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, במלאות יובל שי"ל בתש"ז "ליובאוויטשער רבינ'ס זכרונות"

 שנים לנישואי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
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 בס"ד.

 פתח דבר
בו ימלאו צדי"ק שנה לנישואי כ"ק אדמו"ר עם יום הבהיר י"ד כסלו,  לקראת

 תשע"ט(-הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע )תרפ"ט

תרפ"ט ל"פרצת"  : "להעיר מהשייכות דשנת1וראה שיחת ש"פ וישלח תשנ"ב –
שהשלימות דהט' )שכל א' מהתשעה כלול מעשר( היא צ', די"ל שבזה מרומז  –

  –שבשנת הצדי"ק נעשית שלימות הנישואין, שהו"ע הנישואין דכנס"י עם הקב"ה" 

מכתבים, מענות  קובץ "נישואי צדי"ק", הכוללאת ההננו מוציאים לאור 
 ם כאן לראשונה.וצילומי כתי"ק מכ"ק אדמו"ר, אשר רובם נדפסי

* * * 

 הקובץ נחלק לשלשה שערים:

 א( שער אגרות קודש:

תשמ"א, חלקם נדפסים כאן -תשל"ט פרטיות שנשלחו בין השניםלקט אגרות 
 לראשונה.

 ב( שער כתבי יד קודש:

שונים. חלקם הגהות על דברים  לקט צילומים מכתי"ק כ"ק אדמו"ר על ענינים
 שבדפוס, וביחוד על ס' מפתח ספרי מאמרי ודרושי אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

 ג( שער מכתבים באנגלית:

 צילומי כמה מכתבים באנגלית מכ"ק אדמו"ר, המופיעים כאן לראשונה.

* * * 

 

לכבוד  770שסידר בדו"ח שכתב ר' דוד ראסקין ע"ה מהתוועדות חסידים על 
"עם סעודה שלמה חלה ועופות וכו'" ר' שלום  יובל החמישים –תשל"ט  י"ד כסלו

מרוזוב "למד את המאמר לכה דודי תשי"ד שיצא עכשיו לאור" ור' מרדכי מענטליק 
שהי' בהחתונה בתרפ"ט סיפר מה שזוכר "ועשה רושם גדול ואח"כ עורר אודות 

צת המעיינות התעסקות בלימוד הנגלה וחסידות ועבודת התפילה וההתעסקות בהפ

_________ 
 

 .110שוה"ג להערה  165( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 1
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ניגונים"  והמבצעים", ואח"כ התוועדו כו"כ "וב"ה שהי' מסודר אמרו לחיים ניגנו 
 ענה כ"ק אדמו"ר:, וכו'

תיבת  ]עשה חץ והקיף שהוזכר בפירוש וכמ"פ בנוגע לפלא שדוקא "מרקדין"
 לא נזכר כאן! שבתוך הדו"ח[ "בהחתונה"

 אזכיר עה"צ

* * * 

 הבהיר י"ד כסלו יחד עם כ"ק אדמו"ר,לחגוג את יום ויה"ר שנזכה 

שאז יהי' שלימות ענין  –בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 
 ותיכף ומיד ממש. –הנישואין 

 המוציאים לאור

 ה'תשע"ט יום הבהיר י"ד כסלוערב 
  צדי"ק שנה לנישואי כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית

 מנשסתר, אנגלי'
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'למלאות רצון ובקשת ידידינו אנ"ש והתמימים הגרים במדינות הרחוקות '
מעבר לים, שאין היכולת בידם לבוא להסתופף בצל קדושת אדמו"ר 
שליט"א ומשתוקקים מאד לראות פני קדש אדמו"ר שליט"א הננו נותנים 

 בזה תמונתו הק'...''
 

 (קובץ "התמים" חוברת ד')

 
 

בעת כ"ק אדמו"ר 
 סידור קידושין
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נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, וואס זיין חתונה איז געווען 
 אין שנת תרנ"ז, און אין שנת תש"ז איז געווען דער יובל החמישים.

און דעמאלט איז געווען א השגחה פרטית און א השגחה 
מיוחדת, אז בכל יום ויום פון שבעת ימים פון יום החתונה, האט 

נטראגן צו כ"ק מו"ח אדמו"ר זיך איינגעגעבן אז מ'זאל קענען אריי
די ספרים פון דעם מיטעלן רבי'ן )זיינע דרושים ומאמרים( וואס 
מ'האט דעמולט איבערגעדרוקט אין שאנכאי, און מ'האט זיי 

 געבראכט אהערצו אין יענעם זמן.

וואס דעמולט האט מען אפגעדרוקט כמה ספרים, און בכל יום 
, און דאס האט גורם האט מען אריינגעטראגן צו אים נאך א ספר

 געווען א נחת רוח גדולה.

און דאס האט אויך געגעבן א עידוד און א נתינת כח אויף דעם 
אז ס'זאל אנגעצייכנט ווערן דער ענין פון מלאת חמשים  –ענין 
 שנה.

 (י"ד כסלו תשל"ט)

• 

ששלח שני מכתבים של כ"ק אדמו"ר  לר' מיכאל אהרן שי' זעליגזאן
הריי"צ והנחה ממאמר ד"ה רפאות תר"ס בקשר יובל החמישים 
לנישואי כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית, הואיל כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א לענות )כ"ו כסלו תשל"ט(:

 וכן סמן קו ע"ד שני המכתבים. וכתב: "מהנחת רפאות ר"ס"

ובימי חנוכה  לו הוא חדש הגאולהבחדש כס –"נת' ות"ח. ודבר בעתו 
 ומוסיף והולך בנר מצוה ותו"א כו' אזכיר עה"צ".
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 שער
 

 אגרות קודש
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 א

 
 ב"ה, ערב חנוכה תשל"ט

 ברוקלין 
 

 שנחתם תום במכ'חאל הבאים על ה
 נתניא", ניו יורקבמסעדה "

 ה' עליהם יחיו
 

 !שלום וברכה
 

 'מאשר הנני קבלת המכ
 

ות"ח על הברכות. וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק: ואברכה )ה' מקור 
 .של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר וך, בברכתיהברכות( מברכ

 
  בכבוד ובברכה לחנוכה מאיר ושמח

 
 ןהמ. שניאורסא

 
 ב

 
 ה'תשל"טב"ה, ט"ו בשבט 

 .ברוקלין נ.י 
 

 לכל אחד ואחת מתושבי כפר חב"ד באהקת"ו
  - מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר

 שליט"א
 

 !שלום רב וברכה מרובה
 

בעתם קבלתי מכתביהם, מכתבי כל הצדדים , וע"פ מאמר חכמינו ז"ל 
 ,אשר אין דעות בנ"א שוות

 
הכפר הי' להם מקום אך ורק עד  אשר כל החילוקי דעות בנוגע לועד

 - שקבלתי הדו"ח אודותה -להאסיפה 
 

 אגרות קודש
  זי"ע כ"ק אדמו"ר

 תשמ"א  –תשל"ט 
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 ,ולאחרי זה אין להם מקום כלל 
 

וכמובן ופשוט ג"כ ע"פ חוו"ד ומכתבי הרבנים שליט"א מארי דאתרא 
 . כפר חב"ד, בתוככי ועד רבני חב'"ד דאה"ק שליט"א

 
ישמע  -מבלי יוצא מן הכלל  –שליט"א  –ובודאי אשר כל או"א מהם 

 ,פעולה עמו וככל הדרוש תףשלהוראות ועד זה דכחב"ד וי
 

אלה ששלחם כ"ק מו"ח אדמו"ר  –שהרי בודאי כולם, הן הראשונים 
 זה אליהם לאחר שנצטרפו לייסד כחב"ד, הן אלה

 
עשו זה ועושים זה עתה מתוך החלטה גמורה ותנאי גמור שיהי' הכפר  

רצון  -מאתים לשמו ולמטרתו הידועה לכל  -ועל כל פרטיו על כל תושביו 
 - מו"ח אדמו"ר קוהחלטת מייסדו כ"

 
כפר חסידותי מתנהל ע"פ תוה"ק תורה חיים ותורת אמת מוארת 

 ,באור וחיות חסידותי, כהוראות הרבנים מארי דאתרא
 

אדמו"ר עומד ומשמש במרום ורואה ללבב כל אחד ואחת  וכ"ק מו"ח
וממלאים  מתושבי הכפר ומשגיח בכל פעולותיהם, אשר שלימים הם אתו

 ה,תקוותיו ע"י הנהגה האמור
 

 .שהיא ג"כ הדרך לקבל ברכותיו בכל המצטרך בגו"ר
 

 .והרי באים אנו זה עתה מיום ההילולא שלו
 

  תכה"יבכבוד ובברכה לבשר אך טוב בכל האמור 
 

 ןהמ. שניאורסא
 

 ג
 

 ב"ה, ט"ו בשבט ה'תשל"ט
 .ברוקלין, נ.י 

 
 לועד כפר חב"ד באהקת"ו

 ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר מיסודו
 ה' עליהם יחיו

 
 !שלום וברכה

 
בנועם קבלתי מכתבם מבש"ט מכניסתם והתחלתם במילוי תפקידם 

 .ועד כפר חב"ד בארצנו הקדושה -אחראי וההחשוב 
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ויה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיהם ויצליחו בחיזוק כפר חב"ד 

 ,והתפתחותו, הלוך והוסיף ועוד יותר מהמשוער
 
 -הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר  -מתאים לרצון מייסד כחב"ד ותקוותיו  

אשר גם עתה עומד במרום ומשמש ומעורר רחמים לשפע ברכות בכל 
רי איט"א והרבנים מענייני כחב"ד בגשמיות וברוחניות, לכל תושביו של

 ,דאתרא שליט"א בראשם
 

זו  ואשר חלקם שזכו, כאו"א מהם וכולם יחד, לתפקיד זה ושליחות
 ,דמייסד כחב"ד

 
 .ויבש"ט מהצלחתם רבה בזה

 
 טבכבוד ובברכת הצלחה ולבשו"

 
 ןהמ. שניאורסא

 
 ד

 
 ב"ה, ט"ו בשבט ה'תשל"ט

 .ברוקלין נ.י 

 
 כבוד הרבנים מארי דאתרא דכפר חב"ד באהקת"ו

  - מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר
 שליט"א

  
 !שלום וברכה

 
 ,בת"ח הנני מאשר קבלת מכ' בענין ועד כפר חב"ד

 
 .ומצו"ב העתק שני מכתבי בזה

 
 ויהי רצון אשר, ע"ד ל' הכתוב, יאריכו ימים על ממלכתם,

 
וינהלו כחב"ד על מי מנוחות בהצלחה רבה ומתוך בריאות שמחה 

 .וט"ל
 

 בכבוד ובברכה
 

 ןהמ. שניאורסא
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 ה 
 

 ב"ה, כ"ה טבת ה'תשל"ט
 ברוקלין, נ.י. 

 
 !שלום וברכה

 
 מיום... פ"נברכה מאשר הנני קבלת מכ' ובהם בקשת 

 
 ובעת רצון יקראו על הציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ

 .זי"ע
 

, תניא וגם םכדאי שיהי' באוטו שלו )במקום הסתאים( סידור, תהילי
 וכדאי לפרסם - א צדקה פושקע.

 
 בברכה

 
 ןהמ. שניאורסא 

 
 .נ.ב

 
לכל נפש בחומש תהילים  בטח שומר על שלשה השיעורים השוים

 .ותניא. ועכ"פ יעשה כן מכאן ולהבא
 

 .כן בטח משתתף )וישתתף ביתר שאת( בהמבצעים, וה' יצליחם
 

 ו
 

 ה'תשל"ט ועש"ק פ' ואת יהודה שלח לפניו,, ב"ה
 י.ברוקלין , נ. 

 
 צו אלע אנטיילנעמער אין דעם

 דינער פון מרכז הישיבות יערלעכן
 ליובאוויטש, תמימים-תומכי

 ה' עליהם יחיו
 

 שלום וברכה!
 

דער  - עשרה בטבתדי הייארדיגע יערלעכע מסיבה קומט פאר ערב 
די דאזיגע  .טאג ווען דער שונא האט באלאגערט ירושלים, תובב"א

נאענקייט אין צייט האט אויך אן אנדייטונג וועגן א טיפערער אינערלעכער 
 .מער די וויכטיקייט פון דער מסיבה שטרייכט נאך-שייכות, וואס אונטער
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דער שונא, וואס האט זיך פארמאסטן קעגן דער הייליגער שטאט און 

המקדש, איז געבליבן שטיין בא דער חומה )וואנט( וואס איז -דעם בית
און האט געמוזט בלייבען שטייען , געווען די באשיצונג פאר דער שטאט

וואלט די  ,געטאן תשובה וואלטן די אידן. דארט גאר אליינגע צייט
באלאגערונג בטל געווארן און עס וואלט געווען א גרויסער נצחון פאר דעם 
אידישן פאלק , ווי דאס איז געווען דער פאל מיט דער באלאגערונג פון 

 .ירושלים דורן סנחירוב מלך אשור אין דער צייט פון חזקי' המלך
 

וועגן דער אמת'ער חומה וואס עשרה בטבת לערנט אונז און דערמאנט 
באשיצט שטענדיג און אומעטום דעם אידישן פאלק און יעדער אידן אויך 

אידן לערנען ". זו תורה -אני חומה "אלס יחיד, ווי חכמינו ז"ל זאגן, 
תורה, זיינען מקיים די מצוות פון דער תורה און פירן זיך על פי תורה אין 

וואנט וואס -טלעכע שוץ-ז די גטעגלעכן לעבן בכלל און דאס אי-טאג
און זי איז זיי מבטל ", באלאגערונג"באשיצט קעגן יעדער סארט און ַארט 

 .און בריינגט די אמת'ע מנוחה שלום ושלוה
 

היינט, מוזן מיר פארשטארקען און  אויךווי אין אלע צייטן, אזוי 
זו תורה"  - פארפעסטיקן אונזער אמת'ע שוץ און זיכערקייט פון "חומה

טרייער דערציאונג -דורן דער תורה -בא יעדען און יעדערע און ספעציעל 
עדן אידן יפון אוזנערע קינדער און יוגנט. דאס איז דער יסוד פליכט פון 

און פון אלע אידן, ווי דאס איז אונטערשטראכען אויך אין דעם אנזאג 
ריינגט אז עס און דער לימוד התורה ב", אלו התלמידים - "ושננתם לבניך

שמוע תשמעו אל מצותי גו'", און מען איז געזיכערט מיט דעם "איז 
אויבערשטנ'ס ברכות אויך אין גשמיות, ביז צו דער הבטחה אז "ירבו 

"עס וועלן זיך מערן אייערע טעג און די טעג פון  -ימיכם וימי בניכם" גו'" 
אייערע עלטערן ט האט געשווארן צו -אייערע קינדער אויף דער ערד וואס ג

זיי צו געבן )אויף אייביג( ווי די טעג פון די הימלען איבער דער ערד" אין 
 .דער גאולה האמתית והשלימה דורך משיח צדקנו

 
דאס אויבנגעזאגטע אונטערשטרייכט נאכמער די העכסטע 
וויכטיקייט פון די טעטיקייט פון מרכז הישיבות תומכי תמימים 

ו תורה" אין פולסטן זין. און איך בין פעסט ליובאוויטש אלס א "חומה ז
מיט א ן, אין דער האפנונג , אז אלע פריינד פון דער ישיבה וועלן העלפ

ברייטער האנד, נאכמער צו פארפעסטיגען די דאזיגע פעסטונג פון תורה, 
 .וואס איז אזוי לעבנסוויכטיג, ספעציעל אין דער איצטיגער צייט

 
מען זוכה זיין צו אלע ברכות השם, סיי בגשמיות סיי  ובזכות זה וועט

געוואונשענע ענינים וועלן פארוואנדלט ווערן און -און אלא ניט, רוחניותב
 ,נהפך ווערן אין ענינים פון ששון ושמחה

 
ביי יעדען איינעם און איינע און ביי כלל ישראל, ביז צו דער גאולה 

 .האמתית והשלימה בקרוב ממש
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 כה להצלחה לכל האמורבכבוד ובבר 
 

 ןהמ. שניאורסא
 

 ז
 

 ב"ה, ב' אייר תשל"ט
 .ברוקלין נ.י 

 
 "תלמידי מוסד חינוך "אהלי תורה

 ברוקלין
 ה' עליהם יחיו

 
 !שלום וברכה

 
 .נ, ואיחולי הברכות"וכן הפ ,תביהםככאשר אני קבלת מ

 
באתי במכתב זה, וכאילו נכתב  ,א בפרט"וכיון שאי אפשר לענות לכאו

 הוא במיוחד לכאו"א.
 

ייהו אמורה אשר תלמכמינו רבותינו ז"ל כבר חבלשון ות"ח על ברכות 
כל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר, 

 ,'שיצליחו בלימוד תורתנו הק - ובנקודה העקרית בנוגע לכאו"א מהם
תורת חיים, ובקיום מצוותי' ובהנהגה טובה בכלל, באופן דמוסיף והולך 
ואור, וימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה בכל הענינים אודותם 

 .כותבים
 

ובפרט אשר כמה מהם מזכירים החלטתם, בל"נ, בנוגע להוספה 
בלימוד התורה וקיום מצוותי' ובהנהגהתם מכאן ואילך. ויהי רצון 

ד תורתינו הק' מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, שיקויים בזה יעו
 .וילכו מחיל אל חיל בכל הכותב לעיל

 
 בברכת הצלחה בכל האמור

 
 ןהמ. שניאורסא

 
 ח

 
 ב"ה, כ"ז סיון, ה'תשל"ט

 .ברוקלין נ.י 
 

 ,אשקלון עובדי המטבח בביה"ח
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 ה' עליהם יחיו 
 

 :שלום וברכה
 

רצון שיקויים בכם רב תודות לכם בעד האיחולים והברכות, ויהי 
מאמר חכמינו ז"ל כל המברך מתברך בברכתו של הקדוש ברוך הוא, 

 ,שתוספתו על העיקר, וימלאו משאלות לבבכם לטובה
 

ובפרט שיש לכם מיוחדת שעוסקים בתזונה ובהבראה של הנמצאים 
 ,בבית הרפואה* באשקלון

 
ם והרי זה גם כן ענין של גמילות חסדים, וגודל ענין גמילות חסדי

מפני מצב  - בכלל, ובפרט לאלה שהם, בלשון הכתוב: דכא ושפל רוח
 .הבריאות וכיו"ב

 
ונקודה עקרית בזה שתזונה מתאימה הרי היא גורם חשוב בהבראת 

 .ורפואת הזקוק לזה
 

-חודש דמתן ומענין לענין באותו ענין שנמצאים אנו בחותם וסיום
תחילתה גמילות חסדים וסופה  תורתנו, ואמרו חכמינו ז"ל שהתורה

גמילות חסדים, ואחת מהן היא שהקב"ה בא לבקר את אברהם אבינו 
 כשהי' חולה ושלח אליו מלאך הרפואה, רפאל, לרפאותו.

 
 בכבוד ובברכה

 
 ןהמ. שניאורסא

 
כמדובר כמה פעמים, אין דעתי נוחה כלל מהתואר "בית חולים", ( *

ל והעיקר של בית כזה לשמש בית רפואה עשהרי הכוונה והמטרה והתוכן 
ת. ותקותי שסוף סוף יתקבל התואר "בית וי רופאים שתפקידם לרפאיד

 .רפואה" במקום התואר השגרותי של עתה
 

 ט
 ב"ה, כ"ז סיון, ה'תשל"ט

 .ברוקלין נ.י 
 

 'הבאים על התחום מחלקה כ"ר א
 ביה"כ "ברזילי" אשקלון

 שליט"א
 

 :שלום וברכה
 



  נישואי צדי"ק|  20

תודה לבבית לכאו"א מהחתומים על המכתב בעד האיחולים  
והברכות. ויהי רצון שיקויים בכם מאמר חכמינו ז"ל כל המברך מתברך 

 .תוספתו מרובה על העיקרשבברכתו של הקדוש ברוך הוא, 
 

והשם יתברך  ,הפ"נ ייקראו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון
 .ימלא משאלות לבבכם לטובה

 
שהתורה מביאה  ,תורתנו-חותם וסיום חודש מתןבבהמצאנו בפרט 

רפואה לעולם, ומסופר בה על דבר היהודי הראשון אברהם אבינו 
חולה )ואמרו חכמינו ז"ל שהשכינה  שהקב"ה בא לבקרו בשעה שהי'

למעלה מראשותיו של כל חולה מבני ישראל(, ותיכף אחר כך שלח אליו 
 .מלאך רפאל לרפאותו ברפואה שלמה

 
 בכבוד ובברכה לבשורת טובות

 
 ןהמ. שניאורסא

 
 "דוי

 ב"ה, ימי אלול, ה'תשל"ט
 .ברוקלין, נ.י 

 
 לכל המשתתפים

 בכנס לכבוד עולים החדשים
 עליהם יחיו ה'
 

 :שלום וברכה
 

בנועם ובשמחה קבלתי הידיעה על דבר הכנס לכבוד עולים החדשים, 
 .בזמן האחרוןובפרט אלה שנכנסו לבריתו של אברהם אבינו 

 
 :ובודאי תקויים בכל אחד מהם הברכה המקודשת מדורות אין ספור

, והוריהם כשם שנכנסו לברית כן יכנסו לתורה ולחופה ולמעשים טובים
רוו מהם רב נחת אמתי, נחת יהודי, תמיד יוקרוביהם וכל בית ישראל שי' 

 .כל הימים
 

אשר בודאי גם כל  - בהזדמנות זו אביע רגשי לבבי, מעומקא דלבא
רגשי גאון וחדוה אשר למרות היותם  -אחינו בני ישראל רוחשים אותם 

יכולת לקיים בפועל סדר חיים על פי התורה -עשיריות בשנים במצב של אי
שהיו  -ככל הדרוש, ולא רק משום מניעות ועכובים שגרתיים, אלא 

ם נפש )ולא כאן המקום לעמוד עליה-קשורים ברדיפות ובמסירות
באריכות(, עם כל זה שמרו על הגחלת בכל תוקף נשמתם, והלהיבו אותה 
לאבוקה שהאירה חייהם ונתנה להם הכח והעוז להתגבר על כל הקושיים 

 .והנסיונית
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והרי זה מאמת עוד הפעם דבר תורה, תורת אמת ותורה אור )המאירה 

, כלומר, שאפילו כשיהודי נמצא אני ישנה ולבי ער: כל דבר לאמתתו(
במצב שיהדותו היא בכמה פרטים בבחינת "ישנה" ואין ביכולתה זמנית 
לבוא לבטוי, הרי הלב היהודי תמיד "ער" ופועל; וכשהלב בריא ושלם, 

( לכל הגוף, וסוף סוף באה "חיות )על ידי "הדם הוא הנפש הרי משפיע הוא
 .חיות זו לבטוי מלא בכל חלקי הגוף

 
ומכאן התקוה החזקה, אשר בבואם ובהמצאם בתנאי חיים חדשים 

יום על פי התורה ומצותי' ככל הדרוש, בלי -המאפשרים לחיות חיי היום
תבטא השפעת "לבי ער" בכל מלוא המדה תכל מניעות ועכובים מהחוץ, 

להשתלט ולנהל כל פרטי החיים היומיומיים, ועד שכל רואיהם יכירו 
ויפליאו עוצם העוז היהודי שהטביע הקדוש ברוך הוא בנפש כל איש ואשה 
הישראליים לעמוד איתן ללא כל כניעה ופשרה בכל הנוגע לענייני הנשמה 

ם כל הפרעה איזו שתהי', ולחנך וענינים עקריים בכלל, מבלי להתחשב ע
 .למופתוך זו, במעשה בפועל לדוגמא רבניהם ובני בניהם בד

 
אם בחוקותי ויהי רצון שתקויים בכל או"א מהם הבטחת הקב"ה: 

כל הברכות האמורות  - תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גו'
ת הסתדרות טובה בפרנסה ובנח -בפרשה, ועד לכל המצטרך בפשטות 

מילידיהם ויוצאי חלציהם, ויזכו בתוך כלל אחינו בני ישראל לגאולה 
 .האמתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש

 
אני ל )"וראוים השגחה פרטית גם בזה שהכנס נועד בימי חודש אלו

אהבה ה( חודש של התקרבות מיוחדת והידוק קשר לדודי ודודי לי
ל לשבשמים, חודש הרחמים והברכות בכוהדביקות שבין יהודים לאביהם 

לרבינו  תורה לקוטי)כמבואר ענינו על פי המשל הידוע ד"מלך בשדה" בס' 
לב(, ובפרט חודש ההכנה לברכה הכוללת, אשר כל אחד  'ראה ע הזקן, פ'

יכתבו  - ואחת מהם ביחד עמנו ועם כל אחינו בני ישראל באשר הם שם
 .בגשמיות וברוחניות גם יחדויחתמו לשנה טובה ומתוקה 

 
 .ברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמורבבכבוד ו

 
 ןהמנחם שניאורסא

 
 יא

 
 ה'תש"מ., ב"ה, ערשק"מ כסליו

 .ברוקלין, נ.י 
 

 ליובאוויטש-כבוד המשתתפים במסיבת חב"ד
 בארגנטינה שליט"א

 
 !שלום וברכה
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 ,שלהם כינוס-בנועם קיבלתי הבשו"ט אודות המסיבה

 
ויה"ר שיקויים בהם כנוס לצדיקים, ועמך כולם צדיקים, הנאה להם 

 ,והנאה לעולם
 

, שבשבת נאמר אז שםובפרט אשר השנה היא שנת השמיטה שבת לה
כולל, בענינם, החלטות טובות בעניני השם התורה  -התענג על השם 

 ,י')הנגלה והחסידות( ומצות
 

מוסדות ופעולות חב"ד אשר לבסס ולחזק את כל  -ובנקודה התיכונה 
 ולהרחיבם ולהגדילם בעירם ובמדינתם

 
 ובפרט בשטח החינוך ע"פ התורה של הקטנים וגם הגדולים

 
חנוכת כל בית יהודי שיתאים להפקידו שיאמר עליו השם ושכנתי 

 בתוכם
 

 חנוכה -וכלימוד היום טוב דחודש כסלו 
 

 .להוסיף בנר מצוה ותורה אור מיום ליום
 

 בכבוד ובברכת הצלחה
 

 ןהמנחם שניאורסא
 

 בי
 

 מב"ה, ט"ו טבת, ה'תש"
 .ברוקלין, נ.י 

 
 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

 מר שלמה שי' שמיר
 

 !שלום וברכה
 

 .קבלת מכתבו מיום ד' טבת אנימאשר 
 

ולאחרי בקשת סליחתו, בודאי לדוכתי' למותר להעיר אשר דבר 
כלומר שכוונתו  ,ופרסום לחוג רחב -וכמה הנכתב לשני, ואל אחת כמה 

פירושו של פרסום, הרי מה שנוגע הוא רק הלהשפיע עליו ע"י  ומטרתו
 א.ועוד, וזהו העיקר, המסקנות שמסיק ממה שקור ,אותו אהקור
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כלל וכלל, ובהחלט הכי  - מובן ג"כ ופשט שאין המדובר במכתבי זה 
איך ישפיע הדבר על פעולות ליובאוויטש או על היחס לליובאוויטש,  ,גמור

ד ההשפעה בהיחס לעניני יהדות בכללותה, כולל להוראה "כי אם ע
 'תשובה תפילה וצדקה מעבירין כו -הידועה 

 
איך  והוא סופר מצליח, זאת אומרת שמצא הגישה כיון שחננו ה'

א את המאמר אודותיו על קוראי דבריו, הרי לדעתי עליו לקרו עלהשפי
וישער מהי  ,הכותבעוד הפעם, אבל כאילו הוא רק הקורא ולא  -מדובר 

ל, ואם יש מה לתקן, ובאיזה אופן, אם המסקנה "המסקנה של הקורא, כנ
מחייבת תיקון. ואולי גם לשתף עמו מי שאינו נוגע בדבר ואין לו דיעה 

 .מוקדמת, למען דעת תגובה אוביקטיבית לגמרי
 

ויהי רצון אשר כל או"א מאתנו ינצל כל האפשרויות שניתנו לו להפצת 
בנוגע למעשה, קיום המצוות בפועל,  -היהדות, התורה ומצותי', ובעיקר 

 .ובאופן דמוסיף והולך ואור כהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנייהו
 

אדמו"ר, מו"ח בעת רצון אזכירו ואת בני ביתו שיחיו על ציון כ"ק 
לגדל את בניו שי', ביחד עם זוג' תחי', לתורה ולחופה  -ימית ובנקודה הפנ

 ם יחד.ולמעשים טובים בתוך הרחבה בגו"ר ג
 

 בברכה
 

 ןהמ. שניאורסא
 

 גי
 

 ב"ה, ב' שבט, ה'תש"מ
 .ברוקלין נ.י 

 
 לכבוד

  מר משה שי' סוקניק
 שגן יו"ר המועצה הדתית

 ערד
 

 :שלום וברכה
 

יום ההילולא של כ"ק מו"ח  ,בחודש שבט ולקראת העשירי בו בהכנסנו
אדמו"ר, אשר בוודאי ידוע למר פרשת ימי חייו ומסירות נפשו להפצת 

רוחי לשמע  תיהדות, התורה ומצותי', לקחתי הזדמנות זו להביע קורה
פעולותיו לחיזוק וביסוס הדת בעירו. ובפרט שאני מעמידו על חזקת כל 

הציווי להעלות בקדוש. והרי תמיד יש מקום  בני ישראל שמקיימים
להוספה בכל עניני טוב וקדושה ואין הדבר תלוי אלא ברצונו של אדם, 

 .שאם רק רוצה באמת מובטח לו שהי' עוזרו והוא מצליח
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ואם בכל עניני התורה ומצותי' הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה 

 בשטח החינוך
 

ובמיוחד הנוער  -לב יהודי  והרי רואים במוחש שדוקא בדורנו זה
ער הוא ביתר שאת ומשתוקק שיורו לו דרך האמת. ורבים  - היהודי

 .'המוכנים לקבל עליהם אתגר ולהתגבר על קושיים ועיכובים וכו
 

מידות שיחיו לתודתי נתנוה לו מראש באם ימסור לתלמידים ולת
ובהנהגה איחולי שילכו מחיל אל חיל בלימוד התורה ובקיום מצוותי' 

ום כי זרע ברך ה' המה, בני אברהם יצחק ריכמתאימה אשר כל רואיהם י
 .בנות שרה רבקה רחל ולאהוויעקב 

 
  בכל האמורטובות בכבוד ובברכה להצלחה רבה ולבשורות 

 
 ןהמ. שניאורסא

 
פנים אל  נ.ב. בודאי אשר הדברים האמורים לעיל צריכים היו להאמר

פנים בעת ביקורו של מר כאן. אבל מה אעשה ויש ענינים שאינם תלויים 
 .ה הפגישה לפועל. ואת כ' רב הסליחהאבי המגבילים אותי ולא ב

 
 

 די
 

 ב"ה, כ' שבט, ה'תש"מ
 ברוקלין נ.י 

 
 מר ראובן שי' ריבלין 

 ביטחון ממונהקצין 
 "אל על" בארה"ב

 "נמל התעופה "קנדי
 

 :וברכהשלום 
 

תודה לבבית למר ולכל עובדי הבטחון ב"אל על" בעד מיטב איחוליהם 
 .בקשר עם מלאות שלשים שנה לנשיאות חב"ד

 
ובהתאם למאמר חכמינו זכרונם לברכה, כל המברך מתברך בברכתו 

עובדי משל הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר, יברכהו ה' ואת כל או"א 
והרחבה, בכל המצטרך בגשמיות  הבטחון מידו המלאה הפתוחה הקדושה

 .וברוחניות גם יחד
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"לחיים  -ובפרט בהצלחה מופלגה במילוי תפקידם הכי אהראי  
 ".ולשמחה ולשלום

 
 להצלחה בכבוד ובברכה

 
 ןהמ. שניאורסא

 
 טו
 

 ב"ה, כ' שבט ה'תש"מ
 .ברוקלין, נ.י 

 
 לכבוד

 מר י. שרם שי'
 למנהל הכללימשנה 

 "אל על"
 קיור-ניו

 
 :וברכהשלום 

 
בנועם ובתודה לבבית מאשר אני קבלת מכתבו מי"ב שבט, ברכה 
ואיחולים בקשר עם מלאות שלשים שנה שזכיתי לעמוד בראש תנועת 

 .חב"ד
 

וכאן מקום אתי להביע רגשי תודה והכרה, בשם תנועתנו ובשמי באופן 
אישי בעד האהדה והסיוע אשר אנשי חב"ד מקבלים מהנהלת "אל על" 
ועל אנשי', במסגרת פעילותם בנמלי התעופה לעודד ולקרב את אחב"י 
הנוסעים ולמשכם בחבלי אהבה למסורת אבותינו, תורתנו ומצותי', 

תבו ורחשי לבבו מחזקים תקותי אשר כ' כ. והרי מולנכסי עמנו הנצחיים
 .וכל אנשי "אל על", שיחיו, ימשיכו בזה גם להבא ועוד יוסיפו בזה

 
וברכה אשיב למר ולכל חברי ההנהלה בסגנון חכמינו זכרונם לברכה, 
כל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על 

 ,יחד יתברכו בכל טוב בגשמיות וברוחניות גם העיקר.
 

ובפרט בהצלחה מרובה במילוי תפקידו האחראי מתוך בריאות 
 .הנכונה ובשמחה וטוב לבב

 
 בברכהבכבוד ו

 
 ןהמ. שניאורסא
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 טז 
 

 ,ב"ה, ל' בחודש ניסן
 ה'תש"מ. ,אדר"ח אייר

 .ברוקלין, נ.י 
 

 צו אלע באטייליגטע אין דעם דינער לטובת
 ישיבת מגדל אור און אלע אפיליאריטע "

 "פון מגדל העמק אין גליל מוסדות
 ה' עליהם יחיו

 
 !שלום וברכה

 
מיט פערגעניגען און שמחה האב איך באקומען די ידיעה און הזמנה 
 צום "ערשטן יערליכען דינער פון ישיבת מגדל אור און אלע אפיליאריטע

  מוסדות פון מגדל העמק אין גליל" בארצנו הקדושה תובב"א
 

געגרינדעט און אנגעפירט דורך הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ 
 .ורב פעלים ר' יצחק דוד שי' גראסמאן

 
געוויס איז כלל ניט נייטיג צו מבאר זיין די גרעסטע וויכטיקייט פון 

 -חינוך און חינוך על טהרת הקודש בכלל און בארצנו הקדושה  כשר'ן
 בפרט,
 

 -עס איז אבער וויכטיג צו אונטערשטרייכען דעם ענין שהזמן גרמא 
 – די ספעציעלע צייט צוגעפאסטקייט איצט

 
אויף  -אויף אידן אין אידישקייט און  -אז ווען רבים קמים עלינו 

 - אונזער הייליגער לאנד
 

ס זיינען אידן נאכמער מוסיף אין תורה ומצות, וואס הם דוקא דאמאל
 ,חיינו ואורך ימינו , מוסיף אומעטום

 
ובפרט אין אלעם וואס איז שייך אין דעם בארצנו הקדושה , ובמיוחד  

 ,אין חינוך הכשר וקדוש דארט -
  

אין אן  צוריק -אין אריינבריינגען די פארבלאנדזעטע  -ספעציעל 
 ,תורה ומצות לעבן-אמת
 

און דורכדעם אויך פארשטארקען די זיכערקייט פון ארץ ישראל און 
 ,איר גאנצקייט

 
 .און מ'זאל זען בגלוי און קלאר אז לא ינום ולא יישן שומר ישראל
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דער זכות זאל  אז - בכבוד ובברכת הצלחה פון דעם דינער און 
 רךטבכל המצ באטייליגטעביישטיין יעדערען פון די 

 
 ןהמ. שניאורסא

 
 יז

 
 ב"ה, עש"ק וער"ח תמוז, חודש הגאולה,

 ה'תש"מ.
 ברוקלין, נ.י. 

 
 תלמידות המסיימות

 בית ספר גבוה "בית חנה"
 וואוסטער

 ן תחיינהה' עליה
 

 ברכה ושלום!
 

  –במענה לההודעה על דבר חג הסיום 
 

וכבר מלתי אמורה שסיום זה וכיוצא בזה אינו אלא הכנה לעלי' לשלב 
 גבוה יותר בכל עניני תורה ומצותי',

 
וכמדובר באריכות בענין שנת שבת לה', ובפרט בשנה זו, שנת השבע, 

השמיטה, אשר בשנים כתיקונן כאשר ישבו בני ישראל על אדמתם ושבתו 
נם הפנוי לעבודת ה' ביתר זמ הקדישומעבודה בשדה וכרם משך כל השנה, 

שאת והוסיפו בלימוד התורה וקיום מצותי' בהידור. וברוחניות הרי ענין 
 ותוכן שנת השמיטה בתוקפם בכל מקום ובכל זמן.

 
ונוסף על הנ"ל, הרי בהשגחה פרטית יתקיים חג הסיום בתחלת חודש 

זי"ע,  אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ חהגאולה של כ"ק מו"תמוז הוא חודש 
שמסר נפשו הק' על הפצת התורה והיהדות בכלל וחינוך ילדי ישראל 
בחינוך על טהרת הקודש בפרט, ועי"ז סלל הדרך עבור כל אחד ואחת מבני 

 ובנות ישראל ללכת בדרכיו ואורחותיו אשר הורנו נצח סלה ועד.
 

ויהי רצון שימלא ה' משאלות לבבן לטובה, ובמיוחד להצלחה רבה 
וך וההוראה ובכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד, בעבודת החינ

ותהי' כל אחת מהן וכולן יחד "נרות להאיר", כתקות רבותינו נשיאינו 
 הקדושים זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל.

 
 בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור ובברכת חג הגאולה

 
 מ. שניאורסאהן
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 חי 
 

 .ב"ה, י"ח מנחם אב, ה'תש"מ
 .ברוקלין נ.י 

 
 המשתתפים בחגיגה הראשונה

 לכבוד כולל ליובאוויטש מעלבורן
 !ה' עליהם יחיו

 
 !שלום וברכה

 
בנועם קיבלתי ההודעה על דבר החגיגה. ויהי רצון שתהי' בהצלחה 

 ,רבה בכל הפרטים
 
ובפרט אשר ג' נקודות מיוחדת בזה, והן: לכל לראש, שהחגיגה היא  

ן מבשנת השביעית, שבת לה', וענינה, כפירוש חכמינו ז''ל, אשר בהיות הז
תם, עבודת החרישה והזריעה וכו', הקדישו הזמן כעיקר מלאמפנוי 

ית, נשנתפנה לתורת ה' ולעבודת ה', עד שנעשתה כל השנה קודש לה'. והש
עשרים בחודש מנחם אב, שהי' יום קרבן העצים  שהחגיגה היא במוצש"ק

דמשפחת דוד מלך ישראל. והשלישת, שהמסיבה הרי היא מוקדשת 
האנשים  ,למטרת הרחבת הכולל בשנים הבעל"ט, שתחילתן שנת הקהל

והנשים והטף, שאז הי' המלך מקריא באזניהם כו' וכאילו מפי הגבורה 
 .שומעים

 
רוחניות הרי כל האמור קיים גם בזמן שאין בית המקדש ובעבודה ה

 .קיים
 

ועל ידיהם  ויהי רצון אשר כל האמור יוסיף בהשתתפות כל המסובים,
שליט"א שלהם, בביסוס הכולל בפרט  -בהשתתפות כל המושפעים 

 .ובהפצת התורה ומצותי' בכלל, ובאופן דמוסיף והולך
 

ה ולקיום מצות הקהל ונזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימ
 .כפשוטה בבית המקדש שיבנה ע"י משיח צדקנו בב"א

 
 .בכבוד ובברכת הצלחה ולבשורות טובות

 ןהמ. שניאורסא
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 יט

 
 למחרת יום הכפורים, בשם ה',ב"ה, 

 שנת הקהל, ה'תשמ"א
 .ברוקלין, נ.י 

 
 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ

 עוסקים בצרכי צבור כו'
 'שמואל אלעזר שי מוה"ר

 'ומוה"ר יצחק בנימין שי
 

 :שלום וברכה
 

של אדה"ז זצוקללה"ה נבג"מ  ספר הצאצאיםבנועם מאשר אני קבלת 
 .' בידם הצליח להוציאו לאור זי"ע, אשר חפץ ה

 
ויתברכו כל אלה שהשתתפו בההו"ל, אם בגופם או בנשמתם או 

העיקר, מידו המלאה בממונם, מברכתו של הקב"ה שתוספתה מרובה על 
 .הפתוחה הקדושה והרחבה

 
ודבר בעתו מה טוב, אשר הגיע לידי בימי פ' האזינו גו' ותשמע גו' שאל 
אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. שהרי זה כולל גם כן שאלה וחקירה ודרישה 

 – בתורתם ועבודתם של אבות וזקנים במשך ימי חייהם בעלמא דין
 
ובאופן המביא לידי מעשה, קיום המצוות בלימוד התורה  -" אביך"

אלה שקנו חכמה, אשר חכמה האמתית, חכמת ה',  -בהידור; ו"זקניך" 
 .נעשה קנין אצלם, ובלשון חכמינו ז"ל עד שהתורה נקראת על שמם

 
עיני  ,אבות וזקני בית ישראל ,והרי גם הנהגת אנשים מורמים מעם

הוראת התורה "כל  העדה, תורה והוראה היא, כיון שקיימו בשלימות
אפילו המעשים שהם לכאורה  -" דעהו דרכיךבכל "לשם שמים" ו ךמעשי

שלהם והדרכים שלהם. שלכן מצינו בתורתנו, תורת חיים, הוראה בחיים, 
הנלמדות מהנהגות גדולי ישראל ומאורעות ימי  אגברת אבמה הלכת

 .חייהם עלי אדמות
 

ויהי רצון שיזכו לשכר העקרי של ההו"ל דספר האמור, שיפעול פעולתו 
העקרית, אשר כל הצאצאים יכירו בתפקידם ושליחותם להפיץ מעינות 
אדמו"ר הזקן, בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה 

ת יוצאי חלציו, רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו, ומתאים דתורה(, והוראו
מעשה בפועל, ובודאי ובודאי ב -להוראת התורה שהמעשה הוא העיקר 

להשפיע בכל מקום שידם מגעת,  -בקיום הענין דואהבת לרעך כמוך 
שמהם יראו וכן יעשו רבים, ובלשון רבנו הזקן באגה"ק שלו הידועה ללכת 

רכיו ונלכה באורחותיו נס"ו" )אגה"ק סי' זך, "בדרך ישרה אשר הורנו מד
  .וראה שם הביאור של רבנו הזקן לאגרת זו(
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ולהוסיף, מיוסד על מאמר חכמינו ז"ל כל מקום שנאמר "נצח סלה 
ועד" אין לו הפסק עולמית )עירובין נד, א(, זאת אומרת אשר הנהגת עצמם 
תהי' באופן נצחי, היינו בתקיפות שאין שייך בזה שינוי, ובתוקף זה גם 
בנוגע להשפעה על הסביבה, על כל אחד ואחת מבנ"י, ועל ידי זה גם 

נכללים בצאצאי אדה"ז, וכהוראת חכמינו ז"ל "כל המלמד בן  המושפעים
 ".חברו תורה כאילו ילדו

 
ובעמדנו בימי ההכנה לחג הסוכות דשנת הקהל את העם האנשים 
והנשים והטף גו' ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, יהי רצון אשר 
על ידי ההוספה בתורה ובמצותי', כולל גם כן, בלשון הידוע, הפצת 
המעיינות חוצה, נזכה בקרוב ממש לקיום ההבטחה הידועה באגה"ק של 

קאתי מר דא מלכא משיחא, במהרה  - הבעש"ט זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
 .בימינו ממש

 
בברכת הצלחה בהפצת המעינות, כולל ג"כ ע"י הפצת ספר האמור, 

 ,בתוככי הפצת היהודות בכלל
 

בעושיו וישמח הוי' ישמח ישראל  -שמחתנו  זמןדובברכת החג 
במעשיו, עם כל ביאורי אדה"ז בזה בספרו ליקוטי תורה ובפרושי רבותינו 

 ,נשיאינו ממלאי מקומו
 

 ולבשורות טובות בכל האמור
 

 ןהמ. שניאורסא
 
 כ

 
 ב"ה, כ"ף מ"ח, ה'תשמ"א

 .ברוקלין, נ.י 
 

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים 
 י'מו"ה חיים יהודא ש 'כו

 'וזוג' תי
 

  !שלום וברכה
 

 .מאשר הנני קבלת מכ', המכ"ע וכו', ות"ח ת"ח
 

 –ודבר בעתו 
 

 'בתחלת תקופת ויעקב הלך לדרכו גו
 
  .שנת הקהלד
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 '.הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק

 
 בברכה לאויוש"ט בגו"ר גם יחד

 
 ןהמ. שניאורסא

 
בקשתים שיסייעו את  -נ.ב. בהיות כאן מעסקני אנ"ש שי' שבאה"ק 

כ' בהמבצע ד"מיהו יהודי" ככל האפשריות שלהם, ובפרט אלה הדרים 
בסמיכות מקום להכנסת וכו'. ויה"ר שחפץ ה' בידו יצליח שינצל גם הנ"ל 

 .חת האמורה ויבש"טרלעבוה"ק שלו המוכ
 

ת"ח לבבית לשניהם גם יחד על ההו"ל של הספר לשלושים שנה 
ואף שאין לי לכתוב עד"ז שהרי יאמרו פב"פ  - ובצורה כה נאה וכו' וכו'

וכו' לכבוד עצמו הוא דורש וכו', עצור במילים לא אוכל עכ"פ בקיצור 
 'נמרץ, ויותר ממה שכתוב כאן וכו

 
 כא

 
 , ה'תשמ"אג' סיוןב"ה, 
 .ברוקלין, נ.י 

 
  כו'הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

 צבי שי' הלוימו"ה 
 

  !שלום וברכה
 

 .'וכו ת"בד תשורה על ח"ות ,*הקובץ בצירוף' מכ קבלת הנני מאשר
 

 ישראל כל ועל עלינו הבא, תורתנו מתן זמן, השבועות חג ולקראת
 ר"אדמו ח"מו ק"כ הוא, הרב בנוסח ברכתי להביע בזה הנני, לטובה

 :ע"זי מ"נבג ה"זצוללה
 

 .ובפנימיות בשמחה התורה לקבלת
 

 החג ובברכת בכבוד
 

 ןהמ. שניאורסא
 

 .מראש ח"ות לפרסם וכדאי - ת"דר לתפלין בנוגע 39' ע עיין( *)
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 בכ 
 

 ב"ה, ג' מנחם אב, תשמ"א
 .ברוקלין, נ.י 

 
 התלמידים השלוחים אשר

 גדולה דקסבלנקה בישיבה
 ה' עליהם יחיו

 
 !שלום וברכה

 
הדו"ח פ"נ וכו' נת' ות"ח. ודבר בעתו בסמיכות לראש חודש דמזלו 
ארי' בו יבוא ארי' זה הקב"ה דכתיב בי' ארי' שאג מי לא יירא, ויבנה 
אריאל בונה ירושלים הוי' נדחי ישראל יכנס )ילקוט ירמי' בראשו 

 .ובתחלתו רמז נטר(, דשנת הקהל את העם
 

 -י ולכתבם ע"ד שהותם כאן בחודש תשר
 

תבוא  - נכון מטעמים מובנים שיתחלקו לשנים )ע"פ הגורל(: האחתמה
 .לחה"ס ועד לאחרי ש"ק בראשית -לח"י אלול ועד לאחרי יוהכ"פ; והשני 

 
 ,ובאופן שלא יהי' הפסק ח"ו במילוי שליחות הקבוצה במקום שנשלחו

 
במקום שמחשבתו של  -המפורסמת  נוסף על שע"פ תורת הבעש"ט

 .אדם שם הוא נמצא
 

ה"ק ולזכות בתכב"י שי' הקיום מיד דהיעוד ובברכת הצלחה רבה בעב
 .יהפכו ימים אלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים ולבשורות טובות

 
 כג

 
 , ה'תשמ"אד אלולב"ה, כ"

 .ברוקלין, נ.י 
 

 לכבוד
 הגב' גאולה תחי' כהן, ח"כ

 
 :שלוםוברכה 

 
 אב, שהגיעני באיחור זמן רב.-מכתבה מי"ח מנחםקבלת  אנימאשר 

 
ההצעה שאשפיע על הנשמעים לקולי להתיישב  –ואתחיל בסיומו 

 שמפרטת אותם במכתבה.במקומות 
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וכיו"ב אפשריות  ובהקדם להבא לקמן, מוכרחני להדגיש, כי פניותי 
קיימא, -תהי' בתכשיכולות להיות מוסדות על תקוה חזקה שההתיישבות 

ולא כתכלית פוליטית ולשם ריווח בהתעוררות דעת הציבור גם באם, 
 יאחרי זמן לא ארוך, יסולקו המתיישבים. שהרי אין עניני בפוליטיקה, כ

 אם בהלכה.
 

ויש להם השפעה בענינים כאלה במשך  ולפי השיטה של אלה שהיתה
כל השלשים ושתים שנה, נוכחתי לדעת שהיא בכיוון אחד: ענין של ויתור 

החזרת מקורות הנפט שהיו מספקים יותר  –ונסיגה וכו'. והאחרון הגדיל 
, של הצורך בארצנו להנהלת המשק ולצורך 3/4ממחצית, ויש אומרים 

גובה ראוי' לשמה מתושבי ההגנה; והחזירו אותם בפועל, וללא כל ת
ארצנו, למרות שכאו"א יודע שזהו הנשק הכי פעיל וחיוני לבטחון הארץ 

לקיום הכלכלה שלה. ואין להאריך בדבר המובן. ולגבי זה, במה נחשב  םוג
אשר  בעיניהם סילוק מתיישבים ממקום אחד ושנים ואפילו יותר. ובפרט

זה בפועל, וניצלו הלחץ מבחוץ הולך ומתגבר כו'. ובפרט שכבר עשו 
 המפלגות עברו "לסדר היום"!וכל ה"צה"ל" ע"ז, 

 
שזהו בתור וכאמור, לומר בגלוי שיתיישבו ולרמוז להמתיישבים 

 אין זה מהדרכים שאני משתמש בהם. –הפגנה זמנית 
 

האמור, והסיבה  זוהי הפעם הראשונה שאני מגלה טעם הנהגתי בענין
 מובנת, בכדי שלא להחליש את אלה שיש להם אמונה שיהי' שינוי עקרי,
ובקרוב, בשיטת היחס של הקובעים ההנהגה בארצנו עלפי הלחץ מבחוץ, 

שלא להחליש את אלה שענינם הוא גם הפגנה גרידא, שבנוגע לכמה  וכן
' מהם הרי לא רק "כוונתם רצוי'" אלא גם המעשה שלהם רצוי. ועלי

להחליט האם כדאי לפרסם אפילו בין חברים לדיעה שלה עמדתי וטעמי 
 ונימוקי שלא לנצל השפעתי להתיישבות האמורה מפני הסיבות האמורות.

 
איחולי כתיבה וחתימה טובה  –ומסיימים בטוב בענין שהזמן גרמא 

לשנה טובה ומתוקה, ושתנצל השפעתה במילואה לטובת שלימות הארץ 
בת שלימות העם ושלימות התורה, אשר כולם תלויים וביחד עם זה לטו

 –זה בזה. ובטח מובן ה"רמז" שלי בנוגע לשלימות הארץ העם והתורה 
תיקון חוק האומלל הידוע ע"י ניסוחו "גיור כהלכה", אשר לתמהוני הכי 

 גדול הגיעתני שמועה מוזרה בנוגע לעמדתה בזה.
 

 בכבוד ובברכה
 

 ןהמ. שניאורסא
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 נדפס באגרות קודש חל"ב

 ובנוגע להמעשה שהוא העיקר; שלמדים מכאן
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 שער
 

 כתבי יד קודש
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 פרטי חנוכה תשכ"ב-מכתב כללי 

 מכתב כללי פרטי מתקופת חנוכה תשכ"ב:הגהות על 

 נוסח לשמוש כללי

 חונוכה ה'תשכ"ב. זאת ימי זאתימי ב"ה, 



37 | צדי"ק שנה  –י"ד כסלו ה'תשע"ט   
 

 
 ברוקלין, נ.י.

 שלום וברכה!

 לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מז' כסלו.

יהי' ש שהן בעניני בכלל הן בעניני הפרטיהי רצון ו, ובעמדנו בימי חנוכה
ת הוראכ ותהוראמ שהוא גםאור, ב ו מוסיףבאופן דמוסיף והולך  בכל וב

 ימי חנוכה, דמוסיף והולך באור מיום ליום.

 שמן, מ –הוא  שלובזה, אשר מקור האור וההוספה  רמזויש עוד להוסיף 

תורת החסידות  שמלימוד רזי דרזין דאורייתא. אשר ע"י לימוד –והרמז 
והציווי , בפועלועד להבנה והשגה  )שמן( דאורייתאהמגלה גם רזי דרזין 

 בזה להפיצו חוצה

בכל הענינים. ובלשון הכתוב, בכל  יחדיר האור הנה יאיר אור זה ויחדיר
א ובל ואיבוי ,ו, דע את אלקי אביך וכו'( דעההמטרה)ועד שיבואו ל ,דרכיך

)עיין עולה על כולנה.  ואדרבהמצוה רמה )כן צ"ל( ונשאה,  ,ללב שלם
 קנ"ז ב'(. –בתניא  –קונטרס אחרון 

 בברכה לבשו"ט בכל האמור

 ולחנוכה מתאים להנ"ל

: באור : ראה ד"ה ברוך שעשה נסים )ברוקלין, תשיא( סוס"ד.זאת חנוכה
ל -שממנו נמשך אח"כ מים רקיע )עיין זח"ב קלו, ב. סידור עה"פ הללו א

: ראה אמרי בינה שער הק"ש פנ"ד אילך. ד"ה רזי דרזין )שמן(בקדשו(. 
הידוע של  היד: אגה"ק להפיצו חוצהברוך שעשה נסים )ברוקלין, תשיא(. 

: שכל הועבכל דרכיך . .ד: ראה תניא קו"א קנז, ב. . . כולנהדע הבעש"ט. 
 גופי תורה תלוין בזה )ברכות סג, א(.
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 שיחת מוצש"ק מקץ תשל"ט 

 :מענה לשאלת הרב יצחק רייטפארט בשיחת מוצש"ק פ' מקץ תשל"ט 

בההתוועדות דמוצש"ק פ' מקץ, שליט"א א. בהא שאמר כ"ק אדמו"ר 
, ב( דאמרינן מעלין מעלין בקודש ולא מורידין, באם )שבת כא דלפי המ"ד

לא הי' לו שמן מספיק ביום שני לשני נרות כ"א לנר א', יכול להדליק ביום 
 שלישי שני נרות אף שכל העולם מדליקין שלש וכו'.
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הנרות ש"קודש הם", להעלות  –כפשוטו מעלין בקודש  ולא אבין: האם

הוא על הפעולה איזה  (.רםבמספ –במספרם )היפך דפוחת דפרי החג 
קדושה יש בהנרות )האם י"ל שיש יותר קדושה בשני נרות מבאחד(, אלא 
הפי' דמעלין בקודש הוא בהנס שאירע בימים אלו שהנס הי' מוסיף וגובר 

נמצא היפך  שבכ"ילח' חלקים, או  אדחילקו ביום  –לא חדש בכל יום ויום 
וא"כ צריך להדליק נרות במספר המתאים להראות שבכל יום  מלא, וכיו"ב

כנגד ימים  זהו תוכן ולמ"ד דזהוהקדושה ניתוסף וגוברת כהתוקף דאז )
 הרי"ז להראות תגבורת הנס(. (2)היוצאים 

וכן נראה מדרכי משה סי' תערב סק"ד, גכל מי שלא הדליק בליל ב' שני 
ברורה וחיי אדם סי' תרעא  נרות ידליק בליל ג' כשאר בנ"א. וכ"כ במשנה

שבאם יש לו רק ט' נרות ידליק שנים ביום ב' ולא ביום ג', ואם יש לו י' 
לצאת גם מה"מ ולמה  וקשה לומר לכאו' שהואנרות ידליק ביום ג' נר א' )

 כמ"ד שזהו כנגד ימים היוצאים(. כו' דיום גמפני האיסור  ידחוהו

מפרש הנפק"מ בין דמעיקרא  לא ראיתיו לע"עומצאתי בשפת אמת 
הטעמים כמו שביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואח"כ דוחה זה ע"ד הנ"ל 

לפי הטעם דמעלין בקודש  –ומפרש הנפק"מ באם יש לו עשרים נרות 
צ"ע בזה ע"פ חקירה  –במחכ"ת צריך להניח ההידור ללילות האחרונים 

ולהטעם שזהו כנגד ימים היוצאים יתחיל לקיים  הנ"ל, והמשנ"ב הנ"ל
 מצוה כל מה דאית לי'.ה

ב. מ"ש כ"ק אדמו"ר שליט"א בפירש"י שאסור לאדם לשמש מטתו בשני 
רעבון, דשני רעבון )ל' רבים( בדיוק הוא דצריך חזקה דרעב הוא, ולכאו' 
א"מ דלפי הגמ' תענית יב, ב דאמר י"ג תעניתים צריך למעט בנישואין, 

ה"ה אחר שהביא  הרי דהוחזק רעב. וכן מפורש ברמב"ם פ"ג מהל' תענית
המשנה דשם הוסיף: וכל מי שקיים מצות פו"ר אסור לו לשמש מטתו 
בשני רעבון )וזהו הגמ' דדף יא שם( )ולהעיר שגם הרמב"ם כ' בל' רבים 
"שני רעבון"(. ובפרט צ"ל שהרי יש לפלפל אם שייך בקללה חזקה )ואינו 

 איפוא נרמז זה )עכ"פ( בפרש"י?!שייך לקטלנית(. 

ע"פ פשש"מ לבן חמש שלא ת כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא )רק( ואולי כוונ
המקרא )מב, לו( )וראה חולין  במפורשוהזכרתי , למד עדיין הגמ' דתענית

 ולפני זה"אחי יוסף"  דמוסיףנדבר שזהו פשש"מ )מב, ד(  ומאזצה, ב( 
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דהרי אצלו הפי' ברעב הוא כפשוטו שלא  אך גם זה א"מ. ובפרש"ילח, יא  
נמצא לחם בחנות, ושם )בלוי( לא הי' לחם לקנות ומה צריך שם שני 

 חזקה?

  יצחק בן פעשע רייטפארט
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 ט"לתש שיחת מוצש"ק וישב

 :מענה לשאלת הרב יצחק רייטפארט בשיחת מוצש"ק פ' וישב תשל"ט

 הנ"ל כתב: 

בההתוועדות דמוצש"ק פ' וישב בענין שליט"א  "מה שהעיר כ"ק אדמו"ר
 הקזה:
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נ"ל דהנה דין חובל בחבירו וחובל בעצמו, ילפינן מלא יוסף כמבואר  
ברמב"ם פ"ה מהל' חובל, ונראה דכל זה הוא בלא רשות, דהרי האומר 
לחבירו סמא את עיני קטע את ידי ע"מ שאתה פטור, פליגי הרמב"ם 

שלם או לאו, רמב"ם שם הל' והרא"ש ב"ק צ"ג אי פטור באם כוונתו בלב 
 י"א וברא"ש ב"ק צ"ג ובטושו"ע סי' תכא סעי' י"ב".

 כ"ק אדמו"ר סימן את מה שכתב "פליגי הרמב"ם . . בלב שלם", וכתב:

 –הוא לכל הדעות בפשטות ]הקזה[ אבל פשוט שהמדובר בש"ס ע"ד 
 ]ו'[ולכן לא הביאו ראי' מזה וכ

 בסיום המכתב, כתב כ"ק אדמו"ר:

דאדה"ז בהל' נזקי גוף בהנ"ל  ומוחלטגדול דלא נזכר פס"ד ברור  לפלא הכי
 אחרת( קס"דאפילו  מזכיר)ואינו 

 

  



43 | צדי"ק שנה  –י"ד כסלו ה'תשע"ט   
 

 
 אמירת "ביום סליחת עוון הזה"

 של המחזור השלם: התיקונים בנוסח התפלה דיוה"כ בעבור ההוצאה החדש

 ובברכת ההפטורה )בשמו"ע ועוד(נוסח רבנו הזקן בתפלת יוהכ"פ  ערהה
להוסיף "את יום סליחת העון הזה את יום  –כשמזכירים "יוהכ"פ הזה" 

 מקרא קודש הזה",

 ומזה יש ללמוד, אשר גם בפיוטים צריך לומר כנ"ל כי אין טעם לחלק בזה.
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 308, 256, 252, 216ועפ"ז יש להוסיף את הנ"ל במקומות המתאימים בע'  
 קנט, קסא, קעט, קפא. קנט

זורים, הוא מפני שנעתקו הפיוטים ממחזורים ומה שלא נמצא זה ע"ע במח
מוסיפים  אומריםנוסח אשכנז וכו', אשר גם בתפלה ובברכת ההפטורה אין 

תקנו בנוסח אשמנו  נתקנאת הנ"ל. ולא שמו לב לתקן זה )וכמו שלא 
 עזי פנים". בנוסח או"א סלח ומחל "מה צדקנו" ועוד(. אנו"שאין 

 שייך להוצאה החדשה של המחזור השלם

 מהיר< -
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 הערות בצורת הבית

הערות לספר "בית המקדש" )שפר( ירושלים, תשכ"ב )אגרות קודש חכ"ב ע' 
 שלב(:

היו כחצי גורן  –טו' מעלות.  טז: צורת ביהמ"ק לשיטת התפא"י. בתחלתו
 בפי' תפא"י והועתק בס' זה. בס'כמצויר  ולאעגולה )מדות ב, ה(. 
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 אמה כו'. 500. הר הבית ומקורה הי' כולו. ארכו 13ע'  

בנוגע  ואפילו לדעת האומרים שכולו מקורהמוכרח הערה וביאור 
דברי  שנראיםלביהמ"ק )שגם הוא נכלל בהשטח דהת"ק אמה(. ובפרט 

שביהמ"ק כולו לא נכלל בקירוי הנ"ל. ופשיטא שכמה  שכהמפרשים 
 מפרשים למדות רפ"ב. תויוטמקומות בו לא היו מקורים. עיין 

אין זכר וסימן )כרגיל בתרשימים(  –תרשימי הר הבית שבספר  צבכל 
 !כל שהואלקירוי 

 חלל ופתח השער. חללזהו גובה  –אמה  20. שערים . . גבהם שם

 .60אמה, ולא  61צ"ל  –. עלי' ארכה 44ע' 

 מבחוץ. –מבפנים, הלוים  –. מקום השמירה. הכהנים 51ע'  בסופו

 תמיד בתחלתה מצות חינוך מצוה שפח. רמבאור. וראה ראב"ד חסר הבי

פשוט שהי'  לפענ"ד נראהלכאורה  –. איש הר הבית. אדם אחד כו' 52ע' 
על הכהנים בענין  גםכיון שג"ז בכלל השמירה ועוד שהוא ממונה  –כהן 

ולא דמי לפתחי' זה מרדכי דעל הקנין )שקלים רפ"ה(.  השומריםעבודתם 
 וצריך חיפוש.בס' שידברו בזה בזה.  ולע"ע לא מצאתי
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 מכתבי אדנ"ע מאסיפת הרבנים 

במענה לשאלת מערכת אוצר החסידים "האם להדפיס בספר המאמרים 
 –עזר"ת את מכתבי אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע המדברים בענין אסיפת הרבנים 

 מכתבים": 4"ב ומצ

 לא כי ישנם סדרה גדולה וכו'

 "ש"ס כק"ש"

 הגהות על מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שנדפס ב"הקריאה והקדושה":

 ש"ס כק"ש להשתמש בנייר המכתבים של מחנה ישראל[= ] מחנה
chneersonS [ =וףסבר מהוריי"צ "להוסיף את שמו הק' של אדמו ]המכתב 
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 תאריך י"ד כסלו 

 הגהות על פתח דבר ל"ליקוטי פירושים על התניא" על אגרת קטונתי:

 י"ד כסלו דפוסי;לליקוט; ד אגרתה

 הצלחה בחידושי תורה

 

 

 
 

 

 
 

 הוספה בסיום מכתב:

  נגלה וחב"ד ]חידושי תורה[בברכת הצלחה בח"ת 
 (חי"ק)
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  פתח דבר לאור התורה שמות
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 מבוא לספר הערכים

:חלק א' חב"ד –הגהות על המבוא לספר הערכים   

; אלה אלו; חלק חשוב מהענינים רוב הענינים; באיכותה (בעיקר)ו גםאלא 
יחס ומצד ; ורקשרק  –וכו' בתור דוגמא לענינים אחרים , או בביאור שונה

 בהרבה עניניםהיה קשה;  הרע, בהרבה ענינים,לחבירו,  קשר ענין כל ענין
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; }סימן להזיז השלש כוכבים{; וכיו"בלא נקבע לערך. ; ועוד ועוד)מ(; 
כל ענין; לבמאמרים; מבאחד; ש; מה זה?}עיגל "אדנים )בחולם" וכתב{ 

  רוקלין, תשי"חבבנדפס  ספר זה מאמרי אדמו"ר הזקן; יספר
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בשום  להיותה של תורת החסידות"; א"א י; "ענינ*הרווחת ;-לפעמים 
 תחליף ח"ו; שישמשאופן 
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 מפתח מאמרי אדנ"ע 

:מפתח ספרי מאמרי ודרושי אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"עהגהות על   

 נוסח לשער החיצוני?
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אות ה'.  תרצ"גנזכר בשיחת שמח"ת  היום הרת עולם:היום הרת עולם; 
 והוא "מאמצע המאמר תקעו תר"ן".
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 היום הרת:תבוא; והיה כי תבוא ש"ק '';  שוש תשיש הק היום הרת עולם;
נזכר במכתב מער"פ תש"ב "והוא המשך להמאמר תקעו תרנ"א".; שוש 

 תשיש והי' כי תבוא{ נזכרו שיחת שמע"צ תרצ"ז
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; חייב אדם לברך ק' ברכות חנוכה; וחזקת והיית לאיש בן ג"ש הכיר אברהם
נזכר במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר מיום . .  חייב אדם לברך:יא אייר;  –

 תרח"ץ. )לברר(
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אין ערוך שמח"ת בסעודה; אז תשמח בתולה במחול; אין ערוך נזכר 
נזכר ביומון שם. והוא  אז תשמח:בשיחת חה"פ תרצ"ה ח"ב אות ל"ז)?(; 

 מאמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע דשנת תרל"ט.
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להבין נזכר בשיחת כ"כ תרצ"ד ח.;  בן ג"ש הכיר:בן ג"ש הכיר אברהם קיץ; 
בשיחת לג בעומר תש"ד אות יו"ד )לקוט לג( נזכר מאמר לג  ענין הילולא:

 בעומר: בחד קטירא אתקטרנא
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נזכר ברשימה למאמר  שיר המעלות:שיר המעלות ממעמקים ג' סליחות; 
 ג' סליחות תש"ה
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ויהי הענן והחשך שש"פ; הודו לד' קראו בשמו בין חה"פ  כי ישאלך חה"פ;
לחה"ש; זימנא חדא אצטרך עלמא למיטרא; אם לא בריתי יומם ולילה; 

 ואיש כי ימרט ראשו; רש"ל 
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ביום השמע"צ )נזכר בהתמים ה' ע' לז( . . שמע"צ; רם על כל גוים )נזכר 
ל כל גוים ואולי מדובר ע"ד רם ע }יהי' הוי' אלקינו{התמים שם( שמח"ת; 

 ; נמצא אצל האנשים הנ"להוא הוא(
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רש"ל; שאו מרום עיניכם ואתחנן; שבחי ירושלים את הוי'; אז תשמח 
בתולה  שמחבתולה במחול . . שבת שקודם; וד' ברך את אברהם בכל אז ת

; ???? רא"ס?; רש"ל במחול{ כה מנ"א; לך אמר לבי ח"י אלול; רש"ל;
רפאות תהי לשרך אמור; " " " לג בעומר; גדולה תורה שהיא נותנת חיים; 

 –.; הסוף של ??? סמכוני 34לך אמר לבי: נזכר בקובץ מכ' הראשון ע' 
 גדולה תורה
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 14נזכר במבוא לקונ' ומעין ע'  אתה אחד:יו"ד כסלו.;  – אתה אחד
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 שנאמר בס"פ נשא. רנזכ 33במבוא לקונ' ומעין ע'  ירד הוי':ו
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ולא ידע איש את קבורתו שמח"ת בסעודה; ולא ידע נזכר בשיחת חה"פ  
 תרצ"ד ח"ב סל"ז.
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נזכר בשיחת  מלכא ומלכתא:אחש"פ בסעודה;  –מלכא ומלכתא הוו יתבי 
 )קונטרסאחש"פ תש"א 
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 הרב ריבקין שי' שהי' הי' מאמר בליל דחה"ש וש??? ??
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 ; לאיח
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 לב; מא
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 נז; ?
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 פ
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 זאמלשע
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 {"" ללפני "תרמ"טמשנת}סימן להעביר תיבת "
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 - פרסום ראשון -

 כ"ק אדמו"ר מהוריי"צשל שטר מכירת חמץ 
 תש"ז משנת

 

 הוספה מיוחדת
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 שער

מכתבים 
 באנגלית
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