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 ב"ה

 פתח דבר

שי׳ עם ב"ג הכלה    אברהם משה לזכרון טוב, ליום כלולת צאצאינו החתן הרה"ת  

 תחי׳, איטאהמהוללה מ׳ 

אדמו״ר הריי״צ, בעת חתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית נ"ע,  ועל יסוד הנהגת 

 – ביום הבהיר י"ד כסלו תרפ"ט 

בתשורה   ומרחוק,  מקרוב  לבבנו,  בשמחת  חלק  הנוטלים  כל  את  לכבד  בזה  הננו 

 המובאת בזה. 

זקנינו   להורינו  נתונה  את  שיחיו  תודתנו  לפתוח  והואילו  עין,  טוב  בנו  שנהגו 

בזה   מתפרסם  בו  החומר  שמרבית  בזה,  המובאת  התשורה  עבור  אוצרותיהם 

 . לראשונה

הגאולה,   לשמחת  ממש  ומיד  תיכף  נזכה  זו  נישואין  משמחת  אשר  רצון  ויהי 

יהודה   בערי  ישמע  "מהרה  היעוד  ויקויים  וקוב"ה,  דישראל  הנישואין  ולשלמות 

 . בהתגלות כ"ק אדמו"ר תיכף ומיד ממש . קול חתן וקול כלה גו׳", ובחוצות ירושלים . 
 

 בשמחה ובברכה 
 מוקיריהם ומכבדיהם 

 הרץ משפחת                                                                              קונין משפחת 
 ילינוי , אשיקאגא                                                                 פאסיפיק פאליסיידס, קאליפארניא  
 

 

 ז' כסלו תשפ"ב

 שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר

 שיקאגא, אילינוי
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 לחתונת הורי החתן  כ"ק אדמו"ר מכתב
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 שבת "אויפרוף" של אבי הכלה
 

 ש"פ שלח, כ"ו סיון, מבה"ח תמוז תשמ"ח 

 וספת פרטים מזכרון אבי הכלה תמיומן ר' אברהם שמואל מאן, ב
 

 ה". והריקותי לכם ברכ"והתחיל  ,חילק משקה  רי זהאח. . . 

רשון  גר'  מישהו אחר )  .של א' החתנים  יו אמר לחתן א' שהי' שם לומר לחיים, וגם לאב

יעקבסאןב לצידו  (ער  אד   שעמד  שכ"ק  שליט"א חשב  ג"כ  ילאהתכוון    מו"ר  אמר  הוא  ו. 

 ."מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה" מו"ר שליט"א:לחיים, אמר לו כ"ק אד 

אד כ"ק  אמר  )והריקותי(,  מלנגן  הפסיקו  שכולם  שליט"א מלאחרי   לומר)  "הרץ":  ו"ר 

 .לחיים(

". ופנה לכיוון החתן.  זאל דער חתן אויך זאגן לחייםאח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "

 מזגו לו לחיים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בידיו הק' שישתה כוס מלא. 

 ". מ'זאל זינגן א ניגון משמח חתן וכלהכשסיים לשתות, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "

בחוזק ארום און ארויף    הק'  עשה בידו   מו"ר שליט"א, וכ"ק אד"שמח תשמח"והתחילו  

עמד מלא קומתו און געפאטשט זייער שטארק מיט די הענט לערך א    רי זהאון אראפ, ואח

 . הק' שב המשיך לעשות בידוהתיימינוט, וכש

הי' במקום, וכ"ק  שחתונת בתו התקיימה בשבוע שעבר. הוא לא    א'אחרי זה חיפש את  

 ה. שיאמר לחיים, וכן עאדמו"ר שליט"א הורה שהחתן 

  ניגון שיבנה וכו'. רי זהאח
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 מענות קודש
 −−−−    • −−−− 

 ר' ברוך שלמה אליהו שי' קוניןהשליח  ל)א( 
 א

 ]אור לכ"ו שבט, תש"מ[ 

מהשטח  חב"ד" שכתבו: "מצורף בזה ציור    –מענה להנהלת ישיבת "אור אלחנן  
השייך לישיבה עם הבנינים הקיימים ומה שעומדים להקים בעז"ה . . נסתפקנו  

 בנקודות דלהלן . ." )מהעתקת המזכיר(:

 [ במכתבו כתב:1]

רגל מרובע( בשביל    8000"במקום שעומד כעת בנין ט' וי' יתכן לבנות בנין חדש )
זו    $250,000"( שהעירי' מוכנה לתת  senior citizensאנשים זקנים )"   –למטרה 

לעשות תכנית לזקנים מהסביבה שכולל אכילת ארוחת צהרים )שיהי' אפשר לבשל  
במטבח הישיבה( כתות בנושאים שונים והדרכה בסדרי חייהם, תכנית שלוקחת  
גדול שיוכל   יהי' אולם אחד  רוב הבנין  יום מימות החול.  כמה שעות מהיום כל 

וכו' אשר לעת עתה  להשתמש להרבה מטרות כגון אסיפות, ה  תועדויות שמחות 
 אין לחב"ד מקום מתאים למטרות אלו. 

תכנית זו תוכל גם להשתמש כמקור הכנסה מסויימת לישיבה, ועצם הבנין יהי'  
( על גג הבנין יהיה מקום לחנות מכוניות או מקום  1מאד שימושי לישיבה בגלל:  

הבנין2למשחקים.   עוד שתי קומות מעל  לבנות  יהי' אפשרי  שיוכלו להשתמש    ( 
צורך.   יהיה  לישיבה אם  לכינוסים  3לפנימי' או מטרות אחרות  ( מקום מתאים 

 גדולים באולם עצמו אם יהיה צורך. ועוד.

ספיקתינו   כזו.  תכנית  הישיבה  בטח  שיהי'  כדאי  אינו  אולי  גיסא  לאידך  אמנם 
בקיצור: האם לבנות המקום הנ"ל לזקנים )אשר מצד עצמו הרי עי"ז יהי' להם  
וישמש   כדבעי  הדרכה  תהי'  וממילא  בידינו  יהיו  שלהם  התכניות  כשר,  אוכל 
כמקום שבו יהי' אפשרי לעשות הרבה פעולות בעשר המבצעים וכו'(, או האם אינו  
כדאי שיהי' בשטח הישיבה. כמובן אפי' אם יהי', יסדרו לבנין ההוא כניסה נפרדת  

 מהרחוב בלי צורך לעבור בשטח הישיבה". 

שליט"א מחק את התיבות: "או האם אינו כדאי שיהי'", "כמובן  כ"ק אדמו"ר  
 אפי' אם יהי'", "ל)בנין(", "ההוא", "בלי צורך לעבור בשטח הישיבה"; וכתב:
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  מזל"זבאם תהי' הבני' באופן שתשלול הכניסה  ]בנין[  ב]בשטח הישיבה יסדרו[  
ומה  ב[  ]כניסה נפרדת מהרחו  )וע"י( הרחוב, ופשיטא שתהי'   ביציאה כ"א רק    –

 ( 1טוב מרחוב אחר )

 [ במכתבו כתב:2]

וכשנעביר   )שהאדמה שם כבר נמכרה(   .  . בבנין הישיבה  לומד כעת  "חדר חב"ד 
 הבנין הכרחי למצוא מקום חדש. 

ילדות, אשר    23תלמידים )כולל    70כעת נמצאים בחדר יחד עם גן הילדים למעלה מ
המבוגרות   הילדות  וכעת  בנפרד,  לומדים  ואילך  א'  ½מכתה  מגיל  הן  (.  6ביותר 

שם   ולהקים  מסביב  ולגדרו  בציור(  ז'  )בנין  א'  בנין  לקחת  כדאי  האם  ספיקתנו 
החדר, ועכ"פ שהילדים מכתה א' ואילך ילמדו שם. הספק הוא אשר מצד א' הרי  
בהרבה ישיבות נמצאים ילדים מגן ועד לביהמ"ד באותו בנין, ולאידך גיסא אולי  

קום נפרד כי יתכן שזה עלול להפריע לסדר לכתחילה יותר טוב להקים חדר במ
הטוב, אמנם כמובן זה יהיה כרוך בעוד הוצאות כספיות כי כל שטח אדמה כאן  

 עולה בהרבה".

 ילדות", וכתב:  23כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "

 לכן מתאים יותר בנין נפרד 

 ( 2להתחיל הכל בבת אחת דוקא ) כללאבל אין מוכרח 

 במכתבם כתבו:[ 3]

שליט"א   אדמו"ר  כ"ק  וברכת  הסכמת  הוראת,  עצת,  לקבל  ובקשתנו  "שאלתנו 
 בנוגע לכל הנ"ל בכלל ובפרט". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "הסכמת וברכת כו'", וכתב:

 להצלחה רבה]הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בנוגע לכל הנ"ל בכלל ובפרט[  

 ( 4להחזיר המצו"ב )

 אזכיר עה"צ 

 

 ב

 תשמ"א[   ,]חול המועד פסח

ע"ד  תכנית פעולה לתעמולה    שכתב ע"דמענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין  
שכללה יצירת קשר עם כל הילדים במוסדות חב"ד    –  "אות בספר תורה" מבצע

ומשפחותם, לנסות ליצור שיתוף פעולה להיכנס למוסדות יהודים אחרים, הפצת  
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, תוך  'עלונים צבעוניים, פירסום בעיתונות, רדיו, שלטי רחוב ופרסומות בטלויזי
 וכןשימת דגש על ייעוד הפרסומות לקבוצות שונות בשפתם )רוסית, פרסית וכו'(.  

 כתב שמנסים למצוא סיסמא קצרה על מנת לפרסם את המבצע )מהעתקה(:

 על כללות המכתב, כתב: [1]

. שזהו היפוך כבוד וכו'מ'בעט זיך טאן א טובה    –זו התכנית מעוררת רושם, אז  
 יש להתבונן אודותו.  והזכות כו' הס"ת, ח"ו. רק פרסומת המבארת גודל הענין

מנת  2] שעל  כתב  במכתבו  ילדים[  יותר  עם    , לשכנע  זה  מבצע  לקשר  חושבים 
יוכלו    , תחרות לאנל ילדים  בה  קודשולביקור    ה"ק סוע  אדמו"ר  כ"ק   בחצרות 

  . שליט"א

 :כ"ק אדמו"ר שליט"א מענה

 לגמרי, כפשוט  מופרךכל ענין שיעורר חשד שזוהי תעמולה לכבוד חב"ד 

"תמיד התחלנו להתחיל ליישם באופן    )בתרגום מאנגלית(:  מכתבו כתב  בסיום[ 3]
הכתוב   כל  זה.  ברוח  זה  מכתב  וכתבנו  שליט"א,  הרבי  להוראות  בתגובה  מיידי 
התחלנו   בינתיים,  שליט"א.  הרבי  לרצון  בהתאם  להשתנות  עלול  זה  במכתב 

 לפעול".  

 :מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א

 אזכיר עה"צ 

 

 ג

 ]תשמ"א[ 

 שכתב )בתרגום מאנגלית(:מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין  

"אתמול בלילה אחרי הבדלה )זמן ל.א.( התקשרתי להרב ליסבון והתחלנו להניע  
את הגלגלים בתנועה גבוהה בנוגע לגייס ילדים לספר תורה. אבקש ברכת הרבי 

 שליט"א להצלחה בעבודה הנפלאה הזאת. 

כמו בשנת השבעים, הצלחנו בברכת הרבי לא רק    , מכיון שבעבר כשהצבנו יעדים
אחוזים    10- ל, ברצוני כעת להציב את היעד  לעבור אותו להשיג את יעדנו כי אם  

)בערך   . במקרים שהדולרים  ' ילדים( בקליפורני  31,000של ספר התורה הראשון 
ייצרו קשיים, האם אפשר לשלם לילדים עבור מעשה כגון אמירת הפסוקים, שירת  

בו במקום;  שירים   ולהירשם  להיוודע אודות ספר התורה  להם  יאפשר  זה  וכו'. 
, קעמפים וכו'. אפשר גם לומר להם שיש להם  Hebrew school- בבמקומות כמו  

 אפשרות להחזיק את הדולר ולא לקנות את האות באם זהו רצונם.
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)ביודעינו    באופן מכובד ביותרברצוני גם לשאול את הרבי שליט"א האם אפשר  
 , 'ות הצעטיל של הרבי מחול המועד פסח( לערוך הגרלה בין כל ילדי קליפורני אוד

ולבחור זוכה אשר יבקר אצל הרבי שליט"א וימשיך משם להיות נוכח בכתיבת  
 . ספר התורה בירושלים עיה"ק"

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

 ( 1)" )בתנועה גבוהה(; וציין:  Highסימן בשני חיצים תיבת " [1]

[2]  " התיבות:  בעיגול את  " where the dollars will create a difficultyסימן 
 )שהדולרים ייצרו קשיים(, וכתב:

 לא יהיו קישויים –( באם יסבירום כדבעי 2)

 באם זהו רצונם". . .  ומחק את מה שכתב "האם אפשר לשלם 

 we in a very dignifiedוסימן בחץ את התיבות "" )האם(,  ifמחק תיבת "   [3]
manner( " באופן מכובד ביותראפשר .) 

 כתב: (,לבחור זוכה" )to pick a winner[ על מה שכתב: "4]

 רק שנים 

 בן

 בת

 באם בטוח שההורים יסכימו שיהי' שם מי שישגיח עליהם 

 יתחיל בזה  לא באם ספק )איך יכול להיות בטוח כלא ידוע מי יזכה?( 

אצל הרבי שליט"א  " )the Rebbe Shlita and continue on: " ומחק את התיבות 
משם שליט"א  ]את (. וימשיך  "הרבי  בעיגול  התיבות  סימנם  אלא  מחק,  לא   "

 . להוציא[

 

 ד

 ]לפני חודש אדר, תשמ"ב[

קונין   ברוך שלמה אליהו  ר'  ל על מכתבו  מענה להשליח  תורהבקשר  ספר    סיום 
 )מהעתקה(: הכללי בקליפורני' 

 על כללות המכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: [1]

 ת"ח על הבשו"ט 

"האם סיום הספר חייב להיות    במכתבו כתב )בתרגום מאנגלית, וכן לקמן(:[ 2]
גם להתקיים   יכול  בפורים, או שהוא  ביום  דוקא  לפורים(. אולי  )סמוך  זה  לפני 



 קונין שיחיו אברהם משה ואיטא שמחת הנישואין של 

12 
 

 . י"ב אדר? באופן כזה תתאפשר השתתפות רחבה יותר"  –ראשון, השביעי למארס  

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 לאו דוקא פורים 

כתב:[ 3] ישיבת    במכתבו  של  החדש  בקמפוס  לקיימו  יכולים  אנו  אור  " "האם 
חב"ד ישנם  "אלחנן  ובו  היהודית,  הקהילה  בלב  הנמצא  מתוכנים,  ,  מתקנים 

 . והשלמתו תמשוך אנשים?"

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 שייך לעסקנים שעל אתר

"באם התשובה על שתי השאלות הנ"ל היא חיובית, האם אפשר  [ במכתבו כתב:  4]
לערוך גם קרניבל פורים    – על מנת למשוך קהל גדול יותר, אנשים נשים וטף    –

א(   תכלול:  התכנית  הילדים?  את  את  להעסיק  לקנות  אנשים  לעוד  הזדמנות 
האותיות האחרונות. ב( יהיו תזמורות, מתופפים וריקודים בשטח הקמפוס הגדול  

סיום ספר התורה, ולאחר    ' וברחובות. הקרניבל לילדים יהיה מתמשך. ואח"כ יהי
 מכן סעודת מצוה גדולה עבור כל הרבנים ובעלי הבתים". 

שליט"א אדמו"ר  תחת   כ"ק  קו  "סימן   "provide a Purim carnivalהתיבות 
 וכתב: (,לערוך קרניבל פורים )

   שייך לרב

 כ"ק אדמו"ר שליט"א:כתב  , [ על כללות המכתב5]

 אזכיר עה"צ 

 

 ה

 ]כ"ד תמוז, תשמ"ב[

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על מכתבו )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה בכהנ"ל 

 
 ו

 תשמ"ג[ ]ר"ח שבט,  

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על מכתבו )מהעתקה(:

 ומרבים בשמחה כנתינת כח תורתינו הקדושה 
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 ז

 ]י"ג תשרי, תשד"מ[ 

  הכלכלי  המצב ע"ד כתבבו  על מכתבו  מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין  
 )מהעתקה(: שעורךמגבית   וע"דמכר  אותם בנינים   "דע ודיווח, הקשה

 !בשורות טובות  והרי"ז  כו'בריוח של  –א( הרי תחילת מכתבו שמכרו בית 

 בטח ימכרו עוד א' )או שנים( וכו'.  –וכהצעתי 

ב( באם לדעתם מתאים פ' להביא )זמנית( לל.א. לעזור בארגון המגבית יעשו כן  
 בשעטומ"צ.

 ואיך נצטבר סכום כזה.  באמתיברר גודל החוב שלהם  שמומחהג( כדאי ונחוץ 

 כנראה שזקוק להתחזקות בבטחון!  –ד( לתמהוני 

יקבל סכום מענק    –וכיון שנתוספו כתיבתו שזה זמן שהעובדים לא קבלו שכירות  
 חד פעם מהמל"ח שכירות דחודש תשרי דהנ"ל. 

 

 ח

 ]כ"א תשרי, הושענא רבה, תשד"מ[ 

 ,בהמשך להמענה שקיבל  –אליהו קונין על מכתבו  מענה להשליח ר' ברוך שלמה  
בו בין השאר הודיע כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד השתתפות בשכירות עובדי חב"ד  

 בקליפורניא )מהעתקה(:

 !!ועודחסר קונין שי' 

 וכו'איני גורס אז מ'מאכט מיט מיר קונצען  – כמפורסם

 כדרוש ישלים 

 ויתנו לו תומ"י כל הסכום

 

 ט

 מנ"א, תשד"מ[  ]ועש"ק ראה, כ"ו 

שלוחים  ה ה מתלמידיםעל דו"ח ורשימ  להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין  מענה
 )מהעתקה(: ' בלוס אנג'לס שביקרו בערי דרום קליפורני  " אור אלחנן"ישיבת ד

 אזכיר עה"צ 
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 י

 ]ועש"ק תבוא, י"ז אלול, תשד"מ[ 

 שכתב )בתרגום מאנגלית(:מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין  

"קיבלנו הודעת אדמו"ר שליט"א אודות התניא'ס, ותוך כמה ימים כל התניא'ס  
 יהיו מוכנים ובע"ה נשלח את השער בלאט.

 בנקייט של הרב עב"ה, השוועריקייטן בישיבה באו על פתרונם הודות לאיבערגעג 
 . שלוםאשר הסכים ללמד את הכיתה הרביעית, ולישיבה  . .  

בתור שליח מיוחד לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה  . .    שלחתי את ר' 
עבור   הטבע  מדרך  ביום    Telethon-הלמעלה  אלול  ח"י  למחרת  יתקיים  אשר 

ועד    7:00-מהראשון,   בקליפורני   10:00בערב  העשירי  בערוץ  וישודר  . 'בבוקר, 
יקראו   שהשחקנים  בהודעות  ביהדות  רב  תוכן  ומכילה  הוכנה  כבר  התוכנית 

 ' , עם דגש רב על ראש השנה. התוכנית תגיע למליוני אנשים בקליפורני' בטלויזי
והפוטנציאל לנסים והצלחה וכו' ישנו. אנו חייבים לאסוף בפועל, לא בהבטחות,  

ם לשלם מיד אחרי  על מנת לכסות רק את הכספים אותם צריכי  2,000,000$מעל  
)מצו"ב דו"ח כלכלי(, אך הרבה יותר מזה נדרש על מנת לכסות את    telethon-ה

הוא הכלי הטוב ביותר בגו"ר    telethon-החובותינו ולהתקיים בחדשים הבאים.  
להגיע ולגעת בלב כל המאזינים. כל ההכנות נעשו, בהצלחה און אויף א ברייטע  

 פארנעם, "וכלים רקים אל תמעיטי". 

בכדי להגדיל את הכלי עוד יותר ברצוני להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שהמכר  
העסקי   הנכס  וביום    Slauson Propertyשל  סופית,  סגירה  לקראת  מתקרב 

 Gayley  641שי' וקבוצת בעלי בתים שהם רכשו את  . .  החמישי עשינו הסכם עם ר'  
גבוה    2,000,000$בסכום   יותר  במחיר  אותו  למכור  ינסו  את  והם  לנו  ולהעביר 

 (.פארקויפטדולר. ) 4,000,000-3,000,000הרווח, אנו מקווים עוד 

בזמן   בסטודיו  היו"ר.  סגן  הוא  ארנאל  ורולנד  היו"ר,  הוא  וויינטראוב  ג'רי 
נוכחים   יהיו  וההופעה  של    400הבאנקעט  רבים  למליונים  האפשרות  גבירים. 

בחשב להביא  מבלי  גם  אלו  אנשים  בין  שם  נמצאת  מכל  דולרים  הפוטנציאל  ון 
 הצופים בבתיהם וכו'.

נו לעשות, עינינו לך תלויות ובטוחים אנו שברכת והבטחת כ"ק  יעשינו מה שביד
במלואם   יקויימו  שליט"א  אדמו"ר  .  ובפועלאדמו"ר  כ"ק  ברכת  לבקש  והנני 

קודים  י שליט"א בכל, און אויף די געזונט און שטארקייט דורצופירן די דברים והר
 . "שמעוררים לבם של ישראל לאבינו שבשמים ולתרום צדקה ביד רחבה

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקת המזכיר(:
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 ( ות"ח על הבשו"ט 1)

 $500( מצו"ב השתתפות מקרן כ"ק מו"ח אדמו"ר 2)

 הבנין השני שמוכרים?  – ( הזהו הנכס 3)

 אזכיר עה"צ 

 

 יא

 ]י"ז כסלו, תשמ"ה[ 

 אליהו קונין על מכתבו )מהעתקה(:  מענה להשליח ר' ברוך שלמה

 מה נעשה במכירת דנכסי דלא ניידי  פעמים   כמהשאלתיו 

 אין מענה ברור!! עתה  לעת

 מה מכר? כמה נתקבל? למה לא נמכר יותר?

 הסידור ז' ברכות בשטורעם?

 

 יב

 ]כ"ה ניסן, תשמ"ה[ 

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על מכתבו )מהעתקה(:

הרב ר' משה פיינשטיין שליט"א והרב    וכן אגודת הרבנים אסרה שותפות הנ"ל  
מכתב המפורסם של כמה וכמה    ולפניהם ר' יוסף בער סאליווייטשיק שליט"א  

 נגד כל אלה?!  ילחםושאלני האם בתור בא כח חב"ד  –ראשי ישיבות 

)אתמוך    I will only support an orthodox day school]  הספק.  ולפלא הכי גדול
 ספר יומי אורטודוקסי([ - רק בבית

ולהעיר איסור שותפות הנ"ל הי' אפילו בשאלה סתם אעכ"ו בנוגע לחינוך    [ .  .]
 בנ"י 
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 יג

 ]ר"ד יום ראשון, ו' טבת, תשמ"ח[ 

חלוקת   בעת  קונין  אליהו  שלמה  ברוך  ר'  להשליח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ר"ד 
חנוכה", הכולל    –ר לאלבום "הקהל  יום ראשון לאחר חג החנוכה, בקש  – הדולרים  

 תמונות מכל פעילויות חנוכה בקליפורניא )מהעתקה(:

 ".א גרויסען דאנק פאר דעם אלבום. זאל זיין הולך ומוסיף הולך ואור"

 

 יד

 ]ר"ד לאחר סיום השבעה, תשמ"ח[ 

שליט"  אדמו"ר  כ"ק  קונין  ר"ד  אליהו  שלמה  ברוך  ר'  להשליח  כ"ק    –א  כאשר 
ענין   והנ"ל הזכיר את  וויינבערג,  ענין הזכי' בעזבון  אדמו"ר שליט"א הזכיר את 

 )מהעתקה(:גאולת הספרים 

 ".מ'דארף נישט אלע זאכען צוזאמען מישען"

 

 טו

 ]לאחר כ"ב שבט, תשמ"ח[ 

קונין   אליהו  שלמה  ברוך  ר'  להשליח  ע"ש  מענה  לבנות  ספר  בית  לבנין  בקשר 
 )מהעתקה(: הרבנית הצדקנית נ"ע 

 ובהוספה בוודאי אורות דתהו בכלים דתיקון כן יבשר טוב תמיד כל הימים 

 אזכיר עה"צ 

 

 טז

 ]כ"ף אדר, תשמ"ח[ 

הרי"ל גראנער(,  מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על מכתבו )להמזכיר  
 )בתרגום מאנגלית(: בו כתב

"דברתי עכשיו עם ריק ג'ייקובס ממשרד דר. המר. הוא אמר לי שביום רביעי הבא  
 יהיו אי"ה עם השר והם בטוחים שיסדרו את הענין. 

שאלתי אם יצטרך אחד מאיתנו ללכת לשם והוא ענה שלא, הם יהיו במוסקבה  
 ליום אחד בלבד ויחזרו לל.א. 
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שבוע שעבר ביום חמישי, ג'רי וויינטראוב אכל ארוחת צהריים עם דר. המר והדר.  
 הבטיח שימשיך להשתדל במלוא המרץ עד שיוחזרו הספרים". 

 פרטי דימים אלו[:-מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה( ]מענה כללי 

 נתקבל ות"ח ואעה"צ לפעולה נמשכת והזמן גרמא בסמיכות לפורים.

 

 ז י

 מנ"א, תשמ"ח[ ]ז'  

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על מכתבו )מהעתקת המזכיר(:

 אזכיר עה"צ 

במנחם   בשבעה  דוקא  לההבטחה:    –]נתקבל[    –והזמ"ג  קרובה  הכנה  ותהא 
 ובה מלתי בית"ס.  –רואים בנחמת עיר רבתי עם 

 כתב המזכיר להנמען: תיבת מלתי הכוונה מלאתי, אבל כ"ה במדרש   –]בשוה"ג  
 בלי אל"ף[. 

 

 יח

 ]יו"ד אלול, תשמ"ח[ 

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על הפ"נ מהכנס )מהעתקת המזכיר(:

 נת' אור לשיעור בחומש:

 בכל משלח ידך. ה"אה"א מתהלך בקרב מחנך גו' וברכך 

 אזכיר עה"צ להנ"ל 

 .ולכוח"ט

 

 טי

 ]ועש"ק מקץ, אדר"ח טבת, ז' דחנוכה, תש"נ[ 

 להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב:מענה 

של   והצלחה  שמחה  עניני  על  ולהודות  להודיע  הנני  חנוכה  זאת  שבת  "לקראת 
 חנוכה זו:
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א( כל עניני המנורות הציבוריות היו ביתר שאת ויתר עז וקידוש השם גדול שלא  
ודו" וכו'  בטלוויזי'  ובפרט  בהעיתונות  גדול  הכי  בפרסום  וכ"ז  מעולם  כזו  ח  הי' 

 פרטי יבא אי"ה. 

- ב( ההכנות להכינוס שיתקיים במוצאי ש"ק ויום א' וב' הולכים בסדר גמור, וה
chairman  .ברוך יוסף בן שרה רבקה העכט 

מה"בית פראדשעקט" ובעזה"י יכול להיות רווח    Real Estate-ג( עלתה בידינו ה
 יותר ממיליון דולר במכירתם. 

 הצלחה בכל ובפרט בעניני הכינוס . . והנני לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ל 

 וכ"ז לכתחילה אריבער

 ".NOWובפרט בגאולת הספרים  

 פרטי דימים אלו[:-מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה( ]מענה כללי 

 נת' ות"ח 

 ותהא פעולה נמשכת 

 ובהוספה 

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחנוכה להוסיף בנר 

 מצוה ותורה אור

 מיום ליום 

 אזכיר עה"צ.

 

 כ

 ]כ"ז סיון, תש"נ[ 

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין )מהעתקת המזכיר(:

 [ על מה שכתב ע"ד ענין הבית, כתב:1]

 אזכיר עה"צ 

 [ על מה שכתב ע"ד החגיגה דכ"ה סיון, כתב:2]

 ותהא פעולה נמשכת לכתחילה אריבער.

 אזכיר עה"צ 
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 [ על בקשת ברכה עבור פלונית, כתב:3]

 זוזות. בדיקת התפילין והמ 

 אזכיר עה"צ.

 

 א כ

 ]כ"ו מנ"א, תש"נ[ 

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב:

ילדי   מבצע  אודות  בא"י  אגוח"ח  נציגי  אתנו  התקשרו  אחרונות  "בשבועות 
מאקסוועל   לארד  של  בהשתתפותו  עולמית  וועד  מארגנים  הם  טשערנאבל. 

לארד   הזכיר  הדיבורים אתו  דאקטער האמער  מאנגלי'. באמצע  מאקסוועל את 
והוא הציע שהם ישתדלו לשתף אותו בהפעולה. הוועד אגוח"ח בא"י ביקש ממני  

 להשתדל לשתף אותו. 

בכלל עזרתי וברצוני לעזור ולהשתתף בהמבצע ושואל אני האם להשתדל עכשיו  
השתתפותו   אולי  או  הספרים  עם  שליחותו  נגמר  לא  שעדיין  האמער  דר.  לשתף 

 ערנאבל יעזור לגמור שליחותו הקודם גאולת הספרים. במבצע ילדי טש

 ומבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בהנ"ל ובכל פעולותינו". 

. הושלמה  206מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )יומן "פאקס א שיחה" תנש"א גליון  
 ע"פ העתקה(:

 מצוה גוררת ומסייעת למצוה וכו' 

 

 ב כ

 ]ימי הסליחות, תנש"א[ 

 להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב:מענה 

"הנני להודיע שהחתונה של בנינו הרב מנחם מענדל שי' עב"ג רבקה שיינדל תחי'  
התקיים ברוב עם ובשמחה גדולה עם שולחני עניים וכו' כפי ציווי כ"ק אדמו"ר  
שליט"א. לע"ע כבר התקיים שמונה סעודות שבע ברכות וכולם בשמחה הכי גדולה  

 מים להצלת וגאולת הספרים. ובקשת רח

איך געפין נישט קיין רואיגקייט זייענדיק דא און די גאולת הספרים איז נאך נישט  
 געווען בפועל. מצד אחד הנה:

 



 קונין שיחיו אברהם משה ואיטא שמחת הנישואין של 

20 
 

 

א( אחר הרמז מכ"ק אדמו"ר שליט"א לחזור בחזרה קודם החתונה נסעתי מיד  
 וראינו ניסים ונפלאות בפועל והצלחה רבה ומופלגה בעת המהפכה שם. 

 ( הנה כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לנו צדקה לחלק "לקראת השנה החדשה".ב

הקיצין   כל  וכלו  הספרים.  לגאולת  הזמן  הגיע  כבר  הלא   Prime minister-ו ג( 
Major  דיבר בשבוע זו עםYeltsin   ."אודות הספרים וביקש גאולתם 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

 קדימה להמשיך העבודה כאן

 אזעה"צ כו"ט 

 
 כג

 [תחלת תשנ"ב]

שכתבה ע"ד רצונה לנסוע לרוסיא שם שוהה  מענה להשלוחה מרת מרים קונין  
הספרים  לגאולת  השליחות  במסגרת  אליהו,  שלמה  ברוך  ר'  השליח   בעלה 

 )מהעתקה(:

צריך עיון אם ואיך ישפיע זה על הצגת מטרותיהם שם ותעשה כעצת בעלה שיח'  
 בזה

 
 ד כ

 תשנ"ב[ ]ט' מרחשון, 

קונין   אליהו  שלמה  ברוך  ר'  להשליח  אל    –מענה  השופטים  מכתב  את  שהכניס 
בו מודיעים לו שחובתו לבצע בעצמו בהקדם את האמור   לנין",  מנהל "ספריית 

 הדין ע"ד החזרת הספרים )מהעתקה(:-בפסק

   ויהר"צ שיהי' המשך טוב ובקרוב

 
 

 

 

 



 כסלו תשפ"ב ז' 

21 
 

 

 הכ

 ]יום הבהיר ר"ח כסלו, תשנ"ב[

 להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב:מענה 

 Books"יום הבהיר ר"ח כסלו שנת נפלאות 

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

הנה ביום הבהיר הזה הנני לבקש ברכה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יוליכנו קוממיות  
 .NOWלארצינו מתוך בריאות הנכונה ומתוך שמחה ומתוך רוב נחת 

ב וגם  פה,  מתקדם  הספרים  אדמו"ר    Washington-ענין  כ"ק  שיחת  שמעתי 
שליט"א ]אור ליום ג', כ"ח מרחשון[ בענין עבד אברהם ובענין אורות דתוהו בכלים  
דתיקון, והנני יודע שגאולת הספרים יהי' בפועל ממש, אבל לגמור הענין הלא יש  
אורות דתוהו בכלים דתיקון?? וגם לכתחילה אריבער וכו'?? ומה יש לי עוד לעשות  

ול גדול גענוג שוין ס'דארף שוין ענדיקען די גאולת הספרים ושאר  אלא לזעוק בק 
יהי'   ולרקד  NOWהגאולות  ולנגן  די טרערין  ובבטחון , און אפצווישען    בשמחה 

 .NOWוהנה כ"ק אדמו"ר שליט"א בגג של בית המקדש השלישי 

 שלמה אלי' בן רחל קונין  ברוך

I Miss you so MUCH." 

 שליט"א )מהעתקה(:מענה כ"ק אדמו"ר 

 האם כבר קיבל את ספר השלוחים 

 

 וכ

 ]בדר"ח אד"ר, תשנ"ב[

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב:

"היום בבית אגו"ח בתפילת שחרית הי' ספר תורה שאתמול אחד נתן לנו שהי'  
להם   הי'  לא  אנשים שבימיהם  לשני  לתורה  עליות  ונתן  כמה שנים באהאלטען, 

 .Weinbergו סעודת ר"ח במנין וכו', כמו בזמנים קודם עלי', ועשינ

וכו',   להיות גאולת הספרים  צריך  הי'  יושב און טראכט, הלא בדרך הטבע  הנני 
ובכל יום ווערט דאס אפגעלייגט מצד סיבות שונות ומשונות, ובכל יום קוועטשט  

וועטשט מען  מער דער ענין עד מצוי הנפש. איז דער שרייען ניט געווען גענוג הויך, ק
, און מ'וויל אז איך זאל שרייען נאך העכער און  Los Angles-מיט מצב הכספי ב

וויפל א שעור צו דער גלות בכלל    געוואלד עד מתי עד מתי  געוואלד נאך העכער,  
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 וגלות הספרים בפרט. 

שיש בכח כ"ק אדמו"ר שליט"א    Weinbergוהנני צו בעטין און צו מאנען כמו בנס  
כל הגאולות. וברגעים האחרונים של גלות אלע ספרים די געלט וואס    וגדול כוחו

לכתחילה    NOWמ'דארף, געזונט און שמחה, עד שכ"ק אדמו"ר שליט"א יוליכנו  
 אריבער קוממיות לארצינו". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

יום דאדר ותיכף ומיד ניסן כו'. אזכיר    60והזמן גרמא  וברי מזלו וכו' ויבשר טוב  
 עה"צ.

 

 זכ

 ]ועש"ק תרומה, ב' אד"ר, תשנ"ב[ 

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב:

 "לאחר ששמעתי השיחה אתמול בלילה איז לייכטער פאר מיר צו שרייבען. 

יוסף העכט מנהל    Russia-הנה כל הזמן שאני פה ב מוסדות    ומפארחתני ברוך 
ב"ה. אבל זה כמה חדשים וואס מיט    ומצליח בכל הענינים    Los Angles-חב"ד ב

לי   הי'  שנה  )לפני  הצלחתי  ולא  לב"ב  בטעלעפאן  וצלצלתי  געפערליך.  איז  געלט 
לחצתי הספרים  ובענין  בזה(.  שליח    Weintraub  הצלחה  ישלח  שהפרעזידענט 

 מיוחד לגמור פדיית הספרים און נישט געענדיקט מיט עם. 

דמו"ר שליט"א אם לנסוע לכמה  בכ"ז הנני לבקש חו"ד כ"ק א  השתדלותובענין  
בספרים, ואחדים לכספים גדולים שצריך    Weintraubל  .U.S.A- ימים להשתדל ב

. או עניני בימים אלו לישב פה ולהשתדל בכ"ז ע"י  500,000- עכשיו מזומן יותר מ
כל  Telephone-ה כולל  כעפר  מעדנים  יהי'  ואז  הגאולות  כל  שיהי'  ולצעוק   ,

 . ואת ובניך תחיי בנותרחה הספרים, ובכלל יש לי ההבט

לכתחילה   שיהי'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  לבקש  הנני  שיהי'  אופן  ובאיזה 
 אריבער בכל והכלים ריקים יהי' מלאים ובאופן של בריאות הנכונה ושמחה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

ב   מדבר  והרי  ישראל(  ממון  ביזבוז  )ובמילא  בנסיעות  צורך   Telephoneאין 
 וכיוצא בזה אזעה"צ 
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 ח כ

 ]ר"ח שבט )?([ 

 מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב:

בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א שבכל   years 25"ביום סגולה זה, הנני יודע בכל  
די גלות דארף מען באווייזען אז מ'איז ע"י זה דווקא מוסיף    קוועטשט פעם ווען ס' 

 .וגדול ענין המעשהבאור  

אז היום עשינו מנין מיהודים שמהם לא הי' עלי' לתורה מימיהם וקראנו בס"ת  
נשרף,    לא של כ"ד טבת, וקריאת התורה הי' במקום ששם הי' השרפה והאותיות  

 והי' התעוררות גדולה והחליטו כמה מהם לבא להתפלל וללמוד בכל יום. 

שליט"א אדמו"ר  כ"ק  לזכות  להשם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  כולל    ולבקש 
בגאולת הספרים    בפועל ממש זה ינחמנו מנחם שמו, ויהר"צ שיהי'  תפארת מנחם

ובשאר הגאולות, ועד לגאולה האמיתית והשלימה וכ"ק אדמו"ר שליט"א יוליכנו  
 ".NOWלארצינו קוממיות   לכתחילה אריבער

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

 עה"צילכו מחיל אל חיל עד אלקים בציון אזכיר  

 
 טכ

 ]אדר )?[ 

פרטי  -מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על מכתבו )מהעתקה( ]מענה כללי 
 דימים אלו[:

 נתקבל ות"ח 

 ודבר בעתו 

 בסמיכות לימי הפורים אשר ליהודים היתה אורה ושמחה גו' ויקר

 כפשוטו וככל הפירושים 

 אזכיר עה"צ 
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 ל

 ]חסר תאריך[ 

 שלמה אליהו קונין שכתב:מענה להשליח ר' ברוך 

בכלים   דתוהו  דאורות  באופן  והמוסדות  הפעולות  להרחיב  הבטחתי  לחזק   .  ."
 דתיקון מתוך הרחבה ושמחה אמיתית. 

 הנני לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א עבור בתי . . שהיא בחודש ט' לעיבורה". 

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

 טוב הנראה והנגלה, ומתוך שמחה וט"ל בכל.אזכיר עוה"פ עה"צ לבשו"ט ב

 

 אל

 ]חסר תאריך[ 

ע"ד א' מאנ"ש שהוצעה לו משרה    מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב
 חב"ד" )מהעתקת המזכיר(: –בישיבת "אור אלחנן מסויימת 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את שם המדובר, וכתב:

 זה שבעולם המסחר?

 

 

 

* 
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 בייטעלמאן ע"ההלוי  )ב( לר' אברהם משה 
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 א

 ]ט"ז כסלו, תשל"ד[ 

דירתם   במקום  להם  שיש  הפרעות  ע"ד  שכתבה  בייטעלמאן  יוכבד  למרת  מענה 
הנוכחי מגוי המתגורר בשכנותם, וביקשה הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לשכור  

 דירה מסויימת אחרת )מהעתקה(:

 באם

 א( אין קונים עתה בית

 לדעת רב מותרים להעתיק מדירתם עתה,ב( 

 שייך הנ"ל. אזכיר על הציון 

 

 ב

 ]חורף, תשל"ה[ 

משה   אברהם  לר'  דירה  הלוי  מענה  לקניית  בקשר  מכתבו  על  בייטעלמאן 
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות: "מיר ביידע גלייכן די הויז און מיין  
 נטי' צום הויז", וכתב:פרוי יוכבד שתחי' האט זייער א שטארקע  

 על פי זה יקנוהו בשעה טובה ומצלחת. 

 

 ג

 ]מרחשון, תש"מ[ 

בייטעלמאן   יוכבד  למרת  לנהוגמענה  כיצד  שאלה  בה  מכתבה  למצב    על  בקשר 
 )מהעתקה(:בעלה הסובל בלבו, וישנם חילוקי דיעות בין הרופאים 

 אין להחפז עתה  [infused]על פי הנ"ל 

בונן בכל הנ"ל עוד הפעם )באם תועלת  תלה    Dr Rothfeldוכשיכנס כסלו תבקש  
 אוסרעדן בעלה שיחי' עוד הפעם( ותעשה כעצתו אז.

  אזכיר על הציון 
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 ד

 ]סיון, תשמ"ב[ 

 בייטעלמאן שכתב: הלוי  מענה לר' אברהם משה

קעמפ אין  "מען האט מיר מציע געווען צו זיין דיירעקטאר פון מחנה גן ישראל דיי  
מאנעס   שוואגער  מיין  מיט  דוכגערעדט  דאס  האב  איך  מיניסאטא.  פאל  ס. 
דיירעקטאר לעצטען   געווען  ער איז  יצחק מארקעס שי',  און מיט  פאידמאן שי' 

 יאר. איך פיל אז איך קען די שטעלע דורכפירען. 

עס  איך פיל אז זייענדיק אוועק די צוויי זומער חדשים וועלען ניט שאטען מיין ביזנ 
 אלץ עלעקטרישען. 

 די שכירות פון . . צוזאמען מיט א דירה וועלען אי"ה דעקען מיינע אויסגאבען. 

א ברכה   –בעט איך עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א צי איך זאל דאס אננעמען, אויב יע  
 צו מצליח זיין". 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

 באם אין השגת גבול יקבל אזכיר עה"צ 

 

 ה

 תאריך[ ]חסר 

בייטעלמאן שכתב ע"ד משרה מסויימת שהוצעה לו,   הלוי מענה לר' אברהם משה
וכתב: "והנני מבקש לדעת דעתו של כ"ק אד"ש בזה אם הענין נכון בשבילי ואם  

 כן הנני מבקש ברכתו של כ"ק אד"ש להצלחה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

 כעצת ידידים המבינים

 אזכיר עה"צ 

 

 ו

 אריך[ ]חסר ת 

 בייטעלמאן על מכתבו )מהעתקת המזכיר(: הלוי  מענה לר' אברהם משה

 יתענין לזה שלדעתו מסוגל יותר.

 אזכיר עה"צ 



 כסלו תשפ"ב ז' 

29 
 

 

 ז

 ]חסר תאריך[ 

 בייטעלמאן על מכתבו )מהעתקת המזכיר(: הלוי  מענה לר' אברהם משה

 א"כ ימשיך במשרתו וה' יצליח 

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל 

 

 ח

 ]חסר תאריך[ 

 בייטעלמאן על מכתבו )מהעתקה(: הלוי  אברהם משהמענה לר'  

 ע"פ עצת ידידים המכירים וכו' אזכיר עה"צ

 

 ט

 ]חסר תאריך[ 

 בייטעלמאן על מכתבו )מהעתקת המזכיר(:הלוי מענה לר' אברהם משה 

הנ"ל"   "ושאלתו אם לקבל  שכתב:  "ושאלתו אם",    –על מה  מחק את התיבות 
 תב: וסימן בחץ את התיבות "לקבל הנ"ל"; וכ

 אזכיר עה"צ 

 

 י

 ]חסר תאריך[ 

 בייטעלמאן על מכתבו )מהעתקת המזכיר(: הלוי  מענה לר' אברהם משה

 בדיקת המזוזות ואופן קביעתם 
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 מענות נוספות )ג( 
 חלקם בקשר למקורבי חב"ד בקליפורני' 
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 א

 ]בדר"ח אייר, תש"נ[ 

גראנער   הרי"ל  המזכיר  שכתב  פתק  על  דזשערי    –מענה  מר  וויינטראוב,  עבור 
נבוים כ"ז תשרי  ענ ע תשורה ט  –מר שמעון פרס )מצילום כתי"ק    ישמסר את דבר

 . הושלמה ע"פ העתקת המזכיר(:4תשס"ח ע' 

  – על מה שכתב: "אם נכון אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א אינו מתערב בפוליטיקא"  
 מחק תיבת "אם", וסימן בחץ תיבת "נכון"; וכתב:

שליט אדמו"ר  כ"ק  אשר  ]נכון  בפוליטיקא[  (  1"א[  א(  מתערב  מתערב  2]אינו   )
( אפילו כשיש חשש שמי שהוא ינצל זה בעניני פוליטיקא, כי  3בשלילת פקו"נ  

 פקו"נ דוחה גם חשש זה 

 על מה שכתב ע"ד ח"כ אליעזר מזרחי, כתב: 

 איני עונהו עד"ז. –כשם שאיני מוסר ע"ד שיחה זו שבין שנינו ב( 

 על כללות הענין, כתב:

, בפרט לאחרי שקבלתי  כללשאין בהנ"ל כל מחלוקת אישית ח"ו עמו    פשוט ג(  
באופן שיהווה הגנה    –   מראשיתוידיעות )בדור הקודם( שמר הי' זה שארגן צה"ל  

 לישראל, מאז וע"ע.

 
 ב

 ]חסר תאריך[ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

ל הוא אסון  יכול לומר לה שברור שהתכנית דשידוך הנ"ל ר"  –באם רצונו בכך  
בחיי עולם הזה הן בשבילה והן בשביל המדובר ובאם יש לה באמת איזה רגש  

אליו   האומר    –אנושי  בדוגמת  שרוצה  יאמר  באם  )אפי'  זה  לאסון  תכניסו  לא 
 שרוצה לאבד עצמו לדעת(
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 ג

 ]חסר תאריך[ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

 ובנעימים ויאריכו ימים ושנים בטוב 

[Once again begin supporting    ])באמיתית כי    –גם בכסף  )להתחיל לתמוך שוב  
היהדות    בהפצת אורח ימיהם ע"פ הנ"ל שמשפיע וביותר    –מסייע וזוגתו גם עתה  

יוכל   בזה  ובפרט שגם  הוא  וכן  בכסף  יותר מהעזר  עוד  חשוב  וזה  הרואים  בכל 
 להמשיך מתוך הרחבה

ואזכירם עוד הפעם    ]כ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש לשלוח את שמה )היהודי( ושם אמה של זוגתו, וכתב[ 
 על הציון 

 

 ד

 ]אלול )?([ 

שחורה ל"ע, וביקשה  -במרהמענה לאחת מנשות אנ"ש שכתבה ע"ד בעלה השרוי  
 ברכה עבורו לבריאות הנכונה )מהעתקה(:

 התחזקות באמונת ה' ובודאי עושה כפי הוראת הרופא 

 ויכתב ויחתם לשנה טובה ומתוקה 

 

 ה

 ]חסר תאריך[ 

 מענה לא' מאנ"ש שכתב ע"ד מצבו ואשר הוא "נדכא מאד" )מהעתקת המזכיר(:

 ב:[ סימן בעיגול את התיבות "נדכא מאד", וכת1]

? 

 [ על כללות המכתב, כתב:2]

 בכהנ"ל יתייעץ עם ידידים מעסקני אנ"ש שי'. 

 חת"ת 

 אזכיר עה"צ 

  



 כסלו תשפ"ב ז' 

33 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לזכות 

 אברהם משההחתן הרה"ת  

 איטא והכלה  

 קונין שיחיו 

• 

 יה"ר שיבנו בית בישראל 

 בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה

 שבתורה כפי שהם מוארים במאור 

 זוהי תורת החסידות 

 לנחת רוח כ"ק אדמו"ר 

• 

 הוריהם  לזכותו

 קונין שיחיושא זי ו אסיזוהרב 

 הרץ  שיחיוחנה ו ברוך  הרב

 


