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פתח דבר
בעזהי"ת.

לזכרון טוב ליום כלולותנו, הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת 
לבבנו, מקרוב ומרחוק, במזכרת מהשתתפותכם בשמחתנו.

התשורה המוגשת בזה כוללת:

חלק א -  לקט מכתבי קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע לסבנו, הרה"ח הרב יעקב 
שי' ורעייתו בתיה שי' מינסקי, שיש בהם ענין כללי לציבור )פירוט והרחבה 

בעמוד הבא(.

יוסף שי' בלוי, שיש בהם  - מכתבים אחדים לסבנו, הרה"ח הרב  חלק ב 
עניין כללי לציבור.

בארץ  אנ"ש  לצעירי  זי"ע  אדמו"ר  מכ"ק  ויסודי  כללי  מכתב   - הוספה 
הקודש אודות חשיבות העבודה בשדה החינוך. 

*

ברצוננו להביע תודתנו לקרובינו, ידידינו ומכרינו, אשר הואילו לשמוח אתנו 
יחדיו ביום שמחת לבבנו, ולברכנו בברכת מזל-טוב וחיים מאושרים בכל.

"הא-ל הטוב הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו בתוך, כלל אחב"י 
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר".

יהודה  בערי  ישמע  "מהרה  היעוד  לקיום  נזכה  ממש  שבקרוב  תקוה  ואנו 
ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה", ועד לשלימות 

הנישואין דכנסת ישראל עם הקב"ה בגאולה השלימה.

ברוך יהודה ודבורה לאה בלוי

ר"ח ניסן ה'תשע"ג



 

קבוצה  על  נמנה  החתן,  סב  מינסקי,  שי'  יעקב  הרב 
כחוד  ששימשו  צעירים,  ואברכים  בחורים  של  מוכשרת 
בעשורים  בארץ-הקודש  החב"דית  הפעילות  של  החנית 

הראשונים לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי"ע.

עשיה  של  הארץ,  ברחבי  מרושתת  פעילות  זו  היתה 
וילדי  הנוער  בקרב  והמעיינות  היהדות  הפצת  ברוכה, 
הארץ  כל  פני  על  התפרסו  האברכים  הרכים;  ישראל 
והותיקים  העולים  ילדי  בקרב  תורה  להגדיל  ויגעו  ועמלו 
כאחד, כשהם משמשים מחנכים ומנהלי בתי-ספר חב"ד.

מינסקי  לרב  המיועדים  לקמן  המובאים  המכתבים  מן 
של  כלליות  שאלות  על  למדים  אנו  בתי',  מרת  ולאשתו 
המלמדים  ואישיות  פרטיות  ושאלות  נמרצים,  עסקנים 
מהכא  התכופה  המכתבים  תחלופת  כולו.  הכלל  על 
להתם, מלמדת על קשר אישי ומתמיד שהיה לזוג הצעיר 

והנמרץ עם רבם הנערץ.

מדריך  ופרט,  פרט  לכל  אישית  ודואג  מתעניין  הרבי 
ומכוון, מעניק שפע ברכות ומוסיף מלים מעודדות לשליח 
שבכל  ודואגת  לימינו  העומדת  ולאשתו  הדגול  והמחנך 

אשר יעשה יצליח.

כ"ק  של  הגישה  ועולה  מבצבצת  המכתבים  שורות  מן 
וחשיבות  יוקר  ובראשם  נושאים,  לשלל  זי"ע  אדמו"ר 

העבודה במוסדות החינוך על טהרת הקודש.

לנמענים,  פרטי  כמכתב  נכתבו  מהמכתבים  נכבד  חלק 
כ"מכתב  נשלחו  רבים  מכתבים  אישי.  אופי   ונושאים 
מענות  קטעי  נתווספו  ובו  רבים,  לאנשים  כללי-פרטי" 
זי"ע.  אדמו"ר  כ"ק  של  בכתב-יד-קדשו  אישיות  וברכות 

"ומיניה ומיניה יתקלס עילאה".
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מכתב לתלמידי ישיבת "תורת-אמת" )וסב החתן בתוכם(, 
בקשר לכניסתם ללמוד בישיבה

 

חלק א



ר"ח ניסן ה'תשע"ג4 

ברכת הרבי ללומדי תורתו ושומרי הדרכותיו

 
ליום  יומו  נקבע  אשר  בו  לקרות  ונהניתי  טבת,  מכ"ג  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהיג הדור, אשר יום סגולה 
גם בעניניהם  ובמילא  אז בענינים הכללים  הוא, שכל ההולכים בעקבותיו מצליחם 
הפרטים, ומטובו למסור פ"ש בשמי לחבריו שי' אשר בודאי גם הם לומדים תורת כ"ק 
מו"ח אדמו"ר ושומרים הדרכותיו, ובמילא זכותו הק' מגינה עליהם בזה ובבא, ועיין 

באגה"ק בתניא סי' כז ובביאורו.
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גודל הענין דהפעילות בקרב הנוער החב"די אין לשער

 

ב"ה ט"ו סיון תשט"ו

האברך יעקב איסר שי'

שלום וברכה

במענה על מכתבו מג' סיון בו כותב אודות הסברא לנסוע ללמוד לכאן בישיבה 
ושואל חוות דעתי בזה.

ולדעתי הנה לע"ע אין לעשות זה וירבה התמדה בלימוד תורת הנגלה והחסידות, 
ובעבודת פעילות בקרב הנוער החב"די אשר גודל הענין בזה אין לשער.

כהנה  להוסיף  וצריכים  מספיק  אינו  עדיין  בזה  שיוסיפו  ככל  אשר  מובן  ומזה 
אף  הדרישה  למלאות  הכחות  ניתנו  בודאי  כאו"א  מאת  זה  שדורשים  וכיון  וכהנה. 
שההנהגה בזה היא כמו ע"ד כבוש ארץ ישראל בגשמיות מעט מעט אגרשנו ויה"ר 

שיהיה בהצלחה.

כי  ויום  יום  בברכה שההתעוררות דזמן מתן תורה דכללות השנה תומשך בכל 
הרי יהיו ד"ת חדשים )בלא כ"ף הדמיון( וכלשון רש"י )דברים יא ?א?( נוסף על מרז"ל 
הובא ברש"י שם ו' ו'(, וכנוסח הברכה שנתקנה ע"י כנסת הגדולה נותן התורה לשון 

הווה.

בתומ"צ,  יהיו  וזכאים  הם,  זכאים  אשר  מבש"ט   - סיון  מט'  מכ'  נתקבל  עתה  זה 
ובהפצת המעיינות חוצה בריש גלי לטוב להם בגו"ר תכה"י.



ר"ח ניסן ה'תשע"ג6 

להרבות בפעולות בהפצת היהדות

 
כותב  בו  מ"ח,  מד'  מכתבו  סו"ס  נתקבל  הצדדים,  מכל  המתמי'  השתיקה  לאחר 
ובקיצור נמרץ ע"ד פעולה אחת דצעירי אגו"ח בחג הסוכות. ואף כי גם פעולה אחת 
דבר גדול הוא, וכנראה גם במוחש, אשר לפעמים בשעתא חדא וברגעא חדא פועלים 
נפלאות, אבל, אדרבה, התבוננות זו מכריחה להרבות בפעולות במכש"כ וק"ו כמובן. 
והאומנם נצטמצמו כל צעירי אגו"ח דירושת"ו במשך חדש השביעי הוא חדש הכללי 

דכל השנה בפעולה זו, ויה"ר שיוכל לבשקר טוב גם בזה, וכל המפרט ה"ז משובח.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש
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דיווח על פעולות, וכן בנוגע להוספה בלימוד

 
לפלא שזה זמן רב אין ממנו ידיעות בהנוגע לפעולותיו בכרם חב"ד וצעירי אגו"ח, 
אף שנכלל כנראה בדו"ח הכללי של צעירי אגו"ח. ובודאי מוסיף בזה מזמן לזמן - 
כדרישת השעה והמקום אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, 
בעיני  גם  שנראה  עד  ומצליחים  והסתרים,  ההעלמות  מתמעטים  באמת  וכשרוצים 
- בתורת  וכן בהנוגע להוספה בלימוד  ומפורטות בכל הנ"ל,  ואחכה לבשו"ט  בשר. 
הנגלה ובתורת החסידות לעצמו, כמה שנאמר הלא פרוס לרעב לחמך וגו' )ופירשו 
רז"ל בתנא דבי אלי' רבא, דקאי על עניני תורה ומצות(, - ומסיים הכתוב )ובכל זה( 

ומבשרך אל תתעלם.
בפ"ש חבריו בעבודה בקדש - המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.



ר"ח ניסן ה'תשע"ג8 

חיפוש עבודה בכרם חב"ד

 
במענה על מכתבו מי"ד מנ"א, בו כותב שנתמנה בתור מדריך למוסד כו' - ואתענין 
שכתוב  למה  מתאים  שהתחיל  או  חב"ד,  בכרם  כזה  ענין  חפש  מתחלה  אם  לדעת 
הקצה.  אל  הקצה  מן  הוא  בזה  שהחילוק  ומובן  גו'.  לא  שלי  כרמי  גו'  נטרה  שמוני 
ובפרט, שמסיים במכתבו שמפריע לו בעבודתו בצעירי אגו"ח וכו'. ומובן שאין בהנ"ל 

הבעת דיעה בענין המשרה שלו עתה, עד שיודיע הפרטים כהנ"ל.

בודאי נפגש עם השלוחים שליט"א מכאן ומשתף פעולה להפצת המעינות באה"ק 
ת"ו גם ע"י ניצול ביקורם זה.
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נסיעה לרבי בעת שצריכים לו בעניני חב"ד באה"ק

 
במענה על מכתבו מי"ד אלול, בו כותב הסברא דנסיעה ללמוד כאן.

כבר ידועה מלתי בזה, אשר רבה העבודה בכרם חב"ד באה"ק ת"ו ובעוה"ר רבה ג"כ 
וכל רגע העובר מבלי  וכו'.  העזובה, ועל כאו"א הנמצא על אתר - עליו לנצל החסרון 
זה - אבידה שאינה חוזרת היא. ומי יודע אם תהי' עוד שעת הכושר כמו עתה. ואם בכל 
אחד הדברים אמורים - עאכו"כ בהנוגע לצעירים אשר כחם ומרצם אתם ולא היו עדיין 
כ"כ זמן בהאי עלמא דשיקרא. ובפרט בהנוגע אליו שראה פרי טוב בעמלו בשטח החינוך 
הכשר - שכל מחשבה המחלישה בזה ומבלבלת בזה, מקורה בלתי טהור. וכידוע פתגם 

כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע הבחינה בכגון דא )ראה היום יום, כג' סיון ה'תש"ג(.

באה"ק  חב"ד  בעניני  לפעול  עליו  מה  דנפשי'  אליבא  שיתבונן   - מהנ"ל  המורם 
סביבתו,  כל  על  ההשפעה  גם  היא  ומהם  בזה,  ממשיות  בפעולות  בהקדם  ויתחיל  ת"ו, 
להסבירם שהדברים מכוונים לכל אחד מהם. ואין להאריך בדבר הפשוט, אף שלפעמים 
השוחד דענינים צדדים מעוור אפילו עיני פקחים. ויה"ר שבחוזר יבשר שנגש לפעולות 

בכל האמור ומתוך שמחה דוקא. והשי"ת יצליחו. 

בברכת כוח"ט



ר"ח ניסן ה'תשע"ג10 

גודל מעלת העבודה בחינוך עטה"ק, על אף הקשיים

 
במענה על מכתבו ממוצש"ק שמות.

לפלא שרוצה לפרש מה שכתבתי לו מאז - שפעולותיו בחינוך הכשר עתה אינם 
בסוג הפעולות אודותם כתבתי וזרזתי אותו, והרי פשיטא שחינוך על טהרת הקדש 
הכי  מפעולות  זה  הרי  ולמצותיו  לתורתו  שבשמים  לאבינו  המחונכים  לב  המקרב 
נשגבות, וכפירוש רז"ל - מלאכת ה' היא, אבל לחוד בזה אין יוצאים ידי חובתו כדבעי. 
להצדקה  שתרם  אף  עביד  לא  למיעבד  כדבעי  לנקדימון  בהנוגע  רז״ל  מאמר  וע״ד 
בהפלגה, וק״ל. אם בהנוגע לכ״א הדברים אמורים עאכו"כ לאלו שזכו לטעום מתורת 
הכלל  שכללותם  בפעולות  להם  ניתנה  מיוחדה  שיכולת  ומנהגי',  הדרכותי'  דא״ח 
על  וחינוך  המעינות  הפצת  בזה  ומהעיקרים  כמוך,  לרעך  ואהבת  שבתורה  הגדול 

טהרת הקדש בכלל וכו'.

כדאים  הקישוים  כל  היא,  קשה  עתה  שעבודתו  שכותב  שמה  ג"כ,  מובן  מהנ"ל 
בשביל עבודה נעלית כזו, והשי"ת יצליחו להוסיף אומץ בכל השטחים הנ״ל, ולהוסיף 

ג״כ בקביעות עתים בתורת הנגלה ותורת החסידות, ולבשר טוב בכל האמור בקרוב.
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נסיעה לרבי - כשתהי' מזה תועלת הרבים

 
ימי  למשך  לכאן  לנסוע  סברא  אצלו  יש  אשר  כותב  בו  סיון,  מי"ח  למכתבו  במענה 

החגים הבע"ל, ולחזור אח"כ לעבודתו בקדש בחינוך על טהרת הקדש.

ואם בנסיעתו זו תהי' ג״כ תועלת הרבים בעניני יהדות חסידות הדרכותי' ומנהגי' וכן 
וכו', ופשוט -  אין כל מניעה מההוצאות הכספיות הכרוכות בזה מבלי להכנס לחובות 
באם עי"ז יתוסף בהנוגע לעצמו בעניני תורה ומצות בכלל ובעניני חסידות ביחוד, יהי 

רצון שיהי' הביקור בשעה טובה ומוצלחת וימלא כל התנאים האמורים ככל הדרוש.



ר"ח ניסן ה'תשע"ג12 

מכתב ומברק בקשר לקישורי התנאים
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לנצל כשרונותיו במוסדות חב"ד

 
לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מי״ח טבת, בו שואל בהנוגע להסתדרותו 

בעתיד.

ומובן שבכל אופן כדאית כל השתדלות וגם יגיעה אשר ינצל כשרונותיו אשר חונן 
בהשגחה פרטית במוסדות חב״ד, ומכמה טעמים. וגם על זה נאמר יגעת ומצאת, וכיון 
שהתחיל בישיבת אחי תמימים אשר בראשון לציון, מובן שלזה דין קדימה. ובטח במשך 
איזה שבועות יוכל לבחון התוצאות ובהתאם לזה יחליט. ותקותי אשר בהשתדלות הנה 

יצליח בהאמור, ויבשר טוב ומתאים לתקותי -שהצליח. 

בקשר להנ"ל נראית לי הסברא שיעתיקו דירתם לראשון לציון.

ציווי  והרי  בזה.  מוסיף  גם  אלא  וחסידות,  בנגלה  הקביעות  מחזיק  רק  שלא  תקותי 
תורתנו תורת חיים להעלות בקדש.

בברכה לבשו״ט



ר"ח ניסן ה'תשע"ג14 

העבודה בביה"ס הרשת - כלי לקבלת ברכת השי"ת

 
מרת בתי׳ תחי'

ברכה ושלום.

שי',  בעלה  ושל  שלה  הרשת,  ספר  בבתי  עבודתם  אודות  כותבת  בו  למכתבה,  במענה 
והקישוים שהיו בזה והמו״מ וכו' ושואלת חוו"ד.

וכבר כתבתי מאז וגם לאחרונה ולכו"כ, שעבודה בבתי ספר הרשת אשר על שם כ״ק מו"ח 
אדמו״ר נשיא ישראל היא הצנור והכלי לקבלת ברכות השי״ת בענינים הפרטים של כל אחד 
לזכות  בכדי  להיות  שצריכה  ההשתדלות  מובנת  שמזה  בזה,  ומתעסקים  העובדים  ואחת 
וכיו״ב.  קישוים  בזה  מזדמנים  שבקדושה,  הטובים  הענינים  כברוב  אם  ואפילו  זו,  לעבודה 
מובן שבהנוגע לפועל - עליהם להתדבר עם הנהלת הרשת, שהרי כאן אין ידוע המצב שיהי' 

לכשיתקבל מכתבי זה. והאמור לעיל ה"ה בתור הוראה ונקודה כללית.

לפניהם  בטוב  ינחם  פרטית  בהשגחה  כאו״א  על  והמשגיח  השי"ת  אשר  רצון  ויהי 
בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח
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בהתאם להצלחה, להמשיך בעבודת הק'

 
מרת בתי' תי'

ברכה ושלום!

לעבודתה  בהנוגע  דעתי  חוות  ושואלת  כותבת  בו  השני,  מיום  למכתבה  במענה 
שלה ושל בעלה הרב שליט״א לזמן לימוד הבע״ל.

ולדעתי ומתאים למה שהצליחו בשנה זו, עליהם להמשיך בעבודתם בקדש חינוך 
על טהרת הקדש במקום עבודתם עתה בקרית גת ובפרט שהתקוה חזקה שיתפתחו 
יהי'  בזה  גם  ובטח  דלוד,  תמימים  תומכי  לישיבת  המסונפת  הישיבה  עניני  גם  שם 
וברוחניות  בגשמיות  ולפרנסה  שליט״א  הרב  בעלה  בשביל  ולפעול  להתגדר  מקום 

גם יחד.

מו״ח  כ״ק  של  הק'  הציון  על  אודותם,  שכותבת  אלה  כל  את  יזכירו  רצון  בעת 
אדמו"ר זצוקללה״ה נבג"מ זי"ע, וזכות עבודתה במוסד אשר ע״ש כ״ק מו״ח אדמו״ר 

נשיא ישראל, אשר על הציון הק' שלו, יזכרו כאמור, תעמוד להם בכל המצטרך.



ר"ח ניסן ה'תשע"ג16 

שעות נוספות וקורסים מהבית

 
ברכה ושלום!

במענה למכתבה מח' תשרי, בו כותבת אודות שאלת שעות הנוספות.

טעמים  ישנם  לכאו״א  בטח  והרי  לשני,  אחד  בין  לחלק  קשה  שבכלל   - מובן  והנה 
המיוחדים  התנאים  לפניו  ותפרט  המנהל,  עם  הפעם  עוד  תדבר  זה  בכל  משלו, 

שבמצבה. 

לשאלתה אודות קורסים הנשלחים הביתה, = יש לברר מהיודעים בזה - חשיבותם 
ורמת הלימוד שלהם. ובהתאם לזה תחליט.

אדמו"ר  מו״ח  כ״ק  שם  על  אשר  יצחק  יוסף  אהלי  בבי"ס  בקדש,  עבודתה  וזכות 
זצוקללה״ה נבג"מ זי״ע, שעל הציון הק' שלו תזכר, תעמוד לה ולב״ב שי' בכל המצטרך 

להם.
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הכנות הדרושות לי"ט כסלו

 
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מר״ח כסלו,

אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  של  הק'  הציון   על  תחי׳  זוגתו  ואת  יזכירוהו  רצון  בעת 
זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בקרוב בזה בטוב 

הנראה והנגלה,

והרי נמצאים אנו בימי סגולה, ימים שבין גאולה לגאולה, יו"ד-י"ט כסלו, )עיין 
שיחה יט' כסלו תש״ז סעיף ט״ז( ובכלל בחדש כסלו, חדש הנסים והגאולה.

ללימוד  ר"ה  הבע"ל,  כסלו  יט׳  הבהיר  ליום  הדרושות  הכנות  עושים  בודאי 
החסידות ודרכי החסידות, ויבשר טוב גם בזה.

בברכת חג הגאולה



ר"ח ניסן ה'תשע"ג18 

השפעת המורה חזקה מחומר הלימודים

 
מבוגרים  עם  לימודו  אודות  שואל  בו  והקודמו,  טבת  מכ״ט  למכתביו  במענה 

והספיקות בזה.

ולפלא, וכן גם מה שכותב שהלימוד מוגדר, שהרי כיון שהוא המורה - אפילו את״ל 
שאינו יכול לשנות ספרי הלימוד הרי דבורו והסברתו ברשותו הוא לגמרי. ועי״ז יש 
לפעול יותר מאשר עי״ז שקוראים אח"כ בספר לימוד וכיו״ב. ובפרט כשיתבל דבריו 
בסיפורים וכיו״ב המושכים את הלב. כן יש לנצל ההיכירות וההתקרבות עם התלמידים־

ות שי' גם לאחרי שיעור לימודם וכו'. ועאכו״כ שכבר התחיל בהאמור, וק״ל.

ולהודעתו ממצב זוגתו תחי',

השי״ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו״ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ״ק מו"ח אדמו״ר 
זצוקללה״ה נבג״מ זי"ע.



  19 תשורה משמחת הנישואין - בלוי-בינשטוק

ברכה לבריאות

 
מכתב כללי-פרטי לקראת חג הפסח תשכ"א.

החג  "בברכת  בכתי"ק:  פרטית  ברכה  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  הוסיף  המכתב  בשולי 
ולבשו"ט מבריאות כאו"א מב"ב שליט"א".



ר"ח ניסן ה'תשע"ג20 

העבודה במוסדות הרבי - מצוה דהוא צ"ל זהיר טפי

 
מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ד' והקודמו,

ובט"ו אלול דקיימא סיהרא באשלמותא דחדש הרחמים והרצון, הזכרתיו ואת זוגתו 
תחי' - על הציון הק׳ של כ״ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה״ה נבג״מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה.

ובודאי למותר להעיר, שהמצוה דהוא צ"ל זהיר בה טפי, שבדידי' היא עבודת החינוך 
ונתינה  והעבודה במסירה  יזכרו,  מו"ח אדמו"ר שעל הציון שלו  כ"ק  במוסד שעל שם 
בה - הרי מצוה זו היא השער להעלאת כל הענינים מלמטה למעלה ולהמשכה מלמעלה 

למטה, כמבואר בכ"מ.

המחכה לבשו"ט - ובברכת כוח"ט
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זכות ההתעסקות במוסד חינוך על טהרת הק'

 
מענה למכתבו מט' אלול בקשת ברכה פ"נ,

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ״ק מו״ח אדמו"ר זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע, 
מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב בזה, והרי הימים ימי חדש אלול ימי רצון.

הק'  הציון  בעל  שם  על  אשר  הקדש  טהרת  על  חינוך  במוסד  התעסקותו  וזכות 
ששם יזכרו, תעמוד להם בכל האמור.

בברכה לבשו״ט ולכוח״ט



ר"ח ניסן ה'תשע"ג22 

ברכת הצלחה בעבודת הק'

 
מכתב כללי-פרטי לקראת חג הפסח תשכ"ב.

ולהצלחה  החג  "בברכת  המכתב:  בסיום  וברכה  עידוד  הוסיף  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק 
בעבוה"ק".
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ה' רועי לא אחסר

 
מענה למכתבה מכ"ה טבת. בו כותבת אודות מצב רוחה ובכלל.

בכגון זה ידועה עצה היעוצה להיות חקוק במוח זכרונה עניני השגחה פרטית, שהוא 
מיסודי אמונתנו ותורתנו הק' תורת חיים, ובפרט ע"פ המבואר בארוכה בתורת חסידות 
הקב"ה  והרי  פרטים,  לפרטי  ועד  ואחת  אחד  כל  על  היא  פרטית  שהשגחה  איך  חב״ד, 
הוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב ובמילא זהו שולל האפשריות של דאגות ועצבות, 
שהרי בלשון נעים זמירות ישראל, ה' לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט אשר ראתה 
ורואה חסדי השי״ת בפועל, שברכה השי״ת בבעל ובילדים נחמדים וכו', ועוד זאת וזכתה 
בני  של  לבן  את  לקרב  הקדש  טהרת  על  בחינוך  ומשתתפת  חלק  לה  שיש  והצליחה 
ישראל לאבינו שבשמים, וידוע פתגם הבעש״ט אשר אהבת הקב״ה לכל אחד מבני ובנות 
ישראל, הוא יותר באין ערוך מאהבת הורים זקנים לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

ומאחר שעל האדם לעשות בדרך הטבע התלוי בו, ויש מקום לומר שמצב רוח קשור 
ג"כ במצב חלישות בריאותה בכלל, מהנכון שתשאל רופא עד״ז ותמלא הוראתו.

עבודתה  זה  שגם  הבית,  בהנהגת  וגם  האמורה  בקדש  בעבודתה  הצלחה  בברכת 
בקדש, ותלוי בעיקר בהאשה עקרת הבית, ולבשו״ט מתוך שמחה וטוב לבב. 



ר"ח ניסן ה'תשע"ג24 

להתייעץ עם ידידים בנוגע למשכנתא

 
מאשר הנני קבלת מכתבו מיום א' - והקודמיו - בו כותב ע"ד מצב בריאותו.

ויהי רצון שיבשר טוב בזה בטוב הנראה והנגלה.

כן כותב אודות עניני בית הספר,

יהי רצון שיהי' הנ"ל בעניני כאו"א  זיו,  ובעמדנו ביום המחבר חדש הגאולה וחדש 
בתוככי כלל ישראל

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

בהנוגע להמשכנתא דדירתו יתייעץ עם ידידים שעל אתר.
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בשו"ט מהצלחה בעבודת הק' - חינוך על טהרת הק'

 
מכתב כללי-פרטי מה' מנחם-אב תשכ"ב.

בסיום המכתב הוסיף כ"ק אדמו"ר זי"ע בכתי"ק: "בברכת לבשו"ט מהצלחה בעבוה"ק 
חינוך עטה"ק".



ר"ח ניסן ה'תשע"ג26 

מאשר הנני קבלת המכתבים

 
הוסיף בתחילת המכ' בכתי"ק את פירוט תאריכי המכתבים שנתקבלו במשך אותה 

התקופה )עובדה המצביעה על תכיפות שילוח המכתבים והדו"חות אל רבינו(: 

"מאשר הנני קבלת המכתבים מיום א, יד, ו כ"ח טבת. ג', ה' שבט. 
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בשורות טובות - בכלל ובפרט

 
כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף: "הפ"נ שבמכ' יקראו עה"צ"

"בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט".



ר"ח ניסן ה'תשע"ג28 

"בודאי מסרו האורחים פרישת-שלום מכאן"

 
במענה למכתבו מכ"ז תשרי והקודמו, בו כותב ר"פ מהפעולות, במשך הזמן.

ויהי רצון שיומשך זה על כל השנה כולה, שהרי חדש תשרי הוא חדש המשובע בכל 
טוב וכללי לכל השנה כולה.

בודאי מסרו האורחים שי' פ"ש מאן ובדברים היוצאים מן הלב, ויהי רצון, שכמובטח 
יכנסו אל הלב ויפעלו פעולתם.
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בשו"ט בעניני הכלל והפרט

 
כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף בשולי המכתב:

"הפ"נ יקראו על הציון הק'. המכ' דכ"א אלול והפ"נ נתקבלו בעתם". 

"בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט".



ר"ח ניסן ה'תשע"ג30 

ברכה לרפואה

 
כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף בחתימת המכתב: "בברכת חג הגאולה ולבשו"ט מרפוקו"ש 

של כב"ב שליט"א".
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התפשטות ביה"ס בכמות ובאיכות, ובהנהגה חסידותית

 
מאשר הנני קבלת מכתבו מימי החג והקודמו וכן שלאחריהם, בם כותב גם מהנעשה 
בביה"ס אהלי יוסף יצחק אשר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שיזכירו כאו"א מהם והתלמידים 

והתלמידות שי' על הציון הק' שלו.

ובאיכות  התלמידים-ות(  )מספר  בכמות  ביה"ס  מהתפשטות  טוב  שיבשר  רצון  ויהי 
)רמת הלימודים( ובהנהגה חסידותית, וכן בשו"ט בעניניו הפרטים.

והרי באנו מימי הכתיבה והחתימה טובה, בטוב הנראה והנגלה.



ר"ח ניסן ה'תשע"ג32 

יבשרו טוב

 
על היחס האישי למרת מינסקי תחי' ניתן ללמוד גם מכך שבמכתב זה כ"ק אדמו"ר 

זי"ע שינה בלשון המכתב "ויהי רצון שיבשרו טוב בתוכנם".
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ברכת מזל טוב לשידוך הגיס

כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף ברכה )לא שגרתית( בשולי המכתב: "בברכת מז"ט לשידוך 
גיסו שי'". ]הרב אברהם ספרנוביץ' שי'[.



ר"ח ניסן ה'תשע"ג34 

ברכת הצלחה במבחנים

 
כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף: "בברכת הצלחה במבחנים ובכללות עניניהם".
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אין לנסות לבנות במקום אחר על חשבון הריסה במקום הקודם

 
מכתב כללי-פרטי מה' תמוז ה'תשכ"ז.

כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף: "בברכת הצלחה בעבוה"ק ומתוך שמחה וט"ל"

המכתב  נתקבל  המכתב:  בשולי  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  השיב  הפרטיות  השאלות  על 
מיום כ"ו סיון ט"ו תמוז והקודמים. בשאלותיהם הלהמשיך בקר"ג, באיזה משרה וכתה, 
)לנסות(  שאין  מובן  אופן  בכל  הרשת.  הנהלת  לפני  כ"ז  יציעו   - וכו'  בביה"ס  היחסים 
לבנות במקום אחר על חשבון הריסה במקום הקודם. הפ"נ יקראו עה"צ ויבש"ט בתוכנם".



ר"ח ניסן ה'תשע"ג36 

הצלחה רבה בעבודת הק' מתוך שמחה ובריאות
 

כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף בכתי"ק בשולי המכתב: "בברכת חג הגאולה ולהצלחה רבה 
בעבוה"ק מתוך שמחה ובריאות".

כ"ק  אל  שנשלחו  המכתבים  ותדירות  בריבוי  להבחין  ניתן  זה  מכתב  בראשית  )גם 
אדמו"ר זי"ע(.



  37 תשורה משמחת הנישואין - בלוי-בינשטוק

בשו"ט בפרט ובכלל

 
כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף בכתי"ק: "בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בפרט ובכלל".

)להעיר, שנוסח זה הופיע לעיל בשני מכתבים, אולם שם הסדר היה "הכלל והפרט", 
וכאן להיפך(.



ר"ח ניסן ה'תשע"ג38 

להתייעץ עם המנהל

 
"במענה לשאלותיו - יש להתענין  זי"ע בכתי"ק:  בשולי המכתב הוסיף כ"ק אדמו"ר 
ע"פ   - הבע"ל  בשנה  גת[  ]=קרית  דק"ג  הרשת   - בביה"ס   עבודתו  סוג  לדירה.  בנוגע 

התייעצות עם המנהל שי'".

שי'  לכאו"א  ולרפוקו"ש  הגאולה  חג  "בברכת  זי"ע:  אדמו"ר  כ"ק  הוסיף  ובחתימה 
ולבשו"ט".



  39 תשורה משמחת הנישואין - בלוי-בינשטוק

"ת"ח על הבשורות טובות"

 
על  ות"ח  והקודמיו.  תשרי  כ"ו  מיום  קבלה  הנני  "מאשר  הוסיף:  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק 

הבשו"ט".

ובחתימה כ"ק אדמו"ר זי"ע הוסיף: "בברכת הצלחה בעבוה"ק".



ר"ח ניסן ה'תשע"ג40 

ע"י הפעולה על החברים נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה

 
מכתב לסב החתן, הרב יוסף שי' בלוי, בתקופת בחרותו:

שמים,  ויראת  תורה  בעניני  חבריו  על  מהפעולות  וכן  לימודו  מסדרי  בו  לקרות  לי  נעם 
אשר עי"ז מתוסף ג"כ בסייעתא דשמיא בהמצטרך לאדם המתעסק בזה, וכידוע פירוש רבנו 
הזקן על הכתוב וצדקה תרומם גוי שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה. והרי השפעה 
על חברים בתורה ומצות צדקה רוחניות היא. ובודאי בציווי תורתנו מעלין בקדש - יוסיף 
והידור בקיום המצות, עד שיהי' דוגמא חי' בסביבתו בהנהגה  בהתמדה ושקידה בלימודיו 
מתאימה להוראת תורתנו הק'. ואין לך דבר העומד בפני הרצון, והשי"ת יצליחו לבשר טוב 

בכל האמור.

חלק ב
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לימוד בישיבה בה לומדים נגלה וחסידות גם יחד

 
מכתב לסב החתן, הרב יוסף שי' בלוי, בתקופת בחרותו:

בעת רצון יזכירו אותו וכל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

ולשאלתו המשך לימודיו. - מובן שנכון שילמוד הן בנגלה והן בחסידות בקביעות 
יחד,  גם  הלשון  ובדיוק  יחד,  גם  הלימודים  שני  בה  בישיבה  רק  אפשר  שזה  וכסדר, 
שבלימוד הנגלה ניכר שהלומד יש לו קביעות עתים וקביעות בנפש בלימוד החסידות, 

ובלימוד החסידות ניכר שהלומד מתמסר גם ללימוד הנגלה וק"ל.

ואם בכללות אמרו חז"ל אין לך דבר העומד בפני הרצון - עאכו"כ בכהאמור, שהבא 
לטהר מסייעין אותו, ואדם מקדש עצמו )אפילו רק( מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה 

מלמעלה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור מתוך נועם שלום ושמחה. 



ר"ח ניסן ה'תשע"ג42 

לימוד ילדי אנ"ש במוסדות חב"ד
 

מסועפת  בעסקנות  שעבד  בעת  בלוי,  שי'  יוסף  הרב  החתן,  לסב  כללי-פרטי  מכתב 
בכרם חב"ד, במכתב זה מודה לו כ"ק אדמו"ר זי"ע על ענין מסוים שפעל: 

"ות"ח על השתדלותו שי"ח ]=יוצאי-חלצי[ אנ"ש שי' יתחנכו במוסדות בעל הגאולה".
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מכתב יסודי בקשר לעבודת החינוך וההתאמה הנדרשת
)המשך המכתב בעמ' הבא(

 

הוספה



ר"ח ניסן ה'תשע"ג44 


