ליקוט

מענות קודש
 מילואים ה'תשמ"ט-ה'תנש"א 

תשורה
משמחת הנישואין של

הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה
שיחיו

שוחאט
ה' אלול ה'תשע"ט

פתח דבר
ב"ה,
לרגל יום נישואי החתן הנעלה הרב התמים ישראל חיים עב"ג הכלה המהוללה
מרת בתי' ברכה שיחיו שוחאט ,ביום ה' אלול ה'תשע"ט,
הננו בזאת לכבד את המשתתפים בשמחת הנישואין – על יסוד הנהגת כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא –
בתשורה מיוחדת זו ,והיא "ליקוט מענות קודש – מילואים – ה'תשמ"ט-ה'תנש"א".
חביבות מיוחדת נודעה למכתבי רבינו ,אשר בהם "אנא נפשי כתבית יהבית" ,וע"י
הלימוד והעיון בהם ניתן לדעת מהי דעתו הק' כמעט בכל שאלה שעשוי' להתעורר בכל
שטחי החיים ,והדרכה בעבודת ה' ודרכי החסידות.
באופן כללי נחלקו מכתבי רבינו לג' סוגים) :א( מכתבים כלליים שנכתבו לרגל
חגי ישראל ומועדיו ,ויומי דפגרא החסידיים) .ב( אגרות פרטיות שנכתבו במענה לאיש
פרטי או מוסד) .ג( מענות שנכתבו בכתב-יד-קדשו על גליון השואל ,ובהם כלול עיקר
המענה להשואל.
בעוד ובשנים הראשונות עיקר המכתבים היו בסגנון "אגרות" ,ומיעוטם "מענות",
הנה ככל שחלפו השנים )ובפרט לאחר פטירת המזכיר הרמ"ל רודשטיין בשנת תשכ"ח(
נהיו ה"מענות" הרוב .בתקופה האחרונה נדפסו ג' קבצים של "ליקוט מענות קודש",
הכוללים  1322מענות קודש מהשנים תשמ"ט-תנש"א .ועתה עוסקים במרץ להדפיס
המענות דשנת תשנ"ב.
לאחר גמר הדפסת הקבצים הנ"ל הגיעו לידי המערכת עשרות מענות חדשות שלא
נדפסו בהקבצים ,וכן כמה תיקונים להמענות שנדפסו כבר ,ועתה ,לרגל שמחת
הנישואין ,הואילו בטובם לתת את המענות החדשות והתיקונים שנאספו מאז ,כדי
להדפיסם בתור "תשורה".
הקובץ כולל בתוכו  210מענות חדשות ,וכן  6מענות שכבר הודפסו ויש בהם
תיקונים והוספות .המענות נסדרו לפי תאריך כתיבתם.
)וכאן המקום לעורר אשר כל מי שיש בידו מענות קודש שטרם פורסמו ,ובפרט
דשנת תשנ"ב ,למסרם לידי המערכת על-מנת לפרסמם ,ויהיו בזה ממזכי הרבים .כתובת
הדואר-אלקטרוני של המערכת הוא(LikkutKatyak@gmail.com :
הא-ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את כל אחינו בני ישראל יחיו ,בברכות מאליפות
מנפש ועד בשר ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,
משפחת שוחאט

משפחת בארבער

ליקוט

מענות קודש
 מילואים ה'תשמ"ט-ה'תנש"א 

מענות קודש ה'תשמ"ט
– מילואים –
]תשרי[
מענה להרב משה יהודה לנדא )מהעתקה(:
שלא ישאו חן בעיני הנלחמים עם הבעש"ט ואמרו חז"ל שבסוף נופל
בידו.
]תשרי[
מענה להשליח ר' אברהם קארף על בקשת ברכה עבור כמה מקורבים
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
בדיקת התפילין והמזוזות
אזכיר על הציון
]כ"ה תשרי[
מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
על מה שכתב ע"ד זוג מאנ"ש ארגנטינא שיש להם בעיות בשלום בית,
כתב:
 .1שייך להרב שלהם.
על מה שכתב שהאשה מפחדת להכנס שוב להריון ,כתב:
 .2כנ"ל .1
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]ר"ח מרחשון[
מענה להת' אברהם דובער מרדכי מיכאלשווילי על דו"ח פעילות בקרב
יוצאי גרוזיא ובקשת ברכה להצלחה )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כן יבש"ט גם לעת"ל ובהוספה
אזכיר עה"צ
]תחלת מרחשון[
מענה לר' זושא ריבקין שכתב אשר ביחידות כללית אדר"ח מרחשון אמר
לו כ"ק אדמו"ר שליט"א "בויען א נייע בנין ,ברכה והצלחה" ,ושאל מהו
כוונתו הק' )"בית משיח" גליון :(120
לבנין חדש בכפר חב"ד .שיתוסף עי"ז זוגות דיירים בו ,ומה טוב עם
ילדים .אזכיר על הציון.
]כ"ה מרחשון[
מענה להת' נח שמחה פאקס שהכניס את ספרו "שמחת המלך" על
הרמב"ם ח"א )מצילום כתי"ק – "כפר חב"ד" גליון :(900
נת' ות"ח וירבי חילא לאורייתא כו'
]כ"ז מרחשון[
מענה לועד הקהל דשכונת קראונהייטס שכתבו" :היות שע"פ הוראתו
הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' ישראל שי' רוזנפלד ע"י הר"ר יהודא
שי' קרינסקי לבנות הבנין אשר בפינת הרחובות אלבעני עוו .ויוניון סט.
והנהו מכניס את עצמו לבנות גם בנינים אחרים בשכונתנו וכבר קיבל
מעות קדימה מאיזה אנשים .הנה עלה מחשבה אצלינו שאולי יעלה
בדעתם שהכל נעשה על אחריות של הקומיוניטי קאונסיל ובדרך ממילא
על אחריות ועד הקהל  . .והננו מבקשים שיואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
להורותינו אם אנחנו ,דהיינו ועד הקהל ,אחראים בעבודתו של ר' ישראל
רוזנפלד בענין זה" )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות ר' פסח שי' לאופער וזכות הרבים תלוי' בו(:

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
כפשוט תפקיד )ואחריות( ועד הקהל – כפי שהוטל עליו ע"י הקהל )(1
הג"ז צריך לשאול  . .אצלי
אזכיר עה"צ
]ועש"ק תולדות ,ב' כסלו[
מענה לר' שלום הלוי דוכמאן בקשר לזה שביקשו תקציב מ"כולל חב"ד"
לביקורים אצל רבנים וראשי ישיבות )מהעתקה(:
הנ"ל שייך לאגו"ח )ולא להכולל( אזכיר עה"צ.
]ה' כסלו[
מענה להת' נח שמחה פאקס על דו"ח מחלוקת ספרו "שמחת המלך" על
הרמב"ם ח"א לכמה רבנים )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נת' ות"ח אזכיר עה"צ.
]יום הבהיר י"ד כסלו[
מענה בקשר לתכניות פעולה בקשר לתיקון חוק "מיהו יהודי" )מהעתקה.
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים
תלוי' בו(:
ויה"ר שתהא פעולה נמשכת וכו' אזעה"צ.
]יום הבהיר י"ד כסלו[
מענה לר' יוסף יצחק אלפרוביץ שהכניס ששים דפים מביאורי התפלה
מרבותינו נשיאינו שליקט )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
שייך להנהלת קה"ת .אזכיר עה"צ.
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]כסלו[
מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד על ההחלטות שנתקבלו בהמשך להחגיגה
וההתעוררות דסיום והכנסת ס"ת לזכרון הרבנית הצדקנית נ"ע )"כפר
חב"ד" גליון :(361
ע"ד החלטות וכו' אזכיר על הציון להצלחה רבה על כל הנ"ל.
]ועש"ק וישלח ,ט"ז כסלו[
מענה להת' נח שמחה פאקס שכתב שנסע להרב מנשה קליין לתת לו את
הספר "בצל החכמה" )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נת' ות"ח אזכיר עה"צ.
]י"ט כסלו[
מענה לר' יעקב סעדי' בוטמאן גבאי בית הכנסת בפטרבורג ופעיל בקהילה
היהודית שם )ס' "דיעדושקא" ע'  .400והעתקה ,באדיבות א' מאנ"ש
שי'(:
נתקבל ות"ח ת"ח
רק הנוער ישתדלו ע"ד נסיעה משם – השאר כדאי שימשיכו בהחזקת
היהדות שם והשם יצליחם
אזכיר על הציון
]כ"ף כסלו[
מענה להגבאים ד 770-על דו"ח מהתועדות י"ט כסלו שערכו )ע"פ סרט
וידיאו מהתועדות חסידים כ"ף כסלו תשמ"ט(:
בודאי ימשיכו בכיוון זה ובהוספה
אזכיר עה"צ.

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
]ה' טבת[
מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד באה"ק שכתבו" :היות ולאחרונה קיים
לחץ מצד רופאי הנשים בארץ ,לבצע בדיקת אולטראסאונד שגרתית
קבועה ,פעמיים במשך הריון ,בתחילתו ובסופו ,אנו מבקשות הדרכת
כ"ק אדמו"ר שליט"א בעניין" )"דרך המלך" גליון :(21
כהוראת רבנים באה"ק ,ובודאי לא תשאלנה עוה"פ ועוה"פ.
אזכיר עה"צ.
]י"א טבת[
מענה לר' חיים הלוי בנימיני על הדו"ח שלו בתאריך זאת חנוכה )ס'
"ישיבה של מעלה" ע' :(495-6
אזכיר על הציון להנ"ל ושיאירו זאת חנוכה בכל השנה כולה.
]טבת[
מענה למרת לאה פוטערפאס ששאלה בקשר לקיום מנהגי יום הולדת,
מאחר שאינה יודעת את תאריך יום ההולדת שלה ,ויודעת רק השנה ולא
החודש והיום )"כפר חב"ד" גליון  ,362והעתקת המזכיר(:
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "ולא החודש והיום",
וכתב:
תבחר באחד דימי סגולה בכלל ישראל )יו"ט וכיו"ב(
אזכיר עה"צ
]כ"ד טבת[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
] [1במכתבו כתב בקשר לאנשים שהביא לחלוקת הדולרים דיום ראשון:
"לא רציתי קודם להציג את האנשים לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א פשוט
איך האב ניט געהאט די מוט ודר .וויינשטיין )תיתי לו( דחף אותי מאד
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ואמר לי אח"כ שהוא ראה שכ"ק אדמו"ר שליט"א איז געווען צופרידן.
אקוה מאד שהוא צודק".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו מחיקה על תיבת "אקוה" ואות
"ש)הוא(" ,והעביר תיבת "מאד" לאחרי התיבות "הוא צודק" ] – "הוא
צודק מאד"[.
] [2על כללות הדו"ח ,כתב:
כן יבשר טוב גם לעת"ל
בטח הסביר לכל הנ"ל )וכיו"ב( שהדולר לצדקה אלא שאפשר להחליפו
אזכיר עה"צ
]כ"ו טבת[
מענה להשליח ר' יעקב ספיטעצקי )קובץ "פניני האדרת והאמונה" ע'
:(38
במכתבו כתב )בתרגום מצרפתית(" :אני עושה אתכפיא כדי שלא לחשוב
אבל זה קשה" .כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "שלא
לחשוב" ,וכתב:
 (1ענינים שבתוה"ק מצווים להבין ולא להסיח דעת.
על מה שכתב בקשת עצה ,כתב:
 (2כנהוג מדור דור :לדבר פא"פ עם משפיע דא"ח שי' תו"ת )בצרפת
וכיו"ב(.
 (3בדיקת התפילין והמזוזות.
 (4ויהא משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה.
 (5אזכיר עה"צ.
]ב' שבט[
מענה להשליח ר' אהרן גאלדשטיין שכתב ע"ד ה"דידן נצח" במקומו –
אשר ה UJA-במקומו אן ארבער מישיגן שמתחלה לא רצו לתת כסף
בגלל הפעילות לתיקון חוק "מיהו יהודי" – לבסוף החליטו לתת וכו'

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
ת"ח על הבשו"ט
אזכיר עה"צ
]י"א שבט[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נתקבל ות"ח ת"ח ואזכיר על הציון והזמן גרמא מחרת יום ההילולא
דבעל הציון )התחלת דארבעים(
]י"ב שבט[
מענה בקשר לבניית שיכון חב"ד ברחובות אה"ק )"כפר חב"ד" גליון
:(372
אזכיר על הציון .והזמן גרמא.
]י"ג שבט[
מענה לר' יוסף יצחק אלפרוביץ בקשר לליקוט ביאורי התפלה מרבותינו
נשיאינו שערך )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות
הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
יתייעץ בהנהלת קה"ת ובהכולל ע"ד ההו"ל )לאחרי הגהה נוספת(.
]שבט[
מענה להת' נח שמחה פאקס בקשר להדפסת ספרו "שמחת המלך" על
הרמב"ם ח"ב )ריש ס' "שמחת המלך" ח"ב(:
גורם נחת רוח
ואזכיר עה"צ שימשיך בכיו"ב
ויוסיף וכו'
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]שבט[
מענה להת' נח שמחה פאקס בקשר לספרו "שמחת המלך" על הרמב"ם
ח"ב )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי'
וזכות הרבים תלוי' בו(:
נת' ות"ח וגרם נח"ר
להוסיף בתאריך בהקדמה מוצאי ש"ק
מוצאי ]כ"ב שבט ש"ק[
]שבט[
מענה בקשר לחגיגת סיום הרמב"ם ב"בניני האומה" בירושלים עיה"ק
)"כפר חב"ד" גליון :(368
אזכיר על הציון להצלחה רבה וכו'.
]שבט[
מענה בקשר לחנוכת הבית לספריית "בית חי' מושקא" שע"י נשי חב"ד
בלוד אה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(371
אזכיר על הציון ,שתהא פעולה נמשכת וכו'.
]ט"ז שבט[
מענה בקשר לבניית שיכון חב"ד ברחובות אה"ק )"כפר חב"ד" גליון
:(372
אזכיר על הציון.
]ח"י שבט[
מענה בקשר לבניית שיכון חב"ד ברחובות אה"ק )"כפר חב"ד" גליון
:(372
אזכיר על הציון.
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]לאחר ש"פ יתרו ,כ"ב שבט[
מענה למרת דבורה בוטמאן על שאלה בקשר לנשי ובנות חב"ד באה"ק
)"כפר חב"ד" גליון :(373
כמדובר בש"ק.
קסו )מתוקן(
]כ"ד שבט[
מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב" :בנוגע למה שנתבאר
בקונטרס כ"ב שבט – צ"ב בענין מ"ש "תורה חדשה מאיתי תצא" ,והרי
מ"ת לא יהי' ב"פ ,ואם נמצא לומר שזהו בדוגמת הביאור במ"ש "כל מה
שתל' ותיק עתיד לחדש הכל נאמר למשה מסיני" שבמ"ת ניתן הכלל,
ועד"ז כאן שניתן הכלל גם למה שתורה חדשה מאיתי תצא ,א"כ מה
החידוש בזה על מה שתל' ותיק עתיד לחדש?" )ס' "היכל מנחם" ח"ב ע'
עז .והעתקה ,באדיבות הנמען שי'(:
כמה דרגות בחידוש ועד אין ערוך – כנראה גם בלימוד בחדר בישיבה
בישיבה גדולה וכו'
בדהתפוהמ"ז )(2
אכיר עה"צ
]כ"ה שבט[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן בקשר להספר ע"ד חגיגות סיום
הרמב"ם )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
ההתקדמות היום – כ"ה שבט
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]כ"ה שבט[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן על דו"ח בקשר להספר ע"ד
חגיגות סיום הרמב"ם )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נתקבל ות"ח אזכיר על הציון להמשך טוב ובזריזות
]כ"ו שבט[
מענה להרב אליהו יוחנן גורארי' שהכניס את חידושי הצמח צדק על פ"א
דבבא מציעא היו"ל ע"י "מכון אהלי שם ליובאוויטש" שבניהולו ,ושאל
האם להמשיך להו"ל על סדר מסכת בבא מציעא ,או להתחיל בהכנת
החידושים עמ"ס שבת לשנה הבעל"ט )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
 (1עפ"י שו"ע קדימה להנלמד בהווה.
 (2כל הנ"ל נת' ות"ח והזמ"ג וכו'.
 (3אזכיר עה"צ בהצלחה כל המצו"ב.
 (4מונח על שולחני.
]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף  10ש"ח בתור השתתפות[.
]כ"ז שבט[
מענה בקשר לבניית שיכון חב"ד ברחובות אה"ק )"כפר חב"ד" גליון
:(372
אזכיר על הציון.
]ועש"ק משפטים ,כ"ח שבט[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן בקשר להספר ע"ד חגיגות סיום
הרמב"ם )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א'
מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
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ויה"ר שיהא בהצלחה רבה וכו'
בשאלות – כפי שיתייעצו ביניהם ועם הנהלת "קהת"
מוחזר בזה החומר )שבאמת רוחניות הוא(
למצוא עצה שבכ"ז – ממון ציבורי .וק"ל.
באם המדפיסים וכו' יודעים )בהשערה עכ"פ( שיקבלו חצאי ]אינו יכול
כעת להבטיח שזה המחיר הסופי ,רק ממה שנראה לו כעת[ מוכרח ][. .
]שלהי שבט[
ממענה למארגנות כינוס השלוחות על דו"ח מאירועי הכינוס )"כפר
חב"ד" גליון :(422
] [. .ת"ח כדאי להדפיס אלבום און מיט א ברייטקייט
]ועש"ק תרומה ,ה' אדר ראשון[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן בקשר להספר ע"ד חגיגות סיום
הרמב"ם )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נתקבל ות"ח והזמן גרמא עש"ק פרשת ויקחו לי תרומה זהב גו' ושכנתי
בתוכם .אזכיר על הציון.
]תחלת אדר ראשון[
מענה להת' יוסף יצחק גרינבערג )תשורה גרינבערג כ"ט סיון תשע"ט(:
] [1כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "מחשבות המטרידות
ומבלבלות" שבמכתבו ,וכתב:
הוא מטריד את עצמו במחשבות המטרידות ומבלבלות .ויתעסק במשהו
אחר
ילמוד בפשטות מש"נ :תמים תהי' עם ה"א.
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] [2במכתבו כתב שהבין מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א שעונה על כל
השאלות ונותן התיקונים ע"י ההוראות הכלליות בעת ההתועדות ,ושאל
אם זה נכון.
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "זה נכון" ,וכתב:
זה נכון – אמרתי זה ובכמה פעמים
]תחלת אדר ראשון[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן בקשר לחומר שהוכנס בקשר
להספר ע"ד חגיגות סיום הרמב"ם )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כן יוסיפו בכהנ"ל ויתוסף גם בההצלחה,
ומתוך שמחה ובאופן דמרבין.
אזכיר עה"צ.
]ט' אדר ראשון[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן בקשר להספר ע"ד חגיגות סיום
הרמב"ם )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ והזמן גרמא שכבר נכנס אדר וכו'
]אדר ראשון[
ממענה לר' מיכאל אהרן זליגסון ששאל האם להוציא לאור ליום
השלשים לפטירת אביו ר' אברהם אבא ע"ה חוברת קטנה ע"ד תולדותיו
ופעולותיו וכו' )מצילום כתי"ק – קובץ "תולדות ר' אברהם אבא" ח"ב ע'
:(24
על תיבת "תולדותיו" ,כתב:
) (2כולל ההשתלשלות עד אדה"ז
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]אדר ראשון[
מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד באה"ק על דו"ח פעילות )"כפר חב"ד"
גליון :(373
נתקבל בת"ח ,אזכיר על הציון להצלחה רבה ולהוסיף ובפרט במבצע
פורים והזמן גרמא שמרבין בשמחה.
]אדר ראשון[
מענה להתמימים יוסף בנימין ציפעל וצבי הירש ראסקין על הדו"ח
הראשון דהתמימים שלמדו בע"פ שקו"ט את ה"קונטרס כ"ב שבט"
לכבוד פורים קטן )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות
א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נת' ות"ח
אזכיר עה"צ לפעולה נמשכת כו'
והזמ"ג – כבר נכנס אדר שמרבין בשמחה
]אדר ראשון[
מענה להתמימים יוסף בנימין ציפעל וצבי הירש ראסקין על הדו"ח השני
דהתמימים שלמדו בע"פ שקו"ט את ה"קונטרס כ"ב שבט" לכבוד פורים
קטן )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי'
וזכות הרבים תלוי' בו(:
נת' ות"ח
והזמ"ג
אזכיר עה"צ
]ט"ו אדר ראשון ,שושן פורים קטן[
מענה בקשר לבניית שיכון חב"ד ברחובות אה"ק )"כפר חב"ד" גליון
:(372
אזכיר על הציון.
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]ח' אדר שני[
מענה לתלמידי שיעור א' ישיבת "אהלי תורה" על דו"ח הפצת ה"לקוטי
שיחות" בליל ועש"ק בבתי הכנסת בשכונות בארא פארק ופלאטבוש
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
נת' ות"ח אזכיר עה"צ להרבות בכ"ז ופשיטא – בשמחה והזמ"ג כו'
]אדר שני[
מענה בקשר לכינוס השלוחים האירופאי הראשון המתקיים במילאנו
איטליא )"כפר חב"ד" גליון :(372
אזכיר על הציון להצלחה ולפעולה נמשכת.
]אדר שני[
מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן שכתב" :כמו כן היו מגעים עם פקידים
במשרד האוצר על תקצוב ישיר לבתי חב"ד ,ומפני שפרס מחפש להתקרב
וכו' יש סיכויים שיצא לפועל" )מהעתקה(:
נלקח אזכיר עה"צ.
]אדר שני[
מענה בקשר להצעה לערוך מסיבת תודה לועד הקהל דשכונת
קראונהייטס עבור שלש שנות פעילות ,בתאריך ח"י אלול )מהעתקה(:
אזכיר עה"צ והזמן גרמא.
]כ"א אדר שני[
מענה לר' חיים ווינער על מכתבו בצירוף סרט וידיאו מפעילות בברית
המועצות )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות
א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
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נת' ות"ח על ששלחו לי ,והעיקר – על עידוד רוחם של בנ"י שי' שם,
ויותר מסתם עידוד רוח,
וזקוקים הם לזה מאד ,וק"ל.
וה' יצליחו גם בשאר עניניו.
אזכיר עה"צ והזמ"ג.
]כ"א אדר שני[
מענה להשליח ר' אברהם קארף )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם
בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ והזמ"ג.
]כ"ז אדר שני[
מענה להרב מנחם מענדל גלוכאווסקי )מהעתקה(:
החוו"ד בכ"ז שייך לאגוח"ח דאה"ק אזכיר עה"צ והזמ"ג.
]כ"ח אדר שני[
מענה להרב יוסף אברהם הלוי העלער שהכניס את ספרו "שלום יהי'"
הכולל ליקוט מספרים ע"ד מעלת השלום ושלילת המחלוקת – שמו"ל
)ריש ס' "שלום יהי'"(:
שיפעול וכו' ,אזכיר על הציון ,והזמן גרמא.
]אדר[
מענה על דו"ח פעילות במדינת אוסטרי' ,כולל דו"ח על הגעת השלוחים
הנוספים והתפתחות המוסדות בעזרתם )ס' "אדמו"רי חב"ד ויהדות
אוסטרי'" ע' :(338
אזכיר על הציון לכהנ"ל וכפשוט להרבות בכל הנ"ל מתוך מרבין
בשמחה.
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]אדר[
מענה לועד רבני חב"ד באה"ק )ס' "הרב אשכנזי" ע'  .618והעתקה,
באדיבות א' מאנ"ש שי'(:
זה שנים שעסקני אה"ק דלא מחב"ד כותבין אלי ע"ד צ"צ באה"ק ואין
אחד מהם מזכיר ע"ד פעולות )אפשריות כזו( שלהם בזה.
היש סיבה לזה?
]חורף[
מענה לר' שניאור זלמן וזוגתו איידלמן הנוסעים בשליחות כ"ק אדמו"ר
שליט"א לוינא אוסטרי' )ס' "אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטרי'" ע' :(338
הסכמה וברכה .אזכיר על הציון.
]חורף[
מענה לר' שניאור זלמן וזוגתו מנדלזון הנוסעים בשליחות כ"ק אדמו"ר
שליט"א לוינא אוסטרי' )ס' "אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטרי'" ע' :(338
הסכמה וברכה .אזכיר על הציון.
]חורף[
מענה להשליח ר' שלום דובער הכהן שטאק ששאל – בקשר לזה
שבילדותו פעם בכה בעת התועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א ,וכ"ק אדמו"ר
שליט"א שאלו "אינגל פארוואס וויינסטו?" ,וכיון שלא הבין אידיש שאלו
כ"ק אדמו"ר שליט"א שוב באנגלית " Little Boy Why Are You
? ;"Cryingהנ"ל ענה שרוצה את אביו ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר
"וויין נישט דו וועסט זיין א פירער פון אידן אין ברידזשפארט" – אשר
בקשר עם פטירת אביו ר' ישראל הכהן ע"ה ,האם הגיע הזמן "זיין א
פירער פון אידן אין ברידזשפארט" )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כעצת רבני אנ"ש שי'
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]חורף[
מענה להשליח ר' שלום דובער הכהן שטאק שכתב שהתייעץ עם רבני
אנ"ש ולדבריהם עליו ללכת למלא את מקום אביו בשליחות כ"ק אדמו"ר
שליט"א בעיר ברידזשפארט קאנעטיקאט וסביבותי' ,וביקש ברכה
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת בקשת הברכה" :ברכת כ"ק
אדמו"ר שליט"א בכל הנ"ל ושנזכה למלאות שליחות כ"ק אדמו"ר
שליט"א במילואה ,וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בנוגע להסתדרות הן
מכירת הבית ועזיבת שיקאגא ,והן להסתדר במקום חדש" ,וכתב:
אזעה"צ
]ר"ח ניסן[
מענה להמניחים ד"קונטרס ב' ניסן" שכתבו" :בהמבואר בסעיף ה )נדפס
גם בלקו"ש ח"ז ע'  ,(76איך זה מתאים עם המבואר בלקו"ת דזה שלידת
הזכר היא מזרע האשה הוא בחי' מ"ה הכלול בב"ן?" )מצילום כתי"ק –
תשורה ראזענשטיין כ"ח אדר תשס"ד(:
כמדומה מכבר אמרתי )וכתבתי?( בזה כי במאמרים גם בלקו"ת
בסמיכות להמאמר הנ"ל משמע אחרת ושיטת המאמר רק במיעוט
מאמרים .ודוק בהטעם
]ח' ניסן[
מענה לר' דוד שלום הלוי פייפ שכתב" :הנה מצורף בזה השער למשיח
טיימס לחג השבועות הבעל"ט ,ומאחלים לכ"ק אדמו"ר שליט"א לקראת
יום הולדת של כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר י"א ניסן ,שנה טובה
בגו"ר ,שנה שירווה נחת מכל אנ"ש שי' ומכל כלל ישראל שי' ותהי' שנה
פורי' בכל הענינים על פי רצונו הק' ,ושנזכה כולנו בחדש גאולה זה ,חדש
ניסן לצאת מהגלות לאה"ק לבית המקדש השלישי עם משיח צדקנו כ"ק
אדמו"ר שליט"א בראשינו ,מיד ממש ,פסח כשר ושמח" )מהעתקה.
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים
תלוי' בו(:
המברך יתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר אזעה"צ
והזמן גרמא.
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פה )מתוקן(
]ב' אייר[
מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח ממסיבת "הקהל" שערכו
עבור התמימים ד 770-ו"חובבי תורה" ,בה נאמו שבעה מחברי ההנהלה,
ונמשך משעה  6עד שעה ) 7מצילום כתי"ק(:
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "התחילו בשעה  6ערב עד
שעה  ,"7וכתב:
לכאורה שעה שלימה – אבל "לכאורה" ]ב' אייר ,ת"ת שבת"ת[ אין בזה
"לכתחילה אריבער"
ושל שבעה עסקנים!
]י"ג אייר[
מענה להשליח ר' אברהם קארף על דו"ח )מהעתקה .המענה מתפרסם
בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נתקבל ות"ח ויה"ר שתהא פעולה נמשכת
]אייר[
מענה להמארגנים חזרת מאמר ד"ה מצה זו די"ג ניסן שנה זו בע"פ
שהכניסו את המודעה שהכינו בנושא )"כפר חב"ד" גליון :(383
אזכיר עה"צ להצלחה רבה וכו'.
]אייר[
מענה להמארגנים חזרת מאמר ד"ה מצה זו די"ג ניסן שנה זו בע"פ על
הדו"ח הראשון לכבוד י"ג אייר )"כפר חב"ד" גליון :(383
נתקבל ות"ח ויה"ר שתהא פעולה נמשכת אעה"צ.

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
]אייר[
מענה להמארגנים דסדר ניגונים וחזרת דא"ח בשעת רעוא דרעוין ב770-
על הדו"ח דש"פ אחרי )מהעתקה(:
יה"ר שתהא פעולה נמשכת
אזכיר עה"צ.
]אייר[
מענה להמארגנים דסדר ניגונים וחזרת דא"ח בשעת רעוא דרעוין ב770-
על הדו"ח דש"פ קדושים ,בו כתבו שהייתה השתתפות של קהל ביותר
מכפליים משבת שלפני זה )מהעתקה(:
כן יבש"ט לעת"ל ובהוספה וכמדובר לכתחילה אריבער,
אזכיר עה"צ.
]ל"ג בעומר[
מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן על דו"ח מפגישה עם מר שמעון פרס
בקשר לתקציבים למוסדות חב"ד )מהעתקה(:
נת' ות"ח אזכיר עה"צ.
]שלהי אייר[
מענה להגבאים ד 770-שכתבו בקשר לחזרת דא"ח בשעת רעוא דרעוין
שמארגנים )מהעתקה(:
בטח כל זה בהסכמת הרבנים שליט"א
אזכיר על הציון.
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]ב' סיון[
מענה להבחור הוד דוד אריה שכתב שעומד לסיים את לימודיו בישיבה
התיכונית ומתלבט מאד האם להמשיך בישיבה ליטאית או בישיבה
חב"דית )"כפר חב"ד" גליון :(1285
בהנ"ל – כעצת המשפיע שי' דתומכי-תמימים שבכפר-חב"ד .בדיקת
התפילין .אזכיר על הציון.
]תחלת סיון[
מענה על פ"נ שכתבו חברי הכולל-ערב ללימוד החסידות בבני ברק )"בית
משיח" גליון :(113
אזכיר על הציון והזמן גרמא.
והובטח יגעת ומצאת.
]ט"ו סיון[
מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן על דו"ח מפגישה בקשר לתקציבים
למוסדות חב"ד )מהעתקה(:
אזכיר עוה"פ עה"צ.
]ט"ו סיון[
מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שביקש ברכה עבור משפחה מאנ"ש
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
בדיקת המזוזות והתפילין .הנהגה יומית שלהם תהא מתאימה להוראות
תורתינו תורת חיים אזכיר עה"צ.

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
]סיון[
מענה בקשר לכינוס הארצי של ארגון "בת מלך" המתקיים בתל אביב
אה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(387
אזכיר על הציון להצלחה רבה.
]סיון[
מענה בקשר לבניית שיכון חב"ד ברחובות אה"ק )"כפר חב"ד" גליון
:(388
אזעה"צ ,הזמן גרמא ,שיהי' בהרחבה ונשמע בשורות טובות.
]סיון[
מענה למרת רחל זמיר על בקשת ברכה לרפואה שלימה )"כפר חב"ד"
גליון :(395
אזכיר על הציון.
]שלהי סיון[
מענה על הדו"ח דהתועדות חסידים במוצש"ק יום הבהיר כ"ח סיון ב-
) 770יומן ר' צבי הירש שי' ראסקין(:
אזכיר על הציון שתהא פעולה נמשכת ובהוספה.
]שלהי סיון[
מענה לא' מאנ"ש שנדב סכום נכבד להפצת קונטרס משיחות ש"פ
בהעלותך ,והכניס את השיחה ובה ה"הקדשה" שנדב )יומן ר' צבי הירש
שי' ראסקין(:
נת' ות"ח .אזכיר עה"צ והזמ"ג – ש"ק בהעלותך את הנרות )כמובן
מהשיחה הנ"ל(.
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]ר"ח תמוז[
מענה לר' יעקב חיים גלויברמן שכתב ע"ד הצעה שינהל את "רשת אהלי
יוסף יצחק ליובאוויטש" )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כמפורסם וכיוצא בזה שייך להחלטת אגו"ח שבאה"ק.
אזכיר עה"צ.
]ג' תמוז[
מענה לר' מיכאל טייטלבוים על ההודעה ע"ד פתיחת ה"דיי קעמפ"
במוסד חינוך אהלי תורה )יומן ר' צבי הירש שי' ראסקין(:
קיץ שמח ובריא – בגו"ר גם יחד אזכיר עה"צ.
]ועש"ק קרח ,ד' תמוז[
מענה להשליח ר' משה יחיאל פעלער שהכניס כתבה שכתב ע"ד השואה
)מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
 (1נת' ות"ח.
 (2לפלא הכי גדול שבכל שהו"ל ע"ע בנדון הנ"ל שראיתי – אף אחד אינו
מזכיר שכאו"א מבנ"י הנוהג כשייך לבנ"י באיזה מדה שיהי' אומר
בהזכירו קרבן השואה איזה שיהי' :השם ינקום דמו
ולא עוד – וכמה מהם אומרים שהשם בעצמו שפך דמם )ר"ל ור"ל(.
 (3מרע"ה ראה שפרעה דימיו רחץ בדמם של ילדי ישראל )וצע"ג – למה
והרעות לעם הזה(
ומרע"ה קיבל התורה )– אמת( ומסרה וכו'.
 (4אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
]ועש"ק קרח ,ד' תמוז[
מענה לגביר מעיר ליאון צרפת )שהגיע לחצרות קדשנו יחד עם השליח
דשם ר' שמואל גורעוויטש( שהכניס  1500דולר לצדקה לכ"ק אדמו"ר
שליט"א .המזכיר הריל"ג מסר זאת לכ"ק אדמו"ר שליט"א באמרו על
הנ"ל שבנה לעצמו בנין כו' )יומן ר' צבי הירש שי' ראסקין(:
זכות גדול עבורו שבנה בנין בשנת הבנין וילך מחיל אל חיל.
]ו' תמוז[
מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי על דו"ח בקשר לשליחות המל"ח
בקייץ זה ברחבי תבל )מצילום כתי"ק – "א חסידישער דערהער" מנ"א
תשע"ו(:
] [1במכתבו כתב" :יש אפשריות שיוסיפו עוד כמה זוגות שלוחים במשך
ימים הבאים".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קטע זה בחץ ,ולאחר התיבות "עוד כמה"
כתב:
וכמה וכמה
] [2במכתבו כתב" :ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשביל כל
השלוחים שיצליחו בשליחותם במילואם כפי רצונו הק' ולנח"ר אמיתי
לכ"ק אדמו"ר שליט"א".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
ומתוך שמחה וטל והזמג שנת הארבעים וכו'
]אור ליו"ד תמוז[
מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב שעובר דירה )מהעתקה.
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי'
בו(:
ויהא משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה.
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]יו"ד תמוז[
מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן ע"ד פגישה שעומדים לערוך עם פקידי
שר האוצר בקשר להסברה חב"דית ,וכתב שהציעו שמשלחת מחב"ד תסע
לרוסיא בנסיעה רשמית מטעם הממשלה באה"ק ושאל האם ההצעה
נכונה )מהעתקה(:
כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "האם" וסימן בחץ את התיבות "היא
נכונה" ,וכתב:
אזכיר עה"צ.
]תמוז[
מענה בקשר לכינוס נשי ובנות חב"ד באה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(391
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "דיווח מפורט וארוך יישלח
בעז"ה בימים הקרובים" ,וכתב:
נתקבל ות"ח ,כן תבשרי טוב כל הימים ובהוספה ,אזכיר על הציון.
]תמוז[
מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין )תשורה גליצנשטיין ט' תמוז
תשע"ד(:
אזכיר עה"צ.
וימשיך לבש"ט ובהוספה.
]תמוז[
ממענה לא' השלוחים באה"ק ששאל ע"ד משרת רבנות בעירו )"כפר
חב"ד" גליון  .1527והעתקה ,באדיבות א' מאנ"ש שי'(:
שייך לאגו"ח )ולאיגוד השלוחים( שיחיו שבאה"ק ,ולפלא ששואל מעבר
לים?

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
קלב )מתוקן(
]כ"א תמוז[
מענה לא' התמימים שכתב בקשר עם המצב במשפחתו אשר הוא רק בן
תשע עשרה שנים וזהו נסיון גדול מדי בשבילו כו' )מהעתקה ,באדיבות
הנמען שי'(:
כותב ע"ד מצב אביו וסבו שליט"א ותיכף ומיד מסביר מיט א געשמאק
הנסיונות שלי ואשר לו קשה לעמוד בנסיונות הפ"נ נתקבל אעה"צ
וסימן קו מתיבת "שלי" לשם הנמען.

]אור לכ"ד תמוז[
מענה להשליח ר' אברהם קארף על בקשת ברכה עבור שני צעירים בעירו
מיאמי )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
ברכה ואזכעה"צ
]כ"ז תמוז[
ממענה להשליח ר' אברהם יצחק גליק שכתב ע"ד ביקורו אצל השלוחים
בוינא אוסטרי' ,וכתב ע"ד הקשיים שעוברים וביקש ברכה עבורם.
למכתבו צירף מכתב של השליח דשם ר' יעקב יצחק בידרמן )ס'
"אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטרי'" ע' :(338
נתקבל )וכל המצו"ב( ות"ח ת"ח ] [. .ויהפכו מבין המצרים לבמרחב ענני
י' ותכף ומיד .אזכיר עה"צ.
]כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה גם להעביר להשלוחים את אגרת אדמו"ר
מהריי"ץ )אגרות-קודש שלו ח"ה ע' קטז ואילך( ע"ד דברי אדמו"ר
מהרש"ב להחסיד הגביר חאזאנאוו שירד מנכסיו ושקע ביאוש ,ע"ד אופן
גדול בנמצא בגן וויען שעל צדדיו מרכבות עולות ויורדות ,והלימוד מזה
ש"גלגל החוזר הוא בעולם"[.
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]ו' מנ"א[
מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן שכתב ע"ד הפגישה עם פקידי משרד
האוצר בקשר לתקציבים למוסדות חב"ד שנקבעה ליום י"ג מנ"א
)מהעתקה(:
אזכיר עה"צ.
]ח' מנ"א[
מענה להשליח ר' משה שמואל אוירכמן שהכניס "פרוספקט" שנערך ע"י
א' המקורבים בקריות אה"ק – " 2סיפורים במצוה אחת" – ע"ד מצות
הצדקה )קובץ "חב"ד קריות" ע' :(110
 (1פשיטא שאין עניני לשלול ר"ל קיום התומ"צ ולהעמידם על  . .מצוה
אחת?!
 (2האומנם עניינה של רשת מפעלי חב"ד לכתוב כהנ"ל סעיף  1ולערבני
בזה?
אזכיר עה"צ
]מוצאי תשעה באב[
מענה לר' חיים הלוי בנימיני מנהל ישיבת "מחנה ישראל" בפעטראפאליס
בראזיל )ס' "ישיבה של מעלה" ע' :(500-1
] [1כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "הישיבה היחידה
בבראזיל" שבמכתבו.
] [2במכתבו כתב" :מאידך  . .והבעי' העיקרית מה להבא ,במצב הנוכחי
נראה בדרך הטבע כמעט בלתי אפשרי לקבל תלמידים נוספים וח"ו
המספר עלול לרדת וזה עלול לגרום למצב לא פשוט מבחינת האחזקה
ויחס הציבור לישיבה".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "מאידך" ,וכתב:
אין להאידך מציאות בתורתנו הקדושה.
] [3כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "בלתי" ,וכתב:
שאפשרי
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וסימן קו תחת התיבות "נראה בדרך הטבע" וסימן שני קווים תחת
התיבות "לקבל תלמידים נוספים" ] – "נראה בדרך הטבע שאפשרי לקבל
תלמידים נוספים"[
] [4במכתבו כתב" :האירועים של הזמן האחרון כפי שכתבתי לעיל
הכריחו אותי לשפוך שיחי לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א ולבקש עזרתו
וברכתו הקדושה ,שנזכה מתוך בריאות הגוף והנפש להמשיך בחינוך ילדי
ישראל בדרך הנכונה ובצורה הנכונה".
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "שנזכה" ,וכתב:
זכו מכבר
נראה גם במוחש ממש שמתקיימים
בטח קיבל הברכה בחג הגאולה ויקיימה בפועל.
אזעה"צ.
]י"ג מנ"א[
ממענה להרב יצחק דוד גרוסמן )מצילום כתי"ק – תשורה קוגל י"ט
אד"ר תשע"ד" .כפר חב"ד" גליון :(1780
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "בטבע איני יכול
לסבול מחלוקת" ,וכתב:
ה"ז היפך המציאות דחייו הציבוריים )(1
]י"ד מנ"א[
מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון שבישר ע"ד התחלת כתיבת ספר תולדות
אביו ר' אברהם אבא ע"ה )מבוא לס' "תולדות ר' אברהם הרופא"(:
ויהי רצון שתהא פעולה נמשכת ובהוספה.
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]י"ד מנ"א[
מענה לר' מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא בקשר לחנוכת הבית של
בית חב"ד בנתני' אה"ק )תשורה וולפא י"ט טבת תשע"ט(:
אזכיר עה"צ לחגיגה – שיהיו כל הענינים בשעה טובה ומוצלחת בכל
הפרטים ובכל הענינים תמיד כל הימים ונזכה לגאולה האמתית
והשלימה במהרה נאו ממש,
ויקויים בכ"ז כפירוש השם נתנ )ואמחז"ל כל הנותן בעין יפה נותן,
ועאכו"כ כשהנותן הוא( י-ה,
והיום ערב י-ה במנ"א – קיימא סיהרא באשלמותא – שלא היו יו"ט
לישראל כט"ו באב וכו'.
]מנ"א[
מענה להנהלת ישיבת "תמימי נחליאל" ביישוב נחליאל באה"ק )"כפר
חב"ד" גליון :(394
יהי רצון שיהיה בהצלחה רבה ,אזכיר על הציון ,והזמן גרמא.
]מנ"א[
מענה בקשר למארגני הופעות לנשים ובנות באה"ק בקשר לקיום הופעות
נוספות )"כפר חב"ד" גליון :(394
אזכיר על הציון.
]מנ"א[
מענה למארגני הופעות לנשים ובנות באה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(394
] [. .בתוספת בשורות טובות אזכיר על הציון.
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]מנ"א[
מענה להנהלת ישיבת תו"ת אלבאני נ.י .שכתבו ע"ד ההחלטה לעבוד
במסירות ובכוחות משותפים )"כפר חב"ד" גליון :(396
זה גרם נח"ר
]מנ"א[
מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על דו"ח מועידת המחנכים שע"י
צעירי אגודת חב"ד באה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(396
ות"ח ת"ח על הבשו"ט ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא כו',
אזכיר עה"צ.
]כ"ף מנ"א[
מענה בקשר לדוגמא של ההזמנה למסיבת תודה לועד הקהל דשכונת
קראונהייטס עבור שלש שנות פעילות ,שתוכנן לח"י אלול )מהעתקה(:
בהשאלות בהתייעצות באגו"ח.
]כ"ד מנ"א[
מענה לא' התמימים שרצה לנסוע בדרכים מסויימים לא מקובלים
)"התקשרות" גליון קה(:
כמפורסם רק המותר עפ"י החוק.
]ה' אלול[
מענה להשליח ר' אברהם קארף שכתב ע"ד פתיחת הישיבה ועוד
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
אזכיר על הציון
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]ועש"ק תצא ,ח' אלול[
מענה להרב שמואל פסח באגאמילסקי שהכניס את קובץ "שאלות
פירושים וביאורים" חי"א שהו"ל; וכתב שהדפסת הקובץ הוא לכבוד
חתונת בנו הת' מנחם מענדל ,ותוכנה – להוכיח שהוראת כ"ק אדמו"ר
שליט"א )בשיחת צום גדלי' ובלקו"ש וילך ש.ז (.שצ"ל "רוממו" ב"פ בעת
הוצאת הס"ת ,הוא תקנת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,והנדפס בסידור תורה
אור לכאורה אינו השמטת "הבחור הזעצער" )קובץ "שאלות פירושים
וביאורים" חוברת טז ע' :(80-1
על מה שכתב שהדפסת הקובץ הוא לכבוד חתונת בנו ,כתב:
 (1ויהא בשטומ"צ
סימן בעיגול תיבת "קובץ" ,וכתב:
 (2נת' ות"ח
סימן קו תחת התיבות "אין זה השמטת בחור הזעצער" ,וכתב:
 (3וכמדומה מאז העירותי ע"ז.
אזכיר עה"צ וכוח"ט
]אלול[
מענה לארגון הכנסת אורחים "אש"ל" )"כפר חב"ד" גליון :(398
ותהא בהצלחה רבה בכל הנ"ל ותהא שנת נסים ודבר בעתו בחודש אלול
והמלך בשדה ומקבל את כולם בספ"י וכו' אזכיר על הציון .וכתיבה
וחתימה טובה.
]ט"ז אלול[
מענה לא' מאנ"ש בירושלים עיה"ק )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:
שייך לב"כ חב"ד שעל אתר במדינות ההם הכתובות אצל אגו"ח.
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]כ"ף אלול[
מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב )"כפר חב"ד" גליון :(1703
 (1באם לאחרי כל ההצלחה רבה שראה ורואה בפועל יש לו גאר א
שווערין הארץ?! לדעתו מה ישמחו?
על מה שכתב "בין צוריסן פון אלע זייטן" ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 !? (2הוא היחידי אשר רייסט עם – השאר רק מקנאים אותו.
על מה שכתב "א ענטפער פון רבי'ן" ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 (3כנ"ל – אף שפשוט כהנ"ל.
 (4והזמ"ג – חודש אלול שהמלך בשדה ומקבל את כולם בסבר פנים
יפות כו' .אזכיר עה"צ כוח"ט.
]שלהי אלול[
מענה בקשר לכינוס זכרון להרבנית הצדקנית מרת חנה נ"ע בארגון נשי
ובנות חב"ד באה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(403
אזכיר על הציון ,וכתיבה וחתימה טובה.
]קייץ[
מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין על דו"ח מקייטנת "גן ישראל"
באילת )תשורה גליצנשטיין ט' תמוז תשע"ד .והעתקה ,באדיבות הנמען
שי'(:
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא
אזכיר עה"צ
]תשמ"ט[
מענה לא' מאנ"ש דצפת עיה"ק שרצה לקנות את המלון בשכונת
קראונהייטס )תשורה שבת אחדות האירופאית תשע"ט(:
אין לאורח אפי' חשוב מצפת להתערב בעניני השכונה.
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]תשמ"ט[
מענה לר' איתן יעקב פיזם ששאל בנוגע להקמת אגודת עזרה לנזקקים
)קובץ "ניהול המוסדות" חוברת ה ,והעתקה(:
הקמת אגודות – שייך לאגו"ח ולרבנים פס"ד אזכיר עה"צ.
]תשמ"ט[
מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין שכתב ע"ד א' שלא ידע מתי
הוא יום ההולדת שלו )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
ע"פ ההשערה
קרוב ליום ההולדת
]תשמ"ט[
מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן )מהעתקת המזכיר .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נת' ות"ח להחזיר
כן יבש"ט תכה"י ובהוספה
יתייעצו ביניהם הכדאי לנצל המכ"ע.
אזכיר עה"צ
]תשמ"ט[
מענה לא' מרבני אנ"ש אשר לאור הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיש
את מועמדותו לבחירות לרב ראשי באחת הערים הגדולות באה"ק ,וכתב
שכמה מעסקני אנ"ש אינם מרוצים מהגשת מועמדותו ורוצים לדחוף רב
אחר שיתמכו בו )מהעתקה ,באדיבות ר' שניאור זלמן שי' הלפרין(:
יתאספו כולם יחדיו וילמדו ויקרא י״ט י״ח ומה טוב עם פירוש רש״י
ויודיעוני פשר הדברים שמעבר לים.

מענות קודש ה'תש"נ
– מילואים –
]עשרת ימי תשובה[
מענה למר ראובן דוד קימבל )תשורה קימבל ה' כסלו תשס"ג(:
נת' ות"ח )ובפרט התמונות( ויה"ר שיקויימו כל הברכות – שברכו כל
הנאספים שי'
והרי הזמ"ג – עשי"ת :דרשו הוי' בהמצאו.
אזכיר עה"צ
]מוצש"ק האזינו ,ח' תשרי[
מענה להשליח ר' אברהם קארף על דו"ח מה"מלוה מלכה" לטובת
הישיבה גדולה במיאמי )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
נתקבל ות"ח
ותהא פעולה נמשכת
והזמן גרמא
אזכיר עה"צ
]ערב יום הכיפורים[
מענה על מכתב המשתתפים בכינוס התעוררות שנערך בכפר חב"ד לראשי
הסוכנות היהודית )"כפר חב"ד" גליון :(401
כבוד כאו"א בפ"ע בהבאים עה"ח במכ' ליל ערב יום-הכיפורים וכולם
יחד ,יחד כל שבטי ישראל שליט"א
מאשר הנני מכ' בתאריך ליל ערב יוהכ"פ ,וכבר מילתייהו אמורה
מהשם ובפרט בעשי"ת עליהן נאמר:
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דרשו הוי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב
להתברך בחתימה וגמר חתימה טובה – הם וב"ב שליט"א – בגשם
וברוח גם יחד ,כולל ועיקר – במילוי תפקידם הכי אחראי
ונלוה עמו ברכה מיוחדת בזה ממקור כל הברכות ה' אלקי ומלך ישראל,
מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה
באיחולים לבשו"ט בכל הנ"ל ובכבוד רב.
]תשרי[
מענה לר' מישאל ארנבייב בקשר לפעילות עם הבאים לחלוקת הדולרים
דיום ראשון )"בית משיח" גליון :(14
אזכיר על הציון.
]שלהי תשרי[
מענה על פ"נ המשתתפים ב"כינוס תלמידים השלוחים העולמי"
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הת' מנחם מענדל
שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(:
נלקח אזכיר עה"צ.
]שלהי תשרי[
מענה על ההודעה ע"ד התחלת ההתעסקות בההו"ל ד"קובץ דו"ח
דהכנס" ד"כינוס תלמידים השלוחים העולמי" ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר
שליט"א ,ובקשת ברכה להצלחה בכל הנ"ל )מהעתקה .המענה מתפרסם
בזה לראשונה באדיבות הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי'
בו(:
ורבה תהא )גם ל' הוי' – ע"פ הלכה( אזכיר עה"צ.
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]ד' מרחשון[
מענה להשליח ר' נחמן סודאק על דו"ח פעילות חודש תשרי בעיר
בארנמוט אנגליא ע"י חתנו השליח ר' יוסף יצחק אלפרוביץ )מצילום
כתי"ק – תשורה טננבוים י"ג מרחשון תשע"א" .כפר חב"ד" גליון :(411
נתות"ח ותהא פענ"מ ובהוספה )(1
ויעקב הלך לדרכו – כמש"נ בפרט בההתעדויות )(2
ומצוה לפרסם )(3
]תחלת מרחשון[
מענה על דו"ח כינוס השלוחים דמרכז אירופא שהתקיים בד' מרחשון
בעיר ציריך שווייץ )ריש "קובץ המאיר"(:
ותהא פעולה נמשכת בהצלחה רבה והזמן גרמא כהוראת תש"נ .אזכיר
עה"צ.
]י"א מרחשון[
מענה לר' אליעזר צבי זאב צירקינד ששאל לפירוש לשון כ"ק אדמו"ר
שליט"א – לבדוק את התפלין והמזוזות שיהיו כשרות "כדין" ,דמהו
הלשון "דין" ולא "כהלכה" או "כמצותו" ,ובפרט ע"פ המבואר בספרים
שענין תפלין הוא להעביר הדין )קובץ הערות וביאורים אהלי תורה גליון
א'עא(:
דין – כל או"א יודע ,יש לתבוע מכאו"א )משא"כ לפנים משוה"ד(,
בהלכה – לא רגיל "לפצל" לפנים משורת ההלכה.
הלכה – הליכות עולם – כולל ע"פ רוב סוגים רבים,
ועוד י"ל,
וראה בס' ערך "דין" )קה"י ועוד(.
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]מרחשון[
מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד באה"ק ששאלו להיכן להכניס את הס"ת
לזכרון הרבנית הצדקנית נ"ע )"כפר חב"ד" גליון :(405
עליהן להחליט ,כמובן ,אזכיר עה"צ.
]מרחשון[
מענה למר אליעזר מוירמעלי )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
יחליט להתנהג כרצון ה' )כבשולחן ערוך( ואז יוכל להתדבר עמהם )ועם
ה'( ובעיקר יעשה כן בפו"מ.
אזכעה"צ
]שלהי מרחשון[
מענה לר' מישאל ארנבייב בקשר לפעילות עם הבאים לחלוקת הדולרים
דיום ראשון )"בית משיח" גליון :(14
אזכיר על הציון.
]בדר"ח כסלו[
מענה להשליח ר' ישראל ברוך בוטמאן על מכתבו בו כתב" :וכולי תקוה
שיש לכ"ק אדמו"ר שליט"א נחת מעבודתנו ,ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר
שליט"א שאצליח בעזהי"ת לכסות הגירעונות הכספיים ושאצליח לגרום
נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א בעבודתי בהפצת המעינות בעיר נהריה"
)ס' "ישראל'יק אשר בך אתפאר" ע' :(188-9
על התיבות "שיש לכ"ק אדמו"ר שליט"א נחת" ,כתב:
רב
ויהי רצון שיקויים בהם יש לו מנה רוצה מאתיים ,מאתיים רוצה כו'.
אזכיר על הציון
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]ועש"ק תולדות ,ג' כסלו[
מענה לר' מישאל ארנבייב בקשר לפעילות עם הבאים לחלוקת הדולרים
דיום ראשון )"בית משיח" גליון :(14
ותהא פעולה נמשכת אזכיר על הציון.
]יום הבהיר י"ד כסלו[
מענה על רשימת תלמידים השלוחים להישיבה גדולה בסידני אוסטרליא
)תשורה שבת אחדות האירופאית תשע"ט .והעתקה ,באדיבות הת' מנחם
מענדל שי' קסלמן(:
הסכמה וברכה אזכיר עה"צ.
]כסלו[
מענה להנהלת "צבאות השם" באה"ק על עיתון "במחנה צבאות השם"
דחודש כסלו )"במחנה צבאות השם" גליון :(7
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא ,אזכיר על הציון.
]כסלו[
מענה למנהל מוסד שהיו לו טענות על הרב המקומי )תשורה שפירא י"א
אייר תש"ס .והעתקה ,באדיבות א' מאנ"ש שי'(:
בהטענות שלו להרב יפנה לועד רבני אנ"ש
]כסלו[
מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין על שאלה בקשר לניתוח הכרוך
בבעי' הלכתית )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות
הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כעצת רב פוסק דינים
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]כסלו[
מענה על ההודעה ע"ד הגעת תלמידים השלוחים לישיבה גדולה סידני
אוסטרליא )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות
הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ ויבש"ט בכ"ז.
]מוצש"ק וישלח ,ח"י כסלו[
מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון שכתב" :מצו"ב הרשימה של חלוקת
הש"ס מי"ט כסלו תשמ"ט עד י"ט כסלו תש"נ" )מצילום כתי"ק(:
נת ותח ת"ח
]כ"ו כסלו ,ב' דחנוכה[
מענה להמזכיר ריל"ג שכתב" :אודות המדובר בהתוועדות אתמול ע"ד
זמן ניתל :בעת הניחום אבלים בסטמר שאל האדמו"ר מסטמר – בין
השאר – מתי שומרים ניתל בליובאוויטש והואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לענות – בליל העשרים וחמש בדצמבר .והסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א
שמכיון ששומרים הנ"ל בכדי למעט החיות וכו' ,נוגע זה באותו לילה
שהנוצרים מקיימים החאגע שלהם ,בכל מדינה יש לשמור ע"פ הנ"ל .כן
שאל למה בכל מאורע הולכים לפי לוח העברי ובזה לפי חשבונם ,והסביר
כ"ק אדמו"ר שליט"א כנ"ל שהעיקר תלוי מתי עושים הם הטומעל עד"ז
וכו'" )"כפר חב"ד" גליון :(592
] (1שמכיון ששומרים הנ"ל בכדי למעט החיות וכו' ,נוגע זה באותו לילה
שהנוצרים מקיימים החאגע שלהם[ ולזה ]בכל מדינה יש לשמור ע"פ
הנ"ל[
] (2בכל מדינה יש לשמור ע"פ הנ"ל[ כיון שהמדובר בלידת ראש הע"ז
דהנוצרים – דהיינו הך בכ"מ צ"ל היינו הך באותו הלילה בכ"מ – ואז
צ"ל לחשבון הנוצרים )שנת החמה – שאין מתחשבין בהיתרון
ד"אתפה" – ראה קדה"ח בס' היד בפרטיות(.
]נכלל בשיחת ש"פ וישב תש"נ )סה"ש תש"נ ח"א ע'  (192הערה .[72
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]ער"ח טבת ,ה' דחנוכה[
מענה לא' מאנ"ש שכתב שזה כמה שבועות שהוא וזוגתו מחכים לנסיעה
לרוסיא אלא שלע"ע לא נתקבלו הוויזות ,וכתב" :אינני יודע מה לחשוב,
מדוע זה מתעכב .ובודאי עלי לעשות או לתקן משהו לפני הנסיעה אך
אינני יודע מה ,ובפרט שעד היום טרם קבלתי שום ברכה מהרבי להנסיעה
גם כאשר ניגשתי עם אשתי ביום א' לקבל דולר לא קבלנו שום ברכה
להנסיעה" )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א'
מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "עד היום טרם" ,וכתב:
כמה פעמים צריכים לומר לו שאזכיר עה"צ שלדעתו יהי' זה ברכה?
]טבת[
מענה להשליח ר' ישראל מרדכי גרינבערג שכתב" :מצו"ב ההצעה לקנות
הבנין עבור בית חב"ד ושואל אם להתעניין בזה וברכתו הק'" )מהעתקה.
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי'
בו(:
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ התיבות "להתעניין בזה" ,וכתב:
אזכיר עה"צ והזמן גרמא
]שלהי טבת[
מענה בקשר לכינוס השלוחים דמרכז אירופא המתקיים בכ"ח טבת בעיר
מינכן )ריש "קובץ המאור"(:
הצלחה רבה ובשורות טובות ,אזכיר עה"צ.
]י"ב שבט[
מענה להשליח ר' שמואל מנחם מענדל גרוזמן על דו"ח פעילות בעירו
מגדל אה"ק )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר על הציון
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]שבט[
מענה להת' אברהם יהושע העשיל שטרנברג ששאל – בקשר לחשש סכנה
לנסוע מעבר לים בטיסה אמריקאית מחמת חשש טרור ,ומענה כ"ק
אדמו"ר שליט"א לא' ששאל בזה "בכגון דא שב ואל תעשה עדיף" )ליקוט
מענות קודש תש"נ מענה קמז( – האם לחשוש לזה ולשנות את זמן
הטיסה ,או שמא החשש אינו נוגע אליו כלל )מהעתקה .המענה מתפרסם
בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כעצת ההנהלה כמפורסם
]ועש"ק יתרו ,ערב כ"ב שבט[
מענה לועד המארגן כינוס השלוחות על דו"ח ממושב הפתיחה של
הכינוס ,בצירוף תיק העבודה וניירות העבודה והתכניות שנמסרו לכל
אחת מהמשתתפות )"כפר חב"ד" גליון :(419
ויהא כהנ"ל ומה שעוד יוסיפו ע"ז בוודאי בהצלחה רבה והזמ"ג כמובן
וגם פשוט ,אזעה"צ.
]אדר[
מענה להשליח ר' יעקב ארי' שמואלביץ על הגליון הראשון של עיתון
"חב"דשות" שמו"ל בעירו בית שאן אה"ק )ס' "סיפורים מבית חב"ד" ע'
:(113
ויבשר טוב מההצלחה הרבה ויגעת ומצאת והזמן גרמא .אזכיר על הציון.
]אור לי"ז אדר[
מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד א' שאביו מר מורינו
נפטר )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי'
וזכות הרבים תלוי' בו(:
שם אביו שי'?
אזכיר עה"צ
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]שלהי אדר[
מענה בקשר למכתב התעוררות דצעירי אגודת חב"ד המרכזית לקראת
יום הבהיר י"א ניסן ע"ד קיום הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א )"כפר
חב"ד" גליון :(425
אזכיר עה"צ
להצלחה רבה וכו'.
]ער"ח ניסן[
מענה להשליח ר' מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא )"התקשרות" גליון
תרצט(:
] [1במכתבו כתב ע"ד "מבצע כתיבת ספר תורה ומכירת אותיות ע"י
תכנית מקיפה ומסודרת בע"ה ,שתביא להכנסת כספים עבור המוסדות
בנתניה  . .נבקש את ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה .כן נשאל אם
כתיבת ספר התורה תוכל להיות לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ובאופן
שיהיה גלוי לכל".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
שייך להחלטת אגו"ח דאה"ק או לוועד רבני חב"ד באה"ק.
] [2על כללות המכתב ,כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
אזכיר עה"צ.
]ר"ח ניסן[
מענה להשליח ר' אברהם קארף על מכתביו )מהעתקת המזכיר .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ.
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]ח' ניסן[
מענה להשליח ר' אהרן גאלדשטיין על דו"ח בו כתב ע"ד הUJA-
שהחליטו לתת כסף לפעילות חב"ד )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ והזמן גרמא – ניסן )בשני נוני"ן(
]ניסן[
מענה לא' שכתב ע"ד כאבי ראש שישנם לו ואשר כתב עד"ז כמה פעמים
ולא נתקבל מענה )"התקשרות" גליון מג(:
א"כ למה כתב עוה"פ ובפרט שהיה יכול ללמוד תורה בזמן זה.
בדיקת תפילין ומזוזות .אזכיר עה"צ.
]ב' אייר[
מענה להשליח ר' יעקב עמאר שכתב שלפני שנתיים הפקיד מאן דהוא 50
מיליון פראנק בחשבון הבנק של מוסד "אור חנה" שבניהולו ותיכף חילק
 10מיליון בין כו"כ מוסדות ,וכעת פונה אליו הבנק בדרישה להחזיר
סכום זה ,ושואל מה לעשות )"כפר חב"ד" גליון :(1275
אזכיר על הציון לבשורות טובות ממנו בכהנ"ל )וגם בענייניו הפרטיים(,
ויתקיים בו פעולת זמן חרותנו שישוחרר תיכף מכל דאגות.
]ועש"ק אחו"ק ,ט' אייר[
מענה להשליח ר' יוסף שמואל יהושע גערליצקי )מהעתקה .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
שכר על ] [. .אבל לא ח"ו פרישה מפעולות נגד פיקו"נ דבנ"י שיחיו
אזכיר עה"צ.
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]י"ב אייר[
מענה להשליח ר' שמואל מנחם מענדל גרוזמן על דו"ח מחגיגת פתיחת
ספריית "יהדות לנוער" בעירו מגדל אה"ק )מהעתקה .המענה מתפרסם
בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
על דבר הספריה אזכיר על הציון לכתחילה אריבער
]י"ג אייר[
מענה למר מרדכי שאול לנדא )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
בשמחה קבלתי מכתבו – לאחרי הפסק מכתבו זה זמן רב וה' יצליחו
ללכת מחיל אל חיל – בגשמיות וכמובן גם ברוחניות
וסימן טוב שנתקבל מכתבו בסמיכות ממש לזמן חירותנו – כולל חירות
מדאגות איזו שתהיינה.
אזכיר על הציון.
]אייר[
מענה להשליח ר' מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא בקשר לכתיבת
הספר תורה לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"י מוסדות חב"ד בנתני'
אה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(428
אזכיר על הציון להצלחה מופלגה וכו'
]אייר[
מענה להשליח ר' זלמן טוביה הכהן אבלסקי על דו"ח מתהלוכת ל"ג
בעומר בעירו קישינוב מולדובי' )"בית משיח" גליון :(789
נתקבל מכתבו .ות"ח ת"ח .להוסיף בפעילות וכו'.
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]כ"ח אייר[
מענה לר' שלום דובער לוין על מכתבו )מחודש שבט תשמ"ג( בצירוף
פנקס החברא-קדישא דליאזני )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' כ-
כא(:
להדפיס כ"ז באחד הקובצים )או בלקו"ש ,אם הופסקו הקובצים(.
]י"ג סיון[
מענה להשליח ר' מיכאל גורארי' )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם
בזה לראשונה באדיבות הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי'
בו(:
ותהא פעולה נמשכת ובהוספה וכו'.
אזכיר עה"צ.
]סיון[
מענה לבד"צ דשכונת קראונהייטס שהכניסו דו"ח מכינוס קבלת פנים
להרבנים שהגיעו לחצרות קדשנו לחג השבועות ,שהוקדש – ע"פ הוראת
כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות יום ב' דחג השבועות )סה"ש תש"נ ח"ב
ע'  487ואילך( – לבירור שאלות שנתחדשו לאחרונה ,כגון בנוגע למלאכות
שבת ע"י מכשירים שנתחדשו לאחרונה ,ובנוגע לטיפולי רפואה חדשים
)"כפר חב"ד" גליון :(433
] [1על כללות הדו"ח ,כתב:
נתקבל ות"ח.
] [2על ההצעה להפיץ את הדו"ח ,כתב:
וכדאי לבקש תגובות.
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]סיון[
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
יאמר לכאו"א מחברי הבי"ד אם הפסק"ד לא עפ"י שו"ע אין בזה שום
תוקף.
]ועש"ק קרח ,ער"ח תמוז[
מענה להרב אשר לעמיל הכהן ששאל בקשר לשיעורים שמסר בישיבת
"תורת אמת" בירושלים עיה"ק" :האם כדאי לסדר את השיעורים ע"מ
להדפיסם? באם ואולי יהיה מזה תועלת בשביל אנשים כערכי ,ובמיוחד
לתלמידי הישיבות יחיו" )ריש ס' "חלקת אשר"(:
כל הנ"ל נתקבל ות"ח ,כדאי לסדר כולל הגהה סופית ,ומוחזר בזה,
אזכיר עה"צ.
]תמוז[
מענה לר' שמואל גורביץ מנהל התלמוד תורה בכפר חב"ד על הדו"ח
משינון חומר הלימודים בע"פ ע"י התלמידים )"כפר חב"ד" גליון :(436
וימשיך לבשר טוב ובהוספה ,אזכיר על הציון.
]תמוז[
מענה להנהלת "מכון אהלי שם ליובאוויטש" שהכניסו את קובץ "אהלי
שם" ח"ג וס' "הספר בהלכה" שהו"ל )"כפר חב"ד" גליון :(436
לנחת רוח רב כו' ,אזעה"צ.
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]תמוז[
מענה להת' השליח אהרן יקותיאל גינזבערג על ההודעה ע"ד שיעורים
בהלכות בית הבחירה שמארגנים בסידני אוסטרליא )מהעתקת המזכיר.
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הת' מנחם מענדל שי' קסלמן
וזכות הרבים תלוי' בו(:
ויהא בהצלחה רבה,
אזכיר עה"צ.
]ג' מנ"א[
מענה למרת חי' רבקה וואונטש )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר על הציון
ותבשרי טוב.
]ועש"ק עקב ,י"ט מנ"א[
מענה על ההודעה ותכנית סדר היום של הכינוס לטובת "הקרן לפיתוח
שע"י מחנה ישראל" )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות
א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ להצלחה רבה.
]י"ב מנ"א[
מענה למר רוברט מאקסוועל שכתב – בקשר לקבוצה הראשונה של "ילדי
צ'רנוביל" שעברו בדרכם לאה"ק דרך אנגליא – שלא איפשר לעיתונאים
שלו ליצור מגע איתם בעת שהותם שם ,ועי"ז הצליח למנוע התקפות
תקשורתיות על המבצע וגם כיבד את בקשת אנשי חב"ד לפרסם על מבצע
ההצלה רק לאחר הגעת הילדים לאה"ק ,וכתב שמאד שמח להגיש את
עזרתו )מצילום כתי"ק – ס' "מאוצר המלך" ח"א ע' :(131
Thanks for the cable and hopefully for the continuing help
and cooperation [. .] of the children
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]י"ב מנ"א[
מענה לר' יעקב יהודה העכט שכתב ע"ד קשיים מסויימים וכתב שזה
משפיע על העצבים כו' )"כפר חב"ד" גליון :(678
מה לו ולעצבים?
בהתייעצות בידידים מבינים
אעה"צ
]ט"ז מנ"א[
מענה להשליח ר' אברהם קארף על בקשת ברכה עבור "ר' וועלוועל שי'"
)מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
באם כותב עד"ז לכאורה שיטריח עצמו לברר השם
אזכיר עה"צ
]מנ"א[
מענה להשליח ר' אברהם קארף שכתב שוב בקשת הברכה עם ציון השם
המלא – בהמשך להמענה שנתקבל )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ.
]מנ"א[
מענה בקשר לועידת המחנכים שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק )"כפר
חב"ד" גליון :(439
אזכיר עה"צ להצלחה רבה ומולפגה בכל הנ"ל למעלה מן המשוער.
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]כ"ה מנ"א[
מענה לר' טובי' פלס שכתב שהרב יצחק יהודה ירוסלבסקי אמר אשר
פרסום השיחות בעיתון "הקיבוץ" מאד חשוב )מהעתקת המזכיר .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
ה"ה מזכיר ועד רבני אנ"ש שי' ומהי השאלה?
אזכיר עה"צ.
]כ"ה מנ"א[
מענה למרת חי' רבקה וואונטש על בקשת ברכה )מהעתקת המזכיר.
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים
תלוי' בו(:
אזכיר על הציון.
]ב' אלול[
מענה להרב משה הבלין )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
יעשה כהוראת ועד רבני אנ"ש באה"ק וכן לעת"ל כי כן הוא עפ"י שו"ע.
]ועש"ק תצא ,יו"ד אלול[
מענה על שאלת ר' שלום דובער העכט בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר
שליט"א לקרוא לא' מהמוסדות שע"י "של"ה" ע"ש אביו ר' יעקב יהודה
ע"ה" :בקשר להשם על מוסד יש ב' הצעות שאינן יודעים להחליט :א( על
הדר התורה – ישיבת יעקב יהודא הדר התורה ,ב( על קעמפ אמונה –
בנות יעקב יהודה קעמפ אמונה" )"כפר חב"ד" גליון :(678
א( כל השנה
ב( זמן דקעמפ
ואין סתירה מזה לזה
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]ועש"ק תצא ,יו"ד אלול[
מענה להת' אברהם יואל קיעוומאן על שאלה בעניני שידוכים )מהעתקה.
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי'
בו(:
כהצעת ההורים.
]י"ג אלול[
מענה למרת רינה קרעמער )מהעתקת המזכיר .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
בהספקות – כעצת רב פס"ד שעל אתר .אזכיר עה"צ.
]ט"ו אלול[
מענה למרת ליאורה חי' ומר מיכה פעלעד )מהעתקת המזכיר .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ.
]אלול[
מענה להרב משה הבלין בקשר לפסק דין ועד רבני חב"ד באה"ק בנוגע
להנהלת ישיבת תו"ת דקרית גת )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה
לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
שייך לאגו"ח וועד רבנים.
]כ"ף אלול[
מענה לר' מאיר זאיאנץ שהכניס ספר חדש שי"ל ע"י ה"ועד להפצת
שיחות" במימונו )ס' "חיים של ברכה" ע' :(155
אזכיר על הציון למשאלות לבבו לטובה ,כולל ג"כ שידפיס עוד ספרים
כאלו ומתוך שמחה וטוב לבב ,ופרנסה בכבוד ובהרחבה ,און נאך בעסער
און מער ווי געווען.
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]כ"ב אלול[
מענה על דו"ח ממעמד ה"שלשים" לפטירת ר' יעקב יהודה העכט ע"ה
)"כפר חב"ד" גליון :(678
ותהא פענ"מ ובהוספה וכו' ועוד ועיקר ג"ז – שיבש"ט וכו' – ובקשר עם
מאורעות בטוב הנראה ונגלה
אזכיר עה"צ
]קייץ[
מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה עבור מר יעקב כץ
)כצל'ה( ועבור הצלחתו בבניית מוסדות "בית א-ל" )"כפר חב"ד" גליון
:(439
כדאית בדיקת התפילין והמזוזות.
]קייץ[
מענה להילד שמואל חיים שארף שכתב ע"ד חלומות לא טובים שהיו לו
)" "Hanochosגליון :(5
ארז"ל דחלומות שווא ידברו .מזמן לזמן )ובש"ק?( יאמר הקאפיטעל
תהילים שלו .אזכיר עה"צ.
]תש"נ[
מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב שכתב בקשר לתרומת א' מאנ"ש
לצעירי אגודת חב"ד באה"ק" :לאחרי כתיבת המכ' הנ"ל דיבר התמים
מנחם מענדל פוגלמאן בטלפון עם  . .בדבר תרומה נכבדה לצאגו"ח
בסכום של מליון דולר .הוא השיב כי מאד רוצה לעזור לצאגו"ח אך לא
הסתייע עד עכשיו ,ואם יזכה לברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לעשירות
כפשוטו ובפו"מ ,ונודיע לו על כך ,הוא יתרום לצאגו"ח בפו"מ סכום של
מליון דולר בתוך ששה שבועות .וזה כמובן יעזור לנו כמובן ופשוט"
)מצילום כתי"ק – "כפר חב"ד" גליון " .1703התקשרות" גליון א'שב(:
כשיתרום בפו"מ והנ"ל יגבו כל הסכום בטח יודיע לי ות"ח מראש
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]תש"נ[
מענה לר' דוד וזוגתו נוסבוים הנוסעים בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א
לעיר זלצבורג אוסטרי' )ס' "אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטרי'" ע' :(340
ויהא בהצלחה ויבשר טוב .אזכיר על הציון.
]תש"נ[
מענה להשליח ר' אברהם בן-שמעון מפעילי חב"ד בבני ברק על בקשת
ברכה לרפואה שלימה עבור רב מסויים מרמת אלחנן אה"ק )"בית
משיח" גליון :(67
כדאית בדיקת התפילין והמזוזות.
]תש"נ[
מענה לר' משה וזוגתו מוסקוביץ בקשר להצעת שליחות בעיר חרקוב
אוקראינה )"כפר חב"ד" גליון :(1282
ויהא בשעה טובה ומוצלחת .אזכיר על הציון.
]תש"נ[
מענה להשליח ר' יוסף יצחק אלפרוביץ בקשר לקונטרס שבועי שמו"ל
" "The Rebbe Saysהכולל תרגום מעובד ומקוצר משיחות כ"ק אדמו"ר
שליט"א על פרשיות ומועדי השנה ,שעורך ויו"ל בעירו בארנמוט אנגלי'
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
שייך לקה"ת או אגו"ח דאנגלי'.
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]ערב חג הסוכות[
מענה להשליח ר' יוסף יצחק גרינבערג שכתב" :בהמשך לביקורינו
באלאסקא ,הננו מוכנים לקבל את הצעת הרב שלום דובער שי' לוויטין
לנסוע בשליחות כ"ק אד"ש למדינת אלאסקא – לפתוח בית חב"ד ולהיות
רב בביהכנ"ס "שומרי אור" .והננו מבקשים את הסכמתו וברכתו הק׳"
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות
הרבים תלוי' בו(:
כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "הסכמתו וברכתו".
]כ"ז מרחשון[
מענה על בקשת ברכה לקהילה בקליפורניא שעברו הרבה צרות ,מחלות
ועוד )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי'
וזכות הרבים תלוי' בו(:
תוצאות בדיקת תפיוהמ"ז
אזכיר עה"צ
]ט"ו כסלו[
מענה לר' יוסף זלמן יקיר )קובץ "חב"ד קריות" ע' :(108
] [1במכתבו כתב שלאחר ראותו את כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת חלוקת
הדולרים דיום ראשון ,התעניין בשלשלת אדמו"רי חב"ד ,וצירף למכתבו
עבודה שערך בנושא.
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
מר סלונים מת"א )וכן הרב שמואל אלעזר שי' הלפרין מירות"ו( הדפיסו
ספרים עד"ז.
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] [2במכתבו ביקש ברכה עבור אביו שלא חש בטוב.
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
בדיקת התפילין והמזוזות.
אזכיר על הציון.
]כסלו[
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה באטלער ו' תשרי תשע"ח(:
מדובר כמה פעמים שצ"ל לימוד התניא הנדפס במקומו שנדפס עכ"פ
פעם א'
לכתבו שזוג' תי' והוא וכו' – זה כשנה שאינם שמחים וכו' – בחרו דוקא
בשנה שראו ורואים נסים גלוים ממש )אלא שטרחתה במסחר –
המבלבלה מלראות הנסים וכו'!(
מצו"ב לצדקה במקומות שיבקר .אזכיר עה"צ.
עוד מכופנ"נ
]כסלו[
מענה להשליח ר' ישראל מרדכי גרינבערג שכתב" :הרבאי
הקונסערווטיבי בעיר הזמין אותי לדבר בפני קהילתו על נושא "חסידות"
ביום רביעי ליל י"ט כסלו ,וזו פעם הראשונה שהוא עושה דבר כזה ,והנני
לבקש את ברכתו הק' להצלחה רבה ומופלגה" )מהעתקה .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ
]אדר"ח טבת ,ו' דחנוכה[
מענה להשליח ר' אברהם יצחק שם-טוב על מכתבו בקשר למעמד "חנוכה
לייוו" שתתקיים ביום בדר"ח טבת )"א חסידישער דערהער" טבת
תשע"ד(:
ושיהיה באופן של  (1אראנו  (2נפלאות.
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]ט"ו טבת[
מענה להשליח ר' אברהם קארף על מכתבו )מהעתקת המזכיר .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ
]ב' אייר[
מענה לר' משה עזאגווי על בקשת ברכה לזכות ב"לוטו" המתקיים
בקליפורניא בסכום של  120,000,000דולר ,וצירף למכתבו  120דולר –
אחד כנגד כל מיליון )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות
הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
אזכיר עה"צ.
]ד' אייר[
מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מהוספות בתומ"צ )"בית משיח" גליון
:(72
אזעה"צ והזמ"ג לבשו"ט.
]י"ב אייר[
מענה לר' משה עזאגווי על מכתבו בקשר ליום הולדתו )מהעתקה .המענה
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
מנהגי יום הולדת
אזכיר עה"צ.
]שלהי אייר[
מענה לר' אהרן מרדכי זילברשטרום שכתב דו"ח בקשר עם יום הולדתו
הס"ח )ס' "איש חינוך" ע' :(454-5
מנהגי יום ההולדת ,בדיקת תפילין ומזוזות ,אזכיר עה"צ.
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]סיון[
מענה בקשר לטענות ממוסדות הפועלים להפצת היהדות ברוסיא אל
המדפיסים ספרי התניא שם – ר' יעקב יהודה ארי' ליב זאיאנץ ור'
שניאור זלמן יצחק יהושע חאנין – בקשר לאי-התיאום קודם המעשה
)מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שניאור זלמן
יצחק יהושע שי' חאנין וזכות הרבים תלוי' בו(:
אינני מתערב בהענינים הפנימים שיש להם בינם לבין אחרים ,מיהו
הבעל הבית וכו' ,אבל לענין הדפסת ספרי תניא אין להם שייכות כלל
וכלל.
]ח' תמוז[
מענה להרב בן ציון הגר האדמו"ר דזאבליטוב שביקש עצה וברכה בקשר
למפריעים למיניהם לפעולות חסידי זאבליטוב )"כפר חב"ד" גליון :(484
לפלא גדול שכותב ע"ד הנ"ל כעל פלא וחידוש וכו' ,מעת י"ט כסלו
בפעם הראשונה – הודיע אדה"ז – פוסק לשעתו ולדורות :פדה בשלום
גו' ושתהי' גם לעולם יד חסידיו על העליונה ,והזמ"ג תוכן י"ג תמוז –
גאולת כל ענייני כ"ק מו"ח אדמו"ר מממשלות וממנגדים וכו' .אזכיר
עה"צ לבשו"ט.
תקנט )מתוקן(
]אור לכ"ף תמוז[
מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס חלק מה"פרופ'ס" )עלי ההגהה( דכרך
הראשון דספר השלוחים )מצילום כתי"ק – תשורה ליפסקר ח"י סיון
תשע"ג" .א חסידישער דערהער" תמוז תשע"ד(:
כשיהיו כל הפרופס דכרך המו"ל עתה
כדאי להגי' עוה"פ המבוא והשער וכו' הצ"ל שינויים וכו' )(1
אי אפשר כלל – שדוקא אני אגי' כהנל לאידך גיסא הספר אחריות בו
כפשוט .וצ"ל מוגה כדרוש וה' יצליחם )(2
לדוגא )בהשער( להזכיר לא רק "תמונות" אלא גם )בקיצור( ע"ד
השליחים ובב שי' )(3
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כנראה גם מחלק הפרופס יהי' – לתהלה ולשם ולתפארת וכדאי כל
הטרחא וכו' )(4
להחזיר כהנ"ל ל]יודל[ )(5
להוסיף בההקדמה
שכיון שבכמה לא הספ][. .
שכיון שבאיזה ענינים לא הספיקו לברר איזה פרטים
תבוא חוברת מילואים
על המעטפה ,כתב:
מהיר
ח
תשכח )מתוקן(
]י"א מנ"א[
מענה לר' דניאל אליעזר ליפא קורצווייל ששאל בקשר להצעת השליח ר'
דוד אבא גורביץ ,שהציע שמכיון שבנחלת הר חב"ד אה"ק נמצאים ריכוז
גדול דתושבים שגרו בעבר בעירו טשקנט ,שיקחו על עצמם את העזרה
לעירו ולמוסדותי'; וכתב שהרב יצחק יהודה ירוסלבסקי ויו"ר הועד ר'
מרדכי גורודצקי נתנו את הסכמתם ,וביקש ברכה להצלחת הענין )"בית
חיינו" גליון  .117והעתקת המזכיר ,באדיבות הנמען שי'(:
] [1מכיון שהנ"ל ענו בחיוב – מהי השאלה עוד?!
] [2כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "להצלחת הענין".
] [3כיון ששואל ומטיל ספק – ישאל אותם )אגו"ח דבריהמע"צ( ויעשה
כפי שיענוהו.
אזכיר עה"צ.

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
תריד )מתוקן(
]ועש"ק ואתחנן ,ט"ו מנ"א[
מענה לועד כפר חב"ד שהודיעו ע"ד התועדות שעורכים לרגל ט"ו מנ"א
)ס' "כפר חב"ד" ח"א ע' קז .והעתקה ,באדיבות א' מאנ"ש שי'(:
מוצלחת וכו'
א( מתי היתה ההתוועדות האחרונה דהועד.
ב( מה שלום הועד הרוחני איתא בדא"ח ומיוסד על המקרא שלום גם
ענינו שלימות.
]ועש"ק ואתחנן ,ט"ו מנ"א[
מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי בקשר לענין מסויים במקומו נחלת
הר חב"ד )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
 (1אזכיר עה"צ לתוכן הבקשה
 (2אין סברא כלל )ומופרכת היא מעיקרא( שמחו"ל ישלחו "שוטרים"
לבי"ד שבארה"ק ודרק אז יעשו הבי"ד הנצרך שיקויים הפס"ד!!
]מנ"א[
מענה בקשר לכינוס הארצי הראשון של ארגון "שפרה ופועה" באה"ק
)"כפר חב"ד" גליון :(485
ויהא בהצלחה גדולה אזכיר על הציון.
]מנ"א[
מענה בקשר לכינוס נשי ובנות חב"ד באה"ק )"כפר חב"ד" גליון :(485
הגיעני בסמיכות לש"ק נחמו – ט"ו במנ"א ,וכבר קבלו ברכות וכו' וכו',
מהשם מקור הברכות ,ותבש"ט מהצלחה רבה דכהנ"ל ות"ח מראש.
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]כ"ד מנ"א[
מענה לר' יוסף הלוי וויינבערג שהכניס מכתב שכתב בנו השליח ר' שלום
דובער הלוי וויינבערג ,בו כותב:
"סוף סוף קבלתי בעשב"ק המאמר דט"ו באב" ,קץ שם לחושך" ,ונודעתי
פארוואס דו קאכסט זיך אזוי אין דעם מאמר ,און פארוואס לוי שי' למד
א"ז פעם אחר פעם במשך כל הוואך-נאכט .המאמר הוא ממש פלאי
פלאים .יעדער פרק גיט א נייער קלארקייט און פארשטאנד בענינים
עיקריים ויסודיים בחסידות.
ובאמת "לא היו ימים טובים לישראל" כבעת שקבלתי ולמדתי המאמר
ד"חמשה עשר באב"" ,שבהם בנות ישראל יוצאות" – היינו ,שזה פעל גם
על אלו שיצאו מבחי' יראת-שלם ,אשר גם הם "יחולו בכרמים" – אז זיי
זאלען זיך פרייען מיט תורה )כפי' הצ"צ באוה"ת על "כרם"() .אף – אז
אין אמת גערעדט – נשאר ההרגש ד"ובלבד שתעטרני בזהובים" – אז מען
זאל קאנען דעקען דעם בודזשעט(.
והרי פטור בלי כלום א"א :לפי המבואר בהמאמר "שהרצון דאור ליכלל
במקורו הוא בכל )ג'( הדרגות דאור" ,יומתק הלשון בתניא בנוגע להרצוא
דהנשמה "הגם שתהי' אין ,ואפס ,ותתבטל שם במציאות לגמרי" ,והרי"ז
מתאים ג"כ עם הביאור בתניא שהרצון ליכלל הוא בחכ' .והרי הביטול
דחכ' הוא הביטול דאין וכו') .משא"כ לפי המבואר בתער"ב שהרצון
ליכלל הוא בכתר – הביטול דאפס( .ואכמ"ל.
ויה"ר ,שנזכה בקרוב אשר "מכאן ואילך דמוסיף יוסיף" – הוספה כפולה,
שנזכה לריבוי מאמרים מכ"ק אד"ש ,ובעוד הוספה :שיהא גם "מפיהם"
ולא רק "מפי כתבם"".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה
באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
קראתי ,ות"ח וגרם נח"ר רב .אזעה"צ.

תשורה משמחת הנישואין של הרב התמים ישראל חיים ומרת בתי' ברכה שוחאט
]קייץ[
מענה להרב דוד מאיר דרוקמן על דו"ח מחופות שערך בעיר אומסק
סיביר )"בית חיינו" גליון  ,123ורשימת הנמען שי'(:
וימשיך בבשו"ט
ובהוספה והזמ"ג
אזכיר עה"צ
]תנש"א[
ממענה להשליח ר' יצחק מאיר ליפשיץ ,המתכונן לעבור ממקום שליחותו
במדינת אלבאמא לשליחות במחוז קרים ,ושאל האם יכול ללמוד
ב"כולל" שנה אחת כחלק מהשליחות )"בית חיינו" גליון  ,110ורשימת
הנמען שי'(:
כן יעשה.
]תנש"א[
מענה להת' דניאל שלום הכהן ווייס שכתב ע"ד ההצלחה בהפצת ספרו
"שולחן ערוך הקצר" וע"ד ההו"ל בפעם השני' )ס' "שולחן ערוך הקצר"
ח"א הוצאה שני'(:
נתקבל ותשואות חן על הבשורה טובה .ויהא בשעה טובה ומוצלחת.
אזכיר על הציון.
]תנש"א[
מענה להנהלת א' ממוסדות חב"ד )תשורה שפירא י"א אייר תש"ס.
והעתקה ,באדיבות א' מאנ"ש שי'(:
כבכל עניני חב"ד שבאה"ק שבספק צ"ל פני' לועד רבני אנ"ש שיחי'
באה"ק כולל שמיעת הטענות ויחליטו ויודיעני ובפירוט יותר.
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]תנש"א[
מענה לר' יוסף גרוזמן שכתב ע"ד הצעה להתמנות כגוף מאכלס לשכונות
עולים )מהעתקה .המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש
שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
בכל הנ"ל כאגודת חב"ד שבאה"ק אעה"צ.
]תנש"א[
מענה בקשר לפתיחת גנון חב"ד בערד אה"ק )מהעתקה .המענה מתפרסם
בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
כעצת אגו"ח באה"ק אזכיר עה"צ.

לזכות

הרב התמים ישראל חיים שי'
והכלה המהוללה מ' בתי' ברכה תחי'

שוחאט
לרגל נישואיהם בשעטומ"צ
יום חמישי ה' אלול ה'תשע"ט

ולזכות הוריהם

הרה"ת ר' אברהם ליב וזוגתו מרת חפציבה שיחיו

שוחאט
הרה"ת ר' אליהו וזוגתו מרת נחמה חי' שיחיו

בארבער

