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פתח דבר

אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו 
החתן התמים הרב לוי יצחק שי' עב"ג הכלה המהוללה מרת רייזל שושנה תחי'.

מקרוב  שבאו  ומכירנו  ידידנו  משפחתנו,  לבני  בזאת  מובעת  והברכה  התודה 
ומרחוק להשתתף בשמחתנו כדי לשמוח איתנו יחדיו, ולברך את הזוג יחיו, ואותנו 

כולנו, בברכת מזל טוב, וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

בקשר עם מלאות ארבעים שנה לפדיון הספרים מספריית רבותינו נשיאינו בפולין 
והגעתם לרבי, פרשייה שזכה סב הכלה להיות מראשי המתעסקים בה, מפרסמים בזה 

– בפרסום ראשון – כמה מכתבים וכתי"ק הקשורים לפרשי' זו.

ראשי  שליח   – שמטוב  שי'  יצחק  אברהם  ר’  הרה"ת  הכלה,  לסב  נתונה  תודתנו 
ועל  מארכיונו,  המכתבים  פרסום  על  העולמית,  אגו"ח  ויו"ר  פילאדעלפיא,  למדינת 

עזרתו הרבה – יחד עם זוגתו תחי' – בהכנת תשורה זו לדפוס.

כהקדמה ודברי רקע למכתבים אלו, הבאנו בתחילת התשורה סקירה על אודות 
הפרשיות הקשורות במכתבים וכתי"ק אלו – מפי הרב שמטוב שי'. 

הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו, בתוך כלל אחב"י יחיו, 
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו 

לשמחה העיקרית “שמחת עולם על ראשם", בביאת משיח צדקנו, תומ"י ממש.

משפחת צייטלין                                                                                משפחת שמטוב
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הקדמה

א( מכתבי הרבי למר יוסף שסטק:

חלק )6 או 8 ביכלאך כתי"ק( מספריית רבותינו נשיאינו )שנשארו בפולין( הגיעו 
את  לשחרר  ההשתדלות  שהתחילה  לפני  עוד  בירושלים,  העברית  לאוניברסיטה 
הספרי' מפולין. והי' אז השתדלות מיוחדת לשחרר את הספרים האלו ולהביאם לרבי. 
מהווה  נמצאים שם  שזה שהספרים  ולהכיר  להודות  רצו  לא  כי  מאד,  קשה  היה  זה 
 Hebrew העולמי של  Board of Directorsגלות ושבי'". אגב, מר שסטק הי’ חבר ב“

University. חלק זה של הספרי’ נגאל והגיע לרבי בשבט תש"מ.

להלן מתפרסם, בפרסום ראשון, ב’ מכתבים מהרבי למר שסטק, בקשר להשתדלותו 
המיוחדת, שזכה לשחרר חלק זה של הספרי'.

במכתב הראשון, בין הדברים, מצייר ומבאר הרבי למר שסטק, צד נפלא במהותה 
של התוועדות, ומזכה אותנו כולנו בביאור ובחינה מיוחדת בזה.

ב( מכתב הרבי למר לייב גאלדפיין:

רבותינו  בודדים מתוך ספריית  וספרים  בדפים  זו, קשורה  פרשת השבת ספרים 
נשיאינו שנמצאו בידי אנשים פרטיים. מצדנו נפגשו עם אנשים אלו, והגיעו להסכם 

בקשר לפדיונם. ר' לייב זכה להשתתף בסכום נכבד עבור פדיון ספרים אלו. 

ספרים ודפים אלו, נמסרו לרבי בי"ט כסלו )תשל"ח(, והרבי ביקש להעבירם לו דף 
דף. עניין זה ארך כארבעים דקות )!(

בראש הערימה הי’ מכתב בכתי"ק של הרבי שכתב לגאון הרגצ'ובי ז"ל! וכשהרבי 
ראה את המכתב אמר: “דאס איז דאך מיינע! ווי קומט דאס אהער?" והייתה ניכרת על 

פניו וקולו הק' שמחה נעימה.

במכתב זה הנדפס כאן, מודה הרבי לר' לייב על עזרתו )יחד עם ר’ יוסף שסטק( 
ונדבתו הכספית שאיפשר שחרורם של  על השתדלותו  וגם  בכלל  בשחרור הספרים 

כמה כתי"ק.
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ג( אירועי ערב שבת חזון תשל"ז:

כשזכיתי לקבל הוראה מהרבי להתעסק בהחזרת חלק הספרי' שהי' בפולין וכו', 
נסעתי יחד עם, אבלח”ט, הת' הרב אהרן ז"ל חיטריק – חבר מערכת אוצר החסידים, 
ומומחה בכתי"ק של רבותינו נשיאינו, לציין ולרשום המצוי אצלם, וחזרנו אחרי איזה 
ימים עם הרשימה בידינו. זיכה אותנו כ"ק עט"ר אדמו"ר זי"ע בב' ספרים שנדפסו אז – 
ספר המאמרים קונטרסים חלק ג, והוצאה חדשה של “רשימת המאסר" )חלק ראשון – 
חלק רביעי(. ובספר המאמרים הנ”ל רשם בכתי"ק “ב"ה. סיום שנת היובל הא'. חי"ק".

עם  ולחזור  הספרי'  לשחרור  להשתדל  חזרה  מיד  לנסוע  זכיתי  ההוראה,  ע"פ 
הספרים.

ו' מנחם אב )תשל"ז(,  ה',  ביום  זכיתי לקבל רישיון להוצאת כל הספרי’  בעזה"י 
ולמחרת הגעתי חזרה לניו יארק. זכיתי להתקבל מיד בפתח חדרו הק', ולמסור איזה 
מהכתי"ק שהספקתי להביא איתי. כ"ק נתן לי בידו הק' הנחה מהמאמר שנאמר בשבת 
פרשת מטות מסעי, על גביו נכתב בכתב יד קדשו: “ב"ה. עש"ק חזון, תשל"ז. חתי"ק". 
הנ"ל,  לי  וכשנתן  ההוא.  בשבת  שנאמר  מהשיחה  הנחה  גם  מצורפת  הייתה  למאמר 
חוצה, קא אתי מר, דא מלכא משיחא, בקרוב  יפוצו מעיינותיך  זיין  זאל  “עס  אמר: 
וואס צו אריינקוקען שבת, ערב שבת. עס  יישר כח. זאלסט האבן  ממש. א גרויסען 
זאל זיין בשמחה וטוב לבב. א גרויסען יישר כח" )להלן צילום מההנחה מדברי קדשו 

שנכתבה בשעתו(.

בפועל הספרי’ במילואה הגיע באחד מהימי ששי בחשון ה'תשל"ח. הכנסתי ספר 
אחד )מגלה עמוקות( לרבי לפני שבת. הרבי הורה שיקראו לי לתורה למחרת. בפועל 

קיבלתי שביעי )הי' אז רק מנין מצומצם(, וזכיתי לעמוד לי הרבי במפטיר.

ולזכות החתן  יד קדש ומכתבים אלו לזכות השמחה  הנני משתף ומפרסם כתבי 
והכלה, שיזכו לבנות בית בישראל בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שהם 
הרבי  עם  הגאולה  לראות  ושנזכה  החסידות,  תורת  זוהי  שבתורה  במאור  מוארים 

בראשנו תיכף ומיד ממש.
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אגרת א – תרגום חופשי ללא אחריות כלל

 ב”ה. י”ד שבט ה’תשמ”א
ברוקלין, ניו יורק

 מר יוסף שוסטאק
 פארקווי האוס

 שדרת בנג’מין פרנקלין 2201
פילדלפיה, פנסילבניה 19130

שלום וברכה,

אברהם שמטוב,  הרב  והנכבד  ידידינו המשותף  של  בחברתו  לראותך,  לעונג  לי  זה  היה 
בהתוועדות לרגל יו”ד שבט, בעיצומו של מעמד כה חגיגי, במקום קדוש המיוחד לתפילה, 
זי”ע. בשפה  נבג”מ  זצוקלל”ה  מו”ח אדמו”ר  כ”ק  היארצייט-הילולא של  את  לציין  בכדי 
הרווחת בתנועת חב”ד-ליובאוויטש, מעמד שכזה יקבל את ההגדרה כמפגש של שלושת 

הממדים של הבריאה, זמן, מקום, ואדם.

נסתרו  לא  בוודאי  בו,  ששרתה  המרוממת  והאווירה  המעמד  של  החגיגית  הההרגשה 
את  לקלוט  במיוחד  לרגיש  אותו  הופכת  והציבורית  המקצועית  שפעילותו  כמי  מעיניך, 

הלך מחשבתו של האדם ואת המתחולל בליבו וברוחו של האדם.

בטוחני כי התפעלתם מהמראה שנגלה לנגד עיניכם, מכך שהרוב המכריע של המשתתפים 
בהתוועדות היו בני הדור הצעיר, כולל בני נוער ואף צעירים מכך, וכפי שרואים בחוש 
שהם חדורים בהשראה של בעל ההילולא, למרות שרובם היו צעירים מידי מכדי להכירו 
באופן אישי.  ולמרות זאת היה ניתן להכיר בכך שהם חשים זיקה רוחנית עמוקה, שמאחדת 
את כולם בהתמסרות להנציח את המורשת הייחודית שהשאיר חותני אחריו עבור כולנו, 
בדברי תורתו ובמשנתו, וכך גם בשורת המוסדות שהקים ובפעולות שפיתח למטרת חיזוק 

התורה והרבצת היהדות, במדינה זו ובשאר חלקי העולם.

לך הזדמנות  נתנה  אני מרוצה בצורה מיוחדת מכך, שהשתתפותך האישית בהתוועדות 
בלתי אמצעית להיווכח במו עיניך, בפירות הטובים של עבודתך  המאומצת בקשר עם 
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נכבד  חלק  שכן,  הראוי.  למקומם  ההילולא  לבעל  השייכים  והספרים  היד  כתבי  השבת 
רבים  על  ולהשראה  להשפעה  שהביאו  התורה  דברי  זו,  בהתוועדות  שנאמרו  מהדברים 
מהנוכחים בני הדור הצעיר, מקורם מכתבי היד הללו, שחלקם נערך והובא לדפוס בפעם 

הראשונה. 

לעסוק  לפניך,  שנקרתה  המיוחדת  הזכות  את  שוב  להדגיש  טובה,  הזדמנות  כן  אם  זוהי 
במצוות “פדיון שבויים” של כתבי היד והספרים הקדושים הללו. זכות נשגבה זו בוודאי 
תעמוד לך, ותמשיך עבורך שפע של ברכות מאת הקב”ה בכל מעשיך, הן בפן האישי והן 
בפן הציבורי, ולהמשיך ולעלות מחיל אל חיל לעסוק בכל הדברים הטובים שהנך עושה 

“טוב לשמים וטוב לבריות”.

 בפרישת שלום אישית וחמה, ובברכה והערכה רבה
הרב מנחם שניאורסאהן

העתק: הרב אברהם שמטוב
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אגרת ב – תרגום חופשי ללא אחריות כלל

 ב”ה. י”א שבט ה’תש”מ
ברוקלין, ניו יורק

 מר יוסף שוסטאק
 פארקווי האוס

 שדרת בנג’מין פרנקלין 2201
פילדלפיה, פנסילבניה 19130

שלום וברכה,

תוך התנצלות כנה על האיחור בכתיבה, הנני מנצל הזדמנות ראשונה אפשרית זו, להביע 
דבר  ובעקשנות, שבסופו של  את הכרת התודה שלי על המאמצים המיוחדים במסירות 
בספרייה  להם  הראוי  למקום  הקודש  כתבי  של  להחזרתם  המשמחות,  לתוצאות  הובילו 

שלנו.

כפי שדובר בינינו כמה פעמים בעבר, זהו מקרה אמיתי של “פדיון שבויים” עבור כתבי 
היד הללו שהיו אבודים “בשבי” זמן רב כל כך. ואף שמצווה בכלל, ומצווה גדולה שכזו 
במיוחד, אינה זקוקה ל”הכרת תודה” מצד בן אנוש, אולם הבאתם והחזרתם של כתבי היד 
האבודים הללו, שהיו כל כך חשובים וקשורים נפשית אל מחבריהם ואל צאצאיהם, נגע 
בתוכי בצורה אישית עמוקה כל כך, עד שהמעט שהנני יכול לעשות הוא להביא לידיעתך 

עד כמה גדולה הערכתי העמוקה על כל המעשים וההצלחות שלך בזה.

ויה”ר שהקב”ה יעניק לך את הכוחות להמשיך לעשות מעשים טובים ולהצליח בדברים 
חלק  גם  )שהיא  בכללה  לאנושות  והן  היהודי  לעם  הן  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  גדולים, 
מתוך  חייך,  ימי  כל  במשך  סיני(  בהר  שקיבלנו  בתורה  שכתוב  כפי  יהודי,  של  מחובתו 

בריאות ובנסיבות משמחות ומאושרות.

כיון שהכל הוא הרי בהשגחה פרטית, הנני מנצל הזדמנות זו לברך אותך על המינוי שלך 
בתור הנציג והשגריר של ארצות הברית בוועדה לזכויות אדם של האו”ם. ואם יורשה לי 
להוסיף, הרי ההישגים שלך במאבק למען זכויות כתבי היד הנ”ל, משתלבים במידה רבה עם 
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הכישורים וההישגים שלך כמי שפועל בהצלחה למען זכויות האדם. ומאחל ומתפלל הנני 
עבורך שתראה ברכה והצלחה מופלגה בכל מעשה ידיך, ובניצול המעמד שלך והיכולות 

שלך יחד עם הכוחות המיוחדים שניתנו לך מאת ההשגחה העליונה.

 בברכה ובהערכה רבה,
הרב מנחם שניאורסאהן

נ.ב.

הבא לקמן מצד תוכנו היה מצדיק מכתב בפני עצמו, אולם מחמת קוצר הזמן בימים אלו, 
מוטב לנצל הזדמנות זו ולכתוב, גם אם זה בא בצורה של נ.ב. – אשר כמובן בשום אופן לא 

גורע מחשיבות הדבר ומהעדיפות העליונה של הנושא הנידון.

כוונתי בזה בנוגע לדו”ח שפורסם לאחרונה על ידי מחלקת המדינה בנוגע למצב זכויות 
ישראל,  בארץ  האדם  זכויות  במצב  שעוסק  הקטע  ידיעתי,  למיטב   .1979 לשנת  האדם 
לוקה בחוסר אמיתות  “הגדה המערבית”,  הנוגע לשטח המכונה משום מה  במיוחד בכל 
בצורה שקופה מאוד, הוא נכתב בבירור עם דעות קדומות, והביקורת המובעת בו, נותנת 
מקום עכ”פ באופן עקיף להאשמות בלתי מבוססות, מפורכות לחלוטין, שלא ראוי לחזור 

עליהם כאן.

במחלקת  הרווחת  שהגישה  הכאב,  את  מפחיתה  אינה  זו  עובדה  כי  אם  מפתיע,  זה  אין 
וקנאות  לקיצוניות  מקום  ונותנת  ישראל  לארץ  עוינת  גישה  היא  האמריקאית  המדינה 
ממשל  פקיד  של  מפיו  לאחרונה  בעולם  ופורסמו  שנשמעו  הדברים  כרוח  שכזו,  חמורה 
בכיר במצרים, המוכר כאיש סוד ומקורב מאוד לנשיא סאדאת, בראיון לעיתון כווייתי, 

עליו בוודאי שמעת.

לא  האו”ם  של  האדם  זכויות  בנציבות  ארה”ב  לשגריר  שלך  שהמינוי   העובדה  מצערת 
התבצע קודם לכן, שכן ייתכן שהיית מסוגל להשפיע על רוח הדברים בדו”ח הנ”ל. אבל 
דו”ח  שכן  זה,  בשלב  גם  בנידון  משהו  לעשות  בידך  הדבר  אפשרי  שעדיין  תקווה  כולי 
מסוג זה דורש זמן רב להכנתו, ובעולם המשתנה במהירות לא ניתן להתייחס אליו כאל 
המילה האחרונה בנושא. זה ללא ספק מותיר מקום לשינויים ולהוספות, על כן כולי תקווה 
ויכולות ההשפעה בהם  שעדיין תיווצר הזדמנות עבורך לתקן את הדבר, עם הכישורים 

אתה מתמחה.
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לזכות
החתן התמים הרב לוי יצחק שי׳ 

והכלה המהוללה רייזל שושנה שתחי׳ 
צייטלין

ליום נישואיהם בשעטומ״צ
יום הבהיר, ב' כסלו ה'תשע״ח

נדפס ע״י
הוריהם

הרה״ת אהרן אליעזר ורעיתו שיחיו צייטלין
הרה״ת לוי ורעיתו שיחיו שם-טוב

וזקניהם
הרה"ת אברהם יצחק ורעיתו שיחיו שם-טוב
הרה"ת פנחס הכהן ורעיתו שיחיו פעלדמאן


