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

  . שיחיומושקא' יחת והכלה המהוללה מר, איר שלמהמ הרב

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

  .בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות, ואותנו כולנו, ולברך את החתן והכלה שיחיו

צ "ר מהוריי"ק אדמו"נהגת כה על יסוד –בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו 

כתבה ) א:  בתשורה מיוחדת הכוללת– ע"מושקא זי' והרבנית הצדקנית מרת חיר "ק אדמו"ע בחתונת כ"נ

ד ליובַאוויטש "כלי התקשורת ער עבור "ק אדמו"י כ"שהוגהו עכתבות ( LNS – Lubavitch News Service- מה

' ת ר"ומזמן לזמן גם באידיש בעריכת הרה,  באנגליתקרינסקי' חיים יהודא שי' ת ר"בעריכת הרה' ופעולותי

מוקטנים מעט (תחילה באים עלי ההגהה כשב, )באידיש( ב"ג בעומר תשכ"מל )ה גָארדָאן"שלום דובער ע

ר "ק אדמו"הגהות כ) ב. ולאחריהם הוקלדו הכתבות הן באידיש והן בתרגום ללשון הקודש) מגודלם המקורי

מריבוי (מכתבים ' ג) ג). לפני ארבעים שנה(ג "תשמ'את ראש השנה העל תרגום מכתב כללי באנגלית לקר

ק "מענה כ) ד. א"יעקב אליעזר פרידריך שליט' ת ר"הרה, זקן החסידים, ז של הכלה"שקיבל אא) מכתבים

  .שאמר דברים מסויימים בשמו'  אאודותר "אדמו

בברכות מאליפות , י יחיו"בתוך כלל אחינו בנ, יברך אתכם ואותנו, הוא יתברך, ל הטוב- הא

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

  מוקיריהם ומכבדיהם
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  ]ב"תשכ'ה[ יטשאין ליובַאוו ג בעומר"ל

ג בעומר דער " עס עדיגט זיך שוין בַאלד ל– זון אוטערגַאג –עס איז שוין בַאלד די שקיעה 

 אין הייליגין לַאד –.  דער יָארצייט טָאג פון דעם הייליגן תא רבי שמעון בן יוחאי–יום ההילולא 

לעכווייז די סן זיך שוין ביאין מירון וואו עס געפיט זיך דער ציון פון דעם גרויסן תא צופָאר

צעדליגער טויזעטער אידן ווָאס זייען געקומען פַארברייגען דעם מעת לעת ביי דעם קבר פון 

טויזעטער קידערלַאך ווָאס זייען געקומען מיט לַאגע צעּפעלַאך און . דעם בעל ההילולא

לַאך 'און ָאר די שייע ּפאה, עָאבגעשוירע, קרייזלדיגע הָאר פָארן ַאהיים מיט ַא ּפים חדשות

אויך די יוגע . זייען געבליבן פון די לַאגע הָאר וועלכע הָאבן בַאקרויט זייערע קעּפ

ד " ָאדער ווי זיי זייען בַאוואוסט אין ארץ ישראל ַאלס צעירי אגודת חב–ליובַאוויטשער חסידים 

לַאוד סּפיקערס אויף וועלכען זיי הָאבן דעם  פַארּפַאקן שוין זייער גַאצער ַאּפַארַאט מיט די –

גַאצן מעת לעת געוצט ַאלע מיטלען ַאז דער פַארזַאמעלטער עולם זָאל דערהערן ַאז דָאס קומען 

ן וועדעט זיך ָאן דער פַארשּפרייטוג פון דער טיפער לערע ווָאס דער גרויסער תא הָאט 'פון משיח

לויט ווי דָאס איז בַאלויכטן געווָארן , ק אין זיין ספר הזוהראיבערגעלָאזן פַאר דעם אידישן פָאל

  .אין דער לערע פון חסידות, דורכן בעל שם טוב און זייע ָאכפָאלגער

  1]ז" החת תפלין ועומדים בתור ע–ד המבצע המיוחד שם "להוסיף ע[

 ַאריין דעם ציט'מ. דָא ָאבער אין ליובַאוויטש אין ברוקלין איז מען מוסיף מחול על הקודש

א איז ערשט צוריק "דער ליובַאוויטשער רבי שליט. לג בעומר גייסט אין דעם קומעדיגן טָאג

צווישן . געקומען פון דעם אוהל פון זיין גרויסן שווער דער פריערדיקער ליובַאוויטשער רבי

ַא , עןחסידים הָאט זיך בליץ שעל פַארשּפרייט די ייעס ַאז עס וועט זיין ַא פַארברייג

 אין צוזַאמעהַאג מיט דעם –לכבוד לג בעומר , צוזַאמעקופט פון דעם רבין מיט די חסידים

הודערט און דרייסיג כן ירבו וועלכע זייען ערשט , טרַאסּפָארט מיט לָאדָאער חסידים

  .ָאגעקומען מיט ַא דזשעט ערָאּפלַאן

און ַא גַאצן . ט ַאז עס וועט עּפעס זייןחסידים מיט זייער שַארפן חוש הריח הָאבן געשּפיר

טָאג הָאבן די טעלעפָאען אין די ליובַאוויטשער העדקווָאטערס געהַאלטן אין איין קליגען מיט 

  .ערשט הַארט פַארַאכט איז געקומען דער עטפער אויף יָא. ָאפרַאגעס

--------------------------------------------------------  
  .כ העביר קולמוס על זה"ר כתב פיסקא זו ואח"ק אדמו"כ) 1
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און חסידותטעס וועלכע הָאבן רקוויי קען מען זען חסידים אויף די גַאסן ַארום איסטערן ּפַא

מיט זיין . ק.ָאט לויפט אין איילעיש ּפ. ַאלץ איבערגעלָאזן אין מיטן און לויפן צום פַארברייגען

זיין , איז ַא געבוירעער אין קָאמויסטישן רוסלַאד. ק.ּפ. דַאכט זיך צוויי ווייטע וועלטן. פרוי

פש געווען ישט צו שיקן זייע קידער אין פָאטער ַא ליובַאוויטשער חסיד הָאט זיך מוסר 

עס איז ָאבער געווען צייטן ווען מען הָאט קיין מלמד אויך ישט געקָאט . קָאמויסטישע שולעס

, .ַא גַאצן טָאג פלעגט ּפ. פלעגט זיין פָאטער לערען מיט אים בייַאכט ָאך דער ַארבעט, קריגן

אויסגעווָאקסן אין .  ַאזוי איז ּפ.ן און זָאגן תהלים און ווייעןזיצ, דַאן ַא איגל פון ַא יָאר ַאכט

. זיין פרוי ח. און איז ָאך יעצט אויך ַא פַארצייטיגער איד, מיטן רוסלַאד ַא פַארצייטיגער איד

די עלטערן זייען שומרי . איז ַא געבוירעע אין ַאמעריקע ביי עלטערן ַאמעריקַאער געבוירעע

הָאט זיך ָאגעפַאגען , פון דער ַאטור ַא גריטליכע. ח. ט מָאדערע מעטשעןסשבת ָאבער העכ

ָאך ַא לַאגן זוכן הָאט זי עס געפוען אין . דערגרוטעווען זיך צו ַא גַאצער אידישקייט

, ווען עס איז ָאגעקומען צו ַא שידוך הָאט זי געזוכט דוקא דעם אמתן תלמיד חכם. ליובַאוויטש

זי רעט ַא . דַאכט זיך צוויי וועלטן. און יעצט לויפן זיי ביידע. ן חסידישן ערליכן אידןדעם אמת

חסידות , ָאבער תורה. און ער ַא איד ווי פון הודערט יָאר צוריק, ּפערפעקטן ליטערַארישן עגליש

ר פש פַאר ביידע זייען זיך מוס. און דער רבי פַאראיייגען זיי אז זיי זייען ַא אידעַאלע ּפָאר

  .חיוך הכשר

ַאיילן זיך און בייזערן זיך די ָאגעקומעע עגלישע חסידים , אין איידלוויילד לופט ּפָארט

זיי זָאלן ישט מאריך זיין צו לַאג מיט , אויף די טַאמַאזשיקעס, אויף די קָאסטעמס בעַאמטע

אייציגווייז ווערן זיי . ביןאון זָאלן זיי שעלער דורכלָאזן צום ר, זייערע חקירות ודרישות

און זיי ווערן גלייך ָאבגעפירט קיין איסטערן , אין דרויסן ווַארטן אויף זיי קַארס, דורכגעלָאזן

  .וואו דער רבי זיצט שון ביים טיש, ּפַארקוויי

ספירה , ָקמצלעך, הַאלבע בערד, גַאצע בערד. אייציגווייז פַאגען זיי ָאן ַארייצוקומען

ַאדערע ווייזן אויס צו זיין תלמידי חכמים וועמעס ּפימער לייכטן אויף . ן ָאן בערדאו, בערד

. א ציטירט ַאן אומבַאוואוסטן ירושלמי וועגן רבי שמעון בן יוחאי"יעדער מָאל ווען דער רבי שליט

ען זיי וועלכע עס איז קעטיג ַאז קיין אידיש פַארשטיי, צווישן זיי זעט מעט ָאבער סּפעציעל יוגט

. ווייזט זיי אויס צו זיין יט פַארשטַאדיק, ס שמועס'דער גַאצער איהַאלט פון דער רבי, ישט

וואו איז דָא . און דָאך זייען זיי געקומען צופליען טויזעטער מייל זוכה צו זיין צו זיין ביים רבין
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ע גיט דער רבי ַאליין אין דעם בעסטן עטפער אויף דער פרַאג? דער כח המושך ווָאס ציט זיי צו

  .זייע רייד וועגן רבי שמעון בן יוחאי

. יורד למטה מטה ביותר, דער רבי ציטירט ַאן ַאלטע חקירה כלל ַאז כל הגבוה גבוה ביותר

דער זעלבער רבי שמעון בן יוחאי . ווָאס העכער אייער איז ַאלץ ידעריגער קען ער זיך ַארָאבלָאזן

 – רבי עקיבא –עקיבא הָאט געזָאגט ַאז ָאר דער אויבערשטער און ער ' ראויף וועמען זיין רבי 

הָאט זיך געקעט ַארוטערלָאזן צו היילן און רַאטעווען ַא אידן וועלכן ַא , ווייסן זיין גרויסקייט

' און דָאך הָאט ר, צווייטער תא הָאט בַאשטרָאפט און ער איז טַאקע ווערט געווען די שטרָאף

  . יוחאי אין זיין גרויסקייט געפוען פַאר ויטיג צו היילן און מקרב זיין דעם אידןשמעון בן

 והגית בו יומם ולילה זייןדער זעלבער רבי שמעון וועלכער מָאט ביי דעם תלמיד חכם ַאז 

זָאגט ָאבער , ַאז ער זָאל זיך מיט קיין זַאך יט ָאבגעבן אויסער לערען תורה, זָאל זיין ווערטרליך

אויך ַאז ַאן עם הארץ וועלכער איז ַא שטַארק פַארומעער איד וועלכער זָאגט דעם ּפסוק שמע 

  .איז מיט דעם אויך יוצא די מצוה פון לערען תורה, ישראל צוויי מאל ַא טָאג

און צוהערעדיג זיך צו דעם רביס רייד ווערט ביי זיך רעכט די אויבען דערמָאטע פרַאגע 

ו אידן וועלכע געפיען זיך גייסטיג יט צו הויך קומען פון ווייט און פון ָאט צו פַארווָאס אפיל

ווָאס ברייגט ַא קַאלעדזש סטודעט וועלכער ווייס ישט קיין . א"דעם ליובַאוויטשער רבין שליט

  ? תורהצורת אלף צו זיצן און ווַארימען זיך ביי דער ליכט פון ַא אידן ווָאס זיין גַאצער וועזן איז

ווייל דער רבי וועלכער גייט אין די פוסטריט פון רבי שמעון בן יוחאי בַאוצט זיך מיט דעם 

צו ליכטיג און ווַארים , מיט זיין גרויסקייט אין תורה, מיט דער הויכטקייט פון זיין שמה, מעלה

  . מטה–מַאכן דעם אידן ווָאס פילט זיך ידעריג און דערשלָאגן אין מטה 

הָאט ערקלערט אין דעם ] א"רבי שליט [2 . .ווי דער(ייגעטלַאך איז דָאס דָאך ווָאס א

 אויף אויפריכטן דעם – יפוצו מעיותיך חוצהאויך דער איהַאלט פון דעם ָאזָאג ) פַארברייגען

אפילו , "ווַאסער" קען עס זיין ָאר דורך ברייגן ַאהין יט סתם –מַאכן עם פַאר ּפימיות , חוצה

ן ברייגן דעם קווַאל ַאליין מיט זיין גַאצער לעבעדיקייט ' ָאר דורך–ט קווַאל ווַאסער י

  .שּפרודעלקייט און אייביקייט
______ ______   

--------------------------------------------------------  
  .'להכיס שמו ותוארו הק, בהגהתו על הגליון, ר מקום פוי"ק אדמו"אן השאיר ככ) 2
  



 – יב –

  ג בעומר בליובאוויטש"ל 
  – תרגום חפשי –

הילולא של התא הקדוש רבי שמעון -  בערבו של יום היארצייט–עוד רגע קט תשקע השמש 

ועשרות האלפים ששהו כאן , של התא הגדול' ציון'שם מצא ה, במירון בארץ הקודש –בר יוחאי 

כך גם אלפי . להתפזר לדרכםמתחילים , לעת של יום ההילולא בסמיכות לחלקת הקבר-במעת

זכו לקיים , שער ארוכה-עם תלתלים זהובים וצמת, ילדים חייים שהגיעו לכאן עם אבותיהם

מעוטרים בפיאות יפות , עתה הם חוזרים לבתיהם עם פים חדשותו, "גזיזת השערות"את מהג 

  .שותרו מהשיער הארוך שעיטר את ראשיהם בשים האחרוות

" ד"חבאגודת צעירי "ק " או כפי שהם מכוים בארה–ד ליובאוויטש הצעירים "גם חסידי חב

 אלפי וכל האמצעים בהם השתמשו להפצת המעייות בין, המגברים, ציודה אורזים את –

שהחשת ביאתו של , בהביאם לידיעת קהל האלפים שהתאסף כאן ביממה האחרוה, החוגגים

כפי שזה , ספר הזוהר שהותיר אחריו לעם ישראלב, י"המשיח קשורה עם הפצת תורתו של רשב

  . ותלמידיו וממשיכי דרכו' ט הק"ק הבעש"על ידי כ, מבואר ומואר בתורת החסידות

   1]החת תפילין ועומדים בתור על זה – ד שםד המבצע המיוח"להוסיף ע[

, ל הקודשעמוסיפים מן החול , ד ליובאוויטש בברוקלין"בחצר תועת חב, אולם כאן

ר מליובאוויטש "ק אדמו"כ. ג בעומר אל תוך הלילה ויום המחר"וממשיכים את האווירה של ל

ף יצחק שיאורסאהן ר רבי יוס"ק האדמו"כ, של חמיו' א חזר זה עתה מביקור באהל הק"שליט

  . ל"מליובאוויטש זצוק

ג בעומר התפשטה בין החסידים כאש בשדה "הידיעה שתתקיים התוועדות מיוחדת לרגל ל

ד בלודון "ההתוועדות היא גם לכבוד קבוצה גדולה של חסידים ומקורבים מבית חב. קוצים

  .ביו יורקי שחתו זה לא מכבר בשדה התעופה "המוה כמאה ושלושים איש כ, אגליה

כך יתן . כמו הרגישו מראש שיקרה כאן משהו מיוחד היום, חסידים שיחו בחוש ריח מפותח

עם , ד ליובאוויטש העולמי"במרכז חב, היה להתרשם מקווי הטלפון שלא פסקו מלצלצל במשך היום

תהיה . רק בשעת לילה מאוחרת יתה האות. בירורים לגבי אפשרות קיומה של ההתוועדות

  .ועדותהתו

כל הרחובות שמובילים לשדרה המרכזית איסטרן . מכל עבר ראתה פתאום הירה המוית

ועושים פעמיהם להיכל בית הכסת המרכזי , התמלאו בחסידים ושותיהם שעזבו הכליי פארקוו

  .שם תחל ההתוועדות בעוד זמן קצר

--------------------------------------------------------  
  .כ העביר קולמוס על זה"ר כתב פיסקא זו ואח"ק אדמו"כ) 1
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 – יג –

ם משי עולמות הם באי. הממהר יחד עם רעייתו' שי. ק.פ' מקרן הרחוב מגיע במרוצה ר

די בעל שם שלקח את ההחלטה הגובלת "אביו חסיד חב, ולד ברוסיה הקומויסטית. פ' ר, שוים

בתקופות הקשות . בכל מחיר) שקולע(לא לשלוח את הילדים לבתי הספר העממיים , במסירות פש

למד את ולכן לאחר יום עבודה מאומץ היה האבא יושב ומ, גם לא היה פשוט להשיג מורים פרטיים

כך . לומר תהלים ולבכות, לשבת בבית לבדו, בן שמוה שים בלבד, הצעיר. יום שלם הג פ. ילדיו

  . יהודי של פעםחי ככעת בארצות הברית הוא  ואף, של פעם בתוככי רוסיאכיהודי . גדל פ

ת משפחה שומרת שב, להורים ילידי אמריקה גם הם, ולדה כאן באמריקה. ח' רעייתו הגב

החלה את דרכה בחיפוש אחר חיים בעלי , יסודית בטבעה, .ח. ורתית ומודרית יותראבל מס

כשהגיעה . עד שמצאה את מקומה בליובאוויטש, וחיי יהדות מלאים ותוכיים יותר, משמעות

, חסיד בעל שיעור קומה וירא שמים, חיפשה בדווקא תלמיד חכם אמיתי, לעות השידוכים

 . יליד רוסיה.  פומצאה את כל מה שחיפשה באותו
מלפי כיהודי והוא , היא דוברת אגלית רהוטה ומקצועית, עכשיו שיהם ממהרים זה לצד זה

, א הוא הרביוומי שמלמד ומחיל אותה הל, ד"ועוד יותר תורת חסידות חב, אבל התורה. מאה שה

במלאכת הקודש , כזה שעוסק בחיי היום יום, הם הגורמים המאחדים אותם לכדי זוג יהודי אידיאלי

  .מתוך מסירות פש, חיוך כשר על טהרת הקודש, של חיוך הדור הבא

דוחקים החסידים שהגיעו מאגליה בפקידי ההגירה , 2באותה שעה במל התעופה איידלוויילד

כדי שיוכלו , מבלי הרבה חקירות ודרישות, והמכס לאפשר להם לעבור את כל הפרוצדורה במהירות

כדי להוביל אותם , היישר למכויות הממתיות להם בחוץ, אים בזה אחר זההם יוצ. רבילהגיע ל

  .שם כבר יושב הרבי בראש שולחן ההתוועדות, ילהיכל הגדול באיסטרן פארקווי

חלקם עם זקן שזה עתה , חלקם עם זקן עבות, אחד אחרי השי הם כסים לאולם הגדול

תלמידי , מה מהם ראים כחסידים ותיקיםכ. וחלקם עדיין ללא חתימת זקן, החל להצמיח זיפים

א מצטט איזה קטע פחות מוכר "חכמים שפיהם מאירות בגוון מיוחד כל אימת שהרבי שליט

  .מתלמוד ירושלמי אודות בעל ההילולא רבי שמעון בר יוחאי

. שיכר עליהם שאים מביים את השפה כלל ועיקר, בייהם יתן לזהות גם כמה צעירים

ובכל זאת הם טסו לכאן אלפי . לא הירים להם כל צרכם, ובכללות תוכן השיחות בהתוועדות זו

? מהו כוח המשיכה המיוחד שמביא אותם הה. כדי לזכות להיות בצילו של הרבי, קילומטרים

מעיק הרבי עצמו בתוכן דבריו אודות התא האלוקי רבי ,  ביותר לשאלה זואת התשובה המעולה

  .שמעון בר יוחאי

--------------------------------------------------------  
  .JFKב "ש שיא ארה"ע' קדי'הקרא כיום , מל התעופה הבין לאומי המרכזי של העיר יו יורק) 2
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 – יד –

, "יורד למטה מטה ביותר, כל הגבוה גבוה ביותר"ש, הרבי מצטט כלל ידוע בתורת הקבלה

, דמות הפלאים של רבי שמעון בר יוחאי, כך לדוגמא. י"ומשליך זאת על דמותו ופועלו של רשב

התפתה מכל "! דייך שאי ובוראך מכירים כוחך",  המובהק התא רבי עקיבאעליה העיד רבו

וראה שאותו אחד היה . כדי לצאת ולסייע בידי יהודי שעש קשות על ידי תא אחר, עסקיה

י כדי להעיק רפואה וישועה לאותו "כ מרום גדולתו ומעלתו יצא רשב"אבל אעפ, ראוי לעוש זה

  .תו יהודיולקרב ולהעלות את או, אחד

שעליו לקיים , שפוסק בגדר מצוות תלמוד תורה של תלמיד חכם, אותו רבי שמעון בר יוחאי

והוא תובע ממו שאין עליו לעסוק בשום דבר אחר בעולם , כפשוטו" והגית בו יומם ולילה"את 

ליהודי שעסוק ,  מוצא את הדרך להורות לעם הארץ שאין עיתותיו בידו,מלבד לימוד התורה

קיים , אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית" ש,הזה- לםורובו בעסקי עוראשו 

  .והוא יוצא ידי חובת מצוות תלמוד תורה, "לא ימוש

עולה מאליה השאלה שגעו בה , תוך כדי האזה לדברי התורה הקולחים מפיו של הרבי, וכך

 שאים מצויים בדרגה גבוהה מדוע דווקא כאן בליובאוויטש מוצאים או יהודים כאלו, לעיל

, כך תהיו. א"אולם עושים כל מאמץ להגיע מקרוב ומרחוק אל הרבי שליט, במיוחד ברוחיות

לשבת ולהאזין בשקיקה לכל הגה , מה מביא את אותו סטודט שאיו מכיר צורת אות יהודית

  ?היוצא מפיו של יהודי שכל מהותו היא תורה

כי כאן יושב אותו רבי ההולך בדרכו , הם מגיעים לכאן. וזו התשובה שהתחוורה לו הערב

וגדולת שורש שמתו ', גבוה גבוה ביותר'שיודע דווקא בגלל הימצאותו ב, של רבי שמעון בר יוחאי

למצוא תיבות לליבו של יהודי , ס התורה ובכל מכמיה"יחד עם גאוותו הכבירה בפרד, האצלת

וכך להגביה , להאיר את שמתו ולרומם את רוחו, 'מטה מטה ביותר'שמרגיש שהוא , שפל רוח

  .אותו לשמי רום

תוכן ) בעת ההתוועדות] א"הרבי שליט [3. .כפי שביאר זאת (ולאמיתתו של דבר זהו גם 

בכדי להצליח לפעול על ". לכשיפוצו מעייותיך חוצה"הציווי הידוע בשיטת תורת החסידות 

ואפילו לא , לשם" מים"ל לא על ידי סתם הבאת זה אפשרי לפעו, "פימיות"ולעשותו " חוצה"ה

, כפי שהוא מפכה בעוז בכל חיותו, אלא רק כאשר מביאים לשם את המעיין עצמו, ןמעיי המי

  .וצחיותו, כוחו והדרו
______ ______   

--------------------------------------------------------  
  .'להכיס שמו ותוארו הק, בהגהתו על הגליון, ר מקום פוי"ק אדמו"אן השאיר ככ) 3
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  ב"תשמ'תרגום לאגלית ממכתב כללי מימי הסליחות ה

  )לפי ארבעים שה(ג "תשמ'לקראת ראש השה ה

רעא ואילך' א ע" אגרות מלך ח–ק בתורת מחם "ובתרגום ללה,  ואילך616' ד ע"כש ח"המכתב באידיש דפס בלקו
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Note: 

Words and letters that appear in bold are the 
Rebbe’s additions.  
Words and letters that the Rebbe crossed-out, 
appear in Strikethrough. 
Words of explanation appear in [italic]. 
The numbers were also written by the Rebbe.  

By tthe Grace of G-d  

[the Rebbe removes an extra ‘t’ and leaves a 
missing space] 

1. [the Rebbe adds a missing space]  

2. did  

3. ewreason  

4. etc  

5. Coupled  

6. [the Rebbe adds a missing space] 

  עיקר .7
 unification  

כמובן אין כדאית

. the word “unification” is not 
appropriate here, and the word “unity” 
should be used]  

8. unification  

  [as mentioned above] כנ״ל

unity  

9. all the ten distinct categories  

10. (ten of them)  

11. nNation  

12. of  

13. [the Rebbe adds a missing space]  

14. [the Rebbe connects the ’S’ to the rest of 
the word]  

15. Holy-Shabbos world (atmosphere).  

16. self-esteem, because - just the opposite:  

17. Turning Coming  

18. constantly  

[the Rebbe underlines the word “All”]  

19. [the Rebbe circles the words “a matter of 
course” and writes to use “a stronger 
expression”]  

 ? ביטוי חזק יותר

[In the printed version: “Becomes a self-
evident imperative for him” ] 

20. anointed  

  מלכא משיחא .21

22. (including all צרה (stress) situations)  

23. [the Rebbe underlines the words “open 
wide”]  

24. and must  

25. [the Rebbe circles the word “are” and 
suggests to use the word:] is ?  

26. this the  

27. unUnity  

28. orOrders  

29. with and continued by  

30. prayers 

31. by Him who and He 

32. [the Rebbe underlines the word “good”] 

33. essential main and basic  

34. and  

35. “  

36. dDay  

37. rRest  

38. ’’ 

  
  תיבה זו כאן
unity  לכתוב  

[the Rebbe writes that this correction is a 
Ikar
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  א

  ה"תש, ג אלול"י, ה"ב
  ברוקלין     

  ' שיהר יעקב אליעזר"א מו"ידידי הכבד והעלה אי

  !שלום וברכה

 ה משלם זלמן"ק עקב לידידי תלמידי הרב מו"א אלי וממוצש"מ' מז, היתי משי מכתביו
  .'שי

ל למצא עוד בטח ישתד. שמחתי ממה שמהל מסבות שבת ולומד בכל יום עם בחורים
י גם את מספר הילדים במסבות שבת ומספר "ז להגדיל בעזה"אשים שיסייעו לו בזה ויוכלו עי

  .התלמידים הלומדים

מהל ישיבת ' א גורארי"ש שליט" לחתי הרב ראת מכתבו בהוגע לעיי הישיבה מסרתי
  .רוחיותבעזרם בגשמיות וב' ת יהי"והשי, תומכי תמימים להתדבר עמכם בעיי הישיבה

אתעין לדעת אם מצאו כבר גם שים ובחורות שתסדרה מסבות שבת לערות וכן בתי 
. באמריקה" מרכז לעיי חוך"כעין אלו שיסד ה" בית שרה"או " בית רבקה"ספר לערות 

מרכז לעיי "בדבר הוראות לסדור זה ובשעת הצורך גם בדבר תמיכה מצומצמת יוכלו לפות ל
  .ת דלהלןפ הכתב"ע" חוך

ט מתוך הרחבה "לתורה חופה ומעש' ויגדלו את בם שי' ת רפואה לזוגתו תחי"ישלח השי
  .בגשם וברוח

  .מערזעל ויברכהו בגשמיות וברוחיות' רפואה למר ברוך שי' ישלח ה

ט מתוך הרחבה "לתורה חופה ומעש' ותגדל את בותי' ת רפואה למרת חוה תחי"ישלח השי
  .בגשם וברוח

  .ר"ת בכתיבה וחתימה טובה בגו"יברכם השי' בשמי לחבריו ותלמידיו שיש "ימסור פ

הי מברך אותו ואת כל משפחתו יחיו בברכת כתיבה וחתימה טובה לשה טובה ומתוקה 
  .בגשמיות וברוחיות

  ש ומברכם"הדו

יוסף יצחק

--------------------------------------------------------  
  .שי'ד אגרת ה"צ חי"ר מהוריי"ק אדמו" באג–) מהעתק המזכירות(דפסה 

 .דריךעפרי: הר יעקב אליעזר"מו
  .שעכטער: ה משלם זלמן"מו
ט אגרת "צ ח"ר מהוריי"ק אדמו"ראה גם אג: 'לחתי כו  מכתבו בהוגע לעיי הישיבה מסרתיאת

 .תשעז'ב
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  ב

  ד"סיון תשי' א. ה"ב
  ברוקלין     

  ' שיר יעקב אליעזר"צ מוה" עוסק בצ"א ו" איח"הוו

  !שלום וברכה

, איך בין געווען צופרידען צו בַאקומען אייער בריף פון פָאריגע ווָאך מיט דער בשורה טובה
און ַאז די מוטער און די טָאכטער , ַאז בַא אייך איז געבָארען געווָארען ַא טָאכטער למזל טוב

זָאל העלפען אייך ביידען צו מגדל זיין זי לתורה ולחופה ת "און השי, פילן זיך בסדר הטוב
  .ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית

פריער פון די אייטיילעמער און יעצט , אויך בין געווען צופרידען צו בַאקומען די ידיעה
עט און הָאפעטליך וו, ַאז איר לערט ַא שיעור פַאר ַא גרוּפע פרויען, אויך פון אייער שרייבען

און אויך ַאז ַא טייל , איר זיך משתדל זיין צו פַארגרעסערען די צָאל צוהערער פון דעם שיעור
פון די לימודים זָאל זיין אין די עיים וועלכע זייען פַארבודען מיט דיים ומהגי ישראל אין 

יקר אלא ל לא המדרש ע"און עס איז דָאך בַאוואוסט דער מאמר רז, דעם טָאג טעגליכען לעבען
ווָאלט אפשר געווען רַאטזַאם , און צוגעּפַאסט צו דעם צושטַאד פון די צוהערער. המעשה עיקר

בכדי אויף ַאזַא אופן צו פַאראיטערעסירען זיי , געבען זיי די מעגליכקייט צו שטעלען פרַאגעס
  .והבא לטהר מסייעין בידו. מער און צוציהען זיי מער צו דער גַאצער זַאך

ַאז איר הָאט געשיקט אייער זון ישראל , בין געווען צופרידען צו לייעען אין אייער בריףאיך 
און איך הָאף ַאז ער , אויף די ָאהעטע חדשים, אין דער ישיבה תומכי תמימים אין ברוא' שי

און , ווָאס בדרך ממילא איז דָאס אויך הצלחה בגשמיות, וועט דָארטען מצליח זיין ברוחיות
 זכות ווָאס איר זייט זיך משתדל אין החזקת התורה והיהדות והפצתה בַא אייך אין דער

  .צו הָאבען פון עם ַאסך אידישן חת' וועט זיכער ביישטיין אייך און אייער פרוי תחי, שטָאט

  בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפימיות ובברכת מזל טוב

  שיאורסאהן. מ

.וגע שאלת ההעתקה מאירופא. בעקסטע צייט, קומט בַא מיר אויס. ב ַאז די ,
און ַאז דער אויבערשטער גיט אייך . איז יטָא לגמרי ווָאס איבערצוטרַאכטען, וויייגסטעס

 –'  וכן זוגתו תחי– דַארפן זיין –און איצט אויך פרסה ברוחיות , במקומכם פרסה בגשמיות
גחה פרטית ותמידית יעדערען ווָאס ער ווָאס היט און גיט בהש, ת"בשמחה ובבטחון חזק בהשי

  .און דער בטחון ושמחה וועלען עס ממשיך זיין בטוב הראה והגלה, ויטיגט זיך

--------------------------------------------------------  
 .תרצז'ט אגרת ב"ע ח"ר זי"ק אדמו"ק כ" אג–) מהעתק המזכירות(חלקה דפס 

 .ַאטווערּפען, פרידריך: ר יעקב אליעזר"מוה
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  ג

  ד"אלול תשי' ד. ה"ב
  ברוקלין     

  ' שיר יעקב אליעזר"צ מוה" עוסק בצ"א ו" איח"הוו

  ! וברכהשלום

לו הזדמות ' שהי, שגרם לי רוב עג לקרות בו, א" מ'מאשר הי קבלת מכתבו מכז
ווָאס , און אויך אויף ַא חבורה צעירים וועלכע זייען מדריכים, להשפיע על חבורות תלמידים

ָאבער . דורך השפעה אויף זיי ווירקט דָאס אויף דעם אופן הדרכה פון די וועלכע קומען צו זיי
 ווערט יט –מודים ווָאס איר הָאט מיט זיי געלערעט עס וואודערט מיר ווָאס צווישען די לי

ָאבער קיין , ווָאס הגם עס איז יטָא קיין סּפעציעלע ספרים אויף דעם, דערמָאט לימודי יהדות
הָאט מען , אין דער ַאלטער היים, און אויב ַאמָאל, אידישער לימוד קען יט זיין ָאן דעם יסוד

, פון דער הויז און אפילו פון דער גַאס, פון דעם בית הכסת, ןדָאס אויפגעומען פון זיך ַאליי
,  ליגט דָאס ַאלץ אויף דעם מדריך און משפיע ַארייגעבען יהדות–איז ָאבער אין אוזער צייט 

און , און די הויז ַאמָאל ַאזוי און ַאמָאל ַאדערש, ווָארום די גַאס איז ַא סתירה צו דעם
 ספַאל קען מען זיךָאר אין , איך וויל הָאפען. יט פַארלָאזען אויף דעםַאלע ַאז דָאס פעלט

און וועט מיר שרייבען בַא , ָאבער פַאקטיש איז דער לימוד יהדות אויך געווען, אייער שרייבען
וועט איר ָאהַאלטען דעם פַארבוד מיט די , און הָאפעטליך. דער קומעדער געלעגעהייט

.  כי זה כל האדם–ַארגרעסערען די השפעה אין יהדות אויף זיי און וועט אויך פ, חבורות
און ַא אידיש לעבען איז ווען עס , ווָארום ידיעה אין תורה דַארפמען געבען ַא לעבעדיקען מעשן

און דביקות אין ,  חיים כולכם– איז דורך דעם –, אלקיכם' איז פרַאן ואתם הדבקים בה
איך הָאף ַאז די ספרי חסידות און . און חיות ביהדותהרגש -ידיעה-ה קומט דורך תורה"הקב

איז דָארט פרַאן כמעט פַארטיגער מַאטעריַאל אויף צו מסביר זיין , קוטרסים ווָאס איר הָאט
ומדתו . און די גרויסקייט פון דעם זכות איז יט ויטיג צו מאריך זיין, זיי אויף זייער שּפרַאך

משפיע זיין אייך פיל חת אידישן חת חסידישן חת פון אויף צו , ה מדה כגד מדה"של הקב
  . שיחיו–ח ביחד עם זוגתו "ַאלע יו

יו הפרטים ואיחולי כתיבה וחתימה טובה"בברכת הצלחה בכל היל ובע  

  שיאורסאהן. מ

.א. בו שלומד בברויוגע לבה הבע'  כדאי הי– בל"לחשוב על דבר המשך לימודו שם בש.  

--------------------------------------------------------  
  .תתקז'ט אגרת ב"ע ח"ר זי"ק אדמו"ק כ" אג–) מהעתק המזכירות(חלקה דפס 

 .ַאטווערּפען, פרידריך: רר יעקב אליעז"מוה
  .הקודמת ראה לעיל אגרת:  שלומד בברויאלבו
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  שאמר דברים מסויימים בשמו'  אאודותר "ק אדמו"מעה כ

  .]לשה טובה [=ט"לשל מכתב ברכה "ר הורה לשלוח לה"ק אדמו"כ) א

והסביר שהכל , שדיבר בזה בעת היחידות"ישראלית ' ק באי"ד סיעתו לאה"על "מה שאמר ה) ב

שדיבר בזה "ר תיבות "ק אדמו" הקיף כ–" ז" עוקיבל הסכמה, ק"לא תסע בש' י דין ושהאי"עפ' יהי

  .ז"לא הזכיר אף מלה אחת עד: וכתב, "בעת היחידות

  





  לזכות

שיחיו מושקא' חיוהכלה מרת  מאיר שלמה הרב 'חתן התה

 רוקב

ומוצלחתל טובה  בשעה  נישואיהם    רגל 

ה"דר'  א, תשרי' ל מרחשון    ג"פתש'ח 

העם את  הקהל    שנת 

❁  

ע הוריהםנדפס  ולזכות  ידי    ל 

ר"הרה מרת חיים שאול' ת  וזוגתו  שיחיו בלומא גיטל    ברוק 

ר"הרה מרת דובער' ת  וזוגתו  שיחיו שרה חנה שיינא    ןלדמאגו 

שיחיו זקניהם    ולזכות 




