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סיפורים לקט
 רייצעס ה"ע ציון בן יוסף ר"מהר

 

  .א
, לקיר מקיר מלא היה 770. ם"היודי בשנות תורה בשמחת" הקפות"ה בעת זה היה

 הרים ולפתע, מאחוריי היה הרבי. לבימה מסביב, הרבי עם מחול באותו ממש היו והריקודים

  !".לעבעדיקער: "ואמר)!(,  אותי

 החסיד שיד ויצא, השני על אחד כל כשיד אחד חסיד עם רקד גם הרבי תורה שמחת באותו]
 וכשהרבי, כבוד מצד - ידו מעל יהיה הרבי שיד לסדר ניסה החסיד. הרבי של' הק ידו מעל היה
 ?([.מתחמק אתה למה?" )ארויס זיך דרייסטו וואס: "אמר זאת ראה

 

 .ב
 איז ן'רבי אלטן דעם אויב: "הרבי אמר(, י"תש בקיץ זה' הי כנראה) לה שזכיתי ביחידות
 איז, מתנגדים אפפרעגן גיין צו – מעזריטש פון ארויסגעגאנגען איז ער ווען - אנגעשטאנען

 הזקן ר"לאדמו אם] מתנגדים אפפרעגן גיין אנשטייען אוודאי מעג ארום דורות זיבן אין חסידים
 גם הנה, המתנגדים את ולהפריך רגליו את לכתת – ממעזריטש נסע כאשר – מתאים' הי

  [.המתנגדים את להפריך מתאים דורות כשבע כעבור לחסידים

 דאך איז קען'מ אויב" כך על ענה והרבי? ראויים להיות צריך כך לשם הרי, כך על שאלתי
 ".צוגרייטן מען דארף נישט אויב און, גוט אוודאי

 זיבן אין חסידים" בביטוי השתמש והרבי, בגלוי הנשיאות קבלת לפני עוד, כאמור, זה' הי
 ..."ארום דורות

 

 ג.
 והעמידו, מעריב תפלת לאחר התהלים כל את לומר הורה הרבי ב"תשי הכיפורים יום בליל

 .התהלים לאמירת חזן
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. ערך לפי המקום באותו אחזתי אני וגם, לערך ק"צדי בקאפיטל הרבי אחז, החזן סיים כאשר
 .תהלים באמירת והמשיך... מאחורי נעמד הרבי ואז

 געשמאק היה אחד מצד', כו בבכיות מלווה' שהי, הרבי של התהלים אמירת את בשמעי
 ...האמירה עלי קשה הייתה שני מצד אבל, לשמוע

 

 .ד
 כידוע) 770-ב הספסלים על לישון נשכבתי(, כנראה, שנה באותה) הכיפורים יום בליל

 (.הכנסת בבית נשארים פ"שביוהכ

 .נעמדתי ומיד, מתקרב הרבי את וראיתי פסיעות קול שמעתי, לפתע

 לישון לדאוג יש" ]אויסשלאפן גוט זיך כיפור יום זעהן דארף'מ" ואמר, בדבר הבחין הרבי
 [.כיפור ביום טוב

 

 .ה
, יארק ניו ברחבי הכנסת לבתי ללכת מהתמימים הרבי דרש, הנשיאות כס על עלותו עם
 .ברבים חסידות ולחזור

 .בסביבה כנסת בבתי חסידות לחזור שבת בכל ללכת הקפדתי אני

, לרבי מפורט ח"דו מכניסים – ראסקין דוד הרב שבראשם – הוועד חברי היו ראשון יום מדי
 אך, זה נוהל על ידעתי אני. חזרו מאמרים ואיזה, הלכו כנסת בתי לאיזה, חסידות לחזור הלך מי
 .זה בנושא גדולה בהרחבה הרבי איתי ידבר, הרבי אצל ליחידות אכנס שכאשר בדעתי העלה לא

, שבת בליל – חסידות לחזור אתה הולך מתי: "פתאום הרבי אותי שאל היחידות באמצע
 מה" – שנלחצתי הבחין שהרבי כנראה. דרעוין ברעוא עניתי?", דרעוין ברעוא או השבת יום

 על ח”דו מקבל אני כי, שואל אני: "הרבי אמר ואז?", ח”דא חזרת על אותי שואל הרבי פתאום
 אחד במקום ח”דא חוזר אתה: "לשאול הוסיף והרבי". הולך שאתה וראיתי, ראשון יום בכל זה

 אבל, קבוע כנסת בית לי היה לא שבתחילה, לרבי עניתי?", אחר במקום פעם בכל או, קבוע
 עניתי?", אומר שאתה מה מבינים ואנשים" :שאל הרבי. קבוע מקום לי יש האחרונים בחודשים

 ?".שאלות שואלים אנשים האם: "להתעניין הוסיף והרבי, שכן לי שנראה
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 שואל הרבי וכעת, שאלה המתפללים אחד אותי שאל שבת באותה שבדיוק, היא האמת
 הייתה האחרונה בשבת בדיוק: "כהווייתם דברים לרבי איפוא אמרתי... שכזה מקרה על אותי

  ".ליהודי שאלה

 מוסבר בו( פיך תורת לי טוב ה”ד) חסידות מאמר על חזרתי: "וסיפרתי?", וואס: "שאל הרבי
 מקהל אחד". עליה צורך ירידה" של הידוע מהטעם היא הזה לעולם הנשמה ירידת שסיבת

 ה”הקב כי היא הנשמה ירידת שסיבת שכתוב שראה אמר", תורה לקוטי" שלמד, המתפללים
 הבין והוא] בגופים נשמות ובו עולם לברוא צריך היה", עם בלא מלך אין"ש וכיון, למלוך רצה

  "[.עליה צורך ירידה" של מהטעם ולא, לעולם הנשמה ירדה עבורה הסיבה בעצם שזו מכך

 איך צי ניט ווייס איך: "עניתי?[ ענית ומה?" ]געענטפערט האסטו וואס און: "שאל הרבי
 [.לנכון עניתי אם יודע אינני" ]געענטפערט גוט האב

 את להשאיר יכולתי שלא אלא, בחסידות דברים להמציא שאין לימדו אותי כי, כך אמרתי)
 ה”הקב אין"ש שידוע: היה להלה שעניתי מה(. לי נראה שהיה מה עניתי לכן, תשובה בלי השואל
, למלוך רוצה ה"שהקב מזה להרוויח צריכה הנשמה גם הרי לכן ואשר", בריה כל שכר מקפח
 ".עליה צורך ירידה" של הענין הוא שלה והרווח

 להנשמה שיש מה, דהיינו", ]דעם פון נשמה דער האט וואס, הייסט דאסט: "הרבי סיכם אז
 ענית הרי?" ]איבערגעטראכט האסטו וואס איז! געענטפערט גוט דאך האסט: "והמשיך[. מכך
 ?[.הסתפקת למה אז! טוב

 וועלכע אזעלכע דא זיינען פארוואס! אה: "ואמר, עמוקה( אנחה" )קרעכץ" עשה הרבי
!" חסידות ן'חזר גיין זאלן אלע אז זעהן דארפן'מ?! חסידות ן'חזר גיין פון משתמט זיך זיינען

![. חסידות לחזור ילכו שכולם לדאוג יש?! חסידות מלחזור המשתמטים כאלה ישנם למה, אה]
 .עמוקה אנחה עשה ושוב

 

 .ו
 בחזרת השתתף לא והוא מאחר. נישואיהם מעת שנים כמה ילדים נולדו לא מחבריי לאחד 

. בילדים להתברך לו יעזור זה, ח”דא לחזור יבוא הוא שאם תחושה לי היתה, חתונתו לאחר ח”דא
דושה לעזור לו בענין. נזכרתי בשיחה ששמעתי מהרבי זמן קצר קודם לכן, על ק חובה הרגשתי

הפסוק במגילת אסתר "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות", שההוראה בזה לכל יהודי, 
עליו לעשות כל מאמץ  –שכאשר הוא נמצא במעמד ומצב ממנו הוא יכול לעזור ליהודי אחר 

חשבתי  –זרת דא"ח, ודיווחתי על כך לרבי באופן שוטף כדי לעשות זאת. ומכיון שהתעסקתי בח
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שזו הדרך שלי לעזור לחברי: לדאוג שהוא יחזור דא"ח, ובדו"ח השבוע אוכל להזכירו ולבקש 
 עבורו ברכה לילדים.

: לו אמרתי, המאמר את שסיימנו ולאחר, חסידות מאמר איתו ללמוד ישבתי אחד שבוע
, שלמדנו המאמר על וחזר כנסת לבית הלך חברי, ואכן... הכנסת בבית לחזור מה לך יש כעת

, השבועי ח"הדו את כתבתי כאשר. הבאות בשבתות גם כך להמשיך החליט שבת אותה ובעקבות
 יברך זאת שבזכות וביקשתי, שבת בכל ח"דא לחזור ללכת שהחל, חברי של שמו את כתבתי

'. הק ברכתו את ונתן", שבת בכל" המילים את ק"בכתי הדגיש הרבי, במענה. בילדים הרבי אותו
 !ילדים שני להם נולדו ואכן

 

 .ז
. ליטאיות בישיבות תניא שיעורי במסירת גם עסקתי, כנסת בבתי ח"דא לחזרת בנוסף

 שאלו השיעורים באחד. מיר בישיבת אברכים קבוצת עם תניא למדתי מסויימת תקופה במשך
 קדושת" או", אלימלך נועם"ה כמו אחרים חסידות ספרי ולא, תניא דוקא לומדים למה אותי

 צדיק או חדשה נשמה הוא הזקן שרבינו, וביניהם, אפשריות תשובות כמה בראש לי היו". לוי
 לומר רציתי לא רצינית בשאלה שמדובר מכיוון אך. דוקא תורתו בלימוד חשיבות יש ולכן, גדול

 תשובה לי תהיה וכך, לרבי השאלה את להעביר ביותר שהטוב וחשבתי, כרס סברות לפניהם
 .ואמתית ברורה

, לילה בכל לביתו הרבי את מלווה שהיה, הרבי של הראשי המזכיר, חדקוב הרב אל פניתי
 תשובת עם חדקוב הרב אלי חזר זמן כעבור. הרבי לפני שאלתי את להעלות ממנו וביקשתי

 :תוכנה ולהלן, הרבי

", והסבר הגיון" הרבי כינה שאותה, הליטאית השיטה - עיקריות לימוד שיטות שני ישנם
", גור" וחסידות" קוצק" חסידות של והשיטה. ומובן יסודי ובאופן לעומק הכל שלומדים והיינו

 .הענין את בקצרה שמבריקים היא והכוונה", וקיצור הברקה" הרבי כינה שאותה

, סגולה וליחידי לצדיקים בעיקר שייכת הייתה, הרבי המשיך", וקיצור הברקה" של השיטה
, לכולם ומתאימה שייכת", והסבר הגיון" של השיטה ואילו. שלהם מסיבותיהם זה באופן שלמדו

 הגיון" בשיטת הבנוי ספר הוא, הרבי סיכם, התניא. כיום בישיבות הלימוד של הסדר והוא
 .חסידות ולהבין ללמוד יכול הוא כך שכן, בדורנו אחד לכל שייך זה לימוד דוקא ולכן", והסבר
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 .ח
 - ניידת ספרייה של הפעלה היא השנים במשך בהן שעסקתי המרכזיות הפעילויות אחת
 טנק של ראשונית גירסה", ספרים מלא רכב" מעין, גלגלים על ספריה להיות שהוסב אוטובוס
 ומרכזי לקעמפים נוסע הייתי זה אוטובוס עם. כיום לנו המוכרים נייד ד”חב בית או מבצעים

 זכיתי זה באופן. שונות מבצעים ופעולות חסידות ספרי של בהפצה ועוסק, שונים אוכלוסייה
 .לרבי רוח נחת ולגרום שבשמיים לאביהם יהודים הרבה לקרב

 :הדברים השתלשלות להלן

, הקודש טהרת על ”תורה אהלי“ חינוך מוסד את הקים טייטלבוים מיכאל ’ר ח”הרה כאשר
 של האוטובוס נהג הייתי, ההיא בתקופה מתפקידי כחלק. הראשונים המורים אחד הייתי

 על לי וסיפרו, המעינות בהפצת פעילים שהיו ה’חבר אלי ניגשו אחד יום.החדש תורה התלמוד
 מבין מהבודדים שאני שמכיון אמרו הם. ניידת לספרייה אותו ולהפוך אוטובוס לרכוש תוכנית

 .התפקיד את עצמי על שאטול מבקשים הם, באוטובוס נהיגה ברישיון המחזיקים החסידים

 בגלל רק הייתה לא אליי שפנו שהסיבה הבנתי מכן-ולאחר, לעניין להירתם הסכמתי
 מרכז"ב שהיה כזה אחד להיות צריך הפעילות שמנהל אמר שהרבי משום אלא, הרישיון
 שבבחרותי משום, הללו הקריטריונים בשני עמדתי אני. ’בקולג בשליחות היה וגם", שליחות

 עם בפעילות עסקתי - בבוסטון התגוררתי בה הקצרה ובתקופה", שליחות מרכז"ל נסעתי
 .ולחסידות ליהדות הסטודנטים לקירוב ’בקולג הסטודנטים

 התחושה בי קיננה מהפעילות חזרתי וכאשר, הניידת הספרייה עם לפעילות יצאתי פעם
 בהתוועדות כאשר יותר מוחשי ביטוי קיבלה זו תחושה. בפעילות כוחות מספיק השקעתי שלא

 הכוחות כל את מנצלים לא אולם", מבצעים"ל הולכים שלפעמים כך על הרבי דיבר הקרובה
 .בפעילות ולהוסיף, הענין את לתקן והחלטתי, אישי באופן הדברים את לקחתי. כדבעי

• 

 בכל, היום כל במשך ולפעול האוטובוס את להחנות רישיון סידרתי הסוכות חג לקראת
 התכנית רבא בהושענא. במנהטן בעיקר, יארק בניו נוסף מרכזי במקום המועד חול מימי יום

 .שואה יוצאי רבים יהודים אז התגוררו שם, יוטיקה פינת פארקוויי-באיסטרן לפעול הייתה
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 פעילות עשינו ויחד, לולב למבצע המינים ארבעת עם 770-מ בחורים חבורת איתי לקחתי
 יהודים 800-מ יותר על לרבי לדווח יכולתי, החג של בסופו. היום שעות כל לאורך אינטנסיבית

 בהחלט היה זה. הלולב על שבירכו
, הקודמת הפעם על הולם תיקון

 הייתה מהרבי שקיבלתי והתשובה
 על ח"ת ח"ת: "מאמץ כל שווה

 תמיד טוב יבשר כן טובות הבשורות
 ".הימים כל

 

 

 .ט
 תלמידי של לקעמפ בנסיעה, הפעילות התחלת לאחר רבות שנים שאירע מקרה עוד

 :יארק בניו ליטאית ישיבה", ברלין חיים ישיבת"

, שאלות לשאול רק אלא, ספרים לקנות כדי באו לא, לספרייה שהגיעו מהתלמידים חלק
 שממש הקעמפ מנהל בלט ביניהם. תשובות לקבל במטרה לא, שאלות להטיח נכון יותר

 מכל מושג לי ואין, ספרים מוכר רק אני, תשמעו: "להם אמרתי. בשאלותיו אותי התקיף
 תשובות רוצים לא אתם: שלכם השאלות מכל לי ברור אחד דבר אבל. שלכם השאלות

 .”!באמת

 עטור היה הוא, ולהפתעתי, בשאלות אותו שהקניט מנהל אותו את פגשתי שנים אחרי
 המחודשת הפגישה ובמהלך, אותי זיהה הוא אך, אותו זיהיתי לא בתחילה! חסידי וכובע זקן

 הרבי דברי בהתממשות לראות נוכחתי. חסידות ספרי מלאה עגלה ממני קנה הוא, והמרגשת
 ".ריקם חוזרת שאינה לתעמולה חזקה"ש

 

 .י
, התלמידים אחד": ברלין חיים" ישיבת בקעמפ הפעילות במסגרת שאירע סיפור עוד

 - רבי היה המלך לשלמה שאילו דיבורים בליקוטי המובא את קרא, לחסידות קצת שהתקרב
 הזאת האימרה. ואשה מאיש ולא, וחסיד מרבי ואוהב אהוב של המשלים כל את ממשיל היה

 לו לענות מה ידעתי לא. הענין את לו להסביר ממני ביקש והוא, תלמיד לאותו הפריעה מאד
 מוכרח הוא, זאת להבין וכדי, בשכל זאת להסביר אפשר-שאי, לו אמרתי אז, השאלה על
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 בתהליך התקדם שהוא כיוון, עליו פעלה שלי שהתשובה כנראה. בעצמו חסיד להיות קודם
", חנה מכון"ב מ”ר של תפקיד קיבל ואפילו, חסידי רב להיות שהפך עד, ד”לחב ההתקרבות

 .וואדאווסקי הרב הוא הלוא

 לפעמים הוא המכון לתלמידות וגם, לו שעניתי התשובה את אימץ כי לי אמר לימים
. להבין יכולים, צ"תומ שומרי שנהיים אחרי ורק, להסביר אפשר-שאי דברים שיש אומר

 .נעלמות פשוט הללו השאלות הדרך בהמשך, ובאמת

 

  .יא
 אהלי"ש תקופה הייתה. נפתח כשזה תורה באהלי הראשונים מהמורים אחד הייתי, כאמור

 ליחידות שנכנסתי הבאה בפעם". געפערלאך" ממש והיה  המשכורת את שילמה לא" תורה

 לא כלל, ולהפתעתי, הצעטל את לקח הרבי". תורה אהלי" את לעזוב שברצוני" צעטל"ב כתבתי
 חינוך, חינוך אין געווען מצליח האסט דו: "ואמר, עלי הסתכל, ראשו את הרים הרבי. אותו פתח

 ? אחר חינוך למוסד להחליף לפחות אפשר אם שאלתי ".אפלאזן נישט זאלסטו
 כל לי הפריע אבל. זמן למשך בקווינס די"חב לא" חדר"ב למורה נהייתי ובאמת .יע: ענה זה ועל

 ישיבה בליובאוויטשער מורה להיות משרה לי שנזדמן עד, די"חב לא במוסד נמצא שאני הזמן
 להשאר בקווינס המוסד עם חוזה עשיתי אם שאל והרבי, לרבי כך על כתבתי. פארקוויי אשען -

 ניסו שם" חדר"ה שההנהלת כמובן. להחליף אישור הרבי לי נתן ואז, שלא עניתי? כמורה שם
 ליובאוויטשער שאני אמר שם המורים שאחד עד, שם להשאר דרכים מיני בכל אותי לשכנע
 .אותי עזבו ומשכך, בליובאוויטש הוא שלי המקום ובמילא
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יחידות
 יחידות שזכה לה הרב יוסף בן ציון ע"ה רייצעס, 

שנכתבה על ידו במכתב והוגה ע"י הרבי 

תאריך היחידות לא נתברר לע"ע, אך נראה שהוא מהתקופה הראשונה לנישואיו. ההגהות 
)כפי שנעתקו בשעתו ע"י הרב רייצעס( באות לקמן באותיות מודגשות:

כ"ק אדמו"ר שליט"א

 היות כי בהיותי על יחידות בהיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לא תפסתי הכל מה שאמר לי כ"ק
 אדמו"ר שליט"א בבירור, הנני להראות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מה שאני זוכר, אם זהו נכון מה

שאמר לי כ"ק אדמו"ר שליט"א על יחידות.

 מענה כ"ק אדמו"ר
שליט"א

 א( אודות יוהכ"פ דארף
 מען מוסיף זיין אין

 אילנא דחיי ד.ה. אין
לימוד החסידות.

 ב( ואודות פרטי סדר
 העבודה זאל דאס זיין
 בשעה טובה ומוצלחת

וכו'.

 ג( ואודות לימוד
  החסידות והנגלה

 צריכים ללמוד בכל יום,
 וב' פעמים בשבוע לעיון

 )ומה שאמר לי כ"ק
 אדמו"ר שליט"א אודות

 יום הש"ק איני זוכר
בהוספה בדא"ח.

 ד( ואודות עבודת
 התפילה הנני זוכר רק

 מילים אלו לכה"פ איין
 מאל אין די וואכן טעג
 ואינני זוכר מה, ואינני

 זוכר  מה שאמר אודות
וביום הש"ק.
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 ה( אודות עבודה
 בצאג"ח להתעסק

 במקום בענין שלבו
 חפץ וואו דו האסט

מער חשק.

 ו( דער אייבערשטער
 זאל געבן דיר מיט

 דער בעלה'באסטע
 מיט אלעס וואס

 באלאנגט צו אייך, אז
 די געלט וואס איר

 פארדינט זאלט איר
 נוצען געזונטערהייט
 און פריילעכערהייט,

 מיט גרויס הצלחה
וכו'.

יוסף בן ציון רייצעס



הוספות

אגרות קודש
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  הוספה א'
 ר הכ"מ"ק מו"ח אדמו"כ"היכל "

 :מענות קודש לא' מהחסידים מתחילת שנת ה'תשי"א

 כדאי לציין שסגנון זה של תשובות )בנוגע קריאת פני"ם 
 בהיכל כ"ק אדמו"ר הריי"ץ( נתקבלו הרבה בימים ההם.


 

 הפענוח בעמוד הבא
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 הוו"ח אי"א וכו'  הרה"ח
 שי' מו"ה  העסקן

 שלום וברכה

 ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.”כ הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על ציון

בטח יתן ברכתו מבחיוהי,  וצדיקיא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר
 בגשמיות וברוחניות. והשי"ת ימלא ברכתו

 [תימה וגמר חתימה טובה]ח חוגמח"ט בברכת

 חתי"ק  

 מנחם שניאורסאהן
 בין כסא לעשור תשי"א

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ,  קראתי הפ"נ בער"ה על הציון, ואח"כ בהיכל
 פדיונות ליחידות. והנותן כו' צריך להודיעו שלשם נכנסים לנתינת

נעשה בזה במשך חדש הכללי  ראה מכתבי הכללי, ובבקשה להודע מה בטח
 מראש. הוא חדש תשרי. ות"ח

 
•  •  • 

 
 

 

 פענוח הפתקא )בין כסא לעשור ה'תשי"א(:

 הפ"נ שלו, וכן של התלמידים, קראתים
 בער"ה על הציון ובר"ה בהיכל כ"ק מו"ח
  אדמו"ר הכ"מ ששם נכנסים לנתינת פ"נ.
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  ב'הוספה 
  לא' מהחסידים כמה מכתבים בנוגע ליו"ד שבט

 – ראשון פרסום –

 "פרק השנים עשר של ההמשך באתי לגני"

 הפענוח בעמוד הבא
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 ב"ה, י"א שבט, ה'תשכ"ב 

 ברוקלין, נ. י.        

 צ כו'הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"
 שי'            מו"ה               

 שלום וברכה!

 מיום עש"ק ז' שבט. מכתבומאשר הנני קבלת 

אדמו"ר נשיא  ובעמדנו למחרת יום ההילולא השנים עשר של כ"ק מו"ח
 ישראל, 

שנתן  -באתי לגני  פרק השנים עשר של ההמשךשכהתחלת וראש  -יהי רצון 
יתגלה אור א"ס למטה עד אין  -שלו  כ"ק מו"ח אדמו"ר ללמדו ביום ההסתלקות

 האוצר דלמעלה,  תכלית, ובזה יתגלה ג"כ

הבחינה דעין לא  הוא למעלה אין קץ, היאשאוצרו של ממה"מ הקב"ה, מה 
 ראתה, ואשר בשביל נצוח המלחמה, 

 נה"א נגד נה"ב,  מלחמת –ושה נגד הקליפה, ולמטה מלחמת הקד -למעלה 

  –להכות בכורי מצרים, תוקף ועוצם המצרים וגבולים, ותוקף ועוצם הקליפה 

הם  -פותחים ונותנים האוצר ע"י שרי הפקידים שהם פקידי החיל והכוונה בזה 
 אנשי החיל,

כהבקשה ויהי כל זה בטוב הנראה והנגלה, וכמ"ש יפתח ה' לך את אוצרו הטוב ו
 ואוצרך הטוב לנו תפתח, 

 לי'ויבוא כל זה בפועל ועד למעשה, שהוא העיקר, ובמילואו באופן כדבעי 
 בעבודת התפלה ובקיום המצות.  בלימוד התורה )נגלה וחסידות( -למיעבד 

 בברכה לבשו"ט בכל האמור /חתי"ק/
 

 : ראה בכ"זהיא הבחינה כו': ראה לקו"ת שה"ש יד, ד. ממה"מ
: ראה סנהדרין )צט, א(: ר"ל אמר כו'. דעין לא ראתההמשך הנ"ל פרק יז, יא. 

לדבר. ד"ה ואברהם זקן )ואילך( בהמשך ר"ה  דאין קץ -וברש"י שם: עין לא ראתה 
 : כתובות סז, א.כדבעי לי' למיעבדתרס"ו. 
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 לא יפרדו מעל צאן מרעיתם""
 

 

 הפענוח בעמוד הבא 

 לא יפרדו מעל צאן מרעיתם""
 

 

 הפענוח בעמוד הבא 
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 ב"ה, י"א שבט ה'תשכ"ו

 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
 מו"ה   שי'

 שלום וברכה!

 עה"צשיקרא  והפ"נמאשר הנני קבלת מכתביו מכבר 

 .םויהי רצון שיבשר טוב בתוכנ

כ"ק  והרי באנו זה עתה מיום העשירי בשבט, יום הסתלקות הילולא של
 יזכירוהו. מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר על הציון הק' שלו

בהשיבם נפשם  ישראל, מגיני ארץ, גםוהרי, בלשון בעל ההילולא: גבורי 
בראשית פ"ק בתחלתה(  אל חיק אביהם שבשמים, אשר לו משלימים נפשותם )מד"ר

הנה עוד מתרפסים להדום כסא  הנה לא זה בלבד שלא יפרדו מעל צאן מרעיתם,
להגן על עם ישורון )ע' מד"ר בראשית פמ"ד,  ל רם ונשא,-מרום, להתיצב לפני הוד א

 האב על בנו, עמו ונחלתו. י וחסדיה'( לדרוש רחמ

 הרי כתבתי מכבר ולפ"ע בפרטים -וכו'  לשאלותיו בנוגע להשתתפות בהנהלה

 /חתי"ק/ לבשו"ט בכלל ובפרטבברכה 

 

אדמו"ר נ"ע )נדפס  במכתבו ליום היאצ"ט הראשון של כ"ק אביו בלשון בעל ההילולא:
  לג, א(. –ניו יארק, תרפ"ד  –בס' חכמי ישראל 

עיין שהש"ר עה"פ  - : השייכות דגבור, מגן ולהגן כו'ישראל, מגיני ארץ . . להגןגבורי 
צדק" )שהשנה שנת המאה  אלף המגן . . שלטי הגבורים ובאור התורה לה"צמח

להעיר מסוטה )יג,  לא זה בלבד:הרבה מאד.  להסתלקות הילולא שלו( פ' לך ד"ה שכרך
ראה ב"ר  ישורון:ובזח"ב קעד, סע"א. מה להלן . . אף כאן.  סע"ב(: לא מת משה . .

להצ"צ פ'  רפע"ז: ישורון נאים ומשובחים. לקו"ת נצבים )מה, רע"א(. אוה"ת וישלח
תתע(: ישורון כולל יעקב וישראל יחד  ושם )ע' א' וש"נ.ברכה )ע' א' תתנ ואילך( בארוכה 

הכללי כו' שירה כו' שירו כו' בנו"ן פשוטה כו' מכתר  כו' שעשועי המלך בעצמותו
 –בירוש'  "ישראל", –המלכות. ולהעיר אשר תרגומו )דברים לג, ה( באונקלוס  עדבחי'

 "בית יעקב".

 נ.ב.

 ז"ע נתקבל הפ"נ דיום ההילולא ויקרא עה"צ הק'.
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"' בשמחהויקיום הציווי עבדו את היקבל "

 

 ב"ה, שלהי אלול תיש"א
 ברוקלין נ.י.         

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
 שי'      מהו"ר       

יקבל קיום  –איזה ענין  שלו נתקבל. והצעתו לקבל עליוהפ"נ והמכ'  שלום וברכה!
לקראת השנה החדשה הבאה ו –קפד, ב.  ועיין זח"ב  הציווי עבדו את הוי' בשמחה.

ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו,  עלינו
 יחד. לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם בירכת כתיבה וחתימה טובה

 /חתי"קבברכה /


