
קובץ

תורת אשכנז
פראנקפורט, גרמני'

יום הבהיר יו"ד שבט תשע"ח
חיים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

קובץ א' ]ט[

ליקוט

כתבי יד קודש
• יום הבהיר י“א ניסן   •

תשורה
 משמחת הנישואין

 של
שניאור זלמן וחנה שיחיו

רביסקי
  ו‘ ניסן ה‘תשע“ח

◆

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יום הבהיר י”ד כסלו

כתבי יד קודש
ליקוט

תשורה
משמחת הבר מצוה של

 הת' שניאור זלמן שי' י
נמירובסקי

כ"ט חשון, ערב ראש חודש כסלו תשע"ט

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ה'תנש“א

מענות קודש
ליקוט

   •   •
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 ב"ה.
 דבר פתח

בו ניצלו כ"ק אדמו"ר שליט"א הבעל"ט, יום סיון  כ"חיום הבהיר  לקראת
 א האירופאי והגיעו צלחה לארצות הברית,כוהרבנית הצדקנית נ"ע מעמק הב

", הכולל את מענות נש"את –מענות קודש הננו מוציאים לאור בזה ליקוט "
 נש"א.שכתבם במשך שנת תקודש כ"ק אדמו"ר שליט"א 

* 

"פון איין תורת נשיא דורנו גייט מען צו נאך א תורת נשיא דורנו" )שיחת 
בלתי מוגה(. כמה "חלקים" ישנם לתורת נשיא דורנו  –ש"פ תזו"מ תנש"א 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בין החלקים השונים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א, "חלק" מיוחד ישנו, 
ם אלפי המענות אשר כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א ", המענות קודשוהוא: "

 במענה להשואלים:

החל מהשנים הראשונות לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, הנה לצד 
ה"אגרות" ששלח להפונים אליו, נענו רבים מהמכתבים ע"י כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בכתב יד קדשו על מכתב השואל, כאשר לאחר מכן נמסרים הדברים 

 להנמען.

לאלו הנמצאים  –ובשנים הראשונות הי' זה באופן מצומצם )בעיקר בעוד 
בסמיכות מקום(, הנה ככל שעברו השנים הלך הדבר והתרחב יותר ויותר, עד 

 שהי' לאופן העיקרי בו עונה כ"ק אדמו"ר שליט"א להכותבים אליו.

, עיקריחלק  –על אף היותו של "חלק" זה בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 זה אין מוסבת תשומת הלב אליו ככל הדרוש. נדמה, כי חלק

טעם העיקרי לדבר הוא, ככל הנראה, כיון שמפוזרים מענות הקודש על פני 
כמה וכמה מקומות שונים, ועד עתה לא נמצא להם גואל שילקטם לפונדק 

 אחד.

ליקוט מענות "לליקוט שלפנינו  מוצורך זה באנו למלאות בליקוטים אלו. קד
 ",תש"נ –ליקוט מענות קודש ו", "תשמ"ט –קודש 

ובתכניתנו להוציא ליקוטים נוספים מסוג זה, להרוות צמאון אנ"ש 
 והתמימים.

* 
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תודתנו נתונה לכל אלו שהואילו למסור את מענות הקודש שבידם לפרסום 

המסייעים בכל כמו כן תודתנו נתונה לכל בליקוט זה, וזכות הרבים תלוי' בהם. 
על  RebbeDriveד תודתנו נתונה למערכת במיוח, שלבי הכנת הליקוט

 עזרתם.

וכאן המקום לבקש בבקשה כפולה ומכופלת מכל מי שיש בידו מענות 
קודש שטרם פורסמו, למוסרם לידי המערכת על מנת לפרסמם בליקוטים 

 יבואו, ויהיו בזה ממזכי הרבים.

 .likkutkatyak@gmail.comכתובת הדוא"ל של המערכת: 

* 

 עשרים וחמש שניםל, אשר זה קרוב ימים אחדים לפני ג' תמוז ובעמדנו
עד מתעוררת הצעקה " ,באור פני מלך חיים לראות שלא זכינו רחמנא ליצלן

 תיכף ומיד ממש! ורה חדשה"ת" ולזכות ל"רצוננו לראות את מלכנו" "מתי?!

 מערכת "ליקוט כתבי יד קודש"

 , ה'תשע"טהבהיר כ"ח סיוןערב יום 
 מאה ושבעה עשר שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 ברוקלין, נ.י.
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 צילום כתי"ק
 –פרסום ראשון  –

 

 

 
 לקמן מענה תרצט
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 תנש"אה' – שמענות קוד
 

 א

 ]תחלת תשרי[

להתלמידים  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
השלוחים לישיבה גדולה סידני אוסטרליא על דו"ח )מהעתקה, באדיבות 

 הת' מנחם מענדל שי' קסלמן([:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 –והזמ"ג 

 )י'(הראשית שנת  –תשרי 

 )פלאות(נ)נת( ש)הא( ת

 )ראנו(א

 אזכיר עה"צ

 

 ב

 ]ה' תשרי[

מענה לר' משה חיים לוין שהכניס את ה"לוח" לשנת תנש"א בשפה הרוסית 
שהו"ל )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:
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 ות"חנת' 

 אזכיר עה"צ

 

 ג

 ]ו' תשרי[

מענה לא' שביקש ברכה עבור אשה מסויימת לבריאות "ברמ"ח אברי' 
 (:4ושס"ה גידי'" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 א( להעיר: שבנוגע לנשים אין כותבים רמ"ח ושס"ה.

 ב( אזכיר עה"צ.

 

 ד

 ]ח' תשרי[

גוטניק שכתב שנמסר לו בשם עסקן מסויים, מענה לר' יוסף יצחק הכהן 
ששמע שכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן את ברכתו הק' לסיעה חדשה שחוגים 
מסויימים רוצים להקים ב"אגודת ישראל", והנ"ל הציע שאם חב"ד תצא 
בהכרזה שאין לחוגים אלו ברכה, אזי יפעול ש"אגודת ישראל" יצטרפו 

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לממשלה. וכתב שאמר להנ"ל שאינו מאמין ש
 להם הסכמה וברכה )מהעתקה(:

 .כו"כ שניםדעתי בכהנ"ל מפורסמת 

 אזכיר עה"צ.

 

 ה

 ]עשרת ימי תשובה[

מענה לא' התמימים )מרשימת הנמען שי'. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבותו וזכות הרבים תלוי' בו(:

 למה לצאת מאה"ק?!

 אזכיר על הציון.
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 ו

 ]י"ב תשרי[

מענה לא' מאנ"ש מאה"ק שכתב ע"ד נסיעתו לרוסיא בשליחות במסגרת 
"לשכת עזרת אחים", וביקש ברכה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס 

 . והעתקה, באדיבות ר' משה חיים שי' לוין(:4א שיחה" גליון 

 עשיריות כבר נסעו וחזרו בהצלחה והנסיעה עצמה סגולה גדולה כפשוט.

 אזכיר עה"צ.

 

 ז

 ני חג הסוכות[]לפ

מענה על ההודעה ע"ד הקמת "תערוכה" באה"ק )"תשובות ומענות" שי"ל 
 (:4ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

  כדאי שיניחו בהתערוכה גם קופת צדקה. אזכיר עה"צ.

 

 ח

 ]ערב חג הסוכות[

מענה לא' מאנ"ש ששאל, מטעם ועד אגודת חסידי חב"ד העולמית, בקשר 
ה"כולל" לדירת אדמו"ר מהריי"ץ, וכן ע"ד פתיחת הדירה לכניסת אברכי 

 (:4בכלל )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 לא בא עדיין הזמן. אזכיר עה"צ.

 

 ט

 ]ערב חג הסוכות[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק, שכתב שהבין מתשובת כ"ק אדמו"ר 
בדברים, שתנועת חב"ד וכ"ק שליט"א, שנכון למסור להעסקן שעמו עומד 

אדמו"ר שליט"א לא התערבו ולא יתערבו בעניני פנים של "אגודת 
ישראל", וביקש לברר אם הבין טוב את תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 )מהעתקה(:
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כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "האם", סימן בעיגול את התיבות 

 "הבנתי טוב", וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 י

 []חול המועד סוכות

מענה לשאלת המניחים בשיחת ליל ש"ק ג' דחג הסוכות שם נתבאר הפסוק 
"ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות" בשייכות לחג הסוכות, והוזכר המבואר 
בכמה מקומות שביעקב האיר בחינת "סוכות", בחינה שלמעלה ממדידה 

ושאלו שעפ"ז מהו השייכות  –והגבלה, וזה נמשך בפנימיות בבחינת "בית" 
ג הסוכות, שאז נמצא האדם בסוכה ולא בבית )ס' "דברי משיח" תנש"א לח

 , והעתקה(:87ח"א ע' 

 למעלה מבית( –מצות סוכות )שאז  זמןהחילוק בין 

 מעין לעת"ל

 שלא בזמנה

 הוא ולעת"ל חיות הנשמה והגוף דטפלעד"ז בנשמה וגוף 

 עצמווכן ביעקב 

 מצדו אז הי'

 מוכן לכבוש

 שעיר

 שעיר –מצד 

 עדיין לא בא

 

 יא

 ]תשרי[

( לר' שניאור זלמן 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
( 2(; )22" מספר My Encounter With The Rebbeיפה על מכתבו )ס' "

לר' אליהו בוקובזה בקשר לספרו "יד אליהו" )ריש ס' "אמונת חכמים"(; 
 )מהעתקה, באדיבות א' מאנ"ש שי'([:( לילדות מחנה קייץ ברוסיא 3)
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 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 –והזמ"ג 

 )י'(הראשית שנת  –תשרי 

 )פלאות(נ)נת( ש)הא( ת

 )ראנו(א

 ובתשרי עצמו זמן שמחתינו,

 האושפיזין כולםכולל כל 

 )המפורטים בזהר ובחסידות(.

 אזכיר עה"צ

 

 יב

 ]תשרי[

מענה לא' השלוחים באירופא בקשר לפתיחת ישיבת חב"ד )ס' יומן "אראנו 
 (:38נפלאות" ע' 

 יש תלמידים מתאימים ישלחם לברינוא. שאםעניתי ברור  מכברכמדומה 

 מהי התועלת לשאול לאחרי מענה?!

 אזכיר עה"צ.
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 יג

 ]תשרי[

מענה להרב אברהם מיכאל הלפרין ששאל בנוגע להגשת מועמדות לרבנות 
 העיר נתני' אה"ק )קובץ "ניהול המוסדות" חוברת ה(:

 בזה וכיו"ב שייך לאגו"ח באה"ק אזכיר עה"צ.

 

 יד

 ]כ"ח תשרי[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר שבהחפירות מצאו באחד 
 החורים הרבה זהב )מהעתקה(:

 לצדקה מריוח הנקי 11% בל"נהבטיח ל

 אזכיר עה"צ.

 

 טו

 ]כ"ח תשרי[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח ממסיבת "הקהל" שערכו 
עבור תלמידי ה"קבוצה" מאה"ק שבאו ללמוד בחצרות קדשנו למשך שנת 
תנש"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר 

 וזכות הרבים תלוי' בהם(:"ועבדי דוד" 

 אזכיר עה"צ.

 

 טז

 ]שלהי תשרי[

מענה לר' ישראל דוד נחשון בקשר להקמת המצבות על ציוני: אדמו"ר 
הצמח צדק, אדמו"ר מהר"ש, הרה"ק ר' ברוך שלום )בן אדמו"ר הצמח 
צדק(, הרה"ק ר' אברהם סענדער )בן אדמו"ר מהר"ש(, והרבנית רבקה 

ראש השנה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י )אשת אדמו"ר מהר"ש(, בערב 
 (:4"פאקס א שיחה" גליון 

 ת"ח ת"ח על הבשו"ט וכו' וכו', אזכיר עה"צ.
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 יז

 ]שלהי תשרי[

מענה להנהלת "היכל מנחם" בירושלים עיה"ק בקשר למינוי נציג לפתוח 
סניף של המוסד בניו יארק )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 והעתקה(:, 4גליון 

 בכל הנ"ל כעצת )פס"ד ועד רבני אנ"ש שיחיו דכאן(.

 

 חי

 ]שלהי תשרי[

מענה לא' התמימים שכתב ע"ד נסיעתו בשליחות לרוסיא במסגרת "לשכת 
עזרת אחים", וביקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א )"תשובות 

 (:4ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ההנהלה. אזכיר עה"צ.יעשה כהסכמת 

 

 יט

 ]שלהי תשרי[

מענה לועד כפר חב"ד על דו"ח ובקשת ברכה בקשר להשכונה החדשה 
 (:60"שכונת לוי יצחק" שבונים )"בית חיינו" גליון 

 נפלאות אזכיר עה"צ. אראנווהזמ"ג ויה"ר שיקויים בהנ"ל 

 

 כ

 ]שלהי תשרי[

דים מצרפת מענה להת' מיכאל אפרים דאנאוו בקשר לשני צלמים יהו
שהגיעו לצלם את חצרות קדשנו וביקשו שם יהודי )ס' "שליחות כהלכתה" 

 (:219ע' 

 ", כתב:Frederic[ על השם "1]

 פרץ

 ", כתב:Pascal[ על השם "2]

 פסח
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 כא

 ]שלהי תשרי[

( לתלמידים 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
אוסטרליא, בין השאר בקשר ל"כינוס השלוחים לישיבה גדולה סידני 

הישיבות" דמעלבורן ודסידני הנערכת בישיבה גדולה מעלבורן אוסטרליא 
( 2בשלהי מרחשון )מהעתקה, באדיבות הת' מנחם מענדל שי' קסלמן(; )

להשליח ר' יוסף יצחק לוין בקשר ל"דינער" במקומו פאולא אלטא 
להשליח ר' ישראל צבי ( 3; )קליפורניא )מהעתקה, באדיבות הנמען שי'(

 גליצנשטיין )מהעתקה, באדיבות הנמען שי'([:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 פעולת כל –והזמ"ג 

 )י'(הראשית שנת  –תשרי 

 )פלאות(נ)נת( ש)הא( ת

 )ראנו(א

 אזכיר עה"צ

 

 כב

 ]ועש"ק נח, אדר"ח מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהודיע ע"ד מצב המחירים, וכתב אשר 
 יהי רצון שיתחילו לעלות באופן נפלא )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ

 לבשו"ט בהנ"ל.
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 כג

 ]ג' מרחשון[

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "הספרנים עוסקים עתה בסיום עריכת 
הקטלוג לספריית כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. מקוים שבעוד חודשיים 
לערך יסיימוהו, ואז יתחילו לרשום גם את הקטלוג הזה ב"מחשב". גם אני 

לכתבי יד והספרים יקרי הערך"  –התחלתי לעסוק בסיום עריכת הקטלוג 
 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קו(:)קובץ 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "בעוד חודשיים", וכתב:

? 

 

 כד

 ]ד' מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב ע"ד חבר הכנסת ר' שמואל 
שמעלקא הלפרט שהצביע עם הממשלה, בשעה שחברי כנסת אחרים 

 )מהעתקה(:הצביעו נגד, ואשר נתן לו "יישר כח" 

 –ויראה המצב אז 

 הרי הממשלה בתקפה וצרה

 אזכיר עה"צ.

 

 כה

 ]ה' מרחשון[

מענה על דו"ח מהצלחת התלמידות בבית הספר "בית רבקה" חב"ד 
בקזבלנקה מרוקו במבחן מסויים שעברו )מהעתקת המזכיר. המענה 
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שניאור זלמן שי' ברגר וזכות הרבים 

 בו(:תלוי' 

 .ובהוספהכן ימשיך לבש"ט 

 אזכיר עה"צ
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 כו

 ]תחלת מרחשון[

מענה להשליח ר' יעקב ארי' שמואלביץ שכתב ע"ד המצב הכלכלי הקשה 
של הבית חב"ד בעירו בית שאן אה"ק, וכתב "מאין יבוא עזרי?" )"תשובות 

 (:4ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 א. נענה בתהלים על אתר.

 בדיקת התפלין והמזוזות. אזכיר עה"צ.ב. 

 

 כז

 ]תחלת מרחשון[

מענה לר' אברהם דובער מרדכי מיכאלשוילי על דו"ח מפעילות "המרכז 
הרוחני ליהדות גרוזיא" שבניהולו )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 (:4שיחה" גליון 

כו'. וגדול ענין עסקנות הנ"ל נוסף על שזהו המשך עסקנות דשנת נסים 
 אזכיר עה"צ.

 

 כח

 ]תחלת מרחשון[

 (:62מענה לא' שביקש ברכה להצלחה בפרנסה )"בית חיינו" גליון 

 כמפורסםאת ההכנסה  מהרסתפתיחת החנות בשבת ויו"ט 

 אזכיר עה"צ.

 

 כט

 ]תחלת מרחשון[

מענה בקשר לסיום הרמב"ם הנערך ע"י מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק 
. ס' "צעירי 450אביב אה"ק )"כפר חב"ד" גליון -בתלבהיכל התרבות 
 (:237אגודת חב"ד" ע' 

 , אזכיר על הציון.וכו'ויהא בהצלחה מופלגה 
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 ל

 ]לפני ו' מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על כמה שאלות בקשר להצטרפות 
 "אגודת ישראל" לממשלה )מהעתקה(:

 לים,היפך הרגיל )ע"פ תורה( לנהל ענינים מעבר 

 כ"א מה שעיניו )בשכלו( רואות ותו לא.

 אזכיר עה"צ.

 

 לא

 ]ו' מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שלאור המענה שנתקבל החליט 
לנסוע בהזדמנות הראשונה לארץ הקודש בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 לפעול בענין הממשלה )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ ויבש"ט

 והזמ"ג.

]המזכיר ריל"ג אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א אשר הנמען הבין מהמענה 
 שעליו לנסוע לאה"ק, וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה: נכון[.

 

 לב

 ]ו' מרחשון[

מענה לקבוצה מאנ"ש שכתבו ע"ד התמסרותם לסייע למוסדות חב"ד 
 בנתני' אה"ק ולהפצת המעינות חוצה )תשורה וולפא י"ט טבת תשע"ט(:

 ול זכותם וכו' אזכיר על הציון.ויבשרו טוב וגד

 

 לג

 ]לפני ש"פ לך, ח' מרחשון[

מענה לשאלת הרבנים חברי הבד"צ דשכונת קראונהייטס, בהמשך 
( ע"ד 116הערה  87להמדובר בהתועדות ש"פ נח )סה"ש תנש"א ח"א ע' 
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הזהירות שצריכה להיות אצל נשי ישראל בנסיעה במונית כאשר הנהג הינו 

וג בפועל בזה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס גבר, ששאלו כיצד לנה
 (:4א שיחה" גליון 

פסקי דינים שייך לרבנים פוסקי דינים, ואני באתי רק לעורר שיש מקום 
 לשאלת רב פוסק דינים.

 

 לד

 ]ט' מרחשון[

מענה לר' שלום דובער לוין ששאל אם אפשר לשלוח צילום כתב יד מסויים 
 ט(:-דת הקודש אצל הרבי" ע' קיחמהספרי' לא' שביקש )קובץ "עבו

 בפרט(. הכבר הי' בעבר? –אינו כותב הטעמים )לשלילה 

 בכל אופן שייך לאגו"ח כמובן.

 

 לה

 ]ט' מרחשון[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח מעניני הישיבה )מהעתקה. 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.

 

 לו

 ]יו"ד מרחשון[

 מענה לר' שלום דובער לוין )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קיט(:

[ במכתבו כתב, בהמשך להמענה שנתקבל על שאלתו אם אפשר לשלוח 1]
צילום כתב יד מסויים: "במשך השנים באו בקשות רבות. בד"כ שאלתי 

ובי, ולפעמים ניתנו הגבלות . . לא תמיד אם לתת. לפעמים היה המענה חי
היתה השעה מוכשרת להטריח בשאלות, תמיד הייתי חוכך בדעתי איך 
לנהוג. לפעמים הייתי נמנע מלתת ולפעמים הייתי נוהג לפי ההגבלות 
שלמעלה והייתי נותן על דעת עצמי. עתה שהתחיל הדיבור על פתיחת 

 הספריה, בקשתי לקבל הדרכה כללית".
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 ק אדמו"ר שליט"א:מענה כ"

 מחדש אחריות ובמילא בירור כדרוש, ואיפוא הזמן וכו' ע"ז? –כל שינוי 

[ במכתבו כתב: "יש הרבה כת"י חשובים בנגלה בספריה . . האם כדאי 2]
להציע לא' מאנ"ש לערוך ולהו"ל כת"י אלו ]אולי ע"י קה"ת[ או להמנע 

 מזה?".

התיבות "כדאי להציע לא' מאנ"ש כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת 
 לערוך ולהו"ל כת"י אלו ע"י קה"ת".

 

 לז

 ]י"א מרחשון[

מענה למר משה יעקב שארף שעבר בחלוקת הדולרים דיום ראשון ט' 
מרחשון יחד עם שני ילדיו, שמסרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א שני קופות 

קס צדקה מלאות ב"ניקל'ס" ו"דיימ'ס" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פא
 (:4א שיחה" גליון 

נרשמתי במיוחד מהרגש דיו"ח שיחיו שהי' ניכר על פניהם בעת שמסרו 
 לי הניקלס והדיימס דהצדקה, אזכיר עה"צ.

 

 לח

 ]מוצש"ק וירא, ט"ו מרחשון[

מענה על ההודעה ע"ד הכנס שנערך מטעם הרבנים חברי הבד"צ דשכונת 
שך להמענה שנתקבל בהמ –בניהול הנהלת נשי ובנות חב"ד וקראונהייטס, 

ע"ד המדובר בהתועדות ש"פ נח, עבור נשי ובנות שכונת קראונהייטס 
 (:4בנושא הצניעות )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

פרטי דשלהי תשרי, ובסופו -כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר את המענה כללי
 )לפני התיבות "אזכיר עה"צ"( הוסיף בכתי"ק:

 ולהעיר מריש פרשתנו )יח, ט( הנה באוהל ופירש"י צנועה היא. –
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 לט

 ]מרחשון[

מענה לא' מאנ"ש הנוסע לרוסיא להפצת היהדות והמעינות )"בית חיינו" 
 (:63גליון 

 אזעה"צ להצלחה בשליחות הזאת וגם בכלל בגו"ר ועל המצו"ב.

 

 מ

 ]מרחשון[

וחינוך הילדים )"בית חיינו" גליון מענה לאשה ששאלה בנוגע לעניני הבית 
63:) 

הרי אמרו חז"ל איזו היא אשה כשירה כל שעושה רצון בעלה ותתיעץ עמו 
 בכהנ"ל וה' יצליחה ותבשר טוב, אזכיר עה"צ.

 

 מא

 ]מרחשון[

מענה למרת ציפורה גרברצ'יק מנהלת אולפן "ילדי צ'רנוביל" בכפר חב"ד, 
להמשיך ללמוד בחב"ד,  ששאלה מה לעשות בנוגע לילדה המעוניינת

 (:64ומשפחתה מתנגדת לכך בכל התוקף )"בית חיינו" גליון 

הפי' שהיא  –יספרו לה )יסבירו לה( כשהיא תהי' דתי' בחיי יום יום 
ודכל בנ"י, שזקן וזקנה וכו'  במשפחתהכו"כ דורות שלפני'  ממשיכה

ע"ז נגד גזירות של קיסרי רוסיא  ומסנ"פ בפשטותכולם התנהגו כך, 
ולא עוד אלא שאפילו מהעולים  – בפועלומלכי פולין וכו', מסנ"פ 

יסדו  עתההחדשים עתה כבר נוהגים כך, ואפילו אלה שנשארו במוסקווה 
, והולכים ומתרבים והממשלה דעתהובכו"כ ערים ברוסיא  ישיבהלעצמם 

לה ברוסיא ברוסיא תומכת בהם ועוזרת להם, וז"ע נתנה הממש
שם שיביאו לשם מאכל כשר דוקא בשביל בנ"י  דהממשלההאוירונים 

 שם וכו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 

 



ה'תנש"א –מענות קודש  19   

 
 מב

 ]מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפגישתו עם א' מחברי "מועצת 
 גדולי התורה" )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "אני מתכונן לומר לו 
ביום ראשון, מה שאמר לי הראש ממשלה, שיהי' יותר קל לעשות הדברים 

 –בפנים, ומהו ההפסד שלהם שיצטרפו עכשיו, ובפרט ההצעה האחרון 
 שיצטרפו עכשיו בלי תפקידים וכו'". וכתב:

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

 

 מג

 ]מרחשון[

נה לא' מאנ"ש המתעסק במשרה מסויימת וביקשו לפטרו ממשרתו מע
 )"התקשרות" גליון קד(:

 להמשיך בעבודה – מפורסמת דעתי

 וה' יצליחו

 אזכיר עה"צ.

 

 מד

 ]ט"ז מרחשון[

מענה לחייל מילואים בצה"ל )ממקורבי בית חב"ד בבת ים אה"ק( שכתב 
שהוא וחבריו לפלוגה עושים סיורים ותצפיות בעיר בה נמצאים, ונמצאים 
כל הזמן במצב של סכנה מתמדת ופיקוח נפש ממש. וכתב אשר הם 
מתוסכלים מזה שעומדים מול זריקת אבנים, ברזלים, בקבוקי תבערה וכו' 

יהם לעשות מאומה. ומבקשים את ברכת כ"ק אדמו"ר ואוסרים על –
 (:4שליט"א )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 תפילין בדוקות לכל אחד ואחד שיחי' מהפלוגה שלו.

 אזכיר עה"צ.
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 מה

 ]ח"י מרחשון[

מענה לחברי "ועד רבני ליובאוויטש הכללי", שכתבו: "אחדים מרבני אנ"ש 
להיות שישנם שאלות כלליות הציעו שכדאי לקבוע ב"ד מרבני פנו לנו 

אנ"ש שי' לברר ולפסוק שאלות בענינים כללים, אשר בכלל הי' נחוץ זה 
ובפרט בזמנינו שנתחדשו בעיות בענינים שונים. ומובן שלזה צריכים רבנים 
מומחים בפסקי הלכות. ושאלתינו אם זה ענינינו להתענין בזה. וגם כיון 

ל מחוץ לאה"ב השאלה אם לצרף גם מרבני אנ"ש דאה"ק שי'. דהב"ד צ"
 ואם נקבל ההסכמה וברכה נשתדל בעזהשי"ת לארגן הנ"ל" )מהעתקה(:

 ( אם ימצאו רבנים מומחים מוסמכים יעשו בשעטומ"צ.1)

 ( מהו ההכרח להתפשט חוץ לארה"ב?2)

 

 מו

 ]י"ט מרחשון[

היהודי מר רודי  מענה להשליח ר' משה יחיאל פעלער שכתב ע"ד הסנטור
באשאוויץ שהפסיד בבחירות לסענאט דארצה"ב )ס' "נלכה באורחותיו" 

 (:235ע' 

( צורך בנ"י 2כיון שכוחות שלו ונסיון שלו בצ"צ נתרבו בשנים האחרונות, 
( צורך ארצה"ב בהנהגת עניני 3בעסקנות ציבורית נתרחבה במשך זמן זה, 

 –העולמים נתרבה 

( מבלי הגבלות שסינאטאר מוגבל בהם, 4ז בטח ימצא אופן להשפיע בכ"
( 7( וזוג' וב"ב שי' יסייעוהו בזה 6( וע"י ניצול קשריו והיכולות שלו, 5

 ויתגבר עי"ז הקשר המשפחתי.

 ( פ"ש לזוג' ובני' שי', ות"ח על מכתביהם שקבלתי, ואזכירם עה"צ.8

 

 מז

 ]י"ט מרחשון[

הקודש בשליחות לפעול מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק הנמצא בארץ 
בענין הממשלה, וכתב שבגלל מצב זוגתו )הנמצאת בהריון ויכולה ללדת 
בכל יום( וכן בגלל אסיפה מאד חשובה של החברות שלו, הנה לכאורה הוא 
צריך לנסוע לאוסטרליא, אבל אעפ"כ הוא מוכן ומזומן להשאר באם כ"ק 

 אדמו"ר שליט"א רוצה בזה )מהעתקה(:
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 נען הנ"ל וכו' ואין הכרח בנוכחיותו.בטח יכול באוארע

 אזכיר עה"צ לבשו"ט.

 

 מח

 ]כ"ף מרחשון[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב עבור ר' אברהם איסר לפידות 
בקשר לספר מדרשים לחומש ויקרא בספרדית שמו"ל, בצירוף הספר 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי', וזכות 

 וי' בו(:הרבים תל

 ויהא כ"ז בהצלחה וכו' אזכיר על הציון.

 

 מט

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"א מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפגישתו עם חבר הכנסת ר' 
 אברהם וורדיגר ודיבורים עם האדמו"ר דאלכסנדר )מהעתקה(:

הממשלה כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות שבמכתבו "ויהי' 
 צרה וחזקה".

 

 נ

 ]כ"ג מרחשון[

: "בקשר לכינוס השלוחים העולמי שיתקיים מענה להמזכיר רחי"ק שכתב
אולי כאן בימים הקרובים מוציאים עוה"פ לאור את קונטרס השליחות )ו

השליחות, כי הוא ספר שלם בכריכה קשה?" )מצילום  ספרלקראותו 
 תשורה קרינסקי ב' מרחשון תשס"ח(: –כתי"ק 

סימן בעיגול ובחץ התיבות מחק תיבת "ואולי", ו"ק אדמו"ר שליט"א כ
 השליחות". ספר"לקראותו 

דבר שצורף להמכתב, במקום שנכתב "קונטרס השליחות", תיקן -]בפתח
 השליחות"[.  ( ספרקונטרס)כ"ק אדמו"ר שליט"א: "
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 נא

 ]כ"ג מרחשון[

צריך להיות יחס מענה על שאלת השליח ר' שלמה דובער פנחס לאזאר, מה 
חב"ד למצב הרבנות והקהילות בערים אחרות במדינת רוסיא, והאם עליו 
להתעסק בענינים אלו )קובץ "אגודת חב"ד במדינות חבר העמים" ע' טו. 

 . והעתקת המזכיר, באדיבות א' מאנ"ש שי'(:561ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

לספר לו  ובחרמהנעשה ברוסיא ע"י כהנ"ל, מלבד אשר  כללאינו יודע 
וג"ז אינו יודע אם ספרו לו חצי דבר או פחות מזה וכנראה אין לו אמצעים 

. וכשרוצים לדעת מהנעשה ממשלברר זה וגם עזרת אחים כאן במצב כזה 
שם חוקרים אצל המנגדים. כל זמן שאין ברוסיא חבד"י חזק ועסקן בטבע 

 איך תקח חב"ד ע"ע אחריות איזו שהיא?! –ובמרץ 

 

 נב

 חשון[]כ"ד מר

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני עסקיו, ובקשת ברכה 
 שיקויים בו "ויזרע יצחק בארץ ההיא . . וימצא מאה שערים" )מהעתקה(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "מאה שערים", וכתב:

 למעשרות )היינו י"פ ככה( –ואמחז"ל 

 אזכיר עה"צ.

 

 נג

 מרחשון[]כ"ד 

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח מהתועדות חסידים שערכו 
. והעתקה, באדיבות מערכת 63ביום ה' כ"ף מרחשון )"בית חיינו" גליון 

 הספר "ועבדי דוד"(:

ותהא פענ"מ והזמ"ג ושמא גרים שלום בבשר רב ומסורבל )למעליותא(. 
 אזכיר עה"צ.
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 נד

 ]כ"ה מרחשון[

יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שכבר קבעו את הישיבה של מענה לר' 
"מועצת גדולי התורה" למחר, וכנראה לא יהיו בעיות ויחליטו להצטרף 
להממשלה, וחושב לנסוע לחצרות קדשנו ואח"כ ביום ראשון ר"ח כסלו 
לאוסטרליא. וכתב שודאי שאם יש טעם להשאר בארץ הקודש, ישאר 

 תקה(:כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהע

 אזכיר עה"צ. ]כפי שעיני רואות על אתר[ ברורמכבר עניתי 

 

 נה

 ]כ"ז מרחשון[

מענה לר' מנחם נחום גערליצקי שכתב: "מצו"ב המכתב להבתי מושבי 
זקנים ומרכזי זקנים, בקשר עם הכינוס תורה )כרגיל בשנים האחרונות( 

)בהדלקת נר שהננו מתכוננים לעשות בעזהי"ת ביום ד' פ' מקץ, כ"ה כסלו 
שני דחנוכה(. והנני מבקש הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א וברכתו הקדושה 

 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:64שיהא בהצלחה בכל" )"בית חיינו" 

 ויהא בהצלחה רבה

 והזמ"ג וגו'

 אזכיר עה"צ

 

 ונ

 ]כ"ז מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שת"ל החליטה "אגודת ישראל" 
טרף לממשלה, ומודה לה' שההשגחה העליונה הביאה שיוכל להיות להצ

אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת קודש, וכתב שיהי רצון שיוכל תמיד 
 לבשר בשורות טובות )מהעתקה(:

 ומתוך שוט"ל

 אזכיר עה"צ.
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 זנ

 ]שלהי מרחשון[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל וזוגתו בעלינאוו בקשר ליציאתם לשליחות 
 (:117לעיר בריסל בלגיא )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 הסכמה וברכה, אזכיר עה"צ.

 

 חנ

 ]שלהי מרחשון[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון בקשר לדפים שהו"ל עבור תלמידי 
מתיבתא "אהלי תורה" בקשר לשמיני עצרת ושמחת תורה, בהם מדובר 

"ר מהריי"ץ גם על זה שבשמע"צ ישנם ה"אושפיזין" שלמה המלך ואדמו
 )קובץ הערות וביאורים אהלי תורה ש"פ וישלח תנש"א(:

 .ביתבזמן דאושפיזין אין קליטה פי' שנעשה 

 

 טנ

 ]שלהי מרחשון[

מענה בקשר להחלטות "כינוס הישיבות" דמעלבורן ודסידני שנערך 
בישיבה גדולה מעלבורן אוסטרליא )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 

 מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(:לראשונה באדיבות הת' מנחם 

 אזכיר עה"צ.

 

 ס

 ]שלהי מרחשון[

מענה להת' מנחם מענדל קונין שכתב ע"ד הצעת שליחות )מהעתקה. 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' 

 בו(:

 לקבל השליחות ולגמור הלימוד עבור הסמיכה פה אזכיר עה"צ.
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 סא

 ]שלהי מרחשון[

מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי על דו"ח מביקורו במקומות בהם 
נמצאים שלוחים, בו כתב בין השאר ע"ד השלוחים השולחים את ילידיהם 
למוסדות חינוך שבמקומות מרוחקים, ואשר מעולם לא שמע מפיהם 
התלוננות על כך ועושים זאת מתוך שמחה וטוב לבב, וביקש ברכה 

בה ומופלגה בחינוך ילידיהם, ושיזכו שיצליחו השלוחים בהצלחה ר
שילידיהם יצאו בשליחות )ע"פ סרט וידיאו מ"באנקעט" כינוס השלוחים 

 (:RebbeDrive –העולמי תנש"א 

 יהא בהצלחה רבה מאד מאד.

 

 בס

 ר"ח כסלו[]יום הבהיר 

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את האלבום דכינוס השלוחים העולמי 
 תשורה קרינסקי ב' מרחשון תשס"ח(: –תש"נ )מצילום כתי"ק 

 [ על מעטפת המכתב, כתב:1]

 מהיר

 [ על המכתב עצמו, כתב:2]

 האלבום נת ות"ח

 וכו'עושה רושם חזק  וכמובן

בכדי שינצל נוכחיות השלוחים שי' כאן לקחת  מהירכתבתי על המעטפה 
)כמו שהזכרתי  – דכל המשפחה שי' יחדאצלם תמונות )כולל דתמונות 

שישלחו בהקדם  לזרזם –הנמצאים בלא טפם שי' כאן  –בעת ההתועדות( 
ומה טוב שליט"כ יו"ל אלבום יפה עוד יותר ו)דרובם  הראשונהבהזדמנות 

שלא באו )באם הם עושים  כ(כולם דהמשתתפים ואולי גם דאלה
 שליחותם כו'

שאין  –הציון  דבתוךדביקור הכללי עה"צ )לא  הכלליתלצרף גם תמונה 
 וכו' 770על הרקע של  –כ"א ההכנה לזה  –המקום גרמא 
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 גס

 ]ג' כסלו[

 מענה לא' מאנ"ש מאה"ק )מהעתקה(:

יברר אצל עסקנים השייך לאגו"ח אח"כ יברר כתובת אגו"ח, ובאם ימצא 
 אזכיר עה"צ. –ידבר עמם בכ"ז 

 

 דס

 ]ד' כסלו[

מענה לר' לוי וילימובסקי על דו"ח ממגבית עבור מוסדות חב"ד במגדל 
העמק אה"ק שבניהולו, ובקשת ברכה להצלחת השליחות )"בית חיינו" 

 (:68גליון 

 בארוכה בהתוועדות לפי ערך. אזכיר עה"צ.כפי שדובר 

 

 הס

 ]ה' כסלו[

שלוחה -מענה להתלמידה נחמה דינה העכט הנמצאת בתור תלמידה
בסמינר "אהל חנה" במעלבורן, ושאלה האם לנסוע באמצע שנת הלימודים 
להשתתף בחתונת אחותה שתתקיים בניו יארק בתקופת החופש 

במחנה הקייץ אשר באוסטרליא, או, להשאר ולמלאות שליחותה 
 (:234במעלבורן )ס' "נלכה באורחותיו" ע' 

גדול ביותר הענין דלשמח חו"כ ובפרט דקרובים ביותר, ותשתתף 
 בהחתונה בשעטומו"צ.

 אזכיר עה"צ.

 

 וס

 ]תחלת כסלו[

( על רשימת 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
עו מאה"ק לחצרות המשתתפים בהשיעורים שסודרו להקבוצה שהגי

קדשנו לימי החנוכה )קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(; 
( להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על ההודעה ע"ד התחלת כתיבת ספר 2)
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תורה ע"י יהודי מרוקו לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א ולזכרון הרבנית 

"קטעים  –הצדקנית נ"ע )ע"פ סרט וידיאו ממעמד התחלת כתיבת הס"ת 
( למר ראובן דוד קימבל על המכתבים האחרונים שלו 3(; )#12מבית חיינו" 

( לר' אברהם דובער מרדכי 4)תשורה קימבל ה' כסלו תשס"ג(; )
מיכאלשוילי בקשר לפעילות "המרכז הרוחני ליהדות גרוזיא" )מהעתקה, 

ה, ק( להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין )מהעת5; )באדיבות הנמען שי'(
 אדיבות הנמען שי'([:ב

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 –חודש כסלו  –והזמ"ג 

 חודש השלישי

 –בדוגמא דחודש השלישי דקיץ  –

 ט', יו"ד, –שבו ימי סגולה 

 י"ט וימי חנוכה,

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 זס

 ]תחלת כסלו[

מענה על דו"ח הנהלת ישיבת תו"ת המרכזית ממסיבת "הקהל" שערכו 
עבור תלמידי הישיבה, וההחלטות: להוסיף בלימוד הקונטרסים שחילק 

"קונטרס עץ החיים" ו"מאמר אנכי מגן לך  –כ"ק אדמו"ר שליט"א 
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 –שנה להתייסדות ישיבת תו"ת  93-, בקשר ל93תרע"ח" )"מגן" בגימט' 
יט"א בקשר לט"ו אלול )ראה ליקוט מענות קודש כדברי כ"ק אדמו"ר של

תש"נ מענה שפג((, ושמירת הסדרים ובפרט בחודש השלישי כסלו )"בית 
 (:65חיינו" גליון 

 נת' ות"ח, אזכיר עה"צ.

 

 חס

 ]תחלת כסלו[

מענה לא' התמימים שביקש את הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 (:66דנייפרופטרובסק )"בית חיינו" גליון לנסיעתו בשליחות לעיר 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "הסכמת וברכת", וסימן 
 בחץ תיבת "לנסוע".

 

 טס

 ]תחלת כסלו[

מענה לועד כפר חב"ד על דו"ח מסיום הרמב"ם ומפעולות פיתוח כפר חב"ד 
 (:66)"בית חיינו" גליון 

 ר עה"צ.ותהא פעולה נמשכת ובהוספה וכו' אזכי

 

 ע

 ]תחלת כסלו[

מענה לועד כפר חב"ד על ההודעה ע"ד החגיגה המרכזית די"ט כסלו בכפר 
 (:66חב"ד )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ. והזמ"גויהא בהצלחה רבה 

 

 עא

 ]תחלת כסלו[

מענה להשליח ר' זמרוני זעליג ציק, שכתב: "לאור דברי הרבי אודות "שנה 
שמלך המשיח נגלה בו" ו"ענוים הגיע זמן גאולתכם", שזו הכרזתו של מלך 
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מבקש אני לאפשר לי לפרסם שהרבי  –המשיח עפ"י המדרש )יל"ש( 

 (:40שליט"א הוא מלך המשיח" )ס' "והוא יגאלנו" ע' 

 כה לפי ערך אזכיר עה"צ.כמדובר בהתוועדות בארו

 

 בע

 ]לפני ועש"ק ויצא, ו' כסלו[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין על שאלתו האם כדאי לנסוע 
לרוסיא לפעול למען החזרת ספרי רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין 

 פא(:-במוסקבא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' פ

 לנסוע, אזכיר עה"צ.

 

 גע

 ויצא, ו' כסלו[]ועש"ק 

מענה לר' שלום דובער לוין ששאל בקשר להנסיעה להחזרת ספרי רבותינו 
נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא: "האם כדאי שאסע גם אני 
אתם מיד עתה, או שהם יסעו בתחלה לבדם, וכשתהיה ידיעה מהם 
שמרשים לקחת הספרים אזי אסע גם אני" )ס' "יומן השליחות המיוחדת" 

 ' פא(:ע

 שזה יכול להוסיף בהנ"ל.]לנסוע מיד[  קדימה

 

 דע

 ]ועש"ק ויצא, ו' כסלו[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו, 
 ובקשת ברכה )מהעתקה(:

 פעמים כמפורט כמהשהז"ג 

 אזכיר עה"צ.
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 הע

 ]ח' כסלו[

מענה לר' ברוך שלמה אליהו קונין, ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב, ר' יצחק 
הנוסעים בשליחות לרוסיא להחזרת  –הכהן קוגן ור' שלום דובער לוין 

ספרי רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )ס' "יומן 
 השליחות המיוחדת" ע' פא(:

 לכל הנוסעים שליט"א

 ויהא כהנ"ל בהצלחה רבה

 זכיר עה"צ.א
 

 וע

 ]י"א כסלו[

קדישא שע"י אגודת חסידי חב"ד אל -מענה בקשר למכתב גבאי החברה
-קדישא, ע"ד סדר היום דט"ו כסלו, תענית חברי החברה-חברי החברה

קדישא. בין השאר נכתב: "בגלל "סיום הרמב"ם העולמי" המתקיים ביום 
תתקיים בע"ה תפלת המנחה )עם קריאת ויחל וכו'( בביהמ"ד כ"ק  –זה 

( אחה"צ" )מהעתקה. המענה 12:45רבע לשעה אחד )אדמו"ר שליט"א, ב
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הת' מנחם מענדל שי' שמוקלער וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

( אחה"צ", 12:45[ כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות ")1]
 וכתב:

 ע"פ השמשפס"ד יודעים בשעות היום  יברר

 [ על המעטפה, כתב:2]

 מהיר
 

 זע

 ]ועש"ק וישלח, י"ג כסלו[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

 יט כסלו-יוד והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.
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 חע

 ]ט"ו כסלו[

מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: "מצו"ב איזה קטעי עתונים שנבחרו מאלה 
 ן תשע"ג(:תשורה ליפסקר ח"י סיו –שהגיעו לאחרונה" )מצילום כתי"ק 

 ראיתי ות"ח

 להחזיר

 וסימן בקו ובחץ את שם הנמען "יודל".

 

 טע

 ]ט"ז כסלו[

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב שחושב להגיב ולמחות על 
 כתבות של עסקן מסויים בעיתונות )מהעתקה(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת תיבת "חושב", וכתב:

 מתי יהי' בפועל

 

 פ

 ]כסלו[

מענה לר' נפתלי הכהן רוט שכתב ע"ד השתתפותו בסיום הלכות ברמב"ם 
, וכתב שבדעתו להמשיך לעשות "סיומים" כאלו גם במקום מגוריו 770-ב

 (:114, 71, 68בירושלים עיה"ק )"בית חיינו" גליונות 

 ובהוספהכן יבשר טוב תמיד כל הימים 

הלכות הרמב"ם וסימן קו תחת הקטע בו כתב שמתכונן לעשות סיום 
 במקומו בירושלים עיה"ק.

 

 אפ

 ]כסלו[

מענה בקשר להוספה בסדרי הלימודים בישיבת "אור מאיר" חב"ד 
 (:68בירושלים עיה"ק )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ, והזמ"ג חנוכה.
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 בפ

 ]כסלו[

 (:68מענה על דו"ח מסיום הרמב"ם העולמי )"בית חיינו" גליון 

 מכובד. כדאי להוציא לאור באופן

 פרטי דתחלת כסלו.-וצירף את המענה כללי

 

 גפ

 ]כסלו[

מענה לא' שכתב ע"ד פחדים שלו ושל זוגתו בעקבות שיחת טלפון שקיבל 
עם איומים רציניים על חייו, בהמשך לסיבוך עסקי מסויים שעבר )וזאת 
לאחר שכבר התנפלו עליו והיכו אותו וכו'(, וכתב שאולי עדיף שיעביר 

 (:598מגוריו למדינה אחרת )"כפר חב"ד" גליון מקום 

 הבל כפשוט. –א( ע"ד הטלפון 

 ב( תוצאות התפילין והמזוזות.

 אזכיר עה"צ.

 

 דפ

 ]כסלו[

ממענה על דו"ח מההכנות להגעת הקבוצה מאה"ק לחצרות קדשנו לימי 
 החנוכה )קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:

 . . מא וכו'אזכיר על הציון, והזמן גר

 

 הפ

 ]ח"י כסלו[

מענה לר' שניאור זלמן גורליק שהכניס את הצעות השליחות שקיבל. כ"ק 
אדמו"ר שליט"א הורה לקבל את ההצעה דבאר שבע אה"ק, וכתב )"בית 

 (:155משיח" גליון 

 יהא בשעה טובה ומוצלחת. אזכיר על הציון.
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 ופ

 ]ועש"ק וישלח, כ"ף כסלו[

הכהן גוטניק על בשורות טובות מעניני עסקיו מענה לר' יוסף יצחק 
 )מהעתקה(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת "בשו"ט", וכתב:

 וכו' והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 זפ

 ]כ"ב כסלו[

מענה על מכתב בקשר לנסיעת ר' שלמה וזוגתו בנטולילא בשליחות למדינת 
חדקוב: "באם כ"ק זאיר )קאנגא(, בו בין השאר כתב המזכיר רחמ"א 

אדמו"ר שליט"א מסכים הנה מצד המל"ח אין עיכוב" )ס' "שליחות 
 (:130כהלכתה" ע' 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ תיבת "מסכים".

 

 חפ

 ]כ"ו כסלו, ב' דחנוכה[

 –מענה על סקירה משפטית שהכינה מרת דבורה רחל )וירוניקא( אירינא 
אשר לה קשרים והיכרות עם רבים מאנשי הממשל ברוסיא, ועזרה רבות 
בסידור קבוצות "ילדי צ'רנוביל", ואח"כ בקשר להחזרת ספרי רבותינו 

בקשר לנושא הספרים.  –נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא 
ה"פאקס" לא פעל טוב ועברו רק שני עמודים של הסקירה )ס' "יומן 

 ע' קז(: השליחות המיוחדת"

 חסר הסיום. נת' ות"ח ת"ח.

, הנני סומך עליה, והרי עומדת בקשר עם ראשי עסקני וכמ"פכאמרי מאז 
 חב"ד שי' השייכים לזה, ונמצאים מהם גם ברוסיה, וה' יצליחם.

 אזכיר עוה"פ עה"צ להצלחה וכו'.
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 טפ

 [, ג' דחנוכה]ועש"ק מקץ, כ"ז כסלו

ה קטעי עתונים שנבחרו מאלה מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: "מצו"ב איז
 תשורה ליפסקר ח"י סיון תשע"ג(: –שהגיעו לאחרונה" )מצילום כתי"ק 

 ראיתי ות"ח

 ]יודל[להחזיר ל

 

 צ

 [, ג' דחנוכה]ועש"ק מקץ, כ"ז כסלו

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי בקשר לשאלות באשר לאופן 
 .התנהלות העסקנים באה"ק

ש"כל עניני הכספים מעבירים דרכו וכו'", וכן בין השאר, נכתב ע"ד פלוני 
 נכתב ש"אין אני יכול וצריך להתווכח" )מצילום כתי"ק(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות "מעבירים דרכו וכו'" והתיבות 
 "יכול וצריך", וסימן בקו התיבות "אין אני . . להתווכח", וכתב:

ח באה"ק הוא בידי אנשש"י באה"ק בידי אגו" ועניןכי תוקף והנהגת 
בתוקף  ופס"דאגו"ח באה"ק ובראשם )ועד( רבני אנשש"י שהם הדיינים 

 וכיו"בלהנהלת מוסד בית חנה  כלל)ואין לזה כל שייכות  התורה

לא התעסק הב"ד דאז )מרע"ה( בחיפוש עצות  הא'במלחמת מדין בפעם 
 ניצח בכל וכמובןכ"א יצא במלחמה נגדם 

 

 אצ

 ]שלהי כסלו[

מענה על מכתבים שכתבו ילדים מקבוצת "ילדי צ'רנוביל" )"בית חיינו" 
 (:69גליון 

לכאו"א שי' )ואין הזמן גרמא לכתוב לכאו"א שי' בפ"ע(. אזכיר עה"צ 
 להצלחתם רבה בגו"ר.

מחיל אל חיל מתחיל תומ"י בימי חנוכה אלה ולהוסיף בנר מצוה וללכת 
 ותורה אור מיום ליום כלימוד חנוכה.

 ביקשתי הרב דכחב"ד שי' לתת לכאו"א מכם דמי חנוכה ממני.
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]כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה למסור להרב מרדכי שמואל אשכנזי 

ח"י  –להתעסק בחלוקת ה"חנוכה געלט" של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ם לכל ילד וילדה מ"ילדי צ'רנוביל", ושימסור דו"ח מפורט מביצוע שקלי

 ([.638הפעולה )ס' "הרב אשכנזי" ע' 

 

 בצ

 ]שלהי כסלו[

מענה להשליח ר' אהרן אליעזר צייטלין על דו"ח מהתכנית דהקבוצה 
. קובץ 69שהגיעו מאה"ק לחצרות קדשנו לימי החנוכה )"בית חיינו" גליון 

 צות מארץ הקודש"(:"יחסו של הרבי אל הקבו

[ למכתבו צירף את התמונה המשותפת של הקבוצה, וכתב שבתמונה לא 1]
 כולם היו נוכחים.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ולפלא.

[ במכתבו כתב שכל א' מחברי הקבוצה יקבל מעטפה שתכלול ר"ד מכל 2]
השיחות וההתועדויות ממשך שהותם בחצרות קדשנו, וכן בקבוק קטן 

 ה" שנתן כ"ק אדמו"ר שליט"א עבור הקבוצה.הכולל "משק

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 יבשלו(. –בודאי לא יין )דאז 

[ במכתבו כתב: "יש עוד כמה מאנשי הקבוצה, שמחכים בקוצר רוח 3]
לתשובות, ניסינו להסביר להם שאעה"צ היא התשובה הכי טובה וכו' 

 וכו'".

התיבות "אעה"צ" והתיבות כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת 
 "וכו' וכו'".

[ במכתבו כתב: "הננו מבקשים )שוב( את ברכות כ"ק אדמו"ר שליט"א 4]
לכל אנשי הקבוצה בגשמיות וברוחניות. ושההתעוררות שלהם תהי' בת 
קיימא ושכל אחד מהם יהי' אח"כ במקומו שליח לעניני חב"ד ושיהי' לכ"ק 

קרוב ממש נלך כולנו יחד וכ"ק אדמו"ר שליט"א הרבה נחת מכולם. ושב
אדמו"ר שליט"א בראשנו לבנות את בית המקדש השלישי בביאת משיח 

 צדקנו בב"א".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 אזכיר עה"צ.
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 גצ

 ]שלהי כסלו[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד בקשר להו"ל ספר המוקדש להוראות 
 Shlichus: Meeting The Outreachורעיונות לשלוחים )ריש ס' "

Challenge:)והעתקת המזכיר ," 

יהא  –שלהם שייך הנ"ל  –באם בהסכמת ועד רבני אנ"ש שי' כאן 
 בשטומו"צ בכל.

 אזכיר עה"צ.

 

 דצ

 ]ער"ח טבת, ה' דחנוכה[

מענה לא' מאנ"ש משכונת קראונהייטס שכתב בקשר לקניית בית חדש 
וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שהציעו לו, וכתב: "והננו לבקש את עצת 

בזה, האם לקנות בית זה )של . .(" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול ובחץ את מה שכתב "לקנות בית זה 
 )של . .(".

 

 הצ

 ]בדר"ח טבת, ז' דחנוכה[

רליא, שרצה לעזוב את לימודיו סטני אומענה לתלמיד ישיבה גדולה סיד
. והעתקת 238בישיבה וללכת לאוניברסיטה )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 

 המזכיר, באדיבות ר' אהרן יקותיאל שי' גינסבערג(:

שיתן לעצמו האפשריות ללמוד לכה"פ  –תכניות  לכל( כפשוט קדימה 1
שנתיים רק תורה, ועי"ז ירגיש מה זה תורה באמת ובפנימיות, ואז יוכל 

 להחליט הלהמשיך.

 ( בדיקת התפילין.2

 אזכיר על הציון.
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 וצ

 ]ר"ח טבת[

מענה לר' שלמה בנטולילא שכתב: "קיבלתי הצעה לפתוח סניף בעיר 
ה והבטחת מימון כספי לשנה קינשאסה אשר במדינת זאיר, יש שמה מקוו

ראשונה. הננו מוכנים לנסוע בשליחות בשמחה ובטוב לבב, הורינו משני 
הצדדים מסכימים לזה, ואבקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א" 

 (:131)ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "הסכמת וברכת כ"ק 
 אדמו"ר שליט"א", וכתב:

 אזכיר על הציון.

 

 זצ

 [, ז' דחנוכה]בדר"ח טבת

מענה לר' הלל דוד קרינסקי על מכתבו בקשר למעמד "חנוכה לייוו" 
תשורה קרינסקי ו' תמוז  –תקיים היום )מצילום כתי"ק העומדת לה

 תשס"ט(:

 וכו'ויהא בהצלחה רבה 

 והזמ"ג והענין גרמא וכו'

 וכו' מההמשךויבש"ט ואח"כ 

 

 חצ

 [ז' דחנוכה, ]בדר"ח טבת

מענה לר' הלל דוד קרינסקי על מכתבו בקשר למעמד "חנוכה לייוו" 
 תשורה קרינסקי כ"ח סיון תשע"ג(: –שהתקיימה היום )מצילום כתי"ק 

 [ על כללות הדו"ח, כתב:1]

 נתות"ח

 [ בסיום מכתבו כתב: "הנ"ל בקיצור, ובהמשך למה שנמסר מכבר".2]

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

 ובטח יבוא )גם( בפרטיות המתאימה
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 טצ

 [, ז' דחנוכה]בדר"ח טבת

מענה לר' הלל דוד קרינסקי על בקשת ברכה לבנו ברוך שניאור שהיום הוא 
 תשורה קרינסקי ט"ו אלול תש"ע(: –יום הולדתו הרביעי )מצילום כתי"ק 

 ויגדלוהו לתחומע"ט

 

 ק

 ]תחלת טבת[

למערכת "בית  –ו"ת דימים אלו ]בין השאר פרטי על הדוח-מענה כללי
 ([:72חיינו" )"בית חיינו" גליון 

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 –חותם חודש כסלו  –והזמ"ג 

 חודש השלישי 

 –בדוגמא דחודש השלישי דקיץ  –

 ט', יו"ד, –שבו ימי סגולה 

 י"ט וחותם ימי חנוכה,

 )נת(ש)הא( ת)י'( הוהמשכם בשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ
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 אק

 ]תחלת טבת[

סרן במשטרת שדה התעופה "בן גוריון" שלמד פעם בישיבת -מענה לרב
שאין לו ילדים. בין "אחי תמימים", על מכתבו בו כתב שכבר עשרים שנה 

הדברים הזכיר שהפסיק להניח תפלין, ואשר ישתדל כו' )"בית חיינו" גליון 
70:) 

 לחזור להניח תפלין, אזעה"צ.

 

 בק

 ]תחלת טבת[

מענה לחברי הקבוצה שהגיעו מאה"ק לחצרות קדשנו לימי החנוכה, לפני 
 חזרתם )קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:

הציון להנ"ל. הנהגה יומית שלהם תהא מתאימה להוראות אזכיר על 
 תורתינו תורת חיים. תוצאות בדיקות התפילין ומזוזות.

 

 גק

 ]תחלת טבת[

מענה לר' מרדכי למברג בקשר למאמר פרי עטו שהכניס, בו קישר בין 
 חנוכה, "דידן נצח" ופרשת יוסף )תשורה למברג כ"ף אלול תשנ"ט(:

וכה נחגג רק נס פך השמן ולא הנצחון במלחמה, [ במאמרו שאל מדוע בחנ1]
 בזמן שזהו עיקר הנס, ועל ידו הי' הנס דפך השמן?

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

עמד ע"ז אדה"ז במאמרו "ענין חנוכה" )בס' תו"א( וכן בנו בספרו )שערי 
 אורה(

[ במאמרו כתב לתרץ שבהנס דפך השמן מרומז גם נצחון המלחמה, 2]
ים טמאו כל השמנים ובכל זאת נשאר פך קטן, שזה מורה ( היוונ1שהרי: )

שלמרות שהצליחו היוונים לפגוע בעם ישראל ברוחניות, עדיין נשארו 
( פך השמן הספיק לשמונה ימים, שמורה על קומץ 2קומץ חשמונאים. )

 החשמונאים שיכל לצבא רב כצבא יוון.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:
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 חלק שלכאו"א בארוכהבי האריז"ל אמרו חז"ל ע' פנים לתורה ובכת

 .לאפשה להבה. ויתרה מזה בזוהר  לחדש( וזכאי) ומחוייבבתורה ויכול 

[ במאמרו שאל במה חטא יוסף כאשר ביקש משר המשקים להזכירו לפני 3]
פרעה, והרי בזה פעל לעשות "כלי" להמשכת הברכה דהשחרור, ומדוע 

עונש, אלא ששנתיים אלו נענש לשבת בבור עוד שנתיים? ותירץ שאין זה 
נועדו להעלות אותו לדרגא בה יהי' בטל בתכלית לה', ולא ישנה לו היכן 

 נמצא.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ביד האדם )שאין בו רוח חיים וחידוש(. כגרזןשזהו  –המבואר בזה 

 [ על כללות המכתב, כתב:4]

ירם בכל דכל ימי חנוכה ולהא וסה"כאזכיר עה"צ לכהנ"ל והזמ"ג חותם 
 השנה.

 

 דק

 ]ז' טבת[

מענה לועד אגודת חסידי חב"ד באה"ק שכתבו ע"ד שימור חדר הרבנית 
מנוחה רחל נ"ע אשר ב"בית שניאורסאהן" שבחברון עיה"ק )תשורה 

 רייניץ כ"ט אד"ש תשס"ג(:

 כועד רבני אנ"ש דאה"ק. אזכיר עה"צ. –כמפורסם בכיו"ב 

 

 הק

 ]ועש"ק ויחי, י"א טבת[

יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו מענה לר' 
 )מהעתקה(:

 [ על שאלתו איך ובאיזה מקום ובאיזה זמן לחפש זהב, כתב:1]

 כעצת מומחים בזה.

[ על שאלתו האם להקדים את החיפוש לאמצע זמן החופש באוסטרליא, 2]
 כתב:

 לא.
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 וק

 ]ועש"ק ויחי, י"א טבת[

וסלבסקי שכתב שהיו שדיברו עם גביר מסויים מענה להרב יצחק יהודה יר
 שלא יתרום למקווה בנחלת הר חב"ד )מהעתקה(:

 הנהגתה בתורתנו הקדושה, אזכיר עה"צ. מפורטיםמלחמת מדין 

 

 זק

 ]טבת[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן על דו"ח פעילות חנוכה ע"י צעירי 
 (:118אגודת חב"ד המרכזית )"בית חיינו" גליון 

ות"ח על הבשו"ט. ויה"ר שיוסיפו עד"ז ובאופן המתאים גם לאחרי 
 חנוכה ועד לחנוכת בית המקדש השלישי. אזכיר עה"צ.

 

 חק

 ]טבת[

מענה להשליח הרב יוסף העכט שכתב בקשר להמצב הבטחוני ביחס לעירו 
 (:128אילת )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אין על מה להבהל כלל וכלל.

 

 טק

 ]טבת[

מענה לא' שכתב שמפחד לנסוע במטוס לאה"ק )יומן "פאקס א שיחה" 
 (:128גליון 

 אין מה לפחד, אזכיר עה"צ.
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 יק

 ]טבת[

מענה לשליח באה"ק שכתב שמעודד את האנשים שם )יומן "פאקס א 
 (:128שיחה" גליון 

 וגדול העידוד וכו' וכו'.

 

 אקי

 ]טבת[

קראונהייטס הנוסע לאה"ק וביקש ברכה לזה מענה לא' מתושבי שכונת 
 (:72)"בית חיינו" גליון 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת תיבת "ברכה", וכתב:

 אזעה"צ.

 

 בקי

 ]טבת[

 (:72ספר שהודיעו שעוברים למבנה חדש )"בית חיינו" גליון -מענה לבית

בחדר א. בבנין החדש של ביה"ס תהיינה מזוזות בדוקות. ב. קופת צדקה 
 הלימודים. ג. אזעה"צ.

 

 גקי

 ]טבת[

מענה בקשר לגליון "במחנה צבאות השם" דחודש טבת, היו"ל ע"י הנהלת 
 (:20"צבאות השם" באה"ק )"במחנה צבאות השם" גליון 

 חן.-נתקבל ותשואות

 אזכיר על הציון.
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 דקי

 ]טבת[

 מענה לר' שמואל חפר )מהעתקה(:

הרי אם  – אגו"ח כרצון רבוה"קשעלי' להיות  תחליט באמתבאם אגו"ח 
 לא עכשיו אימתי?

 

 טוק

 ]טבת[

מענה לר' שמואל חפר ששאל בקשר להורי "ילדי צ'רנוביל" שרוצים לגור 
בכפר חב"ד, האם כדאי לעשות מאמץ לקלוט אותם, והאם יש חשש לסכנה 

 שזה ישפיע על צביון הכפר )מהעתקה(:

( אין סכנה שזה ישפיע על צביון 2 ( כדאי לעשות מאמץ לקלוט אותם.1
 כפ"ח.

 

 זקט

 ]טבת[

מענה לר' שמואל חפר על תכנית איסוף כספים לפרוייקט "ילדי צ'רנוביל" 
 )מהעתקה(:

לכאו' צריך להודיע עד"ז לאגו"ח באה"ק )ואפי' באם יוכרח להקיצם 
 מתרדמה עמוקה(.

 

 יזק

 ]טבת[

חב"ד שלהי ניסן תש"נ מענה בקשר לפרסום ההחלטות דכינוס אנ"ש בכפר 
 בעיתון "כפר חב"ד" )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ.
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 חקי

 ]ועש"ק שמות, ח"י טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק, שביקש עצה כיצד להשיג מזומנים, 
וכתב ששלל לקיחת הלוואות מאנשים פרטיים, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר 

"קדימה לעצמאות שליט"א אליו )ליקוט מענות קודש תשמ"ט מענה סא(: 
 מתי יפסיק?(" )מהעתקה(: –)אריינשלעפען אחרים 

אין שייכות  –]"קדימה לעצמאות, אריינשלעפן אחרים מתי יפסיק?"[ 
 ]ליקח הלוואות[. לענין

 

 טקי

 ]מוצש"ק שמות, אור לכ"ף טבת[

דולר, וכתב  41ל"קרן גמ"ח ישראל ארי' ליב" מסר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 (:71גליון )"בית חיינו" 

 מצו"ב השתתפות בל"נ

 ולאחר זמן, הוסיף:

 הילולא דהרמב"ם

 

 כק

 ]כ"ף טבת[

מענה לר' הלל דוד קרינסקי שהכניס דו"ח שכתב ר' משה חיים לוין ממבצע 
שידור ד"חנוכה העסקו בהתחנוכה במוסקבא, ושני מכתבים מחברות ש

 סיון תשע"ג(:תשורה קרינסקי כ"ח  –לייוו" בניו יארק )מצילום כתי"ק 

 נתות"ח

 

 אקכ

 ]כ"ף טבת[

מענה על דו"ח שכתב ר' משה חיים לוין ממבצע חנוכה במוסקבא )מצילום 
 תשורה קרינסקי כ"ח סיון תשע"ג(: –כתי"ק 

 ]אראנו נפלאות[ בפועלנתות"ח ויקויים 
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 בקכ

 ]כ"ב טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שדיבר עם מר יוסי אחימאיר 
בנוגע להמצב, ומסר לו שכ"ק אדמו"ר שליט"א מעודד אנשים לנסוע לארץ 
הקודש ולא לפחד. ושאל האם כדאי לפרסם בעיתונות עמדת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א שלא לפחד, האם רצונו של כ"ק אדמו"ר שליט"א לעשות פרסום 

 גדול? )מהעתקה(:

 תב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "פרסום גדול", וכ

קושיא הרי שא"כ  תירוץוהראי' שהרי מתרצים  –עלול לעורר פחד ח"ו 
 )וצ"ע אם התירוץ יספיק(

 אזכיר עה"צ.

 

 גקכ

 ]לקראת כ"ד טבת[

מענה להרב מרדכי שמואל אשכנזי ששאל האם לנסוע לציון אדמו"ר הזקן 
בהאדיטש, ולבקר אצל השלוחים בחבר העמים שביקשוהו להגיע ולפתור 

-638בעיותיהם ההלכתיות, וביקש ברכת הצלחה )ס' "הרב אשכנזי" ע' את 
9:) 

 רבה]ברכת הצלחה[ 

 

 דקכ

 ]אור לכ"ד טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש ברכה בעסקיו ובמיוחד ביום 
 סגולה זה )מהעתקה(:

 ויבש"ט בכהנ"ל.
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 הקכ

 ]ועש"ק וארא, כ"ה טבת[

ראסקין בקשר להמצב הבטחוני במקומו מענה להשליח ר' יהודה ליב 
. תשורה ראסקין כ"ט טבת 126מרוקו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 תשנ"ט(:

חלק אלקה ממעל )ומבאר אדה"ז בתניא בתחלתו פי'  –כאו"א מבנ"י 
 כתוב זה שזהו ממש )ועד שיורגש במישוש גשמי(.

ו בהר בשלח ועד לסמיכות ממש לתביאמו ותטעמ –והזמ"ג תוכן פ' וארא 
נחלתך )נאמר זה מתוך שירה )שמחה(( לגאולתינו האמתית ע"י משיח 
צדקנו כהבטחה המפורשת בפרשת ימים אלה אל אברהם גו' וגו' והצאתי 
אתכם גו', והצלתי אתכם גו' וגאלתי אתכם גו' והבאתי אתכם אל הארץ 

 אשר נשאתי את ידי גו'.

 כבר בטלה כל העבודה מבנ"י במצרים. –אמחז"ל בהתחלת פ' וארא 

 

 וקכ

 ]ועש"ק וארא, כ"ה טבת[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב ששאל עבור הורי נערה מסויימת 
בארגנטינא: "ברצוני לשאול בנוגע . . שכאן אין בחורים בגיל שידוכין. יש 
לנו אפשרות לשלוח אותה למשך חודש עם איזו משפחה להיות ליד כ"ק 

ליט"א . . וברצוני לקבל את הסכמתו וברכתו הקדושה לכל זה" אדמו"ר ש
 )תשורה סלבטיצקי כ"ב אלול תשס"א. והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 יעשו כרצון בתם אזכיר עה"צ.

 

 זקכ

 ]ועש"ק וארא, כ"ה טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ששאל אם בהמצב דעתה צריך הוא 
 ואחדות )מהעתקה(:לדבר ולעשות נגד ממשלת חירום 

 כשלדעתו יהי' צורך באווארענען זה, עכ"פ קרוב לודאי.

 אזכיר עה"צ
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 חקכ

 ]ועש"ק וארא, כ"ה טבת[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "הפגישה עם הראשיים 
. Centaurהיה בהצלחה, והם מחכים לתשובה חיובית בנוגע  Natwestשל 

זה יעזור לי הרבה בנוגע להם, וגם בנוגע היכולת להלוואות מאנשים 
 פרטיים, ויה"ר, שכל הנ"ל יבוא לפועל בקרוב ממש". וכתב:

 והזמ"ג

 עה"צאזכיר 

 

 טקכ

 ]ועש"ק וארא, כ"ה טבת[

מענה לא' העסקנים שכתב בקשת מחילה, לאחר פרסום ההחלטות דכינוס 
 אנ"ש בכפר חב"ד שלהי ניסן תש"נ בעיתון "כפר חב"ד" )מהעתקה(:

 שייך להכותבים והמפרסמים.

 

 לק

 ]שלהי טבת[

מענה לר' יצחק שפרינגער ששאל האם כדאי לבקר באה"ק יחד עם קבוצה 
על מנת לעודד את התושבים שם )יומן "פאקס א שיחה" גליון  מאנ"ש

126:) 

יוסיפו  והוא בראשם דעירודבנ"י דכאן,  ככתוב בתורהלעשות תעמולה 
 . אזכיר עה"צ.בפו"מ, ות"ח כשיודיעני כמה הוסיפו בפשטותבתומ"צ 
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 אקל

 ]שלהי טבת[

שהו"ל בקשר מענה לר' יצחק שפרינגער בקשר ל"דף החלטות טובות" 
להכינוס הדחוף שנערך ביום ה' כ"ד טבת, בהמשך להמענה שנתקבל ע"ד 

 (:72תעמולה להוספה בתומ"צ )"בית חיינו" גליון 

 אזעה"צ.

 

 בקל

 ]שלהי טבת[

מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין על הודעתו ע"ד לידת הבן למז"ט, 
הרה"ח וכו' ר' ואשר חושבים לקראו בשם מאיר שלמה על שם הרה"ג 

מאיר שלמה הלוי ינובסקי ז"ל סבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ושאל האם 
נכון. בקשר להשם כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה גליצנשטיין ט' 

 תמוז תשע"ד(:

 ויהא לאויוש"ט אזכיר עה"צ.

 

 גקל

 ]ר"ח שבט[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שביקש ברכה להפעילות למען 
ספרי רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא, וכתב  החזרת

 שעשו כיכלתם וכו' )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' קנג(:

שירה בכל הפירושים.  –הרי עומדים בסמיכות ממש לפרשת בשלח 
 אזכיר עה"צ.

 

 דקל

 ]ועש"ק בא, ג' שבט[

בית הבא לקמן פורסם ביום זה ע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א )"
 (:73חיינו" גליון 

"זה עתה ביקש כ"ק אדמו"ר שליט"א לפרסם באה"ק בפרט ובכל העולם 
 בכלל:
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 שבת שלום ומבורך,

 וכפס"ד תוה"ק תו"א:

 וביום שמחתכם אלה

 השבתות וכבכל

 :ברורהלשון  –הלכה 

 שמחה נראית ונגלית.

 מזכירות".

 

 הקל

 ' שבט[ג]ועש"ק בא, 

"מצו"ב מהקטעי עתונים שהגיעו לאחרונה" מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: 
 תשורה ליפסקר ח"י סיון תשע"ג(: –)מצילום כתי"ק 

 ראיתי ות"ח

 להחזיר

 וסימן את שם הנמען "יודל".

 

 וקל

 ]ועש"ק בא, ג' שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס את הדו"ח השבועי שלו מעניני 
עדיין יש חסרון במזומנים, עסקיו, וכתב שאע"פ שהכל הולך באופן טוב 

ומבקש עצה אם לדרוש הלוואה מאוסטרליא מאנשים שם, או לנסוע לניו 
 יארק או למקומות אחרים מעבר לים )מהעתקה(:

 ובסביבותי' ]לדרוש הלוואה מאוסטרליה[

 אזכיר עה"צ.

וסימן קו מחיקה על התיבות "או לנסוע לנ.י. או למקומות אחרים מעבר 
 לים".
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 זקל

 ]תחלת שבט[

על דו"ח בקשר  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
לכינוס החורף של נשי ובנות חב"ד באה"ק לזכרון הרבנית הצדקנית נ"ע 

 ([:463)"כפר חב"ד" גליון 

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ברכתו דהקב"הובמיוחד 

 שתוספתו מרובה כו'.

 –חותם חודש כסלו  –והזמ"ג 

 חודש השלישי 

 –בדוגמא דחודש השלישי דקיץ  –

 ט', יו"ד, –שבו ימי סגולה 

 י"ט וחותם ימי חנוכה, והמשכם

 וסיומם וחותמם בחודש העשירי

 ,ואדריא 

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ
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 חקל

 ]תחלת שבט[

מענה לא' מאה"ק שכתב שתחנת הדלק שבבעלותו נפגעה לפני כמה ימים 
מטיל עיראקי וכל הזגוגיות התנפצו, מלבד תמונת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 (:73התלוי' דרך קבע בתחנה, שנשארה שלמה )"בית חיינו" גליון 

 ה' ימלא כל חסרונו בכפליים בדיקת התפלין והמזוזות אזכיר עה"צ.

 

 טקל

 ]תחלת שבט[

מענה לא' ששאל מה לעשות בנוגע לזקן, שהמפקדים בצה"ל רוצים 
 (:73להכריחו לגלח, בקשר למסיכות אב"כ )"בית חיינו" גליון 

 כמה וכמה מצה"ל מגודלי זקן כמפורסם.

 

 מק

 ]תחלת שבט[

מענה לחתן וכלה מאה"ק ששאלו באם לדחות את החתונה בגלל המצב 
 (:73גליון הבטחוני )"בית חיינו" 

 לעשות במועדם.

 

 אקמ

 ]תחלת שבט[

מענה לבני משפחה שביקשו ברכה לחזרתם לאה"ק לחתונת בת משפחתם 
 (:73שתתקיים בשבוע זה )"בית חיינו" גליון 

 כדאי, ויהא בשעטו"מ אזכיר עה"צ.
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 בקמ

 ]תחלת שבט[

מענה למשפחת סילווער משיקאגא שנסעו לאה"ק )לאחר שקיבלו מענה 
אדמו"ר שליט"א "אזכיר עה"צ"(, ושאלו האם לשנות את התוכנית כ"ק 

ולהקדים את חזרתם לארצה"ב, לאור המצב הבטחוני )"בית חיינו" גליון 
73:) 

 לא לשנות מהתוכנית המקורית. אזכיר עה"צ.

 

 גקמ

 ]תחלת שבט[

מענה לר' שלום הלוי הורביץ שכתב שדוגמת הענין דהקדמת "פדה אלקים 
צרותיו" ל"והוא יפדה גו'" )שנתבאר בשיחת עשרה בטבת את ישראל מכל 

ושלאחרי זה(, ישנו גם במודים דרבנן שבו אומרים "ותאסוף גליותנו 
 (:73לחצרות קדשך ונשוב אליך לשמור חוקיך" )"בית חיינו" גליון 

 לא נזכר שם שום ענין של חטא ועוון. נתקבל ות"ח ואזכיר עה"צ.

 

 דקמ

 ]תחלת שבט[

ום תמרין, תלמיד ישיבת תו"ת דמוסקבא, ששאל אם לנסוע מענה להת' נח
ללמוד בישיבת תו"ת דמאריסטאון )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' 

 קנח(:

 כעצת אגו"ח.

 

 הקמ

 ]תחלת שבט[

מענה להשליח ר' יעקב קראנץ ששאל בקשר לנסיעת בנו הת' השליח יואל, 
האם  –ית מתלמידים השלוחים בישיבה גדולה מעלבורן, לשמחה משפחת

 (:566כדאי להשתדל להביאו )"כפר חב"ד" גליון 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כדאי להשתדל להביאו".
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 וקמ

 ]תחלת שבט[

מענה לאם הת' השליח מאיר קאניקאוו, מתלמידים השלוחים בישיבה 
גדולה במעלבורן, ששאלה בקשר לנסיעתו לשמחה משפחתית )"כפר 

 (:566חב"ד" גליון 

 כרצון הבן.

 

 זקמ

 ]תחלת שבט[

מענה לא' התמימים שכתב ע"ד יום הולדתו, וכתב שעומד לערוך התועדות 
ולחזור מאמר דא"ח )מרשימת הנמען שי'. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבותו וזכות הרבים תלוי' בו(:

 א. מנהגי יום הולדת.

 כו'.וב. ויהא בהצלחה 

 ג. אזכיר עה"צ.

 

 חקמ

 שבט[]ו' 

 מענה לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה מעלבורן אוסטרליא, שכתבו:

-"לאור מענת כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד נתינת רשות לב' מהתלמידים
גדולה במלבורן, אוסטרלי', לנסוע להשתתף -השלוחים שיחיו כאן, בישיבה

 –בשמחת הנישואין של בן משפחתם שיחיו )אחר פורים הבעל"ט( 

ה'  –מפצירים לקבל את הסכמתו הק' ש)גם( אנחנו הננו מתחננים ו
נזכה לנסוע ולשמוח יחד עם כ"ק אדמו"ר  –השלוחים הנוספים בהקבוצה 

שליט"א בבית חיינו ביום הבהיר י"א ניסן ]ולחה"פ[ הבעל"ט, התחלת שנת 
 התשעים לאויוש"ט.

מובן ופשוט שכתוצאה מהנסיעה יתוסף התחדשות וחיות חדשה בהמשך 
חות כאן, ולמה נגרע משאר חברינו השלוחים שיחיו בכל רחבי מילוי השלי

 תבל בענין זה. 
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הננו לוקחים ע"ע ללמוד )בל"נ( בחסידות: ג'  –ובתור הכנה להנסיעה 

פרקים דתניא בע"פ; ובנגלה: ז' דפים גמ' שקו"ט בע"פ, ונשתדל לקבוע 
 שיעור יומי בין השלוחים בבית חיינו.

 תו הק' להנסיעה".והננו מבקשים את הסכמתו וברכ

. קובץ "עיוני תורה" 74מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון 
 חוברת מג(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתבו "מובן ופשוט שכתוצאה 
מהנסיעה יתוסף התחדשות וחיות חדשה בהמשך מילוי השליחות כאן", 

 וכתב:

 ועפ"ז כדאי ויהא בשעטו"מ

 אזכיר עה"צ

 

 טקמ

 ]ו' שבט[

צעירי אגודת חב"ד באה"ק לפירסום מרכז מענה על מודעה שהוכנה ע"י 
בעיתונות עם דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א שארץ ישראל הוא המקום 

דברי המדרש ילקוט שמעוני "שנה שמלך  הובאוהבטוח ביותר. במודעה 
ס'  –המשיח נגלה בו כו'" מבלי ציון המקום במדרש )מצילום כתי"ק 

 (:217ך" ח"ג ע' "מאוצר המל

 (1יתייעצו עם עוד ועוד עד שימצאו "איש מוזר" שייעצם להוסיף מ"מ )

 (2יצרפו אותו להנהלת צאגו"ח )

 

 נק

 ]ז' שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב אשר חמיו וחמותו תכננו לנסוע 
לחתונה באה"ק, ואם לא הי' כ"ק אדמו"ר שליט"א מעורר אנשים לנסוע, 

חושבים לנסוע עקב המצב הבטחוני, ומבקשים עצת כ"ק אדמו"ר לא היו 
שליט"א. וכן כתב שדיבר עם חבר הכנסת ר' אברהם וורדיגר ואמר שאין 

 מדברים כלל וכלל על ממשלת אחדות )מהעתקה(:

 [ על שאלתו בנוגע לנסיעת חמיו וחמותו, כתב:1]

 לנסוע מחר בשמחה ובטוב לבב.
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התיבות "שלא מדברים כלל וכלל על ממשלת [ סימן שני קווים תחת 2]

 אחדות". וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 אקנ

 ]ח' שבט[

 , ששאל, בשם קרובי משפחתו אשר באה"ק:מענה לר' דוד פלדמן

"לאחר משך זמן שהגיע המענה )על השאלה אם לאטום חדר וללבוש 
 –שאם הדבר יעזור להרגיע את הנשים שפוחדות, יעשו זאת  מסכות גז כו'(

טוענים האנשים: כיון שכ"ק אדמו"ר שליט"א אומר בפירוש שאין מה 
לפחד, ואה"ק היא המקום הבטוח ביותר וכו', הרי הפחד של הנשים הוא 

כו', ובמילא, גם כשיש אזעקה אין צורך  היפך החסידות וההתקשרות
ללבוש מסכות גז, ויתירה מזה, יכולים  להכנס לחדר אטום ואין צורך

וצריכים להמשיך בחיים הרגילים, לשלוח את הילדים מחוץ לבית )גם 
, לוד, כפר חב"ד וכיו"ב(, כולל בישיבות בערים אחרותהמבוגרים שלומדים 

בשביל פעולות דהפצת היהדות, כבימים  לנסוע לישובי הסביבהגם 
 כתיקונם.

חרי כל דברי ההרגעה שלא יקרה לעומת זאת, טוענות הנשים, שלא
 המציאות היאמאומה, הרי, בשמעם שנופלים טילים ויש נפגעים כו', 

)לדאבונם( שיש פחד בלבם )ואף שהכל רואים במוחש גודל הנסים וכו', 
נעימה מזה שדברי -עדיין פוחדים, ולא עוד אלא שיש להם הרגשה בלתי

ינם עולים בקנה ההרגעה שאה"ק היא המקום הבטוח ביותר, לכאורה, א
 אחד עם המציאות בפועל(.

 ושואלים האם יש מענה ברור ומפורט יותר כיצד צריכים להתנהג בפועל".

. 726"בית משיח" גליון  –)מצילום כתי"ק  מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א
 (:234-5לקו"ש חל"ו ע' 

 אל תפרוש מן הציבור –דין בשו"ע 

 ובפרט במקום שיש גם פנית רבנים בזה

 מציווי יעקב: למה תתראולעורר 

 כ"ז בנוגע למעשה

 כבר מילתי אמורה כמה פעמים. –בנוגע להרגש 

 והזמ"ג שבת )שבוע( שירה.
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 והבוטח בהוי' חסד יסובבנהו תורה אוראמרה  –ובפרט שבכל מצב 

 

 בקנ

 ]ח' שבט[

מענה לר' שלום דובער לוין, שכתב: "במשך הזמן האחרון מנוע אני 
הספרים. יושב אני כל היום בישיבה ולומד עם תלמידים. מלהתעסק בענין 

עד אשר יזדקקו לי כאן? מוכן אני להשאר כאן  770-האם כדאי שאחזור ל
 כמה שצריך" )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' קסב(:

אל יפרוש מחבריו שי' בשליחות זו ביחדיו נסעו ביחדיו יחזורו בהגיע 
 הזמן.

 אזכיר עה"צ.

 

 גקנ

 שבט[]ח' 

ליפסקער באה"ק, בקשר להמצב -מענה על השאלה בקשר לחתונת הלפרין
 הבטחוני שם )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

לא לעשות שינויים שעי"ז מעודדים את האוייב שיוכל להפריע למסור 
 להם השאלה והתשובה הנ"ל ברכה והצלחה.

 

 דקנ

 ]ערב יום הבהיר יו"ד שבט[

הכהן גוטניק על ההצעה לייסד בית חב"ד בשכונת מענה לר' יוסף יצחק 
 קולפילד במעלבורן אוסטרליא )מהעתקה(:

 כולל יסוד בתי חב"ד חדשים,]להוסיף בהפצת המעיינות[ 

 כהעסקנים שעל אתר שי'. –איפוא 

 אזכיר עה"צ.
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 הקנ

 ]ט"ו בשבט[

מענה לר' דובער יוניק בקשר להולדת נכדו שנולד עם בעי' רפואית 
מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת מסויימת )

 הם(:הנמען וזכות הרבים תלוי' ב

 בטחון אמיתי בה' בדהמזוהת"פ

 אזכיר עה"צ

 

 וקנ

 ]שבט[

אביב אה"ק שכתב בנוגע למצב הבטחוני "וכולם -מענה לא' תושב תל
 (:74מלאים דאגה וכו'" )"בית חיינו" גליון 

 המלאים בטחון בהוי' שומר ישראל.א. חושד בכו"כ כשרים 

 ב. ואולי צ"ל בדהתפוהמ"ז שלו. אזכיר עה"צ.

 

 זקנ

 ]שבט[

מענה לילד קטן מכפר חב"ד שכתב שמפחד בגלל התקפת הטילים שאירע 
בשבת קודש והרעש שהי' מזה, וביקש ברכה, ובין השאר שאל "האם עלי 

 (:74לפחד?" )"בית חיינו" גליון 

 והמזוזות, אזכיר עה"צ.לא לפחד בדיקת התפילין 

 

 חקנ

 ]שבט[

מענה לר' אליעזר ליכטנשטיין על דו"ח משיעור המרכזי בלימוד הרמב"ם 
ג' פרקים ליום בבית הכנסת המרכזי בשיכון חב"ד בירושלים עיה"ק באור 
ליום ב' ח' שבט, בו כתב שלאחרי נפילת הטיל במרכז הארץ בהשמע אות 

היומי כסדרו למרות המתח וכו' )"בית הארגעה, חזרו ללמוד את השיעור 
 (:74חיינו" גליון 

 וגם זה ימהר ויקדים ובני ישראל וגו' אזכיר עה"צ.
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 טקנ

 ]שבט[

מענה להמשתתפות בשיעור תורה שע"י בית חב"ד מגדל אה"ק, שכתבו 
ע"ד המשך השיעור גם בזמן האזעקה, וביקשו ברכה עבור משפחותיהן )ס' 

 :(97יומן "אראנו נפלאות" ע' 

ואשרי חלקן. בדיקת התפילין והמזוזות של כל הנזכרים במכתב. אזכיר 
 עה"צ.

 

 סק

 ]שבט[

מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח מההוספות בתומ"צ )"בית חיינו" גליון 
74:) 

 המצו"ב נת' ות"ח, אזכיר עה"צ.

 

 אקס

 ]שבט[

נצרכת מענה לא' התמימים ששאל בענין טעימת מזונות לפני התפלה, האם 
לזה הנחת תפלין וקריאת שמע קטנה, כיון ששקו"ט בין אנ"ש בזה ע"פ 

 (:75המדובר בזה בשיחת ש"פ שלח תשי"ב )"בית חיינו" גליון 

 כעצת רב חבד"י.

 

 בקס

 ]שבט[

מענה לקבוצה מתלמידי ישיבת תו"ת המרכזית שכתבו ע"ד נסיעתם 
"ברשות לשליחות ברוסיא במסגרת "לשכת עזרת אחים", וציינו שזהו 

 (:75הנהלת הישיבה" )"בית חיינו" גליון 

 [ סימן שני קווים תחת התיבות "ברשות הנהלת הישיבה". וכתב:1]

 כדאית בדהת"פ לפני הנסיעה

 [ סימן בקו חלק מהמכתב, וכתב:2]

 אזעה"צ.
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 גקס

 ]שבט[

מענה לא' מאנ"ש בפאריז צרפת שכתב איחולים וברכות לכ"ק אדמו"ר 
הבהיר יו"ד שבט )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס שליט"א לרגל יום 

 (:7א שיחה" גליון 

 ת"ח על הברכות

 וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

 אזכיר עה"צ.

 

 דקס

 ]שבט[

מענה להשליח ר' נחום שפירא בקשר לה"דיי קעמפ" בשכונת "נארט שור" 
ם בזה לראשונה באדיבות בסידני אוסטרליא )מהעתקה. המענה מתפרס

 הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ובהוספהויהא פעולה נמשכת 

 אזכיר עה"צ

 

 הקס

 ]שבט[

מענה לא' העסקנים שכתב, לאחר שעבר בחלוקת הדולרים וקיבל יחס רגיל 
כו', שחברים אמרו לו לכתוב שעשה טעות והתחבר עם אנשים מסויימים 

 כו' )מהעתקה(:שסחבו אותו 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "שהחברים אמרו". וכתב:

 אזכיר עה"צ.
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 וקס

 ]לאחר ט"ו בשבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן כצמאן שכתב ע"ד הכנסו לתפקיד ב"לשכת 
עזרת אחים", וכתב שמקבל את התפקיד רק באם זה נחשב ל"שליחות" 

 (:8ע"י "פאקס א שיחה" גליון )"תשובות ומענות" שי"ל 

 אזכיר עה"צ. וכו' וכו'וגדולה עבודה הנ"ל שעבודת הקדש היא 

 

 זקס

 ]ט"ז שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב דו"ח מהדיבורים עם ראש 
הממשלה מר יצחק שמיר, וכתב: "אני מקווה שאני עושה כרצון כ"ק 

 אדמו"ר שליט"א" )מהעתקה(:

שליט"א סימן בעיגול את התיבות "שאני עושה כרצון כ"ק כ"ק אדמו"ר 
 אדמו"ר שליט"א". וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 חקס

 ]ועש"ק יתרו, י"ז שבט[

מענה על דו"ח הנהלת ישיבת תו"ת המרכזית מאסיפתם בקשר לעניני 
הישיבה בגשמיות וברוחניות, וכן ע"ד נסיעת כו"כ מהתמימים להפצת 

. והעתקה, באדיבות מערכת 75)"בית חיינו" גליון היהדות ברשות ההנהלה 
 הספר "ועבדי דוד"(:

הולך וגדול וכו' כמובן. אזכיר  –וגדול זכות תו"ת וכו' בהתקרב הגאולה 
 עה"צ.

 

 טקס

 ]ועש"ק יתרו, י"ז שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:
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ימן בעיגול את מה שכתב "התחלנו עוה"פ החפוש כ"ק אדמו"ר שליט"א ס

 לזהב". וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 עק

 ]כ"א שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר שהצליח לקבל בסידני את 
 החמש מיליון )מהעתקה(:

 ויוסיף "בבשו"ט בהוספה" והזמ"ג.

 

 אקע

 ]לקראת כ"ב שבט[

ריתות( כבמות ויזיר נרכות במענה בקשר ל"הדרן" על מסכתות בני"ך )
שהוכנס להגהה לקראת כ"ב שבט יארצייט הרבנית הצדקנית נ"ע )יומן א' 

 התמימים(:

 אין הזמן גרמא.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיה את ה"הדרן" לקראת יום הבהיר י"א ניסן 
ואילך. תו"מ הדרנים על הש"ס ורמב"ם  835)נדפס בסה"ש תנש"א ח"ב ע' 

 ע' שטו ואילך([.

 

 בקע

 ]אור לכ"ב שבט[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את התכנית דכינוס השלוחות העולמי, 
תשורה פרידמאן יו"ד  –וביקש ברכה שיהי' הכל בהצלחה )מצילום כתי"ק 

 סיון תשס"ט(:

 רבה]שיהי' הכל בהצלחה[  אזכיר עה"צ
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 גקע

 ]כ"ב שבט[

דאביהם ר' מנחם מענה לבני משפחת וילהלם שהכניסו את נוסח המצבה 
 בן ציון ע"ה )ס' "היכל מנחם" ח"א ע' סד(:

 הנוסח צ"ל בהסכם הח"ק שי' שעל אתר, ומסיימים בטוב. –כפשוט 

 אזכיר עה"צ

 

 דקע

 ]כ"ג שבט[

מענה לחברי ועד אגודת חסידי חב"ד ברוסיא שכתבו ע"ד פעולתם במבצע 
 נש"ק )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' קעח(:

 לבשר טוב בכ"ז ובהוספה והזמן גרמא. אזכיר על הציון.וימשיכו 

 

 הקע

 ]ועש"ק משפטים, כ"ד שבט[

מענה לר' לוי יצחק גרליק, שכתב: "זכינו ושנינו נקראים ע"ש הוריו של 
ישראל ארי' ליב  –כ"ק אדמו"ר שליט"א. בננו הראשון נקרא שמו בישראל 

ט ורצינו לקרותו ע"ש )בן לוי יצחק וחנה(. בשבוע זה נולד בננו השני למז"
אחיו השני של כ"ק אדמו"ר שליט"א, אמנם, לא ראינו אף א' נוהג כן )עד 

לנח"ר  –עכשיו(, וגם איננו יודעים הטעם. והננו בזה לשאול איך להתנהג 
יקרא הילד ע"ש א' מקרובי משפחתו  –כ"ק אדמו"ר שליט"א. איך שיהי' 

גרליק ט' אלול  תשורה –של כ"ק אדמו"ר שליט"א" )מצילום כתי"ק 
 תשע"ח(:

 דובער שליט"א

 אזכיר עה"צ

 

 וקע

 ]ועש"ק משפטים, כ"ד שבט[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שישנם בעיות גדולות בהחברות 
"סולומקס" ו"סייטק" אך מתשובות כ"ק אדמו"ר שליט"א הבין שזהו 
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ענינו, וכתב שאף שאין לו הממון ואין לו את הפתרון לכל הבעיות שם 
החליט שצריך למצוא הממון, אך עליו לדעת בבירור שזהו רצון כ"ק 

 )מהעתקה(:אדמו"ר שליט"א 

solmecs  וכןsatec  היפךולא מקופות צדקה ) – רווחיםנוסדו לשם 
 לעת"ל יתנהגו כן. –כוונתם( ועכ"פ 

 סיבת טעות הנ"ל( וצע"ג)

 אזכיר עה"צ.

 

 זקע

 ]ועש"ק משפטים, כ"ד שבט[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח מאסיפתם )מהעתקה. 
באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 הרבים תלוי' בהם(:

 אזכיר עה"צ.

 

 חקע

 ]מוצש"ק משפטים, כ"ה שבט[

מענה להמזכיר רחי"ק על מכתבו בקשר לכינוס השלוחות העולמי, בו 
כתב: "במשך השעות האחרונות דברתי עם הנשים שהציגו השלוחות 

ושאלו אם זה שלא הוזכר היום העולמיות בנוגע לסידור וסדרי הכינוס 
בההתועדות ע"ד הכינוס הנ"ל מורה שעשו ח"ו איזה דבר שלא כהוגן 

 בקשר להכינוס או שלא עשו דבר שהיו צריכים לעשות".

תשורה קרינסקי יו"ד סיון  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשס"ט(:

 וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "היום בההתועדות", 

 הכינוס אמצעכי זהו 

 בכפליים( –והשתתפתי בתחלותו ובל"נ בסופו )ע"י שליחות לצדקה 
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 טקע

 ]אור לכ"ח שבט[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב ששאל ע"ד בחור מסויים 
איפוא לחפש שידוך )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה  –מקאראקאס 

 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 קדימה להשאר כאן אזכיר על הציון.

 

 פק

 ]כ"ח שבט[

מענה לא' השלוחות שכתבה ע"ד נסיעתה חזרה למקום שליחותה 
 (:7)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 בכינוס השלוחות שתחיינה. השתתפהאזכיר עה"צ. ודאי 

 

 אקפ

 ]שלהי שבט[

( על דו"ח בקשר 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
( 2) (;465לכינוס החורף של נשי ובנות חב"ד באה"ק )"כפר חב"ד" גליון 

 לר' צבי מאיר שטיינמעץ על מכתבו )תשורה כהן ד' תמוז תשע"ו([:

 ות"ח נת'

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 בחודש העשירי יהי' –והזמ"ג 

 קודש
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 ביחוד דיום ההילולא –והמשכו 

 דנשיא דורנו בעשירי בחודש

 והמשכו בחודש אדר

 דמזל כל בנ"י בריא.

 )נת(ש)הא( ת )י'(הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 בקפ

 ]שלהי שבט[

מענה לקבוצת נשים שרצו לעשות פעולה מיוחדת בהפצת המעינות בהמשך 
להוראה מכ"ק אדמו"ר שליט"א בתקופה זו )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 (:8"פאקס א שיחה" גליון 

באהבת ישראל שייך להנהלת אגודת חב"ד )כולל נשי חב"ד העוסקות 
 מיום הוסדם יותר משלשים שנה(.

 

 גקפ

 ]שלהי שבט[

או באה"ק )"בית  770-מענה לא' התמימים ששאל האם להמשיך לימודיו ב
 (:76חיינו" גליון 

 כפשוט כעצת הנהלת הישיבה בה לומד עתה אזכיר עה"צ.

 

 דקפ

 ]שלהי שבט[

קיום מענה לא' שכתב שאין לו מנוחת הנפש, וזה גורם לו לחלישות ב
 (:77התורה ומצוות )"בית חיינו" גליון 

 יומית ע"פ השו"ע וזה גם יביא למנוחת הנפש אזעה"צ.-הנהגה יום

 



ה'תנש"א –מענות קודש    66 

 
 הקפ

 ]שלהי שבט[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב ע"ד פתיחת "אולפן" לעולי רוסיא 
 (:77בנצרת עילית אה"ק, ע"י ניידות חב"ד באה"ק )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ

 להצלחה רבה ובהוספה וכו'.

 

 וקפ

 ]שלהי שבט[

מענה לר' חיים ניו שכתב שקיבל הצעה לפעול במסגרת בית חב"ד 
במעלבורן, ושאל האם לקבל ההצעה, או שמא יש מקום לחשש שהעיסוק 
בבית חב"ד יגרום לחלישות בפעילותו לטובת הישיבה גדולה בעיר )"כפר 

 (:601חב"ד" גליון 

הנ"ל, וה' יצליחו. בודאי יודע שיש עסקנים פעילים בג' ויפעול בשני 
 ענינים ומצליחים. אזכיר עה"צ.

 

 זקפ

 ]שלהי שבט[

מענה על דו"ח משיעור מיוחד ב"ספר השליחות" ע"י תלמידי ישיבת תו"ת 
דקרית גת הנערך מדי מוצש"ק, בו כתבו שסיימו את לימוד הפרק הראשון 

 בספר )"מעשינו ועבודתינו" גליון ג(:

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה וכו'

 אזכיר על הציון

 

 חקפ

 ]לפני חודש אדר[

מענה לחתן וכלה למשפחת רבינוביץ מהוד השרון אה"ק, שחתונתם נקבעה 
לי"ט אדר ורצו לבטל את כל ההכנות ולדחות את זמן החתונה עקב 

 (:11המלחמה, ומאידך הוריהם לחצו שלא לבטל )"בית משיח" גליון 
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במחסן, לערוך את החופה ביום ובשעה  גםן, לבדוק מזוזות לבדוק תפילי

 שנקבע מראש ויהיה בהצלחה רבה.

 

 טקפ

 ]ר"ח אדר[

 (:630מענה לועד כפר חב"ד )ס' "הרב אשכנזי" ע' 

 .מרא דאתראכפס"ד הרב  – כפס"ד השו"עבכל עניני כפר חב"ד 

 

 צק

 ]ועש"ק תרומה, בדר"ח אדר[

גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו מענה לר' יוסף יצחק הכהן 
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות שבמכתבו "לבשר בשורות 
 טובה בהוספה", וכתב:

 בשמחה להרבותוהזמ"ג 

 אזכיר עה"צ.

 

 אקצ

 ]מוצש"ק תרומה, ב' אדר[

מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: "מצו"ב איזה קטעי עיתונים שנבחרו מאלו 
 תשורה ליפסקר ח"י סיון תשע"ג(: –שהגיעו לאחרונה" )מצילום כתי"ק 

 נת ות"ח 

 חלק גם קראתי –

 ות"ח במיוחד ע"ז

 להחזיר
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 בקצ

 ]תחלת אדר[

 –)מצילום כתי"ק  מענה לאחת שכתבה ע"ד רצונה לקבל גט מבעלה ר"ל
 (:189-90. לקו"ש חל"ח ע' 319ס' "מאוצר המלך" ח"א ע' 

 בשמו של השםבהקדם: נשאו כדמו"י, בשבע ברכות 

 ביו"ח )ברכה הכי גדולה לזוג דבנ"י( ברכםה' 

לגדלם  –ביחד עם זה הטיל עלי' )ועל בעלה שי'( מצוה מהכי גדולות 
ולחנכם ועד להביאם לחופה ובאופן הכי טוב היינו שניהם ביחד, מבית 

 וכאמור זהו אשרה האמתי )בעוה"ז ובעוה"ב( שלם

 וכל נשי בנ"יותפקידה ושליחותה בפני כל מכירי' 

ה"נ סתם( באם ולכן אי אפשר שתרגיש עצמה מאושרות )ואפילו במנו
 תפרד מבעלה ח"ו.

 לאחרי שינשאו כיו"ח שי' יש מקום להתבונן הלחשוב עד"ז או לא.

 כיון שזהו ציווי תוה"ק )השם( בודאי שזהו טוב ואושר אמתיים

 

 גקצ

 ]תחלת אדר[

מענה להשליח ר' שמעון בן ציון אייזנבך על דו"ח מפעולותיו בעירו אילת 
 (:77)"בית חיינו" גליון 

 ות"ח ת"ח והזמ"ג דמרבים בדברים המשמחים וכו' אזכיר עה"צ.נת' 

 

 דקצ

 ]תחלת אדר[

 (:77מענה לא' מאנ"ש באה"ק שכתב שמפחדים וכו' )"בית חיינו" גליון 

 פחד?
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 הקצ

 ]תחלת אדר[

מענה לא' שביקש את הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לשידוך עם בת דודו 
 (:80, 77)"בית חיינו" גליון 

בשעטו"מ והזמ"ג אדר תנש"א בנוגע לבן דודים: ועוד כו"כ ויהא כהנ"ל 
 וריבוי כיו"ב עושים כן אזכיר עה"צ.

 

 

 וקצ

 ]אור לו' אדר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב על הפגישה שיש לו מחר עם ראשי 
 הבנק למתן אישור על החזרת סנטור ומחילת החוב )מהעתקה(:

 בשמחה, להרבות –וימשיך בבשו"ט והזמ"ג 

 אזכיר עה"צ.

 

 זקצ

 ]אור לז' אדר[

 (:490מענה לר' שניאור זלמן גורארי' על דו"ח )ס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

נתקבל ותשואות חן והזמן גרמא להרבות כו'. אף שזהו החוש שלו אולי 
איני כותב על דבר זה שמספיק זיין  –אפשר אויסקראצען מרה שחורה 

דנשיאינו טראכט גוט. אזכיר  הציוויברייטקייט עשיריות בשנים היפך 
 על הציון.

 

 חקצ

 ]ז' אדר[

ומרדכי ניומאן מישיבה מענה להתלמידים השלוחים שניאור זלמן קסטל 
גדולה סידני אוסטרליא בקשר ל"הצגת פורים" שערכו בבתי הספר 
הממלכתיים )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(:
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 רבהויהא בהצלחה 

 אזכיר עה"צ.

 וסימן )בקו ו(בחץ תיבת "רבה".

 

 טקצ

 ה, ח' אדר[]ועש"ק תצו

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר שהיום סיכמו את ענין החזרת 
 סנטור, וביקש ברכה )מהעתקה(:

 שמרבים בשמחהאזכיר עה"צ ויקיימו מחז"ל 

 

 ר

 ]ועש"ק תצוה, ח' אדר[

מענה להת' השליח ישראל בעלינאוו על בקשת ברכה עבור הפעולות דמבצע 
)מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה פורים בסידני אוסטרליא 

 לראשונה באדיבות הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה ומופלגה וכו'.

 

 אר

 ]י"ג אדר, תענית אסתר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר שהיום סודר ענין החמש מיליון 
 )מהעתקה(:

 אלקים בציון בגאולה האמוהש"ל.וילך מחיל א"ח עד אל 

 

 בר

 ]חג הפורים[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים שנמסרו בעת חלוקת הדולרים 
תשורה פוטערפאס ג' סיון  –דיום ראשון יו"ד אדר )מצילום כתי"ק 

 תשע"א(:
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 פורים

 נת ותח והזמג

 

 גר

 ]חג הפורים[

כנסת -הצעה מביתמענה להשליח ר' אברהם פייגלשטאק שכתב שקיבל 
מסויים בעירו וונקובר קנדה לשמש שם כרב לכל חייו )מהעתקה, באדיבות 

 מערכת הספר "שליחות כהלכתה"(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "לקבל החוזה לחיים", 
 וכתב:

 ויהא בשטומו"צ והזמ"ג.

 אזכיר עה"צ

 

 דר

 ]חג הפורים[

דו"ח מפעילות עם מקורבים מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב על 
בארגנטינא )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען 

 שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 מרבין בשמחה אזכיר על הציון.

 

 הר

 ]אדר[

( לר' דוד ראסקין 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
. תדפיס מספר 78חיינו" גליון על דו"ח מסדר היארצייט של הרש"ג )"בית 

( לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על דו"ח מהכנת המשלוח 2"ועבדי דוד"(; )
מנות והחומר למבצע פורים לסניפי צעירי אגודת חב"ד ורשימת הסניפים 

( לר' ישראל דוד נחשון על דו"ח )"בית חיינו" שם(; 3)"בית חיינו" שם(; )
ונין )תשורה בעגון י"א אלול תשע"ו(; ( להשליח ר' ברוך שלמה אליהו ק4)
( 6( ל"לשכת עזרת אחים" )מהעתקה, באדיבות ר' חיים שי' סלונים(; )5)

להשלוחים בצפון קליפורניא על בקשת ברכה לגשמי ברכה בקשר 
 להבצורת שם )מהעתקה, באדיבות ר' יוסף יצחק שי' לוין([:
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 אזכיר עה"צ

 והזמ"ג למרבים

 ב)בשו"ט ותוצאותיהן(

 שמחה

 משהכולל שכאו"א )ע"י 

 שבכאו"א( יצוה נר

 מצוה ותורה אור מערב

 תמידועד 

 

 ור

 ]אדר[

מענה לבעל עסק שביקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לפתיחת 
 (:78עסק נוסף )"בית חיינו" גליון 

 בוודאי כ"ז בשמירת שבת ויו"ט, אזכיר עה"צ.

 

 זר

 ]אדר[

מההוספות בתומ"צ )"בית חיינו" גליון מענה לר' יצחק שפרינגער על דו"ח 
74:) 

 נת' ות"ח ת"ח והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 חר

 ]אדר[

מענה לר' שבתאי פנחס מיכאלשוילי בקשר לנסיעת משלחת של שבעה 
פעילים למדינת גרוזיא בימים אלו, אשר הוא עומד בראשה, וביקש ברכה 

 (:78)"בית חיינו" גליון 

 בעיגול את בקשת הברכה שבמכתבו:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
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"להצלחת הדרך ומימוש התוכניות המובאות לקמן, באופן של הצלחה 
למעלה מהמשוער, ובאופן של נפלאות מחמת קוצר הזמן, וכן ברכה על 

 המשך גיוס הכלים והמשאבים הדרושים לביצוע התוכניות". וכתב:

 אזעה"צ.

 

 טר

 ]אדר[

ממנו להרצות בחו"ל בפני  מענה לר' יחזקאל סופר שכתב שמבקשים
ישראלים בימי הפורים, ולחזור מיד אח"כ לאה"ק. ושאל האם לקבל את 
ההצעה כיון שקשור להפצת המעינות, או שמא אין לצאת מאה"ק אפילו 

 (:78לזה )"בית חיינו" גליון 

 אין הזמ"ג לצאת מאה"ק אפילו לזה. אזכיר עה"צ.

 

 יר

 ]אדר[

דו"ח מפעילות ה"טנקים" בזמן המלחמה, מענה לר' ישראל דוד נחשון על 
פעילות ה"אולפן" להעולים מרוסיא, ופעילות וסעודת פורים עם העולים 

 (:79)"בית חיינו" גליון 

 אדר בכלל ופורים בפרט –נת' ות"ח. להרבות בתומ"צ והזמ"ג 

 אזכיר עה"צ.

 

 ארי

 ]אדר[

מענה לאשה שכתבה מכתב בה ביקשה כמה דברים, בהזכירה שבפורים 
 (:79"כל הפושט יד נותנים לו" )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ. כולהפורים שמח! ותמשיך השמחה וב"ב שיחי' בכל השנה 
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 ביר

 ]אדר[

מענה לר' יצחק שפרינגער בקשר להדפסת מודעות להוספות בתומ"צ 
 (:79ברוסית )"בית חיינו" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 גרי

 ]אדר[

מילה לילדי עולי רוסיא -ברית 12מענה לארגון "חמ"ה" שכתבו ע"ד סידור 
 (:79)"בית חיינו" גליון 

 .ובהוספהויבשר טוב  וגו'נת' ות"ח, וילכו מחיל אל חיל 

 אזכיר עה"צ.

 

 דרי

 ]אדר[

מענה לגבאי בית הכנסת חב"ד בנצרת עילית אה"ק שכתבו ע"ד מעמד 
הרבנית הצדקנית נ"ע וחגיגת סיום הרמב"ם סיום והכנסת ס"ת לע"נ 

 (:79שהתקיימו ביום ז' אדר )"בית חיינו" גליון 

)תורה כולה(  –דבחודש אדר קיימו מה שקבלו  –א( והזמ"ג והענין גורם 
אראנו  –כבר וכל העולם כולו שמח בשמח"ת ובהוספה ובפרט בשנת 

 נפלאות.

 ב( והקיצו ורננו כו'.

 הארץ כו'.ומלאה  –ג( סיום הרמב"ם 

 ד( אזכיר על הציון.

 

 

 



ה'תנש"א –מענות קודש  75   

 
 טור

 ]אדר[

מענה לשני תמימים מתלמידי ישיבת "אהלי תורה" הנוסעים לרוסיא 
 (:79במסגרת "לשכת עזרת אחים" )"בית חיינו" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה, בשו"ט והזמ"ג, אזכיר עה"צ.

 

 זרט

 ]אדר[

התפלין מענה לא' שכתב ע"ד מצב בריאותו וקיבל מענה "בדיקת 
והמזוזות", ולאחר שבדק רק התפלין כתב עוה"פ בקשת ברכה )"תשובות 

 (:8ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ואעפ"כ לא בדקו המזוזות?! אזכיר עה"צ.

 

 יזר

 ]אדר[

מענה לר' שלום שפאלטער בקשר להדפסת ספרו "שערי שלום" )ריש ס' 
 "שערי שלום"(:

 מן גרמאויהא בשעה טובה ומוצלחת והז

 ליהודים היתה אורה )וגו' ויקר( זו תורה וכו'

 ואזכיר עה"צ.

 

 חרי

 ]לאחר חג הפורים[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח פעילות )יומן "פאקס 
 (:141א שיחה" גליון 

מיום ליום דהבא אחריו כל אדר  להרבותנת' ות"ח, והזמן גרמא וכו' ועד 
 וכו' אזכיר עה"צ.
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 טרי

 ]י"ז אדר[

מענה על דו"ח כללי שכתב מר סטאס ממצב הענינים בקשר לספרי רבותינו 
נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" 

 ע' ריא(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "אדר" שבתאריך המכתב, 
 ב:וכת

נת' ות"ח על כתבו בפרטיות לפ"ע ויה"ר דהמשך ההשתדלות באדר 
 יצליח לפדיון הספרים הנ"ל השבויים יותר משבעים שנה.

 

 כר

 ]ח"י אדר[

מענה לר' יחיאל יוסף צייטלין על דו"ח מהפצת השיחות והמאמרים בעירו 
 (:7מאנטרעאל קנדה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ. להרבות –והזמ"ג להצלחה רבה, וכמחז"ל 

 

 ארכ

 ]ח"י אדר[

מענה לר' יהושע מונדשיין שכתב, בקשר ליארצייט המאה ואחת להרב 
כב( מביא -אברהם דוד לאוואוט ז"ל: "בספר קב ונקי כלל ל"ו )ס"ק כ

באריכות  שהשיב לימ"תשובת אדמו"ר מהרמ"מ מליבאוויטש נבג"מ ממה 
שנת תר"ט . . כ"י תשובת אדמו"ר מהרמ"מ מליבאוויטש נבג"מ ממה 

והיא הנדפסת בשו"ת הצ"צ אה"ע סי' ר'  – על שאלתי" שהשיב לי
י"א(. וגם נרמז בלשון השואל -נקי נמצא שם באות כ' ו-)והמצוטט בקב

"פה ק' ראמאנאווקא". ועפ"י הנ"ל הי' הרב השואל באותה שעה כבן ל"ד 
שנה" )ס' "המלך במסיבו" ח"ב ע' רצה. תשורה מונדשיין י"ז כסלו 

 תשס"ח(:

 הענין דאזניים לתורה. אזכיר עה"צ.ות"ח, ומאחז"ל בגודל 
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 ברכ

 ]י"ט אדר[

מענה לועד כפר חב"ד על בקשת ברכה לעריכת החגיגה המרכזית דיום 
. והעתקת המזכיר, 80הבהיר י"א ניסן הבעל"ט )"בית חיינו" גליון 

 באדיבות א' מאנ"ש שי'(:

 אזכיר עה"צ ויבש"ט והזמ"ג.

 

 גרכ

 ]י"ט אדר[

הכהן גוטניק שהכניס את נוסח המודעה שפירסם מענה לר' יוסף יצחק 
בעיתון "יום השישי" על הניסים שבמלחמת המפרץ בשנת "אראנו 

 )מהעתקה(: , בכותרת "שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו"נפלאות"

 כהנ"ל נת' ות"ח ת"ח

 וימשיך ב"שירו לו גו'" להשי"ת מתוך הרחבה שמחה וט"ל.

 אזכיר עה"צ.

 

 דרכ

 אדר[]כ"א 

מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון שכתב: "מוסג"פ הרשימה של מעות 
ובאיזה סכום" )מצילום  –חטים לחגה"פ שנת תש"נ. אם לשלוח השתא 

 תשורה אבצן ג' שבט תשס"ה(: –כתי"ק 

 בהוספת עשר )דולר(

 האומנם במשך כל הזמן לא ניתוסף אף אחד?!

 

 הרכ

 ]כ"א אדר[

בקשר לדו"ד בנוגע לאופן התנהלות  מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי
תשורה  –שמורה לאישי ציבור )מצילום כתי"ק -העסקנים בנתינת המצה

 שפירא י"א אייר תש"ס(:
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יעבור הועד למק"א  –באם מכחב"ד יתערבו בעניני ועד הרבני הארצי 

 שיהי' גלאטער לעירו

 

 ורכ

 ]מוצש"ק ויק"פ, כ"ג אדר[

גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו מענה לר' יוסף יצחק הכהן 
 )מהעתקה(:

 נת' ות"ח ת"ח

 וחה"פ –והזמ"ג בין פורים 

 אזכיר עה"צ.

 

 זרכ

 ]מוצש"ק ויק"פ, כ"ג אדר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב על הבעיות שישנם בהחברות 
"סולומקס" ו"סייטק", וכן כתב בקשר להמצב הבטחוני באה"ק אשר 

 הממשלה מר יצחק שמיר עומד ב"ה בתוקף )מהעתקה(:ראש 

 בהתייעצות בידידים מבינים,

 נת' ות"ח ת"ח, והזמ"ג בין פורים וחה"פ,

 אזכיר עה"צ.

 

 חרכ

 ]כ"ד אדר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת עצה בעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

איני יודע מה טוב יותר מכל האפשרויות  –בהמצב עתה  –כפי אשר עניתי 
לברר ככל מה שאפשר ולהחליט  –ועליהם המשקיעים והבעה"ב  –שישנן 

 בהתאם.

 אזכיר עה"צ והימים ימי אדר.
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 טרכ

 ]אור לכ"ה אדר[

מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: "מצו"ב איזה קטעי עיתונים שנבחרו מאלה 
 ח"י סיון תשע"ג(: תשורה ליפסקר –שהגיעו לאחרונה" )מצילום כתי"ק 

 ראיתי

 קראתי חלק חשוב וכו'

 ובודאי תהא פענ"מ וכו'

 

 לר

 ]כ"ה אדר[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים שנמסרו בעת חלוקת הדולרים 
תשורה פוטערפאס ג' סיון  –דיום ראשון כ"ד אדר )מצילום כתי"ק 

 תשע"א(:

 נת ותח והזמג וכו'

 

 ארל

 ]כ"ה אדר[

שמעון גאלדמאן על דו"ח מ"מלוה מלוה" לטובת "קרן גמ"ח מענה לר' 
 (:141שומרי שבת" שבניהולו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ותהא פענ"מ ובהוספה )גם לעשירים( אעה"צ.

 

 ברל

 ]כ"ה אדר[

מענה בקשר לחוברת באנגלית שהוכנה ע"י השליח ר' יצחק פרוס בה 
רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית סקירת מצב הענינים בקשר לספרי 

לנין במוסקבא, והסתפקו האם כדאי להפיצה ולהתחיל את התעמולה 
 בנושא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' רכב(:

 ויהא בשעטומו"צ והזמ"ג והענין.

 כעצת עסקנים וכיו"ב.
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 גרל

 ]כ"ז אדר[

להצלחת טיפול מענה להרב בן ציון ליפסקר בקשר לבני זוג שביקשו ברכה 
 בהפריית מבחנה )מהעתקה(:

 המותר ע"פ התורה?

 

 דרל

 ]כ"ח אדר[

מענה להמזכיר רשמ"מ סימפסון שכתב: "מצו"ב ההמחאות למעות חטים 
ההוספות  –לפסח הבע"ל, והרשימה עם רשימת ההוספות לפסח תנש"א 

תשורה סימפסון  –יוסדרו אי"ה מחר ערש"ק ר"ח ניסן" )מצילום כתי"ק 
 ון תשע"א(:כ"ז מרחש

 נתות"ח

 ]ההוספות יוסדרו אי"ה מחר ערש"ק ר"ח ניסן[ כולל על ההבטחה

 

 הרל

 ]כ"ח אדר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס מכתבים שמתכונן לשלוח 
 לחברי "מועצת גדולי התורה" ולחברי הכנסת )מהעתקה(:

 נת' ות"ח ת"ח

 והזמ"ג בין שילהי אדר וחה"פ,

 אזכיר עה"צ.

 

 ורל

 ]שלהי אדר[

 (:80פרטי על הדוחו"ת דימים אלו )"בית חיינו" גליון -מענה כללי

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת
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 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 והזמ"ג בחודש אדר

 דמזל כל בנ"י בריא.

 מרביםוהציווי הוא 

 שפי' בפשטות: ביום ב'

 דאדר לגבי יום א'

 ביום ג' לגבי יום ב'

 וכו'.

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 זרל

 ]שלהי אדר[

מענה לא' מפאריז צרפת ששלח משלוח מנות לכ"ק אדמו"ר שליט"א )יומן 
 (:141"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח

 שמח ולהמשיך השמחה על כל השנה כולה.פורים 
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 חרל

 ]שלהי אדר[

עיתון שהכניסו בו דיווח מפעולה מיוחדת הנקראת -מענה בקשר לקטע
בחור ליום" שאורגן ע"י תלמידים השלוחים לישיבה גדולה -בשם "ישיבה

 (:141באסטאן מסצ'וסטס )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

יש לו כו' רוצה מאתיים ואח"כ נת' ות"ח ויה"ר שיתקיים בהנ"ל: מי ש
 ד' מאות.

 

 טרל

 ]שלהי אדר[

מענה למרת ציפורה גרברצ'יק ממוסד "בית רבקה" בכפר חב"ד ב', שכתבה 
ע"ד שבת מיוחדת שנערכה להורי "ילדי צ'רנוביל", וכתבה ע"ד כל אלו 
שטרחו להצלחת השבת, ועל הפעילות שערכו בשבת וכו'. למכתבה צירפה 

"י ההורים הנ"ל )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י בקשת ברכה חתומה ע
 (:7"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ת"ח.

 –ות"ח על שימסרו להחתומים שי' )שאין הזמ"ג כלל לענות בפ"ע(. 

 ת"ח וחג הפסח כשר ושמח וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 מר

 ]שלהי אדר[

להוסיף מענה לתלמידות סמינר "בית רבקה" שכתבו על החלטות טובות 
בצניעות, יראת שמים וכו' בהמשך למאורע מצער )"תשובות ומענות" שי"ל 

 (:7ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 והזמ"ג להצלחה מיוחדת ביר"ש וכו' אזכיר עה"צ.
 

 ארמ

 ]שלהי אדר[

מענה לא' התמימים שכתב דו"ח ממבצעים וארגון התועדות )"תשובות 
 (:7ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ והזמן גרמא ולבשו"ט ומרבים בשמחה.
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 ברמ

 ]שלהי אדר[

מענה להמשורר ר' צבי מאיר שטיינמעץ שהכניס "שיר" שפרסם בעיתון 
"כפר חב"ד". על המעטפה כתב "משנכנס אדר מרבים בשמחה" )"תשובות 

. תשורה זלמנוב כ"ד סיון 8ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 
 תשע"א(:

 והשיר המצו"ב מסייע.

 

 גרמ

 ]שלהי אדר[

מענה לא' השלוחים שכתב דו"ח ממשך ביקורו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 (:80)"בית חיינו" גליון 

 מרבים בשמחה אזעה"צ.

 

 דרמ

 ]שלהי אדר[

מענה על דו"ח מסיבת פורים לעולים מרוסיא ע"י השליח בעיר שדרות 
 (:80אה"ק )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה.

 

 הרמ

 ]שלהי אדר[

מענה בקשר לגליון "במחנה צבאות השם" דחודש אדר, היו"ל ע"י הנהלת 
. "בית חיינו" גליון 22"צבאות השם" באה"ק )"במחנה צבאות השם" גליון 

80:) 

נת' ות"ח ת"ח והענין והזמ"ג להרבות בשמחה ועאכו"כ בכהנ"ל ומזלי' 
 ב' נונין(, נסי נסים נעשו כו' –)ניסן בריא ותומ"י 

 אזכיר עה"צ.
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 ורמ

 ]שלהי אדר[

מענה לא' שכתב שקיבל מענה בקשר לבדיקת התפלין והמזוזות שלו, ושאל 
האם צריך לבדוק שוב, מאחר ובדק את התפלין לפני חצי שנה )"בית חיינו" 

 (:80גליון 

 לבדוק", וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ את התיבות "צריך 

 באם היה קודם אלול, אזכיר עה"צ.

 

 זרמ

 ]שלהי אדר[

 (:80מענה לא' על שאלה בענין מסויים )"בית חיינו" גליון 

 , אזכיר עה"צ.לעת"לכרב פוסק דינים וכן 

 

 חרמ

 ]שלהי אדר[

מענה להרב שמעון גד אליטוב שכתב דו"ח מפורט ע"ד מצב ישיבת "אור 
בירושלים עיה"ק ועל פעולות נוספות )"תשובות ומענות" מאיר" חב"ד 

 . תשורה אליטוב י"ד מנ"א תשע"ח(:7שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 וימשיך לבש"ט והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 טרמ

 ]שלהי אדר[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ על דו"ח שכתב מפעולותיו במשך חדשי 
 גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(:החורף, לקראת יום הולדתו )תשורה 

 נלקח ות"ח אזכיר על הציון

 מנהגי יום הולדת

 ולחג הפסח כשר ושמח במיוחד
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 נר

 ]כ"ח אדר[

מענה למר דוד לוסטיג שכתב: "אני דוד בן מאיר וצפורה לוסטיג, גזבר 
עירית נתניה מבקש ברכת הרבי. א. ברכה כללית. ב. ברכה להצלחתה 

וע הסדרי החוב הקשים אליהם נקלענו" הכלכלית של עיריית נתניה וביצ
 )"התקשרות" גליון יג. תשורה גליצנשטיין ט' תמוז תשע"ד(:

 אזכיר על הציון.

 וגדול זכות עיר באה"ק.

 וביחוד כשההנהלה תוסיף בענייני תומ"צ שבעיר.

 

 ארנ

 ]שלהי אדר[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק בקשר לענין מסויים )מהעתקה(:

 ות"ח על כל ההשתדלות.א"כ לא כדאי 

 

 ברנ

 ]חורף[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק גאלדמאן ששאל בנוגע להצטרפות למסע 
בארגון הפדרציא בדרום אפריקא להזדהות עם אה"ק )לאחר שבעבר שלל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א שיתוף פעולה של השלוחים דשם עם הפדרציא 

)"א חסידישער לארגון ביקורים באה"ק(, בקשר להמצב הבטחוני שם 
 דערהער" אד"ר תשע"ט(:

 נכון מאד.

 

 גרנ

 ]חורף[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון על שאלתו בקשר לעריכת קונטרס ע"ד סדר 
ההשתלשלות )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען 

 שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.בוודאי מתדבר בזה עם המתעסקים בהפצת דא"ח כו' 
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 דרנ

 ]חורף[

מענה לר' מתתיהו בראנדוויין ששאל בענין רפואי מסויים )מהעתקת 
המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים 

 תלוי' בו(:

 כרב פס"ד

 אזכיר עה"צ

 

 הרנ

 ]חורף[

מענה לר' מתתיהו בראנדוויין שכתב את דברי הרופאים ודברי הרבנים 
בענין הרפואי שכתב אודותיו )מרשימת הנמען שי'. המענה מתפרסם בזה 

 לראשונה באדיבותו וזכות הרבים תלוי' בו(:

 דרבניםהלא פס"ד מפורש 

 ומהו כתיבתו?!

 אזעה"צ.

 

 ורנ

 ]ער"ח ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש הסכמה וברכה לבניית מקוה 
 אוסטרליא )מהעתקה(:בשיטת "בור על גבי בור" במעלבורן 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "וכמובן כל הנ"ל 
 בהתייעצות עם רבני חב"ד באוסטרליה".

 

 זרנ

 ]ער"ח ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שדיבר עם מר יוסי אחימאיר 
בקשר לפגישת ראש הממשלה מר יצחק שמיר עם מזכיר מדינת ארצה"ב 

 ג'יימס בייקר, ודיווח שלא היו לחצים בפגישה זו )מהעתקה(:מר 
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 אזכיר עה"צ ויבש"ט בכהנ"ל )ב' המכ'(

 והכנות לחה"פ כו"ש.

 

 חרנ

 ]לפני חודש ניסן[

מענה למערכת העיתון "משיח טיימס" היו"ל ע"י הנהלת "צבאות השם", 
שהכניסו את שער העיתון דחודש ניסן, בו נראים בני ישראל עוברים את 

 (:241ים סוף )ס' "נלכה באורחותיו" ע' ה

 האם באפ' להוסיף ג' מצות וד' כוסות.

 

 טרנ

 ]ג' ניסן[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק )מהעתקה(:

 מוכרח שיהי' תיאום פעולותיו עם הרה"ח וכו' הרי"ד שי' גראנער.

 אזכיר עה"צ

 מצו"ב מכ"ע ע"ד פרסום )רשמי?( דאולמרט שי'

 

 סר

 ניסן[]ד' 

מענה על דו"ח הנהלת ישיבת תו"ת המרכזית מהתועדות חסידים שערכו 
עבור אנ"ש והתמימים, בו דובר בין השאר ע"ד הכנות  770-בב' ניסן ב

 (:141המתאימות ליום הבהיר י"א ניסן )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ויה"ר שתהא פענ"מ ובהוספה כו' אזכיר עה"צ.

 

 ארס

 ניסן[]ה' 

מענה על השאלה בקשר לההצעה להקמת "איגוד קהילות חב"ד ברוסיא" 
 )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' רמז(:
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 כעצת רוב עסקני חב"ד הבקיאים בכיו"ב.

 אזכיר על הציון.

 

 ברס

 ]ה' ניסן[

דולר, עבור בנין  250,000צ'קים בסכום  4מענה לר' משה עזאגווי ששלח 
דולר  100,000אדמו"ר שליט"א, ועוד צ'ק בסכום " או על דעת כ"ק 770"

למעות חיטים. וכתב שאם ברכות כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו לזכי' 
ב"לוטו" יקויימו מיד, הוא כבר נותן מראש את המעשר ממה שיזכה, עשר 
פעמים יותר מהצדקה שיתן )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה 

 תלוי' בו(: לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים

 לשאלו מתי לגבות

 

 גרס

 ]תחלת ניסן[

( בקשר למכתב 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
התעוררות דצעירי אגודת חב"ד המרכזית לקראת יום הבהיר י"א ניסן ע"ד 

(; 122קיום הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א )ס' יומן "אראנו נפלאות" ע' 
קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א בין -כרכי אגרות( בקשר לחלוקת י"ט 2)

תלמידי ישיבת "אהלי תורה", ורשימת המשתתפים בהחלוקה )מהעתקה, 
 באדיבות ר' לוי יצחק שי' אזימאוו(:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 '.שתוספתו מרובה כו

 בחודש ניסן –והזמ"ג 
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 שענינו ניסי ניסים 

 כמובן מדברי חז"ל במס' –

 כו' הרואהברכות פרק 

 –נסים לישראל 

 העמוד )נז, א(. ובראש

 וחה"פ כשר ושמח.

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 דרס

 ]תחלת ניסן[

בקשר להוצאה החדשה ד"הגדה  מענה למר זאב שלום הלוי הורביץ שכתב
: "בעזרתו של פסח עם לקוטי טעמים מנהגים וביאורים" שנדפסה במימונו

יתברך הנני מתכנן לבוא לחצרות כ"ק אדמו"ר שליט"א בט' ניסן הבעל"ט 
)יום א( להתכבד ולמסור את ההגדה של פסח לכ"ק אדמו"ר שליט"א" 

 (:271"בית משיח" גליון  –)מצילום כתי"ק 

 ה"צאזכיר ע

 והזמ"ג

 

 הרס

 ]תחלת ניסן[

מענה בקשר לעלון לילדים "יש לי חג" בשפה הצרפתית, שיו"ל ע"י 
תלמידים השלוחים לישיבת תו"ת דברינוא צרפת, ובית חב"ד ז'נווה 

 (:141שווייץ )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתבו "מבקשים ברכה להצלחה 
 ון כו'", וכתב:בהדפסת והפצת העית

 אזכיר על הציון.
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 ורס

 ]תחלת ניסן[

מענה על דו"ח ועד רבני חב"ד באה"ק מביצוע חלוקת המצות ששלח כ"ק 
אדמו"ר שליט"א לאה"ק )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 (:7גליון 

 נת' ות"ח ת"ח

 ולחה"פ כשר ושמח בכלל ובפרט

 אזכיר עה"צ.

 

 זרס

 ]תחלת ניסן[

לא' שכתב על רצונו לבוא מאה"ק לחג הפסח )"תשובות ומענות" מענה 
 (:8שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אין עתה מתאים לנסוע מאה"ק.

 

 חרס

 ]תחלת ניסן[

מענה לבני זוג שכתבו שרוצים לנסוע לאה"ק לחג הפסח )"תשובות 
 (:8ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ינו כדאי אזכיר עה"צ.אז יחוגו שבעה ימים וכו' וא

 

 טרס

 ]תחלת ניסן[

מענה לר' דוד ראסקין על ההודעה ע"ד ה"מלוה מלכה" השנתית לטובת 
צעירי אגודת חב"ד המרכזית, שתתקיים במוצש"ק צו ח' ניסן )"תשובות 

 (:8ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ לבשו"ט והזמ"ג.
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 ער 

 ]תחלת ניסן[

להרב משה הבלין שכתב ע"ד ארגון שבת מיוחדת להעולים מרוסיא מענה 
שנערך ע"י ישיבת תו"ת דקרית גת )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס 

 (:8א שיחה" גליון 

 גדול הזכות, אזכיר עה"צ.

 

 עאר

 ]תחלת ניסן[

מענה להת' יהושע מצגר מהועד להפצת המעינות בעיתונים מטעם "ח"י 
פאונדיישאן", שהכניס שלטים על חג הפסח שהופיעו בכל קרון רכבת 
ובתחנות אוטובוס רבות )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 (:8גליון 

 והזמ"ג כיו"ב ובפרט בזה.

 

 ערב

 ]תחלת ניסן[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין, חבר המשלחת שנסעו לרוסיא 
רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין לפעול את החזרת ספרי 

 במוסקבא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' רנ(:

 לדעתי כדאי שיחוג חה"פ עם ב"ב בלאסאנג'לעס.

 

 גרע

 ]ו' ניסן[

מענה לר' משה לבנהרץ על שאלתו בענין אישי )"תשובות ומענות" שי"ל 
 (:647. ס' "הרב אשכנזי" ע' 7ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 של כפר חב"ד, אזכיר עה"צ.כהרב 
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 עדר

 ]ו' ניסן[

מענה לר' משה חיים לוין שכתב ע"ד ביאתו יחד עם משפחתו חזרה 
ממוסקבא מביקורם שם )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 נת' ות"ח וחגה"פ כשר ושמח

 אזכיר עה"צ

 

 ערה

 ]ז' ניסן[

מפאריז צרפת שביקש ברכה עבור א' מבני משפחתו )"תשובות מענה לא' 
 (:7ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שחה" גליון 

 כפשוט להתפלל להשם

 חגה"פ כשר ושמח אזכיר עה"צ. –לכולם 

 

 ורע

 ]ועש"ק צו, ז' ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

 ת"ח ולחה"פ כו"שנת' ות"ח 

 אזכיר עה"צ.

 

 זרע

 ]ועש"ק צו, ז' ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ור' יצחק דוד גראנער על איחולים 
 לקראת יום הבהיר י"א ניסן )מהעתקה(:

אזכיר עה"צ ויבש"ט, וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו 
 מרובה על העיקר.
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 חרע

 ]ט' ניסן[

מנחם מענדל ראסקין שהודיע ע"ד התועדות יום הבהיר מענה להשליח ר' 
י"א ניסן שעורך במקומו, וכתב: "והננו לבקש את ברכתו הק' שליט"א 
שיהי' א גרויסער עולם כפשוטו כמתאים לשנת אראנו נפלאות, ושיהי' פועל 
פעולתו שכבר באותו ערב נוכל לבשר על מתנה חדשה לרגל יא ניסן מאת 

תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון כל משתתפי החגיגה" )"
 . תשורה נפרסטק ל"ג בעומר תשע"ח(:7

 אזכיר עה"צ לתוכן הבקשה.

 

 טרע

 ]ט' ניסן[

מענה להרב משה הבלין על דו"ח מהשבת שנערך להעולים מרוסיא בארגון 
ישיבת תו"ת דקרית גת )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 (:8גליון 

 ותהא פעולה נמשכת וכו' וכל המברך מתברך אזכיר עה"צ.

 

 פר

 ]לקראת יום הבהיר י"א ניסן[

מענה להת' מרדכי רפאל הכהן פלדמן שכתב שברצונו לתת מתנה לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א שבכל יום יחשוב חמש דקות אודות ההתקשרות 
והאהבה שהוא מרגיש לכ"ק אדמו"ר שליט"א, וההתקשרות והאהבה 

ו"ר שליט"א אליו )"קובץ דו"ח דהכנס דתלמידים השלוחים מכ"ק אדמ
 י"ב תשרי תשנ"ד"(:

 אזעה"צ. והזמ"ג להרבות ב)סיבות ל(שמחה.

 

 פאר

 ]יום הבהיר י"א ניסן[

מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא שהכניס את גליונות ספרו "כי הם חיינו" 
 (:708"כפר חב"ד" גליון  –מושגים ביהדות )מצילום כתי"ק  –
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 (1ויו"ל ויהא בהצלחה רבה וכו' וכו' )

 (2חה"פ כו"ש )

 (3כולל חירות מדאגות חובות וכו' )

 (4בטח חוזר דא"ח ברבים והזמ"ג )ימוה"מ( )

 

 ברפ

 ]יום הבהיר י"א ניסן[

", שהודיעו ע"ד התחלת הבני' וההרחבה 770מענה לועד הבנין של "
 (:7גליון )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 ויהא בשטומו"צ בכל והזמ"ג והענין.

 

 גרפ

 ]יום הבהיר י"א ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב ור' שלום דובער לוין שכתבו ע"ד 
ההתפתחויות האחרונות בהפעולות להחזרת ספרי רבותינו נשיאינו 

 רנב(:הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' 

 אזכיר על הציון.

 

 דרפ

 ]יום הבהיר י"א ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס את הספר "שערי צדקה" שי"ל 
ע"י "היכל מנחם" בירושלים עיה"ק, וכתב איחולים ליום הבהיר י"א ניסן 

 )מהעתקה(:

 נת' ות"ח ת"ח

 וכל המברך מתברך ובפרט כהן כמפורש.
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 הרפ

 ]י"ב ניסן[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין שכתב דו"ח וכן כתב שמצטרף 
לברכות לרגל יום הבהיר י"א ניסן )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 (:7שיחה" גליון 

 וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

 פרטי דתחלת ניסן.-וצירף את המענה כללי

 

 ורפ

 ]י"ב ניסן[

יח ר' שמואל לו שכתב סיפור ע"ד הרבנית הצדקנית מרת חנה מענה להשל
נ"ע, שביום הבהיר י"א ניסן תשכ"ד בעת אמירת "לחיים" לרגל היום 
הבהיר, איחלה "לחיים, אים זאל זיין גוט", וכאשר הגיב א' הנוכחים שכן 
מאחלים כאשר אין דבר מסויים לאחל, אמרה שלא כן הדבר, אלא כך 

 אים" )מרשימת הנמען שי'(: מברכת באשר "עס קומט

 ת"ח על הפרטים שכתב.

 

 זרפ

 ]י"ג ניסן[

מענה להרב משה הבלין על דו"ח מעניני הכספים דישיבת תו"ת דקרית גת, 
וחלוקת מצרכים לנזקקים עבור חג הפסח )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 (:7"פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ.ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג וכו' 

 

 חרפ

 ]י"ג ניסן[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ על מכתבו בו ברכות ליום הבהיר י"א ניסן, 
בצירוף "שיר" שכתב בשם "לב העם" )על יסוד דברי הרמב"ם ש"לב המלך 
לב כל קהל ישראל"( בקשר ליום הבהיר י"א ניסן )"תשובות ומענות" שי"ל 

 ינבערג ד' ניסן תשע"ב(:. תשורה גר8ע"י "פאקס א שיחה" גליון 
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וביחוד כשמצורף ומבורר ומתעלה בשיר וכפי' בדא"ח  –המברך  וכל

מתברך בברכותיו של הקב"ה  –במאמר חז"ל כל בעלי השיר עולים וכו' 
 המרובות על העיקר אזכיר עה"צ.

 

 טרפ

 ]י"ג ניסן[

מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" שהכניסו את הספר החדש התועדויות תש"נ 
 (:7)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון כרך ג 

 נת' ות"ח והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ.

 

 צר

 ]י"ג ניסן[

מענה להעוסקים בההו"ל דספר "דרך מצותיך" לאדמו"ר הצמח צדק 
בהוצאה חדשה באותיות מרובעות )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס 

 קה"ת תשס"ב(: . ריש ס' "דרך מצותיך" הוצאת8א שיחה" גליון 

ועיין שזהו הדרוש היחידי  –נת' ודבר בעתו מה טוב ובג' הדברים ע"ש מה 
 שבתוך ההגדה ומצה מה"ת נעשה דם ובשר כו' דמהימנותא ודאסוותא.

 חה"פ כו"ש אזכיר עה"צ.

 

 צאר

 ]י"ג ניסן[

מענה בקשר למאה העמודים הראשונים של הספר "ימי בראשית" 
 רחי"ק )"תחיינו" יו"ד שבט תשע"ז(:שהוכנסו ע"י המזכיר 

 הזכרתי עה"צ להצלחה רבה

 להחזיר

 וסימן בחץ לשם המזכיר רחי"ק.
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 ברצ

 ]אור לערב חג הפסח[

מענה למרת דבורה קרינסקי על בקשת ברכה ליום הולדתה ערב חג הפסח 
 תשורה ליפסקר ח"י סיון תשע"ג(: –)מצילום כתי"ק 

 מנהגי

 (2ותבש"ט והזמ"ג )

 מאה ברכות –כללות הברכות  –והשייכות  –ע"ס מאה קבלה 

 

 גרצ

 ]לפני חג הפסח[

 –מענה להחתן הת' דוד סימפסון וב"ג על הצעת השידוך )מצילום כתי"ק 
 תשורה סימפסון ט' ניסן תשע"ח(:

 (1ויהא בשטו"מ ולבנין עדי עד )

 (2והזמג )

 (3חהפ כו"ש )

 

 דרצ

 ]לפני חג הפסח[

ריבקין שכתב ע"ד מצב בריאותו )"תשובות ומענות" שי"ל מענה לר' זושא 
 (:7ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 חג הפסח כשר ושמח

הרי חג הפסח הוא זמן חירות )מכל ענינים המבלבלים( ובמילא אחריו 
 צ"ל שאלת רופא מחדש. אזכיר עה"צ.

 

 הרצ

 ]לפני חג הפסח[

עי' הנמצא מענה להשליח ר' ישראל שמוטקין שכתב ע"ד בנו הת' שמ
בשליחות בישיבת אור אלחנן חב"ד ל.א. וביקש רשות מאביו לשהות בחג 
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הפסח אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכתב שמקווה שיגרום נחת רוח 

 )מרשימת הנמען שי'(:

 רב[ נח"ר]

 

 ורצ

 ]ניסן[

תורה -מענה להילד אליעזר ברוך פלס ששלח תעודת ציונים מהתלמוד
תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א וביקש ברכה ליום ההולדת שלו )"

 (7שיחה" גליון 

 מנהגי יום הולדת ויהי' חיי"ל אמיתי. אזכיר עה"צ.

 

 זרצ

 ]ניסן[

מענה להנהלת המרכז לעולי רוסיא שע"י ניידות חב"ד באה"ק שביקשו 
שנימול לאחרונה, והתעוררה אצלו בעי' רפואית  8ברכה עבור ילד בן 

 (:8שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון  "מסויימת )"תשובות ומענות

 בדיקת התפוהמ"ז לכל התלמידים אזכיר עה"צ.

 

 חרצ

 ]ניסן[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שביקש ברכה להחזרת הספרים 
 באופן ד"לכתחילה אריבער" )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' רנח(:

 כלשונו לכתחילה אריבער ועד לגאולה בפשטות. –להנ"ל אזכירו על הציון 

 אזכיר על הציון.
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 טרצ

 ]ניסן[

מענה על ההודעה ע"ד הכינוס תורה שתיערך בחול המועד פסח בכפר חב"ד 
 )ס' "כפר חב"ד" ח"ב ע' קלב(:

 ויהא בהצלחה רבה ופעולה נמשכת. אזכיר על הציון.

 

 ש

 ]ניסן[

שנערך בחול המועד פסח בכפר חב"ד )ס' מענה על הדו"ח מהכינוס תורה 
 "כפר חב"ד" ח"ב ע' קלב(:

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא. אזכיר על הציון.

 

 שא

 ]ח"י ניסן[

מענה לר' יחיאל יוסף צייטלין על דו"ח מהפצת השיחות והמאמרים בעירו 
 (:7מאנטרעאל קנדה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 תהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ.ו

 

 בש

 ]ח"י ניסן[

מענה לר' שלום דובער לוין ששאל אם כדאי להתחיל להתעסק בפדיית 
מסמכי מאסר הרה"ג הרה"ח וכו' ר' לוי יצחק ז"ל אבי כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, הנמצאים בארכיון הק.ג.ב. בדנייפרופטרובסק )ס' "יומן 

 המיוחדת" ע' רנח(:השליחות 

 ביותר[ כדאי להתחיל]
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 גש

 ]חול המועד פסח[

לאחר שביחידות לגבירים יום ג' כ"ו  –מענה לר' ישראל דוד נחשון ששאל 
אדר כאשר ביקש שכ"ק אדמו"ר שליט"א יתגלה, כ"ק אדמו"ר שליט"א 

אם אפשר לפנות במכתב לכל השלוחים לבקשם לפרסם  –ענה "בקרוב" 
)בעיתונות וכו'( שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח )קובץ "לקט 

 מענות קודש בעניני משיח וגאולה"(:

 מופרך כפשוט.

 

 דש

 ]חול המועד פסח[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא בקשר להרבנות 
 בקהילתו בנתני' אה"ק )תשורה וולפא י"ט טבת תשע"ט(:

 אזכיר על הציון להצלחה מופלגה וכו'.

 

 הש

 ]כ"ד ניסן[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל ראסקין שכתב ע"ד "סעודת משיח" 
"נפלאות" בהבית חב"ד במקומו )"תשובות שמתכנן לסדר באופן של 

. תשורה ראסקין כ"ט ניסן 8ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 
 תשנ"ט(:

 אזכיר עה"צ והזמ"ג להצלחה רבה בכיו"ב.

 

 שו

 ]כ"ד ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מישיבת הממשלה באה"ק 
 ובקשת ברכה לעניני עסקיו )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ ויבש"ט והזמ"ג ספירה והכנה למ"ת.
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 זש

 ]כ"ה ניסן[

שהו"ל, הכולל הוספה  82מענה למערכת "בית חיינו" על דו"ח בקשר לגליון 
 (:83במדורים חדשים ועוד )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ והזמ"ג להוספה בכהנ"ל ספירת העומר לזמן מ"ת.

 

 חש

 ]כ"ו ניסן[

תיבות דשנת -יהודה ליב ראסקין ששאל ע"ד הראשימענה להשליח ר' 
תשנ"ב הבעל"ט, בקשר ל"לוח" שמכין )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 (:8"פאקס א שיחה" גליון 

 כל.בפלאות ננת שהא ת

 

 טש

 ]כ"ז ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב פרטים מהשיחות עם מזכיר 
שהסכים נגד אש"ף ונגד מדינה מדינת ארצה"ב מר ג'יימס בייקר, 

 פלישתינאית )מהעתקה(:

 וימשיך לבש"ט ובהוספה כו',

 אזכיר עה"צ

 

 יש

 ]כ"ז ניסן[

מענה לר' שלום דובער וואלף על שאלתו בקשר לא' שבבעלותו עסק 
אביב אה"ק, ומכיון שלאחרונה חלשים העסקים -יהלומים בתל

ת המזכיר. ביהלומים, רוצה לפתוח משרד ועסק בניו יארק )מהעתק
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי', וזכות הרבים 

 תלוי' בו(:
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[ במכתבו: "כמובן שזה ידרוש ממנו יותר נסיעות לניו יורק וזה עלול 1]

קצת להיות על חשבון העסק בתל אביב. אבל הוא מקוה למצוא אדם נאמן 
 שיתעסק עם העסק והמשרד בניו יורק בעת העדרו משם".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

]אדם נאמן שיתעסק עם העסק והמשרד בניו יורק בעת העדרו  באם ימצא
 משם[.

שותפים  2[ במכתבו: "כן מבקש . . חוו"ד האם להכנס לשותפות עם עוד 2]
 שאחד מהם שותף שלו, בקניית סקוטק ובית קפה בקניון ברמת גן".

 קניית סקוטק", וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "ב

 לא כדאי

[ במכתבו ביקש ברכה להנ"ל להצלחה בעסקיו ושתהי' לו מחשבה נכונה 3]
 להחלטות טובות.

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קטע זה, וכתב:

 אזכיר עה"צ

 

 יאש

 ]ועש"ק שמיני, כ"ח ניסן[

מענה על הדו"ח המיוחד מהפעולות המיוחדות ביום ועש"ק שמיני 
בהשתתפות אנ"ש והתמימים, בהמשך להשיחה דאור לכ"ח ניסן )סה"ש 

נסיעת חמשה "טנקים" נוספים להפצת  –ואילך(  470תנש"א ח"ב ע' 
המעינות ברחבי ניו יארק, ודובר בחוזק ע"ד התביעה להביא את משיח נאו 

 (:9"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון )"תשובות ומענות" שי

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג והענין אזכיר עה"צ.

 

 בשי

 ]ועש"ק שמיני, כ"ח ניסן[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד שערכו אסיפה מיוחדת בליל כ"ח ניסן 
בהמשך להשיחה שבלילה זו )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 (:9שיחה" גליון 

 א פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג והענין.ותה
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 גשי

 ]ועש"ק שמיני, כ"ח ניסן[

 עסקיומענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני 
 ובקשת ברכה )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ לבש"ט והזמ"ג, והענין.

 

 דשי

 ]שלהי ניסן[

מתהלוכת ה"טנקים" מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח 
ביום הבהיר י"א ניסן )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

7:) 

 נמרץ. הכית"ח עכ"פ להקיצור 

 

 טוש

 ]שלהי ניסן[

מענה לר' דוד ראסקין על דו"ח מה"מלוה מלכה" השנתית לטובת צעירי 
אגודת חב"ד המרכזית )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 (:7 גליון

 נת' ות"ח ת"ח אזכיר עה"צ.

 

 טזש

 ]שלהי ניסן[

מענה לר' מנחם מענדל גראנער שכתב ע"ד התחלת הסדרים בישיבת תו"ת 
 (:7דקרית גת )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בשעטומו"צ אזכיר עה"צ.
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 יזש

 ]שלהי ניסן[

מהלימודים והפעילות בישיבת מענה לר' מנחם מענדל גראנער על דו"ח 
 (:7תו"ת דקרית גת )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 , אזכיר עה"צ.ובהוספהותהא בכהנ"ל פעולה נמשכת 

 

 יחש

 ]שלהי ניסן[

מענה לר' מנחם מענדל גראנער שכתב ע"ד פעולות שערכו בהעיר דקרית גת 
משפחות קיבלו מצרכים לחג הפסח בקשר ל"מעות חיטים", וכתב שהרבה 

כולל משפחות עולים חדשים )"תשובות ומענות שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 
 (:8גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כולל משפחות עולים 
 חדשים".

 

 טשי

 ]שלהי ניסן[

מענה להרב משה הבלין על דו"ח מה"סדר" להעולים מרוסיא שנערך 
ת גת )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" בישיבת תו"ת דקרי

 (:8גליון 

 ותהא פעולה נמשכת, אזכיר עה"צ.

 

 כש

 ]שלהי ניסן[

מענה על הדו"ח מה"תהלוכה" דשביעי של פסח ברחבי השכונות דניו יארק 
 (:8)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח והענין והזמ"ג אזכיר עה"צ.
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 כאש

 ]שלהי ניסן[

מענה להרב מרדכי שמואל אשכנזי בקשר לנסיונות לפגוע בסמכותו בכפר 
 (:646-7חב"ד )ס' "הרב אשכנזי" ע' 

וכנראה כבר מתחילים במלחמה נגדה )ועל דרך הקודמת  נדירההזדמנות 
קונטרס החלצו, והלואי שיחלצו כאו"א למלחמות  היטיב( ויעויין ועוד

 באותה הזריזות כלמלחמה בהנ"ל. ומסיימים בטוב. לכל הפחותהשם 

מהלוחמים נגד ועד כפר חב"ד ומרא דאתרא  לכמה וכמההנ"ל מופנה 
דאדמו"ר הצמח צדק הדוגמא דקירזנער )כובע(.  הידועשלה )וכפתגם 

 וק"ל(.

 

 בשכ

 ]שלהי ניסן[

להשליח ר' צבי וילהלם בקשר ליציאתו בשליחות לצפון העיר נתני' מענה 
 (:19אה"ק )"אור חב"ד" גליון 

 בהתייעצות עם ידידים מבינים.

 

 גשכ

 ]שלהי ניסן[

מענה להשליח ר' צבי וילהלם, לאחר שהתייעץ עם ידידים מבינים בהמשך 
 (:19)"אור חב"ד" גליון  בלישקלהמענה 

 אזכיר על הציון.

 

 דשכ

 ]שלהי ניסן[

מענה להת' מרדכי צבי ליבעראוו )ממכתב א' התמימים. המענה מתפרסם 
 בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ

 והזמ"ג והענין
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 השכ

 ]אדר"ח אייר[

מענה לאחת שכתבה הצעה מטעם כמה נשים, אשר נשים מכל קצווי תבל 
תסענה לאה"ק להתפלל על "קבר רחל" ולתבוע את ביאת המשיח 

 (:9)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 תלוי בממון רב והתורה חסה על ממון של ישראל

 שכבר חשבה עד"ז תתן מעשר מהוצאות הנ"ל לצדקת תשב"ר.כיון 

 

 ושכ

 ]אדר"ח אייר[

מענה לר' טובי' פלס ור' זושא ריבקין על פתק מיוחד שהכניסו בשם אנ"ש 
טיסה עבור כ"ק -דאה"ק, בהמשך לשיחת אור לכ"ח ניסן, בצירוף כרטיס

אדמו"ר שליט"א לבוא לאה"ק עוד ביום ראשון )"תשובות ומענות" שי"ל 
 , והעתקת המזכיר(:9ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתבו "מצו"ב כרטיס הטיסה", 
 וכתב:

 כפשוטלהחזיר, 

 כי לא בזה מדובר כלל וכלל כפשוט עוד יותר

 אזכיר עה"צ

 

 זשכ

 ]בדר"ח אייר[

מענה לר' זושא ריבקין שכתב שהוא בתור שליח של כללות אנ"ש, ו"חזקה 
שליח עושה שליחותו", מקווה שהשליחות שהוטלה עליו תתקיים בפועל 

 (:9ממש )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח. אזכיר עה"צ.
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 חשכ

 ]בדר"ח אייר[

מענה לר' זושא ריבקין שכתב ע"ד הטבת מצב בריאותו, ועוד )"תשובות 
 (:8ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 וימשיך בהוספה בבשורות טובות. אזכיר עה"צ.

 

 טשכ

 ]בדר"ח אייר[

מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד שכתבו על אסיפה נוספת שערכו, בה הוחלט 
על כינוס התעוררות לכללות נשי ובנות חב"ד אשר בשכונת קראונהייטס 
ביום ב' ליל ב' אייר )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

9): 

נת' ות"ח אזכיר עה"צ לפעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג לכתחילה 
 אריבער.

 

 לש

 ]ב' אייר[

מענה להרב גרשון מענדל גרליק על מכתב שהכניס בחתימת בני קהלתו בו 
מבקשים את התגלות המשיח )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 . והעתקת המזכיר, באדיבות א' מאנ"ש שי'(:9שיחה" גליון 

 על תיבת "החוצפה" שבהמכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ובכהנ"ל אין  ברורלמה שדברתי  שכללא בזה מדובר כלל כ"א במענה ע"פ 
שאין  בירורשל מענה כיון שגם אחרים "עונים" עד"ז ה"ז  אחתאף תיבה 

של מענה, ולמה עלי מאטערין זיי ח"ו, ויעבדו ה'  אחתאצלם אף תיבה 
 בשמחה וט"ל והשם יצליחם.

 אזכיר עה"צ.
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 לאש

 ]ב' אייר[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב ע"ד נסיעתו יחד עם ר' אברהם טאוב 
ור' שמרי' הראל לחצרות קדשנו לפעול את ההתגלות, לאור המצב בהמשך 

 (:109בשורה" ע' לשיחת אור לכ"ח ניסן )ס' "ימי 

 אזכיר עה"צ

 והזמ"ג והענינים

 

 בשל

 ]ב' אייר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר על ידיעה שקיבל ע"ד מציאת 
 יהלומים, וכתב שיהי רצון שיוכל להמשיך לבשר טוב )מהעתקה(:-מיקרו

 לכתחילה אריבער –והזמ"ג לבשו"ט 

 אזכיר עה"צ

 

 גשל

 ]ג' אייר[

השלוחים" על דו"ח כללי מפעולות חג הפורים ברחבי תבל מענה ל"משרד 
 (:8)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ות"ח ת"ח על הבשו"ט

 אזכיר עה"צ שיוסיפו כהנה וכהנה ומתוך שמחה וטו"ל.

 

 דשל

 ]ג' אייר[

מענה על דו"ח מהתועדות ב' אייר שנערכה ע"י הנהלת ישיבת תו"ת 
המרכזית, בצירוף דף ההצעות להחלטות טובות בהמשך לשיחת אור לכ"ח 

. והעתקה, 8ניסן )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 
 באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט(: 

 ה"צ.נת' ות"ח והזמ"ג תפארת שבתפארת אזכיר ע
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 השל

 ]ג' אייר[

מענה לר' מנחם הכהן לרר בקשר להמכרז ד"שכונת לוי יצחק" בכפר חב"ד 
, והעתקת 11)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 המזכיר(:

 אין לבזבז ממון ובפרט לנסוע מאה"ק לחו"ל. – כפשוט( 1)

לשלוח  כללבאם צריך בירור ע"ד חברה אין צריך  –( וכפשוט ג"כ 2)
 בשביל זה!! משלחת

טיב של חברה במדינה  ארעיאיך יברר בביקור  –( אפילו שליח אחד 3)
 אחרת?!

 הדרכים איך לברר טיב חברה. – מפורסמים( 4)

 

 ושל

 ]ד' אייר[

מענה לר' רחמים אנטיאן שכתב ע"ד קייטנה שניהל בצפת עיה"ק לפני עשר 
שנים בסיסמת "אני מאמין בביאת המשיח". הקייטנה הייתה חדורה כל 
כך בכמיהה לביאת המשיח, עד שא' מילדי הקייטנה שהי' חדור כל כך 
בהתלהבות לא הפסיק מלדבר על כך, והוריו חששו לשלומו. וסיים 

שכלתה נפשו  –ני רבונו של עולם! רק בגלל ילד אחד במכתבו: "שואל א
האם אין זה מן הראוי שתבוא כבר הגאולה ע"י מלך  –בציפיה 

 (:9המשיח...?!" )תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 הרי זו היא טענתי בשיחה הידועה אזכיר עה"צ.

 

 זשל

 ]ד' אייר[

בר בשיחת אור לכ"ח ניסן מענה למר שמואל שמואלי ששאל בקשר להמדו
ע"ד ה"עשרה מישראל" שיתבעו את הגאולה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 , והעתקה(:9"פאקס א שיחה" גליון 

 פעולות ע"ד הנ"ל –כמפורש בכ"מ 

 הציבור וכלל ישראל בתוךצ"ל  –עיקר פעולות מטרה הנ"ל 
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 )ואל תפרוש מן הצבור ודוקא בשמחה וט"ל(

 וכו' אזכיר עה"צ.כוונתו רצוי' 

 

 חשל

 ]ד' אייר[

מענה לחברי ה"מטה העולמי להבאת המשיח" על דו"ח מאסיפתם 
. ס' "ימי בשורה" 85הראשונה וההחלטות שנתקבלו בה )"בית חיינו" גליון 

 (:114ע' 

 כל המצו"ב נלקח להציון

 

 טשל

 ]ועש"ק תזו"מ, ה' אייר[

מסיבות "הקהל" שערכו ממענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח 
. 9עבור התמימים )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 והעתקת המזכיר, באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט(:

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה רבה והזמ"ג והענין. אזכיר עה"צ.

 

 מש

 אייר[ועש"ק תזו"מ, ה' ]

מענה על דו"ח מהאסיפה הדחופה שנערכה ע"י "המטה העולמי להבאת 
"מפתח  –המשיח" ביום ה' ד' אייר, בצירוף החוברת שחולקה באסיפה 

ענינים בעניני משיח וגאולה מתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א" )"תשובות 
. ריש חוברת "מפתח ענינים 9ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

דורנו כ"ק אדמו"ר  אולה ומשיח המבוארים בתורת נשיבעניני גא
 שליט"א" הוצאה שני'(:

 החוברת המכתב הדו"ח והפ"נ נתקבלו אזכיר עה"צ.
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 מאש

 ]ועש"ק תזו"מ, ה' אייר[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב בקשר להפעולות להחזרת 
במוסקבא, וכתב שהעבודה ספרי רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין 

 נעשית מתוך שמחה )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' רפו(:

 [ על מה שכתב שהעבודה נעשית מתוך שמחה, כתב:1]

 ושמחה פורצת גדר כמפורסם.

 [ על כללות המכתב, כתב:2]

 והזמן גרמא והענין, כמפורסם. אזכיר עוד הפעם על הציון.

 

 בשמ

 ]ועש"ק תזו"מ, ה' אייר[

ר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה לנסיעה לחצרות קודש מענה ל
 כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכן ברכה לפגוש משקיעים בהעסקים )מהעתקה(:

 והזמ"ג )והענין( לבשו"ט

 וכדאי הוא רשב"י לסמוך עליו

 אזכיר עה"צ

 

 גשמ

 ]תחלת אייר[

החתימות ( על 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
לקבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח )"בית חיינו" גליון 

( להשליח ר' שמואל פלאטקין בקשר עם 2(; )119. ס' "ימי בשורה" ע' 86
( 3שליחותו בזיטומיר ובברדיטשוב )ס' "כתבי אברהם אליהו" ע' רכז(; )

ש"פ להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח מ"הקהלת קהילות" ב
( בקשר 4שמיני )מהעתקה, באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט(; )

להקבוצה שהגיעו מאה"ק לחצרות קדשנו לל"ג בעומר, על דו"ח 
מהשתתפותם בשיעורים, ועל עוד כמה דוחו"ת ומכתבים בקשר להקבוצה 

 )"יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"([:
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 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 והזמ"ג שבאים מחודש

 והשפעתוניסן 

 ונכנסים לחודש אייר

 רגל הד'( –)ר"ת האבות ורחל 

 כמפורש בכמה מקומות.

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 דמש

 ]תחלת אייר[

מענה בקשר לפרוטוקול מישיבת הצוות ד"נגלה" בישיבת תו"ת דקרית גת 
 (:7)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ שיצליחו בזה והזמ"ג והענינים.
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 השמ

 ]תחלת אייר[

מענה להשליח ר' שניאור זלמן בלומענפעלד שהכניס חתימות דאנשים 
לימא פערו בקשר להתגלות המשיח )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י בעירו 

 (:9"פאקס א שיחה" גליון 

 על התיבות "כלו כל הקיצין" שבהמכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 וחזרת הטענות אינם מענה כלל אזכיר עה"צ. טענותיהרי כל זה 

 

 מוש

 ]תחלת אייר[

ניות וכיו"ב מענה לא' שכתב שרוצה לעורר את ביאת המשיח ע"י תע
 (:9)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אין זה מנהג חסידים.

 

 זשמ

 ]תחלת אייר[

חב"ד" בניו יארק  –מענה בקשר לדף מיוחד שהו"ל "הוועדה לדוברי עברית 
לחלוקה במבצעים בקשר עם המשיח וביאתו, בהמשך לשיחת אור לכ"ח 

 (:9ניסן )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ והזמ"ג והענין.

 

 חשמ

 ]תחלת אייר[

מענה שקיבלו כמה שכתבו דוחו"ת בקשר לפעולות להבאת המשיח, 
 (:84בית חיינו" גליון בהמשך לשיחת אור לכ"ח ניסן )"

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה אזכיר עה"צ.
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 טשמ

 ]לפני ט' אייר[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' יוסף יצחק הכהן 
 גוטניק )מהעתקה(:

 המשך החיפוש בשטחים?

 אזכיר עה"צ.

 

 נש

 ]ט' אייר[

בהמשך לשאלת כ"ק אדמו"ר  –מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב 
פירוט המקומות בהם מחפשים  –שליט"א על המשך החיפוש בשטחים 

 )מהעתקה(:

 והזמ"ג לבשו"ט ובהוספה, כפשוט.

 אזכיר עה"צ.

]המזכיר ריב"ק אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א אשר הנמען קיבל את המענה 
 אדמו"ר שליט"א ענה: כפשוט[.כתשובה חיובית, וכ"ק 

 

 נשא

 ]ט' אייר[

מענה ל"ועד השלוחים" שהכניסו דו"ח מאסיפתם בו שמונה החלטות 
בקשר לשיחת אור לכ"ח ניסן. הדו"ח הוכנס לאחר ש"פ תזריע מצורע, 
ובצירוף להדו"ח כתבו: "כמובן שההחלטות המצורפות בזה הם קודם 

י"ל ע"י "פאקס א שיחה" ש"ק העבר והשיחות ק'" )"תשובות ומענות" ש
 , והעתקה(:9גליון 

 לאחר ש"ק ג"כ. אזכיר עה"צ. –והמענה הוא כולל 
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 בשנ

 ]ט' אייר[

מענה ל"מטה התמימים העולמי" שכתבו ע"ד ההצעה שכל הישיבות 
ישתתפו במעגל עולמי ללימוד תורת נשיא דורנו בעניני גאולה ומשיח, וע"ד 

)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס התחלת המשמרות בכל קצווי תבל 
 (:9א שיחה" גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את תאריך המכתב "ג' לפ' אחו"ק ט' 
 אייר ה'תנש"א", וכתב:

 והזמ"ג להצלחה גם בזמן זה אזכיר עה"צ.

 

 גשנ

 ]ט' אייר[

מענה לר' ישראל דוד נחשון על מכתבו בו כתב שבאסיפת ה"מטה העולמי 
יח" הוחלט להמשיך את ההחתמה לקבלת המלכות של כ"ק להבאת המש

אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, וכן על רשימת חתימות לקבלת המלכות 
 (:135-6. ס' "ימי בשורה" ע' 86)"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ ויבש"ט.

 

 דשנ

 ]יו"ד אייר[

מענה להרב שניאור חיים הכהן גוטניק על שאלתו מה לעשות להבאת 
 (:132-3המשיח )ס' "ימי בשורה" ע' 

 : מצו"ב.אזלינןולאחרונה בהתועדות דש"ק מיני'  – כמה פעמיםאמרתי 

 אזכיר עה"צ

כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה לשלוח חלק משיחת ש"פ תזריע מצורע )וסימן 
קו תחת כמה שורות בהשיחה אותם יש לשלוח( ע"ד לימוד עניני גאולה 

 ואילך(. 501ש"א ח"ב ע' ומשיח והוספה בצדקה )סה"ש תנ
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 השנ

 ]י"א אייר[

מענה בקשר לאסיפת התמימים שהתקיימה במוצש"ק ו' אייר, ועל המכתב 
שהכניסו בחתימת התמימים בו מקבלים ע"ע להוסיף בשמירת הסדרים 
והוספה בלימוד עניני גאולה ומשיח בתורתו של נשיא דורנו וכו' )"תשובות 

 (:9שיחה" גליון ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

ויהא כ"ז בהצלחה רבה והענינים והזמ"ג ויה"ר שיהא באופן דלתקן את 
 אזכיר עה"צ. סלהכו' 

( 1]מענה זה ניתן עוד כמ"פ בקשר לפעולות בקשר להבאת המשיח: )
ל"מטה התמימים העולמי" על דו"ח מה"מעגל העולמי" הראשון והשני 

ולה ומשיח )"תשובות דהמשמרות בלימוד תורת נשיא דורנו בעניני גא
( לה"מטה העולמי להבאת המשיח" על דו"ח )"תשובות 2ומענות" שם(; )
 ומענות" שם([.

 

 ושנ

 ]י"א אייר[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית שכתבו ע"ד השינוי הגדול לטובה 
שניכר אצל התמימים מאז קיום האסיפה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 (:9"פאקס א שיחה" גליון 

 משיך לבש"ט ובהוספה אזכיר עה"צ.וי

 

 זשנ

 ]י"א אייר[

מענה לר' אברהם טאוב על מכתבו, בו בקשת ברכה: "שנוכל לצאת למרחב 
ולהתחיל לעשות ולתפקד כמו שצריך בעסקים ובעיקר בכל הקשור לענין 
הבאת המשיח בפרט והפצת היהדות בכלל מתוך מנוחת הנפש ובריאות 

של כ"ק אדמו"ר  לנחת רוח רבההגוף ובשמחה וטוב לבב. העיקר שיהי' 
!" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" יחמלך המששליט"א 

 . והעתקת המזכיר, באדיבות הנמען שי'(:9גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתב "בכל הקשור לענין הבאת 
 המשיח", וכתב:

 ובפרטיות בההתועדות. ברורדברתי 
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 הצלחה רבה בכל המצטרך.

 אזכיר עה"צ.

 

 חשנ

 ]י"א אייר[

ינו שכתב אשר פעמיים בעת עברו בחלוקת הדולרים מענה למר יונה רב
דיום ראשון קיבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א שני שטרות ואמר לו "עבור 

כלה", ושאל מהו כוונתו הק' )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א -חתן
 (:11שיחה" גליון 

חתן כלה שעומדים להתחתן בקרוב )בל"ג בעומר או לפני חה"ש( ויוכל 
 . אזכיר עה"צ.שבעירוב מסדר קידושין למסרם ע"י ר

 

 טשנ

 ]י"א אייר[

מענה לר' חיים אפללו שכתב עבור שר החוץ מר דוד לוי בקשר להמצב 
הבטחוני והלחץ אשר מפעילים עליו לפני הפגישה עם שר החוץ של 

 (:156ארצה"ב, ובקשת ברכה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 –לפי ידיעותי )ועפ"י שכל והגיון( 

 ארצה"ב מעונינת בשלום עם אה"ק וממשלתה,

 ,בהנהגתהשתהי' הנהגה של ממשלה איתנה  –ועוד ועיקר 

 גורר ומגרה לדרישת עוד ויתור –כל ויתור בפוליטיקה 

 ותומ"י ויתורים ל' רבים.

 

 סש

 ]ועש"ק אחו"ק, י"ב אייר[

בעיר ערד אה"ק שכתב החלטתו מענה למר חיים ג'מיל בעל תחנת דלק 
לסגור את התחנה בשבתות וימים טובים. בליבו החליט לקיים החלטתו 

 (:142. "בית משיח" גליון 86החל משבת הבאה )"בית חיינו" גליון 

 מהיר. עוד בשבת זו. אזכיר עה"צ.
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 אשס

 ]ועש"ק אחו"ק, י"ב אייר[

כים מענה בקשר למודעה ע"ד הרחבת מעגל בתי הכנסת אליהם הול
ל"הקהלת קהילות" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 ר' לוי יצחק שי' אזימאוו וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ויהא בהצלחה רבה אזעה"צ.

 

 בשס

 ]פסח שני[

 17-" ו"אהלי תורה" ב770מענה על דו"ח מביקור התמימים מתלמידי "
שיח וגאולה בליל ישיבות ברחבי ניו יארק להתדבר בלימוד וע"ד עניני מ

 (:9ועש"ק י"א אייר )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא כ"ז בהצלחה רבה והענינים והזמן גרמא.

 .סלהויה"ר שיהא באופן דלתקן את נפשותינו ורוחותינו כו' 

 אזכיר עה"צ.

 

 גשס

 ]פסח שני[

עבור כינוס מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי שביקש הוראה פרטית 
השלוחים האיזורי המתקיים בבאלטימאר מרילנד בתחלת שבוע פרשת 

 (:11אמור )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ראה השיחה דאתמול.

 

 דשס

 ]פסח שני[

מענה לר' ליפא קורצווייל שכתב שנדמה לו שלא עוסקים ב"שטורעם" 
 (:156חה" גליון באה"ק בהכנות לל"ג בעומר )יומן "פאקס א שי

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "נדמה לי", וכתב:

 לו ולא לרשב"י אזכיר עה"צ.
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 השס

 ]פסח שני[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שביקש ברכה להצלחת 
השליחות להחזרת ספרי רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין 

 השליחות המיוחדת" ע' רצה(:במוסקבא )ס' "יומן 

 וכדאי הוא ר"ש לסמוך עליו ובאופן של הוד שבהוד.

 

 ושס

 ]ט"ו אייר[

מענה על הדו"ח מ"הקהלת קהילות" בבתי כנסיות בש"פ שמיני וש"פ 
 (:11תזריע מצורע )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 

 זשס

 אייר[]ט"ו 

מענה לר' אהרן דוב הלפרין בקשר לעריכת ראיון עם ר' יוסף יצחק הכהן 
גוטניק בשביל עיתון "כפר חב"ד", בהמשך להמדובר בהתועדות ש"פ אחרי 

( שבשבוע האחרון מצאו בפינה נדחת 518קדושים )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 
א  בעולם אבנים טובות ומרגליות כו' )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס

 , והעתקה(:11שיחה" גליון 

 מהו ענין שלילה בזה, ומהי השאלה?!

 כדעת העסקנים שי'.

 

 חשס

 ]ט"ו אייר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על דו"ח מפעילות מרכז צעירי אגודת 
חב"ד באה"ק, ובקשת ברכה להפעילות להחזרת ספרי רבותינו נשיאינו 

 "יומן השליחות המיוחדת" ע' רצו(:הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )ס' 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת תיבת "הספרים", וכתב:

 אזכיר על הציון ולאח"כ בשו"ט ע"ד הבפועל ממש.
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 טשס

 ]אייר[

מענה לר' דוד רובינשטיין, המשמש כא' מגבאי בית הכנסת חב"ד בנצרת 
תב, עילית אה"ק ומתעסק ג"כ בגביית כספים עבור הבית חב"ד שם, שכ

בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות זירוז הגאולה, שברצונו 
להתפטר מגבאות בית הכנסת, כיון שאינו רואה מה יכול לפעול וכו', וכן 
ביקש ברכה עבור מתפללי בית הכנסת ועבור המסייעים לבית חב"ד 

 (:11)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 תפטר", כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:על מה שכתב "החלטתי לה

 ענין שלילי ולא תיקון

 אזכיר עה"צ.

 

 עש

 ]אייר[

מענה לא' התמימים שכתב ע"ד יום הולדתו )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 
 (:11"פאקס א שיחה" גליון 

 מנהגי יום הולדת, אזכיר עה"צ להצלחה וכו'.

 

 אשע

 ]אייר[

שליט"א )"תשובות ומענות" מענה לכהן שביקש את ברכת כ"ק אדמו"ר 
 (:11שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ ויקויים בו ואני אברכם.

 

 בשע

 ]אייר[

מענה לבני משפחה מכפר חב"ד שכתבו שנרשמו לקניית דירה ב"שכונת לוי 
יצחק" דשם, וכתבו: "יש לנו חרדות ופחדים באם נוכל לעמוד במחיר 

 (:11ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון הדירה" )"תשובות 
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כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות "חרדות ופחדים", וסימן שני 

 קווים תחת התיבות "נוכל לעמוד במחיר הדירה", וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 גשע

 ]אייר[

מענה לר' שבתי פנחס מיכאלשוילי על דו"ח מהפעולות במדינת גרוזיא 
דות גרוזיא", ועל אסון רעידת האדמה שפקד שע"י "המרכז הרוחני ליה

 (:87את המדינה )"בית חיינו" גליון 

בדיקת התפילין  –ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג והענינים 
 והמזוזות. בכל הנ"ל אזכיר עה"צ.

 

 דשע

 ]אייר[

מענה להמרכז ואולפן לעולי רוסיא שע"י ניידות חב"ד באה"ק על דו"ח 
השבועות, וכן על דו"ח והזמנה לחתונה שתתקיים בל"ג בעומר תכנית לחג 

 (:87)"בית חיינו" גליון 

 ויהא כ"ז בהצלחה רבה וכו' אזכיר עה"צ.

 

 השע

 ]אייר[

 17מענה להמרכז לעולי רוסיא שע"י ניידות חב"ד באה"ק על דו"ח אודות 
 (:87עולים שהובאו בבריתו של אברהם אבינו )"בית חיינו" גליון 

 ואשרי חלקם וגדול זכותם וכו'

 אזכיר עה"צ.
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 ושע

 ]אייר[

מענה על דו"ח מההכנות להגעת הקבוצה מאה"ק לחצרות קדשנו לל"ג 
 בעומר )קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:

 אזכיר על הציון.

 

 זשע

 ]אייר[

מענה להתלמידה חנה בוגנים שסייעה להצלחת הקבוצה שהגיעו מאה"ק 
לחצרות קדשנו לל"ג בעומר )קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ 

 הקודש"(:

 וגדול הזכות וכו'

 אזכיר על הציון

 

 חשע

 ]אייר[

מענה על דו"ח מהחלטות טובות שקיבלו על עצמם חברי הקבוצה שהגיעו 
מאה"ק לחצרות קדשנו לל"ג בעומר )קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות 

 מארץ הקודש"(:

 ולה נמשכת ובהוספהותהא פע

 אזכיר על הציון

 

 טשע

 ]אייר[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק גרינברג על מכתבו בו כתב שמתכונן להביא 
בתים מאלאסקא לחלוקת הדולרים דיום ראשון. במכתבו -בני זוג בעלי

כתב את התואר "מלך המשיח" )קובץ "לקט מענות קודש בעניני משיח 
 וגאולה"(:

 לו.לכשיבוא יודיע 
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 פש

 ]ט"ז אייר[

מענה למערכת עיתון "כפר חב"ד" שהכניסו מאמר שנכתב ע"י ה"חוזר" ר' 
יואל כהן ע"ד משיח, ואשר משיח צ"ל בשר ודם וכו', ושאלו האם להדפיסו 

 )קובץ "לקט מענות קודש בעניני משיח וגאולה", והעתקה(:

 באם רח"ל יכניס מעין דמעין דהנ"ל

 יקדימה שיסגור את המכ"ע לגמר

 אזכיר עה"צ. כפשוטהמוסג"פ מופרך 

 

 אשפ

 ]י"ז אייר[

מענה לאחת המתקרבת ליהדות )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 
 (:11שיחה" גליון 

 [ על בקשת הסכמה וברכה לשידוך, כתב:1]

 הסכמה וברכה אזכיר עה"צ.

 [ על בקשתה שם יהודי לשמה הלועזי "קאראל", כתב:2]

 קריינדיל עטרה.

 

 בשפ

 ]י"ז אייר[

מענה על הדו"ח מההכנות לתהלוכות ל"ג בעומר באה"ק ובקשת ברכה 
 (:11להצלחה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו כו'. –ופס"ד תורתנו הקדושה 

 אזעה"צ.

]מענה זה ניתן גם בקשר לביאת ר' יחזקאל סופר למעלבורן אוסטרליא 
להרצאות עבור ישראלים, ונושאי ההרצאות )ממכתב א' התמימים, 

 באדיבות א' מאנ"ש שי'([.
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 גשפ

 ]לפני ל"ג בעומר[

מענה על אלבום תמונות מחגיגת יום הבהיר י"א ניסן ומה"כינוס תורה" 
ביום ח"י ניסן בכפר חב"ד )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 (:11גליון 

 והזמ"ג וכו'נת' ות"ח ת"ח 

 שמחתו של הרשב"י שתורתו אומנתו אזכיר עה"צ.

 

 דשפ

 ]ל"ג בעומר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר שנפגש עם חברת "דע בירס" 
 (:951"כפר חב"ד" גליון  –בקשר להחפירות )מצילום כתי"ק 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "לא עשיתי 
joint/venture  עםDe Beers  על השטחים", וסימן בעיגול את מה שכתב

 "ביום שמחתו של רשב"י", וכתב:

 (בכל כוחוסמיכה ה"ה  –וסומכין עליו )ע"פ תורה 

 

 השפ

 ]ל"ג בעומר[

בעומר בירושלים עיה"ק מענה לר' נפתלי הכהן רוט על דו"ח מתהלוכת ל"ג 
 (:14)"כי קרוב" גליון 

נתקבל ותשואות חן תשואות חן על הבשורות טובות ותהא פעולה נמשכת 
ובהוספה, ויוסיף כל זה עוד יותר בקבלת התורה וחג השבועות. אזכיר על 

 הציון.

 

 ושפ

 ]ל"ג בעומר[

 מענה לר' משה עזאגווי שביקש ברכה לכמה ענינים, כולל לעשירות וכו',
וכתב שכבר בדק את המזוזות ותיקנם )מהעתקת המזכיר. המענה 

 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
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 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "ותיקנתי המזוזות", כתב:

 והתפילין?

 אזכיר עה"צ

 

 זשפ

 ]ועש"ק אמור, י"ט אייר[

באה"ק על דוחו"ת שהכניסו. במכתבם כתבו מענה להנהלת ניידות חב"ד 
את התואר "מלך המשיח" )קובץ "לקט מענות קודש בעניני משיח 

 וגאולה"(:

 יומסר לו. –לכשיבוא 

 

 חשפ

 ]ועש"ק אמור, י"ט אייר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שבישר על עליית המחירים ב"גרייט 
נים מפעל ליהלומים, סנטרל", וכתב שממשיכים בחיפושים לזהב, וכן מכי

 ומבקש ברכה להמשך בשורות טובות )מהעתקה(:

 Placementכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתב "אולי אעשה 
 אתם". וכתב:

 והזמ"ג לבשו"ט וכו'

 יש לו קב"ע בנגלה וחסידות בודאי

א"כ צ"ל מוסיף בטרדה  – תעשהלשלול טענת נפה"ב שנאמר בכל אשר 
 כו'

 בדא"ח שצ"ל בלא "לב ולב" כ"א ידיך. מפורש

 

 טשפ

 ]מוצש"ק אמור, כ"ף אייר[

מענה על דו"ח מהאסיפה הדחופה של התמימים שנערך ע"י "מטה 
התמימים העולמי" ביום ה' ל"ג בעומר )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 (:11"פאקס א שיחה" גליון 

 בהוספה כו' אזכיר עה"צ.והזמ"ג לבשו"ט 
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 צש

 ]לאחר ש"פ אמור, כ"ף אייר[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב ע"ד נסיעתו חזרה לאה"ק, וכתב ע"ד 
תכניתו לנצל את שהותו באה"ק לפעולה בענין קבלת המלכות של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וכתב שהיות ובדעתו לחזור לחצרות קדשנו 

ח"ו לא תהי' ההתגלות עד אז, יציע להרבנים לחג השבועות, הנה באם 
לשלוח שלוחי בית דין להקריא את הפסק דין שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא 

 (:149על אהלי רבותינו נשיאינו ברוסיא )ס' "ימי בשורה" ע'  –מלך המשיח 

 אזכיר על הציון.

 

 צאש

 ]כ"א אייר[

האחרונות דניידות חב"ד מענה לר' ישראל דוד נחשון על דו"ח מפעולות 
באה"ק, פעילות שבתות בישובים, פעולות מיוחדות לעולי רוסיא ועוד 

 (:11)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח והזמ"ג והענינים

 והרי כ"ז גם הכנה לקבלת התורה בחה"ש אזכיר עה"צ.

 

 בשצ

 ]כ"א אייר[

ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א מענה לא' שכתב בענין פרטי )"תשובות 
 (:11שיחה" גליון 

 כעצת רב פס"ד שיספר לו כל הפרטים ויעשה כהוראתו אזכיר עה"צ.

 

 גשצ

 ]כ"ב אייר[

מענה למר שמואל שמואלי שכתב שרוצה להדפיס כתבה ע"ד המשיח 
בעיתון "ישראל שלנו" שבעריכתו )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 והעתקה(:, 11שיחה" גליון 
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בנוגע להדפסה ע"ד משיח וכו' כפי התוצאות שבנתיים, עפ"י הידיעות 
שהגיעו ע"ע הכתיבה וההדפסה דלאחרונה הקימו מנגדים חדשים 

 להרחקת לימוד החסידות ובהשייך לזה

ובפרט בדפוס, כבכל ויכוח הקושיות מתקבלות בנקל והתירוצים  ויכוחים
 לא כ"כ

 יותר הפסק בזה למשך זמןלפי המצב דעתה מסתבר  –לכאורה 

 

 דשצ

 ]כ"ב אייר[

מענה לר' אהרן נחמן פרידמן שכתב בקשר למועצה האיזורית עמק לוד 
 )מהעתקה(:

אולי ישאלם ויודיעני התוצאות בפו"מ  –באם יש דעת אגו"ח בכל זה 
 אזכיר עה"צ.

 

 השצ

 ]אור לכ"ג אייר[

. והעתקה, 100מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב )"בית חיינו" גליון 
 באדיבות הנמען שי'(:

[ במכתבו עבור א' מאנ"ש דארגנטינא ששאל האם להמשיך בעבודה 1]
 במאפי' ובקייטרינג.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 באם זה גלאט כשר.

[ במכתבו כתב שאשתו של הנ"ל רוצה לפתוח חנות, והנ"ל אין דעתו נוחה 2]
 מזה.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 וגתו תחי' תלוי בהטעם למה אין דעתו נוחה מזה.ע"ד הצעת ז

 [ במכתבו כתב שביום זה חל היארצייט של אביו של הנ"ל.3]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ותנצב"ה.
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 ושצ

 ]אור לכ"ג אייר[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב עבור א' שרצה לעלות לאה"ק 
ם בזה לראשונה בגלל חובות כספיים שיש לו )מהעתקה. המענה מתפרס

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 לא לנסוע לאה"ק

 ב( מה לעשות בהתייעצות בידידים מבינים אזכיר עה"צ.

 

 זשצ

 ]כ"ג אייר[

מענה לר' יונה אבצן שהכניס את קונטרס "דבר מלכות" בעניני גאולה 
ומשיח חוברת שלישית, וכתב ע"ד החוברת הרביעית שתצא בימים 
הקרובים, ועל הפצת קונטרסים הנ"ל וכן הקונטרס ע"ד הנסים והנפלאות 
במלחמת המפרץ )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' 

 שמואל שי' אבצן וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.

 

 חשצ

 ]כ"ג אייר[

מהמניות של  15%מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב בנוגע למכירת 
 החברה שלו )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "להמשיך חיפוש וכו'". 
 וכתב:

 והזמ"ג והענינים )ל' רבים(

 אזכיר עה"צ.
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 טשצ

 ]אור לכ"ד אייר[

מענה לר' שניאור חיים הכהן גוטניק ור' יצחק דוד גראנער על מכתבם 
. 143ת כהלכתה" ע' בנוגע להמוסדות שבמעלבורן אוסטרליא )ס' "שליחו

 והעתקת המזכיר, באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א  –[ על הצעתם לעשות גם "גג" להמוסדות שם 1]
 מחק התיבות "וגם "גג"", וכתב:

 הגג שבעבר לא הצליח וד"ל.

 [ ותיקן: "ועד רבני אנ"ש מרבנים ויצרפו כמה בעלי בתים מאנ"ש שי'".2]

 סימן את התיבות "הסכמת וברכת".[ 2]

[ על מה שכתבו בנוגע לבניית מקוה "בור על גבי בור" שישנה התנגדות 3]
 לכך, כתב:

(, והפס"ד אין לו לחכם אלא ושינויושייך לתנאי המקום )והזמן  כפשוט
 –( ונהי בעינינו כחגבים בל' הכתוב –מה שעיניו רואות. אבל )חוששני 

 .בעיניהםהיינו וכן  – וכתוצאה מזהואח"כ 

 אזכיר עה"צ.

 

 ת

 ]כ"ד אייר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש עצה וברכה עבור מר ישראל 
 הרצוג ומר מיכאל לסקי )מהעתקה(:

 בדיקת התפילין והמזוזות.

 אזכיר עה"צ.

 

 תא

 ]כ"ה אייר[

מענה להשליח ר' יהודה בער וועג שכתב בנוגע לשיעור המתקיים בבית 
בטולסא אלקאהאמא בז' מצוות בני נח, ושאל כמה שאלות חב"ד שלו 

 בקשר לזה )תשורה שפירא י"א אייר תש"ס, והעתקת המזכיר(:
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וצ"ל דיון בזה ע"י ועד רבני אנ"ש שי' המרכזי  –כפשוט אחראית ביותר 

 וכיו"ב,

 .דלרבים בשו"תכנהוג  מ"מובתוספות 

 אזכיר עה"צ

 

 בת

 ]כ"ה אייר[

הכהן גוטניק שביקש עצה וברכה למר משה גורדון מענה לר' יוסף יצחק 
 )מהעתקה(:

 בדיקת התפילין והמזוזות

 אזכיר עה"צ.

 

 גת

 ]כ"ה אייר[

מענה לר' יונה אבצן מנהל "ועד שיחות באנגלית", שכתב: "לאור קריאת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א ללימוד ענינים בחסידות הקשורים בגאולה ומשיח, 

אדמו"ר שליט"א שנמסר לנו ע"י ר' יהודה קרינסקי ועל פי הוראת כ"ק 
להדפיס הספר שנכתב ע"י ר' אליהו הכהן פרידמאן מצפת, הננו מגישים 
לכ"ק אדמו"ר שליט"א חלק א' בלה"ק )שיכלול בע"ה חמשה חלקים( 
ובימים אלו מכינים כבר התרגום באנגליש ע"י ר' אורי קפלון. אנו מקוים 

אדמו"ר שליט"א, והפצתה ימהר הגאולה  שספר זה יגרום נחת רוח לכ"ק
, 11ע"י משיח צדקנו" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 והעתקה(:

 רב]נחת רוח[  גרם

 תד

 ]ועש"ק בהו"ב, כ"ה אייר[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון שכתב שהציעו לו למסור "חזרה" באנגלית 
ביקש ברכת כ"ק אדמו"ר מההתועדויות מדי מוצש"ק ב"ניוז ליין", ו

. והעתקה, באדיבות הנמען 88שליט"א להצלחה רבה )"בית חיינו" גליון 
 שי'(:

 , והזמ"ג, אזכיר עה"צ.רבה ]הצלחה[
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 תה

 ]ועש"ק בהו"ב, כ"ו אייר[

ועל ההודעה ע"ד התועדות בשבת  "חמענה לר' ישראל דוד נחשון על דו
קודש בכפר חב"ד בקשר לענין קבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 (:149. ס' "ימי בשורה" ע' 90מלך המשיח )"בית חיינו" גליון 

 ותהא פענ"מ ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 תו

 ]ועש"ק בהו"ב, כ"ו אייר[

 ת בעסקים )מהעתקה(:מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בשורות טובו

 ]אראנו נפלאות[והזמ"ג 

 אזכיר עה"צ.

 

 תז

 , כ"ז אייר[בהו"ב ]מוצש"ק

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב שהזמינו אותו להתוועד בישיבת תו"ת 
דמגדל העמק בקשר לענין קבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 

 (:153המשיח )ס' "ימי בשורה" ע' 

 והזמ"ג אזכיר עה"צ. ובהוספהותהא פענ"מ 

 

 תח

 ]כ"ח אייר[

מענה לחברי ועד אגודת חסידי חב"ד ברוסיא, שכתבו שקיבלו הודעה 
שמרשים להם להשאר ברוסיא רק עד יום ה' ג' סיון ואז מוכרחים לעזוב, 
ואשר לדעת מרת דבורה רחל )וירוניקא( אירינא עליהם לצאת מיד והיא 

ויזות נוספות, ומסתפקים מה לעשות )ס' "יומן תנסה להשיג עבורם ו
 השליחות המיוחדת" ע' שו(:

 כמו ע"ע כעצתה דהנ"ל.

 אזכיר עה"צ.



ה'תנש"א –מענות קודש    132 

 
 תט

 ]שלהי אייר[

. להערכתי הפרש הגיל 20ממענה לא' שכתב )בתרגום מאנגלית(: "בתי בת 
 –, אינו קרוב. האם אתה מסכים?" )מצילום כתי"ק 29של המדובר שגילו 

 ס' "שידוכין ונישואין" ח"ב ע' שא(:

" ]="אינו not closeכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת התיבות "
 קרוב"[, וכתב:

 כפשוט

 

 תי

 אייר[]שלהי 

מענה על דו"ח פעילות הוצאת קה"ת באה"ק ביריד הספרים הארצי 
 (:88בירושלים עיה"ק )"בית חיינו" גליון 

 . ובטח תהיינה תוצאות טובות ושמחות כו'1

 . ההי' ספר בו יציינו המבקרים התרשמותם?2

 אזכיר עה"צ.

 

 תיא

 ]שלהי אייר[

את ברכת כ"ק מענה לועד כפר חב"ד על דו"ח בו כתבו: "הננו לבקש 
 (:88אדמו"ר שליט"א להצלחה בכל מעשה ידינו" )"בית חיינו" גליון 

 רבה וגדולה אזכיר עה"צ.]הצלחה[ 

 

 תיב

 ]שלהי אייר[

לר' יצחק שפרינגער שהכניס שני חבילות מכתבים )בשפות לה"ק, מענה 
אנגלית, צרפתית ורוסית( של אנשים שקיבלו ע"ע להוסיף בתומ"צ )"בית 

 (:88חיינו" גליון 

 נת' ות"ח והזמ"ג אזכיר עה"צ.
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 תיג

 ]שלהי אייר[

 (:88מענה לכמה נשים שנסעו לרוסיא להפצת היהדות )"בית חיינו" גליון 

. אזכיר שם בחיותוגדול זכותן וגדול האחריות בהפצת היהדות שלהן 
 עה"צ.

 

 תיד

 ]שלהי אייר[

שיעורים שמוסר בעניני משיח למענה לר' מיכאל אהרן זליגסון בקשר 
 (:88וגאולה )"בית חיינו" גליון 

 וימשיך לבש"ט ובהוספה והזמ"ג והענינים אזכיר עה"צ.

 

 תטו

 ]שלהי אייר[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון בקשר לליקוט פנינים מפנימיות התורה 
 (:88נו" גליון ע"ד פסח שני ול"ג בעומר שערך )"בית חיי

 נתקבל ות"ח ת"ח.

 

 תטז

 ]שלהי אייר[

מענה לר' דוד ראסקין שכתב ע"ד מסיבת "הקהל" שנערך עבור התמימים 
" ע"י הנהלה הרוחנית דישיבת תו"ת המרכזית 770ד"חובבי תורה" ו"
 (:88)"בית חיינו" גליון 

 נתקבל ות"ח ת"ח ודבר בעתו והזמ"ג כו' אזכיר עה"צ.

 

 תיז

 אייר[]שלהי 

 מענה לא' מאנ"ש )מהעתקה(:

 כמה הוציאו על הנסיעה לכאן )רצו"ש( מה הרויח אזכיר עה"צ.
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 תיח

 ]לפני חודש סיון[

 –מענה בקשר להגהת "די אידישע היים" דחודש סיון )מצילום כתי"ק 
 תשורה וויינפעלד כ"ח סיון תשע"ח(:

 מהיר

 אין הזמ"ג כלל להגי'

 על הגהתם ואסמוך

 יצליחםוה' 

 

 תיט

 ]ר"ח סיון[

מענה לבעלה של מרת דבורה רחל )וירוניקא( אירינא שהתגייר וביקש 
שכ"ק אדמו"ר שליט"א יבחר לו שם יהודי )ס' "יומן השליחות המיוחדת" 

 ע' שיא(:

 מז"ט, ובהוספה, שהיום ראש חודש קבלת התורה ע"י כל היהודים.

 שייך לקבלת תורת ישראל ומצות בני ישראל. – ישראלקדימה 

 אזכיר על הציון.

 

 תכ

 ]ר"ח סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס קטע עיתון בו מובא שראש 
הממשלה מר יצחק שמיר הצהיר שלעולם לא יוותר ולא יחזיר משטחי 

 אה"ק )מהעתקה(:

 נת' ות"ח ת"ח חה"ש בשמחה ובפנימיות

 אזכיר עה"צ
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 תכא

 ]ר"ח סיון[

מענה על דו"ח מאסיפת ה"מטה העולמי להבאת המשיח" )מהעתקה. 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים 

 תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.

 

 תכב

 ]ב' סיון[

מענה לר' יונה אבצן שהכניס את החלק השני של התדפיס מהספר "מגולה 
ההדרנים על הרמב"ם דתשל"ה ותשמ"ה לגאולה", וכן קונטרס הכולל את 

 )מצילום כתי"ק(:

 נת ותח והזמ"ג

 

 תכג

 ]ב' סיון[

מענה לר' שניאור זלמן יפה על מכתבו בקשר עם ביאתו לחצרות קדשנו 
" מספר My Encounter With The Rebbeלחג השבועות, בצירוף ספרו "

 (:90)"בית חיינו" גליון  22

 שמחה ובפנימיות אזכיר עה"צ.נת' ות"ח ויבש"ט כולל ע"ד חה"ש ב
 

 תכד

 ]ב' סיון[

מענה בקשר לעלון לילדים שהו"ל ע"י "משרד השלוחים" ו"צבאות השם", 
הכולל ציורים ותיאורים אודות הזמן דימות המשיח )תשורה התועדות 

 חסידים מוצש"ק צו תשנ"ו, והעתקת המזכיר(:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה והזמ"ג והענינים

 נימיותחה"ש בשמחה ובפ

 במקום המתאים להוסיף בס"ד

 )או באנג' כנהוג ע"ע(
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 תכה

 ]ג' סיון[

" Leonieמענה להרב משה דוד הכהן גוטניק שכתב ע"ד אשה ששמה "
 " ש"פ מקץ תשע"ז(:Here’s My Storyוביקשה שם יהודי )"

 .אריאלהרגיל עתה השם 

 אזכיר עה"צ

 

 תכו

 ]תחלת סיון[

על ההודעה ביום  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
ועש"ק שלח אשר בשבת זו, לקראת יום הבהיר כ"ח סיון, יצאו ל"הקהלת 
קהילות" גם בכמה מקומות באיסט סייד מנהטן נוסף על המקומות 

 ([:92הרגילים )"בית חיינו" גליון 

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 והזמ"ג שבאים מחודש אייר

 רגל הד'( –)ר"ת האבות ורחל 

 כמפורש בכמה מקומות.

 ונמצאים בירחא תליתאי

 בו ניתן אוריין תליתאי

 לעם תליתאי
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 ור"ח שלו יומא תליתאי

 )נת(ש )הא(ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 תכז

 סיון[תחלת ]

מענה לר' נתן נטע הכהן ברכהן שהכניס תמונה נדירה מתואר פני אדמו"ר 
 (:16ס' "מאוצר המלך" ח"ב ע'  –מהריי"ץ )מצילום כתי"ק 

 נת ות"ח ת"ח. ובפרט שע"ע לא ראיתי דוגמתה.

ריבוי השערות מצד ימין לכאורה )פוטו מ(ציור ביד )ע"פ זכרון )ולכן 
 למעלה(

 

 תכח

 ]תחלת סיון[

מענה לר' יחיאל מלוב על שאלתו האם לעסוק, יחד עם ארגונים שונים, 
 (:89בעניני קליטה וכו' )"בית חיינו" גליון 

 –לפלא השאלה והקס"ד בזה 

 ותהא פעולה נמשכת והזמן גרמא והענינים.

 

 תכט

 ]תחלת סיון[

מיכאלשוילי על דו"ח פעילות "המרכז מענה לר' אברהם דובער מרדכי 
 (:89הרוחני ליהדות גרוזיא" )"בית חיינו" גליון 

 בכיו"ב –והזמ"ג להצלחה רבה  גורמים בזה נח"ר ועונג. . 

 אזעה"צ.
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 תל

 ]תחלת סיון[

מענה לא' ה"טנקיסטים" מניידות חב"ד באה"ק שהודיע ע"ד הכנסת בנו 
תורם שני זוגות תפלין לגמ"ח בבריתו של אברהם אבינו ואשר לזכותו 

 (:89ת בהטנקים על שם הרבנית הצדקנית נ"ע )"בית חיינו" גליון ומצו

 וגדול הענין והזכות וכו'

 אזכיר על הציון.

 

 תלא

 ]תחלת סיון[

מענה על ההודעה ע"ד אסיפת רבני אנ"ש מרחבי תבל שהגיעו לכ"ק 
הייטס, אדמו"ר שליט"א לחג השבועות, בארגון הבד"צ דשכונת קראונ

 (:89בצירוף ההזמנה )"בית חיינו" גליון 

 השבועויהא בהצלחה מופלגה ובמיוחד שהשנה תמימות גם במספר ימי 
 אזכיר עה"צ.

 

 תלב

 ]תחלת סיון[

מענה בקשר לתכנית ה"תהלוכה" לבתי הכנסת ביום א' דחג השבועות 
 (:90)"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ.ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג והענינים 

 

 תלג

 ]תחלת סיון[

מענה לר' שניאור זלמן יפה שכתב ע"ד דאגתו בקשר לזה שלא קיבל עדיין 
)"בית  22" מספר My Encounter With The Rebbeאישור קבלת ספרו "

 (:90חיינו" גליון 

שהולך מחיל אל חיל כמתאים לספר ע"ד התועדויות, רשמי המשתתפים 
תוך כל בנ"י להמשך הכתוב: יראה אל אלקים שי' וכו', ויהי רצון שיזכה 

 , אזכיר עה"צ.בציון
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 תלד

 ]תחלת סיון[

מענה לר' שמואל ארי' ישראל שפריצער על דו"ח מהשתדלות בהפצת מצות 
 (:90כשרות בקרב האסירים היהודים שבניו יארק )"בית חיינו" גליון 

 ואשרי חלקם וגדול זכותם וכו' אזכיר עה"צ.

 

 תלה

 סיון[]תחלת 

ספר -מענה לגיורת ששאלה בקשר לתכניתה לשלוח את שני ילדי' לבית
ממלכתי, כאשר בשעות אחר הצהריים יקבלו שיעורים ביהדות )"בית 

 (:1157. "בית משיח" גליון 95חיינו" גליון 

 בית ספר אינו דתי אינו עניין. נקודה.

 

 תלו

 ]תחלת סיון[

יבלה המענה ש"בית ספר מענה להרב יוסף קרסיק שכתב ע"ד הגיורת שק
אינו דתי אינו עניין", ובהמשך לזה רצתה לשלוח את הילדים למוסדות 

דתיים  תדתיים בעיר פלונית, כאשר לדעתו עלי' לשלוח אותם למוסדו
 (:1157. "בית משיח" גליון 90שבעיר אחרת )"בית חיינו" גליון 

 באם לא תקיים הוראת רב עתה ספק באם היתה אצלה קבלת המצות.
 אזכיר עה"צ.

 

 תלז

 ]תחלת סיון[

מענה להרב יוסף קרסיק על דו"ח מפעילות בעניני גאולה ומשיח )"בית 
 (:90חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ ולהמצו"ב ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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 תלח

 ]תחלת סיון[

מענה למחלקת שיעורי תורה שע"י תלמידי ישיבת תו"ת דקרית גת בקשר 
. והעתקה, באדיבות 90שיעורי תורה בעיר )"בית חיינו" גליון למודעה ע"ד 

 ר' מנחם מענדל שי' הכהן הענדל(:

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה כו'

 והזמן גרמא

 ירחא תליתאי וכו'

 אזכיר על הציון

 

 תלט

 ]תחלת סיון[

מענה למרת דבורה רחל )וירוניקא( אירינא שכתבה בקשר לספרי רבותינו 
הנמצאים בספריית לנין במוסקבא, וכן כתבה הצעה לייסד נשיאינו 

ספריית חב"ד ברוסיא. למכתבה צירפה מנורה במתנה )ס' "יומן השליחות 
 המיוחדת" ע' שז(:

 המנורה נתקבלה.

ות"ח ת"ח עוה"פ על פעילות שלה ע"ע, ומתוך שמחה בטח תלך מחיל אל 
ולה לעורר יכ –ברוסיא  עתהחיל, אבל פתיחת ביבליתקה חדשה דחב"ד 

הרי ההיפך  – עתהטענה אצל המנגדים שהוצאת ספרי חב"ד מרוסיא 
 –לבסס התחלתה ע"י ספרי חב"ד הנמצאים ברוסיא  –מתאים יותר 

 פירסום. לאחרוידחו זה עד 

 

 תמ

 ]תחלת סיון[

מענה לר' שניאור זלמן יצחק יהושע חאנין ור' יעקב יהודה ארי' ליב 
דפוסי תניא חדשים, וכתבו אשר פעילותם זאיאנץ שכתבו דו"ח על ל"ב 

בהדפסת התניא נכנסה לשגרה טבעית, ואין צריך להזכיר להם כל הזמן 
אודות זה, ומבינים בעצמם שצריכים לפעול בזה עוד ועוד. וכן כתבו 

 (:865שרוצים להתחיל להדפיס את התניא ברוסיא )"בית משיח" גליון 

 ר וכן על לעת"לשימצא מנדבים לשלם החובות שלו בזה מהעב
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 אזכיר עה"צ

 לקה"ת בשמובפ"נ.

 

 תמא

 ]תחלת סיון[

מענה לר' יצחק דוד גראנער )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט וזכות הרבים תלוי' בו(:

 יובללאחרי חצי  –בתמהון גדול קראתי שהוא בתמהון על מצב הנ"ל וכו' 
וטוב  בשמחה ויוסיףבעסקנותו דעד עתה  ויוסיףמשיך שנים בעסקנות!! י

 לבב שצריך להיות במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר.

 חג השבועות בשמחה ובפנימיות אזכיר על הציון

 

 בתמ

 ]תחלת סיון[

מענה להת' השליח שניאור זלמן קסטל בקשר לפעילות ל"ג בעומר בסידני 
לראשונה באדיבות אוסטרליא )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה 
 הת' מנחם מענדל שי' קסלמן וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ותהא פעולה ובהוספה.

 חה"ש בשמחה ובפנימיות.

 אזכיר עה"צ.

 

 גתמ

 ]ט' סיון[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שביקש ברכה בקשר לספרי 
רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )ס' "יומן השליחות 

 מיוחדת" ע' שז(:ה

והזמ"ג והענין להצלחה בהנ"ל כמדובר רבות והרי כבר אחר מתן תורה 
 מחדש.

 אזכיר על הציון.
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 דתמ

 ]ט' סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שבנוגע לשלימות הארץ הכל 
נראה לעת עתה בסדר, ומקווה שעושה בזה כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 )מהעתקה(:לנחת רוח וכו' 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "עושה בזה כרצון כ"ק 
 אדמו"ר שליט"א לנ"ר", וכתב:

 ויוסיף ויתוסף בהצלחתו בזה ובכלל.

 אזכיר עה"צ

 

 התמ

 ]יו"ד סיון[

מענה להשליח ר' נפתלי חיים הלוי לעווענטאל על מכתבו בקשר לזוגתו ובנו 
 תשע"ז(:)תשורה קדנר ט"ו אלול 

 בדיקת התפילין והמזוזות

 אזכיר עה"צ

 

 ותמ

 ]ועש"ק נשא, י"א סיון[

מענה לר' דוד קרץ, שכתב: "י"ב סיון, יום ש"ק הבעל"ט, הוא יום ההולדת 
החמישים שלי. בהיותי עובד בביה"ס חב"ד בנצרת עילית אינני מרשה 

ברכות לעצמי )וגם בגלל ההוצאה( לעלות וליראות ולהשתחוות ולבקש את 
כן הנני מבקשן בכתב, להצלחה חסידית מופלגת, הן -הרבי שליט"א, על

בעצמי, במשפחתי, בקהלתנו, בעפולה ובעיר כולה, ובביה"ס חב"ד, ברכות 
בכל המצטרך בגו"ר" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 משפחת הנמען וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 מנהגי יום הולדת

 ומזוזותבדיקת תפילין 

 אזכיר על הציון
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 זתמ

 ]ועש"ק נשא, י"א סיון[

ו בשנה ילותומענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב דו"ח מפע
האחרונה, ובין השאר כתב ע"ד כמה מוסדות ששורר בהם בלתי סדר 

 )מהעתקה(:

נת' ות"ח ת"ח האומנם הוא הכותב שבע רצון או עכ"פ רצונו רגוע ע"י 
 דאורך רוחב וגובה שבכהנ"ל. אזכיר עה"צ.ה"מעשה" בפועל 

 

 מחת

 ]י"ג סיון[

מענה לתמימים שהיו בשליחות ברוסיא והביאו משם עשרה ספרים נדירים 
 תשורה סימפסון ז' כסלו תשע"ז(: –)מצילום כתי"ק 

 נת ות"ח

 

 מטת

 ]י"ג סיון[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב ע"ד נסיעתו לרוסיא להקראת הפסק 
על אהלי רבותינו נשיאינו,  –דמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח דין שכ"ק א

 (:161וצירף את כתב המינוי מהרבנים לשליחות זו )ס' "ימי בשורה" ע' 

 אזכיר עה"צ לבשורות טובות והענין וכו'.

 

 תנ

 ]י"ד סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק בקשר להמכתב לראש הממשלה מר 
 אלו )מהעתקה(:יצחק שמיר ששולח בימים 

 ויהא בהצלחה

 אזכיר עה"צ.
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 אתנ

 ]ט"ו סיון[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א למסור למרת דבורה רחל 
)וירוניקא( אירינא, ולכל אחד מחברי המשלחת לפעול את החזרת 
הספרים: ר' ברוך שלמה אליהו קונין, ר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב, ר' 

דובער לוין )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' יצחק הכהן קוגן ור' שלום 
 שי. תשורה בעגון י"א אלול תשע"ו(:

 אשרי חלקם ואשרי זכותם וכו' וכו'

הרי התחילו בזה וימשיכו בכל הענינים שאין  –בארגון חב"ד ברוסיא 
 לאט לאט באופן דלמעט במחלוקת ככל האפשרי –בהם מחלוקת 

באופן רשמי ולחלק החילוף להחליף  –מצו"ב חמשים דולר לכאו"א שי' 
י"ג תמוז, חודש אלול, ותחלת שנה -לצדקה ג' פעמים: בקשר לי"ב

 הבע"ל. אזכיר עה"צ.

 

 בתנ

 ]ט"ו סיון[

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב שחוזר בשמחה לרוסיא להמשך הפעולות 
להחזרת ספרי רבותינו נשיאינו הנמצאים בספריית לנין, וכתב שחושב 

האשה והילדים למחנה קייץ של הילדים במוסקבא )ס' "יומן להביא את 
 השליחות המיוחדת" ע' שי(:

 כדאי, באם זוג' תי' תסכים ושתהי' שם אוירה חינוכית עבור הילדים שי'.

 אזכיר עה"צ.

 

 גתנ

 ]ט"ו סיון[

מענה לר' עקיבא מרשל שכתב ע"ד התלבטותם של ר' ישראל דוד נחשון ור' 
עכשיו למז'יבוז' להקריא שם את הפסק דין אברהם טאוב, אם לנסוע 

שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח, או, להמתין עד שיהיו בידם 
 (:162צילומים נוספים להשאיר שם )ס' "ימי בשורה" ע' 

 Go toכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול ובחץ את התיבות "
Mezhibush now.]"לנסוע למז'יבוז' עכשיו"=[ " 
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 דתנ

 ]ט"ו סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס את הספר "שערי אמונה" שי"ל 
בסיועו ע"י "היכל מנחם" בירושלים עיה"ק, וכתב שמקווה שיגרום נחת 

 , והעתקה(:91רוח וכו' )"בית חיינו" גליון 

 וכו' והזמ"ג כו'. ]נח"ר[וגרם 

 

 התנ

 ]סיון[

להתועדות המרכזית לרגל מענה לועד כפר חב"ד על ההודעה ובקשת ברכה 
 (:91יום הבהיר כ"ח סיון יובל שנים שעורכים )"בית חיינו" גליון 

 והזמ"ג והענינים וכו' וכו' אזכיר עה"צ.

 

 ותנ

 ]סיון[

מענה להת' שניאור זלמן גאלדשטיין ששאל בקשר להו"ל קלטת לילדים 
 Moshiach. "91באנגלית בעניני גאולה ומשיח )"בית חיינו" גליון 

Weekly:)יו"ד שבט תשע"ה " 

 כוועד רבני אנ"ש ואגודת חב"ד, אזכיר עה"צ.

 

 זתנ

 ]סיון[

 (:91מענה לא' שרצה להו"ל קלטת בעניני חסידות )"בית חיינו" גליון 

 בהתייעצות הנהלות אגו"ח וצאגו"ח, אזכיר עה"צ.
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 נחת

 ]סיון[

קראונהייטס את מענה להת' חיים שאול ברוק שכתב שהפיץ בשכונת 
 (:91ה"קונטרס ט"ו סיון" )"בית חיינו" גליון 

 והזמ"ג להצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 

 נטת

 ]סיון[

מענה להת' שניאור זלמן רודרמן שנתן לכ"ק אדמו"ר שליט"א במתנה כלי 
ששימש לבישול ביצים בחג הפסח בביתו של אדמו"ר הצמח צדק )"בית 

 דל שי' פעלער(:, ורשימת ר' מנחם מענ91חיינו" גליון 

 ת"ח ת"ח ת"ח והזמ"ג וכו' וכו', אזכיר עה"צ.

 

 תס

 ]סיון[

מענה למערכת "בית חיינו" על ההודעה ע"ד פתיחת מדורים חדשים 
)"השבוע בדברי ימי חב"ד" ועוד(, ובקשת ברכה להצלחה ולהרחבה 

 (:91בהמצב הכספי, ועוד )"בית חיינו" גליון 

 וכו'ויהא כל הנ"ל בהצלחה רבה וכו' 

 אזכיר עה"צ.

 

 אתס

 [סיון]

מענה לבן משפחת האדמו"ר דמונקאטש שהכניס את שו"ת מנחת אלעזר 
. והעתקה, 216חדשה ומתוקנת )יומן "פאקס א שיחה" גליון  אבמהדור

 באדיבות א' מאנ"ש שי'(:

 נת' ות"ח ת"ח

 והמתחיל אומרים לו כו'

 ובטח יו"ל גם על התנ"ך כו'.
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 בתס

 ]סיון[

שכתבה ע"ד שידוך שהוצע לה וציינה שהמדובר אינו שומר מענה לאחת 
. תשורה הלפרין כ"ד סיון 186תורה ומצוות )ס' יומן "אראנו נפלאות" ע' 

 תשע"ח(:

 לפלא השאלה אזכיר עה"צ. מופרך לגמרילחיות איתו בלי שמירת מצוות 

 

 גתס

 ]תחלת סיון[

המשיח )"צדי"ק ממענה לא' מאנ"ש על דו"ח מפעילות בענין התגלות 
 (:239למלך" חוברת ז ע' 

 חלק מהנ"ל אורות דתוהו.

]על שאלת הנמען בהמשך לזה, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א להמזכיר 
הרי זה תוהו  –ריל"ג: באם אינו רואה ש"חלק מהנ"ל אורות דתוהו" 

 דתוהו[.

 

 דתס

 ]סיון[

שם מענה לר' שלמה שניאור זלמן ליבעראוו שכתב שרוצה לקרוא לבנו על 
א' מרבותינו נשיאינו, ואילו אביו )סב הילד( רוצה ומצווה לקרותו על שם 

 (:235אביו ע"ה )ס' "נלכה באורחותיו" ע' 

כרצון וציווי אביו שי', בפרט לאחר חג השבועות שקיבלו את התורה 
 מחדש )וכמדובר ז"ע( כבד את אביך.

 ויכול להוסיף עוד שמות לאחרי שם הנ"ל.

 

 התס

 ]סיון[

מענה להרב מרדכי שמואל אשכנזי, שכתב: "לפני כמה חודשים, הייתה 
ראש אם להשאירם בתפקידם, -חב"ד אודות הוועד והיושב-סערה בכפר
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והחלטה שלי הייתה אז להשאירם, והסיבות העיקריות לכך, מפני שעמדה 
להתפתח מחלוקת בין התושבים, מכיוון שלדעתם, לפועל ענייני כפר חב"ד 

ן משביע רצון, ובקשר לביסוס והתפתחות ישנו רצון מתנהלים באופ
להתקדם. אומנם היו מצדם שגיאות בעבר, אך חלק מהם תוקנו, ובהנשאר 
יש רצון לשפר. החלטה הנ"ל מעיקה עלי ביותר האם הלכתי בדרך הנכונה 

חב"ד, וגורמת לי להיעדר מנוחת הנפש ופוגעת בבריאות וכו', -לטובת כפר
ם עכשיו, הנני מבקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א עצה ומכיוון שהדבר נוגע ג

 (:631-2והדרכה ברורה בזה" )ס' "הרב אשכנזי" ע' 

חב"ד -כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "לפועל עניני כפר
מתנהלים באופן משביע רצון", מחק תיבת "האם" וסימן קו תחת התיבות 

 "הלכתי בדרך הנכונה לטובת כפר חב"ד". וכתב:

 על הציון. אזכיר

 

 ותס

 ]סיון[

מענה להשליח ר' פנחס טודרוס אלטהויז שהכניס את תעודת הלידה של 
דודתו מרת בת שבע אלטהויז החתומה על ידי הרה"ג הרה"ח וכו' ר' 
שמואל שניאורסאהן דודו של כ"ק אדמו"ר שליט"א )"אהלי ליובאוויטש" 

 חוברת ב(:

 גרם נחת רוח רב במשך כמה וכמה זמן.

 

 זתס

 ון[]סי

מענה להשליח ר' דניאל יצחק מאסקאוויץ שכתב ע"ד שריפה שהייתה 
בביתו של השליח ר' יצחק וואלף )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח. 

 והעתקה, באדיבות א' מאנ"ש שי'(:

 שיקויים מאמר קדושי עליון המפורסמים "שמתעשרים וכו'" אזכעה"צ.

 

 סחת

 ]סיון[

 )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:מענה לא' שכתב ע"ד הפרי' 

 ע"ד הפרי' כמפורסם איני מתערב בענין זה, דיוק בטהמש"פ.
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 סטת

 ]סיון[

מענה לר' משה שלמה סלונים בקשר לנישואי בנו הת' חיים )מהעתקה. 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' חיים שי' סלונים וזכות הרבים 

 תלוי' בו(:

ע"ש החתן וכלה שליט"א אזכיר עה"צ לכל בטח נתקבל המכתב ברכה 
 הנ"ל )דהכלל ודהפרט(.

 

 תע

 ]סיון[

מענה להת' שלמה יהודה הלוי סגל ששאל האם לנסוע ללמוד באה"ק או 
במאנטרעאל )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' 

 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ]לארץ הק'[. קדימה לההצעה

 

 אתע

 ]ט"ז סיון[

מענה לר' שניאור זלמן יפה שעבר בחלוקת הדולרים עם נינו ששמו מנחם 
מענדל, וכתב שאין זה אותו מנחם מענדל שעמו עובר תמיד, אלא מנחם 

 (:291" ע' Mr. Manchester. ס' "90מענדל אחר )"בית חיינו" גליון 

מנחם מענדל בה"א הידיעה כשיגדל, הכ"א  .ANOTHER M.Mהוא לא 
 עה"צ.אזכיר 

 

 בתע

 ]ט"ז סיון[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב: "ברצוני לשאול ע"ד הצעת 
שידוך . . האבא שלה אמר לי להמתין, כיון שבטבעו איננו בעל החלטה. 
וברצוני לשאול האם לשאול שוב את האב )ע"י מישהו( או לא?" )תשורה 

 '(:סלבטיצקי כ"ב אלול תשס"א. והעתקה, באדיבות הנמען שי

 לשאול עוד הפעם את האב אזכיר עה"צ.



ה'תנש"א –מענות קודש    150 

 
 גתע

 ]ט"ז סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח בנושא שלימות הארץ. בין 
הדברים כתב שמר יעקב כץ )כצל'ה( אמר לו שישנם הרבה עיכובים 
ומניעות בענין ההתנחלויות, אבל ברכות כ"ק אדמו"ר שליט"א נותנים לו 

 בתקיפות )מהעתקה(:הכח להמשיך 

 ]להמשיך בתקיפות[ והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 דתע

 ]ט"ז סיון[

כנס לעסק מסויים )מהעתקה. ימענה לר' משה עזאגווי ששאל אם לה
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' 

 בו(:

 בהשאלות בהתייעצות בידידים מבינים. אזכיר עה"צ.

 

 התע

 בהעלותך, ח"י סיון[]ועש"ק 

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין, שכתב: "כל עניני השליחות 
ובשמחה. ימים אלו ימי  בכלים דתיקוןמתקדמים בתוקף ובסדר מסויים 

. יודע אני בשלימותהגאולה צ"ל ימי גאולת הספרים ואז יהי' ימים אלו 
די אידן וואס מ'טרעפט העלפן צו וכל עניני  USSRשכל השליחות ב 

השליחות פה זה עניני גאולה במקום שהי' מלחמה עצומה וכו'. ובכח כ"ק 
אדמו"ר שליט"א ינצח מלחמה זו ואשרינו שזכינו למלחמה זו ובכוחו וועט 
מען דורכפירן די נצחון הספרים כפשוטו ונשמות כפשוטו עד שכ"ק 

ת לארצינו באופן שלכתחילה אריבער" אדמו"ר שליט"א יוליכנו קוממיו
 )תשורה בעגון י"א אלול תשע"ו(:

 ומפורש בדא"ח שזהו הדרך להצלחה אמיתית

 אזכיר עה"צ
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 ותע

 ]ועש"ק בהעלותך, ח"י סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו. 
וצירף תמונות קטלוג מהשטחים ב"גרייט סנטרל", -למכתבו צירף חוברת

 מהתאומים שלו )מהעתקה(:

 [ על מכתבו, כתב:1]

 ויגדלום וכיו"ח שי' לתחומע"ט מתוך הרחבה.

 הדו"ח נת' ות"ח.

 אזכיר עוה"פ עה"צ וליבש"ט.

[ מאחורי התמונות נכתבו שמות התאומים "ישראל הכהן רפאל הכהן", 2]
 וכתב:

 בן שטערנא מרים

 

 זתע

 ]ועש"ק בהעלותך, ח"י סיון[

מענה לא' מאנ"ש על בקשת ברכה לתפלה שישא בפתיחת הסענאט 
בוואשינגטאן )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' 

 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.

 

 עחת

 ]כ"ף סיון[

מענה על מכתב השלוחים המארגנים את כינוס השלוחים האירופאי, 
ו הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבו ע"ד תכנית הכינוס וביקש

 תשורה קרינסקי ב' מרחשון תשס"ח(: –)מצילום כתי"ק 

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה וכו' וכו'
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 עטת

 ]כ"ף סיון[

מענה לר' סימון יעקבסאן מנהל "ועד הנחות התמימים" בקשר להצעה 
. והעתקה, 172להו"ל "קובץ כ"ח סיון" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד"(:

 כהנהלת אגו"ח וצאגו"ח ויהא בהצלחה רבה, אזכיר עה"צ.

]ביום ב', יום הבהיר כ"ח סיון חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א את "קובץ כ"ח 
יובל שנים" לכאו"א מאנשים נשים וטף בצירוף שטר של דולר  –סיון 

 לצדקה[.

 

 תפ

 ]כ"ף סיון[

חסידי חב"ד ברוסיא, שהכניסו את החלטות מענה לחברי ועד אגודת 
 האסיפה שערכו )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' שטו(:

אחת מהחלטות האסיפה: "להתחיל להשיג תורמים שיממנו את כל 
ההוצאה האמורה )על ההוצאות שהיו לנו עד עתה בענין הספרים הודיעו 

התיבות לנו מהמזכירות שיסודר(". כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת 
 "שהיו לנו עד עתה", וכתב:

 ועד מתי?! וכמדובר על דבר צאגו"ח ע"פ המזומן שישנו. משא"כ לע"ל

 אזכיר עה"צ.

 

 אתפ

 ]כ"ג סיון[

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –מענה למר שמואל שמואלי )מצילום כתי"ק 
 (:239. "צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 119

מגויסים )באם להשתמש בלשונו( ע"י כ"ק  –כולל נשי אנ"ש  ]אנ"ש[
כלשונו הברור "עמדו הכן כולכם" כולל אפילו הקנעפלאך  –מו"ח אדמו"ר 

באה"ק ומתוך שמחה  כהן בחו"ל ועאכו" ככל האפשרילהפצת התומ"צ  –
 וכפשוטו ממשוקיומם בפו"מ בחיי יום יום  –וט"ל 
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 בתפ

 ]כ"ג סיון[

מענה לא' האורחים הנוסע ביום זה מחצרות קדשנו )יומן "פאקס א שיחה" 
 (:170גליון 

 אזכיר עה"צ ויבשר טוב.

 

 גתפ

 ]כ"ג סיון[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק )מהעתקה(:

 מעניני עסקיו, כתב:[ על דו"ח 1]

 וימשיך בבשו"ט ובהוספה והזמ"ג.

[ על מודעה שהכניס שמפרסם בעיתונים "אלגעמיינער זשורנאל", "יום 2]
 השישי" וכו', כתב:

 וכו'וימשיך לבש"ט ובהוספה 

 אזכיר עה"צ

 

 דתפ

 ]כ"ד סיון[

מענה להת' יצחק שמואל לייב לוינזון שכתב שמציעים לו לנהל את ארגון 
ון שע"י ועד אגודת חסידי חב"ד ברוסיא )ס' "יומן השליחות חלוקת המז

 המיוחדת" ע' שיז(:

 הסכמה וברכה. אזכיר על הציון.

 

 התפ

 ]ועש"ק שלח, כ"ה סיון[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני עסקיו )מהעתקה(:

 ויבש"ט והזמ"ג והענין.
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 ותפ

 ]כ"ז סיון[

אחים" שכתבו בנוגע לדו"ד בינם ובין ועד מענה להנהלת "לשכת עזרת 
 (:324אגודת חסידי חב"ד ברוסיא ע"ד פעולות )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

בהשאלות וכו' כהנהלת אגו"ח העולמי, כועד רבני אנ"ש הכללי המרכזי, 
 וכן לעתיד לבוא, אזכיר על הציון.

 

 זתפ

 ]יום הבהיר כ"ח סיון[

מפגישת מרת דבורה רחל )וירוניקא(  מענה לר' יצחק הכהן קוגן על הודעתו
אירינא עם מר טשערנאיוב בקשר להחזרת ספרי רבותינו נשיאינו 
 הנמצאים בספריית לנין במוסקבא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' שכ(:

 אזכיר על הציון והזמן גרמא לבשורות טובות.

 

 פחת

 ]יום הבהיר כ"ח סיון[

שכתב ע"ד הפעולות להחזרת  מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין
הספרים הנמצאים בספריית לנין במוסקבא, וכתב שמשתדלים שיהי' הכל 

א. תשורה בעגון י"א -בכלים דתיקון )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' שכ
 אלול תשע"ו(:

 מי שיש לו כבר מאתיים רוצה ת' אזכיר עה"צ.

 

 פטת

 ]יום הבהיר כ"ח סיון[

 (:1008"כפר חב"ד" גליון מענה לר' גרשון צבי גליק )

 אזכיר עה"צ להצלחה ולפעולה נמשכת לכהנ"ל ולהוספה בהתוצאות.
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 תצ

 ]כ"ט סיון[

מענה לר' דוד ראסקין על דו"ח ממסיבת "הקהל" עבור התמימים שנערכה 
בישיבת "חובבי תורה", כולל החלטות טובות בקשר עם יום הבהיר כ"ח 

"מקוים שיהי' המשך טוב וכו'" )"בית חיינו" סיון יובל שנים, וכתב אשר 
 . והעתקה, באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד"(:93גליון 

 ובהוספה מחיל אל חיל וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 אתצ

 ]כ"ט סיון[

. והעתקה, 100מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב )"בית חיינו" גליון 
 באדיבות הנמען שי'(:

 תו של ר' דניאל משה נקי מארגנטינא, כתב:[ על מה שכתב ע"ד יום הולד1]

 מנהגי יום הולדת

 [ על מה שכתב שיערוך התועדות בביתו ליום הולדתו, כתב:2]

 נכון במאד אזכיר עה"צ.

 

 בתצ

 ]כ"ט סיון[

יום הבהיר למענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב את הגיגיו בקשר 
כ"ח סיון, אשר "תש"א" הוא "תשא את ראש בני ישראל", "תיש"א" מלא 

אלא שכל זה הוא מלמעלה למטה, ו"תנש"א" הוא  –הוא קבלת הנשיאות 
נשים )תשורה בוגלר ז'  18מלמטה למעלה. כן כתב שמסר שיעור והשתתפו 
 אד"ש תשע"א. והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 אזכיר עה"צ.וימשיך בבשו"ט ובהוספה 
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 גתצ

 ]כ"ט סיון[

מענה לר' יוסף יצחק גרינברג והת' אליעזר יהושע זאקליקובסקי על הפתק 
שכתבו בצירוף לספר "ימי בראשית" שהכניסו, בו כתבו שהספר מוכן 
לדפוס ומקווים שיגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א )"תחיינו" יו"ד 

 שבט תשע"ז(:

 בעתו כו'נת' ות"ח ת"ח ודבר [ 1]

 וסימן בחץ את תאריך המכתב "כ"ח סיון".

 רב[ ]לנח"ר[ 2]

[ כ"ק אדמו"ר שליט"א חתך מן הפתק את שם האם דהחותמים, 3]
 והשאיר את השם הפרטי ושם המשפחה.

 

 דתצ

 ]שלהי סיון[

מענה להשליח ר' מנחם מענדל הלוי וזוגתו מאסקאל הנוסעים בשליחות 
 (:175ווירג'יניא )יומן "פאקס א שיחה" גליון לעיר ריטשמאנד 

 הסכמה וברכה, אזכיר עה"צ.

 

 התצ

 ]שלהי סיון[

מענה להשליח ר' יוסף ברוך אליהו וזוגתו קראנץ הנוסעים בשליחות לעיר 
 (:175ריטשמאנד ווירג'יניא )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 הסכמה וברכה, אזכיר עה"צ.

 

 ותצ

 ]שלהי סיון[

רהם יעקב וובר שכתב בשורות טובות מה"מבצעים" שהולך מענה להת' אב
 (:92ביום ועש"ק )"בית חיינו" גליון 

 נת' ות"ח והזמ"ג להמשיך בבשו"ט אזכיר עה"צ.
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 זתצ

 ]שלהי סיון[

מענה לא' התמימים שכתב שיש לו התלבטויות האם לנסוע לשליחות 
 (:92ברוסיא )"בית חיינו" גליון 

בעיגול תיבת "לנסוע", וסימן קו תחת התיבות כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
 "בהסכמת ההנהלה וההורים" והתיבות "הסכמה וברכה". וכתב:

 ויהא בשעטו"מ, אזכיר עה"צ.

 

 צחת

 ]שלהי סיון[

ללמוד עם  –מענה להחתן הת' חיים סלונים בקשר להחלטות טובות שכתב 
בביקורי  זוגתו שיעור תניא יומי, ללמוד שיחה אחת לשבוע, ולבקר יהודים

 (:92בית אחת לשבוע )"בית חיינו" גליון 

 ויהא כל הנ"ל בהצלחה וכו', אזכיר עה"צ.

 

 תצט

 ]שלהי סיון[

מענה לשלוחים שכתבו ע"ד א' האנשים בעירם שיש לו בעי' מסויימת, 
 (:92וכתבו: "אנחנו לא יודעים מה לומר לו" )"בית חיינו" גליון 

ות "אנחנו לא יודעים מה לומר כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיב
 לו", וכתב:

 בהשאלות כרב חבד"י שידע מה לענות.

 

 תק

 ]שלהי סיון[

מענה לבני זוג שלוחים שביקשו ברכה עבור א' האנשים בעירם, וכתבו 
שהלה כבר כתב כמה פעמים לכ"ק אדמו"ר שליט"א בענין זה ולא נתקבל 

 (:100, 92מענה )"בית חיינו" גליונות 

 שכל המכ' נענו( אזכיר עה"צ. –כמפורסם )ולפלא שלא אמרו לו זה 
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 תקא

 ]שלהי סיון[

מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי שכתב בקשר לכינוסי שלוחים 
דו"ח מחמשת הכינוסים  –איזוריים דארצה"ב וקנדה הנערכים בימים אלו 

הראשונים, ובקשת ברכה להצלחת הכינוס השישי )"כפר חב"ד" גליון 
479:) 

 נת' ות"ח ויה"ר שיהא ההמשך בהצלחה עוד יותר גדולה וכו'.

 

 תקב

 ]ר"ח תמוז[

לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני השליחות באה"ק  מענה
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "ויה"ר שנמשיך לשמוע 
 בשו"ט מארצינו הק' מתאים לשנת אראנו נפלאות", וכתב:

 וגם )וג"ז עיקר( בעניניו הפרטיים

 והזמ"ג והענינים

 אזכיר עה"צ.

 

 תקג

 ]ד' תמוז[

להת' יעקב מאיר קוביטשעק והת' פנחס שנור, שכתבו: "קיבלנו  מענה
הצעה מאירגון חמ"ה )חבורת מזכי הרבים( ליסוע לרוסי' למשך חודשיים 

והננו  –כנראה לעיר ניקולייב  –ע"מ להפיץ שם את היהדות והחסידות 
מבקשים את הסכמת וברכת כ"ק אד"ש שכל הנ"ל יהי' בהצלחה רבה 

נו נפלאות" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה ומופלגה ובאופן דארא
 לראשונה באדיבות ר' יעקב מאיר שי' קוביטשעק וזכות הרבים תלוי' בו(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתבו "שכל הנ"ל יהי' 
 בהצלחה רבה ומופלגה ובאופן דאראנו נפלאות", וכתב:

 אזכיר עה"צ.
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 תקד

 ]ה' תמוז[

טאוב על מכתבו בקשר ליום הולדתו )מהעתקה. המענה מענה לר' אברהם 
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 שנה", וכתב: 40[ סימן את מה שכתב "ימלאו לי ב"ה 1]

 (1מנהגי יום הולדת )

[ סימן את מה שכתב: "ואי"ה אוכל למלא את רצונו בענינים שנדרשים 2]
ות מופלגה עד שההצלחה בענייני הפצת היהדות ממני בהרחבה ובעשיר

תהיה מעל ומעבר למשוער וללא שום עוגמת נפש ולגילוי כ"ק אדמו"ר 
 שליט"א מלך המשיח מיד ממש". וכתב:

 (2ויבשר טוב והזמן גרמא )

 (3אזכיר על הציון )

 

 תקה

 ]תחלת תמוז[

לר' מיכאל אהרן  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
 זליגסון על דו"ח )מהעתקה, באדיבות הנמען שי'([:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 מירחא תליתאיוהזמ"ג שבאים 

 בו ניתן אוריין תליתאי

 לעם תליתאי,
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 ור"ח שלו יומא תליתאי

 ונמצאים בחודש תמוז,

 חודש הגאולה דנשיאנו,

 כל הדור –והנשיא הוא הכל 

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 תקו

 ]תחלת תמוז[

לסידני מענה להת' מרדכי רפאל הכהן פלדמן שכתב ע"ד נסיעתו 
 (:93אוסטרליא למבצעים בחדשי הקייץ )"בית חיינו" גליון 

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת, אזכיר עה"צ לכל הנ"ל.

 

 תקז

 ]תחלת תמוז[

מענה להרב שניאור חיים הכהן גוטניק שכתב שחושש לעשות פעולות 
 (:93להבאת המשיח שמא אינם כפי הרצון )"בית חיינו" גליון 

 .שעיניו רואותלדיין אלא מה כבר נאמר ע"ז: אין לו 

 בהווה(. –)הכהן אשר יהיה 

 

 תקח

 ]תחלת תמוז[

מענה על תכנית אסיפת ההתעוררות בענין הפעולות לזירוז הגאולה, כולל 
רשימת הנואמים וכו', שנערך ביום ג' ו' תמוז ע"י "המטה העולמי להבאת 

 (:93המשיח" )"בית חיינו" גליון 

 בהצלחה רבה כו'. אזכיר עה"צ.ויה"ר שיהיה כל הנ"ל 

 וסימן קו תחת התיבות שבמכתבם "שהודפסו פלקטים".
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 תקט

 ]תחלת תמוז[

. 93מענה לאחת מכפר חב"ד ב' שכתבה בענין מסויים )"בית חיינו" גליון 
 (:623ס' "הרב אשכנזי" ע' 

 תשאל שאלותיה אצל הרב של כפר חב"ד. אזכיר על הציון. –ככל שאלה 

 

 תקי

 []תחלת תמוז

מענה לאחת שכתבה שבעלה רוצה שתבצע הפלה ר"ל )"בית חיינו" גליון 
93:) 

שאין לאם העובר או האב  ומובן – הריגת העובראין זה הפלה כ"א ר"ל 
לחשוב אפילו ע"ד הריגת העובר )ושלהם!( ואפילו הקורא לעצמו חילוני 

אפילו הנאצים ימ"ש לא הרגו  ר"ל ור"לאין זה מתיר להיות רוצח  –
 ילדיהם כ"א של בנ"י שליט"א.

 אזכיר עה"צ.

 

 תקיא

 ]תחלת תמוז[

ברוסיא )"בית חיינו" מענה לבנות ששאלו בקשר לנסיעה להדרכה בקייץ 
 (:93גליון 

 כעצת הנהלת עזרת אחים.

 

 תקיב

 ]תחלת תמוז[

" ושאל 770מענה להת' ברוך שינייבסקי הלומד את אומנות הזביחה ב"
האם לחזור לרוסיא, והוסיף את הצעת השוחטים ר' ישראל שמעון 

 (:93קלמנסון ור' דובער יוניק בנידון )"בית חיינו" גליון 

 אדמו"ר שליט"א סימן חלק מהמכתב, וכתב:כ"ק 
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וצודקים, לכן יחזור לרוסיה לאחר שיהיה שוחט כדרוש )עצמאי(. אזכיר 

 עה"צ.

 

 תקיג

 ]תחלת תמוז[

מענה על דו"ח רשימת התלמידים דכתה ב' דתלמוד תורה חב"ד בני ברק, 
שנבחנו על משניות בע"פ כמתנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א לרגל יום הבהיר 

 (:93יובל שנים )"בית חיינו" גליון  כ"ח סיון

נתקבל ות"ח ת"ח, והענין והזמ"ג להצלחה רבה בכהנ"ל וכו', אזכיר 
 עה"צ.

 

 תקיד

 ]תחלת תמוז[

מענה לא' התמימים מתלמידי ה"קבוצה" שכתב מכתב בכותרת "בשורות 
 (:93טובות", בו באו כו"כ בשורות טובות ובקשת ברכה )"בית חיינו" גליון 

 ו"ט ויוסיף בהן, הזמ"ג, אזכיר עה"צ.וימשיך בבש

 

 תקטו

 ]תחלת תמוז[

מענה לתלמידים מתלמידי ה"קבוצה" בוגרי ישיבת חח"ל צפת, שכתבו 
 (:93דו"ח משיעור ברבים בעניני גאולה ומשיח, ועוד )"בית חיינו" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, אזכיר עה"צ.

 

 תקטז

 ]תחלת תמוז[

לתלמידים דישיבת תו"ת דמאריסטאון שכתבו על המשך השיעורים מענה 
ברבים בעניני גאולה ומשיח במסגרת "המעגל העולמי" )"בית חיינו" גליון 

93:) 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, אזכיר עה"צ.



ה'תנש"א –מענות קודש  163   

 
 תקיז

 ]תחלת תמוז[

מענה להרב משה הבלין שכתב דו"ח ע"ד שבת אירוח שנערך לעולים 
שיבת תו"ת דקרית גת, ועל האופן שנעשה בדרכי נועם ודרכי חדשים ע"י י

 (:93שלום )"בית חיינו" גליון 

 ובהוספה אזכיר עה"צ. ותהא פעולה נמשכת

 

 תקיח

 ]תחלת תמוז[

מענה למר חיים ג'מיל שהתחיל לסגור את תחנת הדלק שבבעלותו בשבתות 
בשבת וימים טובים )וקיבל מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א לסגור כבר 

. 93הראשונה(, וכתב על הקשיים שישנם אצלו בזה )"בית חיינו" גליון 
 (:142"בית משיח" גליון 

 יעמוד איתן בהחלטתו וה' יצליחו.

 

 תקיט

 ]תחלת תמוז[

 (:93מענה לועד כפר חב"ד על דו"ח )"בית חיינו" גליון 

 והזמ"ג לבשו"ט וכו' אזכיר עה"צ.

 

 תקכ

 ]תחלת תמוז[

ישראל מרדכי הלוי קאזאמינסקי ששאל בקשר להשמועה מענה להת' 
שהוציאו כו"כ אנשים בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר תפלין ומזוזות 
אשר ה"פתוחות" וה"סתומות" שלהם הם שלא כדעת אדה"ז ה"ה פסולות 

 )קובץ הערות וביאורים אהלי תורה ש"פ פנחס תנש"א(:

 ק אדמו"ר שליט"א:על מה שכתב "הוציאו כמה אנשים שיחיו", כתב כ"

. . ואומרים אותו בשמי  מלבםבאם אמת שעדיין ישנם הבודים דברים 
 עליהם ויזהירם ניט מלחמה האבין בי וכו', אזכיר עה"צ.
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 תקכא

 ]תחלת תמוז[

 מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ )תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(:

חוב קראון, [ במכתבו כתב ע"ד חנוכת הבנין החדש של ישיבת תו"ת בר1]
שנבנה בהשתדלותו ע"י חברת "בונה" שבבעלותו ובבעלות ר' משה ובנו ר' 

 אברהם מוזס.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (1) כפשוטוגדול זכותו וזכותם וכו' 

[ במכתבו כתב שבהמשך לדברי עידודו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 2]
ם שלשה להגברת הפצת המעינות, יצא לשכונת בל הרבור במיאמי וחידש ש

 שיעורים מדי שבת בשבתו.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (2וגדול זכותו וזכותם וכפשוט וביתר שאת וכו' )

[ במכתבו כתב: "נטשתי את מקומי בהתועדויות ש"ק, מכיוון 3]
שהשיעורים בבל הרבור הם ממש "מצו' שא"א לעשותה ביד אחרים" 

 וחסידות".והמקשיבים והמקשיבות ממש צמאים לד"ת 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 וכו'[ "מצו' שא"א לעשותה ביד אחרים"]

[ במכתבו כתב: "על כ"ח סיון ועשר גלויות של חב"ד מקושר עם מסעי 4]
הנדודים של התורה ממדינה למדינה ע"פ דברי החיד"א במערכת ספרים 

 שלו ערך התלמוד ואסיפת הנצוצות )דברים נפלאים".

 ליט"א:מענה כ"ק אדמו"ר ש

 (3ות"ח על העלתו הערתו הארתו הזו )

[ במכתבו כתב: "ואודה כי לפעמים גוברת בי ההרגשה: הייתי ל"נוטר 5]
הכרמים וכרמי שלי לא נטרתי" לולא תמכתי יתידותי בדברי כ"ק אד"ש 
אלי, כי השעורים ברבים "אלו הם חיי" החקוקים על לוח לבי כחדשים 

 יהם" אכי"ר".ויה"ר שיקויים בי "מאיר עיני שנ

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

כמפורש בכמה וכמה מקומות על דבר ת"ת דרבים ולהעיר שבנידון דידן 
 (4) דשקו"טהרי בזה גם המעלה 
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 (5אזכיר על הציון )

[ במכתבו ביקש ברכה עבור זוגתו לרפואה שלימה ולשלוות הנפש בעמלה 6]
 במצוות ביקור חולים.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

]. בודאי שיתף אותה בפעולות הנ"ל )כותב הבפו"מ( שלהם שאז זהו ע"ד 
 ].(6) 

[ במכתבו כתב: "והנה בצאתי אפרוש בקשתי, כי אם נפקד מקומי, לא 5]
יפקד זכרוני לפני כ"ק לטובה. ואם "במקום שמחשבתו של אדם שם הוא 
נמצא" הרי ק"ו במקום שגעגועיו של אדם נמצאים הרי ששם בודאי הוא 

 צא".נמ

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (7) שחושדני בזהלפלא גדול 

 (8מעין חשדו הנ"ל נפקד שיר במכתב זה )

[ במכתבו כתב סיפור בקשר לנכדו הת' יעקב שמואל הלוי טויבער, 6]
שמשפחה שלמה חזרו בתשובה הודות לכך שהנ"ל נסע פעם ארבע שעות 

ק הסליחה על במכונית להניח לבעל המשפחה תפלין. וסיים "ואת כ"
 הפטפוט הרב".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (9פטפוטי דאורייתא כל' הירושלמי דטבין הן )

 (10חג הגאולה שמח אזכיר על הציון )

 

 תקכב

 ]ו' תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב דו"ח מעניני שלימות הארץ, 
 )מהעתקה(:וכתב שיהי רצון שנמשיך לשמוע בשורות טובות 

 נת' ות"ח וכו'

 בחיפושו דאב"ט או זהב )או יחדיו(? ]לשמוע בשורות טובות[מתי 

 אזכיר עה"צ.
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 תקכג

 ]ו' תמוז[

מענה לחברי "ועד רבני ליובאוויטש הכללי", שכתבו: "מצו"ב מכתב מהרב 
. ., שהי' שליח ב . ., בראזיל, ועוזב. ויש לו כבר אישור מכ"ק אדמו"ר 

ל משרה אחרת. אבל יש לו סכסוך עם הרב . . ע"ד שליט"א אודות לקב
פיצויים וכו', ורוצה לדון אצלינו, ולכאורה אין למי לשלחם אחרת. אכן 
השאלה אצלנו: האם לקבל הענין, האם דרום אמעריקע שייך לנו?" 

 )מהעתקה(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת תיבת "לקבל".

 

 תקכד

 ]אור לז' תמוז[

יצחק יהודה ירוסלבסקי שכתב שלאחרונה התרבו ההצקות מענה להרב 
 כו' מחדש )מהעתקת המזכיר(:

 נת' ות"ח ת"ח וכו'

הידיעות כי אדרבה לאחרונה נתמעטו )ומובן גם  רובכנראה לא מגיעים 
 גוברת ומתרבה(. –שהסט"א רואה שהפצת היהדות וכו'  –הטעם 

 אזכיר עה"צ

 

 תקכה

 ]ח' תמוז[

אהרן זליגסון שהכניס רשימת שיעור על "קונטרס ומעין" מענה לר' מיכאל 
 תשורה זליגסון כ"א אייר תשנ"ה(: –)מצילום כתי"ק 

 מהיר

 להררמ"א שי' זליגסון

 כדאי שיו"ל באחד הקובצים )לא כפרסום של איש א'. וק"ל(

 ובסמיכות לחג הגאולה
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 תקכו

 ]ועש"ק חוקת, ט' תמוז[

ממסיבת "הקהל" עבור התמימים שנערכה מענה לר' דוד ראסקין על דו"ח 
בח' תמוז בישיבת "חובבי תורה", והחלטות טובות בקשר לשמירת הזמן 
ולימוד והפצה, בהתאם לענינה של תו"ת בהבאת הגאולה התלוי' 

. והעתקה, באדיבות מערכת 95ב"מעשינו ועבודתינו" )"בית חיינו" גליון 
 הספר "ועבדי דוד"(:

 יום כל החלטות הטובות וכו'.נת' ות"ח אזכיר עה"צ לק

 

 תקכז

 ]ועש"ק חוקת, ט' תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש ברכה עבור פעולות אשתו 
 במסגרת ארגון "אשת חיל" )מהעתקה(:

 רבה]ברכה להצלחה[ 

 והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 תקכח

 ]ועש"ק חוקת, ט' תמוז[

השבועי שלו מעניני עסקיו. מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח 
בין השאר כתב שמפני הגשמים הי' עיכוב בהחפירות, ויתחילו בעוד 

 שבועיים )מהעתקה(:

 בהמצו"ב מוזכר ע"ד גשמים וכו'

 אולי גרמו להקלת מציאת אב"ט וזהב –

 והזמ"ג לבשו"ט
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 תקכט

 ]י"א תמוז[

מענה להת' יעקב מאיר קוביטשעק שכתב, בקשר לנסיעתו בשליחות 
לרוסיא: "הנני לבקש את ברכת כ"ק אד"ש לסידור הניירות 
)"אפידייביט"( בלא שום מניעות ועיכובים ע"מ שאוכל לחזור לכאן בעז"ה 
לחודש תשרי הבעל"ט. בדקתי התפילין שלי והם כשרות" )מהעתקה. 

רבים תלוי' הדיבות הנמען שי' וזכות המענה מתפרסם בזה לראשונה בא
 בו(:

 אזכיר עה"צ.

 

 תקל

 ]י"ב תמוז[

י"ג תמוז באופן דשמחה וריקודים ברחובה של -מענה בקשר לחגיגת י"ב
עיר, כהכנה לביאת והתגלות המשיח, בארגון "המטה העולמי להבאת 

 :(180המשיח" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 והענין אזכיר עה"צ.ויהא בהצלחה רבה והזמן גרמא 

 

 תקלא

 ]י"ב תמוז[

מענה להרב אפרים בוגרד בקשר לספר "שערי הלכות" על שו"ע אדה"ז 
 שמו"ל )מהעתקה(:

 [ על בקשת הסכמה וברכה להו"ל, כתב:1]

 הסכמה וברכה.

[ על שאלתו האם לצרף לספר זה את ההסכמות שקיבל לספרו הקודם 2]
 "פסקי הרב", כתב:

 כן.
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 תקלב

 תמוז[]י"ג 

י"ג תמוז, על ה"מודעה" ע"ד החגיגה -מענה נוסף בקשר להחגיגה די"ב
 (:180)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ויה"ר שיהא בהצלחה רבה, אזכיר עה"צ.

 

 תקלג

 ]י"ג תמוז[

מענה לר' יצחק שפרינגער על טופסים שהכניס )ביום הבהיר כ"ח סיון 
 (:97)"בית חיינו" גליון  וביום ט' תמוז( מהוספות בתומ"צ, בצירוף מכתביו

 (1נת' והמצו"ב )שני מכ' וטופסים( )

 (2ודבר בעתו הזמ"ג וכו' )

 (3אזכיר עה"צ )

 

 תקלד

 ]י"ג תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ 
 )מהעתקה(:

 והזמ"ג להמשך בשו"ט ובהוספה

 אזכיר עה"צ.

 

 תקלה

 ]י"ג תמוז[

 יוסף יצחק הכהן גוטניק )מהעתקה(:מענה לר' 

 ועד מתי?! –]הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א[ כבר היו כו"כ 

 רואות. שעיניואזכיר עה"צ שיונח אצלם הפס"ד: אין לו כו' 
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 תקלו

 ]תמוז[

בחורים הנוסעים בשליחות המל"ח ברוסיא  10מענה לקבוצה של 
 (:94ולסמינריון בחרקוב )"בית חיינו" גליון 

 בדיקת תפילין אזעה"צ, ויבשר טוב בכל הנ"ל.

 

 תקלז

 ]תמוז[

מענה לא' התמימים מחברי הקבוצה הנוסעים לרוסיא שקיבלו מענה 
"לבדוק התפילין", שבהמשך לזה בדק את התפלין ונודע לו שאינו יכול 
להשתמש בהם, ושאל האם להמשיך בתכנית ולנסוע למרות שאין לו תפלין 

 (:94)"בית חיינו" גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו מחיקה על תיבת "האם", וסימן לתיבת 
 "להמשיך", וכתב:

 אזעה"צ.

 

 תקלח

 ]תמוז[

מענה למנהל בית חב"ד ששאל האם להשאר בניו יארק כיון שאינו יודע 
 (:94אם יש לו עדיין קשר עם אנשים שיוכלו לעזור לו )"בית חיינו" גליון 

בהתייעצות בידידים מבינים ובפרט בשלוחים בשאלות האם עדיין ישנם, 
 שי'.

 

 תקלט

 ]תמוז[

מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי שכתב ע"ד שליחות המל"ח בקייץ זה 
 (:94בכל רחבי תבל )"בית חיינו" גליון 

 וכו'ויהא בהצלחה רבה וכו' ועד לאופן דנפלאות ובעל הגאולה בעזרם 
 אזכיר עה"צ.
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 תקמ

 ]תמוז[

אחוז  10מאנ"ש דשכונת קראונהייטס שכתב שנתן לצדקה מענה לא' 
דולר, זאת  16,000דפרוטה( בעד כל יהודי בעולם ) 20מתוך  1מ"סענט" )

אף שאינו עשיר גדול כו'( בהתאם לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות 
 (:94ש"פ קרח )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ, וזכות הצדקה תעמוד לו בכל המצטרך.

 

 אתקמ

 ]תמוז[

מענה לאם ושני בני' הלומדים בתו"ת, שכתבו שיש להם יום הולדת 
 (:94בסמיכות זה לזה, יום אחר יום )"בית חיינו" גליון 

 מנהגי יום הולדת לכל הנ"ל.

 

 תקמב

 ]תמוז[

 (:95, 94מענה לאחת שכתבה שאין לה ילדים )"בית חיינו" גליונות 

 והמזוזות, אזכיר עה"צ. שם האם שלו ושל זוג' תי', בדיקת התפילין

 

 תקמג

 ]תמוז[

מענה להשלוחים בעיר עכו אה"ק, ר' נתן יצחק אוירכמן ור' יוסף מקמל, 
שביקשו ברכה להצלחת המגבית שעושים עבור הבית חב"ד, וכתבו ע"ד 

. תשורה אוירכמן ו' 94הבעיות שישנם בהשגת הכספים )"בית חיינו" גליון 
 אדר תשנ"ח(:

 יתעניינו במצבם וכהנ"ל. ודאיבהתייעצות בידידים מבינים, ידידים 

 והרי ואהבת לרעך כמוך

 ( כלל1
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 ( גדול2

 ( התורה3

 אזכיר עה"צ.

 

 תקמד

 ]תמוז[

מענה להשלוחים בעיר עכו אה"ק שכתבו עוה"פ ע"ד המצב )תשורה 
 אוירכמן ו' אדר תשנ"ח(:

 הרי כבר עניתי!!

 אזכיר עה"צ עוה"פ.

 

 תקמה

 ]תמוז[

מענה להת' מרדכי רפאל הכהן פלדמן הנוסע לאוסטרליא )וקיבל מענה 
כ"ק אדמו"ר שליט"א דלעיל(, ולפני זה עבר בחלוקת הדולרים דיום 
ראשון. לפניו עבר הת' שמואל יפה הנוסע לאוסטרליא דרך מנשסטר, וכ"ק 
אדמו"ר שליט"א נתן לו דולר לתת לצדקה במנשסטר, ואח"כ עבר הת' 

פאל הכהן פלדמן ואמר שנוסע לסידני אוסטרליא, וכ"ק אדמו"ר מרדכי ר
שליט"א נתן לו דולר נוסף לתת לצדקה במנשסטר. אח"כ כתב הת' הנ"ל 

ר לקיים השליחות )"בית חיינו" טלכ"ק אדמו"ר שליט"א שנוסע למנשס
 (:94גליון 

 מקרובי יפה שי' )וכיו"ב( שליחימסור הדולר במנשסטר ע"י 

 זבז ממון ישראל ע"י נסיעה לשם( ופשיטא שלא לב1

 ( אזכיר עה"צ.2

 

 תקמו

 ]תמוז[

מענה להרב פנחס הכהן פלדמן שכתב מכתב ובסיומו הזכיר שבנו נוסע 
למנשסטר לקיים את שליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון 

94:) 
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 פסק רז"ל שלוחו של אדם כמותו )אלא בהוספת ממש(

 וכיו"ב.וישלח ע"י פוסט 

 

 תקמז

 ]תמוז[

יהודי שצריך לעבור -מענה להשליח ר' יצחק חזן על בקשת ברכה עבור אינו
 (:95, 94ניתוח ועוזר הרבה בפעילות בעירו רומא )"בית חיינו" גליונות 

 זכות הפצתו ז' מצוות ב"נ תעמוד לו בכהנ"ל ויצליח.

 

 תקמח

 ]תמוז[

ביקשו ברכה עבור מענה להנהלת בית הספר "בית חנה" בצפת עיה"ק ש
 (:94טיול )"בית חיינו" גליון 

תפילת הדרך, לקחת עמהן קופסא צדקה, להתרים בעת הטיול. אזכיר 
 עה"צ.

 

 תקמט

 ]תמוז[

מענה לא' התמימים שכתב שקנה תפלין ליהודי שהולך אליו בימי ועש"ק 
ל"מבצעים", וכן לכמה יהודים ברוסיא כאשר שהה שם בשליחות, וכתב 

 (:95גרום נחת רוח וכו' )"בית חיינו" גליון שיהי רצון שי

 גרם כבר וכו' וימשיך לבש"ט ובהוספה אזכיר עה"צ.

 

 תקנ

 ]תמוז[

 (:95מענה לאחת שכתבה שאין לה ילדים )"בית חיינו" גליון 

 דיוק בטהרת המשפחה.
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 תקנא

 ]תמוז[

מענה לגיורת שביקשה ברכה לרפואה, ולהתקשרות של כל משפחתה לכ"ק 
 (:95אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון 

בוודאי גיור כהלכה, הנהגה יומית דכל הנ"ל תהא מתאימה להוראות 
 תורתינו תורת חיים אזכיר עה"צ.

 

 תקנב

 ]תמוז[

מענה לאחת שכתבה שקשה לה למצוא חתן בחור חבד"י ושואלת האם 
ע'  להתעניין בהצעות שידוכין מחוגים אחרים )ס' יומן "אראנו נפלאות"

186:) 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת תיבת "להתעניין", וכתב:

 באם המוצעים יר"ש ובעל מדות טובות.

 

 תקנג

 ]תמוז[

 (:186מענה לא' התמימים )ס' יומן "אראנו נפלאות" ע' 

 [ על מה שכתב ע"ד יום הולדתו, כתב:1]

 מנהגי יום הולדת.

ברך את כ"ק אדמו"ר [ על מה שכתב שכיון ש"מזלו גובר" הרי הוא מ2]
 שליט"א, כתב:

 כל המברך מתברך כו' אזעה"צ.
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 תקנד

 ]תמוז[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ על דו"ח בו כתב בין השאר ע"ד השיעורים 
בשכונת בל הרבור מיאמי ועל בני זוג מקרובי משפחתו אותם מתעתד 

 ניסן תשע"ב(:להביא לחלוקת הדולרים דיום ראשון )תשורה גרינבערג ד' 

נקודה עיקרית:  –והזמ"ג להצלחה רבה בהנ"ל וכיו"ב והענינים כולל 
מאך דא ארץ ישראל כמדובר קצת בפרטיות בההתוועדות ש"פ פינחס 

 )מלא יו"ד בגימטריא יצחק(. אזכיר עה"צ.

 

 תקנה

 ]תמוז[

מענה לר' שלום הלוי דוכמאן מנהל "כולל חב"ד" בקשר לביאתו לאה"ק 
 אישיות מסויימת )מהעתקה(:לדבר עם 

 בטח בהסכמת אגו"ח שם )שעל אתר(.

 

 תקנו

 ]ועש"ק בלק, ט"ז תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו 
 ובקשת ברכה )מהעתקה(:

 מכ' ופנ"נ

 והזמ"ג לבשו"ט והענינים.

 

 תקנז

 ]ועש"ק בלק, ט"ז תמוז[

וטניק על בקשת ברכה ליום ההולדת של בנו מענה לר' יוסף יצחק הכהן ג
 איסר אשר הכהן )מהעתקה(:

 מנהגי
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 תקנח

 ]ועש"ק בלק, ט"ז תמוז[

מענה להרב משה הבלין שכתב על תכנית שבת אירוח לאורחים בש"פ בלק 
 (:95ע"י ישיבת תו"ת דקרית גת )"בית חיינו" גליון 

 ויהא בשעטו"מ, אזכיר עה"צ.

 

 תקנט

 תמוז[]אור לכ"ף 

דכרך  )עלי ההגהה( מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס חלק מה"פרופ'ס"
תשורה ליפסקר ח"י סיון  –הראשון דספר השלוחים )מצילום כתי"ק 

 תשע"ג(:

 הפרופס דכרך המו"ל עתה כלכשיהיו 

 (1הצ"ל שינויים ) וכו'כדאי להגי' עוה"פ המבוא והשער 

א הספר אחריות בו לאידך גיס כהנלשדוקא אני אגי'  –אי אפשר כלל 
 (2. וצ"ל מוגה כדרוש וה' יצליחם )כפשוט

לדוגא )בהשער( להזכיר לא רק "תמונות" אלא גם )בקיצור( ע"ד 
 (3השליחים וב"ב שי' )

לתהלה ולשם ולתפארת וכדאי כל  –כנראה גם מחלק הפרופס יהי' 
 (4הטרחא וכו' )

 (5)]יודל[ להחזיר כהנ"ל ל

 על המעטפה, כתב:

 מהיר

  ח

 

 תקס

 ]ועש"ק פנחס, כ"ג תמוז[

מענה לר' יצחק שפרינגער על טופסי הוספות בתומ"צ שהכניס )"בית 
 (:97חיינו" גליון 

 נת' ות"ח ת"ח והזמ"ג. אזכיר עה"צ.
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 תקסא

 ]כ"ה תמוז[

מענה למערכת "בית חיינו" על דו"ח מהפעילות לאחרונה, ועל הצטרפות 
 (:96יון כמה מהתמימים למערכת, ועוד )"בית חיינו" גל

 [ על כללות הדו"ח, כתב:1]

 ילכו מחיל אל חיל גו'

 [ על מה שכתבו ע"ד המצב בגשמיות, כתב:2]

 כמענתי הקודם

 [ בשולי הדו"ח, כתב:3]

 אזכיר עה"צ

 

 תקסב

 ]כ"ה תמוז[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב על מכתבו בקשר עם יום הולדתו 
 והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:הכ"ח )תשורה בוגלר ז' אד"ש תשע"א. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול ובחץ את מה שכתב "ברצוני לבקש 
 לקבל הכח מהמשלח כ"ק שליט"א להצלחה בשליחותי", וכתב:

 מנהגי יום הולדת אזכיר עה"צ.

 

 תקסג

 ]כ"ו תמוז[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק גרינברג, שכתב: "מצו"ב המבוא לספר "ימי 
שר והופיע בקרוב. המצו"ב הוגה ע"י כמה מומחים ואלבראשית" שעומד 

ע"י הנהלת קה"ת וכו' ובדעתי למוסרו לדפוס. והנני בזה להגישו לכ"ק 
 "תחיינו" יו"ד שבט תשע"ז(: –אד"ש טרם ההדפסה" )מצילום כתי"ק 

שליט"א סימן את מה שכתב "המצו"ב הוגה ע"י כמה  כ"ק אדמו"ר
 מומחים ואושר ע"י הנהלת קה"ת וכו'", וכתב:

 ומספיק, כפשוט
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 תקסד

 ]כ"ז תמוז[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח מעניני הישיבה )יומן 
. והעתקה, באדיבות מערכת הספר "ועבדי 191"פאקס א שיחה" גליון 

 דוד"(:

 עה"צ עוה"פ נת' ות"ח ואזכיר

וסימן בחץ את מה שכתבו "ויעזור השי"ת בהצלחה רבה וכו' בכהנ"ל". 
 וכתב:

 .ליו"טויזרזו עי"ז ג"כ שיהפכו ימים אלה 

 

 תקסה

 ]כ"ז תמוז[

מענה על דו"ח אסיפת הנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית )יומן "פאקס 
בער שי' . והעתקת המזכיר, באדיבות הרב שלום דוב 191א שיחה" גליון 

 שוחאט(:

 וכו'ויה"ר שיהא כהנ"ל בהצלחה רבה 

 אזכיר עה"צ

 

 תקסו

 ]כ"ז תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "ולהצלחה גדולה בכל 
תפלה  –התשעים הנ"ל, והרי אנו נמצאים בשנת אראנו נפלאות ושנת 

ונראה לעיני כל העולם  –ויהי נועם ה' אלקינו עלינו  –תפלת עשיר  –למשה 
בשמחה ובבטחון, ויהפכו ימים אלו לששון  Great Centralברכת ה' ב 

 ושמחה וכו'". וכתב:

 אזכיר עה"צ.
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 תקסז

 ]כ"ח תמוז[

מענה לר' יהודה ובנו הת' יוסף יצחק קעלער שהכניסו את הספר החדש 
שמו"ל "מנחת יהודה וירושלים" על הלכות בית הבחירה להרמב"ם, 

פלפולים וביאורים ברמב"ם, ו"עץ  –הנחלק לשני חלקים: "עץ יהודה" 
כתבי יד, שינויי נוסחאות, מ"מ ציונים ופירוש )"בית חיינו" גליון  –יוסף" 

97:) 

 ' ות"ח ת"ח.נת

 חבל שלא צורף גם צילום קטע מהכתב"י,

 אופנים בג'ובפרט מחתימתו שהי' חותם 

 וכבר האריכו בזה חוקריו.

]אח"כ במענה לשאלת הנ"ל, מסר כ"ק אדמו"ר שליט"א בע"פ: להדפיס 
את החלק "עץ יוסף" מחדש ובפורמט יותר גדול, ושיקרא להספר "הלכות 

כתבי יד ופירוש עץ יוסף", ושם יהיו צילומים בית הבחירה להרמב"ם ע"פ 
מכל הכתבי יד עם ג' סוגי החתימות כנ"ל, והציורים יהיו מכתבי יד 

 הרמב"ם בפירוש המשניות, ובנפרד יהיו הציורים דהוצאת קאפח[.

 

 תקסח

 ]כ"ח תמוז[

מענה בקשר להספר "חידושים וביאורים במסכת גיטין" משיחות כ"ק 
 (:191)יומן "פאקס א שיחה" גליון אדמו"ר שליט"א 

 נת' ות"ח והזמ"ג.

 

 תקסט

 ]כ"ח תמוז[

מענה לר' משה עזאגווי שביקש ברכה לזכי' ב"לוטו", מאחר שקונה ע"פ 
שנה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה  11הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.
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 תקע

 תמוז[ ]שלהי

מענה לא' שביקש ברכה בקשר לתאונה שאירעה, ומפאת חוסר פרטים כתב 
 (:96רק השם הפרטי ולא שם האם )"בית חיינו" גליון 

 האם ידוע לחותם שי' שחוקרים ומודיעים שם האם?

 אזכיר עה"צ.

 

 תקעא

 ]שלהי תמוז[

מענה לא' התמימים ששאל האם לעבור ללמוד בישיבה אחרת, וכן כתב על 
 (:96הולדתו החל בקרוב, ועוד )"בית חיינו" גליון יום 

בהנ"ל כעצת המשפיע שי' שלו, מנהגי יום הולדת, בדיקת התפילין 
 והמזוזות, אזכיר עה"צ.

 

 תקעב

 ]שלהי תמוז[

מענה לר' שלום הלוי דוכמאן על דו"ח ממגבית למען "כולל חב"ד" 
 (:96באמצעות קופות צדקה )"בית חיינו" גליון 

הבשו"ט, נוסף על הכנסה כספית עיקר ג"כ פרסום ענין דצדקה ות"ח על 
 דהכולל וכו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 תקעג

 ]שלהי תמוז[

מענה להשליח ר' מרדכי מנשה לאופר שהביא עמו בביקורו בחצרות קדשנו 
מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א בחתימת אדמו"רים, רבנים ועסקני ציבור 

 וז תשע"ב(:בעירו אשדוד אה"ק )תשורה לאופר ט"ו תמ

 (1בדהמ"ז דכל המצו"ב )
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 בנוסח )*(

 

 תקעד

 ]ער"ח מנ"א[

מענה למרת צירל ליפסקער על דו"ח מביקורה אצל בתה וחתנה השלוחים 
 (:97בעיר דנייפרופטרובסק )"בית חיינו" גליון 

 כהנ"ל נתקבל ות"ח ת"ח,

 ודבר בעתו )כמים קרים על נפש עייפה וכו'(

 העוסקים וכו' וכו'.וגדול הזכות דכל 

 אזכיר עה"צ להמשך בהנ"ל.

 

 תקעה

 ]ער"ח מנ"א[

מענה על שאלת הנהלת הוצאת קה"ת: "המוציאים לאור השיחות קודש 
באנגליש הכינו החוברת המצו"ב בעניני משיח. ושואלים אם יש להם 
הרשות להוציאו לאור ובגושפנקא דקה"ת" )מהעתקה. המענה מתפרסם 

 ר' שמואל שי' אבצן וזכות הרבים תלוי' בו(:בזה לראשונה באדיבות 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול ובחץ התיבות "יש להם הרשות 
 להוציאו לאור ובגושפנקא דקה"ת", וכתב:

 לאחרי שיוגה )ובאם צריך לתקן( ע"י הנהלת קה"ת.

 

 תקעו

 ]ועש"ק מטו"מ, ר"ח מנ"א[

שהכניס את המהדורא החדשה דספרו "כללי רש"י" בלוי  'מענה לר' טובי
 . תשורה לאופר ט"ו תמוז תשע"ב(:192)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

כ"ק אדמו"ר  להוראתבהתאם הבאתי אתי . . "סימן את מה שכתב [ 1]
 , וכתב:דבר" שליט"א . . וכמפורט בפתח

 (1כפליים לתושי' )וובהוספת 
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לחצרות קדשנו יחד עם חתנו ר' מרדכי מנשה [ על מה שכתב שהגיע 2]

 לאופר, כתב:

 (2) צ"מויהא בשעטו

 

 תקעז

 ]ועש"ק מטו"מ, ר"ח מנ"א[

 (:192מענה לא' התמימים על דו"ח )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ויה"ר שיקויים בו הבטחת חז"ל

 מי שיש לו מנה כו' מאתים כו'

 ממש לזה( ד' מאות וכו'. ובסמיכות)

 אזכיר עה"צ.

 

 תקעח

 ]ועש"ק מטו"מ, ר"ח מנ"א[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון על דו"ח משיעור בעניני גאולה משיח 
 (:196יהודים, ועוד )יומן "פאקס א שיחה" גליון -ליהודים ואינם

 ויבש"ט בכהנ"ל ובהוספה,

 אזכיר עה"צ.

 

 תקעט

 ]ועש"ק מטו"מ, ר"ח מנ"א[

ע"ד יום הולדתו )יומן "פאקס מענה לא' מאנ"ש שכתב דו"ח בו הזכיר גם 
 (:191א שיחה" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה מנהגי יום הולדת. אזכיר עה"צ.
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 תקפ

 ]ד' מנ"א[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין שכתב ע"ד ביקורו, יחד עם ראש העיר 
קניטרא מרוקו, במקום המחנה קייץ לבנות ואח"כ לבנים, ביום ג' ה' מנ"א 

 (:192פאקס א שיחה" גליון )יומן "

 יום הסתלקות האריז"ל. אזכיר עה"צ

 

 תקפא

 ]ה' מנ"א[

ההגהה של ספר הלכות בית -מענה לר' יהודה קעלער שהכניס את עלי
, לאחר שתוקן ע"פ הבחירה להרמב"ם ע"פ כתבי יד עם פירוש "עץ יוסף"

 (:192)יומן "פאקס א שיחה" גליון  הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א

 דבר בעתו

 ות"ח ת"ח

 ותהא הצלחה מופלגה בהפצתם וכו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 תקפב

 ]ה' מנ"א[

 מענה למר ראובן דוד קימבל )תשורה קימבל ה' כסלו תשס"ג(:

 [ בקשר לקעמפ "גן ישראל" במקומו, כתב:1]

 בטח נתקבל המברק לגן ויבש"ט.

 לעטער", כתב:-לה"ניוז[ בקשר 2]

 ויבש"ט והזמן גרמא

 [ על מה שכתב בקשר לבניו יהודה ושמעון, כתב:3]

להודיע שם האם תי' ואזכיר עה"צ. ומזמן לזמן )בש"ק?( כדאי שיאמרו 
היו ערבים למ"ת לכל בנ"י,  שתשב"ר. בודאי יודעים שלומזמור תהלים 

 ונמשכת הערבות עד עתה.
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 תקפג

 ]תחלת מנ"א[

 (:97פרטי על הדוחו"ת דימים אלו )"בית חיינו" גליון -מענה כללי

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 והזמ"ג שבאים מחודש תמוז, 

 דהולדת נשיאנו –

 וחודש הגאולה דנשיאנו,

 כל הדור –והנשיא הוא הכל 

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 תקפד

 ]תחלת מנ"א[

 הנלחם עם העם היוגוסלבי ,ברכה לעם הסלובני שביקשיהודי -מענה לאינו
 (:192)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 באם יודיע שם אביו

 ולבשו"ט בזה.אזכיר בתפלה למילוי משאלותיו לחרות עמו 
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 תקפה

 ]תחלת מנ"א[

מענה להשליח ר' ברוך חזנוב שכתב שב"דיי קעמפ" שבמקומו מאנאלפן ניו 
דזשערזי, ישנו יותר מכפליים ממספר הילדים שהיו בשנה שעברה, כן ירבו 

 (:193)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כן ירבו", וכתב:

 .אזכיר עה"צ

 

 תקפו

 ]תחלת מנ"א[

מענה לא' התמימים שכתב שמארגן קייטנה בצפת עיה"ק )יומן "פאקס א 
 (:193שיחה" גליון 

 כהמברק לקייטנה.

 

 תקפז

 ]תחלת מנ"א[

 (:193מענה לא' השלוחים בארצה"ב על דו"ח )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ויבש"ט בכל זה

 ובאופן דמוסיף והולך.

 אזכיר עה"צ.

 

 תקפח

 ]תחלת מנ"א[

מענה לא' התמימים שכתב אודות ענינים פרטיים ועוד )יומן "פאקס א 
 (:193שיחה" גליון 

 (1ות"ח על הבשו"ט )

 (2"תיקון" כעצת המשפיע שי' שלו )

 אזכיר עה"צ.
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 תקפט

 ]תחלת מנ"א[

מענה להרב בן ציון ליפסקר שכתב ע"ד מר חיים ג'מיל שמפרסם בעיתונות 
המקומית דערד אה"ק אשר תחנת הדלק שבבעלותו סגורה בשבתות וימים 

 (:193טובים )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 א( נכון במאד.

 ב( שם אמו.

 ג( אזכיר עה"צ.

 

 תקצ

 ]תחלת מנ"א[

לילה לתלמידים השלוחים מענה להרב פנחס הכהן פלדמן ששאל האם הש
עדיין קיימת, כבשנים שעברו; או, לאור הסכמת  –לבוא לחתונות וכיו"ב 

לבוא  דישיבה גדולה מעלבורן כ"ק אדמו"ר שליט"א לתלמידים השלוחים
ליום הבהיר י"א ניסן, הרי שנשתנו העיתים )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

193:) 

 נשתנו העיתים". וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "

 אזכיר עה"צ.

 

 תקצא

 מנ"א[תחלת ]

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב שחושב ללכת להקריא את הפסק דין 
על ציון האריז"ל ביום  –שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח 

 (:181ההילולא שלו ה' מנ"א )ס' "ימי בשורה" ע' 

 אזכיר עה"צ.
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 תקצב

 ]תחלת מנ"א[

על דו"ח מהקראת הפסק דין שכ"ק אדמו"ר מענה לר' ישראל דוד נחשון 
על ציון האריז"ל ביום ההילולא שלו ה' מנ"א,  –שליט"א הוא מלך המשיח 

. ס' "ימי בשורה" 198)יומן "פאקס א שיחה" גליון במעמד עשרה מישראל 
 (:183ע' 

 ויה"ר שיפעלו כ"ז פעולתם וכו' והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ.

 

 תקצג

 ]תחלת מנ"א[

דולר דמי פ"נ  5מענה לא' התמימים שביקש ברכה לחברו, וציין שצירף 
 (:97יינו" גליון )"בית ח

 ", וכתב:5כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול המספר "

 לא הי' כאן. אזעה"צ.

 

 תקצד

 ]תחלת מנ"א[

 (:98מענה לאחת מרחובות אה"ק )"בית חיינו" גליון 

 ר"ל ור"ל בהשם. מרידהבש"ק ה"ז  ר"ל ור"לעבודה 

 תשמור ש"ק והשם ישמרה וב"ב שי'

 אזכיר עה"צ.

 

 תקצה

 מנ"א[]תחלת 

מענה למארגני שיעורי תורה שע"י ישיבת תו"ת דקרית גת על דו"ח 
מהתועדות י"ב תמוז שקיימו בכמה בתי כנסת ברחבי העיר )"בית חיינו" 

 (:98גליון 

 , והענין והזמ"ג. אזכיר עה"צ.רבהותהא פעולה נמשכת ובהוספה 
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 תקצו

 ]תחלת מנ"א[

רצויים שאירעו -בלתי מענה לועד הרוחני דכפר חב"ד שכתבו על המאורעות
ל"ע בתקופה האחרונה בכפר חב"ד, פטירת אנשים צעירים ר"ל, וכתבו על 
הצעדים שננקטו בקשר לקביעות עיתים לתורה, הנהגה בזמן התפלה, 
אהבת ישראל, צניעות ועוד; ושאלו: "האם יש עוד מה לתקן בענינים הנ"ל 

 (:98לטובת אנשי הכפר?" )"בית חיינו" גליון 

 "ר שליט"א סימן קו מחיקה על השאלה הנ"ל, וכתב:כ"ק אדמו

 אזכיר עה"צ לבשו"ט והזמ"ג.

 

 תקצז

 ]תחלת מנ"א[

מענה ל"המטה העולמי להבאת המשיח" על דוחו"ת בצירוף תמונות )"בית 
 (:98חיינו" גליון 

 המצו"ב נלקח, אזכיר עה"צ.

 

 תקצח

 ]תחלת מנ"א[

השחתת כתבי דא"ח מענה לאברך מירושלים עיה"ק שביקש מחילה על 
ר"ל, וביקש ברכה למצב זוגתו הנמצאת בהריון ונתגלו סיבוכים והרופאים 

 (:100אומרים שרק היא או התינוק יכולים לחיות )"בית חיינו" גליון 

אין נוגע לי כלל וכלל. בדיקת התפילין. לא יתייחס  –בנוגע למחילה 
 לרופאים. אזכיר עה"צ.

 

 תקצט

 ]ו' מנ"א[

' יהודה ליב ראסקין על דו"ח מפגישתו עם ראש העיר מענה להשליח ר
 (:192קניטרא מרוקו, ובקשת ברכה עבורו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 . אזכיר עה"צ.ובהוספהוימשיך בבשו"ט 
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 תר

 ]אור לז' מנ"א[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' שניאור זלמן גורארי', 
מסכת ביצה שהנ"ל עורך בלילה זו בבית בהמשך להכרזת הגבאי ע"ד סיום 

 (:192הכנסת בו מוסר שיעורים בכל יום )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

שיכנסו בנ"י לביהמ"ק  על מנת ד"קבו נכנסו שונאים לביהמ –ז' מנ"א 
 דכוננו ידיך גו'.

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה.

אנדאן ]מענה זה ניתן גם להרב יצחק מאיר הרץ בקשר ל"כינוס תורה" בל
 )מהעתקת המזכיר, באדיבות א' מאנ"ש שי'([.

 

 תרא

 ]ז' מנ"א[

מענה להשליח ר' יוסף דוד ווייטמאן על דו"ח מנסיעה שלו ושל ר' גדלי' 
קארף, יחד עם הנדיב מר הורן מבראזיל, במדינת רוסיא. בין השאר כתב 
שבעוד ומחוגים אחרים הראו להנ"ל בנינים ריקים בהם חושבים לפעול, 

)יומן נו הראנו לו אלפי ילדים בקעמפ'ס, בתי ספר, דיי קעמפ'ס וכו' הנה א
 י"א אלול תשס"ו(:. תשורה ווייטמאן 192"פאקס א שיחה" גליון 

"אנו הראנו לו אלפי כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בקו ובחץ את מה שכתב 
 ילדים בקמפ'ס, בי"ס, דיי קעמפ'ס וכו'", וכתב:

 בנת' ות"ח על הדו"ח המצו"

 –ויקויים בו ובחבריו בהנ"ל 

 .וכו'רוצה ת"ת  ת'מי שיש לו 

 

 תרב

 ]ועש"ק דברים, ח' מנ"א[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מעניני עסקיו 
 )מהעתקה(:

 והזמ"ג לבשו"ט ובהוספה.

 אזכיר עה"צ.
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 תרג

 ]יו"ד מנ"א[

עיתונים שנבחרו מאלה מענה להמזכיר רחי"ק שכתב: "מצו"ב קטעי 
 תשורה ליפסקר ח"י סיון תשע"ג(: –שהגיעו לאחרונה" )מצילום כתי"ק 

 ראיתי ות"ח

 ות"ח על הבשו"ט אשר בהנ"ל.

 להחזיר

 וסימן חץ לשם הנמען "יודל".

 

 תרד

 ]י"א מנ"א[

מענה לר' משה שלמה סלונים בקשר לבקשתו מאת הנהלת ישיבת תו"ת 
פעול שם במסגרת "לשכת עזרת אחים" המרכזית לשלוח בחורים לרוסיא ל

)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי 
 דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 כ"ז שייך לההנהלה שליט"א. –כפשוט 

 אזכיר עה"צ.

 

 תרה

 ]י"ב מנ"א[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מדיבורו עם ראש הממשלה מר 
שמיר. במכתבו כתב שלא דיבר איתו בקשר להליכה לוועידת יצחק 

 השלום, רק הדגיש בנוגע להשטחים, ומקווה שזה נכון )מהעתקה(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת התיבות "שזה נכון". וכתב:

 אזכיר עה"צ.
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 תרו

 ]י"ג מנ"א[

"ספר עמודים מהכרך השני של  68מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס עוד 
השלוחים", וכתב שגמרו כבר את הכנת שאר העמודים, וכבר התחילו את 

פרינט" לכרך הראשון -וכתב שה"בלו ,סידור העמודים של הכרך השלישי
יוגמר בתחלת שבוע הבעל"ט, ולאחר האישור על זה יודפס מיד )מצילום 

 תשורה ליפסקר ח"י סיון תשע"ג(: –כתי"ק 

 פס מיד", וכתב:[ סימן בקו ובחץ התיבות "יוד1]

 ראיתי ות"ח.

 להחזיר

 וסימן בחץ את שם הנמען "יודל".

 [ על מעטפת המכתב, כתב:2]

 ראיתי ות"ח

 להחזיר

 וסימן בחץ את שם הנמען "יודל".

 

 תרז

 ]י"ג מנ"א[

מענה למערכת "בית חיינו" שהכניסו את הראיון שערכו עם מרת בת שבע 
חדשים, בה תיארה את סיפור הצלתו אלטהויז שעלתה מרוסיא לפני כמה 

של הרה"ג הרה"ח וכו' ר' לוי יצחק ז"ל אביו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
(. וכתבו 98מצ'אילי לאלמא אטא על ידה )נדפס ב"בית חיינו" גליון 

 (:99"מצו"ב . . בתקווה שיגרום נח"ר" )"בית חיינו" גליון 

 .רב, ונמשך לכמה כמה זמן כפשוט אזכיר עה"צ]נח"ר[ 

 

 תרח

 ]י"ד מנ"א[

מענה למערכת "בית חיינו" שכתבו על המדור החדש "לחיות עם הזמן 
דימות המשיח" )הכולל תיאור מתומצת מהמאורעות המיוחדים בימים 
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האחרונים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א(, וענינים נוספים בקשר להגליון 

 (:99)"בית חיינו" גליון 

 לט"ו מנ"א והענינים.אזכיר עה"צ, להצלחה רבה, והזמ"ג, אור 

 

 תרט

 ]י"ד מנ"א[

מענה לצעיר א' ממעלבורן אוסטרליא העושה את צעדיו הראשונים 
ביהדות, שנכח בעת השידור דשיחת יום ד' י"ג מנ"א, בה נתבאר הלימוד 
וההוראה מעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן, המתחילים ב"אנכי" 

יום ד"אנכי", שכשם שצריך להזהר בהק –ומסיימים ב"וכל אשר לרעך" 
צריך להזהר מ"כל אשר לרעך", אפילו שווה פרוטה. הנ"ל )שהקשיב 
לתרגום השיחה בשעת מעשה( נזכר שישנם בידו אי אלו פרוטות השייכים 
לחברו וטרם החזירם, ולאור זה החזירם תיכף לחברו, ודיווח על כך לכ"ק 

 (:549אדמו"ר שליט"א )"כפר חב"ד" גליון 

 "ל.א( ואשריו שהחזיר כהנ

 ב( הנהגה יומית שלו תהי' מתאימה להוראת תורתנו תורת חיים.

 אזכיר עה"צ.

 

 תרי

 ]י"ד מנ"א[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח מעריכת "סיומים" 
בבתי כנסת בניו יארק )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 בהם(:באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 תריא

 ]י"ד מנ"א[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שלאחרונה אלו שמדבר עמהם 
בקשר לעניני אה"ק, שואלים אותו מדוע אינו בא לבקר באה"ק, ושואל 

 האם כדאי להתעניין לבקר שם בקרוב )מהעתקה(:
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תיבות "כדאי" ו"להתעניין", והשאיר כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את ה

 את התיבות "כדאי לבקר שם". וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 תריב

 ט"ו מנ"א[ועש"ק ואתחנן, ]

מענה להת' דוד הכהן ערענטרוי שביקש הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לנסיעתו ונסיעת אחיו הת' נחום הכהן לאה"ק לבקר את אמו שחלתה )יומן 

 (:209"פאקס א שיחה" גליון 

 לא כדאי הנסיעה

 התורה חסה על ממונם של ישראל

 קדימה לתת מקצת מהוצאות הנסיעה לזכות ענין הנ"ל אזכיר עה"צ.

 

 תריג

 ]ועש"ק ואתחנן, ט"ו מנ"א[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ 
 )מהעתקה(:

 ובהוספה והזמ"ג והענינים]ויה"ר שנמשיך לשמוע בשו"ט מאה"ק[ 

 אזכיר עה"צ

 

 תריד

 ]ועש"ק ואתחנן, ט"ו מנ"א[

מענה לועד כפר חב"ד על ההודעה ע"ד התועדות שעורכים לרגל ט"ו מנ"א 
 )ס' "כפר חב"ד" ח"א ע' קז(:

 מוצלחת וכו' אזכיר על הציון

 מתי היתה ההתוועדות האחרונה דהועד
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 תרטו

 ]מנ"א[

להת' מנחם מענדל  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
הכהן הענדל והת' משה לייב וובר על הדוחו"ת האחרונים מהשיעורי תורה 
שמארגנים בקרית גת )מהעתקה, באדיבות ר' מנחם מענדל שי' הכהן 

 הענדל([:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 והזמ"ג שבאים מחודש תמוז, 

 דהולדת נשיאינו –

 וחודש הגאולה דנשיאנו

 –ונכנסים לט"ו מנ"א 

 יו"ט שאין כמוהו, כמחז"ל.

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 אזכיר עה"צ

 

 תרטז

 ]מנ"א[

מענה למרת חי' הבלין )אשת הרב משה הבלין( על שאלה בענין פרטי 
 (:198)יומן "פאקס א שיחה" גליון מסויים 

 כעצת רב חבד"י )שאינו קרוב( אזכיר עה"צ.
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 תריז

 ]מנ"א[

מענה לא' השלוחים שכתב שישנם בעיות במקומו ורוצה לעבור למקום 
 (:198אחר )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 קום חדש וממילא לבעיות חדשות.אין הזמ"ג למ

 

 תריח

 ]מנ"א[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון שביקש ברכה לחזרת ההתועדות במוצש"ק 
 (:198בשידור חי באנגלית )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 רבה, והזמ"ג אזכיר עה"צ.]ברכה[ 

 

 תריט

 ]מנ"א[

מענה לא' שכתב שביקר בכמה מקומות הקדושים באה"ק ובהר הבית 
 (:198קום המותר )יומן "פאקס א שיחה" גליון במ

מעלה עליו הכתוב כאילו  –בהלכות בנין ביהמ"ק  הלימוד –על פי תוה"ק 
 ברורצ"ל  –משתתף בבנינו, ואין בזה הגבלות, משא"כ בעלי' בהר הבית 

 מקום המותר לעולה. אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

 

 תרכ

 ]מנ"א[

למשתתפי התועדות חסידים בה"מרכז לעולי רוסיא" בנצרת עילית מענה 
אה"ק, שכתבו: "כל המשתתפים בהתועדות ט"ו במנ"א כאן ב"מרכז 
לעולי רוסי'" מתחננים מבקשים וזועקים עד מתי!!! רצוננו לראות את 

עכשיו ממש ממש  מתגלהכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח  –מלכנו 
 (:192. ס' "ימי בשורה" ע' 196" גליון )יומן "פאקס א שיחה ממש!!!"

 אזכיר עה"צ והזמ"ג והענינים.
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 תרכא

 ]מנ"א[

מענה על הדו"ח ממשתתפי השיעורים בעניני בית הבחירה, גאולה ומשיח 
 (:198ביום ב' י"א מנ"א )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ. ט"ו מנ"אבסמיכות ל

 

 תרכב

 ]מנ"א[

 (:198לענין מסויים )יומן "פאקס א שיחה" גליון מענה לא' מאנ"ש בקשר 

 , כרב)ני( או וועד רבני אנ"ש באה"ק.פס"ד ברור בשו"ע

 

 תרכג

 ]מנ"א[

מענה לא' התמימים ששאל האם להמשיך ללמוד באה"ק שנה נוספת, או 
ללמוד בישיבת "אהלי תורה" בניו יארק )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

198:) 

 שם, אזכיר עה"צ.יבוא לנ.י. ללמוד 

 

 תרכד

 ]מנ"א[

בן שנה )יומן "פאקס א  'מענה לא' מאנ"ש שכתב ע"ד יום הולדת בנו שנהי
 (:198שיחה" גליון 

 מנהגי יום הולדת.

 

 תרכה

 ]מנ"א[

מענה לר' ישראל דוד נחשון על רשימת זוגות עולי רוסיא הנישאים כדת 
 (:198גליון משה וישראל אור לט"ו מנ"א )יומן "פאקס א שיחה" 

 ויהא בנין עדי עד וכו' וכו' אזכיר עה"צ.
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 תרכו

 ]מנ"א[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב ע"ד מברק חם שקיבל מראש הממשלה 
מר יצחק שמיר בקשר להחופות הנערכות אור לט"ו מנ"א, וכתב על 

 (:198השמחה הגדולה שהייתה בחופות )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ספה, אזכיר עה"צ.וימשיך לבש"ט ובהו

 

 תרכז

 ]מנ"א[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שהכניס "פרוספקט" בנושא שבע מצוות בני 
נח, וכתב שהולכים להדפיסו בריבוי עותקים בתשע שפות, ומקווים שזהו 

 (:198לרצון ונח"ר וכו' )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

לנח"ר", [ כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "לרצון ו1]
 וכתב:

 בכלל רב

 וסימן בעיגול תיבת "רב".

 [ בקשר להדפסת הפרוספקט, כתב:2]

 הגהת כפשוט ע"י מומחים בזה.

 

 תרכח

 ]מנ"א[

מענה לשני שותפים בענף הבני' המקימים פרוייקטים ביהודה ושומרון 
 (:99ועוד, שביקשו ברכה להצלחה )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר על הציון

 לבשו"ט.והזמ"ג 

 בדיקת התפילין דכל הנ"ל אזכיר עה"צ.
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 תרכט

 ]מנ"א[

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד תלמיד שלו ששאל האם 
. והעתקה, באדיבות 100כדאי לו לנסוע ללמוד באה"ק )"בית חיינו" גליון 

 הנמען שי'(:

 כעצת הנהלת ישיבת חב"ד דבוניס איירס אזכיר על הציון.

 

 תרל

 ]מנ"א[

מענה להנדיב מר הורן, שביקר ברוסיא יחד עם ר' יוסף דוד ווייטמאן ור' 
גדלי' קארף, שביקש שכ"ק אדמו"ר שליט"א יכתוב מכתב עבור גביר 
מסויים, והוא ידבר איתו ע"ד עזרה להפעילות ברוסיא כו' )תשורה 

 ווייטמאן י"א אלול תשס"ו(:

. והעיקר הנ"ל אינו 1וכו'  בעבר( למה לא כתבתי עד"ז בצדקאז ישאלוני )
. כמו שהוא אין זקוק לזה ואדרבא 2. וכו'זקוק אלי שאסבירו גודל היהדות 

. ת"ח על הפ"ש מאחב"י שליט"א וגדול לאין ערוך 3מעורר אחרים וכו'. 
 עדודם וכו'.

 

 תרלא

 ]מנ"א[

מענה להשליח ר' צבי וילהלם שביקש ברכה לתכנית הבני' של בית חב"ד 
 (:19נתני' אה"ק )"אור חב"ד" גליון בצפון 

 והענין והזמן גרמא. רבהותהא פעולה נמשכת ובהוספה 

 

 תרלב

 ]מנ"א[

מענה לר' יוסף יצחק אולידורט ששאל האם לקבל על לעצמו לעבוד כספרן 
 " כפר חב"ד )מהעתקה(:770בספריית אגוח"ח ב"

 כעצת ידידים מבינים

 במקום שיש ספק שב ואל תעשה עדיף.
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 תרלג

 ]מנ"א[

מענה להת' שניאור זלמן הרצל על בקשת ברכה להצלחה בכתיבת 
קטעים קצרים מהתועדויות כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכן כתב  –ה"פנינים" 

שהת' שמעון ויינר אחראי על ההדפסה וההו"ל )מהעתקה. המענה 
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.

 סימן חץ כלפי מטה לשם הנמען, וחץ כלפי מטה לשם הת' הנ"ל.ו

 

 תרלד

 ]ט"ז מנ"א[

מענה לא' התמימים שכתב שנוסע לשליחות ברוסיא וביקש ברכה 
בגשמיות וברוחניות, והוסיף ברכתו לבריאות הנכונה לכ"ק אדמו"ר 

 (:99שליט"א )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ וגדול הזכות והסיום מהשם וכו'.

 

 תרלה

 ]ח"י מנ"א[

מענה לר' רפאל אמיתי שכתב ע"ד הצעת תפקיד מסויים בכפר חב"ד 
שקיבל, וכתב שמקבל את התפקיד על דעת הרב דכפר חב"ד )ס' "הרב 

 (:499אשכנזי" ע' 

שימשיך כהרב שעל אתר, ומהי השאלה מעבר לים?! אזכיר על  כפשוט
 הציון.

 

 תרלו

 ]י"ט מנ"א[

הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ, ובקשת מענה לר' יוסף יצחק 
 ברכה להנסיעה לאה"ק )מהעתקה(:
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתב: "ואני מבקש ברכת כ"ק 
אדמו"ר שליט"א שאוכל לבשר טוב לכ"ק אדמו"ר שליט"א סופית בזה 
מאה"ק, וגם ברכתו הק' לנסיעה צליחה, וברכתו הק' שאצליח בשליחותי 

ודד ולחזק שמיר ואנשיו ושריו מסביבו לשמור על שלימות הארץ הק' לע
 במילואה, בתוקף המתאים, והרי זה שנת אראנו נפלאות". וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 תרלז

 ]אור לכ"ף מנ"א[

מענה להרב זאב דוב סלונים שהכניס את ספרו "הליכות עולם" בעניני ראש 
 (:201שיחה" גליון השנה הוצאה רביעית עם הוספות )יומן "פאקס א 

 אזכיר עה"צ )להנ"ל( והזמ"ג וכו'.

 

 תרלח

 ]כ"א מנ"א[

 מענה לר' יצחק שפרינגער על הטופסים שהכניס מהוספות בתומ"צ
 )תשורה אופן יו"ד אלול תשס"ה(:

 נת' ות"ח ת"ח והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ.

 

 תרלט

 ]אור לכ"ב מנ"א[

ברכה לכו"כ שאביו ביקש מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב על בקשות 
ברכה עבורם )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען 

 שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בדיקת התפילין והמז' דכהנ"ל אזכיר עה"צ.
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 תרמ

 ]ועש"ק עקב, כ"ב מנ"א[

מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" שהכניסו את הספר החדש התועדויות תנש"א 
 (:201"פאקס א שיחה" גליון כרך א )יומן 

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג והענין, אזכיר עה"צ.

 

 תרמא

 ]ועש"ק עקב, כ"ב מנ"א[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק )מהעתקה(:

 [ על בקשת ברכה של זוגתו להרצאות של מרת טובה מרדכי, כתב:1]

 וכו' רבהאזכיר עה"צ להצלחה 

 עסקיו, כתב:[ על הדו"ח שלו מעניני 2]

 והענינים והזמ"ג.

 

 תרמב

 ]כ"ד מנ"א[

, בהמשך לשיחת כ"ף מנ"א שבה צייןמענה לר' מיכאל אהרן זליגסון ש
דובר ע"ד עבודת הבכורות לעת"ל, לכמה מקומות בדא"ח שם מדובר עד"ז 

 (:209)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח.

 

 תרמג

 ]כ"ה מנ"א[

 העתקה(:מענה לועד הרוחני דכפר חב"ד )מ

 מבהילהשקו"ט מהו תפקידם שלהם 

שלילת פשטות הדבר הביא להעדר בניית והוספת וקורטוב של רוחניות 
, משא"כ הועד הגשמי שנתווספו ועד עתהבכפר חב"ד מעת הווסדו 
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 –, המוסדות שבכפר חב"ד והפרטיים שבו הוסיפו וכו'בנינים וכספים 

 במחילת כבודם וכו' במשך ארבעים ואחד שנה הועדמה הוסיף 

 .בלעדםפירוש וא"כ שאפילו בהתוועדות לא הוסיפו על הרגיל 

 

 תרמד

 ]כ"ו מנ"א[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מעניני שלימות הארץ ומעניני 
 עסקיו )מהעתקה(:

 ויהא המשך טוב וזריז לכהנ"ל והזמ"ג והענינים

 אזכיר עה"צ.

 

 התרמ

 ]כ"ז מנ"א[

 (:203מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 [ על הספר החדש התועדויות תשמ"ח כרך ד שהכניסו, כתב:1]

 נת' ות"ח והזמ"ג.

 [ על בקשת ברכה לא' שתרם חלק מהספר, כתב:2]

 לבשו"ט בכל.

 

 ותרמ

 ]כ"ח מנ"א[

יפה שערכו מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח מאס
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי 

 דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 אזכיר עה"צ.
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 זתרמ

 ]שלהי מנ"א[

על דו"ח )יומן  בשכונת קראונהייטס מענה להנהלת "ספריית לוי יצחק"
 (:201"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה, אזכיר עה"צ.

 

 חתרמ

 ]שלהי מנ"א[

 (:201מענה לחתן )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בשעטומ"צ, אזכיר עה"צ והזמ"ג ט"ו במנ"א.

 

 מטתר

 ]שלהי מנ"א[

תלמידים של מענה לא' ששאל אם להתעסק בהו"ל דקובץ חידושי תורה 
 (:201א' הישיבות )יומן "פאקס א שיחה" גליון להשלוחים 

 .במאוד מאודונכון 

 

 תרנ

 ]שלהי מנ"א[

וילימובסקי על דו"ח מפעילותה עם "ילדות שיינא גיסי מענה למרת 
 (:201צ'רנוביל" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ותלכנה כל אחת מחיל אל חיל אזכיר עה"צ.

 

 אתרנ

 ]שלהי מנ"א[

מענה לר' לוי וילימובסקי על הודעתו ע"ד החופות שעורך )יומן "פאקס א 
 (:201שיחה" גליון 
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נתקבל מוצש"ק מבה"ח אלול, ובטח החליטו כל אחד ואחת מהם לייסד 

בנין עדי עד ביתם על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יום, ויהא בנינם 
 כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה אזכיר עה"צ להנ"ל.

 

 בתרנ

 ]שלהי מנ"א[

 (:201מענה להשליח ר' נתן יצחק אוירכמן )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כרב פס"ד אזכיר עה"צ לבשו"ט כמתאים לאחרי טו במנ"א. –בהשאלות 

 

 גתרנ

 ]שלהי מנ"א[

מאה"ק להתעסק בעבודה בניו יארק )יומן מענה לא' ששאל באם לבוא 
 (:201"פאקס א שיחה" גליון 

 כעצת ידידים מבינים, באם יש שאלות שבת ואל תעשה עדיף.

 

 דתרנ

 ]שלהי מנ"א[

מענה לא' שכתב שנרשם לקניית דירה בכפר חב"ד ונקלע לקשיים כספיים 
 (:203)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בשעטו"מ אזכיר עה"צ.

 

 התרנ

 ]שלהי מנ"א[

מענה לר' יחזקאל סופר על דו"ח מסבב הרצאות )יומן "פאקס א שיחה" 
 (:201גליון 

 ת"ח ות"ח ותהא פענ"מ ובהוספה בכהנ"ל. אזכיר עה"צ.
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 ותרנ

 ]שלהי מנ"א[

מענה למרת שרה גולדברג ומרת נחמה גורביץ בקשר לעזרתם בארגון כינוס 
שנערך בעירם מגדל העמק אה"ק שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א באה"ק 

 (:100)"בית חיינו" גליון 

 בכנס עצמו והזמן גרמא. והענין.. .  אזכיר על הציון הצלחה בהכנות לכנס

 

 זתרנ

 ]שלהי מנ"א[

 (:100מענה להנהלת אחת הישיבות )"בית חיינו" גליון 

 כמפורסם אזכיר עה"צ. אתרכ"ז שייך לדיון והחלטת ההנהלה שעל 

 

 חתרנ

 ]שלהי מנ"א[

מענה לכמה ממשתתפי הקייטנה לבנים בצפת עיה"ק על פ"נ ובקשת ברכה 
 (:100ספר חב"ד )"בית חיינו" גליון -לעבור לבית

 אזכיר עה"צ לבשו"ט והזמ"ג כ' מנ"א.

 

 נטתר

 ]ועש"ק ראה, ער"ח אלול[

 בתומ"צ מענה לר' יצחק שפרינגער על הטופסים שהכניס מהוספות
 )תשורה אופן יו"ד אלול תשס"ה(:

 נת' ות"ח אזכיר עה"צ.

 

 תרס

 ]בדר"ח אלול[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפגישתו עם אישים שונים 
 בנוגע לעניני שלימות הארץ )מהעתקה(:
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב: "ויה"ר שנמשיך לשמוע 

וימשיכו הפגישות בהצלחה רבה ובפרט מחר עם בשו"ט מארצינו הק' 
הראש ממשלה ואוכל להמשיך לבשר טוב על שלימות הארץ ותקיפתו של 

 שמיר בהנ"ל". וכתב:

 נת' ות"ח )והקודמיו(

 אזכיר עוה"פ עה"צ

 

 אתרס

 ]בדר"ח אלול[

מענה להת' חיים שאול ברוק על דו"ח מהפצת "קונטרס כ"ף מנ"א" בבתי 
קראונהייטס ובכל העולם )יומן "פאקס א שיחה" גליון הכנסת בשכונת 

203:) 

 .והזמ"ג להמשך ולהוספה בכהנ"ל אזכיר עה"צ

 

 בתרס

 ]ב' אלול[

מענה להשליח ר' יהודה ליב אלעווסקי על דו"ח מפירסום תמיכת כ"ק 
אדמו"ר שליט"א במפעל ה"באנד'ס" בעת ביקור יו"ר ה"באנד'ס" 

ון כ"ד מנ"א, באישור כ"ק אדמו"ר בארצה"ב בחלוקת הדולרים דיום ראש
 (:201שליט"א )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ ויבשר טוב והזמן גרמא.

 

 גתרס

 ]ג' אלול[

ים בגרמניא ימענה לר' גרשון צבי גליק בקשר לכינוס לסטודנטים יהוד
 (:1008)"כפר חב"ד" גליון 

הלשון בדיוק בלקו"ת, אזכיר  –למסור להם שהמלך בשדה ומקבל כו' 
 עה"צ..
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 דתרס

 ]ד' אלול[

מענה לא' השלוחים שכתב ע"ד מצב חובותיו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
203:) 

כו"כ שנים )עשיריות( עוסק בכהנ"ל ומצליח, ובלשונו "מלומד בנסים", 
 כותב מכ' בתוכן היפך כהנ"ל!! ה'תשא"נודוקא בשנת 

 וכו' וכו' מלומד בנסיםובודאי יחזור לרגילותו ויהי' גם להבא 

 אזכיר עה"צ.

 

 התרס

 ]ד' אלול[

ודו"ח מהפצתו שהו"ל, מענה לר' משה חיים לוין שהכניס "לוח" ברוסית 
 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:203)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כו'( ומקבלנת' ות"ח ת"ח ודבר בעתו )המלך בשדה 

 אזכיר עה"צ

 

 ותרס

 ]ד' אלול[

קניטרא מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין על דו"ח מביקור ראש העיר 
 (:206מרוקו ב"מחנה רמב"ם" שם )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ. .ובהוספה וכו' תנת' ות"ח ת"ח ותהא פעולה נמשכ

 

 זתרס

 ]ד' אלול[

מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון על דו"ח משיעורים בעניני גאולה ומשיח 
ע"ד ציפי' למשיח )יומן "פאקס א  שמסר במשך חודש מנ"א, וכן מנאום

 (:209שיחה" גליון 

 וימשיך לבש"ט ובהוספה, והרי המלך בשדה. אזכיר עה"צ.
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 חתרס

 ]ד' אלול[

מענה לר' חיים הלוי בנימיני על מכתבו בו כתב ע"ד המצב הנוכחי בישיבת 
"מחנה ישראל" בפאטראפאליס בראזיל שבניהולו, שישנו מספר קטן של 

ה הצעות בקשר להבאת מורים חדשים )ס' "ישיבה של תלמידים, וכתב כמ
 (:512-3מעלה" ע' 

מה בידם אויספירן בפועל וכדרוש שרק  –בהתייעצות בידידים מבינים 
 על אתר אפשר לדעת הסיכויים בזה, אזכיר על הציון ולכוח"ט.

 

 סטתר

 ]אור לה' אלול[

 (:102מענה על גליון המאה של "בית חיינו" )"בית חיינו" גליון 

 רוצים)בעין יפה( כח( כבר  נתינתנת' ות"ח ת"ח ובודאי כחז"ל )שזהו גם 
 גו' . . אוהביו. אזכיר עה"צ. יעשה יראיורצון  ממשמאתיים, ויקויים בהם 

 

 ערת

 ]ועש"ק שופטים, ה' אלול[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק בקשר למודעות שפירסם ע"ד ביאת 
 , והעתקה(:205שיחה" גליון המשיח )יומן "פאקס א 

ובנ"ד הנראה דוקא בעיני בשר  –נת' ות"ח ת"ח, ודבר בעתו מה טוב 
 ובאופן דממש,

)ובמילא  כפלייםויה"ר שיהי' )ודודי(  –ומתחיל ב"אני" ואח"כ "ודודי" 
 ( דכפל ה"ז ישועה.לתושי'

 אזכיר עה"צ.

 

 רעאת

 ]ועש"ק שופטים, ה' אלול[

שאל אם רצוי לחשוב ע"ד עבודה קבועה מענה לר' שלום דובער לוין ש
 ברוסיא )ס' "יומן השליחות המיוחדת" ע' שנט(:
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 .וכו'והרי זה מכריח המשך  –העוסק בהספריה שבכאן והשייך לה 

 אזכיר עה"צ.

 

 ערבת

 ]ועש"ק שופטים, ה' אלול[

 מענה למר ראובן דוד קימבל )תשורה קימבל ה' כסלו תשס"ג(:

להצלחה בכל הנ"ל, והזמ"ג והענינים, וכל המברך מתברך אזכיר על הציון 
 בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

 

 עגתר

 ]ועש"ק שופטים, ה' אלול[

 מענה לר' יצחק שפרינגער על הטופסים שהכניס מהוספות בתומ"צ
 )תשורה אופן יו"ד אלול תשס"ה(:

 נת' ות"ח אזכיר עה"צ.

 

 תרדע

 אלול[]ועש"ק שופטים, ה' 

 מענה בקשר לכספים להדפסת המכתבים כלליים, ועוד )מהעתקה(:

 א"א לנהל אגו"ח מעבר לים ובפרט שיש אגו"ח ועד רבני אנ"ש באה"ק.

 

 העתר

 ]ועש"ק שופטים, ה' אלול[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על דו"ח מאסיפתם )מהעתקה. 
"ועבדי דוד" וזכות המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר 

 הרבים תלוי' בהם(:

 אזכיר עה"צ. והזמ"ג.
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 ותרע

 ]תחלת אלול[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפגישותיו עם חברי הכנסת 
 ועם ראש הממשלה מר יצחק שמיר )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "ויה"ר שיהא המשך 
 טוב מכל הנ"ל", וכתב:

 כיר עה"צ והזמ"ג.אז

 

 זתרע

 ]תחלת אלול[

מענה לא' התמימים ששאל אם להמשיך ללמוד בישיבה או להתגייס לצבא 
 (:203)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ( כעצת המשפיע שי' שלו1

 ( בדיקת התפילין, אזכיר עה"צ.2

 

 חתרע

 ]תחלת אלול[

בהתמדה מענה לא' התמימים שכתב שהחליט להתחזק בשמירת הסדרים 
 (:203ושקידה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח והזמ"ג לבשו"ט בכל כיו"ב ובהוספה אזכיר עה"צ

 

 עטתר

 ]תחלת אלול[

מענה לר' משה אדרעי שביקש ברכה לשידוך עבור בחור מבוגר מבוגרי בית 
 (:203הספר למלאכה בכפר חב"ד )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ.שדכן בעל מרץ. 
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 תרפ

 ]תחלת אלול[

מענה על השאלה בקשר להמשך הפעולות להפצת המעינות ברוסיא לאחר 
 (:205המהפכה שם )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

ימשיכו בכל התכניות שלהם,  כפשוט –קבלתי השאלה  הכי גדולבתמהון 
 כולל הקייטנות עד גמירא כמתוכנן, וה' יצליחם ויבש"ט, אזכיר עה"צ.

 

 אתרפ

 ]תחלת אלול[

מענה לא' שביקש ברכה לזרעא חייא וקיימא )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
206:) 

דיוק בטהרת המשפחה וכדאי שילמדו עוה"פ הלכות הצריכות שמא 
 עה"צ.נשכחו פרטים אחדים אזכיר 

 

 בתרפ

 ]תחלת אלול[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין ששאל, בקשר לעסקן מסויים 
המתעסק בקשר לספרי רבותינו נשיאינו שבספריית לנין במוסקבא, האם 

 (:206לערבו גם בעזרה ל"ילדי צ'רנוביל" )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ומצוה גוררת ומסייעת.

 

 גתרפ

 ]תחלת אלול[

מענה לא' התמימים שכתב שמקרב יהודי מסויים לתומ"צ והלה מלא 
בשאלות וקושיות, אך הוא עונה לו וכמובן בדרכי נועם ובדרכי שלום )יומן 

 (:206"פאקס א שיחה" גליון 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "וכמובן בדרכי נועם ובדרכי 
 שלום". וכתב:

 אזכיר עה"צ.
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 דתרפ

 ]תחלת אלול[

נשים במלבורן  700פלדמן על דו"ח ממסיבה עבור פנינה ענה למרת מ
 (:206אוסטרליא )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

נת' ות"ח ת"ח ויה"ר שיתקיים בהן דמי שיש לו כו' רוצה כפליים ממה 
 שיש לאחרי הכפליים בפעם הא' והב' כוח"ט, אזכיר עה"צ.

 

 התרפ

 ]תחלת אלול[

הכהן פלדמן על דו"ח מפעולותיו בחדשי הקייץ מענה להת' מרדכי רפאל 
 (:206בסידני אוסטרליא )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ת"ח והזמ"ג לבשו"ט אזכיר עה"צ.

 

 ותרפ

 ]תחלת אלול[

שפירא על דו"ח )יומן "פאקס א שיחה" פרומא איטא מרת השלוחה מענה ל
 (:206גליון 

 אזכיר עה"צ ותבשר טוב בכל.

 

 זתרפ

 ]תחלת אלול[

 (:206)יומן "פאקס א שיחה" גליון  ר' כתריאל ברוך קסטלמענה ל

מפורסמת דעתי שלאחרי חתונה צ"ל )לערך שנה( בסביבות הורים שי' 
 כמובן ובעיר דמקוה כדרוש, אזכיר עה"צ.

 

 חתרפ

 ]תחלת אלול[

 (:102מענה לא' שביקש ברכה בקשר לדירה חדשה )"בית חיינו" גליון 

 אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול ובחץ התיבות "ברכה על זה".כ"ק 
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 פטתר

 ]תחלת אלול[

מענה לא' שכתב על קרוב משפחה שלו שאינו בקו הבריאות ורוצה לבוא 
לתקופה קצרה לביקור אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א באישור הרופאים, 
ואשר הרופאים אומרים שזהו ממש נס שמרגיש טוב ומתפקד טוב )"בית 

 (:102יון חיינו" גל

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "מרגיש טוב ומתפקד 
 טוב", וכתב:

 ולכן לא ישנה מקומו, אזכיר עה"צ.

 

 תרצ

 ]תחלת אלול[

מענה בקשר לפרסום מודעה בעיתונות דאה"ק ע"ד ביאת המשיח, בהמשך 
לפרסום המודעה בנושא בעיתונות דארצה"ב, ששאלו על דרכי הפעולה 

 (:241"צעירי אגודת חב"ד" ע' בזה )ס' 

 כל זה שייך לאגודת חסידי חב"ד וועד רבני אנ"ש שבארץ הקודש.

 אזכיר על הציון.

 

 אתרצ

 ]ט' אלול[

מענה לר' מנחם נחום גערליצקי על בקשת ברכה לנסיעתו יחד עם משפחתו 
. והעתקה, באדיבות 205למאנטרעאל קנדה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 הנמען שי'(:

" בתפלת הדרך! ואולי יחזיר עטרה לתוקף ן"כ מאנ"ש שי' אין "נוהגיכו
 שלה ובשתי המדינות.

 אזכיר עה"צ.
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 בתרצ

 ]ט' אלול[

מענה לא' השלוחים בעיר ס. פאולו בראזיל שביקש מכתב כללי לכינוס 
 (:114נשים שנערך שם לקראת ראש השנה )"בית חיינו" גליון 

 חדשים כמפורסםאין נוהגים לאחרונה להוסיף מכ' כלליים 

 לחדששמפורסם ע"ד השתדלות  בשמיכשימסור הנ"ל מטובו להוסיף 
סכום סמלי בשמי, לכאו"א  ויציע ויחליטבנוגע לנתינות לצדקה בשמי, 

 בשמי, ויודיע באם עשו כו' וישלחו לו שעק.

 

 גתרצ

 אלול[ יו"ד]

מענה לר' יצחק שפרינגער על הטופסים שהכניס מהוספות בתומ"צ )יומן 
 . תשורה אופן יו"ד אלול תשס"ה(:206"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ת"ח והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ.

 

 דתרצ

 ]י"א אלול[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב על סיום הביקור שלו באה"ק, 
ואשר ראה עד כמה הי' נחוץ לבקר שם. וכתב אשר עכשיו עסוק לחזק 
הפעולות לזירוז ביאת המשיח, ואשר יהי רצון שיוכל להמשיך לבשר 

 בשורות טובות )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ

 וכהשמות יוסיף בכהנ"ל מתוך צחוק וכו'.

 

 התרצ

 ]י"ב אלול[

מענה בקשר לתכנית שהוכנה בקשר להבאת תודעת הגאולה לכל תושבי 
אה"ק, בהמשך להמענה שנתקבל ש"שייך לאגודת חסידי חב"ד וועד רבני 
אנ"ש שבארץ הקודש", אשר בהמשך לזה הוקם "מטה פעולה" לפעול 

 (:242בנושא )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' 
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וזה צריך לשער עסקן  – התיקוןבאם הנ"ל יכול להעשות בכלים דעולם 

 בעולם התיקון, לאחר התבוננות באופן דעולם התיקון.

 אזכיר על הציון.

 

 ותרצ

 אלול[ י"ג]ועש"ק תצא, 

מענה להת' דוב מנחם דברוסקין והת' מנחם שיינגרטן על דו"ח מפעולתם 
ואילך( אודות  780בפרסום שיחת ש"פ שופטים )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 

ההודעה שיש נביא בדורנו ונבואתו ש"הגיע זמן גאולתכם" ו"הנה זה בא", 
 (:561)"כפר חב"ד" גליון  בארא פארק תבבתי הכנסת בשכונ

 בהצלחה רבה והזמ"ג והענינים.ויה"ר שיהא כהנ"ל 

 אזכיר עה"צ.

 

 צזתר

 ]ט"ו אלול[

תו"ת המרכזית על הדו"ח מהתועדות חסידים ישיבת מענה להנהלת 
מוצש"ק אור לט"ו אלול, צ"ד שנה להתייסדות ישיבת וסעודת מלוה מלכה 

 . תדפיס מספר "ועבדי דוד"(:206תו"ת )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 הקיצור הכי נמרץ.נת' ות"ח עכ"פ, על 

 .וכו'יהי' כדבעי  –ובודאי שבנוגע להמעשה, שסוף מעשה במח' תחלה 

כלים היו מוציאים בביהמ"ק בכל יום, כבמשנה, ויחד עם  צ"גאולי י"ל: 
 הכהן ה"ז צ"ד.

 אזכיר עה"צ.

 

 חצתר

 ]אלול[

על הדו"ח  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
והרשימות מלימוד המאמרים בע"פ בעניני גאולה ומשיח ע"י התמימים 

 ([:103ואנ"ש )"בית חיינו" גליון 
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 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 דהקב"הובמיוחד ברכתו 

 שתוספתו מרובה כו'.

 –והזמ"ג שבאים מט"ו מנ"א 

 יו"ט שאין כמוהו, וכל המוסיף

 מוסיפין לו וכו', כמחז"ל.

 ונכנסנו בתוך חודש אלול

 שהמלך בשדה ומראה לכאו"א פנים

 שוחקות כו' ומקבל תפלתם

 (ראה דף לבובקשתם )לקו"ת פ' 

 )נת(ש)הא( ת)י'( הבשנת 

 )פלאות(נ)ראנו( א

 ימה טובהכתיבה וחת

 אזכיר עה"צ

 

 רצטת

 ]אלול[

שכתב, בין השאר: "ארשה לעצמי בהזדמנות  יחיאל הלוי אלבוים 'רמענה ל
"פנס זו להזכיר למעכ"ק שליט"א כי לפני יותר משנה שלחתי לכ"ק ספרי 

ובדף החלק שלפני שער הספר שטחתי בקשתי בכתב שיואיל כ"ק  לדף"
אדמו"ר שליט"א לחטוף מבט בספרי בשעת הפנאי. ובירור רשמתי שם שני 
מקומות שהייתי מודה מאד באם כ"ק אדמו"ר שליט"א הי' עובר עליהם, 
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ם אפשר. בקשתי זו עדיין שטוחה בזה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, עם אב

 בימי הרחמים והסליחות".בקשת סליחה על זה 

. בריש הליקוט נדפס לעיל –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים 

 תלוי' בו(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול התיבות "לעבור עליהם", וכתב:

ואתו  –ובפרט לכוותי' דמר אין מתאים "לעבור" עליהם  –ד"ת בכלל 
 הסליחה.

 (1לא לומר לכשאפנה אשנה שמא כו' ) –ונתקיים בי 

 המציאה)קרוב לזמן  ומצאתובודאי נתקיים במר בנוגע להנ"ל יגעת 

 ] . .[ולקשר עם 

 

 תש

 ]אלול[

מענה להשליח ר' שמואל לו שכתב הצעה שתלמידות מרוסיא תבואנה 
 (:209ללמוד למשך זמן בלאנדאן )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 וימשיך בבשו"ט ובהוספה כנתינת כח בט"ו מנ"א וכוח"ט. אזכיר עה"צ.

 

 תשא

 ]אלול[

בשנה האחרונה, וכתבה שעוברת  'מענה לתלמידה שכתבה דו"ח מלימודי
 (:209למקום אחר )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 וכו' כולל כוח"ט, אזכיר עה"צ. נת' ות"ח ותלך מחיל אל חיל

 

 תשב

 ]אלול[ 

מענה ל"מטה החירום" בקשר להמצב בשכונת קראונהייטס שכתבו ע"ד 
השתתפותם בהפאראד של השחורים "לייבאר דיי" ברחוב איסטערן 

 (:216פארקוויי )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
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 נתקבל ות"ח

 והזמן גרמא להמשך והוספה וכו' אזכיר עה"צ.

 

 תשג

 ]אלול[ 

מענה להשליח ר' יוסף יצחק גאלדמאן שכתב שפעל לשנות את ה"לוחות" 
למרובעות, וכתב שעושב זאת  –שבמרכז בית הכנסת בו נתמנה לכהן כרב 

. תשורה 105כפי רצונו של כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון 
 גאלדמאן יו"ד אלול תשנ"ח(:

 ( הרי כ"כ בתורה שבע"פ!1

 עה"צ.( אזכיר 2

 

 תשד

 ]אלול[ 

מענה לא' התמימים שביקש ברכה לשליחות ברוסיא בימים אלו )"בית 
 (:105חיינו" גליון 

 ויבש"ט והזמ"ג אזכיר עה"צ.

 

 תשה

 ]אלול[ 

מילה לעולי רוסיא -ברית 23מענה לארגון "חמ"ה" שכתבו ע"ד ארגון 
 (:105)"בית חיינו" גליון 

 וגודל הענין והזכות במאוד מאוד.

 ר עה"צ.אזכי
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 תשו

 ]אלול[

מענה לא' מאנ"ש בצפת עיה"ק שכתב שהרופאים אומרים שאשתו נמצאת 
 (:105להריונה, ועל כן המצב אינו בכי טוב )"בית חיינו" גליון  42-בשבוע ה

 !?42כותב שהיא בשבוע 

 גוזמא

 בדיקת המזוזות והתפילין

 אזכיר עה"צ.

 

 תשז

 ]אלול[ 

אגודת חב"ד באה"ק שהכניסו תכנית פעולה מענה להנהלת מרכז צעירי 
להבאת תודעת הגאולה לכל תושבי אה"ק המורכבת מכמה שלבים, כאשר 
השלב הראשון שלו הוא מסע פירסום בסיסמת "היכונו לביאת המשיח" 

 (:242)ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' 

 להצלחה בכל כיוצא בזה.

 

 תשח

 ]אלול[ 

תקת המזכיר. המענה מתפרסם מענה להשלוחה מרת בתי' אזימאוו )מהע
 בזה לראשונה באדיבות ר' לוי יצחק שי' אזימאוו וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כפשוטכעצת אגודת חב"ד דמדינתה 

 אזכיר עה"צ
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 תשט

 ]ט"ז אלול[ 

מענה לר' יוסף ברוך הכהן פרידמאן שהכניס את "ספר השלוחים" כרך א, 
תשורה ליפסקר ח"י  –כריכה הסופית )מצילום כתי"ק הבכריכת יד שלפני 

 סיון תשע"ג(:

 נת ותח תח ודבר בעתו אלול )ע"פ כל רת שלו(

 

 תשי

 ]י"ז אלול[ 

זוגתו מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב על דו"ח מפעולות שלו ושל 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 (:והרבים תלוי' ב

 והזמ"ג והעניינים להצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 

 תישא

 ]ח"י אלול[ 

מענה לר' דוד פלדמן שכתב בשם ועד הנחות בלה"ק: "הננו בזה לשאול 
ולבקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד הדפסת התמונה החדשה )שהגיעה 
לאחרונה באופן רשמי וכו'( דכ"ק הרה"ג והרה"ח המקובל מוהר"ר לוי 

כ"ק אדמו"ר שליט"א,  –יבלח"ט  –יצחק ז"ל נ"ע שניאורסאהן, אביו של 
תפארת לוי"צ" על ספר שמות, שהכנתו לדפוס  –מנחם  בראש הספר "תורת

מסתיימת בעזה"י בימים אלה. התמונה המפורסמת עד עתה )מזמן היותו 
נתפרסמה לראשונה בהספר ליקוטי לוי"צ, ולכן, חושבים  –בגלות ציאלי( 

אנו שיש מקום לפרסם התמונה החדשה )תואר וזיו פניו הק' לפני הגלות 
ונתבארו תורותיו. ושואלים ומבקשים הסכמת כו'( בהספר שבו נעתקו 

"התקשרות" גליון  –כ"ק אדמו"ר שליט"א על זה" )מצילום כתי"ק 
 תקעט(:

 (כפשוטבאם בהסכמת )עכ"ז( מהנהלת קה"ת )שלהם שייך כ"ז 

ובציון עליהם מתחת לכל ציור )תמונה( מקום דהנ"ל כמשוער ובביאור 
 )שהי' בריא משא"כ לאח"ז(
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 תשיב

 ]ח"י אלול[

מענה ר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס דו"ח של חבר הכנסת ר' אברהם 
 וורדיגר מישיבת הממשלה ביום ראשון ט"ו אלול )מהעתקה(:

 והזמ"ג להוספה בבשו"ט בכל הנ"ל ובכיו"ב

 כוח"ט

 אזכיר עה"צ.

 

 תשיג

 ]לאחר ח"י אלול[

כספים מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שביקר בפאריז צרפת לאיסוף 
עבור המקוה במקומו נחלת הר חב"ד, ועוד; וכתב ע"ד התועדות ח"י אלול 
שם בה השתתף, וכן ע"ד התרשמותו מהשליח ר' שמואל אזימאוו 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' לוי יצחק שי' 

 אזימאוו וזכות הרבים תלוי' בו(:

בני אנ"ש שי' ובכל בר –ובטח יעורר כהנ"ל קנאת סופרים שתרבה כו' 
 הרבנים חכמה וכו' אזכיר עה"צ.

 

 תשיד

 ]לאחר ח"י אלול[ 

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי על בקשת ברכה לא' מאנ"ש דפאריז 
צרפת )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' לוי יצחק 

 שי' אזימאוו וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ.בדיקת המזוזות והתפילין 

 

 תשטו

 ]י"ט אלול[

רשימת על מענה להנהלת המרכז לעולי רוסיא שע"י ניידות חב"ד באה"ק 
 (:211הנימולים וע"ד ההכנות לחופות לעולים )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
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 ות"ח ת"ח על הבשו"ט

 והזמ"ג וכו'. שמחה וט"לויוסיפו מתוך 

 אזכיר עה"צ.

 

 תשטז

 ]י"ט אלול[

 –מענה למערכת "ופרצת" שהודיעו ע"ד עריכת קובץ "אורו של משיח" 
פנינים מתורת רבותינו נשיאינו אודות בואו הקרוב של משיח צדקנו, ועוד 

 ענינים )ריש קובץ "אורו של משיח"(:

 אזכיר עה"צ ולכתיבה וחתימה טובה.

 

 תשיז

 ]י"ט אלול[

 מהוספות בתומ"צמענה לר' יצחק שפרינגער על הטופסים שהכניס 
 )תשורה אופן יו"ד אלול תשס"ה(:

 נת' ות"ח ת"ח והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ.

 

 תשחי

 ]כ"ג אלול, ג' דסליחות[ 

מענה להשליח ר' שאול משה אליטוב )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אדמו"ר שליט"א לשידוך.[ במכתבו ביקש הסכמת וברכת כ"ק 1]

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 הסכמה וברכה אזכיר עה"צ.

[ במכתבו ביקש ברכה עבור א' מאנ"ש שהתחיל עבודה חדשה, וכן עבור 2]
 אחיו הת' יוסף יצחק שיזכה להיות במחיצתו הק'.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 אזכיר עה"צ.
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עריכת התועדויות ולימוד  –[ במכתבו כתב דו"ח מפעולותיו האחרונות 3]

המאמר דג' דסליחות תש"ה )בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
הספר "רמב"ם" -בשיחת ליל ג' דסליחות(, וכן ע"ד קבוצות גדולות מבית

 הבאים לראות ולשמוע ע"ד המקוה.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 וספה אזכיר עה"צ.ותהא פעולה נמשכת ובה

 

 תשיט

 ]כ"ג אלול, ג' דסליחות[ 

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב ע"ד ביאתו יחד עם ר' אברהם טאוב 
לחצרות קדשנו לקבלת ברכתו הק' ומסירת פ"נ, וכן כתב ע"ד ענין עסקי 
מסויים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 (1מכבר עניתי )

 (2כוח"ט )

 אזכיר עה"צ

 

 תשכ

 ]כ"ד אלול[ 

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על פ"נ ומכתב ורשימת צדקות שחילק 
 בשנת תנש"א )מהעתקה(:

 מכ' רש' ופ"נ נת'

 אזכיר עה"צ והזמ"ג והענינים והבטחת השם "ואני אברכם".

 

 תשכא

 ]כ"ה אלול[ 

פרידמאן שהכניס את ספר השלוחים כרכים א מענה לר' יוסף ברוך הכהן 
תשורה ליפסקר ח"י סיון  –וב, וספר קריאה חדש לילדים )מצילום כתי"ק 

 תשע"ג(:
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נת ותח תח על גודל הנחר שגרם וכו' נוסף על העיקר גודל התועלת שיבוא 

 ע"י כז

 

 תשכב

 ]כ"ה אלול[ 

הוספות בתומ"צ )יומן "פאקס א  יעל טופסלר' יצחק שפרינגער מענה 
 (:216שיחה" גליון 

 ומסייע. והזמ"ג ת"ח נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ.

 

 תשכג

 ]כ"ט אלול, ערב ראש השנה[ 

ההגהה של המאמר ד"ה את הוי' האמרת -"צעטל" בכתי"ק בקשר לעלי
תשורה  –תשל"א שהוכנס להגהה כ"קונטרס ח"י אלול" )מצילום כתי"ק 

 (:5קפלן י"ב סיון תשנ"ו. ס' "ימי ברכה" ע' 

 מהיר

 להול בסדרת

 "לא הוגה"

 

 תשכד

 ]כ"ט אלול, ערב ראש השנה[ 

עולותיו במשך חדשי הקייץ, מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ שכתב דו"ח מפ
 בצירוף "שיר" שכתב "אתם ראיתם" )תשורה גריבערג ד' ניסן תשע"ב(:

[ במכתבו כתב: "כמדי שנה בשנה בשלהי אלול )ובשלהי אדר( מנהגי מאז 1]
להציע דו"ח על פעולותי בשדה הפצת היהדות והמעינות של החצי שנה 

ד, כי לב יודע וכו' שעברה. ולא אכחד, כי קשה עלי המשימה הזאת עד מא
וכי אין לבא אל שער המלך וכו' בשגם כי רוב הפעולות כבר ידועות לפני 
כ"ק והחזרה עליהן היא בבחינת "קמחא טחינא". אולם כאשר פעם הבעתי 
כוונתי לחדול ממסירת ה"דו"ח"ים האלה, העיר כ"ק אשר "ח"ו". גם 

 תקותי תאמצני, כי עכ"פ חלק מהפרטים יגרום נח"ר".
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 אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת "ח"ו".כ"ק 

 [ על הדו"ח מהשיעורים שמסר וכו', כתב:2]

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה

 [ על בקשת הברכה בסיום הדו"ח, כתב:3]

אזכיר על הציון והזמ"ג ער"ה תשנ"ב )בכל( כולל שיר חדש )כל בקשתו 
 לנצח נצחיםבהמעטפה( שדר' רז"ל הגאולה שאין אחרי' גלות גאולה 

 

 תשכה

 ]שלהי אלול[ 

מענה על מכתב הטנקיסטים דניידות חב"ד באה"ק על מכתבם בו איחלו 
כתיבה וחתימה טובה, וביקשו שיתגלה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

 (:228תיכף ומיד ממש ויוליכנו קוממיות לארצנו )ס' "ימי בשורה" ע' 

 וכל המברך מתברך מה' וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 ותשכ

 ]שלהי אלול[ 

 מענה לר' טובי' פלס בקשר להו"ל ה"דבר מלכות" )מהעתקת המזכיר(:

כותב דברים שהם היפך  –לפלא גדול שבאלול וגם לאחרי חי אלול 
 המציאות?!

והוא אינו מוצא  –( השם שמח, ויש לו טעם, כביכול, בפעולותיו הנ"ל 2
 טעם ח"ו בזה.

 רב[ נח"ר לכ"ק אדמו"ר שליט"א]

 אזכיר עה"צ כוח"ט
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 תשכז

 ]קייץ תנש"א[ 

מענה להנהלת מבצע כשרות שע"י אגודת נשי ובנות חב"ד שכתבו דו"ח 
תשורה סימפסון  –בברוקלין )מצילום כתי"ק  'מהמבצעים במרכזי קני

 אדר"ח אלול תשע"א(:

 LONGING for[ על תמונה מהתצוגה שהציגו, עלי' הי' כתוב: "1]
MOSHIACH – WILL BRING HIM HERE TODAY!:כתב ," 

 TODAY – soonerבמקום 

 Thisהסבר שהכניסו בקשר לגאולה ומשיח, שבסופו נכתב: "-[ על דף2]
week candlelighting time is 7:21:הוסיף ," 

In N.Y. (2) 

 

 תשכח

 ]קייץ תנש"א[ 

מענה להשליח ר' דוד אבא גורביץ שהציע שמכיון שבנחלת הר חב"ד אה"ק 
נמצאים ריכוז גדול דתושבי עירו טשקנט לשעבר, שיקחו על עצמם את 
העזרה לעירו ולמוסדותי'. במכתבו כתב שקיבל את הסכמת הרב דשם הרב 
יצחק יהודה ירוסלבסקי ויו"ר הועד דשם ר' מרדכי גורודצקי )"בית חיינו" 

 (:117גליון 

 מאחר שהנ"ל ענו בחיוב מהי השאלה?!

את ברכתו הק' להצלחת המבצע, והורה כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן 
 שישאלו את אגוח"ח דברית המועצות.

 

 תשכט

 ]קייץ תנש"א[ 

מענה להשליח ר' שמואל וזוגתו אלפרוביץ בקשר לנסיעתם בשליחות 
 (:343לדבלינג וינא )ס' "אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטריה" ע' 

 הסכמה וברכה. אזכיר על הציון.
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 תשל

 ]קייץ תנש"א[ 

שלום הלוי דוכמאן שחזר מנסיעתו לבלגיא לאסוף כסף עבור  מענה לר'
 (:402"כולל חב"ד" )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

 בודאי כהנ"ל בלי השגת גבול כלל דהשליח שי' באנטורפן סלבטיצקי שי'

 אזכיר עה"צ

 

 תשלא

 ]קייץ תנש"א[ 

 מענה להשלוחה מרת רחל לברטוב )תשורה לברטוב כ"ד שבט תשע"ט(:

 הצלחה גדולה וצריך להיות בשמחה גדולה! –הרי היתה 

רואה ברכת ה' במוחש כפי שהיא כותבת ומה בקשת בזה? בדיקת 
 המזוזות והתפילין אזכיר על הציון.

 

 תשלב

 ]שלהי תנש"א[ 

מענה לאברך שהתחתן לפני חודשים אחדים, ונתבקש ע"י ארגון "חמ"ה" 
 (:116ית חיינו" גליון לנסוע לרוסיא למשך החגים יחד עם זוגתו )"ב

כמפורסם בשנה הראשונה האשה צ"ל בקרבת נשים שבמשפחתה. 
 אזכיר עה"צ.

 

 תשלג

 ]שלהי תנש"א[ 

מענה למשפחת פורסט מנהלי "מכון נאור" בקרית מלאכי אה"ק )תשורה 
 אבערלאנדער י"ג טבת תשע"ח(:

 אזכיר על הציון בשורות טובות.
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 תשלד

 ]תנש"א[ 

מעסקני חב"ד, שקיבל הוראה לבדוק את התפלין והמזוזות, מענה לא' 
ואח"כ שלח בקשת ברכה להצלחה בעניני עסקנותו מבלי להזכיר אודות 

 (:77ס' "מאוצר המלך" ח"א  –הבדיקה )מצילום כתי"ק 

 המ"ז שלוולענותני ע"ד תוצבדהתפ רצון בפו"מיחפש עד שימצא 

 

 תשלה

 ]תנש"א[ 

אליטוב שכתב שאלה בספר התניא )"בית מענה להשליח ר' שאול משה 
 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:126חיינו" גליון 

 שאלות בדא"ח כהמשפיע שי' שלו. כמפורסם

 

 תשלו

 ]תנש"א[ 

מענה להשליח ר' יעקב ביטון שכתב אשר הבית חב"ד במקומו סרסל צרפת 
 (:432שקע בחובות, ורוצה "לסגור מוסדות" )"שליחות כהלכתה" ע' 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות "לסגור מוסדות", וכתב:

 ואדרבה, ביתר שאת וביתר עז.

 

 תשלז

 ]תנש"א[ 

מענה למר חיים ג'מיל שכתב ע"ד הקשיים שישנם אצלו בשמירת שבת 
בתחנת הדלק שבבעלותו, וכתב שישנם כאלו שאינם שומרי שבת שרוצים 

 (:142גליון לשכור ממנו את התחנה )"בית משיח" 

 לפלא גדול השאלה והרי הוא דין סקילה.
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 תשלח

 ]תנש"א[ 

מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא ששאל, בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ללמוד עניני גאולה ומשיח, בקשר לספר "יחי המלך" שכתב ובעבר 
אסר כ"ק אדמו"ר שליט"א את פרסומו, האם עתה הגיע הזמן לפרסמו 

 יצר כ"א אד"ש תש"ס(:)תשורה שפ

באם ישמיט, לדעת ידידים מבינים, הקטעים שעלולים לרחק אחדים 
 כדאי. אזכיר על הציון. –מבני ישראל מלימוד דא"ח 

 

 תשלט

 ]תנש"א[

מענה להת' בנימין הכהן לרר שכתב שמנהגו ללמוד את שיעור הרמב"ם ג' 
לפני תפלת שחרית )יחד עם שיעורי חת"ת(, ואשר המשפיע  –פרקים ליום 

שלו העיר שאין זה מתאים ללמוד את שיעור הרמב"ם מוקדם בבוקר לפני 
 התפילה, ושאל כיצד לנהוג )תשורה וואלף כ"ט מרחשון תשע"ט(:

 במנהגו ויבשר טוב.ימשיך 

 

 תשמ

 ]תנש"א[

מענה למר צבי ציון בקשר לגיוס כספים בחו"ל עבור מוסדות חב"ד בנתני' 
 אה"ק )תשורה וולפא י"ט טבת תשע"ט(:

 המשך בשו"ט בכל הנ"ל.

 

 תשמא

 ]תנש"א[

מענה לר' אברהם דובער מרדכי מיכאלשוילי בקשר לפעילות "המרכז 
כיר. המענה מתפרסם בזה הרוחני ליהדות גרוזיא" )מהעתקת המז

 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ויהא כהנ"ל בהצלחה רבה והזמ"ג ובהוספה, אזכיר עה"צ.
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 לזכות

 מרדכיהחתן הרב 

 חוהוהכלה מרת 
 שיחיו 

 שטרנברג
בקשר עם חתונתם בשעטומ"צ בדר"ח תמוז 

 ה'תשע"ט

יה"ר שיבנו בית בישראל על יסודי התומ"צ כפי 
 שבתורה זוהי תורת החסידותבמאור שהם מוארים 

* 

 משפחתם שיחיוי נדפס ע"

 

 לעילוי נשמת

 הכהן רפאל משההרה"ח הרה"ת ר' 

 כהן ע"הה יעקב מנחם מענדלהרה"ח הרה"ת  ןב

 שפערלין
 לך לך, י"א מרחשון ה'תשנ"ו' פ ש"ק נפטר בליל

* 

 נדפס ע"י משפחתו שיחיו



 

 לעילוי נשמת

 שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א למלבורן

 "חהרה"ג הרה"ת הרה

 אנעררגע"ה יצחק דוד ר' 
 נלב"ע ד' תמוז ה'תשס"ח

 גראנערע"ה דבורה וזוגתו הרבנית 
 נלב"ע י"ג סיון ה'תשע"ח

 

 לזכות

 חיים שלום דובערהרה"ח ר' 

 חנהוזוגתו מרת 

 ליפסקרשיחיו 
 כ"ח סיוןהבהיר בקשר עם יום הולדתה ביום 

 יה"ר שירוו הרבה נחת מכל יו"ח שיחיו

 מלך המשיח שליט"אזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר וי

   תיכף ומיד ממש



 

 ילוי נשמתלע

 רחל לאהפעסא האשה החשובה מרת 
 ע"ה שניאור זלמןבת הרה"ח ר' 

 גורארי'
 נלב"ע ביום כ"ח תמוז ה'תשע"ז

* 

 לעילוי נשמת 

 מנחם מענדלהרה"ח הרה"ת 
 ע"ה מאיר שלוםבן הרה"ת ר' 

 בליזינסקי
 תשנ"הה'ראשון נלב"ע ה' אדר 

* 

 חיונדבת משפחתו שי

 

 לזכות

 מסטעדעוועסט הקהילת חב"ד 
 להצלחה רבה ומופלגה בגשמיות וברוחניות

  



 

 לזכות

וזוגתו שמואל בן ר'  יוסף ברוךהרה"ח ר' 
 נדל ע"השייאסתר 

יום  -מנ"א  בקשר עם יום ההולדת שלו כ"ף
  שליט"א כ"ק אדמו"ראביו של ההילולא של 

יום  -י"ב תמוז ובקשר עם יום היארצייט שלו 
הולדת וחג הגאולה של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ה

 נ"ע

וזוגתו  בת ר' יעקב דוד אסתרמרת  לעילוי נשמת
 ביום כ"א שבט ליום היארצייט גאלדא רעכיל ע"ה

* 

 םע"י בני משפחתנדפס 

 

 לזכות

 שיחיו חנההלוי בן  הרך הנולד
לתורה לחופה שיכנס לבריתו של אאע"ה ויגדלוהו 

 ולמעשים טובים

 וזוגתוהלוי  דוד שלוםנדפס ע"י זקנו ר' 
 שיחיו פייפ

  



 

 

 לעילוי נשמת

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בצ"צ וכו' התמים

 ב"ר זאב ע"ה מנחם מענדלר' 

  בוימגארטן

 שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א לקראון הייטס

 נפטר עש"ק ג' אדר ראשון ה'תשע"ט

* 

 נדפס ע"י משפחתו שיחיו

 

 לעילוי נשמת

 חנההאשה החשובה מרת 
 בת הרה"ח התמים ר' אברהם ז"ל

 אסרו חג הפסח ה'תשע"ד -נפטרה כ"ג ניסן 

 ווינטערהכהן שי'  מנחם מענדלנתרם ע"י בעלה 

 ומשפחתו שיחיו לאויש"ט

  



 

 

 לזכות

 שי' נעטלבן  יהודה ליב

 תי' נעטלבת  חי' מושקא
 דרות טובה בגו"רתסלה

מלך המשיח תיכף  התגלות כ"ק אדמו"רולזכות 
 ומי"ד ממ"ש!

 רחלבן  שמעון אברהםע"י נדפס 

 לאדבת  נעטלו

 

 לזכות

 ישעי' זושאהרה"ח ר' 

 אסתרוזוגתו 

  ווילהעלםשיחיו 
 לברכה והצלחה בכל בגשמיות וברוחניות

 

  



 

 

 ההתקשרות לכ"ק אדמו"רלחיזוק 

 לזכות השלוחיםו

 והתלמידים השלוחים
* 

 לעילוי נשמת

 פאפאקב"ר אברהם הלוי  אהרןהשליח ר' 
 תשל"זה'נלב"ע י"ג תמוז 

 

 לעילוי נשמת

 בת יצחק ע"החי' ברכה 
 ה'תש"ע רדנלב"ע כ"ח א

 

  



 

 

 

מלך  שליט"אהתגלות כ"ק אדמו"ר  לזירוז
 תיכף ומיד ממש! המשיח

 לזכות

 אסתר מרים מלכהבן  חיים אליהור' 

 נעטלבת  שרה נחמהוזוגתו 
 חיוומשפחתם שי

 לוינזון

* 
 לזכות

 שרה נחמהבן  מנחם מענדלהת' 

 שליט"אשימשיך לגרום נח"ר לכ"ק אדמו"ר 
 ולהצלחה רבה בכל הענינים

 מוקדש ע"י הוריו

  



 

 

 לזכות

 שהמתעסקים בעבודת הקוד

 עריכת והדפסת

 א"תנש"ה' -ליקוט מענות קודש "

 בן נחמה דינהדובער הת' 

 בן שרה נחמההלל הת' 

 בן לאה מרים בלומאלוי הת' 

 בן יהודיתמנחם מענדל הת' 

 בן שרה נחמה מנחם מענדלהת' 

 בן יהודיתשלמה זלמן הת' 

  



 

 

 

 

 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
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