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 בס"ד.

 פתח דבר
של הרבנית  השלשיםהילולא -כ"ב שבט הבע"ל, יום היָארצייטלקראת 

 ,הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע

 כ"ק אדמו"ר שליט"א קודש-יד-ליקוט כתבי אים לאור בזהמוצי הננו
 בעניני דיומא.

 קובץ זה הינו השני בסדרת ליקוט כתבי יד קודש שיצאו לאור מזמן לזמן.

*** 

 לג' חלקים:קובץ זה מחולק 

 מהתקופה ובהמשך אלי'.כתי"ק ליקוט  – כ"ב שבט תשמ"חא( 

כ"ב שבט במשך ליקוט כתי"ק בקשר לציון  – כ"ב שבט במשך השניםב( 
 .תשנ"ב-תשמ"ט השנים

 .נ"עלהרבנית הצדקנית  ליקוט כתי"ק בקשר – הרבנית הצדקניתג( 

ו ות מהם נלקחרהמקועם  הכתי"ק שבקובץ, בסוף הקונטרס בא רשימת
 הצילומים.

*** 

, מלך ביפיו כ"ק אדמו"ר שליט"אעם ראות התלבקרוב  ויהי רצון שנזכה
 תיכף ומיד ממש.והוא יגאלנו  תחזינה עינינו,

 המוציאים לאור

 מוצש"ק יום הבהיר י"א שבט תשע"ח

 "חיים" שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ברוקלין, נ.י.
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 חלק א: כ"ב שבט תשמ"ח

 נוסח מצבת הרבנית

 
נוסח מצבת הרבנית, כפי שמסר כ"ק אדמו"ר שליט"א להמזכיר ריל"ג 

 במשך ימי השבעה:

 פ"נ

 חי' מושקאהרבנית הצדקנית מרת 

 יוסףבת כ"ק אדמו"ר אור . . ורבנא 

 יצחק

  נחמהובת הרבנית הצדקנית מרת 

 ע"ה ז"ל דינה

 נפטרה ביום רביעי פ' משפטים
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 שבט שנת ה' תשמחכב 

 תנצב"ה

 ולז"נ אחותה הרבנית הצדקנית

 מרת שיינא

 הי"ד

 

לאחר שתקתק הריל"ג את הנוסח המלא, מתח כ"ק אדמו"ר שליט"א קו 
 ".הי"ד", "שיינא", "נחמה דינה", "יוסף יצחק" ,"חי' מושקאתחת התיבות "
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 ההסתלקות על לעיתונות דיווח
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לדיווח שהוכן ע"י המזכיר רחי"ק לעיתונות הגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
על ההסתלקות, עם קווים לדמות הרבנית. את הדיווח מסר הרחי"ק אחר 

. תפלת מעריב מוצאי כ"ב שבט, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הגיהו בעודו עומד
 :להלן ההגהות

 ]א[ מחק:

“Rebbetzin Schneerson was the second of three 
daughters of Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn (1880-
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1950), the previous Lubavitcher Rebbe [to whom she was 
uniquely endeared] 

 ]ב[ הוסיף:

“The Rebbetzin was born in 1901 כה אדר” 

 ]ג[ מחק ההמשך:

“in the Russian city of Lubavitch” 

)הסמוכה באבינאוויטש עיירה ומאוחר יותר הוסיף שמקום לידתה הי' ב
 לליובאוויטש(.

 ]ד[ בהמשך נכתב:

“In 1924 they moved to Leningrad” 

 לברר " וכתב:1924הקיף תיבת "

 ]ה[ נכתב:

“In 1927, when her famous father was arrested by the 
N.K.V.D.” 

 "famous" מחק תיבת

 נאסר:, שאדמו"ר מהוריי"צ ]ו[ נכתב

“For his efforts in strengthening Judaism amongst his 
brothers” 

 כל בנ"י" וכתב: brothers hisמחק תיבות "

 ]ז[ נכתב:

“The Schneersohn family then moved to Riga, Latvia.” 

 . . בשנת וכתב:

 ]ח[ מחק:



10 
 

“Before leaving Russia, Rebbetzin Chaya moussia was 
engaged to marry the present Rebbe, Rabbi Menachem M. 
Schneerson. The Rebbe was able to leave Russia together 
with the rest of the family.” 

 ]ט[ נכתב:

“In December 1928 she married the Rebbe in Warsaw.” 

כסלו טו" )או ? לברר באם אחר " " וכתב:Decemberהקיף תיבת "
 "בסוף"(

 נכתב:]י[ 

“After the German occupation of France, in summer of 1940, 
they fled to Nice”. 

 ".in summer of 1940מחק התיבות "
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 הרבנית ירושת

 
 :תשמ"ח עש"ק משפטים כ"ד שבטיום מענה להרחי"ק על מכתבו מ

]א[ במכתבו כתב: "מצו"ב הניירות שנתקבלו מהעו"ד גארדאן עם תיקונים. 
 אין הערות יביאם בנוסח זו ביום א' אחרי מנחה".אם 

 ", וכתב:ביום א' אחרי מנחהכ"ק אדמו"ר שליט"א מתח קו תחת התיבות "

 בטח יסדר זה ות"ח

במכתבו כתב: "מצו"ב ל.נ.ס. עם השינויים" )הכוונה לדיווח על ]ב[ 
 קודם, שתוקן ע"פ הגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א(.הההסתלקות שבכתי"ק 

 Vאישור: -שליט"א סימן סימן כ"ק אדמו"ר

ביום כ"ב שבט לאחר תפילת מנחה, הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א ]ג[ 
להמזכיר רחי"ק בין השאר, לסדר שירושת הרבנית תעבור לרשות אגודת 

 חסידי חב"ד, ושיסודר תוך ה"שלשים" ומה טוב תוך ה"שבעה".
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 :בשולי מכתב זה כ"ק אדמו"ר שליט"א כתבבהמשך לזה, 

 החוק שהבעל יורש הכל )כשאין יו"ח(?האומנם 

 $ 1 – למינימוםאפשר כמדומני להגביל  –באם יש 

 יהי' לאגו"ח ממש שהכלאף שכדאית השתדלות גדולה ביותר 

 )האפשר לזרז שהכל יוגמר בתוך שלשים?

 :כ"ק אדמו"ר שליט"א כתב בצידו השני של המכתב,]ג[ 

 מהיר

 ח

 רחי"ק

 שי'

 

  



13 
 

 לותמנהגי האב

 
, ששאל אודות כמה אדמו"ר שליט"א להרב גבריאל צינער מענה כ"ק

 )י"א אדר תשמ"ח(: לות, ועודממנהגי האב

 :כ"ק אדמו"ר שליט"א ]א[ בתחלת המכתב הוסיף

 (1בס"ד )



14 
 
]ב[ הנ"ל כתב: "קיבלתי מכתבו שאכתוב בכתב ברור, כ"ק אד"ש צודק 
שכבר ביאר רעק"א בהקדמתו לספריו שנפש יותר מתפעל בלשון וכתב 

 נאה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (2מאירות ) המכונהות"ח על מילוי בקשתי, ובל' חז"ל אותיות 

]ג[ הנ"ל כתב: "אודות שיחות קודש שהעיר כ"ק אדמו"ר שליט"א ליישב 
שבאו לנחם תוך ג' ימים ראשונים, עי' בדע"ת על הל' אבילות סי' שע"ו 

 את האבל". שהביא ראיות מש"ס דגם בג' ימים ראשונים מנחמין

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (3וראה מ"מ להלקו"ש )

]ד[ הנ"ל כתב: "נשאלתי אודות שכ"ק אד"ש בימי אבלו לא אמר שיעור 
תהלים לפני התיבה, ופלא כיון דשיעור חת"ת לומדים ושאר פנימיות 

בכלל לימוד התורה כמ"ש המאירי מו"ק  התורה, וכ"ש תהלים שאין זה
ת שאמר חוקו תהלים אפי' בימי אבלו, והשבתי ובלקט יושר הל' שמחו

 אד"ש שלא רצה לעשות כך ברבים וצ"ע".ת שאולי כוונ

 על כללות השאלה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (4או"ח סתקי"ד ס"ד )עראה מג"א ונ"כ שו

ד"כיון דשיעור חת"ת לומדים ושאר פנימיות התורה, וכ"ש על מה שכתב 
התורה", כ"ק אדמו"ר שליט"א הקיף תיבת תהלים שאין זה בכלל לימוד 

 "וכ"ש", וכתב:

 (5ע"ש ס' התהלים ) נעים זמירות?! להעיר שדוד נקרא 

על מה שכתב "שאולי כוונת אד"ש שלא רצה לעשות כן ברבים", כ"ק 
 ", וכתב:לעשות כןאדמו"ר שליט"א מחק תיבות "

 (6לפס"ד )

וחיבור על הלכות ]ה[ הנ"ל כתב: "נתבקשתי מכמה רבנים לכתוב הלכות 
 אבילות אך שמעתי שאינו נכון ומסוגל, מה דעת אד"ש בזה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
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ובפרט אם  ממשה"ז כולל לאפרושי מאיסורי  – בפרטבעיר זו  –
 (7יעתיקנו גם לאנגלית )

אל על הל' יו"ט ובו ג' פרקים ]ו[ הנ"ל כתב: "סיימתי חיבורי נטעי גברי
יו"ט וסימנא מילתא הוא שכתבתי בכ"ב שבט, ויהא אחרונים על אבילות ב

 רעוא שיהי' לעילוי נשמתה הטהורה חיה מושקא בת מרן יוסף יצחק ע"ה".

 על השם "חיה מושקא", כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

! ב( דורבפרש"י )קהלת ג, ב( דפי' על . .  הכי גדולבגימט' עת ]ולפלא 
 (8דוקא[ ) יחידדקודמו  והיפך

כ"ק אד"ש שביום ראשון של ימי אבלו תיכף אחר תפילת בהנהגות ]ז[ 
מנחה פתח לדבר ד"ת אודות אין פותחין וכו' והסביר בדין שאין מנחמין בג' 
ימים הראשונים וכו' ע"כ. ומצאתי מקורו בטור יו"ד סי' שע"ו שכתב ואח"כ 
נכנסין עם האבל לביתו והוא מיסב בראש וש"ץ אומר נשאלו לרבנן טעמא 

ברוך דיין האמת, וגדולי החכמים מנחמין כל אחד ואחד כפי מה ואבל אומר 
שרואה לדרוש בנחמה עיי"ש, ובזה ישבתי הענין כשהולכים לנחם אבלים 
אין האבל מתחיל לדבר כלום ואין יודע הדין, אכן י"ל שהדין הוא רק 
בפתיחה ראשונה של ביאת המנחמים אצלו, אבל כל שהאבל פתח תחילה 

שוב המנחמים הבאים אחריהם א"צ כבר לחכות לדבר לפני מנחמים 
ויש להסביר עוד שלבוש סי' שע"ו ס"א  ,שיפתח האבל תחלה בדברים

הסביר טעמא של הך דינא דאין המנחמים רשאים לפתוח עד שיפתח 
האבל תחילה כלומר שהוא מתחיל להראות צערו שמצער מאד על מתו 

סתברא הוא שהוא נ"ל שזה ג"כ טעמא דמוואח"כ מתחילין לנחמו, וכתב 
, ושפיר עשה כ"ק שג"כ נחמה לו שמכבדין אותו ואסמכוה אקרא עיי"

 ".אחר תפילת מנחה, פתח בדיבור תחילה רהאד"ש שאחר הקבו

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (9ה"ז ספק ד)דיבור ב(תורה ) –ע"ד הצחות 

"ל שהדין הוא רק בפתיחה ראשונה של ביאת על מה שכתב ד"אכן י
אצלו, אבל כל שהאבל פתח תחילה לדבר לפני מנחמים שוב המנחמים 

", המנחמים הבאים אחריהם א"צ כבר לחכות שיפתח האבל תחלה בדברים
", שהדין הוא רק בפתיחה ראשונהכ"ק אדמו"ר שליט"א הקיף התיבות "

 וכתב:
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 ה"ז בגדר דביוש כל אלה )ובפרט של כו'( שאין פותחין עמהם בדיבור
 (10) במוחשכנראה 

במנהגי חב"ד איתא שביום ז' משתדלין להתפלל בהשכמה [ הנ"ל כתב: "]ח
הנהגות ממש, או קצת קודם משאר ימים, ומ ויש לעיין אי הכוונה בהשכמה

 ".כ"ק אד"ש שהתפלל ביום ז' רק קצת מוקדם, מוכח כצד השני

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (11לכאורה לאו דוקא, כי בנדו"ד תלוי בהרגל הציבור ) –

הנ"ל כתב: "נהגתי ללמוד בכל יום פרק כ"ד דכלים שמסוגל לנשמה ]ט[ 
 כמבואר בסידור תורה אור בשם הרה"ק מריזין זי"ע".

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )חסר בהצילום שבידינו והושלם ע"פ 
 העתקה(:

 (12גם יקרא דחיי ) בזה קיים –ע"י כתבו זה לי 

שהלכות אלו לא יהי' נוגע למעשה ]י[ בסיום מכתבו כתב: "והשי"ת יעזור  
 וקרוב ממש יקוצו ורננו שוכני עפר בביאת גואל צדק בב"א".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (13דגם ורננו ובסמיכות ממש ) בהחידושלא הכל מדייקין 
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 פרסום תמונת הרבנית

 

שכתב בי"א אדר תשמ"ח: "באתי להעיר  ,להרב גבריאל צינערנוסף מענה 
אודות שיצא לאור ספר אמנו "המלכה" ושם נדפס תמונה מהרבנית ע"ה, 
ולפענ"ד אינו נכון דהא אחז"ל סנהדרין פ"ה גמירי אין יצה"ר שולט אלא 
במה שעיניו רואות, וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור להסתכל אף 

י' באוצר הפוסקים סקי"ג בשם בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, וע
שו"ת הב"ח סי' י"ד דגם בגד אשה שעדיין מתה עי"ש וא"כ כ"ש בנ"ד ועכ"פ 

 מדת חסידות להחמיר".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 באתי להעיר אודות שיצא לאור ספר אמנו "המלכה"על מה שכתב "]א[ 
 ב:ושם נדפס כו'", כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק התיבות "ושם נדפס", וכת

 אחרתאשר במהדורא  – בלא הסתכלות כללבודאי הבחין בהפשוט גם 
 הוסיפו בלי צבעים

דהא אחז"ל כו'", כ"ק אדמו"ר שליט"א "ולפענ"ד אינו נכון על מה שכתב ]ב[ 
 מחק תיבת "דהא", וכתב:

]אחז"ל סנהדרין פ"ה גמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו ואף ד –
 בנוגע לאחרנייתא  ושולל רואות[

וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור להסתכל אף " המשך דבריועל  ]ג[
כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א  ,"בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה

 כ"ק אדמו"ר שליט"א(: הם של)ההדגשות בדברי הנמען 



18 
 

 צבעונים] (2 אף בבגדי[ להסתכל]( 1 וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור[]
ומכלל הן אתה שומע שלילת האיסור [ מכירה]שהוא  (3 של אשה[

 כל הג' –כאשר אין ג' הנ"ל, ובפרט ד

 : "וא"כ ה"ה בנ"ד ועכ"פ מדת חסידות להחמיר".בסיום דבריו כתב ]ד[

 ]בנ"ד[משא"כ  :כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק התיבות "וא"כ ה"ה", וכתב

 :על המשך דברי הנמעןכתב ו

, אלא שעי"ז יתמעט ב"והחי יתן אל לבו" להחמיר[ועכ"פ מדת חסידות ]
 כנראה במוחש )ואולי זוהי סברת המוסיפים הנ"ל(. –
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 ניחומים יאישור מכתב

 

פרטי לחג הפסח תשמ"ח, הופיעה "נ.ב." לאלו שהביעו -במכתב הכללי
 ניחומים בקשר עם הסתלקות הרבנית.

לבנות ישראל" לפנינו המכתב כפי שנשלח ל"תלמידות בית הספר גבוה 
 שעל ידי ה"ישיבה יוניווערסיטי" בניו יארק.

חתמו כל אנשי הצוות  מכתב זה בא בהמשך למכתב ניחומים שעליו
, בארגון לע"נ הרבניתבסיום השבעה  שנערך כינוס מו שלבסיווהתלמידות, 

 :. בסיומו כתב כ"ק אדמו"ר שליט"אהרב ישכר שלמה טייכטל

 ת"ח. ות"ח נ.ב. מכ' הניחומים נתקבל בעתו,
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 personal: אדמו"ר שליט"אהמעטפה כתב כ"ק בשולי 
 

 

 אשת נעורים

 
 מענה לאחד שכתב מכתב ניחום אבלים:

וקלאץ  וכו' וכו'קראתי הנ"ל כפשוט )ועד"ז מכו"כ שי'( וכוונתם רצוי' 
 בסנה' כב, סע"א( האריכותשכנראה אין ידוע  קושיא
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 במעשים –ניחום 

 

)שהי' הממונה  מענה למכתב תנחומין שכתבה אשת מר אירווינג ספיגל
, מיום כ"ו אדר תשמ"ח לעניני יהדות במערכת עיתון ה"ניו יארק טיימס"(

 הוכנס ע"י המזכיר רחי"ק:ש

  ]א[ מתח קו תחת התיבות:

“Help ease your pain”. 

  ]ב[ על מה שכתבה:

“What words of comfort are there for me to give you, who 
have comforted so many of us”. 

 ", וכתב:wordsהקיף תיבת "
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 –דוקא  יהודיםבהיותה אלמנה ו)בכ"ז( ממשיכה בחיים  – מעשי'? 
ה"ז  –זה הי' האידעַאל שלו(  –נבלח"ט  –)שבעת שהכרתי בעלה ע"ה 

 עצמו עידוד ועזר וכו'.

 בחיים הנ"ל בהוספהויה"ר שתתברך בחהפכו"ש וכל השנה כולה 

 וסימן בחץ את שם הכותבת "אסתר בת שרה רבקה". הקיף]ג[ 

 כללי לחג הפסח בתרגום לאנגלית:-ורה לצרף המכתבה ]ד[

 הכללי באנג

כ"ק אדמו"ר  , כתבאודות מכתבה ]ה[ על הפתק המצורף מהרחי"ק
 :שליט"א

 שאין הזמ"ג למכ' וכו' ות"ח מראש יסבירהבטח 

 

 באישור רבנים – מוסדות

 
משפטים, עורר  בת פרשתבהתוועדות השבת שבאמצע ימי השבעה, ש

כ"ק אדמו"ר שליט"א בנוגע לאלו המייסדים מוסדות לעילוי נשמת 
הרבנית, שבכדי למנוע השגת גבול וכיו"ב צריך להיות בהתדברות עם רב 

 מורה הוראה.

 לפנינו מענה בתוכן זה לאחד שרצה לפתוח מוסד ע"ש הרבנית:

 (1ששייך לרבנים )דחב"ד( ) וכמה פעמיםהזכרתי 
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 מוסדות על שם הרבנית

 
מענה לאחד שכתב על דבר "הקמת גמ"ח קרן חמש שע"י בית חב"ד". כ"ק 

 אדמו"ר שליט"א העביר קו על תיבת "חמש" וכתב:

 (כמפורסםצ"ל ע"ש הרבנית . . )כהוראות רבנים שי' 
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 "חי' מושקא שתליט"א"

 
רבים ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א לאלו שקראו לבנותיהם על במכתבים 

שם הרבנית נ"ע, נכתב "חי' מושקא שתליט"א" )במקום "תי'" כבמכתבים 
 רגילים(.

אחד המכתבים הראשונים שנכתב כך, הי' מכתב ה' אדר תשמ"ח שנשלח 
לר' ישראל צבי גליצנשטיין, בקשר עם הולדת בתו חי' מושקא, שבה תיקן 

 שליט"א בכתי"ק:כ"ק אדמו"ר 

במענה על ההודעה אשר נולדה להם בת למזל טוב ונקרא שמה בישראל 
 שתליט"אחי' מושקא 
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 והחי יתן אל לבו

 
 



26 
 

 

במשך שנת האבילות עורר כ"ק אדמו"ר שליט"א פעמים רבות על ענין 
"והחי יתן אל לבו". בשיחת כ"ב שבט לאחר תפלת מנחה אף קישר זאת 

 חי'. –במפורש עם שמה הראשון של הרבנית 

לפנינו צילום כתי"ק מהגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א על מכתב חמשה עשר 
הקודש, שהתקיימה במנחם אב ה'תשמ"ח, לכינוס השלוחים בארץ 
 בסיסמת "והחי יתן אל ליבו" )ו"שנת הילד והילדה"(:

בארצנו  התשיעי בנועם קבלתי ההודעה ע"ד קביעות זמן כינוס השלוחים
 הקדושה . .
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 . "והחי יתן אל לבו", "שנת הילד והילדה" כינוס אשר קבעו הנושא שלו
. 

ויה"ר שיקיימו שליחותם בשלימות המתאימה לפעולות הבאות לאחרי 
בקודש(, על ההחלטות  להעלות)כהציווי  ומוסיפותהחלטות הכוללות 

, חדשהיום טוב, יום הוספה  –וכציווי יום כתיבת מכתב זה  הקודמות,
 כאו"א מוסיף מחדש ומוסיפים לו חיים )גשמיים ורוחניים( על חייו

בשלימותם, שהרי כאו"א  –ובודאי תבואנה ברכות ה' לכאו"א וב"ב שי' 
פועל בכח ויכולת הכינוס וציבור, עשרה )ויותר( מישראל, מלכתחילה 

בנתינה )בעין יפה( אל לבו מכל עניני התורה  –אריבער, ויתרה מזה 
ומצותי', שהם חיינו ואורך ימינו, ומתוך שמחת עצמו ושל אחרים, 

תיו בשבא( כל בנ"י  –משח )תיו בחיריק( ותשמח כמתאים לשנת ת
האנשים והנשים והטף, כמתאים לשנת הקהל )האנשים והנשים 

מתחיל  –והטף( ובהדגשה מיוחדת של חינוך דהטף הילד והילדה 
שהם: בן אברהם יצחק  –מהחלטות לפועל בזה להכנסת כל ילד וילדה 

 . .ש ויעקב ובת שרה רבקה רחל ולאה לחינוך על טהרת הקוד
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 חלק ב: כ"ב שבט במשך השנים

 קונטרס כ"ב שבט

 
במשך השנים תשמ"ט עד תשנ"ב הגיה כ"ק אדמו"ר שליט"א מאמר 

 שנדפס ב"קונטרס כ"ב שבט".

 דבר לקונטרס כ"ב שבט תשמ"ט:-לפנינו תאריך הפתח

 תשמ"ט )תהא שנת משיח טובה(, עש"ק כ"ב שבט
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 סיוע להמוסדות מקרן חמ"ש )א(

 
רחי"ק מזכיר כ"ב שבט תשמ"ט הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א להלקראת 

לשלוח סיוע כספי לכל מוסדות חב"ד ברחבי תבל מ"קרן החמ"ש", אותו 
 ייסד כ"ק אדמו"ר שליט"א מיד אחר הסתלקות הרבנית.

 לפנינו מענה על דו"ח שכתב הרחי"ק ביום כ"ד שבט משילוח ההמחאות:

כתבו ונחתמו עוד כמאה המחאות ]א[ במכתבו כתב: "הנני להודיע שהיום נ
בשביל המוסדות שבהרשימה . . בזה כלו ההמחאות שבידינו והזמינו מיד 
עוד המחאות והבטיחו שיוגמרו כעבור איזה ימים, ויושלם עשיית 

 ההמחאות בהתאריך דיום א' כ"ג שבט".

כ"ק אדמו"ר שליט"א מתח קו תחת תאריך המכתב "ב"ה, כ"ד שבט 
 (1) והקיף וסימן בחץ התיבות שבמכתב "דיום א' כ"ג שבט". ,תשמ"ט"
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]ב[ במכתבו כתב: "בתקופה האחרונה נהוג אצל כו"כ בתי מסחר וארגונים 
לנהל החשבונות, ובפרט סידור ההמחאות )וגם קבלות( ע"י קאמפיוטאר 
בהמחאות מיוחדים לזה. בקאמפיוטאר היו יכולים לסדר כל ההמחאות 

. והנני שואל אם להתענין לסדר הענינים ע"י כנ"ל באיזה מינוטים
 קאמפיוטאר גם כאן".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (2, כפשוט )]להתענין לסדר הענינים ע"י קאמפיוטאר גם כאן[

]ג[ במכתבו כתב: "ההמחאות הראשונות מלפני כ"ב שבט נמסרו רובם מיד 
הם מיד ליד והשאר נשלחו בדואר. מההמחאות השניות נמסרו כבר חלק מ

 ליד וחלק נשלחו בדואר".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (3כשיוגמר בטח יודיע ות"ח מראש )
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 סיוע להמוסדות מקרן חמ"ש )ב(

 
, מהמשך שילוח תשמ"ט מענה לדו"ח שכתב הרחי"ק ביום ה' אד"ר

 ההמחאות למוסדות חב"ד מ"קרן החמ"ש" )וכן סיוע מ"מחנה ישראל"(:

 ל"הרבות בשמחה"מסייע לקיים הציווי 

בשמחה סתם. ואולי  –אף אנדערע געזאגט געווארען, עכ"פ  –ַהלואי 
 יקויים זה ע"י תוקף דאדר.
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 הקדשה בלקוטי שיחות

 
בימי היארצייט דבני המשפחה )והם: ו' תשרי, כ"ב שבט, י"ג אייר, כ"ף 

אב(, נהג כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלם עבור הקדשה לז"נ שנדפס -מנחם
 האחורי של ה"לקוטי שיחות" השבועי.בעמוד 

לפנינו הוראה למזכירות על גליון נוסח ההקדשה שהוכנסה לכ"ק אדמו"ר 
 שליט"א לקראת כ"ב שבט תש"נ:

 $ 250 –לצרף )כרגיל בכיו"ב( 



33 
 

 

, על הקדשה לז"נ "ועד להפצת שיחות"לה דולר 500צ'ק בחתי"ק על סך 
 כ"ח שבט[.בקשר עם כ"ב שבט תנש"א ]תאריך הצ'ק: הרבנית 

 

 

  



34 
 

 לע"נ הרבניתמשניות 

 
הגהה על דף השער דקובץ סדר לימוד משניות לכ"ב שבט, בו הי' כתוב 

יארצייט הילולא הרביעי. שנת חמשת אלפים שבע  –"כ"ב שבט תשנ"ב 
 מאות חמישים ואחת לבריאה".

הקובץ הוכנס ע"י הת' לוי יצחק אזימאוו והת' שלמה הומינר בבוקר כ"ב 
  :תפלת שחרית, ובמשך היום יצא המענהשבט לפני 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א הקיף תיבת "ואחת" וכתב:

!? 

 ליתקן בחותם גומי

 מהיר
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 הרבנית "נצדקה לע

 

שליט"א על הוספה  בשיחת ש"פ יתרו כ"ב שבט תש"נ, עורר כ"ק אדמו"ר
, גימטריא דשם 470במספר  –בצדקה בקשר עם יום היארצייט, ומה טוב 

 הרבנית.

לפנינו מענה לר' חנינא משולם הכהן שפערלין שכתב בכ"ב שבט תשנ"ב: 
בגי' על השם, לעילוי נשמת הרבנית  –דולר  470"הנני נותן בזה סכום של 

הצדקנית חי' מושקא ע"ה" )וכתב שמו ושמות בני ביתו(. מענה כ"ק 
 אדמו"ר שליט"א:

 וגדול זכות צדקה בכלל ובפר וכו'
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 ניתחלק ג: הרבנית הצדק

 פורשת שלום ומוסרת תודתה

 
 ב"ה

 ריגא. .ה' כ"ח טבת תרפ"ט

ש"ב הנעלה ונכבד, הוו"ח אי"א ועוסק בצ"צ באמונה וכו' ה"ה מו"ה 
 זעליק נ"י

 לברכה ושלום רב!

מכתבו מכתב ברכה ומז"ט הגיעני. כן קבלתי ימים אלו הד"ג הספר 
 לבבו."ישמח משה" ב"כ. ומקרב לבי אודה לו, ועל ברכותיו ואווי 

וכמים הפנים לפנים, יתברך גם הוא וכב"ב יחיו, בשפע חיים ברכה 
 ,אשר יצליח בכל אשר יפנה, ואך טוב וחסד ימצאוהו בגו"ר ,ושלום

 במנוחה אושר ועושר
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 מ. שניאורסאהן. כברכת ואו"נ ש"ב דו"ש כה"י ומכבדו

 רעיתי תחי' פ"ש ומוסרת תודתה על ברכותיו.

 

 ליכטקלייבט זיך שוין בענשען 
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 ב"ה

 יום ועש"ק ג' מנ"א התרצ"א.

 ברלין.

 כבוד חמותי הרבנית הכבודה עדינה ומשכלת מרת דינה תי'

 ברכה ושלום רב!

איֵיגענטליך אִיז בַא אונז נִיטא קיַינע ָאסאבענע ניַיעס וואס צו 
שריַיבען. ִמסתם, ווייסט אִיהר פון ציַיטונגען, אויך וועלען חנה און 

און איך האב מורא  .דערציילען פון ַאלעס פאדרָאבנעשמערעל יחיו 
ַאז דער בריף וועט אנקומען גליַיך מיט זיי. אבער "בקצור גערעדט" דִי 
שטִימונג אִיז ַאַסך ַאבעסערע. און מען האפט ַאז צו מאנטאג וועט זיך 

 ַאלעס וויַאסניַאֶען לטובה.

ַארענדיקע מיט מוסיא תי' קליַיבט זיך שוין בענשען לִיכט און איך פ
ַאגוטע  –ַאגוטען שבת, אגוטע פָאגָאדע און איינע פון די הויפט זַאכען 

 שטימונג

בענדער ש"ז, וואס יעַאגוטע קור און ַאלעס בעסטע. איַיער איַיך ל
 געריסט זיַין קלענסטער שוועגערין גאר הערצליך

 מנחם.
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 הזכרתה במקומות הקדושים

 
ל"חברת משניות בעל פה" שעל יד "מחנה  צילום כתי"ק על כרטיס הממוען

 ישראל", שבו בקשה להזכרת שמות במקומות הקדושים אשר באה"ק.

 את השמות:רשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 מנחם מענדל בן חנה

 בת נחמה דינה חי' מושקא

 חנה בת רחל

 בן חנה ישראל ארי' ליב
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 )א( מזל טוב לחתונה

 
בזברודקה ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א נוסח מזל טוב לחתונת מר דוד 

חוזר שבצירוף להזמנה -בשמו ובשם הרבנית, שנכתב על גליון כרטיס
 לחתונה, שנשלח לבית כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מזל טוב יהי' הבנין בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה בחיים 
 מאושרים בכל

Rabbi and Mrs Mendel Schneerson 
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 מזל טוב לחתונה )ב(

 
נוסח מברקים ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשמו הק' ובשם הרבנית, 

 בשנת תשי"ג:

 ב ולבנות בית חסידותי מאושר בגור( מזל טו1

 מ.ש 

 ( מזל טוב 2

 מוסיא שניאורסאהן
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 ברכת לשנה טובה

 
נוסח מברק "לשנה טובה" בכתי"ק, ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשמו, 

מושקא, להוו"ח וכו' ישראל ארי' ליב בשם הרבנית חנה ובשם הרבנית חי' 
 ז"ל לקראת תשרי תשי"ב:

LT 

gurary 

Croxtenth Road A56 

Liverpool 8 (England) 

Lshono Toivo Tikoseivu 

Vesichoseimu 

CHANA MOUSSIA  

MENDEL 
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 "מושקא" בשי"ן ימנית

 
במענה לר' שלום דובער לוין שכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א )בהמשך לדבריו 

(, שלכאורה שם 770-ב בענין זה בהתוועדות חסידים כ"ח סיון תשמ"ט
הרבנית הוא "מוסיא", ו"מושקא" הוא כינוי השם, כתב כ"ק אדמו"ר 
שליט"א שהבירור בזה הוא הנהגת האדם ודהסובבים אותו, ו"מעולם לא 

 שמעתי שיבטאו מוסקע".

ר אל בהמשך לזה כתב הנ"ל )בתאריך אדר"ח תמוז תשמ"ט(, ש"לא נתבר
נכון אם הכוונה שהיו קוראים לה "מושקא" )בשין ימנית(, כי על פי הבירור 
אצל אלו שסבבוה, כמדומה שמעולם לא קראו לה "מושקא", כי אם 
"מוסיא" או "מוסק" וכיו"ב. השם "מושקא" מופיע רק באגרות כ"ק אדמו"ר 

ורה מוהרש"ב נ"ע וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע וכיו"ב, ומשם אין לדעת לכא
 אם ה"שין" היא ימנית או שמאלית".

כ"ק אדמו"ר שליט"א הקיף התיבות "כמדומה שמעולם לא קראו לה", 
 וכתב:

והוא כותב יתרה מזה מעולם )הן בעבר  –ראי'  האינמחז"ל לא ראינו 
 (1והן בהווה(! )

 (2אני שמעתי קוראין כן )
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 "מושקא" באל"ף

 
קונטרסים ח"א אשר לאדמו"ר לקראת י"א ניסן תשכ"ב נדפס סה"מ 

 מהוריי"צ.

בדף השער דקונטרס ב, נכתב: "קונטרס דרושי חתונה, נאמרו על חתונת 
 חי' מושקע שתליט"א כסלו, תרפ"ט".בתו הרבנית 

 ".אכ"ק אדמו"ר שליט"א תיקן מ"מושקע" ל"מושק
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 ראשי פרקים מתולדות הרבנית

 
הגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א על ראשי פרקים מתולדות הרבנית כפי  

שנדפס בריש ספר "היום יום" )הוכנס להגהת כ"ק אדמו"ר שליט"א בחודש 
 אייר תש"נ(:

ביום הש"ק כ"ה  –הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ז"ל. נולדה 
כ"ק  –אדר ה'תרס"א בעיר ליוּבַאוויטש. בשנת תרפ"ז )כשנאסר אבי' 

נסעה עמו מלנינגרד  פעלה רבות לשחרורו, ואףמו"ר מוהריי"צ( אד
כשהגיעה בשורת הגאולה פצחה מיד בהניגון "ניעט לקאסטראמא. 

את בשורת  למסור לפרסםהיתה הראשונה  ניעט ניקאווא"... ואף
לדירת האב  בחצר ליוּבַאוויטש ד –בטלפון מקאסטראמא הגאולה 

"כל כבודה בת מלך פנימה". בשנותי'  לנינגרד. כל ימי' נתקיים אצלהב
עסקה ב"מבצע נש"ק", וגם עסקה רבות במוסד "תן יד"  –האחרונות 

)ל"הכנסת כלה"(. ביום רביעי פ' משפטים כ"ב שבט ה'תשמ"ח 
 בניו יארק.בבי"ח דחב"ד ומנ"כ  –נסתלקה 
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 רשימת המקורות:
 

 חלק א: כ"ב שבט תשמ"ח

 .א מאוצר המלך חלק – נוסח מצבת הרבנית

פרידמאן כ"ה אד"ש תשורה  – דיווח לעיתונות על ההסתלקות
 .תשס"ח

 .תשורה פרידמאן כ"ה אד"ש תשס"ח -ירושת הרבנית 

 .קובץ ועד חיילי בית דוד כ"ב שבט תשע"ג – מנהגי האבלות

 .אמאוצר המלך חלק  – פרסום תמונת הרבנית

 .באדיבות הרב ישכר שלמה שי' טייכטל – אישור מכתב ניחומים

 .אוצר המלך חלק אמ – אשת נעורים

 .תשורה פרידמאן כ"ה אד"ש תשס"ח – במעשים –ניחום 

 .מאוצר המלך חלק א – באישור רבנים –מוסדות 

 .מאוצר המלך חלק א – מוסדות על שם הרבנית

קובץ ועד תלמידי התמימים ו' תשרי  – "חי' מושקא שתליט"א"
 .תשע"ז

 .כסלו תשס"התשורה פולטורק ג'  – והחי יתן אל לבו

 במשך השנים: כ"ב שבט בחלק 

 .טרס הגהות למאמר ד"ה באתי לגני תשל"חנקו – קונטרס כ"ב שבט

 .קרינסקי י"ז סיון תשע"ותשורה  – סיוע להמוסדות מקרן חמ"ש )א(

 .פוטערפאס ג' סיון תשע"אתשורה  – סיוע להמוסדות מקרן חמ"ש )ב(

דוד כ"ב שבט תשע"ג; קובץ ועד חיילי בית  –הקדשה בלקוטי שיחות 
 .269בית משיח גליון 

 .הורביץ י"ב סיון תשע"אתשורה  – משניות על שם הרבנית
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 הורביץ י"ב סיון תשע"א. תשורה – צדקה לע"נ הרבנית

 הרבנית הצדקנית: גחלק 

 מגדל עז. – פורשת שלום ומוסרת תודתה

 תשורה בייטעלמאן י"ג תמוז תשנ"ט. – קלייבט זיך שוין בענשען ליכט

 צדי"ק למלך חוברת ה. – ה במקומות הקדושיםהזכרת

 צדי"ק למלך חוברת ז. – מזל טוב לחתונה )א(

 תשורה אבצן ג' שבט תשס"ה. – מזל טוב לחתונה )ב(

 .תשורה טלזנר כ"ט שבט תשנ"ז –ברכת לשנה טובה 

 "עבודת הקודש אצל הרבי"קובץ  – "מושקא" בשי"ן ימנית

 סיון תשע"ב. תשורה דייטש ט' – "מושקא" באלף

עד תלמידי ו" שי"ל ע"י הרבנית"קובץ  –ראשי פרקים מתולדות הרבנית 
 .התמימים
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 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 


