תיו ושל נשיאותו ופעול
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״ויהי בשלושים שנה... נפתחו השמים ואראה מראות  אבל

שלושה עשורים עברו מאז התרחשות דרמטית,  .ים״וקאל
תה )חס וחלילה( לסכן את כל התנועה של  יכזאת שיכולה הי 

  ה התהפך זזאת,  במקוםו היהדות מאז מלחמת העולם השני׳.
להיות למקור עוד   , 3י גדול הרבי שליט"א הנוכח ע"י עוד צדיק 

יותר גדול של אנרגי׳ רוחנית לעורר את חסידיו של הרבי  
ו חת מנהיגות ת  ויותר.הקודם להמשיך ליעדים גבוהים יותר 

 .4ישל הרבי שליט"א הנוכח
 

שלושים השנים הללו הראו לנו מה אפשר להשיג באמצעות  
עבודה קשה ונחישות איתנה. להביא את משיח כבר לא נראה 

על הוחייתה ללא הרף . הכמיהה המיושנת למשיח כזה חלום
ידי הרבי שליט״א, שמצביע גם על הדרך להגשמתה  

 האולטימטיבית. 
שנה,    שלושים  ו אחריכמו שהגילויים של יחזקאל הנביא הגיעו

 ככה גם בזמננו. יהי רצון שיהי׳
 

את תפילתו של יעקב אבינו: ״מי שאמר לעולמו ׳די׳ יאמר  נישא  
ייפתחו״,   ובוודאי הגיע הזמן ש״השמים  —׳די׳ לצרות יהודיים״  

כך שנראה את ״מראות אלוקים״ האולטימטיביים, אפילו יותר 
מובטח לנו )והוסבר בהרחבה  כשל יחזקאל,  ים מאלהגדול

 בחסידות(, עם ביאתו המהירה של משיח צדקנו. 

* * * 
 
 

 
את המילים "הרבי שליט"א הנוכחי" לא מחק הרבי אלא סימן בעיגול ע"מ להוציאם ולהעבירם לסוף המקטע, וראה בהערה  3

 הבאה. 
את המילים "הרבי שליט"א הנוכחי" לא הוסיף הרבי בכתב ידו הק' אלא סימן בחץ להעבירם לכאן מהשורות הקודמות בהם  4

 הופיעו במקור.  
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מענות קודש
מכ"ק אדמו"ר
הריי"צ זי"ע
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 נתגלגלו לידי סב החתן כמה מכתבים אורגנליים מכ"ק אדמו"ר הריי"צ זי"ע
המלך חתני  ושני  הרבנית  בידי  חתום  ה'תשי"א  שנת  לקראת  מכתב   וגם 

כ"ק אדמו"ר וגיסו הרש"ג ז"ל.
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מכתבי כ"ק אדמו"ר הריי"צ זי"ע לסב הכלה וזוגתו
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 תשורה זו מוקדשת
לזכות סבי וסבתות החתן:

 הרה"ח ר' דניאל דוב שי'
 ומרת מינא רחל תחי'

גאלדבערג

 הרה"ח ר' שמואל ירמיהו שי'
 ומרת אסנה תחי'

ברייטקופף

 מרת רייזל תחי'
 )אשת הרה"ח ר' מנחם מענדל ע"ה(

מרוזוב

 לאריכות ימים ושנים טובות,
מתוך בריאות הנכונה ונחת מיוצאי חלציהם

ולעילוי נשמת סבי וסבתות הכלה

 יעקב דוד בן מנחם מניס
 הניא טויבא בת יצחק אייזיק

 מושקוביץ

 ברוך בן אהרן 
 גנעשא בת משה זלמן

גופין

ע"ה




