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תשרוה
מזכרת 

מערב זיכרון והתעוררות
במלאות השלושים לפטירת אבינו הרה"ח 

מו"ה מרדכי גורודצקימרדכי גורודצקי  ע"ה
אור ליום שני כ"ט אייר ה'תשפ"ב

'נחלת הר חב"ד'
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תוכן עניינים
• סקירה קצרה על חייו של הרה"ח מרדכי גורודצקי ע"ה 

מאת ר' שניאור זלמן ברגר שיחי'

פרסום ראשון
• מכתב הרבי להרה"ח שמחה גורודצקי ע"ה 
אשר טומן בחובו מופת ונבואה גלויה של הרבי.

הרבי  של  המיוחד  מהיחס  קטנה  טעימה   - ראשון  בפרסום  כתי"ק   •
ועד  כיו"ר  ותפקידו  למינויו  הנוגע  בכל  ע"ה  גורודצקי  מרדכי  להרה"ח 

נחלת הר חב"ד במשך כיובל שנים.

כל הזכויות שמורות ©
יו"ל לרגל יום השלושים לפטירת ר' מרדכי גורדוצקי ע"ה

אייר תשפ"ב - ארה"ק

עיצוב ועימוד: שניאור מוזס

הרה"ח ר' מרדכי 
גורדוצקי אצל הרבי,

בקבלת ארבעת המינים 
 לנציגי ועד נה"ח
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הרה"ח ר' מרדכי גורודצקי ע"ה, כיהן כיו"ר ועד נחלת הר חב"ד כיובל שנים, ועל 
השכונה  וביסוס  לפיתוח  ונפשו  מאודו  בכל  התמסר  מהרבי,  ועידודים  הוראות  פי 
שהוקמה על ידי הרבי, ובמהלך השנים זכה להוביל הקמת מוסדות חינוך, בתי כנסת, 
מקוואות, ובנייני מגורים, והכל בהתנדבות גמורה, כאשר במקביל מנהל את מפעל 
הטקסטיל גולגוטקס אשר הוקם ופעל כל השנים על פי הוראות מיוחדות מהרבי 
 מסכת חיים מרתקת החל מילדות בצל אביו אשר כיהן כשליח אדמו"ר הריי"צ 
בסמרקנד, דרך רוח הקודש של הרבי כאשר התקבלו אישורי יציאה מעמק הבכא, 

ועד כהונתו כיו"ר ועד נחלת הר חב"ד 

מאת שניאור זלמן ברגר

יושב ראש 
נחלה

ראש  יושב  ע"ה,  גורודצקי  מרדכי  ר'  הרה"ח 
ועד נחלת הר חב"ד במשך כיובל שנים, הלך 
ביום ראשון, אדר"ח אייר ה'תשפ"ב,  לעולמו 
בנות,  מבורך,  ישרים  דור  אחריו  הותיר  הוא 
נכדים ונינים, ובד בבד הותיר שכונה מפותחת 
הוא  הרבי,  בנשיאות  רבים  מוסדות  הכוללת 
כמו  ופיתוח המוסדות  בניית  הוביל את  אשר 
גם בנייני מגורים, וזאת על פי הוראות שקיבל 
מהרבי במכתבים מענות ויחידויות. הרה"ח ר' 
מרדכי גורודצקי, היה סמל של חסיד המקושר 
ימיו עשה הכל  וכל  לרבי, בכל רמ"ח ושס"ה, 

לטובת הכלל על פי הוראות הרבי.  

 •  • •
ר' מרדכי או כפי שכונה על ידי מכיריו: ר' 
גיסא,  ומאידך  רבה  בצניעות  התנהג  מוטל, 
בדרך  רב.  בתוקף  לפעול  ידע  הצורך  בעת 
הירבה  ולא  הזרקורים,  מאור  התרחק  כלל 
להתראיין על העבר ועל ההווה, אם כי מפעם 
לפעם סיפר על פיתוח השכונה, ומענות הרבי 
אליו ואל הועד. וכך גם זכיתי כותב השורות, 

חיי  על  עמו,  מעטות  לא  שיחות  לי  והיו 
החסידים ברוסיה הסובייטית, כמו גם אודות 
ומנהל  חב"ד  הר  נחלת  ועד  כיו"ר  תפקידיו 
לוו  התפקידים  שני  כאשר  גולגוטקס,  מפעל 
נסקור  בה  בכתבה  מהרבי.  רבות  בהוראות 
בתמצית אבני דרך מתולדותיו ופועלו של הרב 
באופן  שנאמרו  דברים  גם  ישולבו  גורודצקי, 

אישי לכותב השורות.
 

  צוואה מוקדמת
בכ'  נולד  ע"ה  גורודצקי  מרדכי  ר'  הרה"ח 

מנחם אב תרצ"ב בסמרקנד, לאביו הרה"ח ר' 

אדמו"ר  כשליח  כיהן  אשר  גורודצקי,  שמחה 
במסירות  ונצורות  גדולות  ופעל  הריי"צ 
בני  בקרב  היהדות  חומות  ביצור  למען  נפש 
ר'  הבאות  בשנים  בסמרקנד.  הבוכרים  עדת 
שמחה נאסר מספר פעמים והוגלה לתקופות 
ממושכות, ותוך כדי תלאות וייסורים, רעיית 
ר' שמחה לקתה בשיתוק, ולכן ר' מרדכי בעודו 
בחור צעיר נאלץ לצאת לעבוד כדי לפרנס את 
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אמו ואחותו דבורה )שתחי', לבנהרץ( ובאותם 
לו  שיגר  אביו  תש"ט  בחורף  טרופים  ימים 
מבית הסוהר בו שהה, צוואה מפורטת למקרה 

ולא ישרוד את הגלות.

בצוואה מפורטת ומלאת רגשות, ר' שמחה 
מנחם את בנו על כך שנאלץ לעבוד כדי לפרנס 
שיעורי  לקבוע  ממנו  ומבקש  המשפחה  את 
כותל  בו  הנורא  המצב  לרגל  ומעודדו  תורה, 
של ברזל מפריד בין האבא ובין בני המשפחה. 
דגש מיוחד נותן ר' שמחה על החשיבות להיות 
בקרב אנ"ש ובמיוחד להשתתף בהתוועדויות.

ובתקופה  מת,  סטלין  חלפו,  בודדות  שנים 
הבאה החלו לשחרר אסירים 'פוליטיים' ומהם 
חסידי חב"ד וכך הרב שמחה גורודצקי שוחרר 
התגוררה  אשר  המשפחה  בני  עם  והתאחד 
נותרה  והצוואה  בטשקנט,  ימים  באותם 

למזכרת מימים קשים.

 
  שידוך ממרחקים

ר' מרדכי הגיע לפרקו, ובאותה תקופה, בכל 

לא  חב"דיות  משפחות  היו  המועצות  ברית 

ממרחקים  הגיעו  השידוכים  ולעיתים  רבות, 
וכך הבחור מרדכי השתדך עם מרת דבוניה בת 
מצ'רנוביץ אשר  וישצקי  הרב משה  המשפיע 
מגוריו  מקום  מטשקנט  ורחוקה  באוקראינה, 

של ר' מרדכי – אלפי קילומטרים!

סיפר  גורודצקי  הרב  שנים,  מספר  לפני 
לכותב השורות על השידוך ממרחקים:

"משפחתנו גרה בטשקנט, ומשפחת וישצקי 
ואילו  אבא  של  חבר  היה  השדכן  בצ'רנוביץ. 
מטשקנט  הדרך  באמצע  נערכו  הפגישות 
לצ'רנוביץ – במוסקבה, בביתו של הרב יהודה 
קולאשער )בוטראשווילי(, והחתונה התקיימה 
בטשקנט, בחצר משותפת לשני גיסים ר' משה 

גולדשמיד ור' לוי פרסמן. שניהם היו ידידים 
ידידי  ביתם  ובני  והם  המשפחה,  של  טובים 

משפחתנו עד היום הזה.

ובעיקר  הוריה,  עם  הכלה  הגיעו  לחתונה 
שלנו  הקידושין  ומסדר  מטשקנט,  אורחים 
הקהילה  רב  )פבזנר(,  בובער  זלמן  הרב  היה 
ימים  באותם  בחתונה  בטשקנט.  החב"דית 
היו משתדלים לא לצלם, כדי שהתמונות לא 
יתגלגלו לידיים לא נכונות ויתחילו לבדוק מי 

השתתף. לכן אין לנו כלל תמונות מהחתונה".

ור'  בטשקנט,  התיישבו  החתונה  לאחר 
לאריגה  חרושת  בבית  כמכונאי  עבד  מרדכי 
ובשנים הבאות נולדו להם בנות, והם עשו הכל 
כדי להעניק לילדות חינוך חסידי וכאשר הבת 
הגדולה - שושנה - הגיע לגיל בית ספר, היה 
ברור כי בשבתות היא לא תלמד, וגב' דבוניה 
ואת  והרופאה  המורה  את  לשחד  כיצד  ידעה 
מי לא, העיקר שהבת שלה לא תלמד בשבתות.

בשנים הבאות ביקשו לעלות לארץ הקודש, 
מופלא  מופת  כרוך  שלהם  עליה  ובאישור 
ידי  ועל  פעמים  מספר  פורסם  אשר  מהרבי, 

כותב השורות, בספר ר' משה ויטבסקער.

   יו"ר ועד

חב"ד  בכפר  התיישבו  ומשפחתו  מרדכי  ר' 
כפר  ועד  כחבר  לכהן  נבחר  הבאה  ובתקופה 
חב"ד כנציג העולים החדשים. אך לא זמן רב 
הרבי  בהוראת  תשכ"ט  בשנת  בתפקיד.  כיהן 
 - חב"ד  חסידי  עבור  חדשה  שכונה  הוקמה 
נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי, ובתקופה הבאה 
להתיישב  הכפר  מתושבי  לשלוח  דרש  הרבי 
משפחות  עברו  ואליה  חב"ד,  הר  בנחלת 
הרבי  במקביל  מגרוזיה.  עולים  וגם  חב"דיות 
יעבדו  בהם  ומפעלים  עסקים  פתיחת  עודד 
חלק  נטל  גורודצקי  מרדכי  ור'  העולים, 



5

על  מלאכי  בקרית  גולגוטקס  מפעל  בהקמת 
הרבי  בברכת  ימים  באותם  הרבי.  הוראות  פי 
עברה משפחת גורודצקי להתגורר בנחלת הר 
חב"ד, וכעבור תקופה מונה ר' מרדכי גורודצקי 

בברכת הרבי ליו"ר ועד נחלת הר חב"ד.

על התמנותו ליו"ר הועד סיפר הרב גורודצקי 
לכותב השורות:

 "היה זה בשנת תשל"ב, כשלוש שנים לאחר 
באותם  כאשר  הרבי,  ידי  על  השכונה  הקמת 
חב"ד  צעירי  יו"ר  ליבוב  ישראל  הרב  ימים 
ל'יחידות', במהלכה הרבי  נכנס  בארץ הקודש, 
ועד  אין  חב"ד  הר  בנחלת  מדוע  בפניו  תמה 
המנהל את השכונה, כמו בכפר חב"ד. יש לציין 
מנהל  וולף  אפרים  הרב  הראשונות  בשנים  כי 
ישיבות תומכי תמימים הוא שניהל את הקמת 
נחלה  ימינו בענייני  ויד  והתפתחותה,  השכונה 
היה הרב יוסף בלוי, ובמקביל דודי הרב בנימין 
לפיתוח  רבות  פעל  הרבי  כח  בא  גורודצקי 
מענדל  איצ'ה  הרב  כאן  עבד  ובשטח  השכונה, 
בכל  ופעל  הקליטה,  משרד  כנציג  שכיהן  ליס, 
דרך לסדר את העולים בשכונה על הצד היותר 

טוב.
נשוב ל'יחידות', הרב ליבוב השיב כי אין לו 
קשר כלל לנעשה בנחלה, אך הרבי אמר שחשוב 
שידע זאת. הרב ליבוב שב לארץ הקודש, ואת 
איצ'ה  לר'  העביר  הרבי,  של  המיוחד  המסר 
מענדל ליס, אשר מיהר ליישם את הוראת הרבי 
החדש  ובועד  החדשה,  לשכונה  ועד  ולהקים 
ר'  ליס,  מענדל  איצ'ה  ר'   – ארבעה  חברים  היו 
מוטל קוזלינר, ר' בערל ריקמן ואני. ואותי מינו 
ליושב ראש, כיון שמספר שנים קודם, כיהנתי 
חשבו  הועד  חברי  ולכן  חב"ד,  כפר  ועד  כחבר 

שהתפקיד מתאים לי.
שלחנו לרבי מכתב על הקמת הועד, ושאלנו 
השיב  הרבי  הועד,  לחברי  בחירות  לערוך  אם 
כי אלה שחתומים על המכתב, דהיינו ארבעת 

יחליטו  ויחד  שלושה,  עוד  יוסיפו  הועד,  חברי 
כי זה הרכב הועד, עד אשר חברי הועד יחליטו 
להוסיף או לשנות חברים. הוספנו עוד שלושה – 
חכם משה מיכאלשוילי, ר' מיכאל מיכאלשוילי 
ור' אברהם אלטר הבר, והאחרון בהמשך מונה 

בברכת הרבי למזכיר הועד.
בתקופה הבאה, הגעתי לרבי וכאשר נכנסתי 
בי  בחרו  חבריי  אמנם  כי  הסברתי  ל'יחידות' 
כיושב ראש, אך איני מתאים ואין לי זמן כי אני 
מנהל מפעל )שהוקם בעידוד וברכת הרבי(. אך 
זכות להיות  זו  – הרי  כי אינו מבין  הרבי השיב 

יושב ראש ועד, ומי מתנער מדברים כאלו.
הרבי הסכים להרכב הועד החדש, וגם הסכים 
שהועד יהיה בנשיאותו, ובהמשך כל המוסדות 
שהועד הקים – ישיבה, תלמוד תורה, בית ספר 

בנות, בית חנה ועוד - הם בנשיאות הרבי".
קודשו  יד  בכתב  שכתבה  הרבי  ברכת  הנה 
באגרת לועד נחלת הר חב"ד בתקופת הקמתו: 
חב"ד  הר  נחלת  לבסס  יצליח  בידם  ה'  "וחפץ 
ולפתחה בגשמיות ורוחניות גם יחד ולבשורות 

 טובות בכל זה".
ואכן ברכת הרבי התגשמה במלואה, וחפץ ה' 
בידי הועד הצליח לבסס את נחלת הר חב"ד; ועד 
נחלת הר חב"ד בראשות הרב מרדכי גורודצקי, 
מוסדות  של  והפעלה  תחזוקה  להקמה,  דאג 
דאג  ובמקביל  מקוואות,  כנסת,  בתי  חינוך, 
באמצעות  השכונה  ולהרחבת  אירועים  לארגון 
המותאמות  דירות  ובהם  נוספים  בניינים  בניית 
הושם  מיוחד  דגש  ילדים.  ברוכות  למשפחות 
והם  ייחודיים,  משאבים  הדורשים  מוסדות  על 
נוהלו בפועל על ידי הועד – מקווה טהרה, בית 
הר חב"ד  נחלת  ועד  ובשנים הבאות  ועוד.  חנה 
דאג לבחירת נציגי חב"ד בעירייה, והם פעלו-

פועלים בכל דרך לטובת השכונה החב"דית.
  

בתקופת  הבראשית.  לשנות  ונשוב 
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תלמוד  וולף  אפרים  הרב  הקים  ההתייסדות, 
תורה לבנים ובית ספר לבנות, בהם למדו ילדי 
ימים,  ובאותם  אברכים.  כולל  וגם  השכונה 
מבנים הולמים לא היו, ודירות פרטיות אירחו 
את מוסדות החינוך החדשים. התלמוד תורה 
ובשנים  קטנות,  בדירות  בתחילה  התארח 
בקומה  ללמוד  התלמידים  עברו  הבאות 

ראשונה של בית הכנסת המרכזי.
לאחר מאמצים הועד השיג ממשרד השיכון, 
אישור לבנות בניין לבית הספר, אך התקציב 
התלבטויות  והיו  כהלוואה,  לעבור  אמור 
בנימין  הרב  ימים,  באותם  זאת.  לקדם  כיצד 
מדוע  ותמה  בנחלה,  לבקר  הגיע  גורודצקי 
ולאחר שהבין  לבנים,  תורה  בנו תלמוד  טרם 
את הבעיה, אמר כי על הועד לקחת את הבניה 

על עצמו.
נוטלת  המקומית  שהרשות  היה  הנוהג   
ולאחר  חינוכי,  מוסד  בניית  למטרת  הלוואה 
את  מכסה  השיכון  משרד  הבנייה,  השלמת 
גורודצקי  מרדכי  הרב  הועד  יו"ר  ההלוואה. 
את  מילא  המדוברת,  להלוואה  טפסים  השיג 
יו"ר  הפרטים וחתם במקום בו אמור לחתום 
הרשות, דהיינו יו"ר המועצה מר עבודי. ועל 
תלמוד  להקים  שחייבים  "הבנתי  סיפר:  כך 
שלי  מהחתימה  יצא  מה  ידעתי  ולא  תורה, 
ועד  התגלגל,  הטופס  המועצה".  יו"ר  במקום 
מהרה נודע ליו"ר המועצה כי יו"ר הועד חתם 
במקומו, והדבר גרר כעס גדול, ומאידך הבנה 
לתלמוד  הולם  מבנה  להקמת  הדחוף  לצורך 
לקחת  המועצה  ראש  את  שהביא  מה  תורה, 
החלה  קצר  זמן  ותוך  הנדרשת  ההלוואה  את 

בניית מבנים מתאימים לתלמוד תורה.
 

כי  להדגיש  חובה  אך  קצרה,  היריעה 
בהתנדבות  ביצע  הועד  כיו"ר  תפקידו  את 
מוחלטת, כפי שסיפרה בתו מרת רעיה רסקין: 
"אבא היה ממנהלי גולגוטקס ומזה התפרנס, 

נחלת  ועד  ראש  כיושב  תפקידו  את  ואילו 
צורך  כשהיה  גם  בהתנדבות.  היה  חב"ד  הר 

להשקיע בכך זמן רב וכוחות נפש גדולים".
 

יש לציין כי בשנת תש"נ מונה לחבר הנהלת 
אגודת חסידי חב"ד.

  

  אבל יחיד

את תמצית מסכת חייו של הרב גורודצקי 
אחתום בדברים אישיים;

פטירתו  על  מאוד  לי  עצוב  אישי  באופן 
שיחות  שוחחתי  עמו  גורודצקי,  הרב  של 
בביתו,  בביקוריי  מהן  רבות,  היסטוריות 
ואחרות במשרדי הועד, וגם במפגשים תדירים 
ברחבי השכונה... הרב גורודצקי היה חד וחלק 
דומם  ושותק,  שותק  ובעיקר  וקולע,  קצר 
שרק  מידע  לנדב  צורך  היה  וכאשר  ודומם, 
בצניעות  בקצרה  זאת  אומר  היה  יודע,  הוא 
עמו  לשוחח  באתי  וכאשר  כלל.  מפרט  ולא 
אודות אישיות חסידית, הכין מראש תמונות 
להיות,  שיכולים  נדירים  הכי  מסמכים  או  
ומספר סיפורים בודדים כאלו הידועים רק לו 
באופן אישי, ולאחר רגעים ספורים בהם דיבר, 

הסתיים הראיון. 
גם כאשר דובר על ראיונות וסקירות אודות 
כי תיאורים  היטב,  הוא  ידע  הר חב"ד,  נחלת 
וזכרונות רבים פורסמו, ולשם מה עליו לטחון 
דברים  על  שומע  או  קורא  והיה  הידוע,  את 
שעומדים להתפרסם, ופה ושם מעיר, ובעיקר 
או  הרבי,  מענות  על  ייחודיים  דגשים  מוסיף 

סיפורים אישיים ביותר.
אך בחורף תשע"ט, כאשר התקרבו חגיגות 
בשבת  'נולדה'  )אשר  חב"ד  הר  לנחלת  יובל 
כולם,  לו  קראנו  כך  מוטל,  ר'  תשכ"ט(,  זכור 
יצא מגדרו ולבקשת הועד בראשותו, הוקמה 
ועדה מיוחדת לחגיגות היובל, ובה היו חברים 
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כולם  ועוד,  גרפיקה, ארגון  מומחים לפרסום, 
תושבי הנחלה, וגם אני זכיתי להימנות על חברי 
ור' מוטל ממש הפתיע אותנו, כאשר  הועדה. 
הממושכות  השתיקות  וחרף  גילו  ממרומי 
למציאות  כולם  את  לחבר  ידע  כהרגלו,  שלו 
מול  – מסגרת תקציב, מספר תושבים  בשטח 
מיקום האירועים, ובסיוע כל חברי הועדה כלל 
תושבי השכונה הציפו את בית הכנסת המרכזי 
זכור  שבת   – החמישים  ההולדת  יום  בחגיגת 
לטובת  נזקפים  והתאריך  והמיקום  תשע"ט 
הפרסום  ואמצעי  הארגון  את  ואילו  מוטל,  ר' 

הותיר לצעירים באופן חופשי.
את  לתעד  מאוד  דחף  מוטל  ר'  במקביל 
התפתחות הנחלה, והצעות פרחו באוויר, ושוב 
ר' מוטל המתקרב לגיל התשעים בחר בתשורה 
צנועה, כי הבין שיקשה להכין ספר בזמן קצר 
ומי ישלם עלויות גבוהות כאלו... וכך מצאתי 
את עצמי מראיין את היו"ר ולצידו יבלחט"א 
מזכיר הועד דאז הרב אברהם אלטר הבר. ור' 
מוטל שתק הרבה, כאשר דובר על מידע ידוע, 
להם.  שותף  היה  הוא  אשר  סיפורים  והוסיף 
יצאה  החמישים,  שנת  חגיגות  במסגרת  וכך 
תשורה 'הנחלה של הרבי' ובה תיעוד מתומצת 
על התפתחות הנחלה מאז הקמתה ועד היום, 

והתודה והברכה לר' מוטל.
ר' מוטל, היה איש אמת, ישר כסרגל, מקושר 

אמיתי לרבי. 

  הכל לטובת הכלל

בהלוייה רבת משתתפים אשר יצאה מנחלת 
הספד  דברי  נשמעו  לירושלים,  חב"ד  הר 
מרגשים. הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי רבה של 
נחלת הר חב"ד אשר במשך עשרות שנים עבד 
הר  נחלת  של  לפיתוחה  מרדכי  ר'  עם  ביד  יד 
חב"ד, הדגיש בדבריו הקצרים כי כל מגמתו של 
הנפטר, היתה לעשות הכל למען נחלת הר חב"ד 

על  הודיע  דבריו  ובסיום  הרבי.  הוראות  לפי 
מינוי החתן הבכור – הרה"ח ר' יצחק בליז'ינסקי 

לממלא מקום חמיו כיו"ר ועד נחלת הר חב"ד.
השליח  מישלובין,  מיכאל  הרב  המשפיע 
 – גלפרין  ראובן  והרב  גורביץ  דוד  אבא  הרב 
עמק  מתקופת  עוד  הנפטר  את  הכירו  אשר 
על  נרגשים  דברים  נשאו  הסובייטי,  הבכא 
מסירות נפשו בצעירותו בתקופת טשקנט, ועל 
הפעולות  הכבירות שלו בעידוד הרבי, בנחלת 

הר חב"ד.
הרב אברהם אלתר הבר, אשר במשך עשרות 
נשא  חב"ד,  הר  נחלת  ועד  כמזכיר  כיהן  שנים 
דברים קצרים: "ר' מרדכי חשב אך ורק על רצון 
הרבי, וכידוע לא לקח אגורה אחת על עבודתו 
בועד נחלת הר חב"ד ואדרבה השקיע סכומים 

גדולים".
ראש עיריית קרית מלאכי מר ללו זוהר, אשר 
גורודצקי,  הרב  את  הכיר  רבות  שנים  במשך 
ראה  אשר  ישר  עסקן  היה  המנוח  כי  הדגיש 
רק את טובת התושבים מול עיניו, והוסיף על 
עשרות  "לפני  הרחוק:  מהעבר  נסתר  מעשה 
קבלן  הייתי  בעירייה,  עבדתי  טרם  שנים, 
עצמאי, ובמשך תקופה ארוכה ביצעתי עבודות 
בשכונה,  כאן  למלאכה  ספר  בית  עבור  שונות 
ולהנהלה  רע,  בכי  היה  הכלכלי  המצב  וכאשר 
לעבודות,  תמורה  להעניק  אופציה  היתה  לא 
לביתו  לפעמים  לי  קורא  היה  גורודצקי  הרב 
והיה מברר את  ופעמים למשרד במפעל שלו, 
אישי,  צ'קים  פנקס  ומוציא  התשלום,  גובה 

וכותב את מלוא הסכום".
אשר  בליז'ינסקי,  יצחק  ר'  הרה"ח  החתן 
יו"ר  מקום  כממלא  כיהן  האחרונה  בתקופה 
סיפר  הועד,  ליו"ר  מונה  ובהלויה  הועד, 
קל  היה  לא  לחמיו  כי  ההלויה,  למשתתפי 
לסיים  לרבי  הציע  בהם  מקרים  והיו  בתפקיד, 
הועד, אך הרבי סירב. חבל  כיו"ר  את תפקידו 

על דאבדין.  
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מכתב ב'מכתב א'

מכתב ג'

רקע: 
בסוף שנת תשכ"ד הגיע ר' שמחה 
ע"ה לארץ הקודש אך ילדיו נשארו 

בברית המועצות.
בתקופה שלאחר מכן הוא חלה 

מאוד ואושפז בבית הרפואה. באחד 
הימים בקיץ תשכ"ו שבאו לבקרו 

האחים ר' בן ציון ור' מיכל וישצקי 
שיחיו התפלאו לראות את ר' שמחה 

במצב רוח מרומם. הוא קרא בקול 
'הילדים באים'. והראה להם מכתב 

זה  שקיבל, אשר בו לבד מברכה 
לרפואה מבשר לו הרבי שילדיו קיבלו 
אישור יציאה מ'המדינה ההיא' ושאין 

מענה יותר טוב מזה.
האווירה הייתה שמחה מאוד הם היו 

בטוחים בדברי הרבי ושמחו שגם 
הם סוף סוף יפגשו באחותם מרת 

דינה ע"ה רעייתו של ר' מרדכי. ואכן 
לאחר כחודשיים הם הגיעו לארץ 

הקודש. אז הם הבחינו בדבר פלא. 
התאריך בו קיבלו את אישור היציאה 
הוא כעשרה ימים לאחר התאריך של 
המכתב מהרבי בו מבשר לר' שמחה 

על יציאתם הקרובה. נס גלוי!

בכתי"ק:

1. בברכת רפוקו'ש ולבשו'ט )רפואה קרובה ושלימה ולבשורות טובות(.

2. והפ'נ שלאחריו. -לפלא גדול כתבו שאינו ראוי )ח"ו(
ולא נענה וכו' - והרי יו'ח ובבש'י )יוצאי חלציו ובני ביתם שיחיו( קבלו 

היתר יציאה משם וכו', והאפשרי מענה טוב יותר מזה?!
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מכתב ב'

מכתב ג'

בכתי"ק:

ולהסתדרות טובה ומוצלחה
בכל בנה'ח 

)בנחלת הר חב"ד(.

בכתי"ק:

וימשיך בועד נה'ח 
)נחלת הר חב"ד( 

וביתר שאת וה' יצליחו.
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בכתי"ק:

הצלחה בעבוה'ק )בעבודת 
הקודש( 

בביסוס נה"ח 
)נחלת הר חב"ד(.

בכתי"ק:

הצלחה רבה 
בכל ענייני נה"ח  
)נחלת הר חב"ד(.

מכתב ד'

מכתב ה'
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מכתב ו'

מכתב ה'

בכתי"ק:
1. תו'ת )תומכי תמימים(.

2. הצלחה בלימוד ובמעשה - ובכ'ז )ובכל זה( 
כדבעי למיעבד.
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מוקדש לע"נ

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים כו'

מו"ה מרדכי גורודצקי ז"ל

בן הרה"ח בעל מסירות נפש
ר' שמחה גורודצקי ז"ל

בעל מידות תרומיות מקושר פנימי לכ"ק אדמו"ר 
מליובאוויטש נשיא דורנו.

שימש באמונה ובמסירות כיו"ר ועד נחלת הר 
חב"ד - שכונת המלך

תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר
במשך כיובל שנים ופעל במסירות נפש

לביסוס ולהרחבת השכונה ומוסדותיה לתפארת

חבר בהנהלת
אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו

נלב"ע ביום ראשון ל' ניסן א' דר"ח אייר תשפ"ב 
חסד שבתפארת

ת.נ.צ.ב.ה.


