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בס"ד

פתח דבר
הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  להשי"ת  מודים  אנו 
שי'  זלמן  שניאור  הרב  התמים  החתן  צאצאינו  בנישואי  זיכנו 

עב"ג הכלה מרת חנה תחי'.

התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו, ידידינו ומכירינו 
שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו 
שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

חלק  הנוטלים  לכל  והוקרה  לבבית  תודה  הבעת  בתור 
הנהגתו  על  - מיוסד  מיוחדת  תשורה  בזה  מוגשת  בשמחתנו, 
כ"ק  בחתונת  'תשורה'  שחילק  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של 
מכ"ק   - ומענות  קודש  כתבי  - הכוללת:  דורנו  נשיא  אדמו"ר 

אדמו"ר נשיא דורנו. 

יחיו  ביתו  אנשי  ואת  כבודו  את  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא-ל 
בתוך כלל אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, ובמיוחד 
בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה העיקרית 
מלכנו  של  המיידית  בהתגלותו  ראשם",  על  עולם  "שמחת 

משיחנו.

משפחת פרוש משפחת גראנער 
ירות"ו קרית גת                                                         
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מענות ואגרות קודש

חרות מכל הדברים הבלתי רצוים 

נת' ות"ח ת"ח [= נתקבל ותשואות חן תשואות חן] וכל 
המברך מתברך בברכתו של ה' כו' וכו'

אזכיר עה"צ [= על הציון] להנ"ל –
הדברים  מכל  חרות  תהי'   – חרותנו  מזמן  ושבבואנו 
 =] ולקה"ת  בעומר  לל"ג  כדרוש  ולהכון  רצוים  הבלתי 

ולקבלת התורה] וכו'

וברכה בכל עת זמנה היא 

לג"ב  לאחרי  נת'[קבל] 
[= ל"ג בעומר]

זמנה  עת  בכל  וברכה 
היא וכו'

ובפרט שנתקבלה תיכף 
ללג"ב

ל 
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אין הזמן גרמא לפגישות

לפגישות  כלל  גרמא]  הזמן   =] הזמ"ג  אין 
כהנ"ל. ואתו הסליחה.

נדר]  בלי   =] בל"נ  כדרוש  הזמן  כשיוכשר 
אודיעו

הערות לציור עמוד השער של "משיח טיימס"

כשתוקעין בר"ה [= בראש השנה] – אין זה בשדה
   "          באלול – ע"ד [= על דרך] הרגיל ה"ז [= הרי זה] בהמשך להתפלה 

– ולבושין גם תפלין

ת 

[
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למה עתה הוא דחוף מאוד?

מצב  שיסבירני  אחכה 
כמה   =] כו"כ  הנמשך 

וכמה] שנים 
[דחוף  הוא  עתה  למה 
דוחה  ובמילא  מאוד] 

הדחופים סתם

במשך 40 שנה הי' צ"ל – "לצאגו"ח" 
על כל פנים עסקן אחד שילמדם מה לעשות

מענה על בקשת צא"ח להגיה תוכנית 
של אירוע לכבוד יום ההולדת של הרבי

אף שהורגלתי בכיו"ב בכ"ז [= בכיוצא בזה בכל זאת] גם לכיו"ב צ"ל [= צריך 
להיות] "הגבלה קצת"

מודיעים אותי שמשתדלים 1) לכבדני ב) ברעש גדול ומפרטים בזה
ושואלים שאאעין בפרטיות ואעיר בפרטיות וכו'

האין אף אחד בצאגו"ח [= בצעירי אגודת חב"ד] – שיעשה הערה שאין זה 
אנושי

שבמשך 40 שנה הי' צ"ל – "לצא[ג]ו"ח" עכ"פ [= על כל פנים] עסקן אחד 
שילמדם מה לעשות

ב 
ה 

ף 
ה 
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מאמרים שמרחיקים מלימוד דא"ח

מרחיקים  כאלה  שמאמרים  לו  עניתי  מכבר 
היפך  דא"ח,  מלימוד  וכמה]  כמה   =] כו"כ 

הפצת המעיינות חוצה

מברק להררד"מ רוזין, הרב הראשי ברומניה

ם 
ך 
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מענות לשאלות על שיחות

מענות דלקמן למזכירו של הרבי ואביו זקנו של החתן, הרה"ח ר' יהודה לייב 
בשלימותה  (השיחה  ה'תשמ"ט  סיון  ט"ו  בשיחת  שאלותיו  על  גרונר,  שי' 
הקב"ה  של  דיבורו  באופן  ואילך),   508 ע'  ח"ב  ה'תשמ"ט  בסה"ש  נדפסה 

למשה לאחרי שלימות המשכן ע"י חנוכתו בקרבנות הנשיאים:
כמפורש בהשיחה שתהי' שלימות בתכלית

1) בתוכם – בתור עושי מקדש
2) של עשיית המקדש (שזהו ע"י [= על ידי] גמר החינוך שלו)

מי"ב  ואחד]  אחד  מכל   =] מכאו"א  בפועל  בו  שהביאו  הקרבנות  של   (3
השבטים והסה"כ [= והסך הכל] דכולם ביחד כמדומני – שזה הי' רק פעם 

אחת בכל ימי המשכן וב' ביהמ"ק [= בית המקדש]
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על שאלתו למקור נוסח 
ברוך  בברכת  אדה"ז 
הלזה,  מעונש  שפטרני 
שבכל מקום הנוסח הוא 
מעונשו  שפטרני  ברוך 

של זה:
במד"ר  הגרסאות  לברר 

(הוצ[את] אלבעק?]

מענה על הנתבאר בשיחת ש"פ מקץ ה'תשמ"ה בקשר להדלקת נרות חנוכה 
בערב שבת, שלכאורה כמו שלא נוטלים ד' מינים בחג הסוכות ביום השבת, 
כך לא היו צריכם להדליק נרות חנוכה בערב שבת, שהרי מצוותה משתשקע 
החמה. וע"ז שאל הרה"ח יהודה לייב שי' גרונר והביא מכמה מפרשי הש"ס 

שאפשר להדליק נרות חנוכה עוד קודם שקיעת החמה, והראי' מעש"ק:
ה"ז [= הרי זה] הקושיא למה [מצינו שבערב שבת מדליקין קודם השקיעה] 
י"ל  כאן   (2 התורה]  מן   =] מה"ת  (שהוא  הסוכות]  כבחג   =] כבחה"ס  דלא 
דמלכתחילה לא תיקנו אז (ע"ד [= על דרך] מגלה בשבת) ג) שרגא בטיהרא 
מאי אהני, ועוד ועיקר 4) בפשטות זהו הטעם ששינו התקנה מעיקרא במקור 
הנס דוקא לפני שקה"ח [= שקיעת החמה], בנ"ח [דוקא] משתשקע החמה 

(כ"ז נזכר בההתועדות)*
*) להעיר משיחת מוצאי ש"פ וישב תשל"ט.

ח 
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בהתוועדות הנ"ל נתבאר אשר המנהג לעשות כמהדרין מן המהדרין לא מצינו 
בש"ס ובגאונים וראשנים עד הרמ"א. ושאל הרי הרמב"ם כותב שמנהג ספרד 

הוא כמהדרין מן המהדרין. ענה הרבי:
ולא הועתק בשו"ע כ"א ההיפך. וכתב: לציין זה בהערה (נעתק בהתוועדיות 

תשמ"ה ח"ב ע' 978).
 

ל ל "ל
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מהדורה ראשונה* של מכתב כללי, בכתב-יד-קודש
ראש חודש מנחם אב תשמ"ג

*) מעניין לציין, שבמהדורה הראשונה השאיר הרבי רווח ריק בשורה השניה, בין המילים "יום" ל"אהרן", ולא 
כתב "יום מיתת אהרן", כפי שנוסף אחר-כך כאשר הקלידו את המכתב להגהת הרבי. 
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מהדורה ראשונה של מכתב כללי, בכתב-יד-קודש
עש"ק נח, תשד"מ
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הגהות בכתי"ק על נוסח המברק לחג הגאולה י"ב תמוז תשמ"ח

הגהות בכתי"ק על נוסח המכתב למחנות גן ישראל - תשמ"ח



לזכות

החתן התמים הרב שניאור זלמןשניאור זלמן שי'

והכלה המהוללה מ' חנהחנה תחי'

גראנערגראנער
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ

יום כ"ג סיון ה'תשע"ו

נדפס על-ידי הוריהם

הרה"ת ר' ישראל מנחם מענדלישראל מנחם מענדל 

וזוגתו מרת אסתר בדנהאסתר בדנה שיחיו

גראנערגראנער
הרה"ת ר' מאיר צבימאיר צבי

וזוגתו מרת יפה דישקהיפה דישקה שיחיו

פרושפרוש

וזקניהם

הרה"ח הרה"ת ר' יהודה ליביהודה ליב 

וזוגתו מרת יהודיתיהודית שיחיו גראנערגראנער

הרה"ח הרה"ת ר' חיים שמואל מנחם מענדלחיים שמואל מנחם מענדל שיחי' ליבעראווליבעראוו

מרת שרה שרה תחי' פרושפרוש, אשת ר' עקיבאעקיבא ע"ה

מרת סלבה סלבה תחי' קורנטקורנט, אשת ר' שלום שכנא שלום שכנא ע"ה


