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 ב"ה. 

 פתח דבר 
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן 

מ'    הללהת' הרב   וב"ג הכלה המהוללה  לכל קרובי    מושקאשי'  והברכה  תי'. התודה 

המשפחה, ידידינו ומכירינו אשר הואילו לשמוח אתנו יחדיו ולברך את הזוג יחיו, ואותנו  

 שרים בגשמיות וברוחניות. כולנו, בברכת מזל טוב וחיים מאו 

האחרון   בזמן  אנ"ש  כ"ק   –כמנהג  של  הנישואין  שמחת  בעת  ההנהגה  על  מיוסד 

שליט"א   מקרוב    –אדמו"ר  לבבנו,  בשמחת  חלק  הנוטלים  כל  את  לכבד  בזה  הננו 

 ומרחוק, בתשורה המוסגרת בזה.

* 

 התשורה כוללת: 

 שער המשפחה:א( 

 זקני החתן והכלה שיחיו.  כואליהם ז בו יבואו מכתבים, מענות ויחידויות 

 שער מענות קודש: ב( 

בסדרת "ליקוט מענות קודש" מופיעים המענות על סדר השנים )ע"ע הופיעו מענות  

תש"מ   נתברר    –השנים  לא  שלע"ע  רבים  קודש  מענות  ישנם  כידוע,  אך  תשנ"ב(. 

 תאריכם. ולרגל השמחה, מתפרסם בזה ליקוט חלקי של מענות קודש מסוג זה. 

 יומן אביב תשמ"ה: ג( 

אייר ה'תשמ"ה, והוא כולל רשימה    –יומן שכתב א' התמימים במהלך החודשים ניסן  

 בזמנים אלו.  כ"ק אדמו"ר שליט"א מיוחדת ומפורטת של הנהגות קודש

 לראשונה. יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה  

* 

, כאשר "נזכה זעהן ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי

 זיך מיטן רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח,  תיכף ומיד ממש! 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 משפחת ראזענבלום  משפחת לוינזון 
 

 

 יום הבהיר י"א שבט, ה'תשפ"א 
 ברוקלין, נ.י. 
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 כ"ק אדמו"ר שליט"אחתונת עת התשורה שחולקה ב
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 )א( מכתבים לסב החתן ר' הלל לוינזון ע"ה 

 א

 ז "תשט תמוז' א ה"ב

 ברוקלין 

 האברך ]הלל[ שי' 

 !וברכה  שלום

לפלא שזה זמן רב במאד שאין ממנו כל מכתבים, ובמה שכותב במכתבו  

האחרון, מלפני כמה חדשים שישנה סברא שילמוד בישיבה כל היום וכו'  

בשבילו,   כלל  מתאים  זה  אין  שלדעתי  מזמן,  לו  כתבתי  שכבר  כמדומה 

וצריך להסתדר באופן של תורה עם מלאכה מלאכה גופנית, היינו שאיזה  

  –וד ושאר השעות תהי' בידו משרה הקשורה בעבודת הגוף  שעות ביום ילמ

 כפשוטה. 

האחרון,   במכתבו  שמזכירם  אלה  כל  אודות  בשו"ט  ג"כ  יודיע  בטח 

 ויה"ר שיהיו בשו"ט בהנוגע אליהם ובהנוגע אליו. 

 המחכה לבשו"ט 

 בשם ]כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 מזכיר[

_______________ 

 מהעתקה.
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 ב

 ב"ה כ"ה מנ"א תשט"ז 

 ברוקלין 

 האברך ]הלל[ שי' 

 שלום וברכה! 

במענה על מכתבו מי"ח במנחם, בו שואל בדבר שכתבתי אודות עבודה  

פיזית, באם זה יכול להיות בעבודת הקודש או דוקא במלאכת חול, ומובן  

שיכול להיות במלאכת הקדש כי הנקודה בזה היא, שיהי' נהנה מיגיע כפיו,  

 יגיעת הגוף.

  – בודאי גם להבא ימשיך בהכתיבה אודות התועדות אנ"ש בימי סגולה 

בהנוגע להחלטות טובות ומובן    –בימים טובים ומועדים, ובטח יוסיף ג"כ  

שנדברו,   ההתעוררות  בדברי  השלוחים  ביקור  דבר  על  בפרטיות  שיכתוב 

 ויה"ר שיצליח לבשר טוב בהנ"ל ובעניניו הפרטים כמובן. 

 בברכה

 [ ר שליט"אבשם ]כ"ק אדמו"

 א. קווינט 

 מזכיר 

_______________ 

 מהעתקה.

בקייץ ה'תשט"ז שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א לאה"ק קבוצת תלמידים  על דבר ביקור השלוחים  :
שלוחים, לעידוד וחיזוק אנ"ש תושבי אה"ק, בהמשך להפיגוע שאירעה בבית הספר למלאכה כפר חב"ד 

 אור לאדר"ח אייר. 
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 ג 

 הסליחות, ה'תשט"זב"ה, ימי 

 ברוקלין, נ.י. 

 האברך הלל שי' 

 שלום וברכה! 

 המכ' והפ"נ נתקבלו. 

ולברכה,   לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  ולקראת השנה החדשה, 

טובה   לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת  ברכתי,  לו  להביע  בזה  הנני 

 ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

 חתי"ק בברכה 

_______________ 

 .11ת. נדפסה בתשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב ע' מצילום האגר

 ירות"ו.  –לוינזון  האברך הלל:
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 ד

 ב"ה ה' תשרי תשי"ז 

 ברוקלין 

 האברך ]הלל[ שי' 

 שלום וברכה! 

נעם לי לקבל מכתבו שהתחיל לכותבו עש"ק נצו"י וכנראה סיימו כמה  

ימים לאחרי זה. ות"ח על כתבו בפרטיות ע"ד הנעשה בכרם חב"ד, ובטח  

 גם לעתיד ינהג במנהג טוב זה, וכל המפרט ה"ז משובח. 

כ"ק   של  הק'  הציון  על  אודותם  שכותב  אלה  כל  את  יזכירו  כבקשתו 

לו   להמצטרך  ואחד  אחד  כל  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח 

 בגשמיות וברוחניות. 

יתברך מהשי"ת בחתימה וגמר חתימה טובה    –ובעמדנו בתחלת השנה  

 . בטוב הנראה והנגלה

 בברכה

 בשם ]כ"ק אדמו"ר שליט"א[ 

 א. קווינט 

 מזכיר 

_______________ 

 מהעתקה.
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 ה

 ב"ה י"ד שבט תשי"ז 

 ברוקלין 

 האברך ]הלל[ שי' 

 שלום וברכה 

לנסוע   והסברא  הקס"ד  אודות  כותב  בו  טבת,  מה'  מכתבו  על  במענה 

 ללמוד בישיבת תו"ת כאן. 

מהתלמידים שקדמוהו בשאלה  וכבר כתבתי בזה דעתי ברורה לאיזה  

דלוד,   תו"ת  ישיבת  להנהלת  גם  בזה  דעתי  הודעתי  כן  זו,  כמו  וסברא 

ללמוד   באמת  הרוצה  אשר  היא  בזה  והנקודה  שי'  לזקנו  גם  ולאחרונה 

כדבעי נתונה לו הבטחת רז"ל יגעת ומצאת, ואין בזה נפ"מ כ"כ במקום  

יאינו רבוה"ק  לימודו ובפרט שלומד הוא בישיבת תו"ת מיסודו של כ"ק נש

 זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובארץ הקדושה ת"ו, ונמצא הוא מחוץ לכרכים. 

ואם לדעתי ישמע ירבה בהתמדה ושקידה, ויתחיל להתעסק גם בעבודת  

התפלה ועל ידי שישפיע על חביריו שי' בכל זה זאת אומרת נתינת צדקה  

 וק"ל.  –רוחנית לחביריו גם תתרבה הסייעתא דשמיא בהנוגע לו  

שומר שלשת השיעורים בחומש תהילים ותניא באשר סגולה הם    בטח

 לכמה וכמה ענינים. 

 בברכה

 בשם ]כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 מזכיר[

_______________ 

 מהעתקה.

 

 

 



 י"א שבט ה'תשפ"איום הבהיר 

12 
 

 ו

 ז "תשי, ש"אד  ג"כ, ה"ב

 .ברוקלין

 האברך ]הלל[ שי' 

 !וברכה  שלום

  לבבו   משאלות  ת"השי  שימלא  רצון  יהי,  ש" אד  ז"מט  מכתבו  על  במענה

  ולהתעסקות   בהידור  המצות  לקיום,  ושקידה  בהתמדה  ללימוד  לטובה

'  הוי  את עבדו  ש"כמ ,  דוקא  בשמחה  ל"צ  ל "הנ שכל  ומובן,  התפלה  בעבודת

  וקיום   והלימוד   התפלה   בעת  רק  לא  היא  השם  ועבודת ,  ועוד,  בשמחה

  וכמבואר ,  תמיד  השמחה   ענין  ל"שצ  מובן  שמזה,  דרכיך  בכל  אלא,  המצוות

 .בסופו ח"או ע "שו כ"ג ועיין, מ"בכ  בתניא

  לו   תעמוד  –'  ועניני  לחסידות   לבם  לקרב  אחרים  עם  התעסקותו  וזכות

 .האמור בכל הוא להצלחתו

 ,האמור בכל ט" לבשו בברכה

 א "שליט  ר "אדמו ק"כ בשם

 א. קווינט 

 מזכיר 

_______________ 

 ח. והושלמה ע"פ העתקה. -קודש חי"ד ע' תקיז-נדפס באגרות
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 ב"ה, חי"ת תמוז תשי"ז 

 ברוקלין 

 האברך הלל שי' 

 שלום וברכה! 

מאשרים קבלת מכתביו מיום מ"א ומ"ח לספה"ע וי"ב וט"ו וכב' סיון  

זה   טוב  במנהגו  ימשיך  ובטח  תמוז.  הנלמדים    –ב'  משיעורים  להודיע 

ברבים, וההתועדויות המביאות לרוב טוב רוחני וגם גשמי )וכידוע הפתקא  

נ שמיא  מן  שאר  אשר  וכל  אלו  פעולות  תלכנה  אשר  רצון  ויהי  חתא(. 

הלוך    –שכללותן הנקודה התיכונה היא הפצת המעינות חוצה    –הפעולות  

 וגדול הן בכמות והן באיכות, שהרי זה דרישת והכרח השעה. 

בתמהון נתקבלו כאן ידיעות שבאחת ההתועדות בירושלים עיה"ק ת"ו  

שבמקצתם הי' רושם הפכי  נגרע הרושם על המתועדים והמתאספים )עד  

דבר   פשר  יודיע  ובטח  לע"ע,  כותבים  אין  בהנ"ל  פרטים   .  . מהרצוי(, 

בפרטיות, ומהתחלת מכתב זה )אודות הנקודה התיכונה האמורה( מובן עד  

כמה מושלל כל ענין שמביא לתנועה ורושם היפך של ההפצה )אפילו אם  

ועוד נוסף על האמור    הי' הענין מצ"ע טוב הוא. וק"ו אם גם בזה ספק ישנו(,

שבכלל דרכים שהם היפך דרכי נועם ואפילו היפך מדרכי שלום, תועלתם    –

 מועטה ביותר אפילו אם הכוונה לשמה, וק"ל. 

 בברכה לבשו"ט בכל האמור 

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 א. קווינט 

 מזכיר 

_______________ 

 .10מצילום האגרת. נדפסה בתשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב ע' 

בכתי"ק ..  ההגהות  תמ :  מכתב  זוחי"ת  וט"ו  י..  וי"ב   .. תמוז.סיון    וכב'ו  זה    ב'   ..–    .. להודיע 
עד שבמקצתם ) ..    –.. חוצה    ןשכללות  –פעולות אלו .. הפעולות    נהלכת..    ותההתועדויות המביאו

.. האמור  ( הענין מצ"ע טוב הוא. וק"ו אם גם בזה ספק ישנו  הי'אפילו אם ) ..  ( הי' רושם הפכי מהרצוי 
 .. א. קווינט..  ,.. מדרכי שלום –
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 ב"ה, א', ט"ו אלול תשי"ח 

 ברוקלין 

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' ברוך פנחס שי' 

 שלום וברכה! 

תי'  במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם בתם אסתר מרים מלכה 

אלול   ח"י  ד',  ליום  שי'  הלל  מוה'  כו'  נו"נ  אי"א  הוו"ח  האברך  ב"ג  עם 

 הבע"ל, 

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה  

ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם  

 במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.  מוָארים

 ירוו מהם רוב נחת חסידותי. והוא וזוג' תי'  

 בברכת מזל טוב מזל טוב 

 חתי"ק ולבשו"ט ולכוח"ט 

_______________ 

 מצילום האגרת.

 ברוקלין. –: גודלברג מוה' ברוך פנחס

 .. ולבשו"ט ולכוח"ט: .. ההגהות בכתי"ק
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 ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשי"ח

 ברוקלין נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה הלל שי' 

 שלום וברכה! 

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני  

לשנה   טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת  לו,  אשר  ולכל  לו  ברכתי  להביע  בזה 

 טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. 

 חתי"ק בברכה לפרנסה ולהסתדרות טובה 

_______________ 

 מצילום האגרת.

 ברוקלין.  –: לונזון מו"ה הלל 

 .. לפרנסה ולהסתדרות טובה: .. ההגהות בכתי"ק
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 ]חסר תאריך[ 

יוותר על כבודו,   –באם באמת רוצה לעשות בזה בפועל    –בנוגע לשכונה  

הדרים כאן, שיודע הנעשה בזה. והיחיד שקיבלתי    היחיד מכל וישאל את  

הוא הלל שיחי' לוינזאהן. ויעשה    –  לפעולה נכונותממנו עד עתה הצעות  

ולא למד בתומכי תמימים, ולפי  עשיר)אם שאינו  כפי הוראות שלוויפעל 

דעתו אין מגיע לו מה' ש"י עולמות בעולם הבא. ולפי דעתו אין מוסר נפשו  

 בכל יום תמיד(. 

_______________ 

 . 280מענה לר' שניאור זלמן גורארי' בקשר לחיזוק השכונה. נדפס בס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

 

 יא

 ]חסר תאריך[ 

וכו'. אם ימצא מי   ויודיענו על עוד כהנה  ישאל אצל לוינזאהן שיחי' 

יתייעץ עמו בכל הנ"ל )כי אני זה מזמן שהנני מחפש    – מאנ"ש שיחיו  

 אחרי אנ"ש ולעת עתה לא מצאתי(. 

_______________ 

 . 280מענה לר' שניאור זלמן גורארי' בקשר לחיזוק השכונה. נדפס בס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

 

 יב

 ]חסר תאריך[ 

 לפלא ההו"א והרי עושים סנהדרין אצל מזבח.  

_______________ 

לוינזון    תוכן הלל  לר'  המזכירות,   –מענה  שע"י  אברכים"  ה"כולל  את  להעביר  להצעתו  בקשר 
 – , לא' הרחובות שבקצה שכונת קראונהייטס, בכדי להוסיף בביסוס השכונה. 770-הנמצא בסמיכות ל

 . ובכ"מ(.72, 59ע'  219ע"פ זכרון ר' יקותיאל מנחם ראפ )ראה "בית משיח" גליון 

 −−−−  •   −−−− 
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 כתב לנישואי זקני החתן )ב( מ

 ר' שמעון אברהם ומרת נעטל סילמאן שיחיו 

 −−−−  •   −−−− 
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 ב"ה, שלהי אלול, ה'תשי"ג. 

 ברוקלין, נ.י. 

 הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה יעקב חיים שי' 

 שלום וברכה! 

 הפ"נ נתקבל. 

הבאה   ולברכה,  ולקראת השנה החדשה,  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו 

הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה  

 טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. 

 חתי"ק בברכה 

_______________ 

 . 21מצילום האגרת. נדפסה בתשורה פלדמן כ"ט מנ"א תש"פ ע' 

 )אביו של סב הכלה ר' אפרים ראזענבלום ע"ה(. מָאנטרעאל  –: ראזענבלום מו"ה יעקב חיים

 לקראת . . הפ"נ נתקבל. ו: .. ההגהות בכתי"ק
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 ב"ה. כו' סיון תשט"ז 
 ברוקלין 

 מרת ריקל תחי' 

 ברכה ושלום! 

באשטעטיג אייער עקספרעס בריף ערהאלטונג, און האפענטליך אז צו  

דער צייט פון ערהאלטען מיין דיזן בריף, פילט איר שוין בעסער און זייט  

אביסעל רוהיגער, וואס דאס בריינגט אויך צו געזונט בעסערונג. און השם  

  יתברך זאל אייך העלפען צו אנזאגען גוטעס אין דעם, און צו האבען פיל 

 שיחיו.  – אידישן נחת פון אלע אייערע קינדער 

 בברכה

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 א. קווינט 

 מזכיר 

_______________ 

 מצילום האגרת.

 מאנטרעאל )אמו של סב הכלה ר' אפרים ראזענבלום ע"ה(. –: ראזענבלום מרת ריקל תחי' 

  .. א. קווינטשיחיו ..  –.. קינדער  ,.. אין דעם ,.. רוהיגער ,: .. בריףההגהות בכתי"ק
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 ב"ה. כ"ח כסלו תשי"ז 

 ברוקלין 

 מרת ריקל תחי' 

 ברכה ושלום! 

 באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייער בריף מיט דאס בייגעלייגטע, 

זאל השם   טעג,  חנוכה  פרייליכע  די  אין  זיך  געפינען  מיר  ווי  אזוי  און 

בשורות   גוטע  אנזאגען  שטענדיג  קענען  זאלט  איר  העלפען,  יתברך 

פרייליכע, וועגען זיך און וועגען אלע אייערע, און צוזאמען מיט אייער מאן  

  זאלט איר האבען פיל אמת'ן נחת, וואס דאס איז אידישער נחת,   – שיחיו    –

 ימים ושנים טובות.   –פון קינדער און קינדס קינדער שי' לאריכות 

 בברכה

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 א. קווינט 

 מזכיר 

_______________ 

 מצילום האגרת. 

 : ראזענבלום מאנטרעאל.מרת ריקל

..    ,זאלט .. אמת'ן נחת  – שיחיו    –.. מיט אייער מאן    ,.. פרייליכע  ,: .. העלפעןההגהות בכתי"ק
  .. א. קווינט..  שי'.. קינדער  ,אידישער נחת
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 ב"ה, כ"ט תשרי תשי"ח 

 ברוקלין 

 מרת ריקל תחי' 

 ברכה ושלום! 

 בייגעלייגטע,  דָאסבאשטעטיג די ערהאלטונג פון אייערע בריף מיט 

שרייבט  און בעת רצון וועט מען מזכיר זיין די אלע וועגען וועלכע איר  

אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יעדערן  

לט קענען לאריכות ימים ושנים  ָא ער נויטיגט זיך, און איר ז  ָאסצו דעם וו

ן אין ענינים פון מצות בכלל, און ספעציעל אין ענינים פון צדקה  אָ טובות ט

 . ָאסאין אלץ א גרעסערער מ

זייער    ָאסקומען איצטער פון די שמחת תורה טעג, וואון אזוי ווי מיר  

ך צו אריינבריינגען שמחה און פרייליכקייט אין דעם גאנצען  דאָ ענין איז  

ל השם יתברך געבען אייך בתוך כלל ישראל, גוטען געזונט און  אָ יאהר, ז

 גען גוטע בשורות. אָ נזָא לט ָא פרייד און ז

 בברכה

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 א. קווינט 

 מזכיר 

זיכער גייט איר אריין פון צייט צו צייט צו אייער דאקטאר און פאלגט  

אויס אלע זיינע אנווייזונגען, ווי עס דארף זיין. דער פארען צוליב דעם אין  

 איז גארניט נייטיק. –ניו יארק 

_______________ 

 . 22מצילום האגרת. נדפסה בתשורה פלדמן כ"ט מנ"א תש"פ ע' 

 מאנטרעאל.  –בלום : ראזענמרת ריקל

 .. א. קווינט..  ,.. ישראל ,.. זי"ע ע: .. אייערההגהות בכתי"ק
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 ב"ה. יא' אלול תשי"ח 
 ברוקלין 

 מרת ריקל תחי' 

 ברכה ושלום! 

 באשטעטיג די ערהאלטונג פון אייערע בריף מיט דאס בייגעלייגטע, 

וועגען וועלכע איר שרייבט,  און בעת רצון וועט מען מזכיר זיין די אלע  

אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יעדערן  

צו דעם וואס ער נויטיגט זיך לויט אייער שרייבען. און השם יתברך זאל  

אייך העלפען, אז אין גיכען זאלט איר קענען אנזאגען גוטע בשורות, אין די  

 ן אייער בריף, אלע זאכען וואס איר דערמאנט אי 

מיר געפינען זיך אין דעם חדש אלול חדש הרחמים, וואס    ַאז  – און בפרט  

יעדער טאג זאגט מען ה' אורי וישעי, אז השם יתברך מאכט ליכטיג יעדערן  

 און העלפט יעדערן. 

 חתי"קבברכה צו גוטע בשורות און צו א כתיבה וחתימה טובה  

תי'    .  . שוועסטער  אייער  אי  –בהנוגע  זיך  זאלט  פארלויפיג  אליין  ר 

דעם   אין  טאן  צו  וואס  נויטיג  אויב  דעם.  אין  מישען  בעט    –גארנישט 

 שיחיו. –פאסענדע גוטע פריינד אדער אייערע אנדערע שוועסטער ברודער 

 _______________ 

 . 23מצילום האגרת. נדפסה בתשורה פלדמן כ"ט מנ"א תש"פ ע' 

 מאנטרעאל.  –: ראזענבלום מרת ריקל

  - בפרט  .. און    ,.. העלפען  . .. שרייבען  , .. זי"ע  ,.. שרייבט  ע א' אלול .. אייערי: ..  ההגהות בכתי"ק
 מיר .. ַאז
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 ב"ה, כ"ח שבט תשי"ט 

 ברוקלין 

 מרת ריקל תי' 

 ברכה ושלום! 

 אין ענטפער אויף אייער בריף פון ט"ו טבת, מיט דאס בייגעלייגטע, 

וועט מען אייך מזכיר זיין אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח  בעת רצון  

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צו דעם וואס איר נויטיגט זיך. און השם 

יתברך זאל העלפען, אז גאר אין גיכען זאלט איר אנזאגען גוטע בשורות  

דעם   אין  בטחון  אין  זיין  וועט  איר  שטארקער  אלץ  וואס  און  דעם.  אין 

 ען, אלץ פריער וועט עס קומען, אויבערשט 

ובפרט אז איר האט שוין געזען חסד פון דעם אויבערשטען, דארף דאס  

פארשטארקען מערער אייער געוויסקייט אז אויך אין דער צוקונפט וועט  

 עס גיין אין דער וועג, 

  – און איר דארפט זיך אויפפירען ווי די אנווייזונגען פון דעם דאקטאר  

ייטען, וואס לויט ווי חכמינו ז"ל זאגען אונז, האט די  אין אלע איינצילה

אים   מען  דארף  היילען,  צו  אויף  דאקטאר  דעם  צו  כח  א  געגעבען  תורה 

 פאלגען מיט גוטע שטימונג. 

און   זיך  וועגען  גוטעס  אנזאגען  זאלט  איר  העלפען,  יתברך  השם  זאל 

 וועגען אלע אייערע שיחיו. 

 חתי"קבברכה לבשורות טובות 

 _______________ 

 . 24מצילום האגרת. נדפסה בתשורה פלדמן כ"ט מנ"א תש"פ ע' 

 מאנטרעאל.  –: ראזענבלום מרת ריקל

 ,.. העלפען  -.. דאקטאר    חסד.. געזען    ,.. העלפען  ,.. זי"ע  ,.. טבת  טבח ש"כ: ..  ההגהות בכתי"ק
.. 
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 ב"ה, יט' שבט תשכ"א 

 ברוקלין 

 מרת ריקל תחי' 

 ברכה ושלום! 

דאס   מיט  שבט  יט'  פון  בריף  אייער  פון  ערהאלטונג  די  באשטעטיג 

 בייגעלייגטע. 

ל זיין די  אָ ר, זָא ס נעמען די פרוכט סטאָ ל העלפען אז דאָ השם יתברך ז

ר אויף  אָ ריכטיגע וועג צנור וכלי צו גוטע פרנסה, און פארניצען די פרנסה נ

 און אפהיטען מצות.געזונטע און פרייליכע זאכען טאן צדקה 

ז שטימונג,  גוטע  און  געזונט  גוטען  מיט  אלעמען  אָ און  פון  איר  לט 

 גען גוטע בשורות אין אלע זייערע ענינים. אָ אנז

 בברכה,

 חתי"ק 

 _______________ 

 . 25מצילום האגרת. נדפסה בתשורה פלדמן כ"ט מנ"א תש"פ ע' 

 ברוקלין. –: ראזענבלום מרת ריקל

 

  



 הלל ומושקא לוינזון תשורה משמחת נישואין של  
 

35 

 

 ח 

 
  



 י"א שבט ה'תשפ"איום הבהיר 

36 
 

 שבט תשכ"ב ב"ה, כ"ה 

 ברוקלין 

שי'  חיים  יעקב  מוה'  וכו'  נו"נ  אי"א   הוו"ח 

 וזוג' מרת ריקל תי' 

 שלום וברכה! 

אין ענטפער אויף אייער שרייבען וועגען אייער אריבערציען זיך אין א  

 נייער דירה,

השי"ת זאל געבען עס זאל זיין משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה  

 בגשמיות וברוחניות. 

 חתי"ק ונט און פרנסה ולבשו"ט בברכה צו געז 

 _______________ 

 . 26מצילום האגרת. נדפסה בתשורה פלדמן כ"ט מנ"א תש"פ ע' 

 ברוקלין.  –: ראזנבלום מוה' חיים . . מרת ריקל

 ..  צו געזונט און פרנסה ולבשו"ט: .. בברכה הגהות בכתי"ק
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 ]ר"ח סיון, ה'תשכ"ט[ 

 לקנין בית )מהעתקת המזכיר(:מענה לר' אפרים רוזנבלום בקשר 

לחכות עוד עד שנמצא בית אחר יותר צוגעפאסט כיון שאף שאינו כותב  

בכל הבתים הנ"ל יצטרכו להוציא מדי  –אבל כנראה  –פרטים מספיקים 

יותר מאשר עתה )ואפילו מבלי להביא בחשבון תיקוני    –בהרבה    –חודש  

וכיו"ב   כב  –בית  כנראה  וגם  מראש(.  צפויים  רואים  שאינם  עתה  ר 

 חסרונות בכאו"א מהם.

 –( שהוא בסוג שאנ"ש שי' במקומו  1על להבא: צ"ל קנית בית כזה:  

( שישר  3התנאים מתאימים,    – ( שלדעת ידידים שעל אתר  2קונים כיו"ב,  

 בעיני זוג' תי'.
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 י

אפרים רוזנבלום )ע"ה( לרגל יום  ׳ר"ד מיחידות ר
 שבט  ׳הולדתו ו

 – בלתי מוגה  –

ַא סדר פרטי אין לערנען ישיבות  -דַארפסטו ריידן מיט די ראש  ,בנוגע 

וועלן זיי דיר קענען אויסשטעלן ַא    ,און משפיעים ווָאס זיי געדענקען דיר

 סדר.

הש"ס(,  בכללות ָאבער דַארף מען הָאבן ַא מסכת למיגרס )פַאר חלוקת  

יעצט   השבוע,  פרשת  למיגרס  סדר  ַא  הָאבן  דַארפסטו  חסידות  אין  און 

 לערנט מען דָאך תורה אור, און ַא שיעור לעיונא במקום שלבו חפץ. 

הָאסטו געהַאט ַאן עלי' דעם שבת פריער? הָאסט    ,יום הולדת  עםבנוגע ד

 געגעבן צדקה? דו הָאסט מוסיף געווען ַא שיעור נוסף אין לימוד? 

ואמר לא,  יום    [:]ועניתי:  דיין  פון  לזכות  זיין  מוסיף  מָארגן  זָאלסט 

 הולדת. 

 בית און די קינדער. -דער אויבערשטער זָאל געבן ]. .[ דיר מיט די בני

איך וועל מיטנעמען דעם צעטל ליינען אויף ]. .[ און דער אויבערשטער  

 זָאל ממלא זיין כל משאלות לבך לטובה. 

ערוך אדה"ז או  -עור למיגרס בהלכה או בשולחן]בנוגע לימוד אמר: שי

 אפילו בקיצור כדי שלא לשכוח[. 

 −−−−  •   −−−− 
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 )ד( מכתבים לסב הכלה ר' משה שי' פרמן 

 א

 מכתב ימי הסליחות ה'תשכ"ב 

 

 חתי"ק בברכה לת"ת ביראת שמים  
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 ב

 מכתב ימי הסליחות ה'תשכ"ה 

 

 חתי"ק בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים 
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 ג 

 מכתב שלהי אדר תשל"א 

 

 

 שיהי' חי"ל ומצליח גם בהפצת המעינות חתי"ק בברכה 
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 ד

 מכתב ב' תמוז תשל"ג בקשר ללידת אם הכלה 

 

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב ונקרא בשמה בישראל  

 חנה שתליט"א . .

 חתי"ק בברכת מזל טוב 
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 ה

 מכתב כד' אלול תשל"ו

 

 "ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' משה שי' רהה

 שלום וברכה! 

 במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב . . 

 חתי"קבברכת מזל טוב וכוח"ט  
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 ו

 מכתב ב' ניסן תשל"ח 

 

 מוה' משה שי' . .  סק בצ"צ כו'וע"ח אי"א נו"נ רהה

 חתי"ק להצלחה רבה ולבשו"טבברכה 

 הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על הציון הק'. 
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 ז

 מכתב כ"ה אלול תשל"ח 
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. . The spirit of enthusiasm and joy must permeate the Jew’s 

daily life and all his activities: particularly Torah study, prayer 

and the performance of all the Mitzvos   . .  

With esteem and blessing  חתי"ק 

 _______________ 

סבי הכלה הרב משה ומרת חי' שרה שיחיו   –בשלהי שנת ה'תשל"ח עסקו השלוחים בקאראקאס  
מעין התועדות חסידית בצורה " )"קונצרט חסידי"(,  Chasidic Festivalבהכנות לעריכת "  –פרמן  

 מונגשת לקהל הרחב, וקבעו את מועד האירוע לתאריך ו' תשרי ה'תשל"ט.

בו מבאר הרבי את הענין דעבודת   –ברכה למשתתפים  -לקראת האירוע קיבלו השלוחים מכתב 
 המצו"ב.  –התשובה מתוך שמחה 

י הקהילה האם "עשרת  מעניין לציין, כי במהלך ההכנות לאירוע נתעורר ספק ע"י כמה ממנהיג]
ימי תשובה" הוא זמן מתאים לביצוע "קונצרט" של שמחה. ובקבלת המכתב )שבו נת' הענין דעבודת 

 התשובה מתוך שמחה, כנ"ל( נתבטלו הספקות[. 
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 ח 

 מכתב י' אדר ה'תש"מ 

 "ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' משה שי' רהה

 שלום וברכה! 

 למזל טוב . . במענה על ההודעה אשר נולדה להם בת  

 בברכת מזל טוב 

שמה   נקרא  אשר  מודיע  בו  מכ'  נתקבל  ובנתיים  המשלוח  נתעכב  נ.ב. 

 ליט"א,תבישראל נחמה דינה ש

 וכן הפרטים ודוגמאות דמבצע פורים, ות"ח. 

 חתי"קויה"ר שתכה"י יבש"ט 
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 ט

 י"ג תמוז, ה'תש"מ-מכתב בין ג' וי"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמידי   השלוחים  עליהם תלמידים  ה'  קאראקאס  גדולה   ישיבה 

 . . יחיו

 ת ברכה פ"נ . . ובקש  הםמאשר הנני קבלת מכ' וב 

 חתי"ק  לת"ת באהוי"רבברכה 

נ.ב. מצו"ב העתק מכתבי לא' הישיבות תו"ת, וכמובן אשר תוכנו שייך  

 )גם( להם.

 _______________ 

המכתב   בסיום  תמימים    – כאמור  תומכי  ישיבת  לתלמידי  מכתב  צילום  זה  למכתב  הרבי  צירף 
 ליובאוויטש מאנטרעאל בקשר ל"חג הסיום" השנתי שלהם, וכדלקמן ס"י.
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 י
 מכתב יום ג' פרשת קרח, כ"ו סיון ה'תש"מ 
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אשר "כל דבר ודבר אשר האדם    ,. . וע"פ תורת הבעש"ט המפורסמת

 רואה או שומע הוא הוראת הנהגה בעבודת השם" . . 

כה אמר אחיך    ,. . אשר משה .. שולח מלאכים מקדש .. אל מלך .. אדום

 ישראל . . 

 לאכילה ושתי' וכיו"ב( . .  כמותושזקוק  -. . )ואח שלו 

 ש תמוז . .ד. . ביום השלישי דחו

למלאות שליחותם    ,, הרי ענין עקרי בזהובנוגע לתלמידי תו"ת בפרט. .  

 להיות נרות להאיר . . 

ואנחנו עמך    – שליט"א    ,. . יקוים בכאו"א מהם ובנו כולנו וכל אחב"י

 וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדור ודור נספר תהלתך. 

  חתי"קבברכת הצלחה בכהנ"ל 
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 יא

 מכתב כ"ו אד"ר תשמ"א 

 

 עליהם יחיו . . אל התלמידים השלוחים קאראקאס ה' 

 להצלחה חתי"ק בברכה 

 נ.ב. מצו"ב העתק מברק אשר תוכנו שייך לכל שליח. 
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 יב

 מכתב אדר"ח אד"ש תשמ"א 

 

 להצלחה ולבשו"ט חתי"קבברכה 

  נ.ב. מצו"ב העתק המברק בקשר לסיום והכנסת ס"ת. 
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 יג

 מכתב כ"ף מ"ח ה'תשמ"ב 
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 להצלחה בעבוה"ק ובכלל חתי"ק בברכה 
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 יד

 מכתב מוצש"ק כ"ף כסלו תשד"מ

 

 . ות"ח . . ונתקבל והפ"נ והדו"ח. . המכ' 

ושמח   מאיר  לחנוכה  בעבוה"ק  בברכה  וכו'   –ולהצלחה  בגנ"י  כולל 

 חתי"ק 

 _______________ 

 ישראל )מחנה החורף "גן ישראל" בארגון השלוחים בקאראקאס(.-בגן –"בגנ"י" 
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 טו

 מכתב ב' אייר ה'תשמ"ז 

 

 . . 

 נת' ואזכיר, בל"נ, על הציון . .  והפ"נהמכ' 

 להצלחה ולבשו"ט חתי"קבברכה 
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 טז

 מכתב ימי חנוכה ה'תשמ"ח 

 

 ולהצלחה חתי"ק  בברכה לחנוכה מאיר ושמח

 −−−−    • −−−− 
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 מקרובי המשפחה  ׳הוספה: מכתב לא )ה( 
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 ב"ה, ד' ניסן תשמ"ו 

 ברוקלין, נ.י. 

 שלום וברכה! 

 – במענה למכתבו אודות ענין המחשבות 

היסח הדעת. ואין הכוונה למלחמה עם המחשבה   – ידועה עצה היעוצה 

יעסיק את כח    –לא טובה, אלא להסיח דעת ממנה. ובכדי להקל את זה  

לתוכן המחשבה לא טובה. ומה    כללהמחשבה בענין אחר שאין לו שייכות  

טוב להעסיקו באותיות של תורה ותפלה. ואם מעט אור דוחה הרבה חשך,  

 עאכו"כ הרבה אור. 

 חתי"קושמח  בברכה חה"פ כשר

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  

 נבג"מ זי"ע. 

 _______________ 

 .. ו.. יקרא ,.. טובה -המחשבות : .. ההגהות בכתי"ק

( למכתב זה צירף כ"ק אדמו"ר שליט"א את המכתב כללי דר"ח ניסן תשמ"ו בתרגום 1יש לציין: )
פרטי לאלו שפנו בנושא זה )ראה גם לקו"ש חי"ז ע' -( כללות נוסח מכתב זה הוא כללי2לאנגלית. )

ן , בתאריך "כ"ו אד"ר תשל"ח"(, ובד"כ נכתב "הידוע"; וכך הוקלד מתחלה במכתב שלפנינו, ותיק482
תחלה   –( בין ד' הרישומים בכתי"ק במהלך המכתב )ג' תיקונים וחתי"ק( 3". )–בכתי"ק ל"המחשבות 

 .שניים בעט כחול, ואח"כ שניים בעט שחור

 −−−−    • −−−− 
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 חסר תאריך  – מענות קודש 
 

 צילומי כתי"ק א( 

 א

 

 ]טבת )?([

ספרים   הוצאת  להנהלת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  בכתי"ק  "צעטל" 
 "קה"ת" )מצילום כתי"ק. המענה מתפרסם בזה לראשונה(:

 הנהלת קה"ת תי'

 מה מו"ל לכד טבת? 

 ליו"ד שבט? 
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 ב

 

 ]חסר תאריך[ 

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכירות )מצילום כתי"ק.  
 המענה מתפרסם בזה לראשונה(:

 מזכ'

 למה לא מסרו המענות?? 

 

 ג

 

 ]חסר תאריך[ 

שכתב המזכיר ריל"ג עבור מאן דהוא, בו כתב שהוא "רוצה  מענה על פתק 
להיות חייל בצבא דכ"ק אדמו"ר שליט"א ומוכן למלאות כל כו'" )מצילום  

 כתי"ק. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

 ]רוצה[ ואמחז"ל שאין דבר עומד בפני 
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 ד

 

 ]חסר תאריך[ 

המענה   כתי"ק.  )מצילום  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בזה  מענה  מתפרסם 
 לראשונה(: 

  – [ במכתבו כתב, שבמנין פסוקי התורה מצא שלמאורעות שנת ה'ת"ש  1]
קשר עם    –שבתורה, למאורעות שנת ה'תש"ז    5700-ישנו קשר עם הפסוק ה

- קשר עם הפסוק ה  –שבתורה, ולמאורעות שנת ה'תשכ"ז    5707-הפסוק ה
ושאל    5727 וה'תש"מ    –שבתורה.  ה'תשל"ט  לשנים    האם   –בקשר 

-יח( יש בהם הגדת- )דברים פרק לא פסוקים יז  5740-וה  5739-הפסוקים ה
 תידות למה שיקרה באותן שנים, ובאם כן, באיזה קנה מדה.ע

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ( 1פס"ד תוה"ק: תמים תהי' עם ה"א, ולמה יתעסקו בחיפוש עתידות? )

 ( 2בדהת"פ. והעיקר הנהגה יומית ע"פ שו"ע. )

 ין כמה שמות בצירוף שם אביהם.[ במכתבו צי 2]

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "בן . . בן . . בן", וכתב:

 ( 3שם האם )
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 עידודים וברכות ב( 

 ה

 ([ 1]חסר תאריך )

לראשונה   בזה  מתפרסם  המענה  המזכיר.  )מהעתקת  מאנ"ש  לא'  מענה 
 הרבים תלוי' בו(: באדיבות ר' שניאור זלמן יצחק יהושע שי' חאנין וזכות 

 כתב:  –טובות שבמכתבו -על הבשורות

 ובהוספה( וימשיך לבש"ט 1

על עניני תרעומת כלפי מעלה שכתב במכתבו, ובין השאר כתב: "האב ניט  
 כתב:  –געהאט זכות" 

 ( ??!! נתברך ביוח"צ שי' עוסקים בתומ"צ וכו' וכו'. 2

 ( כדאי שיקרא מה שכתב לעיל במכ' זה. 3

 אזכיר עה"צ 

 

 ו

 ([ 2]חסר תאריך )

בהמשך להמענה שקיבל )מהעתקת המזכיר.    –מענה לא' מאנ"ש על מכתבו  
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שניאור זלמן יצחק יהושע שי'  

 חאנין וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ( ה"תירוץ" שלו בטח גם אצלו לא נתקבל.1

 400( יש לו "מאתיים" כבר ומעתה יתחיל ה2

 אזכיר עה"צ 

 

 ז

 ]אייר )?([ 

)מהעתקה.   בעומר  בל"ג  חל  הולדתה  שיום  אנ"ש  מנשות  לאחת  מענה 
וזכות   תי'  הנמענת  משפחת  באדיבות  לראשונה  בזה  מתפרסם  המענה 

 הרבים תלוי' בהם(:

גובר  ומזלה  וה' יצליחה לבשר טוב תמיד כל הימים,  יום הולדת  מנהגי 
 ר עה"צ.ביום שמחת רשב"י וגודל זכותו עד אין סוף וכו'. אזכי
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 הדרכה ג( 

 ח

 ]אלול )?([ 

מענה לא' מאנ"ש )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר'  
 שניאור זלמן יצחק יהושע שי' חאנין וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בנוגע להפאבריק יתעניין לצמצמה ועד לסגירתה למשך זמן. 

 באם בלא הפסד )או הפסד מינימאלי(.  –למכור סחורות או ריעל עסטייט  

 עכ"פ באופן מינימאלי. –בנוגע לבנו שי' ימשיך במסחרו דעתה בארה"ק 

ובהסברה   מתאימים(  עו"ד  )ע"י  שם  הממשלה  עם  בהמשפט  להתחיל 
בנו    –)בעדינות אבל בתוקף(   מכריחתו שעל המשפחה    –שהנהגתה עם 

 להתעניין בהשקעות רק במדינות אחרות וכו'

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל ולכוח"ט.

 פנ"נ. קבלה
 

 ט

 תש"נ )?([ –]תשמ"ט 

מענה לא' מאנ"ש )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר'  
 ישראל נח שי' וואגעל וזכות הרבים תלוי' בו(:

מהרוח   ועיקר    נקיבל"נ  ועוד  )ולצדקה(  להשם  מעשר  העסק    – של 
 בשמירת שויו"ט

 אזכיר עה"צ 
 

 י

 תאריך[ ]חסר 

המענה   )מהעתקה.  מסויימת  פעולה  להצעה  בקשר  מאנ"ש  לא'  מענה 
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' חיים שי' סלונים וזכות הרבים תלוי'  

 בו(:

 יתן דמי הוצאות מודעה לחינוך תשב"ר.
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 יא 

 ]חסר תאריך[ 

מענה בקשר לתלמיד מסויים שהי' נמצא במצב רפואי מורכב )מהעתקה.  
 מתפרסם בזה לראשונה(:המענה 

לאהלי   חזרה  "לשלחו  התיבות  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 תורה", וכתב: 

 והרי תורה מביאה רפואה 

 אזכיר עה"צ. 
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 הלכה ומנהג ד( 

 יב

 תשמ"ט )?([-]ימי חנוכה, תשמ"ז

כלי   לייצר  תכניתו  ע"ד  שכתב  בראנשטיין  יצחק  יוסף  ר'  להשליח  מענה 
בתוכיש התורה    ו כלול  פסוקי  עם  לילדים  שעושים  תורה"  "ספר  מודל 

מגולות   הפרשיות  פנים  את  לראות  ניתן  יהי'  הכלי  ובתוך  מודפסים, 
. והעתקה, באדיבות משפחת  584)הקלטות הרב יהודה ליב שפירא מספר  

 הנמען שי'(: 

ובאותיות מרובעות דוקא וכו', ומי יכול   שמות הקדושים וכו'הרי בהנ"ל  
 ישמרו כדרוש )אפילו שלא כדרוש( וכו'. להיות האחראי ש

 והרי כמה וכמה אופני פרנסה ישנם ולא על ידי ענינים כהנ"ל וק"ל וד"ל

 ויתיעץ ברב ירא שמים מורה הוראה בפועל מה יעשה בקשר עם הנ"ל 

 

 יג

 תנש"א )?([-]תש"נ

גיור   עבר  ר"ל  גוי'  מאם  לו  שנולד  ובנו  ליהדות  שהתקרב  לא'  מענה 
 מענה מתפרסם בזה לראשונה(:)מהעתקת המזכיר. ה

ישאל רב פס"ד מה יחסיהם והנהגתם לאחרי גירות והדינים שבזה )יחוד  
 וכו'(

 אזכיר עה"צ 

 

 יד

 ]ניסן )?([ 

מענה בקשר להדפסת זמני הדלקת נרות בחג הפסח בעיתונים )מהעתקה.  
 המענה מתפרסם בזה לראשונה(:

 ן באה"ק( להוסיף ביום א' וב' דפסח גם שהחיינו )וביום א' גם כ

 ות"ח על הבשו"ט

 לחג כשר ושמח 
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 עסקנות ומוסדות ה( 

 טו

 ]אלול )?([ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

ידוע לכל וגם לאלה שעומדים בחוץ שטובה פעולה אחת מאלף אנחות כולל  
 דוחו"ת מכתבים שקו"ט וכו'

 בשדה יודיע לכל אלו שבאים על החתום שמלך 

 

 טז

 ]חסר תאריך[ 

 מענה לא' השלוחים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

 אזכיר על הציון.

האומנם לדעתו צריך להיות מכתב מיוחד ממני דוקא לקאנצערט במכירת  
 ג דולרים לפני זה ובשעת מעשה וכו'?-כרטיסים של ב

 

 יז

 ]חסר תאריך[ 

 לראשונה(:  מענה לא' השלוחים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה

שיכנסו    מבלימהבעה"ב שיחיו וואס קען מען אויספירן )  ידידיויברר אצל  
 המנגדים לנצחנות( ועפי"ז יציע,

 אזכיר עה"צ 
 

 יח 

 ([ 1]חסר תאריך )

עבור   כספים  לגיוס  לברזיל  נסיעתו  ע"ד  שכתב  השלוחים  לא'  מענה 
 המוסדות שבניהולו )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

 דעת רב מורה הוראה הצריך להיות התדברות עם אנ"ש שי' דשם חוות 

 אזעה"צ.
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 יט

 ([ 2]חסר תאריך )

בו כתב ששאל   –בהמשך להמענה שקיבל    –מענה לא' השלוחים על מכתבו  
את א' הרבנים שפסק שאין צורך להתדבר עם אנ"ש דברזיל, ואשר מ"מ  

 ונה(:התדבר עמהם, והסכימו לכך )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראש

 אזעה"צ 

 

 כ

 ]חסר תאריך[ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

כי הפרטים   –ארגון השלוחים )בסודיות האפשרית    הנהלתלהתדבר עם  
 דהשם וכו' עלול לגמור זאל עם באפאלען וכו'(

 נוסף על פעולתיו בדרום אמעריקא  –ועד"ז באה"ק 

 

 כא

 ]אלול )?([ 

בזה   מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  לרוסיא  לשליחות  בקשר  מענות  כמה 
 לראשונה באדיבות ר' חיים שי' סלונים וזכות הרבים תלוי' בו(:

יודעים ע"ד הזהירות בענינים הצריכים זהירות והקושי בנוגע [  1] באם 
 למאכל כשר. אזכיר עה"צ. 

 בדיקות התפילין והמזוזות אזכעה"צ כוח"ט. תוצאות[ 2]

 אזכיר עה"צ כוח"ט. [ 3]

 אזכיר עה"צ כוח"ט. [ 4]

 כדאי שיחליט עם הר"מ כאן או עסקן ציבורי אזעה"צ כוח"ט.[ 5]
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 כב

 תשנ"ב )?([ –]תש"נ 

"ילדי   לקליטת  בקשר  שאלות  על  ירוסלבסקי  יהודה  יצחק  להרב  מענה 
 מתפרסם בזה לראשונה(:צ'רנוביל" )מהעתקה. המענה 

בעניני קליטה בהתייעצות בעסקנים מומחים לאחר הבירור פרטי המצב 
 בזה.

 

 כג

 ]חסר תאריך[ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

 – פעמים ששייך לעסקני אנ"ש )והרבנים שי'( באה"ק  ריבויעניתי 

 ומהי הכוונה שכאו"א שי' שואל בפ"ע?!

 אזכיר עה"צ 

 

 כד

 ]חסר תאריך[ 

עיה"ק   בירושלים  אנ"ש  לציבור  פניות  משרד  לפתוח  ההצעה  על  מענה 
 )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

 בהנ"ל פשוט ששייך לאגו"ח על אתר 

 והזמ"ג אזכיר עה"צ 

 

 הכ

 ]חסר תאריך[ 

 מענה לא' מאנ"ש )מהעתקת המזכיר(: 

 יש להשכונה ועד דקהל השכונה שע"פ שו"עעניתיו מכבר 

 ואליהם יפנה 

 אזכיר עה"צ 
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 וכ

 ]חסר תאריך[ 

 מענה לא' מאנ"ש )מהעתקה(:

בנוגע לסניף   מה שהוא עכ"פאין יכולים לעשות  ]. .[  ב  כל אנ"ש שיח'באם  
 .ובהקדם –יתענין בעיר אחרת  –שם ]. .[ 

לעשות אלא שלא איכפת    מחוייביםוחבל על זמנו לעזור להם במה שהם  
 להם. וק"ל.

 

 זכ

 ]ב' ניסן )?([

בזה   )מהעתקה. המענה מתפרסם  גראנער  דוד  יצחק  מענה להשליח הרב 
לראשונה באדיבות מערכת הספר "שליחות כהלכתה" וזכות הרבים תלוי'  

 בהם(:

ר עה"צ עוה"פ שימשיך לבשר טוב ובהוספה והזמן גרמא נת' ות"ח ואזכי
 ב' ניסן

עניתי כמה פעמים כיו"ב וכתבתי שזהו על פי שו"ע ובמילא לא שייך בזה  
 שינוי וכאו"א שואל עוד הפעם וכו' 

וישאלו חו"ד רבני אנ"ש    רואות ע"פ שו"ע אין לו לדיין אלא מה שעיניו  
 שיחיו על אתר 

 

 חכ

 ]תשמ"ו לערך )?([

מענה לא' העסקנים בקשר למוסד חב"די מסויים )ס' "שליחות כהלכתה"  
 והעתקה, באדיבות מערכת הספר "שליחות כהלכתה"(:  .328ע' 

 א( מהו הספק והשאלה בדברים הכי פשוטים? 

ב( להתקבץ יחד עם עסקני אנ"ש שיחיו דשם להחליט מה ואיך לעשות 
 בכל הנ"ל ויעשה בזה בהקדם הכי אפשרי 

 לקבוע מי בראש   ועיקרועוד 
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 טכ

 ]תנש"א לערך )?([

מענה לא' העסקנים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות  
 מערכת הספר "שליחות כהלכתה" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 קראתי הנ"ל!!  הכי גדולהבתמיהה 

כתבתי   פעמים  וכמה  וכו' כמה  המוסדות  לכל  המזומן   ברור  לפי  לפעול 
 לא קבל מענה!! לא יאומן כי יסופר!!  שע"ע ההיפךוכותב לי 

 מהמציאות  לגמרימעולם לא ציפיתי להודעה היפך 
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 רבנות ו( 

 ל

 ]חסר תאריך[ 

מתפרסם   המענה  )מהעתקה.  קראונהייטס  דשכונת  לבד"צ  בקשר  מענה 
 בזה לראשונה באדיבות ר' אליעזר שי' טורין וזכות הרבים תלוי' בו(: 

פב"פ, שנוסף    בחדרםמסתובב    –ישיבות הבד"צ    שבכו"כקלא דלא פסיק  
שזהו היפך כבוד הב"ד )והקהל( ה"ה מגלה והולך רגיל ע"ד הנדברים שם 

 וכו' 

 

 א ל

 ([ 1]חסר תאריך )

בזה   מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  חב"ד  ממוסדות  א'  למנהל  מענה 
 לראשונה(: 

)והרי  כרבני אנ"ש יחי'  ]. .[    לסכסוכיכמענתי כו"כ פעמים שבכל השייך  
 כבר נכנסו בזה מאז(. 

 

 בל

 ([ 2]חסר תאריך )

בזה   )מהעתקה. המענה מתפרסם  נוסף למנהל א' ממוסדות חב"ד  מענה 
 לראשונה(: 

( פעמיםכמענתי  הוראות  וכו"כ  עפ"י  ורק  אך  יעשו  בעתיד(  )וגם  בכ"ז   )
 מספרים עד"ז להב"ד ושואלים הוראתם עתה  –הב"ד, וכשמתחדש דבר 

 אעה"צ

 

 גל

 ]חסר תאריך[ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה(: 

 כמפורסם שאיני מתערב בפס"ד הרבנים, אזכיר עה"צ. 
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 דל

 ]חסר תאריך[ 

שכתב ע"ד ענין פרטי בכפר חב"ד )מהעתקה. המענה מתפרסם  מענה לא'  
 בזה לראשונה(: 

 כהוראת ועד כפר חב"ד ובתוכם הרב מרא דאתרא 

 

 הל

 ]חסר תאריך[ 

מענה לא' שכתב ע"ד משרתו בכפר חב"ד )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה  
 לראשונה(: 

 לכפר חב"ד יש ועד רב ומרא דאתרא כפשוט יפנה אליהם אזכיר עה"צ 

 

 ול

 תשנ"ב )?([ –תש"נ ]

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי על שאלות בקשר לענינים השייכים  
לקהילתו בנחלת הר חב"ד, וביקש לקבל מענה ברור מה לעשות )מהעתקה.  

 המענה מתפרסם בזה לראשונה(:

 ככתוב ברור בשו"ע שעל רב רבנים שעל אתר לפסוק דינים על אתר 

 

 זל

 ]חסר תאריך[ 

להרב   בזה  מענה  מתפרסם  המענה  )מהעתקה.  ירוסלבסקי  יהודה  יצחק 
 לראשונה(: 

שהעיניים  צריך להיות ע"פ מה    שעפ"י שו"ע  רבכתבתי לו ובפרט בתור  
שיחיו    רואות אנ"ש  רבני  וועד  כל    שבארה"קובאסיפת  לפניהם  יציע 

 שאלותיו אעה"צ 
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 שונות ז( 

 ח ל

 ]חסר תאריך[ 

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

 [ על מה שכתב ע"ד ילדיו, כתב:1]

 ויגדלום הוריהם שי' לתחומ"ט

 מצו"ב לצדקה בארץ הקודש 

 [ על "מפה" שצירף, כתב:2]

בסופו   ס"ט  ומתנה  מכירה  הל'  אדה"ז  בשו"ע  ועפמש"נ  ת"ח.  ות"ח 
 מצו"ב נו"ן שקל

 

 טל

 ]בדר"ח תמוז )?([ 

מאנשי ששמע  כתב  השאר  בין  מכתביו.  על  מאנ"ש  לא'  כל  מענה  שלא  ם 
המכתבים הנמסרים למזכירות מועברים לכ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום  

 תשורה קניבסקי ז' תמוז תשס"ח. הושלם ע"פ העתקת המזכיר(:   –כתי"ק  

 מכ' בבת אחת )נוסף על הקודמיו(! אזכיר עה"צ להמצטרך בגו"ר. ]. .[  נת'  

 –ועל עניני  עליהנ"ל )*( שבמקום "לדבר"  peopleיאמר ל 

 –שבהפרשתנו  ר"לבדוגמת המרגלים 

 תהלים   ַא קַאפיטלומזמן לזמן יאמרו  שלהםיבדקו התפוהמ"ז 

 −−−−    • −−−− 
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 ה תשמ"׳ אייר ה –יומן ניסן 

 יום א', ב' ניסן 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל, ולפני שנסע אמר )למזכירות( שלא ימתינו 
 עליו לשאיבת מים שלנו.

 יום ב', ג' ניסן 

 בקריאת התורה עיין בסוף פ' כי תשא ובפ' משפטים. 

בחורים   2אחר קריאת התורה )כשכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר תהילים( דיברו  
 בחוץ, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הביט מספר פעמים.

 יום ג', ד' ניסן 

 חילק המצות בספרי'.

תשובה:  וקיבל  הל' פסח(  )על  ספרו  את  ציננער  גבריאל  הרב  הכניס  היום 
ת"ח ודבר בעיתו, אפי' לדעת רשב"ג ששואלים ודורשין בהלכות החג  ( "–)תוכן  

ב' שבועות לפנ"ז, וראה בסה"מ )? של אדמו"ר מהר"ש( הביאור עפ"י פנימיות 
 ". התורה במח' ת"ק ורשב"ג

כמו"כ הכניס הנ"ל לפני כמה ימים פתק שהבחין שבהלוי' של הרה"ג הרב  
לנט" הקפידו  לא  ז"ל  דווארקין  שמעון  בחוץזלמן  הטעם?  ,דוקא   י   ומה 

  – אני מקפיד ע"ז, ופוק חזי מאי עמא דבר  ( התשובה שקיבל ביום זה: "–ו)תוכן  
]לשון "  די"ל שחוששים לביטול תורה ולכן לא ממתינים עד שיוציאו המים לחוץ

 [. 12ע'  1222נדפס לאחרונה ב"בית משיח" גליון  –כולל צילום כתי"ק  –המענה המדוייק 

כ"ק   הורה  )ש.ז.(  היום  יתרו  דפ'  הליקוט  שיקחו  לריל"ג  שליט"א  אדמו"ר 
ויעבדו את זה בצורת הלימוד בישיבות ויכניסו זה לחוברת שיו"ל בבופולו. ריל"ג 
אדמו"ר  לכ"ק  הכניס  שהנ"ל  לציין  )יש  רפפורט  חיים  ר'  להאברך  בזה  פנה 
שליט"א לפני מספר ימים רשימה בדוגמת הנ"ל על פ' צו ע"מ לפרסם ולא קיבל  

 ום מענה(.ש

 יום ד', ה' ניסן  

תשל"ה"    –כשבא כ"ק אדמו"ר שליט"א מביתו הביא את ה"הדרן על הרמב"ם  
חמשה הגהות    –שנים    10- במשך ה  –ע"מ לפרסמה ברבים )יש לציין שזה עבר  

 מכ"ק אדמו"ר שליט"א(, וחברי המזכירות וחברי ה"ועד" אמרו לחיים וכו'. 

 יום ה', ו' ניסן  

חיים   ר'  ליתנה לכ"ק  האברך  ע"מ  )הנ"ל( לריל"ג  נתן את השיחה  רפפורט 
  איז   דאס אדמו"ר שליט"א, וכשריל"ג מסרה שאל אותו כ"ק אדמו"ר שליט"א: "

" וריל"ג טעה ואמר שזה מעובד מההנחה. אמר  ?שיחה  מוגה'דיקע   א   פון   געמאכט
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 ". זאכן נייע  זיין מגי'  צו   צייט  קיין  נישט האב   איךלו כ"ק אדמו"ר שליט"א: "

 יום ו', ז' ניסן  

ואמר שטעה במה שאמר   ריל"ג נתן שוב לכ"ק אדמו"ר שליט"א את הנ"ל 
  וועל   איך)אתמול(, והאמת שזה משיחה מוגהת. אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א: "

מלך" שי"ל  ]כ"ק אדמו"ר שליט"א הגי' את השיחה, ונדפסה בקובץ "מגיני  ".  איבערקוקן  דאס

  17ע"י בית חב"ד בופולו נ.י.; צילום כתי"ק דההגהות נדפס בתשורה מטוסוב כ"ג סיון תשס"ו ע'  

 ואילך[. 

 יום ב', י' ניסן  

מעריב   תפלת  אחר 
נכנסו לג"ע התחתון זקני 
כ"ק  את  לברך  אנ"ש 
לכבוד   שליט"א  אדמו"ר 
בירך   ולאח"ז  ניסן,  י"א 
כ"ק אדמו"ר שליט"א את  

אנ"ש   )הברכה  כללות 
נדפסה בליקוט "מכתבים 

 כלליים דחגה"פ"(.

במשך כל הזמן הביט 
כ"ק אדמו"ר שליט"א על  

הקרקע, ובמשך הברכה שבירך כ"ק אדמו"ר שליט"א רעד )בעיקר ראשו וחלק 
 הימני של גופו( באופן מבהיל, לאח"ז הסתובב לחדרו ונכנס. 

 יום ד', י"ב ניסן 

(, ואחר  770-' )הראש ישיבה דבערב הגיע הרב ישראל יצחק פיקארסקי שי
]יש לציין   נכנס לג"ע התחתון.  והנ"ל  יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א  תפלת מנחה 

שביום שכ"ק אדמו"ר שליט"א נוסע לאוהל  –מתשרי ש.ז.  –שזה פעם ראשונה 
 לא מתפלל מנחה ומעריב ביחד[.

כ"ק אדמו"ר שליט"א ישב כשפניו פונות לדלת ג"ע התחתון והראש ישיבה  
 כ"ק אדמו"ר שליט"א מכר לו את החמץ. כ"ז לקח דקות ספורות. עמד, ו

ברוב הזמן קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א את השטר מכירה, ואח"כ שאל )ללא  
אחריות כלל(: באם הוא עושה ערב קבלן? והראש ישיבה ענה שרק לאחרונה  
שמע שיש כזה מושג למכור שלא בערב קבלן. כ"ק אדמו"ר שליט"א הביע ע"ז 

רצון לבוא  שביעת  שהטריחו  על  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בפניו  התנצל  וכמ"פ   ,
 ובפרט בערב פסח, וברכו בחג כשר ושמח.

 

 
 

 התועדות י"א ניסן ה'תשמ"ה 
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 יום ה', י"ג ניסן 

בבוקר )כנראה ש(התעניין אצל ר' יודל קרינסקי האם ניקו היטב את הכולל  
אותו   שואל  בכל שנה  )עכ"פ  ראש   –וכו'  אברהם העלער  יוסף  הרב  סיפר  כך 

 הכולל(. 

 י"ד ניסן יום ו', 

)מספר דקות לפני סוף הזמן( עם שקית גדולה    10:35-יצא לשריפת חמץ ב 
 וירד לבייסמענט )לבוילער(.  –ובתוכה היו עוד ג' שקיות קטנות  –בידו 

לתפלת מנחה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א רק אחר שהביאו את המצות לג"ע  
בערך בשעה  (  –כבשנה שעברה    –התחתון )ולא המתין עד שיכניסו אותם לחדרו  

 אחה"צ.  4:00

וכן לחברי  יום,  באותו  לאחר תפלת מנחה התחיל לחלק מצות להנוסעים 
 הכולל ע"מ לחלקו לכל הקהל.

שליט"א:   אדמו"ר  כ"ק  שאל  מקום(  לאיזה  )שנסע  לפקוביץ  ד.    דו "להת' 
 ". דו וועסט קומען פאר יום טוב?"פארסט דארטן?"  

 טוב שוחח זמן מה.-עם הרב אברהם יצחק שם

כשר' מאיר הארליג קיבל נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א עוד מצה ואמר לו: 
 ". טאטן  פארן  איז  דאס"

אחר שהרב יהושע קארף עבר והמשיך ללכת קרא לו כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 ".זאל זיין מיכלא דאסוותא"ואמר: 

" זעליגסון אמר:  אבא  זיין מיכלא דמהימנותא און מיכלא  לדר. אברהם  זאל 
 ".דאסוותא

המנהלת של מכון חנה   –כ ניגשה אשתו של ר' שניאור זלמן לבקובסקי  אח"
מעתה. אמר לה כ"ק    3וביקשה ברכה שבמשך השנה יגדל המכון פי    –ליהדות  

" שליט"א:  גלייך  אדמו"ר  זיין  דאס  זאל  יאר?  גאנץ  א  ווארטן  מען  דארף  וואס 
 ". יעצט

 ליל הסדר

שב  כלי  רב  זמן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חיפש  הסדר  היין  בליל  לשפיכת  ור 
בדצ"ך עד"ש כו' ועד שנמצא כלי עם סדק, וגם אז בדק בשימת לב את הסדק  

 עפ"י השמועה(.  –וכו'. )

 יום ב', י"ז ניסן 

וכשכ"ק  שחרית,  לתפילת  הבוקר  הגיע  שי'  יאלעס  אליעזר  אפרים  הרב 
 אדמו"ר שליט"א נכנס לביהכנ"ס והבחין בו חייך אליו חיוך רחב.



 י"א שבט ה'תשפ"איום הבהיר 

78 
 

ניגש לכ"ק אדמו"ר שליט"א )וזה הי' לפני שהגבאי הכריז כו'(, לאחר התפילה  
וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן לו בידו שימתין עד סיום ההכרזות. לאח"ז נתן לכ"ק  

ולכן   –אדמו"ר שליט"א כמה מטבעות כסף שמקבל בפדיון הבן )כדרכו בכ"פ(  
ן מה ושוחחו זמ   –הקפיד לבוא ביום זה שקוראים בתורה פ' קדש לי כל בכור  

 בביהכנ"ס.

שי'   יאלעס  הרב  הלך  ואחריו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  בדרכו   –לאח"ז 
ונכנסו    –הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א מספר פעמים לראות באם הוא הולך  

 לג"ע התחתון ושוחחו מספר דקות.  

עם הטלית    –כשפניו פונות לדלת ג"ע התחתון    – כ"ק אדמו"ר שליט"א ישב  
, ובצד השולחן ישב הרב יאלעס שי' )לימין כ"ק אדמו"ר ובידו החזיק את הסידור

 נכדיו )?(. 2שליט"א( ובצד עמדו 

וכלל!   כלל  אחריות  וללא  בזה  מובאים  הדברים  "בצל  תוכן  בס'  נדפס  ]הר"ד 

 ואילך[.  296החכמה" ע' 

אח"כ קם כ"ק אדמו"ר שליט"א ואחריו קם הרב יאלעס שי' ולחץ את יד כ"ק  
אריכות ימים    –בשורות טובות  אדמו"ר שליט"א אמר לו: "אדמו"ר שליט"א, וכ"ק  

טובות אדמו"ר ושנים  וכ"ק  כהנים  ברכת  בירך  יאלעס  שהר'   )?( )כנראה   ."
 .ואני אברכםשליט"א אמר:( 

 אח"ז ליוה אותם כ"ק אדמו"ר שליט"א עד פתח ג"ע התחתון. 

 יום ג', ח"י ניסן  

 ב )?(. הי' ראלי. בין השיחות עיין בסוף סידורו באיזה מכת

אחר השיחות חילק למדריכים/ות מטבעות )ארבעה( עבור הילדים. ולאח"ז 
כל   עבור  )אחד(  דיימ'ס  לקבל  יגשו  הטנקיסטים  שגם  שיכריזו  מריל"ג  ביקש 

 הקהל. 

ימי חוה"מ שנוסע לביתו לשעה בערך    –אחר הראלי כשנסע לביתו   כבכל 
טוב ונכנס  -םחילק צדקה לילדים. באמצע הגיע ר' אברהם יצחק ש  –בכל יום  

 עם כ"ק אדמו"ר שליט"א לג"ע התחתון לזמן מה. 

כשנסע לביתו עמד שם ר' אלימלך ניימן עם בנו של    –אחר מעריב    –בלילה  
לכ"ק   ניימן  אמר  עבר  שליט"א  אדמו"ר  וכשכ"ק  אלתר,  מנחם  פנחס  הרה"ג 
אדמו"ר שליט"א שכאן עומד בנו של הגרפמ"א. אמר לו כ"'ק אדמו"ר שליט"א: 

בין" קיין   איך  ניט  האט  ער  אז  האף  איך  און  בריוון  צוויי  טאטן  דיין  שולדיק 
 ".פאראיבל

 יום ד', י"ט ניסן 

לפני תפלת מנחה עמדו כמה פוילישע )ליד המעלית( ואמרו לכ"ק אדמו"ר 
(: –שליט"א שהם נכדים של...)?( אמר להם כ"ק אדמו"ר שליט"א )לא מדויק  



 הלל ומושקא לוינזון תשורה משמחת נישואין של  
 

79 

 

 " )?(. הונדערט און צוואנציק  איר זאלט זיין ווי עם... זאלט לעבן ביז "

דלת  ליד  לריב"ק  ומסרם  מכתבים  חבילת  עם  יצא  )ביום(  לביתו  כשנסע 
 ". איך האב נישט גע'חתמ'עט ווייל עס איז ]..[המזכירות ואמר לו )?(: "

 יום ה', כ' ניסן 

 אחר תפלת שחרית דיבר )כשיצא מהזאל( עם הרב סאפרין שי' זמן מה.

לערך( עמד בחוץ המאמן )שבא בכ"פ( ושר וכ"ק   4:00כשנסע לביתו )בשעה  
 אדמו"ר שליט"א עודד הפעם את השירה ביותר, והרים את ב' ידיו וכו'. 

 יום ו', שש"פ, כ"א ניסן

 . 4:15כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד לתפילת מנחה בשעה  

ללוות )במבטו( את   770אחר תפילת מנחה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לפתח  
שה והתמימים  פלעטבוש,  אנ"ש  איסט  פלעטבוש,  לשכונות:  בתהלוכה  לכו 

 וקאנארסי. 

ובמארש נפוליון החלה התהלוכה כשכ"ק אדמו"ר שליט"א סוקר במבטו את 
כאו"א מההולכים, וביחד עם זה מוחא בכפיו הק' בקצב הניגון, וכך המשיך כ"ק  
בחזרה   נכנס  אז  ורק  כליל  התרוקן  השטח  שכל  עד  לעמוד  שליט"א  אדמו"ר 

 דקות בערך(. אשרי עין ראתה זאת! 20-ה לקח כלחדרו )ז

בלילה חזרו רוב המשתתפים בתהלוכה, ואז עצרו ליד    10:15לערך בשעה  
שוב  ופצחו  וחג(  שבת  בימי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שוהה  )שם  הספרי'  פתח 
במארש נפוליון, בתקוה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא )כבפעמים קודמות( ויעודד 

מספר דקות של שירה אדירה ניגש כ"ק אדמו"ר שליט"א את השירה. וכעבור  
לדלת )הפנימית( של הספרי' ופתחה מעט והציץ דרכה על הקהל העצום שעמד  
בחוץ, ולאחר מכן ניגש לחלון )שאינו שקוף( ועודד את השירה מספר דקות, 
ואחר שהוריד את התריס ניגש שוב לדלת ופתח למספר שניות. אשרינו שזכינו!  

 את הכתוב "הנה זה עומד... משגיח מן החלונות"...(.)זה הזכיר 

 יום ש"ק, אחש"פ, כ"ב ניסן

( ונטל  6:15-כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד להתוועדות סמוך לשקיעה )בערך ב 
 את ידיו כו', והורה להרב יואל כהן שיתחיל לנגן. תוכן השיחות יצאו לאור בע"ה. 

דים )בצד המזרחי של  אחר שיחה הא' מחא כפיו וסימן כו"כ פעמים לכמה יל
 הזאל( שגם הם ימחאו כפים, והי' מאד בשמחה. 

)שנה להולדת    850כשדיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א על הרמז שיש במספר  
וראה להלן   וכו',  והאריך בביאור ההוראה מזה  הרמב"ם( הדגיש שזה ת'ת'ק'ן' 
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תשובה מכ"ק אדמו"ר  
בזה   שליט"א 
המספר   )דלכאורה 

 מרמז לת'ת'ן'(. 

ההתוועדות   בסוף 
דיבר ע"ד כוס חמישי 
המנהג   על  )בהוספה 
ד'   באחש"פ  לשתות 
דוגמא  ונתן  כוסות(, 
שכנף   מההלכה 
אינו  בט"ק  חמישי 

( ודיבר שיש כאן כהן  כו'.  כנפות  את הד'  גוטניק   –מבטל  חיים  הכוונה להרב 
ג"ז לא מלא... ובמילא שיקח  מאוסטרלי'( שמקפיד לקחת לד' כוסות, כוס שבור ו

". אח"כ הסתובב לר' דובער ליווי און זאל זיך אויך איבערגיסןעתה כוס חמישי "
  וואס שי' שימסור להרב גוטניק איזה דבר בקשר לשתיית הכוס חמישי )?(. )"

ר' טרפון?   איז  לו מיט  ואמר  גוטניק  להרב  שוב  בסוף ההתוועדות פנה  וכן   .)"
 משהו.

 ח בהתוועדות זו, והרי "תוונא דליבאי לא כתבי אינשי"!!ובכלל הי' מאוד שמ 

ב  בערך  הסתיימה  שליט"א 11:30-ההתוועדות  אדמו"ר  כ"ק  בירך  ואח"כ   .
" שאמר  מעניין  דבר  והי'  המזון,  בענטשןברכת  מיר  למספר  רבותי  והפסיק   ,"

שניות ואמר כמה תיבות מקוטעות ולא ברורות )?( )אולי אמר "נברך..."(. אחר 
המ  והתחיל ברכת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הבדיל  ולאח"ז  ערבית,  התפללו  זון 

 לחלק כוס של ברכה. 

קטע הרבה  היו  כש"ב  חלוקת  לכו"כ במשך  רחבים  חיוכים  מעניינים,  ים 
יהודים וכו'. ואינו שייך לכתוב כל מה שהי', אבל עכ"פ כמה דברים שהצלחתי 

 לקלוט ולשמוע: 

בקבוקי יין,   2אדמו"ר שליט"א    טוב עבר נתן לו כ"ק-כשר' אברהם יצחק שם
 " )הכוונה לר' אפרים אליעזר יאלעס שי'(. דאס איז פארן כהןועל אחד אמר "

 ". הצלחה אין שידוכיםלר' שלמה זרחי נתן בקבוק ואמר לו בחיוך "

אל תשכח לדבר מחר על  כשר' אברהם העכט עבר נתן לו בקבוק ואמר לו: "
 בהילטון()בחגיגת הסיום  "רבינו משה הספרדי

]הבא לקמן נכתב בהמשך היומן כהשלמה ליומן מוצאי אחש"פ, וכנראה הוא גירסא נוספת  

כשר' אברהם העכט עבר אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א משהו בנוגע לרב  מהנ"ל:[  
ווער,  הראשי דא"י שהוא מעודד הסיומים )?(, אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א "

אמראליהו? משהו  לומר  ר"א  שהמשיך  ואחר   ."   )?( שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

 
 

אחש"פ ה'תשמ"ה מוצאי   
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 ". זאלסט ניט פארגעסן אז מארגן איז א שמחה פון רבינו משה בן מיימון הספרדי"

" אותו:  שאל  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  יהודי  איזה  די עבר  מאכט    וואס 
שליט"א    – "  טאכטער? אדמו"ר  כ"ק  המשיך  מילים  כמה  אמר  שהלה    – ואחר 

 ". משנה מקום משנה מזל"

שה שאמר  ילד  איזה  אדמו"ר עבר  כ"ק  התחיל  הבעש"ט,  של  מיו"ח  וא 
כ"ק  לו  אמר  אידיש.  מבין  שאינו  הילד  אמר  )באנגלית(,  אליו  לדבר  שליט"א 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  המשיך  אח"כ  באנגלית.  מדבר  אני  שליט"א:  אדמו"ר 
אמר   שהילד  ואחר  זו.  בדרך  ללכת  ועליו  היהודי  בחיי  דרך  קבע  שהבעש"ט 

אדמו כ"ק  אמר  מהדרך  ירד  אחיו  שאחיו  על  גם  חלה  שהברכה  שליט"א:  "ר 
 ושהוא ישפיע עליו. 

 דאס כשר' שמואל מלמד עבר נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א בקבוק ואמר: "
"סטעמפ" פארן  רמב"םבול(    –)  איז  בירכו פון  ואח"כ  בולים(.  מדפיס  )הוא   "

 בהצלחה רבה בביזנעס.

ין ואמר כשעבר הרב מרדכי קלמנסון נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א בקבוק י
" זיידנס אייניקלאךלו  איזה  דאס איז פאר דעם  זו עושים בכל שנה  " )משפחה 

 סעודה כו' להסבא משפולי(. 

אחד בשם ראזנבלום קרא בחזרה )אחר שכבר התרחק( ובחיוך נתן לו בקבוק  
 . ואמר באנגלית "זה עבור ההורים שלך"

בחיוך ובמאור פנים כשעבר הרב חיים שאולזון נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א 
" לו:  ואמר  יין  צייטונגבקבוק  נייעם  )פארן  עיתון בשם    –"  הוא הו"ל לאחרונה 

 "פנים חדשות"(. 

בקבוק.   כאו"א  קיבל  עברו  מרוקו  רמז   –כששלוחי  שרק  יהודי  כל  בכלל 
 שרוצה בקבוק נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

את הבקבוקים,  בקבוקים ואחר שלייבל גער בו ולקח ממנו    3הי' יהודי שלקח  
 לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א את ג' הבקבוקים והחזיר לו. 

באמצע כשכ"ק אדמו"ר שליט"א עשה בידו לעידוד השירה נשפך יין מהכוס 
 על ידו הק' )והכוס כמעט נפל(.

לערך(, ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר   2:35שעות )עד    3-כוס של ברכה נמשך כ
 שליט"א ויתן לך, ברכה אחרונה.

זו על הסיום שיתקיים למחר )הרב מרדכי מענטליק שי' הכריז(. הורה שיכרי
.( .וחצי שעות.  8ובניגון "כי בשמחה" יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מהזאל )אחר  

 לחדרו. אחר מספר דקות נסע לביתו.

אדמו"ר   ומשפחתו שי' אצל כ"ק  ליווי  דובער  ר'  ביקר  היום(  )במשך  היום 
סוכ עם  בתה  אותם  )כיבדו  בספרי'  )מחתיכות  שליט"א  אבל    –ר  מבושל(,  לא 
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הרבנית העירה שאינם משתמשים בסוכר בפסח. כמו"כ אמרה שיש להם בבית 
לפסח'דיקע קוקיס" )על אי ההשתמשות בסוכר אמרה: "אפשר איז דאס -"כשר

 היינו: אי ההשתמשות( צו פסח'דיק"((.  –)

 יום א', אסרו חג, כ"ג ניסן 

 –חילק ניקל'ס גם למבוגרים )כמנהגו  כ"ק אדמו"ר שליט"א  בבוקר כשהגיע  
 אחר כל יומא דפגרא(. –מתשרי ש. ז. 

 .היום נסע לאוהל

כצ"ל הוציא תשובה על שאלת הרב יואל כהן הנ"ל: "כ"ק אדמו"ר שליט"א  
]לשון המענה המדוייק ראה ליקוט מענות קודש תשמ"ה  "  ת'ת'ן' לשון ציווי ולשון הבטחה

לכל אריכות השיחה בענין "לתקן עולם"  וכששאל א"כ מהו הקשר  מענה קלט[.  
אז מען זאגט א אידן אז מען דארף געבן בע"פ "כ"ק אדמו"ר שליט"א  וכו'? ענה  

 ". מיינט דאס פארריכטן! 

הי'   ש  תשובהכמו"כ  למה  שליט"א בנוגע  אדמו"ר  שלימוד    כ"ק  התבטא 
התורה דעכו"ם )בנוגע לז' מצוות דילהו( יש לו גדר דתורה ולא רק הכשרה כו', 
מלשון הרמב"ם בהל' ת"ת )פ"ג ה"א( "לכל באי עולם", דלכאורה ברמב"ם מודגש  
להיפך שתורה מונחת ל"כל ישראל"? ותוכן התשובה )שכנראה תודפס בהנחה(  
)ולא   עולם"  באי  "לכל  ע"כ מספרי ששם כתוב אמנם  היתה שמקור הרמב"ם 

סו"ס ה כי  בפירוש,  זה  כותב  וזה שאינו  "ישראל"(,  רמב"ם  כגמרא שכתוב רק 
מדבר בהל' ת"ת לישראל ואינו נוגע להדגיש ליהודי מה הדין של עכו"ם, אבל 
בהל' מלכים מאריך אמנם הרמב"ם בהלכה לגוי )בנוסף להלכות לישראל שהם  

 צריכים להשתדל שהגוי יקיים המצוות( כו'. 

 יום ב', כ"ד ניסן

 הי' יחידות להאורחים שבאו לי"א ניסן וחגה"פ. 

שליט"א   אדמו"ר  )כ"ק  לזאל  לאחר   –ירד  ספורות  דקות  היחידות(  מקום 
, ומיד פתח בברכה/שיחה )שהושמעה בזאל למעלה בשידור ישיר(  8:00השעה  

 למשך כג' רבעי שעה.

מצוה   ה"שליחות  ולקבל  הפ"נ  לתת  ניגשו האנשים  מכן  דאלאר",    –לאחר 
מקפיד להניע   כ"ק אדמו"ר שליט"א ואח"כ ניגשו הנשים כנ"ל. מעניין לציין ש

 כל פ"נ מיד עם קבלתו, וגם אלו המניחים את הפ"נ על השולחן הוא מזיזו מעט.

חתני הבר/בת מצוה והוריהם כו'. וקבוצה הג' היתה של חתנים    אח"כ נכנסו



 הלל ומושקא לוינזון תשורה משמחת נישואין של  
 

83 

 

 וכלות. 

יצאו  שכולם  לאחר 
אליהו  בנימין  הרב  נכנס 
גורודצקי לדבר עם כ"ק  
שליט"א.  אדמו"ר 
כ"ק  ישב  בתחילה 
על   שליט"א  אדמו"ר 
מקומו, ואח"כ קם ותפס 
)כסימן  החבילה  את 
ואעפ"כ   ללכת(  שרוצה 
לדבר   ר"ב  המשיך 
סה"כ  רב,  זמן  בעמידה 

ריק מאדם  דקות לערך. הי' מעניין לראות מחזה זה איך שבזאל ה  25-דיברו כ
עמד כ"ק אדמו"ר שליט"א עם ר"ב במרכז הזאל וכו'. וכשעלו במעלית המשיך  
 כ"ק אדמו"ר שליט"א לדבר עמו זמן מה )כשדלת המעלית פתוחה לפרוזדור(. 

ב  )בערך  ערבית  התפללו  לאח"ז  נסע  10:15-מיד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק   )
 לביתו.

 יום ג', כ"ה ניסן  

ע"ד הסיום ברמב"ם שמתכננים לעשות לדוברי כתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א  
כמדומה יש במנהעטען קהילה  צרפתית והואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות: "

צרפתית    אורטודוקסית וכו'דוברי  רבה    מאורגנת  בהצלחה  שיהא  עה"צ  אזכיר 
 ]ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה קמא[. " בכל

פארייד   לעשות  להצעה  בנוגע  פתק  היום  הכניסו  בל"ג  כמו"כ  השנה  גם 
 בעומר.

 .9:30מהיום מתפללים מעריב בשעה 

 יום ד' כ"ו ניסן 

הציץ   770-היום נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א למקוה ולא נסע לאוהל. כשיצא מ 
 לערך... 12בשעה  –לתוך הזאל שהי' ריק מבחורים 

מנחה נעצר ליד הרב דוד הולנדר    לפני שנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפלת
ההתחלה טובה . . אז צוויי אידן טרעפן זיך איז דאס שם  ר: )?( ")ושני בניו( ואמ 

 ". הוי'

כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ממנחה אמר לו ר"ד שיש לו מסר חשוב למסור  
 לג"ע התחתון ושם שהה מספר דקות. והרבי הכניסו לרבי,

 

 
 

 סיום יחידות כללית כ"ד ניסן ה'תשמ"ה 
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 יום ה', כ"ז ניסן

נודע תוכן התשובה בקשר להפארייד )ראה לעיל יום ג'( שהיא נוטה לחיוב,  
 !(. )?( לא ברור –ע"ד אסיפת העסקנים וכו' ) 

 יום ו', כ"ח ניסן 

נת' ות"ח והזמ"ג בסמיכות כו'  יצאה תשובה בקשר להסיום לדוברי צרפתית: "
 ]ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה צז[. " אזכיר עה"צ

 מברכים חודש אייר  ש"ק פרשת שמיני שבת 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א התוועד, תוכן השיחות יו"ל בהנחה. 

 850-כשכ"ק אדמו"ר שליט"א הסביר את כוונתו במה שאמר )באחש"פ( ש  –
" מתאים  שאינו  ששאלו  התבטא  "תתקן",  אנגערופן בגי'  מיר  האט  מען  "  און 

 )ששמעו שצלצלו אליו עד"ז(.  

ואינו יכול" שבעצמות כו' )בביאור הדרגות בסוף ההתוועדות דיבר ע"ד "יכול  
" אבל רחמנות  עס איז יכול צו רעדן נאך"חלקנו" "גורלנו" "ירושתינו"( וסיים "

 ". און מען שטורעמט דאך אין אהבת ישראל וועט מען מסיים זייןעל הציבור, "

ב( סיום  ל: א( סיום שיתקיים באחת הבתי כנסיות בשכונה.  חילק משקה 
יצחק. ד(   לדוברי צרפתית. זקנים לוי  בכולל תפארת  ג( סיום על ספר המדע 

סיום שע"י ישיבת ת"ת מאריסטאון. והורה שיכריזו על המקום והתאריך כו' )גם  
 בצרפתית(. 

במוצש"ק אחר תפילת ערבית נכנס הרב בנימין אליהו גורדצקי לכ"ק אדמו"ר  
 שליט"א למס' דקות. לאח"ז נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לביתו.

 ', ל' ניסן, אדר"ח אייר  יום א

קבלו הודעה לדוברי עברית תשובה )בקשר לדו"ח שיעורי תורה וע"ד הוספה 
 ]ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה צז[. טלפונים( כנ"ל ביום ו' לסיום בצרפתית 

צרפתית   לדוברי  להסיום  בקשר  כללי  דו"ח  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  כתבו 
אדמו"ר שליט"א כ וכ"ק  במוצש"ק,  "שהתקיים  כו'תב:  יכתבו בפרטיות  " בטח 

 בשינוי קצת[.  –]ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה קמה 

  10:00לערך ושהה שם עד  8:45הרש"ג נכנס לכ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 
 ואח"כ יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפלת מעריב.

היום הי' סיום במצרים והיו כו"כ הוראות פרטיות מכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד  
 חלקם עכ"פ:סיום זה. 

הכוונה להרב לוי   –א( "מסיים הסיומים" )  –ע"ח המזכירות    –שיסעו לשם  
הראשון של לימוד  ביסטריצקי שעשה הסיומים על קבר הרמב"ם במשך מחזור

נסעו הרב מרדכי שמואל אשכנזי    –נציגים )  2הרמב"ם(. ב( רבני אנ"ש ישלחו  
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לת. ד( הר' ישראל צבי  והרב יצחק יהודה ירוסלבסקי(. ג( הרב יוסף העכט מאי
והיו עוד    –נסע הרב שמעון גד אליטוב(    –גליצנשטיין מאילת. ה( דובר ערבית )

 פרטים שאיני יודע לע"ע מהם.

וכמו"כ היו הוראות פרטיות בקשר להזמנות שהדפיסו )באה"ק( עבור תושבי 
המקום. ההזמנות נכתבו בלה"ק ובערבית והוגהו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א. היו 

אות בקשר לצורת ההזמנות, למשל: חוט של זהב וחוט של כסף יהי' סובב הור
 עליו וכו' )?(. 

שישנם   להודעתו  )בקשר  תשובה  מינץ  דוד  הרב  קיבל  חברות   113היום 
( מצליח 1טבעי הדבר שכשמסחר  שמתחרות בחברה שלו "טאפוטי"( בזה"ל: " 

מתעוררים כמה לעשות עד"ז ולהתחרות וכו' )רק   נוספים( מתפשט למקומות  2
" )ועל שאלתו אין מתחרה( אזכיר עוה"פ עה"צ ויבש"ט  –מזל ל"ע ול"ע  -לשלימ

לאחר שידע  האם להעביר החברה גם לא"י הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:( "
יחליט  המסחר(  בעולם  ושמם  המציעים  יכולת  וכן  )התנאים  יותר  בפרטיות 

ויש להשלים שם    –]ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה רנ  "  דידים מביניםבהתאם לחוו"ד י

 ע"פ המופיע כאן[. 

 יום ב', בדר"ח אייר  

יהודים )גבירים?( לכ"ק אדמו"ר שליט"א  2אחר מנחה נכנס הרש"ג בלוויית 
 ושהו זמן מה )בג"ע התחתון(. 

צא"ח הכניסו לכ"ק אדמו"ר שליט"א התוכנית של "התוועדות חברים לרגל  
30  " לענות:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  והואיל  שיהא  שנה",  עה"צ  בל"נ  אזכיר 

 ]ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה קמד[.  " בהצלחה רבה

כינוס של צא"ח הנ"ל. את הנאום המרכזי נשא מזכיר כ"ק    770-בערב היה ב 
לאחר הכינוס שנמשך עד השעות   –אדמו"ר שליט"א הרב ח.מ.א. חודקוב שי'.  

חילק ר' דוד רסקין מהמשקה שקיבל בש"ק מכ"ק אדמו"ר   –  הקטנות של הלילה
 שליט"א. 

 יום ג', ב' אייר, "תפארת שבתפארת"

 )יחסית מוקדם מהרגיל(.  2:30כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל בשעה  

 לערך.  7:30-חזר מהאוהל ב 

 יום ה', ד' אייר  

בערך  וחמישי(  שני  )כבכל  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  נכנס  מינדל  ניסן  הרב 
  6:00. ו)כנראה ש(כ"ק אדמו"ר שליט"א לא רצה להפסיק בשעה  5:00בשעה  

 לערך. 7:30לנסוע לביתו כבכל יום, והמשיך לדבר עמו עד 

( ואחר מעריב נסע  9:30-אח"כ יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א למעריב )במקום ב 
 לביתו.
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 יום ו', ה' אייר 

)דיום על ההתוועדות  "  כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל לענות לצא"ח  נת'  ב'( 
ויה"ר שתהא פעולה נמשכת וכו' אזכיר עה"צ ]ליקוט מענות קודש תשמ"ה  "  ות"ח 

 מענה קמז[.  

בקבוק   הכניסו  סקענעקטדי(  )פינת  דקארול  ליובאוויטש  ביהכנ"ס  גבאי 
משקה, וכתבו שאם אין התוועדות בשבת הם עושים סיום )על הרמב"ם( בש"ק,  

יעשו   הם  התוועדות  יש  מיד ובאם  הוציא  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  במוצש"ק. 
 הבקבוק בכדי שיעשו בש"ק. 

 ש"ק, ו' אייר 

לשכונת  בתהלוכה  אחר הצהרים הלכו  התוועד.  לא  אדמו"ר שליט"א  כ"ק 
 איסט סייד. 

במוצש"ק יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לקידוש לבנה. )במוצש"ק זה מזיזים את 
 (.1:00יבוא   11:59השעון, ואחר 

 יום א', ז' אייר 

)לפי השעון החדש( וחילק )מספר    10:50כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע בשעה  
 דקות( ניקל'ס גם למבוגרים. 

 יום ב', ח' אייר 

ב(ג"ע  תענית בה"ב. כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל מעריב ב)מנין מצומצם 
 דלת ג"ע התחתון היתה פתוחה, ומיד לאח"ז נסע. –לערך  8:15התחתון בשעה 

 ר"ב גורודצקי לכ"ק אדמו"ר שליט"א. היום לאחר קריה"ת נכנס

 יום ג', ט' אייר 

בלילה כשנסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לביתו עמדו בחוץ האחים ווישעצקי שי'  
)מהחנות נעליים(, וכשכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא ועודד את השירה סימן להם  
להגברת   בידו  וסימן  שוב  אליהם  הסתובב  ללכת  שהמשיך  ואחר  לשיר,  בידו 

ואח"כ )...וכבודק האם הם אמנם    השירה,  בוחן  הג' במבט  בפעם  אליהם  פנה 
 שרים...(. 

 יום ד', י' אייר 

כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל לענות על התהלוכה לאיסט סייד וכן על חזרת 
" וכו' אזכיר עה"צדא"ח בבתי כנסת:  והזמ"ג בסמיכות  ות"ח  ]ליקוט מענות  "  נת' 

 קודש תשמ"ה מענה צז[. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מביתו( נכנס ]ח.ל.[ לג"ע   )כשחזר   7:00לערך בשעה  
שעות לערך. לאחר שיצא, נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א   3-העליון ושהה שם כ

 לתפילת ערבית, ונסע לביתו. 
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 יום ה', י"א אייר  

 תענית בה"ב. כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל ערבית כנ"ל ביום ב'.

אביו השו את  לבקר  לאנגלי'  לנסוע  האם  מ.מ.פ. שאל  לצרכי  הת'  הה שם 
רפואה וכו' והוסיף שזה )גם( בקשת המשפחה. והואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 

רק היותו שם    –וגם לא בטיפול    כלל"אין לו ידיעות ברפואה  השבוע(:    –לענות )
שי'    אטרח  יוסיף לאביו  העוזרים  יוסיף   כמובן   –על  וכיו"ב  בת"ת  עצמו  יבטל 

בהיפך מכל    אבתומ"צ לזכות אביו שי' שהו  כשיוסיף כאןבהוצאות ממון משא"כ  
שיכתבו וואס וועט ער    –  בשמייבקשם  "  ובקשר לבקשת המשפחה כתב:   ,"הנ"ל

]כנראה הוא המענה שבליקוט מענות קודש תשמ"ה    "ול הנ"ל(ב לב אופטון שם )מלבד  

 בדיוק יותר[.  –מענה קעו 

 יום ו', י"ב אייר 

 לערך. 7:00כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל. חזר בשעה  

היום היו כמה סימנים שיתקיים התוועדות מחר כי: א( הרב זייאנץ )ברזיל( 
כתב לפני מס' ימים שמתכונן לנסוע לברזיל לפני שבת, ולא קיבל שום מענה.  

 ב( אלו שהכניסו בקבוקי משקה לא החזיר להם לפני שבת.

בליל שבת כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לספרי' ניגש לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
 ר"מ גורארי' ודיבר עמו מס' דקות. )אביו ר"נ אינו מרגיש בטוב(.

ברכה   וביקש   )?( דוכמאן עם כ"ק אדמו"ר שליט"א  ישראל  ר'  דיבר  לפנ"ז 
 עבור מישהו.

 יום הש"ק, י"ג אייר 

ובעל מדות הר' ישראל ארי' לייב ז"ל  היום הוא היארצייט של הוו"ח אי"א  
 כ"ק אדמו"ר שליט"א. –יבדלחט"א  –אחיו של 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר את הקדישים אתמול והיום.

כמו"כ התוועד כ"ק אדמו"ר שליט"א, ובשיחה הב' ביאר שהסיבה הגלוי' של  
ההתוועדות הוא היארצייט של אחיו ז"ל, וביאר את ההוראה מכ"א מג' השמות  

 שלו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן משקה לכמה סיומים שיהיו השבוע והורה שכ"א  
 מהם יכריז המקום וכו' שמתקיים הסיום. 

 (. 6:20שעות לערך )עד  5-ההתוועדות נמשכה כ

 י"ד אייר "פסח שני"  ,יום א'

 לערך.  8:20- לערך. חזר ב   3:30כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל בשעה  

התחת ג"ע  ליד  המתינו  ערבית  שליט"א אחר  אדמו"ר  כ"ק  ש...  בתקווה  ון 
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יצא  ו... כ"ק אדמו"ר שליט"א  ואחר כמה דקות נפתחה הדלת  יתוועד הערב. 
ויצא כשהוא   והמתין זמן מה עד שיתפנה השטח מהקהל הגדול שעמד שם, 

 מעודד השירה "כי בשמחה תצאו". 

ולפי  ]?[ מקראון הייטס הוזמנה לנאום באיזה קאנווענשען במאנט.,  מרת 
ית היא תנאם לפני אנשים ונשים ביחד, והסתפקה האם לקבל ההצעה וכו'  התכנ

וגם  לנסוע  בכלל  אדמו"ר שליט"א האם  לכ"ק  וכתבה  לחיוב,  הוחלט  ולבסוף 
התיבות  את  הקיף  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  הנ"ל,  בענין  שקו"ט  שהי'  הוסיפה 

בקול  ובודאי שתדבר בקול רם רגיל ולא  ש"כדאי לנסוע" ובנוגע להשקו"ט כתב: "
 ". שירה וזימרה אזכיר עה"צ

 ט"ו אייר  ,יום ב'

 תענית בה"ב. הסדר הי' כנ"ל בתענית בה"ב.

איזה יהודי הכניס וכ"ק אדמו"ר שליט"א חבילה של ציורים שונים מפסוקי 
תהילים וכו', כ"ק אדמו"ר שליט"א לקח תמונה אחת מכל החבילה )מציור של 

ות"ח ועפמש"נ ושונא מתנות יחי' נת'  ירושלים ופסוקי הישועה( וכתב בזה"ל: "
מצו"ב ארבעים $ אזכיר עה"צ ברכה והצלחה אולי כדאי להוסיף במקום המתאים  
"לשמור על הקדושה דהכתובים" לפלא קצת שדוקא הנפוץ במנהג ישראל לא  

 ]ליקוט מענות קודש תשמ"ה מענה קנג[. " )כותל המערבי, מזרח וכיו"ב( מצאתי כאן

 −−−−    • −−−− 
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