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ב ארכיון לוי יצחק

   
  ה"ב

  פתח דבר
 –רבי לוי יצחק שניאורסאהן ' ק המקובל וכו"בעת מאסרו של הרה

לקחה הבולשת הסובייטית , ט"תרצבשנת , ר"ק אדמו"אביו של כ
ובמשך תקופה ארוכה לא נודע אם , את ארכיון המכתבים שלומביתו 

  .הארכיון עדיין קיים

 משלחת מיוחדת לאתר ולגאול את ספרי וכתבי  שלחהרביבשעה ש
 אף הורה להם לנסוע, ח"בחורף תשמ, וחפצי רבותינו ברוסיה

ק אביו "של כון לאתר ולגאול את הארכילנסות , לדניפרופטרובסק
  .ק רבי לוי יצחק"הרה

, היכן לחפש, כששאל אז הספרן הרב שלום דובער לוין אצל הרבי
המכללה "גם בספריית , השיב לו הרבי לחפש בכמה מקומות שם

, כלומר". )ח היורש" אגו–שאני (ר "בספריית אאמו: "וגם כתב. "ב"וכיו
בי לוי שבכח זה תדרוש המשלחת את הכתבים השייכים לספריית ר

והרי המשלחת מייצגת ,  שלוח הוא היורש" אגו–אשר הרבי , יצחק
 .ח" אגו–את הרבי 

  

, עסקו בזה חברי המשלחת, א"בשנת תנש, בעת השליחות השניה
אמנם . ד ברוסיה"שהתמנו על ידי הרבי להיות חברי אגודת חב

  הזה הארכיוןך א;לק מתיק החקירות של רבי לוי יצחקהתקבל אז ח
  .אזלא אותר 

מתורגם מסמך מהדרישה וחקירה , 470' ב ע"תולדות לוי יצחק ח' בס
מלבד מה , כל הארכיון שנלקח מביתואודות שריפת והשמדת , שלו

,  זהמנם למרות העובדה שחלק הארי מארכיוןא. ששייך לחקירותיו
  .נשמר אוסף זה בדרך לא דרך, אינו קשור לחקירותיו

 על ידי רבה של ,נגאל ואותר הארכיון, שנה זובחודש סיון 
' יחד עם השותפים ר, דניפרופטרוסק השליח הרב שמואל קמינצקי

  .אוריאל צבי הלוי לייבער' ור, מרדכי יהודה ליב קארף

  .י.ח בנ" לספריית אגונמסר הארכיון, תמוז' באור ליום ההילולא ג



ג ארכיון לוי יצחק

*  
  :והם, המארכיון זמכתבים  30 מתפרסמיםבקונטרס שלפנינו 

ביום , עבור אחיו הרב שמואל, ק רבי לוי יצחק"הק הר"נ בכתי"פ) א
  .ברוסיה) מבחן עבודת הצבא(עמדו לפריזיו 

במשך , ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו" מכתבים שכתב אליו כ18) יט-ב
, סקות למען בחירתו כרבחלקם דן בהתע. ז" תרע–ו "השנים תרס
 .ז"וחלקם באסיפת הרבנים בקיץ תרע, וחיזוק רבנותו

, רוסטוב ב תומכי תמימיםיו הנהלת הישיבהמכתב שכתבה אל) כ
  .ות היבסקציה לסגור את הישיבהאודות התאמצ, א"בשלהי תרפ

באידיש ובהסוואה , ר"אדמוק בנו " מכתבים שכתב אליו כ2) ב-כא
 .מסויימת

  .ץ"בקיץ תרח, ה"מכתב שכתבה אליו כלתו הרבנית הצדקנית ע) כג

א תומך באביו ואמו כי הו,  הרבי בפריסצהירבו מ, מסמך מאושר) כד
 . פראנק לחודש350בשווי של , בדינפרופטרוסק

, ומעבר לדף(מכתב שכתב אליו אחיו הרב  שמואל שניאורסאן ) ו-כה
, אודות הקשיים באפיית המצות לפסח, )מכתב זוגתו הרבנית גיטל

 .ועוד
בו , ז"ח סיון תרצ" ר–ד אייר "מי, ש בלנינגרד" מכתבים מאנ3) ט-כז

  .העירשל ללנינגרד למנותו לרבה  מזמינים אותו

 .ב בחרסון"שו, משה חאריטונוב' מכתב מוסווה של החסיד ר) ל

*  
כתשורה  מתפרסם ו,י הרב שלום דובער לוין"הקונטרס נערך ע

, ק רבי לוי יצחק"הרה, יום ההילולא של בעל הארכיוןלהתוועדויות 
  .ד"תשס'א ה"מנ' בכ

כל הספרים והכתבים שתהיה זו התחלה טובה לגאולת , ואנו תפלה
  .ן בגלות ובשביהשנמצאים עדיי, והחפצים של רבותינו נשיאינו

  "אוצר החסידים"מערכת 

  ד"תשס'חמשה עשר באב ה
  .י.ברוקלין נ
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ו ארכיון לוי יצחק

  ארכיון לוי יצחק

  א
  חיו הרב שמואל שניאורסאהןפדיון נפש עבור א

עבור אחיו הרב , ק רבי לוי יצחק"נ שכתב הרה"פ
) מבחן עבודת הצבא(ביום עמדו לפריזיו , שמואל
  . ברוסיה

אם המדובר בפריזיו . לא מופיע כאן תאריך
כ היה הדבר "א, בהגיעו לגיל גיוס צבא, המקורי

, )ראה לקמן מכתב ו(ב "תערשנת נישואיו בלפני 
כתב בתקופת הגיוס הכללי בעת אמנם אפשר שנ

  .ע"אחרי שנת תרד, מלחמת העולם הראשונה

קשורים , )'י קר"ח(נ דלקמן הם "פשר שדמי הפאו
  .ז"קיץ תרע, תקופת קרנסקילמטבעות 

  נ"פ

והסליחות ים ממקור הרחמים והחסדים בראנא יעוררו נא רחמים 
 איך שהוא עומד היום למבחן עבודת עבור שמואל בן זעלדא רחל

ת ויוציאהו היום במהרה מעבדות לחירות "שירחם עליו השי, צבאה
  .ר"י אכי"ויגאלהו גאולה שלימה בתוך כלל אחב

  .'קרי "נ ח"פ



ז ארכיון לוי יצחק

  ב
  השתדלות מינויו כרב, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

ק "המכתבים שלפנינו הם בקשר להשתדלות כ
ק רבי לוי "ו של הרהע למינוי"ב נ"ר מוהרש"אדמו

  .ראה ומורה הורביצחק כ

השתדלות זו של רבנו התחילה כבר בחורף 
. פד' ד ע"כנזכר באגרות קודש שלו ח, ה"תרס

  .עדיין לא נתברר באיזו עיר מדובר באגרות אלו

אחרי פטירת הגאון , ח"כך נמשך עד חורף תרס
התחיל שאז , ווניקוב'החסיד הרב דוב זאב קוז

, רבנו להשתדל להביא למינויו כרב ביקטרינוסלב
  .שכז' רמז וע' ד ע"גרות קודש רבנו חכנדפס בא

עדיין הצרו , גם אחרי שנבחר לרב ביקטרינוסלב
ובזה דנים , את צעדיו חוגי המשכילים  בעיר

  .ג דלקמן-מכתבים יא

   

  ק"ו לפ"אלול תרס' ה' יום א, ה"ב

ס נכבד "המפורסם ווח'  לכבוד ידידי הג1ח"ת הכוה"ייטיב השי
  י" נ2ה יעקב האלברייך"מו' א כו"י

  .ט"אחדשה

 המפורסם 3ח"נ הרה"ב ידי"הנני מבקש את כבודו להשתדל בדבר ש
אשר באמת אני , י שיתקבל לרב במחנם"ה לוי יצחק שניאורסאן נ"מו

, לכם רב כזה אשר כתר הרבנות הולמתו' מוצא בזה טובת ערכם שיהי
וגם יודע ומבין דבר ', ל בתורה ויראת אלקי"מצד גודל מעלת ערכו ת

 ותקותי חזקה אשר תפיקו רצון מאתו בכל פרט .במילי דעלמא
ע בזה "ולזאת הנני מבקש את כבוד מעלתו להכניס א. 'בעזרתו ית

ובטוח אני , בעזרו' ת יהי"והשי, ולהשתדל להביא את הדבר לידי פועל
בכבודו אשר בטח יתעורר בזה ויעשה את הטוב וישתדל בזה בכל 

  .יכלתו

ח "ש מלונ" נפשו וידידו דו כאוות5ש" והברכה מאדה4ש"ויקבל החוה
  6י"תכה

                                                      
1

 .הכתיבה והחתימה 
2

י האלברייך נזכר גם באגרות "הר.  לקמן מכתב ד–מכתב נוסף אליו באותו נושא  
 .פו' ג ע"קודש רבנו ח

3
 .רי ידיד נפשי הרב החסידשאר בש 
4

 .החיים והשלום 



ח ארכיון לוי יצחק

  שלום דובער

ש יחיו אשר בטח ידם תכון "כבודו יכול להראות מכתבי לידידינו אנ
  בעזרם' ת יהי"והשי, עמו לעשות בטיב השתדלותם בזה

  והנני ידידו

  ל"הנ

  

                                                                                                            
5

 .מאדון השלום 
6

 .דורש שלומו מלב ונפש חפצה תמיד כל הימים 



ט ארכיון לוי יצחק

  ג
  קבלת סמיכה מבריסק, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

התנו , שביקש להתקבל בה לרבנות, בעיר הזאת
ק "כ. ר חיים מבריסק"את בקבלת סמיכה מאת הגז

ע יעץ לו לנסוע לבריסק "ב נ"ר מוהרש"אדמו
  .ולנסות לקבל מאתו סמיכה או מכתב מליצה

, ר חיים מבריסק"בקשר לקבלת הסמיכה מהג
' ט ע"ראה לקוטי שיחות ח, והשאלות שנשאל אז

91 .  

  ק"ז לפ"חנוכה תרס' ק ה"מוצש, ה"ב

  וירצבורג

ה לוי יצחק "מו' א כו"ד ינכבח המפורסם " הרהנ"ד ידי"כבוד נ
  'שי

כאשר דורשים סמיכה . מכתבו נכון הגיעני. ש כה לחי"ל בעד החוה"ת
לי כבד . ש באמת"ובטח יקרבו כי הוא יר, מבריסק צריך לנסוע לשם

, צ לזה"אמנם א, )ועדיין לא נזדמן לכתוב אליו(לכתוב אליו אודות זה 
  .או בדרך מכתב מליצה, שר יתן לוואם אך נותן סמיכות תקוותי א

אמנם . וכתבתי אודותו, י האלבריאך"נצרך לי לכתוב לר' במשך הזה הי
ת יצליח נסיעתו לבריסק וישיג "והשי, מסופקני אם הוא שלם בזה

  .ת שיוגמר הענין בקרב לטוב"ויתן השי, מבוקשו

  . ששלחתי לו קודם נסיעתי מביתי בטח קבל7'זאקאז' את המכ

ש "ב ידידו עוז דו" כאוות נפשו ושש"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י"ח תכה"מלונ

  שלום דובער

  ד
  בחירתו לרב, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

  ק"ז לפ"ד ניסן תרס"יו' יום ב, ה "ב

  ליובאוויטש

ד "מוהר' א כו"יר' ס נכבדי"המפורסמים ווח' כבוד ידידיי הג
  .י"י האלברייך נ"י ומוהר"ליפשיץ נ
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י ארכיון לוי יצחק

הנני מבקש את כבודם , ר עתה הגיע זמן הבחירותכאש. 8ט"אחדשה
ג " הרה9נ"ד ידי" נ–'  בעזרתו ית–אשר ישתדלו בכל האפשרי שיבחר 

ובטח יעשו במועצות ודעת שלא להביא , לרב לעדתם' צ שי"הרלוי
 אשר בהענין הזה 10ואכפול מה שכתבתי מכבר. ו"לידי מחלוקת ח
', דולה בזה בעזרתו יתואני חושב אשר טובת העיר ג, הוכפל בו כי טוב

, י"ז הצלחת העיר בעזה"ל ה"ד הרב הנ"וכאשר יבחרו לרב את נ
  .ת יצליח להם ויפעלו לטוב"והשי

 בדיצה 11ל"צ הבע"ש ויחוגו את חהמ"ש והברכה מאדה"ויקבלו החוה
  י"ח תכה"ש מלונ"ובכשרות כאוות נפשם וידידם עוז דו

  שלום דובער

  ה
  ק פולדא"מיכאל הכהן אבדאל הרב , ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

, תקעז' ב ע"ק ח"חלק ממכתב זו נדפס באג
  .ק שבאוסף המכתבים שבספריה"מהאגרת כתי

, אמנם המכתב שבארכיון הספריה אינו בשלימות
כ כתבו רבנו "אח. ק בסופו"ומסתיים בלי חתי

בנוסח מתוקן עם תוספת מרובה על , מחדש
ק רבי לוי "ועותק זה הגיע לידי הרה, העיקר

  .ומתפרסם כאן בשלימותו מארכיונו, 12חקיצ

 נדפסו כמה מכתבים שכתב  13בסדרת אגרות קודש
  .א" תרע–ז "במשך השנים תרס, אליו רבנו

  .504' אודותיו ראה אהלי שם ע

  ק"ר לפ"אדר אעת' ב' ה יום ה"ב

  ויעזבאדען

אוצרו  'ג המפורסם בתורתו וצדקתו יראת ה"נ הרה"כבוד ידי
  ק פולדא והגליל"י אבד"ה מכאל הכהן נ"מו

 ,לא כתבתי עד כה. ר נכון הגיעני"מכתבי כת, 'יחי 14ר"ש מעכת"אחד
 ולא רציתי לדבר נגד רצון,  הקהלה דפהבעניניא שלא לדבר "מפני שא
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יא ארכיון לוי יצחק

ר "יסלח לי כת, דבר בענין הזהועתה כאשר מוכרח אני ל, 'ר יחי"כת
  .על דברי

לדאוג  בהמוטל החו, ד יותר מלדאוג על הקיום החמרי של הקהלה"לפ
 , בענין הזההיא הרבהאשר העיר הזאת עזובה , על עניני הכשרות

 'יהי, אלוהוהאהבה והידידות לא תכסה על המגרעות בעיקרי ענינים 
 א באמת כאשר יעידון כל הרבנים יחיו אין לכחד"י צדיק ויר"הרב נ

התורה העידה על נח (אשר איננו משגיח כדבעי על עניני הכשרות 
ל על אשר "מ תפסו עליו חז" ומ,בדורותיו' תמים היאיש צדיק  אשר

, הקורואני כבן מדינה אחרת הבא לכאן בשביל , )'על דורו כו לא הגין
לדאוג עבור בני גילי הבאים  יותר עליב, ן הזה להתערב בעניעליאם 

כ "רבים היודעים שאינו כ  ומהם,לפה החפצים להיות בטוח בכשרות
. ויש שמענים עצמן, 'ומה יעשה כו בעצמן ויש שעושים הסכם ,כדבעי

תקנת הכשרות וקיומה קדום   אבל ענין,חפץ אני גם בקיום הקהלה
ועל כן כל זמן שלא  ,קיום הקהלה' תהידוקא  ובצירוף זאת ,אצלי

לעשות דבר רק  לא אוכל, עשו תקנות הדרושות לעניני הכשרותנ
ילא ממ' יהי ,שו התקנות וכאשר יָע,בשביל קיום החמרי של הקהלה

  . החמריקיומהגם 

 אבל, ש"אינני יודע אם כולם כוונתם רק לש, ת"ת' אנשי הח
אצלי שבוע זו הגיד לי ' ד מהם שהיחא, תביעותיהם צודקות המה

לי פה ' מה פשעי כשאני רוצה שיהי"הדברים הרבים  בתוךבחום לב 
כי זה האיש , לו מורה הגון'  יהירוצה אשר בני ושאני, בשר כשר

ואינו יכול ליתן עצמו אל הלמוד כנצרך  בכמה דבריםום טרוד יבל
'  ורק אחת אמרתי לו שיהי.דבריו אלה ומה אענה לו אני על, "להיות

ד משגיח בנקל "באשר לפ, ע"ע ומורה בפ"ז שני אנשים משגיח בפ"ע
ה "אי' וההשגחה תהי', להשיג מבני פולין מארץ גאליצי' יותר יהי

מקושר עם ' לזה שלא יהיומורה ישיגו המוכשר . בטוחה יותר
א לי להגיד דבר על "אבל בעצם הענין א, ז"והוא מוסכם ע, ההשגחה

  .תביעתו הצודקת

' טה בדברי אתו בעניני הקהלה דפה הסכים בדעתו' ר יחי"גם מעכת
איך  יש אופנים טובים... שיש חששות בעניני הבשר כפי המתנהג פה 

והכל על מקומו , רז לא  יחס"וגם הכסף הנדרש ע, לתקן כל הדברים
הסמוכים אל המקום ' ד הרבנים החרדים לדבר ד"לפ ו ...'יבוא בשלו

בקיומה הזאת  עליהם מוטל החובה להתעסק בתקנות העיר ... הזה 
 הן אנשי היו ממזכי הרביםלהם בזה זכות גדול שי' ויהי... הרוחני 

  .האורחים הרבים הבאים לפהמוהן קהלה ה
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יב ארכיון לוי יצחק

בעת ' ז שהשומרת תהי"הרב הזהיר עעם היות ש, וכן בדבר המקוה
וכאשר מקוה שביד נכרי ... מ לפועל אומרים שאינו כן "מ, המילוי

שהם , ועוד הפעם אגיד בשמם(בחשש רחוק ' צריך שמירה יתירה אפי
... אומרים שבעת הסעזיאן יש עתים שיש דוחק במי קאך ברונען 

ו חסר ולהבדיל הנכרי אומר שיש לעולם די במי הקאך ברונען ואינ
על ' והמשגיח שיהי, החדר נעול' ד שיהי"נכון לפ' הי, )להם בשום פעם

איש ולא ' ה יותר  טוב שיהי"שבלא(כ השומר של המקוה "ג' הבשר יהי
ועומק המקוה גם כמו שהוא עתה אינו . אצלו' והמפתח יהי, )אשה

ואצלינו (א בהמקוה "ולשחות א, מגיע לשיעור זרת למעלה מטיבורה
כי כבד ,  טבילה כדג אם כי המקוה עמוק15ע"ע נ" בעל השוהנהיג רבינו
ועתה בשערות הארוכות החשש , ל לכולם"השיעור הנ' הדבר שיהי

  ).ביותר

והיינו שינהיגו את הקהלה , פרנסים הרצוים' אם יהי, ובדבר המנין
ואשר , שכל בני הקהלה יהיו שוין אצלם' במתינות ובסבלנות הראוי

מהמנין הזה שום ' הרי אז לא יהי, יםיפעלו לטובת השגחת הענינ
א ואינו נכון כלל להטיל גזירות על "ובכלל א. גירעון אל הקהלה

להם עד עתה ממנהיגי ' די להם השפלות שהי, האורחים הבאים לפה
לא היו , שעם היות רוב חיותה של הקהלה הוא מהאורחים, הקהלה

 ובהיותי .ועוד היו מעיקים להם בעניני התפלה, מתחשבים עמהם כלל
שנים התאוננו לפני האורחים וספרו כמה דברי מיצרים ' פה לפני ב

ובודאי , ועתה כמו שאפו רוח מרווח, להם מצד הקהלה' שהי
האורחים הבאים מדי שנה בשנה זה משך כמה שנים נשאר אצלם 

נ אם הקהלה צריכה "וממ, קפידה משנים הקודמים על המנהיגים
ובפרט , בנחת לא בגזירות וביד חזקהבריצוי ו' תמשיך אותם אלי, להם

  .אשר הכל תלוי בהתיקונים הנדרשים

פה בימי הפורים ' י אין לי ידיעה אם יהי" נ16ג"הנכבד רש' מידידינו הג
' ואם לא יהי', ר יחי"ה מכתב כת"אמסור לו אי' ואם יהי, ל"הבע

  .ה"אשלחהו אליו אי

 בעמלו  ויראה פרי טוב17ר"ט בגו"ר מבעל הברכות בכה"ויתברך כת
ג " בכל פרט ברו18י"וישבע עונג ונחת מכל אחב, הרב לטובת הכלל

וכחפץ ידידו עוז המוקירו ומכבדו כרום ערכו הנעלה ' כחפצו הט
  י"ח תכה"ש מלונ"ודו
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יג ארכיון לוי יצחק

  שלום דובער

  ו
  ט לחתונת אחיו הרב שמואל"מז, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

, עם אחיו הרב שמואל, ק רבי לוי יצחק"הרה
, הרבנית חנה והרבנית גיטל, ותנשאו שתי אחי

על פי , בנות הרב מאיר שלמה רבה של ניקוליוב
וכציוויו שלא ידורו , ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"כ

  ).קפב' ג ע" חר" אדמוק"אג(בעיר אחת 

הרב שמואל מילא את מקום חותנו ברבנות 
  .ניקוליוב

ק רבי לוי "נ שכתב הרה" פ–ראה לעיל מכתב א 
  .  הרב שמואל לפריזיוד אחיווביום עמ, יצחק

  ק"ב לפ"ח תער"ז מ"ט' אור יום ג, ה"ב

  ליובאוויטש

' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ב ידי"כבוד ש
  י"ה לוי יצחק נ"מו

  .ש כה לחי"ל בעד החוה"ת

לא  ,כ מפני ימי הקודש"ואח,  בימי הקיץ העבר–ע " ל–מפני חלישותי 
  .כתבתי לו עד כה

, ט"למז' ש שי"ט בעד חתונת אחיו הר"ת מזועתה הנני לברכו בברכ
ת שיעלה זיווגם ליפה באריכות ימים ושנים טובים ונעימים "יתן השי

ב "וכבודו עם ב, ג"ובהצלחה בכל פרט ברו', בדור ישרים זרע ברך ה
 טובים ונעימים 19ש"יחיו חיי מנוחה בשלוה השקט ובטח באריו

  .ג"ובהצלחה בכל פרט ברו

אך , ם כי עדיין מרגיש אני כאב קצת בהצדדיםוא, ל"בריאותי הוטב ת
וייטיב , י"ש בקרב בתוך כ"ת ישלח לי רפו"והשי... ו "אינו גדול ח

  .להודיעני מבריאותו ושלומו הטוב

ש "ע דו"ב ידי"ש כאוות נפשו וש"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י"ח תכה"מלונ

  שלום דובער

יכולתו לעשות ב' ה בנימינסאן שיהי"הנני מבקשו לעשות לטובת רצ
  .בעזרו' ת יהי"והשי, וכדאי לעשות לטובתו, ה את עסק החנות"אי
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יד ארכיון לוי יצחק

  ז
  לעשות על הצדקה, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

מהתוכן נראה ששלושת המכתבים שלפנינו 
אוסף מיוחד לצדקה להכנסת , קשורים זה לזה

  .ק רבי לוי יצחק"ב של רבנו ושל הרה"ש, כלה

א לבייש את שכדי ל, בסוף המכתב השני כותב
לא יודיע עבור מי היא , המשפחה הנצרכת

ואשר לכן שולח לו את המכתב שלפנינו , המגבית
צעטיל את האילו ו, שלא נזכר בה שם הנצרכים

לכן הושמט (בשריפה ל הורה לו לדון "השני הנ
  ).כאן שם הנצרכים

 ,במכתב השלישי מאשר את קבלת התמיכה
שהמכתב כיון . החתונה' ומודיע לו שבקרוב תהי

מסתבר ששני , ב"השלישי מתוארך ערב פסח תער
  .  ב"המכתבים הראשונים נכתבו במשך חורף תער

  ה"ב

  י"ח המפורסם נ"נ הרה"ב ידי"כבוד ש

כ אני "ע, כאשר דרוש לי סכום נכון על ענין שבצדקה. ט"אחדשה
ונא בזה בלי , כ"ז במחנו סך שני מאות רו"מטיל על כבודו לעשות ע

ט וימלא "וכל המשתתפים בענין הזה יתברכו בכהוכבודו , ישונה
  .ר"ת כל משאלות לבבם לטוב בגו"השי

  י"ח תכה"ש מלונ"ב ידידו עוז דו"והנני ש

  שלום דובער

  ח
  ל"בענין הנ, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

  ה"ב

מפזר ' תקיף במעמדו הי' אשר בימי חורפו שהי... '  ודודו ר20ד"חב
ועזר ', ד עם בני משפחת זוגתו תיוביותר עשה הרבה מא, גדול כנודע

וזה כמה שנים וביותר מעת , א בסכומים גדולים כנודע לכל"לכאו
עד ככר ' ל והי"ירד מטה מטה ר, -י " ה–ל "הפאגראם בקעשינוב ר

לו אז ' ל על ידי הי"ות... (וזה איזה שנים שיסד עסק , ל"מ ר"לחם בפו
אך ',  דהכרחיות כווביגיעה עצומה מרויח על הכרחיות, )בזה עזר נכון

א לו "ומובן שא, ח שנים"אשר לו בת ערך כ, צרת הבת גדלה ביותר
  .לחשוב כלל אודותה
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טו ארכיון לוי יצחק

שהוא ענין הגון לפניו , ממשפחתו' אך עתה עומד בענין עם א
כ כמובן "רק בגדים וחתונה ג', ואינו דורש מאתו נדוני, ז"ומוכשרים זל

והרחמנות שעליו ועל , מגיע לסך נכון אשר לו אין שום דבר כלל וכלל
שהוא היפך , ל"והמצב הנורא ר, שהם רכי הטבע בעצם', ב תי"זוגתו ש

ז הגיע ללבבי ונתעוררתי "כ, וגודל הענין שאנו בו', מהותם לגמרי כו
ה לעשות החתונה "ביכולתו אי'  שיהי–'  בעזרתו ית–לעשות דבר 

  .ט"למז

ב עם ואשר מחויב להתחש, באשר דודו הוא, והנני בזה שכבודו
יעשה עבור הענין הזה בעירו סך שני ', צדקות פזרונו לבני משפחתו כו

' ה שיהי"ואני אשתדל אי, ואת הסך הזה ישלח כבודו אלי, כ"מאות רו
  .'עוד סך נכון בעזרתו ית

, ואם כי ידעתי הטיב התרשלות כבודו בדבר הזה בכלל להיות מעשה
דבר הזה ולא אמנם אני מעמיס עליו ה, ושערי תירוצים לא ננעלו
. 'ואין חכם כבעל נסיון לפעול דבר כו, ז"אקבל מאתו שום תירוץ ע

ל בלי "ואכפול הדבר אשר יעשה כנ. 'ובאמת הכל תלוי רק ברצון כו
  .בעזרו' ת יהי"והשי, ישונה

א שיוודע הדבר "ומובן שא, והנני מבקשו להקדים הדבר ככל האפשרי
', העושים או להמתעסקיואולי דרוש לו להראות דבר ל', בשביל מי כו

ואם , דרוש לו' אם יהי,  לכוונה זו21הנני מסגיר בזה צעטיל מיוחד
  .אפשר בלעדו  זאת יותר טוב

ובגלל הדבר הזה , )ל"ולא יפחות מהסך הנ(ל "אמנם יעשה כבודו כנ
ט וימלא משאלות לבבו לטוב ויצליח בכל עניניו "ת בכה"יברכהו השי

  .ג"ברו

  .פהאת הצעטיל הזה ידון בשרי

  ט
  ל"אישור קבלת התמיכה הנ, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

  ק"ב לפ"פ תער"ער, ה"ב

  ליובאוויטש

ה "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

ק "א בק"יר' ס ונכבדי"ש נגידים ווח"ידידינו אנ' ושלו
  עליהם' יעקאטערינאסלאוו ד
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טז ארכיון לוי יצחק

ת ימלא כל "והשי, כ נכון הגיעני"גם הסך מאה רו' מכ, ט"אחדשה
  .ר"משאלות לבבם לטוב ויצליח להם בכל עניניהם בגו

  .י"ש בקרב בתוך כ"ת ישלח לי רפו"והשי, ל הוטב"בריאותי ת

ל בדיצה "צ הבע"ש ויחוגו חהמ"ש והברכה מאדה"ויקבלו החוה
  י"ח תכה"ש מלונ"ע דו"ב וידי"ובכשרות כאוות נפשם וש

  שלום דובער

  .ט"ה החתונה למז"אי' ה השידוך ובקרב תהיעש' דודו יחי

  י
  אישור לקבלת אוסף צדקה, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

  ק"ג לפ"פ תער"ד ער"אור לי, ה"ב

  ליובאוויטש

ק "דק' א כו"ס ונכבדים יר"כבוד ידידיי נגידים ווח
  .עליהם יחיו' יעקאטערינאסלאוו ד

ת יתן להם "והשי, כ הנשלח מאתם נכון הגיעני"ט הסך מאה רו"אחדה
ת כל משאלות לבבם לטוב "פרנסה והצלחה בכל עניניהם וימלא השי

  .ג"ברו

ח "ש מלונ" כאוות נפשם וידידם דוש"ברכה מאדהש וה"ויקבלו החוה
  י"תכה

  שלום דובער

  יא
  לסתור עצת המנגדים, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

בשלושת המכתבים שלפנינו דן בביטול פעילות 
סירה נגדו באותה תקופה על מ. המנגדים לרבנותו

  .155' א ע"ראה תולדות לוי יצחק ח

  ק"ג לפ"פ תער"ער, ה"ב

  ליובאוויטש

ה "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

ת ישלח לו "מכתבו נכון הגיעני והשי. ש כה לחי"ל בעד החוה"ת
  .בריא אולם' ש בקרב ויחזקו שיהי"רפו



יז ארכיון לוי יצחק

אשר איזה ממקורביו יספרו , ד רק זאת יעשו"לפ, שכותבבדבר הענין 
אבל לא לעשות איזה דבר . בונה בנינים'  וכדומה זאת שהעל22'לפאלי
ת יסתור בנין מנגדיו ויפר "והשי, ובעצמו לא יעשה מאומה, מצידו
  .במנוחה בכל פרט' ת לכבודו בכל עניניו ויהי"ויצליח השי, עצתם

. מוכרח הדבר' אבל רק כשיהי, ה"דרוש לכתוב לא אמנע אי' אם יהי
  .בעזרו' ת יהי"והשי, ואני מבקשו מראש לשקול הכרח הדבר

ל בדיצה "צ הבע"ש ויחוג את חהמ"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
ובכשרות ויוקלט בנפשו מיכלא דמהימנותא מיכלא דאסוותא כאוות 

  י"ח תכה"ש מלונ"ע דו"ב ידי"נפשו וש

  שלום דובער

  יב
   ועודל"בענין הנ, ע"ב נ"רשר מוה"ק אדמו"מכ

רפאל ' לעיני החסיד ר, כנראה, מכתב זה היה
' ע(שכותב בליובאוויטש וחייליה , הכהןנחמן 

: יוסף ראובן דובקין' אודות הרב התמים ר, )240
ובין אלה , ב בכמה עיירות"רב ושו' הי

ב "ר הרש"ק אדמו"כ. בניבודרובקה ובאמור
. יותרלוי יצחק משבחו ב' ג ר"במכתבו להרה

  .ד"הי, ב"י הגרמנים תשרי תש"נרצח ע

  ק"ג לפ"סיון תער' ג' יום א, ה"ב

  ליובאוויטש

ה "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

כי מכבודו אין , עד לא כתבתי אודות ענינו. ש כה לחי"ל בעד החו"ת
. י זה מכבר"מ נ"רק מה שכתב לי ידידינו רד, לי שום ידיעה מהנעשה
ג לנסוע "שו בטעקובקשתיו שבאם אב, י" נ23ג"כתבתי לידידינו הרש

, להתראות עם קארפס בהעניןר אם כי אין חפצו והושיב אש', ליעק
והנה אם . ע"ע אנמ אם אדרוש מאתו לא ימ"מ, 24ויעלה לו דבר נכון

אשר כן נראה (מזה תועלת ' או שלא יהי, אינו דרוש ההתראות אתו
אין , )שהוא עומד חזק על ההבטחה שהבטיח מכבר, מ"דכ ר"ממש
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ק רבי לוי יצחק "ראשי התומכים ברבנות הרהמ', פייטל פאליי' הנגיד ר 
 .שכז' רמז וע' ד ע"ע ח"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"ראה אג. ביקטרינוסלב

 .'ר שמואל גורארי"ה 23
להשתדל לטובת , ג למר קארפס"שאם יבקש הנגיד החסיד הרש, כנראה הכוונה 24

 .ידרוש מאתו מר קארפס סכום נכון תמורת השתדלות זו, ק רבי לוי יצחק"הרה



יח ארכיון לוי יצחק

', מזה תועלת בעזרתו ית' רק אם חושב שיהי. 'ג יחי"להעמיס על הרש
ואפשר אינו . חזק בהדבר' פאלי, ל"הנ' לפי מכ. ה"תקותי שיסע אי

ובגוף ועצם הענין יודיעיני מצב הענין מה . 'דרוש להרעיש במכתבי
מצא לנחוץ לכתוב לאותן ואם לאחר המשקל י, שנעשה עד כה

  .ה"שמצידו אכתוב אי

וכפי , בים דשם"באגאדאנאווקי נתהווה מחלוקת מהשו' בקאלאני
אמנם האמת הוא שכתבתי . ששמעתי תמכו יסודתם שהמה בהסכמתי

בים מפני חפצו "אך רק למה מעניש את השו, להרב דשם אודות זאת
אשר אין הצדק אתו להחזיק דוקא בהמקוה (בדבר המקוה 

  ).25ולא להניח מקוה באופנה הישן, מעטאדיתה

 נתן להם 26יוסף ראובן' והאברך ר, בים את חזקתם"ועתה מכרו השו
 27 בהיותו פה,ל"האברך הנ. ואיזה טענות יש להם עליו, ששה מאות

ב איני "אמנם בשו, ו חזקתו"וכנראה לא איתרע ח, נחשב מהטובים' הי
י פאצט "ויקבל ע.  בזהכ אני מבקש את כבודו להכניס עצמו"וע. יודע

', ובהם גם מכתב שנתקבל מאנשי הקאלאני, את התכריך שטרות שלו
' רק אם נתקשר באיזה הגבלות כמו שכותבי, כ"ואין בו טעם וריח כ
ואני . ב שלו"וגם יתהה על קנקנו בעניני השו, צריכים לבטל זאת

, מבקשו בזה להשתדל להביא הדבר על מכונו כפי שימצא לנכון
  .בעזרו' יהית "והשי

ש "ע דו"ב ידי"ש כאוות נפשו וש"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י"ח תכה"מלונ

  שלום דובער

. רק כמו שימצא הוא, ל"ר הנ"לא יחשוב שרצוני דוקא על האברך רי
ל "ובא, מחלוקת ולעשות סדר בזה' לא יהי, אם ימצא לנכון שישאר
  .וכאשר ימצא כן יעשה. יחזירו לו מה שנתן להם
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ראה . ע כמה מכתבים באותה תקופה"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"בנושא זה כתב כ 
 .לו-לג' תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו ע

26
 .דובקין 
 .בעת לימודו בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש 27



יט ארכיון לוי יצחק

  יג
  ל ועוד"בענין הנ, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

ק "החלק הראשון של המכתב דן ברבנותו של הרה
  .בהמשך לשני המכתבים הקודמים, רבי לוי יצחק

, ק"בקשר למעות ארה, כנראה, החלק השני דן
-תשו' ב ע"ק ח"אג(שבזה דן רבנו במכתבי קיץ זה 

  ). י

  ק"ג לפ"ה תמוז תער"כ' יום ד, ה"ב

ה "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"הרהנ "ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

, 28'בדבר הזאייאווליעני. מכתבו נכון הגיעני. ש כה לחי"ל בעד החוה"ת
' ותהי, ז טענות רבות"ע' ד אינו כדאי להגישה להקאמיטעט כי יהי"לפ

נצרך להשתדל בזה ' ואז יהי, ל"ס הבע"אסיפת המורשים אחר חה
ת "ויתן לו השי, הרוב על צידו' בעזרו שיהי' ת יהי"והשי', בעזרתו ית

ולהעמידו ביסוד , מציאת חן בעיני כל אנשי העיר שירצו בטובתו
ת "ויצליח לו השי, כבודו במנוחה בכל פרט' ויהי', מוסד בעזרתו ית

וינהל עדתו לטוב בכל פרט ויראה ,  ובכל הוראות ודינין29ק"וגבסידור 
  .נחת וענג בעמלו עמלה של תורה

וצריך להשגיח על , ל אינו כדאי"לנסוע כעת לחו, ר בריאותוובדב
  .בריא אולם' ש ויחזקו שיהי"ת ישלח לו רפו"והשי, בריאותו בביתו

תשובה ' שמאתם לא הי, ג"קבלתי טע'  יחי30צ"ח הרד"מידידינו הרה
דרוש ' ויהי. ע טרם בא לפה"לע. ושהוא נוסע לפה', בדבר האמלי
כ גרמו לי "כי בד, בעזרינו' ת יהי"יוהש, ה איך להתנהג"להחליט אי

, ת יפר עצתם ומחשבתם"והשי, וזה באמת תכלית חפצם, נ רב"עגמ
  .ויהופך הכל לטוב

  .ק בא תמול לפה"י מאה" נ31ל"ב הרש"ש

ש "ע דו"ד ידי"ש כאוות נפשו וב"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  ח"מלונ

  שלום דובער
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 .הצהרה 
 .גיטין וקדושין 29
30
 .רבה של טשערניגוב, הרב דוד צבי חן 
31
 . רבה של חברון,הרב שלמה יהודה ליב אליעזרוב 



כ ארכיון לוי יצחק

  יד
  סידותאגודות לימוד הח, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

כללי -ד כתב רבינו והפיץ מכתב-ג"בשנים תרע
-תשיג' ב ע"ק שלו ח"ונדפסה באג, ארוך בנושא

  .תשכא

 משפיעים ברחבי –בהמשך לזה שלח שלוחים 
' ק שם ע"כמסופר באג, לעורר על הדבר, המדינה
  .תשע–תשסד

כללי -ז מסר רבנו את המכתב"בתחלת קיץ תרע
ק "גובא, קטו' ה ע"ק ח"כמסופר באג, לדפוס
  .רלט' א ע"ע ח"צ נ"ר מוהריי"אדמו

גם אז שלח שלוחים להתעסק בזה ברחבי 
בו מבקש את , כמסופר במכתב שלפנינו, המדינה
ק רבי לוי יצחק לקבל על עצמו את ניהול "הרה

בהמשך לזה ראה גם . המבצע באיזור יקטרינוסלב
  . המכתבים הבאיםלושתסוף ש

  ק"ת לפ"ח סיון עזר"ר' יום ג, ה"ב

  בראסטו

ה "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

  .ש כה לחי"ל בעד החוה"ת

כבר דברתי עם כבודו ומילתי על לשוני הנחיצות הגדולה בזמן ההוה 
 את עסק החסידות בקרב אחינו –'  בעזרתו ית–להגדיל ולהאדיר 

צוה לגלות וכידוע דפנימיות התורה נתגלה בדרא בתראה ומ, יחיו
  .33א"צ בב"מפני כי היא חיינו באורך הגלות ובה נזכה לביאת ג, 32'כו

ח "וזה איזה שנים אשר לבי דואג בקרבי על העזיבה הגדולה בעסק דא
וממש בנפשנו , אבל כאשר עתה הדבר נחוץ ביותר. 'ובעבודה שבלב כו

ד שיסעו משולחים נכבדים מידידנו יחיו היודעים "כ לפ"וע', הוא כו
, ח כמו שהיא"דא, דברים הנשמעים בלב השומעים, ח"ר דבר בדאלדב

  .'לא כחל ולא פירכס ואז יעלת חן כו

להשתדל בעיירות לעשות אגודות ' הא, ד"ושתי אופנים בדבר לפ
לנסוע ' והב.  המדבר בזה34'וכאשר אני מבאר בהמכ, ללימוד החסידות

ר ק ובימות החול לאח"מעיר ולהקהיל קהילות לדבר חסידות בש

                                                      
32
 ).ו לשער ההקדמות"הקדמת הרח(ל "בשם האריז, ו"אגרת הקדש פכ 
33
 .גואל צדק במהרה בימינו אמן 
34
 .תשיג ואילך' ב ע"ק ח"אג 



כא ארכיון לוי יצחק

ק "פ בש"וידבר כ, והנוסע לא יקמץ בדבר, נ"תפלת מעריב בביהכ
ויעורר בכלל בעסק החסידות , ובחול ובבתי כנסיות שונות שבעיר

  .'ד החסידות כו"ובעבודה ע

, ובאשר לא אוכל לקבל עלי ההתעסקות בעצמי בהסתדרות הנוסעים
כמו מכתבים , ומה שדרוש להם לסיוע, ובהשגחת פעולתם הטובה

שיתעסקו ויעמדו בראש , 35כ רצוני לחלק זאת לראיאנן" ע,ג"וכה
. 'מנכבדי ידידינו המתענינים בדבר וביכולתם לפעול לטוב בעזרתו ית

ובאוות נפשו וחפץ לבב קיבל עליו את  , ובזה דברתי עם כבודו
יראה נא , כ אני מבקש את כבודו"וע .הראיאן דיעקאטערינאסלאוו

לים למטרת הכונה הזאת ויהיו ימצא את המסוג, להביא הדבר לפועל
ויכתוב לכל המקומות כפי הדרוש , ר בענין הקדוש והנעלה הזה"שוד

לו ' ובטח יסדר הכל בסדר נכון שילך הדבר בסדר מישור ושיהי. להיות
' ת יתן בלבנו אהבתו ויראתו לעבדו ית"והשי. ידיעות מטוב פעולתם

י " אחבבאמת ובלב שלם ויתרומם קרן התורה וקרן העבודה וקרן
  .א"צ בב"ונזכה לביאת ג

ומקוה אני לקבל מכבודו  .בטח יודיעני כבודו מה שיעשה ויסדר בזה
' תמול קבלתי מכ. 37'ואם נסע לפעט, י" נ36ע"ידיעה מה שדבר עם הרח

והדבר ', ואינו מזכיר כלל שום דבור אודות הר, י" נ38מ"מידידינו הרש
ס " ע40ג"בזה אווזאני שולח רצוף  . שלחתי39לגרונזבערג' המכ. נפלא

  .ל"על הוצאות המשולחים הנ' חמשה מאות ר

ש "ע דו"ד ידי"ש כאוות נפשו וב"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י"ח תכה"מלונ

  שלום דובער

   N.755780 ג הוא מבאנק האזבי"האווז
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 .איזורים 
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, שבזה דנות האגרות הבאות, בנושאי אסיפת הרבנים(ר חיים עוזר גרודזנסקי "הג 
 ).נ"וש
 .לפעטערבורג 37
38
 .ןר שמואל מיכל טרייני"ה 
39
 .ד אוסקר גרוזנבערג"העו 
40
 ).המחאת בנק(אנווייזונג  



כב ארכיון לוי יצחק

  טו
  אסיפת הרבנים ועוד, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

המכתבים שלפנינו נכתבו כולם במשך קיץ 
קשר להכנות לאספת הרבנים ב, ז"תרע

והתאגדות , ז"שהתקיימה בתחלת אלול תרע
פעילות זו במשך  .היראים לבחירות הכלליות

  . ואילך17' ה ע"ק ח"הקיץ נסקרה במבוא לאג

, בנושא זה כתב עשרות מכתבים במשך הקיץ
קט ' ה ע"וח, תתלב ואילך' ב ע"ק ח"שנדפסו באג

ספות באוסף שלפנינו יש מספר אגרות נו. ואילך
ומתפרסמות , שנכתבו בנושא הזה במשך הקיץ

  .41בזה

 הוא התעסקות רבנו הנושא השני שבמכתב הזה
לקבל פטור עבור הרבנים מעבודת הצבא בתקופת 

פעילות זו במשך .  הראשונה מלחמת העולם
  . ואילך9' ז נסקרה במבוא שם ע-ו"השנים תרע

  ק"ת לפ"ז סיון עזר"ט' יום ד, ה"ב

  סלאויאנסק

ה לוי "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"ד הרה"כבוד נ
  י"יצחק נ

לדעתי . 'וכעת קבלתי מכתבו מיום ב, ל היום בקר"ת'  שלו42באנו לפה
אך כאשר לא כתבו לי מאומה . 43אספה מקודמת' כ בהכרח שיהי"ג

ולפי , כן בטח לא יזמינו אל המוקדמת, אודות מחשבתם בדבר האספה
המוקדמת . 45יתקבל המכתב'  מסת. שיכתוב אלי44ל"כבודו א' מכ

אבל הקדמה להקדמה , מוכרחת והעמדת הפראגראמא הוא ענין רב
, כ בזה"ועל המוקדמת לדעתי אינו נחוץ היותי ג. 46ד"הוא מותר לפ
י " נ48ח"ואם יתרצה הרממ, י" נ47'י ראפאל"כבודו עם הרי' ויספיק שיהי

                                                      
41
 .מהעתקה, ק שם"אחדים מהמכתבים שבאוסף כבר נדפסו באג 
42
 .סלאוויאנסק) מעיינות הרפואה(למקום מרפא  
 .לדון אודות סדר היום באספת הרבנים הכללית, של גדולי הרבנים 43
עירו , ילנא ליקטרינוסלבשבתקופת המלחמה נדד מוו, ר חיים עוזר"הג(אמר לו  44

 ).ק רבי לוי יצחק"של הרה
45
 .ראה לקמן מכתב הבא, והמענה עליהם, אודות מכתביו שנתקבלו 
46

לפני האסיפה ) ד"ר עם רבני חב"של אדמו(למותר הוא לעשות אסיפה מוקדמת  
 ).ל"כנ, של גדולי הרבנים(המקודמת 

47
 .רבה של קרמנטזוג, הרב יצחק יואל ראפאלאוויטש 
48
 .רבה של ניעזין,  מנחם מענדל חןהרב 



כג ארכיון לוי יצחק

סמוכים ה' מהר. ה"ואכתוב לו אי, לנסוע אל המוקדמת מסופקני בזה
' כשאקבל המכ. ש איני יודע את מי אפשר לצרף אל המוקדמת"מאנ

  .ה"ע אודיע לו אי"מהרח

פרידמאן אצל שר ' שהי, י" נ49ט"מהרשמ' קבלתי מכ' בדבר חפש הר
ובערי (שהוא רב דתי ' וצריכים תעודה מהקאמיסאר הגוב, המשפטים

, )'מהקאמיסאר המקומי ומאושר מהגוב'  יהי50'המחוזות ומעסטעצ
, ובדבר השנים כותב שאינו יודע עדיין. ולהגיש זה להוואיינסקין

  .צ עוד מהקאמיסאר"א' נ אותן שכבר יש להם מהגוב"וכפה

, העבר שבקשתי נתמלאה' ג מיום ה"טע'  קבלתי ביום ב51מגרוזענבערג
כ מכתב "ה מאתו ג" אקבל אי52ע"ועפ, כ בדבר הלבנים"נ הוא ג"וכפה

  .בפרטיות

נא כבודו להשיג אנשים מוכשרים לשני ישתדל , 53ח"בדבר הדא
קבלתי ידיעות מאיזה מקומות . הקודם' הדברים שכתבתי המכ
יעשה . אבל הענין דורש סדר והתעסקות בזה, שנעשה התעוררות בזה

  .בעזרו' ת יהי"נא כבודו והשי

ש "ע דו"ב ידי"ש כאוות נפשו וש"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י"ח תכה"מלונ

  שלום דובער

  טז
  ל"בענין הנ, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

  ק"ת לפ"ח סיון עזר"כ' יום ב, ה"ב

  סלאוויאנסק

ה "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

קודם שבוע העברה כתבתי לו . ש כה לחי"ל בעד החוה"ת. ט"אחדשה
  .בשבוע העברה לא כתבתי לו. בטח קבלם, מכתבים' ב

                                                      
49
 .קיח' ה ע"ק ח"נדפסה באג, מאותה תקופה, ר שמואל טריינין בזה"מכתב רבנו לה 
 .עיירות 50
51

להשתדל בהארכת הפטור של , שרבנו כתב לו בתחלת סיון, ד אוסקר"העו 
 .קיט' ה ע"ק ח"כמוזכר באג, )פטור(הרבנים שיש להם כבר פתק לבן 

52
 ).נראהכפי ה(ועל פי ערך  
 .שבמכתב הקודם 53



כד ארכיון לוי יצחק

קבלתי עוד קודם שבוע , 54כבודו שיכתובשאמר ל' ע יחי"מכתב הרח
באספה כללית הוא בדבר אגודת ' ובו שהתעוררות הר, העברה
, על כל הענינים העומדים על הפרק' והוא כתב להם שתהי, 55הרבנים

א להסכים "שא, שבוע העברה' ואני כתבתי לו ביום א, ושיכתבו אלי
על כללות הענינים רק , אספה כללית בדבר אגודת רבנים' שתהי

, ק העבר קבלתי מאתו מכתב"בש. 'גם בדבר אגודת הר' ובתוכם יהי
ג לראסטוב שאצטרף "מה שכותב לו הרב ממינסק ששלח אלי טע

ואיזה יחידים , וכותב בשמו ששינו קצת את הנוסח, להקריאה שלהם
וכותב שדעתו . האספה המוקדמת' וזאת תהי, יבואו איזה ימים קודם

אבל הם לא כן , אספה מוקדמת ממש' א שתהי"כ,  כןהפרטי הוא לא
ג כמובן "את הטע. תמוז' והמקום והזמן חושבים בחארקוב כ, חושבים

ואיך אפשר שאחתום על הקריאה מבלי ראות על מה , לא קבלתי
י כותב " נ56ח"ידידינו הרממ. קוראים ואיך הוא נוסח הקריאה

אבל , לחתום שמווהסכים , ג כזו" טע57שבהיותו בקיוב קבל אהרנסאן
 להרב דמינסק 58ג"טע' כ שלחתי תמול סראצני"וע. אין זה נכון לדעתי

ג אם אני מצטרף "ה בטע"ואז אודיע לו אי, שישלח לי נוסח הקריאה
  .59ע מתמול"ואני מסגיר בזה העתק מכתבי להרח. לזה

ק העבר קבלתי "ביום ועש. הרבה'  ממאסקווא מושכת אלי60הקריאה
ואני רואה בה גניבת דעת , ק והשזארגאן"את הקריאה שלהם בלה

ועוד ביתר ' נצח ישראל בפעט' של הח' וכן הוא בהדיקלראצי, גדולה
והנראה שלקחו כעת הדרך הזה . עוד יותר' היינו שמתגנבי, שאת

פ רוב המה מאמינים למראה "להתחפש ולרמאות את היראים שע
ש העליון כ יסירו הלבו"ואח, ותכלית חפצם רק לכנוס בחוגם, עיניהם

  .י מהם"ה, מאתם ויעשו בההמון כחפצם

ע ואנשיו "אם התראה עם הרח, לפלא שאין לי מכבודו שום מכתב
גם בכלל מה נעשה בהעיר בענינים . ואם נתחדש איזה דבר, בזה הזמן

  .ח אם נתחדש דבר"כן בדבר עסק הדא. האלו

                                                      
 .כנזכר במכתב הקודם 54
55

על השתלשלות . זאת היתה תוכנית הרב אליעזר רבינוביץ רבה של מינסק 
 .נ"וש, תתלט' ב ע"ק ח"הדברים ראה אג

 .רבה של ניעזין, הרב מנחם מענדל חן 56
 .הרב שלמה אהרן 57
58
 .מברק מהיר 
59
 .תתלט' ב ע"ק ח"הנדפס באג 
60
 .מב-תתמ' ק שם ע"באג גם –תוכן קטע הבא  



כה ארכיון לוי יצחק

ש "ע דו"ב ידי"ש כאוות נפשו וש"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י" תכהח"מלונ

  שלום דובער

  יז
  הקול קורא, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

  ק"ת לפ"א תמוז עזר"י' יום א, ה"ב

  סלאוויאנסק

ה "מו' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

בא לפה רב ' יום ד .בטח נתקבל, שבוע העברה כתבתי לו, ט"אחדשה
ג "אחרי הטע, עם מכתב מאתו, קבתור שליח מהרב דמינס, ממינסק' א

  .ומוסגר בזה, ק"בצירוף נוסח הקו, שלי אליו

לעסוק ", "לעבוד בכל צרכי עמנו", ק הוא רק לאגודת הרבנים"הקו
וזה כמו שהרבנים לוקחים על עצמם להיות , "בכל צרכי האומה

וזהירות יתירה היא שלא להזכיר , עסקנים ציבוריים בכל צרכי האומה
ואדרבא להראות בחיצוניות העסקניות ', רה והיהדוכלל מעניני התו

  .הכוללת

אמרתי להשליח . 'ז יתחזק השפעת הרבנים כו"במכתבו אלי כותב שעי
וכאשר המקבלים , שההשפעה יכולה להיות כאשר רבנים יהיו כדבעי

, אצלם יוקר התורה והיהדות' והיינו כאשר יהי, יהיו מוכשרים לקבל
ב " אשר הקול קורא חתום מי61ל" א.אבל לא בזה שיתאגדו הרבנים

ומוסגר בזה .  ואהרנסאן62'נ מבאב"ע והרש"רבנים ובתוכם הרח
  .63תשובתי להרב דמינסק

זמן בינה ' אבל מסופק אני אם יהי, נ יתרצו על אספה מוקדמת"כפה
ש שיהיו "זמן להודיע לרבנים מאנ' בכדי שיהי, ובין האספה הגדולה
. ק"י לא חתם את הקו"ריסק נח מב"הגר. 'רצוי' על האספה אם תהי

  .והוא מהחותמים, ל שלא חתם"נ א"ע כפה"הרח

                                                      
61
 .אמר לי 
62
 .נח מבאברויסק' ר שמרי"ר מוה"אדמו 
63
 .תתמו' ב ע"ק ח"נדפס באג 



כו ארכיון לוי יצחק

מ צריך "ומ, ע הוא טרוד הרבה"ועפ, כבודו מקמץ במכתבים בכלל
גם רצוני לידע אם . כבודו להשתדל לידע את הנעשה ולכתוב לי

  .ובאיזה אופן, 64נתייסדה האגודה אצלם

ש "ע דו"דיב י"ש כאוות נפשו וש"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י"ח תכה"מלונ

  שלום דובער

  ]נוסח הקול קורא[
  ו"לרבני ישראל הי

אבל , זה כמה אשר רבני ישראל הרגישו את הצורך להתאחד ולהסתדר
עתה , התנאים הקשים גרמו שלא יכלה מחשבה זו לצאת לפעולה

לרגלי התחדשות , ויחד עם זה גדל מאד הצורך, ל"הוסרו המכשולים ת
לברוא כח מאוחד ומסודר לעבוד בכל , מחודשתמצב עמנו ברוסיא ה

בהיותינו בטוחים למפרע שדעת חכמי ישראל מסכמת  .צרכי עמנו
אנו קוראים את חברינו , לכונן אגודת רבנים לעסוק בכל צרכי האומה

בכדי לכונן את ... בעיר ... ה ביום "אי' הרבנים יחיו לאספה שתהי
כי חברינו הרבנים , ומקוים אנחנ .ההסתדרות ולקבוע תכנית עבודה

ישמעו לקבל קריאתינו , בידעם עד כמה גדול הצורך בהסתדרות כזו
ירצה פעלנו ומעשי ידינו יכונן ' וה .לבוא אל האספה ליום הנועד

  .לטובת עמנו ותורתנו

  יח
  ל"בענין הנ, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

, מתוך העתקה, תתנג' ב ע"ק ח"המכתב נדפס באג
  .ק"י כתי"והושלמה כאן עפ

  ק"ת לפ"תמוז עזר' כ' ה יום ג"ב

  סלאוויאנסק

ה "מו 'א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ד ידי"כבוד נ
  י"לוי יצחק נ

  .ט"אחדשה

  קבלתי,66 מה שהושבתי לחרב דמינסק,65'ע יחי"על מכתבי להרח
 ' וכותב בשמם שחושבים שתחי,ק העבר"מאתו מכתב ביום ועש

                                                      
64
 .כדלעיל מכתב יד, אגודה ללימוד החסידות 
65
 .תתמז' ב ע"ק ח"שבאג 
66
 .תתמו' שם ע 



כז ארכיון לוי יצחק

 איזה ימים מקודם'  והמוקדמת תהי,ל"האסיפה באמצע חדש הבע
 ל שחושבים"מהרב דמינסק א'  השליח שהי.)שניהם יחד' והיינו שיהי(

  .ל"ועתה כותבים כנ, המוקדמת בערך שתי שבועות מקודם' שתהי

כל ז שהוא כותב שב" ע67ע"והנני מסגיר בזה העתק תשובתי להרח
אמנם תכלית . צריך אני והנלוים אלי להשתתף בהאספה' שיהי אופן

 באם לא יתרצו לעשות ,זה הוא שיודיע לי כבודו חוות דעתו מכתבי
  .68ל"קודם בזמן אם להשתתף בהאספה א המוקדמת

יבאו על  כבד הדבר להיות בה מבלי דברים מוחלטים מה ואיזה ענינים
כ "כבד ג ונגד זה, יד הדבריםומבלי עיון איך להעמ, שולחן הנאספים
פרוגראמא  איזה' אולי יצא ממנה דבר טוב שיהי' א. לבלי להשתתף

זה דברי בכל  אשר(כח כללי ' ברורה ומוחלטה לפני אחינו היראים ויהי
, התחלקות גלוי שההמנעות היא' הב, ) כלליחהעת שאנו צריכים לכ

היות רוצים ל והעולם אינם יודעים סיבת הדבר ויאמרו שאיננו
  .דעתו בזה נא להודיעני, כ איני יודע איך להחליט בזה"וע, באחדות

 , בטח יבוא ימים אלו70פייוולסאן, 69נ לא נסע למאסקווא"ע כפה"הרח
  .שם' שם בההתועדות ואיזה החלטות הי' נחוץ לידע מה הי

' רוסי 'האמת אגיד שהנכתב בל, בדבר הפרוגראמא מהאגודה דמחנו
עמוס  כי. ז"ואין הזמן מספיק לי ע, ע תוכנהצריך אני יגיעה רבה ליד

ויום  כי כמעט בכל יום, עבודה הנני בענינים האלו לכתוב ולהשיב
 אך לפי, כ"נ ג"ויש בזה הרבה עגמ, מתקבלים מכתבי שאלה בזה
  של האגודה דאדעס71כ כמו האוסטאוו"ההשקפה אינה מרווחת כ

 ה הגבלהאך אין ב, י"רק שבשם לא נזכר מעניני א, שומרי תורה
 'ואבקשו לשלוח לי את הפרוגראמא שני, בהחברים מכל הפארטיעס

 ל"צ' והי' רוסי' ד אין זה נכון מה שעושים הפרוגראמא בל"לפ. שעשוה
 ו"וכבודו יבין שאין כוונתי ח. גם העתקה רוסית' ק ויהי"הכל בלה

רק מפני שכל . וכמו שדורשים בזה הדרשנים, 72משום שפת האומה
וכמו שאנו , ק"ראים צריכים להיות נכתבים בלהאחינו הי עניני

  .אחר' ק ולא בל"מכתבים בלה כותבים

                                                      
67
 .תתנא' שם ע 
68

לפועל נדחתה האספה לשלהי . תתסה- תתנג' בזה דן רבנו בכמה אגרות שם ע 
ח "דו. ד"וכן הורה לרבני חב, רבנו החליט לנסוע ולהשתתף בה, לת אלול תח–א "מנ

 .ע-תתסז'  שם ע–מהאסיפה 
69
 .לאספת המסורת והחרות 
 .מאיר מקופישאק' הרב אלי 70
 .תקנון 71
72
 .תתטז ואילך' ב ע"ק רבנו ח"ראה אג 



כח ארכיון לוי יצחק

ח "ש מלונ"ע דו"ב ידי"ז כאוות נפשו וש"ש והברכה מאדה"ויקבל הוה
  י"תכה

  שלום דובער

  יט
  אסיפות הועדות, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"מכ

  ק"ת לפ"ד אלול עזר"יו' יום ג, ה"ב

  סלאוויאנסק

' א כו"ח המפורסם נכבד ומרומם יר"נ הרה"ב ידי"כבוד ש
  י"ה לוי יצחק נ"מו

ובדבר איסור הנסיעה . מכתבו צירוף הפרטי כל נכון הגיעני .ט"אחדשה
ג להרב "שלחתי טע) קודם קבלת מכתבו(תמול בקר , 73'לפעט

ולעשותה . במאסקווא' אספת הקומיססי' ד יהי" שלפ74'מעדאלי
צריכים לידיעות שמשם , ט"כ מפע"בחארקוב כבד הדבר להרחיק כ

והיינו , כל העת' הביורא של הקומיססי' והרי דברנו שתהי, תמידיות
, וזה מוכרח כאשר דברנו', ואחדים מחברי הקומיס, שסעקריטאריום
יסע ' ז שכל א"כי בל, כך' ז שיהי"ה צריכים להעמיד ע"ובאספתם אי

א להיות "ז א"והרי כ, מי יעשה בהענין, ל"ט הבע"למקומו על משך היו
  .'בריחוק מקום מפעט

למען יתנו '  יהיו בפעט76 ומערקל75ג כתבתי שהרב לאזאראוו"בהטע
היום . 'ג לחברי הקומיסי"וכתבתי לו שיתן ידיעות בטע, הידיעות

וכותב , כ בענין הזה"ק ג"ג מלאזאראוו מיום ועש"קבלתי טע
  .ל"כ כנ"והושבתי ג, שההזמנות עוד לא נשלחו

שום רושם כלל ' ולא ישאר מהמחל' ש לבנו יחי"ת ישלח רפו"והשי
  .בריא אולם' ת שיהי"וכלל ויחזקו השי

ג "ח ברו"ת הכוה"ש וייטיב לו השי"ש והברכה מאדה"ויקבל החוה
  י"ח תכה"ש מלונ"ע דו"ב ידי"י כאוות נפשו וש"בתוך כ
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ק "כאמור באג, לפי התוכנית הראשונה היו אמורים חברי הועדה לבוא לפטרבורג 
והציע רבנו , אמנם לא נתקבל רשיון הנסיעה לשם. תתעא' תתסח וע' עב "ח

' ב ע"ק ח"כאמור באג, ואחרי החגים עברה לחרקוב. כאמור כאן, להעבירה למוסקבה
 .תתעב

74
 .רבה של ויטבסק, יהודה ליב' הרב שמרי 
75
 .ד בפטרבורג"רבה של קהלת חב, הרב שמעון לאזאראוו 
76
 .תתעב' תרנט וע' ב ע"ק ח"נזכר גם באג 



כט ארכיון לוי יצחק

  שלום דובער

  

  כ
  אודות השתדלות היבסקציה לסגור את הישיבה, מהנהלת הישיבה ברוסטוב

, הישיבה ברוסטוב באותו חורףסקירת מצב 
משפט הראווה שערכה נגדה היבסקציה וסגירתה 



ל ארכיון לוי יצחק

ד ברוסיה "תולדות חב' נדפסה בס, י המשטרה"ע
  .הסובייטית פרק ס

' רח( דאן-כעת פה ראסטוב, דליובאוויטש" תמימים-תומכי"ישיבת 
  )44בראדצק 

  א"ב ניסן תרפ"יום י, ה"ב

ס "א ש"י שליט"ת הרלו"ק נכבד ומרומם כש"ח בנש"לכבוד הרה
  י"ביעקטרינסלב נ

אצלינו בימים ) ?(חדשות נכבדות נקרו ויתאזניו. ט"אחדשה
ועל כי דבר גדול כזה נוגע בוודאי אל כל אשר לבו תמים , האחרונים

ידעו נא ויראו , כ מצאנו לחובה להודיע צערינו ברבים"ע, אלקיו' עם ד
, ו נא עצהיטכס, ישימו נא לבם, ברעה הגדולה אשר תמצא את עמינו

  .וכולי האי ואולי, ויצאו חוצצים לעצור ברעה

היעווסעקציע דפה העלה במחשבתה זה מכבר לסגור את הישיבה 
נעצו , וכאשר דמו כן עשו', ולחתום תורה בלמודי) ובכלל ישיבות(

ואם כי לא עלה עוד בידם . כל הנכנס ידקר: ד ואמרו"חרב בביהמ
, כאשר ידמו המה, פרך-ודתמ או להעבידם עב"בפו' לגרש את הלומדי
הלא אז השם , כי אם נשב בעצלתים ובחיבוק ידים, אבל זאת למודעי
סוף הדבר ועד כמה יוכל דבר כזה לנגוע במוסדי ' הוא היודע מה יהי
  .אמונתינו הקדושה

הפעולה הראשונה והנכבדה אשר יעצוה אנשי מדע הוא לסדר מחאה 
) סלוזעשצעס(בדים והעו, מאת כל בעלי המלאכה לחוד" פראטעסט"

בחותם הפאבקאם ' מקויימי, אשר יבואו על המחאה בחותמם, לחוד
היות כי : לערך באופן כזה' ונוסח המחאה יהי, זאווקאם או קאמסלוז

' שמענו אשר היעווסעקציע דראסטאוו חפצה לסגור את הישיבה וכו
' לרבנים שוחטי' מלאכה וסלוזעשצעס הנצרכי-כ אנו בעלי"אשר ע
ז בכל כחינו ומבקשים לקיים את הישיבה "מוחים ע' וכו' כו' מוהלי

כפי ', כמו שהיתה עד עתה בטיפוסה ובסדרה הישן כמאז ומקדם כו
  .שתמצאו בוודאי לנכון

ושתי העתקות , גוף הכתב תשאירו אצליכם למשמרת לעת מצוא
י האדרעס "תשלחו אחת הנה עפ, מקויימות אצל הנאטארוס חתום

כ "אשר אדריסתו ג, ל יד איש שלוחינוהנרשם ואחת למאסקווע א
  .נרשמת כאן

  .ש להשתדל בזה בכל כחכם בזריזות ובקדימות האפשרי"ותראו למעה

  ובזה נברך ונאמר שלום

  'גורארי' שמרי: מנהל פועל

  )?: (מזכיר ראשי



לא ארכיון לוי יצחק

  



לב ארכיון לוי יצחק

  :האדרעס הנה

  ].'עבור שמרי. פראדקין. א, 44דמיטריעבסקאיא [

  :למאסקווע

  ]77פערסיץ. ז, 14ווסקי רחוב איגנאטי, אילינקא[

  כא
ע אצל הרופאים "צ נ"ר מוהריי"ק חותנו אדמו"ביקור כ, ר"אדמובנו ק "מכ

  בפריז

. 13/3/38קיוב . 7/3/38פריז : חותמות הדואר
  ).צ"ש תרח"י אד-ד (13/3/38דניפרופטרובסק 

שלא (נכתב המכתב באידיש , בתקופה קשה זו
  .ובהסוואה) לעורר את תשומת לב הצנזורה

' ע שהה אז בפריז מו"צ נ"ר מוהריי"אדמוק "כ
ק שלו "כמסופר במבוא לאג, ש עד יב ניסן"אד
  . 14-15' ד ע"ח

  !טייערע מיינע לעבט אייביג גליקלאך

, אף צו שרייבען, האב איך ניט קיין  בעזאנדערע נייעס, אייגענטלאך
איך וויל אבער ניט מאכען קיין גרויסען הפסק פון איין בריף צום 

  .דערפאר ועל איך איצט שרייבען חאטש קורץ, צווייטען

, מיט גרויס דיינק, האבען מיר', אדר א' אייער קורצען בריף פון ט
. און געויס האט איהר אינצווישען באקומען אויך מיין בריף. באקומען
' דורך אלי, אז די טעג ועל איך אייך קענען ארוסשיקען, איך האף

ס ועט איהר מיר שרייבען פון און געוי, עסען פאסילקעס, ען'חיים
  .עסט געזונטערהייט און פרייליכערהייט, באקומען

אז די טעג ועט , איך רעכען. בא אונז איז דער לעבען ווי געואהנליך
און , א"פאטער שליט' ס תי'מוסיא, צו דקטורים, מסתם קומען אהער

  .ועט דא פארבריינגען אפאר ואכען

איך סטארע זיך ועגען . שקייטהביתי-מוסיא איז פארנומען מיט בעל
און , ועלכע מען פאדערט דא, פאפירען אויף רעכט אף ארבעטען דא

באצאלט איהר , סוף כל סוף, מיין מומע ראזע האט מיר. זוך אשטעלע
  .חוב

בא אונז איז ? ואס מאכט איהר אלע. אט האט איהר אלע מיינע נייעס
  .אלטעס אפילו פןגייט שוין ארום א'און מ, שוין וארעמע פאגאדעס
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 .זלקינד פערסיץ 



לג ארכיון לוי יצחק



לד ארכיון לוי יצחק

, זיינט מיר אלע געזונט און גליקלעך. איך פארענדיק אויף דעם מאהל 
ואס וארט , לויט ואנש פון אייערען אייך ליעבענדעם אויף אלעמאל

  אייערע בריף

  מענדל

  ]תרגום[
  !לנצחמאושרים יקיריי שיחיו 

אמנם איני רוצה לעשות הפסק , בעצם אין לי חדשות מיוחדות לכתוב
  .לפחות בקיצור, לכן אכתוב הפעם, ן מכתב אחד לשניגדול בי

ובטח קבלתם בינתיים , קבלנו ברוב תודה' אדר א' מכתבכם הקצר מט
 78חיים' י אלי"תקותי שימים אלו אוכל לשלוח לכם ע. גם את מכתבי
תאכלו לבריאות ומתוך . ובודאי תכתבו לי בקבלתם, 79חבילות מזון

  .שמחה

לביקור ,  שימים אלו כנראה יגיע לכאןאני משער, אצלנו החיים כרגיל
  .א וישהה כאן כמה שבועות" שליט80אביה של מוסיא, אצל הרופאים

אני משתדל אודות ניירות רשיון עבודה . מוסיא טרודה בניהול הבית
דודתי ראזע החזירה לי סוף כל סוף את . ומחפש משרה, שדורשים כאן
  .החוב שלה

מזג האויר ? ום כולכםמה של. הנה יש לכם את כל החדשות שלי
  .ואפילו הולכים כבר בלי מעילים, אצלנו התחמם כבר

תהיו כולכם בריאים ומאושרים כברכת שלכם , אסיים לפעם הזאת
  המצפה למכתבכם, יקירכם לנצח

  מענדל
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 .אלטהויז 
להלן מכתב כג כותבת הרבנים שמשלוח . כנראה הכוונה לקמח שמורה למצות 79

 .הקמח הביא לבעיות
80
 .ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"כ 



לה ארכיון לוי יצחק

  כב
  מגיע לך יותר נחת: ר" אדמו בנוק"מכ

יט -טז (10/3/39; 7/3/39פריז : חותמות הדואר
  ).ט"ש תרצ"אד

 המכתב האחרון שהרבי כתב אליו זהו כנראה
  . ט"ניסן תרצ' לפני המאסר בט

  !טייערע מיינע לעבט אייביג גליקלאך

האט איהר אויך , זיכער. ערהאלטען, צייטיג, אייער בריף האבען מיר
מעהר אדער ווייניגער א , בריף' שוין לייינג באקומען מוסיא תי

  .פאדראבנעם ווגען אונז

עס איז דא . ער צייט איז ניט צוגעקומעןבא אונז קיין נייעס פאר ד
אדער שותפות אין מיין , ועגען א שטעלע, אלערליי חלומות
אז עס איז , א טייל פון זיי איז שוין נפתר געוארען. ספעציאלנאסט
אזוי ווי עס ווילט זיך , קומען צו נייע אויף זייער ארט. נאר א חלום

ז דא שאנסען אויף אז עס אי, דוכט זיך, עס זאל עפעס ארויסקומען
זאגען , פון דער אנדער זייט. ועט עס אויך זיין אזוי, האפענטליך, דעם

ואס מיט א פאר חדשים צוריק איז , מען דארף  זיין צופרידען, אנדערע
און , ווייל פאריגער יאהר איז געוען ניט קיין גוטער, גארניט געוארען

אז ווי עס , מען דארף האלטען, הכלל. אלע כמעט האבען דערלייגט
און אויף להבא ועט זיין בעסער , איז געוען ביז איצט איז געוען לטובה

  .און צו בעסער איז דאך קיין שיעור ניטא. און בעסער

פארואס איהר האט ניט געענטפערט אויף מיינע , מיך ואנדערט
גייט צו אייך , צי זעהט איהר מאניא און זשעניא: איבריקע שאלות

פון . און זא ווייטער, ווא איז רחל, יינע שואגערסאריין מנחם אדער ז
אזוינע קלייניקייטען און פאדראבנעסטין קען מען זיך א מאל 

. ווי פון גרויסע פרטים אפשר, פארשטעלען היימישער און וארעמער
  .ועט איהר אויך ועגען דעם שרייבען, מסתם

, יךאז זעלבסטפערשטענדל, איך וויל אויך ענטפערן אויף דיין שאלה
ווי דו האסט , ן ועגען זועכן א שדוך'האב איך געשריעבען שחור

אז איך האלט גאר גאר באמת און אן שום , גלייב מיהר... געואלט 
א קומט נחת און גוטע "אז דיר און דער מאמען שליט, ספקות כלל

אדער אפילו ויפעל דו ואנשסט , שלא בערך מעהר וויפעל איהר האט
, ן ואס מעהר איך באקען זיך און דערקען מענשעןאו. זיך אין דיין בריף

ואס איהר פארדינט און , אלס גרעסער וערט בא מיהר דער חשבון
דער איינציגער ואס קען געבען מידו המלאה ... ואס אייך קומט 

סיי אייך , איז נאר דער אויבערשטער, והפתוחה בטוב הנראה והנגלה
אס איז עס דאך הא בהא און אין א גרויסע מ, ן'סיי אונז סיי שחור

מיהר איז . איז וויבאלד עס דארף זיין גוט געויס ועט זיין אזוי, תליא



לו ארכיון לוי יצחק

ואס דו , און דאס איז דאך זאכען(שוער צו שרייבען א סך אין דעם 
. ובפרט אז איך פארשטיי דיר גאנץ גוט, )ווייסט בעסער פון מיר

יק אויף איך פארענד... ובאמת ואלט איך דאס אויך ניט געשריעבען 
  אייער אלעמאל, דעם מאהל מיט בעסטע ואנשען

  מענדל

  ]תרגום[
  

בטח . את מכתבכם קבלנו במועדו! י שתחיו באושר לנצחיקירי
פחות או יותר בפרטיות ', קבלתם מזמן את מכתבה של מוסיא תי

  .אודותינו

ישנם חלומות שונים אודות  .אצלנו לא נוספו חדשות במשך זמן זה
חלקם כבר נפתר שהם רק . תחום התמחותיאו שותפות ב, משרה
לכן , שהרי רוצים שמשהו יצא לפועל, במקומם נוספים חדשים. חלום

אידך אומרים ל. כך' נקוה שבאמת יהי. נדמה שיש סיכויים לזה
א כלום לבחודשים האחרונים צריך להיות שבע רצון ממה ש, אחרים

. הפסידווכמעט כולם , עברה לא היתה טובהשכי השנה , יצא לפועל
' ולהבא יהי, לטובה' עד עתה הי' מה שהיש, צריכים לחשוב, הכלל

  .ותר טוב ולהוספת טובה אין שיעוריותר טוב ועוד י

האם אתם רואים : לפלא אצלי מה שלא השבתם על שאר שאלותיי
היכן , ליכם מנחם או גיסותיוהאם נכנסים א, זשעניאאת את מאניא ו

 אפשר להרגיש  כאלו ובפרטיותקטנונייםפרטים מ. כן הלאהו, רחל
 מן הסתם, י פרטים גדולים"מאשר ע, בחמימותיותר בבית ויותר 
  .תכתוב גם על זה

 אודות 81שכתבתי לשחור, מובן מאליו, לתךגם להשיב לשארציתי 
מת לאמיתה ובלי שאני מאמין בא,  האמן לי.כפי שרצית,  שידוךלחפש

 שלא ,חת וטובא מגיע נ"לך ולאמי שליטאשר , שום ספיקות כלל
 ואפילו יותר ממה שאתה מאחל לעצמך, בערך יותר ממה שיש לכם

נעשה אצלי גדול יותר , וככל שאני מכיר יותר אנשים. במכתבך
היחיד שיכול לתת . וכמה מגיע לכם, ה אתם זכאים לקבלכמ, החשבון

 לכםהן , ה"הוא רק הקב, מידו המלאה והפתוחה בטוב הנראה והנגלה
ומאחר וצריך להיות , ובמדה רבה הא בהא תליא, רשחולנו והן להן 

והרי אלו (זה הקשה לי לכתוב הרבה בנושא . 'בודאי כך יהיטוב 
ובפרט שאני מבין אותך טוב , ) שאתה יודע טוב יותר ממנידברים
  שלכם לנצח, אסיים בפעם הזאת באיחולים הכי טובים. מאד

                                                      
ובאופן רשמי , שעזב את רוסיה באופן בלתי חוקי(ליב ' ישראל ארי' כינוי לאחיו ר 81

 ). לכתוב אודותיו באופן גלויולא יכלו, לא ידוע ההורים היכן הוא



לז ארכיון לוי יצחק

 מענדל

  כג
  הכניסה לדירה החדשה, מושקא' הרבנית חי

  )צ"ז אייר תרח"כ (28/5/38: ותמת הדוארח

 9: צ היא"הדירה הרשומה במעטפות מכתבי תרח
  .ריו בולארד

 7: ט היא"הדירה הרשומה במעטפת מכתב תרצ
  .וילה רוברט לינדט

המענה למכתב זה הוא בלקוטי לוי יצחק אגרות 
כשהדירה היא בעלת שני חדרים ): תכ' ע(

יטון או ק, פרוזדור וטרקלין, כדירתכם זאת
   .וטרקלין

פראסט א , אייער בריעף האט אונז זייער דערפרייט, מיינע טהייערע
גריס פון אייך און אייער האנדשריפט איז דאך בא אונז זייער א 

מיין געפיל פון שולדיגקייט איינקעגין אייך לאזט . גרייסער פארגעניגין
איינע נאך די טעג לייפין . זיך צום שרייבין-מיר ניט צייטינווייס נעמען

איך אליין . די אנדערע אין אלטעגעלעכע קליינע און גרייסע זארגין
און דאס כלל וכלל , גידיינק ניט ווי ליינג איך האב אייך ניט געשריעבין

נאר מער נאסטראיעניע און נאך א , ניט וויילע איך וויל ניט שרייבין
 יעטנארושאנאר עס , וואס פאקטיש גיט דאס גאר ניט, זעלכע זאכין
  .דעם סדר

און , איך גראטוליר אייך מיט דעם  גבורטסטאג פון דעם קליינעם
ווינש אייך פון גאנצין הארצין ער זאל ערפילין די האפנונגען וואס 

איהר זאלט האבין פון איהם א סאך , איהר האט אף איהם גילייגט
פערגעניגין און פרייד און איהר זאלט האבין די מעגליכקייט די אלע 

  ... זאכין אליין זעהןגוטע

און טוען אלץ , מיר ווילין אייך ווערין דא שטענדיקגע איינוויינער
אין עטלעכע חדשים וועלין מיר וויסין . מעגליכע מי זאל אונז ערלייבין

וויילע אזיי איז דער , מיר האפין אז מי וועט אונז ערלייבין. א עטפער
  .לעבין אן א שטענדיגין ארט זייער שווער



לח ארכיון לוי יצחק

  

ליך האבין מיר מיט עטלעכע טעג צוריק גידונגען א קליינע ענד
עס איז גיווען זייער . צוויי ציממער א באדעצימעער און א קיך, וואנונג

דערוויילע איז דאך נאך ניטא קין שטעלע און . שווער צו רעשען זיך
בא אזא , עס זעהט זיך ניט ארויס אז מי זאל דאס אזיי געך בעקוממען

  .ל ניט לאגיש פארבינדין זיך מיט גרעסער ראסכאדיןלאגע איז א ביס

און , מענדל האט גיהאלטין אז מי דארף רעשען יע אדער ניט
אבער איך , איבערטראכטין אזיי פיעל מאל די פראגע איז ניטא וואס

און עס איז מיר גיווען זייער שווער צו , האב דאס זייער פערעזיווייעט
  .רעשען זיך

און מי איז שיים , ז מי מוז קייפין א ביסט מעבילא וואהנונג בריינגט א
און דאס טרייבט אריין אין גרעסערע , צו גיבונדין צום ארט

דערוויילע זאג איך אז מער אז בעטין טיש און שטולין . ראסכאדין
, אויוטנעזעך מיר אז עס זאל זיין 'אבער ווילין ווילט. דארף מען ניט

  .ען קייפין בעסערע זאכיןאון אז עס וועט קומען למעשה וועט מ

איך בין זייער צופרידן וואס די וואהנונג איז א זוניגע אפן דריטן 
און וואס ענדליך האט מען , אלע אודאבסטוועס, עטאזש מיט א ליפט



לט ארכיון לוי יצחק

די מעלות און חסרונות וועט מען שפעטער . גירעשעט דעם וואפראס
יהר לאכט זיך פאר טהייערע שווער און שוויגער אז א'איך שטעל. זעהן

  !זיך'איבער אזא קליינעקייט אזייפיל וואלנוייען, פון מיר זייער

ן מיין קלענערע שוועסטער מיטן שוואגער האבין גינומען א גרייסי
, זיך אייך גיפונען א ציממערזיי האבין , איינטייל אין זוכין
און מיר וועלין ווייטער זיין ניט וואייט , דערביי, באדעציממער און קיך

  .פאר אונז איז דאס זייער וויכטיג. ע פון די אנדערעאיינ

מיר איז זייער די הארץ טוטוויי וואס מיט די מעל איז אזיי ... 
  .ווי מי קען קיין מאל ניט גארנישט פאראויסזעהן, ארוסיגיקומען

, וואס מאכט איהר, פארוואס שרייבט איהר ניט פאדראבנער וועגין זיך
  ...ווי פיעלט איהר זיך

, האנדטיכער, אל פלעג איך טראכטין אז די טישטעכעראלע מ
אלע , צו וואס דארף מען דאס, כלאםאיז א איבעריגער , סאלפעטקעס

בא זיי איז א קליינע וואהנונג , אונזערע זאכין שטייען בא דער מאמען
איסטער בין איך זייער צופרידין וואס . און דאס פארנעמט דאך ארט
נאר דער בריינגען אהער . ף ניט קייפיןעס איז אלץ פראן און מי דאר
צו דער צייט וואס מי וועט דארפין . וועט אייך ניט זיין אזיי גערינג
  .רעכין איך, האבין וועט דאס שיים זיין דא

 זיי שרייבין זייער זעלטין, זייער זוהן און איהר מאן, וואס מאכין גיטע
איך בעט .  ניטאקיין זון גאר, דא איז נאך דערוויילע זייער קאלט... 

  .זייער אונז שרייבין

  אייער אייך ליעבענדע

  מוסיא

  .שיינדיל בעט איבערגעבין א הערצליכין געריס

  ]תרגום[
 וכתב ידכם םש מכ"פשוט כי ד, מכתבכם שימח אותנו מאד, יקיריי

רגש האשמה כלפיכם אינו מרשה לי לפעמים . הוא לנו לענג גדול
ד אחרי השני עם דאגות הימים רצים אח. להתיישב לכתוב לכם
אינני זוכרת בעצמי כמה זמן כבר לא כתבתי . יומיות קטנות וגדולות

כי אם המצב רוח ועוד כאלו , וזה בכלל לא שאיני רוצה לכתוב, לכם
  .אלא שמבלבל את הסדר, שלמעשה אינו מוסיף כלום, דברים



מ ארכיון לוי יצחק

ומאחלת לכם עם כל , 82אתכם ליום ההולדת של הקטן אני מברכת
, לכם ממנו הרבה נחת ושמחה' שיהי,  את תקוותכם ממנוהלב שימלא

  .לכם האפשרות לראות כל זאת בעצמכם' ושתהי

ומשתדלים בכל יכלתינו , אנו רוצים להיות כאן תושבים קבועים
אנו , בעוד כמה חדשים נדע את המענה שלהם. שיאשרו לנו זאת
  . החיים הם מאד קשים,כי כך בלי קביעות, מקוים שיאשרו לנו

שני חדרים ושירותים , ף כל סוף שכרנו דירה קטנה לפני כמה ימיםסו
ולא , שהרי בינתיים אין משרה, היה מאד קשה להחליט.  ומטבח

במצב כזה קצת לא הגיוני להתקשר עם , נראה שיקבלו זאת בקרוב
  .הוצאות גדולות יותר

ולחשוב בשאלה הזו , מענדל היה סבור שצריך להחליט כן או לא
והיה קשה לי , אבל אני התלבטתי, כל כך אין בעד מהפעמים רבות 

  .להחליט

וזה , ומתקשרים למקום, דירה גורמת שמוכרחים לקנות קצת רהיטים
בינתיים אני אומרת שחוץ ממטות . מביא להוצאות גדולות יותר

וכשיהיה נוגע , נעים' אבל יש חשק שיהי, שלחן וכסאות לא צריך
  .למעשה נקנה דברים טובים יותר

, בקומה השלישית, י מאד שבעה רצון ממה שהשמש מגיעה לדירהאנ
ומזה שסוף כל סוף באנו להחלטה בשאלה , כל הנוחיות, עם מעלית

חותני , אני משערת. כ"את המעלות והחסרונות נראה אח. הזאת
  !על דבר קטן כזה לדאוג כל כך, שאתם לועגים לי, וחותנתי היקרים

, גם הם מצאו דירה. ל בחיפוש נטלו חלק גדו83אחותי הקטנה וגיסה
. ונמשיך להיות לא רחוקים זה מזה, לידינו, חדר שירותים ומטבח

  .עבורינו זה חשוב

עד כמה אי אפשר לראות , 84י הקמח"מאד כואב לי הלב מה שקרה ע
  .אף פעם את הנולד

איך , מה שלומכם, מדוע אינכם כותבים בפרטיות יותר אודות עצמכם
  .אתם מרגישים

, ללא צורך, הוא עומס מיותר, מגבות ומפיות, י שמפותתמיד חשבת
הדירה שלהם קטנה וזה הרי , כל החפצים שלנו מונחים אצל אמא

                                                      
82
 .ק"שגר באותה תקופה בארה, ליב' בנם ישראל ארי 
 .שיינא ומנחם מענדל הארנשטיין 83
כנראה לעיל מכתב , ששלח הרבי להוריו לפני הפסח, כנראה קמח שמורה למצות 84
 .כא



מא ארכיון לוי יצחק

אלא . כעת אני שבעה רצון שיש הכל ואין צריך לקנות. לוקח מקום
זה כבר יגיע , לזמן שנצטרך. קל כל כך'  גם לא יהי85שלהביא זאת לכאן

  .להשערתי, לכאן

כאן עדיין . הם כותבים לעתים נדירות. 86ה ובעלהבנ, מה שלום גיטע
  יקירתכם. אני מבקשת מאד לכתוב לנו. השמש כלל איננה, מאד קר

  מוסיא

  .ש לבבי"שיינדל מבקשת למסור ד

  כד
   תומך באביור"ק בנו אדמו"כמסמך מאושר ש

לעת עתה לא התברר לאיזה צורך הוצרך מסמך 
המוכיח שהרבי שלח כסף ומשלוחי אוכל , זה
  .פצים לתמוך באביו ואמו ברוסיהוח

  ]תרגום חפשי מרוסית וצרפתית[
   שניאורסאהן.הצהרת מר מ,  באפריל26

 נוכח וחתם מר,  החתום מטה, נטריוס בפריס,רויאן מ'זמר בנוכחות 
גר , סטודנט במדעי חברה ועובד אצל מהנדס, מענדל שניאורסאהן

, 1895 רסמאשון לברא, )רוסיה(נולד בניקוליוב , פריס, 9בריו בולארד 
ואמו מרת , 66בן , כי הוא תומך באביו לויק שניאורסאהן, ומצהיר בזה

הגרים ביחד , 61בת , ינובסקיששם נעוריה , חנה שניאורסאהן
לח כל חודש שובזה ש. 13ריקאדנא אב' רח, )רוסיה(דניפרופטרובסק ב

 הוכיח כפי שהוא,  פראנק350 שווי שלב, יםכסף ומשלוחי אוכל ובגד
תמוך ומבטיח להמשיך ל. י מסמכים שבידיו"ע, ם מטהוהחת, ריוסלנט
  .אביו ואמו גם בעתידב

 26ב, החותם מטה, רומר מי שה בפריס במשרד הנטריוסזה נעכל 
הגרה , המתרגמת, קירסנערבנוכחות גברת אגנעס . 1937אפריל ל

  .בופו'  רח9, בפריס

אדון אחרי שקרא ביחד עם גברת קירסנר ו, נוכח וחתם על האקט
  מארו הנטריוס

  שניאורסאהן. מ
  אגנעס קירסנער

  אן מארו'ז

                                                      
 .לפריז) פולין(באטוואצק , ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"כ, מדירת הוריה 85
אחי הרב לוי (ובעלה הרב שמואל , בנה מנחם מענדל, )רבנית חנהאחות ה(גיטל  86

 .ו-דלקמן מכתבים כה, )יצחק



מב ארכיון לוי יצחק

  כה
אודות הקשיים באפיית , רבה של ניקוליוב, מאחיו הרב שמואל שניאורסאהן

  המצות

ט לא הרשו שום "בתקופת הגזירות בשנת תרצ
במכתב זה מספר אודות . מאפיות מצות ברוסיה
אם ירשו לאפות , כללייםהדיונים עם מאפיות ה

וכותב גם על המצב בחרסון . צותאצלם המ
  .ובאודיסה

ק רבי לוי יצחק בשנים "אודות התעסקות הרה
ראה לקמן , אלו ברשיון אפיות המצות לפסח

  . נ"וש, מכתב כח

  ט"אדר תרצ' ט' ה אור ליום ג"ב

  'אהוביי היקרים שיחי

  שלום וברכה

 87מהכל כבר כתבה גיטל. עוד הפעם נתאחר כתבי מפני סיבות שונות
  .מפני שהשעה מאוחרת מאד, עתה לא אכתוב הרבה. 'תחי

והנני עתה לבקשך אחי 
להשיב לי מהר על ' יחי

איך אופים , שאלתי זה
? אצלכם הלחמא עניא

אם יש רק תנור אחד 
איך . או הרבה תנורים

. הוא הענין במים שלנו
המאשינעס אם הם 

למצות או  מיוחדים
כמה . שארי מאשינעס

משקל העיסה בפעם 
כמה . אחת ללישה

ואם גם אתה ', משגיחי
איך . הולך לשם

שם , מוכרים המצות
או , על אתר יש  חנות

בשארי חנויות במקום 
או מעוטפים , מיוחד
אם שובתים . בנייר
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 .שנכתב מעבר המכתב שלפנינו, במכתב הבא 



מג ארכיון לוי יצחק

. הכלל כל הפרטים בענין זה. אם כל הכלים נתנו להגעלה. ק"בש
  .ואבקש מאד להשיב מיד ממש

 88לאווחליעבאחרי רוב השתדלות הוסכם הג. אצלי הענין הוא כך
ורק בשושן פורים , אך לא הבטיח ברור אם יאפה, לבוא עמי בדברים
ד ההכנה וכשרות לא "וכאשר באתי בדברים ע. יתן תשובה ברורה

ו לא יעלה "וחושש אנכי מאד אולי ח, נראה בעיני כלל תשובתם
  .ו"ואז יצא השכר בהפסד ח, לעשות כראוי

 אומרים לאפות בכל וכנראה הם, אצלם יש בית מאפה בששה תנורים
ויש לי ספק גדול באופן כזה אם , גם עם המכונות שלהם, התנורים

אבל מה התועלת אם לא , כי גם שמשגיח יניחו, יעלה לעשות בכשרות
כי , ז"אם כי לא דברתי עוד עד, ק"גם בענין שביתת הש. כדת' יהי

וכן  . אינם חפצים בכלל לדבר על דבר הפרטים עד שיחליטו לאפות
' ה. היום אנני שבע רצון' אבל מהדיבורים שהי. ן מקום המכירהבעני

  .היודע מה יצא מזה

אם כי הבטיחו לשלח רשיון , 89מהמרכז עוד לא קבלנו רשיון לארטעל
  .הישועה' כ ולה"ע לא טוב כ"הכלל המצב לע. כזה

  .וכן באדעססא אינם אופים.  לאפות90כ אינם מרוצים"בחרסון ג

  .שאדע איך לנהגאבקש להשיב במהירות כדי 

  .ל השלום אתו"ת, נתקבל היום מכתב' מבנו יחי

וכל מכל אשר , אם ישלח' כתבו אם קבלתם תשובה ממנחם יחי
  .אתכם לטוב

  אוהבכם

  ש"ש

  כו
  ל"מעבר למכתב הנ, מהרבנית גיטל

  !אהובי היקרים

אייער בריעף האבין מיר ערהאלטין פאר וועלכער מיר דיינקען אייך 
אפילו אז עס , ך זייער האבן אפטע בריעף פון אייךעס ווילט זי. זייער
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 .האחראי על אפיית הלחם 
89
 .שבה יכלו היהודים להמנע מעבודה בשבת, )לעבודה(אגודה שתופית  
90
 .כלומר אינם מרשים 



מד ארכיון לוי יצחק

איז גאר ניטא וואס צוא שרייבן ווילט זיך וויססען פון אייער גיזונט 
  .און וואאבשע אפילו פון אללע מעליטשן

מסתמא וועט ער אייך . שמואל וואלנויעט זיך כסדר פון דיא מצות
  .אליין שרייבען

  .יך האב שוין יסוריםא. פון מעמען האבין מיר קיין בריעף ניט

בייא איהר איז אללעס , פון עטלען האבן מיר גיהאט א בריעף
  .בלאגאפאלוטשנע

  .דיא מאמע פילט זיך קיין אין הרע נישקשה

ס איז ניטא וועמען ווייל ע, פארנומען מיט שטוב ארבעטאין בין זייער 
  .צוא דינגען

א איך ווינש פארבלייבט גיזונט ווי. איך בעט אייך זייער שריין בריעף
  אייך

  גיטל

דיא מאמע גריסט אייך גאר פריינדליך און בעט אייך שרייבען אפטע 
  .דיא בריעף איז יעצט איהר גאנצער לעבען. בריעף

  ]תרגום[
  אהובי היקרים

מתחשק מאד לקבל . שעליו אנו מודים לכם מאד, מכתבכם קבלנו
אפילו אם אין מה לכתוב מתחשק לדעת , מכם מכתבים תכופים

  .אפילו מכל הדברים הקטנים, ובכלל ,ריאותכםמב

  .מסתמא יכתוב לכם בעצמו, שמואל דואג תמיד אודות המצות

 קבלנו 92מאת עטל. יש לי כבר יסורים.  אין לנו מכתבים91מאת מעמע
  . מרגישה בסדר בלי עין הרע93האמא. אצלה הכל בסדר, מכתב

  .כי אין את מי לשכור, אני מאד טרודה בעבודת הבית

  השארו בריאים כברכת. אד מבקשת לכתוב מכתביםאני מ

  גיטל

                                                      
91
 .בנם מנחם מענדל 
 . זלמן מאריאשין' אשת ר, הרבנית גיטל והרבנית חנהאחותם של  92
אודותה ראה תולדות לוי יצחק . אשת הרב מאיר שלמה ינובסקי, הרבנית רחל 93
 .67' א ע"ח



מה ארכיון לוי יצחק

ומבקשת שתכתבו מכתבים , האמא דורשת בשלומכם באהבה
  . כל חייה94המכתבים הם כעת. תכופים

  כז
  הזמנה למנותו כרב העיר, זלמן הזרחי מלנינגרד. י' מר

ש "י אנ"שלושת המכתבים הבאים נכתבו אליו ע
סיון ח " ר–ד אייר "בימים שבין י, בלנינגרד

בהזמנה שיבוא ללנינגרד למנותו כרב , ז"תרצ
  .העיר

) הזרחי= אזרח (במכתב כט דלקמן נזכר מכתב זה 
  . ז"ו אייר תרצ"כלומר בט,  באפריל26מיום 

  ה"ב

ר "ת מוהר"שלשלת היוחסין כש' ח המופל"ג הרה"כבוד הרה
  א"לוי יצחק שליט

  !ט כמשפט לאוהבי שמו"אחדשה

ינו בדבר נחיצת רב ומנהל לקהל אחרי השקלא וטריא שהיתה אצל
באנו להחלטה אשר לו , דעירנו לענינגראד' עליהם יחי' עדת ישורון ד

נצמח מזה טובה ' קרוב הדבר שהי, איזה ימים בעירנו' ל שי"רומע' הי
ואם הדבר מוכשר גם בעיני . 'ל שי"וגם לרומע' נכונה לעדתינו שי

ומחכים ביאתו , כ"ז שלש מאות רו"שולחים אנחנו ע', ל שי"רומע
  .בשעה טובה

  בכל הכבוד הראוי

  זלמן הזרחי' י

  כח
  ל"בענין הנ, שרגא אסתרין' מר

  .המכתב נזכר גם במכתב הבא

נ קטן "נ הגדול בלנינגרד יש ביהכ"סמוך לביהכ
בנוסף להזמנה . נ החסידי"שהיה ביהכ, יותר

צירפו גם , נ החסידי"ששלחו אליו גבאי ביהכ
  .שרגא אסתרין' ר, לנ הגדו"ר ביהכ"מכתב זה מיו

ז "ק לענינגראד תרצ" פה ק95לסדר וצויתי את ברכתי לכם' יום ה, ה"ב
  ק"לפ

                                                      
94
 .ז"ג אלול תרצ"בכ, אחר פטירת בעלה הרב מאיר שלמה 
95
 .ז"ה אייר תרצ"כ 



מו ארכיון לוי יצחק

השוכן , י"ר לויק נ"לכבוד הרב הגאון שלשלת היוחסין מהר
  ק דנעפראפעטראווסק"כבוד לעת עתה בק

, שאלת המצות כפי שהיתה בשנה הזאת צריכה עיון גדול. ט"אחדשה
עוד מועד לאמר עתה בקרוב ובלי ספק גם השתדלות מרובה וב

כ מהטוב והראוי כי נתיעץ יחד מה לעשות ואיך להשתדל "ע, הימים
  .לפני הממלכה אשר בטח אין רוחה נוחה מן הלחץ שלוחצים אותנו

לא היה שם מן הרבנים העוסקים בצרכי , 96זכורני בהיותי בעיר הבירה
נו כ אנו מציעים לפניכם להיות ל"ע, 97'ל שיחי"כי אם רומע, צבור

א לסמוך "וכדאי הוא ר, ל"ולבוא אלינו להתייעץ כנ) בדבר הזה(לראש 
  .עליו בשעת הדחק

ת יעשה כחכמתו אם לבוא אלינו ומפה נסע יחד לעיר הבירה "כש
או מביתו יסע לעיר הבירה לדעת כל הנעשה שם , להתייעץ גם עמהם

מפני כי רבים המה , ל"ואחר יבוא אלינו להתייעץ כנ, ומחשבותיהם
  .ד כי ברבים היו עמדי"והה, ינו החפצים לראותו ולשמוע דברואצל

  ס הגדולה"היושב ראש בביהכנ, ברגשי אהבה וכבוד

  שרגא אסתרין

  ...בתי ואז כת, ת בתשובתו"אם יכבדנו כש

  כט
  ל"בענין הנ, מגינזבורג

  98ח סיון"ר' אור ליום ד, ה"ב

ר "ב ה"כבוד הרב הנעלה שלשלת היוחסין חוטר מגזע קדש ש
  'ק שיחילוי

  ט"אחדשה

אך יודע ידידי שלא הסחתי , נתאחרתי במכתבי זה מפני סיבות שונות
ולא אני בעצמי אך אף גם דעת , דעתי מדבר זה אף על יום אחד
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 .מוסקבה 
97

שקמח , )1295' ג ע"ג ח"התוועדויות תשמ(ג "י ניסן תשמ"מסופר בשיחת ח 
בהשגחת , שמורה לפסח לרחבי רוסיה היה בא מהשדות שסביבות העיר יקטרינוסלב

כשהממשלה דרשה ממנו באיומים לתת . והמשגיחים שלו, ק רבי לוי יצחק"הרה
מוכן לנסוע לצורך זה ' הוא עמד בתוקף והי, הכשר גם לקמח שלא נעשה כראוי

 .ל שנתמלאו הוראותיועד שפע, להשתדלות במוסקבה אצל נשיא רוסיה
98
 .ז"תרצ'ח סיון ה"שהוא מוצאי ר', אור ליום ד: כלומר 



מז ארכיון לוי יצחק

חבלי לידה ' שהי, אך מפני שמאורעות שעברו בעירנו, אחרים
  .ל הכל נגמר בכי טוב"אך ת, 99מהמצות

נחתם בחתימת מר ה' בלויית המכתב הזה שולח אני לו מכתב א
כי , ו לחדש אפרעל"המכתב הזה נכתב עוד ביום כ',  שיחי100ַאַזרח

ועכבתי , למחרתו נסע מר ַאַזרח על חדש ימים לקורארט ָסאצי
ס "המכתב אצלי עד עכשיו יען כי חפצתי שגם המנהלים דביהכנ

החתום ' וזהו המכתב הב, ל פעלנו גם זאת"ות, הגדולה יכתבו מכתב
ובגלל הכבוד של . הוא יושב ראש דהקהילה ההיאכי , במר עסטרין
  .נכתב המכתב בסגנון כזה' כבודו שיחי

אשר נחוץ ', שעל פי דעת כל המתעסקים באנו למטרה א' וידע כ
ויראה בעצמו וידבר בעצמו מכל הדברים , יבוא לפה' שכבודו שי
לפה צריך להיות בעת ' הוסכם אצלנו אשר ביאת כבודו שי. הנחוצים
והוא הבטיח לי להודיעני , 1/6101לערך ' וזה יהי, ַאַזרח לביתוָשַבת מר 
. טובה גדולה להענין' כי זה יהי', ואז אתן לו טעלעגר, יום ביאתו

  .בטוב ויוגמר בכי טוב' ת שהכל יהי"ומקוה אני להשי

, ולא  בסוף השבוע, בביאתו לפה טוב יותר לבוא באמצע השבוע
' הפערעוואד על ג' שי'  קבל כובודאי, יום הנסיעה' וידיעני בטעלעגר

  .כ"מאות רו

  ב"ס ש"ש והמברכו בכטו"ידידו הדו. אבקשו שיושיבני על מכתבי זה

  גינזבורג

  ל
  מכתב מוסווה מאד, ב בחרסון"משה חריטונוב שו' מר

  ר"ט אלול צח"י, ה"בע

  י"ל נ"ש מוהר"כ, תהלה' לו דומי' ג כו"כבוד הרה

  שלום וברכה

כי החזיק בימינו בתוספות מרובה , דושמחתי בו מא, מכתבו קבלתי
ובפרט בשאלה , לא הספקתי עוד להעמיק בו כראוי לו, על העיקר

אמנם , ר גם לא הזכיר דברי האחרונים ולדחותם"אשר כת', השני
כמובן  .ח"ולתת לו ת, להודות לו, שטחית השאלה הראשונה יש בה די

י כבד רק מפני כ. להעתיק את מכתבו, מחוייב אנכי למלאת בקשתו

                                                      
99
 .נ"וש, ראה מכתב הקודם 
100

 .זלמן הזרחי. מי, מכתב כז דלעיל 
101

 .ז"כב סיון תרצ 



מח ארכיון לוי יצחק

ירחיב לי את את הזמן לזה עד אחרי , עלי הדבר בימים אלה לעשותה
  .החגים

כי ללא , אבל אשער,  מסרתי את דבריו ואת תרעומותיו102פ"להרפ
לא והוא עוד , ומה גם באיכותו, המכתב גדול הוא בכמותו, יועיל הוא

הוא כמעט דבר , ומה גם להעתיקו, הספיק לתפוס את כולו במוחו
אם לא כי , ר"וכבד קריאת כתב יד כת,  מפני כהות עיניו,א לפניו"שא

  .סוף סוף ישלחו לו בחזרה את מכתבו

  ידידו עוז, י"ט בתוך כ"ואברכהו גם אני בכוח

  ב"משה שו

  

                                                      
102

 .פסח פרנקל מחרסון' ר 


