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  בס"ד.

 פתח דבר
של  מאה וששה עשריום הבהיר י"א ניסן הבעל"ט, יום הולדת הלקראת 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א,

קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א -יד-הננו מוציאים לאור בזה ליקוט כתבי
 בעניני דיומא.

בסדרת ליקוט כתבי יד קודש שיצאו לאור מזמן  השלישיקובץ זה הינו 
 לזמן.

*** 

 ' חלקים:דקובץ זה מחולק ל

ליקוט כתי"ק בקשר לחגיגת  – "הקורת רוח מביקורו כאן בימים אלו"א( 
 יום הבהיר י"א ניסן במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ליקוט כתי"ק בקשר לברכות שברכו את כ"ק  – ואברכה מברכיךב( 
 בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן.אדמו"ר שליט"א 

ליקוט כתי"ק בקשר למתנות לכ"ק אדמו"ר שליט"א  – מתנות לי"א ניסןג( 
 בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן.

ליקוט כתי"ק בקשר לציון היום די"א ניסן, על ידי  –מאורעות י"א ניסן ד( 
 החסידים. עדתועל ידי  ,כ"ק אדמו"ר שליט"א

שבקובץ, עם המקורות מהם נלקחו  בסוף הקונטרס בא רשימת הכתי"ק
 הצילומים.

*** 

ויהי רצון שנזכה בקרוב להתראות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א, מלך ביפיו 
 תחזינה עינינו, והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש.

 המוציאים לאור

 תשע"חה' ,יא ניסן"פני ל אחדים"ימים 
 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א מאה וששה עשר

 ברוקלין, נ.י.
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 :אחלק 
 "הקורת רוח מביקורו כאן בימים אלו"

 ו כאןביקורהקורת רוח מ

 
מענה במענה לאחד שהגיע לחגוג את יום הבהיר י"א ניסן תשל"ב בבית חיינו )

 מט' ניסן תשל"ב(: מכתבל

 ת"ח על הקורת רוח וכו' מביקורו כאן בימים אלו.

 מלאעולם  –ויה"ר שיהא ג"כ לתועלת הרבים )נוסף על שכל יחיד 
 הוא(.

 אזכיר עה"צ להנ"ל ולחה"פ כשר ושמח.

 ודאי נת' מכתב הברכה.
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 "וכן יום הולדתי"

 
שכ"ק אדמו"ר שליט"א שהסתובב בשכונת קראון הייטס, מענה ליהודי 

)על מכתבו מי"ז אדר שני  מלהמיר ולהיות כומר לאמונתם למנוע אותוהשתדל 
 תשל"ג(.

 :)בתרגום מאנגלית( כותבבמכתבו 

תודה לך על האהבה והאכפתיות שהראית בצורה לבבית כל כך במשך שהותי "
 כאן ועם מאיר אבוחצירה. תודה לך על הדברים הרבים שלמדתי מחייך.

הייתי נשאר לזמן ארוך יותר, אך היחס לאותו האיש מכאיבה לי. אני מתכנן 
לעזוב )ברצות ה'(, מחר. מגמתי היחידה, לתקוותי, היא למצוא את רצונו 

 המושלם של ה'".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "אני מתכנן לעזוב )ברצות ה'(, 
 :מחר", וכתב

אשר אין זה רצון השם. וישאר כאן עכ"פ  ובודאי כלל וכללאינו נכון 
באופן שנוכל לחוג ביחד כל ג' הרגלים )וכן  –עד לאחר תשרי הבע"ל 

ועיון וינצל הזמן ללימוד התורה  –כולל שמחת תורה  –יום הולדתי( 
רצון  זהוכי  –בחיות ועד שיוכל להחיות גם אחרים. והשם יצליחו  בה

 השם.

 אזכיר עה"צ.
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 ?מהו הטעם והגעשמַאק

 
 מענה על פתק שהכניס המזכיר ריב"ק בנוגע תלמידים השלוחים לישיבה

 גדולה במלבורן אוסטרליא, בו כתב:

"הר"ח שי' גוטניק טלפן אתמול יום ה', ואמר שעשה הזמנות לטיסה 
 11:45להתלמידים הנוסעים מכאן לשם ליום א' בערב מלאס אנג'עלעס בשעה 

במילא צריכים לעזוב מניו יארק ביום והכרטיסים יקבלו על השדה תעופה שם. 
התלמידים דשם חוזרים משם  .מקבלים הוויזות 4א' בבוקר, היום ו' בשעה 

 .דר כנ"ל ואם יש איזה הוראות"סוהשאלה אם צריכים ל .ביום ג' הבעל"ט

 :מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א

 מהו הטעם והגעשמַאק שיסעו מכאן ימים אחדים לפני יא ניסן?
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 בהרצון וכוונה טו

 
 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א למכתב בו נכתב על אחד ש"רוצה לבוא לכאן ליא"נ

 ".)ולחזור לחה"פ(

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "רוצה", וכתב:

 ודי ברצון וכוונה טובה כו'

 התורה חסה על ממונן של ישראל

 ויתן חצי ההוצאות דהנסיעה לצדקה 

 והחצי להוצאות ב"ב שי'
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 :בחלק 
 ואברכה מברכיך
 במענה על ברכתו

 
הנמען  לברכותכ"ק אדמו"ר שליט"א  מתייחסבתחלתו י"ג ניסן תש"י, מכתב 

 ליום הבהיר י"א ניסן:

 ניסן, תש"י אח"ד

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

 שלום וברכה:

במענה על ברכתו, הנה כל המברך יתברך מאת השי"ת, וכהבטחתו 
 ותוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר. –מברכיך בתורתו ואברכה 

 

 כבר מילתי' אמורה בהתועדות
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ליום הבהיר  ברכות בו ,על מעטפת מכתבו ענה לר' שניאור זלמן הלוי דוכמאןמ

 י"א ניסן תשכ"ב )המענה מי"ב ניסן תשכ"ב(:

 קראתי בת"ח

___ 

וכבר מילתי' אמורה בהתועדות השייכת ליום נשיא לבני אשר כו' 
 יתן מעדני מלך. והוא

 

 )א( במכתב לחג הפסחהברכות אישור 

 
ליום  ברכות בו ר' שניאור זלמן הלוי דוכמאן, הוראה למזכירות, בשולי מכתב

בהוספת "וכל  ,פרטי לחג הפסח-להשיב במכתב כללי –הבהיר י"א ניסן 
 המברך מתברך כו'":

 בנוסח

 וכל המברך
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 (באישור הברכות במכתב לחג הפסח )

 
פרטי לחג הפסח, בהוספת הקטע -הוראה למזכירות, להשיב במכתב כללי

 "וכל המברך מתברך כו'":

 חה"פאישור בדל

 וכל המברך . .

 

 (ג) במכתב לחג הפסחהברכות אישור 

 
פרטי לחג הפסח, בהוספת -כללילמזכירות להשיב במכתב נוספת הוראה 
 "וכל המברך מתברך כו'":הקטע 

 בדלחה"פ

 וכל המברך . .
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ם בהם דרשת חז"ליתקויש

 
 מכתב י"א ניסן ה'תשכ"ד לר' שניאור זלמן הלוי דוכמאן:

 מכ' נתקבל. ות"ח על הברכות.

 לקראת חג המצות . .ו

 ושתקויים בהם דרחז"ל כל המברך מתברך כו' חתי"ק בברכת החג

 



  יום הבהיר י"א ניסן 13
 

ת"ח ת"ח על הברכות

 
 מכתב י"א ניסן ה'תשכ"ה לר' יעקב עמנואל שוחט:

 ות"ח ת"ח על הברכות. וימכתבמאשר הנני קבלת 

 

יתברך על הברכות

 
, ליום הבהיר י"א ניסן ברכות מכתבו בו על ,מענה לר' שניאור זלמן הלוי דוכמאן

 מכתב מח' ניסן תשכ"ח(:למענה ב) כמה סיפורים אליו צירף

ת"ח על הנ"ל והמצו"ב )מכ' השני( ויתברך על הברכות כפס"ד חז"ל 
 הידוע. –בזה 

 המצו"ב להחזיר
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כאילו נכתב לכל אחד

 
 :באחת השנים ליום הבהיר י"א ניסן למברכיםמענה 

ת"ח על הברכות. וכבר מילתי' אמורה בפס"ד רז"ל שכל המברך 
מתברך בברכתו של הק' שתוס' מרובה על העיקר, בכמות וגם 

בברכת חה"פ  –באיכות. ועיין ד"ה אריב"ל כל כהן )תרכ"ט( ובכ"מ. 
 כשר ושמח חתי"ק

 .לכאו"אאילו נכתב כהנ"ל( כוונתי )וכ
 

 תודה לבבית

 
 הגהת כ"ק אדמו"ר שליט"א על עיבוד באנגלית משיחות י"א ניסן תשמ"א:

To all those who have sent their best wishes on this occasion I 

extend my heartfelt thanks and appreciation . . 

הזדמנות זו, הנני מביע תודה ב]=לכל אלו ששלחו את איחוליהם הטובים 
 [לבביתושביעות רצון 
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 כפשוטו על ידי התעסקות בחיים

 

 מר"ח ניסן תשמ"ב: מכתבומענה להרב שאול ליברמן על 

[ במכתבו כתב: "אני מתכונן לעלות לאה"ק בעוד כמה ימים, והנני מצרף כאן 1]
 המחאה ע"ס אלף דוללר למרכז לענייני חינוך".

סימן את התיבות "אני מתכונן לעלות לאה"ק בעוד כמה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 ימים", וכתב:

 ויה"ר שיקויים עי"ז כתרי מינן

י מביע את ברכתי להרבי שליט"א שיתברך בברכה ובזה הננ[ במכתבו כתב: "2]
, חגיי הכוונה לסיפור המובא בגמרא ירושלמי על ר' – שנתברך בה ר' חגיי".

בהיותו בגיל שמונים, נכפלו שניו וחי שבזכות התעסקותו בקבורת רב הונא 
 שמונים שנה נוספות.

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "ובזה הנני מביע את ברכתי כו'", וכתב:
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 (2וכבר מילתי' אמורה כו' )

 ", כתב:שיתברך בברכה שנתברך בה ר' חגייועל איחולו " [3]

)ולא  –גו'  חייםהדבקים בה"א  – כפשוטואבל ע"י התעסקות בחיים 
 (3יוצרך כצדיקי כד דַמך שבמיתתן נקראו חיים כעובדא דהנ"ל( )

בגמרא ירושלמי [ בשולי הגליון ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את המקומות 4]
 הנ"ל: סיפורבהם מובא 

 ירוש' 

 כלאים ט, ג. כתובות פי"ב, ג.
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 תוועדותההמעלה באישור הבא ב

 
 שרשם כ"ק אדמו"ר שליט"א מהתוועדות י"ג ניסן תשמ"ו. נקודות

 ליום הבהיר י"א ניסן, הבעת תודה למברכים – בין הנקודות המוזכרות הוא
 :בהתוועדותבכך שהאישור בא והמעלות 

 הילולא קך שנה גם למעלה

___ 

 ת"ח על הבר'

 א"א לכ"א

 בציבור בביהכנ"ס – מעלה

 ובקשר עם דברי התעוררות

 שבת מקשר בזכור את יוה"ש כידוע השקו"ט הל' –ברמב"ם 

 שיעורים בכ"מ בדיוק אפקוה לר"י –בהשיעורים בפרט 

 משמע דלא פחות אמהוכ"פ  מדייקכאן 

 בסופו בהזמ"ג דאין מבדילין מיו"ט לשבת –
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 מכתבי ברכה של ראשי המדינה

 
שנשלחה מטעם אגודת  מהגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א בהודעה לעיתונות

באה"ק בחודש ניסן תשמ"ז, אודות הקמת ישוב חב"ד בירושלים חסידי חב"ד 
 לעולים מרוסיא:

 ראשי המדינה למכתבי ברכה שלבתשובה לפניית 

 האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א: יקים עיר חדשה לעולים בירושלים.

וישנם  ם. . האדמו"ר שליט"א חזר ואמר כי הוא רוצה להקים את העיר בירושלי
גם נענה הוא ובכך היות א מקווה, כפי שהסביר, שחלק מהמשאבים אך הו

אשי המדינה שפנו אליו בימים האחרונים  במסגרת רשכותב ל ם שללפניית
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בתודה על הברכות וכו' ומצרף האיחולים ששלחו לו לכבוד יום הולדתו, 
 להשגתכל הדרוש מצד השלטונות  תיעשו א גםשהם  לזה בקשתו נפשית

כדי לזרז את הדבר ולהביאו  ובפרטהרשיונות והאמצעים ובמתן הקרקעות 

הרבי הוסיף שהוא מביע את תקוותו שכל הגורמים  .בהקדםלפועל ממש 
 הקשורים לענין זה יסייעו לביצוע משימה נכבדה זו . .

 

 חוב וזכות נעים לסיים בתודה

 
, שנשלח תחלת ניסן ה'תשמ"טהוספת כ"ק אדמו"ר שליט"א בסיום מכתב 

 להמשתתפים ביחידות לגבירים חברי ה"קרן לפיתוח שעל ידי מחנה ישראל":

 –חוב וזכות נעים לסיים בתודה לכל אלה שברכו ליום ההולדת 
ובלשון המסורתי: כבר מלתייהו אמורה ואברכה )השם( מברכיך 

  בבברכת השם המרובה על העיקר



קודש-יד-ליקוט כתבי   20 
 

 כולל אלו שבמכתבים

 
שברכו אותו, אור  שיחיו הברכה לאנ"שסח נוהגהת כ"ק אדמו"ר שליט"א ב

 ליום הבהיר י"א ניסן ה'תש"נ:

אמן כן יהי רצון אויף כל האמור לעיל, ובפרט אויף דער ברכה פון  –לכל לראש 
גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, וואס אויף דעם במיוחד זאגט 

כולל ברכות  –  מען דעם לשון: "אמן כן יהי רצון" )כמובן פון דברי הרמב"ם(.
 אלו שבמכתבים וכיו"ב

 

 ברכה בכל עת )א(

 
מענה לאחד שהקדים ושלח את ברכתו ליום הבהיר י"א ניסן, כבר בשלהי 

 חודש אדר:

 נת' עשק"מ ניסן

 וברכה בכל עת

 ברכה היא

 ויתברכו בחה"פ כו"ש
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 ברכה בכל עת )ב(

 
 מענה לאחד ששלח את ברכתו ליום הבהיר י"א ניסן באיחור זמן:

 נת' לאחרי לג"ב

___ 

 וברכה בכל עת זמנה היא וכו' ובפרט שנתקבלה תיכף ללג"ב
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 נתקבל בי"א ניסן

 
 ת, בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן:, ומסירת דמי מגבימענה על מכתב ברכות

 קבלות 

 נת' ות"ח בי"א ניסן כו'

 וכל המברך מתברך . . 

 אזכיר, בל"נ עה"צ
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 אזכיר עה"צ להנ"ל

 
 ברכות ליום הבהיר י"א ניסן:מענה על 

 (1נת' ות"ח ת"ח וכל המברך מתברך בברכתו של ה' כו' וכו' )

תהי' חרות מכל  –ושבבואנו מזמן חרותנו  –אזכיר עה"צ להנ"ל 
 וכו'הדברים הבלתי רצוים ולהכון כדרוש לל"ג בעומר ולקה"ת 
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 :גחלק 
 מתנות לי"א ניסן

 בקשת הרבי שליט"א

 
שליט"א על מודעה שפורסמה על ידי אגודת חסידי חב"ד הגהות כ"ק אדמו"ר 

אופי המתנות לכ"ק אדמו"ר שליט"א לרגל יום הבהיר י"א  על, ודשקרץ הבא
 ניסן תשל"ב:



  יום הבהיר י"א ניסן 25
 

הברכות היא ש הוא שכלהרבי שליט"א  אשר בקשת שרצוןהרינו להודיע . . 
כי היא חיינו ואורך ימינו,  – בלימוד התורהוהאיחולים יהיו קשורים וכרוכים 

 המצוות כלשהיא כללות  – ובנתינת הצדקה

. . החפצים בכך יפרטו שמם ושם אמם, וישלחו ישירות לרבי שליט"א 
770EASTERN PARKWAY BROOKLYN N.Y. .כפר חב"ד(  3או אלינו )ת.ד

 בהקדם. עד יום י"א בניסן.ואנו נעביר זאת לרבי שליט"א 

ם על שם "קופת רבנו" לפי כתובתנו הנ"ל. )מעות הצדקה יכולה גם להשל
"קופת רבנו" מחולקות לצדקה בארץ הקודש על פי הוראות כבוד קדושת 

 .(אדונינו מורנו ורבנו שליט"א

 בלימוד התורה ובנתינת הצדקה בלי נדר . . עשהמ. . אשתדל להוסיף 
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 הנחת רוח שכיוונו היום

 
על המתנה לכ"ק אדמו"ר שכתבו  ,מענה לצעירי אגודת חב"ד מאנטרעאל
לימוד שיעורי תניא על הרדיא  –שליט"א לרגל יום הבהיר י"א ניסן 

 מכתב מח' ניסן תשל"ב(:במענה לבמאנטרעאל, מתחיל מיום הבהיר י"א ניסן )

שכיוונו היום וכו'( ויה"ר  הגדולנת' ות"ח ת"ח )כולל גם על הנח"ר 
מלכא משיחא ונלך  שיפוצו המעינות חוצה ובעגלא דידן ממש קאתי

 כולנו כאחד לקבל פניו וכו'. אזכיר עה"צ.

  



  יום הבהיר י"א ניסן 27
 

 לא יוצא לאור?! א"נגם לי

 

הוספת כ"ק אדמו"ר שליט"א במכתב כ"ח שבט ה'תשל"ו לר' נפתלי צבי 
גוטליב, שנתמנה על ידי כ"ק אדמו"ר שליט"א לעריכת הספר "תולדות לוי 

 יצחק":

שמתארך כ"כ הר"ד ע"ד אאמו"ר כו'. ועד מתי? וכנראה  במאדחבל 
 שגם ליא"נ לא יו"ל?!
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 ת"ח מקול"ע )א(

 
, שנתן לכ"ק אדמו"ר שליט"א את נרתיקי מכתב י"א ניסן ה'תשל"ב למר שז"ר

 :התפילין של אדמו"ר האמצעי, כמתנה ליום הבהיר י"א ניסן שנת השבעים

קדושה ומזכרת אבות מאשר הנני קבלת מכ' כ' וכן התשורה הנכבדה 
 מקול"ע.ות"ח ת"ח  – ונשיאים גם יחד
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 ת"ח מקול"ע )ב(

 
מכתב י"א ניסן ה'תשל"ד למר שז"ר, ששלח לכ"ק אדמו"ר שליט"א כתבי 

 דא"ח באמצעות ר' שלמה מיידנצ'יק, כמתנה ליום הבהיר י"א ניסן:

הנני לאשר קבלת מכתבו בת"ח, וגם הפ"ש על ידי ידידנו מר שלמה שי' 
מרבותינו  –שמסר הנ"ל  –על כתבי הדא"ח  מקול"עות"ח מידנצ'יק. 
 נשיאינו.
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 קובץ השירה והזמרה )א(

 
הוספת כ"ק אדמו"ר שליט"א במכתב י"א ניסן ה'תשל"ב להמשורר ר' צבי 

שכתב במשך השנים לכבוד י"א  מאיר שטיינמץ, שצירף למכתבו קובץ שירים
 ניסן:

 בת"ח במיוחד על קובץ השירה והזמרה

 לבשו"ט חתי"ק בברכהו
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 קובץ השירה והזמרה )ב(

 
מענה להמשורר ר' צבי מאיר שטיינמץ, שצירף למכתבו קובץ שירים לכבוד 

 מט' ניסן תשל"ה(: במענה למכתבי"א ניסן )

 ודאי יו"ל כמו דע"ע(. – ות"ח ת"ח )וכמובן]קובץ השירים[  ז"ע נתקבל

גם ימי  –וג"ז מזכיר ומעורר השייכות המיוחדת דחה"פ )וכתוצאה 
ל' זכר דוקא דלעת"ל  –ו)לאח"ז( ושיר  .ההכנה דחג זה( לשירה

 : ונאמר לפניו שיר חדש, בב"א אכי"ר.בהגש"פוכנאמר 
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 קובץ השירה והזמרה )ג(

 
ניסן תשמ"ז, כתב כ"ק במענה למכתב ר' צבי מאיר שטיינמץ בתאריך ב' 

 אדמו"ר שליט"א:

 כמנהגו

 יותר מג"פ

 (1השיר? )

 

 ת"ח על הניגון

 
מכתב משנת תשמ"ב, לאחד מאלו שהלחינו הוספת כ"ק אדמו"ר שליט"א ב

 ניגון ליום הבהיר י"א ניסן:

 נ.ב.

על הניגון נתעכב המשלוח ובנתים נתקבל המכ' מי"ז טבת והמצו"ב, ות"ח 
 וט"ל.וכו' ויעבוד ה' בשמחה 
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 רשימה מיוחדת בכתי"ק

 

מחוברות, קונטרסים, קובצים, עלונים,  רשימה שרשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
 פרסומים וכו' שיצאו לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן תשמ"ב:

 יא"נ

 הערות הת' ואנ"ש מרוקו

 לונדון     

 ירות"ו    

 מנטרעאל    

 מריסטאון    

 אשנב ליהדות ונקובר

 [ונקובר]עלונים 

 [ונקובר] אלףמכ"ע 

 לקראת שבת )כאן(
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 קובץ ב' פלפול הת' קאזא

 מח שבועית סיאטל

 [סיאטל]פלפול הת' 

 קובץ דת ניו הייווען

 באהלי חנה ירות"ו

 במחנה משיח )רשת

 קובץ יא ניסן

 הניצוץ

 פלפולים )תו"ת כאן

 מח' שבועית )אור אלחנן קאל

 כאן    

 פאטראפאליס    

 ליקוטים למ"מ כאן

 בפרסית )כאן(

 באיטלקית )רומא

 פרסומים במאניקא

 בבאגאטא    

 בהארטפרד    

 קייפטאון    

 לקוש באנג

 נשי חבד )מכ"ע כאן

 טיימס אריזאנא
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 הכריכה לי"א ניסן שיהי' לאחרבאופן 

 
 מענה לר' שלום דובער לוין על מכתבו מתשרי תשד"מ. 

מסויים, ובקשר לזה כתב במכתבו הזכיר את ר' יהושע מונדשיין בקשר לענין 
 כ"ק אדמו"ר שליט"א:

אמר שמתחיל להתעסק בנוגע לשו"ע אדה"ז )ע"ד  שניםלפני כמה 
, והיו צריכים לזרזו ובדברים שניםוארך כו"כ  –שעשה בנוגע לתניא 

 (וכו' וכו'חריפים 

יתחילו  –באם גם בנוגע לשו"ע תכניתו לאויו"ש טובות  –( יברר 2
באופן שיהי' לאחר  – דכאןו"ב בהספרי' המתעסקים בכי תומ"יבזה 

 לי"א ניסן תשד"מ ומה טוב לפורים בפו"מהכריכה 
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 ת"ח על המתנה יפה

 

מענה לאחד שהי' "זוכה בגורל" לבוא לבית חיינו ליום הבהיר י"א ניסן. הזוכה 
ט, וכן סכום כסף שנאסף "סידור אמשטרדם משנת תפ –הביא איתו מתנה 
 בגורל:מכל המשתתפים 

 תח על הבר וכל המברך . .

 אישור פנ

 על המתנה יפה סידור אמש תפט –ות"ח בפ"ע 

 וימלא השם תפלות שלו בתוך תפלות כלל אחב"י. אמן

 קבלה ע"ש המשתתפים בגורל שליט"א
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 :דחלק 
 מאורעות י"א ניסן

 שידור ההתוועדות

 
י"א ניסן אודות שידור התוועדות מענה לר' הלל דוד קרינסקי על מכתבו 

 מכתב מח' ניסן תשמ"ב(:במענה לתשמ"ב )

 ויה"ר שיהא כהנ"ל בהצלחה ושיפעול בפנימיות וכו'
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 קובץ י"א ניסן" וחלוקת ספר התניא"

 
חודשים מספר לפני יום הבהיר י"א ניסן תשמ"ב, העלתה "ועד הנחות 
התמימים" הצעה להוציא לאור לקראת י"א ניסן חוברת, ובה המאמרים 

 בי"א ניסן במשך השנים.שנאמרו 

לאידך הורה להציע רעיון אחר, "יציעו וכ"ק אדמו"ר שליט"א שלל את ההצעה, 
 להגהתי וכיו"ב" )במענה מכ"ד טבת(."צ מה שא
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בו הצעה , מכתב בתאריך ח' אדר "ועד הנחות התמימים"בהמשך לזה, הכניסו 
 ".שנת השמונים – מפורטת ל"קובץ י"א ניסן

ר את מכתבם של "ועד הנחות התמימים" עם מס כ"ק אדמו"ר שליט"א
  .עם המענה בכתי"ק ,"ועד להפצת שיחות"ה לההצעות, א

)הקובץ נערך והוכן לדפוס  ומה לכלול בו ,ה להוציא לאור את הקובץורה במענה
 ;על ידי "ועד הנחות התמימים"(

וכן, הוראה להדפיס מהדורה מיוחדת מספר התניא עם צילום שערי כל 
הקודמים, אותו חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א בסיום התוועדות י"א הדפוסים 

 ניסן תשמ"ב לכל אחד ואחת.

 להלן המענה:

 תורהשמטרתו  –להו"ל הקובץ 

)עם המזמורים  פא)וגם(  פולכן ועל הסדר: מהצ"צ מיהל אור דקאפ' 
 כביהל אור(

 דלעיל( – 6עה"פ ימי שנותינו גו' ) [מהצ"צ]

 מאאמו"ר על מחז"ל בחולין

 הציונים הנ"ל )לדא"ח שמבואר ענין פ' שנים.

 : תקנת הבעש"ט דקאפ' תהלים דשנותיו.הוספה

 מנהגי יום הולדת

______ 

ועוד ועיקר להו"ל התניא בגודל רגיל, ועה"ס כנדפס לאחרונה 
 בברוקלין .. לאחרי הערות ותיקונים: 

רשימת הכת"י ופאקסימילות שלהם )כבסוף מהד"ק דתניא 
! שעורבו הנדפסיםלהשמיט ב' השערים דזאלקווא אבל  – שהדפיסו

שנתקבלו  –)כולל  ומלאהבאמצע!(. רשימת דפוסי התניא מתוקנת 
 לאחרונה כאן. רשימת ההעתקות וכו'.

 כמו שהן בגודלןהתניא'ת שיוכלו להשיגן  דכלהשערים  דכלוצילום 
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 ָאפ טשעקיןלהסתייע בס' דמונדשיין שי' אבל 

 ההדפסה מקום( זה שצויין בו 2א'ת התנידכל ( 1והדיוק שער א' 

 כו"כ תניא'ת נתקבלו לאחרונה נמצאו בספרי'

השערים דוילנא הראשונים הגדולים קצת מגודל תניא הרגיל 
 אבל יציינו הגודל –יצמצמום 

 בשני בענדליך
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 קונטרס י"א ניסן

 
 לפנינו צילום מפתח דבר לקונטרס י"א ניסן תשמ"ז.

קונטרס י"א לשם הקונטרס: "באשר שני אופנים  המו"ל בשולי הגליון כתבו
-, ובצד הגליון כתבו סימן"תשמ"ז –קונטרס חג הפסח " ";תשמ"ז –ניסן 

 שאלה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מתח קו מחיקה על ההצעה "קונטרס חג הפסח 
הקונטרס,  שםובכך קבע את  השאלה שבצד הגליון,-וכן על סימן תשמ"ז",

  "!קונטרס י"א ניסן תשמ"ז"
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 חפיסות גפרורים בתאריך י"א ניסן

 
בבוקר י"ג ניסן תשל"ה לפני נסיעת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאהל, הורה על ידי 

 ם, ולכתוב עליהן את הנוסח דלהלן:חפיסות גפרורי 3000המזכיר ריל"ג להזמין 

 נרות שבת קודש

___ 

 יא ניסן ה'תשל"ה

כ"ק  .נש"קבחזרתו מהאהל נכנסו לחדרו הק' כמה מהמתעסקים במבצע 
אדמו"ר שליט"א דיבר על השטורעם שצריך להיות במבצע, ונתן לכל אחד 

 מהם חפיסת גפרורים שעלי' מודפס הנוסח הנ"ל, עם חתי"ק בראשי תיבות.

למרת  –מימין  (1)חפיסות הגפרורים שניתנו: ים מתוך תמשת ותמונ להלן
 מזכיר ריל"ג.הל –משמאל  (2)אסתר שטרנברג, 
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 הצהרת ימי חינוך )א(

 
ממענה כ"ק אדמו"ר שליט"א להנהלת צעירי אגודת חב"ד העולמית, שדיווחו 
על סידור קבלת תצהיר מממשלת מדינת ניו יארק על שמונים ושלש ימי חינוך 
כמנין שנות כ"ק אדמו"ר שליט"א, החל מיום הבהיר י"א ניסן עד לד' תמוז 

 )במענה על המכתב מכ"ט אד"ש תשד"מ(:

 [להצלחה רבה וכו' בכהנ"ל] אזכיר עה"צ
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 (בהצהרת ימי חינוך )

 

 הנהלת צעירי אגודת חב"דמענה נוסף מכ"ק אדמו"ר שליט"א על דיווח 
העולמית מסידור התצהיר על ימי החינוך; וכן על תוכנית מסיבת הסענאט 
במדינת אלבאני בקשר ליום הבהיר י"א ניסן, ומה ידובר בה )על המכתב מג' 

 ניסן תשמ"ה(:

 [וכו']בהצלחה רבה  ומכ' המצו"ב ]שתהי' כהנ"ל[ אזכיר עה"צ
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 "אלה שנולדו ביא ניסן לפני פז שנים"

 
 שליט"א בשיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט תשמ"ט: הגהות כ"ק אדמו"ר

 (50בתהליםבתורה,  –ח. והמענה לזה 

לאלה שנולדו ביא ניסן  –מזמור פ"ז. ולימוד מוסר נוסף בפרט ( 50
שאמירתו )ע"פ המנהג לומר בכל יום המזמור המתאים  –לפני פז שנים 

 לשנות חייו( נמשכת עד י"א ניסן דשנה זו.
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 לא בקשר לי"א ניסן

 

 

הגבירים שהתיאטרון שלו פנוי בכל  חדמענה לר' הלל דוד קרינסקי אודות א
לעשות נשף  עלתה סברא, ובהתאם לזה חינםיום שני והציעו לשימוש חב"ד 

ההכנסות ממנו יוקדשו להוצאות אשר י"א ניסן,  בסמיכות ליום הבהירחבד"י 
 דורי ההתוועדויות. שי

 מכ"ה שבט תשמ"ג(: במענה למכתבמענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )

אין  – כפשוטלא, כי  –בקשר לי"א ניסן ]לעשות כנ"ל[  רוצה ]אם[ב
 מי שיהי'בפרסומת אנשים  לאלחב"ד עסק בטיאטר וכן 

 כ"א בהפצת היהדות והתומו"צ

 בצדו השני של המכתב כתב:

 מהיר

 ח
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 עסקן שילמדם מה לעשות

 
לכבוד יום הבהיר  מענה על בקשת צעירי אגודת חב"ד להגיה תוכנית של אירוע

 י"א ניסן:

 אף שהורגלתי בכיו"ב בכ"ז גם לכיו"ב צ"ל "הגבלה קצת"

( ברעש גדול  ומפרטים בזה  2( לכבדני 1מודיעים אותי שמשתדלים 
 וכו'ושואלים שאאעין בפרטיות ואעיר בפרטית 

 (1שיעשה הערה שאין: אנושי ) –בצאגו"ח  אחדהאין אף 

"לצמוח" עכ"פ עסקן אחד שילמדם מה  –הי' צ"ל  שנה 40שבמשך 
 לעשות
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 עוגת יום הולדת

 
מענה למכתב ר' משה יהודה קאטלארסקי מאור לי"א ניסן תשמ"ח, בו דיווח 
על חתונה שהתקיימה באותה לילה על ידי אחד מתומכי פעילות חב"ד, 
שבמהלכה הביאו להפתעתו עוגת יום הולדת עם נרות בקשר עם יום הבהיר 

 י"א ניסן.

מסר כ"ק אדמו"ר שליט"א  בבוקר י"א ניסן, לפני תפלת שחרית בביתו הק',
 :את המענה

 על מה שכתב שהביאו לסעודה עוגת יום הולדת עם נרות:

 בזה הערה כללית

 .וק"לאומרים שבקצתם חשש של חלב. [ עם נרות]

 ליד שם הנמען "משה יהודא בן גאלדע", כתב:ו

 כן יבש"ט תכה"י ובהוספה



  יום הבהיר י"א ניסן 49
 

 רשימת המקורות:
 א. "הקורת רוח מביקורו כאן בימים אלו"

 .274בית משיח גליון  – הקורת רוח מביקורו כאן

 אגרות קודש חלק כח. –"וכן יום הולדתי" 

 .850כפר חב"ד גליון  – מהו הטעם והגעשמַאק?

 כפר חב"ד. – רצון וכוונה טובה

 ב. ואברכה מברכיך

 "ימי בראשית" ניסן ה'תש"י. – במענה על ברכתו

 "לשמע אוזן" הוצאה חדשה. – כבר מילתי' אמורה בהתועדות

 "לשמע אוזן" הוצאה חדשה. – אישור הברכות במכתב לחג הפסח )א(

 .135בית משיח גליון  – אישור הברכות במכתב לחג הפסח )ב(

 קובץ ועד תלמידי התמימים ו' תשרי – אישור הברכות במכתב לחג הפסח )ג(
 תשע"ה.

 "לשמע אוזן" הוצאה חדשה. – שתקוים בהם דרשת חז"ל

 תשורה וואגעל ג' כסלו תשע"ח. – ת"ח ת"ח על הברכות

 "לשמע אוזן" הוצאה חדשה. –יתברך על הברכות 

 תשורה אהראנאוו י"ב סיון תשס"ד. – כאילו נכתב לכל אחד

 .תשורה גאלדבערג כ"ב טבת תשע"ח – תודה לבבית

 תשורה פרידמאן כ"ה אד"ש תשס"ח. – בחייםעל ידי התעסקות 

 .720בית משיח גליון  – עדותובאישור הבא בהתו המעלה

 תשורה ליסון כ"ד אד"ש תשס"ה. – מכתבי ברכה של ראשי המדינה

 צדי"ק למלך חוברת ז. – חוב וזכות נעים לסיים בתודה

 צדי"ק למלך חוברת א. – כולל אלו שבמכתבים

 .132יח גליון בית מש – ברכה בכל עת )א(

 תשורה גראנער כ"ג סיון תשע"ו. – ברכה בכל עת )ב(

 .759כפר חב"ד גליון  –נתקבל בי"א ניסן 

 נער כ"ג סיון תשע"ו.אתשורה גר – אזכיר עה"צ להנ"ל
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 ג. מתנות לי"א ניסן

 אגרות קודש חלק כז. – בקשת הרבי שליט"א

 צדי"ק למלך חוברת א. –הנחת רוח שכיוונו היום 

 .281בית משיח גליון  – לא יו"ל?! גם ליא"נ

 נשיא וחסיד פרק לח. – ת"ח מקול"ע )א(

 נשיא וחסיד פרק לח. – ת"ח מקול"ע )ב(

 תשורה כהן ד' תמוז תשע"ו. – קובץ השירה והזמרה )א(

 אגרות קודש חלק ל. – קובץ השירה והזמרה )ב(

 תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב. – קובץ השירה והזמרה )ג(

 "התמים" חוברת כז. – הניגון ת"ח על

 קובץ ועד הנחות בלה"ק י"א ניסן תשע"ח. – רשימה מיוחדת בכתי"ק

 תשורה מונדשיין י"ז כסלו תשס"ח. – הכריכה לי"א ניסן באופן שיהי' לאחר

 .133בית משיח גליון  – ת"ח על המתנה יפה

 ד. מאורעות י"א ניסן

 תשורה קרינסקי ט"ו אלול תש"ע. –שידור ההתוועדות 

 .274בית משיח גליון  – "קובץ י"א ניסן" וחלוקת ספר התניא

 ספר המאמרים י"א ניסן חלק א. – קונטרס י"א ניסן

; "א חסידישער 171בית משיח גליון  –חפיסות גפרורים בתאריך י"א ניסן 
 דערהער" תשרי תשע"ה.

 .תדפיס מספר תולדות הרב דוד ראסקין ע"ה –הצהרת ימי חינוך )א( 

 .תדפיס מספר תולדות הרב דוד ראסקין ע"ה – הצהרת ימי חינוך )ב(

 ספר המאמרים י"א ניסן חלק א. –"אלו שנולדו ביא ניסן לפני פז שנים" 

 תשורה קרינסקי ב' חשון תשס"ח. – לא בקשר לי"א ניסן

 תשורה גראנער כ"ג סיון תשע"ו. – עסקן שילמדם מה לעשות

 תשורה קאטלארסקי ג' חשון תשע"ד. – עוגת יום הולדת
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  לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 


