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פתח דבר
אנו מודים לד' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בחגיגת הבר-

ג'  לפני  יומיים  נולד  אשר  שי',  מנחם-מענדל  הת'  היקר,  בננו  של  מצוה 
תמוז תשנ"ד והיה בין הראשונים שנקרא שמם על שם כ"ק אדמו"ר זי"ע 

באותם ימים  

התודה והברכה לקרובינו, ידידינו ומכרינו אשר הואילו לשמוח אתנו יחדיו 
ירא-שמים  חסיד,  להיות  שיגדל  כולנו  ואת  הבר-מצוה  חתן  את  ולברך 

ולמדן כרצו"ק של רבנו נשיאינו ולנחת רוח הוריו וזקניו שיחיו  

הבר- בשמחת  למשתתפים  להגיש  אנו  מתכבדים  לבב  ובטוב  בשמחה 
מצוה, לזיכרון טוב, תשורה מיוחדת זו הכוללת מהני מילי מעלייתא, ניצוצי 
אור מארכיונו המופלא, רב הכמות והאיכות של זקננו, איש האשכולות 
הנודע לתהילה, הרה"ח הנעלה רב הפעלים שזכה לשמש בקודש עשיריות 
 - דורנו  נשיא  זי"ע  וכ"ק אדמו"ר  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  כמזכיר  בשנים 

הלא הוא הרב ד"ר ניסן מינדל ע"ה  

תודתנו וברכתנו הלבבית נתונה לחתנו, סבו של חתן הבר-מצוה, הרה"ח 
הנעלה והנכבד, עוסק בצ"צ וכו' ורב פעלים בהפצת המעינות חוצה, הרב 
ר' שלום דובער שפירא שי', אשר אותו הפקיד ומינה הרב מינדל ע"ה על 
ארכיונו, שהואיל לדלות מרגליות יקרות מהאוצר הבלום ולמסרן לפרסום 

ראשון בתשורה זו, לרגל חגיגת הבר-מצוה בשעטו"מ  

 – הילולא  שערי  א(  שערים:  לארבעה  חילקנו  זו  בתשורה  הנאסף  את 
בעמדנו בסמיכות ליום ההילולא ג' תמוז, באו אי אלה מברקים ומענות 
של  חדש  אור   – הלכה  שערי  ב(  הק'   דרבותינו  הילולא  בענייני  קודש 
ע"ה  מינדל  הר"נ  ע"י  ערך  אדמו"ר  שכ"ק  באנגלית  לנוער  ערוך  שולחן 
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וחידושי  הגהות  הערות,  בתוספת  בכתי"ק  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  והוגה 
דינים לרוב  וזאת למודעי שהמתפרסם בזה הוא חלק קטן בלבד מפסקי 
שערי תשובה – תשובה בהלכה מכ"ק אדמו"ר הצמח- ג(  הלכות אלו  

צדק נ"ע, בכת"י מעתיק, שהיתה מונחת ביחד עם עלי ההגהה של השו"ע 
הנ"ל וחלק מההגהות נכתב מעל"ד של העתקה זו  ד( שערי כתבים - על 
כל אלה נוספו, לחביבותא דמילתא עוד אי אלו ניצוצי אור מתוך הארכיון 

ובהם תצלומי כתי"ק בענינים שונים  

כלל  בתוך  בשמחתנו,  מהמשתתפים  כאו"א  את  יברך  הוא  הטוב  הא-ל 
אחב"י יחיו, בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, ויהי רצון שבמהרה ממש 
נפלאות  וישמיענו  בראשם  נשיינו  ומלכנו  גו'  ורננו  הקיצו  היעוד  יקוים 
מתורתו ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה 

טפחים והוא יגאלנו  

מוקיריהם ומכבדיהם 
אבא אליהו ומינא דייטש 

ראש חודש תמוז, תשס"ז
ברוקלין, נ  י  
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שערי הילולא 
 מברקים ומענות קודש בענייני הילולא דרבותינו הק'

בעמדנו בסמיכות לג' תמוז, יום ההילולא דכ"ק אדמו"ר זי"ע  



"גדול זכות בעל ההילולא וביום ההילולא ... להמשיך ישועות ברכות והצלחות". 
מברק ליום ההילולא יו"ד שבט 

תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז
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נוסח מברק לאנ"ש במרוקו ליום ההילולא יו"ד שבט

תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז

 9



־נוסח למכתב ברכה, מענה על פ"נ, שנמסר ע"י השד"ר הרה"ח הרב מרדכי דוב טליש
בסקי ע"ה בו כותב הרבי: "ומקום מנוחת צדיקים להיותו מקום קדוש וטהור התפלה 

מתקבלת שם ביותר"..

תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז
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תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז
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תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז
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תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז

 13



תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז
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מברקים ליום ההילולא שנשלחו למרוקו
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תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז
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שערי הלכה 
ק' מופלאה אל המשפיע הנודע הגאון המקובל  באיגרת 
הרב מנחם זאב הלוי גרינגלאס שליט"א שנכתבה בשנת 
טרדותיו  גודל  את  פרטים  בפרטי  רבנו  מפרט  תש"ו 

ב"מקצוע ההדפסה"  )אגרות קודש ח"ב עמ' פט-צ(

וזה לשונו הק': 

"בזמן האחרון צריך הייתי להגי' )מלבד קונטרס מז ובעקר ההוספה שבתוכה 
של  אותה  )ע"ד  בצרפתית  פסח  פורים,  ע"ד  חוברת  וטאלקס(  והשמועסן 
של  אחרונה  הגהה  באנגלית,  דה"י  של  ח"א  באנגלית,  פורים  קובץ  תשרי(, 

מים רבים

ע'  ממאה  ויותר  שו"ת,  קכ"ה  )יכללו  להצ"צ  ההוספות  ההגהה:  באמצע   -
חידושים על הש"ס, כ"ז מלבד עריכת מפתחות וכו'( קונטרס הצ"צ וההשכלה, 

קובץ שיחות כ"ק אדנ"ע )יכיל יותר משלש מאות ע', מימיוגרפ(

- בתחלת ההגהה: ספר מאמרי ילמדנו רבינו, קונטרס עץ חיים, קונטרס ע"ד 
אדמו"ר מהר"ש נ"ע )קובץ שיחות ורשימת מאמריו( שיחות אדמו"ר שליט"א 
ש"ת - עד ר"ה תש"א )שייך לדלפון( ספר מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א 
אנגלית,  ומנהגיו  ישראל  בדת  ותלמידו  רב  בין  שו"ת  ספר  תש"ב(,   - )ש"ת 

קצור שו"ע בשביל הנוער באנגלית ועוד"  

הדבר האחרון ברשימה הוא "קצור שו"ע בשביל הנוער באנגלית"  

נדפס  לא  מעולם  לנו  הידוע  וככל  מאז  חלפו  שנה  מ-60  למעלה 

אנו  מגישים  הבר-מצוה,  שמחת  לרגל  ועתה,  זה  ספר  ונתפרסם 

בפרסום ראשון חלק קטן מספר זה שנכתב ע"י זקננו הרה"ח הרב 

ואי"ה  רבנו  מכ"ק  והערות  הגהות  ריבוי  עליו  ויש  ע"ה  מינדל  ניסן 

יופיע כולו על-ידי חתנו של הרנ"מ הממונה על ארכיונו המופלא – 

סבו של חתן הבר-מצוה, הרה"ח הרב שלום דובער שפירא שי'   



מהדורה קמא

תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז

 18



מהדורה קמא
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מהדורה קמא
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מהדורה קמא
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מהדורה קמא
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הפרק העשירי בשו"ע לנוער באנגלית הוא חוברת ע"ד תפילין, ככל הנראה העלון הראשון 
בנושא זה מוגש במלאת 40 שנה ל"מבצע תפילין" )תשכ"ז - תשס"ז(

תשורה מחגיגת הבר-מצוה של הת' מנחם-מענדל שי' דייטש, א' תמוז תשס"ז
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מהדורה בתרא
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 שערי תשובה 

 צילום תשובה בהלכה מכ"ק אדמו"ר
 הצמח-צדק נ"ע, בכת"י מעתיק

)שנדפסה בחלקה בשו"ת שלו, חלק אבן 
העזר סימן שסג( שהיתה מונחת ביחד עם עלי 
ההגהה של השו"ע הנדפס לעיל במדור 'שערי 

 הלכה' וחלק מההגהות נכתב
מעל"ד של העתקה זו וכן נרשמו על העתקה זו 

כמה הגהות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר
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מוקדש 
לחיזוק ההתקשרות לנשיאינו

כ"ק אדמו"ר זי"ע 

 •
נדפס על-ידי ולזכות 

הת' מנחם מענדל שי' דייטש 
לרגל הגיעו לגיל מצוות בשעטו"מ 

אחיו ואחיותיו
רחל, רייזל, לוי יצחק, ניסן שיחיו 

הוריהם  
הרה"ת הרה"ח אבא אליהו וזוג' מינא בוניא שיחיו דייטש 

זקניהם  
הרה"ח חיים שמעון וזוג' חיה לאה שיחיו דייטש 

הרה"ת הרה"ח שלום דובער וזוג' פרידא חוה שיחיו שפירא 
הרה"ג הרה"ח הרב ליפמאן וזוג' חנה שיחיו שפירא 

הרה"ח מנחם יהושע שי' שקלארש


