תשורה
משמחת נישואין
של

יעקב הלוי ורבקה פראדל שיחיו

י"ז סיון ה'תשס"ו

בעזהי"ת
שלום וברכה
לזכרון טוב ליום כלולותינו ,הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו,
מקרוב ומרחוק ,בתשורה זו ,הכוללת צילומי מענות קודש בענינים שונים שנרשמו
ע"י כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכתב ידו הק' וגם מכתבים להורי הכלה
מהשנים הראשונות אחרי נסיעתם בשליחות לאיטלי' .בתור פתיחה בדבר מלכות
מדפיסים אנו בזה את המאמר ד"ה רני ושמחי בת ציון גו' ,שאמר כ"ק אדמו"ר
בהתוועדות דש"פ בהעלותך ,ט' סיון ה'תשכ"ז.
ברצוננו להביע בזה את תודתנו לכל ידידינו ומכרינו אשר הואילו לשמוח אתנו יחדיו,
ביום שמחת לבבנו ,ולברכנו בברכת מז"ט ,וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
הא-ל הטוב הוא יתברך יברכם בתוך כלל אחב"י יחיו בברכות מאליפות מנפש ועד
בשר.
ויהי רצון מהשי"ת שנזכה לקיום היעוד "מהרה ה"א ישמע בערי יהודה ובחוצות
ירושלים ,קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה" וכו' בגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
בשמחה ובברכה
מוקיריהם ומכבדיהם

יעקב הלוי ורבקה פראדל קליין

י"ז סיון ה'תשס"ו

*æ"ëùú'ä ïåéñ 'è ,êúåìòäá ô"ù .ã"ñá

‰¯Â‡ÎÏ„ ,2‰Ê ‰"„ (‰ÎÂÁ È˘Â¯„) ‡"Â˙· Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜ÈÈ„ÓÂ ,1'Â‚ ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â éðø
·‰Ê ˙¯ÂÓ ‰‰Â È˙È‡¯ 'Â‚ ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ 3˜ÂÒÙ· ‰ÎÂÁ ˙·˘„ ‰¯ÂËÙ‰‰ ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ 'È‰
‰ÎÂÁÏ ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â È¯„ ˙ÂÎÈÈ˘‰˘ ,4Ì˘ ¯‡·ÓÂ .ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â È¯· ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰ÓÏÂ ,'Â‚
Ì˘· Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ˙‡¯˜ ˙È·‰ ÔÓÊ·„ ,˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ· Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ÏÚ È‡˜ ÔÂÈˆ ˙· ÈÎ ,‡È‰
.‰ÎÂ¯‡· Ì˘ ¯‡Â·ÓÎ ,ÔÂÈˆ ˙· ˙‡¯˜ ˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ·Â ÔÂÈˆ
‰‰Â È˙È‡¯ ‡ÏÂ ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â È¯ ‡È‰ ‰¯ÂËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰˘] Ï"‰ ˜ÂÈ„„ ,ÔÈ·‰Ï êéøöå
Ô˙Ó ÔÓÊÏ ˙ÂÎÈÓÒ·˘ ,Í˙ÂÏÚ‰· ˙˘¯Ù ˙·˘„ ‰¯ÂËÙ‰‰· Ì‚ ‡Â‰ [·‰Ê ˙¯ÂÓ
È¯ ‡È‰ Í˙ÂÏÚ‰· Ù"˘„ ‰¯ÂËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ Ì‚ Î"ÙÚ‡Â ,5˙Â¯ÈÁ Ú"Â‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó„ ,ÂÈ˙¯Â˙
.ÔÂÈˆ úá ÈÁÓ˘Â
¯Ó‡Ó ÌÚ ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â È¯ ˜ÂÒÙ‰ ¯˘˜Ó 6ÔÂ˘‡¯‰ ÈÁÓ˘Â È¯ ‰"„· Ì˘ ‡"Â˙· äðäå (·
,(ÂÓ‡ ÂÏ ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ· ‰ÓÏ˘ ÍÏÓ· ÔÂÈˆ ˙Â· ‰È‡¯Â ‰È‡ˆ 8Ù"‰Ú) 7˘¯„Ó‰
‡Ï 'ÂÎ È˙ÂÁ‡ ‰‡¯˜˘ „Ú ‰··ÁÓ ÊÊ ‡Ï 'ÂÎ È˙· ‰‡¯˜˘ „Ú 9‰··ÁÓ ÊÊ ‡Ï 'ÂÎ ÍÏÓÏ Ï˘Ó
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· (ÈÓ‡ È˙ÂÁ‡ È˙·) ‰Ï‡ ÌÈÈÚ '‚„ ,10Ì˘ ¯‡·ÓÂ .ÈÓ‡ ‰‡¯˜˘ „Ú ‰··ÁÓ ÊÊ
˙‡ ÌÈÈ˜Ó‰ Ì„‡‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜·„ .˘Ù ˙¯ÈÒÓ„ ‰„Â·Ú‰Â ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ 11˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Ì‰
È"ÚÂ .‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È"Ú ˙Î˘Ó˘ ‰Î˘Ó‰‰ ˙‡ Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ,(˙·) Ï·˜Ó 'ÈÁ· ‡Â‰ ‰ÂˆÓ‰
,ÈÓ‡ Ì˘· '˜ "ÒÓ„ ‰„Â·Ú‰ È"ÚÂ .(È˙ÂÁ‡) ‰"·˜‰Ï ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡ Ï‡¯˘È ÌÈ˘Ú ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ
‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ· Ù"‰Ú 12Ó"Î· ¯‡Â·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯˘˜Ï ˘ÈÂ .‰"·˜‰· ÏÂÎÈ·Î ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì‰˘
Ú" ˆ"ÈÈ¯Â‰Ó ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï˘ Â¯Ò‡Ó ˙ÏÁ˙‰ ÌÂÈ ,ÔÂÈÒ Â"Ë ˙‡¯˜Ï" ,ð"ùú Z ïåéñ å"è ñøèðå÷· ¯Â‡Ï ‡ˆÈ (*
."ð"ùú'ä úðù ,ïåéñ áé ,êúåìòäá 'â . . *Ê"Ù¯˙ ˙˘·
.Í˙ÂÏÚ‰· Ù"˘„ ‰¯ÂËÙ‰‰ ˘‡¯Â ˙ÏÁ˙‰ Z .„È ,· 'È¯ÎÊ (1
.ÍÏÈ‡Â „"ÚÒ ,ÂÏ Z È˘‰ (2
.· ,„ 'È¯ÎÊ (3
.ÍÏÈ‡Â ·"ÚÒ ,ÊÏ (4
˙Â¯Á" (ÊË ,·Ï ‡˘˙) Ù"‰Ú („ÂÚÂ .(ÂÙÂÒ·) ‚ ,Á"ÈÙ ¯"˜ÈÂ .(Â˙ÏÁ˙·) Ê ,‡"ÓÙ ¯"ÂÓ˘ .‡ ,„ ÔÈ·Â¯ÈÚ) Ï"Ê¯‡ÓÎ (5
·"ÁÊ Ì‚ ‰‡¯Â .Ì˘ ¯"˜ÈÂ) ˙ÂÈÎÏÓ‰ ÔÓ ˙Â¯ÈÁ ,(Ì˘ ¯"ÂÓ˘) ˙ÂÈÏ‚ ÔÓ ˙Â¯ÈÁ ,˙Â¯ÈÁ ‡Ï‡ ˙Â¯Á ˙"‡ Z "˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ
.(Ì˘ ¯"ÂÓ˘ Ì‚ ‰‡¯Â .Ì˘ ÔÈ·Â¯ÈÚ) Ô‰· ˙ËÏÂ˘ ÔÂ˘ÏÂ ‰ÓÂ‡ ÏÎ ÔÈ‡ ,(·"ÚÒ ,‚È˜
.(Êˆ¯ 'Ú Ê"Î¯˙ Ó"‰Ò) **Ê"Î¯˙ Í˙ÂÏÚ‰· 'Ù„ ‰Ê ‰"„¯· ‰"ÎÂ .ÍÏÈ‡Â ‡ ,ÂÏ (6
.‚"ÙÒ ¯"˘‰˘ .È„Â˜Ù Ù"Ò ¯"ÂÓ˘ (7
.‡È ,‚ ˘"‰˘ (8
.î"ëáå .Ì˘ Ï"‰ Ê"Î¯˙ ‰"„¯·Â ‡"Â˙· ÔÂ˘Ï‰ ‰"Î (9
.(ÍÏÈ‡Â ·˘ 'Ú Ê"Î¯˙ Ó"‰Ò) ÍÏÈ‡Â ‰"Ò Ê"Î¯˙ Ï"‰ ‰"„ Ì‚ ‰‡¯Â (10
.(„"ÚÒ ,ÂÏ) Ì˘ ‡"Â˙· ‡È„‰Ï ‰"Î (11
.(‰Î¯ 'Ú ˙"¯ÊÚ Ó"‰Ò) ˙"¯ÊÚ ‰È‡¯Â ‰È‡ˆ ‰"„Ò (12
äçéîö 'éäú æ"éòù éãëá ,äòéøæ 'éä øñàîäù äìâúð æåîú á"éã äìåàâä éøçàìù ,40 äøòäáå àòù ò"ñ ïî÷ì äàøå (*
.úåðééòîä úöôäá äôñåäå éåáéøá
.çìù 'ôã øîàîäì àùð 'ôã øîàîä ïéá íùøðù äæî ïáåîë (**
äøåàëìå ."æ"ëøú äëåðç úáù" äæ ä"ã ìò íåùø (â"äåùá 3 'ò ù"øäî ø"åîãàã ç"àã éøîàî úîéùøá àáåä) 'à é"úëá
.êúåìòäá 'ôá øãñð éøäù ,äëåðç úáùá øîàðù äðååëä

שמחת נישואין של יעקב הלוי ורבקה פראדל קליין

ïåéñ Z è÷åìî íéøîàîä øôñ Z íçðî úøåú
ÏÂËÈ·‰ ÈÎ ,ÚÓ˘Ï ‰˘Ú ÂÓÈ„˜‰˘ È"Ú ‡Â‰ ‰"·˜‰Ï (ÂÓ‡) È"ÒÎ ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ‰„ ,ÂÓ‡ ÂÏ
.13"ÒÓ„ ÏÂËÈ·‰Î ‡Â‰ ÚÓ˘Ï ‰˘Ú ˙Ó„˜‰„
ÈÎ ,‡Â‰ 14˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á È¯Á‡Ï ˙Â¯‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰· ˙˘¯Ù ÔÈ‡¯Â˜˘ ÌÈÓÚË‰Ó„ ,¯ÓÂÏ ùéå
‰Ó˘‰˘ ‡Â‰ 'ÈÂ‰ ¯ ˘Â¯ÈÙ„ ,16Ì„‡ ˙Ó˘ 'ÈÂ‰ ¯ 15˘"ÓÎ Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘ ÏÚ È‡˜ ˙Â¯
Ï‡¯˘È˘ ˙Â¯‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰· Ù"‰Ú 18˘¯„Ó· ‡˙È‡„ÎÂ ,17'ÈÂ‰Ï ÏÂÎÈ·Î (˙ÚÙ˘Ó) ‰¯È‡Ó
Ê"ÙÚÂ .ÂÓ‡ ÂÏ ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ ,˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÏ ÍÈÈ˘ ‰Ê ÔÈÚÂ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ¯È‡Ó˘ ÈÓÏ ÔÈ¯È‡Ó
ÈÁÓ˘Â È¯ ‡Â‰ (ÈÓ‡ ÔÈÚ) ˙Â¯‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰· Ù"˘„ ‰¯ÂËÙ‰‰˘ ‰Ó ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ
.ÔÂÈˆ úá
‰Î˘Ó‰‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ ‰Î˘Ó‰ ‡È‰ ,È˙· ,˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È"Ú˘ ‰Î˘Ó‰‰˘ ,‡Â‰ ïéðòäå (‚
‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ Ê"„ÚÂ ,(ÈÓ‡) ˘Ù ˙¯ÈÒÓ„ ‰„Â·Ú‰ ÈÎ .ÈÓ‡Â È˙ÂÁ‡„ ‰„Â·Ú‰ È"Ú˘
ÔÂÈÎÂ ,‰„È ÏÚ ˙Î˘Ó˘ ‰Î˘Ó‰‰Ï ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ï ˘È ,˙ÈÁÂ¯ ‰„Â·Ú ‡È‰˘ ÔÂÈÎÓ ,(È˙ÂÁ‡)
ÏÚ ˙Î˘ÓÂ ˙¯¯ÂÚ˙Ó˘ ‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ÂÓÎ ‡È‰ ÈÓ‡Â È˙ÂÁ‡„ ‰„Â·Ú‰ È"Ú˘ ‰Î˘Ó‰‰˘
È"Ú˘ ‰Î˘Ó‰‰Â .Ì˘Ï ˙Ú‚Ó ˙"Ï„Ú˙‡˘ ÌÂ˜ÓÓ ˜¯ ‡È‰ ‰Î˘Ó‰‰ ,‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡ È„È
Ú"Ï„Ú˙‡ ÂÓÎ ‡È‰ ,19ÏÏÎ Í¯Ú· ‰È‡˘ ˙ÈÓ˘‚ 'È˘Ú ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú˘ ,˙ÂÂˆÓ‰ ‰˘ÚÓ
‡· È‰ ÈÎ ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â È¯ Â‰ÊÂ .20Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚÓ ‡È‰ ‰Î˘Ó‰‰ ÔÎÏÂ ,‰ÓˆÚ „ˆÓ˘
È‡ ,‡· ,21˙"Ï„Ú˙‡ È"Ú ‡Ï˘ ÈÓˆÚÓ ÔÎÂÓ È‰ .ÌÈÈÚ È˘ ÏÏÂÎ ‡· È‰˘ ,ÍÎÂ˙· È˙Î˘Â
.22˘ÓÓ ‰"· Ò"‡Â‡ ÏÂÎÈ·Î ÈÓˆÚ·
Ì„‡‰Ï Ú‚Â· Ì‚ ‡È‰ ÈÓ‡Â È˙ÂÁ‡„ ‰„Â·Ú‰ ÏÚ È˙·„ ‰„Â·Ú‰„ ‰ÏÚÓ‰˘ ,ÛÈÒÂ‰Ï ùéå
ÈÂÏÈÚ‰ Ï„Â‚ ,„·ÂÚ‰ Ì„‡‰ Ï˘ Â˙Â‡ÈˆÓ ˙Â˜„· ˘‚¯ ÈÓ‡Â È˙ÂÁ‡„ ‰„Â·Ú‰·˘ .„·ÂÚ‰
,("ÒÓ„ ‰„Â·Ú‰ Î"˘ÎÓÂ ,‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ„ ‰„Â·Ú‰) ‰ÓˆÚ ‰„Â·Ú‰„ ÈÂÏÈÚ‰] åìù ‰„Â·Ú‰„
,[‰"·˜‰· ÏÂÎÈ·Î ÚÈÙ˘Ó˘ ÂÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ‰"·˜‰Ï Á‡ ‰˘Ú˘ ,Â˙„Â·Ú È"Ú ‰˘Ú˘ ÈÂÏÈÚ‰Â
Â˙„Â·Ú ÏÎ˘ ,‰ÓˆÚ ‰„Â·Ú‰Ï Ú‚Â· Ô‰ ,23ÂÏ˘ ÏÂËÈ·‰ ˘‚¯ (˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜) È˙·„ ‰„Â·Ú‰·Â
˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È"Ú˘ ‰Ê„ ,Â˙„Â·Ú È"Ú˘ ‰Î˘Ó‰‰Ï Ú‚Â· Ô‰Â ,‰"·˜‰ ÈÂÂÈˆ ÌÈÈ˜Ï ˜¯ ‡È‰
,‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙"Â˜ÏÓ Ì‚ ¯ÈÚ‰ÏÂ .„Á‡· Â˘Ù ¯ÂÒÓÏ Ú"Â‰ ‰˘Ú„ ÏÂËÈ·‰˘ ,ÍÏÈ‡Â „Ù˜ 'Ú Ë"Î¯˙ Ó"‰Ò Ì‚ ‰‡¯ (13
,ÂÓˆÚÏ ÏË˘ ‰¯ËÚ‰Â ,(È˙ÂÁ‡Â È˙·) ‰¯Â˙‰Â ˙ÂÂˆÓ‰ È"Ú ‡Â‰ Ï‡¯˘È Ï˘ Ô˘‡¯· Ô˙˘ ˙Â¯ËÚ‰ È˙˘„ ,ÍÏÈ‡Â ‡"ÚÒ
.„Á‡· "ÒÓ È"Ú ,åîà åì ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ‰ ‡È‰
ÈÙÏ˘ ˙·˘‰· ÌÏÂÚÏ ÔÈ‡¯Â˜ ¯·„Ó· ˙˘¯Ù˘ „"ÚÂ .˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á È¯Á‡Ï ‡˘ 'Ù Ì‚ ÔÈ‡¯Â˜ ÌÈ˘ ‰ÓÎ·˘ ‡Ï‡ (14
.‡˘ 'Ù Ì‚ ÌÈÓÚÙÏÂ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á
.ÊÎ ,Î ÈÏ˘Ó (15
‰"„¯ .(· ,‚Ï) 'Â‚ ·‰Ê ˙¯ÂÓ ‰‰Â È˙È‡¯ ‰"„¯ .(‚ ,ËÎ) ˙Â¯‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰· ‰"„¯ (Í˙ÂÏÚ‰·) Â˙˘¯Ù ˙"Â˜Ï (16
.Ó"Î·Â .(Êˆ¯ 'Ú Ê"Î¯˙ Ó"‰Ò) Ê"Î¯˙ ‰Ê
.(‡ ,ÂÏ) Ì˘ ‡"Â˙ Ê"„Ú ‰‡¯Â .Ì˘ Ê"Î¯˙ Ó"‰Ò (17
.*Ì˘ Ê"Î¯˙ Ó"‰Ò· ‡·Â‰ Z .· ,Â"ÏÙ ¯"ÂÓ˘· Ì‚ ‰"ÎÂ .„ Â˙˘¯Ù ‡ÓÂÁ˙ .‰ ,Â"ËÙ Â˙˘¯Ù ¯"·„Ó· (18
.‰ 'Ú Â"Ò¯˙ Í˘Ó‰ ‰‡¯ (19
‡˙Â¯Ú˙‡ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó ‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ ‡È‰˘ ‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ˘È" ÔÂÈˆ úá„ ‰ÏÚÓ‰ ÔÈÚ· (‚ ,ÊÏ) Ì˘ ‡"Â˙ ‰‡¯ (20
."ÏÏÎ Ì˘ ˙Ú‚Ó ‡˙˙Ï„
.(· ,‚Ï) ‡"ÎÙ ÈÁÓ˘Â È¯ ‰"„ ‰ÎÂÁ‰ ¯Ú˘ ‰¯Â‡ È¯Ú˘ (21
.Ì˘ ‡"Â˙‰ ÔÂ˘Ï (22
.ÏÂËÈ·‰ ÔÈÚ· ‡È‰ È˙·„ ‰ÏÚÓ‰˘ ,Ì˘ ÔÓÒ‰·Â (ÍÏÈ‡Â Áˆ Ú"Ò ÏÈÚÏ) „"Ò ‰"Ï˘˙'‰ ˘„ÂÁ‰ ‰"„ Ì‚ ‰‡¯ (23
.êúåìòäá ô"ò ø"ãîá åîëå :ì"öå ñ"è àåä ð"äôëå .êúåìòäá ô"ò é"ùøôù åîëå :íù î"äñá (*
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æ"ëùú'ä ,ïåéñ 'è ,êúåìòäá ô"ù ,éçîùå éðø
˙ÂÂˆÓ‰˘ ÈÙÓ ‡Ï‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÈÚ „ˆÓ ‡Ï ‡Â‰ Ò"‡Â‡ ˙ÂÓˆÚ Í˘Ó
.˙ÂÂˆÓ‰ È"Ú Í˘Ó˘ ¯Â‡‰Ï ÈÏÎ ‰˘Ú ‡Â‰ ÏÂËÈ·‰ È"Ú„ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .˙ÂÓˆÚ‰ ÈÂÂÈˆÂ ÔÂˆ¯ Ì‰
,êëåúá ‡È‰ ,ÏÂÎÈ·Î ÈÓˆÚ· È‡ ,‡· È‰„ ‰Î˘Ó‰‰˘ ,ÍÎÂ˙· È˙Î˘Â ‡· È‰ ÈÎ Â‰ÊÂ
.˙ÂÈÓÈÙ·
ÈÙÏ Ë¯Ù·Â ,ÏÂËÈ·‰ Ú"Â‰ "ÒÓ„ ,"ÒÓ„ ‰„Â·Ú‰ ‡È‰ ÈÓ‡˘ ÔÂÈÎ„ ,ÔÈ·‰Ï êéøöå („
ÂÓÈ„˜‰˘ È"Ú ‡Â‰ ‰"·˜‰Ï (ÂÓ‡) È"ÒÎ ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ‰„ (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·ÂÓ‰
‰ÏÚÓ‰ È‰Ó ,24ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·Ï ÏÂËÈ·‰ ‡Â‰ ÚÓ˘Ï ‰˘Ú ˙Ó„˜‰„ ÏÂËÈ·‰˘ ,ÚÓ˘Ï ‰˘Ú
‡Â‰ ,ÚÓ˘Ï ‰˘Ú ˙Ó„˜‰„ ÏÂËÈ·‰˘ ,‰Ê· ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .ÈÓ‡„ ÏÂËÈ·‰ ÏÚ È˙·„ ÏÂËÈ·‰·
‡Â‰ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ˙Ï·˜„ ÏÂËÈ·‰˘ Û‡ ,ÔÎÏÂ .ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜ ìàøùéù
ÏÎ˘ ,25Â˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚ· (Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ÂÂËˆÈ˘ ‰Ó ÏÎ ‰˘ÚÈ˘ ,ÂÏ˘ ‰˘ÚÓ‰ ÁÎÏ Ú‚Â· ˜¯ ‡Ï)
ÏÂÚ ˙Ï·˜‰˘ ÔÂÈÎ ,Ó"Ó ,‰"·˜‰ ÌÈÎÏÓ‰ ÈÎÏÓ ÍÏÓ ,ÍÏÓ‰ Ï˘ Â„·Ú ‡Â‰˘ ‰Ê ‡Â‰ Â˙Â‡ÈˆÓ
‰Ê ÏÂËÈ·· È¯‰ ,ÍÏÓ‰ Ï˘ Â„·Ú ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ï·È˜ àåäù ,Ì„‡‰ „ˆÓ ‰‡· ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ
„ˆÓ ‡È‰ "ÒÓ‰˘ ,ÈÓ‡ 'ÈÁ·„ "ÒÓ‰Ï Ú‚Â· ‡Â‰ Ê"„ÚÂ] Ì„‡‰ Ï˘ Â˙Â‡ÈˆÓ Ì‚ ˙·¯ÂÚÓ
.ÔÂ„‡‰ „ˆÓ ‡Â‰ ÏÂËÈ·‰˘Î ‡Â‰ ÏÂËÈ·‰ ˙È˙ÈÓ‡Â .[26‰Ó˘‰ Ú·Ë
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙Â‡ È˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡ Ì‰ È„·Ú ÌÈ„·Ú Ï‡¯˘È È· ÈÏ ÈÎ 27˘"Ó Â‰Ê„ ,¯ÓÂÏ ùéå
,'˙È Â˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ÂÏ·È˜ íäù ÈÙÓ ˜¯ ‡Ï) ‡Â‰ ‰"·˜‰ Ï˘ ÌÈ„·Ú Ì‰ Ï‡¯˘È˘ ‰Ê„
ÔÈÚÂ .28ÌÈ„·Ú ˙ÂÈ‰Ï íéçøëåî Ì‰ Ê"ÈÚ˘ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰ ä"á÷äù ÈÙÓ (Ì‚ ‡Ï‡
.29‰¯Â˙ Ô˙Ó ˙Ú˘· ¯˜ÈÚ· Í˘Ó ‰Ê
ÏÂÚ) È˙·„ ÏÂËÈ·‰˘ Û‡] ÈÓ‡„ ÏÂËÈ·‰ ÏÚ È˙·„ ÏÂËÈ·‰ ˙ÏÚÓ ¯‡·Ï ˘È æ"ôòå (‰
˙Ó„˜‰) ÈÓ‡„ ÏÂËÈ·‰Â ,‰ÂÂËˆ˘ ‰Ó ˙Â˘ÚÏ ,‰˘ÚÓ‰ ÁÎÏ Ú‚Â· ‡Â‰ (˙ÂÂˆÓ
Ï‡¯˘È„ ÏÂÚ‰ ÈÎ ,[(„ ÛÈÚÒ Ï"Î) Â˙Â‡ÈˆÓ ÌˆÚ· ‡Â‰ (ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ,ÚÓ˘Ï ‰˘Ú
,ÌÈ„·ÚÏ Ì˙Â‡ ä"á÷ä ‰˘Ú ‰¯Â˙ Ô˙Ó·˘ ÈÙÓ ‡Â‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó· Â˙È˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
'ÈÓ¯‚Ó 'ÈÏ ˙ÈÏ„ ,Ï·˜Ó ˙ÈÁ· ‡Â‰ ˙·„ 30Ó"Î· ¯‡Â·Ó˘ ‰Ê„ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .ÏÂËÈ·‰ ˙È˙ÈÓ‡
ÏÂÚ ˙Ï·˜„ ÏÂËÈ·‰ Ì‚˘ ,‡È‰ ‰Ê· ‰ÂÂÎ‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ÂÏ ÌÈ˙Â˘ ‰Ó Ï·˜Ó ˜¯ ‡Â‰Â ÌÂÏÎ
.ÌÈ„·Ú ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Ï‡¯˘È· ‰"·˜‰ ¯Á· ‰¯Â˙ Ô˙Ó·˘ ‡Ï‡ ÂÓˆÚ Ï˘Ó ‡Ï ‡Â‰

‡Â‰ ÚÓ˘˘ („ÂÚÂ .‡ ,„È ¯·„Ó· ˙"Â˜Ï ‰‡¯Â .(ÍÏÈ‡Â ·˘ 'Ú ÏÈÚÏ) Ê"Ò Ë"Î˘˙'‰ È˘ÈÏ˘‰ ˘„ÂÁ· ‰"„) Ó"Î· (24
Ú"·˜‰ Ì‚˘ ,(148 'Ú Ë"˘˙'‰ Ó"‰Ò) ·"Ò Ë"˘˙'‰ ˜"‰˘˘· ‰"„·Â .ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·Ï ÏÂËÈ· ‡Â‰ ‰˘ÚÂ ÔÂˆ¯‰Ï ÏÂËÈ·
.ÚÓ˘Ï ‰˘Ú úîã÷äá ‡Â‰ ÔÂˆ¯‰ ÏÚ·Ï ÏÂËÈ·‰Â ,ÔÂˆ¯‰Ï ÏÂËÈ· ÏÏÎ· ‡Â‰ ‰˘Ú„
.(ÍÏÈ‡Â ‚˘ 'Ú ÏÈÚÏ) Á"Ò Ï"‰ È˘ÈÏ˘‰ ˘„ÂÁ· ‰"„ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯ (25
.˙Â‡ÈˆÓ ˙ÈÁ· ‡È‰ ,‰Ú·Ë „ˆÓ ‡È‰˘ ÔÂÈÎ ,‰Ó˘‰ „ˆÓ˘ "ÒÓ‰„ ,·ˆ˜ 'Ú „"Á ÔÓ˜Ï ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯ (26
:"Ì‰ È„·Ú ÌÈ„·Ú" ÔÂ˘Ï‰ ÏÙÎ (Ù"‰Ú Á"‰Â‡ æ"ãò ‰‡¯Â) ¯‡·Ï ˘È ÈÏÂ‡ ,ÌÈÙ· ˘"Ó Ù"ÚÂ .‰ ,‰Î ¯‰· (27
,"Ì‰ È„·Ú" Z ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙Â‡ È˙‡ˆÂ‰˘ È"ÚÂ ,(Ì˙Ò ÌÈ„·Ú) "ÌÈ„·Ú" ÌÈ˘Ú ˘"ÓÂÚ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜˘ È"Ú„
.ÌÈ„·ÚÏ Ì˙Â‡ ‰˘Ú ä"á÷äù
ÂÏ ¯ÒÂÓ Â·¯ „"· Â‰Â¯ÎÓ„ Z ÂÓˆÚ ¯ÎÂÓ‰Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ „Â·Ú˘ ‡Â‰ „"· Â‰Â¯ÎÓ˘ „·Ú„ „Â·Ú˘‰˘ ¯ÈÚ‰Ï (28
ÂÓˆÚ ¯ÎÂÓ‰ ÈÎ ,‰Ê ÏÚ ÌÚË‰ ¯ÓÂÏ ˘È„ Z (· ,„È ÔÈ˘Â„È˜) ÌÈ˜ÂÏÈÁ ‰ÓÎ „ÂÚÂ .ÂÓˆÚ ¯ÎÂÓ‰ Î"‡˘Ó ˙ÈÚÎ ‰ÁÙ˘
.ÂÁ¯Î ÏÚ ‡Â‰ „"· Â˙Â‡ Â¯ÎÓ˘ÎÂ ,ÂÂˆ¯· ‡Â‰
ÔÊÂ‡ (·"‰ ÛÂÒ ‡"Ù ÔÈ˘Â„È˜ ÈÓÏ˘Â¯È .Â ,‡Î ÌÈËÙ˘Ó Ù"‰Ú È"˘¯Ù· ‡·Â‰ .· ,·Î ÔÈ˘Â„È˜) Ï"Ê¯ÓÓ ¯ÈÚ‰Ï (29
¯˘‡ ÍÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡" ‡Â‰ ˙"Ó„ ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â·È„‰˘ ¯ÈÚ‰ÏÂ .Ì‰ È„·Ú ÌÈ„·Ú Ï‡¯˘È È· ÈÏ ÈÎ éðéñ øä ìò ‰ÚÓ˘˘
."ÈÏ íéãáòåùî ÂÈ‰˙˘ ‰‡ˆÂ‰‰ ‡È‰ È‡„Î" Ì˘ È"˘¯Ù·Â ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÍÈ˙‡ˆÂ‰
.ð"ùå .23 ‰¯Ú‰ ÏÈÚÏ„ ˘„ÂÁ‰ ‰"„ ‰ÎÂ¯‡· ‰‡¯ (30
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ïåéñ Z è÷åìî íéøîàîä øôñ Z íçðî úøåú
ÔÓÊ· È"ÒÎ ÏÚ È‡˜ ÔÂÈˆ ˙·„ ‡"Â˙Ó (¯Ó‡Ó‰ ˙ÏÁ˙·) ÏÈÚÏ ‡·ÂÓ‰ ÌÚ ‰Ê ¯˘˜Ï ùéå]
,31‡"˜Ó· ¯‡Â·ÓÎÂ .˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ·˘ ‰„Â·Ú‰· ¯˜ÈÚ· ‰Ï‚˙Ó ˙·„ ÏÂËÈ·‰ ÈÎ ,˙ÂÏ‚‰
Ì˘ÈÂ ,„‡Ó· ÌÈÏÂ„‚ Ì‰ ÌÈ¯˙Ò‰‰Â ˙ÂÓÏÚ‰‰ ,‡ÁÈ˘Ó„ ‡˙·˜Ú„ ‡¯„· Ë¯Ù·Â ,˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ·„
‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ,(ÂÂˆ¯· Ï·˜Ó˘ ÂÏ˘ ÏÂÚ ˙Ï·˜‰ È"Ú Ì‚) ÂÓˆÚ „ˆÓ Ì„‡‰˘ ÌÈ¯˙Ò‰Â ˙ÂÓÏÚ‰
‰Ï‡ ÌÈ¯˙Ò‰Â ˙ÂÓÏÚ‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈ¯·‚˙Ó Ï‡¯˘È˘ ‰ÊÂ ,Ì‰ÈÏÚ ¯·‚˙‰Ï Â˙ÏÎÈ· ÔÈ‡ ,Ï·‚ÂÓ
,˙Â˜Ï‡‰ „ˆÓ (‡Ï‡ Ì‰Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ „ˆÓ ‡Ï) ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ÏÂÚ ˙Ï·˜„ ÏÂËÈ·‰˘ ÈÙÏ ‡Â‰
.[32˙ÂÏ·‚‰ ÔÈ‡ ˙Â˜Ï‡‰ È·‚ÏÂ ,ÌÈ„·ÚÏ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Ì‰· ¯Á· ‰"·˜‰˘ ÈÙÓ
Û‡ ,ÔÂÈˆ úá ÈÁÓ˘Â È¯ ‡È‰ ÂÈ˙¯Â˙ Ô˙Ó ÔÓÊ È¯Á‡Ï˘ Í˙ÂÏÚ‰· Ù"˘„ ‰¯ÂËÙ‰‰˘ åäæå
ÈÎ ,ÂÓ‡ (ÂÏ ‰¯ËÚ˘ ‰¯ËÚ) ‡Â‰ 33‰¯Â˙ Ô˙Ó ‰Ê 8Â˙Â˙Á ÌÂÈ„ ‰ÏÚÓ‰Â ÔÈÚ‰˘
,¯˙ÂÈ ‰ÏÚ ÏÂËÈ·Ï Î"Á‡ ÂÚÈ‚È Ê"ÈÚ˘ ‡Â‰ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á·˘ ÈÓ‡„ ÏÂËÈ·‰· ‰ÂÂÎ‰ ˙ÈÏÎ˙
.ÔÂÈˆ ˙· ,È˙·„ ÏÂËÈ·
,˙· ,ÏÂËÈ·· ˜¯ ‡Ï Ï"ˆ (34ÔÂÈˆ) ˆ"ÓÂ˙‰ ÌÂÈ˜˘ ,ÔÂÈˆ ˙· ÈÁÓ˘Â È¯ ·Â˙Î‰ ÷ééãîå (Â
ÂÏ ÔÈ‡˘ ·ˆÓ· ‡Â‰ Ì„‡‰ ¯˘‡Î„ ,ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆÂ .ÈÁÓ˘Â È¯ ,‰ÁÓ˘· Ì‚ ‡Ï‡
Ú"·˜‰ Ì‚˘ ,ÂÊÓ ‰¯È˙ÈÂ] ÏÂÚ ˙Ï·˜ Í¯„· ˜¯ ‡Â‰ ÂÏ˘ ˆ"ÓÂ˙‰ ÌÂÈ˜Â ,ˆ"ÓÂ˙· ˙ÂÈÁÂ ‚ÂÚ˙
ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ÂÓÓ ˜Â¯ÙÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ˜¯Â ˘"ÓÂÚ ÂÈÏÚ Ï·˜Ï ‰ˆÂ¯˘ ÔÙÂ‡· ‡Ï ‡È‰ ÂÏ˘
ÂÓˆÚ· ÏÂÚÙÏ ÏÂÎÈ ÍÈ‡ ,[Â˙Â‡ äçéøëî ÌÈ„·ÚÏ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Ï‡¯˘È· ‰"·˜‰ ˙¯ÈÁ·˘ ÈÙÓ
Ì‰ ÔÂÈˆ„ ,ÔÂÈˆ ˙·· ˘Â¯ÈÙ „ÂÚ ˘È„ ,‡Â‰ ÔÈÚ‰Â .‰ÁÓ˘· 'È‰È ÂÏ˘ ˆ"ÓÂ˙‰ ÌÂÈ˜˘
È‡È˘Ï Ë¯Ù·Â ,ÌÈ˜È„ˆ‰Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ È"ÚÂ .35ÌÈ˜È„ˆ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ‡Â‰ ÔÂÈˆ ˙·Â ,ÌÈ˜È„ˆ‰
,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎÈÈ˘Â ÌÈ¯˘Â˜Ó‰Ï Ë¯Ù·Â Ï‡¯˘È ÏÎÏ ˙Â˜Ï‡ ÈÂÏÈ‚ ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Â‰ ÌÈÚ˘ Ï‡¯˘È
Ì‚ ‡Â‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â .ÈÁÓ˘Â È¯ ,‰ÁÓ˘· 'È‰È ÂÏ˘ ˆ"ÓÂ˙‰ ÌÂÈ˜˘ ÁÎ ˙È˙ ÂÏ Í˘Ó Ê"ÈÚ
.ÈÁÈÂ¯ ÈÂÊÓÂ ÈÈÁ È·Ï Ú‚Â· Ì‚ ÈÁÓ˘Â È¯ ,36ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈÈÚÓ ÌÈÏÂ·Ï· ÂÏ ÂÈ‰È ‡Ï˘
‡Â‰ „ÁÂÈÓ· ÂÏ Ú‚Â˘ ‰ÓÂ ,¯Â„ ÏÎ·˘ ÌÈ‡È˘‰ÏÂ ÌÈ˜È„ˆ‰Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ é"òå
ÏÏÂÎ ,ÌÈ¯˙Ò‰‰Â ˙ÂÓÏÚ‰‰ ÏÎ ÂÏË·È ,Â¯Â„ ‡È˘ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰
˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚· ,Âˆ¯‡Ï ˙ÂÈÓÓÂ˜ ÂÎÈÏÂÈ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÂ ,37˙ÂÏ‚‰(„ ÌÏÚ‰‰) ÏÂËÈ· Ì‚
.˘ÓÓ ·Â¯˜· ,‰ÓÈÏ˘‰Â
●

.‰"Ò Ï"‰ ‰"„ ‰‡¯ (31
Ì‰ÈÏÚ ‰"·˜‰ ‰ÙÎ˘ ÌÚË‰„ ,((„ ,Ê) Ê"Ó ÔÓÈÒ Z ˙"‰˜ ˙‡ˆÂ‰ Z ·ÂË Ì˘ ¯˙Î) Ë"˘Ú·‰ ˙¯Â˙Ó ¯ÈÚ‰Ï (32
Ì‚˘ „ÓÏÏ" ‡Â‰ ,(Ì˘ ‰ÙÎ ‰"„ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ˘Â˜Î) ÚÓ˘Â ‰˘Ú ÌÓˆÚÓ Â¯Ó‡˘ Û‡ ,(‡ ,ÁÙ ˙·˘) ˙È‚È‚Î ¯‰‰ ˙‡
˙Â˘ÚÏ Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ˘ ÂÓÎ ‰Ó„ÈÂ ÂÁ¯Î ÏÚ ‰˘ÚÈ ˜¯ ,ÏË·ÈÏ ÔÈ¯ÂÁ Ô· ÂÈ‡ Ó"Ó ,'‰ ˙„Â·ÚÂ ‰¯Â˙· ˜˘ÂÁ ÂÈ‡˘Î
È¯Á‡Ï) Î"Á‡˘ È"Ú„ „"Ò˜‰ È‰ÓÂ ,ÌÈÓÊ‰ ÏÎ ÏÚ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‡È‰ ÚÓ˘Â ‰˘Ú Ì˙¯ÈÓ‡ ,‰¯Â‡ÎÏ„ Z "Î"Ú·
?ÏË·ÈÏ ÔÈ¯ÂÁ Ô· 'È‰È "˜˘ÂÁ ÂÈ‡" (˙Â·ÈÈÁ˙‰‰
ÏÎÂÈ ‡Ï ÌÈÓÚÙÏ˘ ¯˘Ù‡ ,Ï·‚ÂÓ ‡Â‰˘ Ì„‡‰ „ˆÓ ‡È‰˘ ÔÂÈÎ ,ÚÓ˘Â ‰˘Ú„ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰„ ,‰Ê· ¯Â‡È·‰ Ï"ÈÂ
È"ÚÂ ;(· ,ÁÎ ˜"·) 'È¯ËÙ ‡ÓÁ¯ ÒÂ‡„ "ÏË·ÈÏ ÔÈ¯ÂÁ Ô·" ‡Â‰ ‡ÏÈÓ·Â ,"‰¯Â˙· ˜˘ÂÁ ÂÈ‡"˘ ‰Ê ÏÚ ¯·‚˙‰Ï
.˜˘ÂÁ ÂÈ‡˘Î Ì‚ ,ÂÁ¯Î ÏÚ· ˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘ÈÓ ‡"ÎÏ ÁÎ‰ Ô˙È Z ˙È‚È‚Î ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÙÎ ä"á÷äù
.(‰˘Ó·) · ,ÂÎ ˙ÈÚ˙ (33
.(‡ ,·Ï) Á"ÈÙ Ì˘ ‰¯Â‡ È¯Ú˘ .(ÍÏÈ‡Â ·"ÚÒ ,ÊÏ) Ì˘ ‡"Â˙ ‰‡¯ (34
.‡"ÚÒ ,·È˘ ÈÁÓ˘Â È¯ ‰"„ ‰ÎÂÁ ˙"‰Â‡ (35
.‡"‰ Ë"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ‰‡¯ (36
.(·"‰ Ì˘ Ì"·Ó¯) Ô‚Â‰Î ˙ÂÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÁÈÓ ÂÈ‡˘ (37

י"ז סיון ה'תשס"ו

‡.
מענה על בקשת הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר ע"ד קביעת זמן החתונה של אחות החתן,
שטערנא שרה עם בעלה הר' לוי יצחק שי' קרינסקי ,ליום ג' י"ז סיון ]תשמ"ו[ – אותה
קביעות כבשנה זו ,יום חתונתנו .כ"ק אדמו"ר הדגיש את התיבות "התדברו מב'
הצדדים" במכ' הרר"ב שי' קליין ]כידוע שבעניני שידוכים ונישואין כ"ק אדמו"ר הדגיש
תמיד שזה צריך לבוא מב' הצדדים[ וכתב:
ויהא בשטומו"צ

·.
מענה לשאלת תלמיד ששאל האם עליו
להתעסק בעניני הפצה שונים או )כפי
שכתב במכתבו( ש"רק עלי לשבת
בישיבה ולעלות בדרגתי":
בכדי להצליח בהפצה צ"ל מקודם הכנה
מוכרחת – ידיעת התורה וכו'.
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ג.
מענה לא' שביקש תיקון על שהחסיר כמה ימים קריאת שמע שעל המטה:
קבלה טובה אלהבא
בקיאות בהל' ק"ש הצריכות

ד.

המענה שלפנינו נרשם על גליון מכתבו של הרה"ג ר' מרדכי ז"ל מענטליק ,ר"י תומכי
תמימים ליובאוויטש המרכזית ב ,770בצירוף דו"ח מבחינת תלמידי ביהמ"ד בחודש
תשרי ה'תשל"ו:
נת' ות"ח ת"ת ויה"ר שילכו כאו"א שי' מהנ"ל מחיל אל חיל בכל הפי'.

וליד שמו רשם:

מה ע"ד חיבורו?

e"qyz'd oeiq f"i

ה.
המענה שלפנינו נרשם על גליון מכתבו של הרה"ג ר' מרדכי ז"ל מענטליק מכ"ז תמוז
ה'תשמ"ג בקשר לבחירת המסכת שילמדו בזמן הבא .במכתבו כ' שבמאנטרעאל ,כפ"ח,
תו"א ,אוסטרליא ,מיאמי ,וכן ב 770הסכימו ללמוד מס' ב"ב ,ובראשל"צ נוטים ללמוד
מס' ב"ק ,ואשר מצרפת לא נתקבל מענה עדיין .על זה ענה כ"ק אדמו"ר:
להחזיר
ואחרי רבים להטות ויהא בשטומו"צ
ויה"ר שבקרוב ממש יחזיר הקב"ה האבדה – ואבדתם בגויים – דא ב"ב )זח"ג קצח ,א( –
תליתאה למקומה ולביהמ"ק תליתאה.

הרה"ג ר"מ ז"ל מענטליק הכניס פתק ובו שאלה "אם להוסיף ]למענה הנ"ל של כ"ק
אדמו"ר[ פי' הזהר עיין בלקלוי"צ שם ,ומתרץ קושית ניצוצי אורות שם" .כ"ק אדמו"ר
מחק את תיבת "אם" בתחילת שאלתו ע"י ציור חץ ,היינו שיש להוסיף הנ"ל אל המענה
הנ"ל] .פי' הזהר הנ"ל נדפס בלקוטי לוי יצחק הערות לספר הזהר פ' בלק )ע' תא ואילך(,
עי"ש[.

oiilw lc`xt dwaxe ield awri ly oi`eyip zgny

ו.

מענה לא' ששהה בבית חיינו
בחודש תשרי ,ולקראת סיום
שהותו כ' לכ"ק אדמו"ר
שצריך הוא להדרכה כו' איך
לעלות בדרכי עבודת ה':
בתוכן כתבו – ידבר ויבקש
המשפיע שי' שלו שיבארוהו
פתגם נשיאינו – שלאחרי
תשרי צריך פאַנאַנדערפאַקען
את החבילה שקיבלו בתשרי
וכו'.

ז.
ב' המענות שלפנינו נרשמו על גליוני מכתביהם של הרה"ג ר' ישראל יצחק ז"ל
פיעקארסקי והרה"ג ר' מרדכי ז"ל מענטליק – ראשי ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב – 770מיום ג' לסדר לך לך תשל"ו ומיום ה' י"א מרחשון תשל"ו .במכתבם הראשון
כתבו הצעת תכנית לימודים מפורטת ללימודי יורה יורה וידין ידין ובקשת הסכמת כ"ק
אדמו"ר ,וע"ז באה המענה:
באם משערים שזהו בכח הת' שי' כהנ"ל ביחד יה"ר שיהא בהצלחה רבה
)באם לאו – יתנו ברירה ב' תכניות כו'(
אזכיר עה"צ

אחרי קבלתם המענה הנ"ל כתבו את מכתבם השני ובו הבהירו שהצעתם היתה שבשנה
א' ילמדו יורה יורה ורק אח"כ בשנה הב' ילמדו ידין ידין ,ועל זה הואיל כ"ק אדמו"ר
לענות:

זה חסר במכ' הא' ,וע"ז באה הערה שלי .ככבתם בזה – הרי בזירוז והשגחה המתאימים
ובבחינות )עכ"פ – א' לג' חדשים( ,י"ל שיצליחו הת' שי' )המתאימים בכלל לזה( גם
בנוגע להזמן .וגדול הענין מצ"ע ובפרט – שקנאת סופרים תרבה חכמה )כולל כל המוחין
חב"ד ,ראה ב"ב כא ,א .אוה"ת להצ"צ ויצא ריח ,סע"ב ואילך וש"נ( .ויה"ר שמהם ילמדו
רבים ,וגם אלא שלע"ע הם בחוצה ,וכן יעשו.
אזכיר עה"צ.

e"qyz'd oeiq f"i
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ח.

במענה שלפנינו מביע כ"ק אדמו"ר את העדר שביעת רצונו מהנהגת הת' שאינם
משקיעים את מרצם והקאָך שלהם בדברים הנכונים:
לפני זמן – הי' "ליובאוויטש-מוסדות" המתחילים ומורי דרך בכל כהנ"ל,
לאחר זמן – התחילו להשקיע מרץ און קאָך בענינים כאלו שקרו לאחרונה.
ומובן אשר נוסף על הקלאַפ שבהענין מצ"ע
חסר ומתדרדר בהועשה טוב.
כדאי לברר ַהנשאר עכ"פ קצת כח – לנצלו כשיַראו להם המצו"ב.
אָפקאפירען ע"י אנשי המשרד ולמסור להת' ע"י ]אנשי המשרד[.
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ט.
מענה לא' שכתב לכ"ק אדמו"ר ש"אם יש לי תקוה לחיות ולזכות לבוא לשנה הבע"ל
תשמ"ד  . .אזי אגמור עם מר פינסאן לקנות המצות לפני שבת בראשית" .כ"ק אדמו"ר
מחק תיבת תקוה ,והוסיף אות ב' לפני תיבת "אם" והוסיף בכי"ק:
ב]אם[ ח"ו תתעכב ביאת המשיח

ובשולי המכתב כ':
לאחרי כל השטורעם שלי ע"ד ביאת משיח – האב איך אויסגעפירט ששואל כנ"ל?!

י.
מענה על החלטת אסיפה מסויימת להמתין להתפתחויות וכו':
בתקופתנו
כל ענין דלחכות – היינו וַדאות שעתה אין עושים ,ותו לא .וק"ל.
להחזיר המצו"ב.

e"qyz'd oeiq f"i

יא.
ידוע שבשנים האחרונות הרבה כ"ק אדמו"ר זי"ע להפנות השואלים לרבנים ,לרופאים
ולידידים מבינים וכו' .גם ידועים דבריו הק' כמ"פ שבעת ההתוועדות אפשר לקבל
תשובות גם לענינים פרטיים ,ושזה כמו יחידות .המענה שלפנינו מדגיש את הנ"ל באופן
נדיר:
 (2עניתי מכבר שבהתייעצות עם ידידים וכו' .ולפלא גדול ששואל עוה"פ ועוה"פ!
 (3הנהגה יומית ע"פ שו"ע.
 (4מנהגי יום הולדת.
 (5נענה על כל שאלותיו .ומה תועלת שישאלם עוה"פ?! וכל התועודות עתה ,היא מעין
יחידות – להרוצה בזה.
אזכיר עה"צ.

יב.
מענה המעורר על הנהגה ע"פ שו"ע בכלל ובפרט בנושא הצניעות:
הנהגה יומית ] . .ע"פ שולחן ערוך[
ובפרט צניעות כמבואר בשולחן ערוך
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יג.
מענה לאשה א' שבקשה תיקון על איזה ענין:
מאחז"ל שיוהכ"פ מכפר על הכל .ותסיח דעת מכהנ"ל לגמרי ותעבוד ה' בשמחה וט"ל
)בתוככי הנהגה יומית ע"פ שו"ע(

יד.
מענה לאשה שרצתה בגלל מקרה מסויים להחמיר ע"ע בעניני טהמ"ש:
מובן :א( שכשהרב אומר שהכל בסדר – אין צריך לחשוש כלל .ב( אין ענין בחומרות
יתרות – וכנראה במוחש שהן מבלבלות את האדם וכו' .ג( תורה לא נתנה למלאכי
השרת כ"א לבנ"א ,ואינו מבקש אלא לפי כח בנ"א .ד( עבדו את השם בשמחה )בכל
מצוה ומצוה( – נאמר בשוה ממש לנשים ולאנשים.
אזכיר עה"צ ותבש"ט.
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טו.
המענה שלפנינו נרשם על גליון מכתב ]הנושא את התאריך ט"ז לעומר תשכ"ח[
ממשפחה אחת שבקשו ברכת כ"ק אדמו"ר בקשר לנסיעתם המתוכננת לאה"ק בחדשי
תמוז ואב בשנה ההיא ,וגם בקשת הוראות "איך ומה לעשות גם לפני עליתנו לגבולנו
ובזמן שאנחנו נמצאים בארץ הקדושה" .בין הדברים כותבים הם גם" :יש בדעתנו לתת
נתינות לישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד ,בירושלים ובלוד בלי נדר" .כ"ק אדמו"ר
הדגיש את התיבות "לתת נתינות" והוסיף:
חשובות

ובשולי מכתבם הואיל כ"ק אדמו"ר לענות:
להוסיף בתומ"צ – בתור הכנה לביקור באהקת"ו.
לא להיות שם שלשים יום רצופים )אפשר להפסיק בנתיים ע"י ביקור באילת וכיו"ב –
שהיא מחוץ לגבולות אה"ק(
בדהתפוהמ"ז.
אזכיר עה"צ
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טז.

מענה לא' מחו"ל ששהה בעיה"ק צפת ושאל ]במכתב הנושא את התאריך כ"ו אדר
תשל"ז[ איך לנהוג בנוגע ליו"ט שני של גליות שמצא בזה הוראות סותרות לכאורה,
ומסיים ש"לשאול מרבני חב"ד איני יודע אם לשאול מרבני חב"ד שנמצאים בא"י  . .או
מרבני חב"ד שבחו"ל" .כ"ק אדמו"ר הדגיש ע"י סימון חץ וקו המדגיש את שם העיר צפת
שבראש מכתבו ,ומחק את תיבת "אם" ]לשאול מרבני חב"ד בא"י[ ע"י סימון חץ ,והקיף
את התיבות "לשאול מרבני חב"ד  . .בא"י" והוסיף בכתי"ק:
ששם נמצא עתה

היינו שעליו לשאול הרבנים שעל אתר בא"י.

e"qyz'd oeiq f"i

יז.

מענה להסופר הר"ר ישעי' הכהן מאטלין ז"ל ,ששאל איך לנהוג עם הס"ת השני' שבאה
מרוסיא ,וכן בנוגע הס"ת של משיח ש"קרוב לודאי שרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א לעשות
עמה הקפות" .כ"ק אדמו"ר מחק איזה תיבות ע"י סימוני חצים והוסיף בכי"ק:
בשמח"ת

 היינו שאת הס"ת מרוסיא יקחו להקפות וישאירו אותה בביהמ"ד לקרוא בהבשמח"ת.
בנוגע לס"ת של משיח ,הוסיף כ"ק אדמו"ר אחרי התיבות "לעשות עמה הקפות":

הש"ץ

והדגיש את אות "ץ" ,להדגיש את הציבור ,וכידוע שכ"ק אדמו"ר תמיד הורה
שכשמוציאם ב' ספרי תורה ,שיקראו בס"ת של משיח בראשונה ולא למפטיר – עלייתו
של כ"ק אדמו"ר ,וכן גם כאן הדגיש שהוא עצמו לא ירקוד עם הס"ת של משיח ,כ"א
הש"ץ.

oiilw lc`xt dwaxe ield awri ly oi`eyip zgny

יח.

מענה בקשר לתפקידו של בית
דין:
הפ"נ יקרא עה"צ.
לבי"ד
שאין
פשוט
)איזו
מצות
ולאפית
שיהי'(
ולעסק יין – שייכות ).מלבד
באם יפנו לבי"ד – בבקשת בירור
הכשרות הן וכו'(.

יט.

עלי הגהה של ההוצאה הראשונה של הספר "תולדות
לוי יצחק" )בעריכת הרב נ.צ .גוטליב( ורשימת
תיקונים עליו:
ע'  160 ,158 ,156 ,155להשמיט כרשום
הנ"ל מוכרח
מהיר

באותם עמודים מחק כ"ק אדמו"ר סיפורים מופלאים
אודותו.

e"qyz'd oeiq f"i

על השאלה באיזה מסגרת להשתמש בשער הספר:
מסגרת – כמו בלקוטי לוי"צ

בעלי ההגהה הי' נדפס שזקנו של כ"ק אדמו"ר ,הר"ר ברוך
שניאור ז"ל הי' מה"יושבים" אצל כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע,
וכשא' התפלא על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש בעשירות
וכו' ,ענה רב"ש :פעטאך :לשם מי נברא הזהב בעולם וכו' ,הלא
זה נברא בשבילו! על זה העיר כ"ק אדמו"ר:

הסיפור בע'  24הוא ע"ד זקני מצד האם הררמ"ש ינובסקי

בקשר למה שנדפס שהרב רלוי"צ נשא לאשה את הרבנית חנה,
בתו של הגאון ר' מאיר שלמה ינובסקי ,בנו של הגאון ר' ישראל
ליב ינובסקי ,מי שהי' ראש הישיבה ברומנוב ,העיר כ"ק
אדמו"ר:

ע'  33צ"ל ברומאנאוקע
ינובסקי –
היו לווים
פרטים אודותם – אצל הרבנית גסיא תי' חן )בירות"ו(
הר"ר אברהם דוד שי' ינובסקי )רמ"ג( ]=רמת גן[

בתחלת פרק שנים-עשר שם נדפסה רשימת בניו של הרלוי"צ,
כשהבן ר' דוב בער הי"ד רשום לאחרונה .וגם בהמשך שם נדפס
בתוך איזה סיפור ע"ד "בעריל ,בן זקוניו של רבי לוי יצחק",
ובמקומו תיקן זאת וגם ברשימת התיקונים העיר על כך:

ע'  147 ,145דוב בער הי"ד הבן השני )ולא הבן זקונים!(

בפרק שלשה-עשר מסופר ע"ד הברי"מ של כ"ק אדמו"ר ,ושזה
התקיים ביום הולדתו הארבעים וארבע של אביו ,וטעות זה
תיקן כ"ק אדמו"ר:

ע'  153עשרים וארבע
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כ.
אבי הכלה ,הרב משה שי' לאזאר ,נסע בשליחות כ"ק אדמו"ר לאיטליא בחודש מרחשון
ה'תשכ"א .לפני נסיעתו הורה לו כ"ק אדמו"ר – בדומה לאחרים שנסעו לשליחות
באותם שנים – שיוכל לבוא לבקר בבית חיינו אחת לשנתיים ולא יותר )מלבד אירועים
מיוחדים שאז יוכל לבוא גם כן( .לפנינו סדרת מברקים ומכתבים מהמזכיר הרחמ"א ז"ל
חדקוב בנדון ביקורו הראשון בבית חיינו מאז יציאתו לשליחות .בתחלה בא מברק-
מענה הנושא את התאריך  24.9.1962על בקשת רשות לבקר ,וזה לשונו הק':

באם לא ]יפריע[ להמוסדות והרופא מסכים ,יהא ביקורם כאן בחודש השביעי בהצלחה
בגו"ר .כתיבה וחתימה טובה .מנחם שניאורסאהן

נסיעתו עם בני ביתו נקבעה באופן כזה שהגיעו לניו יארק בליל ערב ראש השנה בשעה
מאוחרת ,שעה שהתוועדות כ"ק אדמו"ר כבר היתה בעיצומה .חותנו ,הרה"ח ר' צבי
מאיר ז"ל שטיינמץ נסע לקבל את פניהם בשדה התעופה ,ומשם מיהרו להגיע ל770
ולפחות להספיק להיות נוכחים בסיום ההתוועדות.
כ"ק אדמו"ר ידע שהם אמורים להגיע ,ולאחרי השיחה החמישית התעניין אם כבר
הגיעו מהשדה תעופה ושאל )ע"פ סרט ההקלטה ,וראה בשיחות קודש תשכ"ב ע' 700-
" :(701אפשר איז דא שטיינמעץ ערגעץ?  . .ניין?!  . .לאזאר אויך ניט דא?!  . .מען ווייס

e"qyz'd oeiq f"i

וואס טוט זיך מיט זיי?" ולאחרי השיחה השישית שוב שאל" :ער איז איצטער אויך ניט
דא?!" הם אכן הגיעו להתוועדות ממש לקראת סיומה ,ומיד אמרו לחיים ,וכ"ק אדמו"ר
אמר לכבודם עוד שיחה קצרה ובזה נסתיימה ההתוועדות.
לאחרי חודש החגים כתב הרחמ"א ז"ל חדקוב אליו באדר"ח מרחשון תשכ"ג ,שהמרכז
לעניני חנוך ישלם מחצית הוצאות הנסיעה שלו ושל ב"ב שיחיו ,ומבקש לדעת את
הסכום עבור משלוח המחאה.
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בי"ח מרחשון תשכ"ג שלח לו הרחמ"א ז"ל חדקוב המחאה בסך שש מאות דאלער עבור
הנ"ל ,ובשולי המכתב המצורף לההמחאה מבקשו ג"כ להודיעו אגב בענין פרעון גמ"ח
מסויים.

e"qyz'd oeiq f"i

כשרצה לבקר בפעם אחרת בבית חיינו ,שוב ביקש רשות ,ונענה במברק מהמזכירות
בתאריך  22.9.1965בזה הלשון:
במענה למברקו :נתנה הרשות לנסיעה צלחה .מזכירות.

כל הנ"ל מלמדנו רבות על הסדר והמשמעת שיסד כ"ק אדמו"ר במוסד השליחות ,ועל
הנוהג בשנים ההם.
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כא.
לפנינו מכתב כ"ק אדמו"ר לאם הכלה ,מרת לאזאר שתחי' ,מהתאריך ט"ו מנחם אב
ה'תשכ"ב ,ע"ד קשיי ההתחלה בעבודת השליחות באיטליא.

e"qyz'd oeiq f"i
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