
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

•  תש”נ  •  
מענות קודש

ליקוט

 •  ה'תשמ"ו  •





 ב"ה.
 דבר פתח

  המאה ושמונה עשרם הולדת היוהבעל"ט,  י"א ניסןיום הבהיר  לקראת
 לכ"ק אדמו"ר שליט"א,

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

 * 

"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.

אדמו"ר שליט"א, "חלק" מיוחד ישנו, בין החלקים השונים בתורת כ"ק 
", הם אלפי המענות אשר כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מענות 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 

מכתב השואל, כאשר לאחר מכן נמסרים שליט"א בכתב יד קדשו על 
 הדברים להנמען.

לאלו הנמצאים   –בעוד ובשנים הראשונות הי' זה באופן מצומצם )בעיקר  
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  –זה בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א  על אף היותו של "חלק"
 נדמה, כי חלק זה אין מוסבת תשומת הלב אליו ככל הדרוש.

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 "לליקוט שלפנינו  מוו. קדצורך זה באנו למלאות בליקוטים אל
ליקוט מענות , ""חתשמ" –ליקוט מענות קודש ", "זתשמ" –מענות קודש 

 – ליקוט מענות קודש ", "תש"נ –ליקוט מענות קודש ", "תשמ"ט –קודש 
 ",נ"בתש –ליקוט מענות קודש ", ו"נש"את
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ובתכניתנו להוציא ליקוטים נוספים מסוג זה, להרוות צמאון אנ"ש 

 והתמימים.

* 

תודתנו נתונה לכל אלו שהואילו למסור את מענות הקודש שבידם  
 לפרסום בליקוט זה, וזכות הרבים תלוי' בהם.

 במיוחד תודתנו נתונה למערכת אפליקציית "מפתח" על עזרתם.

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

 יבואו, ויהיו בזה ממזכי הרבים.

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

* 

ויהי רצון שבמהרה בימינו תחזינה עינינו בהתפשטות מלכות כ"ק 
נזכה להתראות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א אדמו"ר שליט"א על כל באי עולם, ו

 תיכף ומיד ממש. , והוא יגאלנותחזינה עינינותיכף ומיד ממש, מלך ביפיו  

 מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" 

 "פ , ה'תשא ניסןי  ימים אחדים לפני
 מאה ושמונה עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א, 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א  שבעים שנה לנשיאות
 ברוקלין, נ.י. 
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 כתי"ק מיצילו
 –פרסום ראשון  –

 פד לקמן מענה 
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 צד לקמן מענה  

 

 קנא לקמן מענה  
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 קנד לקמן מענה  

 

 לקמן מענה רט 

 

 לקמן מענה רי 
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 ו"משתה' – שמענות קוד
 

 א

 ]ד' תשרי[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק זלצמן שכתב ע"ד התקדמות התכניות 
מרחשון לבניית בית הכנסת ליוצאי רוסיא בטורונטו )תשורה זלצמן כ"ה  

 תשע"ח(:

 נת' ות"ח, ודבר בעיתו בסמיכות כו', אזכיר עה"צ.

 

 ב

 ]לפני ש"פ וילך, ו' תשרי[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
 בהתועדות דש"פ וילך ו' תשרי )תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(:

 בכ"מבל"נ )לא כ"ח( "ושוטרים" מאי בעי הכי )משא"כ זקנים שרגיל 

 

 ג

 ]ח' תשרי[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ שכתב: "יורשה נא לי להגיש שני שירים 
מענינא דיומא של התוועדות שבת שעברה )הנושאים "פנים בפנים" 

"( אע"פ שאינם מסוג "שירי צבי לצדיק" ואולי גם בלבו"עיקר תשובה 
ן אינו גרמא להתעסק בשירה. ואולי יהיו חלק מ"תשובת המשקל" הזמ

על הוקירי פרי עטי בשנה שעברה. ואת כ"ק אד"ש הסליחה" )תשורה 
 (:212גרינבערג ד' ניסן תשע"ב. "כפר חב"ד" גליון 

 המעלות ממעמקים וגו'. שירבכל יום  מוסיפיםוהרי 
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 ד

 ]ח' תשרי[

גליצנשטיין ששאל בנוגע לנסיעה לחצרות מענה להשליח ר' ישראל צבי 
קדשנו עם בני משפחתו לחג הסוכות )"התקשרות" גליון קכ. והעתקה, 

 באדיבות הנמען שי'(:

 מכמה וכמה טעמים לא כדאי

 אזכיר עה"צ

 

 ה

 ]לפני ש"פ האזינו, י"ג תשרי[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
 ינו י"ג תשרי )תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(:בהתועדות דש"פ האז

, ובל' משכיל לדוד אחרמפרש פי'  ותומ"יבל"נ לב, יג: "כתרגומו" 
בכיו"ב מקדים רש"י וי"ל   –"בדרך אחר ע"פ הספרי"! ומש"כ בשפ"ח  

 או כיו"ב

הפי' )בדרך השני( ואח"כ פרטי  כללותב( היפך רגילותו מפרש רש"י 
 התיבות ל' המשכיל נ' ואילך

 

 ו

 ]תשרי[

בהמשך להמדובר בשיחת ליל א'  –מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" שכתבו 
דחג הסוכות תשמ"ה, על כך שאף אחד לא דאג להדפיס לפני יו"ט את 
שיחות השנה הקודמת, בכדי שיוכלו לעיין בהם ביו"ט: "ע"פ המדובר 
בשיחת ליל א' דחגה"ס אשתקד הדפסנו )בהוצאה שני'( קונטרס המכיל 

מאנ"ש שיחיו   שיחות ליל א' וב' דחגה"ס אשתקד, ושלחנו את זה להרבה
שבערי השדה, ובעז"ה גם יחולק כאן בערב סוכות, הן להאורחים והן 

"יחי המלך" גליון  –להתושבים כאן. הקונטרס מצו"ב" )מצילום כתי"ק 
 תשצט(:

 נת' ות"ח ת"ח.

 לפנייו"ט צ"ל מפורסמת  מוצאיגם שיחת  – שמאותו הטעםפשוט 
 יו"ט. 
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הזכרה לחוד אודותו אינה   –)צד השווה דהאושפיזין(    עיקרימובן שחלק  

 מספיקה כלל

 ולכן צ"ל ג"כ הו"ל דשיחות תשד"ם )דחה"ס( תיכף.

 מהיר

 

 ז

 ]תשרי[

מענה למארגני הדפסת ספר התניא בבית הסוהר "שטה" באה"ק )"כפר 
 (:209חב"ד" גליון 

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת וזכות אדמוה"ז מסייעת, אזכיר עה"צ.

 

 ח

 ]תשרי[

מענה לר' יקותיאל מנחם ראפ בקשר עם "כנס המחנכים השנתי" 
 (:212המתקיים באסרו חג שמח"ת בחצרות קדשנו )"כפר חב"ד" גליון 

 אזכיר על הציון שיהא בהצלחה רבה.

 

 ט

 ]תשרי[

מענה להשליח ר' יעקב ביטון ששאל האם לשכור מקום קבוע לבית חב"ד 
 (:167ן בעירו סרסל צרפת )"בית משיח" גליו

כהחלטת רוב עסקני אנ"ש שעל אתר ובאם ספק כעצת רבני אנ"ש 
 בפריז.
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 י

 ]חול המועד סוכות[

בהמשך להמענה שקיבל )לעיל  –מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ שכתב 
(: "נשאתי ק"ו בעצמי: ומה בעשי"ת ש"מוסיפים" רק "שיר גמענה 

מחת בית בימי ש –המעלות" אחד ליום, נתקבל ברצון שי שירים 
שיר המעלות, עאכו"כ! ויהי  חמשה עשרהשואבה שמוסיפים בכל לילה 

והרי כולו אינו רק תוכן  –רצון שגם המנחה המוגשת בזה תתקבל ברצון 
והגם שתשומת הלב המוקדשת לשירה,  –שיחת הקדש בשבת שעברה 

נפלאת היא בעיני, והפליאה הזאת היא גם סבה למעוט היצירה 
טורח אלא כשהוא בטוח בערך מעשיו... עבדו  השירתית כי אין אדם

תשורה לאזאר יו"ד  –הכמה לשמחה בזמן שמחתנו" )מצילום כתי"ק 
 תמוז תשע"ז(:

[ סימן בעיגול את מה שכתב: "הפליאה הזאת היא גם סבה למעוט", 1]
 וכתב:

 א"כ ה"ה מהלעמ"ז?!

 [ על מה שכתב: "עבדו הכמה לשמחה בזמן שמחתנו", כתב:2]

 ולהמשיכה בכל השנה כולה

 

 יא

 ]לאחר שמחת תורה[

מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת יום שמחת תורה 
 "יחי המלך" גליון שפ(: –)מצילום כתי"ק 

 א.  במכתבם כתבו:

"בהשיחות דשמח"ת נתבאר בענין פת בג המלך )טור או"ח סתכ"ח(, שב' 
שלום,  –בשביל ג' מורה על הגבורות )התחלקות(, והכוונה בזה היא 

התכללות. והשייכות דענין זה לענין נצבים וילך הוא, שבתחילה הוא בחי' 
נצבים )דוגמת עומדים(, ואח"כ )ע"י העבודה שעושים מב' ג'( באים 

 לבחינת וילך, מהלכים.

ואח"כ נאמר בהשיחה, דזהו דוקא כשר"ה חל ביום ב' )שאז הסדר הוא 
שלום  –המתיקם ולעשות מהם ג' גבורות, וצריך ל –שבתחילה הוא ב' 

אזי יש  –והתכללות(, משא"כ ברוב השנים )שתורה על הרוב תדבר( 
 מלכתחילה הענין דג', היינו שמלכתחילה הם גבורות ממותקות.
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אזי הרי בודאי מתחילים עם הענין דג', וגם   –והיינו, דכשחל ר"ה ביום ג'  

עם הענין דג', מכיון   גם אז מתחילים מיד  –כשחל ר"ה ביום ה' או ביום ז'  
 שבה' וכן בז' יש כבר )כלול( מספר ג'. האם נכון?".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

אזי  –[ על מה שכתבו: "משא"כ ברוב השנים )שתורה על הרוב תדבר( 1]
יש מלכתחילה הענין דג', היינו שמלכתחילה הם גבורות ממותקות", 

 כתב:

]יש מלכתחילה   דשנה זו )או  )העיקרית(  המודגשתאין זה ההוראה    ]אזי[
 (]ממותקות[ כבר]גבורות[ ה[ הםהענין דג', היינו שמלכתחילה 

אזי הרי בודאי  –[ על מה שכתבו: "והיינו, דכשחל ר"ה ביום ג' 2]
גם אז  –מתחילים עם הענין דג', וגם כשחל ר"ה ביום ה' או ביום ז' 

מתחילים מיד עם הענין דג', מכיון שבה' וכן בז' יש כבר )כלול( מספר ג'. 
 האם נכון?", כתב:

שבה' וכן ]הענין דג', מכיון הרי בא בהמשך ל[ מתחילים מיד עםאז  גם]
 [נכון? האםמספר ג'.  בז' יש כבר )כלול(

 ב. במכתבם כתבו:

בג המלך, דמה שפותחים  פת"לא תפסנו: הרי נתבאר בהשיחה בענין 
ומחלקים נצבים וילך לשתי פרשיות )כשחל ר"ה ביום ב'( הוא לפי שהענין 
ד"וילך" נעשה רק אח"כ, דלאחרי שממתיקים את הב' ועושים ממנו ג' 

ר"ה ביום ג' ועפ"ז, מדוע גם כשחל  –אז דוקא נעשה הענין דמהלכים 
הענין דג', ואעפ"כ גם אז( נצבים וילך הם נפרדות, היינו שפ'   מיד)שאז יש  

 ?".אח"כוילך הענין דמהלכים נעשה רק 

 [ מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:3]

[ הענין דג', ואעפ"כ גם מידיש כשחל ר"ה ביום ג' )שאז  גם מדוע]ועפ"ז, 
וילך  שפ' היינונצבים וילך הם נפרדות,  (]אזו דיום ג'  עבידתי'פועל  ר"ה

 ופשוט[ ?אח"כ]נעשה רק  גם בערך ג' ולכןהענין דמהלכים[ 

 ג. במכתבם כתבו:

"לאחרי שנאמר בהשיחה שברוב השנים יש מלכתחילה הענין דג', 
הוסיף: ובפרט כששמח"ת חל ביום ג' )כבשנה זו(, שאז הוא ב' פעמים 

 שלישי דפ' ברכה ושלישי דפרשת בראשית. –שלישי 

לא תפסנו: כששמח"ת חל ביום ג', הקביעות )דיום א'( דר"ה הוא ביום 
מגיעים לג' ]וכן בנוגע הסדרות  אח"כוהרי אז בתחילה הוא ב' ורק  –ב' 

שבתחילה הוא נצבים ורק אח"כ מגיעים לוילך[, ומהו הקשר דקביעות 
 שהענין דג' בהם הוא מלכתחילה?".  כזו )ששמח"ת חל בג'( עם רוב השנים
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 [ מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:4]

]ב' פעמים שלישי  (דשמח"תועבידתי'  – ר"הלא  –)שמח"ת ]שאז הוא[ 
 ופשוטשלישי דפ' ברכה ושלישי דפרשת בראשית[  –

 ומחק את כל הקטע "לא תפסנו כו'".

 [ סימן קו אצל חתימת "ועד הנחות בלה"ק".5]

 

 יב

 תורה[]לאחר שמחת 

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על הדו"ח מה"תהלוכה" 
 דשמחת תורה )תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(:

 והזמ"ג וכו'  –נת' ות"ח ודבר בעתו 

 אזכיר עה"צ

 

 יג

 ]ועש"ק בראשית, כ"ו תשרי[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו. והעתקה, בהתועדות דש"פ בראשית )

 באדיבות ר' שאול משה שי' אליטוב(:

אש ומים שערבן זב"ז )מים( נס בתוך נס  –קלאץ קושיא שמים 
 בנוגע לברד( כפרש"י)

 המשך להמדובר לפני ר"ה במרחק שבין השמים וארץ וכו' ועיקרועוד 

 

 יד

 ]תחלת תשמ"ו[

שפט הספרים )מצילום מ"צעטל" בכתי"ק להמזכיר רחי"ק בקשר למ
 (:645"כפר חב"ד" גליון  –כתי"ק 

בעצמו(  –היסוד הראשון: ביטול היש )מתחיל  –כבכל אדמו"רי חב"ד 
, לנהלם ולעודדם ועקריתבאמתית. היותו אדמו"ר ה"ז שליחותו נפשית  

בתומ"צ בכלל )מתחיל באמונת ה', שמירת השו"ע וכו'( ולהראותם 
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( ופשיטא לשלול כל פעולה שיוכלו בפועלבזה )עד כדי מסנ"פ    חי'דוגמא  
 להיפך לַפרשהלטעות 

 כללשלא לנגוע  יסוד, וגם בזה פרטיבאים חייו בתור  – לאחר זה
 .והעקריבתפקידו הכללי 

( ַרשמית) המורישהטענות שכנגד: מכ'  כלת הראי' העיקרית והשולל
 דשייך לאגו"ח

 חה"שזהו  –הקס"ד אולי כתב רק לפנים )היינו טפשות. והאומר כך 
 צ"ל ברמ"ח ר"ל. –שהאומר כך )במזיד(  –הכי גדול ועד כ"כ 

כותבים   וכו'התעודות רשמיות, מכתבים  כלועיקר(:  –בסגנון אחר )
 סתם שבע"פהטענות שכנגד הם דברים  –דשייך לאגו"ח  מפורש

 

 טו

 ]תחלת תשמ"ו[

ביסטריצקי בקשר לספרו "הרמב"ם ושולחן ערוך  מענה להרב לוי
דבר לס' "הרמב"ם ושולחן ערוך אדמו"ר הזקן". -אדמו"ר הזקן" )פתח

 ס' "מקדש מלך" ח"ד ע' שנ(:

דבר לספרו שאין להורות מחיבורו של -[ בקשר להמוזכר בפתח1]
מנת להכניסה -הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א הערה על –הרמב"ם 

 דבר:-בהפתח

כהערתי כו"כ פעמים בנוגע שלילת הפסק דין על פי הרמב"ם )ותולין 
מבלי  –רבבות הלכות ברמב"ם  והלכה בפועל –זה בהרא"ש ואדה"ז( 

 ממש כהפסק דין בשלחן ערוך ואחרונים. –צירוף מפרשיו 

 כן הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א הערה להתחלת הספר:-[ כמו2]

בהל' ת"ת לאדמוה"ז  – לפום ריהטא להתחלת ספר המדע: לאהוי"ר
 וכן בשו"ע שלו הל' ק"ש?

[ בסיום מכתבו כתב: "בתקווה שספר זה יגרום נח"ר לכ"ק אדמו"ר 3]
 שליט"א". על התיבות "נח"ר", כתב:

 רב
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 טז

 ]תחלת תשמ"ו[

מענה להרב אברהם פרשן על מכתבו בקשר להתעסקותו )למרות מצב 
ונמכרו לאנשים  בריאותו( בפדיון הספרים שנגנבו מספריית אגו"ח

שונים, אשר התעסקותו זו נחלה הצלחה מסויימת, וכתב שמקווה שעי"ז 
מוסיף עכ"פ באצבע קטנה למנוע עגמת נפש מכ"ק אדמו"ר שליט"א 

 )תשורה חייקין כ"ד טבת תשס"ה(:

 באצבע קטנה?!

 הרי עושה הנ"ל בכל לבבך וגונ"ר באין ערוך מאצבע קטנה.

 אזכיר עה"צ

 

 יז

 מרחשון[]לאחר ז' 

בהמשך להוראת כ"ק  –מענה על הדו"ח ממבצע שליחת המכתבים 
אדמו"ר שליט"א בהתועדות ז' מרחשון שכל אחד ישלח מכתב לעשרה 
מישראל שבו העתקת מש"כ בספרים ע"ד הצפי' לביאת המשיח, ולהציע 
לשלוח מכתב כזה לעוד עשרה מישראל וכן הלאה )תשורה גלזמן כ"ו 

 מנ"א תשע"ו(:

 נת' ות"ח

 ויה"ר שיהא בהצלחה רבה

 וזכות כלל ישראל מסייעת

 

 יח

 ]ט"ו מרחשון[

מענה לר' יעקב זבולוני שכתב: "לפני כשבוע באתי לכאן לביקור מאה"ק 
ובסוף שבוע זה אחזור. בני יוסף, שרת בצבא צה"ל, ולפני כחדשיים  –

, וברכה שמהיום והלאה אראה אך 19וחצי נפטר באמצע שירותו בגיל 
יהלומים ברמת גן, וברכה שאצליח בורק טוב וחסד. הנני מתעסק 

בעסקי, ובכל העניינים, אני ומשפחתי יחיו . . וכמו"כ ברכה לאשתי עבור 
מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' זחו"ק בקרוב" )

 שאול משה שי' אליטוב וזכות הרבים תלוי' בו(:
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 אזכיר על הציון

 ]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף אלף שקל )בשקל הישן([.

 

 יט

 ]ט"ו מרחשון[

במבצעים   –מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "ברצוני לבשר לכ"ק  
חנות אחת שני בחורים עמדו להינשא שהנני הולך בברונקס בימי שישי, ב

לגויות ה"י, דיברנו עמם כמה פעמים. בימים האחרונים נתבשרנו שעזבו 
אותם ב"ה. ויה"ר שאצליח בעניינים של כ"ק ושאזכה לבשר לכ"ק טוב 
כל הימים . . מצ"ב מכ'" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 יר על הציוןאזכ

 

 כ

 ]י"ט מרחשון[

מענה לא' ממקסיקו ששאל איפוא לגור )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
 לראשונה באדיבות ר' שאול משה שי' אליטוב וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בכ"ז כעצת ידידים מכירים ומבינים

 אזכיר עה"צ

 

 כא

 ]כ"א מרחשון[

שפותח בית חב"ד מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב עבור חבר שלו 
בשכונה בירושלים עיה"ק )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כעצת רב דחב"ד באה"ק

 אזכיר עה"צ
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 כב

 ]כ"ח מרחשון[

אשת ד"ר מנחם זאב שטרן המתעסק  –מענה למרת שרה געלא שטרן 
 יו"ד תמוז תשע"ז(:בתרגום השיחות לשפה הגרמנית )תשורה לאזאר 

 לצדקה במדינתה.

 כן תבש"ט גם לעת"ל.

 פ"ש לבעלה שליט"א.

מקבל אני המכ"ע משווייץ בכל שבוע, ונהנה במאוד מתרגומי השיחות 
 ע"י בעלה שליט"א )נוסף על מאמריו ביהדות משלו(

 ויצליח בזה וביתר שאת בעתיד ומתוך שמחה וט"ל וביחד אתה.

 אזכיר עה"צ.

 

 כג

 ש"פ חיי שרה, כ"ה מרחשון[]לאחר 

מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם במאמר ד"ה ואברהם זקן 
 תשורה סטאליק ו' תמוז תשנ"ו(: –דש"פ חיי שרה )מצילום כתי"ק 

 [ במכתבם כתבו:1]

"במאמר ד"ה ואברהם זקן הובא השקו"ט בענין דעד אברהם לא הוה 
זקנים וכו', ונתבאר, שהחידוש זיקנה, דלכאורה הא כתיב ואברהם ושרה  

דאברהם הי' שיהי' ניכר ענין הזיקנה, דבנשים הוא ע"י הקמטים שבפנים 
ובאנשים הוא ע"י ליבון השיער )והובא ע"ז דברי המהרש"א והיפ"ת 

 וכו'(".

על מה שכתבו: "דבנשים הוא ע"י הקמטים שבפנים ובאנשים הוא ע"י 
 ליבון השיער", כתב:

]ובאנשים הוא ע"י   וע"י שער הראשטים שבפנים[  ]דבנשים הוא ע"י הקמ
 וקמטיםליבון השיער[ 

 [ במכתבם כתבו:2]

"א( משמעות הענין הי', דלפני בקשת אברהם לא הי' ענין הקמטים בפנים 
ולובן השערות, וזה נתחדש ע"י בקשת אברהם, שעז"נ ואברהם זקן בא 

 בימים.
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א. תשעט, ב( משמע לכאורה, ביפ"ת הארוך )וכן באוה"ת בראשית תתנד,  

שענין הקמטים בפנים הי' כבר לפנ"ז, וע"ז קאי מ"ש ואברהם ושרה 
זקנים, וכן מפורש בגמרא ב"מ שם )פז, א(, על הפסוק "היתה לי עדנה", 
שהי' לפנ"ז קמטים בפני שרה ונתפשטו וכו', דלשיטת היפ"ת הי' ניכר 

תימת זקן. כבר ענין הזיקנה לפנ"ז, ותוכן בקשת אברהם הי' שתהי' גם ח
ובסה"מ תרנ"ד )ע' נה( מביא מהיפ"ת שזיקנה שבפסוק הנ"ל )זקנים 
באים בימים( פירושה בשנים בלבד. אבל ביפ"ת מפורש דהיינו העדר 
הלחלוחית וכו' )ולכאורה זוהי הכוונה בתרנ"ד שם, רק לשלול הזקן(. 
ובאוה"ת פרשתנו )כרך ב ע' תתנד(: ותרצו ב' תרוצים, א' )שלכאורה 

ה ליפ"ת( "שלא הי' הדיקנא כלל קודם והזקנה הי' ניכר על הגוף הכוונ
 לפניהרי שהקמטים על הפנים היו גם  –ועל הפנים שנעשה קמטים" 

 שנאמר ואברהם זקן בא בימים".

 על מה שכתבו: "משמע שענין הקמטים בפנים הי' כבר לפנ"ז", כתב:

 אפשר באופן בולט או כו'  –אבל בזה גופא 

 :[ במכתבם כתבו3]

"האם הכוונה לפירוש חדש, שבפסוק ואברהם ושרה זקנים לא הי' ניכר 
ענין הזיקנה כלל )לא בנשים ולא באנשים(, דלכאורה איך מתאים לדברי 

 הגמ' הנ"ל. ואולי בגמ' שם לא קאי על קמטים שבפנים".

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת תיבת "כלל", וכתב:

 ?! נס הכי גדול

 ות השאלה, כתב:[ על כלל4]

 לומר שלפני אברהם לא נתקמט עור בנ"א? מכריחמה 

 כו'. כתלגהענין דיגת"ד שמפורש בהם  – כל הדרושיםעיקר נקודת 

אפ"ל מדרשות חלוקים, או פירושים )מהרש"א  –בכל שאר הפרטים 
 יפ"ת וכו'( חלוקים, או שבכלל לא מדובר כאן עד"ז.

וגם במאמרים: כו"כ מאמרים אליבא דחד מד"א ואחרים אליבא דבר 
 פלוגתא או עדהנ"ל

 [ במכתבם כתבו:5]

"ב( בעמדנו על הדרושים מצינו דבר פלא: בכל הדרושים שנדפסו )אוה"ת 
ואברהם זקן תרכ"ז. תרנ"ד. תרפ"ו( הובאו ב'  שם תשעט ב. רד"ה

פירושים בשם המהרש"א והיפ"ת: לפי המהרש"א הי' תוכן בקשת 
אברהם שיהי' לובן השערות, ולפי היפ"ת תוכן הבקשה הי' שיהי' חתימת 

 זקן. וכן הוא להדיא במהרש"א וביפ"ת.



ה'תשמ"ו –מענות קודש    20 

 
 –אמנם בד"ה זה תש"ב בתחלתו הובאו ב' פירושים אלו להיפך 

מבאר שבקשת אברהם היתה על חתימת זקן, והיפ"ת מבאר   שבמהרש"א
 שבקשתו היתה על לובן השיער. ולכאורה הוא פלא".

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "פלא", וכתב:

טה"ד או המעתיק, ואולי גם שינוים במהרש"א וכיו"ב ]ולכאורה הוא[ 
 ממהדו"ק למהד"ת וכו'

 
 כד

 ]לאחר ש"פ חיי שרה, כ"ה מרחשון[

מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם בהמדובר בהתועדות ש"פ חיי 
תשורה בליניצקי אדר"ח אדר   –שרה בענין ראשי תיבות )מצילום כתי"ק  

 תשנ"ח(:

 אין הזמ"ג

 )וישב . .( פסיםבר"ת  פרש"יבאם ישאלו בן ה' למקרא יודיעם 

בא בנוסף על תוכן התיבה והוא העיקר )גם בסדר  ר"ת –והנקודה 
 תיות(האו

 
 כה

 ]יום הבהיר ר"ח כסלו[

מענה להנהלת "מבצע כשרות" שהכניסו את הקונטרס "מדריך להכשרת 
 מטבח" שהו"ל )ריש קונטרס "מדריך להכשרת מטבח"(:

 נתקבל ות"ח בסמיכות וכו' אעה"צ.

 
 כו

 ]מוצש"ק תולדות, ג' כסלו[

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "בשבועות האחרונים נכנס אלי בכל 
יום ]ח.ל.[ לדבר בנושא הספרים. אני משתדל להסביר לו את טעותו. 
מבלי כל קשר לפועל . . זהו סיכום כללי מרוב הדיבורים. בין אם השבתי 
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כראוי ובין אם לאו. בין אם היה עלי לדבר אתו בזה ובין אם לאו. מרגיש 

 –חובה לעצמי לסכם את הדברים ולדווח עליהם" )מצילום כתי"ק  אני
דידן נצח" ע' יב. קובץ "עבודת הקודש אצל  –קובץ "משפט הספרים 

 קיא(:-הרבי" ע' קי

[ על מה שכתב: "מרגיש אני חובה לעצמי לסכם את הדברים ולדווח 1]
 מחק את התיבות "מרגיש אני", וכתב: –עליהם" 

 ת הדברים ולדווח עליהם[]לסכם א כפשוט]חובה[ 

 [ בעלה בפ"ע, כתב:2]

אבל עד כ"כ לא שערתי! ולשלול פעולה  –חושך הגלות מפורסם 
 לכתוב עכ"פ בקיצור:  –היפך הנהגתי בזה ע"ע    –מבהילה בזה, מוכרחני  

המדובר שי' )בהן צדק או בשבועה(  העידלפני שבועות אחדים 
( 1שאדמורם של רבבות מישראל כתב כו"כ מכתבים בחתימת ידו: 

( לסענאטרן 4( למשרד החוץ דארצה"ב  3( בהם רבנים  2לכו"כ מחסידיו  
 ואנשי הקאנגרעס

וכתבו הצליח  – נכס הכלל וכו'שמבקשם שיצילו הספרי' כיון שהיא 
תב כן אלא כדי להציל ספריו וברור הדבר שלא כ – 770ונמצאת כאן ב

, אבל לא נתנם כלל לציבור, אף שכתב כן )ובמשך כל השנים שכבר שלו
 –שנשארו נכס שלו(  –לא הודיע לאף אחד מהנ"ל  –ניצלו הספרים 

 עדותו הנ"ל הייתה )גם( בשביל שופט נוצרי

 שהמדובר באדמו"ר הנמצא כבר בעולם האמת. –נוסף על כהנ"ל 

אף שבטח  – כללאין לו כל מושג בכהנ"ל  –שלו  כנראה מ"רוח" הדו"ח
תגובתו  –שמע בעצמו פא"פ כהנ"ל )ויותר מפעם אחת(. ע"פ השמועה 

 היפך השכל של המדובר –ראיות בשכל שלו  –היחידה הייתה 

ע"ד עצמו לחוד(   –ישאל בהקדם )באם רוצה למנוע עוד מסירה על חב"ד  
ות "בקדה"ש" של כ"ק רב )היודע בלאה"כ ע"ד כהנ"ל, כדי שלא להרב

 איך צ"ל תגובתו )בעתיד ובעבר( לכהנ"ל ובפרטיות –מו"ח אדמו"ר( 

בצירוף  –להזכיר שם הרב( ומה טוב  מבלייודיעני המענה ) ובטח
שקו"ט שכלית של שני  –מקורות )בכדי לדעת האם הרב רואה בכל זה 

 אנשים, או שראה עוד משהו(
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 כז

 ]ד' כסלו[

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "כהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שאלתי אצל אחד מרבני אנ"ש . . אלו הם דברי הרב . . לע"ע אשיב בהנוגע 
לפועל, שאי"ה מחרתיים עומד אני לחקירת שתי וערב ע"י העו"ד שלהם, 

ל גם אותי את אותן השאלות ששאלו אותו . . עיינתי בזה ובודאי ישא
הרבה, והתייעצתי עם כמה וכמה, ומחובתי לפרש ולשאול . . ושוב  אני 

 –גם אני אותן השאלות" )מצילום כתי"ק    אָשֵאלחוזר על שאלתי, בודאי  
דידן נצח" ע' יג. קובץ "עבודת הקודש אצל  –קובץ "משפט הספרים 

 ב(:-הרבי" ע' קיא

 (1מאשר רמזתי בפתקא הא' ) באין ערוךראה חושך הגלות הוא יותר כנ

אדמו"ר , רק על קדה"ש של על שום דבר( גם לא ברמזלא הזכרתי )
 (2) – ממש, או הפכו דחב"ד

ע"י דבורו  עשרה מישראל: מה יאמרו היחידהבעניני קדה"ש הבחינה 
)מלבד בנוגע לשכרו וכו'( כוונתו בזה   כללשל פלוני ועדותו )ואין נפק"מ 

(3) 

שהאדמו"ר משך שנים רבות הי' במצב בלי כל לחץ, בודאי זכר   מפורסם
הבין איך מתפרשים ע"י  ובודאישנתן מכתביו )ואולי גם הלשון( 

ן רומזילמי שייכים הספרים!! ואין  ועשרה מישראל ממשלת ארצה"ב
  הפשוט לתקן פי'  מה שהואהאם הי' צורך, שהאדמו"ר יעשה  אפילו

 המחליטים הם רק עשרה מישראל(. –במכתביו או לא )וגם בזה 

 "דרך אגב" כנראה גם אצלו ספק האם הי' צורך כו'!

והוא מפלפל: למי היו שייכים הס' לפני המכ' או לאחריהם, מהי כוונת 
חאה מתאימה ה"ז רגע של היפך וכל רגע בלי מ –המדבר, מדותיו וכו' 
 קדה"ש דהאדמו"ר.

למעלה מן הטבע, שהשופט  לגמריקרה ענין  –לפקוח עינים עוורות 
שלפרש מכ' האדמו"ר כפי'  – לפני המשפט ובפני עו"ד( חוו"ד נוצרי)

 מתפלפלים. –. ואותם שצריכים היו להגן על כבודו ]. .[הצד השני הוא 

 מהיר. ח.
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 כח

 ]ד' כסלו[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן שכתב ע"ד ה"מלוה מלכה" 
דאיגוד צאצאי אדמו"ר הזקן שתתקיים במוצש"ק שמות אור לכ"ד טבת 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "במוצש"ק שמות", וכתב:

 ההסתלקות כבשנת

 ויהא בהצלחה רבה

 אזכיר עה"צ

 

 כט

 ]ד' כסלו[

בנוגע לאבי . .  –מענה לא' התמימים שכתב: "ברצוני לשאול את כ"ק 
עבד באה"ק . . עזב את עבודתו כדי לעבור לגור כאן, וזה כחדשיים 

ויש לו  $20.000שנמצא כאן ועדיין לא מצא עבודה, קיבל מ . . ביציאתו 
ישאר כאן ולהשקיע א"ז בעסק של חבר בארה"ב שתי אפשרויות. א' לה

אך לא נראה כלל שיצליח. או ב' לחזור לאה"ק שהציעו לו עבודה 
האם להישאר כאן ולחפש מקום  –בהובלות. ושאלתי מכ"ק בשם אבי 

עבודה אחר, או לחזור לאה"ק? וברכה להצלחה בזה" )מהעתקה. המענה 
אליטוב וזכות  מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שאול משה שי'

 הרבים תלוי' בו(:

 כעצת רב מורה הוראה בפועל

 אזכיר עה"צ
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 ל

 ]תחלת כסלו[

 מענה לר' שלום דובער לוין שכתב:

"רציתי להבהיר בקשר להביכלאך, שאין כאן שום תביעות או טענות מן 
הצד השני, רק אי הבנה קלה שבאה מחמת טעותי, ובל"נ אתקן את 

 בוא בשלום:טעותי והכל על מקומו י

בין השאלות שאלוני אם נמצאים עתה בספרית המרכז כת"י שהיו פעם 
 באוסף כת"י של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

השבתי: כמדומני, מבין כת"י שו"ת הצ"צ שעבד עליהם כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בשנת תש"ו, נמצאים אחדים עתה בספרית המרכז, ואיני יודע 

שלאחר עריכת שו"ת הצ"צ נשארו ברשות כ"ק איך באו לשם. אני משער  
 אדמו"ר שליט"א.

הביכלאך של שו"ת הצ"צ שעבד עליהם   12עכשיו בדקתי וראיתי שמתוך  
כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנת תש"ו נמצא רק ביכל אחד ויחיד, כת"י 

 מעתיק, בספרית המרכז.

 עתה בטוחני שהכל על מקומו יבוא בשלום . .

 ואמר לי שאין כל סיבוך וחשש בהנ"ל". שוב דיברתי עם שעסטאק שי',

דידן נצח" ע' יד.  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )קובץ "משפט הספרים 
 ד(:-קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קיג

[ על מה שכתב: "רציתי להבהיר בקשר להביכלאך, שאין כאן שום 1]
תביעות או טענות מן הצד השני, רק אי הבנה קלה שבאה מחמת טעותי, 

 כתב: –ובל"נ אתקן את טעותי והכל על מקומו יבוא בשלום" 

, ורוצה לרמות א"ע שרוצים למלחמה באגו"ח –מנצלים אותו ודבריו 
 בשלום.

שבתי: כמדומני, מבין כת"י שו"ת הצ"צ שעבד [ על מה שכתב: "ה2]
עליהם כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנת תש"ו, נמצאים אחדים עתה בספרית 
המרכז, ואיני יודע איך באו לשם. אני משער שלאחר עריכת שו"ת הצ"צ 

 כתב: –נשארו ברשות כ"ק אדמו"ר שליט"א" 

 ?ההדגיש זה –שאז לא הי' לו כל שייכות לכל ענינים אלה 

ל מה שכתב: "אני משער שלאחר עריכת שו"ת הצ"צ נשארו ברשות [ ע3]
 כתב: –כ"ק אדמו"ר שליט"א" 

 ?בהמצב דאז]. .[ לשלול  –מאין ההשערה בודאות שלו 
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 לא

 ]תחלת כסלו[

מענה לר' מאיר אבצן על מכתבו בקשר למצב בריאות זוגתו, בצירוף 
 (:84מכתב הפרופסור בנידון )קובץ "זכרון מנחם מאיר" ח"א ע' 

א( נתקבל ות"ח ובפרט על הצוגעטראגענקייט ושימת לב שכותב ע"ד 
 הנ"ל

ב( עפ"י שו"ע וכו' כיוצא בזה עושים כדיעה אחידה דשני רופאים 
מומחים, היינו עוד אחד נוסף עליו ולא כזה שיהי' ירא לומר אחרת 

 מדעתו כגון תלמידו כ"א עצמאי.

בפרט ששמעתי שכל ג( תקוותי חזקה, שלא יקפיד על הערותי כלל ו
הרופאים המומחים נוהגים בלאה"כ כבהמצו"ב ובאם צורך יוסיף 

 הסבר

 

 לב

 ]יום הבהיר י"ג כסלו[

מענה לר' מנחם מענדל ראסקין שביקש ברכה עבור זוגתו הנכנסת לחודש 
 התשיעי להריונה )תשורה ראסקין כ"ט טבת תשנ"ט(:

 אזכיר עה"צ ויבש"ט.

 

 לג

 ]כסלו[

' ליב קפלן בקשר לנסיעתו לברית המועצות להפצת מענה להשליח ר' ארי
 (:815היהדות )"כפר חב"ד" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה בכל. אזכיר עה"צ.

 כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף ח"י שקלים לצדקה, וכתב:

 להחליף חוקית
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 לד

 ]לאחר ש"פ ויגש, ט' טבת[

 מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ ויגש:

"בפירוש רש"י "אל תירא מרדה מצרימה", נתבאר, שהכרחו של רש"י 
לפרש "לפי שהי' מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ", היפך פשטות 
הכתוב שזהו"ע הקשור במיוחד עם הירידה למצרים )"אל תירא מרדה 
מצרימה"(, ובפרט ע"פ מה שלמד הבן חמש בפ' לך )יב, יט( ש"המצרים 

מכיון שיוסף הודיעו  –זרמת סוסים זרמתם" שטופי זמה הם, שנאמר ו
שיוכל לישב בארץ גושן, ובמילא, אין לו מה לחשוש מפני המצריים כו', 

 מכיון שישב בארץ בפ"ע )ולא ביחד עם המצריים(.

ואח"כ נתבאר, שעדיין ישנו מקום לחשוש בדבר, שהרי סוכ"ס )גם 
ומסביבם עם שלם של כשיושבים בארץ גושן( אינם אלא שבעים נפש, 

מצריים, ובמילא, יש לחשוש שיתערבו בהם כו'. ועל זה ממשיך הפסוק 
 "כי לגוי גדול אשימך שם".

 –ב' ענינים: )א( על שהי' מיצר שנזקק לצאת לחו"ל  –כלומר, בפסוק זה 
נאמר לו "אל תירא מרדה מצרימה", )ב( ועל החשש מפני המצריים שהיו 

נאמר לו "כי לגוי גדול אשימך שם",   –כו'(    שטופי זמה )אפילו חשש רחוק
 ומכיון שיהיו עם גדול בפ"ע, בודאי לא יתערבו עם המצריים.

 לא תפסנו:

מלשון הכתוב "אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם", 
 משמע, לכאורה, ש"לגוי גדול אשימך שם" הוא טעם )"כי"( ל"אל תירא".

ול את החשש מהמצריים שהיו שטופי וא"כ, מכיון שסוכ"ס יש צורך לשל
מהו הכרחו של רש"י לדחוק )א(  –זמה )עי"ז ש"לגוי גדול אשימך שם"( 

ש"אל תירא מרדה מצרימה" קאי )לא על החשש מפני המצריים, כי אם( 
על הירידה לחוצה לארץ בכלל, )ב( שמ"ש "כי לגוי גדול אשימך שם" הוא 

)בנוגע לחשש מפני המצריים(  )לא טעם על מ"ש לפנ"ז, כי אם( ענין בפ"ע
לכאורה, עדיף לפרש כפשטות הכתוב, שמדובר אודות החשש מפני  –

המצריים )שהיו שטופי זמה(, ועז"נ "אל תירא מרדה מצרימה" 
 –)"מצרימה" דייקא, ולא אל תירא לצאת מהארץ הזאת(, וטעם הדבר 

 "כי לגוי גדול אשימך שם"?

"שהי' מיצר", אף שבכתוב נאמר  גם: עדיין לא תפסנו שינוי לשון רש"י
 לשון של יראה )"אל תירא"(".

תשורה סקורדר י"ב  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 מנ"א תשס"א(:
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ובמילא לא שמו לב אלי'! ותירוצה יסוד  – קלאץ קושיא בפי'לא נזכרה 

 להנ"ל:

מו, א( מה   –לרדת מצרימה )מה, כח    בפועללאחרי ההחלטה וההתחלה 
רק  בַאוארענעןלכן פרש"י שבא  –ום ל"אל תירא מרדה גו'"? מק

 הש"הי' מיצר" שבזה(

שני': למה הי' מיצר הרי גם אברהם ירד  קלאץ קושיאובמילא באה 
שהרי  –יארע מה שאירע לאברהם  ולאלמצרים כשרעב בארץ כנען )

 מדובר בגושן וכו' כנ"ל(

 לעילוכדברי יעקב    –לחו"ל    יציאהולכן ממשיך רש"י שכאן מדובר ע"ד  
הדיבור "ויוסף ישת ידו  וכהמשך" אמותשראית יוסף היא "בטרם 

 ולכן גם מוכרח להרגיעו שעכ"פ "נקבר בארץ" –עליו" 

 

 לה

 ]לאחר ש"פ ויגש, ט' טבת[

מענה לא' התמימים על שאלתו במאמר ד"ה ויגש אליו יהודה דש"פ ויגש 
שבו הוזכר משל אדמו"ר מהר"ש שהגילויים דלעתיד לבוא הם כדוגמת   –

השפע שניתן בתיבה שיש בה מנעול ומפתח, והמפתח ניתן בידו שיכול 
לפתוח את התיבה בכל עת שירצה. ושאל שמצינו משל עד"ז בדרושי 
אדמו"ר הצ"צ )דרך מצותיך מצות האמנת אלקות(, שכותב: "ולע"ל 

כל בשר . . ועד"מ כמו ששמח העשיר מהון יתגלה אלינו כמ"ש וראו 
מרגליות הצרור ומונח אצלו אע"פ שאיננו רואה בעינו כל רגע" )קובץ 

 :(הערות וביאורים אהלי תורה ש"פ שמות תשמ"ו )גליון שיח(

שזהו בעשיית כל מצוה,  –רק בשם כ"ק אדמו"ר מהר"ש )מפורש( 
 ושזהו פעולתה ועיקר פעולתה.

 

 לו

 ]י"ד טבת[

' יוסף ברוך הכהן פרידמאן על מכתבו בהמשך להוראת כ"ק מענה לר
אדמו"ר שליט"א להו"ל אלבום מפעולות מוסדות חב"ד )מצילום כתי"ק 

קובץ הערות התמימים ואנ"ש מאריסטאון ש"פ וישב תשנ"ו )גליון  –
 תשמט((:

[ במכתבו כתב: "בקשר להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א להו"ל תמונון 1]
הכינו )עפ"י  –מהפעולות של מוסדות חב"ד מיו"ד כסלו עד עשרה בטבת 
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 Pictorialהתייעצות עם כמה חברי קה"ת( התכנית דלהלן: התוכן: 

Chronicle ."ויחלק לב' חלקים 

 ד", כתב:על מה שכתב: "להו"ל תמונון מהפעולות של מוסדות חב"

 בערךבחנוכה תשמ"ו וסביבותי' 

מטרת התמונון )עם הערה שמוגדר  –[ במכתבו כתב: "א. מבוא 2]
להפעולות בשלשים יום אלה(, התעוררות ע"ד הוספה בג' הענינים 
דצבאות ה', כולל תפארת זקנים לוי יצחק ובתי חב"ד, וביאור ענינם 

ומעין סה"כ מפעולות אלו ופעולות חנוכה במשך  –בארוכה. דו"ח כללי 
 זמן זה, וגם ביאור בסגולת ימים אלו".

 מטרת התמונון", כתב: –: "מבוא על מה שכתב

יותר מהמצו"ב ותלוי רק ברצון  –דוגמא חי' שאפשרי כהנ"ל, ובטח 
 והחלטת המתעסקים בזה כי לב ישראל ער הוא

 ובודאי ימצאו בכל אתר ואתר עוזרים ומסייעים בשמחה וכו' 

 על מה שכתב: "עם הערה שמוגדר להפעולות בשלשים יום אלה", כתב:

 אלה[ ]בשלשים יום בערך

מדורים פרטיים לכל עיר )או מדינה(  –[ במכתבו כתב: "ב. הפנים 3]
מסודר ע"פ סדר הא"ב, ויכלול: תמונות מהפעולות בעיר זה, ואצל כל 
תמונה יהי' תיאור קצר מהפעולה )ובאם אפשרי, אולי גם תמונות 
 מהשליח והשלוחה שיחיו של העיר, חברי המוסד, בנין המוסד וכדומה(".

 אדמו"ר שליט"א: מענה כ"ק

)דוגמאות עכ"פ( או תוכן עניני חוברות, כרוזים כו' שפורסמו   –כדאי 
 בקשר להנ"ל

[ במכתבו כתב: "עפ"י תכנית זה יהי' דו"ח כללי מפעולות אלו 4]
בהמבוא, ולא יהי' דו"חים פרטיים מכל מוסד ומוסד בפני עצמו. 

סר החומר. ומהטעמים: כפילות הענינים בכל דף ודף, קיצור הזמן וחו
 Thirty Days In The. כותרת משנה: Let There Be Lightשם הספר: 

Lives Of The Lamplighters :8. הפורמט: גודלוx10 הניר: ניר .
. הגוון: רוב הספר יהי' בב' גוונים והשאר יהי' בד' Pound 80מצופה, 

גוונים )הטעם שכל הספר א"א להיות בד' גוונים הוא מפני שרוב 
 אינם מתאימים לזה(". התמונות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קטע זה, וכתב:

 שייך למומחים בכ"ז
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[ במכתבו כתב: "עסוקים כבר בהכנת התמונון עפ"י התכנית דלעיל, 5]

ומבקשים אנו ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' הכל בהצלחה רבה וכפי 
 רצונו הק'".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ויבש"טאזכיר עה"צ 

 

 לז

 ]טבת[

הרב דוד חנזין,  –מענה לר' שלמה ליפשיץ שהכניס את מכתב הרבנים 
בקשר  –הרב מרדכי שמואל אשכנזי, והרב יצחק יהודה ירוסלבסקי 

 (:410-11לבניית משחטה לעופות בכפר חב"ד )ס' "הרב אשכנזי" ע' 

 שהועד ישאל. כללואין מקום  –שזה שייך להרבנים ולהועד  כמפורסם

 יר עה"צאזכ

 

 לח

 ]טבת[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' אהרן דוב הלפרין 
( בקשר לראיון עם הרב שמחה עלבערג, 1) –עורך עיתון "כפר חב"ד" 

( 2בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו בהתועדות י"ט כסלו; )
על הנעשה  –בהמשך לכתבה על "משפט הספרים"  –בקשר לכתיבה 

בנושא באה"ק, בניית "בית אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בכפר חב"ד 
 (:1000ופעילותו הציבורית )"כפר חב"ד" גליון 

 !לאחר כו"כ שבועות. ראיון עם הרב עלברג?! 1

ויקדים רפואה כו'  ובהקדם. המשך להספרים מהנעשה באה"ק 2
להפצת המעיינות והפצת היהדות כו' ואין מזרזין כו' ותיכף ומיד יודיע 

 כדי להזכירו עה"צ.
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 לט

 ]לאחר ש"פ שמות, כ"ג טבת[

אלה שמות מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם במאמר ד"ה ו
 "יחי המלך" גליון תרנז(: –דש"פ שמות )מצילום כתי"ק 

לא תפסנו: בתחילת  –[ במכתבם כתבו: "במאמר ד"ה ואלה שמות 1]
המאמר נתבאר, שהירידה הב' )שעלי' מרומז בפרשתנו( היא )בכללות( 
הירידה דכל הגליות שאחרי גלות מצרים עד לגלות הזה האחרון )דכל ד' 

האחרון נחשבות כהמשך אחד כמו גלות מצרים(, אשר הגלויות עד לגלות  
 דוקא ירידה זו מביאה את הגאולה העתידה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 א'ירידה  אחריהיא [ הב']שהירידה  הפשוט" ]נתבאר["

[ במכתבם כתבו: "אמנם בהמשך המאמר נתבאר, דהירידה הב' היא 2]
ואוה"ת וכו'(, ובהמשך לזה הירידה בבחי' הדיבור )כמבואר בתו"א תו"ח  

נתבאר )כמבואר בתו"א ואוה"ת(, שהעלי' הא' )גאולת מצרים( היא 
העלי' מבחי' הדיבור )הירידה דפ' שמות( והעלי' הב' )הגאולה העתידה( 

 היא העלי' מבחי' המחשבה )הירידה דפ' ויגש(".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כמבואר בתו"א תו"ח 
' . . כמבואר בתו"ח ואוה"ת"; ועל מה שכתבו: "שהעלי' הא' ואוה"ת וכו

)גאולת מצרים( היא העלי' מבחי' הדיבור )הירידה דפ' שמות( והעלי' הב' 
 )הגאולה העתידה( היא העלי' מבחי' המחשבה )הירידה דפ' ויגש(", כתב:

]שהעלי' הא' )גאולת מצרים( היא העלי' מבחי' הדיבור )הירידה דפ' 
 פרת משיח נסתר]והעלי' הב'[ וף משה נגלה ים סשמות([ 

[ במכתבם כתבו: "ולפי זה לכאורה אי"מ, איך אפ"ל שהעלי' הב' 3]
)הגאולה העתידה( שייכת אל הירידה הב' )הגלות הזה האחרון(, שהרי 
הירידה הב' היא הירידה בבחי' הדיבור שממנה כבר היתה העלי' בשעת 

 יצי"מ )העלי' הא'(".

 י זה לכאורה אי"מ", כתב:על מה שכתבו "ולפ

 ועודקשיא בתו"א לקו"ת שער האמונה 

[ במכתבם כתבו: "ואף שבכו"כ מקומות נתבאר שהירידה בגלות הזה 4]
האחרון היא הירידה הכי תחתונה המביאה את הגילוי הכי עליון דגאולה 

אף שבדרושים כאן לא מצאנו  –העתידה ]וכן מבואר בתו"ח וכו' כאן 
מ"מ, עדיין לא  –[ הירידה הב'לות האחרון היא מפורש שהירידה דג

תפסנו איך מתאימים ב' הענינים, )א( שהעלי' הא' היא על הסדר, מבחי' 
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הדיבור, מהירידה הב', )ב( שהעלי' הב', הגאולה העתידה, שייכת לגלות 

 האחרון )ירידה הב'(".

 על מה שכתבו "לא מצאנו מפורש", כתב:

!? 

 

 מ

 טבת[]לאחר ש"פ שמות, כ"ג 

מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ שמות: "בנוגע 
לשאלה אודות דברי יעקב לפרעה "מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו 

יש  –את ימי שני חיי אבותי", מניין ידע שלא יחי' כשני חיי אבותיו 
", כפירוש בטובהלהעיר, שרש"י מתרץ שאלה זו בפירושו "לא השיגו 

"דליכא לפרש במספר הימים ממש דלא שייך השיגו רק המשכיל לדוד: 
אם כבר הי' מת, אז י"ל לא השיגו, אבל כה"ג לא", ולכן, מפרש רש"י 

 "יחי המלך" גליון תשו(: –"לא השיגו בטובה"" )מצילום כתי"ק 

[ על מה שכתבו: "בנוגע לשאלה אודות דברי יעקב לפרעה "מעט ורעים 1]
 ימי שני חיי אבותי"", כתב: היו ימי שני חיי ולא השיגו את

את ימי שני  ולא השיגו]( 2 )לגבי אבותי(ורעים היו ימי שני חיי[  מעט]( 1
 חיי אבותי[

[ על מה שכתבו: "כפירוש המשכיל לדוד: "דליכא לפרש במספר הימים 2]
 ממש"", כתב:

 מעט נאמרשכבר 

סימן  –[ על מה שכתבו: "ולכן, מפרש רש"י "לא השיגו בטובה"" 3]
 יגול את התיבות "לא השיגו בטובה", וכתב:בע

 וג"ז כפל שכבר נאמר "ורעים"

 ומסיימים ב)תירוצם( טוב

 

 מא

 ]כ"ד טבת[

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "התמים מנחם מענדל שי' איידעלמאן 
תרפ"ג. אמנם מתוך -סיים לאסוף ולסדר לדפוס את מאמרי השנים תר"פ
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המאמרים שנאמרו בשנים אלו, ע"פ רשימת מאמרי אדמו"ר  126

מאמרים. ברשימה הנ"ל נראה  37מוהריי"צ נ"ע נמצאו לע"ע רק 
למסור לדפוס מה שיש לע"ע תח"י, או שנרשמה מתוך גוכתי"ק. האם 

"תחיינו"  –לחכות עד שיתברר היכן שאר המאמרים?" )מצילום כתי"ק 
 . קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' פה(:33ע'  3גליון 

 זמן קצר )באופן שיוכלו להו"ל לי"ש(]לחכות[ 

 ויברר )טלפונית( במקומות שאפשר ישנם כו'

 

 מב

 ]כ"ז טבת[

יר בוקיעט שכתב שהציעו לו משרת רב בשכונת מענה להרב חיים מא
קראונהייטס, למלא מקומו של הרב זלמן שמעון דווארקין ז"ל, ושאל 

. תשורה 275האם לקבלו מצד מצב בריאותו )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע'  
 שפירא י"א אייר תש"ס(:

 כמובן: 

 שייך לתושבי השכונה –באם המדובר בהרב דהשכונה לחוד 

 שייך לאגו"ח –לחוד בועד רבני חב"ד 

 (1שייך לשיתוף דשני הנ"ל ) –במשותף 

 (2יהי' מי שיהי' ) –ובכל אופן אין מקום למענה על שאלת יחיד 

אסור לי לעבור בשתיקה על   –עכ"פ בתור יחיד    –אבל כיון שנגע בהענין  
שכל השכונה וכל תושבי' במצב דתוהו בנוגע  שאין דוגמתההשערורי' 

 (3דקדירא דבי שותפי ) האמתלאלרבנות! וזמן רב! אפילו לאחרי 

קיט, קכד, קכה, קכט, קלב, קמז,  קה, קט, מז, צב,]וראה לקמן מענות: 
 [.רסגקסז, קפח, קפט, קצ, קצא, קצב, קצג, קצח, קצט, רנח, 

 

 מג

 ]לפני חודש שבט[

עיתון "משיח טיימס" היו"ל ע"י "צבאות השם" שהכניסו מענה למערכת  
את שער העיתון דחודש שבט המוקדש לט"ו בשבט ראש השנה לאילנות 

 )תשורה התועדות חסידים אור לועש"ק ויק"פ תשנ"ו, והעתקה(:
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 כדאי להוסיף צלחת מלא פרות

 אזכיר על הציון

 מד

 ]לאחר ש"פ וארא, ר"ח שבט[

ל שאלתם בשיחת ש"פ וארא )מצילום מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" ע
 (:202"צדי"ק למלך" חוברת ו ע'  –כתי"ק 

 [ במכתבם כתבו:1]

"בפרש"י ד"ה ואני אקשה גו', נתבאר, שהבן חמש למקרא מבין שכל מכה 
ומכה פעלה דבר מסויים אצל פרעה ומצרים )אף שעדיין לא הסכים פרעה 

שהוכרחו המצרים לקנות מים מבנ"י,  –לשלח את בנ"י(, ולדוגמא: דם 
"הירא את דבר ה'   –"אצבע אלקים היא", ועד"ז במכות שלאח"ז    –כנים  

, עד שפרעה אמר "לכו נא הגברים ועבדו את ה'", ולכן הי' צורך הניס גו'"
כדי שיוכלו המצריים להתבונן בדבר  –בשהות זמן בין כל מכה ומכה 

 ולהסיק מסקנות כו'.

 לא תפסנו: 

א( מלשון רש"י משמע, לכאורה, שהסיבה לריבוי האותות אינה בגלל 
אומות לתת הפעולה שנפעלה אצל המצריים )שבלאה"כ "אין נחת רוח ב

"תכירו   –לב שלם לשוב"(, כי אם, שישראל יכירו את גבורתו של הקב"ה  
את גבורתי . . כדי שישמעו ישראל ויראו" )ועד שהוצרך להביא ראי' 
מפסוק בצפני'(, וא"כ, למאי נפק"מ שבכל זאת נפעלה אצל המצריים 
איזו פעולה מסויימת ע"י כל מכה ומכה, שבגלל זה יהי' צורך לעכב את 

 בנ"י בגלות מצרים משך זמן נוסף?"

על מה שכתבו: "שהבן חמש למקרא מבין שכל מכה ומכה פעלה דבר 
 מסויים אצל פרעה ומצרים כו'", כתב:

ואין רש"י מפרש בזה  –ולכן פשוט שהי' צ"ל משך זמן ומכות נפרדות 
 ]ריבוי האותות[בענין נפרד  אך ורקכלום כ"א 

 [ במכתבם כתבו:2]

הרי עיקר פעולתה של המכה היתה,  –פעולה על המצרים "ב( גם בנוגע ל
לכאורה, בשעת מעשה, באותו שבוע שהיתה המכה משמשת בפועל, 
שלכן, באותו זמן הי' פרעה מוכן לשלח את בנ"י, "העתירו אל ה' ויסר גו' 

"ויחזק לב פרעה ולא  –ואשלחה את העם"; משא"כ כשנתבטלה המכה 
 לפי שנתבטל הפחד והמורא כו'.שמע אליהם", "ולא שלח את העם", 
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 –וא"כ, עדיין אינו מובן: מהו הצורך בריבוי זמן כל כך בין מכה למכה 

לכאורה,  –"שלשה חלקים )כלומר, ג' שבועות( הי' מעיד ומתרה בהם" 
כאשר המכה משמשת רביע חודש )שבוע שלם(, יש מספיק שהות זמן 

וא"כ, מהו הצורך להווכח בפעולתה של המכה ולהסיק את המסקנות כו',  
 שבהם אין פעולת המכה? –בג' שבועות נוספים )כהקדמה למכה הבאה( 

וגם: מאי שנא כל המכות ממכת חושך ובכורות שביניהם לא הי' זמן 
ממושך )שהרי ההתראה דמכת בכורות נאמרה מיד לאחרי מכת חושך, 
"בעמדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו, שהרי משיצא לפניו לא הוסיף 

 פרש"י בא יא, ד(?". –ות פניו" רא

סימן בעיגול את הקטע: "וגם: מאי שנא כל המכות ממכת חושך ובכורות 
 . . פרש"י בא יא, ד(?", כתב:

 קשיא בחומש ולא בהמדובר

 [ במכתבם כתבו:3]

"ג( בנוגע לדוגמא בקשר למכת דם, שהוכרחו המצריים לקנות מים מבנ"י 
מקור הדברים הוא במדרש )שמו"ר פ"ט, ט(: "ממכת דם העשירו  –

ישראל, כיצד המצרי וישראל בבית א' והגיגית מלאה מים, ומצרי . . 
מוציאה מלאה דם, וישראל שותה מים מתוך הגיגית, והמצרי אומר לו 

ים, ונותן לו, ונעשו דם, ואומר לו נשתה אני ואתה מן תן לי בידך מעט מ
קערה אחת, וישראל שותה מים ומצרי דם, וכשהי' לוקח מישראל בדמים 
הי' שותה מים, מכאן העשירו ישראל". אבל, בפירוש רש"י, פשוטו של 

 לא הובא ענין זה. –מקרא 

, ( שע"פ פשוטו של מקרא31-32]ויתירה מזה: מבואר בלקו"ש )חי"א ע' 
 ג' מכות הראשונות היו גם בישראל[.

ע"פ דברי רש"י )פרשתנו ח,  –ואולי אפשר להביא דוגמא לפעולת המכה 
יז( "ויש טעם באגדה בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו, כטכסיסי מלחמות 
בא עליהם כסדר מלכות כשצרה על עיר, בתחלה מקלקל מעינותי', 

כדי ליראם ולבהלם, וכן  ואח"כ תוקעין עליהן ומריעין עליהן בשופרות
 הצפרדעים מקרקרים והומים וכו', כדאיתא במדרש רבי תנחומא"".

לא הובא ענין  –על מה שכתבו: "אבל, בפירוש רש"י, פשוטו של מקרא 
 זה", כתב:

 ע"פ המדרש הוספהזוהי 

 )ז, יז( מזו יתרה פירשרש"י 

 ובזה מתרץ דרך אגב למה התחיל בדם )

 



ה'תשמ"ו –מענות קודש  35   

 
 מה

 שבט[]לאחר ש"פ בא, ח' 

מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם בשיחת ש"פ בא )מצילום 
 "יחי המלך" גליון תמח(: –כתי"ק 

 א. במכתבם כתבו:

"התוכן משיחת ש"פ בא )ע"ד הוראות בקשר עם י' שבט והימים 
שלאח"ז( שנדפס ביום ראשון, אזל מן השוק ]הדפיסו כמה אלפים 

ם, נוסף לזה שפרסמו אותו טופסים, והפיצו אותם בריבוי מקומות בעול
ע"י מכונת פאקסימיליא וע"י טלפון[. ולכן מדפיסים את זה עוה"פ לפני 
שבת ק', כמובן עם ההוספות בכתי"ק של כ"ק אדמו"ר שליט"א על 

 הגעליס.

האם אפשר לתקן להוסיף התיקונים והשמטות המצויינים בדפים 
 המצו"ב?

אמר הקב"ה ש"דבר אחד לדור  חסרון הדור, שרק מפני 2א( בסוף הערה  
אולי כדאי להוסיף ביאור בזה, כי בפשטות  –ואין שני דברין לדור" 

שאין על  – מעלתו העצמילומדים )לכאורה( שדבר אחד לדור הוא מצד 
גביו אלא ה' אלקיו, והנשיא הוא רק "איינער", ומצד זה )ולא מצד חסרון 

 הדור( אא"פ להיות שני דברין לדור.

ור בזה קשור עם זה שאף שמשיח יהי' נשיא היחידי לע"ל, ואולי הביא
הרי אז יקומו ויהיו כל הנשיאים שבכל הדורות, שמה להלן עמדו ושמשו 

 אף כאן )עאכו"כ לע"ל( עומדים ומשמשים".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

אמר הקב"ה ש"דבר אחד  חסרון הדור[ על מה שכתבו: "שרק מפני 1]
 ור"", כתב:לדור ואין שני דברין לד

אמר הקב"ה ש"דבר אחד לדור ואין שני  חסרון הדור]מפני ש[ שרק]
 דברין לדור"[

[ על מה שכתבו: "בפשטות לומדים )לכאורה( שדבר אחד לדור הוא 2]
סימן בעיגול את התיבות "בפשטות לומדים",  –" מעלתו העצמימצד 

 וכתב:

 טעה בדבר הפשוט כ"כ?! – האמתירועה  –ומרע"ה 

[ על מה שכתבו: "הרי אז יקומו ויהיו כל הנשיאים שבכל הדורות, שמה 3]
סימן  –להלן עמדו ושמשו אף כאן )עאכו"כ לע"ל( עומדים ומשמשים" 

 בעיגול את התיבות "עומדים ומשמשים", וכתב:
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( !?2) 

בענינים הכי מסובכים ומבלי כל מרז"ל כלל  –דרכם פס"ד ובפשטות 
 (3אי' )לר

 ב. במכתבם כתבו:

האם אפשר להוסיף בזה )וזה ע"פ המדובר  – 34"ב( בסוף הערה 
דמשה   אתפשטותאבהתוועדות דש"ק בא(: ומה שבכל דור ודור נמצא רק  

 לבנהיש לומר שזהו ע"ד מה שפני יהושע כפני  –)ולא בחי' משה עצמו( 
שזהו )לא  – ופני משה כפני חמה )ב"ב עה, א. ספרי ופרש"י פינחס כז, כ(

חסרון ביהושע עצמו, כי יהושע )וכל נשיא בדורו( בפנימיות הוא משה 
ממש )ראה תו"א סה, ג(, כ"א( רק מפני חסרון הדור )שאינם יכולים 

בנוגע ל"אין שני דברין לדור"(,   2ע"ד מ"ש לעיל הערה   –לקבל רוב טובה  
 ואינם יכולים לקבל באופן ישר מפני חמה, משה )עד"מ שאי אפשר

להביט בפני חמה מפני תוקף אורה( כ"א ע"י הארתה בפני לבנה )יהושע(, 
ועי"ז נעשה כלי מוכשר לקבל )בפנימיות( גם פני חמה מצ"ע, ועד 
להשלימות דאור החמה לע"ל ש"יהי' שבעתים כאור שבעת הימים" 

 )ישעי' ל, כו(.

"והי' אור הלבנה  –ולהעיר שלע"ל ג"כ יתגלה זה שיהושע הוא כמשה 
ושע( כאור החמה )משה(" )ישעי' שם(, כהפירוש בזה )ראה ספר )יה

הערכים חב"ד ערך אור הלבנה ע' שיח ואילך. וש"נ( שאור הלבנה יהי' 
 ".דלעתידכאור החמה 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 . . )ישעי' ל, כו(", וכתב: 34[ סימן שני קווים אצל הקטע "בסוף הערה 4]

בנדו"ז )בסנה'  ( שלעת"ל יהי' דוד בר קיסר ומשיח  מפורשמרז"ל 
 (4קיסר )

דמשה  אתפשטותא[ על מה שכתבו: "ומה שבכל דור ודור נמצא רק 5]
סימן בעיגול תיבת "רק" והתיבות ")ולא בחי'  –)ולא בחי' משה עצמו(" 

 משה עצמו(", וכתב:

 (5המקור? )
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 מו

 ]לאחר ש"פ בא, ח' שבט[

 הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ בא:מענה ל"ועד 

"בשיחה דש"ק פ' בא נאמר, שגם החורבן דבית ראשון ]דעיקר החורבן 
והגלות הוא בב"ר, כי בית שני, הרי גם קודם שנחרב, חסרו בו ה' דברים[ 

 הי' בגלל היפך האחדות.

לכאורה: בגמרא יומא )ט, ב( "מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים 
 כו'".

ולי משנ"ת בהשיחה הוא ע"פ מה דאיתא ביומא שם "ובמקדש ראשון וא
לא הוה בי' שנאת חנם, והכתיב )יחזקאל כא, יז( מגורי אל חרב היו את 
עמי לכן ספוק כל ירך". ומלשון הכתוב "לכן ספוק כל ירך", משמע, ש)גם( 
"מגורי אל חרב" )שנאת חנם( הי' סיבת החורבן ]וע"ד מ"ש התוספות 

ד"ה לא חרבה( לענין חורבן ב"ש "דהא והא גרמא"[. אלא  )ב"מ ל, ב
שמצד זה עצמו )מכיון שבזמן ב"ר הי' רק בנשיאי ישראל( לא הי' נחרב 
הבית. ולכן, עיקר הסיבה היא "מפני ג' דברים". ]ולכן אין סתירה לזה 

 מהא ד"ראשונים שנתגלה כו'"[. האם נכון?"

"יחי המלך" גליון  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשסד(:

 *(]בגלל היפך האחדות[ גם]שגם החורבן דבית ראשון . . הי'[ 

*( ראה תו"א ס"פ נח ובאוה"ת . . דאפרים ונוצחים כו' שהאחדות 
 הייתה שוללת נצחון האויב

 

 מז

 ]ט' שבט[

בהמשך להמענה שנתקבל  –מענה לועד שכונת קראונהייטס שכתבו 
רוצים  –( שבחירת רב דהשכונה שייך לתושבי השכונה מב)לעיל מענה 

הם להקים בית דין של שלשה רבנים להשכונה )ופירטו את שמותיהם(, 
ס'  –וביקשו הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצעה זו )מצילום כתי"ק 

 (:200"מאוצר המלך" ח"א ע' 

 בי השכונה שי'להחלטת בנ"י תוש כפשוטכ"ז שייך 
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 מח

 ]ט' שבט[

מענה להרב מנחם מענדיל גרליץ שביקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בקשר להדפסת סדרת ספרי הרשב"א על הש"ס שמו"ל בהוצאה חדשה 
ומתוקנת )תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט. "התקשרות" גליון 

 קנב(:

ומתוך נתקבל ות"ח ואזכיר עה"צ ולהצלחה בעבודתו הקדושה זו 
 הרחבה )ובמילא מחירה במחיר השוה וכו'(

 כל המרבה במפתחות וכיו"ב ה"ז משובח.

 

 מט

 ]יום הבהיר יו"ד שבט[

( 76חב"ד )ע'    –מענה להרב גבריאל ציננער ששאל בהמובא בס' המנהגים  
האם הכוונה גם לימי  –"בחדש אדר . . עושים החופה בכל ימי החודש" 

חודש אדר ראשון. למכתבו צירף אחד מכרכי ספרו "נטעי גבריאל" 
 (:227)"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 

 נת' וכן ספרו הקודם ות"ח ת"ח.

בזמננו כל המקדים בחתונה כדמ"י, ה"ז   –לא שמעתי בפירוש. ולפענ"ד  
החלטה עד"ז  –שובח ובפרט לאחרי שכבר היו תנאים )ואפילו מ

 והקירוב שבא עי"ז(

בן דוד, גאולה האמיתית  מביאואמחז"ל שגם גמר נשמות שבגוף 
 והשלימה.

 

 נ

 ]לאחר יום הבהיר יו"ד שבט[

מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם במאמר ד"ה באתי לגני דיו"ד 
 שבט:

"בהמאמר ד"ה באתי לגני נתבאר המשל מרב ותלמיד שבאין ערוך כלל, 
שבתחילה צריך להיות צמצום בהרב, שעי"ז נעשה )בהרב עצמו( שכל 
השייך אל התלמיד )בחינת אור הגבול(, שממנו נמשך אח"כ ההשפעה, 
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ונאמר הלשון: "שבאור זה גופא יש שתי הבחינות דמקיף הרחוק ומקיף 

 נים דלמעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית".הקרוב שהם שני העני

לא תפסנו: אם הכוונה היא שהשכל השייך להתלמיד שנעשה בהרב ע"י 
הצמצום הו"ע מקיף הקרוב, משא"כ מקיף הרחוק הוא עד"מ השכל 
דהרב שאינו שייך כלל להתלמיד. או שהכוונה היא ]כמשמעות הלשון 

חרי שנעשה כבר בהרב שנעתק לעיל[, שגם בחינת המקיף הרחוק היא לא
שכל השייך להתלמיד. דבתחילה )לפני שנעשה בו שייכות לתלמיד( אין 
שייך גם התואר מקיף הרחוק. ודוקא לאחר שנעשה בו כבר שכל השייך 

 –להתלמיד )אור הגבול(, אלא ששכל זה כלול בעצם השכל )אור הבל"ג( 
א בחי' אז יש כאן שני ענינים: מצד עצמו, השכל השייך להתלמיד, הו

מקיף הקרוב; ומצד השכל העצמי דהרב )שבו כלול השכל השייך 
 להתלמיד(, הוא בחי' מקיף הרחוק".

ריש סה"מ תשמ"ו  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 )הוצאת ברוקלין תשס"ב((:

 בשניהם ישנם ב' המקיפים )ותלוי המדובר בפרטיות יותר( 

 (חותבמפתלתער"ב ח"ב )ראה  הרי ציינתי –

 

 נא

 ]לאחר יום הבהיר יו"ד שבט[

בהמשך להמענה שקיבלו  –מענה ל"ועד הנחות התמימים" על מכתבם 
 על שאלתם במאמר ד"ה באתי לגני דיו"ד שבט:

"בענין מקיף הקרוב ומקיף הרחוק כמו שהם בהמשל דרב ותלמיד 
]שבתחילה צ"ל צמצום בהרב, שעי"ז נעשה )בהרב עצמו( שכל השייך אל 

שממנו נמשך אח"כ ההשפעה[, מה שצויין להמשך תער"ב ח"ב התלמיד, 
 חפשנו ולא מצאנו. –

( פר"ו ור"ז מבואר בארוכה ענין א'בד"ה העושה סוכתו עדר"ת )בחלק 
מקיף דאו"י ודאו"ח, אבל שם לא הובא משל הנ"ל. ]ובכלל, הסגנון שם 

 –הוא בדוגמת הסגנון שבהמשך באתי לגני[. ואולי הכוונה לח"ב פשי"ד 
 וכפי שנעתק לקמן. האם נכון?"

ריש סה"מ תשמ"ו  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 )הוצאת ברוקלין תשס"ב((:

וכפי שנעתק לקמן.  –[ על מה שכתבו: "ואולי הכוונה לח"ב פשי"ד 1]
 האם נכון?", כתב:
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 וכו' ואילך]הכוונה לח"ב פשי"ד[ 

 ל ובחץ תיבת "נכון".השאלה, וסימן בעיגו-ומחק תיבת "האם" וסימן

 [ על כללות מכתבם, כתב:2]

 (1כמדומה בהתחלה אמרתי לראות במפתחות )

 לקבועלא התכוונתי  –שבחזרתי המאמר  –"   מכבר רשמתי      
. ויש דרושים ב' הנלהדרגות יש  שבכל – אדרבאמסמרות כ"א 

בכל   –שבדרגא כללית יותר או    –וישנם    מסוימתדרגא    בביאורהמדברים  
 (2הדרגות )

 

 נב

 ]ועש"ק בשלח, י"ד שבט[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
 בהתועדות דש"פ בשלח )יומן ר' צבי הירש שי' ראסקין(:

 דהלקו"ש השבועי 20בל"נ הערה 

 

 נג

 ]שבט[

דובער לוין, "צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' שלום 
בצירוף לחבילת מפתחות לביכלאך, וחבילת עלים נפרדים )קובץ "עבודת 

 הקודש אצל הרבי" ע' קיז(:

 [ בקשר לחבילת המפתחות, כתב:1]

 מפתחות לביכלאך. הישנם הביכל?

 [ בקשר לחבילת העלים הנפרדים, כתב:2]

 הנדפס בקובץ וכיו"ב?
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 נד

 ]שבט[

בהמשך להמענה שקיבל: "המפתחות   –מענה לר' שלום דובער לוין שכתב  
מהביכלאך הם מהביכלאך של אוסף חן, שרובם ככולם הגיעו הנה 
בשעתם. המפתחות האלו הם להביכלאך המצויינים בספריה במספרים: 

)כפי שציינתי בראש המפתחות(. המפתח  158, 154, 153, 142, 141
צאתי בספריה. תשובת אדה"ז נדפסה האחרון לבוך "ושבתה" לא מ

בהוספות לשו"ע אדה"ז הוצ' קה"ת. הערות ר' ישעי' הלוי, עדיין לא 
מצאתי בקובץ ליובאוויטש וכיו"ב" )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' 

 קיז(:

 [ על מה שכתב ע"ד המפתחות להביכלאך, כתב:1]

 לצרפם להביכלאך.

 כתב:[ על מה שכתב ע"ד תשובת אדה"ז, 2]

 וההוספה? לברר גם בס' מנחת יודא.

 [ על מה שכתב ע"ד הערות ר' ישעי' הלוי, כתב:3]

 .]ר' ישעי' הלוי[להכניס ביגדיל תורה הבע"ל. טיטול על 

 

 נה

 ]שבט[

מענה להשליח ר' יוסף דוד ווייטמאן שכתב ע"ד תרגום "קונטרס לימוד 
שורה החסידות" ו"קונטרס תורת החסידות" לשפה הפורטוגזית )ת

 ווייטמאן י"א אלול תשס"ו(:

 כמובן ע"י מומחים, ומטעם קה"ת.

 

 נו

 ]כ"ד שבט[

מענה לר' דוד ראסקין ור' הלל דוד קרינסקי שכתבו: "בקשר האולם 
אודות סיום הרמב"ם, צלצלו היום להרשמ"מ שי' בוטמאן שהוא 
התקשר עמהם מקודם, והמענה שיוכלו לסדר במלון החדש "מארייט" 

ואפשר על עוד שעה  5עד שעה  1יום א' כ"ח אד"ר משעה  במנהטען, על
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בשנה זו, ובפרט שהזמן  $15,000שההלטון בקש  $7,000בעד סכום של 

הנ"ל תפוס, ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה רבה וכו'" 
 (:33ליקוט כתי"ק סיום הרמב"ם ע'  –)מצילום כתי"ק 

 ]להצלחה רבה וכו'[ אזכיר עה"צ

 

 נז

 בט[]כ"ד ש

מענה לא' מאנ"ש שביקש ברכה ליום הולדתו המ"ג החל ביום כ"ד שבט 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 מנהגי יום הולדת

 אזכיר עה"צ

 

 נח

 ]כ"ה שבט[

ס' "מבית המלכות" ח"א ע'  –מענה לר' יוסף סלומון )מצילום כתי"ק 
295:) 

 אחדנת' והמצו"ב ות"ח. יגיש קנקן משקה )כמנהג שאר אנשש"י( 
 בשביל כהנ"ל.

רבני( אנשש"י  –שייך לעסקני )כולל  כמפורסםבנוגע למוסדות וכו' 
 שבאה"ק.

 "  לבריאות כעצת רופא ידיד שעל אתר   

 כעצת רבני אנשש"י שבאה"ק –"  להדפסת חד"ת וס' בכלל    

 קבלה

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל

 לצדקה באה"ק

 חדשים[.-שקלים 10]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף שני שטרות של 
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 נט

 ]כ"ו שבט[

 –מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "ברצוני לשאול את כ"ק בענין 
לימוד שחיטה, שיתחילו ללמוד בקרוב, בכולל המיועד גם לתמימים. 
הסדר הוא כמה פעמים בשבוע בזמן דסדר דא"ח ערב. האם הנני צריך 

כיון שזה  –ללמוד שחיטה, שיעזור לי בשליחות של כ"ק בעזה"י. או לא 
ח ערב" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה יפריע לסדר דא"

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כעצת ההנהלה כמפורסם

 אזכיר על הציון

 

 ס

 ]כ"ז שבט[

מענה למר מאיר זורע מצפון אה"ק שכתב ע"ד בנו הנמצא בבית רפואה 
 (:94בפיטסבורג )ס' "שערי תמימים" ח"ו ע' 

 אזכיר עה"צ בכהנ"ל.

 

 סא

 ז שבט[]כ"

מענה לא' מאה"ק שכתב ע"ד בתו הנמצאת בבית רפואה בפיטסבורג )ס' 
 (:94"שערי תמימים" ח"ו ע' 

הרופאים המטפלים בה עתה, אזכיר עה"צ  2יעשה כדעה האחידה של 
 בכהנ"ל.

 

 סב

 ]ועש"ק משפטים, כ"ח שבט[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
 משפטים )תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(: בהתועדות דש"פ

בל"נ, כ"ד, יא בסופו. אצילי ל' גדולים כו' ג' ראיות ושלא עה"ס 
 (וכו')משא"כ בראב"ע 
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 סג

 ]לאחר ש"פ משפטים, ער"ח אד"ר[

מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ משפטים )מצילום 
 "יחי המלך" גליון תקנו(: –כתי"ק 

 [ במכתבם כתבו:1]

 לכאורה, יש להעיר: –"בנוגע לפירוש רש"י "אצילי לשון גדולים כו'" 

מפרש רש"י: "לשון  –"בפרשת תולדות )כז, לו(, "הלא אצלת לי ברכה" 
דפוסים הובא בחצע"ג "ויצל", בהתאם  הפרשה, כמו ויאצל". ]בכמה

לפרש"י )ויצא לא, טז( "כל ל' הצלה שבמקרא ל' הפרשה. אבל, בדפוס 
 ראשון: "כמו ויאצל מן הרוח"[.

מפרש רש"י: "אצילי לשון גדולים",   –בפרשתנו, "ואל אצילי בני ישראל"  
 ומביא ראי' גם מהפסוק "ויאצל מן הרוח".

מפרש רש"י: "כתרגומו   –לתי מן הרוח"  ובפרשת בהעלותך )יא, יז(, "ואצ
 וארבי, כמו ואל אצילי בני ישראל"".

 על מה שכתבו: "לכאורה, יש להעיר", כתב:

 באחד הקובצים

 ראיות(, לא על הסדר ג'בההתועדות נתבאר אקודם )

 [ במכתבם כתבו:2]

"ולכאורה, אינו מובן . . ב( כיצד יכולים בכלל להעמיס לשון גדולה 
מן הרוח אשר  הגדילמהו הפירוש שהקב"ה  –מן הרוח"  בפסוק "ויאצל

 ".עליו )על משה( ויחן על שבעים הזקנים?

 ", כתב:הגדילעל מה שכתבו "מהו הפירוש שהקב"ה 

 )הפרשה( –את ע' הזקנים 

 [ במכתבם כתבו:4]

לא שייך לפרש לשון  –"ואולי יש לומר . . ולאידך, בתואר "אצילי" 
הפרשה, כי אם, לשון גדלות. אמנם, מכיון שנאמר לשון "אצל" )ולא 
גדלות סתם, "גדולי בני ישראל"(, מוכח, שגדלות זו קשורה עם ענין של 

 ."מכל שאר העם גדולים ומופרשיםהפרשה, היינו, 

לא שייך לפרש לשון  –על מה שכתבו: "ולאידך, בתואר "אצילי" 
 הפרשה", כתב:



ה'תשמ"ו –מענות קודש  45   

 
 ? גדול היינו מופרש מהשאר

 

 סד

 ]לאחר ש"פ משפטים, ער"ח אד"ר[

 מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" שכתבו:

 –"בנוגע לפירוש רש"י בענין "עומר לגולגולת )עומר בדיוק לכל גולגולת( 
עדיין לא נתבאר: מכיון שכמות המזון הדרושה לילד קטן היא פחותה 

מה עשו עם כל העומרים שהיו  –הרבה יותר מהכמות הדרושה לגדול 
 עבור הקטנים, והרי נצטוו שלא להותיר ממנו עד בוקר?

]בהשיחה נתבאר רק ש"עומר לגולגולת" אינו סותר ל"איש לפי אכלו", 
פרש"י בפ' בא, "הראוי לאכילה". אבל כי הפירוש ד"לפי אכלו" הוא כ

 עדיין לא נתבאר תירוץ על הנ"ל[.

"ואם ימעט  –ואולי אפ"ל, שגם בענין זה סומך רש"י על מ"ש בפ' בא 
הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו גו'", ועד"ז בנדו"ד, שמשפחה שהיו 
בה הרבה ילדים קטנים, הצטרפה למשפחה שהיו בה הרבה אנשים 
מבוגרים, וב' המשפחות יחד אכלו את כל העומרים. האם נכון?" 

 "יחי המלך" גליון רמב(: –)מצילום כתי"ק 

 קלאץ קושיא

 "כמות אכלו"  אךי אכלו" פי' ש"כפ ובפשטותבתחלה כתבו 

 היכול" אךשהי'  בפשטותכתבו וג"כ  –וכשהדגשתי פרש"י דפ' בא 
 לאכול"

 בן ה' למקרא החלטת( זוהי 2 פשש"מ( 1ושניהם 

 ! וכו' וכו'האופנים מאריכים בשקו"ט  ובשני

 דעתו הוא"אולי" ישאלו בן ה' ויודיעו 
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 סה

 ]לאחר ש"פ תרומה, ו' אד"ר[

 ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ תרומה:מענה 

"בשיחה בפרש"י ע"ד עובי הכפורת, נתבאר, שמכיון שהיתה משטח גדול 
)אמתיים וחצי כו'( מזהב טהור, בהכרח שהי' לה עובי, דאל"כ, היתה 

 מתכופפת באמצע, ולא היתה יכולה לשמש ככיסוי לארון.

 לא תפסנו:

והחיצון( היתה מזהב טהור, ובכדי הפנימי  –גם המנורה )וכן המזבח 
שלא תתכופף כו' )ובפרט ע"פ מ"ש רש"י שהיתה גבוהה י"ח טפחים(, 
בהכרח שהי' לה עובי, ואעפ"כ, לא מזכיר רש"י ע"ד עבי' ]והטעם, י"ל 
בפשטות, שאין זה דין במנורה, שלכן לא נזכר בכתוב, כי אם, הכרח 

א כפורת שבה מפרש המציאות, שתוכל לעמוד על עמדה[, וא"כ, מאי שנ
 רש"י שיעור עבי'?".

תשורה שפערלין ח' טבת  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשע"ה(:

[ על מה שכתבו: "שמכיון שהיתה משטח גדול )אמתיים וחצי כו'( מזהב 1]
סימן  –טהור, בהכרח שהי' לה עובי, דאל"כ, היתה מתכופפת באמצע" 

וחצי כו'(", ועל מה שכתבו "דאל"כ", קו תחת התיבות "גדול )אמתיים 
 כתב:

 , כפשוטוביותרהכתלים" עובי קטן ביותר  עוביוהייתה "מונחת על 

 [ על מה שכתבו: "היתה מתכופפת באמצע", כתב:2]

 מהתוצאות( ויתפלאו –)ינסו בקרטון וכיו"ב  –בהארון  ונופלת

[ על מה שכתבו: "וא"כ, מאי שנא כפורת שבה מפרש רש"י שיעור 3]
 על התיבות "מפרש רש"י", כתב: –עבי'?" 

 רבותינו" פירשו"

 איפוא מוזכר "דין"!

[ על מה שכתבו: "והטעם, י"ל בפשטות, שאין זה דין במנורה, שלכן לא 4]
 כתב:נזכר בכתוב, כי אם, הכרח המציאות, שתוכל לעמוד על עמדה", 

רש"י. ועפ"ז   כהדגשת –)באריכות(  הכרח המציאות –גם האורך וכו' 
 תתורץ הקלאץ קושיא שבפרש"י )שלא תפסו( "ואע"פ" בתוס' וא"ו!! 
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 סו

 ]ז' אד"ר[

קרינסקי, שטערנא  –מענה להמזכיר ריב"ק שכתב: "לוי"צ בן דבורה 
קליין, התדברו מב' הצדדים לקבוע זמן החתונה ליום ג'  –שרה בת לאה 

י"ז סיון הבעל"ט כאן בקרון הייטס, ומבקשים הסכמת וברכת כ"ק 
 תשורה קליין י"ז סיון תשס"ו(: –אדמו"ר שליט"א" )מצילום כתי"ק 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת התיבות "התדברו מב' 
 הצדדים", וכתב:

 ויהא בשטומו"צ

 

 סז

 ]יו"ד אד"ר[

מענה להשליח ר' בנימין קרניאל על ההודעה שעברו לגור בעיר גדרה 
אה"ק ופועלים שם בהפצת היהדות, ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר 

. והעתקה, באדיבות 2שליט"א להצלחה רבה )"בית חיינו" תשמ"ו גליון 
 ר' שאול משה שי' אליטוב(:

 [ על התיבות "עברו לגור בגדרה", כתב:1]

 ממממל"ט ולברכה ויהא

 [ סימן קו תחת התיבות "ופועלים שם בהפצת היהדות", וכתב:2]

 ויהא בהצלחה רבה

 אזכיר עה"צ

 

 סח

 ]לאחר י"ד אד"ר, פורים קטן[

 מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם בשיחת פורים קטן:

"בשיחה דאתמול )פורים קטן(, בביאור הרמב"ם, נת' שענין חילול השם 
של האדם שדנים בו, והובא ע"ז מארז"ל "כגון אנא אי  הוא לפי מדתו

 שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר".
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ובתוך הדברים הובא, שמאמר זה נאמר ע"י ר' יהודה ב"ר יחזקאל 
תלמידו של שמואל, שהי' קבצן וכו', ומה שקנה בשר הוא דבר יוצא מן 

טעם הדבר ששילם הכלל. ]ופעם אחרת נתבאר עוד, שלכאורה הי' אפ"ל ש
מיד הוא מכיון שהי' עני )כמסופר בגמרא ע"ד בגדיו ובגדי אשתו וכו'(, 
ולכן קיבל בשר לסעודה רק במתנה מיוחדת מלמעלה, ומכיון שזוהי 

 סעודה מיוחדת וניכרת יש מקום לומר שלפיכך הי' צריך לשלם מיד[.

"אמר רב  –" רבא( בגמרא לפנינו )יומא פו, א( הובא מאמר זה בשם "
 כגון אנא כו'".

ואולי הכוונה בזה ע"פ הגירסא )הובאה באנציקלופדי' תלמודית ערך 
דשקיל בישרא כו'"  תלמיד חכם( "אמר רב כגון 110חילול השם הערה 

כו'"(, וע"פ המסופר בגמרא קדושין )ע, א( שר' יהודה ב"ר   אנא)ולא "כגון  
לא רצה לחכות עד יחזקאל נידה אדם אחד שבא לקנות בשר אצל הטבח ו

שיקנה שמשו של ר"י ב"ר יחזקאל, הרי רואים אצל ר' יהודה ב"ר 
 יחזקאל ענין של קניית בשר אצל הטבח בתור תלמיד חכם ואדם חשוב.

לפי "תולדות תנאים ואמוראים" לא מצינו שר' יהודה ב"ר  –ב( אמנם 
י עד . ]והסיפור עם ר' יהודה שהי' ענענייחזקאל )תלמידו של שמואל( הי'  

הוא עם ר' יהודה ב"ר אילעי  –כ"כ שהוא ואשתו לבשו אותו בגד וכו' 
 )נדרים מט, ב([. התנא

עצמו, בעל המאמר הנ"ל )שלפי הגירסא שלפנינו אמר "כגון   לרבג( בנוגע  
לפי "תולדות תנאים ואמוראים" משמע מכו"כ מאמרי רז"ל   –אנא כו'"(  

 .עשירשהי' 

ואולי אפ"ל שיש חידוש מיוחד בזה שאפילו "עשיר" מיהר לשלם עבור 
 אף שלכאורה אין מקום שיחשדוהו שלא ישלם". –הבשר שקנה 

תשורה סקורדר י"ב  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 מנ"א תשס"א(:

 ויציינום – כהמדובר( גירסאות וכיו"ב)בדק"ס באם לא ימצאו 

 התלוי בזה וכיו"בישמיטו השמות 

 

 סט

 ]לאחר י"ד אד"ר, פורים קטן[

 מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת פורים קטן:

"בנוגע לפרטי ההכרזה ד"זקן ממרא, ועדים זוממין, והמסית, ובן סורר 
 הנה: –ומורה" 
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כותב הרמב"ם: "אין ממיתין אותו בבית דין שבעירו, ולא   –בזקן ממרא  

בבית דין הגדול שיצא חוץ לירושלים, אלא מעלין אותו לבית דין הגדול 
נאמר וכל שבירושלים, ועד הרגל משמרין אותו וחונקין אותו ברגל, ש

 ישראל ישמעו ויראו, מכלל שצריך הכרזה".

הנה בהל' ע"ז פ"ה, ששם מדובר אודות פרטי דיני המסית, לא  –במסית 
 הזכיר הרמב"ם שצריך הכרזה, כי אם בהל' ממרים!

כותב הרמב"ם בסוף הל' ממרים: "כיצד מכריזין  –בבן סורר ומורה 
עליו, כותבין לכל ישראל, בבית דין פלוני סקלנו פלוני מפני שהי' בן סורר 

 ומורה".

כותב הרמב"ם: "היאך היא ההכרזה שלהן, כותבין  –ובעדים זוממין 
ושולחין בכל עיר ועיר פלוני ופלוני העידו בכך וכך והוזמו והרגנום, או 

 , או ענשנו אותם בכך וכך דנרין".לקו בפנינו

כלומר, "אין הכרזת אלו הארבעה שוה, שזקן ממרא משמרין אותו עד 
הרגל . . והשלשה האחרים ממיתין אותם מיד, והכרזתם היא ששולחים 
בכל המקומות איש פלוני נתחייב מיתה בב"ד" )כס"מ הל' ממרים ספ"ג. 

ובין שלשה אלו גופא  וראה גם חסדי דוד לתוספתא סנהדרין פי"א מ"ג(.
אע"פ שבכולם מכריזים גם על איזו עבירה נענש, דאל"כ, איך יראו  –

ויווסרו הנשארים )כס"מ הל' עדות פי"ח ה"ז(, מ"מ, בעדים זוממין 
מכריזים ומודיעים כל פרטי הדברים: "פלוני ופלוני העידו בכך וכך 

רין", משא"כ והוזמו והרגנום, או לקו בפנינו, או ענשנו אותם כך וכך דנ
בשאר, מודיעים בכללות איש פלוני נתחייב מיתה בב"ד על עבירה 

 פלונית.

]ולהעיר גם משינוי לשון הרמב"ם, שבבן סורר ומורה "כותבין לכל 
ישראל", ובעדים זוממין "כותבין ושולחין בכל עיר ועיר", שמזה משמע, 

ום שבעדים זוממין ישנה הדגשה יתירה שההכרזה תגיע בכל מקום ומק
 ממש[.

 האם נכון".

 "יחי המלך" גליון רצב(: –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 

[ על מה שכתבו: "בנוגע לפרטי ההכרזה ד"זקן ממרא, ועדים זוממין, 1]
 , כתב:"והמסית, ובן סורר ומורה"

ההכרזה ד"זקן ממרא, ועדים זוממין, והמסית, ובן סורר  פרטי]ובאו 
 א'ולא די פרט ומורה"[ 

 [ על כללות השאלה, כתב:2]



ה'תשמ"ו –מענות קודש    50 

 
לא  –באנצ' תלמודית  בערכו שטחית בתכליתכנראה שאפילו לראות 

 עלה בדעתם!

חלוק מן  –בכל עיר ועיר  –ובזוממין  רק בעירולדוגמא: ז"מ כמדומה 
 בהפרסום וכו'  הקצה אל הקצה

 ( על מה שכתבו: "האם נכון", כתב:3]

 אל תאמיןלא יגעת ומצאת  –

 היגיעה יפרסמו באחד הקובציםלאחר 

 

 שבעים

 ]לאחר י"ד אד"ר, פורים קטן[

בהמשך להנדפס בסוף לקו"ש פורים קטן  –מענה לא' מאנ"ש על מכתבו 
(, שבמקום 188ש.ז. תיקון ללקו"ש תרומה ש.ז. )לקו"ש חכ"ו ע' 

התיבות: "אז די גביעים כו' דארפן )ווערן אזוי "אויסגעקלאפט" אז זיי 
זאלן( אויסזען ווי שקדים", צ"ל: "אז אויף די כותלי הגביעים כו' דארפן 

בו העיר  –"שקדים" )מאנדלען("  זיין "בליטות" אין דעם "ציור" פון
שאולי שינוי זה בא לשלול פירוש אפשרי בתיבת "משוקדים", והוא 
שפירושו שיהיו בו בליטות גרידא )ולא שפירושו שיהיו עליהם ציורים של 
שקדים(; וכתב שאולי י"ל שזהו החילוק בין לשון הרמב"ם בס' היד "כמו 

קדים", ד"כדמות שקדים", ולשון הראב"ע בשם הסמ"ג "כדמות ש
שקדים" יש לפרש שיש להם אותו הדמות כדמות השקדים, ולא שיש 
בהם ציורים של שקדים )קובץ הערות וביאורים אהלי תורה ש"פ פקודי 

 תשמ"ו )גליון שכט((:

 צ"ע )ואיך מרומז בל' דמות(

 

 עא

 ]אד"ר[

מענה להנהלת ארגון נשי ובנות חב"ד כפר חב"ד על דו"ח מפעולותיהן 
ות, בצירוף ההזמנה ל"דינר" שיערך בקרוב )"כפר חב"ד" גליון האחרונ

229:) 

כל הנ"ל נתקבל ות"ח ת"ח. והזמן גרמא בחדש אדר דהשנה שהוא כפול 
 ותלכנה מחיל אל חיל וגו'. אזכיר עה"צ להצלחה רבה בכל הנ"ל.
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 עב

 ]אד"ר[

מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין על מכתבו בקשר למחלוקת 
. תשורה 100-1בעירו אילת )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע'  שהתעוררה

 גליצנשטיין ט' תמוז תשע"ד(:

 שלפתור  וגם פשוטמובן 

. בעיות ומצבים וחילוקי דעות כהנ"ל מתפקידיו העיקרים דועד רבני 1
 אנ"ש שיחיו בארה"ק

 . יפנה להנ"ל ויעשה בהתאם2

דמו"ר הזקן . בטח יודע שע"ד הנ"ל אירע בתוככי אנ"ש שיחיו מזמן א3
 ועד עתה וסוף סוף מסתיים ברובא דרובא בשלום אמיתי

 אזכיר עה"צ

 

 עג

 ]אד"ר[

מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין על מכתבו בקשר לעריכת סיום 
הרמב"ם מחזור שני בעירו אילת במוצש"ק ויקהל )ס' "שליחות 

 (:598כהלכתה" ע' 

בשעה טובה ומוצלחת. בטח בהסכמת )רוב( עסקני חב"ד בעיר, ויהא 
 אזכיר על הציון.

 

 עד

 ]אד"ר[

מענה לר' מנחם נחום גערליצקי על דו"ח מחגיגת סיום ספר משפטים 
ברמב"ם, בו כתב: "ברצונינו בעזהי"ת לעשות הסיום על כל ספר משנה 

ביום ב' פ' פקודי אור ליום א' דר"ח אדר  770-ב –מחזור השני  –תורה 
ב', והננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהא בהצלחה בכל" 

 בית דוד חג הסוכות תשע"ז(: )קובץ ועד חיילי

 [ על כללות הדו"ח, כתב:1]

 נת' ות"ח כן יבש"ט תכה"י
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 , כתב:770-[ על מה שכתב בקשר לחגיגת סיום הרמב"ם מחזור השני ב2]

[ –מחזור השני  –]הסיום על כל ספר משנה תורה עתה העיקר הצלחת 
 הנעשה בעיר כו'

 המסדר את הנ"ל –וידבר עם הועד 

 

 עה

 ]אד"ר[

מענה לר' שניאור זלמן גורארי' שכתב בקשר לבוא נכדתו בקשרי 
השידוכין: "בננו שיחיה רוצה לעשות הקניין/ווארט" )ס' "בכל ביתי 

אדר תשנ"ג. תשורה הרשקוביץ   ב. תשורה שטרנברג כ"350נאמן הוא" ע'  
 כ"ט מנ"א תשס"ט(:

  יתן  –דמי הטראסק בלע"ז  –ההוספה  –  וכו'בשלשה או בעשרה 
 בלא טראסק חיצוני. אעה"צ. –לצדקה. שנוהגין כאנ"ש שי' 

 

 עו

 ]אד"ר[

מענה לאשה שזמן רב שלא נפקדה בילדים וביקשה ברכה לזחו"ק 
 )תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:

 שמחה פורצת גדר

 

 עז

 ]אד"ר[

מענה לה"ארגון גג למוסדות חב"ד באה"ק" בקשר לתמיכה כספית 
 )מהעתקה(:בעיתון "כפר חב"ד" 

 ( המכתב ע"ח כפ"ח הנעזרים מהארגון ומהראשונים בזה1

 ( ומתוך הנעזרים שאין הארגון מתערב כלל בהנהלתם2
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 עח

 ]י"ז אד"ר[

מענה לר' יעקב אליטוב על מכתבו בו ביקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
חב"ד"  –את מכתבו כתב על דף שעליו בלאנק ישיבת "אור מאיר 

)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' שאול משה שי' 
 אליטוב וזכות הרבים תלוי' בו(:

 וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "חב"ד" שבבלאנק, 

מועד רבני אנ"ש שי' ]חב"ד[ על השם  בכתבלהיות הסכם  מוכרח
 כפשוטשבאה"ק 

 אזכיר עה"צ

 לצדקה שם

 ]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף חמשת אלפים שקל[.

 

 עט

 ]כ"ג אד"ר[

המצאה בקשר למנועי מכוניות,  שמַפתחמענה לא' המקורבים שכתב 
ובאם תצליח דרכו והמצאתו תתקבל, יוכל לקבל מזה סכומים גדולים 

 ביותר )תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט. יומן א' התמימים(:

 כעצת ידידים מבינים, ובאם יש לו ספק למה לו להיכנס בכ"ז??

 אזעה"צ.

 

 פ

 ]כ"ג אד"ר[

 מענה לא' מאנ"ש )יומן א' התמימים(:

[ במכתבו כתב שסגר את חנותו, וביקש ברכה לפתוח במקום אחר 1]
 מסעדה גלאט כשר בשחיטת ליובאוויטש.

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת התיבות "מסעדה גלאט 
 כשר".

 [ במכתבו ביקש ברכה להפקד בזחו"ק.2]
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 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 שם זוגתו תחי'?

 

 פא

 ]מוצש"ק ויקהל, כ"ז אד"ר[

ענה להשליח ר' אברהם קארף על מכתבו בקשר לא' המנדבים למוסדות מ
חב"ד בפלארידא )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

[ במכתבו כתב: "מימות הקיץ דשנה זו . . וזוגתו . . החליטו ליתן לי 1]
שמרוויחים, וב"ה נותנים זה בכל שבוע מעשר עבור עבודתי מכל מה 

ושבוע ובשמחה, ומני אז הצליח מאד בפרנסתו למע' מדרך הטבע )היפך 
ממה שהי' מקודם שלא הי' לו מה לאכול(. במשך הח' חדשים מעת 
שהתחיל כבר נתן לי יותר מארבע עשרה אלף דולר. ומבקש הנהו ברכה 

 להצלחה על להבא בבני חיי ומזוני רוויחא".

 כ"ק אדמו"ר שליט"א: מענה

 (1אזכיר עה"צ )

[ במכתבו כתב: "פרנסתו עכשיו שהוא סרסור עבור קאמאדעטי'ס, 2]
ושואל הוא עצתו הק' אם שיתחיל גם בענינים אחרים, והוא: א( אם גם 
הוא ישקיע מעותיו שלו בקאמאדעטיס. ב( אם שיפתח הוא בעצמו 

Commodities Brokerage co.."ג( אם להשקיע מעותיו בקרקעות . 

עיגול את מה שכתב "ושואל הוא . . מעותיו כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן ב
 בקרקעות", וכתב:

 לאחרי שיתבסס בהנ"ל יתייעץ בידידים מבינים מה להוסיף

[ במכתבו כתב: "גם רוצה הוא לשאול עצתו הק' באם עליו לעיין לקנות 3]
בית דירה עבור עצמו, כי ע"ע הוא גר בדירה שכורה, וע"ע ג"ז הי' קשה 

 לקנות". אבל עתה ב"ה יש ביכלתו

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "באם", וסימן בעיגול ובחץ את 
 (2)התיבות "עליו לעיין לקנות בית דירה עבור עצמו". וציין: 
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 פב

 ]כ"ח אד"ר[

מענה לר' דוד ראסקין ור' הלל דוד קרינסקי על דו"ח מסיום הרמב"ם 
פר העולמי שהתקיים ביום א' כ"ח אד"ר )מהעתקה, באדיבות מערכת הס

 "ועבדי דוד"(:

 נת' ות"ח ואזכיר עוה"פ עה"צ שתהא פעולה נמשכת מכהנ"ל

 

 פג

 ]לפני חודש אד"ש[

מענה למערכת עיתון "משיח טיימס" היו"ל ע"י "צבאות השם" שהכניסו 
את שער העיתון דחודש אד"ש המוקדש לחג הפורים, שעליו ציור בו 

לזקנים  ותי'ונראים ילדי צבאות השם מביאים את שמחת החג ומצ
וזקנות, ובין השאר נראית אחת הזקנות משלשלת מטבע לקופת צדקה 
עבור תלמוד תורה )תשורה התועדות חסידים אור לועש"ק שמיני 

 , והעתקת המזכיר(:תשנ"ה

 בצדקת פורים ההדגשה לאביונים )ולא מוסדות(

 

 פד

 ]בדר"ח אד"ש[

מענה לא' התמימים שכתב ע"ד מזוזות שסידר עבור דלתות ביתה של 
קרובת משפחה של כ"ק אדמו"ר שליט"א, וצירף צילום מכתב שקיבל 
ממנה. במכתבו כתב: "און איך האף אז דאס וועט געבין נחת רוח דעם 

נדפס לעיל. המענה מתפרסם בזה  –רבי'ן שליט"א" )מצילום כתי"ק 
 "ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:לראשונה באדיבות א' מאנ

 ות"ח]געבין נחת רוח דעם רבי'ן שליט"א[ גע

 (2בודאי יודיעני ההוצאות דכהנ"ל וכן בעתיד, ות"ח מראש )

 (3פשוט שאין צריך להודיעה עד"ז )

 

 

 



ה'תשמ"ו –מענות קודש    56 

 
 פה

 ]בדר"ח אד"ש[

מענה לר' יונה אבצן מנהל "ועד שיחות באנגלית" בקשר לספר "גלות 
 ליקוט שיחות בעניני גאולה המוכן לדפוס )מהעתקה(: –וגאולה" 

 ברור: 

באמונה בביאת המשיח בקרוב, או  מלחמה( שספר כהנ"ל יעורר 1
 והתוצאות מובנותבחוגים שכבר נלחמים.  –יגדלה יותר 

אין זקוקים להנ"ל, כי בהנחות מתענינים   –( אנ"ש והקרובים אליהם 2
 יותר מאשר בספר

( הס' לא יוסיף כלל בהפצת התומ"צ וכיו"ב, יזיק להצלחת המבצעים 3
 וכיו"ב 

 ]וראה ליקוט מענות קודש תנש"א מענות תג, תכב, תקעה[.

 

 פו 

 ]ב' אד"ש[

בתי חב"ד  18לפתיחת מענה להרב אברהם פרשן על מכתבו בקשר 
 באה"ק ע"י מרכז צעירי אגודת חב"ד )תשורה חייקין כ"ד טבת תשס"ה(:

חצי דלמטה )שבדוגמת מחצית השקל כולל הכל עד ש)דוקא כמחצית 
השקל( צריך להיות הנתינה כולם בבת אחת ממשיכה חצי דלמעלה הכל 

הכולל ונכלל( כמבואר בדרושי מחצית השקל ויאריך   עשרשלכן מספרם  
 ימים ושנים טובות.

 

 פז

 ]ו' אד"ש[

מענה לר' הלל דוד קרינסקי שכתב: "מצו"ב מהעתונים שבשעתו 
נתפרסם בהם ע"ד השידור דההתועדויות די"ט כסלו ויו"ד שבט. )נוסף 
על הקטעים שמסרנו מכבר(. היות ששמענו שההתועדות די"א ניסן 

לסדר  הבעל"ט תהי' בש"ק )בשנה זו י"ב תמוז בש"ק( מתכוננים אנו
שידור חי מההתועדות דפורים בשבוע הבעל"ט. והנני מבקש ברכה שיהי' 

 בהצלחה" )מצילום כתי"ק(:
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[ סימן בעיגול את מה שכתב: "מצו"ב מהעתונים שבשעתו נתפרסם 1]

 בהם ע"ד השידור דההתועדויות", וכתב:

 נת' ות"ח

[ על מה שכתב: "מתכוננים אנו לסדר שידור חי מההתועדות דפורים 2]
 מחק את התיבות "מתכוננים אנו", וכתב: –שבוע הבעל"ט" ב

הרי לא כי ]לסדר שידור חי מההתועדות דפורים בשבוע הבעל"ט[  לא
 )בפורים "משפחה ומשפחה"( הייתה כזאת

 

 פח

 ]ו' אד"ש[

מענה לעסקני חסידות גור בארה"ב שפנו בבקשה שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
דעת הקהל נגד סכנת השפעת יורה להשלוחים בארה"ב שיעוררו את 

האוניברסיטא המורמונית שנפתחה בירושלים עיה"ק )ס' "מקדש מלך" 
 ח"ג ע' קמח, והעתקה(:

מאי קמ"ל בפניתי הנ"ל, הרי"ז וכיו"ב  ובצדקהשלוחים שי' ישאלו 
 ?!כל הימיםשליחותם תמיד 

 בכ"ז כיון שכתבו הנ"ל אחפש הזדמנות מתאימה ובטח תימצא.

הפרסומת שניתנה להנ"ל ומעוררת סקרנות  –"ב בעיית ארה"ב וכיו
 עיכ"ז, וק"ל.

 

 פט

 ]ז' אד"ש[

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

[ במכתבו כתב: "נמצא מספיק חומר להו"ל לפחות כרך נוסף של 1]
 קודש אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. האם להכין ספר כזה לדפוס".-אגרות

 "ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "להכין ספר כזה לדפוס".כ"ק אדמו

[ במכתבו כתב: "אחרי שסיימתי את עריכת שני הספרים: א( תולדות 2]
חב"ד ברוסיא הסוביטית. ב( תולדות חב"ד בארצות הברית, האם כדאי 
שאתחיל ללקט חומר לספר "תולדות חב"ד בארץ הקודש"? . . האם 
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חסידים" לפי השמות, שמהם יש כדאי שאסדר את כרטיסי "ספר ה

 להוציא חומר רב לספרי התולדות הנ"ל".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כדאי שאתחיל . . כדאי 
 שאסדר".

 

 צ

 ]ז' אד"ש[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן על דו"ח מסיום הרמב"ם העולמי 
הספר )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת 

 "שליחות כהלכתה" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 כתב: –[ על כללות הדו"ח 1]

 נתקבל ות"ח ת"ח

 כן ימשיך לבשר טוב ובהוספה.

[ על מה שכתב ע"ד חלוקת הדולרים שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 2]
 כתב: –למסור עבור משתתפי הסיום 

 כמה חולקו, בערך?

 ובאיזה אופן?

 אזכיר על הציון

 

 צא

 ]ז' אד"ש[

מענה להת' שאול משה אליטוב שביקש ברכה עבור אחת מאה"ק שיש 
לה גידול בבטן, ונכנסת ביום זה לבית הרפואה, וביום י"ג אד"ש יש לה 
ניתוח )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(

 אזכיר עה"צ
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 צב

 ]י"ב אד"ש[

 24הקהל דשכונת קראונהייטס על הדו"ח מאסיפת נציגי מענה לנציגי 
בתי כנסיות דשכונת קראונהייטס בקשר למינוי רבנים להשכונה )ס' 

 (:173"דעת הקהל" ע' 

 –נת' ות"ח 

 אזכיר עוה"פ עה"צ

 שיה"ר שיכוונו אל כוונת כ"ק מו"ח אדמו"ר מרא דאתרא.

 

 צג

 ]י"ב אד"ש[

שכתב שלמד "סמיכה", מענה לא' מתלמידי ישיבת תו"ת המרכזית 
וכתב: "אך לא נבחנתי" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה 

 לראשונה באדיבות ר' שאול משה שי' אליטוב וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "אך לא נבחנתי", וכתב:

!? 

 כעצת ההנהלה

 אזכיר עה"צ

 

 צד

 ]י"ג אד"ש, תענית אסתר[

מענה בקשר לרשימת חשבונות המוסדות "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני 
נדפס לעיל. המענה מתפרסם בזה  –חינוך" שהכניסו )מצילום כתי"ק 

 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

[ על החשבונות הקשורים למשפט הספרים, כתבו: "לא נחתם עד 1]
 א".שיקבל הוראה מכ"ק אדמו"ר שליט"

 Vכ"ק אדמו"ר שליט"א ציין: 

 [ על כללות הרשימה, כתב:2]

 כל המגיע להם.מ¾  עכ"פ לפני עחה"פכדאי לשלם  – ולכיו"בלכהנ"ל 
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 צה

 ]י"ג אד"ש, תענית אסתר[

מענה לר' לוי גאלדשטיין שכתב ע"ד עבודת החינוך שבה מתעסקים הוא 
וזוגתו בשכונת קראונהייטס, ושאל האם להתעניין בהצעת שליחות או 

לאור זה שבשנת תשמ"א הייתה הוראת כ"ק   –להמשיך בעבודת החינוך  
אדמו"ר שליט"א אליהם להשאר כאן ולהמשיך בעבודתם בקודש, ושלל 

ות שליחות )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה את התעניינותם בהצע
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כעצת ידידים מבינים

 אזכיר עה"צ

 

 צו

 ]אד"ש[

מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין ששאל האם יכול לנסוע לאה"ק 
לבקר את אביו ר' יעקב יוסף שאינו בקו הבריאות )תשורה ראסקין כ"ט 

 תשנ"ט(:טבת 

שגעקומען  ח"והרי יש שם כו"כ מהמשפחה שי', ולמה להפחידו 
 צולויפן כו'. התורה חסה על ממונם. אזכיר עה"צ.

 

 צז

 ]אד"ש[

מענה לא' התמימים ששאל בקשר לנסיעה לחתונה )תשורה הרשקוביץ 
 כ"ט מנ"א תשס"ט(:

 כפשוט תלוי בדעת עצמו

 

 צח

 ]אד"ש[

ם שפשט את הרגל, והפסיד שם מענה לא' שכתב ע"ד קרן גמ"ח מסויי
 כסף )תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:

 כפשוט ילך לרבנים שי'
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 צט

 ]אד"ש[

מענה לא' הנוסע לאה"ק שכתב ע"ד כמה וכמה בעיות שיש לו )תשורה 
 הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:

הנהגה יומית עפ"י שו"ע בפרט דיוק בכשרות האכו"ש ובהנחת תפילין 
 –)בדוקות( חיזוק הבטחון בה' הרופא כל בשר ומפל"ע בדרך הטבע 

 מילוי הוראות הרופאים.

 לצדקה באה"ק. אזכעה"צ כהנ"ל.

 שקלים[. 10]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 

 

 ק

 ]אד"ש[

קדשנו לחג  מענה לא' התמימים מאה"ק ששאל האם לבוא לחצרות
 הפורים וחג הפסח )תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:

 למה ייצא מאה"ק

 

 קא

 ]אד"ש[

לה"ועד כתיבת ספר תורה  –פרטי דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
לילדי ישראל" על תמונות ממשרדם בכפר חב"ד )קטלוג התמונות של 

 . תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט([:7763ספריית אגו"ח מספר 

 נת' ות"ח

 ודבר בעתו והזמ"ג

 מיסמך גאולה לגאולה,

 באד"ש והסמוך לניסן

 נסי נסים נעשו בו

 אזכיר עה"צ
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 קב

 ]ט"ז אד"ש[

גדלי' אקסלרוד על מכתבו בקשר להתייסדות מרכז מענה להרב 
המורמונים בירושלים עיה"ק, אשר רבים בציבור אינם מבינים את הבעי' 
שבדבר למרות שמדובר בעבודה זרה ממש, ושאל איך מגיעים לאותם 

 (:141יהודים שמתרחקים מנקודת היהדות )"בית משיח" גליון 

שבמכתבו: "והשאלה  כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות
 איך מגיעים? איך מתאחדים עם העם?", וכתב:

כמובן בהתייעצות העסקנים שעל אתר באה"ק ומתאים לתנאים 
 המשתנים מזמן לזמן, באופני הצלחת התעמולה אזעה"צ.

 

 קג

 ]ט"ז אד"ש[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן שכתב ע"ד נסיעתו עם אנשי 
ברכה להצלחת הנסיעה )מהעתקה. המענה ה"בונדס" לאה"ק, וביקש 

 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ

 דולר[. 18]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 

 

 קד

 ]ט"ז אד"ש[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן שכתב ע"ד נסיעתו לאה"ק: 
דות לשליחות המצוה "הנני נוסע ב"ה לאה"ק ת"ו בשמחה ובטוב לבב הו

שכ"ק אדמו"ר שליט"א זיכה אותי"; וכן ביקש ברכה לא' המקורבים 
הנמצא בבית הרפואה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ
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 קה

 ]ועש"ק צו, י"ז אד"ש[

מענה לחברי ועד אגודת חסידי חב"ד העולמית שכתבו: "בהמשך 
להידיעה מהאסיפה די"ב אד"ש בנוגע להרבנות התאספנו אתמול עוה"פ 
ודעת רוב המשתתפים שהרב . . שי' )אע"פ שעסוק הוא במשרותיו ב . .( 
נראה יותר מההצעות שדנו בהן ע"ע. והננו שואלים את כ"ק אדמו"ר 

ה. בסוף האסיפה אתמול השתתף גם הרב שליט"א אם נכונה ההצע
חדקוב שי' שנתבקש להשתתף לזמן קצר. וביקש שיזכר שהוא לא הי' 
בעת הדיון בהאסיפה די"ב אד"ש בנוגע לשמות הרבנים שנזכרו, וגם 
העיר אז שבכלל הרי הרב בליובאוויטש לא הי' נבחר ע"י בחירות כ"א 

גם עכשיו שכ"ק  נתמנה ע"י כ"ק אדמו"ר ולזאת עלינו לפצור שנזכה
אדמו"ר שליט"א ימנה את הרב. גם ביקש שיזכר שלא הי' נוכח בעת שדנו 
בההצעה הנ"ל בהאסיפה דאתמול, והדגיש שאינו מחוו"ד בנוגע לאיזו 

 (:201ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'    –הצעה פרטית שהיא" )מצילום כתי"ק  

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את שמות המשתתפים בהאסיפה 
 דט"ז אד"ש(, וכתב:)

והמוסדות   דהשכונהמב"כ כו"כ ביהכ"נ  –אסיפות בהנ"ל  כו"כהיו 
 שבה

 ארגון עולמי?!]ועד אגודת חסידי חב"ד[  לפתע פתאוםומהו 

 

 קו

 ]ועש"ק צו, י"ז אד"ש[

מענה לר' יעקב יהודה העכט שכתב: "בקשר להשיחה של פורים 
האם יש לכקאד"ש תכנית  –בההתוועדות בנוגע לחינוך הבנים והבנות 

עבודה עבור זה. מפני שאני רוצה להתעסק בזה מפני שסוף סוף זהו 
תשורה  –תכלית ירידת הנשמה שלי פה למטה" )מצילום כתי"ק 

 וויינפעלד כ"ח סיון תשע"ח(:

על מה שכתב: "בקשר להשיחה של פורים בההתוועדות בנוגע לחינוך [  1]
 הבנים והבנות", כתב:

 בהמשך להמדובר בזה מאת התמנות למל"ח ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר

 [ על מה שכתב: "האם יש לכקאד"ש תכנית עבודה עבור זה", כתב:2]

 ראה בהנדפס בזה במשך זמן הנ"ל
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 קז

 ]לאחר ש"פ צו, ח"י אד"ש[

 ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלותיהם בשיחת ש"פ צו:מענה 

"בהשיחות דש"פ פרה נתבאר מארז"ל )במד"ר פי"ט, ד( מה שאמר משה 
דלכאורה, הרי  –"אם נטמא זה במה תהא טהרתו . . נתכרכמו פניו כו'" 

טומאת זב ומכ"ש טומאת מצורע חמורה יותר, שהרי מצורע משלחין חוץ 
ם(, וגם זב היו משלחין חוץ לשני מחנות לג' מחנות )היינו חוץ לירושלי

)חוץ להר הבית(, משא"כ טמא מת מותר להכנס להר הבית, ורק אסור 
ליכנס להמקדש )רמב"ם הל' ביה"ב פ"ז הט"ו. הל' ביאת מקדש פ"ג ה"ב 

 ואילך(, ולמה תמה משה על טומאה זו דוקא "במה תהא טהרתו"?

עלה מכל הענין ד"עטיו ונתבאר בזה, דמשה רבינו, מצד מדריגתו, הי' למ
של נחש", ולכן, כששמע על יהודי שנטמא בטומאת מת )שמצד זה אינו 

 יכול ליכנס למקדש(, לא ידע ותמה "במה תהא טהרתו".

לא תפסנו, דלכאורה: באם טומאת זב ומצורע חמורה יותר מטומאת מת 
הרי מצד מדריגתו של משה, טומאה זו )דזב ומצורע( היא בודאי  –

ופרכת לגמרי, במכ"ש ממה שאפילו טומאת מת )שקלה יותר מושללת ומ
 בענין הנ"ל( מושללת אצלו?

ובאם התירוץ הוא דאף שבענין הנ"ל )שילוח חוץ למחנה( טומאת זב 
ומצורע חמורה יותר, אעפ"כ בכללות טומאת מת חמורה יותר )וכדמוכח 

הרי אז, קושיא  –מזה גופא שבכדי ליטהר מטומאה זו צריך למי חטאת(  
מעיקרא ליתא )ואין צריך להביאור דמשה הי' למעלה מענין ד"עטיו של 

 נחש"(?

ואולי הכוונה: נקודת הביאור בהשיחה הוא, דהתמי' של משה "במה 
תהא טהרתו" אינו שייך לחומר הטומאה, כי אם, שלגבי משה הי' זה 
 מושלל )וע"ד הסיפור דאדמו"ר האמצעי, דמי שהוא מושלל לגמרי

 –)אפילו בדקות דדקות( מענין מסויים אינו יכול לתת "תיקון" על זה 
שאין זה נוגע לחומר הענין, כי אם שענין זה מושלל ממנו בתכלית(. וענין 
טומאת מת )אף שבפרט אחר הוא קל יותר, כנ"ל( הי' מושלל יותר אצל 

 משה לפי שלא הי' אצלו "עטיו של נחש". האם נכון?

האם הכוונה  –צל משה לא הי' "עטיו של נחש" ב. משנ"ת בהשיחה שא
 למארז"ל )סוטה יג, סע"ב( "ויש אומרים לא מת משה".

ג. בשאלות בלקוטי לוי"צ בענין ז' נהורין שנבראו קודם שנבה"ע, נזכר 
 סיסראגם שבהמשך הענין )ע' רלז( מובא מ"ש בילקוט שופטים אודות 

 דסיסרא".כו'. ובביאור, לא זוכרים שיתבאר אודות הענין 
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תשורה וואלף יו"ד תמוז  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 

 תשנ"ו(:

[ על מה שכתבו: "ונתבאר בזה, דמשה רבינו, מצד מדריגתו, הי' למעלה 1]
מכל הענין ד"עטיו של נחש", ולכן כששמע על יהודי שנטמא בטומאת מת 

הא טהרתו"" )שמצד זה אינו יכול ליכנס למקדש(, לא ידע ותמה "במה ת
 כתב: –

]מכל הענין ד"עטיו של  מושלל[ למעלה]דמשה רבינו, מצד מדריגתו, הי' 
משא"כ מצורע שידו מצורעת   (תחי'מדרי' חכמה והחכ'    –)מיתה  נחש"[  

 גו' 

ואין   –כדרכם בכל ענין לערב ריבוי ענינים יקשו והרי מצורע חשוב כמת  
 לדבר סוף

[ על מה שכתבו: "לא תפסנו, דלכאורה: באם טומאת זב ומצורע 2]
הרי מצד מדריגתו של משה, טומאה זו )דזב   –חמורה יותר מטומאת מת  

ומצורע( היא בודאי מושללת ומופרכת לגמרי, במכ"ש ממה שאפילו 
 כתב: –ת )שקלה יותר בענין הנ"ל( מושללת אצלו?" טומאת מ

 אין זה ענין דק"ו כלל כ"א שאין במדרי' "מציאות כזו"

 המאררים[ מים]אף שיש  – יבשיםאין מים 

[ על מה שכתבו: "בשאלות בלקוטי לוי"צ בענין ז' נהורין שנבראו קודם 3]
טים שנבה"ע, נזכר גם שבהמשך הענין )ע' רלז( מובא מ"ש בילקוט שופ

כו'. ובביאור, לא זוכרים שיתבאר אודות הענין  סיסראאודות 
 מחק תיבת "שיתבאר", וכתב: –דסיסרא"" 

]שייך לעמלק )מנגד למשה דעת  –]אודות הענין דסיסרא[  לא נתבאר
מוחין אין דעת  ב'ולאידך בלעו"ז  –דלעו"ז, יש לו זקן ראה בלקוי"צ 

 ( אותיות סיסרארוב) סריסבשאול, 

 

 קח

 ]כ"ף אד"ש[

מענה לר' דוד ראסקין שכתב: "אחי הרי"ל שי' ממורוקא בקש למסור 
לכ"ק אדמו"ר שליט"א, שביום ג' כ"א אד"ש הבעל"ט, מסדר סיום 

 500 – 400הרמב"ם בקסבלנקה בהאולם של ליובאוויטש ומקוה שיהי' 
משתתפים. ומסדר סעודה בשר ודגים שזהו בפעם הראשון שעושים 

בסעודה גדולה, וינאמו רבני העיר ובהם הרב הראשי הסיום של הרמב"ם  
מקסבלנקה הרב שמעון שי' סויסא. ומבקש ברכה להצלחה רבה וכו'" 
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)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר 

 "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 ופעולה נמשכת וכו'

 אזכיר עה"צ

 

 קט

 ]כ"ב אד"ש[

בהמשך להמענה   –מענה לחברי ועד אגודת חסידי חב"ד העולמית שכתבו  
 (:קהשקיבלו )לעיל מענה 

"בקשר להמענה מכ"ק אדמו"ר שליט"א על הודעתנו מטו"ב אד"ש, הננו 
להודיע שמכתבנו הנ"ל הי' בהמשך למכתבנו מי"ב אד"ש )ומצו"ב העתק 

 ממנו(.

גע להרבנות דחב"ד האסיפות של ועד אגו"ח בענין הרבנות היא רק בנו
ולא בנוגע להרבנות דהשכונה, כי נודע לנו ההוראה מכ"ק אדמו"ר 

 [(:מבשליט"א )במענה להרב בוקיעט שי' ]לעיל מענה 

 שייך לתושבי השכונה –"באם המדובר בהרב דהשכונה לחוד 

 שייך לאגו"ח –בועד רבני חב"ד לחוד 

 שייך לשיתוף דשני הנ"ל" –במשותף 

דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א שהענין דרבני חב"ד שייך  וחשבנו שזהו גילוי
לאגו"ח, ולכן התאספנו לדון בזה. והוחלט לא להתערב בענין הרבנות 
דהשכונה )כמוזכר בהמצו"ב(, אבל בנוגע להרבנות דועד רבני 

 ליובאוויטש חשבנו שזהו מתפקידנו".

ס' "מאוצר המלך" ח"א  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 (:203ע' 

]בנוגע להרבנות דחב"ד[  כלוםשלאחרי ששנה שלימה לא נעשה  –מובן 
]להרבנות בנוגע    בפועלכשראו שעושים    דוקאוכיון התחלת הפעולה היא  

 דוקא עתה בהנ"להתחילו  –דהשכונה[ 

)או יתרה  ויבלבלווכו'  ומחלוקתופירוד הלבבות  מהומהובמילא יכניסו 
 מזה( בחירות הנ"ל

חלק מהם לא התענין בהם, וחלק מהם נהלו  –)שמטעמים מובנים 
 באייקאט בהן(.
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שכשהם יביאו לכאן  –כנראה רוצים להסבירני בטוב טעם ובתמימות 

 וכו' וכו' לא יבלבל זה כלל רבנות דרב השכונה  –אנשים(  7רב )שבחרו 

 ההסברה לע"ע לא נתקבלה אצלי.

 

 קי

 ]לאחר ש"פ שמיני, כ"ה אד"ש[

מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם במאמר ד"ה החודש דש"פ 
 שמיני:

"במאמר ד"ה החודש הזה נתבארה מעלת ענין בריאה יש מאין וכו', 
והובא ע"ז אגה"ק ס"כ שרק עצומ"ה ית' בכחו ויכלתו לברוא יש מאין 

 ואפס המוחלט.

ועילה שקדמה לו ח"ו ולכן   סיבהו  והלשון שנאמר הי' שעצומ"ה ית' אין ל
 הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין כו'.

שקדמה לו  עלול מאיזה עילהוהנה באגה"ק לפנינו הלשון הוא "ואינו 
" אלא לגבי היש הנברא, "בלי שום עילה סיבהח"ו", ולא נזכר לשון "

 אחרת קודמת ליש הזה". וסיבה

אמנם בשיחת שמח"ת תרס"ט )הנחת אדמו"ר הריי"צ נ"ע( הלשון הוא 
שקדמה לו  וסיבהג"כ "וכמ"ש בסש"ב שהוא לבדו מפני שהוא בלי עילה 

 ח"ו הוא לבדו בכחו ויכלתו כו'".

וגם בהבנת הענין לכאורה דורש ביאור, מדוע לא הביא באגה"ק שם 
הנברא מבאר שקדמה לו" ח"ו, כמו שביש  סיבהשלמעלה אין לו שום "

אחרת". ולכאורה זה )שאין לו   סיבהשלא רק שאין לו עילה אלא גם לא "
( הוא חידוש גדול יותר, כמבואר בכ"מ בדא"ח דעילה ועלול הוא סיבה

 מקרוב וסיבה ומסובב הוא מרחוק וכו'".

 "יחי המלך" גליון רנב(: –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 

חלוקים הם  – ביחדלשונות  בשמובאים כמדומה גם בהנ"ל הכלל: כ
 זמ"ז

לא נחית  זהלפעמים גם כולל שניהם )כי במקום  – אחדכשמובא רק 
 לחלק(
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 קיא

 ]כ"ח אד"ש[

מענה לזוג שהגיעו עם בנם לארצה"ב בגלל בעי' בריאותית שיש לו )ס' 
 . תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:218"מקדש מלך" ח"א ע' 

 הבשו"ט מפעולותי' הנ"ל וגדול הזכות וכו'. ( ת"ח על 1

( כשיחזרו לאה"ק יתבקר הבן שי' ע"י רופא שייעץ רב באה"ק ויעשו 2
 כעצת הרופא אז.

 ( מצו"ב השתתפות בהוצאות הנסיעה.3

 אזכיר על הציון.

 דולר[. 300]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 

 

 קיב

 ]חורף[

מענה להרב מרדכי פנחס טייץ שהכניס את הספר "צפנת פענח כללי 
ס'  –התורה ומצות" כרך ג אשר להגאון מרוגוצ'וב ז"ל )מצילום כתי"ק 

 (:366"מאוצר המלך" ח"א ע' 

 – ת"ח ת"ח על הס' צפע"נ כללי התומ"צ ח"ג מכורך באופן "ואנוהו" 

 וכן על הבשו"ט שמכין להו"ל ח"ד

 זקוק לעידוד בזה, אבל זירוז ה"ז דוקא למזורזיןואף שאינו  –וברשותו 

 ובהתחשב שהיא"צ דהמחבר הוא בי"א אדר

אדר  –מצו"ב השתתפות בזירוז ההו"ל )ובדאורייתא ספקו לחומרא 
 ראשון(

 

 קיג

 ]חורף[

מענה למשפחה מדרום אמריקא שכתבו שיש לבנם בעיות רפואיות 
טיפולים קשים התייאשו והגיעו לארצה"ב לעבור טיפולים, ואחרי סדרת  

. 2לגמרי ממה שהרופאים אומרים להם )"בית חיינו" תשמ"ו גליון 
 תשורה בוגלר ז' אד"ש תשע"א(:
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 בטחון בהשם ית'

 אזכיר על הציון

 

 קיד

 ]חורף[

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

קודש אדמו"ר -בקשר לכרכי המילואים לאגרות –[ במכתבו כתב 1]
מהרש"ב שמכין לדפוס: "האם להוסיף בכרך האחרון, בתור נספח, את 

-הפס"ד ותשובות שלו, שלא נכתבו בתור מכתבים ולא נכלל באגרות
קודש רק נדפסו ביגדיל תורה )כמו הפס"ד הל' פסח, התשו' בהל' 

פ"ע "שאלות ותשובות מקוואות ועוד(. או אולי כדאי להו"ל בקונטרס ב
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע". ויוכלל בו גם התשובות שכבר נדפסו 

 באגרות קודש שלו".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ]להו"ל בקונטרס בפ"ע[ולאחר זמן ]להוסיף בכרך האחרון[ 

[ במכתבו כתב: "כיון שאני דן בשו"ת רבותינו, האם כדאי לפרסם, 2]
ת בכתי"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע: א( בקונ' באיזו צורה שתהי', את השו"

בפ"ע. ב( בספר כולל, יחד עם שו"ת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. ג( ביגדיל 
 תורה".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות: "את השו"ת בכתי"ק 
 אדמו"ר מוהר"ש נ"ע: א( בקונ' בפ"ע. ב( בספר כולל", וכתב:

 לאחר זמן.

 

 קטו

 ]חורף[

מרדכי גרינברג שכתב: "ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר  מענה לר' ישראל
שליט"א אודות שליחות, התיעצתי עם ב' ידידים מבינים, והצעתם היא 
. . והננו לבקש הסכמה וברכה לשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א בעיר . ." 
)מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:
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כיון אשר ב)*( יש עסקנות חבדית   –ד רבני אנ"ש שי' שבאה"ק  יבקש וע

 בכתב( –שיחליטו בכ"ז )וגם  –מאז, רב חבדי וכו' 

 אזכיר עה"צ

 

 קטז

 ]ער"ח ניסן[

ממענה לר' יעקב יהודה ארי' ליב זאיאנץ )תשורה טורנהיים י"ג סיון 
 תשע"ג(:

לערך בחמשים מקומות במדינתו יש להדפיס  –לפי השערתי ]. .[ 
התניא. לערך כמאתים משפחות במדינתו שרק הוא יכול לקרבם 
לתומ"צ )וכמו שהצליח בכו"כ ע"ע. ובדרכי נועם ושלום(. ענין מיהו 

יודיעני ואציענו  –יהודי התדרדר ביותר. כשיגמור כ"ז )בשמחה וט"ל( 
 שליחותו הבא אח"ז.

 

 קיז

 ]לאחר ער"ח ניסן[

בהמשך להמענה שקיבל   –ענה לר' יעקב יהודה ארי' ליב זאיאנץ שכתב  מ
שמקבל על עצמו לבצע את כל השליחויות החדשות )תשורה טורנהיים   –

 י"ג סיון תשע"ג(:

 ה"ז המשך מפעולותיו העקריות כל הזמן.

 

 המאה ושמונה עשר

 ]ה' ניסן[

להקדים מענה לא' מאנ"ש מאה"ק השוהה בחצרות קדשנו ששאל האם 
את חזרתו לאה"ק לפני יום הבהיר י"א ניסן, ע"פ בקשת זוגתו להיות 

 (:407באה"ק בעת לידתה הצפוי' )"כפר חב"ד" גליון 

אינו מן הראוי שהבעל שיחי' יהי'   א. ישאל רב חב"די ויעשה כעצתו. ב.
 נוכח בעת הלידה, בחדר הלידה וכיו"ב. 
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 קיט

 ]ז' ניסן[

 (:176אונהייטס )ס' "דעת הקהל" ע' מענה לנציגי הקהל דשכונת קר

[ במכתבם כתבו: "הנציגי הקהל דקראן הייטס מגישים הדו"ח 1]
 מהאסיפה דאור לז' ניסן תשמ"ו".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (1וגם על עסקנותם בצרכי השכונה ) –נת' ות"ח 

[ במכתבם כתבו: "שיעשה וועד הכתרה עכשיו, והבחירה על זה יהי' 2]
 בחוש"מ או ביום א' אחר חג הפסח". אי"ה ובל"נ

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "עכשיו", וכתב:

 (2לאחרי גמר הבחירות )גם רב ג'( )]שיעשה וועד הכתרה[ 

[ במכתבם כתבו: "אחר כל הנ"ל בקשו כמה מזקני הנציגים שאגש 3]
לכ"ק אד"ש לקבל דעת עליון . . שכיון שבפי העם שיח' יצא ערעור על כל 

שה על ידינו ואנו רמאים וכו' וכו' לפי שאנו סדרנו לבחירות מה שנע
רבנים שלא קבלו וכו' וכו', לפיכך הנציגים מצפים לדבר מלכות לשקוט 

 המלעיגים".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "לשקוט המלעיגים", 
 וכתב:

דאיתא  –יכול להוסיף  –כבר "השקיטם" אדה"ז בתחלת שו"ע שלו.  –
 (3אותיות עגל ) –בס' אשר לעג 

[ במכתבם כתבו: "השאלה: א. אם לעסוק עכשיו קודם חג הפסח 4]
בבחירת רב ג'? ב. אם לעסוק תיכף אחר הפסח בבחירת רב ג'? ג. אם 
להמתין עד זמן שנראה בעליל שיש צורך לרב ג'? ד. בכלל לא להתעסק 

 בבחירת רב ג'?".

אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "אם" )שבס"א( והתיבות "בבחירת רב כ"ק  
ג'" )שבס"ב(, והעביר תיבת "תיכף" שיהי' לפני התיבות "אחר הפסח", 

 וכתב:

]לעסוק עכשיו קודם חג הפסח בבחירת רב ג'? אם לעסוק תיכף אחר 
 (4כהחלטת הקהל שי' )הפסח?[ 

יל שיש צורך ומחק את מה שכתבו: "ג. אם להמתין עד זמן שנראה בעל
 לרב ג'? ד. בכלל לא להתעסק בבחירת רב ג'?".



ה'תשמ"ו –מענות קודש    72 

 
 [ על כללות המכתב, כתב:5]

 (5אזכיר עה"צ להצלחה בכהנ"ל )

 

 קכ

 ]ז' ניסן[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו ע"ד תהלוכת 
הטנקים בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן, שתתקיים ביום ה' ח' ניסן 

 ות מערכת הספר "ועבדי דוד"(:)מהעתקת המזכיר, באדיב

]כל הנ"ל בהצלחה רבה ומופלגה וברכה שלא יהי' אזכיר עה"צ שיהא 
 ולהכנה מתאימה לחה"פ כו"שגשם, ובאופן לכתחילה אריבער[ 

 

 קכא

 ]יום הבהיר י"א ניסן[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על רשימת המשתתפים 
 מנ"א תשע"ו(:בצדקה וכו' )תשורה גלזמן כ"ו 

 נת' ות"ח

 וכל המברך מתברך בברכתו של השם כו'

 והזמ"ג ימי ניסן

 ובהם עצמם בין שה"ג ויום הילולא דהצ"צ וכו'

 אזכיר עה"צ.

 

 קכב

 ]י"ב ניסן[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו: "מחר יום ג' י"ג 
עושים בשנים ניסן תהי' אי"ה באלבאני נ.י. מסיבה לכבוד י"א ניסן כמו ש

האחרונות. יהי' רעזאלישאן מהסענאט ומהאסעמבלי וכן פראקלאמיישן 
לפ"ה ימי חינוך מהגאווערנאר, סודר ע"י הרשמ"מ שי' בוטמאן. 
הפראקלמיישנס נעשו בעזרת אסעמבלימאן חיים שי' לאשער וסענאטאר 

אחה"צ, האוכל הוכן ע"י הרב  1מארקי. המסיבה תהי' מחר בשעה 
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ין. מכאן יסעו הר"ד שי' ראסקין והרשמ"מ שי' בוטמאן, ישראל שי' רוב

 2:50בקר וחזרה בו ביום על אוירון שנוסע משם  9:55מכאן יסעו 
אחה"צ. רשממ"ב שי' יגיד דבר מלכות בעת הסעודה וכן ינאום אודות 
הרמב"ם. וגם נקח מכאן מצות בראשורס לחלק. הפתיחה של הסענאט 

ות יסדרו לאחרי חג הפסח. והאסעמבלי אמרו שמפני סיבות טכני
ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהצלחה רבה וכו' בכהנ"ל" 

 " שי"ל ע"י מערכת הספר "ועבדי דוד"(:Education Day)קובץ "

 בכהנ"ל[ וכו']בהצלחה רבה אזכיר עה"צ שיהא 

 נת' ולחהפכו"ש

  

 קכג

 ]ניסן[

מענה להשלוחה מרת חדוה סגל שכתבה ע"ד רעיון פתיחת קייטנת "אשת 
המיועדת עבור נשים ברוכות ילדים, בארגון נשי ובנות חב"ד  –חיל" 

 (:255בקייץ שנה זו בכפר הנופש "כינר" )"כפר חב"ד" גליון  –באה"ק 

 אזעה"צ.

 

 קכד

 ]ניסן[

ת "ועדת כל מאסיפ-מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס על הפרטי
הכספים" בקשר להבחירות לרבנים, בו כתבו: "האסיפה נקראה 
בדחיפות לאחר שהרב צירקינד מסר תוכן שיחה שהי' לו עם הרב גרונר, 
אודות שלא הודיעו לכ"ק אד"ש ע"ע וכמו"כ הרבנים שנבחרו לא הודיעו. 
לאחר דיון הסכימו כלם לתקן להבא לעסוק בעז"ה ביתר מרץ, ולהודיע 

ות לכ"ק אד"ש" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה ביתר תכיפ
 לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

דועד הבחירות )שככתבם עדיין תלוי' . .  סופיתכמובן צ"ל הודעה 
 ]הרבנים[בהשקו"ט עם פב"פ וכו'(, ולאח"ז הודעת 

 אזכיר עה"צ
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 קכה

 ]ניסן[

קראונהייטס שכתבו: "בעזהשי"ת ובחסדו מענה לנציגי הקהל דשכונת 
הגדול, גמרנו המו"מ עם ההנהלה דתומכי תמימים ובמוה"ר הח' וכו' 
וכו' הרב יהודה קלמן מארלאוו נ"י, והוא קבל עליו העול הרבנית 
דקהלתינו, לרב אחד, עד שיתבררו הב' האחרים, ואז ישמש עמהם. והוא 

דעשרון. וההנהלה נתן  ואנו נתרצו להשכירות של שכר בטלה, ובהוספה
רשות להרי"ק מארלאוו לעזוב הישיבה ולקבל הרבנות. כל הנ"ל תלוי על 
הסכמת כ"ק אד"ש מצדו. ואנו דוחקים השער לקבל הסכמה וברכה 
מכ"ק אד"ש על קבלת מוה"ר ר' י"ק מארלאוו נ"י לרב על קהילתנו על 
פי כל הנ"ל" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 יבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:באד

]וההנהלה נתן רשות להרי"ק מארלאוו לעזוב הישיבה ולקבל הרבנות[ 
 ]הסכמה וברכה מכ"ק אד"ש[ עפ"ז

 אזכיר עה"צ

 

 קכו

 ]לפני חג הפסח[

מענה להנהלת ישיבת "אהלי תורה" ששאלו בקשר לתאריך נסיעת 
שיש הטוענים  –התלמידים השלוחים לישיבה גדולה סידני אוסטרליא 

שיש לנסוע לפני חג הפסח כיון שבחג יש כר נרחב לפעילות בעיר, וכן 
הנהלת הישיבה בסידני והתלמידים השלוחים עצמם מעדיפים לנסוע 

, יש הטוענים שרוצים לפני יציאתם לפני החג מטעם זה; ולאידך
לשליחות הארוכה לשהות בחג במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכן הורי 
התלמידים טוענים שרוצים שבניהם יבלו עוד "סדר" אחד בחיק 

-השנתיים )ס' "איי המלך" ע' עא-המשפחה לפני נסיעתם לשליחות בת
 ב(:

 שייך לתלמידים והנהלות

 

 קכז

 ]לפני חג הפסח[

מענה לחתן וכלה מברית המועצות )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
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אזכיר על הציון שתהא בשעה טובה ומוצלחת ולחג הפסח כשר ושמח 

 ]. .[בתוך 

 

 קכח

 ]י"ט ניסן, ג' דחול המועד פסח[

)תשורה  מענה לא' התמימים שכתב שיש לו קצת ספיקות בשידוך
סלבטיצקי ר"ח שבט תשס"ח. והעתקה, באדיבות ר' שאול משה שי' 

 (:אליטוב

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "קצת ספיקות", וכתב:

 כעצת רב שיספר לו הפרטים

 אזכיר עה"צ

 

 קכט

 כ"ג ניסן, אסרו חג הפסח[ ,]ועש"ק אחרי

דשכונת קראונהייטס שכתבו ע"ד כמה שאלות מענה לנציגי הקהל 
שנתעוררו בנוגע לתפקיד הרבנים הנבחרים דהשכונה )ס' "דעת הקהל" 

 (:81ע' 

[ סימן בעיגול את התיבות "ב' דחוש"מ" שבתאריך המכתב, וכתב 1]
 )אשר המענה(:

 אס"ח

[ במכתבם כתבו: "הנציגי הקהל דקראהן הייטס, בקידה ובתחנונים 2]
 ון על הענינים אלו".מבקשים דעת עלי

 על התיבות "דעת עליון", כתב:

 ה"ז דעת השו"ע

 [ ועל כללות המכתב, כתב:3]

 –עניתי ששייך לתושבי המקום )כיון שהמדובר ברבני המקום(  מכבר
 בשו"ע  כפשוט
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ומהו הכתיבה עוה"פ אלי?! )ובחוה"מ! ובמילא אין מקום כלל שגם אני 

ובכלל יבררו ספיקותיהם גם לעת"ל בכ"ז אצל  –אכתוב בחוה"מ! 
 התושבים הנ"ל(

 אזכיר עה"צ

 

 קל

 ]ועש"ק אחרי, כ"ג ניסן, אסרו חג הפסח[

"צעטל" בכתי"ק בו ציין כ"ק אדמו"ר שליט"א את הפרש"י שיתבאר 
 בהתועדות דש"פ אחרי )תשורה אליטוב ט' תמוז תש"ע(:

 בל"נ הערה ראשונה שבגליון אה"ת ע' ט"ו

 

 קלא

 ]כ"ה ניסן[

מענה לא' שביקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א שישלח לו את תמונתו )ס' 
 "דעם רבי'נס קינדער" ע' שסד, והעתקה(:

 כללאי"ז נהוג 

 )פ' השבוע(כ"א ילמוד )בתוך שאר לימודיו( מה שאני לומד 

 שלא בערך מפוטו מאחדוזה 

 

 קלב

 ]כ"ו ניסן[

כל -מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שהכניסו את הפרטי
דהאסיפה דר"ח ניסן, והחלטות האסיפה דכ"ו ניסן )מהעתקת המזכיר. 
המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 ה"צ להצלחה רבה.נת' ות"ח אזכיר ע
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 קלג

 ]כ"ח ניסן[

מענה ליהודי תושב ארצה"ב )שאינו שומר תומ"צ לע"ע( שביקש את 
 (:283ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א )"כפר חב"ד" גליון 

להתפלל להשם והעיקר הנהגה יומית שתהא מתאימה להוראת 
 תורתינו תורת חיים.

 

 קלד

 ]שלהי ניסן[

רוסיא, ושאל מה לעשות ובמה מענה לבחור שכתב שזה עתה יצא את 
. תשורה סלבטיצקי כ"א 1להתעסק עכשיו )"בית חיינו" תשמ"ו גליון 

 אלול תשס"א. והעתקה, באדיבות ר' שאול משה שי' אליטוב(:

 יספר לרב דאנ"ש שי' פרטי סדר חייו עד עתה ויעשה כעצתו בהמצו"ב. 

 בדיקת התפילין

 הנהגה יומית עפ"י שו"ע

 אזכיר עה"צ.

 

 קלה

 ]שלהי ניסן[

כנסת בשכונת בראנקס על מכתבם בקשר להחזן -מענה לגבאים דבית
שלהם ר' שניאור זלמן בוימגארטען המסרב לשיר את "התקוה" )ס' 

 "היכל מנחם" ח"א ע' סא, והעתקת המזכיר(:

א( בתמהון קראתי הנ"ל, שבביהכנ"ס אורטודוקסי תהי' מחלוקת 
ללקיחת פרנסתו של   שו"עבהקשורה ב"ירידה לחייו של יהודי" )השם  

 יהודי( מפני טעם הנ"ל!

ב( תנאי ש"ץ חזן מדויקים בשו"ע: קולו נעים ומעורר שומעיו ליראת 
ותו לא. זהו גם הגיוני  – וכיו"בהשם אליו מתפלל כשלוחם בשמם 

 השו"ע(. –וסברא )נוסף על העיקר 

הש"ץ   שלאכמה זמנים    ע"פ החוזה  –ג( אפילו בנוגע לתפלה לפני השם  
 רגיל מתפלל לפני התיבה.ה
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ש"ץ זה יאמר בביהכנ"ס זה את  שדוקאד( ישנם אנשים שתובעים 

 אף שאומר שזהו נגד מצפונו. –ולא ע"י אחר  –הנ"ל 

שאין הש"ץ ב"כ הקהל ב"כנסת" שבירושלים, או באסיפות   פשוטה( 
ובודאי גם לא יעלה בדעתו להיות שם ב"כ.  –אודות צרכי ציבור וכיו"ב 

לכאורה אינו יכול להיות  –נגד מצפונו ובפרט בעניני דת איש העושה 
 ש"ץ אורטודוקסי. 

יהא שלום על  –ו( כנראה הי' כאן חוסר הסברה, וכשישלימו ההסברה 
 ישראל, ועפמש"נ: דרכי' גו' נתיבותי' )דהתורה( שלום.

 

 קלו

 ]שלהי ניסן[

מה"תהלוכה" מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח 
 דשביעי של פסח )תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:

 נת' ות"ח

 ואזכיר בל"נ עה"צ

 שתהא פעולה נמשכת וכו'

 

 קלז

 ]ער"ח אייר[

מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "ברכה עבור . . בן . . בנוגע למחלה 
הידועה באיזור החזה, עבר טיפולים רבים, והרופאים נותנים לו זמן קצר 
לחיות. הוא מיואש. וברכה לרפו"ש. היום בל"נ נלך להחליף לו המזוזות" 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ
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 קלח

 ]לאחר ש"פ קדושים, בדר"ח אייר[

"צעטל" בכתי"ק למניחים בקשר לשיחת ש"פ קדושים )מצילום כתי"ק 
 "יחי המלך" גליון רנג(: –

 שייכותובהר"ד דש"ק קדושים להעיר )כשנזכר ע"ד שיעור הרמב"ם 

דוגמת חשבונו ו"עיקר": "שני  –*( להעיר שבשיעור דיום א' ב' אייר 
 לחודש אייר" )פטו, ה"ח. פט"ז, ד(.

כי שם המדובר בחשבון  –" "ליל ג' ניסן" וראה פי"א הט"ז "העיקר
 .החדשהתקופה ובראיות ירח 

 על".  אלאאנו כו' שלמדו    איןכן להעיר בספי"ז שכדאי לחפש אולי צ"ל "

 וראה הקדמת הרמב"ם לשמונה פרקים.

 מהיר

 

 קלט

 ]לאחר ש"פ קדושים, בדר"ח אייר[

ממענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ קדושים: 
לא תפסנו: )א( הרי הבן חמש  –"בפירוש רש"י ד"ה מפני שיבה תקום 

מהו הפירוש "זקן  –למקרא צריך לדעת גם פירוש המלות בדברי רש"י 
גם אם אין בכך נפק"מ בנוגע לפועל. )ב( אם אין נפק"מ מהו  –אשמאי" 

מדוע זקוק רש"י לכתוב תיבות אלו, הרי יכול  –הפירוש ד"זקן אשמאי"  
"יחי  –לכתוב בפשטות, "יכול כל שיבה, ת"ל זקן, כו'" )מצילום כתי"ק 

 המלך" גליון תרכא(:

 [ על מה שכתבו: "הרי הבן חמש למקרא צריך לדעת", כתב:1]

 כפשוט, אשמאייודע פי'  במילא אשםבאם יודע פי' 

מדוע   –[ על מה שכתבו: "אם אין נפק"מ מהו הפירוש ד"זקן אשמאי"  2]
 זקוק רש"י לכתוב תיבות אלו כו'", כתב:

 וכו'.  להלקותוכשמחוייבים  תקוםאי אשמא"א לצוות בזקן  – בפש"מ

מפני(   –שרש"י מעתיק גם תקום )ובמילא    הקלאץ קושיאועפ"ז מתורץ  
 שיבה רקאף שמפרש 
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 קמ

 קדושים, בדר"ח אייר[]לאחר ש"פ 

מענה לא' התמימים על שאלתו בשיחת ש"פ קדושים: "בהתוועדות ש"פ 
קדושים ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א הרש"י על הפסוק פ' י"ט פסוק ל"ב 
ד"ה מפני שיבה תקום: יכול זקן אשמאי ת"ל כו' שלכאו' המילה אשמאי 

א רש"י הבן חמש למקרא לא שמע אף פעם, ולא יודע פירושה, ואם בגמר
צריך לפרש זה כ"ש בחומש? וביאר שהיות שרש"י בא לומר שצריכים 
לקום רק לפני זקן שקנה חכמה, א"כ אין צורך לדעת הפי' של המילה 
אשמאי כי בן חמש למקרא יודע שצריך לקום רק לפני זקן שקנה חכמה 
וכל מי שלא קנה חכמה נכלל בגדר של זקן אשמאי עכ"ל. אבל לכאו' צ"ל 

פ שאין צורך לדעת מה הפי' אשמאי לפי פשש"מ מכיון שאין שהרי אע"
של רש"י לכתוב מילה  הכרחוחיוב לקום מפניו, אבל עדיין צ"ב מה 

"אשמאי" בכלל, ולא בלשון פשוטה ע"ד "יכול כל זקן" או "יכול סתם 
זקן", ובפרט שא' מכללי רש"י שאין דרכו להעתיק לשון הגמרא דוקא!" 

 הלי תורה ש"פ בהר תשמ"ו )גליון שלט((:)קובץ הערות וביאורים א

 להפשוט ביותר אין שמים לב! –כמדובר כ"פ 

בקידושין מחדש   מיותרזקן אשמאי הוא ע"ד זקן צדיקא! ופי'    –בפש"מ  
ב"משתאה" ח"ש  פירש"ירש"י לשלול פי' ר"ת בתוס' )וע"ד פי' ע"פ 

 כד, כא(.

לבד מה קנה חכמה  הכלכיון דשולל  –ובפרשתנו אין צורך בשלילה זו 
 בהתועדות(. וראה שפ"ח. כמדובר)

 

 קמא

 ]ד' אייר[

בהשתתפות הרב   –מענה להשליח ר' שמואל גרייזמאן על דו"ח מאסיפה  
 – דוד חנזין, הרב מרדכי שמואל אשכנזי, והרב יצחק יהודה ירוסלבסקי

רים למבצע "אות בספר תורה". במכתבו בה דנו ע"ד פרטים שונים הקשו
שאל האם כ"ק אדמו"ר שליט"א מסכים אשר סיום ספר התורה השני 

 (:325יערך ביום כ"ף מנ"א תשמ"ו )ס' אלבום "אות בספר תורה" ע' 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ תיבת "מסכים", וכתב:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה. להחזיר המצו"ב.
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 קמב

 אייר[]תחלת 

( ל"ועד הנחות בלה"ק" 1פרטי דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
ביאורי כ"ק אדמו"ר שליט"א  –שהכניסו את הקונטרס "יין מלכות" 

שיצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן )ריש ס' תו"מ   –בספר המדע להרמב"ם  
בקשר  –( להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית 2יין מלכות ח"א(; )

או ביום הבהיר י"א ניסן, פעילות בבתי אסורים בערי להטנקים שיצ
השדה, והתועדות ב' אייר יום התייסדות צאגו"ח המרכזית )"בית חיינו" 

 ([:1תשמ"ו גליון 

 נת' ות"ח.

 בסמיכות לת"ת שבת"ת, –והזמ"ג 

כו',  ַאריבערואזכיר עה"צ שיהא )גם( ההמשך באופן דלכתחילה 
 ויבש"ט.

 

 קמג

 ]תחלת אייר[

מענה להנהלת ישיבת תו"ת דמאריסטאון על ההודעה ששמונה מתלמידי 
הישיבה חזרו על כל מסכת כתובות בעל פה, ומארגנים מסיבה בקשר לזה 
)קובץ הערות התמימים ואנ"ש מאריסטאון גליון תסו. תשורה 

 הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:

 אזכיר עה"צ

 –להצלחה רבה בעבודתם הק' בכלל, ובהנ"ל בפרט 

 והזמן גרמא בסמיכות "לכתחילה אריבער"

להאיר וכזהר הרקיע(  –להזהיר )גם מלשון  –ובפרשת אמור ואמרתם 
 גדולים על הקטנים "וזה הקטן גדול יהי'"

]כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להמזכיר ריל"ג למסור העתק המענה לכל 
 אחד מהלומדים בפ"ע[.
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 קמד

 ]תחלת אייר[

מענה להחתן הת' ישראל גליס שכתב בקשר להצעת שליחות בעיר דימונה 
אה"ק: "לכן באם כ"ק אדמו"ר שליט"א מסכים לשליחות בדימונה הננו 
מבקשים את ברכתו הק' שיהא בהצלחה רבה מתוך הרחבה בגשמיות 
ורוחניות ומתוך שמחה וטוב לבב ושנזכה לבשר טוב ורק טוב תכה"י" 

 . והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:1בית חיינו" תשמ"ו גליון )"

]שיהא בהצלחה רבה מתוך הרחבה בגשמיות ורוחניות  אזכיר עה"צ
 ומתוך שמחה וטוב לבב ושנזכה לבשר טוב ורק טוב תכה"י[

 

 קמה

 ]ה' אייר[

אמת קשה -מענה לר' יהושע יוזביץ שכתב: "מצב הכספי בישיבת תורת
ך, ואין אפילו מי שילווה כסף. חייבים חדשיים מאד. המצב מתדרדר והול

וחצי משכורות להעובדים. הרב ברוך שי' שפירא מרמ"י הישיבה, הוא 
איש גומל חסד ממש, והלווה לנו עד היום כארבעים אלף דולר. הוא מוכן 
לעזור לנו בעוד הלוואות )כבר מחר( וגם תרומות לישיבה. בתנאי שיקבל 

יט"א. אבקש מאד מאד בדחיפות תשובת הוראת וברכת כ"ק אדמו"ר של
 (:458הרבי שליט"א" )ס' "תורת אמת" ע' 

הישיבות   עשריותיעשה ככל    –לאיזה "הוראות" שואל    –  כללאינו מובן  
אין להם הוותק, ולא היחוס דכמה  שרובם הגדולשבארץ הקודש )אף 

 וכמה דורות, ולא תלמידים בכמה וכמה מקומות וכו'(

 .הרביםבמכתבי רבותינו נשיאנו  – ובריבויברכות להמסייעים 

 

 קמו

 ]ו' אייר[

מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "בנוגע לילד חיים שלמה יצחק 
רוצה לשנות שמה לשם בן ליזט . . ברכה לרפואה קרובה. האם "ליזט" 

יהודי וכמו"כ בתה "פאולה", ומבקשים את עצתו בזה?" )"בית חיינו" 
. תשורה בוגלר ז' אד"ש תשע"א. והעתקה, באדיבות 1תשמ"ו גליון 

 הנמען שי'(:

 [ מחק את השם "ליזט", וכתב:1]
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 לאה

 [ מחק את השם "פאולה", וכתב:2]

 פורי' 

 [ על כללות המכתב, כתב:3]

 עה"צאזכיר 

 

 קמז

 ]ו' אייר[

מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס על דו"ח שכתבו )תשורה 
הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט. וחלקו מתפרסם בזה לראשונה, מהעתקת 

 המזכיר, באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

[ במכתבם כתבו: "הר' לייבל שפירא, אמר שהדבר צריך עיון ויתן בל"נ 1]
 תשובה קודם שבת ק'".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 שיעזוב עבוה"ק במיאמי א"א

 [ על כללות הדו"ח, כתב:2]

 נת' ות"ח 

 להחזיר

 

 קמח

 ]ועש"ק אמור, ז' אייר[

 מענה להשליח ר' אברהם אלטיין )תשורה אלטיין ט"ו סיון תשע"ח(:

[ על מה שכתב ע"ד סעודת "חנוכת הבית" בקשר עם הרחבת הבית 1]
 "ד בעירו וויניפעג קנדה, כתב:חב

 אעה"צ שיהי' הכל בהצלחה מופלגה.

 [ בקשר למכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א לחנוכת הבית, כתב:2]

 העתקת הקודמו.
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 קמט

 ]ט' אייר[

מצוה של -בקשר לבר  –מענה להרב שמואל פסח באגאמילסקי על מכתבו  
"ברכת  –בו כתב: "הנני לשאול: בהיום יום כתוב  –בנו הת' אלעזר 

שפטרני  אתהברוך  –שפטרני מברכים בלא שם ומלכות", אם אומרים 
וכו', כיון שאדה"ז הורה בסידורו בנוגע לתפלת הדרך "ויחתום ברוך 

ברוך שפטרני וכו' כפי   –שומע תפלה בלי הזכרת השם", או אומרים    אתה
טאוו. ואשר לפי"ז נמצא, דתפלת הנדפס בסדור עם דא"ח וסדור ראס

הדרך הוא יוצא מהכלל, ודוקא שם מאיזה טעם, אומרים "אתה"" )קובץ 
 הערות התמימים ואנ"ש מאריסטאון ש"פ ויק"פ תש"נ )גליון תרנד((:

כמדומה שע"פ דקדוק צ"ל "אתה שפטרת אותי )או  –לקס"ד זו 
 שפטרתני. וראה לקו"ת מסעי צא, סע"ב.

 כבסדור ראסטאוו

 

 קנ

 ]י"א אייר[

מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין )תשורה גליצנשטיין ט' תמוז 
 תשע"ד. והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 [היו הפעולות בהצלחה רבה מאד ובאהדה רבה אצל הציבור] כפשוט

שמחה אמתית אזכיר עה"צ להצלחה רבה עוד יותר, ולבשו"ט מתוך 
 וטוב לבב

 

 קנא

 ]י"ב אייר[

נהל סניף ישיבת תומכי תמימים על מכתבו בקשר להמצב מענה למ
נדפס לעיל. המענה מתפרסם בזה לראשונה  –בישיבה )מצילום כתי"ק 

 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות שבמכתבו: "כ"ק שליט"א 
 כתב לי כמה פעמים לפנות אל הנהלה המרכזית", וכתב:

 גם פשוט בתקפו עומד, כי כך סידר כ"ק מו"ח אדמו"ר, ועפ"ז  וכפשוט
 ואין מקום למענה בזה עוה"פ. –שכן הוא גם בנוגע להבא 
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 קנב

 ]י"ג אייר[

מענה להשליח ר' ישראל הרשקוביץ שכתב: "אנו מקוים שלכ"ק אד"ש 
 (:3יש נחת רוח מהפעילות באופקים" )"בית חיינו" תשמ"ו גליון 

ועל התיבות  –כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות "אנו מקוים" 
 "שלכ"ק אד"ש יש נחת רוח מהפעילות באופקים", כתב:

 כמובן

 

 קנג

 ]י"ג אייר[

בתאריך "יום ה' פ' אמור  –מענה לר' מנחם נחום גערליצקי על מכתבו 
בו כתב: "מצו"ב המודעה על סיום ספר זמנים, שיתקיים  –ה'תשמ"ו" 

" )קובץ ועד חיילי בית דוד חג הסוכות 770-בעזהי"ת היום בערב ב
 תשע"ז(:

 [ על תאריך המכתב "יום ה' פ' אמור", כתב:1]

 כו' להזהיר –ואמרת 

 [ על מה שכתב "מצו"ב המודעה על סיום ספר זמנים", כתב:2]

 שלום בעולם לעשות –

 [ על כללות המכתב, כתב:3]

 ויה"ר שיהא בהצלחה רבה

 

 קנד

 ]ועש"ק בהר, י"ד אייר, פסח שני[

מענה לא' מאנ"ש שכתב ע"ד הצעת שליחות בעיר מסויימת במדינת 
פנסילבניא, וכתב: "הרב הלר יעץ לי לקחת, אשתי גם מסכמת לזה, לכן 

נדפס  –ילום כתי"ק הנני שואל דעתו הקדוש ועצתו באם לקחת זה" )מצ
לעיל. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות מערכת הספר "ועבדי 

 דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "הרב הלר יעץ לי לקחת, 

 אשתי גם מסכמת לזה", וכתב:

 ]לקחת זה[ גם הנהלת צאגו"ח מסכימה]באם[ 

 

 קנה

 אייר[]מוצש"ק בהר, ט"ו 

. 162ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –מענה לר' טובי' בלוי )מצילום כתי"ק 
 קובץ "לקט ופרט" ח"ו ע' קעד ואילך(:

 כתב: –[ על שאלה מסויימת שכתב 1]

 נת' ות"ח

הזכרתי ל)אחדים מ(מנהלי מוסדות חב"ד,  -שנים אמרתי כו"כלפני 
( בממון ספֶעקולַאציע  –שלא לעשות מסחר )עאכו"כ    פס"ד השו"עאשר  

 הקדש.

 – וכו'בעוה"ר היו אחדים חכמים בעיניהם ועשו ההיפך 

 –  וכו'ויה"ר שתהא עכ"פ איזה תועלת פון זייער מזיק זיין )גם( המוסד  
 בנוגע למכאן ולהבא וד"ל.

 כתב: –[ על בקשת ברכה ליום הולדתו החמשים החל ביום ט"ז אייר 2]

 מנהגי יום הולדת ולהעיר משערי זוהר לאבות ספ"ה.

[ על מה שכתב שנבחרה "הנהלה פעילה" לצעירי אגודת חב"ד 3]
 כתב: –בירושלים עיה"ק 

 מעשיך כו'. –הבחינה בזה כדרז"ל  –

יני רוחניות המוסד "בית [ על מה שכתב שמרגיש שעליו לעסוק רק בענ4]
חנה" בירושלים עיה"ק, כיון שמרגיש שהתעסקותו כמנהל גם מהבחינה 

 כתב: –הגשמית פוגעת בהתמסרותו לניהול מהבחינה הרוחנית 

 אפשרי ביחד עם הנ"ל. –כפשוט 

[ על מה שהזכיר הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו, ביחידות יום ב' 5]
 כתב: –של ספרו "כללי רש"י" כ"ז תשרי תשמ"א, להכין חלק שני 

 גם בפשטות(. –)זמן רב ביותר 
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[ על שאלתו בקשר לאופן ביצוע ההוראה האמורה בקשר לספר "כללי 6]

רש"י", האם להכין מהדורה שניה עם תוספת, או להכין מהדורה חדשה 
 כתב: –לגמרי שתתאים ל"בן חמש למקרא" 

 קדימה. –מהדורה שניה עם תוספת כללים 

 [ על כללות המכתב, כתב:7]

 אזכיר עה"צ.

 

 קנו

 ]אייר[

יעקב יוסף ראסקין ע"ה שהכניסו את הצעת נוסח מענה למשפחת ר' 
 תדפיס מספר "ועבדי דוד"(: –המצבה שלו )מצילום כתי"ק 

 Vעל התיבות "נוסח מצבה", ציין: 

 וכתב:

 תסכים שעל אתרבאם הח"ק שי' 

 ומסיימים בטוב

 

 קנז

 ]אייר[

 (:2מענה לא' מאה"ק )"בית חיינו" תשמ"ו גליון 

 עבודתו מעבודת הקודש, כתב:[ על שאלתו האם להחליף 1]

 לא לעזוב עבודתו הנ"ל )כ"א שם ימצא בדרכי נועם דרכים להשפיע(.

 [ על שאלתו האם לעזוב את אה"ק, כתב:2]

 לא לעזוב את אה"ק.
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 קנח

 ]אייר[

מענה להשליח ר' יעקב ארי' שמואלביץ שכתב ע"ד תהלוכת ל"ג בעומר 
 (:2ון בעיר בית שאן אה"ק )"בית חיינו" תשמ"ו גלי

 הצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 

 קנט

 ]אייר[

מענה לא' התמימים שעמד לפני ניתוח ושאל האם לנתח )"בית חיינו" 
 (:2תשמ"ו גליון 

 דיוק בהנחת תפילין בדוקות.

 

 קס

 ]אייר[

מענה לא' שכתב ע"ד "פטנט" שראה בעת שהותו בארצה"ב ושאל האם 
 (:3תשמ"ו גליון ליישמו במפעל שלו באה"ק )"בית חיינו" 

 עפ"ז יעשה את זה באה"ק.

 

 קסא

 ]אייר[

מענה להנהלת ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק בקשר לכינוס הארצי שלהן 
י"ד תמוז בעיר נתני' בנושא "שליחות והתקשרות -שיתקיים בימים י"ג

 (:241למנהיגי וגדולי ישראל" )"כפר חב"ד" גליון 

 ציון.יהי רצון שתהא בהצלחה רבה, אזכיר על ה
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 קסב

 ]אייר[

מענה לאנ"ש דשיקגו על הפ"נ והחלטות טובות שקיבלו על עצמם בעת 
 יונה טייבלאסיפתם, בהמשך להמאורע הטראגי בפטירת השלוחה מרת 

 כ"ץ ע"ה )תשורה הרשקוביץ כ"ט מנ"א תשס"ט(:

הזכרתי עה"צ )מהעתקה המדוייקת( וכדאי רבי שמעון לסמוך עליו ויהי 
 וטוב הנראה והנגלה.רצון שיבשרו טוב 

 

 קסג

 ]אייר[

מענה למר מאיר מסס ממושב ספסופה אה"ק שכתב ע"ד קביעות חתונה 
ליום ט"ו במנ"א, ושאל אם כדאי לדחות )מהעתקה. המענה מתפרסם 
בזה לראשונה באדיבות ר' שאול משה שי' אליטוב וזכות הרבים תלוי' 

 בו(:

 התיבות "ט"ו במנ"א", וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את 

 יום זכאי

 

 קסד

 ]אייר[

מענה לכמה נשים שביקשו את ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א, בקשר 
לניתוח ועוד )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' 

 שאול משה שי' אליטוב וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ
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 קסה

 ]י"ט אייר[

. תשורה בוגלר ז' אד"ש 2)"בית חיינו" תשמ"ו גליון  מענה לא' התמימים  
 תשע"א. והעתקה, באדיבות ר' שאול משה שי' אליטוב(:

עבור המצב  –[ במכתבו כתב: "ברצוני לקבל את עצת וברכת כ"ק 1]
הכספי שלי. ביום ראשון ט"ז אייר היתה לי תאונה, ב"ה לא קרה לי 

כספית מענינים שונים. על כלום, אבל לרכב נגרם נזק. ועד"ז יש לי בעיה 
 אף שאני נותן בכל פעם מעשר".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 בתוספת פרוטה ויותר 

[ במכתבו כתב: "את התפילין בדקתי לפני ראש השנה, האם אני צריך 2]
 לבדקם? וגם המזוזות נבדקו במשך חדשים אלו".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "האם אני צריך 
 קם?", וכתב:לבד

 (2באלול )

[ במכתבו כתב: "וברכה להצלחה בעניני בכלל ובמיוחד בעניני שידוכין, 3]
שהנני מתעסק בזה כאן, והאם כדאי לנסוע לארגנטינה להתעסק בזה 

 שם?".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 (3כעצת ידידים מבינים )

 אזכיר עה"צ

 

 קסו

 ]כ"ף אייר[

הנמצאת בחודש התשיעי להריונה, וביקשה מענה לאחת מנשות אנ"ש 
ברכה שהמשך ההריון יהי' בהצלחה והלידה תהי' בזמנה כשורה ובנקל, 
ושיהי' זרעא חייא וקיימא בגו"ר מתוך בריאות הנכונה בשמחה ובטוב 
לבב )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות משפחת 

 הנמענת וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 אזכיר עה"צ
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 קסז

 ]מוצש"ק בחוקותי, כ"ב אייר[

מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שכתבו ע"ד הבחירות לרב 
 (:55שלישי לשכונה, שיתקיימו ביום א' כ"ג אייר )ס' "דעת הקהל" ע' 

שתהיינה הבחירות בשטומו"צ בכל,   –נת' ות"ח, אזכיר עה"צ עוה"פ 
יחד" שבדרושי לטובת הכלל ולטובת הפרט גם יחד, כולל הפי' ב"גם 

 הילולא דרשב"י. –לג"ב 

 

 קסח

 ]כ"ו אייר[

מענה למרת מירל דייטש על מכתבה בקשר לפטירת בתה השלוחה מרת 
לב, הצער והיגון של -רחל לאה שוסטערמאן ע"ה, בו כתבה ע"ד השברון

מנחם  –המשפחה כולה; ושאלה "למה עשה ה' ככה?" )ס' תורת מנחם 
 (:153. ס' "ויהי איש מצליח" ע' 569ציון ח"ב ע' 

!?? 

כל אחד שאין זמן כלל לכל זה, כיון שצריכה להיות השתדלות  פשוט
שי' להמתיק חיי היתומים שליט"א והאלמן שליט"א וכו'  ואחת מהם

 ולא לחקירות בדרכי השי"ת

 אזכיר על הציון.

 

 קסט

 ]כ"ז אייר[

חירות לנציגים לבתי ספר עממיים מענה על ההודעה ע"ד הצלחת הב
 )תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(:

 ות"ח על הבשו"ט, אזכיר עה"צ שעוד יוסיפו בהנ"ל ובכיו"ב וכו'. 
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 קע

 ]שלהי אייר[

מענה להשליח ר' אברהם קארף שהודיע אשר בהשתדלות הרב פנחס 
אהרן וועבערמאן החליטו בבית הכנסת שלו "אוהב שלום" על נאום רבתי 

בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א   –שבת מבה"ח סיון ע"ד אחדות  ב
בש"פ בחוקותי )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' 

 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ שיהא בהצלחה רבה וכו' 

 

 קעא

 ]שלהי אייר[

מענה להנהלת "צבאות השם" שהכניסו "פאוסטר" שהו"ל הקורא לילדי 
הכנסת בחג השבועות לשמוע את עשרת הדברות ישראל ללכת לבית 

 )תשורה התועדות חסידים אור לועש"ק שמיני תשנ"ה, והעתקה(:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה

]בקשר לזה אשר בציור שעל ה"פאוסטר" נראו אנשים ונשים רצים לבית 
הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א בע"פ:  –הכנסת ותוארם קצת "מודרני" 

 חד עם זקן[.להוסיף לכל הפחות איש א

 

 קעב

 ]ועש"ק במדבר, כ"ח אייר[

מענה נוסף להנהלת "צבאות השם" בקשר לה"פאוסטר" שהו"ל ע"ד 
עשרת הדיברות )תשורה התועדות חסידים אור לועש"ק שמיני תשנ"ה, 

 והעתקת המזכיר(:

 עשק"מ ירחא תליתאי

 אזכיר עוה"פ עה"צ לכהנ"ל ושיבש"ט ובכפלים לתושי'
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 קעג

 במדבר, כ"ח אייר[]ועש"ק 

 מענה להרב שמואל טובי' שטרן )שו"ת השבי"ט ח"ח ע' רצ(: 

 כפליים לתושי'. –( נת' ות"ח ת"ח 1

 בקשר לה"טיטול" שכתב על כ"ק אדמו"ר שליט"א, כתב:

( כיון דברמב"ם "הלכות הלכות" עסקינן, צ"ע איך נאה עלי לענות ע"ז 2
דשם מדובר דרק  ע"פ הירוש' סוף שביעית "תרי מסיכתי", ובפרט –

כפל )כי חד מסיכתא ידע(, מש"א בנדו"ז, וידועים דברי ושקו"ט 
 דרעק"א )בהקדמתו לשו"ת?(.

נתן הסכמתו להדפיס )בריש ספרו שו"ת השבי"ט כרך ז( את המאמר 
 )משיחת אחש"פ תשמ"ג( ע"ד שבע מצות בני נח, וכתב:

יוב שבע מח  –ימי הכנה )ספה"ע( למעבר כל בנ"י מחדש    –( ודבר בעתו  3
 לחיוב כל המצות. –מצות בני נח והוסיף אברהם כו' 

 על מה שכתב: "וב"נ אחריותם לתיקוני חפצא", כתב:

 ( יישוב העולם תוכן ז"מ ב"נ.4

 על מה שכתב: "ולע"ל מלאה הארץ", כתב:

דפשיטא דבנ"י נתחייבו בקיום "לשבת יצרה"   –( תיקון )וישוב( הארץ  5
 דהארץ.

על מה שכתב בקשר לספרו "שו"ת השבי"ט" כרך שביעי: "חלק השביעי 
 . . בבחינת שבת קודש", כתב:

 ( אחד מכל השביעין חביבן )ב"ר פ' בראשית(.6

 על מה שכתב: "בסוד שבע שבתות", כתב:

 ]שבע שבתות[יום הז' ויתרה מזה כולל ]בסוד[ ( 7

( בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות )חייב אדם לומר בלשון רבו 8
שהוא דוקא לאחרי  –ל' כ"ק מו"ח אדמו"ר, בברכותיו לחג השבועות  –

מעין עוה"ב שמצוי ועומד עתה אלא שבא לאחרי העבודה  –השבועות 
בסיום וחותם פ' שמיני דהל'  –כהרמב"ם המפורסם ונגלה  –דעוה"ז 

לשיטתי' דשלימות עוה"ב עולם הנשמות  תשובה )אלא שהוא שם
והרמב"ן ז"ל השיב עליו שזהו בתחה"מ בראיות "ברורות" וכן היא  

 סהמ"צ שלו יד, ב(. –וע"ד אדה"ז )והצ"צ  –מסקנת כו"כ 
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 קעד

 ]שלהי אייר[

בקשר להתחייבות מר איתמר   –מענה להשליח ר' נחמן סודאק על מכתבו  
גארמאן לתרום מיליון לירות למוסדות ליובאוויטש בלונדון, בהמשך 

שיחות   –לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א )ביחידות יום ה', י"ז שבט תשמ"א  
 ( לא' מנגידי לונדון:799קודש תשמ"א ח"ב ע' 

"מ'האט די הבטחה, אז בשעת מ'גיט הונדערט פונט אויף צדקה, גיט 
דער אויבערשטער פיר הונדערט פונט כנגד זה, פיר מאל אזוי פיל, דערנאך  

און בשעת מ'גיט א מיליון פונט אויף צדקה, האט מען פון דעם 
איך  –אויבערשטן פיר מיליון פונט! און דא האט איר א מעגליכקייט 

איז "ארבע הידות   –ווייס ניט וואס אייער אפעטיט איז, אבער בכל אופן  
שטייט דער לשון(, און זאל דער אויבערשטער העלפן אז   יהי' לכם" )אזוי

מ'זאל טאן אין דערויף בשמחה ובטוב לבב. א תודה חמה אויב צווישן 
אייערע צדקות וואלט איר געגעבן אויך פאר די מוסדות וואס פירן זיך 
ברוח פון כ"ק מו"ח אדמו"ר, הגם אז מצד צדקה קענט איר יוצא זיין 

איז  –ואלט געדארפט זוכן א צווייטן במקום אחר, אבער איך ו
 פארשפארט מיר עגמת נפש, פארשפארט מיר די טרחא און די דאגה".

כאשר נקלעו מוסדות ליובאוויטש בלונדון לחובות גדולים, לא הסכים 
הנגיד הנ"ל להיעתר ולתרום, ואז הסכים הנדיב מר איתמר גארמאן 

ד עם שותפים לקחת זאת על עצמו, באופן שישקיע בעסק מסויים יח
נוספים, ומהרווחים שיניב העסק יפרשו מיליון לי"ש למוסדות 
ליובאוויטש, באישור כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' הוא ה"צווייטער" 

 )המדובר ביחידות הנ"ל( שיקח על עצמו את הנ"ל.

כעת, כאשר נתפתח העסק והגיע זמנו להמכר ברווחים נאים, והתקרב 
יח ר' נחמן סודאק )להמזכיר רחמ"א עת מילוי ההתחייבות, כתב השל

חדקוב( אשר מר איתמר גארמאן ושותפיו: "ביקשוני במאד לעזור להם 
הציעו   –למסור לידי רבינו את הסכום הנ"ל; ובהיות ואין עכשיו יחידות  

אולי בהפרוזדור מבחוץ, או על יד הדלת, או באיזה אופן שיהי', או בעת 
. רוצים לבוא: איתמר שי'  העיקר למסור לידי רבינו . –התועדות 

חנוך שולדענפריי, ארי' לייב ליפקין, יעקב צבי  –גארמאן, ושותפיו 
 וויילדער וזלמן מרגלית; ורצונם שאסע יחד אתם".

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ פנחס 
 תשע"ד(:

[ כ"ק אדמו"ר שליט"א הסכים שיבואו, והוסיף, שבאם יבואו ביום 1]
שנוסע לאהל, יאחר או ידחה הנסיעה; וסימן את מה שכתב "על יד הדלת 

 בהפרוזדור".
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 [ על רשימת האנשים ש"רוצים לבוא", כתב:2]

 כל השמות

 [.קעה, קעח, רכז, רכח, רכט, רל]וראה לקמן מענות 

 

 קעה

 ]ג' סיון[

מענה להשליח ר' נחמן סודאק על מכתבו )להמזכיר רחמ"א חדקוב( 
לקבוצת המנדבים למוסדות ליובאוויטש בלונדון, בו כתב: בקשר 

"ביקרתי תמול אצל איתמר שי' גארמאן ומסרתי לו אודות הסכמת רבינו 
שיבואו למסור לידי רבינו את הפלעדז . . וכן הסברתיו אשר אין זה רק 
עבור הכספים, כי על רבינו אי אפשר לפעול איזה ענין ע"י כספים . . 

בטח בעיקר על להבא לבסס כל עניני ופעולות  ואמרתי לו אשר זה
ליובאוויטש במדינה כאן באופן גדול ומורחב . . ותומ"י שתהי' התחייבות 
לסך כפול מהנ"ל . . היום שהם הציעו לבוא למסור לידי רבינו הוא במשך 
שבוע של פ' בהעלותך, ובאם מתאים, אולי יום ג' י"ז סיון" )קונטרס ועד 

 חס תשע"ד(:הנחות בלה"ק ש"פ פנ

[ סימן בעיגול את מה שכתב: "ותומ"י שתהי' התחייבות לסך כפול 1]
 מהנ"ל", וכתב:

 כלל וכללשלא אמר זה בשמי  בודאי?! 

[ על מה שכתב: "היום שהם הציעו לבוא למסור לידי רבינו הוא במשך 2]
 שבוע של פ' בהעלותך, ובאם מתאים, אולי יום ג' י"ז סיון", כתב:

 את הנרותפ' בהעלותך[ ]במשך שבוע של 

 שהוכפל בו כי טוב, לאחרי תפלת מנחה]יום ג'[ 

 ]סיון[ –טו"ב  –]י"ז[ 

 

 קעו

 ]ה' סיון, ערב חג השבועות[

מענה להשליח הרב יעקב יצחק בידרמן ששאל בקשר לפתיחת "בית 
הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש" בעירו וינא, לעילוי נשמת זקנו הרב 

 (:323"אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטרי'" ע' אברהם פרשן ע"ה )ס' 

 הסכמה וברכה ומצו"ב השתתפות מאה דולר. אזכיר על הציון. 
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 קעז

 ]לאחר ש"ק יום ב' דחג השבועות[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח מה"תהלוכה" דחג 
 תשורה לוין ח"י אלול תשס"א(: –השבועות )מצילום כתי"ק 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "בש"ק" ו"בליווי 
 משטרתי", וכתב:

לא שאל רבני  אף אחדכנראה אשר  ע"עהרי  – וביותרלגודל תמהוני 
באנשי המשטרה הנ"ל מבנ"י  וַהישמורה הוראה: באיזה אופן מותר, 

 (1וכו' )

ההוראות והרי המדובר  ובפרטיותודאי יודיעוני  –באם כן שאלו 
 (2בשמירת שבת בפרהסיא גדולה ות"ח מראש )

 ח מהיר

 

 קעח

 ]ועש"ק נשא, י"ג סיון[

ת המנדבים מענה להשליח ר' נחמן סודאק על מכתבו בקשר לקבוצ
(, בו כתב בפרטיות קעדלמוסדות ליובאוויטש בלונדון )ראה לעיל מענה 

אודות הבאים למסור התרומה, ופ"נ עבור כאו"א מהם )קונטרס ועד 
 הנחות בלה"ק ש"פ פנחס תשע"ד(:

בטח סודר כמתאים להאורחים שי', הסדר לאחרי פגישתינו )ולפני זה(, 
 ב. וד"ל. אזכיר לכהנ"ל עה"צ.וטובי ל  –בכדי שילכו לאהליהם שמחים  

ראה קונטרס ועד   –]תיאור ור"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת ה"יחידות"  
 הנחות בלה"ק שם[.

 

 קעט

 ]ועש"ק בהעלותך, י"ג סיון[

 –מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "ברצוני לקבל את ברכתו הק' 
 –נגלה ודא"ח  –עבור נסיעה לדיטרויט, כדי ללמוד עם ילדים מהשכונה 

בערך. זמני הלימודים עם הילדים  11-12בקעמפ דשם, לילדים בגיל 
כארבע שעות. וברכה להצלחה בזה, ונזכה לראות פירות, באופן שישפיעו 
הדברים בי ובהשומעים. בעזה"י נוסעים מכאן ביום ב' בערב כ"ג סיון 
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השתתפו כעשרים  –דש . . בהתועדות שאירגננו ביום ד' למשך כחו

תמימים, והיתה הצלחה ב"ה" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר על הציון

 ]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף שטר של דולר[.

 

 קפ

 ]סיון[

יו יארק לפתיחת משרד מענה לר' יוסף יצחק לבנהרץ שכתב ע"ד הגיעו לנ
מיוחד לגיוס כספים למרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק בגלל המצב 
הכספי הקשה, וכתב אשר המשרד שיפתח ידגיש שמדובר בפעילות 

 (:121צאגו"ח באה"ק )ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע' 

 שאין בזה כלל השגת גבול? – דכאן בכתבפס"ד רבני אנ"ש שי' 

 

 קפא

 ]סיון[

יקותיאל פרקש שהכניס את ספרו "מחשבת הטהרה" הוצאה מענה להרב  
 (:4חדשה )"בית חיינו" תשמ"ו גליון 

 , גרם בזה נחת רוח אמיתי.$100מצו"ב דמי השתתפות בהוצאה לאור 

 אזעה"צ.

 

 קפב

 ]סיון[

מענה להנהלת ארגון "בת מלך" בקשר לכינוס הארצי שלהן שיתקיים 
 (:243גליון אביב )"כפר חב"ד" -בערב חג השבועות בתל

 אזכיר על הציון להצלחה ולבשורות טובות. 
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 קפג

 ]סיון[

ממענה לר' משה שלמה סלונים על מכתבו בו תיאר את מצב רוחו העגום 
, 66בתקופה שבה הוכרח לעקור מאה"ק לארצה"ב )"בית משיח" גליון 

 והעתקה(:

מה  – ר"לממש, הי' קורה להרשת  היחידביחד עם זה לולא הוא ]. .[ 
ביהכ"נ החב"דים שהי' בת"א וירות"ו לכולל חב"ד,  למאותשקרה 

 לאגו"ח בארה"ק וכו'.

ואנשי חב"ד שי' ורבניהם שי' בראשם שבאה"ק לא החליטו עדיין 
 שאפשר טבעי אז זיי זאלן א קרעכץ טאן ע"ז.

 

 קפד

 ]סיון[

מענה לר' ישראל מרדכי גרינברג שכתב: "הר' שמעון לאזארוב 
 Elמטעקסעס מציע לנו לנסוע בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א לעיר 

Paso TX  'במסגרת שליח עושה שליח. בעיר יש מקוה שנבנתה ע"י הר
אבל היא נמצאת בבנין בית הכנסת הקונסערווטיבי. וכן יש שם   –דייטש  

כללית. והננו לשאול את דעתו ועצתו של כ"ק דיי סקול ששייך לקהילה ה
אדמו"ר שליט"א באם להתעניין בהצעה זו" )מהעתקה. המענה מתפרסם 

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

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "באם" וסימן בחץ את התיבות 
 "להתעניין בהצעה זו", וכתב:

 אזכיר עה"צ

 

 קפה

 סיון[]י"ז 

מענה להשליח ר' שלום יעקב חזן )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 [ על דו"ח מפעילות בית חב"ד רסיפה ברזיל, כתב:1]

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל ולבשו"ט בכ"ז.
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 [ בקשר לפעילות מסויימת, כתב:2]

 כעצת עסקני אנ"ש שי' שבמדינה. כמפורסם

 

 קפו

 ]י"ז סיון[

מענה לר' ישראל דוד נחשון שכתב: "הננו בזה להגיש לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א המפתחות דהטנק החדש )הח' המשך לטנק הז'( שניתן ע"י ר' 

ה לנח"ר לכ"ק אדמו"ר שליט"א -אברהם בן לאה טאוב. ויה"ר שיהי
ושיופעל ויומשך עי"ז גילוי המשיח בפועל ממ"ש ושעי"ז יוכל כ"ק 

מלך המשיח לשכון כבוד בארצנו מיד לעיני כל בשר  –ר שליט"א אדמו"
ובפועל ממש ממ"ש נאו" )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ]לכ"ק אדמו"ר שליט"א[ רב]לנח"ר[ 

 

 קפז

 ]ח"י סיון[

מתפרסם בזה מענה להשליח ר' משה יחיאל פעלער )מהעתקה. המענה 
 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 [ על כללות מכתבו, כתב:1]

 נת' ות"ח ואזכיר עה"צ לבשו"ט בכהנ"ל ובתוכן מכתביו הקודמים

 [ סימן בעיגול את מה שכתב: "הנני נוסע היום לוואשינגטון", וכתב:2]

 לצדקה שם

 

 קפח

 ]י"ט סיון[

מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שכתבו: "הנציגי הקהל 
דקראהן הייטס מגישים הפ"כ דאסיפה דאור ליום הזה, וגם צילום 
מחוזה בין הקהל והרבנים שיחיו. אנו מקוים, שכיון שהב' הצדדים הנ"ל 
הם דרדקי בענינים אלו, אם יחנן כ"ק אד"ש להאיר או להעיר על החוזה 

ום היזק בהוה או בעתיד לא' או לב' הצדדים מחמת כדי שלא יבא ח"ו ש
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חסרון דעתם . . יש ב' שטרות לפי שאין ראי זה כראי זה" )ס' "דעת 

. וחלקו מתפרסם בזה לראשונה, מהעתקת המזכיר, 62הקהל" ע' 
 באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

יהי' רק בידי ג'  ( סדור חופה וקדושין5[ בהחוזה נכתב בין השאר: "1]
 רבני השכונה ]מלבד כאשר ימצאו לנכון לתת רשות לרב אחר[".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות שבמכתב )המצורף 
 להחוזה(: "מחוזה בין הקהל והרבנים שיחיו", וכתב:

צ"ל בהחוזה לא יותר  –צודק  5שבאם  –לבד ענין א' )וממנה  –להחזיר 
 יבלח"ט. –מסמכויות הרז"ש ע"ה 

ישנם  מאותכי שייך ליודעי וקוראי שטרי רבנות )שבטח  – לא העירותי
 (שבניו יארק –בק"ק וביה"כ שיש להם רבנים 

 [ על כללות המכתב, כתב:2]

שאני אתעסק בהנהלת הקהל, או בהנהלת  לגמרימופרך  כפשוט
יחפשו מי שילמדם, ואין זה ]הם דרדקי בענינים אלו[ הנציגים, ובאם 

 .כללעניני 

( לאחרי מה שקרה )התהפוכות מן הקצה אל הקצה, מחלוקת 2
שהצד השני עושה  –הצדדים  משני( ועד לטענות וכו' וכו'במציאות 

ואני )בתור  770להכנס לכ"ז, כי א"א ש הכריחנישזה  –היפך השו"ע 
די לי', כמו ( יעברו ע"ז בשתיקה )דמדשתיק אוותו לא –תושב השכונה 

וישללו מחלוקת   –המצב והספקות    שיבררומוכרח    –(  בפירוששאמרו לי  
 בעתיד

כי  –כי ראו בעליל  –היא גם לא תועלת כלל   –( התעלמות מן הספקות 3
 ישנם כו"כ שיפרסמום וכו' 

, ובפרהסיאעל הטענות שכבר שאלו    ברורהנ"ל כולל מענה    –  כפשוט(  4
 המכ' שלהם והפר"כ אין אף רמז למענה. ובריבוי

שכל הענין  מפורסם(: ב-א( מהטענות העקריות )ולא כולם, כ"א אך 5
 –נבחרו לנציגים  ולזהדוארקין ע"ה יבלח"ט,  הרבנתעורר בכדי למ"מ 

מהי הסמכות שלהם בכל שאר הענינים, לבד בחירת רבנים, וועד 
ועד   בחר הקהלהמן  לפני ז  –  עקריתלהכתרתם? וממי קבלוה? ובהוספה  

לבחור ערך האסיפה שבחרה בהנציגים  והואהשכונה לנהל השכונה )
( ויש מהועד טוען שרק אלה שבחרו בהועד שכונה וכל השייך לזה רב

לבטלו או אפילו למעט תקפו. וזה צ"ל באופן  – ע"פ שו"ע –בסמכות 
 רשמי ע"פ שו"ע, כמו שהייתה בחירתם וע"י נציגים לבחירת רב.
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 וברור בכתבמוכרח שהמענה עכ"ז יהי'  –ל מה שאירע בעבר ( לשלו6

 –ובמילא בטח יבררו: א( טענות השו"ע  –ובמילא האחריות  ובפרטיות
בירור  –או שאין טענותם מהשו"ע. ב( טענות תושבי השכונה שי' 

 . כדרוש ע"פ שו"ע

צ"ל בהחוזה דיוק )למנוע כו'( שהם ב"כ   –צודקת  5( באם הטענה שב7
 הקהל לבחירת רבנים.

עורכים חו"ק )וכן עשו בימי הרב  770שב –להם  ִיָוַדע"יחקרו"  באם( 8
דוארקין ע"ה( מכו"כ סוגים, בהביאם מסדר קידושים משלהם ובמילא 

 יבררו דעת השו"ע בנוגע לס"ה שלהם.

 

 קפט

 ]כ"ב סיון[

ונהייטס שכתבו: "דו"ח מאסיפת מענה לנציגי הקהל דשכונת קרא
מוצש"ק אור לכ"ב סיון ואח"ז כ"ב סיון מועד מהנציגי הקהל דקראהן 
הייטס. אחר שבת הגדול לעיין במענת כ"ק אד"ש דעש"ק להוועד ואחר 
קבלת דעת הרבנים המיועדים על המענה הנ"ל, החליטו הועד שהדרך 

כמו שהוא  הכי קל היא על ידי שבאסיפת הנציגים יתבאר איך שבמצב
א"א ליתן כתב רבנות )בלי שו"ט ואריכת הדברים כיון שגילוי מענת כ"ק 
אד"ש היא בבל תגיד, עד שנקבל רשות מכ"ק אד"ש( וא"כ ילכו הנציגים 
לבתי תפילה שלהם כדי לסדר בחירות לז' טובי העיר וגם לוועד השכונה 

ישקיט . . ואי לזאת, מה שאנו פונים להקהל לעשות בחירות לז"ט העיר 
. וחלקו מתפרסם בזה לראשונה, 62טענת הקהל" )ס' "דעת הקהל" ע' 

 מהעתקת המזכיר, באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

[ כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "א"א ליתן כתב 1]
רבנות", והתיבות "כיון שגילוי מענת כ"ק אד"ש היא בבל תגיד, עד 

כ"ק אד"ש וא"כ ילכו הנציגים לבתי תפילה שלהם כדי שנקבל רשות מ
 לסדר בחירות לז' טובי העיר וגם לוועד השכונה", וכתב:

?! 

 מאן דכר שמי'?

 ומי סמכם?

 )ולא פס"ד, כי איני פס"ד כנ"ל( ובטח יענני. שאלות 2אלו הן 

 [ ועל כללות המכתב, כתב:2]
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אין לדבר סוף! ובדבר הכי פשוט! ומפעם לפעם ניתוסף ענין משונה וזר 

! לדוגמא במכ' שלפני זה: שכיון שאין יודעים איך לבחור ולגמור לגמרי
 עלי ללמדם! –בחירות רב 

שא"א ליתן כתב רבנות וכו' כיון שא"א לגלות . . מענות   –ובמכ' זה 
 שלי!!

 וז"ט הקהל!בנוגע . . לועד השכונה  –ואריכות גדולה 

לבחירת מ"מ הרב נבחרו נציגים  כו"כ חדשים: לפני הדבר הכי פשוט
וע"ע: כו"כ )יותר מב'( צדדים, וכאו"א מאשים את  – דווארקין ע"ה

השאר או בהיפך השו"ע, או בהיפך כבוד הרבנות, או בהיפך שכל 
 ומתעסקים . . באסיפות ופר"כ!   וכו' וכו'הפשוט, או בהיפך האנושיות 

שעשה אותי צד, פוסק בכ"ז, מחווה דעות ומצווה   –על כולם והוסיף 
פקודות וכו'!! בשעה שכל התערבותי הייתה: עפשו"ע העמדתים 

בטח אמת הוא )שהיתה  –בחזקת כשרות ובמילא כששולחים פר"כ 
 החלטת הרוב ככתוב בהפר"כ( ועניתי שאזכיר עה"צ וכו'

ולא מצאתי שום מענה  כו"כנגד  חזקות ומבהילותוכשהגיעוני טענות 
)ולא  שיש טענות אלההודעתים  – ואפילו לא רמזעליהם בכל הפר"כ 

)כיון שאין זה עניני  כלללרוב הבהלתם( מבלי לומר דעתי בהם  –כולם 
הב' כנ"ל מצד  –שלא פס"ד בזה כלל(  –ולא חקו"ד בזה, ופשיטא , כלל

ואני לא אמרתי בזה חוו"ד כ"א אך שצ"ל מענה עליהם )הן או  או הג'
בשו"ע: מהיכן דנתוני, או שפטורים  בירור(, בצירוף מ"מ ברורלאו 

 ג"כ פשוט(. –מלומר מהיכן דנתוני )והלעז שיגרם עי"ז 

מ"מ להנ"ל, קבלו ע"ע המינוי  : בחרו בהם לבחורלסיום בפשטות
, ועוד  וכו'יותר מהתחלה(, נעשו שערוריות  והרבהוהתחילו בו בפועל )

( יכולים לגלות כל המענות שלי, אבל 1ולכן לפענ"ד:  –"היד" נטוי' 
( 2שזהו היפך האמת(,    –טוען, או פס"ד    שאנימבלי סילוף כלל )  כפשוט
כל הטענות  ברורלברר  –הכי אפשרי )להמעיט המחלוקת וכו'(  בהקדם

בנוגע לבחירות הרבנות )גם אלה שלא רציתי לכותבם כנ"ל, ויחקרו 
תפקידם בבחירת רבנים,  ולסייםאודותם אצל הצדדים( ולהמשיך 

 קודם( עכ"פ 3כמתאים ע"פ שו"ע(,  –מסירת הכתב הרבנות )ופשיטא 
 ירחא תליתאי –סיום חודש הרבנות 

 ת"ח מראש –ואם יודיעוני תיכף שהותחל בכ"ז ובמרץ 
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 קצ

 ]כ"ג סיון[

: "בבקשת מחילה על ומענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שכתב
כל העבר ות"ח על כל ההדרכה אפילו אם אין דרכו בקודש. באסיפה 
דחופה מהועד אחר קבלת המענת כ"ק אד"ש הסכימו: א. לפרסם תיכף 

אסיפה כללית לכל תושבי השכונה ולכל השייך ועד ג' ימים, שיהי' 
לדלהלן שיבואו ויערערו אם יש להם ערעור ויטענו אם יש להם טענות, 
ויסכימו אם הם מסכימים. ב. ובעיקר מי שסובר שיש לו לדין עלינו יבא 
ויזמיננו לדין שם. ג. ומי שבא לפשרה יבא ויפשר שם. ד. ומי שבא 

ר מודעות יצא לכל בתי תפילה ומקום להסכים יסכים שם. ואי"ה ובלי נד
דריסת הרבים על כל הנ"ל ואנו מתחילים בכל הנ"ל ואי"ה ובל"נ יכנס 
לפני ולפנים המודעות. וע"פ כל הנ"ל אנו מוכנים ליתן כתב רבנות בזמן 
שקצב כ"ק אד"ש בחודש סיון בשטומ"צ. ת"ח עוד הפעם!! ועוד הפעם!!" 

באדיבות ר' פסח שי' לויפער )מהעתקת המזכיר. המענה בזה לראשונה 
 וזכות הרבים תלוי' בו(:

הטענות לאיזה צד שיהי', אבל באופן שלא יהי' מקום  כל יבררובטח 
 לערעור שזה לא נענה וכו' וכו'. 

 אזכיר עה"צ

 

 קצא

 ]כ"ד סיון[

מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שכתבו: "אתמול ביקש כ"ק 
[ מענה על ב' שאלות "מאן דכר שמי'? ומי קפטאד"ש ]לעיל מענה 

סמכם?". אמת אגיד שלא השבתי עליהם ע"ע לפי שאין ברור בעינינו 
השאלה. מ"מ אשתדל לענות כפי שדמינו השאלות להיות, ואם כוונו טוב, 

"ק אד"ש להסביר מה השאלות נשתדל לענותם. ואם לאו, אם יחונן כ
!! אחר ובעיקרמאן דכר שמי'? . . ובזה באנו לשאלה הב' מי סמכם? . . 

כל הנ"ל, אם אנו נחתום על החוזה עם הרבנים, על מי חל חיוב תשלומי 
השכירות? . . ואם עלינו, מאין לנו כסף? אם לא מקופת הקהל או כיס 

יא ממון אלו, אם תפקידינו וכוחנו הקהל? ומאין יש לנו הכוח להוצ
מסתיים בחתימת החוזה והכתב רבנות?! . ." )מהעתקת המזכיר. המענה 
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' 

 בו(:

 [ כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "שאין ברור", וכתב:1]

!!?? 
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 , כתב:םשבמכתב[ ועל השאלות 2]

ה"ז בהשייך עליהם  –שכיון ששאלתי ועד הנציגים לבחירת רב  פשוט
 (1דוקא, ולא בנוגע )רק( לועד השכונה וכיו"ב )

 סימן בעיגול את התיבות "מאן דכר שמי'?", וכתב:

 רבמאן דכר שמי' דז"ט הקהל וכו' כשנבחרים לבחירת    –  ממשכפשוטו  
 (2כרשום בהפר"כ ) –ותו לא 

 סימן בעיגול את התיבות "ובזה באנו לשאלה הב' מי סמכם?", וכתב:

לא דכר שמי' כו'   –: כיון שכ"פ הפר"כ ששלחו אלי  ממשכנ"ל כפשוטה  
מה  –לכאורה מי שהוא סמך הועד בנוגע להנ"ל  –באם אמתי הוא  –

 (3? תוקפם ע"פ שו"ע לסמכם ע"ז? הוכחה ע"פ שו"ע עכ"ז? )שמם

!! אחר כל הנ"ל, אם אנו נחתום על החוזה עם ובעיקר: "ועל מה שכתב
סימן בעיגול תיבת  –הרבנים, על מי חל חיוב תשלומי השכירות?" 

 "ובעיקר", וכתב:

שנכנסו לכל הנ"ל?! ה"ז ענין רציני ולא  קודם –איך לא בררו העיקר 
 (4. )ח"ושפילעריי, 

שאיני  –שאני מחליט עדכ"ז, עניתיו וכמה פעמים  –באם כוונת כתבו 
כיון שהשו"ע אומר  –וכל כתבי בכ"ז  וכו'פס"ד בכ"ז, איני צד בכ"ז 

שהצדדים האשימו זא"ז בהנ"ל )בפתקאות הקודמות( הרי  –לפענ"ד 
 (5אסור לשתוק וכו' ) –בתור תושב השכונה 

: "אם תפקידינו וכוחנו מסתיים בחתימת החוזה והכתב ועל מה שכתב
 רבנות", כתב:

 6 כפשוטוכל השייך לזה 

 [ על מה שנכתב בחתימת המכתב: "נציגי הקהל דקראן הייטס", כתב:3]

( באם אין פר"כ  2,  גמירארק לבחירת רב והשייך לזה עד    –   ע"פ הפר"כ  –
כן כצ"ל   –מזמן המתאים, ולא שיכתבוהו עתה    –  רשמיהפכי וע"פ שו"ע  

 (7גם בכל המסמכים לכ"ז )

 להתייעץ( יכולים  1קס"ד: פשיטא    ווילדסטעכיון שצריך באוארענען די  
( אין  2עם כל המתאים לזה )ונכון הוא ותשועה ברוב יועץ וכו'(, 

על תושבי השכונה )יהי' מי  פס"דבסמכותם כלל למנות ולהכריח 
 ר(8שיהי'(. )
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 קצב

 ]כ"ד סיון[

מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שכתבו: "הנציגי הקהל דקראן 
הייטס מגישים: א. המודעה לקהל בלה"ק. ב. בקשה מועד רבני 
ליובאוויטש" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:באדיבות ר' פסח שי' לויפער 

 מטובו: 

 ( לציין מספר הסידורי דמכ' זה בנדו"ז1

כמה אסיפות נערכו עד שבחרו  –( לברר בק"ק שבנו יארק עכ"פ 2
 רבניהם

 ב( כמה זמן נמשך מתחלתן ועד סופן 

 ג( כמה מכ' ופר"כ הוצרכו עכ"ז

 

 קצג

 ]ועש"ק שלח, כ"ז סיון[

קראונהייטס שכתבו: "בעזהשי"ת מענה לנציגי הקהל דשכונת 
ובשעטומ"צ הנציגים והקהל נתקבצו יחד למלאות הביהמ"ד של כ"ק 
אד"ש למעלה, ושם אחרי קריאת החוזות והכתב רבנות ע"י הועד מנציגי 
הקהל דק"ה לבחירת רבנים וכל השייך לזה מסר היו"ר להרבנים שיחיו 

בנים שיחיו, החוזות, והרה"ח א"נ שקליאר נ"י מסר הכתב רבנות להר
ובתוך שמחה, ניגון אהבה, אחוה, ורעות, הרבנים שיחיו הכירו טובה על 
הכל . . מצו"פ משקה מהאסיפה, צילום כתבי הרבנות חתומים, צילום 
החוזות חתומים" )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה 

 באדיבות ר' פסח שי' לויפער וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ות"ח

 להחזיר

 תיבה א' יתרה –מכתבי הרבנות  בא'

 וכל המצו"ב נת' ות"ח
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 קצד

 ]ועש"ק שלח, כ"ז סיון[

 מענה לר' יעקב עמנואל שוחט שכתב:

 "המ"ב לקרן השנה לח' תמוז הבע"ל.

נמצאים כעת במחנה של"ה בתכנית לימודים כו' לסטודנטים ועד עתה 
 כבר נראה יותר טוב מאשתקד ויה"ר שיהי' בהצלחה בכל המובנים.

והנה מאז באתי הביתה אחרי חג השבועות נצלתי כל זמני הפנוי בהמשך 
תרגום לקו"ש ס' ויקרא )בח"א( ובע"ה כבר סיימתי )יותר מהמשוער( פ' 

במה שנראה תמוה לענ"ד ויגעתי )כולל   236תזריע, ברם שם נתקשיתי בע'  
שאלה אצל אנ"ש שייכים לזה( ולא מצאתי פשר. כתוב שם במחלוקת 

יא( שע"פ הקס"ד של   –)ולפי הנראה מהשו"ט בגמרא ר"ה י, ב  ר"א ור"י  
הגמרא צ"ל שגם לדעת ר"י שבתשרי עתידין להגאל )ע"פ סברא(, 

שהגאולה תהי' בתשרי, אלא  ושהגמרא מביאה שם כמה ראיות
 שהגאולה תהי' בניסן. ומסיקה הגמרא דוחה ראיות אלושלמסקנא 

לא הקס"ד לדעת ר"י, ולא הראיות, ולא דחיית  –לא מצאתי בגמרא 
בגמרא לא הובא דחיית ר"י לטעמא  –הראיות, ולא מסקנא! ואדרבה 

דר"א )גז"ש דשופר שופר( רק דחיית ר"א לטעמא דר"י! ועוד, בלקו"ש 
ע"פ יש מכתב בו כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א דקיי"ל כר"י  308חי"א ע' 

 א שכן כתוב בגמרא כו'(.דר"א ור"י הלכה כר"י וכו' )ול הכלל

מובא המכילתא בענין כל השירות לשון נקבה חוץ משירה   237וכן שם ע'  
". יגעתי ומצאתי מקבילות ועד"ז אין מדרש תהליםדלעתיד כו' וכתוב "

 !לא במדרש תהליםבמדרש רבה כו' אבל 

באשר הנ"ל נוגע לתרגום, ביאור וציוני הדברים כו' מרשה אני לעצמי 
 יגעתי ולא מצאתי וגם שאלתי כו'(.  –כנ"ל    –חרי אשר כבר  לשאול כ"ז )א

 בברכת שבתא טבא וחדש טוב ומבורך".

תשורה וואגעל ג' כסלו  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשע"ח(:

סימן בעיגול את מה שכתב: "כולל שאלה אצל אנ"ש שייכים לזה ולא 
 מצאתי פשר", וכתב:

( ?!1) 

 שכתב: "יגעתי ולא מצאתי וגם שאלתי כו'", וכתב:סימן בעיגול את מה  

( !?2) 
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 אין הזמ"ג לחקו"ד מי אחראי לההנחות וכו'

 (3כר"י ושכ"כ הצ"צ" ) במ"רמה שזכור לי: "דפלוגתא בגמרא וסתם 

 (4פ' בא ) אתרבאוה"ת על 

 (5) המקור בהזכרת כ"פמאמר בסה"מ ת"ש חזרתי 

 (6הגם בארזים נפלה כו' )

 (7לזכותו בצדקה המצו"ב )אולי 

 

 קצה

 ]שלהי סיון[

-מענה להנהלת בית ספר לבנות שהודיעו ע"ד נסיעת התלמידות לטיול
שנתי )ס' "שערי הלכה ומנהג" ח"א ע' רכד. ס' "שולחן מנחם" ח"א ע' 

 שנז(:

 תפלת הדרך בצירוף פעולות להפצת היהדות כמתאים לגילן.

 

 קצו

 ]אדר"ח תמוז[

 י גרינברג שכתב:מענה לר' ישראל מרדכ

"הר' שמעון לאזאראוו הציע לנו לנסוע בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
[ התעניינו קפד, וע"פ מענתו הק' ]לעיל מענה –אלפאסו טעקסעס    –לעיר  

אודות הצעה זו, וכן נסענו לבקר את העיר ביום ה' כ"ו סיון, ונפגשנו עם 
ומבטיחים עזרה. ובפרט כמה משפחות שמעונינים שחב"ד יבוא לעיר 

 פרופסור פסח גולדשטין ומשפ' גב' רובין.

זוגתי נפגשה עם ועד ה"דיי סקול" ואמרו שהם מעוניינים שהיא תלמד 
 בגן ילדים.

 מצו"ב החוזה מהר' שמעון לאזאראוו.

והננו לשאול את הסכמתו וברכתו הק' לנסוע בשליחות כ"ק אדמו"ר 
 שליט"א לעיר "אלפאסו טעקסעס"".

כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה  מענה
 לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:
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[ סימן בקו את הקטעים במכתבו: "וכן נסענו לבקר את העיר ביום ה' 1]

כ"ו סיון"; "ונפגשנו עם כמה משפחות שמעונינים שחב"ד יבוא לעיר 
ועד ה"דיי סקול" ואמרו שהם ומבטיחים עזרה"; "זוגתי נפגשה עם 

 מעוניינים שהיא תלמד בגן ילדים".

 [ על מה שכתב: "מצו"ב החוזה מהר' שמעון לאזאראוו", כתב:2]

 להחזיר

[ מחק את התיבות "והננו לשאול את", וסימן בחץ את התיבות 3]
"הסכמתו וברכתו הק' לנסוע בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א לעיר 

 "אלפאסו טעקסעס"".

 [ וכתב:4]

 אזכיר עה"צ

 

 קצז

 ]ב' תמוז[

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "מעט מאד הם המעיינים בשו"ת 
אדמו"ר הזקן. הסיבות העיקריות: א( שלא נדפס בספר בפ"ע, רק בתור 
נספח לשו"ע. ב( נדפס באותיות קטנות ביותר הקשים לקריאה. ג( נכתב 

ם כדאי להו"ל מחדש בספר בקיצור גדול ונדפס בלי ציונים והערות. הא
בפ"ע באותיות רגילות עם ציונים והערות בשוה"ג. ויתוסף גם כל מה 
שנכתב מאתו ומשמו במקומות אחרים" )קובץ "עבודת הקודש אצל 

 הרבי" ע' עט(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התיבות "כדאי להו"ל כו'", וכתב:

 מ"מ וכו'.  לוגם הו"ויעורר עד"ז את אלה שכבר התחילו בזה 

 

 קצח

 ]ג' תמוז[

מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס על "דו"ח מועד הכספית דנציגי 
הקהל דק"ה וכל השייך לזה, עם ב' מרבני השכונה שיחיו" )מהעתקת 

 המזכיר(:

ב"ד רבני  –[ במכתבם כתבו: "ששם הב"ד דהג' רבני השכונה יהי' 1]
 קראהן הייטס". –ליובאוויטש 
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כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "ב"ד רבני ליובאוויטש", 

 וכתב:

!? 

 מופרך לגמרי

 לכל מחלוקת ופירוד האפשרי?! בכולםמי נוהג 

 שמו ושם אמו בהקדם

[ במכתבם כתבו: "שנבקש אסיפה בין הועד ורבני ליובאוויטש ללבן 2]
דהב' )אם הם ב'( ארגוני רבנים, וכל ולברר המצב והשייכות וכו' וכו' 

בתים ששייכים להבשר -היוצא מזה . . לסדר פגישה בין הועד ובין הבעלי
שחוטה, החלב, האפיה, והספקים, לסדר שילום לקופת הקהל בשביל 

 )וחלף( השגחת הב"ד דהשכונה".

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "והשייכות", והתיבות "לסדר 
 הקהל", וכתב:שילום לקופת 

 כפשוטאין שייכות 

 

 קצט

 ]ג' תמוז[

מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס שכתבו: "אין משיבים וכו' 
מ"מ אפשר מקוצר מילין לא הוצאתי מה שנדבר באסיפה בין ועד 
הכספית דנציגי הקהל והרבנים שיחיו. א. השם דבר עקרי, ובמו"מ 

לם, אבל בסוף נבחר מה להשם יצא כמה וכמה ובתחילה הי' להכניס כו
שנכנס ולע"ד לא הי' בגילוי ענין מחלוקת וכו' רק אופן שלא לשלול 
ליובאוויטש, אבל כיון שיצא מפ"ק, נחזור לעיין לשם שלא יגרר פירוד 
וכו', אי"ה ובל"נ ובעהשי"ת. ב. ענין השייכות דרבני ליובאוויטש ורבני 

ע"י אגרת שפנו אל השכונה בא מועד רבני ליובאוויטש, לרבני השכונה 
רבני השכונה לסדר הדיני תורות וכו' בין רבני השכונה, ועל פיהם רשימה 
מרבנים מועד רבני ליובאוויטש לישב על דיני תורות דהשכונה, והרבנים 

 דהשכונה פנו אלינו לפגוש בועד רבני ליובאוויטש" )מהעתקת המזכיר(:

 כלל! –אין לדבר סוף 

שסמכות  ומפורש( בעצמוהדגשתי כ"פ שקראתי הפר"כ )שכתבם 
 (.כללהנציגים לבחור רב)ני( השכונה )ולא ז' טובי העיר 

 ענין זה )וכל השייך לזה( נגמרה שליחותם בדרך ממילא. בגמר
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ומהו הקס"ד דועד רבני  –שאינם דליובאוויטש  תושביםבשכונה 

 ?!כאןלמדינה( ליובאוויטש )שמהם הדרים מחוץ לשכונה, ולעבר 

 

 ר

 ]ו' תמוז[

מענה להנער ארי' בנשמחון שהדריך קבוצת נוער שהגיעו מצרפת לניו 
יארק באמצעות ארגון "סקאוטס", וזכו לשהות בחצרות קדשנו במשך 
ש"פ קרח, ולאחר השבת הכניס את שמות חברי הקבוצה )מצילום כתי"ק 

 תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(: –

וצה( כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת תיבת "אחראי" )הקב
 שבמכתבו, וכתב:

 פנ"נ. ת"ח על שיצרף שם האם דכאו"א שי' )שכן מזכירים בתפלה(.

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

 תפלת הדרך.

 בבוקר יום א'. –שליחות לצדקה 

 החלטת כאו"א להנהגה יומית כו' וה' יצליח –והעיקר 

 

 רא

 ]ט' תמוז[

ון מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן שכתב ע"ד הסכמת מערכת עית
ה"דזשואיש פרעס" להדפיס בלוח השבועי בעיתונם את שיעורי ג' פרקים 
ברמב"ם, וצירף את קטעי העיתון )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 

 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ

 

 רב

 ]ט' תמוז[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן שדיווח ע"ד מסירת מכתב כ"ק 
אדמו"ר שליט"א אל א' המקורבים, וע"ד ההשפעה הגדולה שהייתה 
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למכתב על הנמען )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ

 

 רג

 ]תמוז[

ו"ר שליט"א למסור ל"ועד כפר חב"ד" "צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמ
בית אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בכפר חב"ד   –  770בקשר לחנוכת בנין  

 תשורה טלזנר כ"ט שבט תשנ"ז(: –)מצילום כתי"ק 

 לטלפן לועד כחב"ד שי'

 בש"קה"ז  –אמירתי דחנוכת בית אהליי"ל בכחב"ד ביב"ת 

 ויכריזו בש"ק עד"ז בכל ביהכנ"ס דכחב"ד

ושהחגיגה בפועל תהי' בקיימא סיהרא באשלמותא יום ג' שהוכפל בו 
 כ"ט

 

 רד

 ]תמוז[

מענה לאחת שנכנסה לבית הרפואה לעבור ניתוח )תשורה סלבטיצקי 
 ר"ח שבט תשס"ו(:

 תקח עמה לשם קופת צדקה ותשלשל לתוכה בכל יום בוקר לצדקה

 אזכיר עה"צ

 

 רה

 ]תמוז[

כדאי לשלב בפרסומות בנוגע למבצע מענה לר' יהושע יוזביץ ששאל האם  
שנה להסתלקות  120"אות בספר תורה" את העובדה שעתה מלאו 

אדמו"ר הצמח צדק. וכן כתב שמו"ל חוברת שתכלול דברי תורה בקשר 
לתאריך זה, ושאל האם לקשר זאת עם סיום ספר התורה )ס' אלבום 

 (:325"אות בספר תורה" ע' 

 אתר )ברי סמכא(.שייך לעסקנים שי' שעל  –כמפורסם 
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 רו

 ]תמוז[

מענה להשליח ר' ישראל מרדכי גרינברג שכתב ע"ד מקורבת המוטרדת 
מחלומות שיש לה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 בדיקת המזוזות

 היסח הדעת

 אזכיר עה"צ

 

 רז

 ]י"ט תמוז[

מסויים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה מענה לא' מאנ"ש בקשר לענין 
 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 הזכות שהזכיר את שמי

 אזכיר עה"צ

 

 רח

 ]אור לכ"א תמוז[

תרגום  –מענה לר' לוי גאלדשטיין שכתב ע"ד חוברת "בן חמש למקרא" 
( חוברת ג )על פרשת לך לך –פסוקי החומש לאידיש עבור ילדי ישראל 

שמו"ל )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 
 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ

 

 רט

 ]כ"ג תמוז[

נדפס  –מענה לא' שכתב ע"ד טיפול שעובר עבור זחו"ק )מצילום כתי"ק 
לעיל. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 ובאופן שרב יסכים יהא בשטומו"צבאם 
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 רי

 ]כ"ב תמוז[

 –מענה לאחת שכתבה ע"ד טיפול שעוברת עבור זחו"ק )מצילום כתי"ק 
נדפס לעיל. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' 

 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כל השמות

 דיוק בטהמש"פ . . נשכחו . .

 

 ריא

 ]כ"ג תמוז[

דוב העכט בקשר לנסיעתו לאה"ק )ס' "מקדש מלך" מענה להרב אברהם  
 (:52ח"א ע' 

 בטח יערוך )יוסיף( שם עכ"פ:

 ( סיום אחד בש"ס1

 –שנשתלחה כו'    הידהל' ביהב"ח )גם מחליש    ביד( לימוד אחד פומבי  2
 ראה סי' האריז"ל(.

 אזכיר עה"צ.

 לצדקה שם

 חדשים[.-שקלים 18]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 

 

 ריב

 תמוז[]כ"ו 

מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "ברצוני לנסוע לאה"ק . . בהיותי שם 
אקציב שבוע אחד לבדוק בארכיונים שבספריית ירושלים ובאוספים 

החומר השייך לעבודתי, בעיקר לעריכת הספר "תולדות חב"ד   –פרטיים  
 בארץ הקודש"" )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' פג(:

 "ח שי', בהסכמת זוג' תי'.באם בהסכמת הררחמא
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 ריג

 ]ער"ח מנ"א[

אשר  –מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "ברצוני לבשר לכ"ק 
התלמידים הלומדים בקעמפ גן ישראל נ.י., כתבו שמות בעלי המאמרים 

האם כדאי שיעשו התלמידים גם מ"מ   –שהוזכרו ברש"י. וברצוני לשאול  
לכל הרש"י שמציין גמרות או מדרשים, כגון כדאיתא בחלק או כדאיתא 

התלמידים שעבדו בזה . . הנני מלמד גמרא   רשימתבספרי? וכיו"ב. מצ"ב  
בערך וברכה להצלחה" )"בית חיינו"  14-15ידי אהלי תורה, בגיל לתלמ

. תשורה אליטוב ט' תמוז תש"ע. והעתקה, באדיבות 1תשמ"ז גליון 
 הנמען שי'(:

האם כדאי שיעשו התלמידים גם  –[ על מה שכתב: "וברצוני לשאול 1]
מ"מ לכל הרש"י שמציין גמרות או מדרשים, כגון כדאיתא בחלק או 

 רי? וכיו"ב", כתב:כדאיתא בספ

 לא, כ"א ינצלו זמן זה ללמוד חומש ופירש"י

 התלמידים שעבדו בזה", כתב: רשימת[ על מה שכתב: "מצ"ב 2]

 הזכרתי עה"צ להצלחה

 

 ריד

 ]ער"ח מנ"א[

מענה להנהלת א' ממוסדות חב"ד באה"ק שכתבו ע"ד "דינר" שמתכננים 
המתעסק באותו לעשות בארצה"ב בשותפות עם עסקן מארגון אחר 

תחום, וכל הממון יכנס לחשבון המוסד, ואז יתנו להעסקן הנ"ל חצי 
. והעתקת המזכיר, 415, 412מהממון )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

 באדיבות מערכת הספר "שליחות כהלכתה"(:

עשו עיסקא, נמצאים  שכברז"ע נת' מכ' מכ"א תמוז ותוכנו ע"ד דינער 
( 1וע"פ ההבהרה דכאן:    –וכו'    מגדוללכו"כ,    ובפירסוםההכנות    באמצע

 –ואח"כ ינתן מזה החצי לפלוני  ]. .[אך לסניף  תכנסכל ההכנסה 

 –והחליטו לשאול חוו"ד שלי בזה 

 בחוקי ארצה"בלכאן מעו"ד מומחה  בכתבישלח פס"ד  –שאענה  קודם
( מוסיף שנאמר לו שההמשך בהנ"ל ימנע חילול שם 2שהנ"ל מותר, 
וגם בזה אענה  –וגם בזה הוחלט לשאול חוו"ד שלי  –חב"ד ושם ה' 

 –הוא, או הפכו נכון  ַהכןלאחרי שיושלח לכאן פס"ד רב 
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( בשמי ]. .[לא ישתמש )  –שקיבלתי שני הנ"ל    בכתבעד שיקבל אישורי  
 באיזה ענין שיהי'.

בענינים שככתבו, נוגע בקדה"ש ודחב"ד,  כאן עוסק  –ם כאן באם סניפ
ולמה  העולמיחב"ד  דמרכזמיהו שנותן לו האחריות ע"ז, ובמקום 

 העלימו עד"ז עד שיכנס באמצע העסק.

 .ברורבודאי יענה ע"ד כהנ"ל 

 [.ריח, רלז, רמח]וראה לקמן מענות 

 

 רטו

 ]ב' מנ"א[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לחילול בית הכנסת 
חב"ד בשכונת גבעת שאול ב' בירושלים עיה"ק ע"י אנשי בליעל, כולל 

תשורה טענענבוים כ"ז תשרי   –קריעת ספרי התורה שם )מצילום כתי"ק  
 תשס"ח(:

 –כל שצריך לעשות כע"פ שו"ע ומנהגי ישראל  –כמובן לכל לראש 
 "תבכיו"ב היל

 ולכן צ"ל שאלת רבני ירות"ו )הבקיאים גם במנהגים הנ"ל(

 כל הדרוש בנוגע להעירי', המשטרה, בטוח וכו' 

( שביום ההלוי' יתחילו לכתוב 1להשתדל ככל האפשרי  –ועוד ועיקר 
עכ"פ   –ס"ת בהביהכ"נ )מה טוב בסמיכות ממש למקום ארון הקודש 

 ההתחלה(, וכן

בשעות הרגילות ללימוד זה בירות"ו, ועל   – שם( ללמוד כתת תשב"ר 2
משא"כ  –מנת להמשיך עד לאחר ל' יום )בימים שלומדים כיו"ב בירו' 

 בש"ק וכו'(

 עד לאחרי החגים הבעל"ט.  –עכ"פ פ"א ביום    –( יתפללו שם בכל יום  3

( יביאו לשם ספרי קודש עכ"פ במספר קצת יותר ממספר אלה שחסרו 4
 ע"י המאורע,

 צדקה בביהכנ"ס, נוסף על-סאות( להוסיף קופ5

 בפועל( יסוד קרן גמ"ח בהביהכנ"ס ומה טוב נתינת גמ"ח הראשונה 6
 באותו היום
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 ( להשתדל שבש"ק זה יתפללו שם גם ב"כ עוד ביהכנ"ס שבירות"ו7

 בשיעורי ש"ק זה שבביהכנ"ס להוסיף( 8

 הוספה בזה –( סעודה הג' ובאמירת דא"ח. באם רגיל בלאה"כ 9

שימצאו אדם העורך ברית מילה  –( תקותי עפמרז"ל יגעת ומצאת 10
זה וישכנעוהו לעשותו בביהכ"נ וישתתף הביהכנ"ס בהוצאות  בש"ק

 הסעודה.

והשם יגדור פרצות כו', ומתאים לש"ק חזון במיוחד: תחזנה עינינו 
 "בשובך לציון ברחמים" ב"ב, אכי"ר.

 "י.כל החסר יושלח מכאן בעזה –ההוצאות דכהנ"ל 

 

 רטז

 ]ועש"ק דברים, ג' מנ"א[

מענה לר' הלל דוד קרינסקי שכתב: "מצו"ב חומר שסדרנו לשלוח 
לתחנות קייבל ולעתונים ע"ד ההתועדות דכ"ף מנחם אב הבע"ל, וכמו 
שעשינו זה כחמש שנים. בדעתנו לסדר שידור כנ"ל גם לההתועדות דוא"ו 
תשרי הבע"ל אור לז' תשרי הבע"ל. ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

תשורה קרינסקי כ"ח סיון  –)מצילום כתי"ק  שיהי' הכל בהצלחה"
 תשע"ג(:

[ סימן בעיגול את מה שכתב: "מצו"ב חומר שסדרנו לשלוח לתחנות 1]
 קייבל ולעתונים", וכתב:

 להחזיר

 וכן דשנים שעברו

[ על מה שכתב: "ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי' הכל 2]
 בהצלחה", כתב:

 ו'וכ]שיהי' הכל בהצלחה[ אזכיר עה"צ 

 

 ריז

 ]ועש"ק דברים, ג' מנ"א[

מענה להנהלת מחנה קייץ "גן ישראל" ניו יארק בקשר למאורע טראגי 
 (:52שאירע אצלם ל"ע )ס' "מקדש מלך" ח"א ע' 
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 להוסיף "במשפט ובצדקה"

 ועבודת ה' בשמחה

 אזעה"צ

 

 ריח

 ]ועש"ק דברים, ג' מנ"א[

להמענה   בהמשך  –מענה להנהלת א' ממוסדות חב"ד באה"ק על מכתבם  
בקשר לה"דינר" שתכננו לעשות )ס'  –( רידשנתקבל )לעיל מענה 
. והעתקת המזכיר, באדיבות מערכת הספר 412"שליחות כהלכתה" ע' 

 "שליחות כהלכתה"(:

[ סימן בעיגול את מה שכתבו: "אף פעם לא התערבתי בעבודתם", 1]
 וכתב:

 (1האחריות ע"ז?! ) ע"עא"כ איך לקח 

 בעיגול את מה שכתבו: "ואף הפעם איני רואה ח"ו וח"ו", וכתב:[ סימן  2]

 (2והוא אינו רואה?! ) עון פליליהעו"ד אמר שזהו 

ה"ז היפך   –מבין שכשלוקחין לצדקה ואח"כ נותנין החצי לפרטי    תינוק
 לכאו"א שלוקחין ממנו פרוטה. ומשקריןהיושר 

צאים כבר [ סימן בעיגול את מה שכתבו: "ומה ששואלים אחרי שנמ3]
 באמצע ההכנות", וכתב:

שלא   אחריותועל    המבטיח  –כנראה תירוצו ע"ז שגם ממנו העלימו ע"ע  
 .]. .[עשו עוד ענינים עד"ז בשם 

 [ סימן בעיגול את מה שכתבו: "הגיעו לידי הסכם", וכתב:4]

]. .[ שם האדם שהגיע?! והעשה זה בשמו לבד, או שאמר ומדבר בשם 
 (כלל)אף שככתבו הוא לא ידע עד"ז  שבאה"ק

סימן בעיגול תיבת  –[ על מה שכתבו: "תקותי שנמשיך בההסכם" 5]
 "בההסכם", וכתב:

 קיבלו באה"ק? על אחריותוע"פ דו"ח אמיתי  –תנאיו? כמה אחוזים 

)ולא סתם מאכין איינג ואח"כ יתנהג  רהדב לבררככתבי מאז כוונתי 
 ובהקדם ברור"כדאשתקד"( ובטח יענה 
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 ריט

 ]תחלת מנ"א[

מענה לר' מנחם נחום גערליצקי שהכניס את ההודעה המזמינה לכינוס 
. 770-"כולל תפארת זקנים לוי יצחק" שיתקיים ביום ה' ט"ז מנ"א ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א" )תשורה   –מנחה    3:15במודעה נכתב בין השאר: "
 (:50סופער כ"ג מנ"א תשע"ד. "בית משיח" גליון 

 ת שמו הק', וכתב:כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול א

 אבל לאו דוקא שאנאם

 

 רכ

 ]ו' מנ"א[

במשך להמדובר   –על מכתבם    770מענה לתלמידי ישיבת תו"ת המרכזית  
בהתועדות ש"פ דברים ע"ד התעסקות תלמידי הישיבה בענינים שאינם 

בו כתבו: "בהמשך לשיחת כ"ק אד"ש בש"ק זו, הננו  –שייכים אליהם 
תינו שגרמו לעגמ"נ, והננו מתחרטים מבקשים מחילה וסליחה על פעול

על כ"ז. ומקווים שמכאן ולהבא נגרום אך ורק נח"ר לכ"ק אד"ש. גם 
היינו אצל הר' מארלאוו ובקשנו שהרבנים ימסרו לההנהלה שהננו 

שלא כפי הכוונה  –מתחרטים ומבקשים מחילה ממה שעשינו כלפיהם 
שנהי'  דכ"ק אד"ש. והננו מבקשים את ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

מקושרים באמת לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ושלא יזיק ח"ו בגו"ר" )תשורה 
 גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(:

 כפשוט, ]ושלא יזיק ח"ו בגו"ר[

 ויהפכו ימים אלה ליו"ט ששון ושמחה כו' והאמת והשלום אהבו

 אזכיר עה"צ

 

 רכא

 ]ו' מנ"א[

מענה לתלמידי ישיבת תו"ת המרכזית שחתמו שמקבלים על עצמם 
ללמוד פ"ה עמודים )כמנין שני חיי כ"ק אדמו"ר שליט"א( בשו"ע אדה"ז, 
בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות ש"פ דברים ע"ד שלילת 
התעסקות תלמידי הישיבה בענינים שאינם שייכים אליהם וכו'. 

נו החתומים מטה, תלמידי ישיבת תו"ת א –במכתבם כתבו: ברצוננו 
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לבשר לכ"ק אד"ש "החלטה טובה". שמקבלים אנו על  –המרכזית 

ללמוד היטב לפי ערך פ"ה עמודים, בשו"ע אדה"ז,  –בלי"נ  –עצמינו 
"משפט שבתורה", כל א' במקום שלבו חפץ. על מנת לסיים עד ט"ו אלול 

ר ישלים א"ז עכ"פ יום התיסדות תומכי תמימים, )ומי שיקשה עליו הדב
עד ימים נוראים(. ויה"ר שנזכה תמיד כל הימים לבשר לכ"ק אד"ש 
בשו"ט בכל הענינים, ובקרוב ממש יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה 
ולמועדים טובים" )תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו. והעתקה, באדיבות 

 ר' שאול משה שי' אליטוב(:

שעד היום ההוא:   –פתי שגם  הוס  –וע"פ מחז"ל דזכין לאדם שלא בפניו  
 פ"ה מטבעות של עשר סנט )דיימס( לצדקה.

 אזכיר עה"צ

 

 רכב

 ]ו' מנ"א[

 מענה לר' דוד ראסקין שכתב:

שליט"א בההתועדות דש"ק לסדר  ר"בקשר הוראת כ"ק אדמו"
התועדות, אודות להביא לפועל הענין "עשה לך רב", סדרתי התועדות 
אתמול אחר הלימוד ברבים הקו' הכולל יחזקאל, מס' מדות, רמב"ם 
הלכות בית הבחירה, ע"י הרה"ח וכו' הר"ש שי' מרוזוב ע"י רם קול 

ייטבלאט, . התועדו המשפיע וכו' הרא"ח שי' ר770-בביהמ"ד למטה ב
המשפיע הרה"ח וכו' הר"י שי' קארף, הר"מ שי' סלונים, והנני. עוררו 

 להביא לפועל הענין ד"עשה לך רב" וכן שיפרסמו.

להמקומות שמסרו לפי הידיעות שקבלתי: לאה"ק הרי"ל שי' גרונער. 
לאווסטראליע הרי"ל שי' גרונער. להמקומות שהנני מסרתי: להר"נ שי' 

ור לכל המדינות ביוראפ. לבראזיל ע"י הר"ש שי' סודאק ללונדאן ושימס
אלפערין. לארגענטינא להר"צ שי' גרינבלאט, לסט. אפריקא להר"ל שי' 
וויינבערג. למורוקא להרי"ל שי' ראסקין. לקראקעס להר"מ שי' 
פערמאן. לישיבת תו"ת בברינא להר"י שי' נמנוב. למאנטרעאל להרי"מ 

"ב, וכן לבד מאלו ששמעו בחזרה ארי'. לבד לכמה עיירות באה-שי' גור
 מהר"י שי' כהן ע"י ההוקאפ ביום א'".

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות מערכת הספר "ועבדי דוד" וזכות הרבים תלוי' בהם(:

 ויה"ר שתהא פעולה נמשכת ומוצלחת וכו'
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 רכג

 ]ח' מנ"א[

, בו כתב: "מהנהלת הדאיי קעמפ מענה על פתק שכתב המזכיר ריב"ק
דאה"ת כאן ביקשו למסור שכל החונים נבחנו בלימודיהם היום ח' 
ואתמול ז' מנ"א בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א" )מצילום 

 תשורה וואלאוויק ט"ז אלול תשע"ז(: –כתי"ק 

 כן יבש"ט גם לעת"ל

 

 רכד

 ]ח' מנ"א[

שר הוראת כ"ק מענה להנהלת ישיבת תו"ת המרכזית שכתבו: "בק
אדמו"ר שליט"א לסדר בחינות של התל' שי' סדרנו בחינות בנגלה 

תל'  5תלמידים ועוד  77ובחסידות, עד ערב ת"ב עד חצות. בנגלה נבחנו 
באמצע הבחינות. הבוחנים היו: הר"י ישראל שי' פיקארסקי, הר"מ שי' 

ו מענטליק, הרשנ"ז שי' לבקאווסקי, הר"א שי' אזדאבא. בחסידות נבחנ
תל' באמצע הבחינה. הבוחנים היו: הר"י שי' כהן, הר"ש  10תל' ועוד  55

שי' מרוזוב, הר"ש שי' זרחי. ועשו ציונים על תוצאות הבחינות והפרטים 
[. במוצש"ק סדרנו אסיפה מהר"י וכו' רמואי"ה ימסרו ]ראה לקמן מענה  

הרשקוביץ שהיו בכאן והתדברנו להביא לפועל ענין הבחינות )תשורה 
כ"ט מנ"א תשס"ט. והעתקת המזכיר, באדיבות מערכת הספר "ועבדי 

 דוד"(:

כן ימשיכו ויוסיפו לבש"ט, ואין טוב אלא טוב )ובמיוחד יחיד שבתורה 
 אלא תורה. –פני' התורה(  –

 אזכיר עה"צ.

 

 רכה

 ]תשעה באב[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק זלצמן שכתב ע"ד מניעות ועיכובים שישנם 
לקנין הבנין לבית הכנסת ליוצאי רוסיא בטורונטו, וביקש ברכה שהענין 

 יסתדר בכי טוב ובמהירות )תשורה יוזביץ כ"ה מרחשון תשע"ח(:

 אזכיר על הציון.
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 רכו

 ]ועש"ק ואתחנן, יו"ד מנ"א[

אשר  –מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "הנני בזה לבשר לכ"ק 
ידים ע"ע החלטות טובות בקשר ב"ה גם בגן ישראל נ.י. קבלו התלמ

למשפט וצדקה . . בגן ישראל נבחנו אצלינו התל' אברהם שמואל 
סטאליק, יוסף יצחק פיקרסקי, משה חן, מאניס באראש, אשר 
דזייקובסון, שלום ישעי' דייטש, אליהו מיכאל לבקובסקי במסכת סוכה 

נץ על וב"ה הצליחו. כמו"כ נבחן אצלי אתמול כג' שעות הת' יואל שי' קר
כל מסכת כתובות, ופרק ב' וחצי פרק ג' עם תוס', והצליח ביותר ב"ה. 
כמו"כ ערכנו התועדות ביום ב' בערב בקשר להוספה בענינים הקשורים 
עם בנין ביהמק"ד. מצ"ב ההחלטות טובות" )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 . תשורה בוגלר ז' אד"ש תשע"א. והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:1

 מה שכתב "מצ"ב ההחלטות טובות", כתב: [ על1]

 נ'

 [ על כללות הדו"ח, כתב:2]

 כן יבש"ט לעת"ל ובהוספה וכו' 

 אזכיר על הציון

 

 רכז

 ]ט"ו באב[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לקבוצת המנדבים 
( בקשר לפרטי קעדלמוסדות ליובאוויטש בלונדון )ראה לעיל מענה 

תשורה לוין י"ט אד"ר תשס"ה.  –חלוקת נדבתם )מצילום כתי"ק 
 קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ פנחס תשע"ד(:

 ', ב"ה. חמשה עשר באב, שלא היו יו"ט לישראל כח"ע באב וכו

 הזמ"ג להמשך שיחתנו כשנפגשנו פא"פ, 

 ובנוגע להמעשה )שהוא העיקר(, החלוקה בפועל,

ובהקדם הצעתם )ע"י הררנ"ס שליט"א( שיהי' לצרכי חבד ליובאוויטש 
 במדינתם,

 (1פרעון דחצי החובות שישנם בהווה למוסדות חב"ד במדינתם )  –כולל  



ה'תשמ"ו –מענות קודש    122 

 
 (2שיכניס רווחים לקרן זו ) –לעשות עסק מתאים  –ובהשאר 

 (, ומובן שכולל כל האי )גם סקאטלנד כו'(1הצעתי: )

אין לעשות עסק בצדקה והקדש )אף שיהי' בטוח לדעת בנ"א( ולכן   –(  2)
 באחוזים, עד שיוציאוהו לצרכי חב"ד  לַבנקמופרך, כ"א להכניס הנשאר  

 עכ"פ אחד. –במקום מתאים  חדשלייסד בית חב"ד  –בנוסף על הנ"ל 

 עכפ אחד –להו"ל ספר חבדי מקרן הנ"ל עתה 

שילוח סכום לחב"ד באה"ק   בצרכיהםנכלל    –כיון שחו"ל סניף לאה"ק  
לרבני חבד בירות"ו לחלקם  –)מה טוב, עכ"פ עשרת אלפים לירות. ה' 

לחלקם למוסדות חבד ]לועד הרוחני דכחב"ד  –למוסדות חבד שם. ה' 
 ([שם

 אפשר שדמי סרסרות גדולים בטיפול בהשעק שלהם – ניתהערה טכ

 ע"שיותר שיכתבו שעקים חדשים  ולויֶענטאפשר מתאים  –ויבררו 
 ישרכאו"א ממוסדות הנ"ל 

 ויהיו תמורת השעק שאצלי.

 והזירוז בהודעת הבפו"מ דכהנ"ל ישובח.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר להמזכיר ריל"ג: שיש לקרוא אסיפה מאלו 
שצריכים להיות בהאסיפה, ולמסור להם את ההצעות, ולהחליט 

 החלטות, ובאם אפשרי היום יהי' שבע רצון[.

 

 רכח

 ]ט"ו באב[

מענה להשליח ר' נחמן סודאק שמסר )ע"י המזכיר ריל"ג( את החלטות 
אסיפת קבוצת המנדבים למוסדות ליובאוויטש בלונדון בהמשך להמענה 

( לא לעשות עסק 2חובות של כל האי; )( לשלם מחצה ה1שקיבלו, והם: )
( לייסד שני בתי חב"ד 3בשאר הסכום, כיון שהם כספי צדקה והקדש; )

( להו"ל שני 4היות וכ"ק אדמו"ר שליט"א כתב "עכ"פ אחד"; )  –חדשים  
היות וכ"ק אדמו"ר שליט"א כתב "עכ"פ  –ספרים חבדיי"ם מהקרן 

ת וכ"ק אדמו"ר היו –( לשלוח לאה"ק ח"י אלפים לירות 5אחד"; )
( דמי הסרסרות לטיפול 6שליט"א כתב "עכ"פ עשרת אלפים לירות"; )

בהשעק יהי' יותר משני אחוזים, ולא כדאי, ולכן יכתבו שעקים חדשים 
להמוסדות ישר, אמנם מבקשים שהשעק שמסרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
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תשורה לוין י"ט אד"ר תשס"ה. קונטרס  –ישאר אצלו )מצילום כתי"ק 

 הנחות בלה"ק ש"פ פנחס תשע"ד(:ועד 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו תחת התאריך "ט"ו מנ"א", וכתב:

 נת' תיכף בחזרתי מן הציון הק' וגרם כפשוט שמחה רבה

" ש"לא הי' יו"ט לישראל" כח"ע באב חמשה עשר באב" –ודבר בעתו 
 וכו' 

כציווי היום להיות "מוסיף" ושכרם תומ"י בתיבה   –ובמיוחד שהוסיפו  
 השני' לה "יוסיף" "חיים על חייו"

 סיום המשנה והגמרא

"ביהמ"ק שיבנה ב"ב" "וכאו"א   ממשויה"ר שיקוים הסיום דהנ"ל 
 –הוי' קיוינו לו גו' נגילה ונשמחה בישועתו"  זהמרבה באצבעו ואומר 

 שם ותוספתגם הסיום ממש דפרש"י 

 עה"צ הק' תיכף לחמ"ע באב, ויבש"ט.בל"נ אמסור 

 

 רכט

 ]ט"ו באב[

מענה להשליח ר' נחמן סודאק על מכתבו )מיום כ"ג סיון( בו כתב ע"ד 
כמה מחברי קבוצת המנדבים למוסדות ליובאוויטש בלונדון: "התדברו 
תמול ביניהם בהמשך להיחידות שהי' להם בשבוע העברה טו"ב סיון, 

מיליון לי"ש . .  2משפחה לסך של ומקבלים על עצמם התחייבות מה
באופן ההתחייבות הקודמת אשר ת"ל עלה בידם למלאות בשמחה" 

 )קונטרס ועד הנחות בלה"ק ש"פ פנחס תשע"ד(:

 נתקבל ות"ח על הבשו"ט, ואזכיר עה"צ לבשו"ט בכל זה ובהוספה. 

 

 רל

 ]ט"ו באב[

מענה להשליח ר' נחמן סודאק על מכתבו )מיום ועש"ק יו"ד מנ"א( 
בצירוף לתזכיר )"מעמאראנדום"( מהעסק החדש של קבוצת המנדבים 
למוסדות ליובאוויטש בלונדון. במכתבו כתב ע"ד הכספים שמסרו 
המנדבים לכ"ק אדמו"ר שליט"א: "אולי להכניס זה לע"ע למקום 
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ת הכספים" )קונטרס ועד הנחות שיוכלו לקבל ריבית עד שיוציאו א

 בלה"ק ש"פ פנחס תשע"ד(:

 [ על התזכיר שהכניס, כתב:1]

 נתקבל ט"ו באב. אזכיר עה"צ לבשו"ט בזה.

 [ על מה שכתב בקשר להכספים שמסרו המנדבים, כתב:2]

 כבר נענה לאחרי התועדות בט"ו במנ"א, שבטח שם הובא.

 

 רלא

 ]מנ"א[

"תיקון" על שלא הניח תפלין יום אחד מענה לא' התמימים שביקש 
. והעתקה, באדיבות ר' 1מחמת שהי' חולה )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 שאול משה שי' אליטוב(:

 ע"ד המפורסם )בקיאות בהל' כו'(

 

 רלב

 ]מנ"א[

בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א  –מענה לא' מאנ"ש שכתב 
משנה "עשה לך )בהתועדות ש"פ דברים( שעל כאו"א לקיים הוראת ה

 (:255שבוחר בכ"ק אדמו"ר שליט"א ל"רב" )"כפר חב"ד" גליון  –רב" 

, ומה היא השייכות בפועלההצעה לעשות זאת היתה שיהיו בחינות 
 להנ"ל?!

 

 רלג

 ]מנ"א[

מענה להשליח ר' שמואל גרייזמאן שכתב דו"ח מההכנות לסיום ספר 
תורה השני של ילדי ישראל, וכן כתב כמה הצעות בקשר לצורת 

( לערוך את 1) –ה"תעודה" הניתנת לילדים הקונים אות בספר תורה 
( לכתוב תמיד את תאריך 2ציורי המקומות הקדושים בצורה נאה יותר; )

מי הסגולה הסמוכים לאותו תאריך, והצעות משלוח התעודה לפי אחד מי
נוספות. למכתבו צירף את דוגמת התעודה )ס' אלבום "אות בספר תורה" 

 (:90ע' 



ה'תשמ"ו –מענות קודש  125   

 
 [ על הדו"ח מההכנות לסיום הס"ת, כתב:1]

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה.

 [ על ההצעות בקשר להתעודה, כתב:2]

 שייך לההנהלה שבאה"ק.

 להחזיר המצו"ב.
 

 רלד

 מנ"א[]ט"ז 

מענה לר' שניאור זלמן בוימגארטען על דו"ח מהתועדות חסידים מוצאי 
ע"פ הוראת  –שנערך בארגון כמה מאנ"ש והתמימים  770-ט"ו באב ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות אור לט"ו באב: "בודאי יערכו 
כדי להתדבר יחדיו כיצד  –ברוב עם, ובאופן של ציבור  –התועדות 

 ם האמורים" )תשורה גרינברג כ"ט סיון תשע"ט(:להוסיף בכל העניני

 כן יבש"ט גם לעת"ל

 ואזכיר עה"צ

 שיהא גם בהוספה

 "ודמוסיף יוסיף" בכל הפי'

רלט, רנז, רסא. ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענה ]וראה לקמן מענות: 
 [.א

 

 רלה

 ]י"ז מנ"א[

בספר מענה לר' משה אדרעי לפני נסיעתו חזרה לאה"ק )ס' אלבום "אות  
 . תשורה גלזמן כ"ו מנ"א תשע"ו(:325תורה" ע' 

 נוסף על הקודם:

 ( לצדקה שם ח"י ש"ח.1

 ( מצו"ב משקה לחגיגת סיום הס"ת בכ"ף מנ"א.2

 ( השתתפות כ"ף מטבעות דה' שקלים.3

 אזכיר עה"צ
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 רלו

 ]י"ז מנ"א[

מענה להת' שאול משה אליטוב שכתב: "מצ"ב דו"ח מהמבחנים בגירסא 
)דו"ח מפורט( של תלמידי אהלי תורה החונים בקעמפ דגן ישראל נ.י. . . 

התוועד הרב בוקיעט שי' עם התל' דישיבת אושען  –במוצאי ט"ו באב 
ונקודת הדבר שאין   –פארקוויי הנמצאים בקעמפ, ולאחר מכן התוועדות  

ום הוראותיו הק' של כ"ק, אלא שיש להוסיף עליהם, ואזי להסתפק בקי
אם ח"ו הי' חיסרון, החיסרון הי' בהוספה. ובקשת ברכה להצלחה 

ובמיוחד השפעה בענין התקשרות אמיתי ופנימית לכ"ק  –בחינוך בכלל 
 )תשורה סופער כ"ו מנ"א תשע"ד. והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 הוספהאזכיר עה"צ שתהא פעולה נמשכת וב

 

 רלז

 ]ח"י מנ"א[

בהמשך להמענות   –מענה להנהלת א' ממוסדות חב"ד באה"ק על מכתבם  
בקשר לה"דינר" שתכננו לעשות )ס'  –( ריד, ריחשקיבלו )לעיל מענות 

. והעתקה, באדיבות מערכת הספר "שליחות 152"צעירי אגודת חב"ד" ע'  
 כהלכתה"(:

 . כו'שיהי' בירור עד גמירא, ויפסיקו שפילען זיך מיט  מוכרח

בנדו"ד הבאים משם  –לכאן, כי ע"ע  מאה"קישלחו "מבררים"  לא
באם יבואו  מופרךלמעשה העון פלילי, ולא  ועודדוהסכימו ]. .[ לכאן מ
 וכו'שיחקרום כאן  –לכאן 

 לאחריאף שהיו כאן  –ופשוט איך יתקבל "הביאור" שלהם שלא ידעו 
על  עוה"פבאה"ק והתדברו ]. .[ חתימת החוזה )ולאח"ז הי' ב"כ ה

 (ברורה)היפך מענתי לשלילה  דשותפותהחוזה 

 דינער וג"זמה –בלבד  רבעמגיע ]. .[ של – ובהידור

חשבון, כ"א צעטלאך בלבד וכיו"ב מבלי  מבלי ספריג( ע"פ החשבון 
 וכו' עדות 

 וק"ל וד"ל

 ח
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 רלח

 ]כ"ב מנ"א[

מענה לר' שמעון שאער העוסק ב"כולל תפארת זקנים לוי יצחק" אשר 
 ברחובות )תשורה סופער כ"ג מנ"א תשע"ד(:

המכ' דו"ח והפ"נ נתקבלו, ואזכיר עה"צ שימשיך לבש"ט בכהנ"ל 
בהתייעצות בעסקני חב"ד  כמפורסם –ובהוספות. בשאלותיו בצ"צ 

שבאה"ק. מצו"ב השתתפות במגביות שלו, וכן משקה להתוועדויות 
 באה"ק ובהוספה.

 חדשים[.-שקלים 180]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 

 

 רלט

 ]כ"ב מנ"א[

מענה לכמה מאנ"ש שכתבו שבהמשך להמענה שנתקבל בקשר להתועדות 
(, נתעוררו והחליטו לארגן ועד רלדחסידים מוצאי ט"ו באב )לעיל מענה 

( 1קבוע שיערוך "התועדות חסידים" מזמן לזמן ע"פ התכנית דלהלן: 
( בכל 2בזמן המתאים;  770-בכל יומא דפגרא תערך התועדות חסידים ב

ועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א, הנה למחרת ההתועדות פעם שתתקיים הת
עבור כל אנ"ש והתמימים  770-תתקיים התועדות חסידים גדולה ב

שבשכונה, כדי לעורר ולהביא לידי פועל את ההוראות שהורה ותבע כ"ק 
אדמו"ר שליט"א בעת ההתועדות. כן כתבו שלמחרת ההתועדות דכ"ף 

לה בהשתתפות הרבנים מנ"א מתכננים לערוך התועדות חסידים גדו
 והמשפיעים וכו' )תשורה גרינברג כ"ט סיון תשע"ט(:

 בל"נכהנ"ל  –כפשוט 

 ראה לקו"ת סד"ה ראשי המטות חותם המאמר וחותם ביאורו

 הבפו"מ?

 

 רמ

 ]כ"ח מנ"א[

מענה להשליח ר' נחמן סודאק על מכתבו )להנהלת ה"מרכז לעניני 
חינוך"( בקשר לעזבון הנגיד מר יהודה ליב וויינשטאק ע"ה. במכתבו 
כתב: "לדעתי מגיע איזה חלק )אחוזים( גם למוסדינו כאן, ולמה יוגרע 
המוסד ממשולח פרטי )אשר הי' מקבל אחוז לעצמו(, רק כמובן שבאם 
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על הכל ואמשיך אי"ה באותו מרץ וקשר  אַותרת דעת כ"ק אד"ש אחר

 וכו' כמו עד עכשיו ויותר" )מצילום כתי"ק(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "לדעתי מגיע איזה חלק 
 )אחוזים(", וכתב:

למזכ', כי החצי   שיכנסכמה מהחלק    –ממזכ' לשאול רבני אנשש"י כאן  
 מהנ"ל נכנס לתו"ת

 

 רמא

 ]שלהי מנ"א[

מענה לר' ברוך גורביץ בקשר ליציאתו בשליחות לשיקגו לחנך בה"חדר" 
 שם )תשורה סופער כ"ג מנ"א תשע"ד(:

 אזכיר עה"צ.

 

 רמב

 ]שלהי מנ"א[

מענה לר' שמריהו חאריטאנאוו בקשר ליציאתו בשליחות לבאפאלא 
 ד(:)תשורה סופער כ"ג מנ"א תשע"

 אזכיר עה"צ.

 

 רמג

 ]לפני חודש אלול[

מענה למערכת עיתון "משיח טיימס" היו"ל ע"י "צבאות השם" שהכניסו 
את שער העיתון דחודש תשרי תשמ"ז המוקדש לשנת השמיטה 
)מהעתקת המזכיר. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש 

 שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 פרוזבולציור ע"ד 
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 רמד

 ]לאחר אדר"ח אלול[

מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם במאמר ד"ה אני לדודי 
 דאדר"ח אלול:

"במאמר ד"ה אני לדודי המצו"ב יש כמה ענינים כלליים שאינם ברורים 
 אצלנו:

א( האם הקשר דד"ה אני לדודי לדף לב בלקו"ת הוא משום שענין השדה 
האחדות דישראל, היינו )שלימות( מצות אהב"י )מלך בשדה( מדגיש 

)כמשנ"ת בארוכה בהשיחות(, ע"ד פרק לב שבתניא, כפי הנרשם ברשימה 
 המצו"ב?".

ב( האם הקשר דפ' שופטים לד"ה זה הוא משום שבעבודה ד"שדה" )מלך 
בשדה( מודגש ענין הכיבוש מחוץ לעיר, היינו, לא ע"ד מדבר שצריך 

וענין זה הוא ענין   –לבררו )כמו הלחם וכו'(    לבטלו, אלא ע"ד שדה שצריך
"ירחיב ה' את גבולך" המפורש בפ' שופטים, שזהו גם כללות תוכן העילוי 

 כברשימה המצו"ב?". –דלע"ל, עתידה ירושלים שתתפשט וכו' 

ג( האם הכוונה בהביאור דקשר ד"ה אני לדודי לפ' שופטים היא גם לבאר 
אוה"ת שה"ש ע' תקנז. דברים כרך זה שכ"ק אדמו"ר הצ"צ מבאר בכ"מ )

 ו' ע' ב'שמט ועוד( לד"ה אני לדודי "בלקו"ת פ' שופטים"".

תשורה שפערלין ח' טבת  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשע"ה(:

[ על מה שכתבו: "במאמר ד"ה אני לדודי המצו"ב יש כמה ענינים 1]
תיבות "שאינם סימן בעיגול את ה –כלליים שאינם ברורים אצלנו" 

 ברורים", וכתב:

!? 

[ על מה שכתבו: "האם הקשר דד"ה אני לדודי לדף לב בלקו"ת הוא 2]
 משום שענין השדה )מלך בשדה( מדגיש האחדות דישראל כו'", כתב:

 ביחס זל"ז. ותלוי באחדות דאני )אגה"ק סלא( לבאני ולדודי נקראו 

[ על מה שכתבו: "האם הקשר דפ' שופטים לד"ה זה הוא משום 2]
שבעבודה ד"שדה" )מלך בשדה( מודגש ענין הכיבוש מחוץ לעיר, היינו, 
לא ע"ד מדבר שצריך לבטלו, אלא ע"ד שדה שצריך לבררו )כמו הלחם 

וענין זה הוא ענין "ירחיב ה' את גבולך" המפורש בפ' שופטים,  –וכו'( 
 –וכן העילוי דלע"ל, עתידה ירושלים שתתפשט וכו' שזהו גם כללות ת

 כברשימה המצו"ב?", כתב:
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ד"שדה" )מלך  שבעבודה]לד"ה זה הוא משום  ראה[ שופטים]הקשר דפ' 

מודגש ענין הכיבוש מחוץ ] כל הנמצא בה ואפילו להמלך משווהבשדה([ 
לעיר, היינו, לא ע"ד מדבר שצריך לבטלו, אלא ע"ד שדה שצריך לבררו 

פ' ירחיב ה' את גבולך המפורש בוענין זה הוא ענין  – ו הלחם וכו'()כמ
]"ירחיב ה' את ההשתוות להבדיל בין זל"ז רק כש היפך[ שופטים

]העילוי דלע"ל, עתידה ירושלים  סיום[ גם כללות תוכןגבולך"[ ]שזהו 
 המחיצה וההבדל דע"ע ביטולשתתפשט[ 

בהביאור דקשר ד"ה אני לדודי לפ' [ על מה שכתבו: "האם הכוונה 3]
שופטים היא גם לבאר זה שכ"ק אדמו"ר הצ"צ מבאר בכ"מ )אוה"ת 
שה"ש ע' תקנז. דברים כרך ו' ע' ב'שמט ועוד( לד"ה אני לדודי "בלקו"ת 

 פ' שופטים"", כתב:

 ראה[ שופטים]דקשר ד"ה אני לדודי לפ'  הואהביאור[ האם הכוונה ב]

 ים, ומחק את המשך הדברים.וסימן תיבת "ראה" בשני חיצ

 

 רמה

 ]לאחר אדר"ח אלול[

מענה ל"ועד הנחות התמימים" על שאלתם במאמר ד"ה אני לדודי 
 תשורה חדד כ"ד מנ"א תשס"א(: –דאדר"ח אלול )מצילום כתי"ק 

: א( לא תפסנו הכוונה במ"ש ש"לחמי" 38[ במכתבם כתבו: "בהערה 1]
"ז מהל' איסורי מזבח( שבמקדש הביאו מירושלים, והרי ברמב"ם )רפ

 מונה המקומות שמהם הביאו הקרבנות והמנחות ולא הזכיר ירושלים".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ולבד  – שהקדישום)שנעשה ע"י  לחמיכשהם במקומות הנ"ל אינם 
לאידך )לשלול   –שיכנס לעזרה    קודםביכורים וכיו"ב צ"ל קידוש הקרבן  

לכניסתם )או שלקחום  סמוך הקדישוםברובא דרובא(  –תקלת מעילה 
כ"ז  –)בירושלים(  שברשותםהיינו מהנמצאים בלשכת  –מהגזברים 

ישמיטו כל ההערה, כי אין הזמ"ג  –. באם לא ימצאו ויציינו מפורש
 שאחפש ואציין

הכוונה לפסק [ במכתבם כתבו: "ב( במ"ש ע"ד בהמה שבירושלים האם  2]
הרמב"ם )הל' מע"ש פ"ו ה"י( ע"ד "מעות הנמצאים לפני סוחרי בהמה 
בירושלים". האם הובא זה לראי' שה"לחם" שבמקדש שהם הבהמות 

 נקנו בירושלים?".

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק את התיבות "במ"ש ע"ד בהמה שבירושלים 
 האם" וסימן בחץ את מה שכתבו "הכוונה לפסק הרמב"ם כו'".
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[ במכתבם כתבו: "ג( האם להשמיט זה שירושלים נק' "מדינה" לגבי 3]

 מקדש".

כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "האם" וסימן בחץ את מה שכתבו 
 "להשמיט כו'".

 

 רמו

 ]ה' אלול[

מענה להרב מרדכי מענטליק שכתב "דו"ח פרטי מהבחינה הא' שהי' עד 
( דתלמידי ישיבת תו"ת המרכזית רכדט"ו מנ"א" )ראה לעיל מענה 

)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' 
 וזכות הרבים תלוי' בו(:

 נת' ות"ח והזמ"ג המלך בשדה כו'

 אזכיר עה"צ

 

 רמז

 ]ז' אלול[

 לר' יונה אבצן מנהל "ועד שיחות באנגלית" שכתב:מענה 

"באשר יש חומר מספיק מהתרגום של לקוטי דיבורים בעד כרך ב 
 באנגליש הננו מבקשים הוראת כ"ק אד"ש בזה.

התרגום נעשה ע"י ר' אורי קפלון וכבר הגי' פעם שני' כל הקונטרסים 
וי, ר' חנוך שיצאו לאור. וכמו שמציין בהקדמה שלו עזרו לו ר' טובי' בל

גליצינשטיין, ר' שמואל גרייזמאן, ר' יהושע מאנדשיין ועוד, וזה נוסף על 
 הגהה שעשיתי פה.

בהוספה לתירגום נתוספו מ"מ, זמנים, שמות, מקומות, ביאורים וכו'. 
בהחוברות הראשונים כל ההערות )חוץ מאלו שצוינו בהספר לקו"ד 

היו על העמוד עצמו בעצמם( הי' בסוף הקונטרסים, ולאחרונה כולם 
מלמטה עם החילוק שאלו שהם מלקו"ד עצמו צוינו עם * ותחתיו היו 

 שאר המ"מ.

כמה מהמ"מ ובפרט ההערות נכתבו ע"י ר' יצחק גינצבורג )גיסו של ר' 
 קפלון( מכפר חב"ד.
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מצורף בזה הוא דוגמא משני האופנים שהם יצאו לאור בעבר. והשאלה 

ים לאחרונה )ואולי להוסיף אם להדפיס הספר בצורה כמו שעוש
בההקדמה שהביאורים מר' גינצבורג( או להדפיס הביאורים )חוץ מאלו 

 הנוגעים לפשט( בסוף הספר".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה גאלדבערג כ"ב טבת תשע"ח(:

 בכלל שייך לקה"ת

 כ"א רק מ"מאין להוסיף  בכל אופן

 כפשוט כלל ולא ביאורים והערות

 עה"צאזכיר 

 

 רמח

 ]י"א אלול[

בהמשך להמענות   –מענה להנהלת א' ממוסדות חב"ד באה"ק על מכתבם  
בקשר לה"דינר" שתכננו לעשות  –( ריד, ריח, רלזשקיבלו )לעיל מענות 

. והעתקת המזכיר, באדיבות מערכת 412)ס' "שליחות כהלכתה" ע' 
 הספר "שליחות כהלכתה"(:

לאלה  ַהרקכאן.  ]. .[נתנו הממון דההוצאות ד למי אמתיבירור  מוכרח
, או כו' וק"ל. ובאם ישנו ח"ו גם מסוג הב' ע"פ שו"עשהם זכאים לזה 

של   הבלעדית. וכהנ"ל היא על אחריותם  ב"ד  איני  –וקבלו מהם חזרה    –
כעצת מומחים בזה.   –איך לעשות בכ"ז    –וה"ז ממון ציבורי.  ]. .[  הנהלת  

 (1ואינו שייך לי, וק"ל )

 (2כ"א לההנהלה ) לא אליישלח  –שהדו"ח שלו וכו'  פשוט

 

 רמט

 ]י"ב אלול[

מענה להשליח ר' משה יצחק העכט על ההודעה ע"ד מסיבת "שריפת 
)ניירי( המשכנתא" של בנין ישיבת "אחי תמימים" בניו הייווען )תשורה 

 העכט י"ג כסלו תשס"ט(:

ות"ח על שיודיע בטח הי' בהצלחה )ובפרט שהמלך בשדה וכו'( 
בפרטיות וכו' והזמן גרמא שצמאים בתוך כלל ישראל לבשורות טובות 

 וכו'. 
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 רנ

 ]י"ד אלול[

מענה בקשר להמקוה שבנו בבית הכנסת "מארינא ראשצא" אשר 
במוסקבא, שנסגר ע"י המשטרה דשם )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 

 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 מובן כנ"ל לעמוד בתוקף שלא לסגור,כ

 ַידגישוואדרבא  –אבל להשמר שלא יערבו בזה ענין דנצחון וכיו"ב 
שהוסיפו עוד יותר בהידזיסנע )נקיון וכיו"ב( כיון שטובת המבקרות 

 השלטון דורש וכו'. 

 אזכיר עה"צ לכהנ"ל ולכוח"ט והזמ"ג שהמלך בשדה כו'.

 

 רנא

 ]אלול[

בקשר להדפסת התניא הוצאה  –שהכניסו  מענה ל"ועד להפצת שיחות"
-שני דוגמאות של דף –השלש מאות בחצרות קדשנו ביום ח"י אלול 

( "בחצרות כ"ק אדמו"ר 2( "ביהמ"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א"; )1השער: )
שליט"א". ושאלו: "באיזה אופן לעשות", וציינו סימן שאלה וחץ לכל 

 (:895"בית משיח" גליון  –אחד מהאופנים )מצילום כתי"ק 

 מחק את מה שכתבו "ביהמ"ד", וכתב:

 המותר להדפיס שם?

שאלה והחץ לעבר האופן "ביהמ"ד כ"ק אדמו"ר ומחק את סימן ה
שליט"א", והשאיר את החץ לעבר האופן "בחצרות כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א".

 

 רנב

 ]אלול[

מענה לא' התמימים שביקש "תיקון" על שהניח שנה וחצי תפלין דרש"י 
. ס' "מקדש מלך" 1בתור תפלין דרבינו תם )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 (:45ח"א ע' 

 ע"ד המפורסם ברבים מכבר –התיקון 
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 ויוסיף בלימוד דא"ח.

 אזכיר עה"צ.

 

 רנג

 ]אלול[

מענה לא' התמימים שהגיע מאה"ק לחצרות קדשנו וביקש ברכה 
 (:1להסתדרות במקום )"בית חיינו" תשמ"ז גליון 

 אזכיר עה"צ ובפרט שהמלך בשדה וכו'. 

 

 רנד

 ]אלול[

לסיום ספר תורה הששי שכתב מענה לר' שניאור זלמן גורארי' בקשר 
 (:348לעצמו )ס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

מביא טוב וכו' כפשוט. והזמן גרמא המלך  –לסיים דבר טוב ומצווה 
 בשדה וכו'. אין תועלת בטומעל. ואם כן לא כדאי. אזכיר על הציון.

 

 רנה

 ]אלול[

בין שמ  –בהמשך להמענה שקיבל    –מענה לר' שניאור זלמן גורארי' שכתב  
שכ"ק אדמו"ר שליט"א חושש מפני עין הרע, ובמילא מסיק שעליו לנהוג 

 (:348אחרת גם במישורים אחרים )ס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

וינהג כמו עד עתה. בתימהון גדול קראתי שכאילו... חששתי מעין הרע 
כותבני זאת לגודל ]. .[ של הסיום!! הוא חשש וביאר ובאריכות וכו' 

 –אף שתכף ומיד יחדש סברה שהנני חוזר בנוגע להסיום  –התימהון 
 ומענתי זה בתוקף עומדת. אזכיר על הציון.
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 רנו

 ]לאחר ש"פ תבוא, ט"ז אלול[

 מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" על שאלתם בשיחת ש"פ תבוא:

"בפרש"י "שמור את כל המצוה", נתבאר, שחידושו של רש"י שגם כאן 
דלכאורה, בשלמא "שמור )וכן   –שייך לפרש שזהו ציווי תמידי, לשון הוה  

, בזמנוזכור( את יום השבת לקדשו", מובן, שהשמירה והזכירה היא 
ביום השבת )דלא כפירוש הרמב"ן שהשמירה והזכירה היא בכל ימי  

משא"כ ב"שמור את כל המצוה", כיצד יתכן שמירה תמידית השבוע(, 
 דכל המצות, כלומר, שמירת הפסח בשבועות או שבועות בפסח, וכיו"ב.

"והקמות לך אבנים גדולות וכתבת   –בהמשך הכתובים    –וההסברה בזה  
 עליהן את כל דברי התורה הזאת", שעי"ז תהי' השמירה תמיד.

מכיון  –כל המצוה" באמצע הענין  ועפ"ז מובן גם השייכות ד"שמור את
 ששמירה תמידית שייכת רק ע"י הכתיבה ע"ג האבנים.

 לא תפסנו:

מפרש רש"י:  –על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" )יתרו יט, ח( 
"תנו לב לזכור תמיד את יום השבת שאם נזדמן לך חפץ יפה תהא מזמינו 

"זכור את היום  לשבת", כלומר, שהזכירה היא בכל יום, תמיד, ועד"ז
"למד שמזכירין יצי"מ בכל  –הזה אשר יצאתם ממצרים" )בא יג, ג( 

יום", ועד"ז "צרור את המדינים", "כמו זכור ושמור, לשון הווה, עליכם 
לאייב אותם" )פינחס כה, טז(, ועד"ז מובן בנוגע לציווי "זכור את אשר 

 עשה לך עמלק" )ס"פ תצא(.

הכרח באותו פרק זמן שבו צריכים כלומר, זכירה או שמירה אינה ב
 לקיים את הדבר בפועל, אלא שייך גם באופן תמידי.

ציווי  –אפשר לפרש ב"שמור את כל המצוה" כפשוטו -וא"כ מדוע אי
לשמור תמיד )לשון הוה( את כל המצוה, כך, שכאשר מזדמן לו מצוה, 
יקיימנה כדבעי כו' )ע"ד פרש"י בנוגע לזכירת שבת(, ומהו ההכרח 

 מירה תמיד אינה יכולה להיות אלא ע"י הכתיבה ע"ג האבנים?".שהש

 "יחי המלך" גליון תקנה(:  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק  

[ סימן בעיגול את מה שכתבו )מפרש"י(: "תנו לב לזכור תמיד"; סימן 1]
. . )שמזכירין יצי"מ(   בכל יום. .    תמידקו תחת התיבות ")השבת . . לזכור(  

 "; וכתב:יום בכל

 ציווי
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אפשר לפרש ב"שמור את כל -[ סימן בעיגול את מה שכתבו: "מדוע אי2]

 המצוה"", וכתב:

 – כאןלפנ"ז  עצמםממש"כ 

 )א"כ למה נשתנו ונכתב שמור וכו' רק בהנ"ל(

 

 רנז

 ]י"ז אלול[

התועדויות למימוש הוראות כ"ק  –מענה לה"ועד לסידור אסיפות 
אדמו"ר שליט"א" על דו"ח מהתועדות חסידים מוצש"ק תבוא ט"ז אלול 

בהמשך לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתועדות ש"פ תבוא על כך  –
שעבר היום סגולה דט"ו אלול ללא התועדות וחגיגה מיוחדת וכו' )תשורה 

 גרינברג כ"ט סיון תשע"ט(:

 נת' ות"ח.

 עה"צ שתהא פעולה נמשכת ובהוספה כו'. אזכיר 

 

 רנח

 ]ועש"ק נצו"י, כ"ב אלול[

 מענה לנציגי הקהל דשכונת קראונהייטס )מהעתקת המזכיר(:

. בית 1הצעות איך לקרא לרבנים שיחיו:  2[ במכתבם כתבו: "יש לנו 1]
. רבני שכונת קראון הייטס. ושואלים אנו 2דין דשכונת קראון הייטס. 

 הקדושה באיזה שם להשתמש".את עצתו 

 על מה שכתבו "איך לקרא לרבנים שיחיו", כתב:

 (1)]לרבנים שיחיו[  שייך]איך לקרא[ 

[ במכתבם כתבו: "ועוד בכל עניני כשרות כמובן שהשם ליובאוויטש 2]
ידוע ומוכר, ושואלים אנו באם מותר לנו להשתמש בשם הנ"ל כגון: בית 

יטש. או: רבני שכונת קראון הייטס דין דשכונת קראון הייטס ליובאוו
 ליובאוויטש".

 על מה שכתבו "שהשם ליובאוויטש ידוע ומוכר", כתב:

 (1ואיך זה יהי' רבנים שם?! ) וכו'שהוא "גם" באה"ק 
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שכל אלה שבשכונה ואינם ליובאוויטש  – ע"פ שו"ע –( פי' הצעתם 2

 יבחרו רבנים וב"ד וכו'

 (2שימצאו מי שהוא שיפתור שאלות כאלה ) מוכרחג( 

 

 רנט

 ]מוצש"ק נצו"י, כ"ה אלול[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על מכתבו )מהעתקה(:

 בטח נתן המעשר בצירוף פרוטה נוספת. 

 א"כ לא יקנה.

 

 רס

 ]כ"ו אלול[

מענה לאחת מנשות אנ"ש שכתבה ע"ד מצב בריאות בנה: "בגיל שנה, 
והרופא אומר שצריכים לנתח זה, וקבענו זה ליום ג'  Hydroceleסובל 

תשרי, ושואלת באם להסכים, ומבקשת ברכה" )מהעתקה. המענה 
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ]להסכים[ –ג"כ יסכים רב מורה הוראה ]באם[ 

 אזכיר עה"צ

 

 רסא

 ]כ"ז אלול[

התועדויות למימוש הוראות כ"ק  –מענה לה"ועד לסידור אסיפות 
אדמו"ר שליט"א" שהכניסו את המודעה המזמינה ל"כינוס תורה, 
תפילה וצדקה לזירוז ה"דידן נצח" שנמשך כבר זמן רב ר"ל, שהרי כבר 

 כלה קייץ ועדיין לא נושענו" )תשורה גרינברג כ"ט סיון תשע"ט(:

 ת"ח על הבשו"ט

 ואזכיר, בל"נ, עה"צ

 להצלחה רבה
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שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"י המזכירות קנקן משקה מיוחד  ]כמו כן

 עבור הכינוס[.

 

 רסב

 ]כ"ח אלול[

תשורה שיינגרטן כ"ג   –עת מסויים )מצילום כתי"ק  -מענה למערכת כתב
 סיון תשע"ח(:

 כמה מנוים ישנם?

 "  קוראים  "  לערך?   

ישאל  –)ואני היחיד שזמנו פנוי לדון עד"ז? ככל שאלה  כ"ח אלול
הכצ"ל, או שמי שהוא צריך לחפש ולמצוא מי שהוא שיעשה   –הרבנים  

 בכ"ז ות"ח על שיודיעני מענתם

 

 רסג

 ]שלהי אלול[

מענה לרבני שכונת קראונהייטס שכתבו: "ביקשנו מוועד הקהל 
שימציאו שם לגוף הרבנות. וכך היה והמציאו השם המצורף בזה. והוא 

ת ציור החותמת של הבד"צ בהסכמתנו המלאה". למכתבם צירפו א
 והשגחת הבד"צ, שנעשה בדמות חותמת "קה"ת" )מהעתקת המזכיר(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן שני קווים תחת תיבת "השם", מחק תיבת 
 "והוא" וסימן בקו ובחץ את התיבות "בהסכמתנו המלאה", וכתב:

 !![והוא בהסכמתנו המלאה]

 !וכו'המדינה  ולאהעיר  לא כלללא ברור 

 כפשוטהציור )המסגרת( מופרך לגמרי, 

 ]וראה ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענה יא[.
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 רסד

 ]קייץ[

בקשר לפטירת זוגתו  –מענה להשליח ר' גרשון שוסטערמאן על מכתבו 
בו כתב ע"ד הקושי בהמשך עבודתו בעניני הכלל,  –מרת רחל לאה ע"ה 

 –)ס' תורת מנחם    ביחד עם הטיפול בכל עניני הנהגת הבית במקום זוגתו
 (:569מנחם ציון ח"ב ע' 

בודאי שמקדים לזה נתינת כל  –כשהקב"ה נותן שליחות קדושה 
בשמחה וטוב לבב(  –הכחות הדרושים למילוי השליחות כדרוש )היינו 

 ם כפי האפשרי.א  ובפרט כשהמדובר למלאות )גם( תפקיד 

 

 רסה

 ]קייץ[

למשכורת חברי מזכירות כ"ק ממענה להמזכיר רחמ"א חדקוב בקשר 
 אדמו"ר שליט"א )קובץ "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' ד(:

כהנ"ל הוא גם בנוגע  –כיון שהספרי' חלק מהכי חשובים בליוב' ]. .[ 
 השייך למז'(. –למנהלה שי' )ובפרט שהוא גם עורך ה"יגדיל תורה" 

 

 רסו

 ]קייץ[

ים ר' . . שי' מענה להשליח ר' אברהם קארף שכתב: "לפני איזה חדש
שאל על ידי דעת כ"ק, באם שיתחיל מסחר של עצמו, בקאמדיטיס, 

[ וזל"ק: לאחר שיתבסס בהנ"ל פאוהייתה אז מענת כ"ק ע"ז ]לעיל מענה  
יתייעץ בידידים מבינים מה להוסיף. עכל"ק. והנה עכשיו באה לו הצעה 
מבעל הקאמדיטיס )של המקום שהוא עובד עבורו עכשיו( שהוא יפתח 

יף אחר בשותפות עמו. והנה ר' . . הנ"ל חושב שזה מתאים למענת כ"ק סנ
הנ"ל: א( כי כל הקונים שלו דעכשיו יוכל לקחת אותם אתו בהסניף שלו 
החדש. ב( עי"ז יתבסס יותר במעמדו כי הסניף הוא סניף של הקאמפאני 
שעבד בה עד עכשיו. ג( עוד מוסיף שנעשה שותף ולא רק פועל. גם שאל 

ידים אף שאינם מבינים במיוחד במסחר זה, מ"מ מבינים הם לשני יד
במסחר בכלל, ושניהם הציעו לו פה אחד לקבל הצעה הנ"ל. והנהו מבקש 
עצתו הק' וגם ברכתו להצלחה בכל הנ"ל" )מהעתקה. המענה מתפרסם 

 בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ויהא בשטו"מ כעצתיהרי עשה כבר 

 אזכיר עה"צ
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 רסז

 ]קייץ[

מענה להשליח ר' אברהם קארף שכתב: "במוצאי שבת תשובה הבע"ל, 
שאנו עושים כמעט בכל שנה בשביל קביצת כספים, ורצונינו לעשות אותו 
לכבודו של ר' . . וזוגתו . . שהוא נותן לנו מפרנסתו וגם היא מפרנסתה 

שעברה נתן לנו בערך  עשר אחוז מכל מה שמרוויחים ובמשך שנה
. והנה הוא ירא מעין הרע, אבל אני אמרתי לו שלענ"ד לא יארע $26.000

לו שום היזק ח"ו מזה, ואדרבה כי יהי' לו גם הזכות שממנו יראו וכן 
יעשו. והסכים לשאול דעת כ"ק בזה וכן יעשה, והננו לשאול דעתו הק' על 

ם בזה לראשונה הנ"ל וברכתו הק' להצלחה" )מהעתקה. המענה מתפרס
 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 שומר מצוה גו' ומהו הצורך לשאלני! נאמרהרי 

 אזכיר עה"צ

 

 רסח

 ]שלהי תשמ"ו[

מענה לא' באה"ק שעבר דירה למקום שליחות )מהעתקה. המענה 
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 מממ"מ

 אזכיר עה"צ

 

 רסט

 ]תשמ"ו[

מענה לא' מאנ"ש שכתב: "זוג' תי' נמצאת עכשיו בחדש השמיני 
להריונה. בערך לפני כשלשה חדשים אמר הרופא שהוא חשב שזמן 
הלידה קרוב יותר מזמן שמשוער לנו ואמר שהוא רוצה לעשות 
סונוגראם. אנו דחינו את זה ומאז הוא לא אמר כלום עד"ז. אתמול היתה 

ר שלפי ההרגשה ולפי מה שנראה לו יש זוג' תי' עוה"פ בהרופא והוא אמ
. מידלתאומים ואמר בתקיפות שעלי' לקחת הסונוגראם  חששלו 

ושאלתינו לכ"ק אדמו"ר שליט"א אם לקחת הסונוגראם או לא. 
ומבקשים ברכתו הק' שהכל יעבור כשורה ושתלד זחו"ק בעתה ובזמנה 

 ובקל" )מצילום כתי"ק(:
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תיבות "או לא", וסימן כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "אם" וה
 בעיגול ובחץ את התיבות "לקחת הסונוגראם".

 

 ער

 ]תשמ"ו[

מענה להשלוחה מרת חדוה סגל שכתבה ע"ד תכנית להו"ל ספר על 
 דבר לס' "עטרת מלכות"(:-תולדות הרבניות הצדקניות )פתח

 בודאי כל זה בעריכת עוד אחד )כי אין דן יחידי, אלא השם יחיד(.

 ל זה בהצלחה וזכות הרבים מסייעת.ויהי רצון שיהא כ

 אזכיר על הציון.

 

 רעא

 ]תשמ"ו[

מענה להשלוחה מרת חדוה סגל שכתבה ע"ד הספר שמתכננים להו"ל על 
תולדות הרבניות הצדקניות, שבו יבואו גם סיפורים שנלקטו מספרי 

 דבר לס' "עטרת מלכות"(:-סיפורים שנכתבו ע"י חסידים )פתח

עצמו, שלא לערב הברור )מפי הנשיאים( עם השאינו אולי במדור בפני 
 ברור כל כך.

 אזכיר על הציון.

 

 ערב

 ]תשמ"ו[

 מענה לר' ראובן דונין )ס' "מקדש מלך" ח"ג ע' קנ(:

 להרב דונין

 ימשיך בחיפה והסביבה

 שמבטל זמנו בחו"ל וחבל

 וכנ"ל מקומו באה"ק
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 וכלל לא בחו"ל.

 ושיהי' בשעטומ"צ )ולצדקה(

 

 רעג

 ]תשמ"ו[

מענה לר' שלמה חיי ניאזוב שכתב ע"ד תכניתו לערוך ספר אודות חיי 
המסירות נפש של יהדות בוכארא )ס' "אדמו"רי חב"ד ויהדות בוכרה" 

 (:9ע' 

 אזכיר על הציון לבשורות טובות בכל הנ"ל.

 

 רדע

 ]תשמ"ו[

ההגהה של ספרו "לקט -מענה להרב לוי ביסטריצקי שהכניס את עלי
דבר לס' -ציונים והערות לשלחן ערוך אדמו"ר הזקן" כרך שני )פתח

 "לקט ציונים והערות לשלחן ערוך אדה"ז" ח"ב(:

 גרם נחת רוח רב אזכיר עה"צ

 

 ערה

 ]תשמ"ו[

מענה לר' שניאור זלמן גורארי' שכתב ע"ד מידע שקיבלו עורכי דינו על 
משפטו הפרטי )ס' נסיון של הצד שכנגד לקשר בין משפט הספרים לבין 

 (:492"בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

בכל הנ"ל אין לו מקום לחשוש כלל וכלל. והעגמת נפש שלו לפי שעה 
תבטל העגמת נפש בעסק הפרטי ויתברך באריכות ימים ושנים טובות  

 בטוב הנראה והנגלה.
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 רעו

 ]תשמ"ו[

מענה להשליח ר' יוסף יצחק גאלדמאן שכתב שהציעו לו לשמש כרב 
בית הכנסת הגדול אשר ביוהניסברג, ושאל האם להתעניין בהצעה )ס' ב

 . "א חסידישער דערהער" אד"ר תשע"ט(:62"שליחות כהלכתה" ע' 

צריכה להיות ההחלטה על ידי היודעים בזה היינו עסקני אנ"ש 
ורבניהם שיחיו על אתר ושצריך להיות בהסכמת כל הצדדים ובשלילת 

 פוליטיקה ככל האפשרי.

 

 רעז

 ]תשמ"ו[

בהמשך להמענה שקיבל  –מענה להשליח ר' יוסף יצחק גאלדמאן שכתב 
אשר באסיפת העסקנים והרבנים הוחלט שעליו לקבל את ההצעה;  –

ושאל האם ההחלטה נכונה, והאם זוהי השליחות שלו, באשר בגלל 
משרה זו יצטרך לעזוב את משרתו בניהול הבית חב"ד )ס' "שליחות 

 . "א חסידישער דערהער" אד"ר תשע"ט(:62כהלכתה" ע' 

האם זוהי השליחות שלו, כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את שאלתו  
 וכתב:

 על פי המפורש הרי פשיטא

 

 רעח

 ]תשמ"ו[

מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין ששאל בנוגע למקום לימוד בנו 
ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר   –ולומד לעת עתה    10שלום דובער, שהגיע לגיל  

דתי "ימין הרצוג" באילת, האם -בבית הספר הממלכתי –שליט"א 
מוד בתלמוד תורה חב"ד בירושלים עיה"ק )ס' "שליחות להעבירו לל

 (:796כהלכתה" ע' 

 ימשיך שנה נוספת.

 ]וראה ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענות רסז, רסח[.
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 רעט

 ]תשמ"ו[

מענה להשליח הרב יוסף העכט שהכניס העתק מכתבו להרב עובדי' יוסף 
בקשר לפסק שכתב אשר הנעשה בר מצוה צריך לכוון בברכת "אהבת  –

עולם" בתפלת מעריב הראשונה שמתפלל כ"בר חיובא" לצאת ידי חובתו 
גם בברכת התורה, כיון שאין ברכת התורה של הבוקר עולה לו, כיון שאז 

בתור "בר חיובא" אלא מצד מצות חינוך בלבד; והעיר לא בירך אותה 
הנ"ל על דבריו מפס"ד הצ"צ שמדייק מדברי הרמב"ם שגם על קטן יש 
חיוב תלמוד תורה מדאורייתא משיכיר )תשורה העכט ט"ז כסלו 

 תשס"א(:

 נת' ות"ח בטח יודיע באם יהיה המשך.

 , וכתב:סימן את מה שכתב )מפס"ד הרב עובדי' יוסף( "בגמר י"ג שנה"

ואין נוהגין    –וא"כ לא ילמוד תורה עד שיתפלל ויכוון בברכת אהבת עולם  
 כן בישיבות דכתות הנ"ל

 

 רפ

 ]תשמ"ו[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ששאל האם כדאי למכור את שטח 
 הישיבה גדולה במלבורן ולקנות בנין במקום אחר )מהעתקה(:

 אפשר למכור חלקים ולשפץ.

 

 רפא

 ]תשמ"ו[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שכתבו ע"ד הקמת גמ"ח 
לתפלין ומזוזות ע"ש מר אברהם סאקס ע"ה )ה"מאמן"( שנלב"ע שלהי 

 מרחשון שנה זו )מהעתקת המזכיר(:

 ונכון במאד,

 מצו"ב השתתפות.

 אזכיר עה"צ.

 דולר[. 100]כ"ק אדמו"ר שליט"א צירף 
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 רפב

 ]תשמ"ו[

עם   שהתייעץהתמימים ששאל האם להתחיל בשידוכים, וכתב  מענה לא'  
ההנהלה וההורים )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "אם", וכתב:

 ]ההנהלה, וההורים[ כעצת

 אזכיר על הציון ות"ח
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