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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.

אדמו”ר  כ”ק  בחתונת  “תשורה”  שחילק  נ”ע,  מהוריי”צ  אדמו”ר  כ”ק  של  הנהגתו  יסוד  על 

לקט  הכוללת  בשמחתנו,  המשתתפים  לכל  מיוחדת  תשורה  בזה  מוגשת  זי”ע,  הצדקנית  והרבנית 

כתי”ק של מענות כ”ק אדמו”ר – חלק קטן מאוצר חשוב – שזכה סב הכלה, הרה”ח הרה"ת ר' יוסף 

יצחק הכהן שי' גוטניק, לקבל במשך השנים – בפירסום ראשון.

*  *  *

ויהי רצון שזכות כהנ”ל, תעמוד לחתן ולכלה ולכל המשפחות שיחיו בכל המצטרך להם בגשם 

וברוח לאריכות ימים ושנים טובות.

משפחות שלמה וקרינסקי

בדר"ח אייר, ה'תשפ"א

סידער גראוו, ניו דזערסי
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פרק א
השליחות לעניני שלימות הארץ


בין השליחויות והתפקידים שניתנו להריי"ג שי' ע"י כ"ק אדמו"ר זי"ע היה מינויו כשליח מיוחד 

לעניני שלימות הארץ. לפנינו כמה מענות בענין שלימות הארץ שקיבל במסגרת שליחות זו.



א.
אופן הדיון בביטחון בארה"ק

תש"נ. על מכתב הריי"ג שי' שנוסע לאה"ק ושיכוון למלאות רצון כ"ק אדמו"ר.

רק באם אפשרי ע"ד ]=על דעת[ עצמו – ישאל: במשך כל הארבעים שנה: כמה ממנהיגי מועצת גדה"ת  
]=גדולי התורה[ – כאלו מומחים לסכנה הצבאית באה"ק  באם הי' המדובר בנוגע לבריאות סתם דבנם 

היו ג"כ נוהגים כן?

77
%
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ב.
אין לוותר בעניני פיקוח נפש לעם היושב בציון

כ"ה אייר, תש"נ. מענה על מכתבו של הריי"ג שי' ובו דיווח )דרך המזכיר הריל"ג( על פגישתו עם ח"כ גאולה כהן, 
שביקשה חיזוק מכ"ק אדמו"ר. המכתב נשלח במוצש"ק )שעון ישראל( ע"י פקס, והמענה נשלח במוצש"ק )שעון 

ארה"ב(. הפיענוח מעבר לדף.

76
%

 ינעל תוחעלילילחנעל תוחילשה /  תש"נ



 א ק פ6 /  תשורה

82
%

לפענ"ד – כו"כ ענינים הקשורים בפוליטיקא בארץ אינם יציבים כלל 
ומשתנים בתכיפות ובמילא מביא לשינוים ולא תועיל אפילו הבטחה דאיש 

אמת במאה %.
מפלגה  זו  )ואין  לגמרי  לוותר  שא"א  מובן   – ודמפלגתה  לדרישותי' 
העם  דפקו"נ  בעניני  ה"ז  כלל  לוותר  שא"א  מה  לדעתי   – לשם(  הראוי' 
היושב בציון, כהכרזתי כו"כ פעמים. וכן הרי נהגה היא בהיותה במחתרת. 

ויה"ר שההתלהבות דאז תורגש בפעולתה עתה על סביבתה.
זמן  השבועות[  ]=לחג  ישראל[( – לחה"ש  כלל  ]=בתוך  )בתכ"י  בהתקרבנו 
קה"ת ]=קבלת התורה[ – אחתום כדרישת הזמן “קה"ת בשמחה ובפנימיות".

 מענה המזכיר ממוצש"ק.
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פרק ב
עניני המוסדות, פירסום ומודעות



א.
תמיכה למוסדות

אור לי"ב אלול תשמ"ח. על מכתבו של מזכיר כ"ק אדמו"ר וסב הכלה הרה"ח חיים יהודה שי' קרינסקי, בין השאר 
דיווח לכ"ק ע"ד התמיכה למוסדות בסך $200, וע"ז שאל כ"ק אדמו"ר:

כמה קיבל בפו"מ הר"ר הכהן גוטניק שי' )אוסטרליא( ]עבור המוסדות שבהנהלתו[

מי עוד קיבל?

90
%



 א ק פ8 /  תשורה

ב.
כתיבת המבוא לאלבום "ארבעים שנה"

תמוז תש"נ. כשהכינו האלבום Forty Years – Light, Joy & Unity )חלק ב(, היו דיונים בין הריי"ג שי' והרא"י 
שי' שם-טוב ע"ד המבוא. בחלק א' של האלבום נכתב המבוא ע"י הסופר מר אלי' )ע"ה( ויזל, ועל חלק ב' הציע הריי"ג 
שי' לכ"ק אדמו"ר שיותר מתאים שיִָּכֵתב ע"י הרב יונתן )ע"ה( סאקס, שנבחר אז לרב הראשי של בריטני'. וע"ז ענה 

כ"ק אדמו"ר:

]באם[ לדעתם דוקא עלי לדון – באיזה אופן יתנו לי כבוד – המענה אשר ]נכון כל הנ"ל. היינו שהרב סאקס 

יכתוב המבוא[.

]הסבר הדברים: לפני כן ענה כ"ק אדמו"ר להרא"י שי' שם-טוב במענה לשאלה דומה, שאין ראוי שהוא עצמו יבחר 
מי יכתוב דברים לכבודו, אך הריי"ג שי' לא ידע ע"ד מענה זה, וע"ז כתב כ"ק אדמו"ר "לדעתם וכו'"[.

73
%



9  לילילחי תדנתופח,לשדתוחת תנלתו /  תשמ"ח-תשנ"פ

ג.
לך לך מהרגילות וגילוי הכוחות הנעלמים

י' חשון, תשנ"ב. על דיווח הריי"ג שי' ע"ד הדפסת מודעה בעיתון שבברית המועצות, ע"ד הכנה לביאת המשיח, 
כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח ]=נתקבל ותשואת חן[ – אזכיר עה"צ לכהנ"ל
כולל שיקויים בו לך לך מהרגילות וכו' בהוספה מתאימה על הרגיל

ועד אשר אראך )אותך בכל יכלתך אף שבכוחות הנעלמים וכו'

64
%
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פרק ג
עניני עסק ופרנסה



א.

בכל קראנו אליו – גם אני עושה כן
ו' תמוז, ה'תש"נ. על מכתב – בקשת ברכה של הריי"ג שי' בדבר עסקו, 

וכתב "אין לי אל מי לפנות", עיגל כ"ק אדמו"ר וכתב:

 מקרא מלא כו' בכל קראנו אליו !?

 הערה דרך אגב      גם אני
עושה כן

78
%

בצדו השני רשם כ"ק אדמו"ר:

ח ]=חשאי[

86
%



11  לילילחלדסחת,שידי /  תש"נ-תשנ"פ

ב.
הבטחת ה' "ואני אברכם"

על מכתב ופ"נ מכ"ד אלול ה'תנש"א, 
כתב כ"ק אדמו"ר:

מכ' רש' ופ"נ נת'
אזכיר עה"צ לבשו"ט בכהנ"ל

והזמ"ג והענינים
והבטחת השם “ואני אברכם"

קליין  הלוי  הרי"ב  המזכיר  בכת"י 
בעת  אליו  אדמו"ר  כ"ק  שאמר  מה   –

מסירת המענה:

חיפוש",  דעם  וועגן  ניט  שרייבט  “ער 

־ועניתי – ַאז דערווייל איז ניט דָא קיין תו

אין  ניט  און  זהב  אין  “ניט  ושאל:  צאות. 

ווַארט  ער  ַאז   – ועניתי  טובות"?  אבנים 

לחפש  בחפירות  ]היינו  תוצאות  די  אויף 

זהב ואבנים טובות[.

91
%



 א ק פ12 /  תשורה

78
%

ג.
אראך בעיני בשר

על מכתב מועש"ק פ' וירא, י"ז חשון ה'תשנ"ב, בו דיווח הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר ע"ד עסקיו, הוסיף כ"ק אדמו"ר 
על תאריך המכתב בכת"י של הריי"ג שי':

]עש"ק פ' וירא[ גו' אראך בעיני בשר כפשוטו של מקרא ובמילא בעולם הפשט העוה"ז

80
%

ד.
נפלאות בכל מכל כל

על מכתב מיום י' אדר ראשון, עש"ק פ' תצוה, ה'תשנ"ב, בו דיווח הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר ע"ד עסקיו, כתב:

והזמ"ג לבשו"ט ולנפלאות בכל מכל כל



13  לילילחלדסחת,שידי /  תש"נ-תשנ"פ

92
%

ה.
הצלחה רבה והזמן גרמא

על מכתב מועש"ק פ' שקלים, כ"ד אדר ראשון, ה'תשנ"ב, בו דיווח הריי"ג שי' לכ"ק אדמו"ר ע"ד עסקיו, כתב:

ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג ]=והזמן גרמא[
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פרק ד
ענינים משפחתיים



א.
ה' שומרך גו' מעתה ועד עולם

כ"ק  כתב  היל"ת,  עליו  שונים  איומים  ע"ד  אדמו"ר  לכ"ק  שי'  הריי"ג  כתב  בו  ה'תשמ"ח,  תמוז,  מז'  מכתב  על 
אדמו"ר:

כבר מילתי' אמורה: 

 ה' שומרך גו' מעתה ועד עולם

 ]כמובן באם צ"ל עשי' ע"פ מנהג המדינה – יעשה בשטומו"צ ]=בשעה טובה ומוצלחת

 ]באם לנביב"ח ]=לא נדבקו בי"ב חדשים[ בדהתפוהמ"ז ]=בדיקת התפלין והמזוזות

75
%



15  לילילוח נ, וללו /  תשמ"ח-תשמ"ט

62
%

ב.
התוועדויות הקהל לרגל ימי הולדת

בני  כל  של  הולדת  יום  תאריכי  לכ"ק  שי'  הריי"ג  הכניס  אדמו"ר,  כ"ק  בקשת  פי  על  ה'תשמ"ח  ניסן,  כ"ו  ביום 
המשפחה, וזאת לאחר שדיבר כ"ק אדמו"ר בענין התוועדויות לרגל ימי הולדת בכ"ה אדר, ובאחרון של פסח )ראה 

ספר השיחות תשמ"ח ח"ב ע' 398 ואילך(. כ"ק אדמו"ר סימן למה שכתב "בנוגע יום הולדת של משפחתי" וכתב:

התועדויות הקהל כמדובר כאן בארוכה
אזכיר עה"צ ולהמצו"ב ]=ולהמצורף בזה[



 א ק פ16 /  תשורה

ג.
כל המברך מתברך

על מכתב מט' ניסן, ה'תשמ"ט, בו מברך הריי"ג שי' בברכת כהנים את כ"ק אדמו"ר לרגל י"א ניסן, כתב כ"ק:

וכל המברך מתברך כו'
ולחה"פ כו"ש ]=ולחג הפסח כשר ושמח[ 

75
%



17  לילילוח נ, וללו /  תשמ"ח-תשמ"ט

ד.
המעלה בערב ש"ק מברכים אלול

על ההודעה באיזה ענין שההחלטה בו היתה אמורה להיות ביום כ"ד מנחם אב, ה'תשמ"ט, כתב כ"ק אדמו"ר על 
התאריך כ"ד מנחם אב:

מעלי שבתא
דמברכין
אלול –
שהמלך

בשדה
כו'

שמקבל
כו'

80
%



 א ק פ18 /  תשורה

ה.
עצה לפתרון בין בני המשפחה

על מכתבו של הריי"ג שי' ע"ד איזה ענין בינו ובין אביו, ואיך להמשיך בענין, הורה כ"ק אדמו"ר:

 עוד מכ' ופנ"נ ]=עוד מכתב ופ"נ נתקבל[

 בנוגע ענין שבינו
ואביו וכל המשפחה

מעורבים ושקו"ט
בזה – שיחיו –

מובן שיתדברו
בקלות סו"ס ]=סוף סוף[

ביניהם – וא"צ ]=ואין צורך[
להתערב ביניהם
ובפרט שהזמ"ג

כסלו חודש חסידותי

 אזכיר עוה"פ עה"צ לבשו"ט

73
%





לזכות

החתן התמים הרב מנחם מענדל והכלה מרת ריזל שיחיו

שלמה

לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

בדר"ח אייר, ה'תשפ"א

❁

נדפס על ידי ולזכות הוריהם

הרה"ח ר' יצחק וזוגתו מרת רחל שרה שיחיו שלמה

הרה"ת ר' שמעי' וזוגתו מרת שרה רבקה שיחיו קרינסקי

זקניהם

מרת אסתר תחי' שלמה 

הרה"ח ר' חיים יהודה שיחי' קרינסקי 

הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן וזוגתו מרת שטערנא מרים שיחיו גוטניק

הרה"ח ר' מנחם מענדל וזוגתו מרת חסיא שיחיו ניו


