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ן החת רי    הו

  ישראל ונאוה גליס

נה ימו  ד

ה הכל רי    הו

  ריבקיןשושי שלמה ו

ב ח  ד"כפר 

�� 

 פתח דבר

�� 
דים להא נו' נו מו הטוב אשר גמל כל  ן , על  החת נו  ואי צאצאי יש בנ כנו  בחסדו הגדול זי ו

ב' שיחי מנחם מענדל' הת וללה מ"ע כלה המה חי חיה מושקא' ג ה   .'ת

חה ני המשפ בזה לב ובעת  רכה מ הב ודה ו י, הת נו שיח כרי ומ ב , וידידינו  באו מקרו ש
וק לה רח בשמחתנוומ ברך את צאצאינו שיחי, שתתף  וב' ול , בברכת מזל טוב מזל ט

ות ות וברוחני רים בגשמי וש ים מא   .וחי

חתנו  כ –בתור מזכרת משמ נהג  וסד על מ י דמו"מ י"ק א נ"ר מוהרי נת כ"ץ  ו חת ק "ע ב

דמו ית מ"א דקנ ית הצ נ הרב ורנו עם  נשיא ד ושקא ע' חי' ר  י  –ה "מ יש לפנ בזה להג נו  הנ
בש הל הנוטלים חלק  חדתק   .מחתנו תשורה מיו

ים מכ וללת מכתב כ ו"תשורה זו  דמ בי החתן "ק א הר לס כל ן אשר , וה ים כא דפס נ
ובם  ים, בפרסום ראשוןבר חב של נושא ים מגוון ר נכלל . ומקיפ ב על ה וט נרח פיר

רה זו דפס לקמן ב, בתשו וא'נ   .'מב

חתן הת נה לאח ה נתו דתנו  יחי בנימין' תו בעריכת גליס' ש ות  יע רב השק וש הכנת  ו וב

וס של  בץלדפ ו הת, הז ק הכלה  ות ריבקין' שיחי יוסף יצחק' וכן לאח    .שסייע רב

הטוב-הא ך, ל  ביתם יחיויברך את , הוא יתבר נשי  וא בשמחתנו  ים  בתוך כלל , המשתתפ

ב ר, וי יחי"אח בש ד  נפש וע ות מ יפ ות מאל רכ   .בב

ה יהר מ"וי וד "ש היע ום  י רה לק כה במה הרה ה"ת שנז ות "מ וצ דה ובח יהו בהרי  ישמע  א 

ול שמחה  ים קול ששון וק ושל היר כל ול  חתן וק ול  ה " ...ק ימ השל ו יתית  ולה האמ בגא
יד ממש"ע ומ כף  דקנו תי   .י משיח צ

הם יהם ומכבדי  מוקיר



 

 

  

  

  

�� 

 מבוא

�� 
ניכ בים מכתשורה זו שלפ כת בה עשרות מ ילה בקר ן "ק אדמו"ם מכ החת בי  ר לס

ה כל בם ,וה   .בפרסום ראשון ברו

דו ים וכ ים או שאינם קריא ישנ כתבים  חלק מהמ ובדה כי  הע ור  ן', לא ו , לכ העתקנ

ימני כתב בעמוד ה ומ כל מכתב  וסח המלא של  ו. הנ ים, כ"כמ ורא הק ועלת  ו , לת וספנ ה

כתב כל מ הרקע ל ור  יא ורט ות בר מפ   .הס

ות  יהוספ בכת ים  ונ ודגש "ק אדמו"ק כ"ותיק כתב מ ינו ב וק(ר צו יס ני פ ימ   ).למעט ס

  

  חלק ראשון

כתבי  החתן הרה הרבימ ב  יחי אברהם יוסףח "לס   .גליס' ש

רץ הקודש ותו בא בהשתקע ים  ים עוסק ראשונ כתבים ה וד התורה, המ ורך בלימ . ובצ

ים חפץ חי בת  בישי ית  ותו החינוכ יל בפע ים  וסק וספים ע נ ים  כתב וד ,מ   .וע

  שני חלק

כתבי  החתן הרההרבי מ ב    .קרניאלה "ע רפאל עמוסח "לס

כתבים  יתהמ נוכ החי ילותו  יקר בפע ים בע וסק וד, ע חר מכתבי . וע בא  הרבילא אליו מו

ב ר כת כתב ש ו 'עמוס לא' מ ידי הם ז, מיד ונות ל ות ש חסוי וא מתאר התיי ה כבו ה

י רב   .מה

  שלישיחלק 

כתבי  רה הרבימ כלה ה ה ב    .ריבקיןה "ע ירחמיאלח "לס

ה נהיג ודי ה ימ ים בל וסק ים ע ראשונ ה כתבים  נסה, המ חר פר ושו א יפ ח ים . וב מכתב

וכין בענייני שיד ים  וסק   .ועוד, נוספים ע

  רביעיחלק 

כתבי  רה הרבימ כלה ה ה ב    .שניאורסאהןה "ע משה זלמןח "לס

במשק דה  בשאלת העבו ים  ים עוסק נ ראשו כתבים ה י, המ בלימוד ה םו יב ים . ביש מכתב

ותו ה בפעיל ים  וסק ית בכפר הרנוספים ע התיכונ בה  ישי כית ב ינו וד, אהוח   .וע
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י' ג יון תש   ז"ס

בארא יוסף אברהם' ר ילה ב י, פארק-התגורר תח הפסח תש חג  ה "ולאחר  ז על
רץ ו לאה. לא ר הגיע ב ר"לאח י  רביל יוסף אברהם' ק כת וביקש את עצתו לגב

ום   .ההשתקעות במק

קדיש לפחות את החלק הראשון של במכתב התשובה הבהיר הרבי כי עליו לה
ימוד התורה וקיום המצוות בהידור ובאם מוכרח הוא לחפש . השהייה בארץ לל

ומעליו לחפש פרנסה המותי, פרנסה   .צ"רה את הזמן הרב ביותר עבור ת

י פש ו גום ח   :תר
י ה סד   'בח

ן' ג יו י, ס   ז"תש

ן וקלי   .י.נ, בר

גליס. מר   סף  ם יו רה   אב
צאנז   ת    קרי
יה   אל ,נתנ שר   י

כה ובר ום    !של
מכ תבך  מכ תי את  יבל יר' ק ודש, באי ארץ הק ת ההגעה ל ודו תב א תה כו א ו  ש , ב מבק תה  וא
שם ות  תקע צתי לגבי הש ת ע ת, א ו יך להי ן צר ופ יזה א א   .וב

ופתע ת מ קצ ני  שלב זה, א ת ב יך לעשו תה צר ם לגבי מה שא ות כלשה , כי יש לך ספיק
את לארץ  שב אחר  ותה אל ים א יב ש מח ים  ילו הגוי שהשר אפ קדו שתה , ל ו קד א לדבר על  של

י יהוד ור כל  ורה . עב ת אמר ב נ יה  ות וד ארץ א יא ה שום כך ה ני ה"מ ת ' עי אשי מר יך בה  ק אלו

שנה ית  אחר ועד  נה  ש   ".ה

ן, לכן ו אש ת, החלק הר ו ו, לפח ושה הז ארץ הקד ייה ב ש , של השה קד ו יות מ יך לה צר

ור ת בהיד ו מצו ם ה קיו ורה ו ת וד ה ימ יי, לל וקר ות  ספ נו ות  ני וכ יר ת שא אוחר ולה ור מ רות עב

תר   .יו

הר יל יתב ור לע אמ ן ה י , מ ת הכרח אמ אם זה ב רך כי  ו יג עבודהעב ש ן כורח , לה מתכוו ואני 
נע נמ תי  י, בל נ יו מ אחד ד א  ן , ל מ איר לך ז יש אשר  נסה  סוקה ופר תע ור  מק לחפש  יך  על

מ קסי תאמ צוו ומ ורה  ת ור    .לי עב

ת ידו וד החס ימ ים שלך בל ור יע ש ומר על ה ש תה  שא ק  א ר תי כי ל וו יל א, תק מגד ם  לא ג
תם ו יקר, א יל, בע אמור לע ת ב, כ צא כע מ אתה נ ו ון המלך"מאחר  מ נך ". אר ם כי הי י ג וות תק

ת חב וד י אג יר צע קשר עם  מר על  ן(ד "שו ובת להל נ, )כת יע לך בה סי ו ל   .ל"אשר יוכל

ועות ש ילה לחג שב י תפ ול יח אהבא ורר השר מע ו ניס, מח  צון שיכ תורה  ויהי ר ות ה את חי
ם יו יי ה וך ח ם שלך- לת נה יו ש   .לאורך כל ה

רכה     בב
ת חב וד י אג י- לע  ד"צעיר   יד

44. ד.ת 46  

אביב   .תל 



 גליס' ח אברהם יוסף שיחי"הרה

 

5 

�� 
 "אתה נמצא כעת בארמון המלך"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש

 

6 

  
שי"כ ז ת   ח"ו תמו

  .אודות תוכניותיו לעתיד רבישוב ל יוסף אברהם' לאחר יותר משנה כתב ר

ה  המשיך בלימוד התורה לפחות שנ דלקמן כי עליו ל הרבי השיב לו במכתב 
דאוג לפרנסה, אחת נוספת   .חר ויש לו מקצוע בידמא, בהבהירו כי אל לו ל

ישיבה בלוד יוסף אברהם' לאחר קבלת מכתב זה יצא ר שם התקבל , אל ה
בשנה הבאה ע   .ה"אפרים וולף ע' י ר"ללימודים 

דמו נכתבו באנגלית כתביו לרבי, מכתב זה והקו כתב את מ השפה בה    .מאחר וזו 

י   :תרגום חופש
  'בחסדי ה

  ח"תשי, ו תמוז"כ
  .י.נ, ברוקלין

יס. מר     אברהם יוסף גל
  קרית צאנז  
  נתניה  

ום ובר   !כהשל

יעני בעיכוב חריג בו אתה כותב אודות תוכניותיך השונות לגבי . מכתבך הג
יע, עם זאת. העתיד הקרוב שלך לא מוזכר בו דבר אודות התוכנית , באופן מפת

ומר, החשובה מכולן ה , כל המשך לימוד התורה שלך במסירות ובחריצות במשך שנ
ים, רצוי, וכן, אחת לפחות העובדה שיש לך מק. שני הבעיה של להרוויח , צוע בידלאור 

הזדמנויות עדיין לפניך, כסף למעשה אינה בוערת , ואילו ביחס ללימוד התורה, וה
בלתי הפיך   ".?אימתי –ואם לא עכשיו ", אובדן הזמן הוא 

במסירות, יתירה מכך תמצא שאין זה מתנגש , אם תהיה נחוש ללמוד בחריצות ו
ילך זמן , נוער נוספותעם העבודה שלך עבור מסיבות שבת ופעילויות  ועדיין יוותר בשב

ית יזכה אותךה "ויהי רצון שהקב, בידיך רצון . לנצלו במידה המרב כל ענין של  זה ה
חז, ונחישות ים "כפי ש דלים מספיק"ל אומר   ".מוכרחים להצליח, אם משת

ים היומיים בחומש השיעור ילים, תקוותי כי הינך שומר את שלושת  , תניא ותה
נ"יהי רצון שהקב. גם בקרב חבריךוכי הינך מחדירם    .ל"ה יעניק לך הצלחה בכל ה

  בברכה  

  ידי- לע  
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שי"יו שון ת   ט"ד מר ח

הזמן הם' נסע ר, בהגיע  צעירי אגודת "ובדרכו נכנס למשרדי , ללוד יוסף אבר
רת על עבודתו כמדריך ב, א"בת" ישראל י"לקבל משכו   .בנתניה" נוער אגודת

ך . אותך אני מחפש, גליס: "מרבני האגודה' רא לו אק, כשנכנס אין לנו מדרי
ה. אין ישיבה –ובמצב כזה . ס"בכפ חיים-חפץ תלישיב   ".בידך האפשרות להציל

ים נאות ר רללסור , יוסף אברהם' לאחר תחנונים מרוב ים באס-כפ ד , לשבועי ע
וע יאת מדריך קב יםכשהשבו. למצ ים הפכו לחודשי   .לרביכ "ע כתב, עי

י"ד מ"יו, ה"ב   ט"ח תש
  ברוקלין

  'האברך אברהם יוסף שי  
  

ום וברכה   !של

ה , כנית שלוובו כותב אודות שינוי הת, חשון' במענה למכתבו מו ים בשאל ומסי
  .האם נכונה היא

המשפיע שי –וכיון שהדבר תלוי בכמה פרטים  דא' יתייעץ בזה עם  ח "דתורת 
ו דלוד"אשר בת   .ת 

להפצת עניני  –בודאי ניצל הימים דחדש השביעי הוא חדש הכללי של כל השנה 
  .ל"וק, ימי סגולה הם להמעורר ולהמתעוררשהרי , יהדות ובהתגברות

  ט"בברכה לבשו  
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
  קווינט. א  
  מזכיר  
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י"כ   ט"ט כסלו תש

ים קסלמן ע' ר, עעשה כהוראת הרבי וניגש למשפי יוסף אברהם' ר   .ה"שלמה חי

כמדריך ' ר ים אמר לו להישאר  י , חיים-חפץישיבת בשלמה חי אולם זאת בתנא
כל יום עם הראש ישיבה בע שיעור לימוד ב   .שיק

רחזר ליוסף אברהם ' ר וע, סבא- כפ ישיבה באופן קב   .והחל לעבוד ב

הם' במכתב דלקמן מורה הרבי לר מה הם עיקרי הדברים אותם על  יוסף אבר
ושפעיומחנך  הזולת, להחדיר במ   .וכיצד ניתן לפעול על 

י ,ט"כ, ה"ב   ט"כסלו תש
  ברוקלין

  'האברך אברהם יוסף שי  
ום וברכה   !של

ום ג   ',במענה למכתבו מי

ח "ק מו"של כ' ל אלו שכותב אודותם על הציון הקכבעת רצון יזכירוהו וכן 
  ,מתאים לתוכן כתבו, א להמצטרך לו"כאו, ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"אדמו

שהם היסוד ', ואהבת ה 'ויהי רצון שיצליח להחדיר במושפעיו רוח יראת ה
ום רמ בתניא פרק "וכמבואר בכ, ת"ה מצות ל"ע וקיום שס"ח מ"ושרש לקי מ ומהם 

ום המצות בהידור –ובזה ', ד   .ללמוד תורה ביראת שמים וקי

צ, ומובן וגם פשוט ול על הזולת  ח"ל טופח ע"שבכדי לפע ולכן תקותי , מ להטפי
יעות עתים בלימוד תורת החסידות  יש לו קב הכרח חיוני , אשר בתקופתנו זוחזקה ש

רס עץ  ו"חיים לכההוא וכמבואר בארוכה בקונט ד על סמיו, ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמ
ו"י רזרמאמ ים בהקדמת רבנו חיים וויטל תלמידו , כ מקומות"ל בכ נפלא ועיין דברים 

פס גם[, ל"של האריז ר נד רס האמו   .פ יעשה זה מכאן ולהבא"ועכ, ]בההוספות לקונט

ר ט"בברכה לבשו   כל האמו   ב
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
  קווינט. א  
  מזכיר  

  
יםנתעכב המשלוח ונתקבלו  נת ונכון הדבר שקצת זמנו הפנוי , מכתביו' ב ב

כת היהלומים –מעבודתו בחינוך  וק במלא התענין בהצעת  –. יעס כן מובן שנכון ל

  .שידוכין
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  ט"ה סיון תשי"כ

דשי עבודה ב הם' יצא ר, הישיבלאחר כמה חו ישיבה יוסף אבר ום ל יש   .לר

יע ר' א השק י והיה יתום מאביו , יוסף אברהם' הילדים בהם  בעל רקע משפחת
ופה עם העלייה הגדולה מפולניה, קשה ו , שהגיעה באותה תק והתגורר

וע, אמו לא הייתה מעוניינת שילמד בישיבה. במעברות ילמד מקצ   .ורצתה ש

ילד הספציפי הזהיוסף אברהם ' ר   .כתב לרבי על סיפורו של ה

  .לאחר המענה דלקמן והשקעה רבה נרשם הילד ללימודים בישיבה

  ט"ה סיון תשי"כ, ה"ב
  ברוקלין

  'האברך אברהם יוסף שי  
  

ום וברכה   .של

י ילד , א סיון"במענה למכתבו מ ,שי --- בקשת ברכה עבור ה '  

הציון הק ו"של כ' בעת רצון יזכירוהו על  דמו"ק מ מ "ה נבג"ר זצוקללה"ח א
  .ע"זי

  

דגיש שע  –ל איש הישראלי לעשות כל התלוי בו בדרכי הטבע ובודאי למותר לה
ה . ת גם למעלה מדרך הטבע"ואז מצליח השי כוונתי שעליו למצוא ידידים של משפח

ישפיעו על הילד ללכת בדרך התורה תורת חיים ולקיים מצותי, האמורה עליהן ' ש
  .נאמר וחי בהם

שרתקותי  בלימוד תורת החסידו –לעצמו  א יעות  אלא , תלא רק שיש לו קב
ן בזה מזמן לזמ ומד בפני הרצון, שמוסיף    .ואין לך דבר הע

  

ר ט"בברכה לבשו   כל האמו   ב
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  

  קווינט. מזכיר א  



 גליס' ח אברהם יוסף שיחי"הרה
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�� 
 "עליו למצוא ידידים של משפחה האמורה"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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ש"כ   כ"ז כסלו ת

דתויוסף אברהם ' ר לברכה תלמידים במכתביו והזכיר , כתב לרבי במהלך עבו
  .'מהישיבה וכו

דגיש הרבי את עובדת היותו , במענה שלפנינו יא הבקשה"מ ן , "מב ואשר על כ
ו  ות לבב במילוי משאל ומצוות תוסיף ברכה גם  הוספה מצידו בענייני תורה 

  .בעניינים אודותם כתב

  כ"ז כסלו תש"כ, ה"ב
  ברוקלין

  'האברך אברהם יוסף שי  
  

ום וברכה   !של

כ הפסק ארוך נתקבל מכתבו מ   ,ב כסלו"לאחרי 

ח "ק מו"של כ' על הציון הק, ובעת רצון יזכירוהו ואת כל אלה שכותב אודותם
  .א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו"כאו, ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"אדמו

וט  בקשה כיון שהוא המביא –ומובן ופש בעניני תורה , ה הנה ככל שיוסיף 
י, ומצות וסף בברכות הש   ,ל"ת בהמצטרך לו ובמילוי משאלות לבבו בהנ"ית

ר ט"בברכה לבשו   כל האמו   ב
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
  קווינט. א  
  מזכיר  

  
  .ב.נ

ים דחומש תהלים ותניא הידועים יעור   .'וכן אביו שי, בודאי שומר הוא על שלשת הש



 גליס' ח אברהם יוסף שיחי"הרה
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�� 
 "כיון שהוא המביא הבקשה"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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שכ' ז ם אב ת נח   א"מ

ול תש' ום זלאה בי' מ' נישא לזוג יוסף אברהם' ר   .כ"באל

נסה ים בפר כשנה כתב לרבי אודות הצורך בדירה וקשי   .לאחר 

נ' ז, ה"ב כ"מ   א"א תש
  רוקליןב

  'נ וכו"א נו"ח אי"ווה  
  'שיאברהם יוסף ' מוה  

ום וברכה   !של

  ',תי' במענה על הודעתו אודות מצב זוג

ו"השי   .ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זח

דמו"ק מו"ידועה הוראת כ - ה"ח א שעד שתכנס לחודש , ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקלל
  .ז"סם עדהחמישי להריונה לא תפר

שולבברכה    סה ולב   ט"פרנ
  

רטים' כיון שההחלטה תלוי –ד דירה ופרנסה "לכתבו ע בזה עם , בכמה פ יתייעץ 
ום   .ידידים במק

ושומר עליהם ותניא  , בטח יודע משלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים 
  .פ יעשה כן מכאן ולהבא"ועכ



 גליס' ח אברהם יוסף שיחי"הרה
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�� 
 "יתייעץ בזה עם ידידים במקום"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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שכ"כ   ז"ז ניסן ת

ה גם , אולם. ב"להתגורר בב יוסףאברהם ' רעבר , במרוצת הזמן הדירה החדש
ופההיית   .כתב לרבייוסף אברהם ' ור, ודחוקה יחסית לצרכי המשפחה ,ה צפ

י, במכתב הברכה לקניית הדירה, כ"ע כה "ק "הוסיף הרבי בכת   ".להרחבהבבר

י שנולד ) אבי החתן(ד תספורת לבנו "בהמשך המכתב עונה הרבי לשאלתו ע בימ
ומר  ולערוך את , ט באייר"בכ -ספירת הע ה מחשבה להקדים  והיית

ישאפשער"ה   .ג בעומר"בל" נ

  ז"ז ניסן תשכ"כ, ה"ב
  .י.נ, ברוקלין

  'נ וכו"א נו"ח אי"ווה  
  'שיאברהם יוסף ' מוה  

ום וברכה   !של

דשה"במענה על הודעתו ע   ,ד קניית הדירה ח

ולברכה בגשמ' ת שיהי"ר מהשי"הנה יה ה מקום משנה מזל לטובה  יות משנ
  וברוחניות

  להרחבהבברכה   
  

רא בעת רצון על ציון כ"הפ. ב.נ ו"ק מו"נ יק וקללה"ח אדמ י"ה נבג"ר זצ   .ע"מ ז

  
מנהגנו שלא לספר שערות הבן קודם מלאת לו שלש שנים  –במענה לשאלתו 

  .שלמות



 גליס' ח אברהם יוסף שיחי"הרה
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�� 
 "להרחבהבברכה "

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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 ה קרניאל"ח רפאל עמוס ע"הרה
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ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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שכ"כ   ג"ה תמוז ת

עמוס להמשיך בפעולותיו בהפצת היהדות ' את ר הרביבמכתב זה מעודד 
ופה -המסורתית בכפר מימון    .המקום בו התגורר באותה תק

דל במציאת שידוך לאחיו"כמו ן ' ומוסיף שיהי, כ מעודדו הרבי להשת זה באופ
  ".'אשה יראת ה"ד

וז תשכ"כ, ה"ב   ג"ה תמ
  ברוקלין

  נ"א נו"ח אי"ווה  
  'שיעמוס ' מוה  

ום וברכה   !של

יבמענה למכ   ,ב תמוז"תבו מ

ותם  ר "ח אדמו"ק מו"של כ' על הציון הק *בעת רצון יזכירוהו וכל שכותב אוד
כתבו"מ זי"ה נבג"זצוקללה ים לתוכן  ו; ע מתא א "ויהי רצון שיבשר טוב בנוגע לכא

  .מהם

ד מגעת המסורתית בכל מקום שהי ולתו בהחזקת היהדות  הרי נוסף על , ופע
השיהרי זה גם ה, ה"שזהו גם ציווי הקב   .ת בהמצטרך"דרך לקבלת ברכת 

דעתו אודות מצב זוגתו תחיו   'להו

ו"השי   .ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זח

  

ר"בברכה לבשו   כל האמו   ט ב
  .ב.נ

ולה י וז"ב וי"התקוה שהתועדו בימי סג כ; ג תמ ו"ק מו"גאולת  ר נשיא "ח אדמ
ולהבאופן המתאים לרצון בעל ; ישראל   ..השמחה והגא
  
בצירוף שם האם  * ותיהם    .א"של כאו –כשיודיעו שמ
  

ואת זוג –במענה לשאלתו  העליונה הצליחה אותו  הפיץ ' תי' כיון שההשגחה  ל
ית במקומם עתה דאי שימשיכו בזה, היהדות המסורת   .ומתוך שמחה וטוב לבב, כ

דל ע   .תובהכ' וכל" 'אשה יראת ה"' ד שידוך לאחיו שי"מובן שנכון להשת



 ה קרניאל"ח רפאל עמוס ע"הרה
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�� 
 "להפיץ היהדות המסורתית במקומם עתה"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש

 

24 

  
ר"י שכ-ט מ שון ת   ד"ח

ה' ר ן  דולםמיכאל באזור ע-עמוס התגורר תחילה בנו ועבר להתגורר בכפר מיימו
בעניין   .לאחר תשובה מהרבי 

ב עמוס ' ר, ה לו שם משרת ניהולכעבור שנתיים של עבודה כמורה הוצע כת
הצעה   .לרבי ושאל האם לקבל את ה

  .באם אין בכך עניין של השגת גבול, תשובת הרבי הייתה חיובית

  ד"ח תשכ"ט מ"י, ה"ב
  ברוקלין

  'נ וכו"א נו"ח אי"ווה  
  'שיעמוס ' מוה  

ום וברכה   !של

  ',תי' במענה על הודעתו אודות מצב זוג

ול ברכתי י, אכפ הש ו"ש ותלד זח ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל  ה "ת  בעת ק 
  .ובזמנה כשורה ובקל

  ט"לבשובברכה   
  

שכנראה  ןכיו –ה "תשכס לשנת "לשאלתו בקשר עם הצעת משרת מנהל ביה
ה (הרי ' ש וכו"כ יר"ס זה הוא דתי ותומכיו ג"מסגנון מכתבו החינוך בביה באם אין בז

ה האמורה) ענין דהשגת גבול הצע חשוב ) בתקופתנו ביחוד(והרי . יתענין ב ר  אין לך דב

  .ל"וק. י"כשטח החינוך דבנ



 ה קרניאל"ח רפאל עמוס ע"הרה

 

25 

  

�� 
 "י"אין לך דבר חשוב כשטח החינוך דבנ"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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שכ"ג מ"י   ה"ח ת

הם עסק רביעמוס כתב ל' ר   .בבקשת ברכה אודות עניני הכלל ב

ופן פרטי  -עמוס ' ובו כלל את ר, השיב מכתב ברכה הרבי ה  -בא בתוך הברכ
  .לענייני הכלל

  ה"ח תשכ"ג מ"י, ה"ב
  ברוקלין

כתו"א נו"ח אי"ווה     נ מלא
ים מוה     'שיעמוס ' מלאכת שמ

ום וברכה   !של

  ,ח"מ' מאשר הנני קבלת מכתבו מז

ותב ובו בכלל יקוים בהענינים שכ כמ, ויהי רצון ש , א לטהרבה, ל"נו זיהבטחת ח
השו ים , ע"וידוע דיוק רבנו הזקן בעל התניא ו   ,מסייעין אותו –לטהר גם אחר

  .וזכות הרבים מסייעתו, ובפרט אשר נוגע הענין לרבים

  

ר"בברכה לבשו   כל האמו   ט ב
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
ן. מ.ש     סימפסו
  מזכיר  



 ה קרניאל"ח רפאל עמוס ע"הרה
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�� 
 "וזכות הרבים מסייעתו"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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שכ'כסלו ה   ה"ת

כללי ות לשאלתו של ר הרביפרטי זה הוסיף - בסופו של מכתב  עמוס ' התייחס
רם   .אודות מינוי רב באזו

י (: "כשהרבי מוסיף. כ"תשובת הרבי הייתה כי יפנו לגוף האחראי ע משרד
  )".?הרבנות

  ה"תשכ'ה, ימים שבין יוד ויט כסלו, ה"ב
  .י.נ, ברוקלין

וס      'שימר עמ
ום וברכה   !של

  .ק ויצא"מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש

ו(ובעמדנו בין גאולה  ו(לגאולה ) ר האמצעי"דאדמ   ,)ר הזקן"דאדמ

הם אחריהם לזכר עולם בעו למועד ולחג לדורותי   ,אשר שתיהן נק

ראל"וקשורה הגאולה ותוכנה שייך לדברי דוד מלך ישראל בשם כאו : א מיש
ום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי  פדה   –בשל

ה כל העוסק "אמר הקב: ל בכתוב האמור"יהי רצון אשר מתאים לדרשת רז
ולבני מבין אומות "בתורה ובגמ י לי  כאילו פדאנ ח ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו 

  ,העולם

כאו ישראל, א"יתחזק  כלל  ים, בתוככי  , בעסק התורה: בשלשה קווין האמור
ות בכלל(ח "בעסק גמ   –ובעבודת התפלה ) ומצ

  ,תורת החסידות –ל "מוארים באור תורתן של הנ

ועיכובים"כ' ויהי   ,ז במצב של גאולה מכל מניעות 

י "עדי גאולתנו השלימה והאמתית ע –ובאופן דהלוך והוסיף ואור בכל האמור 
ו   משיח צדקנו במהרה בימינ

ה     בברכה חג הגאול
  

דתם  דמובן  –לכתבו אודות רב לע ב "ז עליהם לפנות לגוף השייך לכיו"שע
  ).?משרדי הרבנות(

י' זוג' מכ פ' ת יון הק"נתקבל וה   .'נ יקרא על הצ



 ה קרניאל"ח רפאל עמוס ע"הרה
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�� 
 "ב"לפנות לגוף השייך לכיו"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש
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ר"י שכ-ט מ שון ת   ד"ח

י , עמוס' בי התייחסות מיוחדת לרהר ףהוסי, פרטי זה-בתחילתו של מכתב כלל
ים   .בה מבהיר הוא כיצד יש לבחור את מקום חינוך הילד

  ח"תשכ'ד כסלו ה"יו, ה"ב
  .י.נ, ברוקלין

  נ מלאכתו מלאכת"א נו"ח אי"הוו  

  'ה עמוס שי"מו' שמים כו  
  !שלום וברכה

ל במוסד ששם אוירה "ומובן שחינוך ילדים צ. ק"מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש
  .הקודשובפרט בתקופתנו ובארץ . ש במדה הכי גדולה"וחינוך ביר

ר "ר האמצעי וימים ספורים לפני יום גאולת אדמו"ביום גאולת אדמוובעמדנו 
ק "של כ(ד כסלו הידועה "וכמובן בפרט משיחת יו, שהם גם ימי הכנה ליום זה, הזקן

  –) ר"ח אדמו"מו

  ,בשלום דוקא' פדי, אשר שתיהן הן גם גאולתינו ופדות נפשינו

פדה בשלום נפשי  תילים בפסוק' בס"ז אשר כשקרא "וכידוע בביאור דברי אדה
  ,"שלום' קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו יצאתי בשלום מה

 –שהוא מהשיעור תילים דיום זה (ל בכתוב זה "יהי רצון אשר מתאים לדרשת רז
: החדשי והשבועי ח ומתפלל עם הצבור מעלה אני "ה כל העוסק בתורה ובגמ"אמר הקב)

  ,עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם

, בעסק התורה: בשלשה קווין האמורים, בתוככי כלל ישראל, א"ויוסיף כאו יתחזק
  –ובעבודת התפלה ) ומצות בכלל(ח "בעסק גמ

  ,תורת החסידות ובחיות ובפנימיות –ל "מוארים באור תורתן של הנ

ויזרח לו ) בשיעור החומש דיום זה(כ "ל עה"כדרשת רז –קיום היעוד , ז"ולקרב עיכ
  השמש

וזרחה לכם יראי ' ליעקב שהוא סימן לבניו כי הנה היום בא גו ה"שאמר לו הקב
  ',שמי שמש צדקה ומרפא בכנפי

  ,ה ובניו"יום פדיית הקב

  .י משיח צדקנו בקרוב ממש"יום גאולתנו ע, הגדול והנורא' יום ה

  .צ"נ יקרא עה"הפ
  בברכת חג הגאולה  
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�� 
 "ש במדה הכי גדולה"ששם אוירה וחינוך בירבמוסד "

�� 
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  ד"תשל'שבט ה' ו

בל ליחידות , בפעם הראשונה הרביעמוס אצל ' ג שהה ר"בקיץ תשל והתק
ות 22שנמשכה    .דק

ים, בין השאר ום המגור השיחה אודות מק אשר מעמיד קשיים בחינוך , נסבה 
י העובדה שהילדים החזיקו מעמד עד כה אינה ראיה על אמר כ הרבי.  הילדים

  .כ עליהם להעתיק מקום מגוריהם"וע, להבא

ים' ר   .ד"והרבי בחר בכפר חב. עמוס כתב לרבי על כמה אפשרויות מגור

  ד"תשל'שבט ה' ו, ה"ב
  .י.נ, ברוקלין

  'נ וכו"א נו"ח אי"ווה  
כת שמים     מלאכתו מלא
  'שיעמוס ' מוה  

ום וברכה   !של

  

כ, שבט' על מכתבו מיום ב ואיל    א לענות"ר שליט"ק אדמו"ה

  

כמת זוג"   –' תי' באם בהס

  .ד"בכפר חב. . . . להרשם לדירה 

ה   ."ל"צ לכהנ"אזכיר ע

  

  ס"בברכת כט  
  בנימין קליין  
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�� 
 "ד"להרשם לדירה בכפר חב"

�� 
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פירה ה י הס של'ימ   ט"ת

  .עמוס' מכתב זה ממוען עבור בתו של ר

וע ה רביבמכתבה כתבה ל ו , "אחות"אשר היא מעוניינת ללמוד את מקצ ולא
המשיך את לימודיה להוראה בסמינר   .דוקא ל

  ט"תשל'ימי הספירה ה, ה"ב
  .י.נ, ברוקלין

  'חדוה תחי  
  

ום ברכה   !ושל

  .ניסן שהגיע באיחור זמן' מיום ז' במענה למכ

דקת בכתבה שישנן בנות מוב גלות למשרות סושאינן מ) וכן בנים(ן שצו
כ שגם להן צריך לעזור בבחירת מקצוע "ומובן ג, בחינוך והוראה) התעסקות(

ים וע הכי חשוב , המתא ולל מקצ   .להיות עקרת הבית טובה –שזהו כ

ג וט  ים אלה ה"כ שבאם אין בי"ופש ים לתנא ים המתא במקצוע המסו נסיון "ס  ז 
ועה הדוגמא יוכ, )וגמת פרנסת חילול שבתבד(מהשם  יאים יד  –ד ים ומבר שאין מרפא

הטיפול ימות"ב באם ע"וכיו וק ומנוסה שיבריא . החולה, ל"ר, י  יפול בד כשהט ילו  ואפ
יתה, היד במאה אחוז וא לאחרי זמן, ל"ר, ואפילו באם היד תבריא תיכף והמ   .תב

  

בשמחה ובפנימיות     בברכה לקבלת התורה 
  

ים) ותשתתף ביתר שאת( בטח משתתפת בצע ה' וה, בהמ   .יצליח
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�� 
 "להיות עקרת הבית טובה –מקצוע הכי חשוב "

�� 
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הת י הסליחות    ג"שמ'ימ

וס וזוג' י על רכ הרביבמכתב זה מבהיר  המעוניינים ' עמ להבהיר לכל אלו 
יום - י התאמת הנהגתם בחיי היום"כי הדרך להשגת הברכה היא ע, בברכה

  .ה בתורתו ומצוותיה"לרצון הקב

יקן  המכתב ת ו"עמוס מ' ק בתואריו של ר"בכתי הרביבתחילת  " ח"הו
ן "ובהמשך המכתב תיקן בכתי". ח"רהה"ל ק את הנוסח מלשון יחיד ללשו
רעייתו' שכן מכתב זה מופנה לר, ביםר   .עמוס ול

  ג"תשמ'ימי הסליחות ה, ה"ב
  .י.נ, ברוקלין

י"רהה   ו"ח א   'צ כו"סק בצנ עו"א נ
  'שיה עמוס "מו  
  'תי' וזוג  

ום וברכה   !של

  .נ נתקבלו"והפ' המכ

ולברכה, ולקראת השנה החדשה ישראל לטובה  כל  ה , הבאה עלינו ועל  הנני בז
ה  , הםולכל אשר ל הםלהביע ברכתי ל ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טוב

  .ומתוקה בגשמיות וברוחניות

  –ה בכל עניניהםבברכה להצלחה רב  
ועיקר בהפצת      היהדות והמעינות כולל 
ופן דמוסיף והולך ואור     בפרט ובא

  
  .ב.נ

נ שבהם "והפ, ג תשרי"י- ב"מי' מסיבה נתעכב המשלוח ובנתים נתקבלו המכ
רצון על הציון הק   .'יקראו בעת 

רם אשר הנהגתם בחיי היום  ים ברכה עבו ה שמבקש ובטח מסבירים לכל אל
ותיל מתאימה להוראות תורתנ"יומים צ עליהם נאמר וחי ' ו תורת חיים וקיום מצ

ה , ה"שנוסף על העיקר שכן הוא ציווי הקב, בהם בלת הברכ הרי זה גם הדרך לק
דם   .בהמצטרך להא

ו"ומבוכ(הרי כתבתי הכתוב בתורה  –' וכו' ופ' ולהצעתה שאכתוב לפ ) ע"ז בש

  !עודומה יש להוסיף בזה 
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�� 
 "!ומה יש להוסיף בזה עוד. . הרי כתבתי הכתוב בתורה "

�� 
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ב הרביבמכתבים אלו הוסיף    .קודשו- יד-הוספות מעניינות בכת

1.  
י כ"במכתב מ כ, ז"א ניסן תש דמו"תיקן  עמוס מכפי ' ק את שמו של ר"ר בכתי"ק א

וסיף ברגישות מיוחדת את שמו הפרטי , "'קרניאל שי" -שנכתב  קרניאל " -כשהוא מ
  ".'עמוס שי

  

2.  
ול תשל"במכתב מתאריך י וסיף כ, א"ב אל ו"ה   :ק"ר בכתי"ק אדמ

יה" פעיו"בברכת הצלחה רבה בב ש   ".ט"בברכת כוחבכלל ו 'יש ס ובמו
  

3.  
ום ב וסיף כ, ב"דחנוכה תשל' במכתב מי ו"ה   :ק"ר בכתי"ק אדמ

כ" יהבבר יהול ב   ".ק בכלל"ס ובחינוך עטה"ת הצלחה רבה בנ
  

4.  
וז תשל"במכתב מכ דמו"תיקן כ, ד"א תמ בתואריו של ר"ר בכתי"ק א עמוס ' ק 

ו"מ   ".ח"רהה"ל" ח"הו

כ"כמו דמו"כ תיקן  כתי"ק א   ".א"שתליטחנה "ל" 'חנה שתי"ק מ"ר ב
  

5.  
) ז"ו אלול תשל"כ, ה"זאת חנוכה תשל, ד"תמוז תשל: מתאריכים(במכתבים אלו 

דם חסיר תואר כלשהו משמו של א כאשר לאור , רואים עד כמה דקדק הרבי שלא לה
וס התעסק רבות בצ' העובדה שר מכתבים הקפיד הרבי לתקן שוב ושוב ב, צ"עמ

התואר    ".צ"עוסק בצ"ולהוסיף את 

ים תיקן כ' בא דמו"המכתב   .ר גם את התאריך"ק א
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 "צ"עוסק בצ"

�� 
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�� 

  עמוס' מכתב מר
�� 

לא"רפאל עמוס ע' רח "מכתב שכתב הרה בו הוא מתאר , מידידיו' ה קרניאל 
שונים שזכה להם עםסויות ומשחזר התייח  .הרבי ואירועים 

  .ה"תשנ" בין כסה לעשור", ה"ב

  

  !י"ר             נ"להר

מצו קבל הכוונות הוראות וקירובים "ב כו"כבקשתך  שזכינו ל כ עניינים 

  .הרבימ

על " אחריות"ואין  –הדברים " תוכן"ו" רוח"היא רק על " האחריות"

  .הלשון המדויק

  

מיכאל באיזור -גרנו קודם לכן בנוה – באשר למעבר שלנו לכפר מימון

מימון היתה . עדולם מעבר לכפר  וכאשר כתבנו לרבי על אפשרות של 

  .ומתוך שמחה וטוב לבב -תשובה חיובית ובהוספה 

ועל , הוצעה לי שם משרת ניהול –כעבור שנתיים של עבודה כמורה 

באם אין בכך השגת גבול לקבל  –שאלתי אם לקבלה היתה התשובה 

  .ההצעה

  

קיץ תשל ה בתור איש חינוך "זכיתי ב הרביבביקורי הראשון אצל  ג"ב

ת"דקות ב 22 –במשך ' לשהות בחדרו הק – והשיחה נסבה " יחידו

  .בעניינים פרטיים ובענייני עבודת החינוך

כי אנו גרים במקום של יהודיםהסברתי ל –בעניינים פרטיים    רבי 
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כ לרוחנו "אשר אינם כ ע ישנם עניינים"מ אך לע"המתקראים שומרי תו

סיון ה"בוהילדים שלנו  –) אין כאן מקום לפרט(   .עומדים בני

ת  והרבי השיב כי , ט"לאויש 11.5הבת הבכירה שלנו היתה אז ב

מעמד"העובדה שהילדים  אינה ראיה לגבי להבא  –עד היום " החזיקו 
ולכן עלינו להעתיק מגורנו למקום  ,כי ככל שהם גדלים היצר גדל עימם

  ).ש כלשהו"כמדומני שהוזכר ריכוז אנ( אחר

ב הכנסתי מכתב ובין  –גם לאחר היחידות  770-היות ועדיין נשארתי 
כ, השאר כתבתי בו מעמידה בפנינו בעיה כספית  –ק למעבר "כי הוראת 

כאשר אחת מהן  –וכתבתי כמה אפשרויות הנראות לי כיצד לפעול 

שנות  13-לי אז כ והי(היתה אולי לעזוב את העבודה במשרד החינוך 

תושיה -הדירה במרכז. ולקבל פיצויים שיהיו בסיס לרכישת דירה) ותק
הרבי העביר מחיקה רצינית ביותר על . מימון לא היתה שלנו-ליד כפר

  .כל הפיסקה הזאת

דיור  מני בין (בשובי ארצה המשכתי להתכתב על כמה אפשרויות  כמדו

ינים בשיכון החדש ד בנו אז כמה בני"מ בכפר חב"מ). השאר על לוד

בכפר  –להירשם לדירה  –' תחי' באם בהסכמת זוג"והתשובה היתה 

  .ל"צ לכהנ"ד אזכיר עה"חב

  

: חשובה ביותר ועניינית היתה לי לגבי השאלה הבאה תשובה עקרונית
 7-8כמדומני " (מזערית"' וד בברוש היתה לי כיתה "ס חב"כמנהל בי

) א.נ(חד התלמידים א) בנים ידע מאות (מעלה מכל השאר היה משכמו ו.

ל הבאה "ומשפחתו לטשה עין לרשום אותו לשנה) פ"משניות בע

  .מימון-לחטיבת הבינים שליד הישיבה התיכונית בכפר

 –אובייקטיבית היה ברור שבאם נחשוב על טובתו האישית של הילד 

מאידך הישארותו בכיתתו בברוש חיונית . עדיף לו לעבור לכפר מימון

  .מ ליצור אווירה לימודית"עבור המורה ע

  :שאלתי את הרבי איך לנהוג והתשובה היתה ברורה

ופירושו להשתדל למנוע ) כמדומני שזה היה הלשון( טובת הכלל קודמת

..מעבר לחטיבה  .. אבל.  .מפורשת" שימת רגל"אך ורק בדרכי נועם ולא .
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בעניין זה ראינו . הזכרתי את הנושא הכספי ד"בעניין המעבר לכפר חב

  .הצופה למרחוק" כדאי לשמוע לעצת הרבי"במוחש עד כמה 

ובשל התרחבות המשפחה נאלצנו לחשוב , גרנו במרכז האזורי תושיה

. היו מוכנים לתת לנו רישיון אך. על האפשרות להרחבת הדירה כולם .
מונח  כי אי פעם " על קרן הצבי"הדגישו שכספנו  אין שום גוף שסביר  ו

  .יחזיר לנו את כספנו

בדמיוננו חשבנו . להרחיבכמובן את הרבי והתשובה היתה  שאלנו

  .שאולי יש כאן רמז שעלינו להישאר שליחים במקום לצמיתות

פ "ז ממש ראינו השגח"כפי שנזכר לעיל ניתנה לנו הוראה לעבור ובנידו
. לאחר שעשינו כעצת הרבי דלעיל( הישיבה התיכונית המקומית היתה )

ידעו שקיבלנו הוראה מהרבי לעזוב ו, מ דירה מורחבת"זקוקה לתת לר

הודיעונו שבאם נפנה על אתר את . כשנה נוספת, עד לפועל, אך זה יסחב

. מוכנים לשלם לנו לפי ערך בכסף מלא עבור ההוספה שהוספנו, הדירה

ה קיבלנו טבין "וב) למשך שנה(עברנו במרכז עצמו לדירה קטנטונת 
יינו זקוקים לשלם היה הסכום הראשוני שה בדיוקאשר  ותקילין כסף

  .ח"עבור רכישת הדירה בכפ

  

  :ו"בתשל

טרם היחידות גם ". יחידות"ונכנסנו יחד ל' נסעתי עם אשתי שתחי

  .הכנסנו מכתבים שונים

קבלתי את כל מכתביך וקראתי אותם וגם  –ביחידות הרבי אמר 

  .קראתי מה שכתבת בין השיטין

ים והיא השיבה בעניין מסו' בין השאר הפנה הרבי שאלה לאשתי שתחי
אין גבול"ענה הרבי  –ק שבעניין זה היא מרגישה טוב "לכ אפשר " לטוב 

  .שיהיה יותר טוב

) דאז(לבת הקטנה  .בנים 2-בנות ו 5-ת ב"עד לביקור זה ברכנו השי
או. מלאו בדיוק שנתיים א מהצאצאים ציינו "ובפירוט שכתבנו על כ

 .ה מדברת שוטף"לגביה שלמרות הגיל הנמוך היא ב
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ת הבנות(הבנות מצרפנו גם מכתבים ) לפני היחידות( האחרות ) ועל אודו
ת שתדלקנה "ה מדליקות נש"וציינו שהן ב ק ומשפיעות על בנות אחרו

גיל "כידוע ההוראה הראשונה לנש(   ).כגיל מינימום שלושק הזכירה את 

ת שאל הרבי אם  אלו שהיו אז . ק"הבנות מדליקות נש כלביחידו ת ו והיו

כאשר אנו ', כן' 'אמנם הדליקו השיבה אשתי שתחי -3-מעל גיל 
ינו שהן יהן צ, כאמור, מתפלאים על עצם השאלה היות ובמכתביהן

  .מדליקות

. כן –' מדליקות ושוב השיבה אשתי שתחי כולןהרבי שאל שנית האם 
אחת ואחת  כלדולר והושיט ומסר לאשתי ואמר ש 5הרבי הוציא 

..שמדליקה נרות תשים לצדקה ו הבנו שיש כאן רמז שהבת בת אז .

וכן (כ להדליק "תתחיל ג) שכאמור ציינו שהיא מדברת שוטף(השנתיים 

  ).אמנם הווה בשובנו ארצה

ואמר  ליהושיט אותם  ובחיוךדולר  2מיד לאחר מכן הוציא הרבי עוד 

אפליהשאתן את זה לבנים שגם הם ישימו לצדקה    .ולא ירגישו 

תהיה קופה עם שמו רשום עליה  א"בהמשך הורה לנו הרבי שלכל או -

נה תלפי מיטב זכרוני היה זה עוד טרם שני(נ שילמדו לשים צדקה "עמ

  ).הוראה כללית כזו

באם אינני . סידורים -5-י וקבלנו "בנימין קליין נ' כ לר"נשלחנו אח

דה על המכתבים שהילדים טועה הוא אמר בשם הרבי שזה כאות תו

) הבנות שכבר ידעו לקרוא עבור(ורוד מהסידורים היו בצבע  3 -ו . כתבו

  .בכחול עבור הבנים 2-ו

  

שרי תש' ל- ב   נ"ת

אל זיין "ד והרבי השיב "בעת קבלת דולר מהרבי אמרתי שאני נוסע בס ז
..ו" בשעה טובה ומוצלחת בלי שום מילה נוספת ממני מסר לי .

  ".רפואה שלימה: "לתמיהתי דולר נוסף ואמר

.. ה"הכל בסדר ב –צלצלתי מיד הביתה  תי תקופה "מ. מ לא מזמן עבר

  .ימצתי לי דולר זהאכ קלה בנושא הבריאות ו"לא כ
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 770-ליסוע לכנס נשים ב' תכננה אשתי שתחי ,בשעת מלחמת המפרץ
אך לבה נקפה והיו לה לבטים רבים ונטיה להישאר בארץ בגלל 

ז "תשובת הרבי על פקס בנידו –' המשפחה פחדים של הילדים וכדו

  .ר בביתהשתשא –היתה 

  

ג כעבור שנה "באייר תשנ. קבלתי הוראה לבדוק תפילין ב"באייר תשנ

מו אמר שהבדיקה שביצע לפני שנה היתה , פנינו לסופר שבדק והוא עצ

  .ע לפתוח פעם נוספת"מדוקדקת ויסודית וחבל לע

על התלבטותי אם לבדוק את התפילין היות וחלפה שנה או להסתמך 
  .על דברי הסופר קבלתי תשובה

ט"הואיל כ"ש להסתמך ולמנוע  –' י נענוע בראשו הק"א לענות ע"ק שלי

 ".ע מבדיקתם"לע
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שי"כ   ב"ג סיון ת

כתבים . ירחמיאל לא הרבה לספר על עצמו' ר ים אודות המ כך שפרטים רב
  .דלקמן איננו יודעים

מ "ירחמיאל כי החל ללמוד ע' במכתב מעניין זה מתייחס הרבי להודעתו של ר
בל רשיון נהיגה   .לק

, למצוא את פרנסתו ירחמיאל כי רשיון הנהיגה יסייע בידו' ככל הנראה קיווה ר
כתב זה ועוד   .כפי שנראה ממ

  ב"ג סיון תשי"כ, ה"ב
  ברוקלין

    
יאל שי"האברך מו   'ה ירחמ

  
ום וברכה   !של

יל להתלמד נהגות   ,במענה על מכתבו בו מבאר מצבו וכן שהתח

ויש . ז"ובטח יוכל לעמוד בהבחינה ויקבל הרשיון ע, ה לדעתי נכון הדברהנ
ובודאי על להבא יתחזק בקביעות עתים בתורת , מזה ענין של פרנסה' לקוות שיהי

השתתפות , הנגלה ובתורת החסידות רט ב נלמדים ברביםבובפ כ "שזהו ג, השיעורים ה
י וקבלת ברכות הש   .ת בכל המצטרך"כלים להמשכת 

  ר"להסתדרות טובה בגובברכה   



ן"ח ירחמיאל ע"הרה  ה ריבקי

 

47 

  

�� 
 "להתלמד נהגות"

�� 
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שי- מר' ה   ג"חשון ת

צליח עד עתה לקבל ירחמיאל לרבי כי לא ה' כותב ר, כמה חודשים לאחר מכן
  .את רשיון הנהיגה

  .ובודאי גם הזמן לכך יגיע, במכתב מיוחד זה עונה הרבי כי לכל דבר יש עת

ב, עוד מוסיף הרבי כי מאחר וגשמיות ורוחניות קשורים " הנהגת"עליו להוסיף 
וקיתלגופו כמרכבה הטפלה    .ידה-ומונהגת על, נפש האל

  ג"ח תשי"מ' ה, ה"ב
  .ברוקלין

  'נ וכו"א נו"ח אי"ווה  
  'שיחמיאל ר יר"מוה  

ום וברכה   !של

יזה פעמים עמד להבחן לקבלת רשיון נהג, במענה על מכתבו , בו כותב שזה א
בלו כל עת אמר הכתוב, ועדיין לא ק בעתיד יצליח בבחינה זו, הנה ל כמובן , ובטח 

אשר גשמיות ורוחניות קשורים זה בזה ובפרט , ובאשר ידוע. אחרי הכנה המתאימה
ראלי יש האיש ה הגת המרכבה שלוהנה יוס, אצל  ח אברים "היינו הרמ, יף אומץ בהנ

נפש , ה גידים של הגוף הגשמי שהם מרכבה להנפש"ושס והנפש היא מרכבה לה
התואר (האלקית  ואר בתורת  –בזה אינו מדוייק  "מרכבה"כמובן אשר  כפי המב

במרכבה והכוונה היא דבר הטפל ות והחסרונות ש אשר עליו להיות , החסידות המעל
נפש י"מונהג ע   .)העיקר הוא ה

ים לכל נפש מתקנת כ ים השו בשמירת שלשת השיעור ח "ק מו"בטח מתחזק 
וכן לוקח חלק , והם בחומש תהלים ותניא, ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"אדמו

ים   .ת יצליחו"והשי. בשיעורים הנלמדים ברב

  בברכה  
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�� 
 "יוסיף אומץ בהנהגת המרכבה שלו"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש

 

50 

  
שי"כ סן ת   ג"ג ני

ים נוספים מדווח ר כמה חודש ב' לאחר  ה את רשיון "ירחמיאל לרבי כי קיבל 
  .הנהיגה

במהרה את פרנסתו ובהרחבה, במכתב שלפנינו חל הרבי כי ימצא  ר , מא ומזכי
כתב הקודם י כי עליו להנהיג את גופו ואת נפשו הב, את תוכנו של המ המית כפ

  .הכוונה העליונה

  

  ג"ג ניסן תשי"כ, ה"ב
  ברוקלין

  'נ וכו"א נו"יח א"ווה  
  'שיר ירחמיאל "מוה  

ום וברכה   !של

ות, בנועם קבלתי מכתבו יזמין לו "ר מהשי"ויה, המודיע שקבל רשיון לנהג ת ש
ה ות מתוך , פרנסתו בהרחב ים בתורת הנגלה ובתורת החסיד ות עת וירבה בקביע

ה, מנוחה ופו ואת נ ימו להכוונה"ובמילא ינהג את ג יתא המבואר בתורת , ב ש וכפי 
  .ת בארוכההחסידו

  לפרנסה בגשמיות וברוחניותבברכה   
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�� 
 "ב שיתאימו להכוונה"ינהג את גופו ואת נה"

�� 
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י' א ש   ד"אייר ת

חל הרבי לר, במכתב שלפנינו בגשמיות וברוחניות' מא יסתדר  יאל ש , ירחמ
יעורים ) כפי שמשמע מהמכתב(כאשר  וע ש ות יאפשר לו לקב סידורו בגשמי

  .'בלימוד וכו

  ד"אייר תשי' א, ה"ב
  ברוקלין

  

  'האברך ירחמיאל שי
  

ום וברכה   !של

י"ויה, ש"אד' נתקבל מכתבו מכו ופן הטוב לפניו הן "ר מהש ת שיסתדר בא
ות והן ברוחניות ה ותורת החסידות, בגשמי ימוד תורת הנגל כל לקבוע שיעורים בל , ויו
ים יאינו הקיותכפי דרישת רב, ולהתנהג ביראת שמ ולהשפיע גם על סביבתו ', נו נש

  .בכיוון זה

  בברכה  
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�� 
 "שיסתדר באופן הטוב לפניו"

�� 
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ש' ד   כ"טבת ת

הם, ירחמיאל' של ר' מכתב זה ממוען עבור זוגתו רם נישואי   .ט

ח ולה ליט בדבר הצעת הנכבדות במכתב מורה לה הרבי כיצד עליה לנהוג 
כתב הבא(שהוצעה לה  ראה בענין זה במ   ).ו

  כ"טבת תש' ד, ה"ב
  ברוקלין

ושנה חנה רייצ     'א מינא תחימרת ש
    

ום ברכה   !ושל

  ,בו כותבת אודות הצעת נכבדות, במענה למכתבה מנר השלישי

הענין לפני שלשה מידידי והשם יתברך המשגיח על . שיחיו' וידידי הורי' ותציע 
ית חה פרט הם הרעיון הנכון איך לייעצה, כל אחד ואחת בהשג   .יתן ל

  

  ט"בברכה לבשו  
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
  נטקווי. א  

  מזכיר  
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�� 
 "'ותציע הענין לפני שלשה מידידי"

�� 



ושקא שיחי חם מענדל וחיה מ ואין של מנ  גליס ותשורה משמחת הניש

 

56 

  
ש' ח   כ"טבת ת

יאל עצמו מכתב לרבי אודות' שיגר ר, ל"במקביל למכתב הנ הצעת  ירחמ
  .הנכבדות שהוצעה לו

ב במכתב הנ הענין לפני ש, ל"במכתב זה משיב לו הרבי כפי שהשי ה וכי יציע  לש
  . מידידיו

  כ"טבת תש' ח, ה"ב
  ברוקלין

  'מר ירחמיאל שי  
    

ום וברכה   !של

כתוב עבורו   ,בו כותב אודות הצעת הנכבדות, במענה למכתב 

ת "והשי, יציע הענין לפני שלשה מידידיו' וכיון שאינו מפרט החילוק בגיל וכו
  .יתן להם הרעיון הנכון איך לייעצו

  ט"בברכה לבשו  
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
  קווינט. א  

  מזכיר  
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�� 
 "יציע הענין לפני שלשה מידידיו"

�� 
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  כ"תש ז טבת"כ

י' כ כתבה מ"זמן קצר לאחמ ושנה לרב ו ' ודיווחה כי היא ור, ש ירחמיאל החליט
  .לבנות יחדיו בית בישראל

בלי להמתין על התור   .במכתב התשובה מציין הרבי כי כפי בקשתה נענתה מ

  כ"ז טבת תש"כ, ה"ב
  ברוקלין

ושנה חנה רייצא מינא תחי     'מרת ש
    

ום ברכה   !ושל

ך ) ?(בו כותבת אודות, ה טבת"במענה למכתבה המהיר מכ ההתראות עם האבר
י"הוו הם', אל שיא ירחמי"ח א ישר הדבר בעיני שני ה ממכתבה  ר , וכנרא והידידים אש

הם    ------ התייעצה עמ

חת ויבנו בית בישראל מסורתי ' ויהי רצון שיהי הקישור בשעה טובה ומוצל
  .חסידותי

  ט"בברכה לבשו  
  

  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
  קווינט. א  
  מזכיר  

  
  

  .כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור

  



ן"ח ירחמיאל ע"הרה  ה ריבקי

 

59 

  

�� 
 "אל מסורתי חסידותיבית בישר"

�� 
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שכ"י   א"ז אדר ת

  .ירחמיאל' מכתב זה ממוען עבור חמותו של ר

י לענין מסוים הקשור בעבודת בתה  ' זוגתו של ר –במכתב מתייחס הרב
רשת, ברשת –ירחמיאל  וסיף. ומפנה אותה להנהלת ה ן : "כשהרבי מ ומוב

רשותה לאמר שעושה היא זה ע   .פ הצעתי"שב

כ' יז, ה"ב   א"אדר תש
  ברוקלין

  'אסתר תחי' מרת חי  
    

ום ברכה   !ושל

ום ג   ',אחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה מי

ח "ק מו"של כ' ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותבת אודותם על הציון הק
ה"אדמו י"ה נבג"ר זצוקלל ה ויהי רצון שכשם שהביא, ע מתאים לתוכן כתבה"מ ז

דש אדר. הבקשה כן תבשר טוב בזה ים אנו בח ישראל בכל , והרי נמצא וצלח ל דש המ ח
  .עניניהם

כ' ולכתבה אודות עבודת בתה תחי ק "ברשת אהלי יוסף יצחק אשר על שם 
יזכרו"ח אדמו"מו רשת, ר שעל הציון שלו  הלת ה ר , תפנה להנ ומובן שברשותה לאמ

ושה היא זה ע   .פ הצעתי"שע
ו     ט"ברכה לבש

  
  א"ר שליט"ק אדמו"כ בשם  

  מזכיר  
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�� 
 "פ הצעתי"ברשותה לאמר שעושה היא זה ע"

�� 
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שרי"כ י ז ת   ז"תש

ראל יוסף הי' ר, משה' אביו של ר ו"שד' יש . ץ"א ובן בית אצל הרבי הריי"ר ת
ושלים לכפר הר"בשנת תש חל אביו לעסוק במשק, אהוח עברו מיר   .שם ה

ימודיו, משה שלמד אז בישיבה זמן מועט' ר ו , נאלץ להפסיק את ל כאשר לאבי
חלה בכבליות נפטר ביו, התגלתה מ   .ו"ד שבט תשט"ממנה 

ול תשט ה' ז לקח ר"לקראת אל ום העבוד ים ממק דשי ופשה בת חו ך , משה ח והל
דקא בבני ברק  .אז כתב לרבי את מכתבו הראשון. ללמוד בישיבת סלבו

  ז"ז תשרי תשי"כ, ה"ב
  ברוקלין

  א"ח אי"האברך הוו  
  'משה זלמן שי  

ום וברכה   !של

בו כותב שתי הסברות אודות הסתדרותו , ה על מכתבו מאור ליום השניבמענ
  .אם בלימוד בישיבה או בפתוח המשק שלהם, לעתיד

הפרנסה באם יהי באר במכתבו איך תסודר שאלת  בשנה ' הנה אינו מ ה  בישיב
ישיבה "כן אינו כותב ע. ל"הבע בחדש  –ד מצב הצלחתו במשך השבועות שבילה ב

ול ותשרי זה  יע רצון. כיר אודותםשמז –אל , ובאם המענה על שני ענינים אלו משב
מ "נכון הדבר שישב באהלה של תורה שנה זו ע –א "והענין בהסכמת אמו שתליט

ות בתורת החסיד נגלה ו מתאים לגזע צור מחצבתו , ללמוד בהתמדה ושקידה בתורת ה
כשי, ל"רצונו הפנימי של אביו ז' וביחוד שלימודו את תורת החסידות הי תמיד ו

  .בלימוד זה בודאי יצליח

נת כ השוים לכל נפש מתק יעורים  ו"בטח יודע ושומר שלשת הש ר "ח אדמו"ק מ
ים ותניא הידועים"מ זי"ה נבג"זצוקלל כ. ע בחומש תהיל פ ישמור עליהם מכאן "וע
השי. ולהבא ו"ו   ת יצליח

  ט"לבשובברכה   

  

  .ב.נ
וכהציווי דמעלין , מןומוסיף מזמן לז, ד"בודאי משתתף בעניני צעירי אגודת חב

  .בקדש
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שיטבת ' כ   ז"ת

דם' משה הצליח לעמוד בג' ר כתב הקו נאים שכתב לו הרבי במ כשהוא , הת
הפרנסה לזמן מוגבל   .מסדר איכשהו את נושא 

תוך שהוא , משה לרבי ודיווח על הנעשה' לאחר שסודרו כל הענינים כתב ר
ופן הסתדרותו בישיבה   .מפרט את א

י" –" ב"ש"משה בתואר ' אל ר הרביבמכתב זה פונה  כתבים ". שאר בשר וכן במ
 .הבאים

י' כ, ה"ב   ז"טבת תש
  'ב האברך משה זלמן שי"ש  ברוקלין

  

ום וברכה   !של

י כתבו מ בל מ בת"נעם לי לק ואשר קבע גם , בו כותב על אודות סדרי לימודו, ד ט
חסידות וע לשעה ומחצה בכל יום בלימוד תורת ה ובודאי זהו נוסף על , כן שיעור קב

כל נפש בחומש , שמירת שיעור היומי בתניא וכן שומר בטח שאר השיעורים השוים ל
ים ה ' ויהי, ר שיצליח בכל האמור"ויה. ותהיל ים להוראת נותן התור ימוד מתא הל

יעתו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ותיו מסי ה. וזכות אב יע גם על חבריו "וי ישפ ר ש
  .בזה' בכיוונים האמורים בהיותו דוגמא חי –בסביבתו עתה 

  

נ"לבשובברכה      ל"ט בכה
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י' ב ש   ז"אייר ת

ים כתב ר דש כמה חו ן , משה לרבי שוב' לאחר  ח את התלבטותו בנוגע לאופ ושט
ר , בנושא זה הכריע הרבי לטובת העבודה במשק. הסתדרותו בעתיד לאח

התורה. תקופה נוספת בישיבה   .הרבי אף מבהיר שאין זה סותר ללימוד 

ישבתח בלימוד תורת החסידות  – את החובה המיוחדת הרבי ילת המכתב מדג
יאינו  המוטלת על כתפיו של הנמנה עם צאצאי –ובהפצת המעיינות  ותינו נש רב

  .'הק

  

י' ב, ה"ב תש יר  י   ז"א
ן וקלי ו"ש  בר ו י"ב ה משה זלמן ש   'ח 

  

כה ובר ום    !של

סח ו מלפני חג הפ נה על מכתב וספה , במע ובה לה ו לט ות לבב שאל ום מ שתדל בקי י אי  וד ב
ת ו יד ס ורת הח שלו בת ים  ות עית קביע תורה, ב מאור שב ת התורה  ו מי יא פני ח , ה ם הכר א שב

שעה  א זה ה אובהו ו, א"כ ו"עאכ ת"כ לי איח רבו י נש קינו  ו ה ית הרב' נ ת ב שפח ם . מ ן שג וב ומ
ד ג תו בזה  וב ת ח ו מגע יד ום ש מק נות בכל  מעי ת ה נין הפצ שאר ובע תם של  אשר חוב י כמה מ לה פ

נ ת בזה . ל"וק, ש"א ובה והזכו ו הח ון שעלי ו  –וכי ובת ת ח ו מלא ות ל ו הכח נו ל ית נ י ש ודא ב

דה מיוח   .ה

תד ות הס וד ו א אלת ידבש ת ו בע ות ת , ר להיו א  אחר של ופן  ו בא בכפר א שר  שק א מ ם ב א
ש ור למ ות קקש קלא   .ולח

ק ש תדר במ יס א ש סבר י ה ת ל י נרא ם  י טעמ מה  ותר . מכ ן הי מ משך ז תי ב נ וו ין כ א ן ש מוב
צר ת, ק וימ ופה מס משך תק יבה  יש ודו ב ימ שך ל מ וגע לה נ ינו  י א י. כ ת תה סתדרו נ' אבל הה   .ל"כ

מ ת "ו ותר ו ס ת כז ו תדר שריהש שהס תורהדת ואפ וד ה ימ נין, ל ן הע ין כ שא ן  וב ם , מ כיון שג

ורה מוד הת י יבו בל תחי נ י משק  ובעל ים  קלא קב, ח ן ה וכו"ואי יא  ונ טר ם . 'ה בא ב י וא ובפרט שר
ם י יח ומצל ורה  ים בת סק ו ם ע י וחקלא שק  י מ מה בעל וחש כ מ ם. ב אר הטעמי סף על כל ש נו , ו

וע ים במקצ ק וס ורה הע ת י  ומד ות מספר ל ש להרב ו נו דר ופת ק וקא בת ו ותד ש , אל שר י ל כד

ש וק במ ים לעס צ ת שהרו וזב יעה הכ ו קהד י' וכ ים ע טור וה"פ מצ תורה וה י ה ינ ני מה ע ן בומו. ז מכ
י א ח וגמ ת' שד תעוררו וה ולה  תעמ י  ותר מכמה דבר י ילה  מוע ת . בזה  ת א יע סי ים מ ות הרב וזכ
וסק בזה נ. הע ם –ל "וכ י י טעמ שאר וסף על  ו, זהו נ תב מכ וא ב ם ה ותב אלו שכ ם גם    .ובה

מר שר שיא ו  אפ של ון  סי גם"ת –שהנ ק ת ו מש שיך בה מ שה הוא, לה י ק מד תר  ר , יו אבל כב

ות ם רב תג וע פ שיאייד ו נ ו הקינ יב ' נ מחו ן  שלו כ ת  ו סרונ ת הח ת מד ם לדע יב האד מחו ש ו  מ שכ
ו של ות  מעל ת ה שלא להפחי וא  וש, ה שם כדר ת ה נוגע לעבוד י גם זה  ת , כ ו תה במעל וההפח

צמו צה"כ, ע ת הי ולו תחב א מ א"פ הו ת ה נוע א מ נור ל את קו מש  נברא לש ו ש יד ק תפ י  ילו ממ , דם 

  .ל"וק

רכה     בב
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יב אלול "כ   ז"תש

השידוכיןברכת הרבי    .לרגל בואו בקישורי 

י' ו   ח"טבת תש

  .לחתונתוברכת הרבי 

י" ב"ש"מעניין הוא הדיוק בהוספת התואר  ' ק של הרבי לתואריו של ר"בכת
חתימה "ומעניינת עוד יותר היא ההוספה בכתי. משה בה מתייחס , "ב"ש"ק ב
ו" –י אל עצמו הרב  ".שאר בשר

ול  ב"כ, ה"ב   ז"תשיאל
  .י.נ, ברוקלין

י"הווב האברך "ש     'נ וכו"א נו"ח א
  'משה זלמן שי' המו  

ום וברכה   !של

ו   ,בשעה טובה ומוצלחת' ג תי"ת שלו עם ב"במענה על הודעתו אודות קש

י"הנה יה ולבנין עדי עד על יסודי התורה "ר מהש ומוצלחת  ת שיהיו בשעה טובה 
ים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות   .והמצוה כפי שהם מואר

ישראל ל הנני בזה , טובה ולברכהולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל 
וקה בגשמיות , להביע ברכתי לו כת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומת בר

  .וברחוניות

  בברכת מזל טוב  

 -------------------------------------------------------------------  
י' ו, ה"ב   ח"טבת תש

  .י.נ, ברוקלין
י"הווהאברך  ב"ש     'נ וכו"א נו"ח א
  'ן שימשה זלמהרב   

ום וברכה   !של

ג "י', ליום א' ג מרת עזית תחי"במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונתו עם ב
  ,ל"טבת הבע

בשעה טובה ומוצלחת ' ושתהי, הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב
הם מוארים במאור  ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי ש

  .חסידותשבתורה זוהי תורת ה

  ב"שבברכת מזל טוב מזל טוב   
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יר תשי"כ י   ח"ט א

כפר הר' בתקופה זו עבד ר ב ' ר. אהומשה כמחנך בישיבה התיכונית ב משה כת
ופן מיוחד' לרבי אודות א ד ' והי, התלמידים שנקשר אליו בא צמא ללמוד עו

דש ועות הקו ר ' שאלתו של ר. ועדו במקצ משה הייתה האם לסייע לו לעבו
  .ללמוד בישיבה בה לומדים רק לימודי קודש

  .משה כמחנך' נוסף כנראה עקב עבודתו של ר" מלאכתו מלאכת שמים"התואר 

  

י"כ, ה"ב תש   ח"ט אייר 
ן י   ברוקל

ו"ש   י"ב הו נו"ח א ת"א  מלאכ אכתו    נ מל
י   מן ש משה זל ם הרב  י   'שמ

וברכה ום    !של
וך נתקב י אר ק הכ אחרי הפס ו מכל אייר"ל מכתב וגתו . ד  את ז ירו ו אזכ צון  ת ר יובע ו  'ת וכל אל

ון הק ותם על הצי וד ותב א ו"של כ' שכ ו"ק מ מ אד קללה"ח  ן , ע"מ זי"ה נבג"ר זצו תוכ ים ל תא מ
תבו   ,כ

י"והשי תח נה של זוגתו  מי הריו א י ו' ת ימל תלד זח קל ו ובנ ורה  נה כשורה "כש ובזמ תה  ק בע
קל   .ובנ

ובפ   מחה  ורה בש ות בברכה לקבלת הת לבשונימי   ט"ו

  .ב.נ
ש י קד וד מ ק לי ם ר מדי סד בו לו מו וד ב צה ללמ ו יו ר יד מ ם , בשאלתו אשר אחד מתל שואל א ו

ם ו שות כל שלא לע ו  ו בזה א יע סי   .ל

שאלה בדבר ספק וה א ה ת, ולפל ניני  י בע יות "שהר ינים ככל  –ב "וכ ים הענ אם אין עוש ב
אפשרי ן דבעי למיעבד. א.ז, ה ון זה ה, כמא ילול יטז בגדר דב"בנד מבה מר כו וועלי. תורה הכי  ' נא

צה השניבאף ש( א, ק נה זה ש ו בשו"ה ית ופרק אחד , א"א ל שחר את פרק אחד  ילו בקרי יוצא אפ
אור אדמו *ויעיין בזה, ערבית זקןר "בי ירה בזה ה סת אין כל  שכל אחד "שעפ, )איך ש ן  וב ז מ

שעה אחת יותר  וד  מ קק לל שתו מ והבה שתדל ככל, ק"ת שראל לה אחד מי ו  הרי על כל  וי ב התל
ובר. ולסייע בידו מד תב, ובפרט שה שכו ן, כפי  שרו ולח"בלשון חז, בבעל כ   .**ל ממ

ן הרב "דא שבקר כא ישיבה, סיפר' שי --- ג כ יו ב יד מ תל וך  נ יטתו בחי ם , שש סביר לה שמ
ם י מד ו ישיבה בם ל תכנית ה גדולה, ש מעלה הכי  ינה  ת , א יש אים לחינוכם הקודם או לדר אלא שמת

ם יה ור ספר , ה ק מ י ר ת ההר ספורו ת  ורהדקושעו וד הת ימ ת , ש לל שרי תדל באפ וף ולהש שא ם ל ועליה
ם ודי אר הלימ ון ש שב ורה על ח וד הת מ נה בלי שב. הראשו יר להם  וד  – ו הואנובזה הסב ו ללמ שלח

יה יבה בע ש ת"בי וש ירה . ו"ק יר ן כל סת אי אה ש נר וד  כללוהרי גם בזה  סע ללמ וא י ו ה יד שתלמ מה  ב
קדש כל ודי  מדים לימ יבה בה לו ש ו בי ול ום כ ו, הי ו ל אמר נה ש טע א כה   .ודל

ע תבו  מכ יר דבר ב מזכ ו  ות"אינ סיד ת הח ור ת וד  ם שלו הוא בלימ יעות עתי קב ותקותי חזקה , ד 
מחזיק בהם מן לזמן , שלא רק ש יף מז וד מוס ובותואלא ע קר ים  קדש, לעת מעלין ב וינו  צטו , שהרי נ

אדם ם בכל עניני ה נת חיי ות יתא הנ ורי א א ד מת נש מוד  ור, ובפרט בלי ים דבכל ת ינ ובענ ות  ומצ ה 
ו יך דעה ק. דרכ   .ל"ו

_____ __ _  

ו"ת פ"ת' הל .)ג,צח(א "א מג"תו*   .א"ג בק

ן כט** ושי יר מלקו. ב,קד ס"להע א"ת  יקר   .פ ו
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נ' ז שיא "מ   ח"ת

ד , משה את דברי הרבי' לאחר שאכן ביצע ר והצליח להשפיע על אותו תלמי
, התעוררה סערה בקרב המוסד ומנהליו, ל בלוד"לעבור ללמוד בישיבת תות

  .ת"ירה המונית של התלמידים לתושכנראה חששו מנה

  .משה מעבודתו' בעקבות זאת פוטר ר

נ, משה' את ר הרביבמכתב זה מעודד  וש מכה ו . ל"כי אין לח וכי בודאי בפרנסת
נסתו הגשמית עי, י מעשה זה"הרוחנית נוסף ע  .ז"וכן יתווסף לו בפר

נ' ז, ה"ב י א"מ   ח"תש
י"רהב ה"ש  ברוקלין ו"א נו"ח א   נ מלאכת

ים מוה     'משה זלמן שי' מלאכת שמ

ום וברכה   !של
פ "ומוסג. וכבקשתו נענה מבלי לחכות על התור, א"מנ' במענה למכתבו מג

ותיות המתאימות  –ובטח באם זקוקה להסברה . 'תחי --- המענה למרת  ימצאו א
  .לזה

האברך  כתבו על התוצאה מהענין עם  שנכנס ללמוד ' שי --- ובהנוגע לסיום מ
ו בזה, ת דלוד"בישיבת ת יטר אותו יויכוח השקפת' שהי מזכיר    ,עם פלוני שפ

ה ויכוח שייך בזה בתורתנו אשר ת, ואינו מובן איז ת שקול "כיון שנפסק הדין 
השקו, כנגד כולם כל הויכוחים ו ים  בעולם"ומה מועיל ר , ט ש ועל אש בפ באם רואים 

וסיף בלימוד התורה בכל יום משך זמן כך וכךיכול להאברך  שהרי זהו מכריע , ה
ולפלות שאפשר להמציא בשכל האנושי הסברות ות ומפ כש. הכי מחוכמ וק"ובמ , ו"כ 

ילו חפצי שמים  , אינם שוים לדבר אחד מדברי תורה –מצות התורה  –ומה אפ
ילו המבוססות ביותר"עאכו וא אפ   .כ הסברות של מי שה

הענין' שי --- אינו מזכיר במכתבו אם הרב  לו  תיפ מה שכתב"ובפרט ע. יודע מכל 
ירותללמוד בישיבה  –ממקומו אשר שולח הוא בנו  כאןבפירוש  ילר משא ה  ו"ב שרמת

אלא אדרבה סיפר זה לתלמידיו ולהורי , מעלים את זה שאינוולא רק . גבוה יותר
באופן מקסימלי וכו"ד הנ"התלמידים ובביאור פשוט ע . 'ל שעל אברך ללמוד תורה 

, יוצא מן הכלל ענין האמור ,ואף שכמובן אין מעניני לספר מה שמספרים לי בחדרי
בפומבי והכל יודעים עד"כיון שבפירוש אמר שדברו הנ   .ז"ל אמר 

נשלא לבד שלא יגע , בטוחני בנותן התורה שהוא גם הזן ומפרנס לכל  ל"ה
י –שהרי בודאי בפרנסתו הרוחנית (בפרנסתו הגשמית   ואלא שפיטור, )ז"נתוסף ע

ם ביביא לביסוס  וטהג ה ומתוך הרח, פרנסה כפש בת הדעת יוסיף בתורה בנגל
  .בשמחה ובטוב לבב' הידור בקיום מצותיובובחסידות 

ר"בברכה לבשו   כל האמו   ט ב
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 "אין מעניני לספר מה שמספרים לי בחדרי"
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שי"י   ח"ב אלול ת

וסר פרנסה' בנתיים נשאר ר ל פגש "זמן קצר לאחר ההתרחשויות הנ. משה מח
נזבורג ע' אותו ר ושאלו האם הוא מוכן לעבוד כמחנך ב"איצקע גא   .'רשת'ה 

ואל' לת רלשא קיבל הוראה מהמזכירות "נענה ואמר ש, משה מדוע הוא ש
יאוסרסאהן האם יוכל להיות מחנך ברשת' לשאול את ר ...משה שנ "  

ים"חב מורים צריכים היו אז .האפשרויות את בדק משה' ר  שנפתח ס"בביה די
כמת את שקיבל ולאחר בתענך  .בתענך ללמד החל הרבי וברכת הס

ול  ב"י, ה"ב   ח"תשיאל
  ברוקלין

וב ה"ש   י"ו   נ מלאכתו מלאכת"א נו"ח א
ים וכו     'משה זלמן שיה "מו' שמ

  

ום וברכה   !של

ום ג בזה קבלת מכתבו מי ר "ק אדמו"והואיל כ, אלול וכן המברק' מאשרים 
יט   :ק"וזלה, א להבריק לו היום"של

ימים" נאים מתא   במענה למכתבו ולמברקו באם הת

כם זוגתו " ך –ובהס   טוב שיצאו ויעבדו שניהם בתענ

כת כתיבה וחתימה. ברשת ויצליחו"   טובה בבר

  ".מנחם שניאורסאהן  
  

במועדו ו, המברק בטח נתקבל  בש   .ט"ומחכים ל

  

  ט"בכבוד ובברכת כוח  
  קווינט. א  
  מזכיר  
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 "יצאו ויעבדו שניהם בתענך"
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שי"כ   ט"ד טבת ת

ר  ישיבה בכפ ועבר ללמד בתענךוהרלאחר שפוטר מה . משה דירה' עבר ר, אה 
כפר"ולאחמ, משה בתענך' זמן קצר התגורר ר   .ד"חב-כ עבר ל

כפר הר ים במחיר ראוי' אה לא מצא רולביתו הישן ב ה ' ומאחר ור. משה קונ מש
ים יע בחיפוש אחר קונ השק כפר, לא    .נאלץ לשלם דמי חבר בועד ה

רעיון להחזיק את הבית במצב ז ף . ההרבי שלל את ה והוסיף כי את הכס
ות חשיבות"כ, ממכירת הבית אין לבזבז על הוצאות שוטפ   .א על דבר בעל 

  ט"ד טבת תשי"כ, ה"ב
  ברוקלין

וב ה"ש   י"ו   כתו מלאכתנ מלא"א נו"ח א
ים כו     'משה זלמן שיה "מו' שמ

ום וברכה   !של

הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי   ,טבת' לאחרי 

ראה ר, ומה שכותב אודות החזקת ביתו בכפר ה   ,לכמה הוצאות מתשגו

כתבו  ית סגור שם –אינו מובן ממ קונה ' ובאם רק יהי. מה התועלת מהחזקת הב
יזה ענין של , תיכף ומיד, יעאלא שמהנכון להשק. כדאי למכור, במקח השוה כסף בא ה

השוטפות, חשיבות   .ולא לבזבזו להוצאות 

. נכון הדבר במאד –בשאלתו בנוגע להשתלמות בהוראה בכדי לעמוד בבחינות 
ילו בבחינות לאחרי ה בהנוגע אליו בטח יק ולימוד משך זמןוותותקותי ש   .ק בהוראה 

שוח על "ת ום בביתוט מ"הב כל עניני קד, השל כל שיהיוכיון שב ' ושה הרי כ
ב ום להוסיף, המצב טו , ]ה שהוא אין סוף"שהרי קדושה קשורה בהקב[, תמיד יש מק

רטים בענינים הפ וסיף , שהא בהא תליא, הנה יבשר טוב בענינים הכללים ו באופן דמ
  .והולך

  בברכת הצלחה בעבודתו בקודש  
ב     מתוך שמחה וטוב לב

  

  



ן"ע זלמן משהח "הרה  ה שניאורסאה

 

79 

  

�� 
 "לא לבזבזו להוצאות השוטפות"
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שכ"י סיון ת   א"ז 

יפו בכתיבה ובדיווח יע הרבי את רצונו שיוס המכתב מב ן , בתחילת  באופ
ים כסדרם"ד   .ולא רק לעיתים רחוקות, "תמיד

ות שהתעורר' בהמשכו משיב הרבי לדיווחו של ר  ומשה אודות חילוקי דע
והרבי . לפנות למרא דאתרא –ה ומבהיר כיצד יש לנהוג במצב מעין ז, ח"בכפ

בלו דברי האמורים: "מוסיף   ".ולצערי עדיין לא זכיתי שיתק

  

  א"ז סיון תשכ"י, ה"ב
  ברוקלין

וב ה"ש   י"ו   א מלאכתו מלאכת"ח א
ים מוה     'משה זלמן שי' שמ

ום וברכה   !של

ובן וגם ממכתבו זה אין מ, ד סיון"לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי
כאן ולהבא "ויהי רצון שעכ. ועקין על העברל שאין צ"ואמרו חז, סיבת הפסק פ מ

רם ים כסד , אלא גם משמח במילואו, לא רק משביע רצון' והתוכן יהי, יכתוב תמיד
האמיתי כמאמר חז, שמחה וטוב  ה "שהוא  ים וטוב לבריות וטוב העוש ל טוב לשמ

  .פירות

העדר כתבתי בזה"הנה זה כו= ' קירוב הלבבות וכו לכתבו אודות  , כ פעמים 
ראל –והוספתי  ב , בכל תפוצות ישראל, שנהוג ביש וקי דיעות פונים לר שבענין חיל

בלו דברי האמורים. 'מרא דאתרא וכו פ "ויהי רצון שעכ, ולצערי עדיין לא זכיתי שיתק
בא  המצב ביותר וביותר –מכאן ולה   ,ישתפר 

י, א תליתאיוהרי נמצאים אנו בירח ם מרבי י"עש, אוריין תליתאי תןבו הוא שנ
בעולם ום  ה, של   .בפמליא של מעלה ובפמליא של מט

,להודעתו אודות מצב זוגתו תחי '  

ו"השי   .ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זח

  

ר"בברכה לבשו   כל האמו   ט ב
  
  

הציון של כ ו"בעת רצון יזכירו על  כל אלו  –ע "מ זי"ה נבג"צוקללהח ז"ק מ

בם   .שכות
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 "בענין חילוקי דיעות פונים לרב מרא דאתרא"

�� 
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שכ'י תמוז ה"ח   ב"ת

כפר חב התגורר ב בתענך במשך תקופה קצרה"לאחר שעבר ל . ד המשיך ללמד 
  .לאחר מכן החל לעבוד כמורה בבית הספר של הרשת ברחובות

ה: "במכתב שלפנינו כותב לו הרבי בזה הלשון יעו לו משרת ניהול יקבל ". כשיצ
ית הספר ברחובות לא איחרה לבואהה, ואכן   .צעה להתמנות למנהל ב

בלת מבנה חדש עבור ביה"כמו ועו של , ס"כ מתייחס הרבי לנסיונות לק בסי
  .אליהו בנימין גורודצקי' רהעסקן 

וז ה"ח, ה"ב תמ   ב"תשכ'י 

ן וקלי   .י.נ, בר

ו   י"הו א מלאכת"א נו"ח  תו    נ מלאכ

ו   ם כ י ו' שמ שי"מ מן  משה זל   'ה 

ג   ת ' וזו ית תיעמר   'ז

כה ובר ום    !של

ם מח יה ת מכתב קבל ני  נ שר ה וז', מא   .י תמ

ו ן ג מטה אהר נה פרח  ת וה משבת פרש ואנו  ם' ובב י קד ש ול    ,ויגמ

יב אולה  מי הג מי ואנו  וז- ובב אולת כ, יג תמ ו"ג מו"ק מ אל"ח אד ישר יא    ,ר נש

יל א אז ופ שא ג י   ,והרי בתר ר

תהי ן ש אש כל או' יהי רצו ת ר ו יא יך "נש צר ים בם  ם בכלל י נינ ובע ים  ט ו הפר ני א בעני

ול    ,גם יחד –לפע

ו ות כא שמחה"פעול וה ולה  א ו בעל הג ש נפ סר  מ ם  יה ם על י ינ נ ם , א בכל הע יה וה על וצ
ו ידי תלמ ובכלל , ל תיו  ו ורח ים בא ולכ ו –להה אלי ים  שייכ וכ, לכל ה ת שראלכב   ,י כלל י

ת  יזו ובזר וי  ן דבעי למיה נה כמא י צדו(תהי ו) מ מהיר מלמעלה( תוב   )מצד העזר 

ו מית של כל הפע מטרה הפני ם ה י תלקי ן : לו אנ י  י דיממ ועל ן פ טיג  –אנ ן ליכ ַאכ יר  –מ להא
ת  יו טה לה שך האור למ ומ י ור –ועד ש אה א   .נר

רכה    שובב רט"לב בפ לל ו   ט בכ

  

ום "ז מי ו  מכתב תקבל  נ 'ג, ה תמוז"כע נ   .א"מ

ול  יה משרת נ יעו לו  יצ ו –כש מ טו ט"יקבלה בש שמחה ו וב ת . ל"צ  ובו ט יהם ה ות ט והחל

תב  ו ותן כ וד י –א ש רכות ה ו בב יפ ס טרך להם ת"יו מצ   .בכל ה

ק"הפ ון ה ן על הצי צו א בעת ר יקר תבו  מכ ו"של כ' נ שב מ וקללה"ח אדמו"ק  צ נבג"ר ז מ "ה 
י   .ע"ז

נה  מב ן ה רה –בעני שה מה  מדו ו"כ א' וכו' ח וכ ג' ג שי"הרב יבר  יר "ד אש הע כ עם ר
ות בזה קר . דרחוב שיב מר  ו וב ל קר ן ש ו י ת"באה) ג"הררבא(וכ ם "ק  י וב ים הקר מ ו  –ו בי קשוה יב

ם  והלדבר ע יר ע אש הע זה"ר אות . פ ב תוצ אם לה ת ו –ובה   .יחליט
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 "צ"כשיציעו לו משרת ניהול יקבלה בשטומו"
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י הסליחות ה שכ'ימ   ב"ת

ק את "בסוף המכתב העתיק הרבי בכתי: מעניינת וחריגה היא הוספה מעין זו
וזכ ות שה כתבו של רהשמ   .משה' רו לברכה במ

כשרת בביה' עזרא' בקשתו הזכיר ר, ס"שימש    .משה אותו ואת אחיו לברכה' ול

שכ'ט אדר ה"י   ד"ת

בלת , בתחילת המכתב: הוספה מעניינת נוספת במקום בו מאשר הרבי את ק
כתב,המכתב יק הרבי ומוסיף בחצאי עיגול את התוכן בו עסק המ   .מדי

ת, ה"ב יחו   ב"תשכ'ה, ימי הסל
ן וקלי   .י.נ, בר

ו"ש   ו ו"ח אי"ב ה תנ "א נ אכ מל ו    מלאכת

ו   ם כ י ו' שמ שי"מ מן  משה זל   'ה 

כה ובר ום    !של
קבלו' מכ ב, נת   .נ"הפ' וכן 

שהו נה החד ש את ה כה, לקר ולבר טובה  אל ל שר י ועל כל  ינו  אה על יע , הב הב י בזה ל נ הנ
ו אשר ל י לו ולכל  ת , ברכת מיו קה בגש תו ובה ומ נה ט טובה לש מה  י וחת יבה  ת ת כ רכ ב

ות י וחנ   .ובר

י א ש זר   'ע

כ חיו  א יוכן  ל ש   'רמ
ה -  ום ע יר   .'צ הק"יזכ

רכה      ב"שבב
 - - - - - -- - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - -- - --  

אדר ה"י, ה"ב שכ'ט    ד"ת

ן וקלי   .י.נ, בר
ו"ש   ו ו"ח אי"ב ה ת"א נ אכ מל ו  מלאכת   נ 
ו   ם כ י ו' שמ שי"מ מן  משה זל   'ה 

כה ובר ום    !של
ש וצ ת מכתבו ממ קבל ני  נ שר ה נם"ע(ק "מא ל ב ית ש הבר ט ד  י ל יו) א"ש   .והקודמ

ים מי הפור ם לפני י י ים אחד ימ ו  מדנ   ,ובע

ע ט  י חז"ובפר נה"פ דבר ש י: ל במ את ב קר נ ו"מגלה  ר  –' א כ שר באד מאחד ע יל  מתח י  כ

א ים הו ור ן פ גם , זמ ים הוא  יוםאו    –פור

ו ם בכא י קו שראל, א"י י כלל י וככ שהי, בת מו  ם ההם בזמן הזה' כ ימי אמר , ב וכמו שנ

וש ורה  יתה א ים ה וד יה ת חזל ש א וכדר קר של מ ו  ט שו ויקר כפ ון  ושש תורה : ל"מחה  ורה זו  א
יו מחה זה  ו"וש   .'ט כ

נ"הפ בה או עה"נ ש יקר   צ"ל 

רכה   ו בב ש מח"לב ש ים  ור   ט ולפ
יו ולגדל   י"כ ומע' ח ש תח   ב"ש –ט "ל
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 "ט"לתחומע' הם שיולגדל כל יוצאי חלצי"
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שכ"י   ה"ב כסלו ת

ולדת של ר"ק אדמו"ברכת כ   .משה' ר ליום הה

יע כ בעי"ק אדמו"בחלקו השני של המכתב מצ ים ל ' ר שורה של פתרונות רפואי
  .משה' ברגליים שהתעוררה אצל זוגתו של ר

  

  ה"ב כסלו תשכ"י, ה"ב
  ברוקלין

כתו מלאכת"א נו"ח אי"ווה     נ מלא
ים וכו     'שמ
  'משה זלמן שי' מוה  

ום וברכה   !של

ום הולדת שלו   ,במענה על הודעתו אודות י

ולדת"בודאי נהג במנהג אנ השי"ויה. ש בזמן האחרון ביום הה שנת ' ת שתהי"ר מ
מתוך ' וחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותיהצלחה אצלו הן בגשמיות והן בר

  .הרחבה

  

י"תכהט "לבשובברכה      י ובענינ
  כ"הכלל ג  

  
  

י "ע) ריפוי(יש להתענין בהטבה  –בנוגע לטיפול ברגל ' תי' במענה לשאלתו זוג
בעמידה, פוזמקאות גומי רגל , מיעוט  ים קרובות הגבהת ה כ(לעת ים ע ) פ"לרגעים אחד

ום  דם מן העקב וכובאופן שמעצמו יזר   .בכיון הברך' ה
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�� 
 "י פוזמקאות גומי"ע) ריפוי(להתענין בהטבה "

�� 
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שכ' ד ז ת   ו"תמו

  .עזית' מ, משה' מכתב זה ממוען עבור זוגתו של ר

ה כתב עונה הרבי לשאלתה בנוגע לדיאט ף . בסופו של המ ומעודדה להשתת
ולות נשי חב .וראה במכתב הבא[ד "בפע [  

  

  ו"כד טבת תש"כ, ה"ב
  ברוקלין

  'מרת עזית תחי  
  

ום ברכה   !ושל

  ,במענה על מכתבה אודות מצבה

ו"השי   .ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זח

    
  בברכה  
  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  
ן. מ.ש     סימפסו
  מזכיר  

  
  .כעצת רופא על אתר –לשאלתה בנוגע לדיעטא 

  

באופן אקטיבי ו נשי חבככל הבטח משתתפת  ב"אפשרי בפעולות    .ד"ד בכח
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�� 
 "בטח משתתפת באופן אקטיבי"

�� 
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שכ' ד ז ת   ו"תמו

  .משה' מכתב זה ממוען אף הוא עבור זוגתו של ר

יש לנהוג בכל בעיה רפואית "ק אדמו"במכתב זה מבהיר כ כדיעה  –ר כיצד 
ה . אחידה של שני רופאים מומחים רת שאל ים בהם מתעור למעט מקר

יש לפנות לרב מורה הוראהש, הלכתית   .אז 

חס כ דמו"בהמשך המכתב מתיי ולות "ק א בפע ר פעם נוספת לעניין השתתפותה 
ות על חשבון חינוך הילדים"אך מבהיר שאי, ד"נשי חב   .ז צריך להי

  ו"תמוז תשכ' ד, ה"ב
  ברוקלין

  'מרת עזית תחי  
  

ום ברכה   !ושל

כתבה מר וז"במענה למ ב, ח תמ המיחוש , חוות דעת הרופא תבו כות ר ל בקש
  .ברגלה

ים יעה אחידה של שני רופאים מומח יש לעשות כד אלא כיו שמשמע , ובכלל 
כל כך(ממכתבה  הענין גם , ולחן ערוךשהענין נוגע גם בדיני ש) אף שאינו ברור  תדבר ב

ועל ראה בפ   .עם רב מורה הו

ה בפעולות , התקוה שלמרות היותה עסוקה בהנהלת בית חלק פעיל גם  וקחת  ל
כפר חב"נשי חב יש לעשות זה, ד"ד אשר ב ח, ובטח  ו בחינוך הילדים "מבלי שיגע ויגרע 

  ',וכו

כ ימי הגאולה של  ו"והרי הימים ימי סגולה בסמיכות ל נשיא ר "ח אדמו"ק מ
  .ל"וק, דורנו

  בברכה  
  א"ר שליט"ק אדמו"בשם כ  

ן. מ.מזכיר ש   ימפסו   ס
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 "ו בחינוך הילדים"מבלי שיגע ויגרע ח"

�� 
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של"דט א"כ   ח"ש ת

רת עזית, משה' מכתב זה ממוען אף הוא עבור זוגתו של ר   .מ

ן' זוגתו של ר דשנו במהלך חודש ניס ות קו אולם , משה רצתה לשהות בחצר
ית ומנהלתו, הרבי כתב לה כי מקומה הוא בביתה   .בתור עקרת הב

  

ד"כ, ה"ב   ח"ש תשל"ט א
  ברוקלין

  'מרת עזית תחי  
  

ום ברכה   !ושל

  -' ד נסיעה לכאן וכו"במענה לשאלה ע

ות בבית ולנהלו וכו רת בית להי וט אשר על כל עק ו(מצליחה ' וה' פש כ לפני "ועאכ
ה   ).'פ וכו"חג ובפרט לפני ח

שתוספתו מרובה על ' ח על הברכות וכל המברך מתברך בברכתו של הק"ת
  .העיקר

  
  בברכה  
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 "אשר על כל עקרת בית להיות בבית פשוט"
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בהוספות מע הרביבמכתבים אלו הוסיף    .קודשו- יד-ניינות בכת

  

1.  
  :ק"הוסיף הרבי בכתי, ז"כא ניסן תש"במכתב מתאריך י

טה"ולהצלחה רבה בעבוהבברכת החג "   ".ק"ק בחינוך ע
  

2.  
וז תשכ' במכתב מתאריך ה י, ז"תמ   :ק"הוסיף הרבי בכת

שו"בת" יה"ח על הב יהי"ט דב יהבברכו' על כנו כו' ס  י ב   ".ס ובכלל"ת הצלחה בענינ

ות עבודתו הרבה של ר ום ילדים לביה' מענה זה בא בעקב . חובותס בר"משה בריש
ה, עבודה קשה שהניבה פירות   .ס"ובזכותה התאפשר המשך קיומו של בי

  

3.  
  :ק"הוסיף הרבי בכתי, ט"ז כסלו תשכ"במכתב מתאריך י

שת –' בנוגע לרפורמה כו" נהלת הר יעץ בה י מתי   ".בודא
  

4.  
ה ' ק את שמו של ר"תיקן הרבי בכתי, "ד"תחילת חודש תמוז תשל"במכתב מ מש

ה"מ   ".זלמןמשה "ל, תב בטעותכפי שנכ" משה שלמ
  

5.  
כ   :ק"הוסיף הרבי בכתי, ו"ד כסלו תשל"במכתב מ

יאור בברכה " ם שנ   ".ק"ט ולהצלחה בעבוה"לתחומע' שי –ח "וכיו –שיגדלו בנ

  

6.  
ול תשל' במכתב מג בתואריו של ר"תיקן הרבי בכתי, א"אל ו"משה מ' ק  " ח"הו

  ".ח"רהה"ל
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�� 
 "מתייעץ בהנהלת הרשת בודאי"

�� 



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  לעילוי נשמת
  

  ה"ע רפאל עמוסח "הרה

אל   קרני
  

  ה"ע ירחמיאלח "הרה

  ריבקין
  

למןח "הרה   ה"ע משה ז

סאהן   שניאור
  

 .ה.ב.צ.נ.ת


