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 ב"ה.
 דבר פתח

   ,יום הבהיר יו"ד שבט הבעל"ט  לקראת

 –  שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"אבו ימלאו    –

", הכולל את שמ"זתה' –מענות קודש הננו מוציאים לאור בזה ליקוט "
 שמ"ז.תה'מענות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבם במשך שנת  

 * 

תורת נשיא דורנו" )שיחת "פון איין תורת נשיא דורנו גייט מען צו נאך א 
בלתי מוגה(. כמה "חלקים" ישנם לתורת נשיא דורנו  –ש"פ תזו"מ תנש"א 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בין החלקים השונים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א, "חלק" מיוחד ישנו, 
", הם אלפי המענות אשר כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מענות קודשוהוא: "

 במענה להשואלים:

ראשונות לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, הנה לצד החל מהשנים ה
ה"אגרות" ששלח להפונים אליו, נענו רבים מהמכתבים ע"י כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בכתב יד קדשו על מכתב השואל, כאשר לאחר מכן נמסרים 

 הדברים להנמען.

לאלו הנמצאים   –בעוד ובשנים הראשונות הי' זה באופן מצומצם )בעיקר  
ה ככל שעברו השנים הלך הדבר והתרחב יותר ויותר, עד בסמיכות מקום(, הנ

 שהי' לאופן העיקרי בו עונה כ"ק אדמו"ר שליט"א להכותבים אליו.

, עיקריחלק  –על אף היותו של "חלק" זה בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 נדמה, כי חלק זה אין מוסבת תשומת הלב אליו ככל הדרוש.

ן שמפוזרים מענות הקודש על טעם העיקרי לדבר הוא, ככל הנראה, כיו
פני כמה וכמה מקומות שונים, ועד עתה לא נמצא להם גואל שילקטם 

 לפונדק אחד.

ליקוט "לליקוט שלפנינו  מוצורך זה באנו למלאות בליקוטים אלו. קד
ליקוט מענות " ",תשמ"ט –ליקוט מענות קודש " ,"חתשמ" –מענות קודש 

 –ליקוט מענות קודש ", ו"נש"את –ליקוט מענות קודש ", "תש"נ –קודש 
 ",נ"בתש
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ובתכניתנו להוציא ליקוטים נוספים מסוג זה, להרוות צמאון אנ"ש 

 והתמימים.

* 

תודתנו נתונה לכל אלו שהואילו למסור את מענות הקודש שבידם  
 לפרסום בליקוט זה, וזכות הרבים תלוי' בהם.

 אפליקציית "מפתח" על עזרתם.במיוחד תודתנו נתונה למערכת  

וכאן המקום לבקש בבקשה כפולה ומכופלת מכל מי שיש בידו מענות 
קודש שטרם פורסמו, למוסרם לידי המערכת על מנת לפרסמם בליקוטים 

 יבואו, ויהיו בזה ממזכי הרבים.

 .likkutkatyak@gmail.comכתובת הדוא"ל של המערכת: 

* 

עינינו בהתפשטות מלכות כ"ק ויהי רצון שבמהרה בימינו תחזינה 
נזכה להתראות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א אדמו"ר שליט"א על כל באי עולם, ו

 תיכף ומיד ממש. , והוא יגאלנותיכף ומיד ממש, מלך ביפיו תחזינה עינינו

 מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" 

 "פ , ה'תשיו"ד שבטערב יום הבהיר 
 כ"ק אדמו"ר שליט"א  לנשיאות שנה שבעים 

 ברוקלין, נ.י. 
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 כתי"ק מיצילו
 –פרסום ראשון  –

 

 קפד לקמן מענה  
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  צב לקמן מענה  
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 ז"משתה' – שדת קומענו
 

 א

 ]עשרת ימי תשובה[

התועדויות למימוש הוראות כ"ק  –ה"ועד לסידור אסיפות למענה 
בזמן האחרון, ועל על הדו"ח מפעולות ה"ועד" אדמו"ר שליט"א" 

)מצילום  770-ההודעה ע"ד עריכת התועדות חסידים ביום י"ג תשרי ב
נבערג כ"ט סיון תשורה אראנאוו י"ב סיון תשס"ד. תשורה גרי –כתי"ק 
 (:1. "בית חיינו" תשמ"ז גליון תשע"ט

 נת' ות"ח

והזמ"ג זמן דהמצאו והיותו קרוב, ואפילו ליחיד ועאכו"כ לרבים וצרכי 
 וזכות הרבים,

 ברכות ג"כ לתוס' הצלחה בכהנ"ל ולהוסיף ולחדשות

 ומתוך שמחה וט"ל

 וגמח"ט

 

 ב

 ]לאחר צום גדלי'[

: "בשיחת צום בשיחת צום גדלי'  מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם
מכיון שגדליהו הי' ממלכות דוד.  –הקשר לענין הגאולה גדלי' נתבאר 

לא מצאנו לע"ע שהי' ממלכות בית דוד.  –בנוגע לגדלי' בן אחיקם 
שיש אומרים  –בן אמרי' בן חזקי'  ]משא"כ גדלי' זקנו של צפני', גדלי'

([. מצאנו רק שאביו וזקנו שחזקי' זה חזקי' מלך יהודה )רד"ק ריש צפני'
לים במלכות יהודה )אבל לא מזרע )אחיקם ושפן( היו מחשובי ירוש

הי' אחד השרים שנשלחו ע"י  –המלוכה(: אחיקם )אביו של גדלי'( 
יד(, והוא שהציל את ירמי' -יאשיהו המלך אל חולדה הנביאה )מ"ב כב, יב

יאשיהו המלך פרו של  הי' סו  –ממות )ירמי' כו, כד(; ושפן )זקנו של גדלי'(  
)מ"ב כב, ג(. ונזכר גם בין "זקני בית ישראל" )יחזקאל ח, יא(. לעומת 

הי' "מזרע המלוכה"   –דלי' בן אחיקם  זאת, ישמעאל בן נתני' שהרג את ג
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)מ"ב כה, כה. ירמי' מא, א(, "מלכות בית דוד" )רד"ק ירמי' שם(, ובגלל 

כי הוא מזרע המלוכה   "בחשבו שאליו ראוי הממשלה  –זה הרג את גדלי'  
גדלי'" )מצו"ד מלכים שם(, "שלא הי' מזרע המלוכה כמוהו" ולא ל

 :"יחי המלך" גליון רדע( –)מצילום כתי"ק )אברבנאל ירמי' שם(" 

מלכות ]ב חייהם המשךכבנ"י  חיי ומשכוימינויו ש []מכיון שגדליהו הי'
 דוד[

 בהערה

 מ"ב . . ( –)שיטת בבל ע"ד לאחרי מלכות יכני' 

 שבכל אופן עיקר –אין הזמ"ג לחפש וירשמו כנ"ל 

 

 ג

 ]לאחר ש"פ האזינו, ח' תשרי[

חות ו' תשרי וש"פ האזינו יעל שאלתם בשמענה ל"ועד הנחות בלה"ק" 
 (:ג' כסלו תשס"התשורה פולטורק  –)מצילום כתי"ק 

כתבו: "בהמשך להמדובר בהתוועדות דשבת תשובה, ומענה [ במכתבם  1]
א בכתי"ק, בנוגע לחילוק בין בני ביתו לשמשו, כ"ק אדמו"ר שליט"

יניו שבביתו )רכושו הפרטי(, בנוגע לענשההוראה לבני ביתו היא 
וההוראה לשמשו היא בנוגע לעניניו שאינם בביתו, אבל ברשותו, כמו 
צדקת הקהל וכיו"ב, שבהם צריך לשער דעת הבעה"ב אם מקבל מי 

עדיין לא  –והג בעצמו שפרע, ואסור לו לנהוג במדת חסידות כפי שנ
לוק בין נתברר: תוכן הביאור )כפי שתפסנו(, שמ"ש בגמרא אודות החי

מדת הדין למדת חסידות, שבנוגע לאחרים הורה רב כמדת הדין, ובנוגע 
לעצמו נהג במדת חסידות, הרי זה לא רק בנוגע לענינים השייכים לגמרי 

כות גם לאחרים, לאחרים, אלא גם בנוגע לענינים שברשותו שיש להם שיי
 ."שגם בהם צריך לנהוג במדת הדין

פי שתפסנו(, שמ"ש בגמרא אודות על מה שכתבו: "תוכן הביאור )כ
החילוק בין מדת הדין למדת חסידות, שבנוגע לאחרים הורה רב כמדת 

 הדין", כתב:

מתאים להאחרים, שלכן אמר שישאלוהו שנית, כי  –או דחסידות 
 אפשרי המענה בשני המדות

ולכאורה, מהי השייכות דביאור זה להמדובר במכתבם כתבו: " [2]
בארוכה בהתוועדות )הן בו' תשרי הן בשבת שובה( אודות חילוקי דרגות 
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היא למעלה מדרגת החבירות בחבירות, שדרגת החבירות ד"בני ביתו" 

הרי לביאור הנ"ל, הדיוק ד"שמשו" אינו אלא  –ד"שמשו", וכיו"ב 
לצדקת הקהל וכו',  דב"מ הוא בנוגע הוכחה שהמדובר בירושלמי

ולכאורה, אין כל נפק"מ אם השמש עצמו הוא חבר, ומהי דרגתו 
בחבירות כו', שהרי גם חבר שהוא בתכלית השלימות, כמו רב, שבעניניו 
הפרטיים אינו משנה מדיבורו כלל, אסור לו לנהוג כן בנוגע לעניני הכלל 

ך לביאור חבירות אינו שייכו'. ואולי, הביאור אודות חילוקי דרגות ב
החילוק בין הירושלמי דשביעית לירושלמי דב"מ, כי אם, תירוץ על 
השאלה כיצד מתאים הדין ד"חוזר בו" עם "הין צדק", וכפס"ד הרמב"ם 

שענין זה כותב הרמב"ם אודות הנהגתו של  –ש"לא ישנה בדיבורו" 
תלמיד חכם השלם, משא"כ מי שאינו חכם השלם )שהרי בת"ח יש 

"ד חילוקי הדרגות בחבר(, שאינו נוהג )בענין זה( במדת חילוקי דרגות, ע
חסידות, עד להנהגה ע"פ דין, ש"דברים אין בהם משום מחוסרי אמנה", 

)ב"מ   "ן צדק" ע"פ דין, הוא, "שלא ידבר אחד בפה ואחד בלביוהענין ד"ה
 מט, א(. האם נכון?".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 על מדת הדין ולא הפכה. ההוספמדת חסידות היא 

 כשהדין)אפילו רשע( לאחר, לבד  דלמסור פרוטה דאח אסורע"פ דין 
אין בזה גם שינוי כו'   –מחייב. וע"ז לא נאמר הן שלך צדק ובנוגע לרב 

 ]. .[ כי בודאי לא יאמר מלכתחילה

מחוייב רב לפס"ד כך עאכו"כ  –כשבעל הממון מסכים למי שפרע 
 סות. פבקופות הקהל או אפוטרו

או  [ אפוטרופסות]ועפ"ז קשה איך לא שנה רב בדיבורו וביחד ע"ז קיבל 
 ניהל קופת צדקת הקהל

גם לעני  –ועכצ"ל שלא קיבל אפוטרופסות דרשע ]אבל מקופת צדקה 
וגם ז' טובי הקהל לא  האומרדרב  נדרוע"ז הביאור דהוי  –רשע נותנים 

 יעברו על נדרם[

, דרברק מהנוהגין במדת חסידות אין לומר שקיבל אפטרופסות וכו' 
ועם כולם )בתור רב דאתרי( הי' לו מגע  דחברועכצ"ל שיש דרגות רבות 

דקופת הקהל כנ"ל( בגדר  בעה"ב) דרב)משא"כ ר"ל( וז' טובי העיר 
 אחד דחבר מהנ"ל.

 גנבי דשבבותי' )    (. הייתה גם על דהגנת רבאף 

 נם לא תפסו כ"ז?!מהאו
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 ד

 [כותוס, ערב חג התשריי"ד ]

ויזל )מצילום   אליעזרלמר    "צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
 תשורה קארף ג' ניסן תשע"ז(: –כתי"ק 

הנני עוקב אחרי הנעשה אתו  –מובן שמעת שנפגשנו לפני כו"כ שנים 
 ומכו"כ טעמים

 לא רק כאיש פרטי בנוגע לאיש פרטי

וא איש השכטפל, אלא כעיקר בפ"ע( כפי  –אלא "גם" )ולא רק גם 
 ר והכלל דבנ"י וגם דהעולם בכללשהשפעה לו על הציבו

בקשר להשתדלותי ועבודתי כפי יכולתי בעניני יחידים  –וגם מצדי 
 ובעניני הציבור והכלל 

בהגנה על  ולבביתלכהנ"ל נתוסף רגש תודה עמוקה בעד השתתפותו  –
 כת"י הקדושים וכו' דחב"ד והחסידים 

מאשר אני  ראה היא גדולה עוד יותרנכזכות מיוחדה מן השמים, ש –
 –בעצמי שיערתי 

 ורגש זה השפיע גם על התבוננותי בהנעשה אתו, כמובן. 

 וכו' וכו' גרם לי תענוג  –כשנודעתי אשר קיבל "פרס נובל" 

התחדשות  –ובפרט שבא לאחרי הפ"ש ממנו שקיבלתי ע"י אחותו תי' 
 הקשר גם מצדו

 ומכמה טעמים זבכ"ז הייתי בספק באם ואיך להגיב ע"

ע"ד  –כשמסר לי הרר"י שי' קרינסקי ע"ד שיחתם בכלל ובפרט 
 האפשריות לקדה"ש ע"י מאורע זה

ר עכ"פ נקודה מהנראה לי ברור ראיתי בזה השגח"פ בולטת שעלי לומ
 בזה

כמו שרואה הנני השגח"פ בזה שקיבלו למחרת יוהכ"פ, יום המשפט 
שהשם "עושה  המידחתושאומרים בו בסגנון  ולכל העולםלבנ"י 

 השלום", בה"א הידיעה

לנצל המאורע לפרסום שיפעול למעשה ובכל  –והנקודה שבהנקודה 
קרן הנ"ל(: החדרת  רעיבמאֹוהארץ ע"י הממשלות )שכולן משתתפות 
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, וזה מכריח החינוך כל הארץרה" צ"לשבת )בשלום( י דהשםהרעיון 

שה בפועל של עמבכיון זה )גם דהמבוגרים(, ובעיקר ע"י חינוך לקיום ב
לקיימם מפני שזהו ציווי  –ז"מ דב"נ, וכדי שיהי' קיומם בלי שינוים 

 Superה  שעל כל    Super Powerוגם בקשת בורא עולם ומנהיגו שהוא  
Powers 

 כבר הזכיר עד"ז )בקיצור(, רִיגַאןהנשיא 

הוא  דרישתו-קרוב לודאי שיצטרף לקריאתו –וע"פ היחס דהנ"ל אליו 
 בזה,

 ' וקף וכותבובפרסום ו

לא הי' מסוגל כלל לקחת חלק  –ופשוט שכל המחונך ומקיים ז"מ אלה 
 בעניני השואה,

אנשים עושים בפועל   וראהובתור אחד שעבר הגיהינום דהשואה בפועל,  
 מעשי השואה ובקור נפש וכו' 

 –ובחסדי השם ניצול וכו' 

עליו החוב הקדוש להכריז ולחזור ולהכריז שעל כאו"א החוב להשפיע 
 פצת החינוך האמור וכו'הב

 אין צורך בזה ואבל לדכוות –יש להאריך בכ"ז 

 טוב יותר ומועיל. –ל בסגנון דעצמו ואדרבא כשידבר בכהנ"

 כהנ"ל בתור הצעה ולשיקול דעת כ', כמובן 

)הפרס( געזונטערהייט  פַארנוצען –לשון  ובמַאמעאסיים בברכת בנ"י 
 בגו"ר

 כיון שהוא עריו"ט ודט' ימים (בקשתי למסור טלפנית )למרות טרחתו

 גמח"ט ובכבוד ובברכה
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 ה

 ]תשרי[

ראסקין שכתב שנוסע בחול המועד סוכות מענה להשליח ר' יהודה ליב 
לבקר את בניו, כולל חנוכת הבית חב"ד בקאט לוק מאנטרעאל )תשורה 

 ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 ים.אזכיר עה"צ שיבש"ט בכל הנ"ל בכל עניניהם הפרטים והכלל

 

 ו

 ]תשרי[

ספרי תניא של מענה לר' ישראל שמעון בקרמן שכתב שאסף כמות 
אגודת חסידי חב"ד בכפר חב"ד, בית פריית מהוצאות שונות עבור ס

. המענה מתפרסם בזה לראשונה ושאל האם להמשיך בזה )מהעתקה
 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 צ.עה"כיר כפשוט שייך להנהלת הספריה אז

 [.רטופב, ]וראה לקמן מענות 

 

 ז

 ]לאחר ליל שמחת תורה[

שכתבו: "בשיחת ליל שמח"ת )לפני מענה ל"ועד הנחות התמימים" 
' דרגות בשמחה )כנגד ז' ימי הסוכות( ודרגא השמינית זהקפות( נתבאר 

)מצילום האם נרשם נכון?"  –)כנגד שמע"צ ושמח"ת( כנרשם להלן 
 :ן תרמד("יחי המלך" גליו –כתי"ק 

 [ במכתבם: 1]

התהוותו יש מאין מעצמותו ית' "א( שמחת הנברא מצד עצם 
"שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו ח"ו ולכן 
הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש כו'". שאין 

 לך שמחה גדולה מזה.

בדוגמא  יש הנברא – א שלמעלהמגובדב( שמחת הנברא מצד התהוותו 
נבראו לצביונן  לדעתןמעשה בראשית כו'  "כל –יש האמיתי, ובל' חז"ל ל

שעלה  –נבראו", "שאלם אם חפצין להבראות ואמרו הן", כלומר 
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בבחירתו וברצונו ית' לברוא הנברא באופן כזה שיש לו דיעה בבריאתו. 

בחירה בנוגע להאדם, שיש לו כח הבחירה, בדוגמא לכח ה –ויתירה מזו 
 הי' כאחד ממנו". םלה, כמ"ש "הן האדשלמע

כי אינו מוכרח התהוות באופן  –מביא שמחה נוספת בהנברא  ענין זהו
כזה שהנברא הוא בדוגמא להבורא, והי' אפ"ל התהוות הנברא מעצמותו 
ית' )שאין לו עילה ח"ו( לא באופן שיש הנברא הוא בדוגמא ליש האמיתי 

כנ"ל(; אלא כך עלה ברצונו  הא' בשמחה )וגם זה הו"ע של שמחה, דרגא
 גורם לשמחה נוספת".וענין זה  –ית' שהנברא יהי' בדוגמא להבורא 

 ", כתב:שלמעלה בדוגמא"שמחת הנברא מצד התהוותו  :מה שכתבועל 

באם לחלק לפרטים אין לדבר סוף(   –  דלהלן  דכולל  ובכלל באופן שנברא )
ל אחרים וכו' יע בפועל עשיכול להבין חכמתו, לקיים מצוותיו, להשפ

 וכו' 

ליש  בדוגמאבמכתבם: "אחדים תפסו שהענין שיש הנברא הוא [ 2]
בשמחה מצד עצם ההתהוות היש ע"י  הא'נכלל בדרגא  –האמיתי 

לה שקדמה לו עצמותו ית' )ש"מציאותו מעצמותו ואינו עלול מאיזה עי
לי שום המוחלט ב  סהוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפח"ו ולכן  

 –ליש הזה"(. ואילו ההוספה בדרגא הב' הוא  ה וסיבה אחרת קודמת לעי
שנוסף לזה שיש הנברא הוא בדוגמא ליש האמיתי, יש בו גם הענין 

כח הבחירה )הן האדם הי' כאחד  –בראו", ובנוגע להאדם נד"לדעתן 
 ממנו(. האם נכון?".

נכלל  –י ליש האמית בדוגמאעל מה שכתבו: "שהענין שיש הנברא הוא 
סימן  –בשמחה מצד עצם ההתהוות היש ע"י עצמותו ית'"  הא'דרגא ב

 ", וכתב:הא'בעיגול התיבות "נכלל בדרגא 

 ?! הרי אפשר אחרת

 [ במכתבם: 3]

ה בדוגמת הבורא( "ג( בבריאת הזמן גופא )שהוא מעצמותו ית', ובריא
נ"י "זמן שמחתנו" )וב  –בשנה שענינו הוא שמחה    זמן מיוחדברא הקב"ה  

וזה גורם שמחה נוספת, לא רק  שים וקובעים הזמן פרטי לזה(.רק מקד
אלא בזה גופא גם  –מצד עצם התהוות, והתהוות בדוגמא להבורא 

 התהוות זמן מיוחד שמסוגל לענין השמחה.

והנה כל זה הוא שמחת הנברא הבאה מצד עצם בריאתו של הקב"ה )וג' 
שמחה הבאה ע"י  ' דרגות שלגופא ניתוסף עוד דדרגות בזה(; בשמחה זו 

 :עבודת האדם
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בתוך הבריאה גופא )שמחה הא' הנ"ל( ברא הקב"ה בני ישראל באופן 
כזה שכל מציאותו הוא לשמש את קונו, "אני נבראתי לשמש את קוני" 

 ובזה ב' פרטים )דרגות( בשמחה: ]. .[". .ע"י תומ"צ

בריאתו   נברא הבאה מצד עצםעל מה שכתבו: "והנה כל זה הוא שמחת ה
חה זו גופא ניתוסף עוד ד' דרגות של הקב"ה )וג' דרגות בזה(; בשמ של

מחק תיבת "עצם" והתיבות "בשמחה   –שמחה הבאה ע"י עבודת האדם"  
 זו גופא ניתוסף עוד", וכתב:

ולכן הבפועל  – חפשית בתכליתוהנה האדם נברא כאחד ממנו בבחירה 
 , כולל שמחותיולגמריה"ז ענין בפ"ע  – דהאדם

 !!לגמריונשמטה  – דיתיסונקודה 

על מה שכתבו: "בתוך הבריאה גופא )שמחה הא' הנ"ל( ברא הקב"ה בני 
ישראל באופן כזה שכל מציאותו הוא לשמש את קונו, "אני נבראתי 

 לשמש את קוני" ע"י תומ"צ", כתב:

 בחיים ובחרתאבל 

 

 ח

 ]כ"ד תשרי[

ושאל   שהציעו לו  שאול משה אליטוב שכתב ע"ד הצעת שידוךמענה להת'  
ם בזה לראשונה האם להתעניין בהצעה )מהעתקה. המענה מתפרס

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ]להתעניין בהצעה[ אביו שי' מסכים]אם[ ב

 

 ט

 ]כ"ה תשרי[

תלמידים מענה להנהלת ישיבת תומכי תמימים דמאנטרעאל על רשימת 
 (:שי' ראסקין ' צבי הירשהשלוחים )יומן ר

 ה"צ.אזכיר ע
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 י

 ]כ"ז תשרי[

מענה לא' מאנ"ש שכתב: "בהמשך להשתתפותי בכולל צ"צ בירושלים 
עיה"ק תובב"א )ובכלל בעזרה למוסדות חב"ד ירושלים במיוחד( ר"י שי' 
יוזביץ מבקש ומציע לי להשתתף ג"כ בהחזקת המוסד "ישיבת תו"א 

 עשיתי עפ"י . כפי שהי' בעבר עניני צדקה בסכומים גדוליםוסניפי'"
ע תלוי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר לכן גם בענין המדובר ז"

בהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אלי האם לקחת ע"ע עוד התחייבות 
נוספת הנ"ל, והאם לתת אותו הסכום כפי שאני נותן מידי חודש להכולל, 

ובודאי מה שיוריני אעשה בשמחה ובטוב או להתחיל בסכום קטן יותר. 
 (:457ת" ע' ס' "תורת אמלבב" )

[ על מה שכתב: "תלוי בהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אלי האם לקחת 1]
מחק את התיבות "אלי האם" וסימן  –ע"ע עוד התחייבות נוספת הנ"ל" 

 בחץ את התיבות "לקחת ע"ע עוד התחייבות נוספת הנ"ל".

לתת אותו הסכום כפי שאני נותן מידי חודש  והאם[ על מה שכתב: "2]
 מחק תיבת "והאם", וכתב: –התחיל בסכום קטן יותר" הכולל, או לל

 ]כפי שאני נותן מידי חודש להכולל[ –שהורגל [ לתת אותו הסכום]

 ומחק את התיבות "או להתחיל בסכום קטן יותר".

 [ על כללות המכתב, כתב:3]

 אזכיר עה"צ ויבש"ט

 

 יא

 כ"ח תשרי[ועש"ק בראשית, ]

שהכניסו את חותמת הכשרות קראונהייטס  מענה ל"ועד הקהל" דשכונת  
כתבו: "מצורף בזה הדוגמא המתוקנת על פי הוראות כ"ק של הבד"צ, ו

ה להנ"ל, ובדידן נצח ושאד"ש, ומבקשים אנו את הסכמתו וברכתו הקד
 המזכיר(:, והעתקת 2נאו" )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 אזכיר עה"צ שיהא בהצלחה
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 יב

 ]שלהי תשרי[

להבאים "אש"ל"  קי מנהל הכנסת אורחים  זאב ירוסלבס  מענה לר' משה
 (:164)ס' "ילקוט אשל" ע' חצרות קדשנו ל

ות"ח ות"ח על הבשו"ט וגדולה הכנסת אורחים יותר כו', ויקבלו,  
 בתוכ"י, ב"ב פני השכינה בביהמ"ק הג'. אזכיר עה"צ.

 

 גי

 ]שלהי תשרי[

ד באה"ק מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי מזכיר ועד רבני חב"
 קשרות" גליון פב, והעתקה(:)"הת

 ( אין דן יחידי אלא אחד.1

רבני אנ"ש שיחי' דארה"ק. ולא בשקו"ט דא' פלוני    באסיפת( יחליטו  2
 המשתתפים באסיפה וכן בכיו"ב לעתיד לבא. ובחתימתעם א' פלוני. 

 ( לימוד פשעטליך בדברי ללא תועלת וק"ל.3

 '. ( באסיפה הנ"ל ידונו ע"ד הנ"ל, כו4

 

 יד

 בראשית, ער"ח מרחשון[ש"פ  ]לאחר

"בפרש"י   :ראשיתמענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ ב
עה"פ "ולכל היד החזקה", הוקשה על מפרשי רש"י )רא"ם, גו"א, ועוד( 

של הלוחות, שהיו אמה על אמה ברום אמה,  כובדןשמפרשים מצד 
"מעשה סקינן, שהיו דמכיון שבלוחות ראשונות ע –ומאבן מסנפרינון 

מר שהיו של סנפרינון, כי הענין אלקים", הרי: )א( אין כל הכרח לו
, "פסל לך, הראהו מחצב שניותד"סנפרינון" הובא ברש"י בנוגע לוחות 

"לוחות האבן" סנפרינון מתוך אהלו", ואילו בלוחות ראשונות נאמר רק 
", אשוניםרכ"פסל לך שני לוחות אבנים  )אא"כ נדחוק ללמוד זאת ממ"ש  

ות ללוחות הראשונים גם בכך שנעשו מסנפרינון(, )ב( להיותן יו שושה
"מעשה אלקים" ממש, אין כל הכרח שהי' להם משקל )בכלל, ועאכו"כ 

וגם זה עיקר:  –משקל( כבד, כמו לוחות שניות, שנעשו ע"י משה. ועוד 
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חות )ומה גם שגבהו עשר כבד כהלו משא בנשיאת וכי גבורתו של משה

 לשאר מעלותיו הנפלאות דמשה שנמנו בכתוב?! רךעבוכו'( היא  אמה
 לכאורה:  –בנוגע להנאמר שיתכן שלוחות הראשונות לא הי' להם משקל  

 . .", והביאו כמה מאמרי חז"ל שמהם משמע שלוחות הראשונות הי'
"האם היתה הכוונה שאי אפשר לפרש כן  , וכתבו:)כדלקמן( משקל להם

כובדן של הלוחות  –עפ"ז העיקר , נוסף לכך שבדברי רש"י בפשש"מ, כי
חסר מן הספר, שהרי רש"י לא פירש מאומה אודות כובדן של הלוחות,   –

וד דפשוטו של מקרא, מסתבר יותר שלוחות ד"מעשה הרי, ע"ד הלימ
קובץ פלפולים   –)מצילום כתי"ק    אין להם משקל. האם נכון"  –אלקים"  

 :(380אהלי תורה חכ"ז ע' 

נלמדת בגמרא )נדרים לח, א( "מן הדין  משה גבורתו של: "[ במכתבם1]
קרא דכתיב ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם, 
ותניא, הלוחות ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה", ולכאורה, פירוש 

הצליח  כובדן של הלוחותהגמרא הוא, שגבורתו ניכרת בכך שלמרות 
 לשברן בהשלכה בעלמא.

 בגמרא", וכתב:ימן בקו ובחץ תיבת "ט"א סו"ר שליכ"ק אדמ

 בן ה' לא למד כ"ז

מפורש בירושלמי )תענית פ"ד ה"א( "הלוחות היו וגם: [ במכתבם: "2]
והכתב הי' סובלן, כיון שפרח הכתב, כבדו על ידו  משאוי ארבעים סאה

 ".של משה ונפלו ונשתברו

לו ו של משה ונפט"א סימן קו תחת התיבות "כבדו על ידכ"ק אדמו"ר שלי
 ונשתברו", וכתב:

 היפך דיד חזקה

 –ועל מה שכתבו )בתחלת המכתב( "בפרש"י עה"פ "ולכל היד החזקה"" 
 סימן בעיגול את התיבות "ולכל היד החזקה", וכתב:

 קודם ששברם
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 וט

 ]בדר"ח מרחשון[

תשורה קוגל   –)מצילום כתי"ק    פרטי על הדוחו"ת דימים אלו-ללימענה כ
 תשע"ד(: י"ט אד"ר

 חנת' ות"

 התחלת זמן גשמי ברכה )דכל השנה כולה(]מר חשון[  והזמ"ג

לשם ה' )פרש"י( וראה רמב"ם חותם הל'  –שנת שבת לה'  ]ה'תשמ"ז[
 .תשובה

 

 טז

 ]תחלת מרחשון[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שהכניסו את הדו"ח 
בית חיינו" )" ה"טנקיסטים" במבצעים יום ועש"ק בראשיתמפעולות 

ת וביאורים אהלי תורה ש"פ נח תשע"ט )גליון . קובץ הערו2גליון    תשמ"ז
 א'קנב((:

 נל' וכל הקודמיו

 פרטי דימים אלו.-וצירף את המענה כללי

 

 יז

 ]יו"ד מרחשון[

מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן שכתב: "מציעים לי לנסוע פעם ב' 
ת ם לנסוע אלה שפחולבריה"מ. לא הייתי כ"כ נכון לזה כיון שיכולי

ההצעה היא שאסע עם זוג' )וידוע כאן עסוקים בעניינים אחרים . . 
שכוחה גדול בהסברה וכו'( והדבר נ' אפשרי גם מצדה . . האם נכונה 

 (:815"ד" גליון "כפר חבההצעה?" )

עם העסקנים  בקשרשייך להעסקנים דאנ"ש שי' שבאה"ק העומדים 
 .שםשי' 
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 חי

 ]יו"ד מרחשון[

שאין להם ילדים  ליטוב שכתב ע"ד משפחה' שאול משה אלהת מענה
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 דיוק בטהמש"פ . . . נשכחו . . . 

 

 יט

 ]י"א מרחשון[

מענה על דו"ח מפגישת א' ממארגני "תערוכת הכשרות" בניו יארק עם 
ית, נשי ובנות חב"ד, מבצע אגודת חב"ד המרכזנציגי המוסדות: צעירי 

בה הוצע להם להשתתף בתערוכה הנ"ל  –כשרות וצבאות השם 
שתתקיים במשך החורף, שבה חברות מזון כשר וכן ההכשרים מציגים 

שרוצה לערוך שם שורה של שולחנות של מוסדות  בהיות את סחורתם,
ויחלקו חומר  יהודים, ורוצה שא' מהמוסדות האמורים ישכרו שולחנות

. והעתקת המזכיר, באדיבות מערכת 662-3"שליחות כהלכתה" ע'  )ס'
 הספר "שליחות כהלכתה"(:

 [Tzach, Nshei Chabad, Mivtza Kashrus and Tzivos Hashem]  )א(
 ולפלא שאלתם –]ייצרני מזון כשר[ ' מעולם בסוג לא הי

 ולא ישתתפו )ולשלול הטעות שנכנסים

וצה להשכיר שורה של שולחנות שכתבו שהמארגן ר  וסימן בעיגול את מה
 סדות יהודים, וכתב:עבור מו

 וק"ל. וכו'בתור מסייע וסניף 

 

 כ

 ]י"ד מרחשון[

שלא קיבל ברכה מענה למנהל סניף חדש של ישיבת תו"ת שהתאונן על 
 לפתיחת הישיבה )"התקשרות" גליון ס(:

 ששייך לעסקני חב"ד שי' שעל אתר, – מכבר כתבתי
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( 2דות בכלל זה( רח הפצת היהדות )והמוס( ע"ד הכ1פ י כמ"הכרזת

ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר בכל כיו"ב, בל"נ אזכיר עוה"פ עה"צ לכהנ"ל 
 ולבשורות טובות. 

 

 כא

 ]ט"ו מרחשון[

הכניס המזכיר ריב"ק בשם הנהלות המוסדות צעירי מענה על פתק ש
בהמשך  –אגודת חב"ד, נשי ובנות חב"ד, מבצע כשרות וצבאות השם 

 אין שום קשר ,קשר התערוכה המצו"ביבלו, בו כתב: "בלהמענה שק
עם ]=דוכן[  BOOTHלהמאכלים או הבתי חרושת במאכלים, רק ייצוג 

להמבקרים שרובם לע"ע   –חומר ע"ד כשרות ממבצע כשרות, וכ"א מייצג  
עניני אידישקייט, ולכן השאלה אם להשתתף" )ס' "שליחות   –לא דתיים  

יר, באדיבות מערכת הספר "שליחות . והעתקת המזכ663כהלכתה" ע' 
 כהלכתה"(:

להמאכלים או הבתי חרושת  אין שום קשר[ על מה שכתב: "1]
 כתב:במאכלים", 

 ?! עיין היטב שער הפרוספקט

 [ על מה שכתב: "ולכן השאלה אם להשתתף", כתב:2]

 ]להשתתף[ לאבכל אופן 

 [ וכתב:3]

 36במשך  כהנ"להשתתפו -דנו ספרים": בכמה תערוכות דרך אגב"
 שנים האחרונים?

 

 כב

 [מרחשון]

מענה להת' ברוך מרגליות מתלמידי "קבוצה תשמ"ו" החוזר לאה"ק 
שרוצה לקבל "היתר יציאה" ולחזור לחצרות קדשנו בהקדם, וכתב 

 (:2ומבקש ברכתו הק' )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 אן דריידלאך כפשוט.
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 כג

 [מרחשון]

ור לישיבה אחרת, וכתב שמבטיח בים ששאל האם לעמענה לא' התמימ
 (:2ילמד שם )"בית חיינו" תשמ"ז גליון ש

שכתב שמבטיח שילמד שם, כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת מה 
 וכתב:

 ע"פ הנ"ל הסכמתי וברכתי.

 

 דכ

 [מרחשון]

מענה לא' התמימים שחזר לאה"ק וכתב שישנם שני ישיבות הרוצות 
 (:2כת )"בית חיינו" תשמ"ז גליון  ו יודע איפוא ללשיבוא ללמוד שם, ואינ

 כמפורסם, כעצת ההנהלה האחרונה דשם.

 

 כה

 [מרחשון]

ב שמכיון שישנם בעיות פנימיות מענה לא' התמימים באה"ק שכת
בישיבתו והוא יוצא נפסד מזה שאינו לומד כ"כ טוב, לכן חושב הוא 

ודים בכל ישיבה לעבור לישיבה אחרת, ואיך שלא יהי' מבקש ברכה ללימ
 (:2שתהי' )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 [ סימן שני קווי מחיקה על התיבות "לעבור לישיבה אחרת".1]

 כה, כתב:[ על בקשת הבר2]

 אזכיר עה"צ.
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 כו

 [מרחשון]

בהמשך לתביעת כ"ק  –מענה להשליח ר' יצחק חזן על דו"ח בו כתב 
 –הק' שיהי' בהצלחה    אדמו"ר שליט"א להקים בתי חב"ד וכו' והבטחתו

שמפני כמה סיבות לא עלה בידו לפתוח בית חב"ד בעירו רומא איטליא, 
. "בית חיינו" תשמ"ז 448ומפני זה הוא שבור )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

 (:3, 2גליונות 

 –שלא נתכוונתי כלל "לשבור" בני ישראל  פשוט

 טוב. אשרי המחכה וכו'. וסו"ס יבשר –ובמקום דאי אפשר לעת עתה 

 

 כז

 [מרחשון]

ה לא' שכתב שנוסע לבקר באה"ק לכמה שבועות )"בית חיינו" מענ
 (:2תשמ"ז גליון 

 קיום מצוות התלויות בארץ

ש"ח לזוגתו לשליחות  20-ש"ח לו ו 20]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 
 מצוה[.

 

 חכ

 ]מרחשון[

; ע"ד ת זוגתומענה לא' מאנ"ש על מכתבו בו כתב ע"ד ניתוח שעובר
המצב; וע"ד בנו הנמצא ינתו שהוא בשפל בקשר להמצב במד –ו עסקי

באה"ק ויש לו בעיות מהממשלה בהעברת סחורה לשם )מהעתקה. 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שניאור זלמן יצחק יהושע 

 שי' חאנין וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בקשר להניתוח:

 ( יתייעץ בכל זה בהרב טווערסקי שליט"א.1

 ו.את האדם על רגלי"ל שממון מעמיד מחז( א2
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אולי זוג' תחי' המונעת אותו לקיים הבטחתו לתת לצדקה הסכום 

בטח תבטל המניעה  –שקיבל חזרה לאחרי הגזילה מאז וכו' וא"כ הוא 
 וימלא ההבטחה מתוך שמחה.

 אזכיר עה"צ

 

 כט

 י"ט מרחשון[ועש"ק וירא, ]

תים ב-הבעלי  הצעות שלי  שהכניס שנמענה להשליח ר' יצחק דוד גראנער  
ואם כן יגישו לסדר   –, וכתב ש"שואלים אם ההצעות הנ"ל מתאימות  שלו

תכניות מסודרות להן, ובאם לאו יחשבו עוד להצעות אחרות. ושואלים 
. 527-8ס' "שליחות כהלכתה" ע'  דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל הנ"ל" )

 (:והעתקת המזכיר, באדיבות מערכת הספר "שליחות כהלכתה"

חב"ד -בעיקר ע"י הבתי –תעמולה להתקשר  [ במכתבו: "א(1]
עם ילדים וילדות שאין להם שום חינוך  –ליובאוויטש בכל מקום שהם 

יהודי ולספק להם חומר ולקרבם )ובכלל זה גם משפחותיהם( ע"י 
כינוסים גדולים מזמן לזמן, ביקורים אישיים, חומר לקריאה ושיעורי 

ואר וכדומה, ים שישלחם ע"י הדיללימודים בכתב מתאים להג
אם יש צורך   –תמש בקאמפיוטארס שיהי' באופן מסודר. ובכלל זה  ולהש
להדריך השלוחים הנמצאים כבר על משמרתם ואלו העומדים  –בזה 

 לצאת לשליחותם, איך לגשת ולהתעסק בתעמולה זו ביחוד".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בעתיד   אפשר להתחיל  –"פ  עכבאם תהי' תכנית )מעשית( מפורטת קצת  
 וקלא רח

 מחק תיבת "גדולים". –ועל מה שכתב "כינוסים גדולים" 

[ במכתבו: "ב( לייסד בתי ספר למלאכה ללמד מלאכות שונות )ביקרו 2]
פעם בכפר חב"ד ונהנו מאד ממה שראו בהבתי ספר למלאכה שם( כגון 

וחלק מהיום עלעקטראניקס, דפוס, פלאמביהג, נגרות וכו' )לחלק 
, יבה וכדומה כל היוםלאלו שקשה להם ללמוד ביש לימודי קודש(ל

 ובאופן שיוכלו התלמידים להתפרנס אח"כ בטוב".

 "ר שליט"א:מענה כ"ק אדמו

 זמן רב( ואפשרי במשך הזמן –דורש הכנה רבה )ובמילא 
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 ל

 ]כ"ב מרחשון[

כסף בתים במלבורן אוסטרליא שנתעורר לתת סכום -מענה לא' הבעלי
. "בית חיינו" )ס' "היכל מנחם" ח"א ע' סב ן מסוייםעבור עני לצדקה

 (:5תשמ"ז גליון 

יש לו מכל סוגי בנ"א ובנ"י בפרט, כיון שלהנהלת  –להקב"ה בעולמו 
 –רצה ה' שיהיו קשורים בהוצאת ממון )ובמילא  –עסקי השם בעוה"ז 

לשותף( כביכול להשם והשם מברכו כ  שותףלהעשות    –זוכה בעל הממון  
שעסק השם זקוק  שיעוררוםוקים ותפים זקחלק מהש –זה גופא וב

שנפה"א מעצמה מתעוררת לזה ובא   אשרי חלקם וגדול זכותםלממון כו'  
לידי מעשה בפועל וילכו גם בזה בשמחה ובט"ל מחיל אל חיל ובכל 

 עניניהם.

 

 לא

 ]כ"ה מרחשון[

ה יר שלמהת' מאמענה לר' דובער יוניק שכתב ע"ד ה"ווארט" של בנו 
ת קראונהייטס )מהעתקה. המענה חיי שרה בשכונ יתקיים במוצש"קש

מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת הנמען וזכות הרבים תלוי' 
 בהם(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת התיבות "כאן 
 בקראנהייטס", וכתב:

 ויהא בשטומו"צ.

 יחזור מאמר דא"ח. בודאי

 אזכיר עה"צ

ון אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א ום ראשון כ"ח מרחש]בחלוקת הדולרים י
ומרת פרומא יוניק: מזל טוב אייך פאר די תנאים, אנזאגן  לר' דובער

בשורות טובות. נו דער מאמר איז דורכגעגאנגען בשלום? אינגאנצן? עס 
 זאל זיין א התחלה טובה[.

 

 



ז ה'תשמ" –מענות קודש  25   

 
 לב

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ו מרחשון[

 12צה של ם קבושכתב שמגיע ע מענדל ראסקין מענה להשליח ר' מנחם
מבה"ח כסלו, ובקשת ברכה עבורם )תשורה איש לחצרות קדשנו לשבת 
 ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 תפלת הדרך, ויהא בשטומ"צ אזכיר עה"צ.

 

 גל

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ו מרחשון[

סלבטיצקי כ"ב אלול תשס"א. מענה להת' שאול משה אליטוב )תשורה 
 ות הנמען שי'(:והעתקה, באדיב ש"ע.אליטוב ט' תמוז תתשורה 

[ במכתבו כתב שהוריו הציעו לו שני שמות לשידוכין, ושאל באיזו 1]
 הצעה להתעניין.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 לצמצם( "איתחילו בזו שהידיעות אודותה הכי טובות )שא

ל [ במכתבו כתב: "ברצוני לבשר לכ"ק שעשיתי כהוראתו הקדושה ש2]
 מבחנים בדיינות".הרבי וסיימתי ה

 נה כ"ק אדמו"ר שליט"א:עמ

 ]לכ"ק[ ות"ח]לבשר[ 

בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א שכל אחד יקיים   –שאל  [ במכתבו  3]
( האם בחורים בישיבה יש להם לבחור 1)  –הוראת המשנה "עשה לך רב"  

 ( ובאם כן, האם ניתן לבחור גם בא' שלא מהנהלת הישיבה.2רב, )

 שליט"א:מענה כ"ק אדמו"ר 

בחץ התיבות "בחורים בישיבה יש להם לבחור   האם" וסימןמחק תיבת "
 רב".

מחק תיבת "האם" וסימן בחץ התיבות "ניתן לבחור גם בא' שלא 
 מהנהלת הישיבה".
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 לד

 ]לאחר ש"פ חיי שרה, כ"ז מרחשון[

"עפ"י מה שנתבאר  אברהם יצחק ברוך גערליצקי שכתב: הרבמענה ל
לה אינו יוצא מעיר מקלטו ח כסלו בהענין דהגובההתוועדות דש"ק מבה"

לתשועתו כיואב בן צרוי', לכאורה לעולם . . אפי' כל ישראל צריכים 
אכתי צריך ביאור בכוונתו הק', ממה שפסק הרמב"ם )הל' רוצח פ"ה 

מקלטו בשגגה כל ההורגו בין גואל הדם בין הי"א( "יצא חוץ לתחום עיר 
צוה ת"י: "דנקט בריו במנחת חינוך משאר אדם גולה על ידו", )ופי' ד

", וכ"כ בדינא ככל אדם, הכלל הוא נהרגבשוגג וממילא משמע דבמזיד 
דחיי עשין ע"ה( א"כ ומה התם שבאמת אסור לו לצאת, מ"מ כיון שהוא 

לא", א"כ כ"ש הכא, אם הי' הדין יש לו דמים, ואינו כ"גברא קטי שוגג
אינו דין שיש לו דמים, ושהוא מותר לצאת משום פקוח נפש, אז הי' ה

ת מכ"גברא קטילא", ואז שפיר הי' יכול לפעול במלחמה, א"כ למה בא
 ס' היובל הערות וביאורים ע' תכז(: –אינו יוצא?" )מצילום כתי"ק 

 :על מה שכתב "לכאורה אכתי צריך ביאור", כתב[ 1]

לעדים זוממים כו': דמאורע בלתי מובן כלל )דסנה'  ממשדומה  –??!! 
י שמיא גליא שאינו צדיק ונעשה גברא קטילא ו צדיק( מכריח דכלפיהרג

תלוי באדם  דאחרדמאורע בלתי מובן כלל פקו"נ  ממשעד"ז בנדו"ד  –
( אסרום לצאת ממקומם מכריח משמיאשהוא פרט מני רבים שהתורה )

כי  –לומר דכלפי שמיא גליא שאין כאן פקו"נ. ואאפ"ל מצד בנ"י 
 משמיאדאסרום  –ל וכן לא מצד הצבא הפלשתים נלחמים בהם בפוע

 דנשתנהועכצ"ל דבהנאסר לצאת מעיר מקלטו  –לנוס מהמערכה 
 .)מצדקתו?( ונעשה קטילא

 ב"ם", וכתב:[ סימן בעיגול את מה שכתב "ממה שפסק הרמ2]

דקדושיו קדושין כו'   פשיטא –לשיטתו הו"ל להקשות מכל התורה 
 ומחויב בכל התורה אף שבמתים חפשי

 ין שיש לו דמים", כתב:"אז הי' הד מה שכתב[ על 3]

 !מאן דכר שמי' בנדו"ז?!

 [ על המעטפה, כתב:4]

 מהיר
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 לה

 ]שלהי מרחשון[

 –)מצילום כתי"ק  אמריקאעל הדו"ח מכינוס השלוחים בדרום מענה 
 (:502"יחי המלך" גליון תקצו. לקו"ש חכ"ה ע' 

 .ואזכיר עה"צנת' ות"ח 

ובכל  מותהליבשאבל הנתינה כבר  –ואין הזמן גרמא לקרות אפי' 
 .אמתכפסק דין תורת  הפרטים

ושעל פי'  בולטתהראו דוקא בזמנינו דוגמא  וכו'גם לאלו  ההבנהלהקל 
 בדומם ואפילו בענינים הכי עיקריים והכי גדולים, שאפי'    בפועלעושים  

מספר שמכניסים לקאמפיוטר  תיכףכהנ"ל:  לפעולביכולת בנ"א  –
לפועל ופס"ד  ל המסקנותיודעים כ כמימראע רגב – פרטים עקריים

 .ממש

על הציון )דכ"ק מו"ח אדמו"ר( ה"ז כהנ"ל מזכירים -וכשמוסרים
להבדיל באין ממסירה לדומם הנ"ל,    –ביתר שאת ועד לאין ערוך    כפשוט

 . ערוך

 

 לו

 ]שלהי מרחשון[

)"בית חיינו"   770-מענה בקשר להתועדות יום הבהיר ראש חודש כסלו ב
 (:4גליון תשמ"ז 

 צלחת אעה"צ.טובה ומו יהי' בשעה

 

 לז

 ]ז' כסלו[

אליטוב שהכניס שאלה בקשר לשידוך עבור מענה להת' שאול משה 
מקורב שלו )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען 

 שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ו שיכירו שניהם(אכעצת רב מכיר )
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 לח

 ]י"ג כסלו[

 –ל ו' דחג הסוכות על שאלתם בשיחת לי בלה"ק" "ועד הנחותמענה ל
שנתבאר שג' השבטים דן נפתלי ואשר שנזכרת ברכת משה אליהם 
בשיעור חומש דיום זה )חמישי דפ' ברכה( שייכים ל"מחנה דן" שהי' 
"מאסף לכל המחנות", ומסתבר לומר שהשבט המאסף לכולם, גם 

, ועפ"ז נת' גופאהוא שבט אשר שנזכר אחרון במחנה דן דנפתלי ודדן, 
; ושאלו דהגם מדבר כנגד כל ישראל" כת אשר "עכשיו הואפרש"י בבר

שבפ' ברכה הנה שבט אשר הוא אחר השבטים דן ונפתלי, הנה מפשטות 
הכתובים בפ' במדבר אודות סדר הדגלים "דגל מחנה דן . . מטה בני אשר 

י' . . מטה בני נפתלי" משמע שסדר הדגלים הי' באופן ששבט נפתלי ה
 סיון תשע"ב(: תשורה הולצמן ט"ו –האחרון )מצילום כתי"ק 

 מהנכפל לפנ"ז שמשניםעפ"ז הרי ההדגשה בולטת יותר 

 

 טל

 ]כסלו[

בהמשך להוראה שקיבל   –מענה לר' יעקב חיים גלויברמן על דו"ח שכתב  
הנערך  ע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א לנאום בכינוס השלוחים

ב"ד באה"ק זי דצעירי אגודת חהכינוס המרכ, ולקשר את  בחצרות קדשנו
 (:5הכינוס )"בית חיינו" תשמ"ז גליון עם 

 נכלל כפשוט בבר' השלוחים שי'

 

 מ

 ]כסלו[

שאקי בקשר לספרו "מיהו יהודי" שמו"ל חי מענה לח"כ אבנר מ
 בס' "היכל מנחם" ח"במהדורא שני' ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א )

 (:5גליון "בית חיינו" תשמ"ז ע' קנח. 

 בנוגע למהדו"ת דספרו: 

 ות הענין הוכחה דצ"ל הוספה בביאור:לכאורה התפתח

 ( דאין שליח לדבר עבירה )ואין נפק"מ מי המשלח(1
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אפילו, ומבלי כל עשי'   ורהשקרן  על    לכתוב  שלא  בפועל( דבנ"י מסנ"פ  2

 .שאין להם חלק בה' כללנוספת 

 :צאי חלציו, וכתבבירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א לנחת מיובין השאר 

 . וכמסורת "ס"ט"

 

 מא

 ]כסלו[

מענה לא' התמימים שכתב דו"ח מפעולותיו ב"שליחות" במשך הקייץ 
 (:5" תשמ"ז גליון ובדרום אפריקא )"בית חיינ

 כן יבש"ט גם לעת"ל ובהוספה וכו' אזכיר עה"צ. 

 

 במ

 ]כסלו[

מענה להשליח ר' אברהם קאטלארסקי שכתב שרוצה למכור חלק 
 ניו סיטי נ.י. ירובע שבבעלותו קודם שמתחיל בבניית בית חב"דמקרקע 

. והעתקה, באדיבות מערכת הספר 447)ס' "שליחות כהלכתה" ע' 
 "שליחות כהלכתה"(:

 (1שייך למל"ח לצאגו"ח ) כמפורסם

 (2להחזיר )

 

 מג

 ]כ"ף כסלו[

מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב עבור קרוב משפחה שלו ששואל 
"ב אלול סלבטיצקי כתשורה  )  עמהמסויים האם להמשיך  בקשר לשידוך  

 (:באדיבות הנמען שי', העתקה. וס"אתש

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "להמשיך עמה", וכתב:

 באם היא יר"ש ובעלת מדות טובות

 הציוןאזכיר על 
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 דמ

 ]כ"ב כסלו[

ר על שאלה מסויימת בקשמארק  יששכר מאירשלמה ר' השליח מענה ל
 ו מנ"א תשע"ה(:)תשורה רוזנברג כ" אה"קלבית חב"ד אופקים 

 כמדובר אמש בפרטיות

 

 מה

 ]ט"ז כסלו[

מענה לר' דוד ראסקין ור' הלל דוד קרינסקי שכתבו: "התחלנו 
סיום הרמב"ם מחזור בעזהשי"ת להתעסק אודות סיום הרמב"ם . . 

בט שלישי דג' פרקים לכל יום יהי' בעזהשי"ת ביום שני עשירי בש
ליום זה. ביום א' ט' הבעל"ט וחשבנו לעשות הסיום במנהטן בסמיכות 

שבט אי אפשר להשיג אולם מתאים, אם אפילו הזמן הי' מתאים. ליום 
פיק. אחה"צ וזה לא יהי' מס  4:00א' ט"ז שבט ההילטון פנוי רק עד שעה  

האולם שאפשר להשכיר ליום א' ט"ז שבט הוא המאריאט כדאשתקד, 
בר טוב עוד אולם מיוחד בשביל הילדים שיחיו שזה הי' ד וגם יהי' להם

ומסודר ואפשר להשיג האולמות לכל היום כולו והמחיר לא יהי' יותר 
יהי' פנוי, $ )בהילטון רצו, אם אפילו  8,000מדאשתקד שהוא לערך 

והננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' בהצלחה $(.  14,000
המענה " )מהעתקה. תחילה אריבעררבה ומופלגה ובאופן של לכ

שוחאט וזכות  ונה באדיבות הרב שלום דוב בער שי'מתפרסם בזה לראש
 הרבים תלוי' בו(:

 וקדימה לזה כדאשתקד

 אזכיר עה"צ

באופן של שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה ווסימן קו תחת התיבות "
 לכתחילה אריבער".
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 מו

 ]כ"ג כסלו[

ה על דו"ח תכנית הדלקת המנורלהנהלת צעירי אגודת חב"ד  מענה
ת חנוכה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה הגדולה אשר במנהטן בלילו

כות הרבים תלוי' לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וז
 בהם(:

באופן של לכתחילה ]שיהי' הכל בהצלחה רבה ומופלגה ו אזכיר עה"צ
 אריבער[

ד כל ערב שבזה לא את הקטע: "בעת ההדלקה יוגובחץ וסימן בעיגול 
מנורה ונרות  ת ושאפשר לקבלידי חובה ושמצוה להדליק בבייוצאים 

 אצל הטנקיסטים שיהי' על המקום".

 

 מז

 ]ועש"ק וישב, כ"ד כסלו, ערב חנוכה[

מענה לר' הלל דוד קרינסקי על דו"ח משידור התועדות י"ט כסלו 
 :כ"ח סיון תשע"ג(תשורה קרינסקי  –בטלויזי' )מצילום כתי"ק 

 אזכיר עה"צ

 כן יבש"ט תכה"י

מהתועדות כ"ק אדמו"ר בטלביזה  שהשידור  על מה שכתב: "הנני להודיע  
תיבת  סימן קו תחת –כ' כסלו הי' כשורה בכל הענינים" -שליט"א בי"ט

 "בטלביזה", וכתב:

 שעת ההתחלה?

 

 מח

 ]ועש"ק וישב, כ"ד כסלו, ערב חנוכה[

מצו"ב הסדר של כתבו: "מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית ש
היום עד סוף יום א' הבעל"ט, הפגישה עם חב"ד עבור נשים שמתקיימת מ

טעל, והרי"ד שי' פירסאן, ומרת לאה תי' שסודר ע"י הר"כ שי' קאס
קליין, וחי' תי' אלטיין, ופריידא תי' טיפענברון. הריי"צ שי' בן רייזל תי' 
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עות על צאגו"ח, דברנו הכהן גוטניק שנמצא עכשיו פה דברנו עמו שיתן מ

צאגו"ח, אמר שיתן מענה. לע"ע שיתן סכום הגון על הספרי' לו"י שע"י 
בור הבטיח ליתן עבור הפגישות משבוע זו וכן הפגישה משבוע הבעל"ט ע

$, ומבקשים ברכה עבורו להצלחה רבה  20,000אנשים שזהו סכום של 
ונה ומופלגה בעסקיו וכו'" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראש

 (:באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם

 אזכיר עה"צ

 

 מט

 ]שלהי כסלו[

מענה להמניחים דמאמר ד"ה ת"ר מצות נר חנוכה תשל"ח שי"ל 
, שכתבו: )סה"מ מלוקט ח"ב ע' יז ואילך( רס חנוכה תשמ"ז"ב"קונט

 מחוקי"במה שמובא בהמאמר הדיוק ד"להשכיחם תורתך ולהעבירם 
הרמב"ם ריש הל' חנוכה "ובטלו דתם   לשוןאיך זה מתאים עם    –נך"  רצו

לא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות" )וגם בכמה סיפורים דימים ו
ומשפטים(? ואולי  ותות דעדוגם על מצההם שגזירת היונים היתה 

הכוונה, שההתחלה היתה שביקשו להשכיח שהיא תורת ה' ושלא יקיימו 
שתלשל אח"כ שלא הניחו אותם לעסוק בתומ"צ "חוקי רצונך", ומזה נ

. ליקוט ריש תו"מ סה"מ חנוכה –ילום כתי"ק . האם נכון?" )מצבכלל
 (:19כתי"ק חנוכה ע' 

הדיוק ד"להשכיחם תורתך במה שמובא בהמאמר על מה שכתבו: "[ 1]
 רצונך"", כתב: מחוקיולהעבירם 

 כתבו על קרן השור

 תב:[ על מה שכתבו: "שההתחלה היתה", כ2]

 תומ"צ ואח"כ: בנוגע לדת ברמב"םהסדר הנ"ל כ

נה, שההתחלה היתה שביקשו להשכיח ו: "ואולי הכוו[ על מה שכתב3]
ונך", ומזה נשתלשל אח"כ שלא שהיא תורת ה' ושלא יקיימו "חוקי רצ

 . האם נכון?", כתב:בכללהניחו אותם לעסוק בתומ"צ 

ה )ואין סתירה : גזירה קלה ואח"כ קשלהיפך בפועלאו בנוגע לזמן 
 ויחפשו בס' הכרעה מהי"ד(

 בהמאמר[. 33]המענה נכלל בהערה 
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 נ

 כסלו[שלהי ]

לעניני פרנסה ליהדות שכתב שנוסע למזרח הרחוק מענה לא' המתקרב 
 (:6)"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 כשרות האכילה ושתי' בכהנ"ל הדה"נ דחנוכה אזכיר עה"צ.

 

 נא

 ]שלהי כסלו[

סלדורף ומדינת צפון הריין הוכוולד, רבה של די  מענה להרב אברהם אבא
מביקורו  העזים יר" שכתב בו הביע את רשמיושבגרמניא, שהכניס "ש

קדשנו בימי החנוכה )"בית חיינו" תשמ"ז גליון חצרות  פעם הראשונה בב
 (:275. "כפר חב"ד" גליון 6

ת"ח ות"ח על השיר המצו"ב. ויה"ר שנזכה בב"מ לשירה העשירית. 
 ה"צ.אזכיר ע

 

 נב

 ]שלהי כסלו[

משך צו דעם וואס מענה לר' יעקב יהודה ארי' ליב זאיאנץ שכתב: "בה
ן פון יט"כ וועגן די ביים פארבריינגעכ"ק אדמו"ר שליט"א האט גערעדט  

שיר המעלות'ן אין די בית הרופאים: ווי עס איז ידוע צו כ"ק אדמו"ר 
האב דארט  שליט"א איז דער אידישער שפיטאל אין פאלו וואס איך

טירן  גרויסע פארבינדונגען, האב איך ב"ה אדורכגעפירט אז אויף אלע
ך דער עסן זיינען אנגעקלאפט געווארן מזוזות בתכלית הכשרות, און אוי

איז ספעציעל פאר  אין האספיטאל דארטן איז כשר. דער זיבעטער פלאר
, קימפעטארנס, און אויף דעם פינפטן פלאר אפערירט מען קימפעטארנס

איז דאס וואס כ"ק אדמו"ר שליט"א האט געמיינט צי מען זאל היינגען 
 ן אלע צימערן, אע"פ אז דארטן קומען אויך גוים להבדיל. ב( צי עסאי

איז גענוג אין דעם צימער וואו די קינדער געפינען זיך איינע פארן גאנצן 
וואו מען אפערירט צי צימער, צי אויף יעדער בעטעלע באזונדער. ג( 

ן. איך האף אז בעזרת השי"ת וועל איך עויפהיינגדארטן זאל מען אויך א
ס זאלן ניט זיין קיינע קענען דורכפירן. ומבקש ברכתו הק' אז ע עס
)מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה  טערונגען אין דעם ענין"ש
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לראשונה באדיבות ר' שניאור זלמן יצחק יהושע שי' חאנין וזכות הרבים 

 תלוי' בו(:

 כ"ז שאלות לרב פוסק דינים הנמצא על אתר. כפשוט

 אזכיר עה"צ

 

 נג

 [, ו' דחנוכהבתט אדר"ח]

, 6פעולות בחנוכה )"בית חיינו" תשמ"ז גליון המ בקשר להדוחו"תמענה 
 (:והעתקה

 נת' ות"ח ת"ח

 שמוסיפין ומהדרין מן המהדרין. דפשוט ובהמשך באופן דחנוכה בכ"ז

כמצולה  –שינצלו )כמצודה  – דעו ועםיתקשרו עם כל הנ"ל  בודאי
 ן ההידור.בכהנ"ל( השעות שעד חותם חנוכה ובהידור מ

 עונג וכל מלאכתך עשוי' – שבתוהרי חנוכה זו תחילתה וסיומה 

 והשנה כולה שבת לה'.

 ]כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה למסור המענה לכל השלוחים שיחיו[.

 

 נד

 ]אדר"ח טבת, ו' דחנוכה[

 –( כחבהמשך להמענה שקיבל )לעיל מענה  –ח מענה לא' מאנ"ש ששל
ניתוח יעבור בשלום ובהצלחה צדקה לזכות זוגתו, וביקש ברכה אשר ה

המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שניאור זלמן )מהעתקה. 
 ת הרבים תלוי' בו(:וזכויצחק יהושע שי' חאנין 

 נת' ות"ח ת"ח

 והזמ"ג )נתינת הצדקה( חנוכה

 בשנת השמיטהש"ק וושתחילתו וסופו 

 פנ"נ ואזכיר עה"צ.
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 נה

 ]אדר"ח טבת, ו' דחנוכה[

ע"ד פתיחת בית חב"ד בשכונת  משה אליטוב שכתבמענה להת' שאול 
קטמון בירושלים עיה"ק, ע"ד לימוד מאמרי כ"ק אדמו"ר שליט"א מדי 

שערך שבת בבוקר עם תלמידי ישיבת "אהלי תורה", וע"ד התועדות 
והעתקה, באדיבות . חתשע" י"ד מנ"אאליטוב לדוברי ספרדית )תשורה 

 הנמען שי'(:

 .ה"צכן יבש"ט גם בעתיד אזכיר ע

 

 נו

 [, ז' דחנוכהבדר"ח טבתועש"ק מקץ, ]

בקשר להמדובר בהתועדות י"ט   –מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד ששאלו  
האם הכוונה גם לחדר  –חדר הלידה להבעל  כניסתכסלו ע"ד שלילת 

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'   –לידה )מצילום כתי"ק  צירים או רק לחדר ה
236:) 

 (1ולים )כנס לפלפענינה לה]הנהלת נשי חב"ד[  אין

 ( אמר אביי כו'ובשו"עועיין )נדה יז, א  וכו'הנ"ל היפך הצניעות  בשני

עאכו"כ כשעומדין ללדת )שבת לא, סע"ב(  – זכיותאם תמיד צ"ל 
 – ההיפךופשיטא לא להוסיף 

 (3כו' )יכות להרעיש וובנקודה זו צר

! מהרב פיינשטיין ז"ל? שנדפסאין ידוע שיש מכ' פס"ד בזה  מנםוהא
(4) 

 

 נז

 ]ד' טבת[

 מנהל "ועד שיחות באנגלית" שכתב: מענה לר' יונה אבצן

שיחי' "לפני חדשיים תרם הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן בן רייזל גוטניק 
. אתמול התנדב עבור "קאמפיוטער" חדשה בעד שיחות באנגליש 7000$

 & IBMATער במשרד )עבור זה. נוסף להקאמפיוט 8000$לתת עוד 
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Lazer Printerא( ר' שלום בער העכט המתרגם   :פיוטער עבורמ( קנינו קא

השיחות, ב( ר' שלום בער וויינבערג מקאנסעס סיטי המתרגם מאמרים 
וקונטרסים. עכשיו עם ההוספה קונים בא"י קאמפיוטער עבור ר' אורי 

 לון המתרגם לקו"ד.קפ

העיקר שנרויח מזה הוא שלא יצטרכו לתקתק הענינים פה, רק שכל 
שלחו תיכף ומיד ממקום אחד לשני הקאמפיוטער וי עלם יהי' שמתרגמי

 .Disksע"י טלפון או לשלוח 

התנדב אלפיים דולר עבור שיפוץ המשרד, סך הכל טו"ב אלף  ככמו"
 דולר.

 :Projectsבקשתי ממנו לחשוב על ב' 

א( לתרום סכום לכל כרך של שיחות באנגליש שאדפיס ולכל ספר שיהי' 
ו"ד לתרום סכום ם של "מאמרים אידיש" ולקתחת קה"ת כמו התירגו

 גדולה יותר.

" חדשים Tape Copierב( כמו ששילם עבור קאמפיוטער כך לשלם עבור "
לו ליתן "סובסידי" )כמו שעושים דף היומי ותורה טייפס( וכשעל ידם י

ויעזור  –בכדי שיהא אפשר למכרה בדולר לטייפ ולהשאילה בחנם 
 בהפצת לימוד הרמב"ם.

שיחשב עליהם, ובפרט בנוגע הלקו"ד, ולהיות ם הבטיח העניניעל ב' 
בקשר. ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א עבורו שיצליח בכל 

 .עניניו"

 )תשורה גאלדבערג כ"ב טבת תשע"ח(:מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 בש"ט תכה"יי כן

אין קאמפ' חובת כי    –אמפיוטער אצל כאו"א שי' מהנ"ל  קבטח תועלת ב
 (2י )דנש ולא גברא

 אזכיר עה"צ
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 חנ

 ]ד' טבת[

מענה להרב שניאור חיים הכהן גוטניק על מכתבו בו הודה על היחידות 
ביום בדר"ח טבת, בגעה"ת  הנפלאה שהייתה לו ולבנו ר' יוסף יצחק הכהן  

סליחה על הטירחא שגרמו לכ"ק אדמו"ר שליט"א )ס'  שקוכתב שמב
 והעתקה(:, 50"איי המלך" ע' קג הערה 

 א סימן בעיגול תיבת "הטירחא", וכתב:"ר שליט"כ"ק אדמו

!? 

 עתה להבין כוונתו בזה. –הטירחא הראשונה 

 

 נט

 ]ד' טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב רשימת תרומות שתרם בעת 
אלף דולר עבור "מחנה ישראל"  400יארק, וכתב שישלח שהותו בניו 

 גדולים )מהעתקה(:ומתכונן לשלוח סכומים 

 "י"ט תכהכן יבש

 כדאי כנהוג בכיו"ב התחלה תומ"י כ' שקל.

 

 ס

 ]ד' טבת[

)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה מענה להת' שאול משה אליטוב 
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

במכתבו כתב: "כמו"כ לאחותי שטערנא שרה תחי' מלאו לה י"ט שנה [  1]
בכל, ובפרט בשידוך טוב  עש"ק זאת חנוכה, וברכה להצלחהביום ו' 

 ח כרצון כ"ק שליט"א".ומוצל

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "כמו"כ לאחותי 
 וכתב:שטערנא שרה תחי' מלאו לה י"ט שנה ביום ו' עש"ק זאת חנוכה",  

 מנהגי
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שימוש [ במכתבו כתב: "כמו"כ ברצוני לשאול האם כדאי לי לעשות 2]

 חות כפשוט".ל שליבשבי –ברבנות ודיינות? 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות "האם כדאי", וכתב:

 ]לי לעשות[ יש

 [ על כללות המכתב, כתב:3]

 אזכיר עה"צ

 

 סא

 ]יום הבהיר ה' טבת[

שכתב: "בקשר למענת ל "ועד שיחות באנגלית"  מענה לר' יונה אבצן מנה
 ש"כן יבש"ט תכה"י" וביום הסגולה ה'כ"ק אדמו"ר שליט"א אתמול 

ים יצחק בן יהודית שפיגל טבת, דידן נצח, הנני מודיע שר' חי
מקאליפורניא התנדב לשלם הוצאת של כרך של שיחות שיופיע בקרוב. 

שורה גאלדבערג כ"ב ומבקשים ברכת כ"ק אד"ש שיצליח בכל עניניו" )ת
 טבת תשע"ח(:

 כן יבש"ט גם לעת"ל

 

 סב

 ]עשרה בטבת[

 מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי שכתב:

הנני למסור שב"ה זכינו אתמול מוצש"ק ויגש שב"הבית חב"ד" ששם "
גרים משפחתי התקיים התועדות חסידי שהתחיל מיד אחרי הבדלה 

 .והמשיך עד זמן אור הבוקר

שי' לאנדא מבני ברק, הרב עדות היו: הרב משה בין המשתתפים בההתו
ב הרב א"מ שי' האלפרין מירושלים ת"ו, הרמ"ש שי' אשכנזי מכפ"ח, 

מ"מ הכהן שי' פעלדמאן, הרב דוד שי' דרוקמאן מקרית מוצקין, הרב 
פנחס הכהן שי' פעלדמאן, הרב צבי שי' פאגעלמאן, הרב שנ"ז שי' 

רב ז"י שי' פאזנער, הרב אליהו ווילשאנסקי, הרב ע"ז שי' שארפשטיין, ה
כט, הרב ישראל שי' פריעדמאן, יוחנן שי' גו"א, הרב משה יצחק שי' הע

, הרב עקיבא שי' שי' שמטוב, הרב אברהם יצחק שי' שמטוב הרב שד"ב
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כהן, הרב נתן שי' גו"א, הרב משה שי' לאזאר, הרב יה"ל שי' אלעווסקי, 

שמאטקין, הרב שמעון שי'   הרב מנחם שי' גליצענשטיין, הרב ישראל שי'
שי' כאצמאן, הרב ז"י לאזאראוו, הרב י"י שי' ש"ט, הרב מ"מ הכהן 

שי' כאצמאן, הכהן ' מ"מ שי' ש"ט, הר' זעליג הכהן שי' כ"ץ, הר
 ובהשתתפות אבריכים ותלמידי הישיבה.

והנני לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שהבית חב"ד יהי' תמיד פתוח 
הכוונה בכל השלש ענינים דתורה, עבודה, וגמ"ח לכל ויהי' בית שימלא 

 .אדמו"ר שליט"א תכה"י"לנח"ר לכ"ק 

תשורה קאטלארסקי ג'  –מצילום כתי"ק )מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 מרחשון תשע"ד(:

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 ושתהא פעולה נמשכת

 

 גס

 ]טבת[

 שכתב שפתח "בית חב"ד" בחדרו הכהן ערענטרוי יוסףלהת' מענה 
וכתב דו"ח ממה שכבר עשה שם )"בית  עבור אכילה ולינה, שיבהשבי

 (:7חיינו" תשמ"ז גליון 

 כה"י. ת"ח על הבשו"ט כן יבשר טוב

 

 סד

 ]טבת[

 ראש העיןעיר בית חב"ד ב שכתב שפתח להשליח ר' בנימין עקיבאמענה 
 לא קיבל על כך מענה  "בעוונותי הרבים"  בשנה שעברה, וכתב אשראה"ק  

 :(7תשמ"ז גליון )"בית חיינו" 

בהתוועדות ושמע פא"פ, באם לא היה  נוכחכי היה פשוט בעיני שהיה 
 ישאל מהשומעים. –נוכח 

 מה שכתב "בעוונותי הרבים", וכתב:את יגול וסימן בע

 אינם במציאות.
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 סה

 ]טבת[

"מלוה מלכה" העל הדו"ח מלהנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית  מענה  
 (:7ליון )"בית חיינו" תשמ"ז גהשנתית 

 נתקבל ות"ח אזכיר עה"צ שתהא פעולה נמשכת ובהוספה.

 

 סו

 ]טבת[

' פירוש קרקש לסשהכניס כת"י  רמןמענה להשליח ר' יעקב יצחק ביד
מורה נבוכים, וכן דף פירוש ר' יוסף כספי לס' מורה נבוכים )קובץ 

 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קיח(:

 נת' ות"ח ת"ח.

 "נ )קויפמן( וכו'. ר עכ"פ מהמו"ל דמולברר ההו"ל? הנזכ ספריה:

 

 סז

 ]טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב שהכניס את ההזמנה לכינוס 
הסמוכים לכ"ד טבת  םהמתקיים בנהרי' אה"ק בימי השלוחים באה"ק

 (:436)ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' 

 אזכיר על הציון להצלחה רבה.

 

 חס

 ]טבת[

נית כינוס השלוחים וב שהכניס את תכיצחק הכהן אהרונמענה לר' יוסף 
 (:436באה"ק )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' 

 –חרונה בריבוי על פי המדובר לא –אזכיר על הציון לבשורות טובות 
תיכף  –ומיוסד בשיחותיו וכו' דכ"ק מו"ח אדמו"ר והזמן גרמא 

 להילולא דאדמו"ר הזקן.
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 סט

 ]ח"י טבת[

השנתי   זית שכתבו ע"ד ה"דינר"צעירי אגודת חב"ד המרכמענה להנהלת  
שיתקיים ביום א' כ"א אדר )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 בהם(: כות הרבים תלוי'"ועבדי דוד" וז רבאדיבות מערכת הספ

]שיהי' הדינער וכל ההכנות לזה בהצלחה רבה ומופלגה  אזכיר עה"צ
 באופן של לכתחילה אריבער[.

 

 שבעים

 ]כ"ף טבת[

י מיכאלשוילי שכתב שנוסע ביום ד' כ"ף הם דובער מרדכמענה להת' אבר
בהמשך להוראת  –טבת לאה"ק, ולפני נסיעתו יכניס דו"ח מהמבחנים 

שכל אחד יבחן אצל ה"רב"   בשיחת אור לי"ב טבת  כ"ק אדמו"ר שליט"א
. והעתקה, 7תשמ"ז גליון  ")"בית חיינו שלו ג"פ בתור הכנה ליו"ד שבט

 באדיבות הנמען שי'(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת מה שכתב שיכניס את הדוחו"ת
 Vלפני הנסיעה, וציין: 

 וכתב:

 אזכיר עה"צ.

לשליחות מצוה לצדקה  ש"ח 10]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף שטר של 
 [.באה"ק

 

 עא

 ג טבת[]לאחר ש"פ שמות, כ"

שנתבאר  –על שאלתם בשיחת ש"פ שמות "ועד הנחות בלה"ק" מענה ל
בזה ש"הראה לו )יוסף ליעקב( שטר אירוסין ושטר כתובה" )פרש"י ויחי 

ח, ח(, שאי"ז "אירוסין" שע"פ דין תורה שהרי ענין הקידושין נתחדש מ
ושאלו תן תורה, כ"א שטר שענינו הכנה מוקדמת לפני הנישואין; במ

התורה כולה עד שלא ניתנה", ועפ"ז מדוע אי  יימו האבות כלדהרי "ק
אפשר לפרש שקידש יוסף את אסנת כדין תורה? וכתבו שאולי הכוונה 
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כללי בנוגע לקיום התורה ע"י האבות, שע"פ פשש"מ  בשיחה לחדש ענין

לא הי' זה באופן שקיימו דיני התורה ממש, כ"א מעין ודוגמא בלבד לדיני 
 ולצמן ט"ו סיון תשע"ב(:תשורה ה –י"ק רה )מצילום כתהתו

 ועודבן ה' זוכר אשר יעקב נשא ב' אחיות עמרם נשא דודתו 

 –עדכ"ז  בארוכה מאזומדובר 

 קס"ד שלהם.ה ומושללתשיחה וע"ז מיוסדת ה

ותו ויבא אלי'    בערב וברמאות: לבן הביא את לאה ליעקב  בולטתלדוגמא  
 כלוםנתוסף בזה  לא

 רמאתו( מהל רק)וטענת יעקב הייתה 

 .ע"עוהנישואין קיימין 

 [.243-4]המענה נכלל בלקו"ש ח"ל ע' 

 

 בע

 ]אור לכ"ח טבת[

, בתור מחלקה של מענה בקשר ל"כולל" שרצו להקים בירושלים עיה"ק
ישיבת "תורת אמת" וכולל מלי רשות ישיבת תו"ת המרכזית, וזאת מב

 עיה"ק )מהעתקה(: ם"צמח צדק" אשר בירושלי

 מה פס"ד הרבנים?

 באם" ראוהו"

 אותם? ַהנצלו

 [.גקנ, עו, פו, קכא]וראה לקמן מענות 

 

 עג

 ]ג' שבט[

בבית תב ע"ד מבצע תפלין הנערך שכ מענה להת' שאול משה אליטוב
שבשבוע שעבר  – כונת קטמון בירושלים עיה"קהספר "בית חינוך" בש

; וכן ע"ד "מסיבות שבת" נזרקו מהמקום, ובשבוע זה הרבה הניחו תפלין
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והעתקה,  .חתשע" אליטוב י"ד מנ"א )תשורה הנערכים מדי שבת

 באדיבות הנמען שי'(:

 .אזכיר עה"צנת' ות"ח וכן יבש"ט תכה"י 

 

 עד

 ]ג' שבט[

הרב  –שאול משה אליטוב שכתב שעשה לו "רב" באה"ק להת' מענה 
שמעון הכהן פרידמן "הצדיק" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 

 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כיר עה"צזא

 

 עה

 ]ד' שבט[

 הרבי" ע' פג(:מענה לר' שלום דובער לוין )קובץ "עבודת הקודש אצל 

יץ העבר, הבאתי משם אלפי עת ביקורי באה"ק בק[ במכתבו כתב: "ב1]
בקשר  –צילומים ומסמכים בקשר לספר תולדות חב"ד בארה"ק ומאות 

 לספר תולדות חב"ד ברוסיה . . האם הגיע הזמן לסיים את עריכת
 ומסירה לדפוס של הספר תולדות חב"ד ברוסיא?".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 צ"ע.

 מענה לד. תשמ"ט מענה טז[. ח]וראה ליקוט מענות קודש תשמ"

[ במכתבו שאל האם להתחיל את עריכת הספר תולדות חב"ד באה"ק, 2]
או אולי להקדים את סידור כרטיסי "ספר חסידים" )כרטיסי שאלון 

שנת לידתו, שם  –כו"כ חסידים בשנת תשכ"ג, הכולל שנתמלאו ע"י 
 הוריו, שנת לימודו בישיבת תו"ת ועוד(.

הספר תולדות  קו תחת התיבות: "עריכת סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א
 חב"ד בארה"ק . . סידור כרטיסי "ספר חסידים"", וכתב:

 קדימה לשני אלה )בב"א?(.
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 עו

 ]תחלת שבט[

בירושלים  (עבראה לעיל מענה )מענה בקשר ל"כולל" שרצו להקים 
 והעתקה(: .196ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –עיה"ק )מצילום כתי"ק 

 ו"ב."ל בכימה שצ מפורסם

 ישאלו פס"ד ועד רבני אנ"ש שי' –באם אין ידוע להם המפורסם 

 

 עז

 ]אור לו' שבט[

תשורה וואלאוויק ט"ז  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 אלול תשע"ז(:

 פנ"נ

 

 עח

 ]ו' שבט[

להנהלות כמה ממוסדות חב"ד באה"ק שהודיעו ע"ד פנייתם מענה 
יים לתמיכה במוסדות תורנשנועד לקבלת תקציבים מקרן מסויים 

)ס' "מקדש מלך" ח"א עמדו ראשיו של חוג ידוע  ובראש הקרן, באה"ק
 והעתקה(: ,79ע' 

 מכירתאבל עד כ"כ  בכבוד חב"ד" שלהם בהתענינותאף שהורגלתי "
 לא שערתי?? בזיונות וברביםבצירוף  נזיד עדשיםבעד ]. .[ ל חב"ד

 ודוקא עתה ערב יו"ד שבט??

ה שכתבו: "הועד קיבל המשלחת מטעם ארגון חב"ד, היות ול מבעיגסימן  
 שמייצגים כלל מוסדות חב"ד", וכתב:

 בדיוקמי מילא ידם 

 היל"תמשגיח ומבקר את חב"ד  ]. .[לעשות את  אוסרהנני 
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דות שמטעמם בקרו את הנ"ל עד שיצרפו בכל גליוני המוסיסירו שמי מ

 וטו. "ד ובכח שלאדה"ז וחב שיודע ויקר לוא' מהם פנים חדשות 

כנראה לא מרגישים בכל הנ"ל לא רק העדר עסקנות לגמרי אלא גם 
 העדר אנושיות.

 [.ב, צד, קידצצא, ]וראה לקמן מענות 

 

 עט

 ]לאחר ש"פ בא, ח' שבט[

בהמשך לשיחת  –ל מכתבו מענה להרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי ע
עם , ש"פ בא בתיווך דברי הרמב"ם שקבלת שלום מהני גם בעמלק

המבואר בחסידות עה"פ "ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד" 
 –שעמלק הוא שורש ומקור לכל הקליפות ולכן לא שייך בו ענין הבירור 

בל ס' היו  –בו ציין לכמה ספרים הדנים בדברי הרמב"ם )מצילום כתי"ק  
 וביאורים ע' תלד(:ת הערו

 נת' ות"ח.

 אובדעדי ואחריתו עה"פ  מהמבואר בדא"ח ועיקר והארכתיהעירותי 
 עצ"עדלאחרי כהנ"ל 

 הקובצים כבעבר דגם באח

 

 פ

 ]לפני יום הבהיר יו"ד שבט[

מענה לא' שכתב ע"ד רצונו לזכות לנסוע לכ"ק אדמו"ר שליט"א ליו"ד 
ה באדיבות א' מאנ"ש שי' שונלראשבט )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה  

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

בתוקפה, ואדרבא ואדרבא מתגברים מזמן   מ"זלעובש  דכבר עניתיו שהצ
 לזמן וכו', ומאז שעניתיו.
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 פא

 ]יום הבהיר יו"ד שבט[

מענה לר' הלל דוד קרינסקי שכתב: "הנני להודיע שמסדרים השידור 
ה יגיע רב. בפעם זשליט"א דהעבטלביזיא מההתועדות דכ"ק אדמו"ר 

לאוסטרליא  השידור לא רק לארצה"ב ובכללות צפון אמעריקא אלא גם
ידור שיתקבל בלונדון למעלבורן וסידני, וכן גם לאנגליא ללונדון. להש

באים גם בבאסעס מעוד ערי אנגליא וכן באים מפאריז. והנני מבקש 
 –ם כתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' הכל בהצלחה" )מצילו תברכ

 כ"ח סיון תשע"ג(:תשורה קרינסקי 

 נת' ות"ח

 רבהצלחה[ ל בה]הכ אזכיר עוה"פ עה"צ שיהא

 

 פב

 ]שבט[

ועד שנתמנה יחד עם עוד כמה ע"י  מענה לר' ישראל שמעון בקרמן שכתב  
כפר חב"ד להנהלת ספריית אגודת חסידי חב"ד בכפר חב"ד, להכין 

שליחות תכנית ולהפעיל את הספרי' בבית אגודת חסידי חב"ד )ס' "
 , והעתקה(:532כהלכתה" ע' 

נהוג באה"ק ולקידוש ש"ש וכו' בטח בהתיעצות בספרנים היודעים ה
 לי ואנוהו אזכיר עה"צ.-ה אוז

 

 פג

 ]שבט[

בקצת הרגש של מענה להשליח ר' יוסף דוד ווייטמאן על מכתבו שכתב 
 ,זמן למשפחה וללימוד בעצמוו  יאוש על עומס העבודה, חוסר כחות אדם

 )תשורה ווייטמאן י"א אלול תשס"ו(: ומה לעשות ואיך לשלב

הנ"ל )ולפלא שחושבן ליוצא מן הכלל,  ' בעיות ע"דהשלוחים שי לרוב
 ה ואיך עשו בפועל והצליחו, ויצליח אזכעה"צ.( יתיעץ עמהם מואדרבא
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 פד

 ]שבט[

מענה להשליח ר' יוסף דוד ווייטמאן שכתב דו"ח ע"ד הקבוצה שהביא 
ביקורם בישיבה וב"מכון חנה", והאירוח מבראזיל לחצרות קדשנו, 

בסקי )תשורה הנדיבה של ר' משה זאב ירוסלהנפלא בשכונה בעזרתו 
 ווייטמאן י"א אלול תשס"ו(:

 .ת"ח על הבשו"ט, כן יבש"ט תכה"ינת' ו

 

 פה

 ]שבט[

המשמש   –מענה לר' שמעון יעקובוביץ שכתב שהציעו לו להשקיע מכספו  
 מפעם לפעם דברי תורה וכו'.בעיתון צרפתי, ושם יכתבו  –לגמ"ח 

 בר כ"ה סיון תשע"ז(:ושורה סוסלמכתבו צירף עותק מהעיתון )ת

אין  –כעצת ידידים מבינים שעל אתר. במקום ספק  –( לכל הנ"ל 1
 –נכנסים בענין חדש )ובשבילו לגמרי( 

בנוגע  מענה לאדם סתם, מן השוק, הרוצה להיטיב מצב פרנסתו.    –הנ"ל  
תה האט ער זיך געקאכט בהפצת התומ"צ ו עד עמכתבי כלאליו, שע"פ 

; מה אירע בעת מכתבו האחרון וכו' וכו' חב"דניק  למד דא"ח והי'
בהנ"ל במכ"ע חילוני )ועי"ז  ומרצולהשקיע ממונו  שלושקס"ד 

יקח מזמנו  "להכשירו" כיון שמזמן לזמן: "יחדירו" בו ענינים טובים(,
יקח ממונו  –והממון בתומ"צ  – במכתבים דעד עתהועתה בטח כמ"ש 

 שעתה הוא בגמ"ח )כסף תלוה את עמי(,

 –וישקיעו במכ"ע 

 עי"ז יתוסף בפרנסתו,  שאוליולא שח"ו מוכרח בכ"ז, אלא 

 והמענה ע"פ כ"ז ג"כ מובן. 

 כללי שבין י' שבט לט"ו בשבט?ה( מהו הבפו"מ שלו בתוכן המכ' 3

 אזכיר עה"צ
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 ו פ

 ]ט"ז שבט[

)ראה לעיל מענה  רושלים עיה"קקשר ל"כולל" שרצו להקים בימענה ב
 –ליט"א לכך )מצילום כתי"ק  ר מכ"ק אדמו"ר שטענו שישנו אישו, ש(עב

 . והעתקה(:451. ס' "תורת אמת" ע' 212ס' "מאוצר המלך" ח"א ע' 

 (1) שבאה"ק כ"ז שייך ויתן לועד רבני אנשש"י

לעשות היפך פס"ד   ר"ללומר שאמרתי    שטיפשות  –בהתועדות    הכרזתי
 טיפש יאמין לזה רקו –השו"ע 

 

 פז

 ]י"ז שבט[

שטיין שכתב: "הנני מוסר את עצמי ישראל צבי גליצנמענה להשליח ר' 
בפועל, לכל עניני כ"ק אדמו"ר שליט"א, והנני מוכן לעשות ולבצע כל 

כהלכתה" הוראה של כ"ק אדמו"ר שליט"א, בכל הפרטים" )ס' "שליחות  
 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:851ע' 

 ' )כהנ"ל( בשמחה וט"לה"צ שיהיואזכיר ע

 לצדקה שם

 

 חפ

 שבט[ "ז]י

מענה לר' דוד ראסקין ור' הלל דוד קרינסקי על דו"ח מסיום הרמב"ם 
העולמי שנערך ביום א' ט"ז שבט )מהעתקה, באדיבות מערכת הספר 

 "ועבדי דוד"(:

 וכו'  ובהוספהנת' ות"ח ואזכיר עה"צ שתהא פעולה נמשכת 
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 פט

 ]ח"י שבט[

עולמי ע"ד עזרתו לסיום הרמב"ם הדו"ח ש שכתב מענה לא' מאנ"
רסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' )מהעתקה. המענה מתפ
 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 נתקבל ות"ח

 אזכיר עה"צ

 

 צ

 ]כ"ד שבט[

מכתבו בקשר לזה שבש"פ יתרו לא ניתנה על  770-ממענה לא' הגבאים ד
ש"פ משפטים(,  שיחתברות לרב מרבני השכונה )ראה יהעלי' דעשרת הד

סגרו הגבאים את בהמשך לכך,    770-לקיים אסיפה ב  ואח"כ כאשר תוכנן
ס'  –)מצילום כתי"ק  בית הכנסת בכדי שלא לאפשר את קיום האסיפה

 (:204"מאוצר המלך" ח"א ע' 

לפי   –שגבאים יסגרו הביהכנ"ס בפני רובם ככולם דהמתפללים בו 
 ם זהם עושיהגבאי – וחברותי'ידיעותי רק במוסקבא 

גם במוסקבא לא עשו זה  להמארי דאתראת ( שלא ליתן העלי' הרבניב
 ע"ע

 

 אצ

 []כ"ה שבט

להנהלות כמה מוסדות חב"ד באה"ק בהמשך להמענה שנתקבל מענה 
)ס'  אופן התנהלות מוסדות אלו מכאן ולהבא ( ע"דחע)לעיל מענה 

 והעתקה(: ,79ע' "מקדש מלך" ח"א 

  ופשוט  ,במה מדובר כללו מובן כנראה שגם לאחרי כל השקו"ט אינ
ן הכוונה בהוספת איש, כ"א אך ורק באווארענען שלא יארע עוה"פ איש

 – מה שרצו לעשות והתחילו בפועל, בעבר
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אלא לדעתם "להציל חב"ד  ג"כ שלא עשו זה להזיק לחב"ד פשוט

", "להציל מצב הכספי דחב"ד כיון שיודעי דבר הסבירו ]. .[משלטון 
 ות" )מהסברוכו' [ ]. ל ישרשחב"ד ימסרו תגיע  שכל האינפארמאציא

 שקבלתי מאלו שרצו בחפזון לפעולה הנ"ל(.

איני יכול לקחת אחריות על שכל   –  הפוכהכיון שלפענ"ד הסברת הענין  
ומסקנות הפוכות משלי )שיכול לקרות מחר בנוגע לכסף מעירי', 

רה ממפלגה, מהשקעת כסף במניות ובספעקולציות, או בקבלת ר"י ומו
 וכיו"ב(. שידרוש שכירות גדולה יותר, 

)שאינו  על אתרמשגיח מעין העצה היתה לפענ"ד שבמשך כשנה יהי' 
ולא   –איזה ענין הוא הצלה ואיזה הפכו    יחליטהוא  אחראי על התקציב( ו

 ,יחליטו מה לספר לו, מה לשאלו וכו' שהם

גו ם כמנהוהעול  .וכו'צאגו"ח פועלת בלי שמי על הגליונות    –  בנוגע לפועל
 מיו שיסירוכמו שכתבתי  –ם סיפים ועולים בהויש ענינים שמו ,נוהג

כשיגיע  ,לאחרי זמן אכתוב –ובאם ח"ו יתעכב ביאת מ"צ  ,מכל הנ"ל
 הזמן לשינוי בזה.

 

 צב

 ]כ"ח שבט[

ממוסדות חב"ד באה"ק בהמשך להמענות שנתקבלו  א'מענה להנהלת 
)מצילום  באהתנהלות המוסדות מכאן ולה ( ע"דצאעח, )לעיל מענות 

ראשונה באדיבות הרב יצחק יהודה לס לעיל, מתפרסם בזה  דפנ  –כתי"ק  
 (:79. ס' "מקדש מלך" ח"א ע' סלבסקי וזכות הרבים תלוי' בושי' ירו

 –)ומכריחים אותי דוקא להדגיש( ע"פ השמות )עכ"פ  שרמזתיכפי 
שניהם )פשוט( שאין מבינים כלל )או שאין רוצים   –כו"כ מהם( שהציעו  

 פון יוצא וועגן  –בין( או שכל הענין לה

בזמן פארנעמען זיך בלימוד ענינים  אפשריותכוונתי בהצעתי: אין לי 
ולא היו זקוקים להצעתי  מלכתחילהשלפענ"ד הם בגדר א"ב 

 (1מלכתחילה ועאכו"כ לאחר הסיבה והתגובה שלי )

על כתיבתי   עוה"פ"ל ישאירום "בספק" )!( אחזור  כיון שאפשר שגם הנ
 ליונות כו'. יסירו שמי מכל הג – רברו

 (2) ותו לא מידייפנו לרב פוסק שאלות.  –ובשאלות וספקות 
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 צג

 שבט[שלהי ]

ממענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן שכתב ע"ד גמר קנין הבנין לישיבת 
יוסף יצחק הכהן חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת, בעקבות התחייבות ר' 

 (:815גליון  חב"ד""כפר גוטניק לממן מחצית מסכום הקני' )

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל ובהוספה ולפורים שמח.

 

 צד

 ]שלהי שבט[

לא' מהנהלות מוסדות חב"ד באה"ק בהמשך להמענות שנתקבלו  מענה
התנהלות המוסדות מכאן ולהבא  ( ע"דצבצא, ח, ע)לעיל מענות 

 )מהעתקה(:

 בפועל שלו??  הבעה"במי לדעתו )והכותב שי'( א( בחר ומינה הועדה ב( 

 

 צה

 אדר[ טים, ער"חפש]לאחר ש"פ מ

על שאלתם בשיחת ש"פ משפטים מענה ל"ועד הנחות התמימים" 
 תשורה יעקבסאן י"ט סיון תשנ"ט(: –)מצילום כתי"ק 

כתבו: "בנוגע להסיפור אודות אדמו"ר נ"ע שהראה על ידו [ במכתבם 1]
לא מצאנו זה ב"היום יום".   –לבנו ואמר לו ע"ד יוקר גוף ישראל וכו'    הק'

הוא במכתבי כ"ק  –לסיפור זה שמצאנו לע"ע )בדפוס(  ידהמקור היחי
)"כמה פעמים שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר"(, שנדפסו אדמו"ר שליט"א 

פארקאטשעט וצויין לזה בהשיחה כאן. ]הפרט שאדמנ"ע האט    –בלקו"ש  
לא מצאנו מפורש במקום אחר, גם לא במכתבים הנ"ל[.  – דעם ארבעל

אדה"ז, "מען האט גאר קיין השגה  םב"היום יום" כט אלול הובא פתג
א אידן". והעתקנו זה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת דער גוף פון 

 בהערה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 לפועל( –לא הדפסתי מרשימותי  כנראה)

 בהנדפסעד שימצאו  –א"כ לא יוסיפו זה 
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 [ במכתבם כתבו: "באגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ס"ע תקנו2]

 איך  ואילך הועתקה משיחת אדמו"ר נ"ע )פורים תער"ב(: "אז מיא זאגט
הראה , דעם בשר הגשמי )ובעת אמירתו דברים אלו גוףמיינט מען דעם 

ה, ואמר:( אט דער בשר , ותפסה בחזקבידו הימנית על ידו השמאלית
הגשמי איז דאס דער איך כו', וואיילע דער גוף הגשמי איז א התהוות פון 

סוף כו'". וצויין לזה כאן )בנוגע לכללות מעלת הגוף שנתהווה   ןיעצמות א
גם לאחרי הציונים ללקו"ש הנ"ל   מעצמותו ית'(. ואולי כדאי להעתיק זה

 )ששם נעתק הסיפור(".

 סימן בעיגול ובחץ את התיבות "להעתיק זה".כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 

 צו

 ]לפני חודש אדר[

ו את שער העיתון דחודש יסמענה למערכת עיתון "משיח טיימס" שהכנ
דר"ח בפייפ הכולל את כל המצות דפורים )תשורה  אדר, שעליו ציור

 , והעתקת המזכיר(:אד"ר תש"ס

 אמירת ועל הניסים

 

 צז

 ]אדר"ח אדר[

מענה לר' יעקב יהודה ארי' ליב זאיאנץ על דו"ח מסיום הרמב"ם ודו"ח 
יר, המזכ . והעתקת865 ית )"בית משיח" גליוןמהדפסת התניא השביע

 יאור זלמן יצחק יהושע שי' חאנין(:באדיבות ר' שנ

 נת' ות"ח ת"ח

 ובהוספהאזכיר עוה"פ עה"צ בל"נ להמשך בשו"ט 

 פנ"נ
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 צח

 ]אדר"ח אדר[

מענה לא' השלוחים שכתב ע"ד תרומתו של ר' יוסף יצחק הכהן גוטניק 
 ברכה עבורו )מהעתקה(: וביקשלבית חב"ד מסויים, 

 שתנה דוקא בכל הנ"ל?י ומה נישר את קשר יש מפורסם שלהנ"ל

 

 צט

 ]לאחר אדר"ח אדר[

מענה להשליח הנ"ל על מכתב נוסף בקשר לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק 
 )מהעתקה(:

 מכאן ולהבא אין לאף אחד יהי' מי שיהי' להציע הצעות בשמי להנ"ל.

 

 ק

 ]ב' אדר[

)תשורה  בקשר לבטאון "כרם חב"ד" שמו"ל מענה לר' יהושע מונדשיין
 (:17ובץ "צדקתו עומדת לעד" ע' י"ז כסלו תשס"ח. קמונדשיין 

 מכתביו ופנ"נ ויקראו בל"נ עה"צ

 המצו"ב נת' בעתו ות"ח ת"ח

 י ביותר שיו"ל עד"ז בקשר לניסןוכדא

 לכללם ביחד ולאיג(  או)ב' 

]כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר להמזכיר ריל"ג שמחמת קוצר הזמן לא 
 .יודיע בטלפון[ לאא ר,ישלח את המענה בדוא
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 קא

 ]לאחר ש"פ תרומה, ו' אדר[

בענין  מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ תרומה
לין של יד במנין המצות להרמב"ם: ילתפלין של ראש יהקדמת תפ

דחה התירוץ  –תש"י במנין המצוות ל"ברמב"ם, בענין הקדמת תש"ר 
 זה שייך לסדר מניןלגבי תש"י )שאין  רחומר הקדושה דתש" דע"

צוה היא להיות על ות(, ותירץ, ע"פ דברי הרגצ'ובי שבתש"ר המהמצו
הראש, ובתש"י המצוה היא להניחם, שעפ"ז, תש"ר הוא תדיר יותר לגבי 

דתש"ר לגבי  התדירותמאי אולמי' דהתירוץ ע"ד תש"י. לא תפסנו: 
אם יש להקדים  נפשך:-דממה –דתש"ר  חומר הקדושההתירוץ ע"ד 

הא   ; ואםמקודש קודםשמו גם מפני  להקדי, יש  תדיר קודםשר מפני  תש"
דמקודש קודם אינו שייך להקדמה במנין המצוות, הרי, מאותו טעם, גם 

 –הא דתדיר קודם אינו שייך להקדמה במנין המצוות?" )מצילום כתי"ק  
 תשורה הולצמן ט"ו סיון תשע"ב(:

 כתב: פ דברי הרגצ'ובי",[ על מה שכתבו: "ותירץ, ע"1]

 בההתועדות(ס )כמודגש ומכ"מ בש" בהרחבה

 הל' תפילין: ברישבלשון )ברמב"ם( ברורה  מפורשאבל עצם החילוק 

 על היד לקשרםתפלין על הראש  להיות

[ על מה שכתבו: "ואם הא דמקודש קודם אינו שייך להקדמה במנין 2]
אינו שייך להקדמה המצוות, הרי, מאותו טעם, גם הא דתדיר קודם 

 ין המצוות?", כתב:במנ

כי מוקדם  ]שייך להקדמה במנין המצוות[ –דידן ר קודם[ דתדי]הא 
 :בזמן

כי כל רגע צ"ל מונח  – אי אפשר להשלימותש"ר שאיחרה רגע אחד 
 מצד עצמו

 משא"כ "להניחה"
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 קב

 ]ז' אדר[

על  ,דיןבית את הרב יואל הכהן כהן ל הזמיןלמענה לא' הרבנים שרצה 
"א בהתועדות, אשר דמו"ר שליטך נגד הוראת כ"ק אכך שלדבריו הול

חב"ד" ולא בשום דבר אחר  –בכתיבת "ספר הערכים רק עליו להתעסק 
 והעתקה(: ,295ח"ב ע' )ס' "מקדש מלך" 

 –בתמהון הכי גדול קראתי הנ"ל והמצו"ב והסיום "ושלום על ישראל"  
. העיקר חסרוחקו"ד )לכאורה עכ"פ(  דזמן רבשלאחרי שקו"ט 

וים שאיני רגיל בהם כלל. הכתב( ביט  להעלות על  –אותי )וגם    ריחיםומכ
: אין המדובר שפשוטה היאועכ"פ אקצר כפי האפשרי. ובהקדמה אף 

, מסוים: תביעה לב"ד ובנוגע לאיש בהפכו ממש"יושבי קרנות" כ"א 
בתו"ת( במשך עשיריות  –נשים )מהם מאות א בדא"חוהאיש מחנך 

 . וכו'בשנים 

( שלא 1: ברביםועדות להנ"ל בהתו ציויתידהתביעה:  ותוכן בקיצור
( והנ"ל ברבים 3( שענינו רק דבר אחד כו'.  2יתעסק בשום דבר אחר כו',  

 –ולכן תוארו )ובמילא  –עשה בהיפך ממש ובביהמ"ד ש... מתפלל וכו' 
 דינו( כו"כ.

ציוויתיו )וגם לא בקשתיו כיו"ב( הנ"ל ברבים )וגם לא   לא  שמעולםכיון  
 (.ביחיד

גם  –דברים ועשיריות בשנים )ובודאי  "כבכועוסק  שבעידודי מפורסם
  פורסמו – וההאשמות דהנ"לחברי הב"ד יודעים מזה(, התביעה לב"ד 

שלהם עכ"ז )בצירוף תוכן המצו"ב( יותר מג' אנשים. והמענה  להרבה
 הוא כנ"ל!

 היפךכי זהו  –גם לאחרים לא ציוויתי כנ"ל )וגם לא בקשתי(  –ולהעיר 
 רק בדבר אחד(.בו נברא האדם )להתעסק  עהטב

 )לקו"ת אמור לז, ג ובכ"מ(. מעלתוהיפך  –וע"פ המבואר בדא"ח 

  בעצמו –  והמאשים וכו'תביעה עיקרית אשר הפונה להב"ד  –עוד ענין 
 .מכ"ז שכותב בשמי אף מילה אחתלא שמע 

 .וכו'אלא ששמע אותיות פורחות, ואח"כ חיפש ברשימות 

 –וכו'.  מה שמע"ל: דהב"ד אצלו הייתה צ הראשונה ולכאורה שאלה
 וה"ז עיקר גורם לכל הנ"ל.

 למה העלים ענין עקרי כזה וכו'.  –ובאם התביעה אמיתית 
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 גק

 ]יו"ד אדר[

שכתבו: "מצו"ב מה שאנו מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית 
 בתי חב"ד( שכל אחד ואחת ישתדל  –מדפיסים בענין "בית מקדש מעט" )  
תפלה וגמ"ח; בכדי לחלק במבצעים לעשות מביתו הפרטי בית תורה, 

נק'ן" ביום ועש"ק זה. הנ"ל נכתב ע"י בהמשרדים וחנויות וכו', ובה"ט
)מהעתקה. המענה וויינבערג שיחי' מ"קאנזעס סיטי"  הרב שלום דובער

מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' כתריאל ברוך שי' קסטל וזכות 
 הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ לפעולה נמשכת

: "הנ"ל נכתב ע"י הרב שלום דובער וויינבערג יגול מה שכתבון בעוסימ
 , וכתב:שיחי' מ"קאנזעס סיטי""

 אחד, וע"פ שני גו'בטח יוגה ע"י עוד 

 

 קד

 ]ט"ו אדר, שושן פורים[

בקשר להוראת כ"ק  – (להמזכיר ריל"ג)על מכתבו מענה לא' השלוחים 
 –תשמ"ז לי ימים שבין יו"ד וט"ו בשבט ב כל)מכתאדמו"ר שליט"א 

וקופת  , חומש,יהי' סידור תפלה השלכל ילד וילד( 420לקו"ש חכ"ו ע' 
 :צדקה משלו

)כמובן: שינוי מהתמונות  להדפיס "סידור" כעין המצו"פ.נדבן א' מוכן "
עכ"פ מרובם, שינוי מהתוכן ג"כ, ואפשר ליקח ממה שהוכנס ב"ברכות   –

 גם "טראנסליטעריישאן"(. ואולי קה"ת. –ותפלות" 

 לת בזה שיועיל להרבים שאינם יודעים לקרוא לע"ע.ועהת

הנה בנוגע   –והנה בנוגע מבצע להמציא סידור, חומש, פושקע לילדים וכו'  
אין   זה" ומובן שסידורלזה הרי הנ"ל הי' לתועלת, אך לכאו' הי' הכוונה "

תפלות. ושאלתי בזה נכון לכאו' להיקרא בשם סידור, רק בשם ברכות ו
במקום להמציא סידור, או שההדגשה  בזההשתמש היא: אם אפשר ל

. אולי תוכל לברר זאת. ]כי באם כן אזי הרי יש בעד זה דור דוקאלסיהיא  
או יותר לחלקם פה ואולי גם להתקשר  1500כבר נדבן ורצוני להדפיס 

 עם ארגנטינא וכו'[.
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ו הי' מספיק במקום חמשה גם, בנוגע לחומש, הנה הי' יותר בקל איל

ה לתת להם רק סדרה א' כגון רק פרשת בראשית )כמובן חומשי תור
להדפיס הסדרה הזו בתרגום ספאניש, והכריכה תהא "הארד קאווער" 

באם נכון להדפיס כעין   –מעין ה"סידור" המצו"פ, ובדומה לזה שידפיסו  
 .(זה

זאת. ב. היות שיהא הנני חוזר ומדגיש: א. כיון שיש נדבן המוכן להדפיס כ
 (1ת שאינן יודעות קרוא עדיין. ג. השאלה היא בנפרד לתועלת להמשפחו
להדפיס רק פרשה   –( בנוגע לחומש  2ברכות ותפלות.    –בנוגע לה"סידור"  

 .)סדרה( אחת לחוד"

תשורה קוגל י"ט אד"ר  –)מצילום כתי"ק מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 תשע"ד(:

במקום  בזהה היא: אם אפשר להשתמש על מה שכתב: "ושאלתי בז[ 1]
 כתב: –" לסידור דוקאסידור, או שההדגשה היא להמציא 

 על הסידור בפ"עבהוספה 

להדפיס רק פרשה  –על מה שכתב: "השאלה היא . . בנוגע לחומש [ 2]
סימן בעיגול את מה שכתב "להדפיס רק פרשה  –)סדרה( אחת לחוד" 

 )סדרה( אחת לחוד", וכתב:

 פר אחדעכ"פ ס –לא 

 

 קה

 שושן פורים[]ט"ו אדר, 

בהמשך להוראת כ"ק  –על מכתבו  לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב נהמע
אדמו"ר שליט"א בהתועדות פורים להו"ל הגדה של פסח עם ציורים 

אנו בודקים עכשיו את הנעשה  –בו כתב: "בנושא ההגדה  –לילדים 
עשרות אלפי בשוק, וככל הנראה נצטרך להדפיס הגדה משלנו שתופץ ב

 חב"ד" )"התקשרות" גליון קצד(:-ות בתיעותקים בקרב הילדים באמצע

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קטע זה, וכתב:

 בנוסח חב"ד ונוסף לזה קובץ ציורים בפני עצמו השווה לכל נוסח.
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 קו

 ]אדר[

עורכת עיתון )אשת הרב מרדכי דוב( רת רחל דוואשא אלטיין מענה למ
 "ח(:תשורה זלמנוב ב' אלול תשס –מצילום כתי"ק "די אידישע היים" )

 [ בקשר לחומר שהכניסה להגהה, כתב:1]

 נכנס בעתון דהקנוענשן?

[ במכתבה כתבה שלאחרונה נעשו כו"כ קשיים ובעיות בעומס העבודה 2]
הגליונות, והיא מסופקת באשר ליכולתה להמשיך ולהתמיד של עריכת 

ים בשנה במצב זה; וכתבה בהוצאת הגליונות בתדירות של ארבע פעמ
ת הכחות על זה, אולי כדאי שלא תמשיך לישא בעצמה שמכיון שאין לה א

 את תפקיד העריכה.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (1שאין מורידין ) אופשיט( הוא להעלות בקודש ונתינת כח) הציוויהרי 

[ במכתבה כתבה שגם מחמת מצב הבריאות של בנה והטיפול בו וכו' 3]
, ונראה לה שהיא הקשיים בעבודתה בעריכת הגליון מחוסר זמן  מתרבים

זקוקה למנות עוד אחרים לתפקיד זה, וכך תוכל למעט קצת בזמן 
 העיסוק בעריכה וכו'.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

למעט בזכות עקריית הנוגע  – ר"לוהקס"ד  וספותנשלכן צ"ל זכיות 
 (2לרבים! )

ם בנוגע להטרחא והעמל בסידור [ במכתבה כתבה כמה פרטים נוספי4]
ו' בבריאות בנה, עד כדי כך שלפעמים נדמה לה שהיא פולים וכהטי

 מש.זקוקה למנוחה וחופש של מ

 ב:" ]=חופש[, וכתVacationכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "

 (3) טבעהה"ז היפך 

ע"ד הקשיים במקום  –[ במכתבה הוסיפה לבקש ברכה בכו"כ פרטים 5]
ם והשליחות ם עוזבים את המקותם בבראנקס, שהרבה יהודישליחו

הילדים  נעשתה קשה יותר; וכן ע"ד בריאותה, והצלחת בני משפחתה,
 והנכדים.
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו אצל שם הנמענת "רחל דוואשא בת 

 שיינא", וכתב:

ומנקודותיו והוראותיו השם  – אדראזכיר עוה"פ עה"צ להנ"ל והזמ"ג 
כמובן(  –" )ואף ש"מאמר מרדכי אסתר עושה אסתר: מגלת ע"פ תורה

 (4גם לא "מגלת אסתר ומרדכי" )

 (5ה"ז לא ע"ש מרדכי שי' ) .D. Y. Hוע"ד הצחות: 

 

 קז

 ]אדר[

ישיבת "אהלי מענה למערכת "ליקוטים להמראי מקומות" שע"י תלמידי  
מקומות לכל הספרים -תורה" שכתבו ע"ד רעיון סידור ליקוט המראי

ביאורים אשר לכ"ק יינו בהגדה של פסח עם ליקוטי טעמים מנהגים ושצו
 אדמו"ר שליט"א )תשורה שוויי ו' כסלו תשע"ו(:

 שייך לקה"ת.

 

 קח

 ]ט"ז אדר[

נו הננו להודיע כי התחלמענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב שכתב: "
בעבודה להדפסת הגדה נוסח חב"ד ובנוסף לזה קובץ ציורים וצילומים 

ההגדות  הפסח. אנו רואים צורך בהדפסת ההגדה משום שמחיריבנושא 
שבשוק עלולים להרתיע ילדים מקניית הגדה לכל אחד ואחת, ואנו 

ילד וילדה מחפשים דרך כיצד למלא הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א שלכל  
כך חושבים על פורמט קטן )שאולי אף יש בו מעלה תהיה הגדה. משום 

עם זאת, הכוונה היא להדפיס בצורה יפה, לגבי ילדים(, לשני הדברים. 
 64-מרווחת. תוכנית ההגדה )חוץ מקובץ הציורים( היא לכמהודרת ו

. האם אפשר 1עמודים. אנו שואלים אם גישה כללית זו נכונה, וכן: 
וקריאה, מרכאות לפסוקים  שאלה-פיסוק, סימני-יף סימנילהוס

לפי נוחות . האם אפשר להגדיל מילים, לחלק לקטעים 2וכדומה? 
רי אדמו"ר הזקן? שאלה . האם אפשר לנקד את דב3הקריאה וכו'? 

-הציורים כדאי להכניס השירים הרגילים כמו חד-נוספת: האם בקובץ
ת ר הוא? אנו מבקשים ברכה להצלחיגדיא, אחד מי יודע, כי לו נאה, אד



ז ה'תשמ" –מענות קודש    60 

 
כל הנ"ל, למרות קוצר הזמן וכו', ושנזכה לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר 

 צד(:"א מתוך הרחבה ומנוחת הנפש" )"התקשרות" גליון קשליט

 "אנו שואלים אם גישה כללית זו נכונה", כתב: :[ על מה שכתב1]

 כעצת ידידים מבינים בזה )מומחים(.

שאלה -פיסוק, סימני-סימני. האם אפשר להוסיף 1[ על מה שכתב: "2]
, . האם אפשר להגדיל מילים2וקריאה, מרכאות לפסוקים וכדומה? 

 לחלק לקטעים לפי נוחות הקריאה וכו'?", כתב:

 אלה שכבר ישנם בסי' תו"א תהלת ה'. קר

 . האם אפשר לנקד את דברי אדמו"ר הזקן?", כתב:3[ על מה שכתב: "3]

 לא.

הציורים כדאי להכניס -נוספת: האם בקובץ[ על מה שכתב: "שאלה 4]
ר הוא?", יאד גדיא, אחד מי יודע, כי לו נאה,-השירים הרגילים כמו חד

 כתב:

 נוסח חב"ד. ככתבםה"ז 

תב: "אנו מבקשים ברכה להצלחת כל הנ"ל, למרות קוצר מה שכ [ על5]
הזמן וכו', ושנזכה לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א מתוך הרחבה 

 ומנוחת הנפש", כתב:

 וה' יצליחם בכל המצו"ב.

 

 קט

 "ז אדר[י]

 – לום דובער לוין' שלר שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א "צעטל" בכתי"ק
החבילה  .ודש כ"ק אדמו"ר שליט"אק-בצירוף לחבילת צילומי אגרות

הוכנה ע"י המזכיר רשמ"מ סימפסון לבקשת ה"ועד להפצת שיחות" 
אליו למסור מכתבים מארכיון המזכירות לפרסום בהוספה לכרכי לקוטי 

 מז(:קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע'  –)מצילום כתי"ק  שיחות

 ב שי' לויןרשדלהר

 ובהקדם האפשריכדאי לברר 

 צו"בלהו"ל מהמ ( מה כדאי1
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 ' עוד והעיקר להוסיף מ"מ וכו' ( להגי2

 בפו"מ( להו"ל 3

]וראה לקמן מענות: קי, קיא, קיב, קיח, קכו, קמח, קעד, קצד, קצט, ר, 
ריז, רל, רלא, רלב, רלט, רנ. ליקוט מענות קודש תשמ"ח מענות א, לא, 

 [.נות מ, קיב, קיז, קלה, קמט. תש"נ מענה לדרצז. תשמ"ט מע

 

 קי

 ]י"ז אדר[

. 55ע'  8"תחיינו" גליון  –מענה לר' שלום דובער לוין )מצילום כתי"ק 
 קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' מח(:

, קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א-[ במכתבו כתב: "בקשר להדפסת אגרות1]
עם חברי ה"ועד להפצת  הדברים בזה, לאחר בירור הפרטיםהריני לפרט 

א( בחבילה שנמסרה היום נמצא רק חלק קטן מאגרות תשח"י שיחות": 
והוא כמעט חלק אפסי מאוצר המכתבים שבארכיון  )ועוד אחדים(

המשרד. מאגרות חבילה זו אפשר להכין רק חוברת קטנה של אגרות; 
ד. כדי להכין עבודה מסודרת של תוכן מיוח שלא תהיה בה שום אגרות

שרד ולהעתיק ממנו את מה ששייך לעבור על כל החומר שבארכיון המיש  
 לפרסום".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "בחבילה שנמסרה 
היום נמצא רק חלק קטן מאגרות תשח"י )ועוד אחדים( והוא כמעט חלק 

 וכתב:משרד", אפסי מאוצר המכתבים שבארכיון ה

 יברר אצל הררש"מ שי' סימפסון 

 וא המציא חבילה זו ואצלו עוד כו"כהש

ב( אחרי שיהיה כל החומר מוכן יש שני אופנים [ במכתבו כתב: "2]
קודש, בכרכים מיוחדים, או בתור הוספות -בההו"ל: בסדרת אגרות

לסדרת לקוטי שיחות. באופן הראשון נראה יותר שאתעסק בזה אני 
ת שיחות". ואז אה יותר שיתעסקו בזה חברי ה"ועד להפצהשני נרובאופן  

 מר מתוך הארכיונים".אוכל להתעסק בהכנת החו

-כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול ובחץ את התיבות "בסדרת אגרות
קודש, בכרכים מיוחדים" ומחק את התיבות "או בתור הוספות לסדרת 

 לקוטי שיחות".
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מקום   ל ההו"ל בסדרת אגרות קודש, יש[ במכתבו כתב: "באם יוחלט ע3]

זמן כתיבתם, כמו כל הסדרה; אמנם יש מקום לומר ל סדר להכינם ע
 שתוכן אגרות אלו מתאים יותר להו"ל מחולק לפי סדר הענינים".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 שתוקדם יותר ההו"ל –קדימה לאופן 

להתמסר קבל מענה על שאלות הנ"ל אוכל [ במכתבו כתב: "איך שא4]
 בה".חב"ד" שהתחלתי עריכת "תולדות לעבודה זו, ולדחות את 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "ולדחות", וכתב:

!? 

 

 קיא

 ]ח"י אדר[

קודש כ"ק -מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "בקשר להדפסת אגרות
שתוקדם יותר  –אדמו"ר שליט"א, בהתאם לההוראה "קדימה לאופן 

תן ר זמן כתיברק כאשר יודפסו האגרות על סד ההו"ל"; זה שייך
אם יחולקו לפי ענינים א"א להדפיס את הכרך הראשון עד )משא"כ 

שיוכנו כל האגרות כולן(, ובסוף כל כרך יבואו מפתחות לפי הענינים וכו'. 
ע"פ האמור לעיל תתחיל העריכה באגרות שלפני תש"י, היינו האגרות 

רעי בלקוטי שיחות ועוד . . באופן אבארכיון וגם אלו שכבר התפרסמו ש
ם בנושא "תולדות חב"ד", היינו כתיבת מאמרים להמשיך ג אשתדל

וכיו"ב. בינתיים סדרתי את כל חומר תולדות חב"ד בארה"ק לפי 
ארוכים ומסרתים לפרסום ב"כרם חב"ד"   םנושאים. כתבתי שני מאמרי
"עבודת   . קובץ56ע'    8"תחיינו" גליון    –תי"ק  וב"כפר חב"ד"" )מצילום כ
 הקודש אצל הרבי" ע' מח(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "שתוקדם יותר ההו"ל", 
 וכתב:

 (1חפזון וכו' ) –וה"ז שייך להכנות לפסח 

 ועל כללות המכתב, כתב:

 (2אזכיר עה"צ שיהא כהנל בהצלחה )
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 קיב

 ]אדר[

י' לוין מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון שכתב: "בא אלי הרב שד"ב ש
המכ'. ישנם איזה [ בנוגע לקייל מענה והראה לי מענת כ"ק אד"ש ]לע

שאלות באופן העברת המכ' אליו. א( נמצאים אצלי המכתבים רק משנת 
וכמדומני )בשעת   –אבל מקודם לכן אינם נמצאים אצלי    –תשי"א ואילך  

( עבדתי בחדר כ"ק אד"ש ולפי זה –בקשר להפיילס    שעבדתי בשנת תש"י
בחדר כ"ק אד"ש.  –זה  נמצאים המכ' משנת תש"י ולפנימני שכמדו –

להיות שמענת כ"ק אד"ש בתחילה היתה  (ובאם אפשר להשיגם שם? ב
להרב שד"ב  ישרע"כ שאלתי אם לעבור המכ' בתוכן  –"להראני" המכ' 

מכ' בתוכן . ג( אם להוציא רק  לוין שי' או בתחלה להראותם לכ"ק אד"ש
עליו ואח"כ  –ד"ש( או גם מכתבים פרטים )כאלו שנמסרו כבר לכ"ק א

"בית משיח" גליון  –חליט איזה מהם להדפיס וכו'" )מצילום כתי"ק לה
894:) 

להרב שד"ב  ישר[ על מה שכתב: "ע"כ שאלתי אם לעבור המכ' בתוכן 1]
בעיגול ובחץ את  סימן –לוין שי' או בתחלה להראותם לכ"ק אד"ש" 

 ".התיבות "בתחלה להראותם לכ"ק אד"ש

לו ג( אם להוציא רק מכ' בתוכן )כא[ סימן בעיגול את מה שכתב: "2]
ואח"כ עליו להחליט   –שנמסרו כבר לכ"ק אד"ש( או גם מכתבים פרטים  

 איזה מהם להדפיס וכו'", וכתב:

 ב –כנ"ל 

 

 קיג

 כ"א אדר[ועש"ק תשא, ]

)"בית חיינו"  9"בית חיינו" על קבלת הגליון מספר מענה למערכת 
 (:10תשמ"ז גליון 

 נת' ות"ח

 כתב: על מסגרת השער,

 י' אדר תשמ"ז –כ"ו שבט 
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 קיד

 כ"א אדר[ועש"ק תשא, ]

 מענה לא' מעסקני חב"ד באה"ק )מהעתקה(:

איני יודע מכל פועל ממש ויוזמה שלו, )לבד הזירוז  כל השניםבמשך 
 באה"ק ירוצו תיכף ומיד לקומיסי' הידוע( חב"דשכל דוקא  בחפזון

אחקור להמצב  ויותרלאחרי כחצי שנה  – כלום הזכל איני יכול לומר ב
 אז.

 

 טוק

 ]לאחר ש"פ תשא, כ"ב אדר[

)מצילום  ם בשיחת ש"פ תשאיהתומענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאל
 תשורה שפערלין ח' טבת תשע"ה(: –כתי"ק 

[ במכתבם: "א. בפרש"י "למדך כאן שאין פחות מבן עשרים יוצא 1]
מש"נ "כלל אנשים" הוא ע"ד לצבא ונמנה בכלל אנשים", נתבאר, ש

בורים ויראי חטא כו'" )פרש"י עה"פ(, גחר לנו אנשים", )בשלח יז, ט( "ב
"ז בנדו"ד שכדי שמזה מוכח ש"אנשים" מורה על חשיבות מיוחדת, ועד

שיהי' הענין ד"לכפר על נפשותיכם" יש צורך ב"כלל אנשים", יראי חטא 
שים שבמקרא לשון דוקא )ואולי יש להעיר מפרש"י ר"פ שלח "כל אנ

 ות הוא"(".חשיב

על מה שכתבו )מפרש"י(: "למדך כאן שאין פחות מבן עשרים יוצא לצבא 
 ", כתב:כו'ונמנה בכלל 

 כול לצאת לצבאכ"א שי – סתםולא מנין 

על מה שכתבו: "ואולי יש להעיר מפרש"י ר"פ שלח "כל אנשים שבמקרא 
 לשון חשיבות הוא", כתב:

 עדיין לא למדו

א נאמר "בחר לנו ה, הא גופא שכאן ל"לא תפסנו: לכאור בם:[ במכת2]
אנשים", כי אם, "כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה יתן 

ודות אנשים בעלי מעלה מיוחדת, "יראי חטא" גו'", מוכח, שלא מדובר א
דוקא, אלא, כל מי שהגיע לגיל עשרים שנה, מבלי הבט על מעמדו ומצבו 

"ד "בחר לנו אנשים" ה בהמדובר עואולי הכוונוכיו"ב?   כו', עשיר או עני,
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רק להוכיח ש"כלל אנשים" הו"ע של חשיבות, אבל לא שחשיבות זו היא 

אנשים" )גיבורים ויראי חטא(, כי אם, כמו החשיבות ד"בחר לנו 
החשיבות דבן עשרים שנה לגבי בן י"ג שנה )אף שנעשה גדול(, ותו לא 

 . האם נכון?".מידי )גם אם אינם יראי חטא(

את מה שכתבו )מפרש"י(: "על הפקודים מבן עשרים שנה עיגול סימן ב
 ומעלה יתן גו'", וכתב:

כולם )וכן  ולא –בני כ'  מבין( פוקדים 2מבן עשרים  כל( 1ב' פירושים 
 תנאים ב'שיש  פשש"מבבמדבר( ובשניהם 

 השאלה, וכתב:-מחק תיבת "האם" וסימן  –ועל מה שכתבו "האם נכון?"  

 ]נכון[ לא

נתבאר גם, שמ"ש רש"י "יוצא לצבא", כוונתו )לא ב. ם: "[ במכתב3]
לפסוק "כל יוצא צבא" שבפ' במדבר, שלא למד עדיין בן ה', אלא( 
למלחמת עמלק, שבה נאמר "בחר לנו אנשים". עדיין לא תפסנו התירוץ 

דלכאורה, מכיון ש"כלל  –על השאלה מדוע מזכיר רש"י "יוצא לצבא" 
שנבחרו למלחמת עמלק  "אנשים"כאן לא קאי על סוג ה אנשים"

)גיבורים ויראי חטא דוקא(, אלא על כל מי שהגיע לגיל עשרים )כנ"ל(, 
א"כ, למאי נפק"מ כאן הענין ד"יוצא לצבא" שבמלחמת עמלק? 

באה ]ולכאורה דוחק לפרש בלשון רש"י שבתיבות "יוצא לצבא" כוונתו 
", נאמר "בחר לנו אנשים אלא כמראה מקום למלחמת עמלק, שבה

משמע ש"אנשים" מורה על חשיבות[. ואם כוונת רש"י לפרש  שמזה
הול"ל  –שהחשיבות דבן עשרים לגבי בן י"ג מתבטאת בכך שיוצא לצבא  

בסדר הפוך, "כאן למדך שאין פחות מבן עשרים נמנה בכלל אנשים, 
 לצאת לצבא"".

ל סוג ה"אנשים" על מה שכתבו: "מכיון ש"כלל אנשים" כאן לא קאי ע
ת עמלק )גיבורים ויראי חטא דוקא(, אלא על כל מי ו למלחמשנבחר

 שהגיע לגיל עשרים )כנ"ל(", כתב:

 כ"א אנשים]על כל מי שהגיע לגיל עשרים[  לא

על מה שכתבו: "ולכאורה דוחק לפרש בלשון רש"י שבתיבות "יוצא 
לצבא" כוונתו באה אלא כמראה מקום למלחמת עמלק, שבה נאמר 

מחק  –על חשיבות"  ה משמע ש"אנשים" מורה"בחר לנו אנשים", שמז
 את התיבות "ולכאורה דוחק לפרש" ותיבת "באה", וכתב:

: למה פקדו בפשש"מלבאר  ]לשון רש"י שבתיבות "יוצא לצבא" כוונתו[  
 אותם?! )משא"כ בר"פ במדבר(
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 ועל כללות השאלה, כתב:

 ממשהיפך המציאות  ה"ז  יוצא לצבא?!    –הנעשה בן כ    כלכנראה לדעתם  
 (וכיו"ב)הרי ישנם בעלי מומים 

בשמים( שדר בכל [ במכתבם: "ג. בפירוש ד"מר דרור", מור )צמח של 4]
לכאורה, כיצד   –  (מקום )ולא במקום מיוחד, כמו "הר המור" )שה"ש ד, ו(

יתאים זה עם מ"ש "בשמים ראש", "חשובים", הרי, "מור" שאינו דר 
 " וכיו"ב(, חשוב יותרת מיוחדים )ב"הר המורבכל מקום, אלא במקומו

 מ"מור" שדר בכל מקום?".

כיצד יתאים זה עם מ"ש  סימן בעיגול את מה שכתבו: "לכאורה,
 "בשמים ראש", "חשובים"", וכתב:

? 

 מר דרור ויקחו החשוב 2שישתדלו למצוא 

 כיו"ב!! בכלוהרי כן הוא 

 בקין והבל כמפורש

 

 קטז

 כ"ב אדר[מוצש"ק תשא, ]

פה הרוסית ע"י הנהלת "חמ"ה" ף" היו"ל בשת עיתון "אללמערכמענה 
 (:141)"בית משיח" גליון 

בשטומו"צ ויה"ר ששאר המכ"ע ממנו יראו וכן מצו"ב משקה ויהא 
 יעשו.

 

 קיז

 ]כ"ד אדר[

ויש  25שגילו מתלמידי ישיבת תו"ת המרכזית,  הת' יעקב ווינערמענה ל
למרות ין, ושאל אם תאום מבוגר ממנו שטרם בא בקשרי השידוכ-לו אח

כין; וציין שאינו רוצה ח"ו לפגוע באחיו יו להתעניין בהצעות שידוזאת על
וכו', ואדרבה ברצונו לנהוג בענין זה לפנים משורת הדין )"צדי"ק למלך" 

 (:228חוברת ז ע' 
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הי' צ"ל  כו"כ זמןני לפ –שע"פ פשטות השו"ע  אפי' ברמזולא הזכיר 

 .]התעניין בשידוכין[

 ה"צ.אזכיר ע

 

 קיח

 אדר[ "ה]כ

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "מצו"ב עלי ההגהה של הספר 
קודש אדמו"ר שליט"א" חלק ראשון, בהתאם להוראת כ"ק -"אגרות

. ולכן: א( [קיאקי, ]לעיל מענות    אדמו"ר שליט"א להכינו ולהו"ל בחפזון
עמודים, שהוא קטן יותר משאר הכרכים שבסדרה   300הספר יכיל לערך  

יתי עד שיומסרו לי אגרות כ"ק אדמו"ר שליט"א שבארכיון כחזו. ב( לא 
י מיד לדפוס את מה שהיה מן המוכן. המל"ח )שלפני שנת תש"ד( ומסרת

 ג( לאחר שיוגה הספר, יסודר בעמודים אוכל לערוך לו מפתחות ולמסרו
על אף כל הנ"ל,  –לדפוס באופן שיוכל להיות למכירה לקראת י"א ניסן. 

בים אוכל לשלבם נוספות )מתקופה זו( בימים הקרו  תואם יומסרו לי אגר
בתוך הספר. ואולי כדאי להוסיף בכרך זה גם אגרות תש"ה, אך אז איני 

 8"תחיינו" גליון  –יודע אם יהיה נכרך לפני י"א ניסן" )מצילום כתי"ק 
 ט(:-. קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' מח57ע' 

הנ"ל, אם יומסרו לי אגרות  לכ[ סימן בעיגול את מה שכתב: "על אף 1]
 )מתקופה זו( בימים הקרובים אוכל לשלבם בתוך הספר", וכתב:נוספות  

 יברר במזכ'

[ על מה שכתב: "ואולי כדאי להוסיף בכרך זה גם אגרות תש"ה, אך 2]
 יודע אם יהיה נכרך לפני י"א ניסן", כתב:אז איני 

 (2א"כ לא כדאי )

 

 קיט

 ]כ"ה אדר[

בלו לספריה כשלושת אלפי לוין שכתב: "היום נתקער  מענה לר' שלום דוב
ספרים מעזבונו של הרב יצחק ע"ה פיין, שנתרמו ע"י אלמנתו מרת שרה 

 תחי'" )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קכא(:

 , ועוד ועיקר מקבלת כל הספרים וכתבים וכו'. כן יבש"ט לקבלת עוד ס'
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 כק

 ]חורף[

בהיותי בחצרות כ"ק "שכתב: ארי' רב אליהו יוחנן גורשליח המענה לה
אד"ש בחודש טבת השנה, הכנסתי לכ"ק ספר על הלכות ציצית שמיוסד 
על שו"ע וסידור אדה"ז נ"ע ומנהגי חב"ד ובהערות כתבתי שאר הדיעות 
מספרי הלכה ושו"ת. מאז הגהתי ושיפרתי את הספר. כן נתתי לגיסי הרב 

והוא אכן עבר על כל הלכה גינזבורג שי' מעומר לעבור על הספר בדייקנות  
קן ושיפר הן את התוכן והן הסגנון. שאלתי: א. אם והלכה וההערות, ותי

לבקש מקה"ת להוציא את הספר, או שאוציאו בכוחות עצמי. ב. האם 
לקרוא לספר "פסקי הלכות על הלכות ציצית" או "אסיפת דינים על 

ם לא אצל רבני ת", או שם אחר. ג. האם לבקש הסכמותהלכות ציצי
ס' "השליחות לארץ הקודש" ח"א ע' שלא. ס' "מקדש מלך" )ד" מחב"

וחלקו מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות ח"ד ע' שט. 
 הרבים תלוי' בו(:

 על כללות שאלותיו בקשר לספר שמו"ל על הלכות ציצית, כתב: [1]

 ב אשכנזי שי' כו'בטח השווה לס' הר

שאוציאו מקה"ת להוציא את הספר, או [ על מה שכתב: "אם לבקש 2]
 סימן בעיגול את התיבות "בכוחות עצמי", וכתב: –בכוחות עצמי" 

 קדימה ולא יהי' מוגבל

[ על מה שכתב: "האם לקרוא לספר "פסקי הלכות על הלכות ציצית" 3]
 אחר", כתב:או "אסיפת דינים על הלכות ציצית", או שם 

 כדעת מומחים בזה

 עיקרו(בכלל תלוי בהתוכן )

מחק   –[ על מה שכתב: "האם לבקש הסכמות אצל רבנים לא מחב"ד"  4]
 תיבת "האם", וכתב:

 ]אצל רבנים לא מחב"ד[ גם]לבקש הסכמות[ 

 [ על כללות המכתב, כתב:5]

 ויבשר טוב

 אזעה"צ
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 אקכ

 ]חורף[

)ראה לעיל מענה  ל"כולל" שרצו להקים בירושלים עיה"קמענה בקשר 
 (:451 "תורת אמת" ע'תו"ת המרכזית )ס' כמחלקה של ישיבת  ,(עב

 נשיאי חב"דליסד מחלקה לתו"ת במקום אשר  לקח הסמכותמאין 
 תו"איסדו 

 

 קכב

 ]חורף[

לקוטי ביאורים" )קובץ יטש שהכניס את הספר "מענה לר' שלום אליאוו
 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קכא(:

 וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "לקוטי ביאורים", 

 מהרה"צ מפריץ.

 מהספרי'. העתקה לי.לענותו 

 

 קכג

 ]חורף[

ע"ד רצונו לצאת בשליחות לעיר שדרות מענה לר' משה זאב פיזם שכתב 
 בות הנמען שי'(:אה"ק )מהעתקה, באדי

 שאין בהנ"ל חשש השגת גבול ואז יתעניינו בהנ"ל בכתבפסק דין רב 

 אזכיר עה"צ

 

 כדק

 ]לפני חודש ניסן[

שיח טיימס" היו"ל ע"י "צבאות השם" שהכניסו מענה למערכת עיתון "מ
את שער העיתון דחודש ניסן, שעליו ציור של משפחה עורכת "בדיקת 

 , והעתקת המזכיר(:דר"ח אד"ר תש"סבפייפ חמץ" )תשורה 
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 בפינה עכ"פ

 מצות 3

 כוסות 4

 

 קכה

 ]ער"ח ניסן[

חד שהוקם בקשר מיו "ועד"מענה לר' משה שלמה סלונים שכתב ע"ד 
בהמשך לשיחות פורים וש"פ ויק"פ )מהעתקה, באדיבות   –למבצע משיח  

 ר' חיים שי' סלונים(:

 בפרטיות יודיע להפתקה ע"ד הפצה במכ"ע וכו' ביסודו ועד וכו' בטח 
 ובהקדם מה אמרו לו הרבנים שיחיו שככתבו דברו עמהם ע"ד זה.

 

 קכו

 ]ר"ח ניסן[

קודש, סיימתי -ב: "בקשר לספר אגרותמענה לר' שלום דובער לוין שכת
עם ההוספות שנמסרו בסוף שבוע העבר ונסתיימה ההגהה   –את עריכתה  

ובזה הנני והתחילו סידור העמודים. עתה עלי להתחיל עריכת המפתחות,  
ואילו  פסוקים ומארז"למסופק: בסדרת לקוטי שיחות יש גם מפתח 

תוכן שבספר זה )וכן וכו'. ע"פ ה עניניםקודש רק מפתח -ת אגרותבסדר
קודש אדמו"ר שליט"א( צריך לבוא בו גם מפתח -בשאר כרכי אגרות

פסוקים ומארז"ל, אך א"כ לא יהי' במציאות לסדרו ולהדפיסו לפני י"א 
י אפשרויות: להדפיס ספר זה בלי מפתחות. המפתחות תיש א"כ שניסן. ו

ך רק כמו בלקוטי שיחות. או לערו –ה בכרך בפ"ע יודפסו בסוף הסדר
מפתח ענינים וכו', שאז ע"י התאמצות מיוחדת, יש לשער שיוכל להיות 

. קובץ "עבודת 58ע'    8"תחיינו" גליון    –מוכן לזמן הנ"ל" )מצילום כתי"ק  
 רבי" ע' מט(:הקודש אצל ה

ק כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול ובחץ את מה שכתב: "או לערוך ר
חדת, יש לשער שיוכל להיות מפתח ענינים וכו', שאז ע"י התאמצות מיו

 מוכן לזמן הנ"ל".
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 קכז

 ]אור לב' ניסן[

תשורה גרינבערג ד'  –מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ )מצילום כתי"ק 
 (:32הבהיר י"א ניסן ע'  . ליקוט כתי"ק יוםניסן תשע"ב

[ במכתבו כתב: "הנה כמדי שנה בשנה לרגל יום הולדתי )שיחול השנה 1]
ויקרא הבעל"ט( הנני להגיש בזה דו"ח על פעולותי  )ביום ה' ניסן( בש"ק

 ".החרף העברבשדה הפצת היהדות והתורה והמעינות במשך חדשי 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 כמנהגו יותר מג"פ

 (1השיר? )

 נת' ות"ח והמצו"ב

ושימשיך  –ובפרט בקשר עם יום ההולדת וכו'  –עה"צ לכהנ"ל  אזכיר
 (2לבש"ט ובהוספה וכו' )

אלו הערות . . -בשולי היריעה יורשה נא לי להעיר איבמכתבו כתב: "[ 2]
בקשר לשיחת הקדש על סיום פירש"י על התורה במילה "ששברת" א( 

מנא, עלה בדעתי כי "שברת" וענין אהבת ישראל של משה רעיא מהי
 ַהָנחֹותאותיות "בראשית" כלומר "ב ר ש ת" בלי האותיות "א" ו"י" 

נעוץ תמים"( וה"א" וה"י" ר"ת "אוהב ישראל" במבטא )כשל"ה במלת "
ליחה אם שגיתי. ב( נראה שרש"י חבר פירושו סופן בתחלתן. ואת כ"ק הס

מן קריאתה וסדרה בזכשהוא "חי עם הזמן" כלומר פירש כל סדרה 
בצבור, וראי' לדבר: בפ' כי תשא ל' כ"ט, רש"י משתמש במליצת "כי כן 

דרכו של רש"י לצטט "מליצות" יסד המלך" )מגלת אסתר( וכידוע אין 
ושו על פ' כי תשא עוד תצילנה כגון זו, אלא מסתבר, כי בשעת כתיבת פיר

 אזניו מקריאת מגלת אסתר, הנקראת תמיד בסמיכות לפ' כי תשא".

 ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:מ

 (3הערה יפה ביותר ובפרט שקשורה והיא בפרש"י )

ן סתירה בענין "הנשמות [ במכתבו כתב: "ג( הנה מצאתי בשל"ה כעי3]
מוצאן מקומת אדם הראשון החדשות" )שלפי דבריו "הנשמות הישנות" 

וה"נשמות החדשות" מזווג ת"ת ומלכות( והנה במקום א' הוא אומר כי 
זמנן רק בימות המשיח )או באלף השביעי( ובמקום א' הוא  ה"חדשות"

ר לגמרי אומר, כי גם בזמננו ישנן נשמות חדשות )וכנראה זה ענין אח
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ת אדמו"ר מענין "נשמה חדשה", שלא היתה עוד בגלגול בעולם, כנשמ

 הזקן נ"ע זי"ע(".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (4ות( )מלקו"ת ע"ד )ראה מפתח –להעיר עכ"פ  –כמדומה 

וסימן קו מחיקה על תיבת "וכנראה", וסימן קו תחת התיבות "שלא 
 (5)היתה עוד בגלגול בעולם", וציין: 

 

 קכח

 ]ב' ניסן[

קבל תבהמשך להמענה שנ –מענה לר' משה שלמה סלונים על מכתבו 
 למבצע משיח )מהעתקה, באדיבות ר' חיים שי' סלונים(:  "ועד"בקשר לה

 ימוד?!כנראה שגם קודם א"ב מקום לל

שהן בחו"ל והן באה"ק עוסקים בהפצת )כולל גם  זה עשיריות בשנים
השגת ות בזה הן . וכל פעולדענינים כהנ"ל( וכן בגיוס כספים להנ"ל

, וישאלו הרבנים מה ותומ"י יפסיקו כהנ"ל – גבולם בתקפו הכי גדול
 ]. .[. מהשגת גבול לא תבנה חב"דלעשות בהממון. 

ים עד"ז מכו"כ פע הכרזתי –ין השגת גבול בענ בתורה מפורשנוסף על 
 .אחרונותבהתועדויות הכי 

ה, כולל השתדלות בהפצ וכו' שי' לעשות ולהוסיף  שעכאו"א פשוט
בארגונים שבזה   וכניסהאבל זה יעשה ע"י עזר    –שיתוסף בהנעשה ע"ע  

 כו"כ שנים, ולא ע"י השגת גבולם.

שו בכהנ"ל מהמגביות שע דו"ח מדויקבודאי ימסרו להרבנים שי' 
 )ויפסיקום מכאן ולהבא כנ"ל(.
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 קכט

 ]תחלת ניסן[

ו" תשמ"ז גליון נ)"בית חיי 770-מענה על דו"ח מהתועדות ר"ח ניסן ב
10:) 

 נת' ות"ח ת"ח

 ואזכיר עה"צ שתהא פעולה נמשכת לכהנ"ל ובהוספה

 

 קל

 ]תחלת ניסן[

מענה להשליח ר' זלמן אהרן גראסבוים שכתב ע"ד תכנית ביקור 
ני ון מאלראאטורונטו אצל ראש ממשלת קנדה מר ברייבאשר  השלוחים  

נם לתת לו ברצולקראת יום הבהיר י"א ניסן, וכתב אשר בשעת מעשה 
 "כוס של קידוש" )תשורה גראסבוים ג' ניסן תשס"ד(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "כוס של קידוש", וכתב:

!? 

)תיק בתוך תיק( מה יעשה בזה? משא"כ סידור בהעתקה אנגלית 
 שכמה תפילות מהתחלה מודה אני שייך לבן נח ג"כ

 אזכיר על הציון להצלחה רבה

 

 אלק

 יסן[]ז' נ

ן אהרונוב שהכניס את ההגדה החדשה לילדים המענה לר' יוסף יצחק הכ
בצירוף קובץ הציורים שהו"ל, וכתב: "ההגדה עם החוברת גם יישלחו 

עלון על הסידור, חומש כשי לילדים שהשתתפו במבצע שעליו הכרזנו ב
 צדקה שצריכים להיות לכל הילדים" )"התקשרות" גליון קצב(:-וקופת

 .וכו', אזכיר על הציון להצלחה רבה נתקבל ות"ח

 



ז ה'תשמ" –מענות קודש    74 

 
 לבק

 ]ז' ניסן[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו: "מחר ביום ג' 
נוסעים הר"ד שי' ראסקין והרשמ"מ שי' בוטמאן לאלבאני בשביל 

מיישן של הגאוערנאר בהנוגע לי"א ניסן, מחר יהי' רעסעפשאן הפראקלא
ימאן חיים שי' לאשער אסעמבלבהאסעמבלי אולם, שהוכן ע"י 

בהאסעמבלי וע"י סענאטאר מארקי בהסענאט. האוכל הוכן ע"י ר' 
ישראל שי' רובין וישולם על ידינו, מטעם צאגו"ח השתדל בזה הרשממ"ב 

י"ת. הפתיחה של הסענאט שי'. נחזור בזה היום בערב בעזהש
והאסעמבלי תהי' אי"ה אחר חג הפסח. ושתהי' כהנ"ל בהצלחה רבה 

העתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר ו'" )מוכ
 "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 ]ושתהי' כהנ"ל בהצלחה רבה וכו'[ אזכיר עה"צ

 

 קלג

 ]י"ג ניסן[

בו כתבו ע"ד ההכנות   נהייטס על דו"חמענה ל"ועד הקהל" דשכונת קראו
 (:183)ס' "דעת הקהל" ע'  770-לבחירות לגבאים ד

 ל והקודמיונתקב

 אזכיר עה"צ

 

 קלד

 ]י"ג ניסן[

מענה להנערה שטערנא שרה אליטוב ששאלה האם להתעניין בהצעת 
השידוכין שהציעו לה את הת' יעקב שוויכה הלומד בחצרות קדשנו 

 שי' ר' שאול משה ראשונה באדיבות)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה ל
 וזכות הרבים תלוי' בו(: אליטוב

 בכהנ"ל כעצת ההנהלה

 אזכיר עה"צ
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 קלה

 ]ניסן[

מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין שהכניס מדבקה שהפיק באילת 
 בקשר להתעוררות בחורף זה בענין הצדקה )"התקשרות" גליון צג(:

 נת' ות"ח.

 

 קלו

 ]ניסן[

שכתב שכמה הורים הביעו את  גליצנשטייןצבי  מענה להשליח ר' ישראל
ות בקשר לענין הצדקה בבתי התנגדותם לחלוקה נוספת של המדבק

ובעקבות זאת נתעורר ספק בדבר קיום המבצע )"התקשרות" הספר, 
 גליון צג(:

 לדחות –באם ספק 

 ולע"ל שייך לעסקנים שי' שעל אתר

 אזכיר עה"צ

 

 קלז

 ב' דחול המועד פסח[]אור לח"י ניסן, 

מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד הצעת שליחות להיות משפיע 
ב"ד בבואנוס איירס ארגנטינא, בצירוף מכתב השליח דשם ר' ישיבת ח

צבי יחיאל גרינבלאט )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 לכאו"א שי'

 חרונה אזכיר עה"צאבכ"ז כעצת הנהלת הישיבה בה למד ל
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 קלח

 ]חול המועד פסח[

ל מכתבו בקשר לבית חב"ד בכרמיאל מענה להשליח ר' יוסף ריבקין ע
 אה"ק )מהעתקה(:

כמפורסם מענתי בכל כיו"ב כעצת עסקני אנ"ש שי' באה"ק או ועד רבני 
 אנ"ש שי' באה"ק באם שייך גם לשו"ע

 אזכיר עה"צ

 

 קלט

 ]לאחר אחרון של פסח[

בשיחת אחרון של פסח בענין   הערותיווייסבערג על  לר' איסר זלמן ו  מענה
הכין בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו ל –וך גדר החיוב דחינ

ס' "בן י"ג למצוות" ע'  –עיבוד ממנה לציבור התורני )מצילום כתי"ק 
 ואילך(: 408

אפי' אי נימא  –במכתבו: "אות ב "היתכן שאין חיוב מן התורה כו'"  א.
מה"ת מ"מ אי"ז דומה לחובת חינוך מדרבנן, דמה"ת אינו  דאיכא חיוב
וכמה  בכדי שיוכל לקיים מצוות כשיגדיל, המוכרחלעשות חייב כ"א 

כלל  מצוהנפק"מ בדבר: א( מצד החיוב מה"ת אין עשיית הקטן בגדר 
כדי שיתרגל. ב( מה"ת אין המצוות צריכין להעשות כ"א עשי' בעלמא 

אין נפק"מ אם זהו אתרוג  שיתרגלדי בהכשר גמור ובכל הפרטים, דבכ
מצד מצות חינוך מדרבנן. ג( מה"ת אין כשר או מורכב לדוגמא, משא"כ 

צריכים להתחיל מיד בהגיעו לחינוך, ולדוגמא "קטן היודע להתעטף חייב 
לות של כ"כ שנים בכדי שיוכל לקיים בציצית" דפשיטא דאי"צ הרגי

אין מחנכים כ"א זמן מועט, מצות ציצית מיד כשיגדיל, ותפילין יוכיח ש
וב מה"ת )מצד ואהבת לרעך דליכא שום חי ההכרחודי בזה וא"כ מהו 

וכדומה( לחנכו במה שמוכרח בכדי שיוכל לקיים המצוות כשיגדיל, 
שייך מטעם זה וכנ"ל. ואעפ"כ נוסיף ע"ז החיוב מדרבנן באופנים דלא 

עלמא, ויש וכן שמדרבנן עשיית הקטן הוא בגדר "מצוה" ולא רק עשי' ב
זהו כוונת רבינו ליישב עפ"ז כל המקומות שנזכרו שחינוך מדרבנן. ואולי  

 ".6מנוח המובא בהערה 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
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[ על מה שכתב: "אפי' אי נימא דאיכא חיוב מה"ת מ"מ אי"ז דומה 1]

בכדי  המוכרחבת חינוך מדרבנן, דמה"ת אינו חייב כ"א לעשות לחו
 כתב: – כשיגדיל" שיוכל לקיים מצוות

"ז דומה לחובת חינוך ]איי"ל ד]אפי' אי נימא דאיכא חיוב מה"ת מ"מ[ 
דמה"ת אינו חייב כ"א ] אף שבכלל תיקנו רבנן כעין דאורייתאמדרבנן[ 

 [בכדי שיוכל לקיים מצוות כשיגדיל המוכרחלעשות 

[ על מה שכתב: "וכמה נפק"מ בדבר: א( מצד החיוב מה"ת אין עשיית 2]
 כתב: – כלל כ"א עשי' בעלמא כדי שיתרגל" מצוהגדר הקטן ב

מ בדבר: א( מצד החיוב מה"ת אין עשיית הקטן בגדר ]נפק"ו[ וכמה]
)מאי נפק"מ?! הרי סוכה כדי שיתרגל[  בעלמא עשי'כ"א  כלל מצוה

 (בתפליןג"כ "למען" וכן  וכיו"בדמה"ת 

גמור [ על מה שכתב: "ב( מה"ת אין המצוות צריכין להעשות בהכשר 3]
מורכב  שר אואין נפק"מ אם זהו אתרוג כ שיתרגלובכל הפרטים, דבכדי 

 כתב: – לדוגמא, משא"כ מצד מצות חינוך מדרבנן"

 –ואולי י"ל שכמו די"א דמדרבנן צ"ל גם ההידורים גם למד"א דמה"ת  
 בשלימותהז צ"ל ג"כ 

[ על מה שכתב: "ג( מה"ת אין צריכים להתחיל מיד בהגיעו לחינוך, 4]
וגמא "קטן היודע להתעטף חייב בציצית" דפשיטא דאי"צ הרגילות ולד
 כתב: –כ"כ שנים בכדי שיוכל לקיים מצות ציצית מיד כשיגדיל" של 

דהידיעה מחייבת ומה יפטרו ברגע  חייבפשטות הלשון  –ראי' לסתור 
 הראשון?

 כתב:  –[ על מה שכתב: "ותפילין יוכיח שאין מחנכים כ"א זמן מועט"  5]

לצמצם או גם לבטל ההכנה  גם עתהנקי וכו' שלכן יש נוהגים  צ"ל גוף
 א ?)מנח"

ב. במכתבו: "באות ג מביא כמה דוגמאות דמצינו ענין החינוך מה"ת 
ומקשה דלפ"ז למה אין חיוב בכל המצוות. ואינו דומה, דהדוגמאות 

ביא הם ענינים יסודיים וכלליים ביהדות, ואם לא נתחנך בהם הרי שמ
ם מצות כשיגדיל, משא"כ במצוות פרטיות שהשאלה היא לקיי ירצהלא 

 לקיימם בלי חינוך". איךלא ידע דאף אם ירצה, 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:[ 6]

 ]וכלליים . . פרטיות[מה קובע החילוק 
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 מיאינו מפרש על  –ג. במכתבו: "באות ד "ישנו חיוב מן התורה כו'" 

דומה למש"כ לפנ"ז דמצד , דאי נימא על האב, הרי אינו זהמוטל חיוב 
הדרושות בכדי שיוכל הציווי לקיים מצוה חייב גם בכל הפעולות 

ם המצווה בהמצוה, ואיך נוכל להכריח לקיימה, דחיוב זה חל על האד
יוכל  שהבןהחיוב לעשות פעולות הדרושות בכדי  האבמזה שחל על 

בים לקיים המצוות? ואפשר דהכוונה דחיוב זו חל על הבן, ואף דל"ש חיו
של  על הקטן, הר"ז דוקא חיובים שחלים ישירות על הקטן, אבל חיוב

הכנה חל באופן ממילא מצד החיוב שישנה כשיגדיל, וע"ד מש"כ הצ"צ 
 פ בלקו"ש".דקטן חייב בת"ת מה"ת, וכמ"ש כמ"

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

, דאי נימא על האב" זהמוטל חיוב  מיעל מה שכתב: "אינו מפרש על [ 7]
 תב:כ –

 כבכ"מאו ב"ד 

 כתב: –על הבן" [ על מה שכתב: "ואפשר דהכוונה דחיוב זו חל 8]

להאב )י"א כך גם במילה  הועבר –שכיון שאינו יכול  י"א בזהגם 
 דמה"ת(

צ"ע מה  –ד. במכתבו: "לעיל אות ב "מצד האיסור ד"לפני עור" וכו'" 
כח תוכיח" שייך לחייב בחינוך מטעם "לפני עור", ומתאים יותר מצד "הו

מה"ת משום )ובשו"ת חת"ס יו"ד ספ"ג דהחיוב לאפרושי מאיסורא הוא  
 "הוכח תוכיח"(".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 –[ על מה שכתב: "צ"ע מה שייך לחייב בחינוך מטעם "לפני עור"" 9]
 כתב:

 )שישנו בקטן( במעשההתלוי 

חת"ס [ על מה שכתב: "ומתאים יותר מצד "הוכח תוכיח" )ובשו"ת 10]
יו"ד ספ"ג דהחיוב לאפרושי מאיסורא הוא מה"ת משום "הוכח 

 –כיח"(" תו

 סימן קו תחת התיבות "מתאים יותר", וכתב:

? 

 על התיבות "מצד "הוכח תוכיח"", כתב:
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 !לבדה"ז תלוי בשכל ודעת 

א הוא מה"ת משום "הוכח על התיבות "דהחיוב לאפרושי מאיסור
 תוכיח"", כתב:

 !את מי שאינו בר דעת?

יון לכאורה אינו דומה, כ –אות ו הדוגמא מגר שנתגייר ה. במכתבו: "
דאין שום הכרח שיתגייר )ויכול לחזור בו עד רגע האחרון(, ל"ש שיחול 

 חיובים של הכנה, משא"כ בקטן".

 [ מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:11]

 דקראשזהו דוקא הכנה בשלימות וכהכנה  – בכלל[ ]חיובים של הכנה
 בנוגע למ"ת

 להודיעו קלות וחמורות אף מחויבים –כיון שהותר ללמדו תורה ועוד 
 יחזור עי"זב( מודיעים אולי ]יכול לחזור בו עד רגע האחרון[ ש

ו. במכתבו: "באות ז חוזר על הדוגמאות שהובאו באות ג' וכותב שאינם 
אחת ולהפריכן  שיטהאבל מה מקום להביא ראיות לפי  –מטעם חינוך 

ברמב"ן  שמפורשבמצות הקהל: מתחילה מביא מה  אחרת?! א( משיטה
שוב מפריך דע"פ מרז"ל "טף למה באו וכו'" מוכח דהוי מטעם חינוך, ו

י הרמב"ן גופא מעיר ממארז"ל זה. וכן במהרש"א שם דהוי גזה"כ, והר
כ' דשני חיובים ישנם וכו'. ב( באיסור להאכיל קטן: מתחילה מביא מה 

ותב דהוי כוך, ובסוף מביא דאדה"ז שמפורש בתרוה"ד דהוי משום חינ
! ג( בסיפור יצי"מ מעיקרא מאי קסבר גזה"כ )וכן בחת"ס או"ח ספ"ג(?

דמש"כ רבינו מיוחס  לדחוקת"ת: למה  ולבסוף מאי קסבר? ד( במצות
דהוי משום חינוך הוא לאו דוקא, ובפשטות י"ל דהא דת"ת משום חינוך 

כ במצות פרטיות, הר"ז רק משום דהוא ענין יסודי ועיקרי, משא"
 וכנ"ל".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ברמב"ן דהוי מטעם  שמפורשמתחילה מביא מה כתב: "על מה ש [12]
חינוך, ושוב מפריך דע"פ מרז"ל "טף למה באו וכו'" מוכח דהוי גזה"כ, 

 כתב: –" והרי הרמב"ן גופא מעיר ממארז"ל זה

 ולא נחית לפרטים –בכללות 

סור להאכיל קטן: מתחילה מביא מה שמפורש באיעל מה שכתב: "[ 13]
הוי גזה"כ )וכן ותב דכך, ובסוף מביא דאדה"ז  בתרוה"ד דהוי משום חינו

 כתב: –" בחת"ס או"ח ספ"ג(?!



ז ה'תשמ" –מענות קודש    80 

 
 ואפשר להדגיש "אבל את"ל . . – ובמקור מוסברותהרי שתיהן 

דמש"כ רבינו מיוחס דהוי   לדחוקבמצות ת"ת: למה  [ על מה שכתב: "14]
 כתב: –" הוא לאו דוקאמשום חינוך 

וחולק אכ"ע ואפילו אינו שהוא יחיד  –בכדי להנצל מדוחק גדול יותר 
 מזכירם!!

הסברה זו שייכת דוקא בנוגע לקיום מ"ע דכ"ז  –במכתבו: "אות ח ז. 
שעוסק בהכנות הדרושות אין כאן ביטול מצוה, אבל בל"ת הרי ודאי 

רחמנא וא אנוס דאם אוכל מאכ"א הר"ז מעשה עבירה. אלא דר"ל דהו
חידוש שכותב. וי"ל פטרי', דא"כ גם במ"ע י"ל כן, ואין אנו צריכין לה

מצוה אלא דרחמנא פטרי' משא"כ  ביטולדמצד אונס הרי מ"מ איכא 
מצד "לא ניתנה תורה וכו'" אין כאן ביטול כלל, דמלכתחילה לא נצטוו 

יכא כ"א באופן שיוכל לקיים ע"פ טבע. וצ"ל כמ"ש בחלקת יואב ס"א דל
יסור ר דלפני עור במקום שחבירו הוא אנוס, ולכן בקטן לולא האאיסו

דלספות בידים לא הי' אסור מצד לפני עור )לפי מה שהוכיח שם דגבי 
איסורי אכילה גם בקטן הוא מעשה עבירה(. וא"כ מצד איסורי ל"ת 
מעיקרא לא קשה אמאי אינו מחויב מה"ת לחנך כדי שלא יעבור 

אנוס, וכל הקושיא הוא במ"ע דאף אם הוא בור ה"ה  כשיגדיל, דאף אם יע
דעביד ל"א, ובזה שייך הסברה ד"לא ניתנה תורה כו'". אנוס, הרי כמאן 

לכאורה יש להוכיח סברא הנ"ל )דציווי התורה חל דוקא באופן שיוכל  –
לקיים ע"פ טבע( מהא דחרש אינו יכול להוציא במגילה משום דמיקרי 

 אנוס". בדבר, ולא רק מחוייבאינו 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ייכת דוקא בנוגע לקיום מ"ע דכ"ז "הסברה זו ש[ על מה שכתב: 15]
שעוסק בהכנות הדרושות אין כאן ביטול מצוה, אבל בל"ת הרי ודאי 

 כתב: –דאם אוכל מאכ"א הר"ז מעשה עבירה" 

באם את"ל שג"ז שע"פ תורה אינו בר דעת )וידיעה( כי זהו רגע הא' 
 ללמוד א"ב )גם כפשוטו( ע"פ תורהשהתחיל 

סימן קו  –וא אנוס ורחמנא פטרי'" [ על מה שכתב: "אלא דר"ל דה16]
 תחת תיבת "פטרי'", וכתב:

מלכתחילה דבר  תחייבשהתורה  לומר שאיןממה?! הרי הנקודה היא 
 אלהשמקיים וכתבתם דתפילין  קודם: קיום וקשרתם האי אפשרי

 וכו'  לשמהשלמד מהו  מקודם

 , כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:"עבעלה בפ [17]
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 פנים בביאור עניןאו-שתי מטרות –הערה כללית 

 וטעמיו הפס"דא( ביאור 

וזה מכריח להכנס לפרטי  –מכל צדדיו ובכל פרטיו  העניןב( ביאור 
ומובן יש בהם מן הקצה אל הקצה: מובנים בפשטות ועד  –פרטים 

 "ובדוחק )גדול?( י"ל".

 ים הבהרה ביותר.ודוקא האחרונים דורש

 יו"ב( ליתר בהירות אפשר להוסיף "אף שדוחק הוא" וכ2

 כרגיל בכו"כ מפרשים וס'  –( מתאים יותר בסוף השקו"ט 3

 – בפשטותישנו לימוד ע"פ הסברה  –ועוד וג"ז עיקר 

 ולברר ולבאר השיטות וכו' דכל גדולי ישראל בזהמבלי לערב 

 כל דפשיט מעלי טפי –ובלימוד כזה 

 ד בהמצו"ב אין "דוחק"ים וכיו"ב]ולפענ"

 קשה[לשיטתי' דהמ –אף שהעירותי בכמה 

 ודרך זו מלמד רשי

 שראל(יל שבן ר)

 בפי' עהת

 "  על הש"ס   

 

 קמ

 ניסן, אסרו חג הפסח[]כ"ג 

מענה לאשה שבביתה לא שרר שלום בית, ושאלה האם להשתדל להחזיק 
 –כתי"ק את המשפחה יחדיו, או להשתדל לבנות חיים חדשים )מצילום 

. לקו"ש חל"ט ע' 8קובץ "ניצוצי אור מארכיוני הרב ניסן מינדל ע"ה" ע' 
324:) 

ענה לחיוב,  –על שאלתה האם להשתדל להחזיק את המשפחה יחדיו 
 וכתב:
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בעזרת  –לזמן להשתדל להיטיב המצב עוה"פ ועוה"פ  ( ומזמן1)

 שבעלה שי' ג"כ רוצה בזה –פסיכאלאג וכו' וסממני רפואה, והעיקר 
 –( וטובת הילדים שי' גם לדעתו הואשה"ז טובתו )

שלהם"  הקָאךנחלש התוקף "דימי הבחרות ו –הבעל  וככל שמתבגר
 –בכ"ז(  שלואצלו, ומתגבר כח שכלו )מהי טובה 

בודאי הסבל דהמצב אינו כ"כ  –במצב העכשוי  כו"כ שניםולאחרי 
 כבתחילה

 ילה, וכתב:ענה לשל –על שאלתה האם להשתדל לבנות חיים חדשים 

אופן חיים  פשלח( היינו להרוס ח"ו את כל הקיים עתה ולהתחיל 2)
 –חדש בשבילה ובשביל ילדי' שי' )מתוך בלבול המחשבה תמידית 

 וכו'( chanceעשתה בההירוס, או שאבדה  ַהטוב

( אמחז"ל אשר גדול השלום ושכינה שרוי' ביניהם וכו' ומובן שצריך 3)
 ולהשתדל.

 ון.( אזכיר על הצי4)

 

 קמא

 ]לאחר חג הפסח[

כתב ע"ד ההכנות לתהלוכות ל"ג מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב ש
בעומר ע"י סניפי צעירי אגודת חב"ד ברחבי אה"ק, וכתב אשר הצפי' היא 

 (:293-4אלף ילדים )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע'  70-להשתתפות כ

וטא מיע חס ושלוםאמרו חז"ל תפסת מועט וכו', אבל אין הפירוש 
 ולהוסיףו' דמיעוטא ובפרט עם רשב"י ובטח תהיה הזדמנות למלאת וכ

 על השלימות בזה וכדאי הוא רשב"י כו' ויבשר טוב.

 

 מבק

 ]כ"ד ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על ההודעה ע"ד כינוס כל מנהלי בתי 
בקשר להכנות לתהלוכות ל"ג בעומר ביתר שאת )ס' חב"ד ברחבי אה"ק 

 (:284. "כפר חב"ד" גליון 294ודת חב"ד" ע' "צעירי אג
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הציון להצלחת הכנס בכל המובנים ובמיוחד לתוצאות  אזכיר על

 מבורכות שיהיו הרבה מאד תהלוכות וכנסים ויהיו גדולים ומוצלחים.

בכל השנה שכת שתהי' לכל זה פעולה נמ – כפשוטועוד וגם זה עיקר 
להשפיע  –ם בנוגע למקום להשפיע ג –וגדול זכותו דרשב"י. ועוד  כולה

 ורסם: יכולני כו'. כמאמרו המפ –על העולם כולו 

 

 קמג

 ]כ"ד ניסן[

מענה להת' שאול משה אליטוב שהכניס בקשת הסכמה לשידוך לשני 
חתנים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 

 הרבים תלוי' בו(:וזכות 

ת "הסכמתו וברכתו", סימן קו תחת התיבו –[ בקשר לחתן הראשון 1]
 וכתב:

 ( בטח החליטו . .1

 כתב: –[ בקשר לחתן השני 2]

 . כנ"ל באם החליטו . .

 

 קמד

 כ"ה ניסן[ועש"ק שמיני, ]

בהמשך להמענה שנתקבל )לעיל   –מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב  
( בקשר להצעת השידוכין לאחותו בחצרות קדשנו: "הנהלת דקלמענה 

)מהעתקה. המענה  התעניין ולנסוע לכאן"ל –הבי"ס דבית חנה הציע לה 
 פרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:מת

דבית  כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "הנהלת הבי"ס
 חנה הציע לה", וכתב:

 ותעשה כן

 אזכיר עה"צ
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 קמה

 ]לאחר ש"פ שמיני, כ"ו ניסן[

יס את ההזמנה ל"כנס מענה להשליח ר' שמואל גרייזמאן שהכנ
 770ים ביום בדר"ח אייר בבית אגודת חסידי חב"ד המשפיעים" שיתקי

 העתקה, באדיבות הנמען שי'(:"התקשרות" גליון קלה. וכפר חב"ד )

[ על מה שכתב: "בקשתי מהרב י.י. ווילשאנסקי לבקש בקבוק משקה 1]
 כתב: –מכ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות של ש"ק מב' החודש אייר" 

 וכו' הוכרז 

 כתב: –ה [ על בקשת ברכה להצלח2]

 "טואזכיר עה"צ לתוספת הצלחה על המשוער הוספה מרובה כו' ויבש

 

 קמו

 ]כ"ז ניסן[

ס' "ספריית ליובאוויטש"  –מענה לר' שלום דובער לוין )מצילום כתי"ק 
 (:קלאע' קצו, קפט. קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קכח, 

: האחת ב"ד בנ.י. יש שלש ספריות כלליות[ במכתבו כתב: "למרכז ח1]
בניהול אגו"ח השניה בניהול המל"ח והשלישית בניהול צא"ח, שהן 
למעשה שלוש מחלקות של "ספריית ליובאוויטש"; שתי מחלקות 

הפתוחה  –פתוחות רק לחוקרים . . והשלישית והסגורות לציבור הרחב 
האלו הוא, ם לכל אחד משלשת המחלקות לציבור . . הפתרון המתאי

שיכיל את שלשת המחלקות האלו, עם אולם שיהיה בנין אחד גדול 
 קריאה ומשרדים".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "שלוש ספריות כלליות", 
 וכתב:

ומה מקום לחברן?!  –בהשימוש בהן, ואפילו בתוכנן  בתכליתהשונות 
 )אפילו בבנין אחד(

התמלא על גדותיו, ובכל יום  תבו כתב שבנין הספרי' כברבמכ [2]
 בלים ספרים חדשים ואין מקום להניחם.מתק

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ע"פ המצב שבהווה ובעתיד הכי קרוב. מעשיתהצעה 
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 קמז

 ]כ"ז ניסן[

מענה להשליח ר' שמואל גרייזמאן שהכניס לקט משיחות כ"ק אדמו"ר 
ביום  שמו"ל לרגל "כנס המשפיעים" המתקייםשליט"א ע"ד משפיעים 

העתקה, באדיבות "התקשרות" גליון קלה. ו) בדר"ח אייר בכפר חב"ד
 הנמען שי'(:

 –על מה שכתב: "נערך ע"י משה מרינובסקי, הוגה ע"י מרדכי לאופר" 
 כתב:

 בטח ע"י עוד א' מתאים

 ועפ"י מש"נ עפ"י שנים גו'

 

 חקמ

 ]כ"ח ניסן[

ל"ג  קודש ח"ב עד-מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "בענין אגרות
, אבל: א( באם גם הכרך השני יהי' קטן, היינו בעומר; הדבר אפשרי

ז, ולא את תש"ח. ב( ימים האחרונים -שיכלול רק אגרות השנים תש"ה
הייתי טרוד בענין משפט הספרים. לפי הנראה גם בשבועות הקרובים 

; אך אשתדל להסתפק רק בהמוכרח" )מצילום אהיה טרוד בזה קצת
 (:נדת הקודש אצל הרבי" ע' קובץ "עבו –כתי"ק 

 סימן בעיגול את התיבות "רק בהמוכרח", וכתב:

 אינו מספיק, כמובן

וכל עכבה לטובה )ויהי' קודש ח"ב עד ל"ג בעומר[ -]בענין אגרותוידחה 
 כרך גדול(

 

 קמט

 ]ועש"ק תזו"מ, ב' אייר[

 (:355)ס' "ימי תמימים" ח"ח ע'  אלףר' אפרים וומענה ל

, המופץ קרית ספרכ"ע  מן, מוציאים לאור מבסמיכות מקום ממש למקו
 כולו. העולםבכל 
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( לא נתפרסמו שם במשך ממשמהי הסיבה ש)מלבד ספרים מתי מעט 

ספרי קה"ת בכלל, ואפילו לא אלו שהוציאו לאור  עשיריות השנים
 באה"ק.

 

 נק

 ]ועש"ק תזו"מ, ב' אייר[

ן מענה לר' דוד ראסקין שכתב: "דברתי עם הריי"צ שי' בן רייזל הכה
$.  150,000כאן בחנוכה שיקבל ליתן לצאגו"ח סכום של גוטניק כשהי' 

עבורו שיצליח ואמר שעוד יוסיף, והננו מבקשים ברכה    40,018לפועל נתן  
במסחרו בהצלחה רבה ומופלגה ובאופן לכתחילה אריבער שיוכל בנקל 
ובקרוב ליתן סכום הנ"ל ומתוך הרחבה" )מהעתקה. המענה מתפרסם 

 "ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:באדיבות א' מאנ בזה לראשונה

 אזכיר עה"צ

 

 אקנ

 ]ו' אייר[

: ריע מצורעמענה להת' שאול משה אליטוב על שאלתו בשיחת ש"פ תז
"בקשר לביאור בפירוש רש"י בהתוועדות דש"פ תו"מ במ"ש רש"י עה"פ 

"דריציר בלע"ז ובלשון משנה יש הרבה", ונתבאר שכותב זאת  – עיקצי
ך שום טירחא כדי לסייע לתל' במה שאפשר. והנה וך אין לחסוכיון שבחינ

וכן   ולדוגמא עה"פ שחין )שמות ט, טו(,  –בכ"מ    עד"זמצינו שרש"י כותב  
 –עה"פ "ולט" )בראשית לז, כה( ועוד. וצ"ע מה המיוחד במקומות אלו 

פירושו שישנם הרבה  בתחילתוהלא יש ריבוי פעמים תיבות הנמצאות 
תשורה  –בל' משנה?" )מצילום כתי"ק מפרש שישנם בל' משנה? ואינו 

 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:טלזנר כ"ט שבט תשנ"ז

ן בעיגול את מה שכתב: "והלא יש ריבוי כ"ק אדמו"ר שליט"א סימ
פירושו שישנם הרבה בל' משנה? ואינו  בתחילתפעמים תיבות הנמצאות 

 מפרש שישנם בל' משנה?", וכתב:

 רגיל בלתיש בל' סף על השימונושצריכים ביאור 

 יקציע ולא יפצל )רש"י ויצא ל, לז(

 שחין ולא חמום וכיו"ב



ז ה'תשמ" –מענות קודש  87   

 
 קנב

 ]ו' אייר[

באופן מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד ילד שהפסיק לדבר 
פתאומי )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 מחיםכדעה אחידה דשני רופאים מו

 

 נגק

 ]י"ג אייר[

בירושלים  (בע)ראה לעיל מענה  מענה בקשר ל"כולל" שרצו להקים
 (:737. "כפר חב"ד" גליון 451עיה"ק )ס' "תורת אמת" ע' 

יסדו ישיבת תורת אמת  שכ"ק רבותינו נשיאינוהאומנם אינו יודע 
ולשם יכוון מושפעיו שיחיו בשעה טובה  –בירושלים תבנה ותכונן 

 הציון. לומוצלחת. אזכיר ע

 

 קנד

 ]אייר[

ל"ג בעומר מענה על דו"ח מהתחלת ההכנות ל"פאראד" שיתקיים ב
 (:11בחצרות קדשנו )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 אזכיר על הציון

 

 קנה

 ]אייר[

מענה בקשר ל"דינר" למוסדות חב"ד בנתני' אה"ק שנערך בל"ג בעומר 
 (:289)"כפר חב"ד" גליון 

 אזכיר על הציון ויבשרו טוב. 
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 קנו

 ]אייר[

 (:228מענה להרב גבריאל ציננער )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 

א( באתי להודיע שב"ה היה הצלחה באוסטרליא, וסיוע במכתבו כתב: "
הרב הנגיד הרב יוסף יצחק שליט"א ]הכהן גוטניק[, ועל ידו נתאפשר 
להוציא לאור ספר נטעי גבריאל על הל' יו"ט. ב( מוסדות חב"ד שם הם 

יצחק גרונער והרב העכט ראש הכולל הם ב"ה מלא פארת, והרב לשם ות
 ים הרבה לטובת הכלל".ברכת ה' ופועל

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 א( כן יבשר טוב גם לעתיד לבוא.

ידוע שיטת כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות קו התאריך במכתבו כתב: "
ך זה. בנוגע לשבועות, ושמעתי שגבי נשים שאינן סופרין ספה"ע לא שיי

 להאמין".וקשה 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 להאמין.ב( מי יאמר שצריך 

 ג( אזכיר עה"צ.

 

 קנז

 ]אייר[

מענה לר' שלום דובער לוין על מכתבו )בתאריך ב' תמוז ה'תשמ"ו( בקשר 
להוצאה חדשה דסידור "תורה אור", בו כתב: "מצו"ב צילום ההוספות 

"עבודת פתח דבר" )קובץ לסידור תורה אור, שצרפתי לפענ"ד, וכן 
 הקודש אצל הרבי" ע' עט(:

 .]ב' תמוז ה'תשמ"ו[ממה שנתחדש מזמן  –להוסיף כל המתאים 

 (.בחה"ששיוכלו להתפלל בו )מכורך(    –להו"ל בהקדם האפשרי )עכ"פ  
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 קנח

 ]אייר[

 מענה לכלה )קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ יתרו תשע"ד(:

 גילה.-ם בןידוכי' ע[ במכתבה ביקשה ברכה לקראת גמר ש1]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 החליטו שניהם . .בטח 

[ במכתבה כתבה שהמדובר מתעתד להביא עמו טבעת על מנת לתתה 2]
 לה בעת גמר השידוך.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

דוקא וכמה מתנות  בעת החופהשטבעת נותנים  –מפורסמת דעתי מאז 
 אחרות ישנן.

 

 קנט

 ]אייר[

שכתב שהתחיל שיחות עם הקהילה ח ר' יוסף דוד ווייטמאן  מענה להשלי
בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר  –היהודית בפאראגווי וכן ביקורים שם 

שליט"א אליו במכתב ב' אייר להתעניין בנוגע לשליח לשם )תשורה 
 ווייטמאן י"א אלול תשס"ו(:

 אזכעה"צ לבשו"ט בכל הנ"ל.
 

 קס

 ]אייר[

"ר בקשר לדברי כ"ק אדמו –שכתב מענה להשליח הרב יוסף העכט 
שאולי ניתן להעיר עד   –שליט"א ע"ד קיום הוראת המשנה "עשה לך רב"  

היכן הדברים מגיעים משו"ת חתם סופר )חו"מ בהשמטות תשובה קפח( 
שנשאל בדבר איחוד שני בתי כנסת איך על המתפללים להתנהג בענין 

 ,הוכחותסקים וכמה סברות ופ אהנוסח ושינויי המנהגים, ולאחר שהבי
שובה: "וצריך אני לעשות לי רב לדבר הזה" )תשורה כותב בסוף הת

 העכט י"ז סיון תשע"ו(:

 יכניס זה לאחד הקובצים, ולכחב"ד.
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 אסק

 ]אייר[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק זלצמן שכתב: "באדר שני התחלנו ב"ה 
חג לשפץ הבנין עבור ביכ"נ ליהודים יוצאי רוסיה ומקווים שבעזהי"ת ב

לפ"ע, ובזמנו החלטנו לקנותו ולשפצו כיון   השבועות נתפלל בו. הבנין קטן
שלא מצאנו שום אפשרות אחרת בשכונה זו. כמובן שבאם וכאשר נמצא 

אז מה לעשות בהתאם לאמצעים. כפי שכבר יותר נחליט  משהו גדול
הודענו לכ"ק אד"ש, מר ג. שיחי' מ. הבטיח מאה אלף דולר עבור הבנין 

. הוא J. and S. L. Russian Synagogueשם הורי אשתו:  שישא את
רוצה להכניס בחוזה שבאם נעבור לבנין חדש וגדול יותר יעבור השם 

להתדבר איתו, אך לע"ע איננו מוכן לשנות הנ"ל לבנין החדש. אנו מנסים  
ואז לא נוכל למכור את  –את דעתו. שאלתנו היא: האם לקבל תנאי זה 

הננו מבקשים  גדול יותר על בניין יותר גדול? השם לאחר תמורת סכום
עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א וברכתו הק'" )תשורה יוזביץ כ"ה מרחשון 

 תשע"ח(:

 זעה"צ.שייך להעסקנים שי' שעל אתר. א

 

 קסב

 ]אייר[

מענה לא' השלוחים ששהה בחצרות קדשנו בחג הפסח יחד עם משפחתו, 
; וכתב שאולי שהותו ובאמצע החג שהה עם א' מצאצאיו בבית הרפואה

רמז מלמעלה על זה שלא הי' במקום שליחותו בחג  בבית הרפואה הוא
הפסח, וביקש "תיקון" על זה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 בות ר' שלום יעקב שי' חזן וזכות הרבים תלוי' בו(:באדי

 כל דפשיט )ולא רמזים( מעלי טפי. אמחז"ל( 1

 כפליים לתושי'. –ש מפור –( תיקון בכל כיו"ב 2

 אזכיר עה"צ.
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 גקס

 עש"ק אמור, ט"ז אייר[]ו

ובקשת  בחצרות קדשנו מענה בקשר לתכנית ה"פאראד" דל"ג בעומר
 (:11ברכה שהכל יהי' בהצלחה )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 אזכיר על הציון שיהיה להצלחה למעלה מן המשוער וביותר מן היותר

 

 סדק

 ]כ"ג אייר[

 הל" דשכונת קראונהייטס על דו"ח בקשר לבחירותמענה ל"ועד הק
 (:188)ס' "דעת הקהל" ע'  770-לגבאים ד

 נתקבל והקודמיו ות"ח

 הציוןאזכיר על 

 

 הקס

 ]כ"ה אייר[

)ס' "תורת  מעובדי בית חב"ד בירושלים עיה"ק לר' חיים קלורפיןמענה 
 (:450אמת" ע' 

 על איחוליו לרגל יום הבהיר י"א ניסן, כתב:

 עיקר.המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על ה( וכל  1

 על כתבו הצעה להקים ישיבה לבעלי תשובה בירושלים עיה"ק, כתב:

ואתו  –( הרב יהושע שי' יוזביץ הוא המנהל ישיבת חב"ד בירות"ו 2
 ידברו ע"ד כל השייך להוספה במסגרתה.

 אזכיר עה"צ.
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 קסו

 ]כ"ז אייר[

אליטוב שביקשה הסכמת וברכת כ"ק להנערה שטערנא שרה  מענה
עם הת' יעקב שוויכה )מהעתקה. המענה  אדמו"ר שליט"א לשידוך

מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שאול משה שי' אליטוב וזכות 
 הרבים תלוי' בו(:

 נכון ויהא בשטו"מ

 אזכיר עה"צ

 

 קסז

 סיון[ ר"ח]ועש"ק במדבר, 

ר' יצחק הכהן קוגן שכתב ע"ד עזרתו ל נחשוןמענה לר' ישראל דוד 
ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –)מצילום כתי"ק  בקליטת העולים מרוסיא

138:) 

מאז  –שי'  ומשאר העסקניםדו"ח ופנ"נ. בכל הדו"חים שקבלתי ע"ע 
משפחות שי' משם  כו"כשבועות( ושעלו  ריבוישהתחלתי לדבר עד"ז )

נפש מפעולתם והצלחתה עכ"פ בנוגע ל כלללא נזכר  –במשך זמן זה 
אלה שהסתדרו אין שאלתי בנוגע ל  –ואולי יודיע עד"ז    והסתדרותה  אחת

 באופן וע"י אחרים. וק"ל

 

 קסח

 ]ועש"ק במדבר, ר"ח סיון[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב: "לאחר שנה של נסיון לפעילות 
בצבאות ה' )חומר, דפי משימות, נקודות, פרסים, מסודרת וקבועה 

ילדים  10,000שר אישי, יש לנו עתה במחשב תעודות וכו'( בדואר ובק
חודש נוספים. בקרוב בעז"ה נפעיל את התוכנה בצ"ה כ"י וב"ה מידי 

ישובים  450-החדשה לצ"ה. הננו להגיש בזאת את רשימת הילדים )מ
שם אמם ולבקש עבורם ברכה ומצו"ב רשימה( הנמצאים אצלנו שמם ו

שליט"א ויגרמו לו להצלחה שיהיו חיי"לים ומקושרים לכ"ק אדמו"ר 
והעתקה, באדיבות הנמען  .13נח"ר רב בכל" )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 שי'(:
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]להצלחה שיהיו חיי"לים ומקושרים  נת' והפלא ופלא ואזכיר עה"צ

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א ויגרמו לו נח"ר רב בכל[

 

 קסט

 עש"ק במדבר, ר"ח סיון[]ו

מכתבו בו הודיע ע"ד  על הכהן ברכהןנטע שלום אורי נתן מענה לר' 
עבור פלוני )תשורה וביקש ברכה לחג השבועות ביאתו לחצרות קדשנו 

 מרינובסקי ה' אלול תשע"ז(:

 אזכיר על הציון.

 

 קע

 [לפני חג השבועות]

מענה ל"ועד הקהל" דשכונת קראונהייטס שהכניסו את שיחת ש"פ 
 שרצו להדפיס בעיתון שהו"ל לחג השבועות בכותרת "תפקיד משפטים

ס' "מאוצר המלך" ח"ב ע'  –העמדת רבנים" )מצילום כתי"ק  –דורנו 
85:) 

 (1"להעמדת רבנים"?! )[ ועד הקהל]דאיזו שייכות 

 זה שייך להם, שאין מדפיסים – בע"פ רפ"

 (2בכבוד רבנות ) פוגעיםושעי"ז 

 (3ולא נמצא מי שיעוררם ) בכל הקהלהועד  החיפש

 

 קעא

 ]מוצש"ק נשא, ט' סיון[

)מהעתקה. המענה  אסיפת "ועד השלוחים"שר לתכנית מענה בק
ות משפחת השליח ר' דניאל יצחק מתפרסם בזה לראשונה באדיב

 מוסקוביץ ע"ה וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 שייך )הפרטים( לההנהלה שי' דהנ"ל ואזכיר עה"צ שיכוונו להכוונה. 
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ענין חדש ורק השערה אפשרית  וכו'הערה בענין הבולט משרד מרכזי 

 מלאה ועשרת אלפים בחדש.בג' אנשים במשרה  ומתחיליןכ"ז ב

 

 קעב

 ]יו"ד סיון[

על רשימת השלוחים המשתתפים באסיפת "ועד השלוחים"  מענה
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת השליח ר' 

 דניאל יצחק מוסקוביץ ע"ה וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 אזכעה"צ הצלחה רבה וכו'

 

 עגק

 "א סיון[]י

השלוחים" )מהעתקה. המענה מתפרסם מענה על דו"ח מאסיפת "ועד 
באדיבות משפחת השליח ר' דניאל יצחק מוסקוביץ ע"ה בזה לראשונה 

 וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 נת' ות"ח אזכעה"צ לפעולה נמשכת וכו'

 

 קעד

 ]י"ד סיון[

 מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון שכתב: "מוסג"פ עוד העתקות מכתבי
ישנם כמה מהם   –י ולהלן  משנת תש"י. בנוגע לכמה מכתבים משנת תש"

או בעניני מחלוקת במוסדות או  –ם ביותר שקשורים בענינים פרטי
באנשים פרטים וכו' ויש במכ' הנ"ל גם עניני הוראה וכו' נוסף על הענין 

. מוסג"ב חבילה קטנה ממכתבי מסוג זה. תוצאה מעניני פרטיהפרטי ו
 –די להדפיס, באפשר להסיר השמות כהכניס מכ' אלו בוהשאלה אם ל

ס' "מאוצר  –)מצילום כתי"ק  או לא להכניסם כלל. ונא להורנו בזה"
 (:233ח"ג ע' המלך" 

[ סימן בעיגול את מה שכתב "מוסג"ב חבילה קטנה ממכתבי מסוג זה", 1]
 וכתב:

 נת' ות"ח
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יס, באפשר "והשאלה אם להכניס מכ' אלו בכדי להדפ על מה שכתב: [2]

מחק תיבת "באפשר" וסימן  –או לא להכניסם כלל"  –השמות להסיר 
 בות "להסיר השמות", וכתב:התי את בעיגול

 ולהשמיט הענין שאינו מתאים

 

 קעה

 ]סיון[

יפה לאוסף חתימות של סמענה לא' שביקש את חתימתו הק' בכדי להו
"א תשורה פרוס י –אנשים חשובים הקיים ברשותו )מצילום כתי"ק 

 מרחשון תשס"ו(:

 ממזכ'

 בבית הרב כללאין זה נהוג  כמפורסם

 

 קעו

 ]סיון[

. ס' "שליחות 13ציפורי )"בית חיינו" תשמ"ז גליון  מענה להחתן הת' יגאל  
 (:555, 34כהלכתה" ע' 

 [ במכתבו שאל האם לצאת בשליחות לעיר קרית שמונה אה"ק.1]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 .קרית שמונה[]על דעת הרב הספרדי שב

[ במכתבו שאל האם האשה תוכל ללמוד במשך זמן השליחות 2]
 שלש שנים. יברסיטת בר אילן למשךבאונ

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

דוגמא חי' לשליח לשליחות שמתחיל בלשלוח אשתו ללמוד 
 שנים!! אזכיר על הציון. 3-באונברסיטה ול
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 קעז

 ]סיון[

זהו גזירה ר שאוכתב  ,הרפואהמענה לא' שכתב שילדיו נכנסו לבית 
 (:13מלמעלה )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 כתב שזהו גזירה מלמעלה, וכתב:ר שליט"א מחק את מה שכ"ק אדמו"

 אין בזה ממש.

 

 קעח

 ]סיון[

מענה לחתן ששאל האם לקבוע את תאריך החתונה לכ"א או כ"ב מנ"א, 
 (:13לת חודש אלול )"בית חיינו" תשמ"ז גליון יאו לתח

 קדימה לתחילת אלול.

 

 טקע

 ]סיון[

הארצי שערכו )"כפר מענה להנהלת ארגון "בת מלך" באה"ק בקשר לכנס  
 (:290ון חב"ד" גלי

אזכיר עה"צ להצלחת הכנס, ולהצלחה בכל פעולות הארגון, ולקבלת 
 התורה בשמחה ובפנימיות.

 

 קפ

 ]סיון[

קום מענה להנהלת א' המוסדות בקשר לדין ודברים בנוגע לסידור מ
 הקייץ שלהם )מהעתקת המזכיר(:-ישיבת

, וד"ת ופס"ד  וכו' וכו' תהליך כהנ"ל מהתחלתו בחילוקי דעות  מפורסם
ם וכו'. ועתה מוסיפים וממשיכים רוב מוסדות חב"ד וכו' וכאו"א רבני

איני צד בכל כיו"ב  –וכמפורסם ג"כ בכ"ז  – וכו' וכו'כותב נוסחא שלו 
 להרבנים שי' וק"ל. בכ"זויפנו  –פרט ואיני אומר בכ"ז לא בכלל ולא ב
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 קפא

 ]סיון[

מענה לא' הרבנים באה"ק אשר בשעת חלוקת "כוס של ברכה" מוצאי חג 
משקה באמרו בחיוך  בקבוקשבועות נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א ה

. הבקבוק"פאר די אראבער"; אח"כ, שאל הנ"ל מה עליו לעשות עם 
יהושע גערליצקי )ראה לקמן   באותו הזמן התעסק השליח ר' יוסף שמואל

ת בני נח בקרב בתי הספר ( בהפצת שבע מצוסוסה, ררסד, רמענות 
 ם )מהעתקה(:יהערבי

ובאם לא,  –יות שליח להרב גערליצקי שי' אמרתי לתומי שיכול לה
 יחזיר הבקבוק.

 

 קפב

 ]סיון[

את א' ממוסדות חב"ד )מהעתקה. המענה   בעברמענה לא' מאנ"ש שניהל  
 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:מתפרסם בזה  

 –  ותומ"י בפועל)בזמן ובמעלה( והעיקרי שעליו לעשות הדבר הראשון 
המצב שבא בזמן ניהולו ובאופן בלעדי ]. .[ ב פשריככל האשיפור 
כפי שידע איניש  – די בתור התחלה .וע"י אופן ניהולו. ]. .[דה בתכלית
 ב אצל עצמו(.)ואף שאדם קרו בנפשי'

בכ"ז, יש מקום להתבונן איפה לדור וכו' ובמילא  הבפועל יורק לאחר
 לשאול עד"ז וכיו"ב.

ע"פ הנהגתו בהיותו  –י בזה כנראה ישאל עוה"פ הבא לקמן, ומענת
 בברוקלין, אין לי עסק בכ"ז ולא ליעצו בכ"ז. כמענתי ברורה בזה בעבר.

מענתי זו ה"ה  –הנ"ל  לאחריבאים  –כיון שלדעתי כל ענינם בגו"ר 
 ענינם. בנוגע לכל
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 קפג

 ]י"ז סיון[

קובץ "עבודת הקודש אצל   –מענה לר' שלום דובער לוין )מצילום כתי"ק  
 :הרבי" ע' קסה(

במכתבו כתב: "מצו"ב צילום שו"ת כתי"ק אדמו"ר שליט"א אל [ 1]
הגאון מרוגוטשוב משנת תרפ"ה, בחתימת וכתובת מ. גורארי'. לא 

כדי להעלים מעין העלמת השם והכתובת, אם הוא טעם  נתברר אצלנו
הצנזורה, או שהוא כדי להעלים מבני הבית את דבר ההתכתבות עם 

 הגאון מרוגוטשוב".

 ק אדמו"ר שליט"א:מענה כ"

מחק את התיבות "אם הוא", וסימן בקו ובחץ את התיבות "כדי להעלים 
 (1)מעין הצנזורה", וציין: 

העלים , וסימן בעיגול את התיבות "כדי למחק את התיבות "או שהוא"
 מבני הבית", וכתב:

 (2כפשוט ) – כלל!? אין לזה שחר 

וספות מכ"ק אדמו"ר [ במכתבו כתב: "באג"ק ח"א נדפסו שתי שו"ת נ2]
שליט"א אל הגאון מרוגוטשוב; האם נשמרו תשובות הרוגוטשובער? 
האם נשמרו העתקות שאר שו"ת כ"ק אדמו"ר שליט"א אל 

 טשובער?".הרוגו

 א:מענה כ"ק אדמו"ר שליט"

 (3ש בארכיון )פלח

 

 קפד

 ]כ"א סיון[

 , בו כתב:(להמזכיר רחמ"א חדקוב)א' השלוחים מכתב  לעמענה 

י בקשתכם דו"חים כספיים ממוסדותינו פה ב . . )חוץ "מוסג"פ עפ"
 מהחדר שכבר נשלח בפנ"ע(.
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המל"ח לברר מדי כתבי ע"ד היענותינו לצו המל"ח, הנני לבקש מהנהלת 

הרישמית בעיני המל"ח, ז"א האם אכן אנו פועלים לנו בדיוק עמדתינו 
 בתור סניף המל"ח?

יואיל כבודם שי'  לאידך אם התשובה לשאלה הנ"ל היא שלילית, אולי
 חב"ד אנו פועלים? –להבהיר לנו בתוך איזה מסגרת של ליובאוויטש 

 הגורמים לשאלה הנ"ל הם שלשה:

 מנו דו"חים כספיים.א( מצד א' תובעים מ

בקשר למבצע "שליח עושה שליח" אין אנו מקבלים שום תגובה ב( 
מהנהלת המל"ח לפניותינו הרבים, כמו"כ מעלימים עין ממנו בקשר 

 להשתתפויות הנשלחות לסניפי המל"ח, בפרוס החג, וכו'.

חב"ד  –ג( "אין בירה בלי בעה"ב" ולומר שמוסד המייצג ליובאוויטש 
וחים פועל חוץ ממסגרת של 12סניפים ומעסיק  בעשבאיזור ועם 

 המוסכמת אין הדעת סובלתה.

ועלי להדגיש שאין אני תוהה ח"ו על קיום דרישות המל"ח, ואדרבא 
להיות נכללים בתוך שאר סניפי המל"ח ואנו עומדים מוכנים  רצוננו

. ובאמת, חושבני שע"ע פעלנו לפעול בהתאם לכל סידורי ותקנות המל"ח
בהירות הבאה -ה אני רק לסלק האיאנו בהתאם להנ"ל, ורוצ ופועלים

 מטעמים שצויינו לעיל סעיף ב(.

 ואחכה להבהרתם הקרובה בנידון.

 . . NOWומסיימים בציפי' למשיח 

תינו השלוחים פה, וקובץ המכיל ונ.ב. מצו"ב רשימה מעודכן ממוסד
 סקירה מפעולותינו . .".

נדפס לעיל, מתפרסם בזה   –"ק  מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי
לראשונה באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט וזכות הרבים תלוי' 

 (:תשורה שוחאט ד' תמוז תשע"זבו. 

 ך לדיון המל"ח והחלטתו בזהכ"ז שיי כמובן

 להחזיר כל המצו"ב
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 קפה

 ]לאחר ש"פ שלח, כ"ג סיון[

ש"פ שלח: יצחק ברוך גערליצקי על שאלתו בשיחת מענה להרב אברהם 
"בהמשך להמדובר בההתוועדות דש"ק אודות קושיית המנ"ח ברש"י 
דמנלי' שיש איסור אכילת חמץ ביחד עם פסח שני, ונתבאר עפ"י הגמ' 

( כתב וז"ל: 254ב. הנה באמבוהא דספרי )פ' בהעלותך ע' -פסחים צה, א
שפ"א שכ' להמציא   הח ז"ל במצוואגב אכתוב בזה מה שראיתי להג' מנ"

ש מד' רש"י ז"ל בהעלותך שכתב בזה"ל פ"ש חמץ ומצה עמו דבר חד
המציא מזה הג' ז"ל דבר חדש ובבית ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו,  

חמץ עם הפסח שני יע"ש, ודברי הג' ז"ל  דרש"י סב"ל דאסור לאכול
כן נמצא זה ומ"ט תמוהים דלעולם לא עלה על דעת רש"י ז"ל לומר כן דהי

ברש"י סוכה מז, ב, ד"ה "ופנית" ]פסח שני אינו אסור יש בדבר, ועי' עוד  
ואוכל חמץ מיד[, אבל ברור דכוונת רש"י   למצוהבחמץ אלא שטעון מצה  

עמו" בבית, דלא תימא דעמו היינו דרשאי ז"ל לפרש הלשון דחמץ ומצה "
דלשון "עמו"  "לרש"י זילהחזיקו בבית ואינו עובר עליו בב"י, וע"כ פ

רשאי גם לאכול חמץ עם המצה וזה דבר פשוט בלי היינו עמו באכילתו ד
ס'  –פקפוק. עכ"ל. אבל מהשיחה נראה דאין לפרש כן" )מצילום כתי"ק 

 היובל הערות וביאורים ע' תמ(:

: "ודברי הג' ז"ל תמוהים דלעולם (מס' אמבוהא דספריכתב )על מה ש  [1]
 – ומר כן דהיכן נמצא זה ומ"ט יש בדבר"לא עלה על דעת רש"י ז"ל ל

 .סימן בעיגול את התיבות "דהיכן נמצא זה ומ"ט יש בדבר"

: "פסח שני אינו אסור בחמץ (מס' הנ"ל העתקת דברי רש"ישכתב )על מה  
סימן שני קווים תחת תיבת  –ואוכל חמץ מיד"  למצוהאלא שטעון מצה 

 "מיד", וכתב:

 ולא עמו

ש הלשון : "אבל ברור דכוונת רש"י ז"ל לפר("למס' הנכתב )[ על מה ש2]
 סימן בעיגול תיבת "ברור", וכתב: –דחמץ ומצה "עמו" בבית" 

!? 

: "וע"כ פרש"י ז"ל דלשון "עמו" היינו עמו (מס' הנ"לכתב )[ על מה ש3]
קווים ובחץ   בשלשהסימן    –ו דרשאי גם לאכול חמץ עם המצה"  באכילת

 תיבת "באכילתו", וכתב:

 איסורהרי מפורש ברש"י 
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: "אבל מהשיחה נראה דאין (ההעתקה מס' הנ"ללאחר  )על מה שכתב    [4]

 כתב: –לפרש כן" 

 דהולל בגמרא עדיפא "באכילתו", לא "בבית" – כפשוט

 

 קפו

 סיון[שלהי ]

ישיבת "אהלי תורה" )"בית חיינו" בים כתה ח'  מענה לתלמידים המסיימ
 (:13תשמ"ז גליון 

ר בית תיכף ומיד מתחיליםאזכיר עה"צ שכל המסיימים שיחיו יהיו 
 שקדיםשאת ויתר עז בתורה ומצות וכחומש דיום כ"ח סיון ויגמל 

 בשקידה ובהתמדה ובשמחה ובטוב לבב.

 

 קפז

 ]ער"ח תמוז[

 מענה לא' שכתב:

ין אשר מבואר בספר ויואל משה מאת הרה"צ "הנה ילמדנו רבינו בענ
מסאטמאר ז"ל אודות דרך הבעש"ט הק' נ"ע נבג"מ נשתכח לגמרי 

יפקד. וכן כתוב וז"ל וככה הוא בספרי תלמידי מהדור לא יזכר ולא 
הבעש"ט שלא חיברו ספרים לבאר האופנים והחילוקים הנצרכים לכל 

בור התלמידים האדם אלא נכתב בספר מה שנשפע להם חידושי תורה ע
שבאו אז אליהם בשבת ובמועד וגם כתוב שכ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע נבג"מ 

שעתו לצורך התלמידים תניא שנאמרה רק ל –לקוטי אמרים בספרו 
 .להוןשהיו אז שמה כ"פ בבירור שצריך לומר הא לן והא 

והיות שהנני משתוקק ומתאווה מאד לעיין הרבה בספרים הקדושים 
נ"ע נבג"מ וכמ"כ לילך בדרך הישר והרצוי כדבעי   מתלמידי הבעש"ט הק'

לכן שאלתי ובקשתי לברר וללבן לי את כל הספיקות אשר מתבלבלים 
בקרבי ואקווה שבעז"ה אמצא חן בעיני כ"ק מרן הרה"ק  ומתערבים

ובהירה כפי חוות דעתו הקדושה נכונה  שליט"א וישיב לי תשובה
 והטהורה בעגלא ובזמן קריב . .

זה סליחה מחילה וכפרה אם ח"ו פגעתי בכבודו הרם אם הנני מבקש ב
שלא היה כרצונו הטוב כי כל מגמתי אך ורק לידע ולדרש אל כתבתי דבר  
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האלקים את הדרך אשר ילכון בה ואת המעשה אשר יעשון וכן נא 

 –לפני שוכן מעונה  תופיל תחינמפילתו בעת ששיעתירו בעדי בת
 .המתקבלת בכל מדה נכונה"

 (:1144"כפר חב"ד" גליון    –)מצילום כתי"ק  דמו"ר שליט"א  מענה כ"ק א

תשובה ", וסימן בעיגול ובחץ את התיבות "לי  [ מחק את התיבות "ישיב1]
 נכונה ובהירה כפי חוות", וכתב:

 – גדול הכי ולפלאאדמו"ר  ה"ה במאמרי חסידות ולקו"ש דכ"ק מו"ח
 (1שאינו מזכירם )

 בכבודו", וכתב:[ סימן בעיגול את התיבות "פגעתי 2]

מהי השייכות לכבודי!? ה"ז כבודם דכל מאמרים ולקו"ש הנ"ל. וילך 
 (2עה"צ ויבקש כהנ"ל )

 

 קפח

 []ער"ח תמוז

עלון "אהבת מענה לועד הרוחני והגשמי של כפר חב"ד על פ"נ שכתבו )
 ישראל" גליון יט, והעתקה(:

 הוספה עוד יותר באהבת ישראל

 )ופשיטא בשלילת מחלוקות וכו'(

 ר עה"צאזכי

 

 טקפ

 ]ר"ח תמוז[

חתום שהתפרסם בענין מחלוקת -מענה בקשר ל"פאשקוויל" בלתי
העתקו נמסר ו כתב נגד אגו"ח,מסויימת בשכונת קראונהייטס שבו נ

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

 תכתוב אגו"ח מענה מפורט על כ"ז תומ"י.בודאי 

 כיון שאין כתובת ימסרו המענה לי.
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 צק

 ]ר"ח תמוז[

ימים אלו בהמתקיים    פלארידאמדינת  דדעת כינוס השלוחים  מענה על הו
ש שי' )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 הבפועל ממש

 

 אצק

 [בדר"ח תמוז]

 770-הדו"ח מהתועדות חסידים ליל יום הבהיר כ"ח סיון במענה על 
ת ר' שניאור זלמן שי' . והעתקה, באדיבו13)"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 ליבעראוו(:

 הזכרתי עה"צ

 דכהנ"ללפעולה נמשכת 

 ובהוספה. 

 

 קצב

 ]ד' תמוז[

טוב שהכניס במשך הקייץ את הספר "סיומי -אברהם יצחק שם  מענה לר'
זמן ולא קיבל מענה,  משךולאחר שעבר  ;תוהרמב"ם" שעסק בעריכ

"ר הכניס מכתב בו שאל האם עשה משהו שלא כהוגן, ואולי כ"ק אדמו
ם מצילושליט"א אינו מרוצה מדבר מה, או רוצה שיתקנו משהו וכיו"ב )

 (:י"קכת

 –ועאכו"כ לא מצד הספר אין העיכוב כלל וכלל מצדו 

דהמחרחרי ריב )לוחמי בליובאוויטש( וכותבי  הפעולותכ"א מצד 
 .וק"ל הפַאשקוילן

ינצח את יורשיהם   בודאי  –בעל הגאולה את היעוסקציא שם    שנצחוכמו  
 כאן.

 עד מתי – אבל
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 צגק

 ]יו"ד תמוז[

מענה לר' יצחק שפרינגער שהכניס את המודעה המזמינה ללימוד 
ההצבעה ע"ד לצו" ואמירת פרקי תהלים בציבור בקשר עם  קונטרס "הח

 , והעתקה(:14חוק "מיהו יהודי" )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 – בפועל)אשר לכ"ק אדנ"ע( כפשוט ע"מ לקיימם  החלצוקונטרס 
ואדה"ז  פ' קדושיםהליכת רגיל )עיין פרש"י  לגמרי בטלשתופשיטא 

 וק"ל(. או"חבשו"ע 

 אזכיר עה"צ.

 

 קצד

 ני י"ב תמוז[]לפ

קודש כרך ג -בקשר לאגרות –מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס 
כמה מכתבים  –תש"י -שבעריכתו הכולל את אגרות השנים תש"ט

ג, ושאל: כלליים שעליהן חתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א וחתימת הרש"
"האם לכלול את האגרות המצו"ב בכרך הבא?" )קובץ "עבודת הקודש 

 אצל הרבי" ע' נא(:

 אגה"ק דכ"ק מו"ח אדמו"ר. בהוספה לכרכי

 

 הצק

 ]י"ב תמוז[

מענה לר' יוסף ברוך הכהן פרידמאן שכתב: "הנני להודיע שבשנה זו 
תתקיים עוה"פ תערוכת ספרים במוסקבא, מיום י"ד אלול עד כ' אלול 

ע"ל. הספרים כבר נשלחו, כולל הסידור "תהלת ה'" בתרגום רוסית הב
תחי' פ ביחד עם זוג' אל האם לנסוע עוה"שי"ל לאחרונה. והנני שו

. ליקוט ליפסקר ח"י סיון תשע"גתשורה  –להתערוכה" )מצילום כתי"ק 
 (:39כתי"ק סיום הרמב"ם ע' 

הסידור את מה שכתב: "הספרים כבר נשלחו, כולל בעיגול [ סימן 1]
 "תהלת ה'" בתרגום רוסית שי"ל לאחרונה", וכתב:

 הדהנ"חבטח גם הס' ע"ד סיומי הרמב"ם ו
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סימן בעיגול ובחץ מה שכתב "לנסוע עוה"פ ביחד עם זוג' תחי' [ 2]

 להתערוכה".

 

 צוק

 ]ועש"ק בלק, י"ג תמוז[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
 (:14)"בית חיינו" תשמ"ז גליון בהתועדות דש"פ בלק 

ים "ולא עתה" : כשלומדכללבפירש"י דפרשתינו למה אין רש"י מתרץ  
משא"כ בוירד מיעקב ושואל הבן ה' )במכש"כ  – ה"ז בערך הקודמו

 מקושיית הלומדים(

 ?עד מתי

למספר   שבאין ערוךכל דורות שבהגלות ה"ז מספר  שצירוףובפרט 
 החוטאים בחורבן ב"ש.

 

 צזק

 ]תמוז[

תשורה לוין   –ענה לא' העסקנים דשכונת קראונהייטס )מצילום כתי"ק  מ
 ס"א(:ח"י אלול תש

ב"ה. איני "נכנס" בנוגע לעבר, כיון שההיזק והבעירה דהמחלוקת כבר 
)ואין מה  תומ"יושייך לכ"ק מו"ח אדמו"ר, ובודאי יפסיקו  – הזיקו

ל וירחמו ע, בהקדםלקנאות בהם כלל, באם לא יעשו תשובה אמתית 
 . וד"ל(.עצמם ועל ב"ב שי'

הקהל   מסייעלא לכל    –ועל של עתה באתי ובהקדמה: אין לי ברירה )וכן  
 – אלה שמסיבות משונות כאותו היל"ת( כיון שיש  לההורסדכאן, ולא 

)ראה רש"י קדושים יט,   שהולכים רגילפועלים פירוד הלבבות כאן ע"י  
-"ח סקנ"ו סעיף ישו"ע אדה"ז חאו  ועיין  –"  ואע"פ שמספר אמתטז. "

 יא(

ח כ"ק מו"בשכונת  מדיןהיינו שבפועל מכניסים היל"ת מלחמת 
 (וכיו"ב בפַאשקוילן)אם באסיפות או בביהכנ"ס או  אדמו"ר
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, מלחמת הוי' במדיןוה"ז מענין דפרשתינו:  – תומ"ילהפסיקם  מוכרח

 ַאכטניט פאר קיין אידן געד

 ' במדיןמלחמת הויואין זה ענין של פלפול, כ"א כנ"ל: 

 –נוסף על שבעת פעולתם זו מבטלים עצמם ואת שומעיהם וב"ב שי' 
 ריש ע"ב( פ"אשעליו דרשו רז"ל כי כו' )תניא , מת"ת

ת' הישיבות בכ"ז,  ַימשיכולא  בודאי –ובהמשך לזה: אפילו הנ"ל 
בישיבת כ"ק מו"ח אדמו"ר   נוספתכי זהו מלחמתם    –שי'    –ובהאסיפות  
 נשיא דורנו.

 

 צחק

 ]תמוז[

 נה לא' העסקנים דשכונת קראונהייטס )מהעתקת המזכיר(:מע

 שי']. .[ ל

ככתבו   –ההולכי רכיל באסיפות  מראשישהוא  מפורסם לדוגמא: ) ]. .[
 בהפר"כ(. ועוד. בעצמו אלי

שהי' צריך לבדוק יותר האמת ואח"כ לדבר   –במענתו האחרון אלי כותב  
 )ומדין(. הענין דרכילות עיקרולכתוב. ראה ההערה כללית שזהו 

ובפרט כשעושה זה באסיפה "מצומצמת" באופן שתומ"י נעשה 
 בהקהל. טרַאסק

התחיל   –]. .[    שמאז]. .[  הרי זה על אחריות    –באם לא תופסק המחלוקת  
ישכור פרייוועט   תומ"יהרי    –להב המחלוקת. באם יופיע עוד פאשקוויל  

 ש.למצוא מי כתבו, ויודיעני תיכף ות"ח מרא מומחהאיידשענסי 

 זמן אויף שפילען זיך ולפילפולים והנכתב הוא בכל הרצינות[. ]אין לי

 

 צטק

 ]תמוז[

הנני   –מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון שכתב: "כמו בפעמים הקודמות  
רק בזה מצרף העתקות ממכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א משנת תשי"א )

וגם בפנים  –כמובן בכמה מכ' הוצאתי השם של מקבל המכ'  –( חלק
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יתי כנ"ל. ויתן השי"ת שיהי' לרצון ונוכל להמשיך בזה בהקדם. המכ' עש
 (:357ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'    –דפיס הנ"ל" )מצילום כתי"ק  בכדי לה

 ]ונוכל להמשיך בזה בהקדם[ ונח"ר]ויתן השי"ת שיהי' לרצון[ 

 

 ר

 ]תמוז[

רשמ"מ סימפסון שכתב: "מוסג"ב המשך העתקות מענה להמזכיר 
שהוצאנו השמות של   –וכהקודמים    –ת תשי"א  ממכתבי כ"ק אד"ש משנ

תשורה  –ים פרטים וכו'" )מצילום כתי"ק ובפרט ענינ –כמה מכתבים 
 סימפסון ר"ח כסלו תשע"ז(:

 נת' ות"ח ת"ח

 למסור להעורכים ומו"ל שי'

 ישובח בכ"זוהזירוז 

 

 אר

 ]תמוז[

קונטרס חלק משיחת ט"ו  ל"ועד הנחות בלה"ק" שהכניסו אתמענה 
סיום הלכות כלי המקדש ברמב"ם )"בית ביאור בהאת  תמוז הכולל

 (:14ליון חיינו" תשמ"ז ג

 נת' ות"ח.

 

 בר

 ]תמוז[

להרב מרדכי מענטליק על הדו"ח ממסירת הוראת כ"ק אדמו"ר מענה 
בעניני  שאסור לאף בחור להשתתף בה"אסיפות" –שליט"א להתמימים 

היפך , וכן אסור להתערב בענינים של המחלוקת בשכונת קראונהייטס
ששם כתוב דאהבת ואחדות ישראל, ואשר יעיינו בקונטרס "עץ החיים" 

)"בית חיינו" תשמ"ז גליון  ימוד התורהשענינו של בחור בישיבה הוא ל
14:) 

 ויה"ר שתהא פעולה נמשכת וכו' ומתוך שמחה.
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 גר

 ]תמוז[

מענה לא' מאה"ק ששאל האם לעבור לגור בארצה"ב בגלל פרנסתו )"בית 
 (:14ליון חיינו" תשמ"ז ג

 אזכיר עה"צ.לא כדאי לצאת מארה"ק,  –כעצת רב בארה"ק בכלל 

 

 רד

 ]תמוז[

מענה לא' שכתב שהוא חשוך בנים ומצבו גרוע וכו' ושאל איך לצאת 
 (:14מהחושך לאור, וביקש ברכה )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 [ סימן קו תחת התיבות "איך לצאת מהחושך לאור", וכתב:1]

 ה בפועל, המכיר שניהם.כעצת רב מורה הורא

 ב:[ על בקשת הברכה לילדים, כת2]

דאי שילמדו עוד הפעם הלכות הצריכות שמא דיוק בטהרת המשפחה וכ
 נשכחו פרטים אחדים, בדיקת המזוזות, אזכיר עה"צ.

 

 רה

 ]תמוז[

)"בית חיינו"  770-מענה על הדו"ח מהתועדות חסידים אור לי"ז תמוז ב
 (:14תשמ"ז גליון 

ח על הבשו"ט כן יבש"ט שהפעולה נמשכת ובהוספה,  נת' ות"ח ת"
 יר עה"צ.אזכ
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 ור

 [תמוז]

 . תשורה טיפענברון15לא' התמימים )"בית חיינו" תשמ"ז גליון מענה 
 תשס"ב(:כ"א אייר 

 [ על מה שכתב ע"ד יום הולדתו, כתב:1]

 מנהגי יום הולדת.

ה על התעניינותו בעניני השכונה )רא וסליחה [ במכתבו ביקש מחילה2]
 (.רבלעיל מענה 

 ", וכתב:וסליחה חת תיבת "מחילהכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו ת

 וכפרה אזכיר עה"צ.

 

 רז

 ]ח"י תמוז[

 מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו:

"בשנת תשמ"ג תשד"מ ותשמ"ה היו דינערס של הפרענדס של הקולד"ג 
גשמיות והי' מזה  ,אינדוסטרי עסטייט קאינסול של צאגו"ח בהריעל

 נוסף להכנסות הדינערס.כל פעם הי' קידוש השם ב ,ורוחניות

הדינערס היו כתוצאה ממה שרשממ"ב שי' הביא כמה וכמה מהעסקנים 
של הריעל עסטייט אינדוסטרי לכפר חב"ד שהי' מכירם קודם 
)בהתדברות מראש עם הר"א שי' וואלף על ידינו( ושם ע"י שהייתם 

ס רלעשות הדינעוכו', הבטיחו בארה"ק גם הביא אותם להכותל 
כה הי' ג' פעמים, לפני ב' הפעמים הראשונים הי' עמם רבה ובהצלחה 

בארה"ק ובפעם השלישית לא נסעו יחד לארה"ק והי' הדינער לא באותה 
 הצלחה שהיתה כשנתיים לפני זה.

בשנתיים האחרונים השתדלו כמה וכמה פעמים לעשות דינער ולא עלה 
 האנער מתאים. בידם למצוא געסט אוו

הוא העראלד ליבמאן שי' שהי' כעת מצאו געסט אוו האנער ש
 ,הטשערלייט יהי' דזשערי בעלמאן שי' ,הטשערמאן של הדינער השלישי

הוא הי' פעם לפני כשמונה עשרה שנה או יותר ביחידות אצל כ"ק 
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הדינער נקבע ליום ד' כ"ב  .וגם מארטין גודשטיין שי' ,אדמו"ר שליט"א

 ם פעמיים.האטעל איפה שהי' סיום הרמב""ט בהמארייעט שבט הבעל

 ,אלו שסידרו הדינערס הראשונים יעקב וועפרין שי' ודוד יאגאדא שי'
יהיו בארה"ק בשבוע הבא  ,שהיו בהתוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א

גם אמרו לו שמהשבוע עד אמצע  ,בירושלים, זה אמרו לרשממ"ב שי'
' הטשערמאן של גלמאן שהוא הישבוע הבא יהי' שם גם אהרן שי' זי

שיי איי שנסעו לכפר חב"ד בפעם הראשונה והי' גם אחד קבוצת היו דז
הם היו כולם יחד במלון המלך דוד  ,הטשערלייט של הדינער השני

 בירושלים.

זיגלמן גם עשה ענין של "מאטשינג פאנדס" לכמה דינערס דמוסדות 
 הדינער כולו.היינו שהוא בעצמו עשה מאטשינג כנגד כל  אחרים

' כדאי שיסע לארה"ק לתפוס אותם שם הרשממ"ב שי' הציע שאולי יהי
בתחילת שבוע הבא להביא אותם לכותל לתפילין ולבקש מהם 
אריינווארפן זיך אין דעם דינער ושיעשו, ובעיקר זיגלמן, ענין של 

והציע לשאול אותו למה נגרע אם עושה זאת למוסדות   ,מאטשינג פאנדס
 נגרע. למה –אחרים 

ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר "ל נראה אצלינו שכדאי שיסע לפי הנ
שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה ובאופן  –באם נכון הנ"ל  –שליט"א 

 לכתחילה אריבער".

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 התיבות "כדאי שיסע", וכתב:יגול ובחץ את סימן בע

 ]שיהי' בהצלחה רבה ומופלגה ובאופן לכתחילה אריבער[ אזכיר עה"צ

 בחלוקת הכבוד בין הנ"ל שי' –באם צורך  –ובַאוארענען 

 

 חר

 ]כ"ב תמוז[

מענה לר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד יום הולדתו )מהעתקה. המענה 
 הרבים תלוי' בו(:י' וזכות מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען ש

 הולדת אזכיר עה"צ להנ"למנהגי יום 
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 טר

 ]כ"ג תמוז[

מענה להרב גבריאל ציננער שכתב ע"ד נסיעה שעומד לערוך, וצירף 
)לקו"ש חל"ג  בין המצריםלמכתבו את ספרו "נטעי גבריאל" על הלכות 

 (:297ע' 

"ת שם בהל' שהזמ"ג הל' ביהב"ח )ואו  ושקו"טלדבר    –ואוקמי אחזקה  
 דפ' פנחס(.

לששון  להפכםבביהמ"צ, לא רק לבטלם כ"א  ריהעיקוה"ז דין ומנהג 
כמש"כ גם בהקדמתו   –ושמחה ומועדים טובים )והאמת והשלום אהבו  

 לספרו שנת' בת"ח, מצו"ב ח"י דולר(

. ולסיום למעשהואשרי חלקם דכאו"א המו"ל דינים ומנהגים הנוגעים 
 –י מקלט. וידוע כ' האריז"ל בזה דוקא לעת"ל יתוספו ג' ער –קדמתו ה

 מאהבה לאחדות. –קון אחים הראשונים קין והבל, ועד לשלימות תי

 אזכיר עה"צ.

 

 רי

 ]כ"ד תמוז[

מענה לר' דוד ראסקין שכתב עבור אחיו השליח ר' יהודה ליב ע"ד ביקור 
העיר ביקש -שראשהעיר הערבי במחנות קייץ בעיר אגאדיר, וכתב -ראש

ק אדמו"ר ומבקש ברכה מכ" –רים בן פאליעא עבדול ק –למסור שמו 
 שליט"א )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 העיר, וכתב:-ראש  מה שכתב ע"דכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את  

 ינסחו הם וישלח לכ"מ. –באם מוכרח אישור ומכ' מכאן 

 ועל כללות המכתב, כתב:

 ימים.אזכיר עה"צ. סיומים בט' ה , תכה"י ובהוספהכן יבש"ט 
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 ארי

 ]כ"ד תמוז[

יוסף יצחק הכהן גוטניק על ההודעה ע"ד תרומתו למרכז חב"ד   מענה לר'
 בארגנטינא )מהעתקה(:

 ימים אלו לששון גו' להפוךנת' והזמ"ג 

 כן יבש"ט תכה"י

 אזכיר עה"צ

 

 ברי

 ]כ"ד תמוז[

המזכיר. המענה מתפרסם בזה מענה לר' ישראל נח וואגעל )מהעתקת 
 ו(:י' וזכות הרבים תלוי' בלראשונה באדיבות הנמען ש

, ואשר התייעץ במכתבו כתב ע"ד כמה הצעות מקום לשליחות שקיבל[  1]
 בנושא עם ה"עשה לך רב" שלו.

 , וכתב:את שם ה"רב"כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול 

 (1ויעשה כעצתו עתה )

 זוגתו להריון קל. במכתבו ביקש ברכה למצב[ 2]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (2) ותבש"ט

 אזכיר עה"צ

 

 ריג

 כ"ה תמוז[]

מענה לר' מנחם נחום גערליצקי שכתב: "מצו"ב המכתב שאנו שולחים 
על הכינוס להזקנים שיתקיים בעזהי"ת ביום ג' ט"ז מנ"א הבעל"ט. והננו 
מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהא בהצלחה רבה" )מהעתקה. 
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הרבים תלוי'  המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות

 בו(:

 אזכיר עה"צ

 

 ריד

 ]ועש"ק מטו"מ, כ"ז תמוז[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
 (:14בהתועדות דש"פ מטו"מ )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 המאמר.בל"נ ל, ו )בעלה?! צ"ל אביה. לו, ד )הזכיר בעל 

 

 טור

 ]ועש"ק מטו"מ, כ"ז תמוז[

אגודת בית ל מכתבו בקשר לספריית ע ון בקרמןמענה לר' ישראל שמע
( בפחסידי חב"ד בכפר חב"ד, בו כתב שע"פ המענה שקיבל )לעיל מענה 

התייעץ בכו"כ ספרנים ויודעי ספר ועוד; וצירף הצעה מפורטת, מיוסדת 
המענה מתפרסם )מהעתקת המזכיר.  על שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 תלוי' בו(:ת הרבים בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכו

 –  וכו' וכו'הוצרכתי לזרז ולעורר  –בכחב"ד  770( כשהוצע בנין 1

 . וד"ל. ענקואח"כ סו"ס נבנה בהוצאת סכום 

 . וכו'( ומה יאמרו הבריות 2

 –( וכיון שכנראה עסקנות העסקנים שבכחב"ד שי' אינה מובנת כאן 3

 וכו' ולהחליט ולעשות. ולהתבונןעל הנ"ל לדון 

 שהיא ענקית עוד יותר מהנ"ל(. –להצעתו  ין תקציב( )כאן א4

 אזכיר עה"צ
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 רטז

 ]שלהי תמוז[

תכנית שידור ה"סיומים"  אתמענה לר' יעקב יהודה העכט שהכניס שוב 
לאחר שהכניס את התכנית כאשר בכל יום זמן  –ברדיו בתשעת הימים 

שאלה -הסיום שונה ממשנהו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן על זה סימן
 (:15" תשמ"ז גליון יינו)"בית ח

 ,בפועלע"ד ושבי' בצדקה  בכל פעםבודאי להזכיר 

 .ובסיומםב( כדאי באנגלית ג"כ עכ"פ בתחילתם 

 כדרוש, אעה"צ. יפרסםובפרט שבודאי  –ת"ח על הבש"ט 

 על המעטפה, כתב:

 . אזעה"צ לפעולה נמשכת וכו'

 

 ריז

 ]ר"ח מנ"א[

שבועות מאז סיימתי מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "כבר עברו כמה  
קודש אדמו"ר שליט"א. במשך זמן זה התעסקתי -עריכת ח"ג של אגרות

הכרך הרביעי יכלול, לפי התוכנית, את בעריכת ספרי התולדות ועוד. 
אגרות שנת תשי"א. אצלי מצוי חלק קטן מאגרות שנה זו. חלק הארי של 

למו אמרו לי שכבר ציאגרות שנה זו נמצא בארכיון. שאלתי אודותם ו
אותם מהארכיון, אך עדיין לא עברו עליהם כדי להשמיט השמות 

כן שתי אפשרויות: והקטעים הפרטיים, וזה יקח עוד משך זמן. יש אם 
א( שאקבל את הצילומים כמו שהם ואתחיל לעבוד עליהם )כולל השמטת 
הקטעים הנ"ל(. ב( שאמשיך לעבוד על ספרי התולדות וכיו"ב, עד 

ילומי המכתבים" )קובץ "עבודת הקודש אצל שתוגמר עבודת מיון צ
 הרבי" ע' נא(:

 ]שתי אפשרויות[יתעסק ב

 מצו"ב עוד. 

 חבילת מכתבים[. ףציר ]כ"ק אדמו"ר שליט"א
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 ריח

 ]ג' מנ"א[

מענה לר' שאול משה אליטוב על דו"ח )תשורה בוגלר ז' אד"ש תשע"א. 
 והעתקה, באדיבות הנמען שי'(

 .כן יבש"ט תכה"י אזכיר עה"צ

 

 יטר

 מנ"א[ ]תחלת

מענה לא' התמימים שכתב: "בזמן האחרון אינני רואה כ"כ טוב עם 
עיניים אצל רופא מומחה )דר. רייך המשקפיים שלי, והלכתי לבדיקת 

( שבעיניי שנק' Corneaמפלטבוש( ואמר לי: שיש לי בעי' ב"קרנית" )
(, והרופא אומר שיש ב' אפשרויות לטפל Keratoconus"קרטוקונוס" )

 Contactתלת "קרנית" ע"י ניתוח, ב( לבישת "עדשות מגע" )ה: א( השבז
lenses "קשות ונושמות. וכיון ( מיוחדות שהוא המציא, שהם "עדשות

לכן הוא ממליץ על "עדשות מגע". אך היות ששמעתי יכון,  סשניתוח הוא  
שדעת כ"ק אדמו"ר שליט"א היא נגד לבישת "עדשות מגע", לכן הנני 

עשות" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה ד"ש מה לשואל את כ"ק א
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כעצת רופא ידיד, אזכיר עה"צ. כמפורסם

 

 רכ

 ]י"א מנ"א[

מענה לא' מאנ"ש שכתב ע"ד זוגתו שהי' עלי' לעבור בדיקה רצינית 
כל  וחששו שיש לה גידול ל"ע, והי' להם הרבה עגמת נפש מזה; ולאחר

מצאו שב"ה הכל בסדר, והיא צריכה איזה טיפול קטן. וכתב  הבדיקות
אפגעקומען מיט די עגמת נפש" )מהעתקה. שיה"ר "אז מען זאל האבן 

 עהמענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שניאור זלמן יצחק יהוש
 שי' חאנין וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ב:ת נפש", וכתכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "עגמ

 וגם זה איבעריק
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 ארכ

 ]ועש"ק ואתחנן, י"ב מנ"א[

כזית שהכניסו את הדו"ח מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המר
מפעולות ה"טנקיסטים" במבצעים ימי ועש"ק פנחס מטו"מ ודברים 

 תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(: –)מצילום כתי"ק 

ב שי י"יתב "יום שכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את תאריך המכ
 מנ"א תשמ"ז", וכתב:

 והקודמיו נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה

 

 רכב

 מנ"א[]י"ד 

מענה לר' אברהם סימפסון שכתב: "הנני להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
שהיום י"ד מנ"א התקיימה הברי"מ של בננו שי' ונקרא שמו בישראל לוי 

ן . למכתבו צירף ממוא"יצחק ע"ש אביו של יבלח"ט כ"ק אדמו"ר שליט"
 תשורה סימפסון אדר"ח אלול תשע"א(: –)מצילום כתי"ק  לצדקה

 תחומע"טויגדלוהו ל

 למל"ח

 

 רכג

 ]מנ"א[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שהכניסו את הדו"ח 
מפעולות ה"טנקיסטים" במבצעים יום ועש"ק ואתחנן )מצילום כתי"ק 

 (:העתקה. ו284ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –

 נת' ות"ח

 והזמ"ג

 בבואנו מט"ו במנ"א
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 ובסמיכות לש"ק כ' מנ"א

 וכו' וכו' 

 אזכיר עה"צ

 

 רכד

 ]מנ"א[

מענה לא' מאנ"ש שהי' אמור לנסוע לאה"ק על מנת לגור שם ונתעוררו 
 (:15בו ספקות, ושאל מה לעשות )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 שב ואל תעשה )תסע( אעה"צ. –במקום ספק 

 

 רכה

 נ"א[]מ

טניק ששאל האם לקנות חברה מסויימת מענה לר' יוסף יצחק הכהן גו
 )מהעתקה(:

 ", וכתב:51%מן בעיגול מה שכתב "כ"ק אדמו"ר שליט"א סי

 ידוע מרז"ל תפסת מרובה לא תפסת.

 

 ורכ

 ]ט"ז מנ"א[

 (:405מענה לא' השלוחים באה"ק )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

הקודש וליסע שם כדי להלחם  לכאורה פשוט שאין ענינו לצאת מארץ
 ש שי' שם.בשליח אנ"
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 רכז

 ]מנ"א[

שסבלה מענין בריאותי )לקו"ש באה"ק  מענה למשפחה מסויימת מאנ"ש  
 (:297. "כפר חב"ד" גליון 298חל"ו ע' 

 בטח שגגו באכילת דעניני שמיטה. אזכיר עה"צ.

 

 חרכ

 ]מנ"א[

המשך ב –מענה למשפחה מאנ"ש שסבלה מענין בריאותי על מכתבם 
דוק את הדבר, מאחר בו שאלו כיצד להתחיל לב –להמענה שקיבלו 

. 298שבד"כ הם קונים רק מצרכים בהכשרים מהודרים )לקו"ש חל"ו ע'  
 (:297"כפר חב"ד" גליון 

 עבודת ה' בשמחה )שפורצת גם גדר דשגיאות מי יבין(.

 

 רכט

 ]מנ"א[

תפקידם מענה לקבוצת תלמידי בית המדרש "אהלי תורה" שסיימו את 
והתכוננו ראשית הקייץ,  כמדריכים ומלמדים במחנה קייץ "גן ישראל" ב

הקייץ;  חדשי לנסוע לישיבת קייץ שע"י ישיבת "אהלי תורה" לשארית
, חלקם הציעו לנסוע ת הישיבהאך נתעוררו חילוקי דיעות בין חברי הנהל

וחלקם העדיפו שיסעו התלמידים ללמוד בישיבת קייץ שע"י מחנה  ,שם
באדיבות ץ "גן ישראל" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה קיי

 רים שמואל שי' מינץ וזכות הרבים תלוי' בו(:ר' אפ

 באם אין ההנהלה מנהלת אותם יעשו כעצת )ועד( רבני חב"ד
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 רל

 ]מנ"א[

: "הריני רואה חוב לעצמי להודיע, דובער לוין שכתבמענה לר' שלום 
קודש, -המכתבים לעריכת האגרותשלענ"ד, הסדר החדש שנקבע להכנת 

רות העריכה, למרות המאמצים שלי, בהכרח ישפיע על טיב אפש
 :ב(-"עבודת הקודש אצל הרבי" ע' נאקובץ )מהסיבות דלהלן . ." 

 בכהנ"ל יתדבר עם הררש"מ שי' סימפסון. 

 

 אלר

 ]י"ז מנ"א[

שמ"מ סימפסון שכתב: "מוסג"ב העתקות ממכתבי כ"ק אד"ש מענה לר
"בית  –וזהו הסיום משנת תשי"א" )מצילום כתי"ק  –"א משנת תשי

 (:894גליון  משיח"

 נת' ות"ח.

 יש הערות מהרשד"ב שי' לוין

 שיתדברו ביניהם –ובקשתיו 

 

 רלב

 מנ"א[לאחר י"ז ]

: "ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מענה לר' שלום דובער לוין שכתב
בר ארכיון דברתי בארוכה ובפרטיות עם מוהרש"מ שי' סימפסון בד
ל לערוך את המכתבים. ונקודת תוכן השיחה, הסברת הסיבות שלא אוכ

האגרות, באופן שערכתי הכרכים הקודמים, מבלי שתנתן לי גישה 
 :" ע' נב("עבודת הקודש אצל הרביקובץ  )חפשית לבדוק בארכיון עצמו"  

כשכותב המכתב )או כיו"ב( ]גישה חפשית[    ליתן  מותראיך    כללאינו מובן  
 זה?! אסר

 שכתב "באופן שערכתי הכרכים הקודמים", כתב: הועל מ

 יהי' באופן אחר.א"כ 

 באם יתמעטו ההערות אי אפשר להו"ל המכ'?
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 גרל

 ]כ"ג מנ"א[

. "כפר חב"ד" 230מענה להרב גבריאל ציננער )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע'  
 (:979גליון 

ט"ו באב,   [ במכתבו כתב: "כ"ק אדמו"ר שליט"א העיר בשיחות קודש1]
ברי שהוא יום משתה ושמחה. ושאלו הת' הבח' המקור, והראיתי ד

הרשב"ם ב"ב דף קכ"א ע"א ד"ה דאמר מר, ועוד ראה בספר אבן שועיב 
ה בט"ו עה"ת )מתלמידי הרשב"א( פרשת ואתחנן, שענין אכילה ושתי

 באב גדול כתענית יו"כ".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

לא ראינו   –כתי )ובכיו"ב( שבדבר הרגיל  נתקבל ות"ח ת"ח. ומכבר האר
 רט כשכמה ממנהגיו נדפסו ו"ראינו". )כמבואר בכ"מ(, ובפ ראי' –

 וכו'.  בפועלכוונתי "לא ראינו" בשו"ע ונ"כ ובמנהגים 

סמכא, או שנוהגים כן  ודַברראי' )ע"ד הנ"ל(: שמפורש בס' ישן 
לסתור, ה"ז ראי', לכאורה  גדוליםהמדקדקים, וחסידים ובעלי מעשה 

מ"א הוזכר אפילו בר  לא  –   בפשטותכתבו עד"ז    הרשב"אשאע"פ שבזמן  
 וכו'. 

 [ במכתבו כתב: "נתתי, בע"ה, ספרי על שמיטת כספים לדפוס".2]

 אדמו"ר שליט"א:מענה כ"ק 

"בכדי שיעשו" פרוזבול עכ"פ כבדיעבד "עד ר"ה  כדאי שיתפרסם
 דמוצאי שביעית".

 

 רלד

 ]כ"ד מנ"א[

ן "משיח טיימס" היו"ל ע"י "צבאות השם" שהכניסו מענה למערכת עיתו
שרי תשמ"ח, שעליו ציור של המלך קורא את את שער העיתון דחודש ת

דר"ח אד"ר בפייפ ורה התורה ב"הקהל" במעמד אנשים נשים וטף )תש
 (:תש"ס

 יותר ילדים וטףיתוסף עוד שיהי' נראה 
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 רלה

 ]ועש"ק ראה, כ"ו מנ"א[

ה מלכה" לטובת "ועד סעודת שלמה" )"בית מענה על ההודעה ע"ד ה"מלו
 דיבות א' מאנ"ש שי'(:. והעתקה, בא16חיינו" תשמ"ז גליון 

 אזכיר עה"צ ובהצלחה רבה

 ה"מלוה מלכה" שהכניסו, כתב:בקשר להחומר שיחולק בעת 

 נתקבל ות"ח ת"ח

 

 לור

 ]ועש"ק ראה, כ"ו מנ"א[

נה לסיום מענה לר' מנחם נחום גערליצקי שהכניס את המודעה המזמי
ספר קרבנות והתחלת ספר טהרה בלימוד הרמב"ם ג' פרקים ליום )"בית 

 . קובץ ועד חיילי בית דוד חג הסוכות תשע"ז(:16ו" תשמ"ז גליון חיינ

 לסיום( בהצלחה רבה תיכףויהא )בצירוף התחלה 

 אזכיר עה"צ

 

 רלז

 ]ועש"ק ראה, כ"ו מנ"א[

ו מארגנטינא השואל מענה לר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד מקורב של
איפוא ימצא את זיווגו )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 ות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:באדיב

 במקום שימצא אשה יראת השם

 שקלים ושטר של דולר[. 10]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 
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 רלח

 ]כ"ח מנ"א[

ב מענה להשליח ר' נחמן סודאק על מכתבו להמזכיר רחמ"א חדקו
ר' שמואל אזימאוו,   –בהמשך לפנייתו לארבע מהשלוחים אשר באירופא  

להתכנס   –ק, ר' נחמן סודאק, ר' יהודה ליב ראסקין  ר' גרשון מענדל גרלי
ולהתדבר בקשר לחיזוק בעניני חינוך ועוד. במכתבו פנה בשאלה בנוגע 
לקיום האסיפה, וכתב שנזכה לכוון אל הכוונה וכו' )מהעתקה. המענה 

וו וזכות הרבים סם בזה לראשונה באדיבות ר' לוי יצחק שי' אזימאמתפר
 תלוי' בו(:

 שנזכה לכוון אל הכוונה וכו'[] אזכיר עה"צ

 הזמן גרמא המלך בשדה וכו'

 

 רלט

 ]אדר"ח אלול[

מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון שכתב: "אין ברצוני ח"ו להטריח את 
להאגרות כו', אבל כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל פעם ופעם בשאלות בנוגע 

ובהוספה המכ' המוסג"ב  –' לוין להיות שמקבל אני בקשות מרשד"ב שי
ליתן לו מכתבים  ברשותישאני בעצמי כבר אמרתי שאין  – וכמובן –

מהכותבים וכו', ע"כ שאלתי לקבל הוראות כ"ק אד"ש בכלל בנתינת 
ובפרט בענין מכ' המצורף בזה  –מכתבים מהכותבים כאלה שמבקש 

"בית  –איך להתנהג בזה" )מצילום כתי"ק  –י יבקש עוד להבא שבודא
 (:894משיח" גליון 

 ובן מעצמו(ככתבי מאז )ומ

 וכו' וכו' לסייעו ]רשד"ב שי' לוין[ ( כדאי 1)

 מותר עפשו"ע למלאות בקשותיו ם( ובמילא א2)
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 מר

 ]ועש"ק שופטים, ג' אלול[

כתבה אודות  מענה להשליח ר' דניאל יצחק מוסקוביץ שכתב: "מצו"ב
החנוכת הבית והפתיחה של בית חב"ד במרכז העיר. והנני בזה לבקש 

-ותינו ידהפעולות שם ובכל מוס שהמשךיט"א ברכת כ"ק אדמו"ר של
מהתועדות חסידים ח"י אלול תשורה  –היו בהצלחה" )מצילום כתי"ק 

 :(ש שיקאגאתשס"ו מתיבתא ליובאוויט

שכתב: "והנני בזה לבקש כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה 
-ותינו ידברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שהמשך הפעולות שם ובכל מוס

 ", וכתב:היו בהצלחה

 (1נת' ות"ח ואזכיר עה"צ )

לשלוח לו המצו"ב ואולי כדאי שיו"ל מחדש קיצור מהנ"ל )ובהוספה?( 
 ת הקהל כו'להצלחת הפעולות דאלול ודשנ

 

 ארמ

 , ג' אלול[שופטים ]ועש"ק

נהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שהכניסו את הדו"ח מענה לה
 –לום כתי"ק מפעולות ה"טנקיסטים" במבצעים יום ועש"ק ראה )מצי

 תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(:

 ויה"ר שתהא פעולה נמשכת כו'

 

 ברמ

 ]ה' אלול[

 (:230-1למלך" חוברת ז ע' מענה להרב גבריאל ציננער )"צדי"ק 

 ת בשכונת בארא פארק.במכתבו שאל ע"ד קניית בי

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

אר , ויהא בשעה טובה ומוצלחת, ובשולפתוח ביהמ"דא( לקנותו, 
 הפרטים יעשה בהתייעצות ידידים מבינים.
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במכתבו כתב: "בספה"ק דברים נחמדים )מבעל בני"ש( עמ"ס ע"ז דף ו', 

לל בית שאדם בונה בחו"ל, אם קובע אדם לתורה ולתפלה יהי' בכשכל 
 עתידין בתי כנסיות לעלות לא"י".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ב( במהרה בימינו כלשון היד החזקה.

 כתב: "רצוף ספרי נטעי גבריאל על שמיטת כספים". במכתבו

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ודבר בעתו מה טוב כמ"ש  ג( ספר על פרוזבול נתקבל מאד, ות"ח חן
 המסייעים,אדה"ז קודם סיומו ואשרי לבשו"ע 

ופלא שלא העיר מיד בתחלתו על המיוחד שבשמיטה זו שר"ה שלו חל 
 בשבת.

 

 גרמ

 ]ה' אלול[

ראסקין שכתב: "לאחר שהתדברו ההנהלה הרוחנית  מענה לר' דוד
הרש"ג שליט"א, הר"מ שי' מענטליק, הרימ"מ שי'  –דישיבת תו"ת 

מלאת הוחלט לסדר התועדות בקשר עם  –ים, הר"ד שי' ראסקין טעננבו
שנים להתייסדות תו"ת, ולסדר ההתועדות ביום ההתייסדות ביום ד'   90

ערב, בהשתתפות  9:00 בשעה 770-ט"ו אלול הבעל"ט בביהמ"ד ד
ההנהלה והמשפיעים והר"י ועובדי המשרד וכו' ועם התל' שי', וכן 

הצלחה וכו' בכהנ"ל" )מהעתקת לפרסם במכ"ע, ומבקשים ברכה ל
זה לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי המזכיר. המענה מתפרסם ב

 דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

ושההכנות תהיינה בכהנ"ל[ ]וכו'  רבה]ברכה להצלחה[  אזכיר עה"צ
 לזה והותרכלים מספיקים 
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 דרמ

 ]ו' אלול[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו: "מצו"ב 
"ד"( שהננו מתכוננים "בית חב  –ה"בראשור" אודות "בית מקדש מעט" )  

להדפיס במשך שבוע זה אי"ה. ה"בראשור" הוגה ע"י . . הננו בזה לציין 
". Venet Advertisingולו נעשה ע"י "אשר עריכת ה"בראשור" כ

עט עשה כ"ז בתור נדבה ע"י ר' שמואל שי' והבעה"ב מר זלמן שי' וואנ
רבה   בוטמאן. והננו בזה לבקש את ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה

בהנ"ל" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' 
 ' בו(:שניאור זלמן שי' ליבעראוו וזכות הרבים תלוי

 (1נרות ) 5נשים וצ"ל  3

 (2העלון" )להוסיף "לשמור על קדושת 

 סימן בעיגול תיבת "הוגה", וכתב:

 ( ?!1( )2א"כ איך )

 סימן בעיגול את שמות החותמים, וכתב:

 –צ"ל תוס' הגהה שלי  אם

 (3למה מופרכת תוס' הגהה שלהם? )

אדמו"ר סימן בעיגול את מה שכתבו: "והננו בזה לבקש את ברכת כ"ק 
 שליט"א להצלחה רבה בהנ"ל", וכתב:

 4אזכיר עה"צ 

 

 הרמ

 ]ז' אלול[

מענה להשליח ר' נחמן סודאק שהכניס את ההצעות שנתקבלו באסיפת 
 .בקשר לחיזוק בעניני חינוך ועוד (חרלה )ראה לעיל מענ ארבע השלוחים

ג חדשים דו"ח -בין ההצעות: "ד. כמו"כ תלמידים שיכתבו בכל ב
לכ"ק אד"ש ע"י הרב שלו, ולמסור העתק  מלימודם והתפתחותם,

להמנהל. אשר גם זה יביא לאיזה משטר, וכן קשר בין התלמיד וכ"ק 
ס'  –תי"ק מצילום כ)אד"ש. וידע שעליו למסור דו"ח מהנעשה אתו" 

 (:157"מאוצר המלך" ח"א ע' 
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לבד ענינים מ)  שבסוגםבן שהצעות הנ"ל צ"ל גם בנוגע מוסדות חב"ד  מו

 התלויים במקום(

 – שנהליובאויטש קיימת כמאתיים 

 ע"פ שו"ע( –)ובכו"כ מהם  כמסמרותובכו"כ ענינים הוקבעו ענינים 

 במעשה  )בגו"ר( שעל אתרכל מוסד צריך להתנהל ע"י הנהלתו    –ומהם  
 למעבר לים. גםשייך  –בודדים  הכיורק במקרים  –

 על המשפיעים  –ת  ואחריותם אך ורק על ההנהלה )הרוחני  –ת' ישיבות  
 שי' וכיו"ב(.

 770ע"ד  הודעה –משפיע)ה( ש"השפעתו" 

 רק             "        "     " –שליח ששליחותו 

 "  מנהל שהנהלתו רק                   "        "   

 שעסקנותו רק                  "        "     "עסקן 

 לא נכנסו לתפקידם. שמלכתחילהכפשוט 

בקה וכו'( שישלחו מדי חודש או חצי שנה ת ת' תו"ת )ובית רלַהפנו
האחריות דההנהלה  בפועל, ה"ז: מבטל אלידו"ח מעניניהם  –וכיו"ב 

אענה אפשריות שהוראות נשיאינו, אין  היפך(, כנראה בפועלוכיו"ב )
 ומסיימים בטוב ובמילא מביאות לשבה"כ. וק"ל. –אפילו לחצים 

 

 ורמ

 ]ח' אלול[

נחות בלה"ק שואלים אם יכולים מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: "ועד ה
להשתמש בסמל "קה"ת" בספר "מעייני הישועה" שמו"ל לחה"ס 

 (:פרידמאן יו"ד סיון תשס"טתשורה  –הבע"ל" )מצילום כתי"ק 

דמו"ר שליט"א סימן קו מחיקה על תיבת "אם" וסימן בעיגול כ"ק א
 .ובחץ התיבות "יכולים להשתמש בסמל"
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 זרמ

 ]יו"ד אלול[

מואל גרייזמאן שהכניס את ההזמנה לכנס מנהלי מענה להשליח ר' ש
. 302"כפר חב"ד" גליון תלמודי תורה וחדרים, וביקש ברכה להצלחה )

 העתקה, באדיבות הנמען שי'(:ו

 עה"צ להצלחה רבה ולבשורות טובות אזכיר

 

 חרמ

 ]י"א אלול[

אוסטרליא שהכניסו את מכתב מענה להנהלת ישיבה גדולה מעלבורן 
ו מבקשים לתת רשות שחלקם יסעו לחצרות ב ,התלמידים השלוחים

קדשנו לחציו הראשון של חודש תשרי, וחלקם לחציו השני; וביארו מדוע 
שאז הי' מענה כ"ק אדמו"ר  לדעתם נשתנה המצב מכפי שהי' אשתקד,

שלוחים   שליט"א בזה "מופרך לגמרי", כיון שבשנה זו ניתוספו עוד ששה
 ג אייר תשס"ו(:וכו' )תשורה כינוס תלמידים השלוחים י"

 ["מופרך לגמרי"]דאשתקד כ

 

 מטר

 ]אלול[

אח"כ מענה לאחת שכתבה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ולא קיבלה מענה; ו
שלא תקבל מענה, לא הי' כדאי לה לכתוב כתבה שאילו הייתה יודעת 

 תשורה גראנער ט' כסלו תשע"ד. –ולבקש ברכה )מצילום כתי"ק 
 (:והעתקה

 (1טומ"ת )אזכיר עה"צ להנ"ל ולכוח"ט לשנ

אין העיקר קבלת מכ' אישור וכיו"ב בכתב  –כשמבקשים ברכה וכיו"ב 
 (2)כדאי לבקש  ַההי'הבוחן" כ"א שתתקיים הבר' בפועל וזהו "אבן  –

 מקורהנהגה יומית ע"פ הוראות השי"ת  –העיקר שתתקיים הברכה 
 (3הברכות )
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מאחז"ל: דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים  – במקום ספק ודאגה 

 (4דים מבינים ))ידי

 (5המשפיע תי' שלה ) –בפרט 

 (6בדהמ"ז )

 

 רנ

 ]אלול[

מענה לרשמ"מ סימפסון שכתב: "עפ"י הוראת כ"ק אד"ש דברתי עם ר' 
והסברתי לו שאי אפשר לי ליתן לו כל המכתבים  –ובער שי' לוין שלום ד

ולהיות  –ובפרט משנת תשי"א והלאה  –ביחד עם המענות )ההעתקות( 
ומשנת תשי"א ישנם כמה וכמה ענינים  –ל הפייל האחריות ש שעלי

 –אד"ש ואין לי רשות ליתן הנ"ל" )מצילום כתי"ק שכתבו לכ"ק  פרטים
 (:894"בית משיח" גליון 

 א"כ מהי השאלה?!

 

 ארנ

 ]אלול[

על ההודעה ע"ד התועדות מרכזית להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית  מענה  
עבור שעורכים  ,לרגל תשעים שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

 (:17)"בית חיינו" תשמ"ז גליון  תלמידי הישיבה

 הצלחה רבה

 ועל מה שכתבו סדר ההתועדות, כתב:

 . וכו'אזעה"צ והמלך בשדה  וכו'רבה בהצלחה  כל הנ"לשיהי' 
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 ברנ

 ]אלול[

 – מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" שהכניסו את הספר "מעייני הישועה"
. והעתקה, 17ינו" תשמ"ז גליון  )"בית חי  ליקוט שיחות לילות חג הסוכות

 באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט(:

 כן יבש"ט תכה"י גם בשאר הענינים ולכוח"ט

 אזכיר עה"צ

 

 גרנ

 ]אלול[

מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" שהכניסו את ספר "התועדויות" תשמ"ז 
. והעתקה, באדיבות הרב שלום דוב 17כרך א )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 אט(:בער שי' שוח

 נת' ות"ח ת"ח ודבר בעתו וכו' וכו' 

 אזכיר עה"צ

 

 דרנ

 ]אלול[

קבלת  על הדו"ח מהתועדותל"ועד הקהל" דשכונת קראונהייטס מענה 
)"בית חיינו"  לחודש תשריפנים לאורחים שהגיעו לחצרות קדשנו 

 . והעתקה, באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט(:17תשמ"ז גליון 

תהא פעולה נמשכת והוספה ככל הדרוש זכיר עה"צ שואנת' ות"ח. 
 ויותר ובאופן דהקהל את כל כו' ומתוך שמחה וט"ל ולכוח"ט.
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 הרנ

 ]אלול[

ת נשי ובנות חב"ד בצפת עיה"ק בקשר לכינוס שערכו בנושא מענה להנהל
מניעת הפלות והזכות לחיות )"כפר חב"ד" גליון   –"גם אני רוצה לחיות"  

302:) 

זכיר עה"צ להצלחה רבה ולפעולה טוב, א-ב"ה, יום שהוכפל בו כי
 נמשכת כמתאים לצפת עיה"ק ולבשו"ט. 

 

 ורנ

 ]אלול[

ן שכתב ע"ד המשך פעילותו )ראה וייטמאמענה להשליח ר' יוסף דוד ו
( בנוגע לשליח לפאראגווי )תשובה ווייטמאן י"א אלול נטקלעיל מענה 

 תשס"ו(:

ה בעניני צבור הנ"ל בהתייעצות דעסקני חב"ד שיחיו, אזכעה"צ להצלח
 רבה בהנ"ל והזמ"ג המלך בשדה.

 

 זרנ

 ]אלול[

שפעל   חב"דמענה להשליח ר' שלום דובער מאצקין שכתב ע"ד א' מידידי  
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה   בזה  לטובה בענין "מיהו יהודי" והצליח

 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

לקיים  עכ"פ בפועלבודאי דבר עם שאר השלוחים שי' הפועלים 
 החלטות שלהם עצמם?

 

 חרנ

 ]לאחר ש"פ תבוא, ח"י אלול[

יחת ש"פ תבוא ח"י אלול ע"ד ש"ועד הנחות התמימים" בקשר למענה ל
תשורה לוין ח'   –התורות שאמר הבעש"ט בגן עדן )מצילום כתי"ק    תשבע

 כסלו תש"ע(:
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צ"ל רק באם לא  –שלהדפיס ובפרט במכ"ע  וכמה פעמיםהדגשתי 

 עי"ז מלימוד המעינות ווירחקיפחידו 

 להרושם מובןפשיטא שצ"ל 

 ידפיס הקושיא. ופשוט לא –ובאם אין לו תירוץ 

 לא ידפיסו במכ"עהשקו"ט הנ"ל  כל –"ז עפ

, אלא ממששל מקרא  בפשוטושלכהנ"ל השתלשלות  –מה שמבהיל 
 שלא הזכרתיו!

ידפיסו )אין  –תוכן מובן לקוראי מכ"ע בימצאו רושם בסגנון ו  ובאם
 ( א"ב!משלשים שנה)לאחרי יותר  לַלמד"ג שאתחיל הזמ

 פ' בתורה חידוש: בפש"מ

 צלפחד בנות –( דוקא ע"י נוקבא 1נמצא 

להוציא   לפניםפ"ש שרק אנשים יכלו להכנס    –(    "      "   דוכרא  2          
 א."נו

 כי מס"נ ע"ז, לפום צערא אגרא –גנובים ימתקו 

 

 נטר

 ]אור לכ"ף אלול[

אלדשטיין שכתב ע"ד דירה חדשה שהציעו להם, וביקש מענה לר' לוי ג
מהעתקה. המענה אדמו"ר שליט"א האם לקנותה )עצת וברכת כ"ק 

 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כעצת ידידים מבינים

 אזכיר עה"צ
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 רס

 ]כ"א אלול[

ר"ח תשורה זאנדהויז  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 שבט תשס"ח(:

 וכו'להדגיש באופן המתאים שזוהי שנת הקהל 

עה"צ לתוס' הצלחה בכה"נ ומתוך ת"ח על הבשו"ט ואזכיר עוה"פ 
 (2שמחה וט"ל )

 

 ארס

 ]כ"א אלול[

מענה לר' יעקב יהודה העכט )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 [ במכתבו כתב:1]

שהמלך בשדה, נתאזרתי עוז לכתוב את ההצעה דלהלן   "בהיות הזמן הוא
מאנ"ש, ונעניתי לכתוב למענם לכ"ק אדמו"ר ע"פ בקשתם של כמה 

שליט"א בתור שמש בלבד, ובהקדמה שאם ההצעה בלתי נכונה מאיזה 
טעם שיהי' וההצעה מוטעת, והמציעים טועים, מבקשים בבקשה כפולה 

, ומלכתחילה מבקשים רות של קפידא ח"ושלא תהי' מזה שום התעור
 סליחת כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ז.

קום באופן בטוח ומובטח לעריכת ההקפות בשמע"צ בנוגע לתיקון המ
וש"ת בהשתתפות הקהל הגדול בלע"ה וכ"י העומד להתכנס לימי החגים 
הבע"ל מכל קצוי תבל, שגם עם הגזוזטראות ברזל שתיקנו אשתקד לא 

ון דא צריך לעשות "באווארענען" ש סכנה ח"ו, ובכגיצאנו לגמרי מחש
 לצאת מגדר ספק לגמרי.

ת עם מומחים בענינים כאלו, העלו שהפתרון היחידי הנה בהתיישבו
שאפשר לבצע הוא להקים ערב הימים האחרונים של חג אהל שיהי' 
מתוח על חלק מרחבת איסטרן פארקוויי ממקום הכניסה ל"סאבוויי" 

ב"ק שי', בתיקון מקום לעזרת נשים, ובמיזוג אויר עד אחר ביתו של הר
"פיט" מרובעות )במקום   25,000של    פרוש על שטח  "טון" וזה יהי'  400של  

"פיט" מרובעות שבפנים הביהכנ"ס( מתוקן  10,500השטח של 
כ"י. ומצו"פ התכנית לכל  7000בגזוזטראות שיהי' מקום עבור למעלה מ

 קום המתוקן באמצע אהל זה.האמור. וכמובן שההקפות תערכנה במ



ז ה'תשמ" –מענות קודש  133   

 
חים להנ"ל, ובטו בנתיים לא הוגש שום בקשת רשיון להעירי' בקשר

 שישיגו הרשיונות כשיבקשום.

ושואלים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם הצעת תכנית הנ"ל באה 
בחשבון ונכונה לבצע, או לא. ואם לא, האם יש איזה תכנית אחרת 

 להנ"ל".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 –מוזרה דוקא להרגיז את כו'  שיטה

כמובן לבד מה הועילו ע"ע בשיטה זו? ]  –והשתא גם בש"ק שלאחרי זה  
דוויליאמסבורג ששם בידידות הכי  היפךהגעשלעגעריי עם המשטרה! 

 גדולה וד"ל[

 [ במכתבו כתב:2]

ודבוק אליו ונמשך ממנו בלי  770"יש להדגיש שהאהל הנ"ל יהי' פרוש מ
 וב "הרחיבי מקום אהלך" וגו'.הפסק כ"א באופן הכת

רשיון לזה כן דברו הקאנסילמאן נח דיער שי' ע"ד האפשריות להשגת ה
 ואמר שאין לדאוג ונוכל להשיג הרשיון הדרוש".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 והרי הכתלים מפסיקים.

 

 ברס

 ]כ"ג אלול[

מענה לר' הלל דוד קרינסקי שכתב: "בקשר להמענה מכ"ק אדמו"ר 
השידורים, הנה בנוגע לוא"ו תשרי הבע"ל כבר נתפרסם שליט"א ע"ד 

'. בארגענטינא שכרו אולם גדולה להראות ע"ד השידור בכו"כ עתונים וכו
השידור ומכרו כבר קרוב לאלף כרטיסי כניסה, וכן חתמו חוזה עם חברת 

ילה בעיר טוקומן להראות השידור בכל העיר והסביבה. טעלעוויזשאן רג
ושים הכנות לקבל השידור(. מצו"ב העתק המכתב )גם במדינות אחרות ע

בלו השידור( וכן העתק הפרעס להתחנות בארה"ב )והרבה ענו כבר שיק
י תשורה קרינסק –ריליס. בעזה"י יהי' די ממון לזה" )מצילום כתי"ק 

 ט"ו אלול תש"ע(:
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ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "בעזה"י יהי' די ממון כ"ק אדמו"

 לזה", וכתב:

 ין מתמלכין?!רדעב בתר

 יהא בשטומו"צ וכו'  –בכל אופן 

 

 גרס

 ראש השנה[ ]לאחר ליל כ"ט אלול, ערב

מענה להמזכיר ריל"ג על שאלתו בשיחת ליל ערב ראש השנה: "להמדובר 
כמה רבנים  –ע"ד עשיית עירוב תבשילין גם בלילה שלפני ערב החג 

 שואלים אם הוא הלכה למעשה, כי לכאורה משו"ע אדה"ז סתקכ"ז
קובץ הערות וביאורים   –המשמעות ערב יום טוב ממש" )מצילום כתי"ק  

 )גליון א'עג((: חג השבועות תשע"ד אהלי תורה

 להקל]הלכה למעשה[ אינו 

וזיל  –אף שלפענ"ד באם יוצא לדרך וכיו"ב כל היום כשר )וגם לפנ"ז 
 בתר טעמא באם עושהו "ערב" יוט

 

 דרס

 ]קייץ[

ע גערליצקי על מכתבו בקשר לעלון מענה להשליח ר' יוסף שמואל יהוש
נח להפצה בקרב בתי הספר   הערבית בנושא שבע מצות בני שמו"ל בשפה

הערביים, בעידוד כ"ק אדמו"ר שליט"א; לאחר שהובא החומר לאישורו 
של מנהל מחוז המגזר הערבי במשרד החינוך, דרש אשר יציינו בעלון שגם 

ת, ונתקבל מענה כ"ק ב"קוראן" להבדיל מובאים הערכים של שבע המצו
 )תוכן( "היפרסם חב"ד קטעים אדמו"ר שליט"א בקשר לזה

 רק השבע מצוות ב"נמהקוראן??"; במכתבו כתב: "אנו מצדנו נדפיס 
שעובד מהרמב"ם שצירפתי במכתב )כמו"כ אשתדל שהמנכ"ל יוריד 
השורה ע"ד הקוראן ממכתבו(. שאלתי באם יש הסכמתו הק' לזה" 

 רה אלטיין ט"ו סיון תשע"ח(:תשו –)מצילום כתי"ק 

" וסימן בעיגול כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק התיבות "ושאלתי באם
 התיבות "יש הסכמתו הק' לזה", וכתב:
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כ"ז וששאלו מעבר  צובלָאזעןכדאי לא  –אבל כדי לשלול תואנות וכיו"ב 

 הגלַאטַקייטלים וכו' כ"א שנעשה בפשיטות, ובמיוחד שהכל מבינים 
 שבכ"ז

 (2)*( ) מצובהעתק ה

 מהיר

 ח

 

 הרס

 ]קייץ[

י שכתב אשר פנו מענה להשליח ר' יוסף שמואל יהושע גערליצק
מהעיתונות וביקשו לפרסם את נושא הפצת שבע מצות בני נח בקרב בתי 
הספר הערביים, ושאל האם הגיע הזמן לפרסם זאת )תשורה אלטיין ט"ו 

 סיון תשע"ח(:

בתי"ס הערבים  לבכופשוט שעד שיתקבל  – ביותרהרי הולך גלאטיק 
 לה.וכיו"ב וגם זה יעבור גלאטיק לא יוסיפו בזה שום פעו

 

 ורס

 ]קייץ[

מענה להשליח ר' יוסף שמואל יהושע גערליצקי שכתב אשר העיתונאי ר' 
נפתלי קראוס רוצה לפרסם כתבה בנושא הפצת שבע מצות בני נח בקרב 

 תשע"ח(: בתי הספר הערביים )תשורה אלטיין ט"ו סיון

( מה 2( האם זה יהי' לטובת הענין או לשלילת הענין. 1 לשאול אותו:
 .שלום בתו

 

 זרס

 ]קייץ[

מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין ששאל בנוגע למקום לימוד בנו 
ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר   –ולומד לעת עתה    11שלום דובער, שהגיע לגיל  

דתי "ימין הרצוג" באילת, האם -בבית הספר הממלכתי –שליט"א 
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רו ללמוד בתלמוד תורה חב"ד בירושלים עיה"ק )ס' "שליחות להעבי

 (:796לכתה" ע' כה

 כעצת מחנך ירא שמים. אזכיר על הציון.

 

 חרס

 ]קייץ[

בהמשך להמענה  –מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין שכתב 
שהתייעץ עם המחנך ר' נפתלי הכהן רוט, ולאחר ששוחח עם  –שקיבל 

וד תורה חב"ד בירושלים עיה"ק, ושאל הילד הציע שיעבור ללמוד בתלמ
 (:796' חות כהלכתה" עהאם נכון )ס' "שלי

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "האם" וסימן בחץ תיבת "נכון".

 

 רסט

 ]קייץ[

מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס העתק מרשימת הספרים שנגנבו 
מספריית אגו"ח, ואצל שמות הספרים שנקנו בחזרה מהקונים נרשם 

 ר" )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קיד(:"הוחז

וחזר" איפוא הם? ]כנראה רשימה דלפני שלא נרשם בצדם "ה  הספרים
 רב[.-זמן

 

 ער

 ]קייץ[

שכתב אשר הוא חש מענה להשליח הרב מנחם מענדל גלוכאווסקי 
בחוסר הדרכה בכמה ענינים, ויש לו נפילת הרוח מענין מסויים שחש 

ר' זושא סיפר לו אשר את כתב ף ושלא כיוון לדעתו הק'; והוסי
אשר בהתועדות קודש הראשונה שבה  –פרטיזן"( ע"ה וילימובסקי )"ה

נכח, הנה לאחר שאמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א כמה דברים שב למקומו 
בצעידה לאחוריו כנהוג, ואמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א: "יונגערמאן, די 

לסט נישט פאלן אויף די וועג איז שמאל, אבער איך היט דיר אפ אז דו זא
זו ברכה בכל "דרך החיים" בה אפשר לפעמים   זייטן", ואשר חש שהייתה
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ח"ו ליפול לצדדים ולפספס את הכוונה ורצונו הק', ועל זה מברך ומבטיח 
כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא יפול לצדדים; וכתב את בקשתו שיזכה גם 

ניסן  כן לשמירה מכ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה גלוכאווסקי ב'
 תשע"ז(:

הציון. אזכיר על

עאר

]תשמ"ז[

ענה להנהלת א' ממוסדות חב"ד שכתבו אשר רוצים לקנות שטח מ
מסויים לבניית מוסד, ומוסד מחוג אחר רוצה להשיג גבולם ולקנות את 
השטח וזה גם העלה את מחיר השטח, ושאלו האם להמשיך להתעניין 

 (:160ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –בשטח )מצילום כתי"ק 

ש"י שעל אתר שכיון שעסקני אנ  –  פעמיםוכמה  בנוגע לב' הנ"ל כמדובר  
יעשו כן בשטומו"צ )ובפרט ע"פ הרעש )דקדושה(  –דעתם לקנות 

 (1לאחרונה ע"ד בתי חב"ד( )

למוסד עטה"ק, ולא יאומן   –מפורסם איסור השגת גבול ובפרט דכהנ"ל  
 (2?!( )שישיגו גבולם )בכדי שהמוכר ידרוש מחב"ד יותר כסף

והאומנם  – והנהוגיפך היושר ביותר התשלום יותר מהשווי ובהרבה 
אחר?   למוסד ציבורישלא יעשה כן בנוגע    ציבוריא"א להשפיע על מוסד  

(3) 

(4אזכיר עה"צ )

ערב

]תשמ"ז[

מענה לא' העסקנים שכתב דו"ח מהפעילות בעת ביקורו ברוסיא )מצילום 
 תשורה ליסון כ"ד אד"ש תשס"ה(: –כתי"ק 

שהכניסו    וכו' וכו'על העידוד    והעיקר  –נת' ות"ח ת"ח על הבשו"ט וכו'  
 (1נמשכות ע"ע וד"ל ) –שם ופעולותיהם שם 

(2ימשיך במילה ) –שליט"א ]. .[  לשאלת
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 –אזכיר עה"צ להנ"ל ובהוספה שבאם ח"ו וח"ו תתעכב ביאת משיח 

יבקרו שם עוה"פ לאחר כשנה או פחות, וביתר על הביתר שאת 
 3רם זה דביקו

 

 רעג

 ]תשמ"ז[

ענדל טננבוים שהכניס את גליונות ספר "שיטת לימודו מענה לר' מנחם מ
 של הרוגוצ'ובי ז"ל" שמו"ל )ריש ס' "שיטת לימודו של הרוגוצ'ובי ז"ל"(:

 המצו"ב נתקבל

 ות"ח ות"ח

 

 ערד

 ]תשמ"ז[

מענה להחתן הת' משה אקסלרוד שכתב ע"ד הצעת שליחות בעיר עתלית 
ו )ס' "שליחות ה בה פעילות ע"י בית חב"ד בעכנעשתאה"ק, שעד עתה 

 (:284כהלכתה" ע' 

 כהצעת ועד רבני חב"ד בארץ הקודש.

 

 הער

 ]תשמ"ז[

קודש -בקשר להוצאה שני' דאגרות –מענה לר' שלום דובער לוין שכתב 
אדמו"ר הזקן אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק: "יש כו"כ הוספות 

 ס בקונטרס המילואים וחלקןאגרות, אצל כ"א מהאדמו"רים, חלקן נדפ
בקובץ יגדיל תורה. באם יכניסו כל אגרת למקומה יצטרכו לסדר את כל 

אשונה, מלבד הספר מחדש. ע"כ אולי להדפיס הספר כמו בהוצאה ר
תיקוני טעויות הדפוס, ואת כל ההוספות הנ"ל להדפיס ב"חלק שני"" 

 )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' לח(:

ל ההוספות הנ"ל א סימן קו תחת התיבות: "ככ"ק אדמו"ר שליט"
 להדפיס ב"חלק שני"", וכתב:

 כשיבוא הזמן.
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 ורע

 ]תשמ"ז[

 Hofstraאשר האוניברסיטא "רייטער שכתב  אלתר  מענה להרופא ר' לוי  
University  "  קשיים בקשר לקבלתעליו  בה עובד הערימה  "Academic 

Tenure" (ורמענק לתפקיד קבוע, במיוחד כמורה או פרופס) וגם לאחר ,
את המשיכו להערים קשיים בכדי שיאלץ לפרוש; ושאל האם שקיבל ז
)מהעתקה.  באוניברסיטא או לפרוש ולעסוק כרופא במקצועולהמשיך 

המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הת' מנחם מענדל שי' הכהן 
 העכט וזכות הרבים תלוי' בו(:

שלהם )ובצדק(  חוןשמיים לנצ-או אפילו למעט בזה יחשב ע"י האנטי
 ר"ל.

 ובמילא עלול לעודדם להוסיף בזה )וגם נגד אחרים(.

  



ז ה'תשמ" –מענות קודש    140 

 

 

 
 

 לזכות

 אכ"ק אדמו"ר שליט"
 

 

 


	Blank Page

