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 ו"ר תשע"ג אד"שיינער כ-טורין תשורה משמחת הנישואין

פ

פחפ
 

 

  ה”ב

 צאצאינו בנישואי זיכנו הגדול ובחסדו, גמלנו אשר הטוב כל על ת”להשי מודים אנו
 ביום', תחי רחל שרה מרת המהוללה הכלה ג"ב עם' שיחי מענדל מנחם הרב התמים החתן

 ושבע אלפים חמשת שנת', א אדר לחדש ימים ועשרים שלשה, ויקהל פרשת החמישי
 !הקהל שנת - העולם לבריאת שנה ושש ושבעים מאות

 אתנו לשמוח לבוא שהואילו. ומכירים ידידים. המשפחה קרובי לכל והברכה התודה
 וחיים טוב מזל בברכת. כולנו ואותנו, שיחיו והכלה החתן את ולברך. לבבנו שמחת ביום

 .וברוחניות בגשמיות מאושרים

 והרבנית מ"מה ש"אד ק"כ בחתונת נ״ע מוהריי״צ אדמו״ר כ״׳ק הנהגת יסוד על
 . מיוחדת בתשורה בשמחתנו המשתתפים את לכבד בזה הננו - מושקא' חי מרת הצדקנית

 :כוללתזו  'תשורה'

 ב"תשנ'ה ראשון אדר ד"כ, שקלים שבת, ויקהל פרשת ק"ועש ליום אור שיחת. א
 !שנה 24 לפני היום שנאמרה -( מוגה בלתי)

 .מ"מה ש"אד ק"כ בחתונת הריי״צ אדמו״רע"י  שחולקה' תשורה'ה תצלומי. ב

 .החתן וללידת וכלה חתן הורי לחתונת הרבי מכתבי. ג

 יוסף' ר של ארכיונו מתוך מ"מה ש"אד ק"וכ מוהריי״צ אדמו״ר מכ״׳ק קודש אגרות. ד
 !ראשון בפירסום - ראבינסאן חיים

 החשובה לתרומתו הודות שנדפסו", חמד שדי"ה להדפסת בקשר ומסמכים מכתבים. ה
 .ל"הנ יוסף' ר של

 שהמציאו" חיינו בית יומני מכון"ל נתונה תודתנו. ב"תשנ ראשון אדר ל - ג"י יומן. ו
 .בקרוב ה"אי שיופיע" חיינו בבית ב"תשנ'ה שנת יומן" ספר מתוך, היומן את לידינו
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 ר"אד ז"לכ שנה כד עם בקשר מיוחד ליקוט -" באווארנט אלץ האט רבי דער. "ז
 .ב"תשנ

 

לבנון,  דב חנוביץ )מאת גרשון ’ר החסיד, הכלה סב של חייו קורות –' בוער חסיד. 'ח
 אל מגיעים נישואין שמחת בעת אשר ומפורסם כידוע. אשר (935משיח גליון  בית שבועון
 אף ולפעמים, למפרע דורות שלוש עד האמת העולם מן האבות נשמות החתונה שמחת
 .יותר רבים דורות

... 

 ולשמוע, חיים מלך פני באור לחזות נשוב במהרה אשר יזכנו. יתברך הוא הטוב ל-הא
 יהודה בערי ישמע מהרה. “א”שליט המשיח מלך ר”אדמו כ״ק מפי חיים אלוקים דברי

 ואומר מבשר מבשר קול“ עד ”כלה וקול חתן קול, שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות
 בם ארץ מירכתי וקבצתים צפון מארץ אותם מביא הנני“ היעוד יקוים כאשר ”בא זה הנה
 ק”כ י”ע והשלימה האמיתית בגאולה ”הנה ישובו גדול קהל יחדו וילדת הרה ופסח עור
 !ש”ממ ד”ומי תיכף מ”מה ש”אד

 ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

 

 ומכבדיהם מוקיריהם

 

 החתן הורי

 טורין רחל וצירל אליעזר

 אילינאי, שיקאגא

 הכלה הורי

 שיינער וחנה יצחק פסח

קאלאראדא, באלדער
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חפי יפפ פ י פץיפע
 תיכף והשלימה האמיתית הגאולה לביאת וביותר ביותר המסוגל והזמן העת זוהי
 כל את מלקט ה”שהקב - בפשטות ”משה ויקהל”ד הענין נעשה וממילא! ממש ומיד
 שיחת - ”אחרון גואל הוא ראשון גואל הוא"ש בפשטות רבינו משה י”ע ישראל בני

 לאחר - ב”תשנ’ה ראשון אדר ד”כ, שקלים שבת, ויקהל פרשת ק”ועש ליום אור
 מוגה בלתי - מעריב תפילת

 ”!פותחין בברכה“ א. 

שבעמדנו כבר כמה  -והרי הברכה הכי גדולה היא 
הותחל כבר קיום ההבטחה ”, ויקהל“ימים בפרשת 

דהקהלת כל בני ישראל מארבע כנפות הארץ, וכעת 
בסיום הענין,  -צריכים לקוות  -נמצאים אנו כבר 

 ”.ויקהל“ביום השישי לפרשת 

שראינו זאת בפועל ובפשטות, ובעיני בשר, וכפי 
ולא רק בשבוע זה, אלא עוד הרבה לפני יום הראשון 

שבכמה וכמה מבני  -בשנה זו ” ויקהל“לפרשת 
” קיבוץ גלויות”ה”, ויקהל”ישראל נעשה כבר הענין ד

 אל ארצנו הקדושה. -מכמה מקומות ומכמה מדינות 

לא ”: בחסד וברחמים“דוקא ’ זה הי” קיבוץ גלויות”ו
צורך לברוח בהחבא ’ בעבר, שהי’ כפי שהי

מאותם ”( בַאהַאלטן זיך און אויסבַאהַאלטן זיך)“
מדינות ]ועד שגם עתה נשארה עדיין מדינה אחת 

–)או שתי מדינות(, שהיציאה ממנה צריכה להיות על
קיבוץ ”ידי בריחה, והיא כרוכה בסכנה[. אלא ה

באופן דוקא ’ עתה ברוב העולם, הי’ שהי” גלויות
 ”!בחסד וברחמים”ד

 -” רובו ככולו“ומכיון שכך הוא ברוב העולם, הרי 
שזה משפיע גם כן על אלו שצריכים עדיין לברוח 

יגיעו  -מתוך סכנה, שבודאי ינצלו מסכנה זו, ואדרבה 
להם מנוחת הנפש ’ לארצנו הקדושה, ושם תהי

 ומנוחת הגוף אמיתית.

בנוגע לאלה שהגיעו כבר לארץ הקדש  -כולל גם 
הם קיבלו ’ במשך הזמן עד עתה, שמיד בהגיעם אלי

גם כן את מנוחת הנפש ומנוחת הגוף. ובפרט, 
בהשוואה למעמדם ומצבם במקומות ובמדינות 

 שיצאו מהן.

ב. 

עבודת האדם, ויש דוגמתו והנה, כל ענין קשור עם 
בעבודת כל אחד ואחד מישראל. וממילא מובן, 

ידי –שיהודי צריך להשתתף בכל ענין בעולם, על
 קיום הענין כפי שהוא משתקף בעבודתו.

האמור, ישנו ” ויקהל”ומזה מובן לענינינו, שהענין ד
גם כן בעבודתו של כל אחד ואחד, ועליו להשתתף 

להיות מתוך שמחה בזה, ואופן ההשתתפות צריך 
 וטוב לבב דוקא, ומתוך הרחבה:

ידי שהוא מתחיל את –על -אחד הענינים בזה 
עם עצמו, היינו, שהוא מקהיל יחד ” ויקהל”העבודה ד

את כל עשר כחות הנפש שלו, שהם יהיו כולם באופן 
 דבר שלם.” קודש“של 

]שחלק ” כי תשא“וכמודגש גם כן בהתחלת פרשת 
כופר ”אה, שבת שקלים[, שהזה שייך גם כן לשבת הב

בלשון ” לכפר על נפשותיכם“)ועל דרך זה ” נפשו
ידי נתינת –רבים( של כל אחד ואחד מישראל הוא על

ההקהלה של כל עשר  -עשר גרה ”, מחצית השקל“
כחות הנפש שלו, עד שהם נעשים כולם באופן 

 באופן של שלימות.”, שקל הקדש”ד

א בדוגמת ג. ויש להוסיף עוד בעבודת האדם שהו 
ההקהלה  -האמור ” קיבוץ גלויות”וה” ויקהל”הענין ד

ידי קיום מצות –והאחדות בין יהודי אחד לחבירו, על
 ”.ואהבת לרעך כמוך“

וגם ענין זה מודגש במיוחד בהתחלת פרשת כי 
 שקלים:’ תשא, פ

זה יתנו . . מחצית השקל בשקל הקדש, “בפסוקים 
’ . . עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה להוי

 -” העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל
ישנו פלא גדול: לכאורה, מדוע הפסוק צריך להקדים 

עשרים גרה “ -ולהתחיל בשווי של שקל שלם 
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העשיר ”בה בשעה, שהפסוק עצמו מדגיש ש”, השקל
” מחצית השקל“היינו, שצריכים לתת ’”, לא ירבה גו

 דוקא ולא יותר?!

בעבודתו של כל אחד ואחד  אלא, בזה ישנה הוראה
מישראל, שהתחלת עבודתו צריכה להיות מתוך 
הידיעה שכל עניניו )כל עשר כחות הנפש שלו, עשר 

ובכדי להיות דבר ”, מחצית השקל“גרה( הם אך ורק 
שלם עליו להתאחד עם יהודי נוסף, ודוקא בזה היא 

 ”!שקל הקדש“שלימותו, שמשניהם יחד נעשה 

יתירה כשמדובר אודות וענין זה הוא בהדגשה 
מנינם של ישראל, כפשטות תוכן הפרשה. כלומר, גם 

ידי –כאשר יהודי נעמד למנין, ומנין הנעשה על
הוא, ” מנין”ה בעצמו, אשר, תוכנו וענינו של ה”הקב

הדגשת המעלה במציאותו הפרטית של כל אחד 
גם אז עליו  -ואחד מהנמנים )כמדובר כמה פעמים( 

פרטית היא מציאות אמיתית לדעת, שגם מציאותו ה
ואהבת “ושלימה אך ורק כשהוא מקיים את מצות 

 ידי שהוא מתאחד עם רעהו.–על”, לרעך כמוך

ר הזקן קבע זאת בהקדמה לעבודת ”וכפי שאדמו
התפילה, והכניס את זה בסידור התפילה, שמזה מובן 

שההקדמה לעבודה היא  -שזהו דבר השוה לכל נפש 
 ”.לרעך כמוךואהבת “דוקא בקיום מצות 

ובזה גופא, הרי הוא מדייק, שענין זה מוכרח להיות 
עקימת שפתיו ”ד”(, נכון לומר)“כן בדיבור ובפה –גם

היינו, שהתחלת העבודה היא בכך ”, הוי מעשה
שהוא אך ורק  -שיהודי מדגיש במעשה בפועל שלו 

ובכדי להיות דבר שלם )שכן, כל ”, מחצית השקל“
עליו להתאחד עם יהודי  -”( שלם“יהודי צריך להיות 

 נוסף!

של כל אחד ” מחצית השקל”דוקא מה -ואדרבה 
ואחד מישראל הביאו את כל הקרבנות, שכל אחד 

כן –ושלם דוקא, וכמו” תמים“מהם צריך להיות 
עבודת הקרבנות והבאתם צריכה להיות בכלים 
שלימים ותמימים דוקא, שהם כל הכלים שהיו 

שהיו במשכן, ואחר בעבודת הקרבנות, החל מהכלים 
בבית המקדש הראשון, ובבית המקדש השני,  -כך 

בבית המקדש השלישי  -ועוד והוא העיקר 
 ”.י כוננו ידיך–מקדש אדנ“והמשולש, 

עשרים גרה השקל, ”וזהו שהתחלת הכתוב היא ב
כיון שהתחלת העבודה ’”, מחצית השקל תרומה להוי

משקל ” מחצית“היא בהדגשת היהודי שהוא אך ורק 
שלם. והדגשה זו היא גם במעשה בפועל )כאמור 

ועד שהוא אומר ”(, עקימת שפתיו הוי מעשה”ד
ַאז אין )“כולו מונח בזה –שכל”( הריני מקבל עלי)“

 ”(.דערויף לייגט ער זיך ַאריין

העשיר לא ירבה והדל “ועד כדי כך, שהפסוק אומר 
בהמשך אחד. כלומר, שבדיוק כמו שמונח ” לא ימעיט

ה ציוה שצריכים ”טות, שלאחרי שהקבאצלו בפשי
” לא ימעיט“לתת עשר גרה הוא לא יתן פחות מזה, 

כן צריכה להיות –כמו -רחמנא ליצלן וחס ושלום 
שזהו ”, מחצית“להיותו אך ורק ” לא ירבה”ההדגשה ש

 ”.לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה”תוכן העבודה ד

שבו ניכר ” העשר גרה”וממילא מובן, שבשלימות ד
שזוהי לא שלימות של עשרה  -וי ובהדגשה בגיל

עצמם, אלא כפי שהם אך ורק חלק –ענינים בפני
שקל “ובכדי להיות ”. עשרים גרה השקל”מ” מחצית”ו

ואהבת לרעך “עליו לקיים מצות  -שלם ” הקדש
עם עוד יהודי, ”, מחצית“להתאחד עם עוד ”, כמוך

 דבר שלם.”, שקל הקדש“שאז נעשה משניהם יחד 

”(, ואהבת לרעך כמוך)“למצוה זו עצמה  ד. ונוסף
הוא מנצל לקיום מצוה, ” מחצית השקל“הרי גם את 

ואדרבה, מזה דוקא הביאו את כל הקרבנות לבית 
 ל.”המקדש כנ

ובהדגשה יתירה בעמדנו עתה בערב שבת פרשת 
שקלים, שבה יקראו את פרשת שקלים האמורה, 
אשר, משקלים אלו הביאו את כל הקרבנות, ובודאי 
נביא מהם גם כן את הקרבנות בבית המקדש 
השלישי, שגם הם צריכים להיות מנדבותיהם של 

 ישראל דוקא.

בכדי להזכיר  -ולכן גם כן קוראים פרשה זו בתורה 
ולעורר ולהדגיש לכל אחד ואחד מישראל עוד 
הפעם, שהכוונה בפרשת שקלים צריכה להיות 

חודש ניסן –שבהגיע ראש -בענינה העיקרי 
ם להביא את הקרבנות התמימים והשלימים מתחילי

בבית המקדש השלם בתכלית  -” מחצית השקל”מ
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”, י כוננו ידיך–מקדש אדנ”השלימות, שזהו דוקא ב
 בבית המקדש השלישי והמשולש.

ה. והנה, מכיון שנמצאים אנו כבר בערב שבת 
נעשה  -קודש פרשת שקלים ועדיין נמצאים בגלות 

התחלת ’ )ועד שזו תהי” שקלים”גם כן מעין הענין ד
ידי שעושים –בפשטות(, על’ הענין, ובאופן של עשי

מכם שליח לצדקה, שבזה משתפים אותו ’ כל א
 דרך נתינת הצדקה.–ומעוררים אותו על

ענין  -והרי זהו תוכנה וענינה של פרשת שקלים 
 הצדקה.

כן במנהג ישראל לתת לצדקה –וזה מודגש גם
בדי אחשורוש אכתי ע”בקשר ובשייכות עם הזמן ד

לצדקה, ” מחצית השקל’ “ג -)בערב פורים( ” אנן
 דוקא.” שלושה“באופן של 

כל  -ומנהג זה כולל את כל ישראל, ועל כל פנים 
 ג שנה.”אחד מבן עשרים שנה ומעלה, או החל מי

’ כן קטנים לתת ג–שיחנכו גם -ומה טוב ומה נעים 
מחצית השקל מכספם שלהם, ובאופן, שההורים 

הם, שיוכלו לתת זאת מתוך הרחבה, עוזרים ל
ושישאר להם עוד מספיק כסף לצרכיהם, כך שלא 

 יחסר להם כלום.

שהדיבור בכל ענינים אלו יזרז עוד  -ו. ועוד ועיקר 
בגאולה האמיתית  -יותר את קיומם במעשה בפועל 

והשלימה, ובפרט לאחרי ההכרזה שנמצאים כבר 
 בערב שבת קודש פרשת שקלים!

בבואנו מהשבת הקודמת,  -עוד יותר ובזה מיתוסף 
” כי תשא את ראש בני ישראל“שבת פרשת 

קרן עור “)שקלים(, שבסיומה וחותמה מסופר אודות 
שכן, ענין זה קשור עם מה שיתגלה ”, פני משה

ידי –לעתיד לבוא בכל אחד ואחד מישראל על
שבקרב כל איש ישראל, וכל אשה ” משה”ה

הענין ’ ם יהישבכול -ישראלית, כולל אפילו טף 
 ”.קרן עור פני משה”ד

כיון ”, מסוה“צורך בשום ’ אלא שאז לא יהי
והיו עיניך רואות ”שיקויים בכל העולם כולו היעוד ד

וזה יחדור בכל העולם כולו עד כדי כך, ”, את מוריך

 …עצמות ומהות! -’ שכל מציאותו בגילוי תהי
והוא העיקר, שזוכים לכל זה תיכף ומיד  -ז. ועוד 

 .ממש

מכם ’ ידי ענין הצדקה שיתנו לכל א–ובמיוחד על
על מנת שישתמש בזה לנתינת הצדקה בפועל, 

החל מנתינת הצדקה בערב שבת ’, ובהוספה מדילי
קודש, שכן, זהו זמן המסוגל לנתינת צדקה כמדובר 

 כמה פעמים.

ועוד, והוא העיקר, שזוהי העת והזמן המסוגל 
והשלימה ביותר וביותר לביאת הגאולה האמיתית 

 תיכף ומיד ממש!

 -בפשטות ” ויקהל משה”וממילא נעשה ענין ד
ידי משה –ה מלקט את כל בני ישראל על”שהקב

”, הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון”רבינו בפשטות ש
שישנה בקרב כל אחד ” משה רבינו“ידי בחינת –ועל

ואחד מישראל, אנשים נשים וטף, עד שמהם כולם 
 ”.הנהקהל גדול ישובו ”נעשה ה

קהל גדול “בפשטות, ” ויקהל”ויהי רצון, שיקויים ה
 -” בנערינו ובזקנינו .. בבנינו ובבנותינו”ו”, ישובו הנה

נמצאים כולנו בארצנו הקדושה, ובירושלים עיר 
הקודש, בהר הקודש, ובבית המקדש השלישי 

 והמשולש.

עוד במוצאי היום החמישי  -ותיכף ומיד ממש 
זכה להשלימות דאלף נ -ובהתחלת היום השישי 

השישי, ששלימותו היא בהגאולה האמיתית 
 והשלימה.

ליום שכולו שבת “וזו נעשית גם כן הכנה קרובה 
 ”.ומנוחה לחיי העולמים

זוכים לכל ענינים אלו  -ותיכף ומיד ממש 
 בפשטות!

• 

א לכל אחד ואחד ”ר שליט”ק אדמו”]אחר כך נתן כ
אותם  מהנאספים שיחיו שני שטרות של דולר, לתת

 ’[.)או חילופם( לצדקה, ובהוספה מדילי
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פ פו יחו פ ו פ"פח

פ ו ח פ חו פ "אפ"פיו פי

, בי"ד כסלו תרפ"ט, שעה שהסיבו המסובים כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"אבאמצע סעודת החתונה של 
התמימים, לחלק בשמו, לכל אחד ואחד ליד השולחנות הערוכים, ציוה הרבי הריי"צ לאחד מתלמידי 

 :מהמסובים, תשורה מיוחדת

גוף כתב יד . קודש–הדרת צילום "תמונת נדפס הגיליון של האחד חלקים. מצדו לשלושה שנכפל גיליון
קדשו של כ"ק אאזמו"ר. אדמו"ר אבינו הראשון. רבינו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", ומצדו השני, כלפי 

אף הוא בגוכי"ק של אדמו"ר  -כתוב בלשון הקודש  -צילומי קטעים קטנים, האחד חוץ, נדפסו שלושה 
 .ידי אדם אחר–הזקן. השניים האחרים נכתבו ברוסית על

הכתוב  -לגיליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים: מצד ימין נדפס צילום מכתבו של הרבי הריי"צ 
בו הוא מודיע כי מכתב של אדמו"ר הזקן  -"ר הריי"צ בכתב ידו של אחד המזכירים וחתום בגוכי"ק של אדמו

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, 

בו מפרט הרבי את הנסיבות  -ידו של אותו מזכיר –אף זאת בצילום כתב -נדפסה פשר פתשגן הכתב 
 .בגללן שלח רבינו הגדול את מכתבו הנ"ל
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 :בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן -תרגום הכיתוב בתמונה השמאלית למטה 

 ווילנא [הלת]להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק

 :ידי אחר-עלשלוש השורות הנוספות, בשפה הרוסית, נכתבו 

 מייזליש בווילנא [בן מרדכי]לאדון יהודי משה מורדוכוביץ 
 

וכלשון , בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה, שלח הרבי הריי"צ 'תשורה' זו לכמה מחסידיו
הרבי באחד ממכתביו: ". . אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם 

 ."חתונתי
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"אפיפ  י פ " פויפ ח יפ ו פ ו פח

מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לחתונת 
אב -הורי החתן מיום כ"א מנחם

 תשמ"ח.

 וכוח"טליד החתימה הוסיף הרבי 
[.טובה וחתימה כתיבה]=  

מכתב כ"ק אד"ש מה"מ לחתונת 
הורי הכלה מיום ט"ז אדר ראשון 

 תשמ"ט.
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פ פא י ו פ ו ח פ "אח י פ " פיפ

מכתב כ"ק אד"ש מה"מ להולדת 
 החתן מיום ה' אלול תנש"א.

בזרועות אמו מול פני הרבי החתן 
מלך המשיח שליט"א בחלוקת 

 .ביום כ"א שבט תשנ"ב הדולרים
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ופוא  

  

 חיים יוסף' ר
 גביר' הי ראבינסאן

 שבמשך שיקאגומ
 הדוק בקשר' הי השנים

 ק"כ - נשיאנו רבותינו עם
 ע"נ צ"מהוריי ר"אדמו

מה"מ  ר"אדמו ק"כו
 גדולה זכות שליט"א.

 יוסף' ר של בחלקו נפלה
 עצמו על לקח אשר

 נכבדים סכומים לתרום
 שדי"ה הוצאת להמשך

בעת חתונת בנו ר' ישראל  ראבינסאן חיים יוסף' ר
 זלמן בר"ח אלול תש"ט. 

, שהגיע קזרנובסקי אהרון שלמה הרבלידו יושב 
 .הריי״צבמיוחד לשיקאגו בתור שליח של הרבי 

 את שילם גם הוא, במקביל. נשיאנו רבותינו בקרב רבה להערכה שזכה ספר -" חמד 
 ".שבבבל רבינו בית, "משיח בית - 770 רכישת על המשכנתא של האחרון התשלום

 -גמ"ח מיוחד עבור התמימים  -ביו"ד שבט תשי"א  - ייסד הואכמו"כ 

Lubavitch Studend Gmilas Chesed Fund.  

כותב עליו "ידידי הנכבד והכי נעלה בעל מדות תרומיות".  מוהריי״צ אדמו״ר
 קלערער קאפ זיין וועט זאך גוטע א טוט יוסף ווען: "הריי״צהרבי  עליו אמר פעם

 "!שטארקער הארץ די און

 מכתבים התגלה עשרות בארכיונונפטר ביום ג' חשון תשל"ג, ו יוסף' ר
 ראשון! בפרסום מהם כאן חלק לפרסם שמחים ואנואליו,  נשיאנו מרבותינו

 לתועלת המכתבים את לנו למסור שהואיל עלר' ישראל  לבנו נתונה תודתנו
 .הרבים
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ופ"פוא ייפ"א "פ"ו  

 

מכתב מתקופת 
ביקורו )הראשון( 

אדמו"ר הריי"צ של 
בארה"ב. הרבי 

התאכסן הריי"צ 
במלון ניוטאן 

בתקופת  מנהטןשב
 תר"צ, סיון-אייר

ושוב בשבועות 
האחרונים לשהותו 

 ב.בארה"

המכתב שלפננו 
נכתב ביום י"ד סיון 

 .צתר"
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 רודשטיין לייב משה הרב
 צ"הריי ר"אדמו י"ע נשלח

 כמנהל לשמש לשיקגו
 שיקגו ד"חב חסידי אגודת
 .שיקגו תמימים תומכי ומנהל

, יורק-לניו חזר ו"תש בשנת
 ר"אדמו כמזכיר לשמש וזכה
 .מ"מה ש"אד ק"וכ צ"הריי
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יש לציין לאות יו"ד 
בהחתימה של אדמו"ר הריי"צ 

החל  -שנכתב בכתב אשורי 
מבסימכות ליו"ד שבט תש"ט, 
 שנה לפני ההסתלקות.

אג"ק הריי"צ ח"י עמ' )ראה 
והתוועדות ש"פ וארא  6

 תשי"א(
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ופ"פוא "אפ"א י פ "  

 

 

תשי"א, נדפס  מכתב מיום י"א ניסן
 נשלח דומה נוסח .רמדעמ'  דבאג"ק ח"

. ליד החתימה הוסיף הרבי לכמה
וואס מאכט אייער אייניקל בכי"ק: 
 .שיחי'?

מכתב מיום כ"ו טבת תשי"ב, 
 עמ' קסח. נדפס באג"ק ח"ה

ליד החתימה הוסיף הרבי 
 בקרוב זאלט אירבכי"ק: 

 גוטע מאכט איר אז אנזאגן
 .געשעפטן
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 הפסח חג לקראת ראבינסאן יוסף' לר ג"תשי ניסן ג"ימ מהרבי מברק

 חג כשר ושמח וחירות אמיתי בגו"ר.
 מנחם שניאורסאהן

 נדבה של הרבי לקופה שייסד ר' יוסף
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”חפי”פ  

 

 

 הוצאת את עיכבה הרבה העבודה אך, הראשונים הכרכים לאור לצאת החלו תש"ט בשנת
 הנהגת ועול י”תש בשבט ’י ביום הריי"צ אדמו"ר הסתלק כך ובין כך בין. הבאים הספרים

 המשיך הרבי כן פי על אף; לחלוטין אפוא השתנה הרבי של יומו סדר. הרבי על הוטל החסידים
 .עולם לאור לצאת תמשיך שהסדרה כדי מאמצים להשקיע

. ההדפסה עלות את שיכסו תרומות השגת הוא, בדרך שעמדו הגדולים המכשולים אחד
 .נכבדות לתרומות זקוקים היו כך לשם

 היה התורם. לדפוס והכנתו הספר ההדרת החלה בטרם עוד הגיעה הראשונה התרומה
 .ומהרבי צ”הריי ר”מאדמו תודה מכתבי כך על שקיבל, קרויזר אליעזר צבי הגביר

, ןאבינסאר יוסף הגביר אל הרבי הגיע, החסידים חשובי בעזרת העבודה התקדמות עם
 .”חמד שדי”ה הוצאת להמשך נכבדים סכומים לתרום עצמו על לקח אשר

 .ההם הימים ביומני נרשם, לכך שקשור מיוחד מאורע

 עמו נסעו, ימים באותם וכנהוג, ’אוהל’ל נסע הרבי, י”תש סיון חודש ראש בערב זה היה
 עבור דולר 25,000 תרם כבר עת שבאותה רובינסון מר הנדיב גם ובהם, רבים ותמימים חסידים
 חסידי אגודת ר”יו, ייקובסון’ג ישראל הרב פנה ’אוהל’ב התפילות במהלך”. חמד שדי”ה הדפסת

 את להשלים עצמו על מקבל הוא כי ’אוהל’ב שיבטיח וביקשו רובינסון מר אל, ב”בארה ד”חב
 כשבידו זאת והבטיח, לכך ניאות לב–בהתעוררות רובינסון מר”. חמד שדי”ה כרכי יתר הדפסת

 ”.חמד שדי”ה מכרכי אחד את אוחז הוא

 מר יושב כשלצידו מיוחדת להתוועדות הרבי ישב, י”תש סיון חודש ראש ליל, בלילה
 של המשכנתא לכיסוי הגביר שתרם הנכבדה לתרומה הרבי התייחס דבריו במהלך. רובינסון

 מתוך בהתוועדות שילמד וביקש הרבי אל רובינסון מר פנה ההתוועדות באמצע. חיינו בית
 להיות זכה שלא למרות, וצדיק גאון היה” חמד שדי”ה מחבר כי אמר הרבי”. חמד שדי”ה ספרי
 את מכיסו הוציא הרבי. הספרים הופעת לרגל מיוחדת התוועדות לקבוע היה ראוי ובאמת, חסיד

 והורה, גרונר לייב יהודה ’ר א”ויבלחט, ה”ע גנזבורג הירש צבי ’ר לתמימים נתנו, חדרו מפתח
 איזה: “הרבי השיב? כרך איזה השאלה על”. חמד שדי”ה של אחד כרך מחדרו להביא להם

 …”בידכם שיעלה
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 מקום באיזה אותו לפתוח וביקשו רובינסון מר בידי נתנו והרבי הספר את הביאו התמימים
 לדבר והחל בספר מעט עיין הרבי. ’אתרוג‘ בערך פתח רובינסון מר. הספר את לו ולתת שירצה

 במכירת שעסק] ג'ייקובסון ישראל מהרב האתרוג את קונה היה צ”הריי ר”שאדמו כך על
 לפני אתרוג על לשלם הקפיד לא צ”הריי ר”ואדמו[, הרבי לצד ישב ובהתוועדות אתרוגים

 נגלה פי על באריכות הענין את לבאר הרבי החל מכן לאחר”. חמד שדי”ה גם שכותב כפי, סוכות
 .בקודש כדרכו

 .("חמד שדי"ה את מדפיס "הרבי -משיח'  ברגר ב'בית זלמן )ראה עוד במאמרו של שניאור

 הודות ", שכאמור נדפסושדי חמד"הומסמכים בקשר להדפסת  הנה כמה מכתבים
 החשובה של ר' יוסף. לתרומתו

 



 

 

 
39 

 שיינער כ"ג אד"ר תשע"ו-טורין תשורה משמחת הנישואין

 



 

 

 
40 

 שיינער כ"ג אד"ר תשע"ו-טורין תשורה משמחת הנישואין

 



















































 

 

 
65 

 ו"ר תשע"ג אד"שיינער כ-טורין תשורה משמחת הנישואין

פ

אווא" פ פא א יפ פ"פ
 תשנ"בליקוט מיוחד בקשר עם כד שנה לכ"ז אד"ר 

 

 

 עינים למראה רק בחיצוניות

דער גאנצער ענין קומט נאר צוליב דעם וואס דער 
האט געוואלט ברענגען אידן צו  הגדול אויבערשטער בחסדו

דעריבער איז (, ע"העכער ווי מצבם מצ)הכי גדולה ' אן עלי

 ד"ע) שעה און עס ווערט א ירידה לפי" בו נתלה עלילה"

נאר למראית ) ובחיצוניות"( קטן עזבתיך ברגע" נ"מש
און ניט נאר אן , שלא בערך' עלי בכדי ברענגען די(, עינים

' עלי נאר אן"(, עזבתיך קטן רגע" כנגד)לרגע קטן  'עלי
בגאולה  ווי עס וועט זיין. הפסק כלל' אחרי שאין נצחית

 גדולה וואס קומט דורך דער ירידה – האמיתית והשלימה

 .גלות' אחרי שאין א גאולה נצחית – אין גלות
 (431' ב עמ"ספר השיחות ח, ב"תשנ'ה תשא כי פ"ש)

 וההעלם הצמצום כוונת מגלים ז"ולאח

 זיכוך גם כולל", זך" אותיות – ז"כ דיום מהעילוי להעיר

 ויתלבנו יתבררו" הגאולה לזמן בנוגע ש"כמ, וצירוף ובירור

 ז"עי - הוא והצירוף הזיכוך שלימות, אשר" . . רבים ויצרפו

 .גופה אלוקים דשם וההעלם הצמצום כוונת שמגלים

 בגמטריה, ו"כ יום לאחרי בא( זך) ז"כ שיום – יותר ויומתק

 שם גילוי נעשה שתחילה הוא העבודה שסדר, היינו', הוי

 הצמצום כוונת מגלים ז"ולאח(, הגילוי בשביל צמצום' )הוי

 .אלקים דשם וההעלם

 (110ה הער, נ"תש'ה אדר ך"ז, פקודי-ויקהל פ"ש)

 להוסיף בענינים שמקרבים את הגאולה

ע״פ האמור לעיל מתחזקת יותר הפליאה והתמיהה, ביחד 
הלה )ועד שמצד גודל הצער אין בעם גודל הצער והה

נ׳׳י נמצאים עדיין בת( ־ היתכן שביום השבזה בלהאריך 
 ..עד מתי״?!... "גלות?!.ב

וא הגאולה האמיתית בהיתכן שלאחרי כל הסימנים על 
ת זה בש בוהשלימה תיכף ומיד ממש, עד להמאורע דער

ותם ברחמכריזים שהגיע הזמן ד״וכתתו  אוה״עשאפילו 
אנו ביום הש׳׳ק זה בחוץ לארץ, במקום  נמצאים -לאתים״ 

ד עם כל בנ״י מכל קצוי תבל, בארצנו הקדושה, חלהמצא, י
ן חבירושלים עיר הקודש ובבית המקדש, מסובים ל״שול

כול לפני האדם״, שעליו ערוכים הלויתן הערוך ומוכן לא
 ושור הבר ויין המשומר!

שעדיין לא נתקבלה ההודעה והציווי  -ועוד ועיקר 
ד״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״ )כפי  חכ-ונתינת

 שקוראים בתורה במנחה( בנוגע לבנין ביהמ״ק השלישי!

ומזה מובן גודל הצורך וההכרח להוסיף ביתר שאת וביתר 
ם שמקרבים ומזרזים ומביאים בפועל ממש את עוז בהעניני

  הגאולה תיכף ומיד ממש.
 (371-2)ש"פ משפטים ה'תשנ"ב, ספה"ש ח"ב עמ' 

  "עד מתי?!"

בנוגע לעניננו, ענין החידוש, הצורך בכלל בחידוש הוא ...
כיון שנוצר מצב של העדר השמחה ר״ל אצל כמה וכמה  -

מהעייפות ועייפים מבנ״י. בנ״י עייפים מהגלות, עייפו 

 .מהצפיה למשיח

וזו הרי טענה צודקת: עד מתי?! ]ובמכ״ש וק״ו:[ אם כבר 
בנבואת ישעי׳ נשאלה השאלה ״שומר מה מליל עד מתי״, 
ואם בדורות שקדמונו, עוד טרם הגזירות ר״ל, כבר בזמנם 

 -צעקו ״עד מתי״, ״עבר קיץ כלה קציר ועדיין לא נושענו״ 
כל ענינים אלו, וידע אינש  עאכו״כ לאחרי שעברנו את

בנפשו מעמדו ומצבו, הרי זו זעקה הבוקעת עד לב השמים: 

 !?עד מתי

 .ורואים, שזועקים, ומבקשים, ושותקים

וכידוע המשל של המגיד, שחסידים אמרוהו בשם המגיד, 
המבארת את טענתו של הקב״ה, ומביא משל על זה, מאב 

להיות יחד  המסתתר מבנו, שאין זה ח״ו משום שאינו רוצה
עם בנו; אלא רצונו הוא שהבן יתעורר בתשוקה לחפש את 

 !האב ולמצוא את האב

דהנה, כאשר הבן נמצא בתמידות עם האב הדבר אינו 
ניכר בו, שהרי ״תענוג תמידי אינו תענוג״; אך כאשר האב 
מסתתר, אזי מתעוררת בבן תשוקה: היתכן שאינו רואה את 

שב ע״פ מש״כ בשו״ע, אביו. אף שחושב באופן הכשר, וחו
התורה הוא לומד כפי שראוי ללמוד תורה,  ובנוגע ללימוד

התורה,  אולם, לחשוב אודות ״נותן התורה״ בעת לימוד
ולחשוב אודות ״משאו ומתנו באמונה״, היינו, אודות ״הוי׳ 
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על זה הוא הפסיק  -לעשות חיל״ .. )ש(הוא הנותן לך כח
 .לחשוב

... הוא משיב: מדוע וכאשר באים אליו בטענות על כך
באים אליו בטענות?!... את הטענה יש להפנות כלפי 

  ...!עד מתי -הקב״ה... וכאמור 

כי אמנם האב צריך להסתתר מפני בנו... כדי שהבן ירצה 
לחפש אחריו, וכדי שתתעורר אצלו תשוקה כמו שנמצא 
ב״ארץ צי׳ ועיף בלי מים״, אולם כאשר הוא תוחב אותו... 

ל ומכופל, ואח״כ נעשה מצב ש״הראשונים בתוך חושך כפו
כמלאכים וכבני אדם״... ואנו אפילו לא ״כחמורו... של ר׳ 
פנחס בן יאיר"... וביחד עם זה תובעים ממנו, שהוא... לא 

  ...יפסיק לחפש

  ...ביום ראשון הוא חיפש, וביום שני הוא חיפש

וכאשר מחפשים הסברה על זה, מחפשים בספרי מוסר, 
דין ברור -פרי חסידות, ואח״כ מוצאים פסקובודקים בס

בגמרא, ש״כלו כל הקיצין.. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה״, 
ואח״כ נפסק פס״ד ברור, שע״י ש״הרהר תשובה״ עי״ז נעשה 
צדיק גמור. ולא קיימת מציאות כזו של יהודי אשר, אם 
מצד האהבה או מפני היראה, מאיזו סיבה שתהי' לא עלה בו 

 .לא קיימת מציאות כזו אצל יהודיהרהור תשובה. 

הי׳ לא תהי', לא תקום פעמיים  - ועאכו״כ בדורנו, שראינו
נו ראינו יאת כל הענינים שאירעו אשר בעינ - צרה...

ובאזנינו שמענו ולא אחר. וכאמור ״לא תקום פעמיים״, די 

 .כבר בזה, וכמ״ש אדמו״ר האמצעי, שזה לא יקרה שוב ח״ו

ושמוע שמענו זאת וזכור זוכרים אולם ראה ראינו זאת 
אנו זאת, ובודאי, כאמור, בכל ישראל לא קיימת מציאות 
שאפשר שלא הרהר תשובה. ולא הרהר רק פעם אחת, אלא 

 .כמה פעמים ככה

ובמילא, מדוע באים בטענה לבשר ודם... שהוא מדוד 
ומוגבל... ומדוד ומוגבל ע״י הקב׳׳ה עצמו, ובמילא לא ניתן 

כך ג״כ, ומדוד ומוגבל בדברים -ות עללבוא אליו בטענ
שיכול להכיל... ואח״כ באים אליו בטענה: היתכן שאינו 

או יודע שאחרים  -חושב אודות הגאולה, אעפ״י שאומר 
ש״אצפה לו בכל יום  -כך -אומרים ואילו הוא חושב על

שיבוא״, ואח״כ רוצים, שהוא יעמוד במעמד ומצב זה כל 

 ...!שריוהרי זה בלתי אפ -היום כולו 

והרי ה׳ ״אינו מבקש... אלא לפי כחן״. והרי הוא בעצמו לא 

 ...נתן כחות גדולים יותר

וזהו אחד מהענינים: ע״י שלא מוסיפים אור רגיל, אלא 
באור גופא מוסיפים באור המשמח, אור הקשור עם שמחה, 

עי״ז נפרצים הגדרים שלו, ונפרצים  -ושמחה פורצת גדר 
 רי החושך כפול ומכופל. גדרי העולם, ונפרצים גד

  ([מתוך סרט ההקלטהתרגום חפשי ]. ליל ט״ו בשבט ה׳תשל״ט)

 השגת עצמות ומהות רק ע׳׳י העלם והסתר

אילו בני ישראל היו יושבים , שלכאורה ,ישנם הטוענים
אילו הגשמיות , לומרכ", תחת גפנו ותחת תאנתו" איש

ושני  י׳ איש עגלת בקרההייתה מצוי׳ באופן ד״ביום ההוא י
שכוונת הכתוב היא שיהי׳ לאיש , וכמבואר ברמב״ם - "צאן

הגשמיות לא תבלבלהו , כל הדרוש לו בגשמיות ובמילא
 -מלפעול הענינים המוטלים עליו לפעול ברוחניות 

ובמילא יהי׳ זה ״תחת , וברוחניות תהי׳ לו הרחבה גדולה
 ,גפנו ותחת תאנתו״ ברוחניות כפשוטו

כי אז הי׳ , שהי׳ נשכר, הן היהודי :אז היו כולם נשכרים-או
בהענינים שאפשר לעשות ולפעול בעולם הזה  יותרפועל 

 ,ואפילו בעוה״ז החומרי, הגשמי

התורה -במילא אז הי׳ יכול לפעול יותר בענינים דלימוד
 .ובעניני קיום המצוות

שבגללם , מה צורך יש בכל ההעלמות וההסתרים, ובמילא
אלא גם מתוך , יםירק בקשולא , כל ענין בא מתוך קשיים

 ?!נסיונות

, ומתגברים על הקשיים, ןסיוואפילו אם מבטלים את הנ
חלק מן הכחות יוצאים על ביטול הנסיונות  ,כןהרי אף על פי 

ובמילא נותרים כחות , ועל בירור ההעלמות וההסתרים
 ?מועטים יותר לפעול בהם הענינים שיהודי בכחו לפעול

 .כבשי דרחמנא למה לך״״בהדי : זה-והתירוץ על

 -אלא שזהו מענה שעונים על ״גזירה גזרתי חוקה חקקתי 
זה מוסיף  יןאבל הרי א; '"ואין לך רשות להרהר אחרי

 .דהבועריבות בהע

בשעה ש״גלו : רבו״כיו לעבד להיות דש״, זה המענה-ועל
הקב״ה , ובשעה שגלו לשאר גלויות, גלה עמהם״ - לבבל

גם אז ״גלה  -לו לאדום״ עד שבשעה ש״ג, ״גלה עמהם״
ה במצב של ״השוכן אתם בתוך״ כל "הקב, ובמילא. עמהם״

 .נמצא הקב״ה שם -המקומות שנמצאים בני ישראל 

על דרך , שם דוקאבזמן הגלות הקב״ה נמצא : ואדרבה
 .״המתפשט״ יותר מ״בראש בסופןתחילתן  וץמה שכתוב ״נע

 ולא להשיג, הגילוייםאם אין רוצים להשיג : כלומר
כמו שרבינו , אם-כי, הענינים בעלי סיבה או שרש או מקור
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אשר אפילו , וכפי שהורו לנו -והי׳ מרגיש זה , הזקן הי׳ אומר
עלינו להתייגע לידע שזהו תכלית , אם אין אנו מרגישים זה

, היינו, ״מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ״: המכוון
אכן אינו ובנקודת נפשו  -שיהודי באשר הוא אין לו לחפוץ 

לא בעולם , עדן העליון-לא בגן, עדן התחתון-לא בגן - חפץ
ולא כל הענינים , לא עולמות שלמעלה מאצילות, האצילות

ואפילו לא באור שלמעלה משייכות , שלמעלה מן הצמצום
א אמר הבא "כ״ק אדמו״ר שליט]ואין הוא רוצה , לזולתו

 ...אלא אותך בעצמך[ להלן בבכי׳

שידע וזה נאמר על ידי יהודי [ בוכים גם הבא להלן בקול]
, עדן התחתון-מהו גן -בעודו בחיים חייתו בעלמא דין  - והי׳

להיותו  -והי׳ בעולם האצילות , עדן העליון-וידע והי׳ בגן
וביודעו מהות , והי׳ גם למעלה מזה -נשמה חדשה משם 

 -והתכוון לזה בכל הפרטים  -אף על פי כן אמר , הדבר
 .אלא אותו בעצמותו, ענינים אלושאינו חפץ בכל 

שזוהי המטרה שאלי׳ עלינו , בהתורה שלו, והוא מסר לנו
 .לילך

זה -על, ובכן[ כאן נשתנה הקול והחל לדבר בקול נמוך]
, שמשחרב בית המקדש, שלדעת עלינו לידע, אומרים

, ובמילא בטל הסדר ד״תחת גפנו ותחת תאנתו״ ברוחניות
 –ובמילא בטל הדבר גם בגשמיות 

... שלא רק ש״בהדי כבשי דרחמנא״, עלינו לידע זיהנה א
שכן , נותנים לו עריבות, אם-כי; ובמילא אין לו עריבות בזה

כל הבא להלן נאמר בקול נמוך ובקול ]בשעה ש״גלו לאדום״ 
", אמת ש״לית אתר פנוי מיני-הן... אשר, צריך לידע[ יםבוכ

 !דוםנמצא הוא דוקא בא -הדירה שבה נמצא , כ"אבל אעפ

הנה אמנם  -ליקה״ אותו ולהתקשר עמו "... ואם רצוננו
אבל , התורה-התפלה ועבודת-עבודת ל"הסדר לזה צ

זה  יןוהרי ענ, במה לוקחים אותו ומתאחדים עמו ,אעפ״כ
ע״י קיום רצון , אינו יתכן אלא ע״י ״שכר מצוה מצוה״

הענין דקיום : הנה לזה ישנה דרך אחת בלבד -... העליון
ואפילו , השגה ליוב ...בלי הבנה, מעשית בפועל ממשמצוה 

 ...ומבלי עריבות ותענוג בזה, לא בתור ענין של סגולה

אזי נעשים דבר אחד עם  -ובשעה שמקיימים ענין כזה 
 .סוף ברוך הוא-עצמות ומהות אין

שכיון שרוצים אשר פלוני בן פלוני יגיע , אומרים כןול. .  
דוקא  -ק "משחרב ביהמ -המצוי , עצמות ומהות... אל

אשר בהבנה ... לכן אזי מזכים אותו בעבודה כזו -באדום 
 :הבהמית אינו רואה מעלתה-והשגה דנפש

גם כן אינו  -האלקית -והשגה של נפש... ואפילו בהבנה
... רואה הוא היפך הדבר - ויתירה מזה; יכול לראות מעלתה

עבודה [ א הרבה"ר שליט"כאן בכה כ״ק אדמו]בראותו כיצד 
... ומרחקתו מלימוד התורה, זו מחזקתו מעבודת התפלה

 ...מקיום המצוות בהידור וומרחקת

זה לא  יןא[: מכאן ואילך שוב בכה הרבה]ואומרים לו 
 ...״ ולא ״תחת תאנתו״.״תחת גפנו״

, אך הרי ״אדם קרוב לעצמו״... חושב הוא שכוונתי אליו --
בוכה ואומר כאן נשמע מישהו ... ]כוונתי איפוא לעצמי

 --[ משהו

, ירה מזהוית... הוא מרגיש מה עריבות יןאומרים לו שא
 –... עבודה זו מרחקתו מכל ענינים אלו

... זה-ר שלח אותך על"ח אדמוו"שכ״ק מ... אזי אומרים לו
והרי ״ושננתם לבניך אלו , זה רבך שלחך על: ד״חתנו כבנו״

שבזה ... שמדובר על חסיד ורבי טובפר... התלמידים״
מאשר ... ההתקשרות עמוקה שלא בערך ובהתאחדות יתירה

 ,רב ותלמיד בנגלה דתורה

( בענינים) לבד המעלה שזוהי התאחדות, שכן בנדון דידן
הרי זה גם התאחדות בענינים של , בלימוד פנימיות התורה

 ,קיום בפועל

דהיינו , ״את האלקים ירא״, והרי זהו תכלית ״כל האדם״
ים דשם אלהי״ם שבגימטריא עול מלכות שמ-קבלת

זה  יןוענ, שבו אלקות נמצאת בהעלם והסתר, ״הטבע״
קיום : ״ואת מצוותיו שמור״ -מתגלה והבחינה אה היא 

כפי שמתלבשת , המצוות מצד הנפש שבנפש האלקית
וכפי שנמשך ומתגלה בקיום , בנפש שבנפש הבהמית

 -המצוות ד״עשה טוב״ ו״סור מרע״ 

אפשר להתקשר עם עצמות ומהות אשר דוקא על ידי זה 
 .סוף ברוך הוא"אין

  ([מתוך סרט ההקלטהתרגום חפשי ]   - בלתי מוגה  - משיחת פורים תשט״ו)

 ברגש ובעיקר גם חדור והמרירות הצער רגש

 השמחה

 והדרישה הבקשה, התפלה עם ביחד: יותר ובפרטיות

 מתוך שהיא, ממש ומיד תיכף הגאולה את שיביא ה"מהקב

 אריכות על"( המידור שם על מרים)" ומרירות צער של רגש

 עד" עמוק ולב מקרב בהצעקה ביטוי לידי שבאה ,הגלות

 ברגש( ובעיקר גם) הן חדורות !..."מתי עד ,מתי עד, מתי
, בהשירה ביטוי לידי שבאה ביותר גדולה ושמחה, השמחה

 !בא וכבר", בא( המשיח המלך) זה הנה"ש הבטחון גודל מצד

 (307' א עמ"ש ח"ספה, ב"תשנ'ה בשלח פ"וש בא פ"ש)
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פ

י יפופ’פ-פופח ו פח
 ובאמריקה בפולין תמימים תומכי בישיבות ללמוד זכה ’חנוביץ גרשון ’ר החסיד, הכלה סב

 כשהוריו הנאצים מציפורני נס בדרך להינצל זוכה הוא כשבתווך, צ”הריי הרבי במחיצת
 ולמדן שמים ירא לחסיד דוגמא והיה לתפארת חסידי בית הקים - מאחור נשארים

 .פנימית בעירה למנוע השואה משרפות את שהפך החסיד על מיוחדת סקירה. בקהילתו

 

 

גרשון חנאוויץ נולד בעיירה גלובאקא ’ החסיד ר
העיירה . א”שבאיזור ויטבסק בסביבות חנוכה תרפ

ממוקמת הייתה , הקטנה שכיום שייכת לבלארוס
והחליפה ידיים , באותם שנים על יד גבול פולין רוסיה

העיירה . הליטאים והרוסים, שנים בין הפולניםמדי כמה 
מרשם האוכלוסין  -הייתה בעלת צביון יהודי מובהק 

אחוז יהודים בין תושבי  מדווח על , מהשנה בה נולד
העיירה מוזכרת כבר ברישומי ועד ארבע . העיירה

 .הארצות הידוע

שכנו בה , למרות שגלובאקא הייתה עיירה קטנה
ובניגוד מוחלט לרוב כפרי משרדי הממשל האזוריים 

העיירה , למרות זאת. היה בה אפילו חשמל כבר, האיזור
היהודים הרבים . כבכל העיירות הייתה כפר ישן, עצמה

. גרו במרכזה כשעשירי העיירה חיו בוילות מסביב
אליו היו מגיעים מכפרי , בעיירה התקיים גם שוק גדול

 .הסביבה

, יתבעיירה שנחשבה למעוז של הציונות הדת
ארבעה בתי כנסת . דית לא קטנה”התקיימה קהילה חב

ד ”ד היו בעיירה שהתחלקו על פי שלוחות חב”חב
באחד מהם (. סטראשלע וליובאוויטש, ליאדי)השונות 

סימן ”, עובדים’חדר שני עבור תפילת ה‘היה אפילו 
האחד , בעיר כיהנו שני רבנים. די”ההיכר לבית כנסת חב

 .די”ליטאי והשני חב

בן ציון ’ ר. בן ציון ועלקא’ גרשון היו ר’ הוריו של ר
באותם ימים מעמדו של השוחט היה . היה שוחט מכובד

את משרתו . מכובד ורב השפעה כמו עמדתו של רב
שהיגר לעיירה , ישראל’ בן ציון מאביו ר’ ירש ר

עיירה ברוסיה שהתגוררו בה חסידי )מסלובודה 
בן ציון היה ידוע גם כנציג של הרבי ’ ר( קאפוסט רבים

 .צ בעיירה”הריי

המשפחה הייתה ידועה בין חסידים שהבריחו את 
גם בדיסנה ודאקשיץ שהיו . הגבול כמקום מקלט

אולם הבורחים , ש”קרובות יותר לגבול היו קהילות אנ
, להתחבא מהם מחמת הקירבה היתירה אל הגבולפחדו 

 .והמשיכו לגלובוקה שנחשבה למקום יותר בטוח

. הייתה בת הזקונים של שמואל אברהם הלמן, עלקא
’. בית רבי‘התפרסם כמחבר הספר , חיים מאיר’ ר, אחיה

בהתאם . משה היה רב מפורסם’ ר, גם אחיה השני
ה ’צאי’ ר. למשפחתה הייתה גם עלקא יהודיה חכמה

יוסף ווינברג סיפר ’ ור, דער מתמיד דיבר איתה בלימוד
 ’.למדנית’שהיא נחשבה כ

אם כי לא , בני הזוג זכו לכתוב פעמים רבות לרבי
רוב הנשים היהודיות וגם , באותה העת. תמיד בשמם

כאשר רצו לכתוב . גברים רבים לא ידעו קרוא וכתוב
בן ציון או אל מרת עלקא ’ פנו אל ר, מכתב לרבי

 .שכתבו עבורם את המכתבים

’ ר, בגיל צעיר. גרשון היה אחד מעשרה ילדים’ ר
שנפטר )גרשון למד מהמלמד המפורסם יוסי טישעס 

, יוסי’ ך שלמד אצל ר”הנ(. גרשון היה בן ’ כאשר ר
לאחר מכן אביו שלח אותו . נשאר איתו לאורך כל חייו

 .כי הוא הרגיש שהמלמד שם יהיה טוב יותר, לדאקשיץ

סך  -הדרך מגלובאקע לדאקשיץ אינה כה ארוכה 

אך בימים ההם בשל תנאי הדרך , מ”ק הכל 
 .והכבישים המשובשים היא הייתה לוקחת חצי יום

’ חגיגת. ‘גרשון עד גיל בר מצווה’ בדאקשיץ למד ר
אבל ’, טיפוסית‘הייתה בר מצווה , בר המצווה שלו

חלו בני משפחתו . ממש לא טיפוסית במובן של ימינו
. כך שלא יכלו להשתתף בשמחה, בטיפוס והיו בהסגר
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ואביו שלח כסף על מנת לקנות קצת , אמו שלחה קוגל
וכך נחגגה בר המצווה בבית הכנסת , משקה ומזונות

ללא סעודת מצווה , ללא מתנות, בנוכחות מנין יהודים
 .וללא שאר כל המאפיינים של בר מצוה מודרנית

 בתומכי תמימים באטווצק

, חודשים לאחר בר המצווה שלו נסע הביתהכמה 
ולאחר חג הפסח עזב לווילנה כדי ללמוד בישיבת 

שמו מופיע . ליובאוויטש ששכנה בבית כנסת מקומי
. ו”ה סיון תרצ”ברשימת התלמידים בכיתה השנייה בכ

 .יהודה עבער’ הרב אושפאל ור, מוריו היו הרב גוסטמן

וורשה נסע ל, ח”לקראת תשרי תרצ, שנה לאחר מכן
כדי ללמוד בישיבת תומכי תמימים , ומשם לאוטווצק
 .שליד חצר הרבי

הרבי התגורר 
במרחק חצי קילומטר 

שהייתה , מהישיבה
מורכבת מכמה מבנים 

גרשון ’ ר. כפריים
התחיל ללמוד בכיתה 

שם לימדו , הצעירה
יהודה עבער ’ אותו ר

. ברוך פרידמן’ ור
, לאחר מכן עבר לזאל

שם שמע שיעורים 
דוד )דוד טייבלום ’ מר

 .ר מקוצק”שלאחר מכן נתמנה לאדמו(, ריקער

גרשון למד באותם שנים עם הרבה חיות הן בנגלה ’ ר
ם ”והן בחסידות ופיתח קשר קרוב עם הרמי

 .והמשפיעים

במשך כל תקופת לימודיו בוילנה ואוטווצק לא חזר 
מלבד העובדה שלא היה . הבחור הצעיר לבקר את הוריו

היתה לו גם   ,את הוצאות הנסיעה לו מאיפה לשלם
היה , ל רודשטיין”הרמ, דודו -סיבה טובה להישאר 

כאשר היה הרבי אוכל את . מזכירו של הרבי וגר לידו
זכה גרשון למה שלא , סעודות החגים עם מנין חסידים

בליל . זכו חסידים רבים ובזכות דודו נכנס אל הסעודות
אותם הסדר היה חוזר דברי תורה ששמע מהרבי ב

כשהוא חוזר עליהם מילה במילה עם הניגון , שנים
 .המיוחד שבהם אמר זאת הרבי

יחזקאל פייגין הרשה לו גם לבוא למנייני התפילה ’ ר
של הרבי ביתר קלות בשל הקשר המשפחתי עם 

היה בין חבריו הטובים , ה’חאצ’ בנו של ר. ל”הרמ
הוא זכה גם לשהות במחיצת חסידים כמו . באותם שנים

שהיה גם קרוב )ה דער מתמיד ’איצ’ ר
 .ולשמוע מהתוועדויותיהם  (משפחה

ה לעזור לו לאגוד ’איצ’ בערב סוכות ביקש ממנו ר
מכיון שהתקשה לעשות , את ארבעת המינים בסוכה

כמתנה על העזרה למד איתו את המאמר . זאת בעצמו
’ עד סוף ימיו היה לר. בלקוטי תורה’ ושאבתם מים‘

 .במאמר הזהגרשון חיות מיוחדת 

על החינוך החסידי 
, והדרישות בישיבה

גרשון לימים ’ סיפר ר
: את האנקדוטה הבאה

באותם שנים היה 
, אוהב ללמוד קצות

נתיבות ואבני נזר 
פעם חלף . בליל שישי

’ לידו המשגיח ר
ל קורניצער ושם ’בער

. לב כי הוא לומד נגלה
חזר , לאחר כמה דקות

אליו לפתע והורה לו 
 -ההודעה היתה מאד קצרת מועד . בשבתלחזור מאמר 

 .בדרך כלל היו מודיעים לבחור הרבה קודם

הסדר בישיבה היה כי היו מספר בחורים שאומרים 
וכל אחד מהם היה אוסף לעצמו מנין באחד , מאמר

בין השומעים של . החדרים וחוזר בפניהם את המאמר
שבא לוודא כי , ל קורניצער’בער’ גרשון זיהה את ר’ ר

 .יודע את המאמר למרות ההתראה הקצרההוא 

 ?עם כוס מים אחת מה עושים

הופרה האוירה השלווה בישיבה , ט”לקראת סוף תרצ
הישיבה . הכפרית מקולות הפצצות המטוסים הגרמניים

רבים מהבחורים הפולנים חזרו . התפרקה מיידית
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חזרו , חמשת הבחורים האמריקאים שרק הגיעו. לביתם
הלך לצידם , גרשון. אפשריליבשת החדשה בהקדם ה

, של הסוס והעגלה שנשאו את חפציו של הרבי לוורשה
גרשון החל ’ ור, שם אמר הרבי לבחורים לעלות צפונה

 .במסע לעבר הצפון

החלו לאכוף את , הגרמנים שכבר כבשו את פולין
באחת ממסעותיו היה . הדיקטטורה שלהם בכל מקום

במשך יומיים גרשון ביחד עם יהודים רבים ’ נעול ר
, לבסוף. כשהם רעבים ללחם וצמאים למים, בכנסיה

’ ר. הגרמנים ימח שמם נתנו לכל אדם כוס מים אחת
והשתמש , גרשון לקח את כוס המים שהוקצתה לו

 …בחציה לנטילת ידים

: גרשון בכיסו אוצר יקר מכל יקר’ היה לר, בנדודיו
עוגיה שקיבל מדודתו 

הוא . לפני שיצא לדרך
אך , ממנה רצה לאכול

יהודי מבוגר פנה אליו 
והפציר בו שיתן לו 

הוא נתן לו . מעט
ואז , חתיכה מהעוגיה

ביקש יהודי עבור ילדיו 
’ ר. הקטנים שהיו שם

גרשון חילק חלק קטן 
, ולבסוף, לכל ילד

כאשר נשאר לו עצמו 
רק חלק קטנטן שאותו 

לא יכל , רצה לאכול
, ברעבלהרשות זאת לעצמו כאשר לידו ילדים גוועים 
 .והוא מסר גם את החלקיק האחרון לאחד הילדים

גרשון להתחמק מהחיילים ’ לאחר מכן ניסה ר
שם כיהן , הוא הצליח להגיע לעיירה דרויה. הגרמנים

דודו כרב והוא עזר לו למצוא מישהו שיבריח אותו 
 .מעבר לנהר הדווינה הסמוך

המשיך , לאחר הפסקה קצרה בבית הוריו בגלובאקע
והגיע לוילנה שם התקבצו , את מסכת נדודיוגרשון ’ ר

פליטי ליובאוויטש והקימו מחדש את הישיבה בבית 
’ הכנסת שבו הייתה ממוקמת לפני המלחמה בראשות ר

 .יהושע אייזיק ברוך

חיים עוזר גרודזנסקי שהיה ממונה על ועד ההצלה ’ ר
. סייע לקיומה של הישיבה באותם חדשים, בוילנה

הוא סייע להם לקנות סט כלים , כאשר הגיע חג הפסח
ד שלא ”מתוך כבוד למנהג חב, חדשים( סירים וצלחות)

חיים ’ כאשר נפטר ר. להכשיר כלי חמץ לחג הפסח
ובתוכם בחורי ישיבת , שמרו על גופתו הפליטים, עוזר

 .תומכי תמימים ליובאוויטש

והכיר את , מכיון שבא ממשפחה של שוחטים
ה מקובל שבחורים למרות שלא הי. המושגים והעבודה

החל ללמוד הלכות אלו , צעירים ילמדו הלכות שחיטה
הוא החל ללמדו , בוילנה. בזמנו הפנוי עם יהודי מבוגר

. יוסף וינברג’ את ההלכות במלוא המרץ ביחד עם ר
השיב הרבי , יהושע אייזיק לרבי’ כאשר דיווח על כך ר

ז ”הקודם במענה מי
נכון מאד : “מנחם אב

מר  לימוד שחיטה של
 ’”.יוסף ומר גרשון שיחי

 אוד מוצל מאש

החמיר , א”בתש
מצבם של היהודים 

הגטו היהודי . בוילנה
שם עמד בפני סכנת 

מה שאכן , הכחדה
התרחש בחודשים 

באורח . שלאחר מכן
גרשון כי ’ גילה ר, פלא

למרות שיפן  -ניתן לקבל אשרת מעבר ליפן , בקובנה
קונסול יפן . הייתה בעלת בריתם הרשמית של הנאצים

. היה חסיד אומות העולם אמיתי, מר סוגיהארה ,בקובנה
הוא זייף אלפי אשרות מעבר שאפשרו ליהודים רבים 

מגלות , מספרי האשרות שאותם השיג. להימלט מיפן

אשרה מספר , לעצמו אשרה מספר : את הנס

לאחיו  אשרה מספר , לאחותו פרומא 

. לאחיו ישראל ואשרה מספר , שמואל אברהם

 .האשרה האחרונה נשאה את המספר 

אולם הראש היהודי המשיך , אלפיים אשרות הונפקו
לעבוד ועל פי ההערכות למעלה מעשרת אלפים 

השיטה הייתה להפוך כל אשרה לויזה . יהודים יצאו
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גרשון הצליח להגיע בדרך חתחתים ’ ר. משפחתית
, שביפן להוריו והציע להם להצטרף לנסיעה לקובה

אולם הם היו מפוחדים מדי בשביל להצטרף לנסיעה 
’ פתחי תשובה‘הוא נטל מביתו של הוריו ספר . כזו

( שהוחרם אחר כך בגבול הרוסי)ספר תורה , ממנו למד
ואת מכונת הכתיבה הישנה ששימשה להדפסת מאמרי 

 .המכונה שרדה והגיעה עימו לניו יורק. הרבי

רכבת לוולדיווסטוק גרשון ב’ א הגיע ר”שבט תש’ בב
שם הצטרף , ומשם עלה על האוניה לקובה שביפן

ללימודים בישיבת תומכי תמימים שנפתחה מיד 
לאחר מספר חודשים גורשו תלמידי הישיבה . במקום

שם המשיך ללמוד , גרשון עבר עם הישיבה לשנחאי’ ור
בשקידה והתמדה למרות הקשיים 
הגשמיים שהעיקו על תלמידי 

, הצטיין בלימודיוהוא . הישיבה
שכיהן כרבה , והרב מאיר אשכנזי

בחן אותו , של הקהילה בשנחאי
 .ונתן לו תעודת סמיכה

תפקד , בזמן שהותו בשנחאי
הבחור הצעיר כמו אב ואם לאחיו 
שנשארו ללא הוריהם וללא קרובי 

לאחר שגם הדודים , משפחה אחרים
, שקיבלו את אשרות הנסיעה ליפן

ות קיבלו אשרות כניסה לארצ
פרנסיסקו  .הברית והפליגו לס

ד קיבלה ”גם חב. שבחוף המערבי
אולם , תשע ויזות באותה תקופה

ויזות אלו נמסרו לבחורים הותיקים 
ישיבת   והם נשלחו בהוראת הרבי להקים את, יותר

 .תומכי תמימים במונטריאול

גרשון עבד קשה ’ כאשר לקה אחיו במחלת עיניים ור
ה על מנת להביא מזור מאד מול רופאים ובתי רפוא

כמו , בידו סייעו כמה ממנהיגי היהדות במקום. לאחיו
ר מאמשינוב שצעד עימו דרך ארוכה על מנת ”האדמו

או הרבנית קוטלר , לוודא שהחולה יאכל ביום כיפור
שתרגמה עבורם את ( שניאור קוטלר’ אשתו של ר)

בעת , גרשון גמל לה לאחר מכן’ ר. דברי הרופאים
, באניה לעבר חופי ארצות הבריתשלקתה במחלה 

והיא הייתה , כאשר דאג לה למזון ותרופות מתאימות
 .אסירת תודה לו על כך

מכיון ולא היה בישיבה בזמן מחלתו לא קיבל אחיו 
על , גרשון השיג עבורו כסף. את קצבת המזון הזעומה

כך עשה גם עבור . מנת שיוכל לקנות אוכל ולהתקיים
 .נשואהאחותו שלא הייתה עדיין 

גרשון סייע   :הסיוע לפרומא לא הסתכם רק בכסף
מכיון שבחורי ליובאוויטש היו יחסית . לה למצוא שידוך

השידוך נעשה , צעירים ובחורי מיר היו יותר מבוגרים
ולימים , תלמיד ישיבת מיר, מיכל בירנבוים’ עם ר

סעודת החתונה ’. תפארת ירושלים‘משגיח במתיבתא 
משגיח ישיבת התקיימה בביתו של 

וגרשון , יחזקאל לוינשטיין’ ר, מיר
כובד לומר דברי תורה בסעודת 

באותם ימים , בכלל. שבע הברכות
הקשר בין בחורי שתי , אפורים

 .הישיבות היה קשר ידידותי מאד

המידע   ,במהלך ימי המלחמה
שהתקבל בשנחאי היה מוגבל 

גרשון כתב , לאחר המלחמה. מאוד
יקש שוב לחברים ובני משפחה וב

בסופו של . ושוב מידע על הוריו
דבר הוא הבין שהם נרצחו 

ב על ”ט מנחם אב תש”בסביבות י
 .ידי הגרמנים ימח שמם

 הרבי יוצא ידי חובה

גרשון בא לאמריקה בלי רוב בני ’ ר, לאחר המלחמה
למרות שבמשך . משפחתו והתחיל חיים חדשים בעצמו

’, שם’שנים לא היה מסוגל להתמודד עם הזכרונות מ
גרשון למנף ’ הצליח ר, את הסבל והכאב של השואה

מנסה , הוא חי את חייו בלי תירוצים. לכח אישי אדיר
אולי , היה לו מעין מנוע פנימי. להשיג כמה שהוא יכול

 .כדי לפצות על האובדן העצום של הדור הקודם

צ שלח את הרב ויינברג לקבל את פני ”הרבי הריי
גם משלחת גדולה שקיבלה כמו , פרנסיסקו. הבאים בס

’ בין הבאים היה גם ר. אותם בתחנת הרכבת בניו יורק
עיירה , יוחנן גורדון שהיה ידיד המשפחה מדוקשיץ
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כאשר ראה את . גרשון’ הסמוכה לעיירת הולדתו של ר
גרשון בצניעותו לא הבין ’ אך ר, ידידו רץ לחבק אותו

 …שהוא עושה ממנו’ ביג דיל’מה ה

. 770–ו יורק נרשם לישיבה במיד עם הגיעו לני
בשנים הראשונות ללימודיו בישיבה יצא פעמים רבות 

אותו , הוא התברך בכושר נאום. להתרים עבור הישיבה
ניצל כאשר דיבר פעמים רבות בבתי כנסת שונים על 

הוא התחיל . החשיבות של חינוך יהודי וחיים יהודיים
אילינוי ובמקומות , לעבוד בשחיטה ברוק איילנד

 .חריםא

עם חלוף השנים הוא החל להקדיש יותר זמן 
ביהדות ארצות הברית . לשידוכים

של אחרי המלחמה הוא היה 
לא היו אז  -מקרה די נדיר 

בחורים רבים דתיים בעלי זקן 
הוא רצה בחורה חרדית . מלא

ואכן זכה , וממשפחה טובה
 .והשתדך עם לאה

א כסלו ”החתונה התקיימה בי
מצע שנת מכיון שהיה בא. א”תשי

הרבי מלך , צ”האבל על הרבי הריי
המשיח לא השתתף בשמחת 

התוועדות בשבת אך ב, הנישואין
פתח הרבי ודיבר ’, אופרוף’ה

שיחה שלמה על העליה לתורה 
ולמד הוראה , של חתן בשבת

מהמסופר בפרשת השבוע על 
האבנים שהקיף בהם יעקב את ראשו לכל יהודי היוצא 

הוא צריך לתוספת  אשר, מתומכי תמימים לעולם
 .שמירה לקראת האתגרים העומדים בפניו

 –גרשון ל’ נכנס ר, בבוקר שלאחר החתונה
על ’ שהחיינו‘ולא ידע האם לברך , לתפילת שחרית

, שמואל לויטין’ הוא ניגש לשאול את ר. הטלית או לא
כאשר . שהציע לו לשאול את הרבי שמגיע עוד מעט

וויבאלד אז דו : “לוענה , הגיע הרבי ושמע את השאלה
. איז א סימן אז ביי דיר איז עס דבר חביב, פרעגסט

בא מיין . אויף א דבר חביב קענסטו מאכן שהחיינו
ווייל דער רבי האט מיר , חתונה האב איך ניט געמאכט

איז מאך א שהחיינו און זיי מיר אויך , ניט געהייסן

זה סימן שזה דבר חביב , מכיון שאתה שואל]= מוציא 
. על דבר חביב אתה יכול לעשות שהחיינו. לךאצ

ברך , מכיון שהרבי לא הורה לי, בחתונתי לא עשיתי
 [”.שהחיינו ותוציא גם אותי

 וגמילות חסדים עבודה, תורה

גרשון רכש את הבית ’ ר, כמה שנים לאחר החתונה
. סמוך לשדרת פרנקלין, הראשון שלו ברחוב פרזידנט

המקווה שבבית הכנסת הוא סייע לדודו לבנות את 
 .ולמחייתו עסק במלאכת השחיטה, הסמוך

הוא גם עסק . גרשון ולאה היו בעלי הכנסת אורחים’ ר
ביחד עם , חים הראשונים בליובאוויטש”באחד הגמ

יוחנן גורדון ומאוחר יותר ’ ידידו ר
. שמעון גולדמן’ א ר”עם יבלחט

הוא פשוט נהנה לעשות טובה 
 .ליהודי

ם מוקדם גרשון נהג לקו’ ר
לפני שעזב את , מאוד בכל בוקר

בסביבות )ביתו ויצא לשחיטה 

הוא היה חוזר על הלכות ( :
גם בימים החופשיים שלו . שחיטה

היה קם מוקדם על מנת ללמוד 
מנהג אותו המשיך , דברים אחרים

גם לאחר שהפסיק לעבוד ויצא 
השעות המוקדמות של . לפנסיה

הבוקר היו השעות הטובות ביותר 
 .בורו ללמידהע

מכיון . שלמד כל חייו” יודע ספר“גרשון היה יהודי ’ ר
הייתה לו , שדחפה אותו ללמוד תורה’ אשת חיל’וזכה ל

 .חברותא בגמרא באמצע היום ועוד שיעור בערב

הוא למד תורה . ס מספר פעמים”הוא עבר על הש
ך ”הוא זכר הרבה מהתנ. אור וליקוטי תורה באופן קבוע

תמיד נהנה מסברא , מהגירסא דינקותאמילה במילה 
גרשון היה קרוב מאד ’ ר. טובה או חידוש למדני עמוק

, לרבנים חשובים וביניהם רבה של שכונת קראון הייטס
, לרב משה דובער ריבקין, הרב זלמן שמעון דווארקין

 .באבוב ונובומניסק, רים מצעהלים”ולאדמו, לרב טייץ
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או , יו ונכדיובמיוחד נהנה כאשר היה בוחן את ילד
הוא כל הזמן ניסה להוסיף להם . מדבר עימם בלימוד

ותמיד היה עוקב מקרוב אחר , וחיות בלימוד’ געשמאק‘
 .התקדמותם בלימוד התורה

אם החל ויכוח על . תמיד נשאר הרחק ממחלוקות
. דאג להישאר רחוק מהדיון, הפוליטיקה הקהילתית

, הודי ישרוידוע כי, היה מכובד על ידי חבריו ועמיתיו
תכונות אלו והכבוד . אכפתי וירא שמים, טוב לב, פשוט

יצרו קשרים בינו לבין יהודים , ההדדי שנתן לכל אחד
מחוגים שונים ביהדות החרדית ואף מכאלו שעשו את 

כמה פעמים התבקש לחזור . צעדיהם הראשונים בה
 .חסידות בבתי כנסת של חוגים שונים

מאד מבחינה  גרשון היה תמיד יהודי אחראי’ ר
הוא אף פעם לא רצה לקחת שום דבר מאף . פיננסית

כדי , את משפחתו חינך לחיות חיים פשוטים. אחד אחר
בשלב מסויים . לחיות במסגרת האמצעים שהיו להם

גרשון התעסק במשך כמה שנים במכירת ’ ר, בחייו
בתקופה זו חלק מלקוחותיו . ביטוח וקרנות נאמנות

גרשון לקח על עצמו ’ ר. הפסידו כסף על ההשקעה
מספר פעמים עבודות נוספות במטרה להחזיר את 

 .כספי לקוחותיו

בתחום זה התגלתה לא פעם אהבת ישראל הטבועה 
פעם פנה אליו יהודי שאך הגיע מארץ ישראל ולא . בו

היה לו ביטוח רפואי מתאים וסיפר לו כי גילו אצלו 
. ניתוחבעיה רצינית ברגל והוא צריך לעבור כפי הנראה 

גרשון יצא מגדרו על מנת לסייע לו לפגוש את ’ ר
ולעבור את הטיפול , הרופאים הטובים ביותר בתחום

 .בהצלחה

 נאום מרגש

גרשון היה חוש נאום יוצא מן ’ כפי שכבר הוזכר לר
והוא היה מנצל אותו פעמים רבות לחזק יהודים , הכלל

הוא נהג לתאר את הבית היהודי הישן . ביראת שמים
פר סיפורי צדיקים ששמע מחסידים מדורות ולס

, בנאומיו הוא שאב את השומעים לעולם אחר. קודמים
יהודים רבים התעוררו . למציאות שאיננה עוד

אבל , הוא לא תבע מאנשים. מהדרשות אותם נשא
הסיפורים שסיפר היו כמו פנסים שהאירו את הדרך 

 .העולה בית קל

מפוס גדול גרשון לדבר בק’ באחת הפעמים הוזמן ר
הגברת , שם מכהנת כשליחה בתו, בבולדר שבקולורדו

איש נכחו  . ביחד עם בנו של מר סוגיהרה, שיינר
גרשון באופן ציבורי למר ’ שבה הודה ר, בהרצאה

סוגיהארה הצעיר שאביו היה שליח ההשגחה העליונה 
ואז החלו , להציל אותו ואת משפחתו מעמק הבכא

דיבר ברגש על מה שעברו  הוא. להציף אותו הזכרונות
שעבור רבים , והשפיע כה חזק על הקהל, יהודי אירופה

 .מהם היה זה נקודת המפנה שהביאה לשיבתם ליהדות

יראת השמים הייתה חלק בלתי נפרד ממנו גם 
אחד השכנים שהיה . ברגעים הקשים ביותר

ראה אותו , מהראשונים לפגוש בו לאחר השבץ שקיבל
אוחזת בכיפה לבל תישמט שוכב על הרצפה כשידו 

 .מראשו

השאיר אחריו . ג”מנחם אב תשע’ בבגרשון נפטר ’ ר
משה ’ ר, מרת עלקא אלבאום מבורו פארק  :את ילדיו

, מרת שיפרא קאהל מבורו פארק, חנוביץ ממונטריאול
מרת אסתר , בן ציון חנוביץ שליח הרבי במונטיסעלא’ ר

שליחה  ,מרת סימא שטרוקס, פישמן מבורו פארק
ישראל חנוביץ ’ ר, בסוריי שבקולומביה הבריטית

 .בקולורדו, שליחה בבולדר, ממונסי ומרת חנה שיינר

 מוכן להוראה

 -ש ”כאשר הוציא הרבי את ספרי המאמרים ת
, הרבי דרש כל הזמן תוצאות מהירות מאד, א”תשי

והעורכים עבדו ללא הפסקה על מנת להספיק לעמוד 
הכין , שראה את הנולד, משה לייב רודשטיין’ ר. בקצב

חלק . ט ושמר אותו אצלו”כבר את ספר המאמרים תרצ
שמואל ’ נדפסו מהעותק שנשמר אצל ר, מהמאמרים

ונמסרו , גרשון שכבר נפטר’ אחיו של ר’, אברהם חנוביץ
 .לרבי אחר כך

עד אמצע השלושים , הרבי לא ביקש להכין את הספר
כין והמזכיר אמר לרבי שרודשטיין כבר ה, ל”של הרמ

ומכיון , הרבי שאל אצל מי הוא נמצא. את הספר
גרשון הוא זכה להיכנס ליחידות ’ שהספר היה אצל ר

ל ”הרבי איחל באותו מעמד כי לרמ. ולמסור את הספר
 ”.זאל האבן א ליכטיקען גן עדן‘
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housekeeping instincts, his receptivity, his 

ability to learn from others — all these 

inner thrusts can be mobilized and directed 

toward the goals of Hakhel. 

A yeshivah student can muster and 

consolidate all his positive potentials — his 

fortitude, his emotive attributes, his desire 

for inner order, his thirst for knowledge — 

and inspire them all with a renewed and 

productive awe of G-d. 

In this way the ideal of Hakhel can direct 

a man to bring his microcosm in touch with 

its intrinsic sanctity, recharging his 

determination to heed the words of the 

King, the Holy One, blessed be He. 

ON A COMMUNAL LEVEL 

The goal of Hakhel imposes a weighty 

responsibility on Jewish communal 

organizations. For the true role of every 

Jewish organization is to bring together 

individuals who share some common 

outlook. Thus, bodies serving G-d-fearing 

Jews should seek ways of encouraging the 

shared endeavors of their members or 

students in the observance of Torah and 

mitzvos. Reciprocally, encouragement of 

this nature will of course upgrade the sense 

of responsibility that members will develop 

towards their organization. 

Every Jewish congregation, association, 

federation and institution — and certainly 

every yeshivah, cheder, Talmud Torah, 

kindergarten, and every other educational 

framework — would be well advised to 

lead the way in the Hakhel project 

proposed above. Gathering together from 

time to time — say, once a month — to 

study Torah, give tzedakah and pray in 

unison will also enable them to reach out to 

parents, relatives, friends and 

acquaintances, and include them all in 

activities which will foster the awe of G-d, 

and Jewish unity. 

In addition, teachers may seek to 

encourage their students to organize 

themselves into groups for the periodic 

study of particular areas of Torah 

literature. 

FROM RESOLVE TO REALITY 

Positive resolutions are strengthened by 

being recorded in writing. Moreover, seeing the recorded commitment of one s friends 
generates widening circles of enthusiasm. 

It is therefore recommended that in each 

congregation, educational institution or 

association, cards should be printed for 

distribution among all their members and 

students. Anyone who undertakes to 

organize or attend a Hakhel project can 

then jot down his first name and his mother s name, his address and telephone 
number, and his commitment to work for 

the ideals of Hakhel. It should be 

understood that people filling out such 

cards implicitly give permission that they 

be contacted from time to time with regard 

to the progress of their local projects and 

with offers of help with educational 

materials, for example, if needed. 

Jewish organizations will no doubt lose 

no time in mobilizing this effort. It would 

then be advisable for individual groups to 

combine with others so as to create an 

overall body with a broadly-based sense of 

solidarity, and with centralized listing and 

effective publicity. Newspaper 

advertisements could include mail-in 

coupons. 
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Since the purpose of Hakhel is not the 

assembly in itself, but rather the 

heightened awe of G-d that results from it 

thereafter, the whole of that year is 

permeated with the spirit of Hakhel. 

A CALL TO ACTION 

The opportunity beckons for everyone to 

be involved in the spiritual mitzvah of 

Hakhel at all times, in all places. Today, too, 

every Jew is obligated to disseminate 

Yiddishkeit by gathering together fellow 

Jews and teaching them Torah and the awe 

of G-d. And this must of course be done in a 

spirit of true ahavas Yisrael and Jewish 

unity. 

Such initiatives are most appropriate in 

the year of Hakhel, when the potential for 

their success is great, because at this time 

we are granted additional powers from 

Above. The spiritual dynamics of the days 

of old are then not only recalled in their 

season; they are also brought into being. 

Active involvement in Hakhel in our times 

is not merely a matter of remembrance — 

and for this reason we find that the Jewish 

leaders of past generations did not organize 

Hakhel gatherings after Shemitah. Rather, 

we are speaking of the intrinsic, spiritual 

spark of Hakhel, which today, too, must be 

fanned in the spiritual sanctuary within 

every Jew. 

Experience has shown that people are 

enthusiastic when they are told how in 

Temple times the coming year would be a 

Hakhel year. Furthermore, in the spiritual 

sense one can fulfill the mitzvah now, too, 

by attending a Hakhel gathering which will 

encourage its participants to stand in awe 

of their Maker and which will foster Jewish 

unity. 

THE HAKHEL PLAN 

At opportune times and on auspicious 

days, such as Shabbos and festivals, 

assemblies should be convened in an 

atmosphere of sanctity to motivate Jewish 

unity and the awe of Heaven, by means of 

collective endeavors in Torah study, charity 

and prayer. 

Every individual who fits the role of king  in his/her sphere of influence — a 

spiritual leader, mashpia, educator, parent, 

and so on — and in fact anyone who can 

generate a positive reaction in his fellow 

Jews, whether relatives or friends, should 

utilize such opportunities to foster the 

goals of Hakhel. 

At such gatherings Torah should be 

taught with diligence and sincerity, so that 

it will leave a lasting impression on people s daily lives from this Hakhel year to 

the next. An appropriate time to initiate 

these joyous gatherings would be the 

festival of Sukkos, the Season of our 

Rejoicing, and they could then be continued 

at least once a month throughout the year 

of Hakhel. 

HARMONIZING THE VOICES WITHIN 

Just as individual Jews can be brought 

together to form cohesive communities, 

every individual can organize his own 

personal Hakhel — by marshaling and 

harmonizing all the diverse faculties within 

his own spiritual personality. He can gather 

together the man, woman and child within 

himself and instill in them the fear of G-d. An individual s leadership qualities, his 
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HAKHEL IN OUR TIMES 

The eternity of the Torah leaps over the 

bounds of time and place. Hence, even 

those mitzvos that are assigned exclusively 

to Kohanim and Levites, or that are 

restricted to the Temple precincts, also 

have a spiritual content which may be 

applied at all times, by all Jews. 

Chassidus explains that every mitzvah 

exists at three levels — thought, speech and 

action. Thus, when a particular mitzvah 

cannot be carried out physically in action, it 

may still be fulfilled in the dimension of 

speech or thought. Our daily prayers, for 

example, were instituted to substitute for 

the sacrifices. In the words of the prophet, We will render the prayer of our lips in place of the sacrifice of bullocks.  For prayer, which the Sages term the service of the heart,  is a corresponding form of 
Divine service, except that it is fulfilled in 

speech and thought. 

Likewise, the Sages teach that when one 

studies the laws relating to a sacrifice, this 

is considered as if he had actually offered 

the sacrifice, except that this mitzvah, too, 

is fulfilled in the dimensions of speech and 

thought 

The commandment of Hakhel is singled 

out in Sefer HaChinuch (Mitzvah 612) as a 
strong pillar and [source of] great honor for our religion.  True, its physical observance 
is suspended for the duration of the present 

exile, but its spiritual content applies at all 

times and at all places. 

Moreover, whereas all the 

commandments are comprised of the 

revealed and the hidden, only the physical 

aspect of the mitzvah is usually revealed, 

while its inner meaning remains esoteric. 

Hakhel however, is explicitly intended to 

arouse an awe of G-d — and awe knows no 

bounds of time or place.  

In the days when the Beis HaMikdash 

stood, the Hakhel assembly took place in its 

courtyard. We have recently had occasion to speak about the Torah s command to 
build a Sanctuary, which our Sages have 

understood as including the obligation that 

every individual Jew and Jewess construct a 

mini-sanctuary within himself or herself. 

Moreover, people have recently been urged 

to sanctify their homes and environments 

as mini-sanctuaries where the Divine 

Presence may come to dwell. 

Now, as we speak of the commandment to 

muster the Jewish people in the Sanctuary 

for the assembly of Hakhel, these two 

concepts — the personal sanctuary and the 

environmental sanctuary — invigorate each 

other: every Jew should endeavor to muster 

a mini-Hakhel within himself and within his 

environment.  

THE HAKHEL YEAR 

Though the historic Hakhel was observed 

on one day in the holiday of Sukkos, the 

concept applies throughout the year, and 

the entire year is known as the Hakhel year. 

Likewise with the jubilee (Yovel) that was 

celebrated every fifty years, when bondmen 

returned to the freedom of their homes and 

fields were restored to their original 

owners. The Yovel year is so called even 

though it centered around one high 

moment — the sounding of the Shofar on 

Yom Kippur. 
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children — fused them into one united 

community. And one prominent factor that 

unified them was the fact that Hakhel 

inspired an awe of G-d.  

As far as the knowledge and 

comprehension of the Torah are concerned, 

there are Jews of all levels. When we speak 

of awe, however, all Jews are on the same 

humble level. Awe brings about self-

nullification: as people of different levels 

become increasingly aware of the awesome 

presence of G-d, they become less 

preoccupied with their own individual 

worth and relative status.  

This was the degree of awe that the 

revelation of Divinity at Sinai engendered. 

Echoing this experience, the goal of the 

Hakhel assembly was not so much to 

increase knowledge as to nurture the awe 

and fear of Heaven. And, just as at Sinai, this awe dwarfed the people s preoccupations 

with their individual differences and 

relative worth, and brought together all 

levels and all types of Jews. 

At the Hakhel assembly the Torah was not 

read to the people by members of the 

Sanhedrin, who would normally be 

responsible to teach them. It was read out 

by the king, for it is the fear of G-d that is 

taught at Hakhel, and only the king, before 

whom the people stand in awe and fear, can 

bring them to sincere submission. Besides, since the king is the heart of the congregation of Israel,  it is he who welds 

them into a cohesive unit, imbuing them 

with a fear of G-d and the acceptance of the 

yoke of Heaven. 

HAKHEL FOLLOWS THE SHEMITAH YEAR 

It now becomes obvious why the Hakhel 

assembly always followed the year of 

Shemitah. During Shemitah, which was a 

Shabbos year — a year of rest — all 

agricultural work was suspended. In this 

way the fallow year proclaimed G-d s sole 
sovereignty over all existence — man 

rested, the earth rested, and the produce of 

the earth was ownerless. This 

relinquishment of mortal self-assertion in 

the Shemitah year expressed the people s 
awe of G-d, as a foretaste of the awe which 

they were soon to experience at the Hakhel 

assembly. 

Indeed, we find that the year following 

Shemitah is referred to as coming at the 
end of seven years  and not in the eighth year,  thus highlighting the connection 
between the year of Shemitah and the year 

of Hakhel. 

During the year of Shemitah the people 

could devote themselves to spiritual 

pursuits. Even field workers, when given 

the opportunity to be free during Shemitah, will be awakened to seek G-d.  And indeed, 
the Shemitah year enabled the people at 

large to devote increased time and 

attention to their Divine service, whether 

through Torah study, through prayer, or 

through the observance of the 

commandments. And the upgraded 

closeness to G-d, which they now shared 

with all their contemporaries, in turn 

intensified their sense of unity as His 

people. 

The Shemitah year thus served as a fitting 

preparation for the awe and unity which 

the mass pilgrimage of Hakhel aroused.  
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Today, too, that message can be passed on 

by everyone. 

WHAT IS THE MITZVAH OF HAKHEL? 

Rambam defines it in these words: 

It is a positive commandment to assemble 

the entire Jewish people, men, women, and 

children, after the close of every Shemitah 

year, when they have gone up [to 

Jerusalem] to make the pilgrimage, and in 

their hearing to read passages from the 

Torah that will vitalize their observance of 

the commandments and fortify them in the true religion. As it is written, At the end of 
every seven years, at the appointed time of 

the Shemitah year, in the festival of Sukkos, 

when all Israel have come to appear [before 

the L-rd your G-d in the place which He 

shall choose, you shall read this Torah 

before all of Israel and in their hearing]. 

Assemble the people, the men and the 

women and the little ones, and your stranger who is within your gates...  

Rambam further explains the details: 

When did they read? At the close of the 

first festive day of the Festival of Sukkos, 

which is the beginning of the intermediate, 

semi-festive days of the festival, in the 

eighth year. 

It is the king who reads in their hearing; 

and the reading took place in the Court of 

the Women.... 

How does he read? Trumpets are sounded 

throughout Yerushalayim to assemble the 

people and a large dais of wood is brought 

and set up in the middle of the Court of the 

Women. The king ascends and sits there so 

that they may hear his reading... 

This mitzvah was observed only while the 

Beis HaMikdash stood and the Jewish people dwelled upon their land.  With the 
Destruction and the exile, it fell into disuse. 

ONE GOAL 

The goal of this assembly was to inspire 

all those present with an awe of G-d. The 

Torah states this explicitly: …so that they will hear, and learn to stand 
in awe of the L-rd your G-d, and vigilantly 

observe all the words of this Torah. And 

their children who do not know will hear, 

and will learn to stand in awe of the L-rd 

your G-d, as long as you live in the land... 

Likewise Rambam explains: 

As for proselytes who are not 

knowledgeable, they must ready their 

hearts and alert their ears to listen with 

dread and awe and with trembling joy, as 

on the day that [the Torah] was given on 

Sinai. Even great scholars who know the 

entire Torah must listen with the utmost 

devout attention..., for Scripture ordained 

[this reading] solely for the strengthening 

of true religion. 

The intent of that memorable gathering, 

as Rambam goes on to say, was that every 

man, woman and child, every proselyte and 

every scholar present — regard himself as 

though the Torah had been commanded to 

him at that moment, and as though he now 

heard it from the mouth of the Almighty, for 

the king is an ambassador to proclaim the 

words of G-d. 

JEWISH UNITY 

In addition, this massive assembly of all 

the Jewish people — men, women and 
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THE YEAR OF HAKHEL 

THEN AND NOW  
.

 

 

In ancient times, when the Beis HaMikdash stood atop the Temple Mount, the Jewish 

people would converge on Jerusalem once every seven years to fulfill the mitzvah of 

Hakhel. There, as the king read out selected passages of the Torah, they would all relive the 

experience of the Giving of the Torah at Sinai. They were then ready to return to their 

homes, having revitalized their reverence for the Giver of the Torah. 

Eventually, however, the Beis HaMikdash was destroyed. Over 1900 years passed by, 

and even in observant circles the mitzvah of Hakhel was spoken about very little.  

Then, in the year 5741 (1980), Hakhel sprang into life. That year, for the first time, the 

Rebbe delivered a sichah after Maariv every evening of Sukkos. Drawing on the wellsprings 

of Chassidus, the Rebbe explained what makes Sukkos the Season of our Rejoicing. As soon 

as that talk was over, night after night, all the chassidim present went outside and danced 

with gusto in the streets of Crown Heights. This sequence became an annual custom.  

With the approach of Sukkos seven years later, in the year 5748 (1987), the theme of 

Hakhel appeared prominently in many of the Rebbe s talks and letters. In response, in 
excited anticipation of Sukkos, an even greater number of chassidim than usual, from all 

around the world, decided to spend the month of Tishrei at 77 .  

During that period, predictably, the Rebbe demanded action. Specifically, he urged his 

listeners to learn a lesson from the mitzvah of Hakhel — to reach out to their fellow Jews 

and assemble them in appropriate settings to teach them Torah and instill in them an awe 

of G-d. The directives the Rebbe issued on those occasions were summarized and published 

in 5748, and were edited afresh for publication in the present essay. 

 

 

A TASTE OF SINAI 

In ancient times, when the Beis 

HaMikdash stood atop the Temple Mount, 

the Jewish people would converge on 

Jerusalem once every seven years — in 

addition to the three pilgrim festivals of 

every year — to fulfill the mitzvah of 

Hakhel. There, as the king read out selected 

passages of the Torah, they would all relive 

the experience of the Giving of the Torah at 

Sinai. They were then ready to return to 

their homes, having revitalized their 

reverence for the Giver of the Torah. 

The Torah is eternal. Thus, even when the 

physical frame of the Beis HaMikdash is no 

longer visible on the Temple Mount, the 

spiritual message of the Hakhel assemblage 

continues eternally to inspire Jews 

everywhere. 
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of people but the stories that he told were 

like lanterns that illuminated the way. 

One time, he was invited to speak at a big 

campus in Boulder, Colorado where his 

daughter, Mrs. Scheiner, is a shlucha.  800 

people were present when he thanked the 

son of Mr. Sugihara who had saved him and 

his family.  He emotionally told about what 

European Jewry went through.  He made 

such a powerful impression on the 

audience that for many of them this was the 

turning point that led to their return to 

Judaism. 

Yiras Shamayim was an inseparable part 

of him even in the hardest moments.  One of 

his neighbors who was the first to discover 

him after he had his stroke saw him lying 

on the floor with his hand holding his yarmulke so that it wouldn t fall off. R  Gershon Chanowitz passed away on 2 

Av 5773/2013 at the age of 91.  His 

children are: Mrs. Elki Elbaum of Boro Park, R  Moshe of Montreal, Mrs. Shifi Kohl of Boro Park, R  Bentzion, shliach in 
Monticello, Mrs. Esti Fishman of Boro Park, 

Mrs. Simi Schtroks, shlucha in Surrey, BC, R  

Sruli Chanowitz of Monsey, and Mrs. Chani 

Scheiner, shlucha in Boulder, Colorado. 

HE HAD FORESIGHT 

When the Rebbe published the sifrei 

maamarim 5700-5711, he kept demanding 

speedy work.  The editors worked nonstop 

in order to keep up the pace.  In light of that, R  Moshe Leib Rodstein, thinking 
ahead, had already prepared the Seifer 

HaMaamarim 5699.  Some of the 

maamarim were printed from a copy preserved by R  Shmuel Avrohom Chanowitz, R  Gershon s brother who had 
died. 

The Rebbe did not ask that it be printed until the middle of the Shloshim of R  
Moshe Leib and the secretary told the Rebbe that R  Rodstein had already 
prepared it.  The Rebbe asked where it was and since R  Gershon had it, he was given a 
yechidus in order to give it to the Rebbe.  

The Rebbe said that R  Moshe Leib should 
have a luminous Gan Eden. 
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uncle build a mikva in the nearby shul and 

worked as a shochet. 

Gershon and Leah opened their home to 

guests.  He was also involved in one of the 

first gemachs in Lubavitch together with his 

friend Yochanan Gordon and later with 

Shimon Goldman.  R  Gershon rose very early every 
morning.  Before leaving the house and going to sh chita around 5:00) he would review the laws of sh chita.  Even on his 

days off, he would get up early to learn 

other things, a practice he continued even 

after he retired.  The early morning hours 

were the best time for him to learn. R  Gershon learned all his life.  Since he had an eishes chayil  who pushed him to 
learn, he had a chavrusa for Gemara in the 

middle of the day and another shiur in the 

evening.  He went through Shas a number 

of times.  He learned Torah Ohr and 

Likkutei Torah regularly.  He remembered a 

lot of Tanach by heart from his youth and 

always enjoyed a good svara or deep, 

learned chiddush.  He was very close with 

distinguished rabbanim including the rav of Crown Heights, R  Zalman Shimon Dworkin, R  Berel Rivkin, R  Teitz, and the Admurim 
of Tzeilim, Bobov, and Novominsk. 

He particularly enjoyed testing his 

children and grandchildren and talking to 

them in learning.  He always tried to add to 

their geshmak and chayus in learning and 

would closely follow their progress in 

learning. 

He stayed far away from disputes.  If an 

argument began relating to community 

politics, he stayed out of the discussion.  He 

was respected by his friends and peers and 

was known as a straight person, simple, 

goodhearted, someone who cared, and a 

yerei Shamayim.  These characteristics and 

the respect he gave everyone enabled him 

to make connections with Jews from other 

religious groups.  He was even asked to 

review Chassidus in shuls of other groups. 

He was very responsible financially and 

never took anything from anyone.  He 

taught his family to live simply and to live 

within their means.  At a certain point in his 

life he was involved for a number of years 

in selling insurance and mutual funds.  

Some of his customers lost money from their investment so R  Gershon took on 
extra jobs in order to repay his customers. 

Someone who had just arrived from Eretz 

Yisroel and did not have medical insurance 

asked him for help in obtaining medical 

care for his foot.  R  Gershon went out of his 
way to help him meet the best doctors and 

to go through the treatment successfully. 

MOVING SPEECH R  Gershon often used his oratorical abilities to strengthen people s yiras 
Shamayim.  He would describe the Jewish 

home of old and tell tales of tzaddikim that 

he heard from Chassidim of previous 

generations.  In his speeches he drew his 

audience into another world, into a world 

that no longer exists.  Many Jews were 

inspired by his talks.  He made no demands 
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relationship between the bachurim of the 

two yeshivos was very friendly. 

During the war, the news they received in 

Shanghai was meager.  After the war, 

Gershon wrote to friends and family and 

asked them repeatedly for information 

about his parents.  He finally realized that 

they had been murdered around 19 Av 

1942 by the cursed Germans. 

EXEMPTING THE REBBE After the war, R  Gershon went to America 
without most of his family and began a new 

life on his own.  Although for years he was 

unable to deal with memories of the 

suffering of the Holocaust, he succeeded in 

tapping into tremendous inner powers.  He 

lived his life without excuses, trying to 

attain whatever he could.  He had a sort of 

inner drive, perhaps to compensate for the 

tremendous loss of the previous 

generation. The Rebbe Rayatz sent R  Wineberg to 

welcome those arriving in S Francisco.  

There was also a large delegation which 

welcomed them at the train station in New 

York.  Among them was R  Yochanan 
Gordon who was a friend of the family from 

Dokshitz.  When R  Yochanan saw his friend 
he ran to hug him but R  Gershon, in his 
humility, did not understand what the big 

deal was about. 

Immediately upon arriving in New York 

he joined the yeshiva in 770.  In his first 

years there, he went many times to 

fundraise for the yeshiva.  He had the gift of 

oratory which he used when he spoke in 

shuls about the importance of a Jewish 

chinuch and Jewish life.  He then began working in sh chita in Rock Island, Illinois 
and other places. 

Some years later he began devoting time 

to shidduchim.  In America after the war he 

was a rare specimen.  There weren t many 
religious bachurim at that time with full 

beards.  

His wedding took place on 11 Kislev 

5711.  Since it was in the middle of the year 

of mourning for the Rebbe Rayatz, the 

Rebbe did not take part in his wedding, but 

at the farbrengen on the Shabbos of the 

oifruf, the Rebbe said an entire sicha about the aliya l Torah of the chassan.  The morning after the wedding, R  
Gershon went into 770 for Shacharis and 

did not know whether to say the 

SheHechiyanu blessing on his new tallis.  He asked R  Shmuel Levitin who suggested that 
he ask the Rebbe who would be coming 

soon.  When the Rebbe arrived and heard the question, he said, Since you ask, that 
shows that it is precious to you.  You can 

make a SheHechiyanu on something that is 

precious.  At my wedding I did not say it 

because the Rebbe did not tell me to.  Say a SheHechiyanu and exempt me too.  

TORAH, AVODA, GEMILUS CHASADIM Some years after he was married, R  
Gershon bought his first house on President 

Street near Franklin Avenue.  He helped his 
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On 2 Shevat 5701 he arrived by train in 

Vladivostok and from there took a ship to 

Kobe, Japan where he joined Yeshivas Tomchei T mimim which had opened 
there.  After a few months, the talmidim of the yeshiva were expelled and R  Gershon 
moved with the yeshiva to Shanghai.  There 

he continued learning diligently despite the 

physical hardships that plagued the 

talmidim.  He excelled in his learning and R  
Meir Ashkenazi, who 

was the rav of the k hilla in Shanghai, 
tested him and gave 

him smicha. 

While in Shanghai, the 

young Gershon served 

as father and mother to 

his brothers who 

remained without their 

parents and without 

any other relatives.  His 

uncles had received 

transit visas to Japan 

and then received visas 

for the US and had sailed to S Francisco.  

Chabad was given nine visas at that time, 

but these visas were given to bachurim who 

were there longer and they were sent, by the Rebbe s instruction, to start Tomchei T mimim in Montreal. 
When his brother was stricken with an eye disease, R  Gershon worked very hard 

to deal with the doctors and hospitals to 

have him cured.  He was helped by some of 

the Jewish leaders there like the 

Amshinover Rebbe who walked the long 

distance with him to make sure the patient 

ate on Yom Kippur, and Rebbetzin Kotler 

(engaged to and later the wife of R  Shneur  
translated for them what the doctors said.  R  Gershon paid her back later on when she 
was seasick on the ship to America and he 

made sure she had the right food and 

medication.  She was forever grateful to 

him for that. Since he wasn t in 

yeshiva during his illness, R  Gershon s 
brother did not 

receive his small 

food allotment.  

Gershon obtained 

money for him so he 

could buy food and 

subsist.  He did this 

for his sister too, 

who was not yet mar  
ried. 

His help to Fruma 

was not just with 

money.  He helped her find a shidduch.  

Since Lubavitcher bachurim were relatively 

young and the Mirrer bachurim were older, the shidduch was made with R  Michel 
Berenbaum, a Mirrer talmid and later the 

mashgiach in Mesivta Tiferes 

Yerushalayim.  The wedding meal was in 

the home of the mashgiach of the Mirrer yeshiva, R  Yechezkel Levenstein, and 
Gershon was given the honor of saying 

divrei Torah at the Sheva brachos meal.  In 

general, during those bleak times, the 
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church for two days, without food and 

water.  In the end, the cursed Germans gave 

each person one cup of water.  R  Gershon 
took the cup and used half of it for netilas 

yadayim. R  Gershon tried to avoid the German 

soldiers.  He managed to get to Druya 

where his uncle was the rav.  His uncle 

found someone to smuggle him across the 

Dvina River. After a short pause at his parents  house, 
he continued his travels and arrived in 

Vilna where refugees from Lubavitch had 

gathered and restarted the yeshiva in the 

shul where it had been located before the 

war. R  Chaim Ozer Grodzenski, who was in 
charge of the Vaad Hatzala in Vilna, helped 

the yeshiva during those months. For 

Pesach, he helped them buy a set of keilim 

(pots and plates) out of respect for the 

Chabad custom of not koshering utensils 

used for chametz on Pesach.  When R  
Chaim Ozer passed away, refugees who included bachurim from Tomchei T mimim 
watched over his body. 

Since he came from a family of shochtim 

and was familiar with the profession, he began learning the laws of sh chita in his 
free time with an older man in Vilna, together with R  Yosef Wineberg.  When R  
Yehoshua Isaac, the Rosh Yeshiva, reported 

this to the Rebbe, the Rebbe answered: 

Yosef and Gershon s study of sh chita is 
most proper. 

A SURVIVOR 

The situation in Vilna deteriorated for the 

Jews in 1941.  R  Gershon miraculously 
found out that in Kona it was possible to get 

a transit visa to Japan even though Japan 

was an ally of the Nazis.  The Japanese 

consul in Kovna, Mr. Sugihara, was a 

righteous gentile.  He issued thousands of 

these transit visas which enabled numerous 

Jews to escape to Japan.  The numbers show the miracle that R  Gershon had: Transit 
visa #1785 was for himself, #1836 was for 

his sister Fruma, #1841 was for his brother 

Shmuel Avrohom, and #2027 was for his 

brother Yisroel.  The last transit visa was 

#2139.  

Over 2000 transit visas were produced 

but about 6000 (possibly 10,000) Jews left.  

The method was to turn every transit visa 

into a family visa.  R  Gershon managed to 
make his way home to his parents and 

suggested that they join the trip to Kobe, 

Japan, but they were too fearful to join in 

this journey.  He took the Pischei T shuva from his parents  house and that is 

what he learned.  He also took a Torah 

scroll (which was later confiscated at the 

Russian border) and an old typewriter which was used to print the Rebbe s 
maamarim.  The typewriter survived and 

arrived with him in New York. 
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Then he moved to the zal where he heard 

shiurim from R  Dovid Teiblum Dovid 
Ricker) who was later appointed Admur of 

Kotzk. R  Gershon learned with much chayus 
both in Nigleh and Chassidus and 

developed a close relationship with the 

teachers and mashpiim.  Throughout the 

entire time that he learned in Vilna and 

Otvotzk he did not go home.  Aside from the 

fact that he did not have the money to pay 

for the trip, he had another good reason to 

stay – his uncle, R  Moshe Leib Rodstein, was the Rebbe s secretary and lived near 
him.  When the Rebbe would eat the Yom 

Tov meals with a minyan of Chassidim, 

young Gershon was allowed in, thanks to 

his uncle.  Pesach night he would repeat the 

divrei Torah that he heard from the Rebbe 

in those years.  He would repeat them word 

for word with the special niggun that the 

Rebbe used. R  Yechezkel Chatshe  Feigin also allowed him to attend the Rebbe s 
minyanim more readily because he was related to R  Rodstein.  R  Chatshe s son was 
one of his very good friends in those days.  R  Gershon also spent time with Chassidim like R  Itche der Masmid (who was a 

relative) and heard their farbrengens. Erev Sukkos, R  Itche asked him to help 
him bind the four minim in the sukka since 

he found it hard to do it himself.  To repay 

him for his help, he learned with him the maamer, U shavtem Mayim  in Likkutei 

Torah.  Until the end of his life R  Gershon 
had a special chayus in this maamer. 

In those days, he loved to learn Ketzos, 

Nesivos, and the Avnei Nezer on Friday 

night.  One time, the mashgiach, R  Berel 
Kurenitzer passed by and noticed that he 

was learning Nigleh.  After a few minutes he came back and told R  Gershon to review a 
maamer on Shabbos.  This was very short 

notice, for usually they told a bachur way 

earlier. 

The way it was in yeshiva was that there 

were a number of bachurim who would 

review a maamer and each of them would 

have a group to whom they said the 

maamer.  Among those who listened to R  Gershon was R  Berel Kurenitzer who came 
to ascertain that he knew the maamer 

despite the short notice. 

WHAT TO DO WITH ONE CUP OF WATER 

Toward the end of 5699, the peaceful 

atmosphere in yeshiva was disturbed by 

the bombing of German planes.  The 

yeshiva immediately disbanded.  Many of 

the Polish bachurim returned home.  The 

five American bachurim who had just 

arrived returned home as soon as possible.  

Gershon walked alongside the horse and wagon that carried the Rebbe s belongings 
to Warsaw where the Rebbe told the 

bachurim to go north. 

The Germans had already conquered 

Poland and began imposing their tyranny.  

On one of his journeys, R  Gershon was 
locked up along with many other Jews in a 
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of their proximity to the border and opted 

instead to continue to Glubokoe which was 

considered safer. 

Elka was the youngest child of Shmuel 

Avrohom Hellman.  Her brother, R  Chaim 
Meir, is known as the author of Beis Rebbi.  Her other brother, R  Moshe, was a well-
known rav.  Elka was also 

a wise woman.  R  Itche 
der Masmid would talk to her in learning and R  
Yosef Wineberg said she 

was considered a 

lamdanis.  

The couple wrote to the 

Rebbe often, albeit not 

always for themselves.  

At that time, most Jewish 

women and even many 

men could not read and 

write.  When  they 

wanted to write a letter 

to the Rebbe, they asked R  Bentzion or his wife to 
write for them. R  Gershon was one of ten children.  He 

studied with the famous melamed, Yosse Tishes who passed away when R  Gershon 
was 12).  The Nach that he learned by R  
Yosse remained with him forever.  

Then his father sent him to Dokshitz 

because he felt that the melamed there 

would be better for him.  The distance from 

Glubokoe to Dokshitz is not far, just thirty 

kilometers, but in those days, because of 

the poor condition of the roads, it would 

take half a day to get there. R  Gershon learned in Dokshitz until he 
was bar mitzva.  His bar mitzva celebration 

was typical of those days.  His family was 

sick with typhus and in quarantine so they 

could not attend the simcha.  His mother 

sent kugel and his father 

sent money so he could 

buy some mashke and 

cake.  The event was 

celebrated in shul with a 

minyan of Jews, without 

gifts, without a seudas 

mitzva and without all 

the frills that 

characterize bar mitzva 

celebrations today. 

IN TOMCHEI TMIMIM 

IN OTVOTZK 

A few months after his 

bar mitzva, he went 

home and after Pesach he 

left for Vilna to learn in the Lubavitcher 

yeshiva there.  His name appears in the list 

of students in the second class on 25 Sivan 

5696/1936.  His teachers were R  Gustman, R  Ushpal, and R  Yehuda Eber. 
A year later, before Tishrei 5698/1937, 

he went to Warsaw and from there to 

Otvotzk in order to learn in Yeshivas Tomchei T mimim near the Rebbe s court.  
The Rebbe lived a half kilometer from the 

yeshiva.  R  Gershon began learning in the youngest class where he was taught by R  Yehuda Eber and R  Boruch Friedman.  
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A PASSIONATE CHASSIDפ The Kallah s grandfather, R  Gershon Chanowitz, learned in Yeshivos Tomchei T mimim in Poland and America and was saved from the 
clutches of the Nazis.  He established a beautiful Chassidic home and 

was an example of a Chassid, Yerei Shamayim, and Lamdan in his 

community. 

 

Although Glubokoe was small, district 

government offices were located there and 

in contrast to the majority of villages in the 

area, it had electricity.  Most of the Jews 

lived in the center of town while the 

wealthy people lived in villas on the 

outskirts.  The town had a large market 

which was visited by people from the surrounding villages.The Chassid R  
Gershon Chanowitz was born in Glubokoe 

in the Vitebsk region around Chanuka 

5681/1920.  The small town which today 

belongs to White Russia (Belarus) was 

located at that time on the Polish-Russian 

border and exchanged hands every few 

years between the Poles, the Lithuanians, 

and the Russians.  The town had a 

decidedly Jewish character – a census of the 

year he was born shows 63% Jews in the town s population.  Glubokoe is even 

mentioned in the listings of the Vaad Arba 

Aratzos. 

Glubokoe was a bastion of religious 

Zionism and also had a Chabad community.  

There were four Chabad shuls that were 

divided according to the various Chabad 

strains (Liadi, Strashela, and Lubavitch).  

One of them even had a second-room for 

the davening of the ovdim, a mainstay of a 

Chabad shul.  There were two rabbanim in 

the town, one Litvish and the other 

Lubavitch. R  Gershon s parents were Bentzion and 
Elka.  R  Bentzion was a distinguished 
shochet.  In those days, the position of 

shochet was honorable and influential like 

the position of a rav.  He inherited his position from his father, R  Yisroel, who 
immigrated to the town from Sloboda (a 

town in Russia where many Kopust 

Chassidim lived).  R  Bentzion was also 
known as a representative of the Rebbe 

Rayatz in the town. 

Their home was known among the 

Chassidim who smuggled over the border 

as a place of refuge.  There were 

Lubavitcher communities in Disna and 

Dokshitz that were closer to the border, but 

refugees were afraid to hide there because 
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The half-shekalim were given for the census 

of the Jewish people. A census emphasizes the 

unique importance possessed by each 

individual. Together with that emphasis, however, comes the concept that every Jew s 
true existence is bound up with that of his 

fellow man. Only when he fulfills the 

mitzvah Love your fellow man as yourself,  can 
he reach his own individual fulfillment. 

The Alter Rebbe highlights the importance of 

these concepts by placing the 

declaration, Behold I accept upon myself the 
fulfillment of the mitzvah, Love your fellow 
man as yourself,   at the very beginning of the 
prayer service.  

The half-shekalim were used to bring the 

communal offerings on behalf of the entire 

Jewish people. Herein there was also an 

emphasis on completion and perfection, for the 

offerings and the utensils used to bring them were required to be perfect and complete.  

This also serves as an allusion to the 

imminence of the time when we will again 

bring these offerings in the perfect and 

complete Beis HaMikdash, the Sanctuary 
of G-d established by Your hands.  At that time, 

the communal sacrifices will again be 

purchased from the half-shekalim which the 

Jews will give. 

Although we are in exile at present, we can 

still perform a service representative of the 

giving of the half-shekalim, giving to tzedakah. 

Indeed, it is customary to give three half 

shekalim to tzedakah before Purim. This 

custom is surely fulfilled by those who are 20 

years old and even those who are merely Bar 

Mitzvah. And it is fitting that children be 

trained in its fulfillment and that they give of 

their own funds for this purpose. (Their 

parents, in turn, should help them so that they 

can make these gifts without feeling strained.) 

And these gifts will hasten the coming of the 

time when, as mentioned at the beginning 

of Parshas Shekalim, the heads of the Jewish people will be uplifted.  Similarly, as the 
conclusion of Parshas Ki Sisa mentions, 

 Moshe s face will shine.  Since there is a spark of Moshe within every Jew,  this phenomenon will be reflected in the 
countenance of every Jewish man, woman, and 

child in the Era of the Redemption. Their faces 

will shine and then, there will be no need for a 

veil, for G-d s essence will be revealed 
throughout the world. 

May this take place in the immediate future 

and may it be hastened by the distribution of 

money to be given to tzedakah at present, for 

Friday is a day particularly appropriate for 

giving tzedakah. And most importantly, the 

present time is particularly appropriate, 

indeed, the most appropriate time that could 

be, for the coming of the Redemption. Then Moshe will gather,  i.e., Moshe, the first redeemer and the ultimate redeemer,  will 
gather every single Jewish man, woman, and child, a great congregation shall return there.  And we will proceed with our youth and with 
our elders... with our sons and with our daughters  to Eretz Yisrael, to Jerusalem, and to 

the Third (and threefold) Beis HaMikdash. May 

this take place in the immediate future. 
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Weפ re currently experiencing a foretaste 
of Kibbutz Galuyot  

Free translation from the talks of the Rebbe - Eve of the 24th of Adar I, 5752 
(1992)  

. 

 

. Our Rabbis taught, Begin with blessing.  
The greatest blessing possible is the fulfillment 

of the promise alluded to in this week s Torah reading, Parshas Vayakhel, that 

the Jews be gathered in from all four corners of 

the world. 

And a foretaste of this is already being 

experienced at present, for Jews from many 

different nations are gathering together in our 

Holy Land. Furthermore, this ingathering of exiles is being carried out with mercy and kindness.  Instead of having to secretly flee 
from those countries, the Jews are being 

allowed to leave openly. 

There are still countries where Jews are not 

granted permission to emigrate and they must 

flee under shades of concealment. Moreover, 

this flight endangers their safety. Nevertheless, 

the ingathering of those Jews who are allowed 

to reach Eretz Yisrael in a peaceful manner has 

a positive effect on the status of those 

whose aliyah at present involves danger. The 

spiritual influences generated ensure that 

ultimately, these Jews will also be released from 

danger and reach Eretz Yisrael where they can 

live with prosperity and peace of mind. And this 

is reflected in the manner in which the present 

immigrants to Eretz Yisrael have found 

prosperity and peace of mind when compared 

to the circumstances prevailing in the countries 

from which they have left. 

Every concept present in the world at large 

must also be reflected in microcosm within the 

personal world of every individual Jew and 

applied in his divine service. Similarly, the 

concept of gathering in the dispersed members 

of our people must be reflected in a inner 

process of gathering in and unification, binding 

together our ten different conscious powers 

and unifying them as a single holy entity. 

This is alluded to in the Torah reading of the 

previous week, Parshas Ki Sisa, which is also 

directly related to the Torah reading of the 

present week, for the first passages of 

that parshah are read again this week 

as Parshas Shekalim. That portion relates how atonement for one s soul  is attained by giving ten gerah.  Nevertheless, these ten gerah are [half of] a holy shekel.  Furthermore, beyond the ingathering of one s 
own potentials, there is also a direct allusion to 

the importance of joining together with other Jews in the spirit of Love your fellow man as yourself.  For a Jew is required to give only a 
half-shekel, and indeed, is forbidden to give more, The rich may not give more1 ... than a 

half-shekel.  

What is the reason for this command? To 

teach us that our ten soul powers are only half 

a shekel and in order to be a complete entity, 

one must join together with another Jew.  
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FORWARD  
 

.

 

 B H 

23 Adar I 5776 – HAKHEL YEAR! 

With thanks to the Al-mighty, and great joy, we would like to thank you for joining us 

to in celebrating this momentous day, as we rejoice at the marriage of our dear children 

Mendy and Sara Rochel.  May they be zoche to all the berochos of the Rebbeim, and all the 

berochos and merits of their illustrious forbears. May their lives be blessed with an 

abundance of good health, happiness and success in all of their endeavors, both physical 

and spiritual. 

It has become customary – based on the Rebbe s wedding practice – to share with 

family and guests a Teshura - a memento.  

Included are:  

1. Free translation from the talks of the Rebbe - Eve of the 24th of Adar I, 5752 (1992) – 24 years from tonight! (Printed with permission from S.I.E) 

2. A PASSIONATE CHASSID  – Biography of R  Gershon Chanowitz, the Kallah s 
grandfather (from the Beis Moshiach Magazine) 

3. THE YEAR OF HAKHEL - THEN AND NOW  – an essays on the year of Hakhel by 
S.I.E. 

We thank everyone for joining us in our simcha, and we hope to share many more 

with all of you.  

It is our heartfelt prayer that in the merit of bringing joy and happiness to the Chosson 

and Kallah, we will merit to the greatest joy of all, the celebrating of the rebuilding of the 

Beis Hamikdosh, with the revelation of the Rebbe Melech Moshiach, speedily in our days! 

The Turen and Scheiner Families 
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