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הרב יחיאל וחי' גולדברג

טורונטו, קנדה

פתח דבר

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הרה"ת שמעון בן-
ציון שיחי' עב"ג הכלה המהוללה מרת חי' מושקא תחי'.

הננו מכירים טובה, התודה והברכה לכל אלו מידידינו ומכירנו שטרחו ובאו מקרוב ומרחוק להשתתף 
ולחגוג עמנו ביום שמחת לבבנו, ולברך את הזוג שיחיו בחיים מאושרים בגו"ר.

מבוסס ומיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בחתונת רבינו, לחלק תשורה לאלו שבאו לקחת חלק 
בהשמחה, הננו מתכבדים בזה להגיש לאורחינו הנכבדים תשורה מיוחדת והיא אוצר של מכתבים מרבותינו 
נשיאנו והגהות כ"ק אדמו"ר על שיחות, מאמרים ועוד. רוב רובם של המכתבים והגהות מתפרסמים כאן 

בפרסום ראשון. 

ע"ה  גולדברג  שלמה  יעקב  ר'  הרה"ח  החתן  סב  של  מארכיונו  נלקחו  כאן  המתפרסמים  הדברים  רוב 
)ראה על כך לקמן בתחילת התשורה(. בימים אלו חל  שהצטבר במסגרת עבודתו בהכנת הדברים לדפוס 

היארצייט הראשון של הסבא ע"ה, ותהא חוברת זו לזכרו.  

הננו להכיר תודה מקרב לב לדודו זקנו של החתן, הגה"ח הר"ר אברהם יצחק ברוך גערליצקי שליט"א 
שפתח את אוצרו והרשה לפרסם חלק ממנו, ותודתנו נתונה לו.

התשורה נערכה ע"י החתן שיחי'.

אנו תפלה שמשמחת חתונה זו נזכה בקרוב ממש לנישואין הנצחיים של הקב"ה עם כנסת ישראל, בביאת 
משיח צדקנו עם הרבי בראשינו!

כ"ה טבת, ה'תש"פ

הרב זוסיא וזישא קונין

פסיפיק פאליסיידס, קליפורניא
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מכתבי כ"ק אדמו"ר להורי החתן וכלה ליום חתונתם

להורי החתן שיחיו

להורי הכלה שיחיו
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מכתבים להורי וזקני החתן וכלה ליום חתונתם

מכתבי כ"ק אדמו"ר לזקני החתן וכלה ליום חתונתם

לזקני החתן הרה"ח ר' יעקב שלמה ע"ה 
ותבלחט"א מרת רייזל תחי' גולדברג

לזקני הכלה הרה"ח ר' אברהם משה ע"ה 
ותבלחט"א מרת יוכבד תחי' בייטלמאן
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קווים לדמותו של סב החתן, הרה"ח ר' יעקב שלמה גולדברג ע"ה
- נערך ע"י דוד החתן ר' דוד גולדברג שיחי' שליח כ"ק אדמו"ר בברזיל -

הרה"ת ר' יעקב שלמה גולדברג, נולד בליל שבת קודש, מוצאי שביעי של פסח תש"א, להוריו שהתגוררו 
בירושלים.

אביו, הרה"ח ר' דוד ע"ה, למד בצעירותו בישיבת "תורת אמת" בירושלים, והיה תלמיד מובהק ומושפע 
פנימי של החסיד הנודע המשפיע ר' אלתר שימחוביץ ע"ה, שחינכֹו, העמידֹו בקרן אורה והחדיר בו את רוחה 
ונפשה של ליובאוויטש. לימים, בשנת תד"ש, נתמנה על-ידי הרבי הריי"צ למשפיע ומשגיח בישיבת "תורת 

אמת".

ברוח זו, שהייתה יוצאת-דופן בירושלים של אותם 
ימים, התחנך ר' יעקב שלמה. לקראת שנת הלימודים 
תשי"ג, בהיותו בן אחת-עשרה, נשלח ללמוד בישיבת 

"תומכי תמימים" בלוד.

לרבי,  פ"נ  כתב  תשי"ג  השנה  ראש  לקראת  כבר 
וזכה לקבל מכתב-מענה עם אישור פ"נ וברכה לשנה 
יד קודשו. כאמור,  החדשה, בסופו חתם הרבי בכתב 
הוא היה אז בן אחת-עשרה שנה בלבד )במכתבים כגון 
דא שיועדו לבחורים, חתם בדרך כלל המזכיר(. מאז, 
לשנה  מהרבי  ברכה  מכתב  רבות  שנים  במשך  קיבל 

החדשה.

שנים-עשר  של  קבוצה  הרבי  בשנת תשט"ז, שלח 
ימים,  חודש  כמעט  שהו  בה  לארץ-הקודש,  שלוחים 
והשפיעו טללי חיים לאנ"ש בארץ, שהיו בריחוק מקום 
כל  לאורך  כיצד  סיפר  יעקב שלמה תמיד  ר'  מהרבי. 
הביקור ָדַבק בשלוחים והסתופף במחיצתם בכל מקום 
אליו הלכו ברחבי הארץ. זאת, בהיותו בן חמש-עשרה 

שנה בלבד.

השלוחים  שפעלו  העזה  ההתעוררות 
במאור  להידבק  והתשוקה  בארץ,  באנ"ש 
גולדברג,  דוד  ר'  אביו  על  גם  פעלו  הגדול, 
השלוחים  נסיעת  מאז  קצר  זמן  שכעבור 
ושאל:  בנו  אל  פנה  חיינו  בית  אל  בחזרה 
"אפשר ווילסטו פָארן לערנען ביים רבי'ן?" 
אצל  ללמוד  לנסוע  אתה  ָחֵפץ  )=שמא 

הרבי?(.

לשמע  יעקב שלמה  ר'  של  את השמחה 
מבחינתו  היה  הדבר  לתאר.  אין  ההצעה 
אנ"ש  שנים  באותן  שכן  בלבד,  חלום  בגדר 
ל770,  מארץ-הקודש  נסעו  ולא  כמעט 
בוודאי ובוודאי ששום בחור בן חמש-עשרה 

לא נסע.

אולם באותם ימים בלתי ניתן היה להשיג 

מכתב ברכה מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ללידתו

מכתב ברכה מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לרגל הבר מצוה
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קווים לדמותו של הרה"ח ר' יעקב שלמה גולדברג ע"ה

התעכב  הדבר  ולכן  בארה"ב,  ושהיה  כניסה  אשרות 
השד"ר  באמצעות  באה  הישועה  לפועל.  מלצאת 
תשי"ז  בשנת  שהגיע  ע"ה  שם-טוב  בנציון  ר'  החסיד 
לארץ-הקודש ואמר להאבא ר' דוד שאילו ישלח את 

בנו לאנגליה, יוכל הוא לסדר לו שם אשרות כאלה.

לאנגליה  בואו  ביום  בדיוק  אולם  היה,  אכן  כך 
נשאר  שלמה  יעקב  ר'  וכך  מהמדינה,  בנציון  ר'  נסע 
באנגליה במשך ששה חודשים, עד אשר סודרו עבורו 

הניירות הדרושים.

באוניה  שלמה  יעקב  ר'  יצא  תשח"י  ניסן  ו'  בליל 
 –  770  – הנכסף  ליעד  והגיע  ימים,  מספר  בן  למסע 

ביום הבהיר י"א ניסן תשח"י.

וכשר'  לחסידים,  מצות  הרבי  חילק  היום  באותו 
יעקב שלמה עבר בתור שאל אותו הרבי: "ווי הייסטו?" 
המשיך  והרבי  השיב,  שלמה  יעקב  ר'  שמך?(,  )=מה 
ושאל: "דיין טַאטע הייסט ר' ָדִוד?" )=שמו של אביך 
הוא ר' דוד?(, ר' יעקב שלמה ענה בחיוב והרבי נתן לו 
שר און פריילעכ'ן פסח!" )=שיהיה לו פסח כשר ושמח(. מצה שלימה לשלוח לאביו ואמר: "זָאל ער הָאּבן ַא ּכָ

לקראת חג השבועות תשח"י זכו החסידים והרבי הסכים להגיה שיחות קודש ולהוציאן לאור, וכך – לאורך 
שנה שֵלמה – יצאו לאור שיחות מדי שבת ושבת. שיחות אלו מרכיבות את חלקים א' וב' בסדרת "לקוטי 

שיחות".

הנהלת  כחדר  שמשמש  בחדר  ישן  אף  כך  ומשום  השיחות,  בהכנת  חלק  הוא  אף  נטל  שלמה  יעקב  ר' 
הישיבה, בתוך 770. יודעי אותם העתים סיפרו שהוא 
עשה מאמצים והשקיע בכך שהשיחות תהיינה באופן 

מסודר ונאה, והודות לכך יצאו השיחות בהדר.

כתיבה,  במכונת  השיחות  הקלדת  הייתה  עבודתו 
טרם הכנסתן להגהת הרבי; ולאחר שהרבי היה מגיה 
את השיחה, לעתים בהגהות רבות וצפופות, בחיבור, 
חיסור וצירוף מילים באמצעות סימנים שונים, היה ר' 
יעקב שלמה מפענח את ההגהות ומקליד את השיחה 
בכך  צבר  שלמה  יעקב  ר'  ההגהות.  בצירוף  מחדש, 
של  הגהותיו  את  היטב  לפענח  וידע  רבה,  מומחיות 

הרבי.

)אגב, ר' יעקב שלמה סיפר שכשר' בנציון שם-טוב 
ביקר ב770,   – – שהיה הרוח החיה בהפצת השיחות 
נהג להיכנס מפעם לפעם לחדר בו עבדו על השיחות, 
תוך  בהנאה  ידיו  מחכך  שלמה,  יעקב  ר'  ליד  נעמד 

שהוא אומר לעצמו: "ַא מחיה, ַא מחיה"(

והוא  הבאות,  בשנים  אף  המשיכה  זו  התעסקותו 
עסק בכך גם בשנים שלאחר חתונתו.

גם לאחר חתונתו ידעו העוסקים במלאכת השיחות 

מכתב ברכה לקראת השנה החדשה תשי"ג

מכתב מהרבי לקראת השנה החדשה, מימי 
הסליחות ה'תשל"ב. בכתי"ק: ]ה[רה]"ח[
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והמאמרים של הרבי כי ניתן להזעיק את ר' יעקב שלמה גם בשעות הקטנות של הלילה – בהן הוציא הרבי 
לעתים את השיחות והמאמרים כשהם מוגהים – ור' יעקב שלמה תמיד נענה והגיע בכל שעה על מנת שכבר 

בבוקר יקבל הרבי את הדבר המתוקן.

במכתב שכתב לו הרבי בשנת תשל"ב, כתב את התואר "עוסק בצ"צ". ככל הנראה, הכוונה היא לעבודתו 
על השיחות.

בשנת תשכ"ב זכה להישלח – יחד עם חמשה בחורים נוספים – לשליחות בישיבת תות"ל בברינוא שבצרפת, 
שם חוללו מהפכה של ממש. )סיפור השליחות קובע ברכה לעצמה, וראינו להוסיף סקירה כללית לקמן(.

על אף שרשמית עסק כבעל עסק בדפוס, יכולים לומר בבטחה שהתעסקותו הי' בבחי' "יגיע כפיך" גרידא. 
מהותו הי' איש רוחני שעסק בקביעות עתים לתורה, ולא פספס מלהתפלל בציבור. חינך בניו ובנותיו בדרך 
ישראל סבא, בדרך אשר הורנו רבותינו נשיאנו וכל מגמתו היתה אך ורק שיו"ח יצעדו בדרך התורה והחסידות 

עם דגש יתירה על יראת שמים. 

דעתו  על  עמד  ולא  למען השלום  הכסף  על  ויתר  לעולם  הדין;  לפנים משורת  במסחר  התנהג  ימיו  כל 
באומרו שלא רוצה לקחת פרוטה ממישהו באם יש איזה ספק וספק ספיקא שאינו שייך לו.  

בשנתיים האחרונות לחייו חלה ולמרות שסבל יסורים, קיבלם באהבה, והתעקש להמשיך בשיעורי תורה 
רוח  "ותחי  על הטלפון,  בבית  גם כשלא התאפשר הדבר השתתף  לשיעורים.  כוחותיו הלך  שלו, בשארית 

יעקב".

נפטר ביום ב' ט"ז טבת תשע"ט כשמשפחתו סביב למטתו. תנצב"ה.

השליחות לצרפת
ידוע בשער בת רבים יחסו המיוחד של כ"ק אדמו"ר למדינת צרפת ולמהפכת הקדושה שהתחוללה בה, 
וההשקעה הרבה שהשקיעו רבותינו במדינה, וכפי שהתבטאה הרבנית חיה מושקא נ"ע, והדברים הוגהו על 

ידי הרבי )בשיחת ש"פ וישב תשנ"ב(: "אנו חרשנו וזרענו ואתם צריכים לקצור".

אולם עבודת הקציר לא החלה מיד, ולאורך השנים – כבר מהשנים שקודם הנשיאות – עורר ותבע הרבי 
ללא הרף מאנ"ש שהתגוררו בצרפת לפעול בעוז בהפצת היהדות והמעיינות ובקישור אנשים לאילנא דחיי.

הדבר חזר ונשנה ללא הרף, במכתבים חריפים ביותר – הפרושים בחלקו הראשון של פרק זה – בהם תמה 
הרבי על כך שאנ"ש אינם פועלים וקוצרים את הקרקע החרושה והזרועה שבצרפת.

בו' שבט תשכ"ב, אנו עוד מוצאים מכתב כזה, אולם זהו המכתב האחרון מסוג זה, שכן זמן קצר לאחר 
מכן התחולל מפנה רב-משמעות במדינת צרפת, מפנה שהלך והתרחב, ומתפתח ומשגשג עד עצם היום הזה.

הם  הלוא  בצרפת,  תות"ל  לישיבת  שנשלחו  שלוחים  תלמידים  ששה  של  קבוצה  בדמות  אירע  המפנה 
הרבנים החסידים ר' שמעון לזרוב, ר' אברהם ליפסקר, ר' אשר ציילנגולד, ר' שמריהו רויטבלט, ר' בנציון 

שפרן, וסב החתן – ר' יעקב שלמה גולדברג.

יום נסיעתם היה י"ב אדר ראשון תשכ"ב, ובלילה שקדם לנסיעה זכו להיכנס ל'יחידות' בהיכל קדשו של 
ובלימוד  והן לעצמכם בלימוד הנגלה  הרבי, בה אמר להם הרבי: "שיהיה בכם הפצת המעיינות הן לזולת 

החסידות וקיום המצוות בהידור בכלל, ועבודת התפלה בפרט; ועל ידי זה תפעלו גם אצל אלה אשר שם".

לשלום"  ב"צאתכם  להשתתף  כדי  במיוחד  מהרגיל,  מוקדמת  בשעה  ל770  מביתו  הרבי  הגיע  למחרת, 
שהתקיים לשלוחים, עת נפרדו מבני משפחותיהם וחבריהם. הרבי יצא מ770, צעד לעבר המדרכה ונעמד 
על-יד דלתו הפתוחה של האוטובוס בו הם נסעו לעבר הנמל ממנו הפליגו. השלוחים עלו לאוטובוס, כשהם 
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קווים לדמותו של הרה"ח ר' יעקב שלמה גולדברג ע"ה

עוברים בזה אחר זה בפני הרבי, אחריהם 
וגם  וחבריהם,  משפחותיהם  בני  עלו 
בנסיעה  החל  והאוטובוס  ירדו  כשאלה 
אשר  עד  ולהביט  לעמוד  הרבי  המשיך 

האוטובוס נעלם מן העין.

כשהגיעו לצרפת, התקשרו ל'מזכירות' 
לדווח על כך. מאוחר יותר נודע להם כי 
להתקשר  המזכירות  לחברי  הורה  הרבי 
להם  ולבשר  השלוחים  כל  של  להוריהם 

על כך.

פעלו  הם  שליחותם  תקופת  לאורך 
בצרפת,  ואנ"ש  בקרב תלמידי התמימים 
החדירו בהם רוח התקשרות והתמסרות, 
היהדות  בהפצת  לעסוק  אותם  ועוררו 

והמעיינות חוצה.

הצלחתם הייתה למעלה מן המשוער, 
בצרפת,  התחוללה  ממש  של  מהפכה 
התחוללה,  ועוצמתית  מחודשת  ותנופה 

שאת תוצאותיה רואים ומכירים כולם.

לדווח  הוראה  קיבלו  הגיעם,  עם 
אכן  כך  מהנעשה.  קבוע  באופן  לרבי 
זכו  שליחותם  תקופת  כל  ולאורך  עשו, 

השלוחים לקבל מכתבים מהרבי.

חזרו  תשכ"ב  ניסן  חודש  לקראת 
תלמידי ה'קבוצה' שהגיעו מארץ-הקודש 
ללמוד ב770 בחזרה לארץ. טרם צאתם, 
והעניק  אמר הרבי בפניהם מאמר דא"ח 
של  ומטבע  תניא  ספר  מהם  אחד  לכל 

דולר. באותה הזדמנות נתן הרבי לרב חדקוב ספר תניא ומטבע גם עבור כל אחד מהשלוחים.

בי"א ניסן תשכ"ב כתב הרבי לר' יעקב שלמה מכתב ברכה ששוגר אל מקום השליחות בצרפת, בסופו 
הוסיף בכתב יד קדשו, לאחר המילים "בברכת החג": "ולמילוי השליחות בהצלחה".

בי"ד אלול תשכ"ב קיבלו השלוחים מכתב מהרב חדקוב בו קיבלו היתר לשוב ל770, עם הדרכות שונות 
על המשך הפעולות והמדינות בהן עליהם לעבור בדרכם.

ר'  להרה"ח  מ'יחידות'  ניכרת  בפעולותיהם,  הרבי  שראה  העצומה  ולחשיבות  שחוללו  למהפכה  עדות 
לי"ז מרחשון תשכ"ג, בה אמר הרבי ששלחו תלמידים שלוחים לפריז,  בנציון שם-טוב, שהתקיימה באור 

והביע תמיהה: 'האם לא יכלו לפעול שם עד שהם באו?'.

הרבי הורה שתלמידים שנשארו ללמוד בישיבה, והושפעו מקבוצת השלוחים, ימשיכו לפעול, וכך אכן 
היה בשנים הבאות.

בכתי"ק: ]בברכת החג[ ולמילוי השליחות בהצלחה
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16

ב' מכתבים לאביו זקנו של החתן, הרה"ח ר' דוד גולדברג ע"ה

בכתי"ק: ]וגד[ל
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שער המכתבים

ג' מכתבים לזקנו של החתן, הרה"ח ר' יעקב שלמה גולדברג ע"ה

לרגל הכנסו לישיבת תו"א. בכתי"ק: 
ב]לימוד[, ו]תוסיף[ ה]התעוררות[

לרגל הכנסו לישיבת תו"א )ב(. 
בכתי"ק: - הם

לרגל יום הולדתו הששה עשר. 
בכתי"ק: ]ו[ה]ן[
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מכתבים מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר לאביו זקנו של החתן 
הרה"ח ר' משה אלי' גערליצקי ע"ה

מכתב מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ע"ד 
הצעת השידוך

מכתב ברכה 
לקראת גמר 
השידוך

בכתי"ק: וכידוע.
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שער המכתבים

בכתי"ק: .Mr. Osher K )חסר סיום המכתב(
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ב' מכתבים לדודו זקנו של החתן, הגה"ח ר' אברהם יצחק ברוך 
גערליצקי שליט"א מר"י ישיבת אהלי תורה

מכתב לרגל יום הולדתו הי"ב.
כ"ק אדמו"ר תיקן כמ"פ מלשון 

נסתר, לנוכח.
בכתי"ק: ]למכתב[ך, ]הגיע[ך,

]ו[ת]בקש[, ]אבי[ך, ]של[ך,
]להסביר[ך, ו]האחריות[, ]חברי[ך 

שי' ת]שפיע[, ]היות[ך

בכתי"ק: יבקש אביו שי' שידבר בכהנ"ל עם הנהלת תו"ת ובאם יסכימו 
כהנ"ל יהא בשטומו"צ
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שער המכתבים

מכתב לנשי ובנות ישראל

נדפס באג"ק ח"ח ע' ערב

בכתי"ק: לויט דער דרישה און גענויע אנווייזונג פון גדולי התורה והיראה, אויסניצען אן 
פולער מאס, ]קיו[ם
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22

חלק ממכתב באנגלית, ע"ד יחודיותם של תלמידי ישיבת תו"ת

 ...living within this world, would be capable of elevating their entire environment :היה כתוב
כ"ק אדמו"ר מחק המילים be capable of elevating, וכתב בכתי"ק: יגביהו, )לא היכולת ע"ז(.

מחק המילה outstanding scholars also of Chassidus, מחק המילים absolute selflessness, וכתב 
ע"ז: הכוונה שהמס"נ מתבטאת במעשה דוקא

?, שליט"א.
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שער המכתבים

חלק ממכתב כללי-פרטי מערב שבת תשובה תשי"א

נדפס באג"ק ח"ד ע' ה' ובלקו"ש ח"ד ע' 1358

בכתי"ק: 1( אגה"ת ספ"י. 2( לקו"ת ר"פ נצבים. 3( שזהו ע"י תשו"ע דוקא )ראה תניא ספ"ז. 
אגה"ת רפ"ב(. ועפי"ז יומתק קישור ושייכות הענינים ברמב"ם )תשובה ז,ו( "אהוב כו' וכן כו' 
שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים" – תשובה דזדונות כזכיות. 4( רמב"ם 

הל' תשובה ז,ה. אגה"ת פי"א.
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ברכת כ"ק אדמו"ר, עיוהכ"פ אחר תפילת מנחה תשכ"ד
נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 550

בכתי"ק: )שחל להיות בשבת(, לכל אחד ואחת, א יאר פון ברכה, און אז, ]א[ז, און דאס 
אלעס זאל.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ נח תשכ"ה

שיחת ש"פ נח תשכ"ה
נדפס בלקו"ש ח"ה ע' 279 ואילך

בכתי"ק: קצוות, ר"פ בלק, מרבה, אדה"ז )היום יום כט שבט(, יינה של תורה, ביידע, )שבסנה' קח, 
א(, רפ"ו, ה]טבע[.
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28
בכתי"ק: וי"ל ג"כ, הוספה בהברכה, אויך, ברענגט רש"י דעם, ]לג[נ]אי[, נוסף על זה שבכללות התורה 

ל' הוראה – צ"ל בכל ענין הוראה, בפרט ]כאמו[ר, השם, )ומובן עפמש"כ בקו"א ד"ה להבין מ"ש 
בפע"ח(, ]בדורות[נ]ו[, ]בד[ו]רתיו[, )ויובן בהקדם קושיא כללית וגדולה יותר:(, והוראה, ]אי[נ]נה[.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ נח תשכ"ה

בכתי"ק: וכמה, ]ט[ו]מא[ה, ]אינ[ו, )כנ"ל(, פון דער וואך )ובאריכות בלקו"ת לג"פ שם(, שהיא נצחיית, 
ובפרט לפי הפי' – שביל, דרך.
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30
בכתי"ק: חדא, )והמחויב להיות בגיהנם(, )ובמילא אינו שייך לרוח שטות המחייב גיהנום(, איצטער, )ושיש 

לו מו"מ עמהם(, אין ]גאנצן[.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ נח תשכ"ה

בכתי"ק: וכו', זיך און אויך, )ב"ר פ"ל, ח(, באם לפרש השמות שיש להם משמעות – הול"ל ממ"ר גם בשם 
נעמה וכיו"ב. גם( ]ווא[ס, חאטש חצר – האט בכלל שייכות צו מקום, האט דקלה א שייכות צו וואלד, 

בוימער. ועוד כהנה, בריינגט, דעם, מקטין חאטש, אויך בפשט פאדערט זיך א ביאור ביקטן )שרק בו נמנו 
ונפרטו בניו(, חצרמות, ועד"ז )בראשית ד, יט(.
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32
בכתי"ק: וכו', המנהג אז שהאב בוחר השם, ו]מובן[, ב]עניניו[, בריינגט, הפי' ממ"ר, ושם המקום איז דאך 
ניט תלוי ביקטן., )שבת קנג, א(, מען, ווי אזוי, )ח"א רכ, א( ועוד יותר אז, חסידי איז, ההוא יומא מיתתך, 

]נ[פ]לגה[, )חצר – מל' חציר, גראז(, )כזוהר הנ"ל(, - והוראה למעשה, "]א בפירוש'ע ראי'[", דאך.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ נח תשכ"ה

בכתי"ק: עס קען, אז די, אין זיינע, זיין, "]שענער[", גופא, אויך, ]איי[נ]טענהן[, "]ילכו מחיל אל חיל[", 
]ווער[ט, ר"ל, ]הער[ט, - ע"כ מאמר המוסגר., די, די, בכ"מ, מצבו ]ומעל[תו, ע]ס[, זיין, בקטנות, זון, אין 

דער הנהגה פון חצרמות כנ"ל, דרך אגב, בגטין וכיו"ב, בפרשתינו.
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בכתי"ק: אדער, כמובן למדים משמות אנשים שבתורה לשמות אנשים שבגטין, ומשמות מקומות שבתורה 34
– ע"ש מקומות שבגטין. והדגשת רש"י דברי אגדה – מודיעתנו שבפשוטו של מקרא היינו שזהו שם הבן. 

וא"כ משם זה יש ללמוד הן לשמות אנשים הן – למקומות. ולא עוד אלא שי"ל שללמד על הכלל כולו 
יצא., יש בו ב' פי': שם הבן, וכו' יל"פ בב' אופנים: שם איש, ה]מקום[, ]פריערדיקע[ר, דאס וואס דער, איז 

עס, מען, ]ע[ם, גערופן, און, של מקרא איז, ]ד[עם, כנ"ל -, המאכלים הלבושים וכו'.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ נח תשכ"ה

בכתי"ק: האדעווען, את האהבה, ]א[ויסלע]שן[, ]המ[ב]ואר[, ]קלייב[ט, ומוסיפה בתוקף הליכת המים, 
כפשוטו.
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36
בכתי"ק: )דרמ"צ מצות אכילת ק"ק(, ]וי"ל אשר, ז]יין[..[, אפילו, ]ווייס[ מען פון דעם תו"א, )]וואס..

בתפלה[(, בזה., ]טע[מים, להנהגתו, ]און, כו', היתכן אויסנוצען דאס אויף, פון עבודת התפילה א]סא[ך, 
]כו'[[, בפרט מיט אזא תוקף דוקא, כהנ"ל, ]ד[אס.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ נח תשכ"ה

בכתי"ק: הנ"ל, ובפרט אז )כאגה"ק דהצ"צ בהקדמת המו"ל לדרמ"צ( "הרבה מהן שם רבינו ז"ל בעצמו 
עין עיונו עליהם והגיהם", ויש לדייק, ובפרט ע"פ חסידות:, תורה אחת, נאר, ]ע"[פ ל' הכתוב, פי', עובר 

עלינו, המשכה וגילוי תושב"כ, בעליתו לקריאה בתושב"כ.
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38
בכתי"ק: איבער, ובכלל, וויסן, נאר, מכמה סיבות, וג"ז היושב באוהל דתושבע"פ – שיש לו הבנה עמוקה 
בתורה – מוכרח לעבודת התפלה, וכמחז"ל כל האומר אין לי אלא תורה כו' כ"א תפלה ג"כ )קונ' עה"ח 

פי"ב(, טו, ]המבלבל[ות, - אהבת בכל מאדך – בוז גו', התאחדות, נאך ]ד[ער, ]ד[ער דרגא, )כ]סיום 
הכתוב[(.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה
נדפס בלקו"ש ח"ה ע' 336 ואילך

בכתי"ק: כולן שוין לטובה קשה להסביר ולהבין – שכולל הזמן ד"חמסי עליך", "ותלקח בית פרעה" 
ומיתתה לבשורת העקדה וכיו"ב – ביחד עם "צחוק עשה לי א'" וכיו"ב. ומוכרח הפי' שווים בזה שכולם 
טובים. משא"כ באם ח"ש – חיים רוחנים )וכדמאמר – למע' מחילוק דרגות – כתר( ה"ה שווים גם בגודל 

הטוב )דוגמא אין כל נפק"מ בבלתי בעל גבול באם יוסיפו עליו אחד או רבבה )הע' 6 שם(. לא נתחדש 
העיקר לא יירש )הע' 52 שם(. רק לשעה, כי שניהם גם יצחק חזרו )קטורה בזמן העקידה וכן ]ישמעאל[ 
עשה תשובה( והעיקר – אז לא הי' )לבד ממקום המצאם( ההבדלה לבין יצחק – שהרי לא קיבל נכסים. 

ולפלא מעיקרא הקושיא. דאפילו לבני זו שקטרה פתחה כו' גם בהיותה מחוץ לבית אברהם, ושלא היו בני 
שפחת שרה )שהרי כבר מתה שרה( – בכ"ז ונפלינו מן הקצה אל הקצה )הע' 51 שם(.
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40

בכתי"ק: כנ"ל, ]כ[ו]לן[.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: קיין, ]א[ון, ]כ[ו]לן[, ]אוי[ך, ]סימן להכניס[ בסוף הערה )ולכאורה עד"ז קשה גם בהנוגע לחטא, 
שהרי ותצחק שרה בקרבה. אלא שי"ל כפי' הרמב"ן בזה )יח, טו((. 5( ]– בהתחלת שיטה ובלא חצע"ג[.
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בכתי"ק: )א וארט אין(, ובהתחלות כמה מס' בפירוש, ברור, בש"ס וכו'. *11(, ניט אידן, פון, *12, דער 42
נאמען פון דעם, על פי תורה., ע"פ, און דורך גדולי התורה.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: וואס היינט איז, ר"ח כסלו – וואס ר"ח, דער נפש, עד"ז, וקבורת שרה, ]וי[ו]סף[, צוליב א ענין וואס 
געווארן לאחרי מיתתה )קבורה(. מ'געפינט ניט אז, זאל, מיט נאך דער עקדה *15( וואס די בשורת העקדה 
האט געבראכט אז מתה שרה, ווי רש"י זאגט גלייך נאך דעם פסוק. און ]"וי[ו]סף[, איז פארבונדן מיט נאך 

נישואי יצחק 16(. ובכלל -.
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בכתי"ק: כנ"ל, וואס, איז עס געווען יתיר מבחיוהי.
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שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: א סך הכל פון.
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46

בכתי"ק: פון, די שערות פון, ער בנבואה – טפל לשרה.

בכתי"ק: און מען זאגט עם.



47

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: שייכות פון דער צדיק צו, דערפאר קען זיין אז גאר הויכע, ]אבער[, שייכות נאר צו בחי', זאלן ]זיי[
ן, בעלי, אזוי, אז זי זאל בלייבן אויך דערנאך, די, פון דער, אויך.
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בכתי"ק: ]ל[ו, אויך פארבונדן מיט, וכנ"ל אז זי האט, אז לא יירש בן האמה. בלייבט דאך נאר יצחק, ניט 48
גענוג, קינדער, די קינדער, קינדער, אויך בפשטות – אברהם האט דאך אויך געהאט ישמעאל ובני קטורה 

וועלכע האבן געהאט קינדער *52( – משא"כ שרה.



49

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: געשטערט, ]ווע[ר]ן[, ה]גוף[:, ער, דער הסכם אויף דעם – איז גלייך בהתחלת העבודה און 
דאס איז אויך דער תכלית שלימות העבודה בפועל. וכנ"ל אז עס הייבט זיך אן מיט, הגבלות, פון די, 
איינגעבוירענע טבעיות'ן און געווארענע דורך, ]א[דער, *52(, טאקע, מיט, די כוונה )כולל -, חוצה(, 

ויותר מזה, ]צו[ם, ב]פועל[, ]בלייב[ט, ]ע[ר בא, בכדי, אל הארץ -, צו.
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50
בכתי"ק: צייטווייליג, ווי א, זמנית'דיקער, ]סדרה[-]אז[, כללות הוראות הסדרה – שטעלן זיך אויס אויך אין: 

עולם שנה נפש. שנה )זמן, רצו"ש( איז דאך מחבר )ובמילא אויך נכלל פון( עולם ונפש *56( – והוראת 
הסדרה שנה שנים שכולם לטובה – אז איין זמן – לערנט מען אפ )ווירקט( אויפ א צווייטן און – לטובה, 

ביז אז שווין לטובה., זיינען.



51

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: אראפקומען, )פארטרונקען און פארזונקען(, ]תור[ת הוי', איז ער, עשיית הכלים, )ולא ברשיעי, 
ח"ו, עסקינן(, קוים, דעם "תעשה", איז, ניט אן עיקר., - ותוכנו –, א סכום, מיט ]ד[עם סכום, אז, ער ]הא[ט, 

ער, דעם סכום, איינע פון, ]הורא[ות, "תעשה" -, ]הא[ט, למטה, גאר.
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52

בכתי"ק: ועאכו"כ – 
וויפל מ'זאל געבן, קבע 
זיינעם,, יצחק – עולה 
*59(, כליל לה' – עניני.

בכתי"ק: ו]נתעלה[, -]ניט..אויך[-, גלייך, אדער ביום השני, - העולם, אלץ, מיט'ן, 
לעצמם -.



53

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: ניט די, דער, ]ווער[ן, ביז עס ווערט דם ובשר מבשרו – א טייל פון עם, אין דעם, אויך, *70.



תשורה משמחת הנישואין של שמעון בן-ציון וחי' מושקא שיחיו גולדברג

בכתי"ק: די, איז, מחדש – ]א[ון, דער בכל פון אברהם'ן, ובמילא מחוייב להשיאו אשה -, ]ווא[ס, אויך, 54
ב]מקו[מו., גע]שיק[ט, און, *73.



55

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: )ולכאורה תמוה ביותר(, דא, גימטריא!, ווייטער ווי ענין, ]מיט['ן, העולה, נרמז, אזוי, נ]א[ך א.
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בכתי"ק: און בניני עדי עד -, די טעג, אין, מו]גדר[ ב])מקום[, ניט גענוג, )נאך(, דעם "בכל".56



57

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: פון מאה שנה לעילא – אור העצמי און אזוי אויך ועשרים שנה לעילא כו', המשכת ה]עצמות[ 
שנמשך, המשכת האור, רעדט זיך וועגן יש ומורגש, אז, ומורגש בעצמו )אדרבא – בחי' ביטול בעצם(, הגבה 

והתנשאות – אבער ניט מורגש, )ולא מצד מעלת שכלו וכו'(.
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58

בכתי"ק: ]ב[מו]רגש[, בהרגשה, דער ירידה, לכאורה, תענוג אלקי במורגש, בתכלית הביטול, וו]א[ס, אדער.



59

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: וו]א[ס, לא מצאתי -.
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60



61

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: נאר.
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62
בכתי"ק: בגדר פון עונשין )פון, איז דאס ניט געווען -, בגדר פון, בפועל.



63

שער ההגהות - שיחת ש"פ חיי שרה תשכ"ה

בכתי"ק: מען, זיי זיינען שווין )אין דעם וואס זיי זיינען אלע( לטובה -, און נאך א טיפערער טייטש 
אין דעם – אז די טובה וואס אין די אלע שנים איז אויך בשווה – וע"ד וואס קב"ע )וואס איז למעלה 

מהתחלקות כוחות פנימים – און וואס זי איז טוב האמתי( איז בשווה אין אתכפיא ואתהפכא, בכל 
התרי"ג מצות וכו'., נצבים, בשוה )שווין לטובה(, סו"ס.
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64

בכתי"ק: וענין ריח וקטורת וועלכע זיינען פארבונדן מיט דעם -, מבואר ו]באריכות[, הנדפסים, ]א[ו]ן[ אין, 
לגילוי, לאמתתו, דאס, אין וואס באשטייט, למטה, בפרט.

מאמר ד"ה ויקח בידו תשכ"ה
נדפס בלקו"ש ח"ה ע' 400 ואילך )סה"מ תשכ"ה ע' צג ואילך(



65

שער ההגהות - מאמר ד"ה ויקח בידו תשכ"ה

בכתי"ק: ביז למטה מטה, ווערט, איז, ארויס, עניני העולם, בא, דא דעות )ביז – 
הלכה למעשה( אז זי.

בכתי"ק: וד"ה ראה ריח בני )שם(, )]31[( 12, וראה ברכות )כב,א( אשר אפילו כשהאדם כבר 
אומר הד"ת נאמר עליהם הלא כבר דברי כאש, ועד – בנוגע להלכה בפועל. *4( תפלה רחמי היא 

)ברכות כ, ב(. ראה רמב"ם ריש הל' תפלה: תפלה .. שיהא אדם מתחנן ומתפלל כו' )וביותר 
להרמב"ן שם שמדאורייתא מצותה תפלה בעת צרה(., *6( לשנות הגשמיות )ראה קו"א רד"ה 

להבין מ"ש בפע"ח(., ג"כ רד"ה והוא עבר לפניהם תרכ"ז., בעולם -.
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66

משיחות ש"פ וישב-מקץ השלמה לד"ה פדה בשלום תשכ"ו

נדפס בסה"מ מלוקט ח"א ע' תצד ואילך ובלקו"ש ח"ה ע' 438 ואילך



67

שער ההגהות - משיחות ש"פ וישב-מקץ השלמה לד"ה פדה בשלום תשכ"ו

בכתי"ק: הוספה, משיחת ש"ק פ' .. ה'תשכ"ו., פדה בשלום ), הקשה, ]ש[ת]י[, בא, במאמר, ]וה[ן, ]לש[ת]י[, 

ה]לשון[, היינו, ב]אדם[, א., זמן ת"ת ( עיין שו"ע אדה"ז ר"ס קנה: כל איש ישראל חייב .. לקבוע לו עת לת"ת 

ביום ובלילה .. ועת זו שביום מצוה מן המובחר לקבוע אותה מיד אחר התפלה קודם שילך לעסקיו., , ו]מעלת[, 

]תפלת[י, ]למטת[י, וכפס"ד –, ילך לעסקיו – בהם, ]שאי[ן יהיב פרוטה, של, ל]לימוד[, 2( וצע"ק מארז"ל )שו"ע 

אדה"ז סוס"א( דטוב לומר פ' העולה כו' וכמו שאמרו חכ' ע"פ זאת התורה כו' כל העוסק בתורת עולה כו'. אלא 

שעכצ"ל דכאן "העוסק" לאו דוקא, שהרי בתענית )כז,ב וש"נ( הלשון קוראין. ובפרט שבב"י )או"ח סוס"א( 

הביא ב' מרז"ל אלו ביחד(. – ועפ"ז יומתק ג"כ מה שאדה"ז )במהד"ב( מוסיף שדרשת כל העוסק כו' הוא ע"פ 

זאת התורה לעולה גו' שהוא לתרץ ולהכריח ש"עוסק" ל"ד, כ"א שתהי' "התורה לעולה". –ולהעיר מהל' ת"ת 

לאדה"ז פ"ב הי"א. ]ו[עיקר, היא בשתים, לעשות לו ית' דירה בתחתונים, ]לש[תי, המכוון, ש]ה[י]א[, לזה, ובכל 

זה, אף שדירה בתחתונים נעשה יותר ע"י גמ"ח מאשר ע"י תורה ).

המשך מאחורי הדף



תשורה משמחת הנישואין של שמעון בן-ציון וחי' מושקא שיחיו גולדברג

68
בכתי"ק: וכמשי"ת בתניא במעלת הצדקה( – נוסף על שכן סדרן במשך היום מביהמ"ד לעסקיו כו' כנ"ל, 

הרי, א]מרז"ל[, הרי, הי', ]ועפ[כ]"ז[, צ"ל, 3( עיין ג"כ לקו"ת סד"ה שובה ישראל )השני(.,ש]בהעלאה[ יכול 

להגיע למעלה יותר מאשר, שלכאורה.



69

שער ההגהות - משיחות ש"פ וישב-מקץ השלמה לד"ה פדה בשלום תשכ"ו

בכתי"ק:  ב. ולהבין, ע"ד, ב]עסק[, ג', ]א[וי]פטאן[, אין די, לאכול הזבח, 4( להעתיק מהלקו"ת 5(, 6(, ])גאו[ל]ת[, 

7( ועד"ז בפדית דוד המלך במלחמת אבשלום. וכמו, יצאתי, ולכן פעלה קריאתו, ד]לימוד[, ובאופן דעוסק, עסק 

ב]גמ"ח[, 8( תניא.., 9( ברשימותיו לתהלים..
)חסר סיום השיחה(
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70

תחילת ד"ה הפך ים ליבשה תשכ"ז

נדפס בסה"מ מלוקט ח"א ע' תק

בכתי"ק: נלמדים כמה, ועפ"ז, וסתם, ובו, דאז יראה, ובסד"ה ואתה הרם להצ"צ – אוה"ת ע' 
תיח: בנהר יעברו שעלי' זו דקי"ס הוא למע' מבחי' נהר., וראה ג"כ ד"ה דבר גו' וישובו – להצ"צ 

– פ"ה )אוה"ת ע' שצט(., עוד פי'.



71

שער ההגהות - שיחה לעסקניות דמוסדות תות"ל ובית רבקה כ"א אלול תשכ"ז

שיחה לעסקניות דמוסדות 'תות"ל' ו'בית רבקה', כ"א אלול תשכ"ז

נדפס בשיחו"ק תשכ"ז ע' 372

בכתי"ק: איז, עס דארף זיין אין א, נאך, ]בעסערע[ר, די זאכן, ]ע[ס, לויט, ]באזונדער[ס ]היינטיק[ן, 
]יעדע[ר.
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72
בכתי"ק: ]יעדע[ר, גאר, ]ארבע[ט, ]היינטיק[ן, בפרט, ]א[ו]י[ף ]דע[ם.



73

שער ההגהות - שיחה לעסקניות דמוסדות תות"ל ובית רבקה כ"א אלול תשכ"ז

בכתי"ק: געחתמעט, עס, פאר די וואס זייער, באשטייט אין, און הצלחה אין זייער 
ארבעט, פארזאמעלטע דא, מאכען, ]פארברייטער[ט, ]ישיב[ו]ת[, אז, זין, צו.

בכתי"ק: אונז.
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74

משיחת י"ט כסלו תשכ"ח

נדפס בלקו"ש חכ"א ע' 441 ואילך



75

שער ההגהות - משיחת י"ט כסלו תשכ"ח

בכתי"ק: ענין, ענין, מ]ע[ן, גיט צו די ראי'.
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76
בכתי"ק: ?, און, פון דעם אז אור ווערט אנגערופן יום?, ובשלמא בפל"ג אינו מפרט כי הובא רק דרך אגב 

ומדגיש וכמש"ש באריכות אבל, באריכות, יובן מ]חילוק[, בהקדמה לזה.



77

שער ההגהות - משיחת י"ט כסלו תשכ"ח

בכתי"ק: ניט, וכמ"ש בפ"ט, ניט, ע"כ תוכן פ"ט. והנה לכאורה, ניט, ובפרט – אין א אמת'ן יחוד.
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78
בכתי"ק: ח"ו, נבראים, ענין וואס, מיט עם, שנא' עליהם איהו וחוג"ח, אז, ]אוי[ף, דעם, וועלכער, די 

ערשטע.



79

שער ההגהות - משיחת י"ט כסלו תשכ"ח

בכתי"ק: אן עצם'דיגן, ובמילא – איז דאס אויך אין זיין מציאות, מצד דעם וואס, זיין, ניט שייכות 
)ובנמשל ]אפגעטראגן און נבדל[(, ענין, אור, וענין, ה"ז אדרבה מחשיב ענין האור, ופשיטא אז, נאר אין 

ואפס, שבבי"ע וגם באצי' הרי הוא ביחס לשאר הספי' כדוגמת או"כ ]דביקות[ ניכרת ו]בלתי ניכרת[, 
מצ"ע.
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80
בכתי"ק: מחדש זיין אז, ד]ער[, חידוש, זאגט, יום )היפך – לילה(, יום – ניט, ווען, און, יחיד -, איין זאך -.



81

שער ההגהות - משיחת י"ט כסלו תשכ"ח

בכתי"ק: אורות, ח"ו, עכ"פ, איז אדרבה מאן מלכי רבנן -.
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בכתי"ק: אויך.
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ספר המנהגים

הקדמת המו"ל ופתח דבר. הכתי"ק: ]נכנ[סו, בא בזה בתור "פתח דבר", פתח דבר – קטע משיחת .. ]כ"ק 
אדמו"ר שליט"א[ -.
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בכתי"ק: דעם,, ער, שייך, ]אוטע[ר'ן, ]אי[ם, מ]גלה[, מנהגי .. חוצה ]סימן להשמיט המרכאות מתחילת 84
וסוף השיחה[.
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ענינים שונים. בכתי"ק: להשמיט השורה ממכ'.., וכו', וכו' הלואי שיספיקו, ועוד ועיקר אשר במאמר, 
מבאר.
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בכתי"ק: ]בעש"[ט.
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בכתי"ק: ובפרסום, שביצה, ומה, באופן, וכו'.
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בכתי"ק: )בקשר עם יו"ד שבט וכיו"ב(, ]על המ"מ כתב:[ כ"ז במ"מ.
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פתח דבר. בכתי"ק: ]ה[סו]דות[, צע"ג אם היו בו פס"ד, ]למרא[י]ת[, ]תקע"[ח.

סידור עם דא"ח
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בכתי"ק: הסידור, לדרושי הדא"ח, הר', ]נדפ[סה, כנראה הכוונה להוצאת זיטאמיר, תרכ"ג. מפני סיבות 
טכניות נדפס בהוצאה הנוכחית ג"כ כזה., כוונתו לסידור תורה אור להדפיס., לה]נ"ל[, "]אבל מי שלא 

ידע[", שהובא מכ"ק אדמו"ר )מהריי"צ( נ"ע, ]שיכוונ[ו, ע"כ., ומהן.
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בכתי"ק: ]דמוסף ר"ה[, *( מנהגנו: ביוהכ"פ 
אומרים א"א כו' – בכל התפלות.

בכתי"ק: היום.

מפתחות. בכתי"ק: להשמיט התיבה ד"ה.

מפתח ענינים. בכתי"ק: ח"א – ע"ס הא"ב ח"ב – 
ע"ס תנ"ך, ש"ס וכו'., התמים.

בכתי"ק: בהשוואה ל]הוצאת זיטאמיר[, ]תרכ"ז[:, 
])מוסף לר"ח[(, )]דפים[(.
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בכתי"ק: 53(, 52( הוספת המלקט., נדפסו לקמן ע'...

בכתי"ק: 55(, 6]5[, 54(, 57(, לפורים, 58(.

בכתי"ק: 58(, 59, 60(, 59, )בסוף ס' רשימות 
הצ"צ למגלת אסתר., 60.

בכתי"ק: 4]5[, 55(, 6]5[(, 57(.
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הגהות אדנ"ע לנוסח ופסקי הסידור. 
בכתי"ק: ע"פ מנהג חב"ד, לקו"ת דברים 
)סו, ג(., בח]צאי ריבוע[.

בכתי"ק: הגאלי שלפ"ז?, להוסיף 
הציון דהערה לתקוח"צ
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94
בכתי"ק: ודלא, סידור, להשמיט או להדפיס כל... בתור הוספה. ולציין כן בהפתח דבר.
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הערות וציונים. בכתי"ק: ]לברר 
המאמר בלקו"ת באוה"ת דברים[.

בכתי"ק: רשימות הצ"צ לתהלים עה"פ ובהוספות שם.
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בכתי"ק: ]סימן איזה חלקים להעתיק להוספות לקונטרס צ"ו של מאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, נדפס 
בסה"מ תש"ט המסומן לעיל[ מכאן, ב. בסעודת ליל ש"ת, תש"ה., ...]אויף[, האט, מקפיד.

שיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בסעודת ליל ש"ת תש"ה
נדפס בסה"מ תש"ט, ע' לז ואילך, סה"ש תש"ה ע' 14 ואילך
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שער ההגהות - שיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בסעודת ליל ש"ת תש"ה

בכתי"ק: ***, ***, .O.K, ע"כ.
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סקירה על י' שבט תשכ"ה במחיצת הרבי
כתבה בשביל עיתון Lubavitch News Service, שכתב אבי' זקנה של הכלה, הר' 

של"ב גורדון ע"ה. חלקה נדפסה ב'צדי"ק למלך' ח"ז, והובאה כאן בשלימותה.
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בכתי"ק: מיט הוספות.



תשורה משמחת הנישואין של שמעון בן-ציון וחי' מושקא שיחיו גולדברג

100



101

שער ההגהות - סקירה על י' שבט תשכ"ה במחיצת הרבי

בכתי"ק: ערג]סטע[, אין דעם.
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102
בכתי"ק: אויפמערקזאם געמאכט אויך דער געפאר פון דעם וואס, זיך גאר ניט שעמען און.
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בכתי"ק: א, און פארגליכן, ניט נאר פון הלכה – דינים, נאר אויך, אנווייזונגען, אייגענשאפטען פו]ן[, און 
האט באטאנט די לעבענס וויכטיקייט פון דער אמת אידישער ערציאונג פון די טעכטער ניט ווייניגער 

ווי די פון די זין.
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דער פופצענטער יארצייט פון פריערדיגן ליובאוויטשער רבי'ן זצ"ל
זיך ארום אין א  ווען מיר קוקן  פופצען יאר איז א היפש לאנגער פעריאד אין געזעלשאפטליכן לעבן. 
שול אדער להבדיל אן ארגאניזאציע און מיר מאכן א סך הכל פון די מענשטן וואס זיינען געווען מיט פופצן 
יאר צוריק און מיר מאכן א פארגלייך מיט דעם עולם וואס מען זעט יעצט זעט מען וויפיל וואסער עס איז 

פארלאפן אין פופצן יאר.

שטייענדיק צווישן דעם צוויי טויזענט קעפיגן עולם וואס איז זיך צוזאמענגעקומען אין דעם בית המדרש 
פון ליובאויטשער רבי'ן שליט"א צו דער יארצייט צוזאמענקונפט האט מיך אינטערעסירט ארומצוקוקן זיך 
און זען וויפיל פון די פארזאמעלטע אין מיין ווינקל האבן נאך געקענט דעם פריערדיגן רבי'ן און געלערנט 

אין זיינע ישיבות אין זיין צייט.

גראדע בין איך אנגעקומען מיט א קארגער שטונדע פאר דער באשטימטע צייט ווען דער רבי שליט"א 
האט געדארפט אריינקומען, און איך האב געהאט די געלעגנהייט צו כאפן א שמועס מיט עטליכע פון מיינע 
שכנים. איינער א יונגערמאן וועלכע עס איז היינט א פראמינענטער ראש ישיבה, האט מיך געזאגט אז ער 

האט צו זיין בר מצוה אין די אייראפעאישע לאגערן באקומען א בריף מיט א ברכה פון רבי'ן.

ווען איך האב זיך א קער געטאן צו דער גרויסער גרופע ישיבה בחורים וועלכע זיינען מיט צוויי באסעס 
געקומען צו פארן פון די ליובאוויטשער ישיבה אין מאנטרעאל און איך האב ביי זיי געפרעגט וויפיל פון 
זיי געדיינקען עפעס פון דעם רבי'ן, האט זיך איין תלמיד אפגערופן אז זיין מאמע האט אים אין א קינדער 
וועגעלע געפירט צו דעם רבינ'ס לוי'. איינער נעבן מיר האט אלס אינגעל געזען דעם רבי'ן אין רוסלאנד 
מיט איבער פערציג יאר צוריק. א צווייטער האט געלערנט אין ישיבת תומכי תמימים דא אין אמעריקא אין 
די לעצטער יארן פאר דעם רבינ'ס הסתלקות. א ליבעראלע אפשאצונג פון דעם פארזאמעלטן עולם וואלט 

געוויזן אז העכסטע א דריטל פון עולם האט פערזענליך געקענט דעם רבי'ן זצ"ל.

זיינען דאך די פילע הונדערטער וועלכע זיינען געווען ביי די דריי תפלות וואס דער רבי שליט"א האט 
געדאווענט אין דעם טאג פון יארצייט און די טויזנטער וואס זיינען געקומען צום פארבריינגען, די בעסטע 
באשטעטיגונג פון שטעל אין זוהר, וואס ווער געבראכט אין תניא און ווערט זייער אפט די טירט פון רבי'ן 

שליט"א, אז א צדיק נאך זיין הסתלקות געפינט זיך אויך אויף דער וועלט נאך מער ווי ביי זיין לעבן.

שטונדען  זעקס  גענויע  אנגעהאלטן  האט  וועלכע  הילולא,  יארצייט  דער  ביי  האט  שליט"א  רבי  דער 
"זכרונות  חלק  צווייטן  דעם  פון  הוספות  מיט  פארם  בוך  אין  ערשיינונג  דער  באגריסט  אנדערס  צווישען 
פון דעם ליובאוויטשער רבי'ן זצ"ל" וועלכע זיינען אמאל געדרוקט געווארן אין מארגען זשורנאל און אין 
"אמעריקאנער". דער רבי האט דערביי ציטירט א ווארט פון בעל שם טוב וועלכע ווערט געבראכט אין די 

זכרונות אויפ'ן פסוק יורדי הים באניות, עושי מלאכה במים רבים.

דער בעל שם טוב זאגט אז א נשמה ווען זי ווערט אראפגעשיקט פון הימל אויף דער ערד פילט זי זיך 
ווי א מענטש וואס האט דעם גאנצן לעבן פארבראכט אויף דער ערד וואלט מיט אמאל ארונטערגעלאזן 
צו  געגליכן  זיינען  אידישקייט  מיט  היים  א  אין  און  אטמאספערא  אידישליכער  א  אין  געבוירן  ווערן  און 
איינעם וואס ווערט ארונטעגעלאזן אין ים אויף א שיף וואס טראץ די גרויס און טיף פון דעם ים האט ער 
אלע מעגליכקייטן ארויסצוקומען א גאנצער, אזוי איז אויך די נשמה וואס ווערט ארונטערגעלאזן אין א 
פאסענדער אידישער היים און א געזונטע אידישע סביבה קען דורכגיין די וועלט און ארויסקומען גייסטיג 
בשלום. די נשמות אבער וואס ווערן געבוירן אין היימען וואו עס איז נישטא קיין סימן פון אידישקייט און 
אין א שעדליכער פארגו'יישטער סביבה, זיינען זיי געגליכן צו א מענטשן וואס מען לאזט אים ארונטער אין 
מיטן ים אן א שיף און אן א לעבנס גארטל וואס זאל אים געבן די געלעגנהייט ארויסצוקומען א לעבעדיקער 

פון שטורמישן ים. דאן קלאגט נעבאך די נשמה אויף איר ביטערן גורל.

און פונקט ווי אין משל איז ווען א שיף פארט פארביי און זעט ווי א מענטש טרינקט זיך אין ים ליגט 
דעם  ראטעווען  צו  פליכט  מענטשליכע  עלעמענטארע  אן  פאסאזשירן  און  מאטראזן  שיפס  די  אויף  דאך 
מענטשן וואס טרינקט זיך. אזוי ליגט א פליכט אויף די פריווילעגירטע נשמות וואס זיינען ארונטערגעקומען 
צו  זיי ערמעגליכט  וואס האט  א סביבה  אין  און  א אידישע ערציאונג  געגעבן  זיי  וואס האבן  ביי עלטערן 
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ענטוויקליען זיך אלס אידן, צו טאן אלעס מעגליכע צו ראטעווען אט די אידן וואס האבן ליידער ניט געהאט 
אט דעם זכות און די פריווילעגיע.

דער ליובאוויטשער רבי שליט"א האט אויך אין זיינע רייד גערעדט וועגן דער וויכטיקייט פון א תורה 
ערציאונג פאר יעדער אידיש קינד. "איינע פון די ערגסטע שוואכקייטן אין היינטיקן אידישן לעבן איז די 
נאכלעסיגקייטן אין דעם געבן אידישע קינדער אן אמת'ע תורה ערציאונג. אין אונזער דור זייהען מיר ליידער 
אסימילאציע.  און  הייראטן  געמישטע   – גלייכגילטיקייט  דער  אט  פון  רעזולטאטן  טראגישע  די  צו  עדות 
זיך  וועט  עס  אז  דיינקענדיק  קינדער  זייערע  פון  ערציאונג  תורה  די  פארנאכלעסיגט  האבן  וואס  עלטערן 
אויספרעסן אן דעם, אדער אז א תורה ערציאונג איז נישט וויכטיג. זיינען געווארן קרבנות מיט צובראכענע 

היימען און פארשעמטע פאמיליעס, צוליב די אויפפירונג פון זייערע קינדער", האט דער רבי געזאגט.

"כחות וואס זיינען פרעמד צום אידישן לעבנס וועג רופן דעם אידן צו קומען או ווערן א טייל פון זייער 
געזעלשאפט. אבער דער איד קען זיך קיינמאל נישט איינלעבן אין אזא פרעמדער געזעלשאפט, ווייל א איד 

קען ניט לעבן אן תורה, אזוי ווי א פיש קען ניט לעבן אן וואסער.

דער רבי שליט"א האט ציטירט דעם גרויסן תנא ר' עקיבא, וואס ווען מ'האט אים געפרעגט פארוואס 
ער לערנט תורה מיט תלמידים אויך נאך דעם ווי די רוימישע רעגירונג האט ארויפגעלייגט א שטארף פון 
טויט פאר די וואס וועלן פארשפרייטן תורה, האט ר' עקיבא געענטפערט מיט דעם משל פון א נארישן פוקס 
וואס ווען ער האט זיך צוגעקוקט ווי פיש אנטלויפן פון דעם פישער'ס נעץ, האט ער אויסגערופן צו די פיש, 
פארוואס קומט איר נישט צו מיר אויף דער יבשה, וואו איר וועט זיין זיכער און מיר וועלן לעבן הארמאניש 
צוזאמען. דער ענטפער פון די פיש איז געווען "דו נארישע פוקס, אין דעם פלאץ וואו עס געפינט זיך דעם 
קוואל פון אונזער לעבן זיינען מיר אין געפאר, וויפל גרעסער וועט זיין די געפאר ווען מיר וועלן פארלאזן 

דעם קוואל".

דער ליובאוויטשער רבי שליט"א וואס שטיצט שוין זייט פילע יארן דעם פלאן פון פעדאראלער שטיצע 
פאר פאראקיעל סקולס, האט נאך אמאל באטאנט זיין מיינונג אז די קאנסטיטוציאנעלע פראגע קען געלייזט 
אויפמערקזאם  אויך  האט  רבי  דער  פראגע.  די  לייזן  צו  ווילן  ערנסטער  אן  זיין  נאר  זאל  עס  אויב  ווערן 
זיך גאר ניט  זיינען יעצט געגן דעם פלאן, וועלן זיכער  די וואס  געמאכט אויך דער געפאר פון דעם וואס 
שעמען און פאדערן צו זיין די מחלקים און א אדמיניסטראטארן פון די געלטער אזוי שנעל ווי מען וועט 

אנהויבן געבן די פאנדן.

"תורה חינוך און די אידישע ערציאונג פון אונזער יוגענט זיינען פון די וויכטיגסטע פרינציפן פון אונזער 
אמונה, און דעריבער דארף די פראגע פון פעדעראלע שטיצע פאר פאראקיעל סקולס, אויף ווי ווייט דאס 
און  ווערן צו קאמפעטענטע תורה אויטאריטערן, און בעלי בתים  האט א שייכות צו אידן, איבערגעלאזן 

ארגאניזאציעס דארפן זיך אין דער פראגע ניט מישן.

א טייל פון אווענט האט דער שליט"א מקדיש געווען צו א הדרן אויף דער גמרא מכות וואו דער רבי 
שליט"א האט גענומען צוויי אויבענאויפיג לייכטע מעשיות, האט זיי צוגלידערט און פארגליכען שטעלן אין 
תלמוד וואס האבן א ענליכקייט צו געוויסע אויסדרוקן אויף דעם ארט און מיט גרויס טיפקייט און בקיאות 
אויפגעוויזן, ווי יעדער אויסדרוק אין גמרא פארמאגט אין זיך אוצרות ניט נאר פון הלכה – דינים, נאר אויך 

פון לעבן אנווייזונגען פאר אונזער צייט און פאר אונזער דור.

א טייל פון די רייד זיינען אויך געווען געווידמעט און געווענדעט צו די הונדערטער פרויען וואס זיינען 
דער  אין  שטעלן  געוויסע  אויסטייטשענדיג  האט  שליט"א  רבי  דער  נשים.  עזרת  אין  פארזאמעלט  געווען 
אונטערשאצן  פון  נישט  זיך  נעמען  א.ד.ג.  פון מחיצה  דינים  די  אז  אויפגעוויזן  גמרא  אויבענדערמאנטער 
ח"ו די ווירצע פון דער אידישער פרוי, נאר זיי נעמען זיך פון א אפשאצונג פון געוויסע אייגענשאפטען פון 
דער מענשליכער נאטור, און האט באטאנט די לעבענס וויכטיקייט פון דער אמת אידישער ערציאונג פון די 
טעכטער ניט ווייניגער ווי די פון די זין. שפעט נאך האלבע נאכט האט זיך דער פארבריינגען געענדיגט און 
פילע פון די צוהערער זיינען געבליבן איבערחזרן די פערלדיקע געדאנקען און שמועסן וואס זיינען געהערט 

געווארן במשך דעם גייסטרייכן אווענט.
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"פתח דבר" לספרים וקונטרסים שונים

מאמר ד"ה פדה בשלום תרל"ב
בכתי"ק: מוגה, כ' כסלו,.

מאמר ד"ה מאימתי קורין תרמ"ב
בכתי"ק: לציין, ז' מ"ח.
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שער ההגהות - פתח דבר לספרים וקונטרסים שונים

רשימה מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
בכתי"ק: ]ל[ה., שני, ושלש.

וחלק שני מ]רשימתו[, מי"ב, תש"א, - חלק הראשון נדפס ליב – יג תמוז תשי"ב – )לקוט לד(, ]ה'תשי"[ג.
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מאמר ד"ה כי עמך תרל"ב

בכתי"ק: ]בסו[פו.
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שער ההגהות - פתח דבר לספרים וקונטרסים שונים

מפתחות והערות ללקו"ת
בכתי"ק: מו"ל, בחוברת בפ"ע, הוצאת תשכ"ה., עש"ק מברכים אד"ש, שייכיים.
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סה"מ תרצ"ט

בכתי"ק: ימי הסליחות ה'תשכ"ו.
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שער ההגהות - פתח דבר לספרים וקונטרסים שונים

ספר השיחות ה'תש"ג
בכתי"ק: ]ווע[ל]כער[, נ]בג"מ[, ו' אד"ש, ]זיינע[ר]צייט[.
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ספר הזכרונות חלק שני

בכתי"ק: דער, דא, אין צוגאב צו, קורצע.
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שער ההגהות - פתח דבר לספרים וקונטרסים שונים

חלק שלישי ורביעי של שו"ע אדמוה"ז
בכתי"ק: לציין זה במפתח הכללי ג"כ.








