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ל־ה ֻא ִּֽמים :ב ִּ֥כי
פרק קיז א ַֽהלְ ל֣ ּו ֶאת־יְהוָ ה ּכָ ל־ּגֹו ִי֑ם ַׁש ְּב ֗חּוהּו ּכָ ָ
עֹולם ַֽהלְ לּו־ ָיּֽה:
ְהוה לְ ָ֗
ָ֘ג ַ֤בר ָע ֵ֨לינּו׀ ַח ְסּד֗ ֹו ֶֽו ֱא ֶמת־י ָ֥
י־טֹוב ִּ֖כי לְ ָ֣
יהוה ּכִ ֑
פרק קיח א הֹוד֣ ּו לַ ָ֣
ֹֽאמר־
עֹולם ַח ְסּדֽ ֹו :ב י ַ
עֹולם
ית־א ֲה ֑ר ֹן ִּ֖כי לְ ָ֣
רּו־נא ֵֽב ַ
ֹֽאמ ָ֥
עֹולם ַח ְסּדֽ ֹו :ג י ְ
ָ֥נא ִי ְׂשרָ ֵ֑אל ִּ֖כי לְ ָ֣
ְהוה ִּ֖כי לְ ָ֣
ֹֽאמרּו־נָ א יִרְ ֵ֣אי י ָ֑
ַח ְסּדֽ ֹו :ד י ְ
ן־ה ֵּמ ַ֥צר
עֹולם ַח ְסּדֽ ֹו :ה ִֽמ ַ
ָק ָ֣ר ִ
ְהוה לִ י ֣ל ֹא ִא ָ֑ירא ַמה־ּי ֲַע ֶׂ֖שה ִ֣לי
אתי ָּיּ֑ה ָע ָ֖ננִי ַב ֶּמרְ ָ֣חב ָיּֽה :ו י ָ֣
ָא ָֽדם :ז י ָ֣
יהוה
ְהוה לִ י ְּבע ֹזְ ָ֑רי וַ ֲא ִנ֗י ֶארְ ֶ֥אה ְבׂש ֹנְ ָֽאי :ח ֗טֹוב לַ ֲח ֥סֹות ַּב ָ֑
ִמ ְּב ֗ט ֹ ַח ָּב ָא ָֽדם :ט ֗טֹוב לַ ֲח ֥סֹות ַּב ָ֑
יהוה ִמ ְּב ֗ט ֹ ַח ִּבנְ דִ ִֽיבים :י ּכָ ל־ּגֹו ִ֥ים
ְס ָב ֑בּונִי ְּב ֵׁ֥שם י ָ֗
ְהוה
ם־ס ָב ֑בּונִי ְּב ֵׁ֥שם י ָ֗
ְהוה ִּ֣כי ֲא ִמ ַֽילם :יא ַס ּ֥בּונִי גַ ְ
ְהוה ִּ֣כי
קֹוצים ְּב ֵׁ֥שם י ָ֗
בֹורים ּד ֲֹעכּו ּכְ ֵ֣אׁש ִ֑
ִּ֣כי ֲא ִמ ַֽילם :יב ַס ּ֤בּונִי כִ דְ ִ֗
ֲא ִמ ַֽילם :יג ּדַ ֣ח ֹה דְ ִח ַ֣יתנִי לִ נְ ּ֑פ ֹל ַו ָ֣
֖יהוה ֲעזָ ָֽרנִי :יד ָע ִּ֣זי וְ זִ ְמ ָ֣רת ָיּ֑ה
י־לי ִֽל ָֽ
ַֽוֽי ְִה ִ֗
יׁשּועה ְּב ָא ֳה ֵ֥לי צַ ּדִ י ִ֑יקים י ְִ֥מין יְהוָ ה
יׁשּועה :טו ֤קֹול׀ רִ ָּ֬נה ִֽו ָ֗
֣ע ֹ ָׂשה ָֽחיִל :טז י ְִ֣מין יְהוָ ה ֵ
רֹומ ָ֑מה י ְִ֥מין יְהוָ ה ֣ע ֹ ָׂשה ָֽחיִל :יז ֽל ֹא ָא ֥מּות
ּכִ ֶֽ
י־א ְח ֶי֑ה וַ ֲא ַס ֵּ֗פר ַֽמ ֲע ֵׂ֥שי ָיּֽה :יח ַי ּ֣ס ֹר י ְִּס ַ֣רּנִי ָּיּ֑ה וְ לַ ָּ֗מוֶ ת ֣ל ֹא נְ ָת ָֽננִי:
ֹא־בם ֶ֥
י־צדֶ ק ָֽאב ָ
חּו־לי ַׁש ֲערֵ ֶ֑
יט ִּפ ְת ִ֥
יהוה
ה־ה ַּׁ֥ש ַער לַ ָ֑
אֹודה ָיּֽה :כ ֶֽז ַ
י־לי ִֽל ָֽ
נִיתנִי וַ ְּת ִה ִ֗
צַ ּדִ ִ֗יקים ָי ֥ב ֹאּו ֽבֹו :כא אֹודְ ָך ִּ֣כי ֲע ָ֑
יׁשּועה :כב ֶא ֶבן
ָמ ֲא ֣סּו ַה ִ
ּבֹונ֑ים ָהי ְָ֗תה לְ ֣ר ֹאׁש ִּפ ָּֽנה :כג ֵמ ֵ֣את יְהוָ ה ָ֣הי ְָתה ּ֑ז ֹאת ִ֖היא
ְהוה נָ ִג֖ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָ֣חה ֽבֹו :כה
ה־הּיֹום ָע ָׂ֣שה י ָ֑
נִ ְפ ָ֣לאת ְּב ֵע ֵינֽינּו :כד זֶ ַ
הֹוׁש ָ֥יעה ָּ֑נא ָֽא ָּ֥נא י ָ֗
ָא ָּ֣נא יְהוָ ה ִ֘
ְהוה ַהצְ ִ֘ל ָ֥יחה ָּֽנא :כו ָּבר֣ ּוְך ַה ָּבא
נּוכם ִמ ֵּ֥בית י ָֽ
ְהוה ֵּב ַֽרכְ ֶ֗
ְּב ֵׁ֣שם י ָ֑
ְהוה :כז ֵ֤אל׀ יְהוָ ֮ה וַ ָּי ֶ֪אר ָ֥לנּו ִא ְסרּו־
ַ֥חג ַּב ֲעב ִֹ֑תים ַע ַ
ֹלהי
אֹודּךָ ֱא ַ֗
ד־קרְ נ֗ ֹות ַה ִּמזְ ֵּֽב ַח :כח ֵא ִ֣לי ַא ָּ֣תה וְ ֶ֑
ֲא ְ
עֹולם ַח ְסּדֽ ֹו:
י־טֹוב ִּ֖כי לְ ָ֣
יהוה ּכִ ֑
רֹומ ֶֽמּךָ  :כט הֹוד֣ ּו לַ ָ֣
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הוצאה שני'
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ה'תשע"ח

תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן
בעזהי"ת
שלום וברכה!
לזכרון טוב ,יום כלולות צאצאינו החתן הרב יוסף יצחק שי' עם ב"ג הכלה מ' רבקה תחי' ,הננו בזה
לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק ,בתשורה המוסגרת בזה ,הכוללת:
א) כתבי יד קודש מיוחדים המתפרסמים כאן לראשונה .תודתינו נתונה להאתר "רבי
דרייוו" שהמציאו לידינו את צילומי הכתי"ק.
ב) יומן שכתב א' מאנ"ש שי' (הידוע בדיוקו הרב) ,המתפרס על רובו ככולו של שנת
ה'תשמ"ט (והרי השנה היא שנת השלשים) ,המתפרסם בזה לראשונה.
מיוחד הוא יומן זה ,גם כי כמה מחדשי השנה דשנת תשמ"ט ,לא נמצא מהם כל רשימת יומן ,פרט
לזה המתפרסם בזה לראשונה;
וגם להיותו מתאר כו"כ פרטים שאינם ידועים ממקורות אחרים ,שראה כותב היומן או
שמע ממקורות מוסמכים בשעתו.
וכאן המקום להביע את תודתנו העמוקה לבעל היומן אשר הואיל למסור את היומן לזכות
בו את הרבים.
ג) ליקוט מיוחד ממענות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבם במשך שנת תשמ"ט.
הליקוט נערך על ידי מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" ,ותודתנו נתונה להם בזה.
יצויין כי מצד קוצר הזמן ,יתכן ונפלו אי אלו טעויות ,או שימצאו מענות קודש החסרות
במאסף זה .ועל כן יודגש ,שהליקוט שלפנינו הינו "מהדורא קמא" .ולזאת הבקשה שטוחה
לפני הקוראים,
לשלוח את הערותיהם על כתובת המערכת .likkutkatyak@gmail.com
התשורה נערך ע"י אחי הכלה הת' דובער שי' נמירובסקי.
בהזדמנות זו ברצוננו להודות לכל אלו שעזרו במהלך הכנת התשורה לדפוס ,ובראשם :הת'
לוי יצחק שי' גינסבערג ,הת' מנחם מענדל שי' לוינזון ,הת' מנחם מענדל שי' מינץ ,הת' מנחם
מענדל שי' שמוקלער ,הת' שבתי שי' סופר והת' שלום שי' פופר.
וסגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו אנ"ש ,ד' עליהם יחיו ,וכל
מחבבי תורה יחיו.
ומשמחה זו נלך תיכף ומיד לשמחה האמיתית  -התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
בשמחה ובברכה,

משפחת נמירובסקי

משפחת שיינגרטן
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התשורה שחולקה בחתונת הרבי
באמצע סעודת החתונה של הרבי ,בי”ד כסלו תרפ”ט ,שעה שהסיבו המסובים ליד
השולחנות הערוכים ,ציוה הרבי הריי”צ לאחד מתלמידי התמימים ,לחלק בשמו ,לכל אחד
ואחד מהמסובים ,תשורה מיוחדת:

גיליון שנכפל לשלושה חלקים .מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום "תמונת הדרת-קודש.
גוף כתב יד קדשו של כ”ק אאזמו”ר .אדמו”ר אבינו הראשון .רבינו הגדול זצוקללה”ה נבג”מ
זי”ע" ,ומצדו השני ,כלפי חוץ ,נדפסו שלושה צילומי קטעים קטנים ,האחד  -כתוב בלשון
הקודש  -אף הוא בגוכי”ק של אדמו”ר הזקן .השניים האחרים נכתבו ברוסית על-ידי אדם
אחר.
לגיליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים :מצד ימין נדפס צילום מכתבו של הרבי הריי”צ
 הכתוב בכתב ידו של אחד המזכירים וחתום בגוכי”ק של אדמו”ר הריי”צ  -בו הוא מודיעכי מכתב של אדמו”ר הזקן שראה לכבד בו "את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב
ומרחוק  . .אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו אנ”ש ,ד'
עליהם יחיו ,וכל מחבבי תורה יחיו" .בצד השמאלי של הגיליון ,נדפסה פשר פתשגן הכתב -
אף זאת בצילום כתב-ידו של אותו מזכיר  -בו מפרט הרבי את הנסיבות בגללן שלח רבינו
הגדול את מכתבו הנ”ל.
בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה ,שלח הרבי הריי”צ 'תשורה' זו לכמה מחסידיו,
וכלשון הרבי באחד ממכתביו . ." :אשר כ”ק מו”ח אדמו”ר שלחו בתור מתנה לחסידים
ואנ”ש בקשר עם חתונתי".
6

תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן

תרגום הכיתוב בתמונה השמאלית למטה  -בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן:
להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק[הלת] ווילנא
שלוש השורות הנוספות ,בשפה הרוסית ,נכתבו על-ידי אחר:
לאדון יהודי משה מורדוכוביץ [בן מרדכי] מייזליש בווילנא
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כ"ג סיון ה'תשע"ח
מכתב לנישואין הורי החתן

מכתב לנישואין הורי הכלה
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תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן
מכתב לאב הכלה בקשר לגמ"ח שיסד באה"ק
(כ"ק אד"ש צירף שטר של עשרים דולר ,מצו"ב)
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כ"ג סיון ה'תשע"ח
המשך המכתב:

בתמונה :סב החתן יושב מאחורי כ"ק אד"ש בהתוועדות י"ט כסלו תשמ"א
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דבר מלכות
ש"פ שלח ה'תשמ"ג
יג .נוסף על ההוראה הנלמדת מפרשת השבוע פ' שלח ,ישנה גם הוראה הנלמדת מהקביעות
דשבת מברכים תמוז בימי החודש – בכ"ג סיון:
ישנם ספרים שבהם מלוקטים המאורעות שאירעו בכל ימי השנה – "דבר יום ביומו",
ובספרים אלו מצויין (לאלו שלא היו זוכרים בלאה"כ) שהתאריך דכ"ג סיון מפורש במגילת
אסתר (ח ,ט) ,״ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיון בשלשה
ועשרים בו״.
וממשיך בכתוב אודות המאורע דיום זה :״ויכתב ככל אשר צוה מרדכי אל היהודים ואל
האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש גו'" – לטובתם של בנ"י ,בהתאם
לרצונו של מרדכי.
וממשיך בכתוב" :הרצים  . .יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך גו׳״ ,״ומרדכי יצא מלפני
המלך בלבוש מלכות  . .והעיר שושן צהלה ושמחה״ (לא רק היהודים אשר בשושן ,אלא
״העיר שושן״ בכללותה) ,״ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר״ ,״שמחה וששון
ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם״.
והנה ,מפשטות הכתובים משמע שכל זה הי׳ בכ"ג סיון – הן בנוגע לשליחותם של ״הרצים״,
דמכיון שענין זה הי׳ צריך להעשות במהירות רבה (שלכן ״הרצים יצאו מבוהלים ודחופים״),
מובן שעשו זאת תיכף ומיד לאחרי כתיבת הספרים (בכ"ג סיון) ,והן בנוגע לבשורה אודות
ענין זה ,״ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות  . .והעיר שושן צהלה ושמחה״ – שהרי לא
מסתבר לומר שמרדכי עיכב את פירסום הבשורה הטובה ,אלא ודאי פירסמה תיכף ומיד
בכ"ג סיון.
[ואפילו אם מישהו ירצה להתעקש ולומר שהמשך המאורעות היו לאחרי כ"ג סיון – הרי( :א)
מאורעות אלו היו בסמיכות לכ"ג סיון( ,ב) ועיקר :ההתחלה וסיבת הדבר היתה בכ"ג סיון).
יד .והנה ,כל עניני התורה (כולל סיפורי התורה) נצחיים הם .ומזה מובן ,שבכ"ג סיון מידי
שנה בשנה נפעל מחדש הענין המסופר בתורה אודות כ"ג סיון.
[ואע"פ שמגילת אסתר נקראת בשם "אגרת" ,והרי ידוע החילוק שבין "אגרת" ל"ספר",
ש"ספר הוא נצחי תמיד בלתי יבוטל לעולם  . .אך האגרת אינו נכתב אלא לפי שעה בלבד
ולא להתקיים כלל כו'" (תו"א קיט ,א) – הרי המגילה עצמה נקראת גם בשם ספר ,כמארז"ל
(מגילה יט ,סע"א) "מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת״ .ועד כדי כך ,שמגילת אסתר היא
א' מכ"ד כתבי קודש ,כ"ד קישוטי כלה ,היינו ,שישנו צד השוה בינה לבין שאר כתבי קודש.
ומזה מובן שגם הענינים דמגילת אסתר נצחיים הם].
כלומר :בכ"ג סיון מידי שנה בשנה נקראים ״סופרי המלך״ – מלכו של עולם ,שאחרית וראשית
שלו ,והם כותבים ״ככל אשר צוה מרדכי גו'״ – דקאי על כאו"א מישראל ,״עם מרדכי״ ,מכיון
שהנהגתו היא באופן ד"לא יכרע ולא ישתחווה״ ,שהוא נעשה הבעה"ב המצווה מה לכתוב
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– "ככל אשר צוה מרדכי".
וכל זה נפעל באופן של מהירות – ״עד מהרה ירוץ דברו״ ,כמ"ש ״הרצים יצאו מבוהלים
ודחופים״ ,ונמשך למטה מטה – בעניני ודרכי הטבע דוקא ,ע"ד המסופר במגילה ״וישלח
ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האחשתרנים בני הרמכים״ – ענינים של טבע דוקא.
[במדרשי חז"ל מצינו אמנם מציאות של רכיבה על "גמלא פרחא" (נשר) ,באופן נסי כו' ,אבל
בפשוטם של כתובים כאן מדובר אודות עניני ודרכי הטבע דוקא ,כמובן].
"והימים האלה נזכרים ונעשים" – כמבואר בכתבי האריז"ל שכאשר "נזכרים" כדבעי ,אזי
"נעשים" שוב אותם הענינים שהיו בפעם הראשונה .ועד"ז בעניננו – שכאשר "נזכרים"
כדבעי אודות המאורע הנ"ל שאירע בכ"ג סיון ,אזי ״נעשים״ כל ענינים אלו מחדש.
טו .ביאור ההוראה הנלמדת מהקביעות דשבת מברכים תמוז בכ"ג סיון –
בנוגע לפועל:
כאשר תובעים מיהודי לעסוק בהפצת המעיינות חוצה במקום רחוק כו' ,באופן של ״שלח״,
כנ״ל בארוכה – יכול לטעון :מכיון שנמצאים בחושך כפול ומכופל דזמן הגלות ,כיצד יכול
להיות בטוח שיצליח בכל פעולות אלו ,לכאורה ,עצם היציאה לפעול במקום רחוק היא
בבחי' הליכה למקום של סכנה ,והרי אין סומכין על הנס!...
הנה על זה ישנה נתינת כח מיוחדת מהקביעות דשבת מברכים חודש תמוז בכ"ג סיון – שאז
נקראים ״סופרי המלך״ ,מלכו של עולם ,וכותבים ״ככל אשר צוה מרדכי״ ,היינו ,שכאו״א
מישראל – ״עם מרדכי״ – נעשה בעה״ב על כללות הנהגת העולם ,כך שכל הענינים נעשים
בהתאם לרצונו ,״ככל אשר צוה מרדכי״.
כלומר :מבלי הבט על המעמד ומצב שהי' עד עתה – אומרת ״תורת אמת״ שבכ"ג סיון נפעל
הענין ד"ויקראו סופרי המלך  . .ויכתב ככל אשר צוה מרדכי גו'" ,עד לסיום הענין :״ליהודים
היתה אורה ושמחה וששון ויקר״.
וכפי שהי' בימים ההם – שלמרות שפל המצב שבו היו נתונים בנ"י ,ועד שהי׳
מקום לטענה ש"ישנו מן המצוות״ ,ועד כדי כך ,שהי׳ ב"ד מסויים שפסק גזירה איומה על
בנ"י ,רחמנא ליצלן ,אעפ"כ ,כאשר בא התאריך דכ"ג סיון – הנה לא זו בלבד שנתבטלה
הגזירה שנכתבה באגרות הראשונות [ע"ד מ"ש בפרשתנו ״סלחתי כדברך"] ,ועד שלא נשאר
ממנה רושם כלל ,אלא עוד זאת" ,ויקראו סופרי המלך  . .ויכתב ככל אשר צוה מרדכי גו'",
היינו ,שנשלחו אגרות שניות שתוכנם הי' מן הקצה אל הקצה ,באופן של אתהפכא ,״אשר
ישלטו היהודים גו'" ,ובאופן ש"רבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם".
ודוקא ע"י גודל הירידה דגזירת המן כו' – נפעל העילוי דימי הפורים בתכלית העילוי ,באופן
ד"עד דלא ידע" ,למעלה משמחת שאר המועדים ,ועד כדי כך ,שלעתיד לבוא יבטלו כל
המועדים חוץ מימי הפורים .וכמבואר בדרושי חסידות שהגילוי דכל המועדים יהי' בטל
כ"שרגא בטיהרא" לגבי הגילויים שיהיו לעתיד לבוא ,משא"כ בנוגע לגילויים דימי הפורים,
שמפני גודל העילוי שבהם ,הנה לא זו בלבד שלא יהיו בטלים כשרגא בטיהרא ,אלא עוד
זאת ,שעל ידם יתוסף עילוי באור ד"טיהרא" ,שמזה מובן גודל העילוי דימי הפורים .וכאמור
– כל זה נפעל דוקא ע"י גודל הירידה כו'.
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ועד"ז מובן בנוגע לכללות העבודה דהפצת המעיינות חוצה – שלמרות חשכת הגלות באופן
דחושך כפול ומכופל ,הנה בשבת מברכים חודש תמוז שחל בכ"ג סיון ישנה נתינת כח
מיוחדת שכל הענינים יהיו בהתאם לרצונו של כאו"א מישראל – "ככל אשר צוה מרדכי",
ובאופן ד"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" ,ועד ש"רבים מעמי הארץ מתייהדים
גו'" ,ואלו שנשארים גוים – מקיימים את המצוות שנצטוו בני נח ,באופן המתאים.
וכשם שבימי הפורים נפעל עילוי מיוחד ע"י גודל הירידה ,כמו כן מובן בנוגע לכללות
העבודה דהפצת המעיינות חוצה בחשכת הגלות ,שדוקא מצד גודל הירידה שצריכים ללכת
ולפעול במקום רחוק דוקא ,עי"ז באים לתכלית העילוי.
וכל זה נפעל כאשר נמצאים עדיין בזמן הגלות – בדוגמת הנס דפורים שהי' במעמד ומצב
ד"אכתי עבדי אחשורוש אנן".
טז .ויש להוסיף בזה:
בנוגע לימי הפורים – הרי גם לפני שנתבטלה הגזירה ,כאשר הי׳ מעמד ומצב ד"אנכי הסתר
אסתיר פני" [שענין זה מודגש ביותר במגילת אסתר ,כמארז"ל ״אסתר מן התורה מניין,
שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני גו'"] ,היתה כבר אסתר בבית המלכות ,וכבר היתה האפשרות
לביטול הגזירה כו' ,אלא שכל זמן שבחיצוניותם היו בנ"י במעמד ומצב בלתי-רצוי (כמארז"ל
(מגילה יב ,א) "הם לא עשו אלא לפנים כו'") ,עדיין לא התגלה הדבר במציאות העולם באופן
גלוי ,עד שמצבם של בנ"י נעשה כדבעי – באופן ד"לא יכרע ולא ישתחווה" – גם בגלוי ,שאז
נפעל הנס דפורים באופן גלוי ,במציאות העולם ,החל מכ"ג בסיון.
ועד כדי כך ,שכל עיקרה של הגזירה היתה אך ורק כדי לפעול את העילוי דימי הפורים,
ובלשון הגמרא (שם)" :אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים" ,וכמודגש גם בזה שכללות
המגילה נקראת בשם ״אסתר״ [לא מגילת מרדכי ואסתר ,ואפילו לא מגילת אסתר ומרדכי,
אלא מגילת אסתר בלבד] – ע"ש "הסתר אסתיר גו'" ,כלומר ,שענין ההסתר מודגש בכללות
המגילה ,מכיון שהסתר זה גופא כוונתו – העילוי דימי הפורים.
ועד"ז מובן בנוגע לכללות העבודה דהפצת המעיינות חוצה במשך זמן הגלות,
שגם בעת שנעשית העבודה במקום רחוק כו' (באופן שישנם העלמות והסתרים כו') – הנה
בעצם ישנו כבר אז כללות המעמד ומצב ד"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" ,אלא
שבזה גופא ישנו עילוי מיוחד הנפעל בכ"ג סיון ,שאז בא הדבר באופן גלוי לעין כל" :ויקראו
סופרי המלך  . .ויכתב ככל אשר צוה מרדכי גו'" ,ועד לכללות הענין ד"ליהודים היתה אורה
ושמחה וששון ויקר" באופן גלוי .ועד כדי כך ,שהכוונה דכללות ההסתר היא – העילוי שיבוא
לאח"ז.
ומה שלא רואים זאת באופן גלוי – הרי ידוע הפתגם שמה שה"סוסים" ואפילו "בעל-העגלה"
אינם יודעים אודות המציאות שאודותי' מדברים החכמים שיושבים בעגלה ,אין זה משנה
כלל את מציאות הדברים!...
ולאלו ש"תואנה הם מבקשים״ ושואלים :מכיון שבשנה זו חל כ"ג סיון ביום השבת ,כיצד
יכול להיות הענין ד"ויקראו סופרי המלך  . .ויכתב גו'"?! – הרי המענה לזה בפשטות :מכיון
שמדובר אודות פיקוח נפש ,הרי זה ענין שדוחה את השבת! ולא זו בלבד שמותר לעשות
זאת ביום השבת ,אלא אדרבה" :מצוה בגדול" דוקא.
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וכמדובר כמ"פ בנוגע לענינים כיו"ב ,שלא זו בלבד שחשיבות הענין דוחה את השבת,
אלא עוד זאת ,דחי' זו גופא היא כבודה של השבת .ובלשון חז״ל" :חלל עליו שבת אחת כדי
שישמור שבתות הרבה" ,שמזה מובן שענין זה גופא קשור עם קדושת השבת .ואם הדברים
אמורים ביחס לשאר השבתות (כדי שישמור שבתות הרבה) ,הרי עאכו"כ שכן הוא בנוגע
לשבת זו גופא.
יז .וזוהי כללות ההוראה הנלמדת מהקביעות דשבת מברכים תמוז בפ' שלח ובכ"ג סיון –
שבנוגע לכל הפעולות הקשורות עם הפצת היהדות והמעיינות חוצה (שזהו התוכן ד"שלח"
והתוכן דימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז) ,אין מה להתפעל מחשכת הגלות כו' ,מכיון שישנה
נתינת כח מיוחדת הנפעלת ביום זה ,כמ"ש "ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי
הוא חודש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר צוה מרדכי גו'" ,ועד שנפעל הענין
ד"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" – באופן גלוי.
וכמדובר כמ"פ שע"פ המבואר בלקו"ת פ' ברכה (צח ,ב) בנוגע להשפעה דעלי' לרגל ביו"ט,
ש"מכל רגל ויו"ט הי' נמשך הביטול עד הרגל הבא לאחריו" – מובן ,שכן הוא גם בנוגע
לנתינת כח הקשורה עם קביעות מיוחדת ,שנתינת כח זו פועלת ומשפיעה על כל הימים
שלאח"ז ,עד לפעם הבאה שתהי' הקביעות דשבת מברכים תמוז בפ' שלח ובכ"ג סיון.
והמעשה הוא העיקר – להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הענינים דהפצת היהדות
והמעיינות חוצה ,כולל ובמיוחד – עשרת המבצעים הידועים ,שהם כללות התורה ומצוותי',
ובמודגש גם בדרשת חז"ל (מגילה טז ,א) עה"פ "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"
[כפי שלומד בן חמש עשרה לגמרא ,וכן יהודי פשוט שלומד "עין יעקב"] – "אורה זו תורה כו'
ויקר אלו תפילין" ,ש"הוקשה כל התורה כולה (מצוות שבתורה) לתפילין".
ועי"ז נפעל גם הענין ד"אורה ושמחה וששון ויקר" כפשוטו ,שהרי "אין מקרא יוצא מידי
פשוטו" ,ואדרבה :לכל לראש ישנו הפירוש הפשוט ,ואח"כ באים שאר מדרשי חז"ל.
וכמדובר כמ"פ שכל הפירושים שבתיבה אחת הם קשורים זב"ז.
ובקרוב ממש זוכים ל"מיסמך גאולה לגאולה" ,היינו ,שמגאולת פורים (שהתחלתה בכ"ג
סיון) באופן ד"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" במעמד ומצב ד"אכתי עבדי
אחשורוש אנן" – באים לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו ,וכאמור – באופן
ד"מיסמך גאולה לגאולה"" ,מיד הן נגאלין".
וכל זה נפעל ע"י כללות מעשינו ועבודתנו במשך זמן הגלות ,באופן ד"שלח לחמך על פני
המים כי ברוב הימים תמצאנו" ,ובפרט שכבר עברו "רוב הימים" – אריכות הגלות כו'.
ועי"ז יוצאים מהגלות אל הגאולה העתידה ,ובאים לארצנו הקדושה ,וכאמור לעיל מ"ש
בפרשתנו" :בישר להם שיכנסו לארץ" – בביאת משיח צדקנו ,יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות
לארצנו ,במהרה בימינו ממש.
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כתבי יד קודש
 -בפרסום ראשון -

א .מענה לשאלה אודות אחד הספרים "אם להוסיף בראש הספר – כמו בשאר הספרים –
איזה מכתבים מכ"ק אדמו"ר שליט"א":

אם יש מתאימים ומן המוכן.
ב .מענה הקשור ,כנראה ,למכתב מטעם אחת המוסדות שהכניסו להגהת כ"ק אדמו"ר שליט"א:

כתבתי כ"פ שאין לי די זמן אפילו אם ארצה להגי' מכ' משגיאות גסות (ולכאורה אפי' דקות).
וכתיבת מכ' צריכה להעשות עי"ז שיש לו רצון לראות מקודם בהרשום מה עליו לכתוב .ואם
אין איש כזה במשרד – צריך לשכור עוד אנשים.
___
הישנו טעם מפני מה מזכירים הבת ,אבל לא הבן?
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ג .מענה הקשור ,כנראה ,לאחת שאמה הייתה יהודית אך לא האב ,והבית התנהל שלא כפי הרצוי:

מובן שכיון שע"פ דין – יהודית היא יש להמשיכה בכל האופנים לצד זה און אפרייסן
מהלעו"ז – מה טוב שתעתיק מושבה מבית הורי' בהקדם
ד .מענה בנוגע להוצאה-לאור מסויימת:

לפלא אי-ההשתמשות
בספרי המל"ח.

ה .מענה בנוגע לגיליון מסויים; נכתב על גליון המכתב בתאריך כ"ו אלול ה'תשמ"ו:

כמה מנוים ישנם?
" קוראים " לערך?
כ"ח אלול (ואני היחיד שזמנו פנוי לדון עד"ז? ככל שאלה – ישאל הרבנים – הכצ"ל ,או
שמי שהוא צריך לחפש ולמצוא מי שהוא שיעשה בכ"ז ות"ח על שיודיעני מענתם
ו .מענה הקשור ,כנראה ,לענין מסויים שזירז כ"ק אדמו"ר שליט"א:

יז-טבת
עברו  12יום!
מהיר
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יומן שנת תשמ"ט
ואמרו אבינו מלכנו (להעיר משיחת ו'
תשרי ,תשל"ה) .אחרי מנחה דיבר שיחה
ע"ד צום גדלי' ושהשנה היא שנת העיבור
ומעלתו בעבודת האדם .וקישר זה גם עם
מאתיים שנה להצ"צ .כן העיר לתקן בסידור
שלפני קריה"ת צ"ל ב"פ
"רוממו" .השיחה ארכה
לערך  45מינוטין .אח"כ
חילק דולארן – בהיותו
בביהכ"נ – לאנשים
ואח"כ נכנסו הנשים.

ימי ר"ה ,תשמ"ט (רשימה קצרה בלי סדר
קדימה ואיחור).
בלילה הראשונה לא רמז לנגן "אבינו מלכנו".
בשחרית – רמז .נכנס עם השופרות כבר
מסודרים ועם ג' פעקלאך קטנים פ"נ .בעת
תק"ש היו הטיכלעך כבר
מסודרים .התרועות היו
לערך  35קולות .בפסוק
ערוב עבדך – האריך בתיבת
"אל"( .וראה רשימת יומן
ר״ה תשמ"ח) .בלילה השני
– רמז לנגן אבינו מלכנו .וכן
בשחרית – ביום ב' .ביום
א' לא עלה להבימה בשביל
קדיש .אחרי התקיעות
לבש ב' טיכלעך .התוועדות
– אחרי המוציא שלו ענה
– לזמן ארוך – "לחיים".
אח"כ התחיל שיחה ע"ד
ניגונים של רבותינו נשיאנו .וכן שיכריזו השם של
כ"א מהנשיאים .והכריזו ושרו דכל נשיא ואח"כ
הניגון של ["דער רבי זאל געזונט זיין" ושרו]
"שאמיל" ואד"ש שר עם הקהל .אח"כ צוה
לנגן ניגון שמח"ת .אח"כ מאמר כעין שיחה ד"ה
זה היום כו' והזכיר מהבעש"ט עד הצ"צ (והפי'
שלו במאתיים כו' – מתאים לשנת המאתיים)
בהשיחה שלאח"כ הזכיר מאדמו"ר מהר"ש עד
אדמו"ר הקודם .ודיבר ע"ד בנין שהשנה הוא
שנת בנין רגעים הכי אחרונים של ר"ה אמירת
מארז"ל ע"ד בית .ואמר מארז"ל אר"א אר"ח
ת"ח מרבים שלום בעולם .בסיומו ניגון הכנה
ואדה"ז כו' .סיים ההתוועדות בשעה .8:50

ה ,ד תשרי :היום התפלל
התפלות בביהכ"נ כרגיל.
נסע לאוהל( .שמעתי
שיהי' ב 770עד אחרי
יוהכ"פ) ...במנחה לא
אמרו תחנון וכן לא
אמרו אבינו מלכנו .אחרי
מעריב דיבר שיחה ע"ד
מה שלא אישר לכאו"א על קבלת הפ"נ
כו' וכן אישר גם על האיחולים של כאו"א
בנוסח רז"ל – "כל המברך מתברך" .לא
הזכיר השיעור חומש כו' .השיחה ארכה
לערך  20מינוט .אח"כ חילק דולארן
לכאו"א הן האנשים והן הנשים.
ועש״ק ה' תשרי :נכנס לתפלת המנחה (לא
בלבושי זיידען).
ש"ק פ' וילך ,וא"ו תשרי ,שבת שובה:
בשבת זו התפלל התפלות לפני העמוד...
התוועד .בשיחה הא' ע"ד תשובה וסיים
השיחה ע"ד ענין השמחה מפני שבפרשתנו
מסיימים ענין התורה (כמ"ש "עד
תומם") במילא הוא שמחת תורה במילא
צ"ל בריקודים וכן צריכים שיראו זה
מהמסובים כאן .ועמד אד"ש מלא קומתו

ג תשרי ,צום גדלי' :היום – אחרי התפלה
– חילק דולארן לכאו"א.
בתפלת המנחה לא אמר תחנון (הי' חתן)
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ע"ד רמזים שונים של שנת תשמ"ט ובהם:
תהי' שנת משיח טובה וביאר זה בעבודת
השם .לאחרי השיחה חילק דולארן לכאו"א
ואח"כ חילק "לעקאח" להאחרונים
שבמחנה .לפני "כל נדרי" נכנס ל"זאל"
לברך הת' שיחיו .דיבר בלי רמקול וכו'
מפני שבשנה זו כבר בירך בעצמו הדלק"נ
דיוהכ"פ .השיחה ארכה בערך  20מינוטין.
הזכיר הרבה מהשיחה שלאחרי מנחה.

ורקד במקומו .בתחילת הניגון הי' רוקד
שטארק (כמו געשפרונגען) .אמר מאמר
כעין שיחה בנפרד (ולא כבאחרונה שהי'
מבליעו בשיחה) .לסיום ההתוועדות התחיל
ניגון אביו ז"ל ורמז בראשו הק' עד שסיימו
תנועה הידועה – עשר פעמים ...סיים
ההתוועדות בשעה  4:30לערך .כשעמד
ממקומו הראה ללייבל שי' שיתפלל (לפני
העמוד) בצד כותל הדרומי בקירוב מקום
למקום מושבו בעת ההתוועדות.

נכנס ל"כל נדרי" עם סידורו ומחזור החדש
(מוגדל) וכן הי' שם תהלים .קם – לפני
שמו"ע – בעניית איש"ר .עמד במשך אמירת
שמע קולנו וכו' עד אחר אבינו מלכנו.

ח' תשרי :היום באו הגבירים הנדבנים
שי' לכ"ק אד"ש .ודיבר שיחה אליהם
ע"ד לעקאח .אחרי מנחה התחיל לחלק
"לעקאח" לכאו"א .לכמה אמר" :שנה
טובה ומתוקה" .ולכמה אמר" :א
זיס יאר" ...אחרי מעריב חילק עוה"פ
"לעקאח".

י' תשרי ,יוהכ"פ :בעת הפיוטים השתמש
במחזור מוגדל הנ"ל .סדר הנהגתו כרגיל
ביום זה .אחרי מוסף הכריזו עת מנחה
וחזר אז ,לבוש בכובע שלו .לפני "נעילה"
חיכו שהחזן יגש לפני העמוד ,רמז לנגן
אבינו מלכנו .זמן מה לפני ה"מארש" הי'
רעש וכו' ורמז אד"ש ללייבל שי' עד"ז.
לפני ה"מארש" ניגש לייבל לאד"ש ואמר
לו אד"ש שהקהל יתחילו לנגן ואח"כ עלה
אד״ש להמדריגות .כיסה פניו הק' ודייק
שיהי' מכוסה וכך עמד ועשה בידיו הק'
לתגבורת השמחה .אח"כ ירד בהיות פניו
מכוסה כנ"ל .אחרי התקיעה לבש הכובע
שלו .למעריב ניגש להעמוד .אחרי הבדלה
שאל באם יש לבנה וכשענו שאין ...עשה
בידיו הק' לאות של ביטול ואמר שא"א
(לומר) שאין לבנה .לך אכול לחמך בשמחה.
הכריז ג"פ "גוט יו"ט" ויצא.
יא תשרי ,בשם השם :היום אחרי התפלה
– נכנס בלא זיידען וגארטעל – אמר שיחה
ע"ד ד' ימים אלו וקישר זה והדגיש שהשנה
תהי' – כמו שנת הילד והילדה – "שנת
הבנין" .וכאו"א לא יסתפק בגעדונגענע
הויז כ"א יקנה וכו' .אחרי השיחה חילק
דולארן לכאו"א .בהגיע תור הנשים להכנס
אמר אד"ש ללייבל שימסור לוועד המסדר

ט תשרי ,עריוהכ"פ :אחרי התפילה חילק
עוה"פ "לעקאח" .אחרי מנחה דיבר שיחה
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השיחה ארכה לערך  50מינוט.

שהבחורים אינם צריכים להיות כאן כ"א
בסדר הישיבה .ואח"כ רמז לוועד המסדר
שישאר שם ...נסע לאוהל.

ליל ד' דחה"ס :כנ"ל.

עש"ק ,יב תשרי :נסע לאוהל.
ש"ק פ' האזינו ,יג תשרי :התוועד .סיים
ההתוועדות בשעה .3:50
יד תשרי ,ערחה"ס :בעת אמירת אשרי
ובלצ"ג ראה אד"ש ניירות על הרצפה
והעיר ע"ז למאיר הארליג שי' .הנ"ל ענה
שאינם "שמות" .אד"ש המשיך שזה כבר
כמה שבועות וואס קיינעם ארט ניט מזה.
וסיפר שר"ג טאטא הרצפה בביהכ"נ בזקן
שלו( .ראה גם שיחת ש"פ שמיני תשל"ה).
אחרי התפלה חילק דולארן כרגיל בכל יום
ראשון .אח"כ – בעת חלוקת הד' מינים –
דיבר שיחה ותוכנו – ברכות ע"ד השפעות
גשמיות ורוחניות גם יחד.
מסר הד' מינים שלו להר' דוד ראסקין
שי' (שהי' מאגד הד' מינים בעד הרבנית
הצדקנית נ"ע) שיאגד ב' לולבים – כל אחד
– ל"ו הדסים ,ולולב אחת (שהיתה בעד
הרבנית) ח"י הדסים.

יום ב' דחוהמ"ס :בשעה ( 2:15לערך) הודיע
שיסע הביתה .נסע וחזר לאחרי חצי שעה.
דיבר שיחה ל"צבאות השם" .תוכנו – "שנה
תמימה"; שיעור חומש" :דן"  -מאסף לכל
המחנות – מילוי והשלמת כל החסרונות
שנגרמו ע"י היצר.

ליל א דחה"ס :נכנס לתפלת ערבית ורמז
להגברת השירה וכשפניו אל הכותל .אחר
התפלה אמר שיחה כרגיל .בהשיחה הדגיש
במיוחד "שנה תמימה" ושמחת ביה"ש
ושייכותו לאברהם אבינו והבעש״ט...
השיחה ארכה לערך  40מינוט.

ליל ה' דחה"ס :אחרי מעריב דיבר ע"ד
אהרן הכהן ואדמו"ר הצ"צ וכן היו ביטויים
אי רגילים.
אחרי השיחה ניגשו האחים עסקנים ניימאן
שי' (חסידי גור) לאד"ש בגעה"ת והנ"ל אמר
לאד"ש שזהו אחיו מקליפורני' ואמר לו
אד"ש שהוא יעזור את אחיו ואחיו יעזרנו.
והמשיך שענין התמימות הוא כמו בענין
של תורה הרי יש מתחילה חומש ע"י משה
רבינו ואח"כ יש תהלים ע"י דוד המלך
ואח"כ יש היה"ר ואח"כ יש אמירת לשם
יחוד שאנו אין נוהגים לאמרו אבל אתם
נוהגים לאמרו ומקורו הוא מפע"ח .עכ"פ
תלכו לשמחבה"ש ותאמרו לפנ"ז גם "לשם
יחוד".

ליל ב' דחה"ס :כנ"ל בליל א .דיבר
שיחה שבו הדגיש במיוחד "שנה תמימה"
ושייכותו ליצחק אבינו והה"מ .השיחה
ארכה  70מינוט.
יום א' דחוהמ"ס :היום באמצע התפלה
אמר ללייבל שנפל רינג מהלולב ושיביא
מחדרו עוד מזה.
ליל ג' דחה"ס :גם הערב דיבר כנ"ל" .שנה
תמימה" ושייכותו ליעקב אבינו ואדה"ז.
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עם כמה אנשים .א' הגיד להרבי שהשני
הוא ר' זינגער שי' ואמר אד"ש הרי שמו
מפורסם ויתפרסם עוד יותר .וכן האיש
האט פארגעטשעלט אשת ...ואמר אד"ש
שהרבנית שלו פלעגט האלטן א "סעלאן"
עם אשת  . .סיים לחלק בשעה  4:00לערך
והתפלל אז מנחה.

באמצע הלילה (בשעה  )3:00יצא אד"ש
מגעה"ת וניגש להבחורים (שומרים) שי'
ושאלם :אויב עס איז אייך ניט שווער רופט
גראנער'ן מסתמא הוא נמצא בשמחבה"ש
ברחוב ...לייבל הגיע( .לא הי' המפתח עם
אד"ש ולכן לא הי' יכול להכנס – מהסוכה
– לחדרו הק').
ה' דחה"ס ועש"ק :השנה התחיל לחלק
"לעקאח" לאלו שלא קיבלו עד עתה –
היום .אח"כ התפלל מנחה.
היום (ע"פ בקשת בן אדמו"ר מגור שליט"א)
הודיע אד"ש שיודיעו (לאנ"ש ועסקנים
דאה"ק) שיצביעו בשביל ה"אגודה".
ליל ש"ק ,ו' דחה"ס :אחרי קבלת שבת
פתח השיחה ע"ד פתיחה בברכה ושיכריזו
גוט שבת גוט מועד ואי"ז צ"ל דוקא על
ידי "ווי קליין איך בין אדער ווי גרויס
איך בין אדער ווי בינוני איך בין" והעיקר
שיכריזו זה בביהכ"נ כו' – וסיים שיחה זו
בהכרזת גוט שבת גוט מועד והקהל הכריז
אחריו ג"פ הנ"ל .אח"כ פתח השיחה ע"ד
פירש"י דפרשתנו (וכמו שהי' אשתקד –
כרגיל בהתוועדות דש"ק) .אח"כ המשיך
בהאושפיזין דלילה זו ויום זה וסיים
השיחה .השיחה ארכה לערך  70מינוטין.
מוצש"ק חוהמ"ס ,ז דחה"ס :דיבר
שיחה ע"ד ענינא דיום זה .קישר זה עם
שיעור הרמב"ם דיום זה .באמצע השיחה
כשדיבר ע"ד שיעור הרמב"ם דיום כ' תשרי
 "תלמיד שגלה מגלין רבו עמו" בכה...דיבר בארוכה ע"ד תכנית הבנינים וכן ע"ד
התכנית  .770השיחה ארכה לערך 1 3/4
שעה.

שמע"צ-שמח"ת :הניגונים אחרי אתה
הראת זאל שוין זיין די גאולה ,על הסלע
הך ,ניגון אביו זצ"ל ,ועוד .רקד בעצמו
כדאשתקד אבל לא ארוך כ"כ .בעת
הריקודים הי' מגביה הס"ת להגברת
השירה.
ליל שמח"ת :בעת ההתוועדות עמד
ב"פ ורקד במקומו מלא קומתו ...בעת
ההתוועדות הי' מאבק בין שתי אנשים
ונעשה מזה רעש ואד"ש הפסיק השיחה
ופנה ראשו הק' לשם והביט זמן מה ואח"כ
המשיך השיחה .ואחרי זמן מה דיבר ע"ז
מיט א שארפקייט וכו' משך זמן מה...
צוה לנגן הניגונים של האושפיזין .סיים

בשעה אחת – חצות הלילה נכנס לאמירת
תהלים (הושע"ר) .אחר תהלים אמר דהיות
שמחר – יום ראשון הוא יום עסוק במילא
יחלק הערב הדולארן (ולא למחרתו) .וחילק
לטאקניסטן ויצא.
הושענא רבה :בעת חלוקת לעקאח דיבר
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יום ה' ,כה תשרי :גם היום נסע לאוהל
כרגיל ,בשעה  .1:25חזר מה"אוהל" בשעה
 8:10כמעט שעתיים אחרי השקיעה.

ההתוועדות  .12:00הקפות.
יום שמח"ת :בעת ההקפות רמז להגברת
השירה ע"י הגבהת ידו הק' לאות של
שמחה (ולא כבלילות הקודמים) ...התוועד
כרגיל .הדגשה מיוחדת ע"ד בנינים .לא
אמר מאמר .לסיום ההתוועדות לקח
בקבוק המים בעצמו ושטף הכוס ...סיים
ההתוועדות  .3:10כוס של ברכה סיים
בשעה  . .הרבה שטריימלעך באו הערב
לכוס של ברכה .אמר לבראנאווער שיחי'
שיתעסק בהבחירות לטובת האגודה.

שבת בראשית ,מבה"ח חשון :התוועד
כרגיל .לא אמר מאמר .דיבר שיחה קצרה
ע"ד מכירת המצוות וכן סייס ההתוועדות
בשיחה קצרה בסגנון של ברכה .סיום
ההתוועדות בשעה .4:30
שמעתי הערב שלפני חדש תשרי מסר
הר' חדקוב שי' להנהלת ישיבות לוד כו'
(שתלמידיהם באו לחסות בצל כ"ק אד"ש
לחדש תשרי ש.ז ).שישארו כאן עד אחרי ז
חשון (ראה שיחת ש"פ נח תשמ"ז) ושיהי'
השגחה על הבחורים שי' בשמירת סדרי
הישיבה – כאן.
א ,כח תשרי :היום חילק דולארן ,כרגיל.
סיים בשעה .2:45
ג ,א חשון :הערב התקיימה יחידות בשביל
קבוצות האורחים ובעלי שמחות כו'.
בימים אלו ענה אד"ש ע"ד הבחירות
באה"ק ע"ד מה שהחסידים הם בצד א'
וש .וכן הבעלזער הם מצד השני וכן מה
שהלעו"ז עשה אסיפה ודיברו נגד אד"ש
וכו' ובהמשך לזה הדפיסו בעיתון של
חסידי גור מחאה נגדם שפגעו בכבוד כ"ק
אד"ש – .בהמשך לזה ענה אד״ש ל( ...תוכן
המענה עכ"פ) :כל המחניף לרשעים סוף
נופל בידם והוא לוחם נגד כלל ישראל נגד
הבעש"ט ואדה"ז כו' ונגד האגודה.
גם עסקני אנ"ש שי' עשו אסיפה לעשות
בזה וענה אד"ש בטח יוסיפו ובהוספה
ואזכיר עה"צ להצלחה רבה וכו'.
(שמעתי שבהתאם לשיטת הבעלזער -
החליטו חסידי גור שי' וכן אנ"ש באה"ק
לא לקנות מהכשרם ושלחו לאד"ש עד"ז
וענה אד"ש שיוסיפו כהנה וכהנה כו').

כד תשרי ,אסרו חג :נסע לאוהל .חזר
כעשר מינוטין אחר השקיעה .חזר לחדרו
אחר מנחה ויצא למעריב.

ליל ש״ק פ' נח :בעת הכנסו לקבלת שבת
היו שרים "דידן נצח" .וכשהגיע למקומו
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וענה אד"ש :אזכיר עה"צ.

האט ער זיך א קער געטאן סיבוב אחת
להקהל ועשה בידו הק' להגברת השמחה
והפסיק .וכן הי' ביום ש"ק לפני התפלה.
(בליל ש"ק כשיצא – בעשי' לאות של
הגברת השמחה נגע ידו הק' בהכובע שלו
וחלק הכובע שיורד – נתעלה וכך יצא
מקבלת שבת).

ש"פ וירא :פתח ההתוועדות בפסוק וירא
אליו גו' .בשיחה שני' הורה ע"ד כ' חשון
שכאו"א ישתדל להכנס למוסד תו"ת ביום
זה ולהתעסק בלימוד תורתו של בעל יום
ההולדת וכן צדקה לטובת מוסדות שלו
וכן תפלה כו' .וכן ללמוד שורות אחדות
ממאמר ד"ה החלצו גו' .סיום ההתוועדות
בשעה .3:00

ש"פ נח :התוועד .דיבר בארוכה ע"ד
בנין בתים ושכונות וערים ועד מדינות
והקמת מוסדות בערים ומדינות רחוקים
וב' סוגי אופן הבירורים .לא אמר מאמר.
סגנון ההתוועדות הי' באופן אחר .סיפר
איזה סיפורים של רבותינו נשיאנו .סיים
ההתוועדות בשעה .5:00

כ חשון( :מפי השמועה – לסיום היום מסר
אד"ש – בהיותו על האוהל – שישתדלו בכל
המרץ בהנוגע הבחירות ואפילו אם צריכים
לומר בשמו וכו').
הגיע מהאוהל .אחרי תפלת ערבית פתח
השיחה ע"ד כ' חשון וקישר עם הקאפיטל
קכ"ט (קאפיטל החדש של אדנ"ע) שבו
נאמר "שקדמת שלף יבש" .שבקאפיטל
קכ"ח מדובר ע"ד עניני ברכות משא"כ
בקאפיטל זו מזכיר ג"כ ע"ד שיכול להיות
ענינים של מניעות כו' וע"ז באווארענט ער
בקאפיטל "קכ"ט" – "שקדמת שלף יבש"
שאף אם רוצים לעשות מניעות יכולים כו'
אעפ"כ "קדמת שלף" – לפני יציאתו לחוץ
כו' – "יבש" ווערט ער איינגעטריקענט.
השיחה ארכה לערך  13מינוטין אח"כ
חילק דולארן לכל אחד ואחת.

א' ,ה חשון :היום בעת חלוקת הדולארן
שאל ר' גרשון מענדל שי' האם ליסע
לאה"ק בעד הבחירות שם וענה אד"ש:
כדאי הדבר.

כא חשון :הערב לאחרי הבחירות בא"י
הגיעו הידיעות שאגודה קיבל  6כסאות וש.
– כסא אחד.

ש"פ לך לך :התוועד ,לסיום התוועדות
הורה לשיר ניגון צמאה לך נפשי (אדה"ז).
ושיבנה ביהמ"ק .סיום ההתוועדות בשעה
.3:40

שבת מבה"ח כסלו ,ש"פ חיי שרה:
התוועד .בארוכה ע"ד שליחות הנשמה
למטה( .כינוס השלוחים) הורה שהשלוחים
שי' יסעו להאוהל ויהיו כולם חתומים על
פ"נ כללי וא' יקראהו על הציון וזה יוסיף
בנתינת תוס' ברכה וכו' .בשיחה שני' דיבר
ע"ד הבחירות הא"י ושהמפלגות יתאחדו
ע"מ לתקן חוק הפלות וכן ניתוחי מתים.
סיים ההתוועדות בשעה .4:20

בימים אלו כתב א' מאנ"ש באה"ק לאד"ש
ע"ד מה שמראה – שם – "וידעאו" ע"ד
אד"ש – ע"מ להשפיע על כמה אנשים
שיצביעו בשביל מספר "ג" .וענה אד"ש:
״לארכה ולרחבה".
וכן כתב עוד א' (היום – יד חשון) ע"ד
הפתגם "היום יום" דיום זה ובהמשך לזה
שואל האם לנסוע לאה"ק בשביל הבחירות
22

תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן
העיקר שכיון שחדש זה מקושר עם הגאולה
של הפצת המעינות כו' ולכן ילמדו בקביעות
עתים ברבים כו' מ"צוואת הריב"ש"
שהתחלתה אודות עבודה תמה מתאים
לשנה זו שנה תמימה ,וביותר הדגשה כיון
שהוא מאתיים שנה להולדת הצ"צ וכן
ללמוד מתורת הה"מ ואדה"ז ,ושיסיימו
ב"פדה בשלום נפשי" וניגנו הניגון ואד"ש
עודד את השיר בשעת חלוקת הדולארן
(לכאו"א – שתי דולארן כפלים לתושי').
אח"כ חילק – כנ"ל – לנשים .ביציאתו האט
ער שטארק געמאכט מיט'ן האנט כשניגנו
פדה בשלום .יצא בשעה ( .7:45בשעה 9:00
הלילה יתקיים סעודת הודאה רבתי לכבוד
יום הבהיר ר"ח כסלו).

כו חשון :היום לפני נסיעת אד"ש לאוהל
הי' הלוי' של הרה"ג כו' אפרים יאלעס ע"ה.
כשהגיע הארון (בדרכו לאה"ק) נתוודע
שאד"ש יבא ללוות ואד"ש יצא (לבוש כבר
בזיידען ונעלי גומי) וליווה עד איסטערן
פארקוויי (ומשם נסעה עד וויליאמסבורג?).
אד"ש חזר לחדרו הק' ואחר איזה רגעים
נסע לאוהל( .דורשי רשומות אומרים
להעיר ממה שבפעם האחרון שביקר אצל –
יבלחט"א – אד"ש ,ליווהו אד"ש – בפעם
הראשונה – עד הרחוב).
כ"ז חשון :אחר שחרית הודיע שאחר
תפילת המנחה ידבר להשלוחים שי' ,אחר
מנחה דיבר שיחה לערך שלוש רבעי שעה
עד"ז שבזמן האחרון כותבים לו מכתבים
בארוכה ובפרטיות ודברים של הבל און
מ'פטר'ט מיין צייט וזמן של הכותב כו',
וכולי האי ואולי אחר הדיבור עד"ז כמ"פ
יחשבו אודות תקנת עניו זה ,אח"כ דיבר
ע"ד ענין השליחות בפרשתינו בהנוגע
ליצחק וקשר שלו לשיעור חומש היומי
ולפרש"י אודות המאה שערים ,בסיום
חילק לכאו"א מהשלוחים והשלוחות ב'
דאלארן (כפלים לתושי') לצדקה ואח"כ
כנ"ל לכאו"א ,עלה לחדרו בשעה  5:00וירד
אחר  20מינוט לתפילת מעריב.

ר"ח כסלו :היום לפני תפלת ערבית נסע
הביתה – לפעם הראשונה ,בכמה שבועות
– ואחרי תפלת ערבית דיבר שיתה שם
שקשור עם סיום הס"ת לזכות הרבנית
הצדקנית נ"ע .השיחה ארכה לערך 15
מינוטין .אח"כ חילק עטלעכע פעקלעך
דולארן להמתעסקות בס"ת זו (נשי ובנות
חב"ד).
ב כסלו :התפלל תפלות שחרית ומנחה
בביתו.
ש"פ תולדות ,ג כסלו :התוועד .שיחה
הראשונה כעין המשך לשיחת ליל ר"ח
כסלו .שיחה שני' ע"ד סיום הס"ת .שיחה
ג' – סיום כינוס השלוחים העולמי וכו'.
לסיום ההתוועדות צוה לנגן "פדה בשלום".
סיים ההתוועדות בשעה  3:15לערך ...אחרי
מעריב נסע הביתה.

כ"ח חשון :ביציאתו ממנחה הפסיק הרב
פופקא שי' מפלעטבוש את אד"ש ודיברו
יותר מ 10מינוט ע"ד שאלה שהי' לו ואד"ש
ציוה אותו לשאול את הרבנים ,לבסוף
ביקש אד"ש להרב מארלאו שי' וכשבא
אמר להנ"ל שכיון אז ער איז באקאנט מיט
עם וועט מען זיך קענען פאנאנדעריידען
אודות השאלה שהי' לו ובירכו אד"ש והלך.

אור לט' כסלו :הגיע מהאוהל לאחרי שעה
 .6:00אחרי מעריב דיבר שיחה ותוכנו ע"ד
ט כסלו ובהמשך למ"ש בר"ח כסלו .לסיום
השיחה אמר שינגנו ניגון פדה בשלום גו'
אחרי חלוקת הדולארן .השיחה ארכה
לערך  12מינוטין .אחרי השיחה חילק ב'
דולארן לכאו"א (ט כסלו – עש"ק – לחם

כ"ט חשון :נסע לאוהל .אחר מנחה
(ומעריב – לא התפלל לפני העמוד) סיבב
לקהל ודיבר שיחה לערך  20מינוט ע"ד ר"ח
וחדש כסלו בכלל .הזכיר גם שחודש כסלו
איז א חסידישע חדש וסיים שהמעשה הוא
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משנה).

כסלו .סיים ההתוועדות בשעה  4:10לערך.

ש"פ ויצא ,יו"ד כסלו :התוועד .פתח
ע"ד מאמר אדהאמ"צ ד"ה פדה בשלום
הידוע .הדגיש שיעשו המשך התוועדות
ע"ד י' כסלו וכן יום יד כסלו וכן בעוד
ימים בתור ימי הכנה ליט כסלו .כן הדגיש
גם בשיחה ב' ובהמשך ההתוועדות .סיים
ההתוועדות בשעה  .3:20בעמדו ממקומו
לתפילת המנחה התחילו לנגן מהרה ישמע
גו' (יד כסלו) ועשה אד"ש בידו הק' לאות
של הגברת השמחה וכן המשיך בעת שכבר
הגיע לעמוד שלו ,לאיזה רגעים.

חי כסלו :היום לאחרי שחרית דיבר שיחה
ע"ד הכנות לחנוכה כו' .השיחה ארכה
ללערך  1 3/4מינוטין .אח"כ חילק דולארן
כרגיל ביום א' בוקר.
ליל יט כסלו :הערב אחרי מעריב דיבר
שיחה ע"ד ר"ה לחסידות ושכן מתחיל
"היום יום" ולכן דרך נכון הוא להתחיל
השנה עם "היום יום" און אריינלייגן זיך
בזה ודיבר כמה פרטים בהנוגע "היום יום".
השיחה ארכה לערך  10מינוטין .אח"כ
חילק ג' דולארן לכאו"א.

יא כסלו :נסע לאוהל .אחרי מעריב דיבר
שיחה שכנראה חסידים הם "קַאלט
בלוטיג" ובמילא לא איכפת להם לעשות
התוועדות – כמדובר בשבת (כנ"ל) .וסיים
שימשיכו בהתוועדויות בי"א-י"ב-י"ג עד
קיימא סיהרא באשלמותא (טו כסלו).
השיחה ארכה לערך  10מינוטין .אחרי
השיחה חילק ב' דולארן לכאו"א.

יט כסלו :היום בבוקר – כחצי שעה אחרי
התפלה – פתאומית ירד למטה .הקהל כבר
הלך הגישו רמקול ואמר אד"ש :דולארן,
וחילק דולארן וכשנגמר חזר לחדרו הק'.
חזר מאוהל בשעה  5:30לערך .אחרי מעריב
פתח השיחה "בשנים קדמוניות הי' הסדר
של התוועדות יט כסלו אחרי חצות היום
ואח"כ ."...תנועת הקול (ה"טאן") של
הפתיחה הי' באופן שונה מכל השיחות.
באמצע השיחה אמר בעצם היו צריכים
לישב אח"כ אין מיטן דער ברען ומה
שנמצאים כאן איני יודע אבער אויף א
מעשה קען מען ניט פרעגן קשיות ...העיקר
ניט מאריך זיין בדבור כ"א גלייך אנהויבן
א שטורעמ'דיקן פארבריינגען ...השיחה
ארכה לערך  8מינוטין .חילק ג' דולארן
לכאו"א.

יד כסלו :לא נסע לאוהל .הערב אחרי
מעריב רמז שרז"ג שי' (שניגש לפני התפלה
והתחיל להביע הברכות לאד"ש) יגש ואחרי
שאיחל הברכות בשם כל אנ"ש והת' שיחיו
התחיל אד"ש לומר השיחה כל המברך
מתברך כו' וקישר ג"כ עם השיעור חומש
ורמב"ם דיום זה .השיחה ארכה כרבע
שעה.
טו כסלו :היום נסע לאוהל .אחרי מעריב
דיבר שיחה ע"ד קיימא סיהרא באשלמותא
ובהמשך למ"ש עד עתה ע"ד לימוד תורת
רבותינו נשיאנו וע"ד ענין המיוחד בחדש
זה – כסלו .השיחה ארכה לערך רבע שעה
ואח"כ חילק ג' דולארן לכאו"א.

כ כסלו :היום בעת התפלה הי' לבוש
זיידען ...אמר תחנון ...לא נסע לאוהל.
בשעה  8:00בערב התקיימה יחידות בשביל
האורחים ובעלי שמחות שיחיו .בשיחה
להאורחים דיבר אד"ש ע"ד ימי חנוכה
והוראתם בהפצת המעינות חוצה כו'.

ש"פ וישלח ,טו"ב כסלו :התוועד .פתח
עם אגה"ק קטנתי .בשיחה ב' פתח בד"ה
פדה בשלום גו' וכן דיבר ע"ד חלוקת וסיום
הש"ס וכן דיבר – ע"ד מיהו יהודי .הוראות
בהנוגע לימוד ד"ה פדה בשלום גו' ביום יט

כב כסלו :נסע לאוהל כרגיל ביום חמישי.
אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד הכנות
לחנוכה ושיזכו כאו"א עם הדלקת נרות
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השתתפו קבוצות
מתפארת זקנים
נשים.
וחכמות
אחרי מנחה דיבר
אד"ש שיחה ע"ד
מיוחד
הלימוד
חנוכה.
מנרות
ארכה
השיחה
לערך חצי שעה.
ביטויים
כמה
בלה"ק תירגמם
באידיש
אד"ש
שיבינו.
בכדי
השיחה
אחרי
נסע הביתה .ושם
התפלל ערבית.

חנוכה וכן חנוכה
געלט ,באופן כזה
שיעשה זה ממון
של הילדים ואז
יוכלו ליתן מממון
זה לצדקה וזהו
גדולה.
חשיבות
השיחה ארכה 10
מינוט לערך ואח"כ
חילק ב' דולראן
לכאו"א ,א' לצדקה
וכן לעשות כטוב
בעיניהם.
שבת מבה"ח טבת,
ש"פ וישב :פתח
ע"ד
ההתוועדות
והחי יתן אל לבו
ע"ד מ"ש באוה"ת
ר"פ וישב .דיבר
ע"ד מעלת קביעות
שנה זו – כד כסלו
בשבת .אחדי הפסק
כמה שבועות דיבר
בשבת זו ע"ד הערות
על הזהר .לסיום
צוה
ההתוועדות
לנגן שיבנה וכן פדה
בשלום גו' .סיים
ההתוועדות בשעה .4:10

נר רביעי דחנוכה:
הערב נכנס לתפלת
מנחה-מעריב,
לבוש בזיידען אבל
לא אמר שיחה.
כח כסלו :היום
כינוס
התקיים
בשביל הילדים/ות
שיחיו .אד"ש בא
ל .770ודיבר שיחה
בעת הכינוס –
אחרי מנחה .אחרי
השיחה התפלל ערבית ונסע הביתה.

נר א חנוכה :אחרי שחזר מאוהל לביתו
בשעה  7:30התפלל מנחה (בתפלת הלחש
אמר :ותן "ברכה" בקול רם .ובחזרת הש"ץ
אמר ותן והפסיק קצת והמשיך "ברכה על
פני האדמה .)"...במעריב התחילו לומר
"ותן טל ומטר" .אחרי מעריב דיבר שיחה
ע"ד נשיא היום יששכר וענינו – לימוד
התורה .השיחה ארכה לערך  10מינוטין
אח"כ חילק ב' דולארן לכאו"א.

ערש"ק חנוכה :לאחרי מנחה דיבר שיחה
קצרה ( 2מינוטין) ואח"כ חילק ב' דולארן
לכאו"א.
שבת חנוכה .ש"פ מקץ :התוועד .דיבר
ע"ד נשיא היום (אפרים) ...ההפרש בין
נרות שבת ונרות חנוכה ...סיים ההתוועדות
בשעה .4:20
ג' טבת ,זאת חנוכה :היום לאחרי תפלת
שחרית – אחרי הפסקה קצרה – דיבר שיחה
ע"ד ענינא דיומא ושישלימו כל הענינים

נר ב' חנוכה :היום הגיע מביתו למנחה ,בו
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"ולמלשינים" אומר בקול רם קצת .אחרי
שמו"ע מתפלל לאט לאט .בסיום התפלה
– "ושמו אחד" – תיבת "ושמו" בחול"ם.
באמירת תהלים (קאפיטל קמה) ב"פותח
את ידיך" – מנשק התפלין.

בהנוגע ליום זה .השיחה ארכה לערך 8
מינוטין ואח"כ התחיל לחלק דולארן כרגיל
ביום ראשון .וחילק לכאו״א  2דולארן (א'
בעבור "חנוכה געלט") ...א' דיבר עם אד"ש
לערך  10מינוטין ע"ד "מיהו יהודי" והוא
סובר כמו שיטת אד"ש אבל גישה אחרת
ואמר לו אד"ש (בסיום הדו-שיח)" :נאָ
הַארט פיִ ליִ נגס".

עשרה בטבת :נכנס למנחה ובידו הק'
הסידור וכן "רמב"ם לעם" .מנחה הגישו
אליו את העתק סיום הרמב"ם והתחלתו.
אחרי מנחה דיבר שיחה כרגיל .בעת השיחה
דיבר בארוכה ע"ד שלאחרי סיום התענית
זאל מען זיך אפרוען ואח"כ יעשו סיום
גדול על הרמב"ם בסעודה וחגיגה גדולה
והשתתפות בזה בלילה זה בביהכ"נ .770
ושלפני סיום התענית יעשו בפועל סיום
הרמב"ם .ולסיום השיחה הוציא אד"ש את
העתק סיום הרמב"ם ולמד הסיום וביאר
כל התיבות .ואח"כ קישר זה עם התחלת
הרמב"ם ..אחרי סיום השיחה חילק ג'
דולארן לכאו"א ...אחרי מעריב אמר
לרז"ג שיחי' :מען זאל זיך זעהן אין גיכען
געזונטערהייט .ובעת הליכתו ממקומו ועד
על המעלות לא סר עיניו הק' מרז"ג שי'.

כשחזר מאוהל (בשעה  6לערך) התפלל
מנחה ואח"כ דיבר שיחה ע"ד הוראות
חנוכה במשך כל השנה כולה ואח"כ חילק
ג' דולארן לכאו"א ואח"כ התפלל מעריב.
בימי חנוכה התחיל הסדר אצל אד"ש
שבתפלות מנחה-מעריב אחרי האוהל הוא
לבוש בזיידען ,גם באם אינו אומר שיחה.
ד טבת :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד מה
שהיום הוא אבן בוחן בהנוגע ההוראות
ולימודים מימי חנוכה.
ג ,ה טבת :היום נסע לאוהל .אחרי מעריב
דיבר שיחה פתח" :היינט איז א טאג וואס
איז פארבונדען מיט ספרים...״ ,ואמר
שיחלק לכאו"א דולר ע"מ למסור זה בעד
קנין ספרים או תיקונם .השיחה ארכה
לערר  8מינוטין.

יא טבת :נסע לאוהל.
עש"ק ,טו טבת :נסע לאוהל – חזר אחרי
שעה .4:00

ו טבת :נסע למקוה אבל לא נסע לאוהל.

ש"ק פ' ויחי :התוועד .ביאר גם הפירש"י
וכן שיעור יומי ברמב"ם וכן השתתפות
בסיומי הרמב"ם ביום ההילולא שלו (כ'
טבת) .לסיום ההתוועדות רמז ע"ד רז"ג
שי' שנסע לבית האסורים שבנו וחתנו
יאמרו לחיים בשבילו ושיהי' פדי' כו' .סיים
ההתוועדות בשעה .3:40

ז' טבת :בקשר ל"פראגראם" של ר' יעקב
העכט שי' ע"ד מיהו יהודי על הרדיו שהנ"ל
שאל לאד"ש ע"ד אם להזכיר שיטת אד"ש
בהנוגע למיהו יהודי וע"ז הואיל אד"ש
לענות בארוכה (נעתק בצעטל בפ"ע).
ש"פ ויגש ,ט טבת :התוועד .שיחה
הראשונה ע"ד י' טבת .שיחה שני' ע"ד סיום
הרמב"ם – שמסיימים לימוד הרמב"ם
ביום עשירי בטבת ...ההתוועדות נסתיימה
בשעה  4:15לערך.

יום כא טבת :נסע לאוהל .אחרי מנחה
דיבר שיחה ע"ד סיום אמירת הקדיש וקשר
שלו להקביעות דימי השבוע .השיחה ארכה
לערך  8מינוטין .אח"כ חילק ג' דולארן
לכאו"א.

רשימת איזה מנהגים בעת התפלה:
אמירת "אשרי" – לאט לאט .בפסוד"ז
– במהירות; בשמו"ע ,בלחש  -תיבת

אד"ש הודיע שישאר בביתו עוד חדש עד
סיום הי"ב חדש ויתפלל ג התפלות בצבור.
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בימים אלו שמעתי שאד"ש קרא ליודל
שי' להכנס אליו ודיבר אתו פעמיים ע"ד
הרחבת בנין  770ושאינו רוצה שיבנו זה
והתבטא שאף שטשייס אומר אחרת איני
מתפעל ממנו...

שבת מבה"ח שבט ,ש"פ שמות ,כג טבת:
התוועד .פתח ההתוועדות ע"ד סיום אמירת
הקדיש ....לסיום ההתוועדות ע"ד לימוד
תורת אדה"ז ביום ההילולא שלו .ובתור
יוצא מהכלל לנגן ניגון אדה"ז ד' בבות...
סיום ההתוועדות בשעה  4:10לערך.

בעש"ק פ' בא מסרו בשם אד"ש שהתפלות
דיו"ד שבט יהיו בביתו.

כד טבת :נסע לאוהל .אחרי מעריב דיבר
שיחה ע"ד כד טבת וכו' וכן ע"ד מה
שהשלוחים יעסקו בעניניהם ולא בענינים
אחרים שאינו נוגע להם כלל .השיחה ארכה
לערך  20מינוטין ...אח"כ חילק ב' דולארן
לכאו"א.

ש"פ בא :התוועד .דיבר ע"ד הלימוד
בד"ה באתי לגני פי"ט ברבים וכן ע"ד שנת
הארבעים ...לא אמר מאמר ולא ביאר
פירש"י ...סיים ההתוועדות בשעה .3:30
ט שבט :אחרי מנחה אמר שיחה ע"ד יו"ד
שבט השיחה ארכה לערך  10מינוטין,
ואח"כ חילק דולארן .התפלל מעריב לפני
העמוד .אחרי מעריב דיבר עוד שיחה
ע"ד ארבעים שנה .השיחה ארכה לערך 4
מינוטין.

בימים אלו שאל א' לאד"ש ע"ד מה
שקוראים השיחות במטה שאי"ז דרך כבוד
כו' האם להמשיך בזה? וע"ז ענה אד"ש:
"ימשיכו בזה כמו ע"ע".
כה טבת :א' כתב לאד"ש דו"ח ע"ד עריכת
התוועדויות בחדש כסלו והיום הואיל
אד"ש לענות" :נת' ות"ח ואזכיר עוה"פ
על הציון לפעולה נמשכת ובהוספה רבה
והזמ"ג שובבים ושנה תמימה ומלאה
הבאה והכנה משנת תשמח ותשמח
ודהקהל ותשמט ידיך".

יו"ד שבט :התפלל לפני העמוד כרגיל.
(ולאחרי הפסק של עשרים שנה לערך) נסע
לאוהל היום ...אחרי מעריב דיבר שיחה
ע"ד ארבעים שנה ושמתחלת תקופה חדשה
של קאים איניש אדעתי' דרבי' וכו' .השיחה
ארכה לערך  12מינוטין ואח"כ חילק
לכאו"א ג' דולארן.

שר"ח שבט ,ש"פ וארא :התוועד .לא
ביאר פירש"י .בשיחה ראשונה כשדיבר ע"ד
הוראות מנשיא דורנו אמר :שאף שתובעים
ממנו למעלה ממדוה"ג אעפ"כ הרי מכיון
שהוא שמע זה על הציון או אז עס דוכט זיך
עם ששמע או מישהו מסר לו מה שנאמר
על הציון במילא מובן שצריך לקבל זה.
ואף כששישאל לרב או לב"ד יאמרו לו
שצריך לציית לזה ."....כשאמר "אדער
אימיצער האט עם איבער געגעבן מה
שנאמר על הציון" האט ער א הוסט געגעבן
ובעת מעשה נענע כל גופו הק' .ההתוועדות
נסתיימה בשעה  ...3:25בעת אמירת אשרי
ובלצ"ג הי' הקהל מדברים ופנה אד"ש אל
הקהל והביט על יחידים כו' לרמז שיפסיקו
לדבר...

יא שבט :התקיימה יחידות הכללית.
בהשיחה דיבר אד"ש ע"ד אחדות וצמיחה
(טו בשבט).
ה ,יג שבט :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד
טו בשבט ושנת הארבעים.
ש"פ בשלח ,טו בשבט :התוועד .ובארוכה
ע"ד טו בשבט והלימודים מזה .לא
ביאר פירש"י וכן לא דיבר כלל ע"ד שנת
הארבעים.
א ,טז שבט :היום בבוקר חילק דולארן
כבכל יום ראשון .א' ניגש לאד"ש וסיפר
לו מה שיש לו ישיבה הכי יחידה בפתח
תקוה וענה אד"ש שמט"ו בשבט יש לימוד
ע"ד עשיית פירות – עוד ישיבות ...א' ניגש
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.3:50

בשביל מרדכי בן דוד שי' שצריך לשיר
הערב ונצטנן ומבקשים ברכה בשבילו וענה
אד"ש כשיהי' לו חמימות דקדושה אזי יהי'
הכל כדבעי.

צעטל ע"ד חידושי צ"צ על ב"מ – לברר אצל
זאקליקובסקי שי'.
ל' שבט :אחרי מעריב אמר לר' יהושע
פינסאן שי' (גבאי) שמהנכון לעשות
התוועדות ובמיוחד שזהו חדש אדר
ויש ב' אדר'ס .ולפני עלייתו על המעלות
לחדרו הק' אמר להנוסעים בשו"ט ושיעשו
התוועדות פליענדיקערהייט מיט אבינו
בשמים ."...ואח"כ שלח משקה מחדרו
לההתוועדות ב.770

אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד סיום
הרמב"ם שהתקיים ביום זה במנהטן וע"ד
ט"ו בשבט.
יח שבט :הערב אחרי מעריב דיבר עם
הר' שמואל בוטמאן שי' ע"ד הדפסת ספר
בהנוגע הרמב"ם וסיומי הרמב"ם שיכלול
תמונות ופלפולים.

ש"פ תרומה ,ו' אדר :היום בבוקר
נפטר הרש"ג ע"ה ,בבית הרופאים אשר
במנהטן ...יבלחט"א  -ר' יהושע פינסאן
שי' אמר קדיש במשך תפלות היום .אד"ש
התוועד ובסיום שיחה הראשונה דיבר ע"ד
הרש"ג ע"ה ...לא הזכיר ע"ד והחי יתן אל
לבו .הציע להוספה בהג' קוין במשך שבוע
הבאה עד ש"פ תצוה ועד בכלל באופן
המותר .סיים ההתוועדות בשעה 3:35
לערך.

ש"פ יתרו ,כב שבט ,יום היארצייט-
הילולא של הרבנית הצדקנית נ"ע :היום
התוועד אד"ש ופתח ההתוועדות "והחי
יתן אל לבו" ...בשיחה שני' ביאר כמה
ענינים בקשר לכ"ב שבט ובעלת היארצייט
ובשמה ...סיים ההתוועדות בשעה .4:20
א ,כג שבט :היום אחרי מעריב דיבר
שיחה ע"ד קיום הדברים שנאמרו בעת
ההתוועדות דש"ק כ"ב שבט וכו'.
ד ,כו שבט :היום אחרי תפלת שחרית
הודיע כ"ק אד"ש שישתתף בהלוי' של
הרופא זעליגזאן ע"ה .בשעה  12:25הגיע
מביתו במיוחד להשתתף בהלוי' .בעת הלוי'
הי' נראה על פניו הק' מרירות עצומה.
אחרי הלוי' חזר לביתו.

לפני מעריב דיבר אד"ש בחדרו הק' עם
הר' חדקוב שי' ואמר לו שבהנוגע להלוי'
והטהרה וחפצים יהיו אחראים ע"ז
הרבנים והח"ק .אחרי מעריב קרא לר' דוד
ראסקין שי' ואמר לו שיסדרו הלוי' באופן
כזה שיוכלו לבוא פון איבעראל ...הזכיר
ג"כ שישיבת אהלי תורה ישתתף בזה כו'.
ז אדר :היום בשעה  2:00לערך הגיע כ"ק
אד"ש ל .770אחרי איזה רגעים הגיע הארון
ואד"ש יצא על הפארקוויי וליווה הארון
עד אחרי קינגסטאן עוו .אח"כ נסע עם
המכונית עד בית החיים .בעת הקבורה כו'
עמד אצל הקבר ובעת סתימת הגולל לקח
עפר באצבעיו הק' וזרק על הקבר .ואחרי
שבנו אמר קדיש וכו' ,שאל איזה פעמים
בנו כבר הלך ואח"כ נט"י ונכנס אל האוהל
ונשאר שם כרגיל ביום ראשון בשבוע.

שבת מבה"ח אד"א :התוועד .דיבר ע"ד
פירש"י (לאחרי הפסק איזה שבועות) .לא
הזכיר "החי יתן אל לבו" .הצעה חדשה
בלימוד חת"ת ילמדו גם ענין בתושבע"פ
על אותו הפרשה .סיים ההתוועדות בשעה

כשחזר מהאוהל התפלל בבית דירת הרש"ג
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ע"ה .וכן הכריזו ביום ב' שחרית שכן יהי'
הסדר כל השבוע וביום הש"ק יתפללו
בביהכ"נ מצד (רוב עם?) .אד"ש התפלל
כל התפלות בבית הרש"ג ע"ה ...ונשאר כל
השבוע ב 770בחדרו הק' ...הודיע שיחלק
דולארן ב 770ביום ראשון בוקר.
באמצע השבוע הורה להדפיס תניא
לזכותו ...ושיסעו כל תלמידי הישיבות
להקמת המצבה ביום ראשון בשבוע (י"ד
אד"א)...

ש"פ תשא :התוועד .בשיחה הראשונה
דיבר ע"ד אופן נעלה בעבודת השם ...לסיום
ההתוועדות דיבר ע"ד מצות מסי"נ אצל
הקב"ה ...סיים ההתוועדות בשעה .4:00

ש"פ תצוה :התוועד .לסיום השיחה רמז
ע"ד הרש"ג ע"ה .הוראות ע"ד לימוד
המאמר ד"ה וקיבל היהודים תרפ"ז וכן
נתינת הצדקה .לא דיבר פירש"י ...סיים
ההתוועדות בשעה  4:50לערך...

כא אדר א' :הערב התקיימה מסיבה לכבוד
האגרות קדש של כ"ק אד"ש .והשתתפו
בה אדמו"ר מסקאליע שליט"א וכן רבנים
חשובים שליט"א.

בימים אלו – בהמשך למה שנדפס באה"ק
ספר "היום יום" (תירגום ללה"ק) עם כמה
שינויים ומשונות מהאורוגינאל ,והגיע
לכ"ק אד"ש ובמחאה ע"ז כתב אד"ש
(התוכן – מפי השמועה) מאיפה ניתן להם
רשות להדפיס הכת"י (של לוח הב') הרי לא
ניתן לדפוס? מדוע השמיטו המורה שיעור
מהתניא? מי נתן רשות לשנות מהלה"ק של
סגנון הפתגמים (שהיו כתובים בלה"ק)?!
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בהד' ענינים המפורטים בהפסוק ליהודים
היתה גו'.

על קבלת הדו"ח ע"ד המסיבה ענה אד"ש:
"נת' ,כן יבש"ט לעת"ל ובהוספה והזמ"ג
דמרבים בשמחה אזכעה"צ"( .כג אד"א).

אחרי חלוקת הדולארן נסע הביתה עם
המגילה שלו וחזר לפני תפלת ערבית .נכנס
לתפלת ערבית ועשה בידיו הק' לתגבורת
השמחה .אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד
שמחת פורים ושיש שני אופנים ב"עד דלא
ידע" א' ע"י שינה והשני ע"י שתי' כפשוטו
ושיבחרו אופן השני שהרי"ז כפס"ד השו"ע.
אח"כ חילק דולארן ובעת חלוקת הדולארן
הי' חיוך נסוך על פני קדשו.

שבת מבה"ח אד"ש :התוועד .דיבר ע"ד
הכנות לפורים מתוך שמחה (אדר); אחדות
(ויקהל) און אט אט קומט משיח .הורה
ב"פ  -במשך ההתוועדות  -לומר לחיים.
סיים ההתוועדות בשעה  3:00לערך.
אדר"ח אדר שני :היום – אחרי מנחה
שהתפלל בדירת הרש"ג ע"ה – הודיע
שיכנס להביהכ"נ ויאמר שיחה וכן הווה.
ועורר ע"ד שלא יכתבו עוד אליו ע"ד
שאלות בענינים שונים כולל גם שידוכין.
השיחה ארכה כחצי שעה .אחר השיחה
חילק דולארן וחזר לחדרו הק'.
ש"פ פקודי :התוועד .השיחות קצרות.
דיבר גם על פירש"י ר"פ ויקרא .סיים
ההתוועדות בשעה .3:20
ו אדר שני :בימים נתוודע שיעקב העכט
שיחי' שאל מכ"ק אד"ש ע"ד התוועדות
פורים על הרדיו וענה אד"ש :וביום
שמחתכם אלו השבתות שלפניו ושלאחריו.

טו אדר שני ,שושן פורים :הערב אחרי
מעריב דיבר שיחה ע"ד מעלין בקדש וביאר
הג' ימים (יג ויד וטו אדר) בעבודת השם...
נסע הביתה ונשאר בביתו עד לפני שבת
קדש.

ח אדר שני :היום קיבל אדמו"ר מסאקליע
שליט"א מכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד
קבלת ספריו וכן העתקתו לדירה חדשה
ולסיום האגרת הוסיף אד"ש בגוכתי"ק:
"ולהמשך מתאים  -הצלחת המלוה מלכה
באופן דמרבים בהצלחה".

ש"פ צו ,פ"פ :התוועד .בהשיחות דיבר
בארוכה בפרטיות ע"ד פרה אדומה
והוראותי' .סיים ההתוועדות בשעה ...3:40

ש"פ ויקרא ,שבת פ' זכור :התוועד .דיבר
הרבה ברכות בסיומי השיחות .סיים
ההתוועדות בשעה  4:00לערך.

הודיע – במוצש"ק – שישאר בחדרו הק'
פאר עטלעכע טעג( .כנראה מפני יחידות וכן
ביאת הגבירים).

יג אדר שני :התפלל מנחה בביהכ"נ (וכן
נמשך סדר זה במשך הימים ששהה בחדרו
הק') ...אחרי מנחה  -שיחה ע"ד הכנות
לפורים .השיחה ארכה לערך כמר חצי
שעה .אחרי השיחה – דולארן.

שבת מבה"ח ניסן ,ש"פ החדש ,כה אדר
שני :התוועד( .נכנס מוקדם לפני .)1:30
דיבר ע"ד יום הולדת והוראותי' ...סיים
ההתוועדות בשעה .3:30
שבת פ' תזריע :נכנס לההתוועדות בשעה
 .1:45דיבר ע"ד ישיבת תו"ת ולימוד
החסידות .בשיחה ב' ע"ד הצעה שכאו"א

יד אדר שני ,פורים :התפלל בביהכ"נ.
אחרי מנחה דיבר שיחה ע"ד פ' זכור וכן
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ליל א' דפסח :חילק מצות לכאו"א
ממשרתי הבית .לילד של חסד הלברשטם
שי' (שהזמין לאד"ש לביתו וכן כתבו מכתב
לאד"ש לפני חה"פ):
My father in law is with me in the
)?( room

יתנהג באופן של הנהגה נסית שהרי כבר
ניתנו לו הכחות ע"ז .ודיבר בזה בארוכה.
בשיחה ג' ע"ד חיזוק אמירת הנשיא בכ"י.
בשיחה ד' ע"ד הכרזת "עד מתי" וניגון
שיבנה ביהמ"ק וכן ניגון שמח"ת .כששרו
ניגון אביו זצ"ל (של שמח"ת) עמד מלא
קומתו וביד ימינו הק' הסיב להגברת
השמחה וביד שמאלו נשען על השולחן...
אחרי מנחה – בצאתו מביהכ"נ – הושיט
ילד אחד את ידו לאד"ש והושיט אד"ש את
ידו הק' אליו ועד"ז עשו עוד ילדים ולכולם
הושיט אד"ש ידיו הק'.

בליל א' דפסח וכן בליל שני דפסח יצא
לאמירת "שפוך חמתך "...עם נר בידו הק'
וכן ההגדה( .יצא לדלת החיצוני – שבו נכנס
ויוצא ל.)770-
ערב שש"פ :נכנס למנחה עם סידורו וכן
קונט' מאמר תחת הסידור .אחרי מנחה
התחיל לדבר ובהתחלת הדיבור ניגש לצד
המערבי של בימה שלו ורמז בידו הק'
להשקיט הדחיפות כו' ודיבר ע"ד פסח שני
(קריה"ת של אותו היום) ושישלימו כל
עניני פסח בימים האחרונים .השיחה הי'
לערך שתי מינוטין .אח"כ חילק ג' דולרן
לכאו"א.

ה' ניסן :יצא למים שלנו .הריק הכלי.
ואח"כ שפך מים לתוך כלי גדול בס"ה ג'
שפיכות .ולכל שפיכה מילא עוה"פ הכלי.
אח"כ פנה אל הקהל ועשה בידיו הק' לאות
של שמחה.
שבת הגדול ,י' ניסן :התוועד .דיבר שיחות
שרגיל לדבר ביא ניסן .לא דיבר פירש"י.
סיום ההתוועדות בשעה .3:50

שביעי של פסח :אחרי מנחה דיבר שיחה
ע"ד ברכת שהחיינו בימים אחרונים
דפסח .וקישר ענינו דשש"פ עם המכתב
כללי .השיחה ארכה לערך  15מינוטין...
אחר איזה זמן יצא ללוות את התהלוכה.
כשחזרו יצא מחדרו הק' על המרתף ורמז
בידיו הק' להגברת השירה.

יא ניסן :חילק דולארן כארבעה וחצי
שעות .קרוב לסיומו רמז בידיו הק' – עד
מתי ...אחרי מעריב חילק קונט' "אהבת
ישראל" בעד כאו"א למעלה מגיל בן יב,
שנה .כשנסתיימו הקונט' אמר שימשיך
לחלק דולארן לכאו"א .וכן הווה.

אחרון של פסח :היום לפני אמירת "יזכור"
חיכה זמן מה עד שיצאו.

י"ג ניסן :נסע לאוהל .אחרי מעריב ניגש
אל העמוד (השני) .שמעו שבעניית אמן
בקדיש האחרון הי' עונה כעין שיר ...אמר
שינגנו "דעם ניגון" והוציא את הטיכל שלו.
ולייבל שי' אמר שינגנו ה"מאמר ניגון"
והתחילו לנגן ...ואחר שסיימו הניגון פתח
אד"ש בד"ה מצה זו ...המאמר ארך שבעה
מינוטין .ואח"כ חילק דולארן לכאו"א.
שמחת אנ"ש והת' שיחיו הי' אין לשער,
מכיון שזה כבר שלש וחצי שנים שאד"ש
הפסיק מלומר מאמרים.

נכנס לההתוועדות בשעה  7:30לערך.
בשיחה ראשונה דיבר ע"ד סעודתו של
משיח והעילוי בההשתתפות בזה ברבים...
אחר שיחה שני' אמר שישירו ניגונים של
כל הרביים .ובעת הניגונים קישר הטיכל
על ידו הק' .אמר מאמר כעין שיחה ד"ה
והחרים גו' בקיצור נמרץ( .וכנראה שאיזה
פעמים רצה לחתום המאמר) ...אח"כ דיבר
ע"ד הכינוס תורה ..לסיום ההתוועדות
התחיל לנגן "ניעט ניקאווא ."...ברהמ"ז.
מעריב. . .

ערב פסח :סדר הרגיל.
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נסע

ההתוועדות בשעה
.4:30

אסרו
לאוהל.

חג:

מבה"ח
שבת
התוועד.
אייר:
דיבר בארוכה ע"ד
הכינוס תורה וכן
פרקי אבות .סיים
ההתוועדות בשעה
 3:30לערך .לסיומו
התחיל לנגן ניעט
ניקאווא.

אור לל"ג בעומר:
אחרי מעריב דיבר
שיחה ע"ד לג
בעומר .ולסיומו
מפני
שמקצר
שמחת חתן וכלה
וכו' .השיחה ארכה
לערך  8מינוטין.
ש"פ בחקותי :התוועד ,כרגיל.

במוצאי שבת נסע הביתה .נשאר בביתו כל
השבוע.

שבת מבה"ח וער"ח סיון ,ש"פ במדבר:
התוועד .בארוכה ע"ד פ"ו דפרק"א ...לסיום
ההתוועדות צוה לנגן שיבנה .והתחילו לנגן
בלי חזנות ואמר אד"ש לר' יואל שיהי'
בחזנות .ור' יואל התחיל לנגן "יה"ר"...
כמו "שיבנה" ואד"ש חייך .צוה לנגן "אין
אדיר "...והתחיל לנגן "ניעט ניקאווא."...
סיום ההתוועדות בשעה .4:20

ב' אייר :בעת חלוקת הדולארן ניגשו בני
המשפחה של ר' ישראל דוכמאן ע"ה לבקש
ברכה בשבילו .אד"ש אמר לבנו (ר' שלום
שיחי') שימצא מישהו שציער פעם את אביו
וילך לאביו (וזה יפעול) .נסע לאוהל .אחרי
מעריב דיבר שיחה ע"ד אדמו"ר מהר"ש
ומלכתחילה אריבער והיאך שזה משתקף
בהתחלת וסיום תושב"כ ותושבע"פ ותניא
ושו"ע.

ר"ח סיון :בעת חלוקת הדולארן לר'
שאולזאהן שי'" :לפום צערא אגרא" .גם
אריאל שרון שי' ניגש היום לדולארן.

הגיה המאמר של אחש"פ ד"ה והחרים גו'.
שבת ר"ח אייר :התוועד .דיבר בארוכה ע"ד
ב אייר .לסיומו צוה לנגן "שיבנה ביהמ"ק".
"דעם רבי'ן מהר"ש'ס ניגון" התחיל לנגן
ניעט ניקאווא .סיים ההתוועדות בשעה
 3:40לערך ...אחרי ש"ק נשאר ב.770

בשעה  7:30הודיע לבנימין שי' שיאמר
שיחה בעוד חמש רגעים .ונכנס לביהכ"נ
(הגדול) ודיבר שיחה ע"ד ענינא דיומא
(תו"א ד"ה בחדש השלישי גו') .השיחה
ארכה לערך  20מינוטין.
ג' סיון :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד ימי
הכנה למ"ת ,מספר המ"ח שבספירה וכן
סיום שיעור תהלים דיום ה' סיון (הושיעה
את עמך גו') והתחיל לנגן הניגון ושר כל
הניגון .אח"כ חילק דולארן.

ש"פ אמור :פתח ההתוועדות ע"ד ספה"ע
ואהבת ישראל ושלילת שליחת "בריוו און
פאשקווילן" ...דיבר ע"ד סיום ספר זרעים
ברמב"ם .לסיום ההתוועדות רמז לבני ר'
ישראל דוכמאן ע"ה שיאמרו "לחיים" על
כוס מלא .סיום ההתוועדות בשעה .4:10

ד סיון :נסע לאוהל .אחרי מעריב פתח
(בעינים פתוחות) מאמר ד"ה אנכי ה"א
גו' .בחציו השני של המאמר דיבר הוראות
בהנוגע לערב חה"ש וכו' .המאמר ארך
לערך  25-20מינוטין .אח"כ חילק דולארן
כרגיל.

ש"פ בהר :התוועד .וכנ"ל שיחה א' דש"פ
אמור ...ההתוועדות :הכנות ללג בעומר...
לסיום צוה לנגן הנה מה טוב וגו' .שיבנה
ביהמ"ק ...התחיל ניעט ניקאווא .סיום
32

תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן

33

כ"ג סיון ה'תשע"ח

34

תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן

35

כ"ג סיון ה'תשע"ח

36

תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן

ה' סיון ,ערב חה"ש :נסע לאוהל.
חזר בשעה  7:30לערך.
ו סיון ,א' דחה"ש :אחרי מנחה ,נטל
הסידור בידיו הק' והתחיל לדבר
שיחה .וכשהתחילו צולויפן נענטער
פסק וחיכה והתחיל עוה"פ .תוכנו
ע"ד ג' ימים (ה-ו-ז סיון) וענינם
בעבודת השם .השיחה ארכה לערך
 15מינוטין .אח"כ ליווה התהלוכה.
בחזרה מהתהלוכה בעת שהת' ואנ"ש
שי' חיכו בחוץ הביט אד"ש  -דרך החלון -
לחוץ .אח"כ יצא על המרפסת והרים את
הקָאלנער שלו .והביט – לרגע – על השמים.
ועשה בידיו הק' כעין עיגולים כו"כ פעמים
ואחר איזה זמן עשה עוה"פ כנ"ל ונכנס.

א ,ח' סיון ,אסחה"ש :נסע לאוהל.
בימים אלו הי' ג"כ קבלת היחידות כרגיל.
אור ליב סיון :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד
ענין סיום ימי התשלומין .דיבר ג"כ ע"ד
שיעור חומש – נזיר גדל פרע שער ראשו
ומעלת של תספורת כו'( .ולהעיר שביום זה
הי' לו תספורת לאחרי כי"א חדש).

ש"ק ,ב' דחה"ש :אחרי שחרית הכריז
הגבאי – בפני אד"ש – שיהי' התוועדות
בשעה  .1:30אד"ש עשה בידיו הק' כעין
ביטול .אח"כ הכריז הנ"ל ע"ד ההתוועדות
הרגילה בשעה שמונה לערך .כשעלה אד"ש
לחדרו הק' אמר לבנימין שי' "שהיות
שהכריזו שיהי' התוועדות בשעה  ,1:30יהי'
התוועדות בפועל בשעה  ."1:30וכך הווה.

מוצאי יב סיון :גם הערב דיבר שיחה ע"ד
העילוי של לימוד התורה וכו' לאחרי ימי
סגולה אלו.
ש"פ נשא :התוועד .דיבר על פירש"י
שבסיום הפרשה ולא ביאר התירוץ...
לסיום ההתוועדות צוה לנגן שיבנה
ביהמ"ק ..והתחיל לנגן "ניעט ניאקאווא"..
סיום ההתוועדות בשעה .4:20

אד"ש התוועד .דיבר ע"ד קביעות חה"ש
ויו"ט שני של חה"ש ומשה רבינו ודוד
המלך והבעש"ט .ושיעורי חת"ת .השיחה
ארכה לערך שעה ורבע .בשיחה שני' עורר
ע"ד עריכת סיום להל' פסולי המוקדשין
ביום הש"ק עוד לפני הבדלה ונתן בקבוק
משקה בשביל זה .סיום ההתוועדות בשעה
.3:20
בשעה ( 8:10לערך) נכנס אד"ש לההתוועדות
(השני') .דיבר ע"ד מארז"ל אי לאו האי
יומא כמה יוסף איכא בשוקא .השיחה
ארכה לערך שעה וחצי .בשיחה שני' עורר
ע"ד שיעורי חת"ת וקביעות עתים לתורה
וכינוס תורה .סיום ההתוועדות בשעה
 .11:00מעריב .הבדלה .כוס של ברכה.

טו סיון :הגיע מאוהל מאוחר .אחרי מעריב
(בשעה  )10:45אמר שיחה וביאר בארוכה
הפירש"י שבס"פ נשא (הנ"ל) .השיחה
ארכה לערך חצי שעה.
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ועל השאלה אם גם קראו לה בשם
"מושקא" (ב"שין" ימנית) השיב:

טז סיון :במענה להר' י"מ קאזאמינסקי
הלוי שי' (ע"ד זקנו של אד"ש האם הוא
לוי)" :נת' ות"ח כמדומה מאז שכתבתי
ונדפס שהנ"ל הי' לוי".

"אני שמעתי קוראין כן".
שבת פ' קרח :התוועד .דיבר בארוכה ע"ד
מעלת חצי כדור התחתון ופעולת כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע – שם .דיבר ע"ד
תביעת הגאולה ע"י נדר רבים שאז מוכרח
לבוא .היום דיבר חמש שיחות (קצרים
לפ"ע) .הסגנון הי' באופן של "קירוב".
לסיום ההתוועדות ציוה לנגן שיבנה
ביהמ"ק .והתחיל ניעט ניקאווא ...סיום
ההתוועדות בשעה .3:40

יז סיון :היום דיבר שיחה להתלמידות
המסיימות וכו' .תוכנו ע"ד יחוד הזמן
והמקום (והאריך ע"ד מעלת .)770
וההוראה ירחא תליתאי; שלשה נקודות –
עולם וזמן ומקום והקב"ה .השיחה ארכה
לערך שעה שלימה.
חי סיון :הערב בשעה  10:30נסע מ.770
וחזר בשעה .12:30
ש"פ בהעלותך :התוועד.

ז' תמוז :נסע לביתו ונשאר עד ש"ק.

כג סיון :הערב – אחרי מעריב נסע הביתה
– ונשאר בביתו עד לפני ש"ק.

ט' תמוז :א' שאל לאד"ש ע"ד אמירת
תחנון ביום ג תמוז וח"י אלול .וע"ז הואיל
אד"ש לענות:

שבת מבה"ח תמוז ,ש"פ שלח .כח סיון:
היום פתח ההתוועדות ע"ד כח סיון
ודיבר בארוכה ענינו בעבודת השם .לסיום
ההתוועדות צוה לנגן "שיבנה ביהמ"ק".
התחיל לנגן "ניעט ניקאווא" .סיום
ההתוועדות בשעה .4:00

"בענינים שתלויים ברגש  -אין מקום
לשאול כיון שזוהי הוכחה שאין רגש".
ש"פ חו"ב ,יב תמוז :התוועד .דיבר הרבה
שיחות .הי' במצב מרומם .דיבר שיחה
ע"ד הקבוצה שבאו מצרפת ואח"כ דיבר
בצרפתית ואח"כ התחיל הניגון "האדרת
והאמונה" (בניגון הידוע).

בדר"ח תמוז :בענין שמה השני של הרבנית
הצדקנית נ"ע (חיה) "מושקא" אם הוא
שם חיבה של שמה "מוסיא" או שם בפני
עצמו .ואם ה"שין" היא ימנית או שמאלית
– זכינו למענת כ"ק אדמו"ר שליט"א:

יג תמוז :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד
עשיית התוועדויות וקבלת ענינים נוספים
בג' ימים אלו ואח"כ חילק דולארן כרגיל.

"לכאורה מובן שאין להכריח אדם בהנוגע
לשמו (איך שיקרא א"ע או יחתום) אפילו
בשמות דתושב"כ  -הרשות בידו (בתור
שם שבוחר לעצמו) לשנות.

יד תמוז :הערב הי' יחידות בעבור האורחים
ובעלי שמחה שיחיו וכו'.ודיבר שיחה
בעבורם .אחרי יחידות נסע לביתו.
טו תמוז :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד טו
תמוז וצדקה ועשיית התוועדויות וקשר
כ"ז עם האבות .וכן ע"ד בנינים.

הבירור-העיקרי בהנ"ל – הנהגתו במעשה
ודהסובבים אותו (בנוכחיותו) .מעולם לא
שמעתי שיבטאו מוסקע (מלבד בכוונה
דפחיתות ,וזהו ראי' לסתור ולשלול
המבטא הזה).

בימים אלו הואיל אד"ש לענות ע"ד מיהו
יהודי ויחס הנהגת השלוחים שי' אל
הויכוחים אודותיו:

הלכתוב דאתקריא או המכונה – ע"פ
המבואר בפוסקים".

( )1כבר נדפס) זהו מה שאמרתי  -שלא
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ליל ר"ח מנ"א :אחרי מעריב דיבר שיחה
ע"ד קביעות דיום ר"ח (בשבוע) ולימוד מזה
בעבודת השם.

להכנס בזה לשקו"ט בענינים שכוונת הצד
השני רק להרבות אש דמחלוקת וכו'
 )2ופשיטא בהנוגע להשלוחים שי' – שזהו
היפך אופן שליחותם.

ר"ח מנחם אב :היום שמעתי שלפני שנת
תשמ"ט אמר מקובל א' באה"ק (הר' כדורי
שליט"א) שיהי' רעידת ארץ בארץ ישראל
שנת תשמ"ט (היל"ת) .וכשעברו כבר איזה
חדשים שאלוהו עד"ז כו' וענה שאדמו"ר
מליובאוויטש שליט"א האט אריבער-
געשלעפט הענין למקום שאין יהודים
נמצאים שם ,ע"י שנת הבנין( .ודורשי
רשומות אומרים שזה הי' בארץ ארמני'
אשר ברוסי').

 )3באם צד השני אומר – שרוצה רק לברר
האמת – ישלח לו ציוני המקום בשו"ע
וכיו"ב.
 )4כבר אמרתי (ונדפס) – שלמעשה אינו
נוגע כלל – כי מדובר ע"ד הנהגה של 04
שנה באה"ק.
 )5אלא שיש כאלה שרוצים להכנס לשם
מחלוקת יותר.

מוצאי ר"ח מנ"א :הערב דיבר אד"ש אחרי
מעריב ודיבר סיום על מס' ברכות ותמיד
כו' ועורר על עריכת סיומים.

 )6והמשתתף בשקו"ט זו – מסייע להם.
 )7כהנ"ל פשוט.
 )8ולכאורה כבר בא הזמן מאז – שעסקני
חב"ד יתדברו ביניהם .ואין הכרח לערב
אותי בזה.

ב' מנ"א ,אור ליום ששי :אחרי מעריב
דיבר שיחה קצרה ע"ד הוספה בצדקה וע"ד
הגאולה ביום ששי (יום זה).

 )9ודחוף.

ג מנ"א ,עש"ק חזון :אחרי מנחה דיבר
שיחה ע"ד צדקה במיוחד בעש"ק .השיחה
ארכה לערך  3מינוטין.

יז תמוז :היום – בביתו – אחרי מנחה ,דיבר
שיחה ע"ד שיעור חומש דיום זה – הקרבת
התמיד .ושייכותו עם יז תמוז (שבוטל
התמיד) .הוראה בעבודת השם מ"הובקעה
העיר" ביטוי אי רגיל לסיום השיחה.
השיחה ארכה לערך חצי שעה ואח"כ חילק
דולארן לכאו"א.

שבת חזון ,ש"פ דברים :התוועד .בארוכה
ע"ד ראיית בנין ביהמ"ק הג' .בשיחה ב'
ערך סיום על הרמב"ם (הל' טומאת אוכלין
– דיום ששי) וקישר זה עם הסיום דמס'
סוטה ...צוה לנגן שיבנה ביהמ"ק .סיום
ההתוועדות בשעה .3:40

ש"פ פינחס ,יט תמוז :התוועד .דיבר
ע"ד שמות בעל הברית דיום זה .לסיום
ההתוועדות צוה לנגן שיבנה ביהמ"ק.
התחיל לנגן ניעט ניאקאווא .סיום
ההתוועדות בשעה .3:40

ה' מנ"א :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד
יום ההילולא של האריז"ל וע"ד שמו הק'.
והמשיך ע"ד ענין הגלות והגאולה .אח"כ
הילק דולארן כרגיל.

כ תמוז :נסע הביתה כמו בשבועות שלפנ"ז.

ו' מנ"א :אחרי מעריב דיבר שיחה ע"ד ז
דמנ"א – "שנכנסו להיכל" – וענינו דיום
שביעי בחדש .ודיבר בארוכה ע"ד גלות
וגאולה .אח"כ חילק דולארן כרגיל – .בכלל
השיחות – בימים אלו – הם לערך 10-5
מינוטין.

שבת מבה"ח מנ"א ,ש"פ מטו"מ :התוועד.
דיבר בארוכה ע"ד עסקנים ציבוריים .וכן
ע"ד ביאת הקבוצה מטורונטו .עורר ע"ד
לימוד בית הבחירה וכו' בימי בין המצרים.
סיום ההתוועדות בשעה .3:40
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מסויימת אזי עפען איך אויף די שטאט פאר
אלע גוטע זאכן און איך פארמאך די שטאט
פון אלע ענינים בלתי רצויים.

בקשר למה שהודיע הרה"ת י .לאש שי'
ע"ד מה ששרים ניגונים חסידיים וכן חזרת
דא"ח וכו' בזמן דשלש סעודות  -ושיעור
הר"י כהן שי' ביום שלישי וכן לימוד
הלקו"ש השבועי.

אור לטו באב :אחרי מעריב דיבר בענינא
דיומא וביאר כמה פרטים בסיום גמ'
תענית .קישר עם שיעור חומש דיום זה.
השיחה ארכה לערך עשרים מינוטין ואח"כ
חילק דולארן.

הואיל אד"ש לענות :נת' ות"ח .ויהא כ"ז
כדרישת ימים אלה  -לעלי' ולהוספה ועד
למועדים טובים וכו' .והזמ"ג וכו' ,אזכיר
עה"צ.

מוצאי טו באב :אחרי מעריב דיבר שיחה
ע"ד סיום טו באב .והוראה מעשיית -
עריכת התוועדיות חסידותי בכל מקום.
וזהירות מיוחדה בשתיית משקה .וסיים
שמכיון שהיום נתוסף לגבי אתמול ולכן
יחלק הערב ב' דולארן-כפליים לתושי'.
השיחה ארכה לערך  20מינוטין.

ז' מנחם אב :נסע לאוהל .אחרי מעריב
דיבר שיחה ע"ד מה שתשעה באב הוא
יום הולדת של משיח צדקנו וקישר זה עם
הלימוד של שיעור חומש דיום עט"ב .ודיבר
בארוכה ע"ד הגאולה בביטויים אי רגילים.
השיחה ארכה לערך עשר מינוטין ואח"כ
חילק דולארן כרגיל.

המענה ע"ד עריכת מסיבת ניגונים חסידיים
בעת הזמן דשלש סעודות הואיל אד"ש
לענות:
"נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
בסמיכות לחמשה עשר במנ"א
– דקיימא סיהרא באשלמותא –
ולא היו יו"ט לישראל כטו באב כו'
ומכאן ואילך מאן דיוסיף יוסיף כו' .אזכיר
עה"צ".

שבת נחמו ,ש"פ ואתחנן :היום התוועד.
דיבר בארוכה ע"ד נחמה בכפליים וענינו
בעבודת השם .וכן דיבר ע"ד הקבוצה
שהגיע להיות כאן בההתוועדות ,לסיום
ההתוועדות צוה לנגן שיבנה ביהמ"ק.
והתחיל לנגן ניעט ניקאווא .סיום
ההתוועדות בשעה .4:00
בימים אלו הגיע לידי ,מענת כ"ק אד"ש לזוג
(מראש פינה שחיפשו תכלית במזרח הרחוק
ושאלוהו מה לעשות והיאך להתקדם כו').
המענה הוא מערב שש"פ תשמ"ט:

ליל ש"ק ש"פ עקב :שמעתי ע"ד סדר
ההקדשות אצל כ"ק אד"ש .שכשיש לו
יארצייט באמצע השבוע (עד יום ג) אזי
נותן ההקדשה בשבת שלפנ"ז .ואם הוא
לאחרי ג' ימים הראשונים אזי נותן בשבת
שלאח"ז .ובכלל הרי משלם בשביל כל
השיחות דאותו השבת.

"כש"יאכלו" מזון רוחני בריא לבנ"י
(חיים עפ"י תורת חיים) יהיו בריאים וגם
בגשמיות ואין דרך אחרת .בדיקת המזוזות
והתפלין אזכיר עה"צ".
יב מנחם אב :היום – בעת חלוקת דולארן
– מסרו לו המפתח של עיר מסויימת .ואמר
כ"ק אד"ש :שכשמוסרים לי מפתח דעיר

ש"פ עקב חי מנ"א :היום התוועד .דיבר
בארוכה ע"ד ענין העקב ותשלום להזולת.
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מענות קודש  -תשמ"ט
א

ש"פ ויגש יום הבהיר ה' טבת תשמ"ח) ,לשלוח
ספרים לספריית אגודת חסידי חב"ד ,ולארגנם
באוסף מיוחד שיקרא "מבצע ספרים – שנת
הקהל תשמ"ח" – נתקבלו לספרי' כחמשת אלפי
ספרים ,ו"כיון שלפני הבנתינו בדברי כ"ק אדמו"ר
שליט"א ,הושלם מבצע הספרים של שנת הקהל
– תשמ"ח ,לכן בדעתינו להניח את הספרים
המתקבלים מעתה – באוסף הרגיל של ספריית
המל"ח".

[תשרי]
מענה לדו"ח שכתב אחד מעסקני חב"ד (מצילום
כתי"ק – ס' "מאוצר המלך" ח"א ע' :)133
קבלה
נת' ות"ח והזמ"ג וכו' ויה"ר שתהא פעולה נמשכת,
והרי נמשכות כהנ"ל משנת תשמח תשמח הקהל
ור"ה דתשמ"ט (  . .מעשים טובים)

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א ("עבודת הקודש אצל
הרבי" ע' קלב):

בהוספה על הנ"ל ["נת' ות"ח  . .טובים)"] – גדול
הזכות וסוג בפ"ע – עידוד בנ"י הנתונים במצור
וכו'

לדבר עם אגו"ח ע"ד בנין לספרי' בסמיכות
לדהווה או הרחבת הנוכחי וכו'.

ב

[ג' תשרי]

ד

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב (ס' "צעירי
אגודת חב"ד" ע' :)241 ;203

[כ"ד תשרי]
מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא ,שבמשך
ההקפות היו לו קירובים מיוחדים מכ"ק אדמו"ר
שליט"א ,וכתב שמודה על הקירובים ,ומרגיש לא
נעים שבזמן ההקפות הי' כ"ק אדמו"ר שליט"א
צריך לחשוב עליו (תשורה שפיצר כ"א אד"ש
תש"ס ,תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח):

[ ]1אודות מימון "בית חב"ד המרכזי בארץ
הקודש" ,שהועלה אז רעיון הקמתו:
שייך לכפר חב"ד ,לאגודת חסידי חב"ד ולצעירי
אגודת חב"ד (ועל פי הוראת ועד רבני חב"ד כמה
לכל אחד).
[ ]2על דו"ח הוצאות מבצע הקהל ,ובין השאר
כתב" :יצויין כי בדו"ח ההוצאות לא נכללו
ההוצאות של חגיגת "סיום הרמב"ם" אשר נערך
ב"יד אליהו" ברוב עם וכו' תוך שימת דגש שזו
שנת "הקהל" ,משום שאיננו בטוחים שיש
להכליל הוצאה זו בהוצאות מבצע "הקהל"".

א פולגער איז דאך ניט שייך ,ואמרו חז"ל איתתא
בהדי שותא פילכא.
והוסיף:
באופן יוצא מן הכלל מצו"ב:
 .1צ'ק מענק חד פעמי להמוסדות מחנים ע"ס
100.000

על פיסקא זו כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
השתתפות %50

 .2צ'ק ע"ס  1.000דולר כבקשתו.

ג

ה

[ה' תשרי]

[תשרי]

מענה לר' שלום דובער לוין ,שכתב שבהמשך
לפניית כ"ק אדמו"ר שליט"א (בהתועדות

מענה לר' אברהם חנוך גליצנשטיין בו הוראות
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כתב" :לאחר פניית מטה הבחירות מטעם חב"ד
(הרבנים והעסקנים) אל צאגו"ח (ביום ב' כ"ט
תשרי) לקבל על עצמו את מלאכת התעמולה
וכו' למען הצבעה לאגו"י – החלטנו כי נירתם
למשימה בכל כוחנו ,באמצעות כל בתי חב"ד
באה"ק ,במטרה לחולל מהפך של ממש בבחירות
הקרובות – שמאות ואלפים יצביעו ג' .ההחלטה
התקבלה לאחר שהגענו למסקנה כי לולי
ההירתמות של צאגו"ח לענין – לא יזוז דבר".

בנוגע ל"ספר היחידות" שמו"ל (ס' "היכל מנחם"
ח"ב ע' קעג):
בכל כהנ"ל
 )1כל המרבה במפתח ענינים – ה"ז משובח.
 )2באם תהי' הגהה דעכ"פ עוד א' – בחותמת
קה"ת.
 )3כיון שספק – בלי מסגרת.
 )4הרי במילא שהיו גם חסידים?! – נפשו
(דיעקב) קשורה בנפשו (דבנימין)

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (ס' "צעירי אגודת
חב"ד" ע' :)155

 )5כמה אופנים (ענינים) בהתקשרות ושייכת
בין ידידים ,מרבי לחסיד ,אב ובן :ישראל ותורה
ועוד ובכל מקום מדובר ע"פ ענינו ,ע"פ הנ"ל מובן
שאפ"ל מקושר יותר מחסיד או להיפך.

אזכיר על הציון להצלחה רבה ומופלגה ועל
טבעית כפשוטו ממש.

ח
[ו' מרחשון]

וראה בהמצוין במפתחות לדא"ח (בפרט דמאמרי
אדנ"ע).

מענה לחכם רפאל אלאשוילי ,רב קהילות יוצאי
גרוזיא ברחבי תבל ,שיצא לסיבוב בקהילות יוצאי
גרוזיה בארצה"ב ,ושמע שרצונו הק' שיצביעו
למען "אגודת ישראל" ("ג'") ,ושאל אם לעזוב
הכל ולנסוע לאה"ק ,או להמשיך להסתובב למען
הקהילות בחו"ל והתרמת כסף למען הכולל לעולי
גרוזיא באה"ק.

 )6מקור השם יחידות? עכ"פ פעם הא' שהובא.
בהמשך לסעיף האחרון ,ציין הנמען למאמר
אדה"ז הנדפס בלקוטי שיחות ח"ה ע'  :334כשם
שצועקים ביחידות כו' ,ועל זה ענה כ"ק אדמו"ר
שליט"א:
נת' ות"ח שמזה משמע (עכ"פ) שמפורסם ופשוט
מה זה יחידות אזעה"צ.

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (תשורה ציקושוילי
ו' שבט תשס"ח):

ו

ומגיע לאה"ק ביום בו מתחילין לשאול על גשמי
ברכה.

[שלהי תשרי]
מענה בקשר לאסיפת עסקני אנ"ש ,בהמשך
להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א לפעול שכמה
שיותר יצביעו ל"אגודת ישראל" בבחירות
הקרובות (יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל):

ואחז"ל דלחכם די ברמיזא
מצו"ב לצדקה באה"ק .ועיין (תניא) אגה"ק
.₪ 180

בטח יוסיפו ובהוספה ואזכיר עה"צ להצלחה רבה
וכו'.

ט
[ז' מרחשון]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על דו"ח
מהתקדמות המבצע בקשר להבחירות ,ובקשת
ברכה להשגת המימון לפעילות (ס' "צעירי אגודת
חב"ד" ע' :)155

ז
[ב' מרחשון]
מענה למכתב ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב ,בו
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אזכיר עה"צ.

הזכרתי על הציון ביום מסוגל דארץ הקודש (ז'
מרחשון) להצלחה רבה "גשמי ברכה".

יג

יוד

[עש"ק לך ,י' מרחשון]

[ז' מרחשון]

מענה לר' שלום דובער לוין ("עבודת הקודש אצל
הרבי" ע' סז; פה; פט):

מענה לר' ישראל טעלישעווסקי שכתב בין
השאר שהציעו לו עניני עסקים בעיר אדעלאיד,
אוסטרליא ,ושאל אם להתיישב שם לצורך זה ,או
עכ"פ לנסוע ולעשות שם עסקים ("צדי"ק למלך"
חוברת ז ע' :)236

[ ]1על שאלתו אם הזמן מתאים לעריכת השו"ת
של אדמו"ר מהר"ש ("עבודת הקודש אצל הרבי"
ע' סז):
כשיתקבץ חומר רב גם בכמות.

 )1נת' ות"ח ,אזכיר עה"צ לבשו"ט.
 )2לצד המעשי – אין באדעלאיד אוירה של
ישיבה ת"ת וכיו"ב ,ולכן אין כדאי להתישב שם,
ובפרט עם ילדים דגיל חינוך.

[ ]2במכתבו" :בזמן הפנוי שהי' לי בחדשים
האחרונים ,סיימתי את עריכת הספר "תולדות
חב"ד ברוסיא הסובייטית" ,האם למוסרו
לדפוס?".

 )3לעשות עסקים שם – בהתייעצות בידידים
מבינים.

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
מוקדם (מפני המצב שם).

 )4כבכל עסק – לא באופן דתפסת מרובה.

[בשלהי החורף שלח אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א
את עלי ההגהה דהספר ,וכתב :ההו"ל? הנ"ל ענה
שלא ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להדפיסו].

יא
[ח' חשון]

[ ]3במכתבו" :בסדרת "תולדות חב"ד" אולי כדאי
להכין כרך על תולדות הספריה בחב"ד ,במשך
הדורות [מובן ופשוט שהמדובר הוא רק להכינו
עתה ,ולא לפרסמו עד שתסתיים פרשת הספריה
כאן וברוסיה] .האם כדאי להתחיל לעסוק בריכוז
ועריכת החומר הזה?".

מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין מקאנט
לאק ,מאנטרעאל ,על בקשת ברכה עבור אברך
אחד שעמד על סף גירושין ל"ע (תשורה ראסקין
כ"ט טבת תשנ"ט):
דיוק בטהרת המשפחה .וכדאי שילמדו עוה"פ
הל' הצריכות שמא נשכחו פרטים אחדים ,אזכיר
עה"צ.

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
מתח קו תחת התיבות "להתחיל לעסוק בריכוז
ועריכת החומר הזה".

יב
[ט' מרחשון]

יד

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על בקשת
ברכה בעסקים ,ושאלה אם יש עוד הוראות
מכ"ק אדמו"ר שליט"א ,ומה יש לו עוד לעשות
בגשמיות או ברוחניות לשפר המצב (מצילום
כתי"ק – קובץ ועד חיילי בית דוד ש"פ משפטים
תשע"ג ע'  ,15ומהעתקה):

מענה לאחד מאנ"ש באה"ק שכתב שמקרין
שם וידיאו ע"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א ,על מנת
להשפיע על אנשים שיצביעו "ג'" .מענה כ"ק
אדמו"ר שליט"א (יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל):

עבודת ה' בשמחה וט"ל כבשנה תמימה.

לארכה ולרחבה.

[מרחשון]
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טו

וכדומה ,כך שאני פועל הכל בכוחות עצמי וכמובן
בשליחות ובעידוד כ"ק אדמו"ר שליט"א.

[י"ד מרחשון]
מענה לאחד שכתב ע"ד הפתגם ד"היום יום" דיום
זה ,ובהמשך לזה שואל האם לנסוע לאה"ק בשביל
הבחירות (יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל):
אזכיר עה"צ.

אני מבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה
רבה ומופלגה בכל הנ"ל ומתוך שמחה וטוב לבב
אמיתיים".

טז
[י"ד מרחשון]
מענה לאחד השלוחים ,מנהל מוסד להפצת יהדות
עבור עולים מרוסיא באחד מערי ארצות הברית,
שקיבל הצעה מאת השליח האזורי שיעבור להיות
תחת מרות סניף המל"ח במדינתו (ס' "שליחות
כהלכתה"):
תלוי כמובן בהרב [שם השליח האזורי] .אזכיר על
הציון.

יז

אמנם אני רבות פעמים נופל ברוחי ולפעמים
אף מיואש מאחר ואין אני מקבל תשובות מכ"ק
אדמו"ר שליט"א בקשר לעבודתי שם ושליחותי
במקום . .

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (מצילום כתי"ק
– קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ תולדות
תשע"ח):
[ ]1מתח קו תחת התיבות "למעלה משנה
וחצי ,וב"ה היתה ויש הצלחה רבה בפועל ממש
בפעולות שם" ,וכתב:
ואשרי חלקו וגדול זכותו וכו'.
áúëî
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[עש"ק וירא ,י"ז מרחשון]

[ ]2על מה שכתב ש"אין לי שום גוף או תמיכה
כספית משום ·
גורם כמו צא"ח וכדומה" ,כתב כ"ק
שליט"א[Ë"Ó˘˙'‰ :
],ÔÂ˘Á¯Ó ‡"Î
אדמו"ר

מענה לשאלת הנהלת "צבאות השם" ע"י המזכיר
.'ÂÎÂ Â˙ÂÎÊ
"משיח È¯˘‡Â
][1
התקשר עמהם?
ÏÂ„‚Âפעמים
טיימס" Â˜ÏÁכמה
ריל"ג בנוגע לציור שער הגליון
?Ì‰ÓÚ
¯˘˜˙‰
ÌÈÓÚÙ
‰ÓÎ
][2
אדמו"ר
כ"ק
להוראת
דחודש כסלו ,בהמשך
וסימן תיבות אלו בחץ.
קטנות
ילדות
שגם
תשמ"ח
שליט"א בשנת
].ÂÈ˙·˘‰ ÌÈÓÚÙ äîë [3
ידליקו בעצמן נרות חנוכה" ,ושואלים אם כן [ ]3על מה שכתב ש"אני רבות פעמים נופל
!!˙ÂÈÚÓ‰
..˜ÒÚ˙‰Ï
˘‡Â˙ÏאףÂÈÏÚ‰
ברוחי˜¯‡˙È
]ìåãâ éëä ÔÂ‰Ó˙· [4
· ˙ˆÙ‰אני
מאחר ואין
מיואש
ולפעמים
השער
הדבר אם ההוראה גם לשנה זו ואז ידפיסו
„!¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÓ ‰Ê· ÂÒÙ„ ÌÈÙ
éôìà
ח"ג ע' מקבל תשובות מכ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר
כמצו"ב" (מצילום כתי"ק – מאוצר המלך
כ"ק 'ÂÎÂ
ÌÈÈÓÊÓ
]ÔÈ‡˘ ÏÚ ÂÈ˙ÂÈ˘Â˜ [5
אדמו"ר שליט"א מתח קו תחת
לעבודתי",
 .130ליקוט כתי"ק חנוכה ע' :)20
התיבותˆ‡‚,Á"Â
˙Â·Â˙Î ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ
„ÌÈÈÓÊÓ‰וכתב:
"בקשר לעבודתי",
שאלה לרב
.¯˘È ÌÏ‡˘ÈÂ ‰ÙÈÂ

חי
[כ"א מרחשון]
מענה לאחד שכתב" :אני פועל ב
[ . .שכונה מסויימת בברוקלין]
למעלה משנה וחצי ,וב"ה היתה
ויש הצלחה רבה בפועל ממש
בפעולות שם.
אין לי שום גוף או תמיכה
כספית משום גורם כמו צא"ח
·
:·˙ÂÎ Â· Z ‰Ê ÍÈ¯‡˙· Ï‡Â˘‰ ·˙ÎÓ ÔÂÈÏ‚ ÏÚ ,˜"È˙Î ÌÂÏÈˆÓ
‡44 ÏÚÂÙ È
·˘‰ÁÏˆ‰ ˘ÈÂ ‰˙È‰ ‰"·Â ,ÈˆÁÂ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ [ÔÈÏ˜Â¯··˘ =] . . . ˙ÂÎ
¯·.Ì˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ˘ÓÓ ÏÚÂÙ· ‰

תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן
בכל זה מובן שבכיוב"ז צ"ל השקו"ט בזה
וההחלטות ע"י עסקני ורבני אנ"ש שי' שבאה"ק
(וא"א מעבר לים).

כמה פעמים השבתיו
[ ]4בשולי המכתב כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
בתמהון הכי גדול קראתי שאלתו העליו להתעסק
 . .בהפצת המעינות!!

כא

אלפי דפים נדפסו בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר!

[אור ליום הבהיר ר"ח כסלו]

[ ]5מעבר לדף כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מענה על מכתב ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב ,בו
דיווח על כינוס מיוחד למנהלי סניפי צעירי אגודת
חב"ד ,כינוס שיעסוק בין השאר בהבהרה לסניפים
על סיום תפקיד צאגו"ח וסניפיו בענין הבחירות.

קושיותיו על שאין מזמינים וכו'
מפורסמות כתובות צאגו"ח ,דהמזמינים
ויפנה וישאלם ישר

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (ס' "צעירי אגודת
חב"ד" ע'  ,156והעתקה):

יט

יש כאלה הרוצים להכניס מחלוקת בחב"ד ורוצים
להשתמש בצאגו"ח על ידי שיפתום שילכו
ל(עסקני) המפלגות ויתערבו בפוליטיקא וכו'
וכו' .ובודאי ישנה וישלש .ברור – שאין לצאגו"ח
(ולסניפי') ולכינוס זה כל שייכות לזה כלל.

[כ"ב מרחשון]
מענה על דו"ח שכתב ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב,
המסכם את מערכת הבחירות וההישג הנאה
שהביא את "אגודת ישראל" לחמישה מנדטים,
וכתב אשר "אנו מקווים כי את מערכת הבחירות
ניהלנו בצורה טובה".

וכ"ז שייך אך ורק לועד עסקני אנ"ש (כולל
ובראשם רבני אנ"ש) שי' שבאה"ק וכבר פעיל.

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (ס' "צעירי אגודת
חב"ד" ע' :)155

אזכיר עה"צ.

בצורה הכי טובה.

כב
[חורף]

אזכיר על הציון .נתקבל ות"ח.
מענה (מהעתקה):

כ
[עש"ק פ' חיי שרה ,כ"ד מרחשון]

אי אפשר לנהל ענינים מעבר לים מוכרח שסוף
סוף יתדברו עסקני אנ"ש שיחיו ביניהם וכלפי
חוץ דחב"ד תהי' דעה אחד ובמשך הזמן גם בכמה
ענינים כלפי פנים .אזכיר עה"צ.

מענה על מכתב ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב בו
ביקש את הדרכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר
להמשך הדברים ,וכן הכניס פרוטוקול מאסיפת
עסקני אנ"ש שהתקיימה בעקבות הבחירות (ס'
"צעירי אגודת חב"ד" ע'  ,156והעתקה):

כג
[חורף]

נתקבל ומצו"ב ,ומצורף בזה המענה:

מענה (מצילום כתי"ק – ס' "מאוצר המלך" ח"א
ע' :)142

בנוגע לצאגו"ח והוא בתוכם – צדק בכתבו –
שנגמרה התעסקותם בזה ,ויחזרו לעסקנותם
מבצעים וכו' .והשם יצליחם.

?! כו"כ פעמים הדגישו :שכ"ז שייך לעסקני
(בראשות רבני) אנ"ש שי' שעל אתר ומזמן
רב שיש ועד המתעסק בזה – האומנם אין סוף
לשאלות בזה?!

על הפרוטוקול הנ"ל:
נתקבל ות"ח .ואזכיר על הציון להצלחה.
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כד

כח

[יום הבהיר י"ד כסלו]

[ג' דחנוכה]

מענה לר' שאול משה אליטוב ,שהכניס – ע"פ
הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנה זו ללמוד
בכל יום מתורת רבותינו נשיאינו – קובץ המלקט
קטעים לכל יום מימי חודש כסלו ,שפורסם
בארגנטינא ,וכתב" :מצ"ב קובץ שפורסם כאן
בארגענטינא – לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א,
שיזכה לאריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות
הנכונה בכל הפרטים".

מענה לדו"ח שכתב ר' ארי' ליב זאיאנץ
(מהעתקה):
ופעולה נמשכת ובהוספה והמהדרין מן המהדרין
מנהגי יום הולדת
אזכיר עה"צ

כט
[ח' טבת]

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (פרסום המענה
באדיבות הנמען שי' ,וזכות הרבים תלוי בו):

מענה לר' יעקב יהודה העכט בנוגע לאופן
הפעילות בנוגע "מיהו יהודי" (יומן ר' משה שי'
אורנשטיין – "שיח תמים" גליון  4ע' לה-ו,
והעתקה):

אזכיר עה"צ לפעולה נמשכת ובהוספה למהדרין
מן המהדרין.

כה
[ועש"ק ,כ"ג כסלו]

לא שערתי שגם לו צריך לגלות דברים הכי
פשוטים!!

במענה להשאלה בנוגע מי שנולד ביום א' דר"ח
טבת ,מתי חל יום הולדתו בשנה חסרה לענין
"מנהגי יום הולדת" הנוהגים בו ביום ,אם ביום
כ"ט כסלו או ביום א' טבת (ס' "היכל מנחם" ח"ב
ע' לט):

האומנם הוא צריך להסתיר שכל הארבעים
שנה באה"ק – לא מניחים ע"פ ציווי בן גוריון
לחלק בנ"י שם לריקאסטראקניקסט ,ריפורם
קאנסערואטיוו (שמאלים ,מרכזים ,ימנים) ועד"ז
אורטודוקסים וכו',

שני הימים.

מי שישאלוהו ע"ד מיהו יהודי – יענהו הכי פשוט
וברור שכל הזמן ( 40שנה) פסקה הרה"ר שעל
אתר וז"ל.… :

כו
[ועש"ק ,כ"ג כסלו]

ולכן עונה ומודיע שהיא אמרה ואומרת כנ"ל.

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין
(תשורה בעגון י"א אלול תשע"ו):

באם ישאלוהו מה אומר אני :דעת עצמו שע"פ
שו"ע צריך לשאול ושאל הרבנים שעל אתר
(אה"ק) וענהו וז"ל.… :

בטח תהי' פעולה נמשכת יותר מהשערתם.

לתמיהתי (מהולה בצער גדול) עסקני חב"ד והוא
בתוכם – מסנ"פ לעשות הרושם בכל מקום
האפשרי שמיהו יהודי זוהי בעי' של אורטודוקסים
קיצונים ,ומוסיפים ביאור שכוונתם לליובאוויטש
ולא כל ליובאוויטש וכו',

כז
[א' דחנוכה]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,שמסר קטע
ממודעה אודות חג החנוכה שפרסם ביום זה בעתון
ה"ניו יארק טיימס" ,ושמקווה שיגרום נח"ר לכ"ק
אדמו"ר שליט"א:

התוצאות שגרמו – מובנות.

ויה"ר שגם בהוצאה זו יקוים עשר – תתעשר.

מאמירתי "גיור כהלכה" – טשטשו ואח"כ
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העלימו דאין זה דעתי כ"א הודעה שכאו"א יראה
בס' פלוני (שנתחבר לפני  400שנה) ויעתיק
לעצמו הכתוב שם.

[ז' שבט]
מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין מקאנט
לאק ,מאנטרעאל ,על דו"ח מחגיגת יום ההילולא
של הרמב"ם בבית חב"ד ,ובקשת ברכה עבור
התועדות לרגל יום ההילולא של הרבנית הצדקנית
נ"ע (תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט):
נת' ות"ח אזכיר עה"צ והזמ"ג בסמיכות ליום
ההילולא י' שבט (התחלת שנת הארבעים).

כל המדגיש שאיש היושב בברוקלין אומר וכו' –
מזמין חרב ביד פב"ב.

ל
[י"ז טבת]
מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין מקאנט
לאק ,מאנטרעאל ,על דו"ח ובקשת ברכות לכמה
מהמקורבים (תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט):

לד
[שבט]

נת' ות"ח אזכיר עה"צ לפעולה נמשכת ובהוספה.

מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס את עלי
ההגהה דאגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א כרך
יו"ד ("עבודת הקודש אצל הרבי" ע' נג):
ויה"ר שיהא בהצלחה ובזריזות וכו'.

לא
[שלהי טבת]
מענה כללי-פרטי [נשלח בין השאר )1( :על
הדו"ח מסיום הרמב"ם בקליפורניא אור לכ"ד
טבת (תשורה בעגון י"א אלול תשע"ו); ()2
במענה לדו"ח ע"ד עריכת התועדוית בחודש כסלו
(יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל)]:

לה

[שבט]
מענה להשליח ר' דניאל מוסקוביץ על כתבו שהכתה
המסיימת של בנות רוצה להמשיך בחינוך חב"ד ,אע"פ
שיש תיכון חרדי בעיר ,ורוצה לייסד עבורם תיכון,
ומבקש הסכמה וברכה (ס' "שליחות כהלכתה"):
כעצת בית דין רבני חב"ד (המרכזי).

נת' ות"ח
אזכיר עוה"פ עה"צ לפעולה נמשכת ולהוספה
רבה – והזמ"ג שובבי"ם ושנה תמימה ומליאה
והבאה מהכנה דשנת תשמח ותשמח ודהקהל
ותשמט ידיך.

לו

[אחרי ח"י שבט]

לב

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן על דו"ח
מאסיפת חברי "ועד סיום הרמב"ם העולמי",
בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו
(ביחידות מוצאי יום ג' ,ח"י שבט בקומה השני'
דביתו הק') שה"ועד" יוציא לאור ספר על חגיגות
סיומי הרמב"ם בכל העולם שי"ל לפורים קטן
(קובץ ועד חיילי בית דוד ש"פ יתרו תשע"ד):

[תחלת שבט]
מענה לאחד השלוחים במאנטרעאל ,קאנאדא
שכתב על דבר פעולותיו בענין "מיהו יהודי"
ונאומיו ברבים עד"ז ("צדי"ק למלך" חוברת ז ע'
:)273
דברתי בארוכה – ויתאספו אגו"ח ועסקני חב"ד
לדון בכובד ראש מה ומתי להמשיך בכ"ז.

נת' ות"ח (כולל ובפרט – על הזריזות וכו') ובטח
עד"ז ינהגו בכל הפעולה ,ועל פי תורתנו הקדושה
בהוספה (לכך כוונתי ב"עד"ז") .אזכיר עוה"פ על
הציון והזמ"ג.

וצע"ג מה מכריחו בכ"ז ותומ"י לנאום וכיו"ב,
וה"ז עלול להתפרש כחוו"ד כל חב"ד!!
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בתי מסחר וארגונים לנהל החשבונות ,ובפרט
סידור ההמחאות (וגם קבלות) ע"י קאמפיוטאר
בהמחאות מיוחדים לזה .בקאמפיוטאר היו
יכולים לסדר כל ההמחאות כנ"ל באיזה מינוטים.
והנני שואל אם להתענין לסדר הענינים ע"י
קאמפיוטאר גם כאן".

[שבט – אדר ראשון]
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן ,בקשר
לספר על חגיגות סיום הרמב"ם (קובץ ועד חיילי
בית דוד ש"פ יתרו תשע"ד):
שייך לענייני רמב"ם ולכן צריך להיות בלשון
ברורה גם לקטן וגם בהשם ,וד"ל.

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א[ :להתענין לסדר
הענינים ע"י קאמפיוטאר גם כאן] ,כפשוט ()2

הערה פשוטה כי מובנת ל"אנשים נשים וטף":
בכדי שכל הנ"ל יהיה מעשה ממש – צריך להיות
ספר מכורך מונח על שולחן ערוך ממש והשם
יצליחם.

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

לח

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

[שבט – אדר ראשון]

כשיוגמר בטח יודיע ות"ח מראש ()3

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן ,בקשר
לספר על חגיגות סיום הרמב"ם (קובץ ועד חיילי
בית דוד ש"פ יתרו תשע"ד):

מ
[כ"ז שבט]

להררשממ"ב שיחי'
נו !

מענה לר' שלום דובער לוין על מכתבו אודות
העומס הגדול של הספרים המתקבלים להספרי',
שאין מקום להניחם כו'.

לט

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א ("עבודת הקודש אצל
הרבי" ע' קלב):

[כ"ד שבט]
מענה להמזכיר רחי"ק ,על דו"ח שכתב בהמשך
להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח סיוע כספי
לכל מוסדות חב"ד ברחבי תבל מ"קרן החמ"ש"
(מצילום כתי"ק – תשורה קרינסקי י"ז סיון
תשע"ו .ליקוט כתי"ק כ"ב שבט ע' :)30-29

יתעניין בסידור ועד לבנין (ובהקדם) נוסף
להספרי' בשטח  770והסמוך אליו.
במענה על הודעת הנ"ל ,ר' שניאור זלמן גורארי'
ור' ברוך שלמה אליהו קונין שהסכימו בחפץ לב
לייסד הועד הנזכר ,הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לתת הסכמתו וברכתו הקדושה ,ובהוספת:

[א] במכתבו" :הנני להודיע שהיום נכתבו ונחתמו
עוד כמאה המחאות 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".

ובהצלחה רבה.

מא
[ב' אד"ר]

כ"ק אדמו"ר שליט"א מתח קו תחת תאריך
המכתב "ב"ה ,כ"ד שבט תשמ"ט" ,והקיף וסימן
בחץ התיבות שבמכתב "דיום א' כ"ג שבט" .וציין:
()1

על הצעת הועד הנזכר ,לקנות את ביתו של ר'
מאיר איטקין המחובר לבנין הספריה ,כתב כ"ק
אדמו"ר שליט"א ("עבודת הקודש אצל הרבי" ע'
קלג):

[ב] במכתבו" :בתקופה האחרונה נהוג אצל כו"כ
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המדובר בהרחבת ספרי' – ואין ענין לעשות עתה
"מהפכות" וכיו"ב – וימצאו תכנית ע"ד "הרגיל":
הרחבה קצת ,הוצאות קצת וכיו"ב.
במענה להצעה שהציעו (כעבור שבוע) ,לקנות
מהשכנים שאחורי :770
כמובן קדימה לזה.

מה
[ט' אד"ר]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על בקשת
עצה וברכה למצב הקשה מאד בעסקים (מצילום
כתי"ק – קובץ ועד חיילי בית דוד ש"פ משפטים
תשע"ג ע' :)15
[תשובה לכל הנ"ל] מבוארת ובפרטיות בציווי
תוה"ק להרבות בשמחה (והדוגמאות בתושב"ע
מדברים גשמיים ממש ויבש"ט.

מב
[תחלת אד"ר]
בהמשך להנ"ל ,כנראה ,כתב ר' מאיר איטקין ע"ד
ההצעה למכירת הבית לצורך ספריית אגו"ח,
ועל זה הי' מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (תשורה
איטקין כ"ח תשרי תשס"ח):
כמובן ,אין למכור ביתם וידורו בו לאויוש"ט.
אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

מג

מו
[יו"ד אד"ר]
מענה להת' חיים גרינברג ,שהכניס את מודעת
ההזמנה לחגיגה לרגל הוצאת כרך העשירי
דאגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ("תחיינו"
גליון  8ע' :)69
אזכעה"צ והזמ"ג

[ב' אד"ר]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על
בשורות טובות בעסקים ,ובקשת ברכה
שימשיך כך:
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סיוע להמוסדות מקרן חמ"ש (ב)

אזכיר עה"צ לבשו"ט ומשמחות
והזמ"ג – שנכנס אדר – כפס"ד רז"ל.

מד
[ה' אד"ר]
מענה לדו"ח שכתב המזכיר רחי"ק,
מהמשך שילוח ההמחאות למוסדות
חב"ד מ"קרן החמ"ש" ,וכן סיוע
מ"מחנה ישראל" (מצילום כתי"ק –
תשורה פוטערפאס ג' סיון תשע"א.
ליקוט כתי"ק כ"ב שבט ע' :)31
מסייע לקיים הציווי ל"הרבות בשמחה"
הלואי – אף אנדערע געזאגט
געווארען ,עכ"פ – בשמחה סתם.
ואולי יקויים זה ע"י תוקף דאדר.
מענה לדו"ח שכתב הרחי"ק ביום ה' אד"ר תשמ"ט ,מהמשך שילוח
ההמחאות למוסדות חב"ד מ"קרן החמ"ש" (וכן סיוע מ"מחנה ישראל"):
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מז

לאק ,מאנטרעאל ,על דו"ח אודות קבוצת
ישראלים שבאו לראשונה להיות לשבת אצל
כ"ק אדמו"ר שליט"א (תשורה ראסקין כ"ט טבת
תשנ"ט):

[י' אד"ר]
מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי על מכתבו
אודות נסיעתו למילאנו לכינוס השלוחים
האירופאי הראשון (מצילום כתי"ק – תשורה
קאטלארסקי ג' מרחשון תשע"ד):
מצו"ב גם שליחות לצדקה שם חמש )1( $

ואמרו רז"ל "משנכנס אדר מרבין בשמחה" אזכיר
עה"צ.

נ

על מה שכתב "ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר
שליט"א להצלחה בכל הפרטים כו'":
[להצלחה] רבה ()2

[מוצש"ק פ' תצוה ,י"ג אד"ר]
מענה לבית חב"ד עכו שרצו להדפיס ספר בנושא
מסוים (ס' "שליחות כהלכתה"):

על מה שכתב "ואבקש באם יש הוראות מכ"ק
אדמו"ר שליט"א בכ"ז":
כמדובר בש"ק ()3

כמובן  -שייך לאגו"ח הכללית .ולא שכל מחלקה
תוציא לאור  . .ספר?! אזכיר על הציון.

על מה שכתב על הצלחת הקאנצערט בציריך
שבארגון השליח ר' מנחם מענדל הכהן רוזנפלד,
בה השתתפו יותר מ 1700-איש והי' קידוש שם
ליובאוויטש גדול וכו':
ות"ח ()4

נא
[כ"ח אד"ר]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב (ס' "צעירי
אגודת חב"ד" ע' :)98
נתקבל ות"ח .וה' יתברך יצליחו (ואת חבריו
בצאגו"ח) – להמשיך בעבודת הקודש ומתוך
שמחה וטוב לבב – ושיפסיקו המפריעים להפריע
(ובפרט שהמפריעים מלכתחילה יודעים שאין
כוונתם לש"ש ,אלא שטועים ש"העולם" האט א
טעות ,וקל להבין).

על מה שכתב על אסיפה שהייתה לו אודות
שיתוף פעולה מתוך שלום ואחדות" ,ואבקש
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שאצליח בזה בטוב
הנראה והנגלה":
[שאצליח] רבות בכפליים  2וגם ()5

מח

נב

[עש"ק פ' תצוה ,י"ב אד"ר]

[כ"ב אד"ר]

מענה על דו"ח שכתב ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב
מההכנות למבצע פורים ,בצירוף דוגמאות של
אריזת משלוח מנות וכן עלון "שיחת השבוע"
לפרשת תצוה (ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' :)165

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק אודות עניני
העסקים:
כן ימשיך לבשר טוב והזמ"ג
אזכיר עה"צ

ראיתי ות"ח .ויהא בהצלחה רבה ומרבין בשמחה.
אזכיר על הציון.

נג
[כ"ג אד"ר]

מט

מענה להת' חיים גרינברג ,שהכניס דו"ח ואלבום
תמונות מהחגיגה לרגל הוצאת כרך העשירי
דאגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ("תחיינו"

[עש"ק פ' תצוה ,י"ב אד"ר]
מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין מקאנט
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נז

גליון  8ע'  ;70יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל):

[ח' אד"ש]

נל'
כן יבש"ט לעת"ל ובהוספה והזמן גרמא דמרבים
בשמחה אזכיר על הציון.

מענה לאחד מעסקני אנ"ש באה"ק (על מכתביו
מז' וח' אד"ש).

[כ"ו אד"ר]

כ"ק אדמו"ר שליט"א הקיף התיבות (האחרונות
במכתב דז' אד"ש)" :הנני מצפה לחוו"ד כ"ק
בנידון" ,וכתב (תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח):

נד
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק:

(אריינשלעפען אחרים – מתי יפסיק?)

גם אני שייך לעם קשה עורף  -וכשם שכמה
מחב"ד ממציאים חדשה בחב"ד  -לשאול בענין
שהכרזתיו מענתו כו"כ פעמים במשך כו"כ
חדשים  -שבאה"ק העסקנות בחב"ד ההחלטות
בזה  -שייכות עפשו"ע  -לאה"ק

בפרט – בהתייעצות ידידים מבינים

הנני מכריז עוה"פ שכך כתוב בשו"ע

במכתבו ציין ,שכותב כל כך הרבה היות שכ"ק
אדמו"ר שליט"א מעורב בעסקיו .כ"ק אדמו"ר
שליט"א העביר קולמוס על תיבת "מעורב",
וכתב:

אזכיר עה"צ והזמ"ג.

על השאלה האם לפנות להלוואות:
בכלל – קדימה לעצמאות

נח
[לפני פורים]
מענה לה"ניוז לעטער" של צבאות השם דפורים
תשמ"ט (תשורה מהתועדות ליל שישי פ' שמיני
תשנ"ה):

ידידות וקירוב.

נה

אזכיר עה"צ והזמן גרמא מרבים בשמחה.

[כ"ח אד"ר]
מענה לר' ישראל לייבוב ור' יוסף יצחק הכהן
אהרונוב על תכניתם לקיים "ערב ידידים"
במסגרת מצומצמת בבית אחד מידידי צעירי
אגודת חב"ד בארץ הקודש שבנ.י ,.לצורך התרמה
לצאגו"ח (ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' :)121

נט
[י"ג אד"ש]
מענה להת' חיים גרינברג ,שהכניס את אלבום
התמונות דהחגיגה לרגל הוצאת כרך עשירי
דאגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ,שביקש
להוציא לאור ("תחיינו" גליון  8ע' :)70

רק באם בהסכמה בכתב מהנהלת צאגו"ח שעל
אתר (נ"י).

כפשוט כ"ז צ"ל בהסכמה מלאה בכתב מהנהלת
קה"ת וצילום לי.

נו
[תחלת אד"ש]

ס

מענה לר' יעקב יהודה העכט ,ששאל ע"ד
התוועדות פורים בראדיא (יומן א' מאנ"ש – נדפס
לעיל):

[כ"ב אד"ש]
מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין על דו"ח
מהחגיגה לרגל מלאת שנה לפתיחת הבית-חב"ד
בקאנט לאק ,מאנטרעאל ,שנפתח בכ"א אדר

וביום שמחתכם אלו השבתות שלפניו ושלאחריו.
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שהגיע לכאן ממרוקו.

שנה שעברה ,יום השלשים להסתלקות הרבנית
הצדקנית נ"ע (תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט):

כיון שנתפרסם האוסף הזה בדפוס ,ולא תמיד
מתקבלת ההתחמקות שלי ,האם להמשיך
להתעלם ממציאות האוסף הזה?".

נת' ות"ח ויה"ר שתהא פעולה נמשכת וכו' אזכיר
עה"צ והז"ג.
על בקשת ברכה עבור אחד המקורבים שביקש
ברכה לפרנסה ,וכן לילד שלו שנמצא גידול במוחו:

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א ("עבודת הקודש אצל
הרבי" ע' קטו):

בדיקת התפילין והמזוזות אזכיר עה"צ והז"ג.

עד שיוחלט לפרסמו.

סא

סג

[חורף]

[ה' ניסן]

מענה לשאלה מקהילת נחלת הר חב"ד ,אודות
התערבות בבחירות לרשויות המקומיות
(מהעתקה):

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים
שניתנו בעת חלוקת הדולרים דיום ראשון ,ג' ניסן
(מצילום כתי"ק – תשורה פוטערפאס תשע"א):

בתמהון גדול ובצער קראתי מכתבם כי תוכנו ג'
נקודות-שאלות:

נת' ות"ח ת"ח
מצו"ב – שנתוסף לאח"ז (לסדר ע"ד הרגיל)
ות"ח מראש

ב .היעשו צעד חדש שקרוב לודאי שיכניס
מחלוקת גדולה בין אנשי חב"ד ,וגם הזהירו אותם
בפירוש ע"ז.

סד

א .הישתנה חב"ד ויעשה גוף פוליטי.

[לפני יום הבהיר י"א ניסן]
מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית,
שתכננו לעשות במסגרת תהלוכת הטנקים לכבוד
יום הבהיר י"א ניסן ,מעין מאפיית מצות עם תנור
וכו' באחת הככרות המרכזיים במנהטן ,והכניסו
התכנית לכ"ק אדמו"ר שליט"א (יומן בית חיינו):

ג .בענין שסברות לכאן ולכאן – יעשו צעד חריף
שאין להם כל נסיון בו ,שאין איש יכול להבטיח
כלל התוצאות לבד תוצאה אחת – שאלו שסייעו
להם ע"ע ולפעמים רבות בספ"י ,ומבלי להתערב
כלל ברוחניות ,והפכו להיפך דסיוע וכו'
___

שייך לאגו"ח .אעה"צ והזמ"ג כו'.

מהנעשה ע"י מכתבם כיון שבכהנ"ל יש הוראות
ברורות מנשיאנו ז"ל – רק אחת ,שפרסמו
(מיט א טראסק כמובן) שכתבו אלי ובמילא אני
הפוליטיקאי וכו' וכו'

סה
[ט' ניסן]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על המכתב בו
איחלו לכ"ק אדמו"ר שליט"א ברכת כהנים:

סב

כל המברך מתברך וכו' לחג כשר ושמח
אזכיר עה"צ.

[חורף]
מענה לר' שלום דובער לוין על שאלתו בנוגע אוסף
כתבי היד שבספריה שממרוקו" :כששואלים אותי
על האוסף הזה ,אני רגיל להתחמק ממענה או
מכחיש ,בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א
אלי ,לפני כמה שנים ,לא לפרסם על האוסף

סו
[ערב חה"פ]
מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא בקשר לעניני
חובות (תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח):
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[ ]3על מה שכתב "הכספים  . .כספי חוץ
דארצה"ב נשארו אצלי ,ואם נכון הדבר אצרפם
למה שצריכים מכבר להחליף",

הפעקל שלו ושל אגודת חסידי חב"ד בארץ
הקודש.

סימן לתיבות "הכספים" "נכון הדבר אצרפם למה
שצריכים מכבר להחליף".
[ ]4כל המצו"ב להכניס

סז
[ערב שש"פ]
מענה למר דניה ויעל דהאן ,שחזרו מהמזרח
הרחוק והיו בבית חב"ד בראש פינה ,אה"ק והיו
להם הרבה שאלות ,וכתבו את סיפור חייהם לכ"ק
אדמו"ר שליט"א (יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל,
בשם השליח בראש פינה ר' שלמה זלמן שי'
ברקוביץ):

ע
[שלהי ניסן]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על עניני
עסקים:

כש"יאכלו" מזון רוחני בריא לבנ"י (חיים ע"פ
תורת חיים) יהיו בריאים וגם בגשמיות ואין דרך
אחרת .בדיקת המזוזות והתפלין אזכיר עה"צ.

כן ימשיך לבש"ט
אזכיר עה"צ.

עא

חיים

[שלהי ניסן]

[אמצע ניסן]
מענה למר חיים באר כתב עיתון "דבר" (תשורה
הלפרין כ"ד סיון תשע"ח):

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,שכתב שבדק
המזוזות וכמה מהם נמצאו פסולות:
והתפלין?

בדהתפוהמ"ז של בנו אברהם ומה טוב של כל
משפחתו והרי הוא חלק ממשפחתו וק"ל

עב
[ל' ניסן]

אזכיר עה"צ.

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על בשורה
טובה בעסקים:

סט
[כ"ו ניסן]

כן ימשיך לבש"ט ובהוספה
ובדוגמת ספה"ע שאומרים לא יום שני כ"א שני
ימים.

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים
שניתנו בעת חלוקת הדולרים דיום ראשון ,כ"ה
ניסן (מצילום כתי"ק – תשורה פוטערפאס
תשע"א):

עג
[ב' אייר ,ת"ת שבת"ת]

[ ]1על שני המחאות ,פני"ם ,מכתבים ,ספר
ותמונות שהתקבלו ,שצירף למכתבו:

מענה לר' דוד ראסקין על דו"ח ,בתאריך "ב' אייר
ת"ת שבת"ת" ,ממסיבת הקהל שהתקיימה עבור
תלמידי תות"ל המרכזית ,וכתב אשר "התחילו
בשעה  6ערב עד שעה ."7

נל'
[ ]2על מה שכתב "בין המכתבים ,מכתב שאלה
ע"ד שידוך – ומצו"ב",

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן תיבות אלו בעיגול,
וכתב (קובץ ועד חיילי בית דוד ש"פ תזו"מ
תשע"ז):

סימן בעיגול ובחץ לתיבת "מצו"ב" (דהיינו,
שמוחזר עם המענה).
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אייר (מצילום כתי"ק – תשורה פוטערפאס
תשע"א):

לכאורה שעה שלימה – אבל "לכאורה" [ב' אייר,
ת"ת שבת"ת] אין בזה "לכתחילה אריבער"

נת' ות"ח

עד
[ד' אייר]

עח

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים
שניתנו בעת חלוקת הדולרים דיום ראשון ,ג' אייר
(מצילום כתי"ק – תשורה פוטערפאס תשע"א):

[ל"ג בעומר]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על ההודעה
שמתכוונים לנסוע לכ"ק אדמו"ר שליט"א בר"ח
סיון ולהיות שם עד ט"ו סיון:

על פני"ם ,מכתבים ,ספר ,אלבום" ,טייפ" ושעון
שהתקבלו ,שצירף למכתבו:

בטח יתן לצדקה מעשר דהוצאות הנסיעה –

נל'

ויהא בשעה טובה ומוצלחת.

על ארבע המחאות:

אזכיר עה"צ

להכניס

עט
עה

[אייר]

[תחלת אייר]

מענה על פרוטוקול מאסיפת ועד אגודת חסידי
חב"ד מי"ז אייר (נעתק בפרוטוקול מאסיפת ועד
אגו"ח כ"ז אייר):

מענה על פרוטוקול מאסיפת ועד אגודת חסידי
חב"ד מה' אייר (נעתק בפרוטוקול מאסיפת ועד
אגו"ח כ"ז אייר):

בכל  4עמודי מכ' זה עדיין אינו (הגמר).

בטח ימשיכו בכ"ז ועד שיהי' "גמור".

פ

עו

[י"ט אייר]

[י"ב אייר]

מענה לר' דוד ראסקין על דו"ח מהתועדויות ליל
ומוצאי ל"ג בעומר (מצילום כתי"ק – תדפיס
מספר תולדות הרב דוד ראסקין ע"ה):

מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין ,על
דו"ח מהתקופה האחרונה ,וכן עם מלאת ג' שנים
לצאתם לשליחות במאנטרעאל ,קאנאדא (תשורה
ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט):

נת' ות"ח ()1
וגדול זכות רשב"י לפענ"מ דכהנ"ל גדולה בכמות
(נגלה) ובאיכות (פנימיות)

נת' ות"ח ויה"ר שתהא פעולה נמשכת אזכיר
עה"צ.

פא

אודות מר ק .ברכה שיצא מהמיצר וכו':

[כ' אייר]

בהתייעצות בידידים מבינים ,אזכיר עה"צ.

מענה לר' שלום דובער לוין ע"ד ספרים שהיו
ברשות הרשויות המקומיות בפראג ,שהוחרמו
מיהודי צ'כסלובקי' ע"י הנאצים ,והוצע לתיתם
לספרי' "לצמיתות ,או לתקופה של  50שנה".

עז
[ערב ל"ג בעומר]
מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים
שניתנו בעת חלוקת הדולרים דיום ראשון ,ט"ז

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (מצילום כתי"ק –
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"עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קכד):
[לתקופה של  50שנה] מופרך כפשוט

פב

פה

[כ"ד אייר]

[שלהי אייר]

מענה להשליח ר' יצחק דוד גראנער (תשורה
גראנער כ"ה סיון תשע"א):

מענה למרת סימא אשכנזי ,שדיווחה על פגישתה
עם אשת האדמו"ר דגור ,בה תיארה בפניה את
מסירות נפשם של השלוחים (ס' "הרב אשכנזי"
ע' :)609

 )1ותהא פעולה נמשכת וכו'.
 )2כדאי להתענין ע"ד הו"ל דקובץ עדהנ"ל (כולל
החד"ת ואולי גם (קצתם) הנאומים והתמונות.

ימי הספירה – נת' ות"ח וגדול זכות רשב"י ובפרט
בימי הספירה ופנימיותם ל"ג הוד שבהוד שכולל
כל ימי ספה"ע אזכעה"צ.

אזכיר עה"צ.

פג

פו

[אייר]

[לפני חג השבועות]

מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא (מהעתקה):

מענה בנוגע לאחד שהי' בתאונה וביקש ברכה
לרפואה שלימה (יומן ר' אברהם שי' מאן –
תשורה משבת אחדות האירופאי ש"פ בהו"ב
תשע"ח):

לטלפנו בשמי:
כנראה עושה עצמו אינו מבין מה שעניתי מאז,
שאפשר להזיק כמה רח"ל לחב"ד ולהפצת
המעיינות ע"י כתיבה בעניין כו' – שכוונתי היתה
בעיקר אליו ,וד"ל.

בדיקת התפילין רש"י ור"ת.
מענה לאחד שביקש ברכה עבור הנ"ל:

והנני מזהירו שיפסיק לדבר או לכתוב ועאכו"כ
להפיץ ועאכו"כ להדפיס בעניני משיח – הן בשמו
והן בשם אחר ע"י שליח וכיו"ב – או באיזה קובץ
שיהי' ובאיזה סגנון ואופן שיהי' .ואם ח"ו יעשה
משהו בזה ,ידע ברור שזהו מלחמה נגדי בפרט
ובכלל.

בדיקת התפילין והמזוזות (ע"ד גלגול שבועה).
רפו"ש וקרובה וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

פז
[ט' סיון]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הבשורה
שמוצאים זהב ,ומשתדלים בעתיד למצוא עוד
הרבה זהב ,ומבקש עצה איך לזכות לחסד וברכה
זו .למכתבו צירף את המפה:

פשוט שהנ"ל כולל פירוש על עניני משיח
שברמב"ם או ספרים אחרים ומאמרי דא"ח וכל
כיו"ב.

פד

מהיר

[אייר]

להוסיף עכ"פ שיעור אחד בחסידות

מענה ל"ארגון הגג" באה"ק (תשורה הלפרין כ"ד
סיון תשע"ח):

ושיעור אחד בנגלה
אזכיר עה"צ לבשו"ט בהנ"ל.

נת' (והקודמו) ות"ח ,גם להבא ינהלו ההתדברות
עם עסקני חב"ד שיחיו באה"ק מבלי לערב

להחזיר כל המצו"ב
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צב

פח
[י' סיון]

[כ' סיון]

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים
שניתנו בעת חלוקת הדולרים דיום ראשון ,ט' סיון
(מצילום כתי"ק – תשורה פוטערפאס תשע"א):

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,שכתב שחזרו
בשלום לאוסטרליא ,ומבקש ברכת כ"ק אדמו"ר
שליט"א לבשר בשורות טובות:

נל' ות"ח

נת' ת"ח
אזכיר עה"צ

פט

והזמ"ג – ירחא תליתאי ופרשת בהעלותך

[י"ג סיון]

(לשון נוכח) וק"ל

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על המכתב
לרגל יום הולדתו ,בצירוף רשימת צדקות:

את הנרות.

ויהא כ"ז בהצלחה רבה
ויקויים בפשטות ובקרוב ממש מזלו גובר וכו'
אזכיר עה"צ.

צג
[כ"ה סיון]
מענה להמזכיר רחי"ק ששאל בנוגע המשפט
(בבית משפט הגבוה) אודות ההדלקות פומביות:
"והנני שואל אם נכון שיהי' סטייטמענט בכלל,
ואם כן אם מתאימה נוסח המצו"ב ואם יש בזה
איזה הערות וכו' ,ואם יהי' זה מהמזכירות או
באופן אחר" (מצילום כתי"ק – תשורה ליפסקר
ח"י סיון תשע"ג):

צ
[ט"ו סיון]
מענה על מכתב אחד השלוחים .כ"ק אדמו"ר
שליט"א סימן את תאריך המכתב "ט"ו סיון",
וכתב (מצילום כתי"ק – ס' "מאוצר המלך" ח"א ע' :)279
קיימא סיהרא באשלמותא דירחא תליתאי
שלימות גם בשנעשו שלוחי הקב"ה בשעת מ"ת

על שאלתו "אם יש בזה הערות וכו'":
שלא אריינגעשלעפט ווערן לויכוחים וכיו"ב
ועל שאלתו "אם יהי'
זה מהמזכירות או
באופן אחר"( ,העביר
קו מחיקה על תיבות
"ואם יהי'" ,ו)כתב:
כהנוהג ע"ע

צא
[ט"ז סיון]

צד

מענה להת' ישראל מרדכי הלוי קאזאמינסקי,
שכתב הערה ע"ד הרב מאיר שלמה ינובסקי זקנו
של כ"ק אדמו"ר שליט"א ,אם הי' לוי (יומן א'
מאנ"ש – נדפס לעיל; תשורה הלפרין כ"ד סיון
תשע"ח):

[סיון]
מענה לסטודנטית שכתבה ששמעה ש"יש ששים
רבוא אותיות לתורה" ,ופנתה לכ"ק אדמו"ר
שליט"א בבקשה לדעת היכן נמצא האות שלה
(בית חיינו גליון :)9

נת' ות"ח  -כמדומה מאז שכתבתי ונדפס שהנ"ל
הי' לוי.

רק ה' יודע.
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הלכתוב דאתקריא או המכונה – ע"פ המבואר
בפוסקים.

[סיון]
מענה לאחד מעסקני חב"ד בירושלים ,בדבר
הקמת מוסד חדש לעזר וסיוע אנ"ש בירושלים
(תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח):

צח
[אדר"ח תמוז]
מענה לר' שלום דובער לוין ,שכתב בהמשך למענה
הקודם ,ש"לא נתברר אל 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 מוהרש"ב נ"ע וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
נ"ע וכיו"ב ,ומשם אין לדעת לכאורה אם ה"שין"
היא ימנית או שמאלית".

הרי עשו כהנ"ל וכו"כ פעמים ע"ע מבלי הקמת
מוסד חדש  -וכיון שנכנסו עי"ז לחילוקי דעות
וכו' ( -עכ"פ לע"ע) יסירו כל כעין זה מסדה"י.
אזכיר עה"צ.

צו
[לפני תמוז]
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' שלום דובער לוין,
במסרו האגרות דשנת תשט"ז שנדפסו באגרות
קודש כרכים יב ויג (מצילום כתי"ק – "עבודת
הקודש אצל הרבי" ע' נג):

כ"ק אדמו"ר שליט"א הקיף התיבות "כמדומה
שמעולם לא קראו לה" ,וכתב (מצילום כתי"ק –
"עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קס .ליקוט כתי"ק
כ"ב שבט ע' :)43

להו"ל
הקדמה מתאימה
ע"ד השאר

מחז"ל לא ראינו אינה ראי' – והוא כותב יתרה
מזה מעולם (הן בעבר והן בהווה)! ()1
אני שמעתי קוראין כן ()2

צז
[יום הבהיר כ"ח סיון]

צט

מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס לכ"ק אדמו"ר
שליט"א את תוכן נאומו בהתוועדות חסידים יום
הבהיר כ"ח סיון ב ,770-בו דיבר בין השאר על
שמה של הרבנית הצדקנית נ"ע ,שלכאורה השם
הוא "מוסיא" ,ו"מושקא" הוא כינוי השם.

[אדר"ח תמוז]
מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס העתק פסק בית
המשפט הגבוה בקשר להדלקות הפומביות
(מצילום כתי"ק – תשורה ליפסקר ח"י סיון
תשע"ג):

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א ("עבודת הקודש אצל
הרבי" ע' קנט):

נת' ות"ח

לכאורה מובן שאין להכריח אדם בנוגע לשמו (איך
שיקרא א"ע או יחתום) .אפילו בשמות דתושב"כ
– הרשות בידו (בתור שם שבוחר לעצמו) לשנות.

ק
[תחלת תמוז]
מענה לר' שלום דובער לוין ,שהכניס את עלי
ההגהה דאגרות קודש כרך יב ("עבודת הקודש
אצל הרבי" ע' נד):

הבירור העיקרי בהנ"ל – הנהגתו במעשה
ודהסובבים אותו (בנוכחותו).
מעולם לא שמעתי שיבטאו מוסקע (מלבד בכוונה
דפחיתות ,וזהו ראי' לסתור ולשלול המבטא הזה).

מהיר .להזדרז בההו"ל .והרי חג הגאולה בפתח.
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חסידים מוצש"ק י"ב תמוז (קובץ ועד חיילי בית
דוד חה"ס תשע"ז):

קא
[ט' תמוז]

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג אזכיר
עה"צ.

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון ,שהתפלל לפני
העמוד בג' תמוז ולא אמר תחנון ,והיו כמה
שערערו על זה .ושאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א
עד"ז ,וכן גם בנוגע לח"י אלול.

קה
[לקראת י"ב תמוז]

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו בצד התיבות "ג'
תמוז וח"י אלול" וכתב (יומן פאקס א שיחה
(תש"נ) גליון  ;68יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל;
והשלמת הרקע בשם הנמען שי'):

על חוברת-דו"ח (שהוכנה על ידי ר' יוסף יצחק
הכהן אהרונוב) של כל הפעילות שנעשתה על ידי
צעירי אגודת חב"ד באה"ק במהלך השנה החולפת
(ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' :)372

בענינים שתלויים ברגש אין מקום לשאול – כיון
שזוהי הוכחה שאין רגש.

נתקבל ות"ח ת"ח אזכיר על הציון.
ועוד ברכה (ועיקרית היא) שתקויים בהם
הבשורה טובה – שיש להם מכבר מאתיים –
(ובשנת המאתיים)

קב
[ו' תמוז]
מענה לר' מנחם נחום גערליצקי על דו"ח מסיום
הלכות ברמב"ם (קובץ ועד חיילי בית דוד חוהמ"ס
תשע"ז):

ושירצו כדבעי ת' ותיכף ישיגום שהזמן גרמא
וישתדלו להשיג כפליים.

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג אזכיר
עה"צ.

קו
[ערב י"ב תמוז]

קג

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על ההודעה
שהי' להם נס בעסקים ,וציין שנכנסים לי"ב תמוז:

[ז' תמוז]

ויג (בגימטריא אחד)

מענה ע"ד הוצאת תרגום אנגלי להלכות תפלה
ח"ב וברכת כהנים בס' היד ,ע"י הוצאת ספרים
וגשל מאזניים ,אה"ק ת"ו (קובץ "והאר עינינו
בתורתך" ע' רסח):

אזכיר עה"צ.

קז
[אמצע תמוז]

נת' ות"ח וגדול זכות הרמב"ם וכו'.
וזה א-לי ואנוהו גו' דפוס נאה,
לכאורה הי' בשלימות עוד יותר
באם יתוסף חוט השני להזכיר וואו מ'האלט
אזכיר עה"צ.

מענה בהמשך לשיחת כ"ד טבת תשמ"ט ,אודות
תפקידם של השלוחים בקשר לפעילותם בתיקון
החוק ד"מיהו יהודי" (מצילום כתי"ק – תשורה
גראנער ח' כסלו תשע"ד):

[יו"ד תמוז]

(כבר נדפס) זהו מה שאמרתי – שלא להכנס
לשקו"ט בענינים שכוונת הצד השני רק להרבות
אש דמחלוקת וכו' ()1

מענה לר' מנחם נחום גערליצקי על דו"ח מסיום
הלכות ברמב"ם בט' ויו"ד תמוז ,והתווידות

ופשיטא בנוגע להשלוחים שי' – שזהו היפך אופן
שליחותם ()2

קד
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באם הצד השני אומר – שרוצה רק לברר האמת
– ישלח לו ציוני המקום בשו"ע וכיו"ב ()3

[אחרי י"ז תמוז]

כבר אמרתי (ונדפס) – שלמעשה אינו נוגע כלל
– כי מדובר ע"ד חק והנהגה של  40שנה באה"ק
()4

מענה לר' יוסף העכט על פגישת רבני חב"ד עם
הרבנים הראשיים לאה"ק ,בהמשך לשהותם אצל
כ"ק אדמו"ר שליט"א בחג השבועות (תשורה
העכט כ"ט אדר תשס"ב):

אלא שיש כאלה שרוצים להכניס לשם מחלוקת
יותר ()5

נתקבל ות"ח ת"ח .ויה"ר כל עניין שבהשקו"ט
הנ"ל – להפצה וכו' .ובפרט שהזמן גרמא לימוד
ביהב"ח ביהמ"צ .אזכיר עה"צ.

והמשתתף בשקו"ט זו – מסייע להם ()6
כהנ"ל פשוט ()7

קיא

ולכאורה כבר בא הזמן מאז – שעסקני חב"ד
יתדברו ביניהם ואין הכרח לערב אותי בזה ()8

[כ' תמוז]
מענה לר' לוי יצחק גרליק ,שהכניס את ה"תשורה"
שחולקה ב"אפשערניש" של בנו הנקרא על שם
הרב ישראל ארי' ליב אחיו של כ"ק אדמו"ר
שליט"א ,שכללה כמה ענינים ומנהגים הקשורים
ל"אפשערניש" ,ותרגום ראשי פרקים מתולדות
הרב ישראל ארי' ליב כפי שנדפס בספר "תולדות
לוי יצחק" (מצילום כתי"ק – תשורה גרליק כ"א
אייר תשנ"ט):

ודחוף ()9

קח
[ט"ו תמוז]
מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין מקאנט
לאק ,מאנטרעאל שכתב אודות האברך שהיו לו
בעיות בשלום בית (ראה לעיל מענה יא) ,שהמצב
לא השתפר (תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט):

נת' ות"ח
ויה"ר שתהא פענ"מ ובה'

עניתיו כבר ,באם הוא אינו רוצה בזה יעשה
כהוראת הרב דעדתו אזכיר עה"צ.

אזכיר עה"צ.

על בקשת ברכה עבור אחד המתחתן באור
לכ"ף מנ"א:
בטח החליטו שניהם לייסד ביתם על יסודי
התורה והמצוה בחיי יום יום ותהא החתונה
בשעטומ"צ.

קיב
קט

[כ"ד תמוז]

[ט"ז תמוז]

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על הודעתו
שמחירי המניות עולים:

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על בקשת
עצה בעסקים:

בטח – בל"נ – חומש לפ"ע מהרווח הנקי –
לצדקה.

כעצת עורך דין ידידם.
אזכיר עה"צ

וה' יצליחו והזמ"ג
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קיג

קיז

[כ"ז תמוז]

[תחלת מנ"א]

מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין מקאנט
לאק ,מאנטרעאל ,שביקש ברכתו והסכמתו
הק' לניהול הקעמפ בסאפי שבמרוקו כבשנים
הקודמות (תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט):

מענה לר' שלום דובער לוין ,שהכניס את עלי
ההגהה דאגרות קודש כרך יג ("עבודת הקודש
אצל הרבי" ע' נד):
ההקדמה בההו"ל בביהמ"צ בודאי תקדים העני'
במרחב ועד לי' כשם שלם.

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול התיבות
"כבשנים הקודמות" ,וכתב:

קיח

ויהא בהצלחה רבה.

[תחלת מנ"א]
מענה לר' יוסף יצחק לאש שהודיע ע"ד סדר
ניגונים וחזרת דא"ח בשעת רעוא דרעוין,
ושיעור ר' יואל כהן ביום שלישי ,וכן לימוד
הלקו"ש השבועי (בית חיינו גליון  ;1יומן א'
מאנ"ש – נדפס לעיל):

קיד
[שלהי תמוז]
מענה על דו"ח אודות עניני טהרת המשפחה
ומקוה באטלאנטיק סיטי ומאריסטון ,וגם אודות
מגבית שעשו ביום כ"ב תמוז באניה הגדולה של
מר דוד צ'ייס (קובץ "והאר עינינו בתורתך" ע'
רעט; רפו):

נת' ות"ח ויהא כ"ז כדרישת ימים אלה – לעלי'
ולהוספה ועד למועדים טובים וכו' .והזמ"ג וכו'.
אזכיר עה"צ.

אזכיר עה"צ לבשור"ט בהוספה על המשוער וכמו
שנא' מן המיצר (בין המצרים) ענני במרחב.

קיט
[תחלת מנ"א]

קטו
[ג' מנ"א]

מענה לר' מנחם נחום גערליצקי על דו"ח מסיום
הלכות ברמב"ם (בית חיינו גליון :)2

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על הודעתו
שמחירי המניות ממשיכים לעלות ,ומבקש ברכה:

נת' ות"ח כולל השמחה והנח"ר שגרם ,ובודאי
תהי' פעולה נמשכת וכו' אזעה"צ.

פנ"נ

קכ

ויבש"ט והזמ"ג לכו' וכו'.

[ערב תשעה באב]
מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין מקאנט
לאק ,מאנטרעאל ,שביקש ברכה עבור אחד
שהתרועע עם גויה והתכוון להתחתן איתה ר"ל
(תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט):

קטז
[ה' מנ"א]
מענה לר' שלום דובער לוין שדיווח על הקטלוג
הממוחשב החדש של ספריית אגו"ח ("עבודת
הקודש אצל הרבי" ע' קו):

אזכיר עה"צ.
על בקשת ברכה עבור זוג אחד ,להאיש על יום
הולדתו ,ולהאשה עבור ההריון שיהי' בנקל וכו':

ותוח"ח והזמ"ג כמובן וירבה בכ"ז וכו'
וימים אלה בטח עוד ועוד ספרים וכו'.

בדיקת המזוזות והתפילין ,אזכיר עה"צ.
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קכא

ההודעה ע"ד סדר ניגונים בשעת רעוא דרעוין
(יומן א' מאנ"ש – נדפס לעיל)]:

[י' מנ"א]

נת' ות"ח.
ודבר בעתו –
בסמיכות לחמשה עשר במנ"א
– דקיימא סיהרא באשלמותא –
ולא היו יו"ט לישראל כטו באב כו'
ומכאן ואילך מאן דיוסיף יוסיף כו' .אזכיר עה"צ.

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על הדו"ח
מהעסקים מחיפושי הזהב ,ושהמצב בעיתונים
השתפר:
וימשיך לבשר טוב בטוב הנראה והנגלה.
אזכיר עה"צ

קכב
[י"ב מנ"א]

קכה

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין ,שכתב:
"הנני בזה להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,לפי ה
 Formulaמימי קדם דכאשר יש התגברות של
כו"כ נסיונות שונות ומשונות אז העצה לפתוח עוד
בית חב"ד ,ע"כ הנני להודיע שפותחים בית חב"ד ב
 Upland CAוסביבותי' ,ובש"ק הבע"ל יהי'
אי"ה שם מנין והת' השלוחים במרכז שליחות
מתעסקים בזה ,ויה"ר שיהא לפום צערא אגרא
וכ"ז לכתחילה אריבער".

[מנ"א]
מענה לאחד ששאל על דבר ליקוי לבנה בט"ו
מנ"א ,שאז קיימא סיהרא באשלמותא ובו תשש
כוחה של חמה של חמה (מצילום כתי"ק – תשורה
ליסון כ"ד אד"ש תשס"ה):
כל ליקוי לבנה באיזה חודש שיהי' – זמנו רק
בבא חצי החודש ועי"ז נעשה הליקוי וזהו תוכנו
(שהלבנה בדיוק בין השמש והארץ

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (מהעתקת הנמען):

בהמשך לזה ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א (בית
חיינו גליון  )5שאין לומר ,בביאור סתירה הנ"ל,
שבענין ליקוי לבנה יש ענין טוב ומעלה ,כי:

און אריבער כלשון הרגיל
והזמן גרמא

ה"ז סימן רע ואיזה מעלה יש בה?! ומה לזה
ולשלימות?!

קכג
[י"ב מנ"א]

כשאומרים סימן טוב לאיש פ' (עם פ') (או הפכו)
– אין הפי' שבכל הענינים כולם שלהם צ"ל
 %100טוב ממש.

מענה להשליח ר' זמרוני זעליג ציק ,שכתב שלאור
זה שהזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות
(דש"פ ואתחנן ,י"א מנ"א) את ענין הנחת ד' זוגות
תפלין ,הינו רוצה להתחיל להניחם (ס' "תפילין
של ימות המשיח" ע' :)336

נושא פסל מיכה הי' בשעת שירת הים.

שייך להמשפיע שלו שי' בארה"ק.

קכו
[י"ז מנ"א]

אזכיר על הציון.

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח
השבועי מעסקיו ,בו הזכיר את הענין דלהרבות
בשמחה ,ולהוסיף בלימוד התורה .כ"ק אדמו"ר
שליט"א סימן בעיגול תיבות אלו ,וכתב:

קכד
[מנ"א]
מענה כללי פרטי [בין השאר נשלח המענה על
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בכל ספק בכיו"ב – שב וא"ת עדיף.

[עצה] כהנ"ל
[להרבות בשמחה]

קל

[ולהוסיף בלמוד התורה]

[א' אלול]
על גליון מכתב באנגלית לעורך העיתון "מנהטן
אינק( ".שכתב על חב"ד) ,כתב כ"ק אדמו"ר
שליט"א (מצילום כתי"ק – תשורה פרידמאן יו"ד
סיון תשס"ט):

קכז
[כ"ד מנ"א]
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח
השבועי ,שהמחירים של החברות עולים:

לכאורה כדאי לסיים בברכת כוח"ט

נת' ות"ח

(בפרט שכן הוא במכ' השני ( -שאולי יַ ראהו)

ואזכיר עוד הפעם על הציון להמשך בשו"ט.

יכול להוסיף שכיון שבנ"י מאמינים שזהו יום
המשפט לכל באי עולם

ועיגל קטע מהמכתב:
"תודה רבה על העצה בנוגע הבעיה עם ה
 - securities commissionהוספתי בשיעורי
בנגלה ובחסידות בכל יום ,והשתדלתי ואמשיך
להשתדל להוסיף ולהרבות בשמחה".

קלא
[ד' אלול]
מענה לאחת מאה"ק (תשורה הלפרין כ"ד סיון
תשע"ח):

קכח
[חדשי הקיץ]

נשמתה קיבלה כל התורה ככל נשמות בני ישראל
ולכן מובן  -שיכולה לקיימו

מענה לר' משה יהודה קוטלרסקי על הצעתו
לשלוח שליח לעיר לאס וואגאס ,לאחרי שכמה
פעמים הציע השליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין
מועמדים שונים ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א השיב
בשלילה ("א חסידישער דערהער" מנ"א תשע"ד
ע' :)42

אזכיר עה"צ.

קלב
[תחלת אלול]
מענה לאחד מארץ הקודש העומד לצאת
לשליחות ,ששאל האם לצאת לשליחות במקום
פלוני או אחר (בית חיינו גליון :)7

כמו דשאר הענינים דקלפרניה – למסור עדכ"ז
להרר"ש שי' קונין ,ובטח יחקור להמצב שם וכו'
ויחליט האם בכלל לעשות שם א"ל ,ואם לעשות
מה ואיך וכו' ובכל אופן באחריותו כשאר הענינים
שם.

כמפורסם בהתיעצות בידידים מבינים אעה"צ.

קלג

קכט

[תחלת אלול]

[אדר"ח אלול]

מענה לאחד ממשרד החינוך באה"ק ,שכתב
בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו
בעת חלוקת הדולרים (ביום ראשון ,י"ב מנ"א)
שישתדל בענין חינוך הממשלה ,שמתכוון לפעול
בענין ומבקש ברכה שיהיו לו הכוחות על זה (בית

מענה לר' שלום דובער לוין ,ששאל בקשר לאגרת
מסויימת אם כדאי להדפיסה באגרות קודש ,כי
תוכנו חשוב אבל מישהו יכול להפגע מהתוכן שבו
("עבודת הקודש אצל הרבי" ע' נד):
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קלז

חיינו גליון :)7

[אלול]

הרי פס"ד חז"ל שבכיוצא בזה ה' עוזרו .אזכיר
עה"צ.

מענה ליהודי חולה אנוש שביקש ברכה לרפואה
שלימה (בית חיינו גליון :)11

קלד

התנהגות יומיומית שלהם ע"פ הוראות תורתינו
תורת חיים .כוח"ט אעה"צ.

[תחלת אלול]
מענה לאשה מקורבת לחב"ד שהייתה בהריון
וסבלה מלחץ דם גבוה ומכמה בעיות נוספות,
ומצבה הי' קשה מאד עד לסכנת חיים ל"ע (בית
חיינו גליון :)8

קלח
[ח"י אלול]
מענה לאחד התמימים שכתב בנוגע לבריאותו
(תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח):

בדיקת המזוזות ,אזכיר על הציון ,ויבשר טוב.
[יש לציין ,שבימים האחרונים קיבלו כו"כ תשובה
דומה במענה על בקשות ברכה להריון וללידה
קלה].

בגיל זה צ"ל התמדה בתומ"צ וכיו"ב כפס"ד
תוה"ק ולא בכתיבת מכתבים ע"ד הבריאות וכו'
אזכיר עה"צ וכוח"ט.

על מכתבה של הנ"ל ,בה כתבה על הנס שאירע לה
(שבאותו היום שנבדקו והוחלפו המזוזות שוחררה
לביתה באופן שלמעלה מהטבע) ,וביקשה ברכה
נוספת ללידה קלה ,ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

קלט
[ח"י אלול]
מענה לאחד באה"ק (תשורה הלפרין כ"ד סיון
תשע"ח):

אזכיר על הציון.

א .לא לעבוד בש"ק

קלה

ותורה עצמה  -זהו מעשה"ד.

[ח' אלול]

ב .שהבנות תחי' מדליקות נש"ק :ויאיר מזלו
אזכיר עה"צ וכוח"ט.

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ,על הבשורה
טובה שמצאו עוד זהב בחיפוש החדש:
נת' ות"ח,

קמ
[כ' אלול]

כן יבש"ט לע"ל ובהוספה.

מענה לגבאים דבית הכנסת ד 770-אודות
התכניות להרחבת "( 770בית משיח" גליון  95ע'
:)39

כוח"ט.
אזכיר עה"צ.

זה כו"כ שנים ששקו"ט בנדו"ז.

קלו
[אלול]
מענה לאשה ששאלה האם לעשות ניתוח,
ושהרופאים מייעצים שכן (בית חיינו גליון :)11

ובעיקר מתרחבת  -בסמיכות לתשרי  -כשמתרבים
המתפללים וביהכנ"ס צ"ל מסודר ולא באמצע
בנין ושיפוץ וכו'.

כעצת רב פוסק הוראה באה"ק .כוח"ט .אזכיר
עה"צ.

כמדומה שמכבר החליטו הבנין  770צ"ל נשמר
ורק להוסיף עליו.
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קמג

בגובה  -לכל היותר קומה אחת ומה טוב שהבנין
ישאר בן ג' כמו ע"ע.

[שלהי אלול]

התורה חסה על ממונם דבנ"י  -ותכניות
שמסיימים בהם  10מליון מופרכת .צ"ל פחות
ממליון .והממעט ה"ז משובח.

מענה להשליח ר' פייטל לוין שכתב ע"ד ספר
שכתב בעניני דא"ח באנגלית ,שמטרתו להביא
בפני הקורא את המושגים הקשורים ל"דירה
בתחתונים" בצורת שיטה פילוסופית ,ומבקש
הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א ("צדי"ק למלך"
חוברת ז ע'  ,272ומהעתק מכתב השואל):

בכל אופן צ"ל גם דירות בסמיכות של .770

כמפורסם – השייך להוצאה לאור שייך לאגו"ח
ולמחלקה שלה בזה בפרט .אזכיר על הציון.

באם בהתכניות שצריך לפנות דירות או משרדים
צ"ל התדברות דכל הצדדים ,ולא לגזור שפב"פ או
מוסד מוכרח וכו'.
על השייך לתכנית דהוספה על  770באותו צד
דהרחוב.

קמד

צ"ל וועד מורחב דהבני' (לא רק ב"כ דביהכנ"ס,
אלא גם דאגו"ח .דמל"ח וכו').

[שלהי אלול]
מענה על ס' המאמרים תש"ל-תשל"ה שיצאו
לאור על ידי "ועד כתבי קודש" (יומן "פאקס א
שיחה" גליון :)1

כוח"ט.

קמא

נת' ות"ח ודבר בעתו בחודש אלול שהמלך בשדה
ומקבל את כולם בסבר פנים יפות כו' אזכיר עה"צ
כוח"ט.

[כ' אלול]
מענה להשליח ר' דניאל מאסקאוויץ משיקגו,
אילענוי ,ששאל בנוגע להסכם שרצו לערוך
למכור חלק מהבית-חב"ד למשך זמן מסויים
שישמש כמקום אש"ל ("צדי"ק למלך" חוברת ז
ע'  ,272ומהעתק מכתב השואל):

כ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף (בע"פ) שהמענה
הוא גם על ג' ס' המאמרים הראשונים שהו"ל,
דשנים תשי"א-תשי"ט.

בכ"ז כעצת אגודת חסידי חב"ד הכללית

קמה
[שלהי אלול]

כיון שזהו שאלה כללית שממנה ילמדו אחרים.

במענה על דו"ח שכתב ר' ארי' ליב קפלן אודות
הנחת אבן הפינה לשלב הראשון של מבנה הקבע
של "בית חנה" בצפת ,שנערך במעמד ראש
הממשלה מר יצחק שמיר שדיבר בחמימות רבה
על כ"ק אדמו"ר שליט"א ועל חב"ד ,וכן ראש
העיר ,רבני חב"ד ועוד .באירוע השתתפו כ700-
איש והוא התנהל בהצלחה מופלגה (תשורה קפלן
תשס"ט):

קמב
[כ"א אלול]
מענה לאיגוד השלוחים באה"ק ,בקשר להוראת
כ"ק אדמו"ר שליט"א אליהם להדפיס אלבום
מהפעולות שלהם (תשורה הלפרין כ"ד סיון
תשע"ח):
מכיון שהרב אהרונוב מנוסה בכגון דא וידונו
בכהנ"ל איתו אזכיר עה"צ.

נת' ות"ח והזמ"ג המלך בשדה וימי הסליחות כו'
אזכיר עה"צ.
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תשורה משמחת נישואין של יוסף יצחק ורבקה שיינגרטן
קמו

כעצת רוב עסקני אנ"ש שי' שעל אתר.

[תשמ"ט]

קנא

על דו"ח אודות קבוצה של שלשים אנשים נשים
וטף ממאריסטאון ,שבאו ביום ראשון לקבל
דולר וברכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א ,וחזרו "מיט
א געהויבענעם שטימונג" (קובץ "והאר עינינו
בתורתך" ע' רפז):

באם גלאט כשר – ברכה לפתיחת המסעדה אזכיר
עה"צ.

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא.
אזכיר עה"צ.

קנב

[תשמ"ט]
מענה (ס' "היכל מנחם" ח"ב ע' צ):

[תשמ"ט]

קמז

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב ,על דו"ח
מבצע נש"ק ורשימת הנשים ובנות שקיבלו על
עצמן להדליק (ס' "דבר מלך" ע' :)100

[תשמ"ט]
מענה לארגון מסויים שרצה להקים מוסד ע"ש
הרבנית הצדקנית נ"ע (ס' "שליחות כהלכתה"):

וגדול הענין ואדיר וכו' ,ויאיר מזלן דכאו"א תי'
וב"ב שי' וכו' וכו' ועד לנפלאות בכל מכל כל.
אזכיר עה"צ.

כנהוג צריך להיות שם מלא.

קמח

קנג

[תשמ"ט]

[תשמ"ט (?)]

מענה להשליח ר' שלמה יהודה פרידמן בנוגע
למ"ש שאחד מאנ"ש מקראון הייטס רוצה לפתוח
אלטיז כשר בשכונתו קאנארסי ("צדיק למלך"
חוברת ז ע'  ,472ובשם הנמען שי'):

מענה למכתב המזכיר רחי"ק בתאריך טו"ב
תמוז ,בו כתב" :מצו"ב העתק מה שמפיצים
הרעפארמער אודות חב"ד .כנראה מזה,
ומהבוליטין'ס וכדומה במקומותיהם בהם
מבקשים שיפסיקו לתמוך בחב"ד וכו' ,שזהו
תעמולה מאורגנה ושל פרייאריטי אצלם( .ישנם
אומרים שהתקפותיהם נגד חב"ד ישמש להיפך
כוונתם ,היינו שישמש להגדיל ההתענינות בחב"ד
ולהתקרב לחב"ד וכו')".
על כללות המכתב ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
(מצילום כתי"ק – ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'
:)152
רובם באיכות דהנ"ל – רוצים מנוה"נ ולכן אין
רוצים ב(הגדלת) כל מחלוקת – וע"י אפשר
להשפיע על רוב דהנ"ל ואפילו על ַהשרייַ ער
(אשר לעת"ל ינהלו במלחמה נגד המתבוללים עם
העוע"ז

כעצת הנהלת אגו"ח.
אזכיר עה"צ

קמט
[תשמ"ט]
מענה נוסף להשליח ר' יהודה שלמה פרידמן
("צדי"ק למלך" חוברת ז ע' :)274
א"כ ידבר בכ"ז עם אגו"ח.
אזכיר עה"צ.

קנ
[תשמ"ט]
מענה להרב אברהם נתן על הצעת שליחות בעיר
ראשון לציון (ס' "שליחות כהלכתה"):

סימן התיבות "ישנם אומרים שהתקפותיהם נגד
חב"ד ישמש להיפך כוונתם" ,וכתב:
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כ"ג סיון ה'תשע"ח
קנד

אצל כו"כ מאלה "שילמדו" ההשקפות משא"כ
לקוראים וכיו"ב ()1
ועוד (וג"ז עיקר) השפעה דתחתונים – התחלתה:
קודם לשינוי מדרגתם – השתדלות שיפסיקו
להזיק ()2
וקודם לזה – להחליש ועד לביטול ההיזק ()3
ומסיימים בטוב

[תשמ"ט]
מענה בקשר ל( 770-מצילום כתי"ק – ס' "מאוצר
המלך" ח"א ע' :)227
הבית נקנה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר
חסידים פרשו – גמט' פרצת
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לזכות
החתן התמים הרב יוסף יצחק שי'
והכלה המהוללה מ' רבקה שיתי'

שיינגרטן
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ
יום רביעי כ"ג סיון ה'תשע"ח
נדפס ע"י ולזכות הוריהם
הרה"ת ר' מנחם מענדל
וזוגתו מרת רבקה צירה שיחיו

שיינגרטן
הרה"ת ר' שמואל אבא
וזוגתו מרת נחמה דינה שיחיו

נמירובסקי
וזקניהם
הרה"ח הרה"ת ר' ירחמיאל
וזוגתו מרת שרה שיחיו

אלפרוביץ
הרה"ח הרה"ת ר' פנחס
וזוגתו מרת חי' גאלדא שיחיו

קארף
ולעילוי נשמת
הרב צדוק וזוגתו מרת רייזל שיינגרטן ע"ה
הרב חיים שלום משה וזוגתו מרת חי' צבי' נמירובסקי ע"ה
מרת פרומא אלפרוביץ ע"ה

