
 מזכרת משמחת הנישואין של

שמוא_ל ומנוחה רח_ל שיחיו עמאר
י״א א_לו_ל ה׳תשפ״ב





 ב"ה 

 פתח דבר 

בנישואי  זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  לה'  מודים  אנו 
צאצאינו החתן התמים הרב שמואל שי' עב"ג הכלה מ' מנוחה רחל שיחיו 

 למזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת, ביום י"א אלול ה'תשפ"ב. 

לשמוח הת הואילו  אשר  שיחיו  ומכירנו  לידידנו  בזה  ניתנת  והברכה  ודה 
איתנו יחדיו ביום שמחת לבבנו, ולברכנו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים  

 בגשמיות וברוחניות. 

בשמחה ובטוב לבב ולאות תודה והוקרה, הננו מכבדים בזה את כל הנוטלים  
)כ בזה  המוגשת  במזכרת  ומרחוק  מקרוב  בשמחתנו  אנ"ש חלק  מנהג  פי 

 לאחרונה, על יסוד התשורה שחולקה בחתונת רבינו(.

  התשורה כוללת: 

ובו מכתבים ששלח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לזקני   -  שער אגרות קודשא.  
 החתן והכלה. 

ובו צילומים רבים של פתקים שנכתבו בכתב יד    -  שער כתבי יד קודשב.  
ינו נשיאנו, הגהות על שיחות  קדשו של כ"ק אדמו"ר, הערות למאמרי רבות

 ומכתבים, מענות קודש ועוד.

התמונותג.   דורנו   -  שער  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  של  תמונות  עשרות  ובו 
 המתפרסמות לראשונה בקובץ זה.

ותודתנו הלבבית נתונה   RebbeDriveהתמונות נמסרו לידנו ע"י מערכת  
 להם על כך.

  לראשונה. יצוין שרובו ככולו של החומר הנדפס מתפרסם בזה 

על   קרעמער  שי'  ליב  וארי'  קורטס  שי'  זלמן  שניאור  לת'  נתונה  תודתנו 
 סיועם הרב בהכנת התשורה.

ל טוב הוא יתברך, יברך את כל הבאים להשתתף בשמחתנו ואת בני -הא
ר, ובקרוב משפחותיהם בתוך כלל אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד בש

ממש נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים  
 והוא יגאלנו.

 "א אלול תשפ"בי
 מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר 

 , צרפתאהרינוב

 פרנקל  משפחת משפחת עמאר

  





 חתונת כ"ק אדמו"ר שחולקה ב התשורה 
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בסיום המכתב 
הוסיף כ"ק אדמו"ר 

 :ף כתי"קבגו
ת בברכ

הצלחה 
בחינוך עטה"ק 
]על טהרת 
  הקודש[
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בסיום 
המכתב הוסיף 
כ"ק אדמו"ר 

 :ף כתי"קבגו
 ואריק . .

בעת רצון 
על הציון 
 הק'.
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בסיום המכתב 
וסיף כ"ק אדמו"ר ה

 :כתי"קף בגו
 הבברכ

רבה הצלחה ל
 -בעבוה"ק 

 טהמש"פ
]טהרת 
המשפחה[ 
וטהרה מביאה 
לידי כו' אלי' 
 הנביא
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 שו"ע אדה"ז . . ועיין

 טבשו"לבברכה 

 טבשו"לבברכה 
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 לבשו"ט הבברכ
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בסיום המכתב 
הוסיף כ"ק אדמו"ר 

 :ף כתי"קבגו
 [תבו]מכ'

 נתקבל
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בתחילת המכתב 
הוסיף כ"ק אדמו"ר 

 :ף כתי"קבגו
הנני מאשר 

 קבלת המכתב
 והפ"נ
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בסיום המכתב 
הוסיף כ"ק אדמו"ר 

 :ף כתי"קבגו
 בברכה
להצלחה רבה 

 "המנין"ב
ובהשיעורים 

 -ובכלל 
 ולבשו"ט
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 למפתחות לתניא דבר פתח.א
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ספרים ואנשים. ג( לוח  שמותא( מפתח ענינים. ב( מפתח  :בחוברת זו באו
 התיקון. ד( הערות ותיקונים. ה( כתבי יד ודפוסי התניא )רשימה קצרה(.

תוצאה החדשה והמתוקנת" "הפוטוגרפיא מ"הזו היא  תניא התהוצא יסוד
שנעשו לאחר זה בהאמהות  (1 (1ספורים תיקונים ועם השנדפסה בווילנא תר"ס, 

 ונכנסו בההוצאות שלאחרי'.

הוצאות אחרות, לבד הנ"ל, ל עם הלוח התיקון הבא בזה ערכתי על פי השוואה 
 תיקונים במקום שנראה לי טעות המדפיס דמוכח, או על כל פנים קרוב לודאי.

בהוצאת התניא  [ר הפיסקאות(שהפיסקא תתחיל בהמשך השורה )כבשאציין כאן  אדמו"ר]כ"ק 
 -השלימה שמכינים לדפוס 

מראה  באמצע העמוד, ומסביב לו יבואו: -התניא  בפנים ועל הגליון: -התניא 
מקומות, פירוש קצר, ליקוט מספרי רבותינו נשיאינו וכת"י שלהם המפרשים 

 -דברי התניא וכו' 

יבואו ג"כ ציוני מקור תיקונים הנ"ל בפרטיות. וזאת למודעי כאן אשר א( התיקון 
הם ע"פ הוצאה הראשונה של  -באגרת התשובה  - (2גו' וגו' במקום כו' וכו'  (2

הם  - נוגע להנקודותהאגה"ת מהדורא בתרא )שקלאב. תקס"ו(. ב( התיקונים ב
כנסתים בסוג התיקונים והבכ"ז הע"פ ציוני הרה"ח וכו' הר"א שו"ב גראצמאן 

 כיון שלא הייתי בטוח לגמרי אשר כולם שייכים אליו. ,בדרך אפשר

 ( ראה בפנים בהוצאת ווילנא תר"ס ותרס"ט.1

המנהג המובא בתשבי "כשמביאים מאמר רז"ל ולא ישלימו אותו כותבין ( ע"פ 2
 לשוןביאין איזה פסוק מתנ"ך ולא ישלימו אותו כותבין שלון לשון וכולי וכשמ

כשמביאין פסוק ואינם  בדבריהםמש"כ בתשבי ערך גמר "נוהגין רז"ל  וגו'
משלימים אותו כותבין וגומר וכאשר מביאין מאמר מדבריהם ואינם משלימין 

וי"ל הטעם, ע"פ מרז"ל כל פסוקא דלא פסקא משה אנן  - אותו כותבין וכולי."
 שיגמור. אומר מצוהא פסקינן לי' ולכן ל

 השמטה בלוח התיקון:

 .אליהם: ל"וצ ל"צעליהם : שורה המתחלת העולה אי"דף קלג ע
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הגהה .ב
שיחת ל

שבת 
מברכים 

ניסן 
 תשי"ד

 .שיחה זו נשלחה לכו"כ
ראה אגרות קודש ו

חי"א ע' ו, חי"ב ע' 
 שסח.

יישר  לו"...אז איך בעט, און, 
 חילי..."

"... ווי עס דארף צו זיין, 
 "ובהידור.

")לקו"ת ר"פ תבוא.  - 1בהע' 
שפע  עטרת ראש בתחלתו

 ("טל ש"ח פ"ג

ומחק את  -הוקלדה פעמיים  6הע' 
 הפעם הראשונה

"... ד"ה כימי צאתך,  - 6בהע' 
 -לכ"ק מו"ח אדמו"ר  -תש"ח 

 ספי"ב …"
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צילום 
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רשימת 
מאמרים, 
תשובות 
הלכתיות 

)ועוד( 
הנמצאים 
 בכתבי־יד
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 .ד

צילום 
ק "כתי

רשימת 
מאמרים, 
תשובות 
הלכתיות 

)ועוד( 
הנמצאים 
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 .ה

הערות 
למאמר 

ד"ה 
אחרי 
מות 

 תרמ"ט
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הערות .ו

לספר 
השיחות 

כ"ק 
אדמו"ר 

מהוריי"צ 
תש"א 

 מתחילתו
 



37שער כתבי יד קודש

 

  
: אינו מפרט האם מבשורת יצחק

מבשורה המצערת שנעקד )ב"ר 
וראה  ועיין רש"י עה"תפנ"ח, ה. 

שגם מזה ראי'  -פדר"א פל"ב( 
 מאו )כדמשמע  -להמבואר בפנים 

קצת מההמשך( מרוב שמחה 
ומביא  - )כפירוש ריב"א עה"ת

או כמסופר  -דוגמא מכתובות סב, ב 
 בס' הישר(.

 ]במאמר[פ"ט  לתחלתשייך 
_________________________

__________________ 
: ראה בבחי' עיגולים בבחי' עי היס

רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ג ה"י. ס' 
 החקירה להצ"צ ח"א פ"ט.

: ראה אבות דר"נ הארץ . . אדם מש
 ספל"א.

ה רמב"ם הל' : ראשתמיד עומדים
יסוה"ת פ"ב ה"ג. רשימת הצ"צ 
עה"פ שאו מרום עיניכם )נדפס 

 בהוספות לס' החקירה(.
: ראה שבט' גלגלים שמקבלים כו'

ע"ח שער ציור העולמות פ"ב. מ"ח 
 מס' המלאכים והרקיעים.

: כנראה צ"ל פכ"ב. בא"ב פי"ב
והכוונה לאמרי בינה שער הק"ש 

 פכ"ב.
: ראה בכ"ז ס' החקירה כמ"ש במ"א

להצ"צ ח"א בתחלתו. מים רבים 
 תרל"ו פל"ג ואילך.

כמ"ש במ"א כו' כמ"ש  יורה ומלקוש
: ראה אמ"ב שער הק"ש פנ"ח בגמ'

 ואילך. תענית ו, א.
: במדבר רבה פי"ג, יד. שהוא כדורי

זח"ג י, א. וראה ירושלמי ע"ז פ"ג, 
 ה"א )הובא בתוס' בבבלי שם(

, ב : ראה זח"ב מחכד סליק
 ובביאה"ז שם.

ה "פ אחרי. וראה ד"ר :ח"בס' אוה
ז, נדפס בס' "ח )לאדה"כתוב באוה

ליאזנא( דרך חיים  -אתהלך 
 .ג"צ( שער התפלה פל")לאדהאמ

. בתחלתו ראש עטרת, יד סימן הקדש אגרת זע  (1
  .ג, מא תורה לקוטי

 ( זע עטרת ראש בתחלתו. לקוטי תורה מו, ב.2
לקוטי תורה נו,  אגרת הקדש סימן יד בסופו.( זע 3

 א.
 ( זע הוספות לתורה אור ט, ד.4
 ( זע חנוך לנער ע' ז'.5
 ( )בפנים(6
ע  -( זע וועגן עם ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש 7

 כב.
 אות יח. ע' כג.ש"ג ( זע שיחת חה"פ ת8
]תרצ"ד  ( זע לקוטי דיבורים יט כסלו תרצ"ג ע' . .9

 בתחילתו.[
( זע וועגן עם ס' השיחות קיץ ה'ש"ת ע' מג' פה 10

 ועוד
( זע לקוטי דיבורים כה' שבט תרצ"ו אות ו. חה"פ 11

 תש"ג אות סג
 -( די שיחה איז אויך געדרוקט אין קונטרס עב 12

 שמח"ת תש"י.
סאלדאטן אין רוסלנד אין ניקאליו דעם  )בפנים(( 13

פלעגן דינען פינף און  אין רוערשטען'ס צייטן 
צואנציג יאהר אונטער ַא זעהר שטריינגער 

 דיסציפלין
 ( ברכות ז, טו.14
  ( זע שולחן ערוך אורח חיים סימן רפא, תקכט.15
 ( זע חולין צא, ב.16
תש"ח  ( זע זוהר ח"א לז, ב. מאמר צאינה וראינה17

 )קונטרס נה(.
 ( דער בעש"ט איז נתגלה געווארן אין יאהר תצ"ד.18
( מאמר הבעש"ט )געבראכט אין ד"ה השמים 19

כסאי, תרס"ח(. ובספר תולדות יעקב יוסף יתרו 
' בכל מקום שאני מצות אנכי: שכתבו הראשונים כו

תופס ואוחז בקצה וחלק מחלק האחדות הרי אני 
תופס כולו וכן שמעתי ממורי. ובפ' חיי שרה כב, ד. 

]היעבץ לאבות פ"ד מ"ב: התופס מפירוש  מביא
 מקצת מן האחדות תופס כולו.[

( זע לקוטי תורה ר"פ קרח. אמרי בינה שער 20
 הציצית פי"ד.

  פרק לב. פל"ב( זע תניא 21
 ע וועגען עם לקוטי דיבורים כה שבט תרצ"ו.( ז22
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BEYOM HAHILULO BEYICHUD YISCHASKU BEEMUNOSOM 
BEHAVAYEH UBEMOSHE AVDOI VEISPASHTUSEI BAAL HAHILULO 
UBEBITOCHOINOM ASHER AF ATO OIMEID UMESHAMEISH 
UMEOIREIR SHEYUMSHECHU BEROCHOIS VEHATZLOCHO 
BEGASHMIUS UBERUCHNIUS LEKOL TZOIN MARISOI USHEMIRAS 
EINO PEKICHO DELOI NOIM UKEPSAK RABOISEINU HAZOKEI[N] 
VEHOEMTZOEE VEHATZEMACH TZEDEK LOI NOCHOIN LAAKOIR 
MISHKON MIPNEI HAMEURO KI SHOM DAVKO YETZAVEH HAVAYEH 
ES HABROCHO VEHORACHAMIM NACHLO BELI METZORIM 
BIVROCHO HAMISHTATEIF BEHISVADUSOM 

MENACHEM SHNEERSON 

ביום ההילולא ביחוד יתחזקו באמונתם בהוי' ובמשה עבדו ואתפשטותי' בעל ההילולא 
ובבטחונם אשר אף עתה עומד ומשמש ומעורר שיומשכו ברכות והצלחה בגשמיות וברוחניות 

קן והאמצעי והצמח צדק לכל צאן מרעיתו ושמירת עינא פקיחא דלא ניים וכפסק רבותינו הז
לא נכון לעקור משכן מפני המאורע כי שם דוקא יצוה הוי' את הברכה והרחמים נחלה בלי 

 מצרים בברכה המשתתף בהתוועדותם

 מנחם שניאורסאהן

 מברק.ז

 .רצח הת' ישראל ארי' דוברוסקין הי"דובקשר ללתושבי כפר חב"ד ו יו"ד שבט תשט"נשלח לקראת 
 ועיין באגרת שלאחרי' בביאורה. ג'רסא( רתח"י ע' שה )אג ת קודשנדפס באגרו
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LT KINUS ARTZI DMELACH 
KFAR CHABAD (Israel) 
YEHI ROTZOIN SHEKINUSCHEM YOVI leharchovas haPEULOIS 
NIROHOVOIS LEKINUS Kol BNEI UBNOIS YISroel LOI RAK DEARBOOH 
BONIM ELO AFILU HACHASEIRIM LAAVOIDO HAZOIS chochom roscha 
Tam vsheeinoi yodea lischoil veafilu vegam eilu scheeinom noich’chim 
behoavoido veeilu scheeinom adain mehavoido ASHER TZIVO HASHEM 
ELOKEINU VEKIBUTZ HOOIVDIM VEHANIDO[CHIM] YOCHish HA 
velehachschirom velaasoisom velehachniso bessug cha hachochom veiofuzu 
hamaionois kenachal eisson umolo hoorez deio es havaio beGEULA hoamitis 
veHASHLEMO ALYEDEI MOSHIACH T[ZIDKEINU] 
BIVROCHOas hazlocho MENACHEM ]…[ 

 דמל]"[חכינוס ארצי לט 
 כפר חב"ד )ישראל(

לא רק בני ובנות ישראל  כללכינוס  נרחבותפעולות להרחבת היהי רצון שכנוסכם יביא 
 ואפילוחכם רשע תם ושאינו יודע לשאול  דארבעה בנים אלא אפילו החסרים לעבודה הזאת

אשר צוה השם  וגם אלו שאינם נוכחים בהעבודה ואלו שאינם ]יודעים[ עדיין מהעבודה
החכם  ַח ולהכניסו בסוג  ולעשותםולהכשירם  וקיבוץ האובדים והנד]חים[ יחיש האלוקינו 

לימה עלידי השהאמתית וגאולה ויפוצו המעיינות כנחל איתן ומלאה הארץ דעה את הוי' ב
 משיח צ]דקנו[

  [. .]מנחם הצלחהת הבברכ

 מברק.ח

 .ז"פ תשי"ח בא' דחוהמ"מברק לכינוס ארצי מטעם המל
 .יד ע' לו ברתבטאון חב"ד חוב מברקראה אודות ה
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א נקודה בשנת המאתים "שליט ד"בכפר חבהגאולה  החגיםלכל המשתתפים בהתועדות חג 
ט ביום הילולא רבא דהמגיד בשעות דגאולת רבנו הזקן מהתועדות החג "להסתלקות הבעש

אשר פדה בשלום נפשנו יהי רצון שיצא הכרוז קול גדול ולא פסק ויפעול פעולתו להפיץ 
במעשה בפועל בחיי יום יום במחשבה דבור וובאופן דמוסיף ואור ועד לחוצה  חוצההמעינות 

רועה  הארץ מנהר מצרים עד הנהר הגדול שבו עלוי ונכבשהוייתי הוי' אחד את מלכא משיחא 
אחד ויתקבצו ויעשו לגוי אחד בארץ מנהר מצרים עד הנהר הגדול נקודה לחיים לחיים ולברכה 

 .מ.ש

 מברק.ט

 .להמשתתפים בהתועדות חג הגאולה י"ט כסלו תש"כ בכפר חב"ד
 .חי"ט ע' צז ודשקת נדפס באגרו
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 מכט' תשרי והמצורף אליו, במענה למכתבומאשר הנני קבלת 
 יהי רצון שיבשר בשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים,ו

את כל השנה המשובע ומשביע הוא  ,השביעיהכללי, חודש והרי באים אנו מחודש 
הסוכות ושמחת תורה שענינם  ומימי שמחה דחגטוב הנראה והנגלה, ב ,טובב

 לקחת
מהרגלים אשר בו, זמן שמחתנו ו -וביחוד ]פירוש הכוכבית: להתחיל כאן פיסקא בפ"ע[ *

 כל השנה כולה.ב עלמצוה תורה והשמחה של  , שמענינם להמשיךשמחה כפולה
 לבשו"טבברכה 

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
 מזכיר

 
 , ד(. ד"ה צהר תעשה תש"ב.: ראה לקו"ת דברים )נגמחדש הכללי

 : וכל השביעין חביבין )ויק"ר פכ"ט, יא(.חודש השביעי
 המשובע ומשביע: ראה ויק"ר פכ"ט, ח. נתבאר רד"ה יו"ט שר"ה השי"ת.

: דשמע"צ )ושמח"ת( רגל בפ"ע )סוכה מח, א. וראה מהרגלים . . זמן שמחתנו
 בשמחה" )רש"י ד"ה ביום. חולין פג, א(. מרביןרמב"ן וריטב"א שם(. ובו "היו 

להעיר : ראה זח"ג רנו, ב. ת"ז תכ"א )נו, סע]"א(.[ השמחה של תורה ומצוה
 רמב"ם סוף הל' לולב.מ

 

הגהה על .י
 פרטי–מכתב כללי

 חשון תשכ"ד–מיום ג' מר
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 פרטי–כתב כללימהגהה על .יא

 מיום ל"ג בעומר תשכ"ד
  חכ"ג ע' קפב )אג' ח'תתכ( ודשקת אגרוב פסנד
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היא  דפטיראותובעמדנו ביום ל"ג בעומר, יום הילולא דרשב"י, ובהקדים מאמר חז"ל שהתורה 

האדם,  ואהזשלעולם קטן בנוגע ע"פ נברא העולם, מובן שכן הוא גם שופנקסאות  דיפתראות
הרי  ןםאומנת ןםתורתבתורה ל שעתו, שהדוגמא בןםאומנת ןםועאכו"כ בנוגע לאלו שתורת

 ,.הוא רשב"י וחבריו

 ותלהסיר המחיצה [???] -הוא  (לענינו בעולםבנוגע שמזה הבנה גם )וענין רשב"י בתורה 
הפנימיות בגלוי, שלכן  שתבוא להמשיךבאופן  נגלה דתורהבופנימית התורה  שבין להמשיך

 הבה עסקו - עוסקים]?[גם הנהגתו בעולם היתה באופן זה, שפנימיות העולם היינו התורה 
כללות ענינו: בירור המחיצה שבין  - הק'.וכמסופר בזהר  ,כפשוטוגשם  ירידתהמשיך בגלוי 

 עליון ותחתון שבכלעליונים לתחתונים. 

בדוגמת דרא  -בכמה ענינים  -דעקבתא דמשיחא, שהוא דרא  בפרט לדורנושמזה הוראה 
צ"ל המשכת פנימיות התורה בגלוי  םתשענינו ונקודתו העיקרי -בזהר  בחז"לדרשב"י כמבואר 

ון הרמב"ם שיהי' לשסגנוכסגנון הידוע הפצת המעינות חוצה, ומזה גם בנוגע להנהגה בעולם וב
מתנו ובובמאכלו ובמשקהו וכו' ובמשאו  כולל עשרת הענינים:( שזהו)שמעשיו במעשיו  ניכר

 תורה אחת.בע"פ תורה, הנגלה והפנימית מאוחדים,  םוהזש -

 המעלהדיוק הלשונות ותוכן  במה שנאמררבותינו נשיאינו  ביאורוכוע"פ  פירושוכ וכלשון
זיין  ַאז )אפילו( די פיַאטע זאל -"שמע"  הוא חסידותי.העקב  (גם), ש"עקב אשר שמעהשבח "

 שאפילו העקב ועניניו יהי' חסידותי. ַא ַחסידישע

 לבשו"ט בכל האמורבברכה בכבוד ו

 מאשר הנני קבלת מכתבו . .

 ובעמדנו ביום . . חסידותי.

 בברכה

__________________________ 

 ראה ב: הפנימית בגלוי: שבת יא, א שהדוגמא בתורהבתחלתו.  בראשית רבא: ב"ר מאמר חז"ל
: עיין המשך חייב אדם לברך בירור המחיצהראה מאמר דלג' בעומר בהמשך והחרים תרל"א. 

בלשון כו: ח"ג נח, א )ראה זח"א קיז, א. קיח, א(. כמבואר בזהר: ח"ג נט, ב. בזהרתרלח סכ"ה. 
כפירוש בלא וא"ו המוסיף. ו -: שלכן כ' במאכלו שמעשיו כולל: הל' דעות רפ"ה. הרמב"ם
 (1: התמים )רבותינו

 : ראה שהש"ר רפ"ו.עקב . . העקב( ו, נב. שיחת יב' תמוז תש"ח )ז,ח(. 1)
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כתב מ.יב

 פרטי–כללי

 תמוז תשכ"דמיום י"ב 
חכ"ג  ודשקת אגרוב פסנד

  (נו)אג' ח'תת רלאע' 

 . . לרבים",

ע"י שבעצמם מַלמדים ולומדים תורה ברבים או ע"י  בשני אופניםעסק בהרבצת תורה 
במוסדות ושיעורי תורה דרבים או גם מייסדים  בלימוד בשיעורשתומכים בממונם ובטרחתם 

 חדשים או בכל אופנים האמורים גם יחד,

 יהי רצון . .

להעיר מכתובות  . . שתומכים בממונם ובטרחתם . . גם יחד: ולומדיםמלמדים  שבעצמם . .
כמה גדולים.  )קג,ב(: דאייתינא כיתנא כו' וכתיבנא חמשא חומשי כו' ומתנינא כו' והיינו דא"ר

 ובאורחות צדיקים שי"ז: נדיב בממון בגוף בחכמה )נתבאר בד"ה אשר ברא )ואילך( תרפ"ט(.

 תש"חתש"ע צ"ל 

 ראה שבת לב,סע"ב. זח"ג קי,ב. עד בלי די:
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הגהה .יג

כתב מעל 
 פרטי–כללי

 מיום ו' תשרי ה'תש"מ
על המהדורא הסופית 

 עם חתי"ק -

בהע' ד"ה "לי כל 
")בנוגע  -הארץ" 

(  )בהר (ליובל
 "בהוספת "כל".

לפועל נדפס: ")בנוגע 
ליובל. בהר כה, כג( 

 בהוספת "כל".
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לשניאור  אגרות.יד  
 זלמן שז"ר

 ז "כה'תש י"א ניסן וער"ח סיוןמ
חכ"ד  ודשקרות באג המער"ח סיון נדפס האגרת

 ע' שמא

תקותי חזקה שגם הוו"ח כו' 
אייזיק שי' פולק ג"כ יצא 
לחירות. ומגלגלין זכות ע"י 

 זכאי.

וחותם  המצפה לבשו"ט
 בכבוד ובברכת החגבהוקרה ו

 בתחלת העמוד ציין הרבי בכתי"ק:
 שזר

בנוגע לכ' ולכל , ומכל שכן וק"ו ]. .[
ט"א, שהשלום ילמשפחתו ש

 בשלימות איתם.
בסיום המכתב, לפני החתימה הוסיף כ"ק 

 אדמו"ר בכתב ידו הק':

 המצפה לבשו"ט
 שזר בתחלת העמוד ציין הרבי בכתי"ק:

מעניין לציין שחתימת כתי"ק היא על 
 .דבר שאינו מצוי כלל -העתק המזכירות 
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 .טו  
הוספה 
בכתי"ק 
 על מכתב

 ה'תשי"זמי"א ניסן 
  למר ש.ב. אולמאן

רות באגנדפס 
לז  ע' ו"טח ודשק

 ה'שנח()אגרת 

אשר  ]ישיבה ליובאוויטש[בית יוסף  ]ת"ת[פעמים במוסד  ]שר ביקר איזה[בנועם נודעתי א
בטורונטא, ובטח למותר לעוררו על עזר והשתדלותו בכל השייך למוסד דחינוך על טהרת 

ולהתפתחותו בכל המובנים וחזקה שליח )שכל אחד מישראל כמחויב הקודש זה לביסוסו 
 לקיים ציווי השי"ת יגדיל תורה ויאדיר( עושה שליחותו.

מנהל מחלקת חנוך ממלכתי דתי אשר באה"ק ת"ו,  -לפני איזה זמן בקרני דר. י. גולדשמיט שי' 
נגלית "תרבות ובשיחתי אתו ע"ד תכנית הלימודים שם שאלתיו ע"ד הספר של כ' שהו"ל בא

הודיעו  הודיעוהושם עם תוכנו וכו'. ותמהתי לשמוע ממנו שלא המורים ויהדות" שכדאי להכיר 
 כ' ע"ד הופעת הספר!
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 במכונת כתיבה[]היינו להעתיק התיקונים 
 להוסיף

תברר בזה הנוהג בסמינאר  -לשאלתה בנוגע לספרי לימוד וספרי קריאה באנגלית כשרים וכו' 
שי'  ]ר' אהרן מרדכי[מנהלו הוא דודו של הרא"מ  -לבנות שבגייטסהייד )בסביבות לונדון(  בית

 או בבית יעקב שבבני ברק וכיו"ב. או -זילברשטראם 
אלא שגודל ערך עניני חינוך ולימוד )על טהרת הקודש(  -מא למכתבים כמובן, אין הזמן עתה גר

 מכריע.

 "טבע„ ]. .[  עתה]. .[  אי אפשר]. .[  רמיםוג]. .[  "סיסטמא„בנוגע ל]. .[  כל]. .[  שי'ויו"ח  ]. .[ ,שי'
 ]. .[ - המדע ]. .[ אי אפשר ]. .[ ןיש דוגמת ]. .[ נהמצאתבאם ש ]. .[ המענה ברור ]. .[ תשולל ]. .[

].  (,שהארץ לעולם עומדת והשמש סובב סביבה) ]. .[ וסטלמיבי ]. .[ לש מוחלטת ]. .[ גם -אגב 
 ]. .[ ל שיטתע ]. .[ עלשהשיטה על יותר מאשר  ]. .[ לשעהקושיות  ]. .[ הצהרה ומסקנאכי אם  .[

 תי' ידידותי' ]. .[ בנותנש"י ובפעולות  ]. .[ ות,ואי הבנ" קושיות„כמה  ]. .[ הקשו ישנןקופרניק 

 .טז
הגהה 

והוספה 
בכתי"ק על 

 מכתב

מכ"ח אלול תשכ"ג 
 למרת לובה גורליק 
חלקו נדפס באגרות 
 קודש חכ"ב ע' תקח
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הגהה בכתי"ק על .יז  
 מכתב

 מימי הסליחות לר' יהודא שטריט 

הגהה והוספה .יח
 בכתי"ק על מכתב

 שמחה כהןלמרת  דתשכ" ז' שבטמ

 בברכהבכבוד ו
 בצד המכתב רשם כ"ק אדמו"ר:

ע"פ ] מהקודמים טיטול
 [המכתבים הקודמים לאותו הנמען

כ"ק אדמו"ר הורה להשמיט את הקטע 
 "מכ' בקשת ברכה שלה . . נבג"מ זי"ע".

מכ' כללי לנשי מוסג"פ העתק 
 ובנות חב"ד אשר בודאי תנצל
שיחה אשר תקותי שינצלוהו 

 התוכן באופן המתאים.
כן  בטח מתכוננות לקראת יום

אשר התאספו  תקותי
ההילולא של )התועדו( ביום 

יו"ד שבט בכ"ק מו"ח אדמו"ר 
, ויהי רצון הבע"להעבר 

שפעה הההתעוררות והההש
יום זה תהא ניכרת בכל ימות ד

 השנה.
להצלחה רבה בברכה 

 לבשורות טובותו
 בצד המכתב כתב כ"ק אדמו"ר:

 להוסיף
תעשה  -בנוגע לבריאותה 

כהוראת רופא מומחה, ביחד 
( עם התחזקות )ועיקר

בבטחון בה' הרופא כל בשר 
 ומפליא לעשות.
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הגהה בכתי"ק על .יט

 מכתב

 לר' ישראל לייבוב מכ"ד מ"ח תשי"ח
ובעת רצון  [. .]

אזכיר על הציון את 
כל אלה שכותב 

 [. .]אודותם 

 הגהה בכתי"ק על מכתב.כ

 מתחילת סיון
 .)אג' ט'של( חכ"ד ע' שנ ודשקת נדפס באגר

 בתחילת המכתב כתב כ"ק אדמו"ר:
 .שולמן

 בסיום המכ' הוסיף הרבי בגוף כתב ידו הק':
 ל בכ"זואכ"מ
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מתעכב הנני במענה   
להכפר בעניני הכלל 
כיון שמכתב אחד 

 סותר לחבירו . . משם

ענינים ב. . היא גם 
מציאותים, ונוסף על 

אם מתקבל שבהנ"ל 
 איזה מכתב . .

. . ומתאים 
  לה]שק[פתו . .

 נ.ב.

קראתי  בתמהון
ד התנאים "במכתבו ע

שאפשר ) []. .לשאמר 
לקבלו למזכיר באם 

ימסור את אלו ויכריז 
 בובשכתבו וכו' ויכת

מודעה וימסור את 
אלו שהשפיעו עליו 

 :והתמהון מובן - ('וכו
 יש מתאיםממנפ' אם 

לקבלו למזכיר, האם 
זה קשור בהכרזה 

ומודעות ומסירות, 
ובאפ אין מתאים 

 נהועילתילמזכיר מה 
ההכרזות ומודעות, כן 

]. ד מכתבי ל"ש ע"במ
פ ", כבר כתבתי כ.[

בכגון דא, שאין 
במכתבי לאיש אחד 
שום לימוד ובנין אב 

, 'צד הב שניבהנוגע ל
ופשיטא אשר לא 

בהנוגע לארגון צבורי 
כ בהנוגע לועד "אכווע

הרי ושד "כל כפר חב
כתבי הוא ענין פרטי 

 .להאמור

 הגהה בכתי"ק על מכתב.כא

 מי"ב ניסן תשי"ח

 פ"נ

 לַמצות

 מכתב.כב

מט"ו תמוז תשמ"ו לר' יעקב שלמה 
 לנדמן
 .כג
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לפלא שאין מזכיר ע"ד זמן החתונה 
 בשטומו"צ
 כ"ק אדמו"ר: רשםבצד המכתב 

 להוסיף

ככל הנראה בהמשך למכתב הנ"ל כתב הרב יעקב לנדא 
 לכ"ק אדמו"ר:

 ה' מנ"א תשי"ח
 כ"ק שליט"א

ביום ועש"ק העבר נדברנו עם המחותן שי' לקבוע את זמן 
חתונת בני משה יהודא ליב שי' בן חי' מינה עם ב"ג מרים 

למז"ט, תחי' בת חוה רבקה ליום ג' י' אלול הבעל"ט, 
 ואתמול קבלנו במברק מהמחותן אשור על התאריך הזה.

יתן השי"ת שיהי' בשטומ"צ ויזכם להעמיד דור ישרים של 
 ת"ח וחסידים ועיני הוריהם תחזינה.

 יעקב בן גיטא פיגא
משה יהודא ליב שי' כ"ק אדמו"ר סימן קו תחת המילים 

 מרים תחי' בת חוה רבקה, תחת המילים בן חי' מינה
 יעקב בן גיטא פיגא]שמות החתן והכלה[ ותחת המילים 

 ובסימון חץ לכיוון השם בחתימה כתב כ"ק אדמו"ר:
]דהיינו לשלוח את נוסח מכתב הברכה אל בנוסח ע"ש 

 אבי החתן[ -הרב יעקב לנדא 
 בצד המכתב כתב כ"ק אדמו"ר:

 באב במנחםו "ט -בתאריך 

 ולבשו"ט תכה"י
 ]תמיד כל הימים[

 הוספות למכתבים.כד

אל הרב יעקב ובנו משה יהודה ליב לנדא 
 בקשר עם חתונתו



53שער כתבי יד קודש

 
החתונה הייתה כדת משה 

ז.א.  -וישראל, ז' ברכות וכו' 
שזהו זיווגה האמיתי, ואין 
כל מקום למח' כאלה 

]אמרתי שכותבתן. וכבר א"ל, 
 ]משרה[ jobשעלי' לקחת  לה[

ולהיות עסוקה, ולחיות חיי' 
. ובמה שספק ע"פ התומ"צ

להתייעץ עם נשי  -אצלה 
חב"ד. ואז יבטלו הפחדים 

 -שלה וכו'. ואכפול עוה"פ 
שתחפש ותמצא משרה 

 מתאימה.

 מכתב.כו

 מז' מ"ח תשכ"ח לרב מצליח מאזוז
 לרגל חתונת בנו

 בברכת מזל טובו ]'[בכ

 מענה.כה
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 חנוכה -חודש כסלו )וימי סגולה שבו בפרט( וחותמו  -ג "והזמ

 ]שתי אותיות באנגלית?[
 בנוסח דחנוכה

תחלה מחק. ואח"כ סימן ]
מתחת התיבה לבטל 

ובהתחלה  [המחיקה
שנמצאים בחדש 
שתחלתו נעוץ בימי 

 חנוכה . .

למסור 
המענה 

 פרטי-כללי
דימי 

 חנוכה
 למסור

בע"פ או 
]'[ במכ
 באם

 לטע]?[

א "לצדקה כאו
 שי' במדינתו

 מענה.ל

 המענ.כח

 מענה.כז

 מענה.כט
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 .לא  
 מענה

מענה 
לאדמו"ר 

מצעשינוב, על 
 -גליון מכתבו 

אודות איסור 
הנחת חותמות 

ע"ג תפילין 
 ומזוזות

 לטלפנו
שהצעתי  -כ"א מטלפנים  -אין משתמשים בכתיבה שיארך זמן  - שלחשיבות הענין

נות ]הרב וואלגעלערנטער שי' )מזכיר הר"ר ]הרב[( " 2( הרב נסים שי'. 1שיכתוב כ"ז אל 
ולכשיעשה הנ"ל ויודיע אפנה  -מכ' הנ"ל.  2( להרב זעוין שי' לשלוח העתקת 3. [ראשית

 ההשתלשלות שכתב אלי והצעתי כו' מובן שבמכתביו יכול להודיעם -מצדי לשם בהנ"ל 
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לבקש שיסדרו הנ"ל בהקדם. 
 ות"ח אם יודיעוני שנסתדר.

 מענה.לה

סימן בעיגול את התיבות כ"ק אדמו"ר 
 "לשכור הדירה", וכתב:

 -באם זוג' תי' מסכמת עלי' 
 ויהי בשטומו"צ.

 מענה.לג

בכ"ז צריך לדבר )להתדבר( 
 אגו"ח באה"קעם 

 .לד
 מענה

הוראות 
למזכירות 

כ"ק אדמו"ר 
שנכתבו על 

 א'מכתבו של 
שכתב על 

אלמנה 
שנתנה 
תרומות 
לישיבת 

תורת אמת 
לעילוי נשמת 

בעלה, 
וביקשה 

לקבל על כך 
"סטייטמנט" 
ולא קיבלה, 

וציין שהדבר 
גורם חילול 

 ה'
 ַארויפשטלן( מען ניט קאפ קען באה"ק )"ַא  ]אנשי שלומנו שי'[י בזה בתוככי אנשש" ירעיש

 מענה.לב
 אם לשכור דירה א'שאלת מענה ל
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ל באופן דפעולה נמשכת "ויהא כהנ
 'נוסף על השיעורים שלהם כו

)היינו,  והקודמיו: רבצד העמוד ציין כ"ק אדמו"
 הדו"ח ורשימות המשתתפיםשמאשר גם את קבלת 

 הקודמים(

 מענה.לז

כשבועיים מקודם שאלה זוג' תחי' היות שע"ע )וכן בהוה( למדה  בצד
בחודש.  $130לימודי חול משלמים שם  [.]. בישיבה קטנה )כמשמעו( ב

, השאלה ]. .[המנהל הוא  ]. .[ אח"כ קראו אותה ללמוד לימודי קודש בישיבה
אז היתה היות ששמעה מהמורה הקודמת שאינה יכולה להסכים אתו 

ומשו"ז עזבה הישיבה גם הקלאס קשה, בענין השני רואה זה זוג' תחי' בענין 
הראשון אינה יודעת עדיין. אד"ש ענה אז שבאם יש ספיקות לא תניח 

הבנין של  בשבוע( ביני לביני לקחו $45משלמים  ב]. .[המקום הראשון )
)הסיטי מצד הרעגוליישאנן'ס( ולומדים בביהכנ"ס בבנין ת"ת,  ]. .[הישיבה 

 25מן הצד שמענו שכנראה הישיבה לא תאריך זמן רב בכלל יש שם רק 
 ]. .[עדיין לא עזבה זוג' תחי' מצד ש ]. .[תלמידים כ"י בס"ה ואחדים עוזבים, 
ה עם הדיסציפלין בהקלאס, ללמוד בב' משתדל להחזיקה והבטיח שיעזור ל

 .המקומות כמובן שקשה לה הן בעצם והן מצד עבודת הבית

 והנני שואל מכ"ק אדמו"ר שליט"א חוות דעתו הק' בהענין.

ורים ל באופן דפעולה נמשכת נוסף על השיע"ויהא כהנ
 ו'שלהם כ

 מענה.לו
ו מענה מחודש כסל

' ששאל י"ח לאתש
 אודות משרת זוגתו
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 מענה.לח 
למכתב אל ר'  הוראות

 מנחם יעקב ליפשיץ

כ"ק אדמו"ר סימן בחץ 
ובעיגול את השם "משה שי' 

מהמזכ'  וויינרייב", וכתב:
]דהיינו, לשלוח אליו מכתב 

 תחת בלאנק המזכירות[
]דהיינו שהתאריך  ה אלול

 למכתב אליו יהי' ה' אלול[
קבלה  :תוכן מה לשלוח לו

בלה על ]ק .מחשאין
הממון המצורף, מאת 

 "[לשכת חשאין"
לכשיודיע השמות 

 [מו המלא ושם אמו]ש
הק'  יוןצה]. .  יזכירוהו על

ר "ח אדמו"ק מו"כ של
 [ע"מ זי"ה נבג"זצוקללה

 מענה.לט
 משה לחיינילמכתב אל ר'  הוראות

 חתימות
]את להוסיף 

הנרשם בשוה"ג, 
שלא הגיע 

 לידינו[

 ]שיחתום מזכיר[
]כ"ק  בשם

אדמו"ר 
 שליט"א[

כמו"כ הדגיש 
כ"ק אדמו"ר את 
המילים "כרשום 
בשולי הגליון" 

 שבמכתבו.



שער 
התמונות
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 -תשח"י 
 כ"תש

באולם 
 ההתוועדות

 

 שנות הכ"ףפורים בא' מ
 בתפילת מעריב
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 יו"ד שבט
 תשל"ו

 תשרי תשמ"א
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 ח"י ניסן תשמ"ב

 בקריאת התורה
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 תשד"מ

 בעת כינוס ילדים

 תשמ"ט
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 חורף תשמ"ט
 קריאת התורה בביתו הק'
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 חורף תש"נ

 תש"נקיץ 
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 מוצאי ר"ה תש"נ
 בעת חלוקת כוס של ברכה

 מוצאי חג השבועות תש"נ
 בסיום חלוקת כוס של ברכה
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מוצאי 
שבועות 
 תש"נ
בעת 
חלוקת 
כוס של 
 ברכה

חורף 
 תש"נ



תשורה  68

 

  
 ו תנש"אי"ט כסל

 בסיום חלוקת ספר התניא

 תשרי תנש"א

כ"ו 
שבט 
 תנש"א
בעת 
שיחה 
לרגל 
כינוס 
 השלוחות
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י"ב 
תמוז 
 תנש"א

י"ח 
תמוז 
 תנש"א
תענית 
שבעה 
עשר 
בתמוז 
 נדחה
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קיץ 
 תנש"א

ז' תשרי 
 תשנ"ב

יחידות 
ל'מחנה 
 ישראל'

 כ"ו אדר תנש"א
 יחידות ל'מחנה ישראל'

אלול 
 תנש"א



 

 מוקדש 

 לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו

 ע "ר זי"ק אדמו"כ

 

* 

 ולזכות

 שיחיו  מנוחה רחל והכלה מרת שמואל ת"החתן הרה 

 עמאר

 צ "לרגל נישואיהם בשעטומ

 ב"א אלול ה'תשפ "יום י

 

* 

 

 י ולזכות הוריהם "נדפס ע 

 עמאר  שיחיו  'מאי חנה וזוגתו מרת מנחם מענדל דוד ת "הרה

 פרנקל  שיחיו חנה שרה וזוגתו מרת שמואל חיים  ת "הרה

 




