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בס”ד.

הקדמה
הננו מודים מקרב ולב עמוק לכל בני משפחתנו ,ידידינו ומכירינו שיחיו ,שבאו מקרוב ומרחוק
להשתתף בשמחתנו ולברך את הזוג שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
על יסוד הנהגתו של כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע ,שחילק “תשורה” בחתונת כ”ק אדמו”ר
והרבנית הצדקנית זי”ע ,מוגשת בזה תשורה מיוחדת לכל המשתתפים בשמחתנו ,הכוללת לקט
מכתי”ק של מענות כ”ק אדמו”ר שזכה סב הכלה ,מזכיר כ”ק אדמו”ר ,הרה”ח מוה”ר חיים יהודה שי’
קרינסקי ,לקבל במשך השנים ,שבנוסף לתפקידו כמזכיר שימש גם בתפקידים ומינויים שונים ,שחלק
מהם מתגלים בליקוט זה.
*

*

*

כמו כן הובאו כמה ענינים השייכים לאבי הכלה ,הרה"ח מוה"ר יוסף יצחק שי' פוטערפאס,
פּארקסוויל ,ניו ָ
מנהל מחנה „גן ישראל"ַ ,
יארק; זקני החתן – הרה"ח מוה"ר שלמה ע"ה מיידנצי'ק,
יו"ר ועד כפר חב"ד ,ויבלח"ט – הרה"ח מוה"ר אברהם שי' ָ
קארף ,שליח ראשי למדינת פלורידה.
*

*

*

ויהי רצון שזכות כהנ”ל ,תעמוד לחתן ולכלה ולכל המשפחות שיחיו בכל המצטרך להם בגשם
וברוח לאריכות ימים ושנים טובות.

משפחות פוטערפַאס וקָארף
ג' ניסן ,ה’תשע”ז
ברוקלין ,נ.י.
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פרק א
Lubavitch News Service


במסגרת משרתו כדובר חב”ד הרשמי ,הורה כ”ק אדמו”ר להרב חיים יהודה שי’ קרינסקי להקים
מוסד רשמי ,שיציג את חב”ד ופעולותיה בכלי התקשורת ,בשם  .Lubavitch News Serviceמני אז
הי’ הרחי”ק שי' עורך הודעות לעיתונות על חדשות חב”ד ,וכן שיחות ומכתבי הרבי בענינים העומדים
על הפרק .כל הגליונות היו למראה עיני כ”ק אדמו”ר ,שהי’ מגיה אותם ולעתים רבות אף מוסיף ומעיר,
ולאחר מכן נשלחו ליעדם.
לפנינו כמה עמודי הגהה מתוך אלפי עלוני הל.נ.ס[ .שייצאו לאור אי”ה בקרוב בספר מיוחד ע”י
הוצאת ספרים קה”ת] עם הגהות כ”ק אדמו”ר.



78%

א.
הרב אברהם קארף נתמנה שליח המל"ח למדינת פלארידא
מודעה לעיתונות ע"י איט"א [ ]jtaמחודש כסלו ,ה'תשכ"א .ע"ד התמנותו של סב החתן הרה"ח ר' אברהם שי'
קארף שליח המל"ח למדינת פלארידא בארצה"ב.

תשכ"א-תשמ"ד Lubavitch News Service /
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78%

ב.
מבצע שופר בראש השנה
ל.נ.ס .מחודש תשרי ה'תשכ"ג.
ע"ד מבצע שופר בראש השנה בניו
יארק .והורה כ"ק אדמו"ר להוסיף:

85%

להוסיף שע"פ
הידיעות שנתקבלו
נעשה כן בעוד כו"כ
ערי ארצה"ב בם נמצאים
סניפי מוסדות
ליוב' וכמו:
מיאמי
ביטש . . . .
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תשורה  /א קרפ

75%

ג.
תוכן משיחת כ"ק אדמו"ר לתלמידים הנוסעים לאה"ק והבאים מאה"ק
רשימת תוכן משיחת כ"ק אדמו"ר מאור ליום ב' ,וא"ו מרחשון ה'תשכ"ב עבור ל.נ.ס .באידיש .עם הגהות בכתי"ק.
השיחה נדפסה בתורת מנחם התוועדויות חל"ב ע'  178ואילך.

Lubavitch News Service / תשמ"ד-תשכ"א

83%
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תשורה  /א קרפ

81%

Lubavitch News Service / תשמ"ד-תשכ"א

83%
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תשורה  /א קרפ

75%

ג.
מכירת חמץ ע"י רב
מודעה מל.נ.ס .מחודש ניסן ה'תשכ"ג ע"ד אכילת וחלוקת מצה שמורה ,עם הגהת כ"ק אדמו"ר להוסיף גם ע"ד
מכירת חמץ.
כן עורר ע"ד הענין דמכירת חמץ שג"ז לפי ערך בקל ביותר לקיים (ע"י שילוח מין ""Power of Attorney
שיש להשיגו אצל רבנים וכיו"ב
על מ"ש שעורר כ"ק לרבנים ומנהיגים רוחניים ,הוסיף כ"ק :ובכלל לכל מי שהיכולת בידו לעשות זה

תשכ"א-תשמ"ד Lubavitch News Service /
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95%
100%

ד.
מודעה בצירוף תמונה
מודעה מל.נ.ס .עבור איט"א [ ]jtaמשנות הממ"ים ע"ד מחנות קייץ חב"דיים לילדים ברחבי תבל ,על פתק הרחי"ק
המצורף ,רשם כ"ק:

(בצירוף תמונה מתאים גם למכ"ע [=למכתבי עת])
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תשורה  /א קרפ

95%
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פרק ב
מחנה גן ישראל



77%

א.
גליון גן ישראל
על טופס בלנק של מחנה “גן ישראל"
בשנת תשי"ח הורה כ"ק אדמו"ר:

96%

להציע
בכ"מ
שיש גן השייך
למל"ח להשתמש
בגליונות כאלו
(אוסטרליא,
מנטרעאל
אה"ק ת"ו
מרוקו
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תשורה  /ב קרפ

מכתב מהמל"ח עם ההצעה הנ"ל.
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פרק ג
ענינים שונים



א.
ביקוריו של הרב שלמה מיידנצי'ק בניו יארק
בחודש שבט ,ה'תש"ל ביקר יו"ר ועד כפר חב"ד ,סב החתן הר"ר שלמה ע"ה מיידנצי'ק בניו יארק ,וע"פ הוראת
כ"ק אדמו"ר לסב הכלה הרחי"ק שי' סידר עבורו פגישה עם ראש העיר דניו יארק – מר לינדזי.
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תשורה  /ג קרפ

90%

בחודש תשרי ,תשכ"א התקיימה טיסת הצ'רטר הראשונה של חסידי חב"ד בארה"ק לבקור בחצרות קדשינו .ע"פ
הוראת כ"ק אדמו"ר משלחת מהאורחים ערכה ביקור אצל ראש העיר מר ווגנר.
התמונה שלפנינו צולמה בהמשך ביקור זה באיזור בנין העירי' .על תמונה זו הורה כ"ק :מהיר קופיא אחת
להר"ש שי' מיידנצי'ק

תשכ"א-תשמ"ו  /םינוש םינינע
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ב.
דברי עידוד וברכה על
קבלת הפרס נובל
לפנינו מכתב כ"ק אדמו"ר להעביר
לסופר ר' אלי' ע"ה ויזל ע"ד הפרס
נובל שקיבל.

82%

מובן שמעת שנפגשנו לפני
כו"כ שנים – הנני עוקב אחרי
הנעשה אתו ומכו"כ טעמים
לא רק כאיש פרטי בנוגע לאיש
פרטי אלא “גם" (ולא רק גם –
כטפל ,אלא כעיקר בפ"ע) כפי [?]
שהשפעה לו על הציבור והכלל
דבנ"י וגם דהעולם בכלל
וגם מצדי – בקשר
להשתדלותי ועבודתי כפי יכולתי
בעניני יחידים ובעניני הציבור
והכלל
– לכהנ"ל נתוסף רגש תודה
עמוקה בעד השתתפותו ולבבית
בהגנה על כת"י הקדושים וכו'
דחב"ד והחסידים
– זכות מיוחדה מן השמים,
שכנראה היא גדולה עוד יותר
מאשר אני בעצמי שיערתי –
ורגש זה השפיע גם על
התבוננותי בהנעשה אתו ,כמובן.
כשנודעתי אשר קיבל „פרס
נובל" – גרם לי תענוג וכו' וכו'
ובפרט שבא לאחרי הפ"ש
ממנו שקיבלתי ע"י אחותו תי' –
התחדשות הקשר גם מצדו
בכ"ז הייתי בספק באם ואיך להגיב ע"ז ומכמה טעמים
כשמסר לי הרר"י שי' קרינסקי ע"ד שיחתם בכלל ובפרט – ע"ד האפשריות לקדה"ש [=לקדש השם] ע"י
מאורע זה
ראיתי בזה השגח"פ בולטת שעלי לומד עכ"פ נקודה מהנראה לי ברור בזה
כמו שרואה הנני השגח"פ בזה שקיבלו למחרת יוהכ"פ ,יום המשפט לבנ"י ולכל העולם ושאומרים בו בסגנון
דחתימה שהשם “עושה השלום" ,בה"א הידיעה
והנקודה שבהנקודה – לנצל המאורע לפרסום שיפעול למעשה ובכל הארץ ע"י הממשלות (שכולם
משתתפות במאורעי קרן הנ"ל) :החדרת בעיון דהשם “לשבת (בשלום) יצרה" כל הארץ ,וזה מכריח החינוך
בכיון זה (גם דהמבוגרים) ,ובעיקר ע"י חיזוק
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תשורה  /ג קרפ

לקיום במעשה בפועל של ז"מ דב"נ ,וכדי שיהי' קיומם
בלי שינוים – לקיימם מפני שזהו ציווי וגם בקשת בורא
עולם ומנהיגו שהוא  Super Powerשעל כל הSuper
.Powers
________
הנשיא ריגאַן כבר הזכיר עד"ז (בקיצור),
וע"פ היחס דהנ"ל אליו –
קרוב לודאי שיצטרף לקריאתו –
דרישתו הוא בזה.
________
ובפרסום ובתוקף וכו' ()1
________
יש להאריך בכ"ז – אבל לדכוותו אין צורך בזה
ואדרבא כשידבר בכהנ"ל בסגנון דעצמו – טוב יותר
ומועיל.
כהנ"ל בתור הצעה ולשיקול דעת כ' ,כמובן
אסיים בברכת בנ"י ובמאמע
לשון – פאַרנוצען (הפרס) גע-
זונטרעהייט בגו"ר
בקשתי למסור טלפנית (למרות טרחתו) כיון שהוא
עריו"ט ודט' ימים
גמח"ט ובכבוד ובברכה

82%

80%

( )1ופשוט שכל המחונך ומקיים ז"מ אלה
לא הי' מסוגל כלל לקחת חלק בעניני השואה
ובתור אחד שעבר הגיהנום דהשואה
בפועל ,וראה אנשים עושים בפועל מעשי
השואה ובקור נפש וכו'
ובחסדי השם ניצול וכו' –
עליו החוב הקדוש להכריז ולחזור ולהכריז
שעל כאו"א החוב להשפיע בהפצת החינוך
האמור וכו'
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פרק ד
קטעים מיומנו של סב הכלה הרה"ח חיים יהודה שי' קרינסקי
מחודש אייר־סיון ,ה'תש"י


ש"ק פ' שמיני ,מבה"ח אייר ,תש״י
התוועדות מהרמ״ש:1
קשר שראוי לפתוח אותו ,הנה על-פי נגלה ,אינו נקרא קשר של קיימא“ ,ווי שטַארק עס זָאל ניט זיין"
[חזק ככל שיהיה] .אבל בתורה ,קשר זמני נקרא קשר של קיימא ,לפי שהיא למעלה מן הזמן.

יום ג' ,ליל ב׳ אייר תש״י
מה ששמעתי בהתוועדות 2מהרמ״ש (שסיפר איזה רגעים קודם חצות הלילה):3
מה שסיפר כ״ק אדמו״ר [הריי"צ] נבג״מ להרמ״ש סיפור על אדמו״ר הזקן ,שעכשיו בזמן הזה אינו
נכון לספר.
פעם אחת (בזמן שעדיין קראו לאדמו״ר הזקן המגיד דלאזניא קודם שהי׳ המגיד דליאדי) ,ביוהכ״פ
אחר תפילת שחרית ,הפשיט רבינו הזקן את טליתו ואת הקיטל והלך לקצה העיר ונכנס לבית שבו היתה
יולדת“ ,הָאט ער געהַאקט הָאלץ און הָאט צוגעשטעלט ַא זוּפ" [הוא חטב עצים והגיש מרק] ,וחזר לבית
הכנסת כאילו לא היה דבר.
לאחר זמן כאשר התנגדו המתנגדים נגד ה“כת״ ,הי׳ סיפור זה אחד מהטענות ,איך היה יכול לעשות
דבר כזה הלא ישנם אנשים אחרים בליאזניא ,ולמה דוקא הוא עשה את זה .וענה אדמו״ר הזקן“ :די
גמרא זָאגט מצוה בגדול ,הָאט ער ניט געפונען ַא גרעסערע ווי ער" [הגמרא אומרת ש“מצוה בגדול" והוא
לא מצא גדול ממנו.]...
בהמשך ובביאור הסיפור אמר שהרבי היה תמיד בבחי׳ יוהכ״פ ,ובכל-זה הפשיט את בגדיו– .
יולדת – זו כנסת ישראל( .כ״ק לא אמר לו הסבר).4
סיפר עוד ,אשר לפני כמה ימים סיפר לו אחד שבקיץ היה אצל כ״ק אדמו״ר ביחידות ושאל איך יכול
 )1תורת מנחם – התוועדויות תש”י ח”א ,ע’ .30
 )2התוועדות זו נערכה עבור תלמידי התמימים .ראה בארוכה – ימי בראשית ע’ .140 ,122
 )3תו”מ שם ע’ .44
 )4בהנחת ההתוועדות (שם .הוגהה ע”י הרבי) נתבאר באופן אחר :מדרגתו של אדמו״ר הזקן בהיותו מעוטף בטלית וקיטל
(דומה למלאך) ,ביוהכ״פ ,ואחר התפלה – אין לשער .ולמרות גודל מעלת מדרגתו ,פשט אדמו״ר הזקן הטלית והקיטל ,והלך
לבית האחרון שבקצה העיר ,סמוך לשדה ,שמורה על המדרגה היותר אחרונה בקדושה ,שסמוכה לקליפה“ ,עשו גו׳ איש שדה״
– בשביל לעזור ליולדת ולולד ,היינו ,לעשות עוד יהודי (“מַאכן נָאך ַא אידן״).

תשורה  /ד קרפ
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להתקשר לכ״ק אדמו״ר .וענה כ״ק אדמו״רַ“ :אז דו וועסט זיך מקשר זיין צו מיר ,וועט איר ווערן מקושר
צו וועמען איך בין מקושר" [כאשר תהיה מקושר אתי ,תהיה מקושר למי שאני מקושר].
פעם אחת 5כשהיה כ״ק אדמו״ר איזה שנים אחר חתונתו אצל חותנו הרב אברהם [שניאורסאהן],
ציוה לו הר״א לכ״ק לדבר חסידות .ענה לו כ״ק אדמו״ר שאינו יכול ,וענה לו הר״א“ :עפן אויף דער נעזל
הּפיָה – וכבר יישפך מאליו].
– וועט זיך גיסן" [תפתח את ִ
פעם אחת באה עגונה לכ״ק אדמו״ר הצ״צ לשאול איפה נמצא בעלה .המנהג היה שכ״ק הצ״צ
לא קיבל נשים ולכן “פלעגן זיי זיצן און דערגיין דער רביצין די יָארן" [נהגו ללכת לרבנית ולהפציר בה
שתכניס אותן להצ"צ] .ולא זו בלבד אלא העגונה עוד הביאה את בנה שהי׳ אילם לבקש ברכה שיוכל
לדבר .פעם נתנו לה עצה שתכתוב כל בקשותי׳ שהיא מבקשת ושתתן את הנייר לבנה ויחבא תחת
שלחן כ״ק אדמו״ר הצ״צ ויקפוץ הילד וישים את הפדיון לפני כ״ק אדמו״ר הצ״צ ,וכן עשה.
כ״ק אדמו״ר הצ״צ לא התפעל מזה ,שמסתמא “איז ער געווען געוואוינט צו ַאזעלכע זַאכן" [היה
מורגל בכאלו דברים ,]6ואמר לילד שילך ויגיד לאמו שבעלה נמצא במקום פלוני .וכן עשה ,וממילא בירך
שניהם בבת אחת.
כאשר האשה סיפרה את אשר קרה להרבצין ,אמרה הרבנית (כל בנות אדמו״ר האמצעי היו מדברות
בהתרחבות) ש“בַא דעם טַאטען הָאט דָאס געווַאלגערט אונטערן טיש" [אצל אבא התגלגלו כאלה דברים
מתחת לשולחן].
דובער חסקינד אמר ששמע נוסח אחר ,שהמהרי״ל שאל את כ״ק אדמו״ר הצ״צ“ :ווָאס איז דָאס"?
וענה“ :גיי ווייס ַאז ער קען ניט רעדען[ !"7מה זאת?! וענה“ :לך תדע שאינו יכול לדבר"!.]...
סיפר זאת בקשר למדובר שאין אנו צריכים לאותות ומופתים כי זה רק גילוי ,ואנו צריכים להיות
העכער.
ר׳ הלל ּפַאריטשער 8עשה כל ההידור במצוות “כדי עס זָאל זיך בעסער ָאּפלייגן ַא ווָארט חסידות"
[כדי ש“ווָארט" חסידות יונח יותר טוב].
אמר הרמ״ש קל-וחומר :מה אם חסידים שרבינו הזקן לא רצו שיהיו עזי פנים ומ״מ הם עזי פנים,
הנה חסידים-לומדים שרצה רבינו הזקן שיהיו ,לא כש״כ שיהיו!
(שמעתי מהבחור יואל כהן אחר הפַארברענגן ב׳ אייר תש״י כאשר חזרנו לדירה החדשה:
פעם הי׳ ר׳ יחזקאל פייגין חלש ,וצווהו לא לשתות משקה .ופעם אחת נתן לו כ״ק אדמו״ר נבג״מ
משקה ,ורמז לכ״ק שהוא מצווה לא לשתות משקה .ואמר על זה כ״ק אדמו״ר נבג״מ :שזה שייך לשם
אלקים שזהו טבע ,אבל מי שהוא עובד הוי׳ – על זה לא שולט הטבע.
אמר חַאטשע :דַארף דָאך זיין דער עובד השם [צריכים הרי להיות ה“עובד ה'"]!
וענה כ״ק אדמו״ר נבג״מ :מי שמקושר בעובד הוי׳ ,הוא עובד הוי׳ עצמו.
(יואל שמע זה מר' שלמה חיים [קסלמן] שהי׳ באותו מעמד)).
)5
)6
)7
)8

קטע זה אינו בהנחה הנדפסת ומפורסם עתה לראשונה.
ביטוי זה אינו בהנחה הנדפסת ומפורסם עתה לראשונה.
בהנחת השיחה נדפס כדלעיל.
קטע זה אינו בהנחה הנדפסת ומפורסם עתה לראשונה.
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יום ג' ,כ״ט אייר ,ער״ח סיון ,תש״י
הבחור [חיים אהרן] קופערמַאן עורר אותי משנתי ,ואמר לי שהבחור [יהושע] ווילענסקי טלפן,
ואמר ,אשר הרמ״ש ציוה שכל מי שקיבל עליו בהתועדות דב׳ אייר“ 9לעשות״ עם עצמו ועם הזולת ,ילך
לאהל הקדוש ויכתב הקבלה שקיבל עליו על הפ״נ.
השכמתי מיד והלכתי למקוה והתפללתי עם המנין של הרמ״ש .אח״כ טעמתי קצת מיץ ,וכתבתי
פ״נ עם הקבלה שקבלתי על עצמי.
הרמ״ש ציוה שלא יכתבו שם שתי פעמים ,דהיינו אם שני אחים כותבים ,וגם ,ליתן לו הפדיונות
ב ,770ולא על האהל.
לאחר שכתבתי הפ״נ ,ראיתי ש[גיסי] משה העכט כותב פ״נ גם עבור משפחתו ,כתבתי גם כן פדיונות
אחרים.
נכנסתי להרמ״ש ונטל ממני הפדיונות והניחם על שלחנו עם שאר הפדיונות.
אח״כ יצא הרמ״ש מחדרו והלך – מסתמא לחדר היחידות [של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ].
יצאתי אל הּבָאס השני ועזבנו את  770בשעה  12:32לערך וחזרנו בשעה .2:33
על הציון בכה הרמ״ש מאוד מאוד .וכאשר עשה ההקפה והגיע להראש התחיל עוד לבכות .ובהיות
שעמדתי סמוך למקום הזה ,הרגשתי שהוא נשבר בתוכו ,והתחיל עוד לבכות בקול .סיים את ההקפה,
ונטל מהבחור ל.גּ“ .פעקל״ [חבילה] ,ועליו (דַאכט זיך [נדמה לי ש]) המאמר של שבועות ,והניח ידו עליו,
ודיבר בלחש.
עוד קודם ההקפה נטל [מר יוסף] ראבינסאן משיקאגו השמונה כרכים של ה“שדי חמד״ ונתן מתנה
לכ״ק אדמו״ר.
כאשר חזרנו ל 770התפלל מיד הרמ״ש מנחה [בחדר היחידות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ] ,והתפללתי
עמו .ראבינסאן הניח את ה“שדי חמד״ 10על שלחן כ״ק אדמו״ר.

התוועדות
בליל זה ,ר״ח סיון ,התוועד הרמ״ש משעה  10:15עד .12:15
דיבר 11אודות השלשה דברים :מזון ,לבוש ,בית ,והצורך להם בצומח חי ומדבר ,ואשר בית שייך
במיוחד לאדם .והזכות שהי׳ לראבינסאן ששילם ה“מָארגעדזש״ [משכנתא] של בית .770
סיפר סיפור מכ״ק אדמו״ר מהר״ש עם א׳ “פאדראטשיק" [קבלן] שגר משך שנים בפעטערבורג,
שקיבל הוראה מהרבי המהר״ש ,ושאל הטעם לההוראה ,אבל הרבי אמר אילו היית יודע היית בעצמך
רבי ,ולא אמר לו הטעם .ולפועל ,כאשר עשה כמו שציוה עליו הרבי אך אז הבין את הטעם.
אמר שדבר טוב – אם יכולים לעשות אותו מיד“ ,דַארף מען ניט ָאּפלייגן און מ׳דַארף ַאריינכַאפן"
[אין צריכים להניח ,אלא יש מיד “לחטוף"].
 )9תו”מ שם ע’ .45
 )10ראה ימי בראשית ע’  159הע’  23בארוכה.
 )11תו”מ שם ע’ .80
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וסיפר שאדה״ז אכל פעם בעש״ק חלק הדג של המגיד ,וכל ימיו נהנה מזה ווָאס “ַאז מ׳הָאט געגעבן
הָאט ער ַאריינגעכַאפט״ [ש“כשנתנו הוא חטף"].
סיפר ע״ד מכתב שקיבל מאחד שכתב “דער רבי זָאל געזונט זיין״ [הרבי ,שיהיה בריא] .וביאר
שהגעזונט [בריאות] של הרבי לא הי׳ מן המאכל אלא מבשורות טובות אודות דברים הנוגעים לחיזוק
התורה והיהדות ,זהו הגעזונט .ואם דברים כאלו “פירען זיך דורך – איז דער רבי געזונט" [“מתבצעים
כיאות – אזי הרבי בריא].
מה שאנו מברכים בכל יום :שלא עשני גוי ,עבד ,אשה ,הוא מפני שיכולין להחזיר לו נשמה מאלו.
הרבי יכול ליתן נשמה אחרת בגוף ,והוא הנותן חיות בתורה ומצוות.
סיפר אודות אחד שרצה ליתן מעות מעמד ולא קיבל ממנו כ״ק אדמו״ר ואמר שזה שייך לחסידים.
וענה הנ״ל“ :וויל איך ווערן ַא חסיד״ [ברצוני להיות חסיד] ,ואמר כ״ק אדמו״ר“ :ניט פון דעם הויבט מען
ָאן״ [לא בזה מתחילים].
הבית של כ״ק אדמו״ר הוא בית כללית וכל מה שעושין בבית הכללית פועל בבתים הפרטיים.
וממילא זכות גדול תולה במי שיכול ליתן מעות ,ובפרט על הבית.
סיפר שכ״ק אדמו״ר סיפר על אותם שחשבו שיכולים ללמוד .יו״ט אסור “ּפַאטשן מיט די הענט״
[למחוא כפיים] ,אבל על ידי שינוי מותר.
ואיתא 12שחלב משכר ,ולכן בשמח״ת היו שותים חלב הרבה .ומשחרב בית המקדש אסור “לַאכען
מיט ַא פולען מויל״ [לצחוק בפה מלא] ולכן “פלעגן זיי טרינקן ַאסַאך מילך און קנייפן די בַאקען און
ּפַאטשן מיט די הענט און זָאגן“ :איך בין פריילַאך ,איך בין פריילַאך ,איך בין פריילַאך"״ [היו נוהגים
לשתות הרבה חלב ולצבוט את הלחיים ולמחוא כפיים ולהכריז :אני שמח! אני שמח! אני שמח!],
והראה בידו איך היו קנייפן און ּפַאטשן [צובטים ומוחאים].
אמר שכ״ק אדמו״ר נמצא כאן אתנו “נָאר אין ַאן ַאנדערע לבוש״ [אלא שבלבוש אחר] .וממילא
יכולים אנו להתוועד ולדבר .וסיפר שפעם א׳ שמע כ״ק אדמו״ר איך מתוועדים בבית המדרש ,וידע אשר
אם הוא יבא להביה״מ יבלבל ההתוועדות ,ע״כ ציוה לשים מייקרָאפון בביה״מ ,ובחדרו שמע.
סיפר 13שפעם הי׳ כת של ענווים.
סיפר שסיפר לו כ״ק אדמו״ר שאחר חתונתו קודם שנכנס לדירתו החדשה למדו שם ילדים קטנים
משך זמן ואח״כ נכנסו.
היה בידו ספר השיחות – קייץ ה׳ש"ת ,ופתח להעמוד האחרון 14מה שדיבר כ״ק אדמו״ר כאשר
נכנס לדירה ב.770
גם 15הזכיר השיחה דשבועות תש״ח ,שכ״ק אדמו״ר מוהרש״ב ציוה לכ״ק אדמו״ר הריי״צ לשאול
אצלו כל שאלותיו ,וציוה לו לאמר “מודה אני״ עם הראש נכנע ועם ידיו סמוכים זה לזה.
סיפר שפעם סיפר לו כ״ק אדמו״ר שנכנס א׳ ליחידות ,און עס הָאט זיך גערעדט.

)12
)13
)14
)15

קטע זה אינו בהנחה הנדפסת ומפורסם עתה לראשונה.
קטע זה ושלאחריו אינם בהנחה.
ע’ .175
קטע זה אינו בהנחה הנדפסת ומפורסם עתה לראשונה.
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[בשעה]  11:45ביקש יוסל ראבינסאן 16מהרמ״ש שיאמר דברים על ה“שדי חמד״ ,וקרא הרמ״ש
להבחור שלום חסקינד ונתן לו מפתחותיו לחדרו וביקש שיביא כרך אחד מה“שדי חמד״ ,והביא את כרך
ד׳ .הרמ״ש נתן את הספר ליוסף ופתח להמדובר שם בדיני ד׳ מינים ואתרוג.
דיבר ע״ד השאלה שם :דכיון דמשיכה הוא קנין דרבנן ,ומכיון דמנהג ישראל לא ליתן הכסף דקניית
הד׳ מינים עד חוה״מ או לאחר יו״ט ,אז איך יוצאים החיוב באתרוג שצ״ל “שלכם״ דאורייתא? וסיפר
ששאל מאת כ״ק אדמו״ר האם ליתן מעות לר׳ ישראל דזייקאבסאן 17לתשלום הד׳ מינים קודם סכות
ולא רצה.
וסיפר 18אודות מתנגד בעירו שבפורים הי׳ לו אתרוג “דזשעם״ [ריבה] להזכירו שלא שילם עבור
האתרוג...
בקשר 19לשאלה הנ״ל אמר שהיא “שווַאך״ [“חלושה"] ,כי לאחר שעשו משיכה לקנין נעשה קנין
לכל ,אפילו לענין דאורייתא.
וענה ה“שד״ח״ שדבר שאין יכול לקנות בכסף נקנה במשיכה מדאורייתא.
וביאר הענין אשר אתרג ר״ת אל תביאיני רגל גאוה.
ומשיכה 20הוא ווָאס מ׳שלעפט ארויס פון איין ָארט אין ַאן ַאנדערען [שמושכים ממקום אחד לשני].
כסף הוא אהבה .וכיון שראו חז״ל שאין יכולים “ווערן העכער דורך אהבה״ [להיות נעלה על-ידי
אהבה] – תקנו משיכה “ווָאס מ׳שלעּפט ַארויס״.
ועם כ״ז שאלו דמכיון שסוכות הוא לאחר ימי התשובה הי' צריך להיות הכח לקנות בכסף שזה
אהבה.

יום ד' ,ליל ב׳ סיון ,תש״י
התפללתי ערבית עם הרמ״ש ואחר התפילה לא הלך הרמ״ש אצל שלחנו של כ״ק אדמו״ר כבכל
פעם ,אלא ישב על מקומו ,וסמך ראשו על ידו השמאלית ,והיה הסידור שלו פתוח ,ולמד המאמר שהי׳
בתוכו.

ליל ר״ח סיון תש״י
(שמעתי מהרב [ישראל] דזייקאבסאן ,בנוגע התעניות שבאגה״ת ,21אז ר׳ אייזל [מהומיל] הָאט
געפַאסט ,ווייל ער הָאט געהַאלטן ַאז עס קומט אים ניט קיין עסן [צם ,כיון שהוא סבר שלא מגיע לו
לאכול]).


)16
)17
)18
)19
)20
)21

שתרם את הדפסת ה“שדי חמד” והשתתף בתשלום בניין .770
שהתעסק במשך השנים עם מכירת אתרוגי קלבריא (ראה זכרון לבני ישראל ע' קעד).
קטע זה אינו בהנחה הנדפסת ומפורסם עתה לראשונה.
קטע זה אינו בהנחה הנדפסת ומפורסם עתה לראשונה.
ג’ הקטעים הבאים – אינם בהנחה הנדפסת ומפורסמים עתה לראשונה.
פ”ב-ג.
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פרק ה
כינוסי השלוחים והשלוחות



100%

א.
לא להדפיס
לפני כינוס השלוחים בתשמ"ה שאל הרחי"ק שי' האם להדפיס קונטרס מיוחד משיחות קודש ומכתבים ע"ד כינוסי
השלוחים באה"ק ובארצה"ב ,וכן ע"ד הדפסת שיחת כ"ק אדמו"ר נ"ע “כל היוצא למלחמת בית דוד".
[על מה ששאל להדפיס קונטרס של שיחות ומכתבים ,סימן כ"ק] :יכולים לעשות כנ"ל
[על מה ששאל להדפיס שיחת “כל היוצא למלחמת בית דוד" ,כתב כ"ק] :לא ()2

תשמ"ה-תשנ"ב  /תוחולשהו םיחולשה יסוניכ

25

76%

ב.
מענה על דו"ח השלוחים
לפנינו מענה על פ"נ השלוחים שי' משתתפי כינוס השלוחים בתשמ"ז .לאחר שהוכן המכתב ,הורה כ"ק שיעשו
פוטוסטט מהמכתב ולשלחו לכל השלוחים בכל העולם .נדפס בלקו"ש חכ"ה ע' .501
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100%

ג.
“כל זמן שהענין חם"
לאחר סיום כינוס השלוחים העולמי הראשון בתשמ"ח ,הכניס הרחי"ק שי' דו"ח פרטי ממהלך הכינוס והחלטות
הכינוס ,וע"ז כתב כ"ק ,והורה להרחי"ק:
[על התאריך של עש"ק חנוכה רשם כ"ק] :נת' עש"ק ויגש ות"ח ת"ח
בהתאם לסיומו (ממש) לשאול הועד ע"ד הבפו"מ [=הבפועל ממש] (כל זמן שהענין חם) ויה"ר שיבש"ט

בצדו השני רשם כ"ק:
ח [=חשאי]

מהיר

100%
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78%

ד.
“להראני בחוהמ"פ"
בהמשך לכינוס השלוחים העולמי הראשון בתשמ"ח ,שלחו השלוחים שי' דו"חים מפעולותיהם (ובעיקר אודות
כינוסי הקהל) לכ"ק אדמו"ר .על מכתבו של הרחי"ק מאור לי"א ניסן כתב כ"ק להחזיר המצורף ולצרפם לדו"חים
שיגיעו עד לחג הפסח הבא ,ואז שהרחי"ק שי' יכניסם לכ"ק בחול המועד.
[על מה שכתב שבעים דו"חים ,כתב כ"ק] :ראיתי ות"ח .להחזיר.
ייצרפו לזה שיתקבל עד חה"פ .ולהראני בחוהמ"פ.
[על מה שהוסיף רחי"ק בכת"י שניתוספו עוד ח"י דו"חים ,כתב כ"ק]:

נת' ות"ח ת"ח

תשורה  /ה קרפ
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התמונה כפי שנדפסה
בספר השלוחים ח"ד.

100%

ה.
“השלוחות שתליט"א"
על תמונת השלוחות שתליט"א שהכניס הרחי"ק לאחר הכינוס בתשנ"ב ,כתב כ"ק:
נת' ות"ח ת"ח
בהכתבה דהתמונה כדאי
להוסיף שתליט"א
או תחיינה
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פרק ו
ענינים משפחתיים



100%

א.
ויפ"ש בשמי
על פתק הרחי"ק שי' מתשכ"ו שנוסע לבוסטון לבקר את אמו ,כתב כ"ק :ויהא בשטומו"צ
ויפ"ש [=ויפרוש שלומה] בשמי
בברכת רפוקו"ש [=רפואה קרובה ושלימה]
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תשורה  /ו קרפ

100%
100%

ב.
תרומה לכולל חב"ד לעילוי נשמת
על פתקים עם תרומה לעילוי נשמת הוריו ,רשם כ"ק שהכסף המצורף ליתן לכולל חב"ד ,ולאחר שמותיהם הוסיף
כ"ק אדמו"ר:
ותנצב"ה
[הכסף המצורף] לכולל [חב"ד]

לזכות
החתן התמים מנחם מענדל והכלה מרת חי' מושקא שיחיו
קָארף
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
ג' ניסן ,ה'תשע"ז

נדפס על ידי ולזכות הוריהם
הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת חנה שיחיו פוטערפַאס
הרה"ת ר' בן ציון וזוגתו מרת חנה שיחיו קָארף
זקניהם
הרה"ח ר' אברהם וזוגתו מרת רבקה שיחיו קָארף
הרה"ח ר' חיים יהודה שיחי' קרינסקי
הרה"ח ר' שלום דובער וזוגתו מרת נעמי רות שיחיו פוטערפַאס
הרב חיים חנוך שיחי' אוקוליקא

