
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
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 ב"ה.

 דבר פתח

י"א ניסן הבעל"ט, יום הולדת המאה ושבעה עשר לכ"ק לקראת יום הבהיר 
 אדמו"ר שליט"א,

", הכולל את מענות תש"נ –מענות קודש הננו מוציאים לאור בזה ליקוט "
, אשר השנה היא שנת קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבם במשך שנת תש"נ

 השלשים.

* 

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

 כ"ק אדמו"ר שליט"א.

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

 :במענה להשואלים

החל מהשנים הראשונות לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, הנה לצד 
רבים מהמכתבים ע"י כ"ק אדמו"ר נענו ששלח להפונים אליו,  "אגרות"ה

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

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

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

 אחד.

מענות "צורך זה באנו למלאות בליקוטים אלו. קדם לליקוט שלפנינו ליקוט 
)נדפס בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דתו"ת מאנטרעאל " תשמ"ט –קודש 

 ,יו"ד שבט שנה זו(
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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 
רכת בליקוט זה, וזכות הרבים תלוי' בהם. במיוחד תודתנו נתונה למע

RebbeDrive .על עזרתם 

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

 בזה ממזכי הרבים. ו, ויהייבואו

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

* 

ויהי רצון שיחוס וירחם השי"ת עלינו, ונזכה להתראות עם כ"ק אדמו"ר 
תיכף ומיד ממש, מלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לכל באי  שליט"א

 עולם, תיכף ומיד ממש.

 מערכת "ליקוט כתבי יד קודש"

 ימים אחדים לפני יא ניסן, ה'תשע"ט
 מאה ושבעה עשר שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 ברוקלין, נ.י.
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 צילומי כתי"ק
 –פרסום ראשון  -

 

 
 כז לקמן מענה

 

 
 פז לקמן מענה

 

 
 קמ לקמן מענה
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 שטו לקמן מענה

 

 

 תד לקמן מענה

 

 
 תה לקמן מענה
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 "נתש –מענות קודש 

 

 א

 ]ה' תשרי[

-מענה ל"ועד כתבי קודש" בקשר לשלשת הכרכים דס' המאמרים תש"ל
)יומן תשמ"ט בלו בשלהי אלול י, בנוסף על המענה שקשהכניסו תשל"ה

 (:2"פאקס א שיחה" גליון 

ככל הר"ת דתיבת )שנת( תש"נ ועד החותם:  –נת' ות"ח ת"ח. ודבר בעתו 
ר"ה שחל להיות  –הגאולה האמתית והשלימה ותומ"י בראשה  נס

 בשבת. אזכיר עה"צ חוגמח"ט.

 

 ב

 ]ה' תשרי[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב ע"ד ענין שסידר עבור אביו, 
 הצלחה בעסקים )מהעתקה(:לו וביקש ברכה שבזכות כיבוד אב תהי' 

 ת"ח על הבשו"ט

 כן יבשר טוב תמיד כל הימים ובהוספה.

 .אזכיר עה"צ

 

 ג

 ]ו' תשרי[

בצירוף להגהת שיחת ד' כ"ק אדמו"ר שליט"א "ק שכתב "צעטל" בכתי
 –תשרי לחברי ה"קרן לפיתוח שע"י מחנה ישראל" )מצילום כתי"ק 

 תשורה וואלף יו"ד תמוז תשנ"ו(:

 באם הכתובת דהעסק

 להוסיף

Personal 

 



תש"נ –מענות קודש    8 

 
 ד

 ]ז' תשרי[

כ"ק אדמו"ר  תברכהסכמת ומענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש 
 מחברת "פלוטוניק" )מהעתקה(: 49%למכירת  שליט"א

והקודמו: אזכיר עה"צ לבשו"ט בטוב ]ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א על זה[ 
 הנרוהנ"ג ולחג שמח.

 

 ה

 ]עשרת ימי תשובה[

 (:2שיחה" גליון  פרטי על הדוחו"ת דימים אלו )יומן "פאקס א-מענה כללי

דרשו הוי' בהמצאו גו'. אזכיר עה"צ  –בעשי"ת  –נת' ות"ח ודבר בעתו 
 חוגמח"ט.

 

 ו

 ]עשרת ימי תשובה[

 שמטריד אותומענה לר' שניאור זלמן גורארי' שכתב אודות מצב בריאותו 
. תשורה הלפרין 241. ס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 13)"בית חיינו" גליון 
 כ"ד סיון תשע"ח(:

 ", וכתב:התיבות "מטריד אותי את כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול

מדמיונות ליבו  ג"זנראה . כב וועט זיין גוט.היפך מארז"ל טראכט גוט א. 
 מציאות כלל.בואינו 

 

 ז

 ]עשרת ימי תשובה[

שהגיעו לחצרות  מענות על דוחו"ת מהמשתתפים בהשיעורים להאורחים
 (:14)"בית חיינו" גליון  קדשנו לחודש תשרי

 אזכיר עה"צ. ת"ח נת' ות"ח[ 1]

 וחתימה ל הציוןנת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה וכו' אזכיר ע[ 2]
 טובה. וגמר חתימה
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 טובה.אזכיר על הציון חתימה וגמר חתימה [ 3]

 אזכיר על הציון חתימה וגמר חתימה טובה.[ 4]

 

 ח

 ]עשרת ימי תשובה[

מענה להמשורר ר' צבי מאיר שטיינמעץ על ה"שיר" שלו "תפלה לשלהי 
תון "המודיע" גליון ועש"ק נצבים וילך )"בית חיינו" יאלול", שהתפרסם בע

 . תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(:14גליון 

אלול )יום האחרון שבו( לובשים לבנים  בשלהיכיון שהשיר נתקבל ות"ח 
בשיר  יתבטאכדאי שזה  נהפך לזכויותוכו' כי כבר זכו בדין ותוכן המצו"ב 

וע"ד הצחות: כשמו להאיר  –חדש של יום יגמה"ר והשם יצליחו גם בזה 
 בשיר ובזריזות כצבי. אזכיר עה"צ חתימה וגמר חתימה טובה.

מזכיר ריל"ג לחפש את הנמען בדחיפות ]כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה לה
 ולמסור לו את המענה בזריזות[.

 

 ט

 ]ועש"ק תשובה, ז' תשרי[

"שיר" ן יהכמענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ, שמיד עם קבלת המענה אליו 
המתאים לתוכן י"ג מדות הרחמים והפיכת הזדונות לזכיות כו' )"בית 

 תשע"ב(:. תשורה גרינבערג ד' ניסן 14חיינו" גליון 

אלו השבתות ובפרט ערש"ק שובה  –נתקבל ערש"ק ביום שמחתכם 
 אעה"צ חתימה וגמר חתימה טובה. בהיותו קרוב

, והמענה 12.00המענה נכתב תיכף לקבלת ה"שיר" )ה"שיר" הוכנס בשעה 
 (, ועל המעטפה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:12.15נמסר בשעה 

 מדה כנגד מדה למסור בזריזות

 

 י 

 יום הכיפורים[]ערב 

מענה על דו"ח מהמשתתפים בה"קרן לפיתוח שעל ידי מחנה ישראל" )יומן 
קובץ הערות התמימים ואנ"ש מאריסטאון יו"ד . 4"פאקס א שיחה" גליון 

 שבט תשנ"ה(:
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עאכו"כ לצבור ועאכו"כ וליחיד  (בהיותו קרוב) ן גרמאנת' ות"ח ת"ח והזמ

 שגדולים מתורתם אומנתם. בצ"צלעוסקי 

 יר עה"צ.אזכ

 

 יא

 [לפני חג הסוכות]

מענה בקשר לועידה העולמית של צעירי אגודת חב"ד שתתקיים ביום א' 
 (:14דחול המועד סוכות )"בית חיינו" גליון 

 אעה"צ להצלחה רבה בכל והזמ"ג וכו' וכו'.

 

 יב

 ]ערב חג הסוכות[

גורארי' לר' שניאור זלמן שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א "צעטל" בכתי"ק 
 (:574)ס' "בכל ביתי נאמן הוא" ע' 

א. ערב זמן שמחתנו ובסמיכות ממש ליום חתונתו ויום שמחת לבו. ב. 
כדאי לעשות בדיקה במעיו במשך הזמן. ג. אזכיר עוד הפעם כל אחד מהם 

 על הציון.

 

 יג

 ]חול המועד סוכות[

על ההודעה ע"ד  (1: )פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר-מענה כללי
( 2; )(15)"בית חיינו" גליון  770-כינוס ראשי ישיבות חב"ד מרחבי תבל ב

שכתב דו"ח מפעילותו בעיר קורדובה, לשם נסע  לר' שאול משה אליטוב
 [:לשמש כחזן בימים הנוראים )מהעתקה, באדיבות הנמען שי'(

 נת' ות"ח והזמ"ג זמן שמחתינו ותהא פעולה נמשכת אזכיר עה"צ.
 

 די

 ]לאחר כ"ד תשרי[

מענה לשאלת המניחים דשיחת כ"ד תשרי. בהשיחה נתבאר סדר הלימוד 
 היארצייט. מי שלליארצייט, ושאלו שעדיין לא נתברר 
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ס' "תולדות לוי יצחק"  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 

 (:67ח"א ע' 

 )ניקולייב(יאנובסקי  אשת א"ז הרהג וכו' וכו' הי"דדאמי זקנתי רחל 

___ 

 הייתי בניקוליעב וטפלה כמה שנים –חדשי הקייץ  כמה שבועות בסיום –

 בי וכו'

 

 טו

 ]כ"ה תשרי[

"אשת חיל" ארגון מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק, שכתב של"דינר" של 
אשר כתב כן ו ;ת ה"דינר"ברכה להצלח ביקשו ,נשים 1100נרשמו כבר 

 מזה עין הרע ח"ו )מהעתקה(:זוגתו מבקשת ברכה שלא יהי' 

 ותהא סגולה לתוספת הצלחה. לפרסם ככל הנ"ל הרי מצוה

 

 טז

 ]כ"ו תשרי[ 

"בית חיינו" מענה על ההודעה ע"ד כינוס תלמידים השלוחים העולמי )
 . קובץ "נרות מאירים" ע' יא(:15גליון 

 .ורבהאעה"צ להצלחה בכל הנ"ל 

 

 יז

 ]כ"ו תשרי[

לכינוס תלמידים השלוחים העולמי, אותו שלח כ"ק מענה נוסף בקשר 
. קובץ "נרות 15אדמו"ר שליט"א במהלך הכינוס )"בית חיינו" גליון 

 מאירים" ע' יא(:

 כדאי להתענין:

 ( ע"ד הו"ל דקובץ דו"ח דהכנס )הו"ל ע"י המזכירות(.1

 ( לשכת )וועד( יועץ בשביל השלוחים שי'.2
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 חי

 ]תשרי[

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –מענה לר' שלמה מיידנצ'יק )מצילום כתי"ק 
211:) 

 יש אגוח

 יש ארגון גג

 –באם חילוקי דעות ביניהם 

 ע"פ שו"ע ומנהג ישראל 

 כפס"ד ועד רבני אנ"ש שבאה"ק  –

 בכתב וחתוםאלא שיהי'  –

 והעתק לי ות"ח

 

 יט

 ]שלהי תשרי[

בנין החדש של בקשר לבניית מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס הצעות 
ס' "ספריית ליובאוויטש" ע' קצא.  –ספריית אגוח"ח )מצילום כתי"ק 

 ד(:-"עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קלגקובץ 

 770ד השטחלבנות בתוך 

 770ד בהבניןלהוסיף  –ויותר טוב 

 באופן שלא יערער את הבנין

 

 כ

 תש"נ[]תחלת 

מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס, בהמשך להמענה שנתקבל אודות 
, הצעות להרחבת הספרי' בקומה 770הרחבת הספרי' בתוך הבנין ד

, וכתב שאם כל הנ"ל מתאים לרצון כ"ק אדמו"ר 770השלישית ובמחסן ד
קובץ שליט"א יתקשרו עם אדריכל לברר את אפשרות הבניה הזאת )

 רבי" ע' קלד(:"עבודת הקודש אצל ה
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התיבות "מתאים לרצון כ"ק אדמו"ר  קו תחתכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 

 שליט"א". וכתב:

])=חבר הנהלת( ספריית  כמובן כהנ"ל ולעת"ל בכיו"ב בתור חהנה"ת
 אגודת חסידי חב"ד אהל יוסף יצחק ליובאוויטש[

 

 כא

 ]תחלת תש"נ[

הבניה דהרחבת ספריית מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס את תכניות 
 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קלד(:קובץ אגוח"ח שהוכנו ע"י אדריכל )

 ויהא בשעטומו"צ, אזכיר עה"צ.

 להחזיר.

כי איני אדריכל, ואם צריך  –בודאי לא יכתבו לי פרטי פרטים דכהנ"ל 
 ימצאו כהנ"ל.

 

 כב

 ]תחלת תש"נ[

 מענה לר' שלום דובער לוין, שכתב:

להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א לסדר את שו"ת הצ"צ מחדש "בהתאם 
ובות שבאותיות מרובעות, אולי כדאי א"כ: א( להדפיס במקומם את הת

שנדפסו בשער המילואים בקובץ יגדיל תורה ועוד, בתוספת כוכב או מספר 
קטן ובתוספת לוח השוואה לשעה"מ ועוד? ב( להשוות התשובות לכתבי 

ן בגוכתי"ק? ג( לערוך ולהדפיס מפתח ענינים יד, בעיקר אלו שנמצאים כא
 וכו' בסוף כל כרך?".

פתח דבר לכרכי שו"ת צמח צדק )הוצאת מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )
 ח(:-"עבודת הקודש אצל הרבי" ע' נז. קובץ 17, 2קה"ת תשנ"ד( הערות 

 [ על השאלה אם להדפיס המילואים במקומם, כתב:1]

 לומדים.כי יבלבל ה]להדפיס במקומם[ לא 

 לחיוב. ענה[ על ההצעה להשוות התשובות לכתבי יד, 2]

 [ על השאלה אם להדפיס מפתח ענינים בסוף כל כרך, כתב:3]
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 אחד לכל הכרכים.]מפתח ענינים[  מספיק

 

 כג

 ]תחלת תש"נ[

שאלו האם לקראו שברוסיא,  וקםמענה בקשר למוסד חינוך לבנות שה
 (:16גליון בשם "בית רבקה" )"בית חיינו" 

 הסכמה וברכה אזכיר עה"צ.

 

 כד

 ]תחלת תש"נ[

מענה לא' שביקש ברכה להצליח לחזור לחצרות קודש כ"ק אדמו"ר 
 (:16שליט"א בלי כל מניעות ועיכובים )"בית חיינו" גליון 

 כמובן כ"ז צ"ל עפ"י חוק, אזכיר עה"צ.

 

 כה

 ]תחלת תש"נ[

מעמד ה"חנוכה לייוו" )"א מענה לר' אברהם יצחק שם טוב על תכנית 
 חסידישער דערהער" טבת תשע"ד(:

 חסידי חב"ד העולמי. אגודתנכון הענין. על דבר פרטים, בהתייעצות עם 

 

 כו

 ]תחלת תש"נ[

הערות  –שפאלטער בקשר לספר שמו"ל "עטרת צבי"  מענות לר' שלום
 )ריש ס' "עטרת צבי"(:להרמב"ם וביאורים בהלכות בית הבחירה 

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת אזכיר עה"צ.[ . . 1]

 נת' ות"ח ואזכיר עה"צ והזמ"ג.[ 2]
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 כז

 ]תחלת מרחשון[

נדפס  –מענה לא' שרצה להדפיס את התנ"ך במקסיקו )מצילום כתי"ק 
. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' לעיל מדור צילומי כתי"ק

 מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

ואיך יתחרה  ובכריכה יפה –במקסיקא  מוכנים לקני' תנך'ם כמה
 שלהם בהמחירים

 

 כח

 ]תחלת מרחשון[

רעוא "מענה בקשר ל"סדר ניגונים וחזרת דא"ח", אותו העבירו משעת 
השבתות קצרים )"בית חיינו" גליון ימי לליל שבת קודש, היות ו "דרעוין

16:) 

 אזכיר עה"צ.

 

 כט

 ]ה' מרחשון[

בשורות טובות מה"דינר"  מכתבו בו יוסף יצחק הכהן גוטניק עלמענה לר' 
 "אשת חיל" ומהצלחה בעסקים )מהעתקה(: ארגון של

 ובהוספהותהא פענ"מ  נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ.

 

 ל

 ]ז' מרחשון[

לר' שניאור זלמן יפה שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א "צעטל" בכתי"ק 
" Mr. Manchester" ס' .383"צדי"ק למלך" חוברת ז ע'  –)מצילום כתי"ק 

 (:286ע' 

 ב"ה

 יפהלהררש"ז שי' 
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 בספ"י כיון שראיתיו היום

 בעירו נו"ן $ לחלקם מצו"ב לחלק בעירו

 

 לא

 ]י"ב מרחשון[

שהמחירים מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה בעסקים 
 יעלו שוב )מהעתקה(:

 .לשנת ניסיםאזכיר עוה"פ עה"צ 

 

 לב

 ]י"ד מרחשון[

 שכתב שבנה מקוה חדשהמענה להשליח ר' אברהם בן ציון קאטלארסקי 
, וביקש מכמה רבנים שאינם בעירו ניו סיטי ראקלאנד "בור על גבי בור"

בור נוסף  להוסיף ציעחסידי חב"ד לתת הכשר, וא' מהם סירב והשני המ
 ,עם רבני ועסקני חב"ד וידידים מבינים בנושא התייעץכתב שו .מן הצד

או  ,להוסיף בור מן הצדלהתחשב ברבנים הנ"ל והאם  ,ושאל מה לעשות
. וביקש ברכה להצלחה להשאירו כמות שהוא מבלי להוסיף בור מן הצד

 בכהנ"ל ובהפצת המעינות חוצה.

 :(, והעתקהט ד' תמוז תשע"ז)תשורה שוחאמענה כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 התיבות "רבני ועסקני חב"ד", וכתב: קו תחתסימן [ 1]

 .כן יעשה

 [ לצד בקשת הברכה, כתב:2]

 אזכיר עה"צ.

 

 לג

 ]ט"ו מרחשון[

מענה להרב שמעון גד אליטוב, ששהה בארגנטינא בימים הנוראים לשמש 
והציעו לו להשאר שם לשלשה חדשים  ;ושנה כחזן, כמנהגו בכל שנה

לחזור לימים נוראים דשנת תנש"א, ושאל אם ל עצמו נוספים, וכן לקבל ע
 לקבל ההצעה )תשורה אליטוב י"ד מנ"א תשע"ח(:
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 הצלחה רבה ומופלגה, אזכיר על הציון.

 

 לד

 ]מרחשון[

קודש כ"ק -מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס את עלי ההגהה של אגרות
 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' נד(:קובץ שליט"א חט"ו )אדמו"ר 

 ההו"ל בהקדם ישובח ובכפליים.

 

 לה

 ]מרחשון[

 חתמענה לא' מעסקני אנ"ש במנשסתר אנגליא שהציע לא' משרה בא
 המוסדות בעירו )תשורה שפירא י"א אייר תש"ס(:

 פס"ד רבני אנ"ש שי' הכללי הצ"ל גם הסכם אגו"ח דאנגלי'.

 

 לו

 ]מרחשון[

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

 כמפורסם אין סוחבים אותי למשפטים.

 

 לז

 ]מרחשון[

מענה להשליח ר' שלום יעקב חזן על דו"ח מפעילותו בעירו רסיפה ברזיל 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 פעולה נמשכת ובהוספה אזכיר עה"צ.ותהא 
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 לח

 ]מרחשון[

באדיבות  מתפרסם בזה לראשונה . המענהמענה לא' התמימים )מהעתקה
 (:הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו

 כהוראת הנהלת הישיבה. כמפורסם

 אזכיר על הציון.

 

 לט

 ]מרחשון[

רוצים  ואם להתעניין בשידוכים, וכתב שהוריההנ"ל, ששאל מענה להת' 
באדיבות הנמען מתפרסם בזה לראשונה . המענה אך הוא מהסס )מהעתקה

 (:שי' וזכות הרבים תלוי' בו

 כרצון ההורים

 אזכיר על הציון.

 

 מ

 ]י"ט מרחשון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר 
צפת עיה"ק בשם "בית לוי קרית חב"ד בכנסת בבית האת שליט"א לקרוא 

להכנסת ספר תורה ע"ש הוו"ח וכו' ישראל ארי' ליב אחיו של כן ו ;יצחק"
 כ"ק אדמו"ר שליט"א, שתתקיים בכ"ף או בכ"ד טבת )מהעתקה(:

התיבות "הסכמת וברכת כ"ק את כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול 
 אדמו"ר שליט"א".

 

 מא

 ]שלהי מרחשון[

תשורה  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו )מצילום כתי"ק -מענה כללי
על רשימת בתי הכנסת אליהם  –וויינפעלד כ"ח סיון תשע"ח( ]בין השאר 

להוראת כ"ק אדמו"ר , בהמשך פ ויראלכו ל"הקהלת קהילות" בש"י
 ([:16)"בית חיינו" גליון  נח והתועדויות שלאח"ז שליט"א בהתועדות ש"פ
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 (כתר )בגימט' עשרים ש"ק סביבות והזמג ובהוספה פענ"מ ותהא ותח נת
 תורה( עצמו )ע"פ הוא היורש שכק מו"ח אדמו"ר נשיאנו הולדת ויום מח

 

 מב

 ]שלהי מרחשון[

פ לאיסט סייד מנהטן ל"הקהלת קהילות" בש"התהלוכה ממענה על דו"ח 
 (:17)"בית חיינו" גליון  שרה יחי

 .אזכיר עה"צ והזמ"ג ויהי' כ"ז בהצלחה רבה

 

 מג

 ]שלהי מרחשון[

של משלחת מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן שכתב על הנסיעה המתוכננת 
מטעם משרד החוץ, ועל פגישה עם סגן שר האוצר מר עסקני חב"ד לרוסיא 

 יוסי ביילין בקשר לתקציבים למוסדות חב"ד )מהעתקה(:

 ה"צ.אזכיר ע

 

 מד

 ]שלהי מרחשון[

ב עם הכיתומענה לר' שלום דובער לוין שהכניס דוגמא מחותמת מיוחדת 
קובץ ליובאוויטש" ) –"ספריית אגודת חסידי חב"ד אהל יוסף יצחק 

 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קכט(:

 באיזו מדינה?

 היחיד בכל חב"ד השואל כזאת?אני 

 

 מה

 ]שלהי מרחשון[

מענה לר' שלום דובער לוין שהכניס, בהמשך להמענה שנתקבל אודות 
ה"חותמת" דספריית אגוח"ח, דוגמא שני' של החותמת בה נוסף הכתובת 
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"770 Eastern Parkway. Brooklyn N.Y.( " עבודת הקודש אצל קובץ"

 הרבי" ע' קיח(:

 .U. S. Aבאם יוסיפו כפשוט  –מה יהי' מיותר 

 

 מו

 ]כ"ה מרחשון[

הרמב"ם" בקשר לסיום הרמב"ם העולמי )"בית חיינו"  םמענה ל"ועד סיו
 . ריש "קובץ סיום הרמב"ם תש"נ"(:17גליון 

 אזכיר על הציון

 להצלחה רבה ומופלגה

 שנה תורהמשמחת בופתי מבות ר

 דשנת תש"נ

 

 מז

 ]כ"ה מרחשון[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את "סדר היום" דכינוס השלוחים העולמי 
 תשורה פרידמאן יו"ד סיון תשס"ט(: –)מצילום כתי"ק 

 ומופלגהרבה  ויהא בהצלחה

 

 מח

 ]כ"ה מרחשון[

 –)מצילום כתי"ק  העולמי מענה בקשר ל"סדר היום" של כינוס השלוחים
 תשורה ניאזוף י"א שבט תשע"ו(:

 נת' ות"ח

 מהיר

 נשיםע"ד  לגמריחסר 

 בדפוס בפרגרם באם אפשר
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 צעירים וצעירות – גם ע"ד מה טוב

 

 מט

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ו מרחשון[

מענה להמזכיר רחי"ק, על מכתבו בקשר להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 וצעירות.להוסיף בתכנית ה"כינוס" ע"ד נשים וצעירים 

 במכתבו כתב:

"מצו"ב הצעה להוספה לפראגראם הכינוס. תקותנו שזה מכוון להוראת 
כ"ק אדמו"ר שליט"א. ואם כן, נשתדל אי"ה להדפיס הפראגראם מחדש 

 שיוכלל הנ"ל בפנים".

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

"כן" )היינו ש"זה מכוון להוראת כ"ק אדמו"ר חץ תיבת ב[ סימן 1]
 שליט"א"(.

 [ סימן בעיגול תיבת "מחדש", וכתב:2]

 ע"י הוספה יותר ובמילא יוקדם –? מספיק 

 

 ו"ןנ

 ]ועש"ק חיי שרה, כ"ו מרחשון[

)"בית בקשר לסיום הרמב"ם העולמי הרמב"ם"  םמענה נוסף ל"ועד סיו
 (:18חיינו" גליון 

אזכיר  ומצאת –הבטיחה תורה  –הוספה בהכנות  רבהויהי' בהצלחה 
 עה"צ.

 

 נא

 ]כ"ח מרחשון[

ות בני נח ומענה לא' השלוחים בקנדה בקשר להו"ל חוברת בענין שבע מצ
 אייר תש"ס(: ט"ז )תשורה שפירא

 כהוראת ועד רבני אנ"ש הכללי שי'.
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 נב

 [ער"ח כסלו]

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכירות )מצילום כתי"ק 
. ליקוט 21תשורה לוין י"ט אד"ר תשס"ה. ליקוט כתי"ק חנוכה ע'  –

 (:40כתי"ק סיום הרמב"ם ע' 

 מהיר

 הנסיעה היום עה"צ באם אפשר קודם המענה

 כאן למארגני סיום הרמב"ם שי'

 מהסיום דו"ח

 )דהחלטת השלוחים שי'( להמתעסקים בהדפסת הספר

 המצב בהנוגע לפועל

 הדה"נ בחנוכה לאלה שהו"ל בעבר הס' ע"ד

שהי' בהצלחה  במיוחד ע"פ הידיעות – דהשתאהמצב בהנ"ל ע"ד הנ"ל 
 רבה

 

 נג

 ]ער"ח כסלו[

מענה לר' שאול משה אליטוב שהגיע לארגנטינא לשליחות בתור משפיע 
בה"תלמוד תורה" וזה הפריע בישיבה שם. במשך הזמן נכנס בתור מלמד 

לו להתמסר להתלמידים בישיבה, ושאל האם לעזוב את המלמדות 
כות ז)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' ו

 הרבים תלוי' בו(:

 כדעת עסקני אנ"ש שי' שעל אתר אזכיר עה"צ.

 

 נד

 ]אדר"ח כסלו[

 –מענה להמזכיר רחי"ק בקשר לכינוס השלוחים העולמי )מצילום כתי"ק 
 תשורה קרינסקי ב' מרחשון תשס"ח(:
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במכתבו כתב "מצו"ב החלטות הכינוס", ועל זה כתב כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א:

 –נל' 

 ויתן יתן ויחזור – ויתןלמש"נ  המשך מתאים –כן יבש"ט שלכהנ"ל 

 בוא"ו המתחילהיפה, עאכו"כ  ונתינה ה"ז בעין

 מלכתחילה אריבער

 כסלו, ת)הא(, ש)נת(, נ)סים( : א, דראש, חודש,]אדר"ח כסלו[והזמ"ג: 

 פעמים( )שבע

פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין -מענה זה הי', אח"כ, המענה כללי
 ( לר' מנחם נחום גערליצקי בקשר לסיום הלכות ברמב"ם )ס'1השאר: )

( על דו"ח מ"הקהלת קהילות" 2(; )70"שנת נסים בבית חיינו" ע'  יומן
( לר' שלום שפאלטער בקשר לספרו "עטרת 3); (71בש"פ תולדות )שם ע' 

( ל"ועד סיום הרמב"ם" בקשר לסיום 4)צבי" )ריש ס' "עטרת צבי"(; 
, באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט(; הרמב"ם העולמי )מהעתקה

י אגודת חב"ד העולמית על דו"ח מיום ועש"ק לך ( להנהלת צעיר5)
( להשליח ר' שלום 6; )(ן)מהעתקה, באדיבות הת' חיים בן ציון שי' פירסא

 בקשר לפעילות בעירו )מהעתקה, באדיבות הנמען שי'([.יעקב חזן 

 

 נה

 ]בדר"ח כסלו[

 יומןס' מענה לר' אברהם מיכאלשוילי יו"ר מרכז רוחני ליהדות גרוזיא )
 (:82ים בבית חיינו" ע' "שנת נס

אזכיר עה"צ לבשו"ט בהנ"ל והזמ"ג כסלו )ר"ח, ט, יו"ד, יט וחותמו: ימי 
 והתחלתם ש"ק( וכמדובר עוד ועוד בכינוס השלוחים שי'. –חנוכה 

 

 נו

 ]תחלת כסלו[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית על דו"ח מיום ועש"ק וירא 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות ויום ועש"ק חיי שרה 

 הת' חיים בן ציון שי' פירסאן וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, אזכיר על הציון.
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 נז

 ]תחלת כסלו[

 ,מענה לר' שלום דובער לוין שכתב: "אתמול הביא אחד לספריה דף מודפס
ובו רשימת חברי "אגודת התמימים" מיום י"ד טבת עת"ר. ומצו"ב 
צילומו. ברשימה הזאת מופיעים גם אביו ודודיו של כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א".

 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קסו(:קובץ מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )

 ראיתי ות"ח.

 

 נח

 ]תחלת כסלו[

)"בית חיינו"  770 מענה על דו"ח מ"מבצעים" דתלמידי תו"ת המרכזית
 (:18גליון 

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

 

 נט

 ]ב' כסלו[

מענה לר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד א' התלמידים בישיבת חב"ד 
ארגנטינא שאביו לא הסכים שילמוד כל היום בישיבה, רק התנה שאם כ"ק 

מסכים )מהעתקה. המענה , גם הוא לזה אדמו"ר שליט"א מסכים
 מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 הסכמה וברכה שילמוד כל היום אזכיר עה"צ.

 

 ס

 ]ג' כסלו[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב אודות עניני עסקיו שהמחירים 
 התחילו לעלות שוב )מהעתקה(:

 ב( שנת תש"נוהזמ"ג בתחלת א( כסלו  נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ ויב"ט.
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 סא

 ]ו' כסלו[

 מענה על מכתב המזכיר רחי"ק )תשורה ראסקין אדר"ח אד"ש תשע"א(:

 הבפו"מ

 

 סב

 ]ז' כסלו[

מענה על הדו"ח דהתועדות חסידים וסעודת הודאה דיום הבהיר ר"ח כסלו 
. תשורה מהתועדות וסעודת הודאה המרכזית ר"ח 18)"בית חיינו" גליון 

 כסלו תנש"א(:

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה

 ברביםוכמדובר 

 ובביהכ"נ וביהמד"ר ודמע"ט

 והזמ"ג

 אזכיר עה"צ

פרטי, ונשלח גם לבנות סמינר "בית חנה" -]מענה זה הי' גם מענה כללי
בלו על עצמן ללמוד בע"פ את מאמר אדמו"ר מהריי"ץ ישקעיה"ק בצפת 

כ"ק אדמו"ר שליט"א על ה"המשך" ד"ה באתי לגני, וללמוד בעיון מאמרי 
 ([.25)"בית חיינו" גליון 

 

 סג

 ]ז' כסלו[

שהכניס כתבה בעיתונים דאה"ק בקשר ממענה לר' שלום דובער וואלף 
)יומן "פאקס א להמדובר בהתועדות ש"פ תולדות ע"ד המהפכות בעולם 

 (:12שיחה" גליון 

יומו, לא יקח זה אלא שנהפכה פצצה עולמית לטיפי מרגוע לקטן בן . . 
לליבו כי שפיץ חב"ד דכאן בכלל לא לקחה אלי' כל הנ"ל, גם הם צודקים 

 . . כי זה ארבעים שנה וכן חבריהם באה"ק נוהגים כך
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 סד

 ]ז' כסלו[

. 18מענה להשליח ר' שלום יעקב חזן על דו"ח שכתב )"בית חיינו" גליון 
 והעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 ( דשנת תש"נ אזכיר עה"צ.2( כסלו 1נת' ות"ח והזמ"ג תחלת 

 

 סה

 ]י"ב כסלו[

מענה להרב פנחס הכהן פלדמן שכתב שזקוק לחיזוק )יומן "פאקס א 
 . תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:12שיחה" גליון 

באם כל המדובר בש"ק האחרון )והר"ד דהתוועדות שלפנ"ז( לא חיזקו 
 ה"מ".אותו איני יודע מה מחזקו ולהעיר שזהו שנת 

 אזכיר עה"צ.

 

 סו

 ]י"ב כסלו[

"בית בקשר לחובות שיש לו )שכתב מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא 
 תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(: .19חיינו" גליון 

ותיכף  –בטח יודע שזה כו"כ שנים שמידי פעם נמצא במצב כזה ומשלם 
בהפצה ונתחדש חוב ומשלמו וכו' והזמ"ג במיוחד שנת הארבעים  מוסיף
 עה"צ.זכיר וכו' א

 

 סז

 ]ט"ו כסלו[

"שנת נסים בבית חיינו" יומן מענה לא' התמימים מתלמידי ה"קבוצה" )ס' 
 (:79ע' 

 כהמשפיע הרוחני שיחי' שלו )דהכותב שיחי'(, אזכיר עה"צ.
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 סח

 ]ט"ז כסלו[

ס' יומן ז ל"ע )עליו להתאשפב מהרופא שמענה לר' דוד הרצל שקיבל מכת
 (:81"שנת נסים בבית חיינו" ע' 

 ויהי' לו רפו"ש והזמ"ג בשו"ט, אזכיר עה"צ.

 

 סט

 ]ועש"ק וישלח, י"ז כסלו[

מענה להרב יוסף אברהם הלוי העלער, בקשר ל"תשובה" שכתב עבור אשה 
הוא ע"י הזרעה מלאכותית.  בדרך הטבע שהדרך היחידה שלה להיפקד

האשה שאלה את כ"ק אדמו"ר שליט"א, שענה שברצונו הק' לראות פסק 
בהתאם לזה כתב הרב הנ"ל פסק דין, . דין ברור מרב מורה הוראה להיתר

. ס' "היכל 188-9ובקשר לזה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א )לקו"ש חל"ז ע' 
 (:ו-נ. ס' "שולחן מנחם" ח"ו ע' נה-מנחם" ח"ב ע' מט

בזה  יברר אצל מומחים שכבר עושים קודם הכניסה לשקו"ט בהלכה
 מזמן

ועד  כמה זמן מראשית התהליך מכו"כ חדשים בפועלע"ע  ע"ד הרגיל
 סופו

 כמה טיפולים עושים במשך זמן זה

 ע"י איש א' אבל לאו דוקא לפעמים יותר מטיפול א' נעשה

 המחסן האחריות דשומריכל החומר על  שאז –בנתיים הפסקי זמן 

 כמה חמרים מוסיפים להזרע

 איכותם

 לביוץ הנשים שנעשו מזרע אדם, וכן בנוגע היש בחמרים הנ' כאלה

 דין נדה ישנם טיפולים שגורמים בהאשה

 השאלה מסל"ת בזה מעוררת –נוכחות הבעל בכהנ"ל 

משנים  באופן שונה לגמרי, וגם עתה הי' כל התהליך –בזמן המנחת יצחק 
 ן לזמןמזמ

 ת"ח שיודיעני תוצאות חקו"ד הנ"ל ועוד דוגמתם
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 ע

 ]ועש"ק וישלח, י"ז כסלו[

בשורות טובות מהעסקים, בו מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח 
 וכן דו"ח מהשיעורי תורה שלו )מהעתקה(:

ל, -: "אני ממשיך תודה לאמה שכתבכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול 
בהשיעורים, בחסידות ונגלה, שהתחלתי בחודש סיון, כשהייתי בההוספה 

 בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א". וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 עא

 ]י"ט כסלו[

)"בית  17נכתב על גבי גליון  ,מענה על קבלת גליונות "בית חיינו" האחרונים
 . תשורה כהנא ט' סיון תשע"ח(:20חיינו" גליון 

 נת' ות"ח ובטח ימשיכו בזה וכל המפרט ה"ז משובח וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 עב

 ]כ"א כסלו[

 (:20מענה נוסף למערכת "בית חיינו" )"בית חיינו" גליון 

 אזעה"צ.תהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא וכו' 

 

 עג

 ]כ"ב כסלו[

. המענה מתפרסם מענה לר' אברהם יצחק וואלפסאן )מהעתקת המזכיר
 (:בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו

ויאריך ימים ושנים  –חד"ת דאביו הרה"ח שליט"א  –נתקבל והמצו"ב 
 בחינוך בנ"י שליט"א לתומ"צ ביר"ש.

 והזמ"ג.

 הפ"נ נתקבל ויקרא עה"צ.
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 עד

 ]כסלו[

מענה לר' לוי בוימגארטן על דו"ח מפעילות "טנק" המבצעים שבניהולו 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה  הפועל מדי יום במנהטן

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

 א פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא אזכיר עה"צ.תה

 

 עה

 ]כסלו[

מענה לר' שמואל מנחם מענדל בוטמאן, שהכניס הצעה לארגן חגיגת שנת 
בסמיכות ליו"ד  ,הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א במקום מרכזי

מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הרב שלום דוב המענה מהעתקה. )שבט 
 וזכות הרבים תלוי' בו(:בער שי' שוחאט 

 אינו ענין

 

 עו

 ]כסלו[

מענה ל"ועד סיום הרמב"ם" על מכתבם בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר 
הסיום. הכולל את הדברים שנאמרו בקובץ  שליט"א אליהם להו"ל

 במכתבם כתבו: 

"בהנוגע להחוברת שכ"ק אדמו"ר שליט"א זיכנו להוציא מסיום הרמב"ם 
להוציאה לאור לחנוכה. לא הודענו על כך לכ"ק דשנת תש"נ, חשבנו 

כפי שזה נראה  אדמו"ר שליט"א כי לא היינו בטוחים שנוכל לעמוד בזה.
 כעת יש לנו החוברת בהישג יד לחנוכה, בעזרת השם יתברך".

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 (:באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו

 גדולי ישראל –הגאונים והאדמורים 

 גרמאאזכיר עה"צ והזמן [ בהישג יד לחנוכה]
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 עז

 ]כסלו[

 לפרסום ברדיו אודות חנוכה. במכתבם: וכןמענה בקשר להקלטה שה

הצעה עבור הרדיא. זה יעשה באופן מקצועי מאד עם חברת -"מצו"ב נוסח
הניגון ברקע. זמן שהוצע מומחים מובהקת. הנוסח הוא של הדיבור וגם של 

 לעשות הרעקארדינג הוא בעזהשי"ת ביום ב' הבעל"ט".

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ והזמן גרמא.

 

 עח

 ]כסלו[

הישיבות ככל בני צה לנסוע בשליחות לא' ורכתב שמענה לא' התמימים ש
"שנת נסים בבית חיינו" ע'  יומן כתתו, אך מצד משפחתו ישנם קשיים )ס'

116:) 

 השליחות כאן ביום ועש"ק לאחר חצות וכיו"ב, אזכיר עה"צ.

 

 עט

 ]כסלו[

מענה על בקשת ברכה לא' המקורב ומסייע רבות לאנ"ש, שקיבל שטף דם 
וכמעט שאינו מתפקד )"בית ל"ע ונמצא שלשה שבועות בבית הרופאים 

 (:19חיינו" גליון 

הנהגה יומית שלו תהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים בדיקת 
  התפלין והמזוזות אזעה"צ.

 

 פ

 ]כסלו[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' שלום דובער לוין, 
הרבי" "עבודת הקודש אצל קובץ בצירוף לשני "ביכלאך" כת"י שנתקבלו )

 ע' קיח(:
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 כדאי לברר היש בהמצו"ב מרבותינו שעדיין לא הו"ל.

 

 פא

 ]כסלו[

"צעטל" נוסף בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' שלום דובער לוין, 
 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קיח(:קובץ בצירוף לכתבי יד שנתקבלו )

 דא"ח? דרבותינו? ההו"ל?

 

 פב

 ]כסלו[

הלפרין )ע"ה(, אשת ר' אהרן דוב הלפרין עורך עיתון מענה למרת חי' ברכה 
 "כפר חב"ד" )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

הרי מקבלת חיים ממקור חיים ובפרט בעקבתא דמשיחא שבזכות נשים 
צדקניות עתידין להגאל והיא בראשן שהרי חלק לה בהפצת דא"ח ע"י 

 כפ"ח ובעלה שי' אזכיר עה"צ.

 

 פג

 ]כסלו[

שביקש עצת וברכת כ"ק אדמו"ר  זלצמןר' יוסף יצחק  מענה להשליח
שליט"א בקשר לקניית שטח למבנה חדש למרכז חב"ד ליוצאי רוסיא 

 בטורונטו )תשורה יוזביץ כ"ה מרחשון תשע"ח(:

 . אזכיר עה"צ.כפשוטשייך לדיון ולהחלטת ההנהלה 

 

 פד

 כסלו[]

מענה להת' מיכאל אפרים דאנאוו מישיבת "אהלי תורה" שכתב שלמד את 
 (:87"שנת נסים בבית חיינו" ע' יומן "קונטרס י"ד כסלו" שקו"ט בע"פ )ס' 

 גרם נח"ר, אזכיר עה"צ.
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 פה

 ]כסלו[

מענה על הדו"ח הראשון מסיום הרמב"ם המרכזי ב"בניני האומה" 
 (:32ן בירושלים עיה"ק )יומן "פאקס א שיחה" גליו

 –מכ' והדו"ח והמצו"ב 

 – והזמ"גנת' ות"ח ת"ח 

 בין חגי הגאולה דאדמהאמ"צ ואדה"ז וימי חנוכה,

 –וה' יצליחו 

 כהוראת חנוכה ונתינת כח שלהם,

 להוסיף בכל כיו"ב וכו' וכו',

 אזכיר עה"צ.

 

 פו

 ]כסלו[

בעירו  מענה להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין בקשר לסיום הרמב"ם
 )תשורה גליצנשטיין ט' תמוז תשע"ד(:אילת 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתב "דו"ח מפורט וכו' וכן תמונות, 
 אשלח בל"נ, בהקדם".

 

 פז

 כסלו[שלהי ]

הקבוצה מצפת עיה"ק לחצרות קדשנו לימי  הגעתמענה על ההודעה ע"ד 
 –מצילום כתי"ק )"היום שלישי כ"א בכסלו תהא שנת נסים" החנוכה 

, מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' נדפס לעיל מדור צילומי כתי"ק
. קובץ "יחסו של 20"בית חיינו" גליון מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו. 

 הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:

 תש"נובשנת  ובחודש כסלו שהוכפל בו כ"ט ]היום יום שלישי[

 שיובא עה"צ בפ"נ כמפורש
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 פח

 כסלו[שלהי ]

. קובץ 20מענה על דו"ח בקשר להקבוצה מצפת עיה"ק )"בית חיינו" גליון 
 "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:

 ותהא פעולה נמשכת. 

 אזכיר עה"צ.

 

 פט

 כסלו[שלהי ]

. קובץ 20גליון מענה על פתק בקשר להקבוצה מצפת עיה"ק )"בית חיינו" 
 "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:

 .והזמן גרמא אזכיר על הציון

 

 צדי"ק

 כסלו[שלהי ]

 (:21"בית חיינו" גליון מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )

הנני שבע רצון מועד הרבנים דהשכונה שליט"א ויאריכו ימים  כפשוט
 ושנים על ממלכתם.

 אין רב ראשי בחב"ד )לא בשכונה ולא בעולם( ומעולם לא הי'. כפשוט

 

 צא

 כסלו[שלהי ]

מענה על הדו"ח מהדלקת המנורה ושיירת המכוניות למנהטן במוצש"ק 
 (:14וישב א' דחנוכה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כיר עה"צ והזמ"ג להוסיף ומיום ליום כו' בכל עניני טוב בגו"ר.אז
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 צב

 כסלו[שלהי ]

( בקשר לערב עבור 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
( 2(; )21ישיבת "אחי תמימים" )"בית חיינו" גליון  תלמידיד םהוריה

 יומןס' ) מימיםלהנהלת ישיבת תו"ת המרכזית על ההתועדות שערכו להת
( להשליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין 3(; )101"שנת נסים בבית חיינו" ע' 

בקשר להכנות ל"מבצע חנוכה" בעירו אילת )תשורה גליצנשטיין ט' תמוז 
( על ארבעה דוחו"ת בקשר להקבוצה מצפת עיה"ק )"בית 4-7תשע"ד(; )

( 8; )הקודש". קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ 20חיינו" גליון 
נביוב בקשר לפעילות עם הבאים לחלוקת הדולרים דיום ולר' מישאל אר

 [:החי יתן אל ליבו" בסופו(וראשון )ס' "

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחנוכה להוסיף בנר

 מצוה ותורה אור

 מיום ליום

 אזכיר עה"צ.

 

 צג

 ]תחלת טבת[

שם טוב בקשר למעמד ה"חנוכה לייוו" ביום ד' מענה לר' אברהם יצחק 
 דחנוכה )"א חסידישער דערהער" טבת תשע"ד(:

 הרי הצליח הן בהלראות והן בלהראות

 

 צד

 ]תחלת טבת[

מענה על דו"ח שכתב ר' הלל דוד קרינסקי ממעמד ה"חנוכה לייוו" ביום 
 ד' דחנוכה.
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זיא טלבי CBSבמכתבו כתב: "כאן בנויארק השתמשנו בהסטודיא של 

במנהטן. מהנסיון בתקשורת הנ"ל בימי חנוכה מקווים אנו שבפעם הבא 
 יהי' השידור באופן מוצלח יותר".

תשורה קרינסקי כ"ח סיון  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשע"ג(:

 ]יותר[ עוד]באופן מוצלח[ 

 

 צה

 ]תחלת טבת[

 ליב קרינסקי )אז בגיל חמש(, שכתב: 'מענה להילד ישראל ארי

 "ב"ה

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 איך לערן סידור און חומש בראשית. רעבע איך האב דיר ליב ווי א קענדי.

 ישראל ארי' ליב בן שטערנא שרה קרינסקי".

תשורה קרינסקי ב'  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 מרחשון תשס"ח(:

 שלומזמן לזמן מזמור התהלים 

 "       "   לצדקה   

 

 צו

 ]תחלת טבת[

מענה לר' אהרן ישעי' פיש שהכניס את הספר "נר אהרן" בעניני חנוכה, 
תשורה  –שהוציא לאור לקראת ימי החנוכה שנה זו )מצילום כתי"ק 

 (:22-3לאבקאווסקי כ"ט כסלו תש"ס. ליקוט כתי"ק חנוכה ע' 

[ כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "שהוצאתי לאור לקראת ימי 1]
 בו, וכתב:החנוכה שנה זו" שבמכת

 בפועללמעשה  והודגש גם להלכה

 בשעתה מצוה ענין
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 (1( )וכו')ולכן המענה בזה קודם 

[ בקשר להנכתב בספר הנ"ל )ע' ג( ש"מנהגו הי' להדליק בערך שתי שעות 2]
 כתב: ,אחר צאת הכוכבים, קודם תפילת ערבית"

 הגיע זמנה( שמכבר ההדלקה לפני התפלה )לאחר לכאורה צ"ע הקדמת

 

 צז

 [תחלת טבת]

דכפר חב"ד )"בית  "תמענה להרב יעקב דוב הכהן כ"ץ ראש ישיבת תו
 (:23חיינו" גליון 

אזכיר עה"צ להצלחה בחנוך התלמידים וכו', והזמ"ג, כנתינת כח דחנוכה 
 להוסיף בנר מצווה ותורה אור מיום ליום.

 

 צח

 טבת[ בדר"ח]

שכתב, בקשר ליום הולדתו, דו"ח  לר' יוסף יצחק הכהן כצמןמענה 
מפעולותיו במשך השנה האחרונה, ואשר הוא שבע רצון מהפעולות; וכן 
כתב החלטתו, אשר במשך שנה הבעל"ט יביא בל"נ את כל מכריו לכ"ק 

בשבת קודש, ולמחרתו ביום ראשון לקבל  770-אדמו"ר שליט"א, שישהו ב
 (:22דולר )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 שיקויים בו יש לו מאתיים רוצה ת' כו' ת' רוצה כו' אזכיר עה"צ.ויה"ר 

 

 צט

 ]תחלת טבת[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים שנמסרו בעת חלוקת הדולרים 
 תשורה פוטערפאס ג' סיון תשע"א(: –דיום ראשון ג' טבת )מצילום כתי"ק 

 כתב: ,[ על כללות המכתב1]

 נת ותח ת"ח

 "יודל", וכתב:[ סימן את השם 2]

 שלומו
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 ק

 ]ד' טבת[

מענה לר' שאול משה אליטוב שהכניס את הספר "מנורת המאור" בהוצאה 
שנה, שקיבל מאשה בשם הלנה קאושינסקי )מהעתקה.  300-של לפני כ

באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי'  מתפרסם בזה לראשונה המענה
 בו(:

 [ על קבלת הספר, כתב:1]

 נת' ות"ח ת"ח

 [ על שם האשה שמסרה הספר, לאחר שמה הפרטי "הלנה", כתב:2]

 בת

 

 קא

 ]תחלת טבת[

אודות מענה לר' שלום דובער לוין על דו"ח שכתב ביום הבהיר ה' טבת 
חתימת חוזה עם האדריכל לעריכת תכניות הבניה להרחבת ספריית 

 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קלה(:קובץ אגוח"ח )

כמוהה. הזוכרים מתי התחילו לדבר בזה? )דרך אגב סחבת שאין 
 ההתחלה הייתה בהתלהבות וכו'(.

 

 קב

 ]תחלת טבת[

מענה לא' שכתב על שידוך המוצע לקרוב משפחה שלו )"בית חיינו" גליון 
22:) 

 מה גילו של המדובר שי'? אזעה"צ.

 

 קג

 ]תחלת טבת[

שמתכננים לעשות, ועל מענה לארגון חבד"י מסויים שכתבו על פעולות 
 (:22פעולות שכבר החלו בביצוען )"בית חיינו" גליון 
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 הבפ"מ? אזעה"צ.

 

 קד

 ]תחלת טבת[

מענה לאברך העוסק בצרכי ציבור שהכניס אלבום מקטעי עתונות אודות 
תמונת כ"ק אדמו"ר שליט"א )יומן "פאקס א שם דפס נ כןראש השנה, 
 (:18שיחה" גליון 

 ראיתי ות"ח ת"ח

 ה"ר שתהא פעולה נמשכת ובהוספה רבה וכו'( וי1

 ( להחזיר הנ"ל וינצלוהו להנ"ל וכנ"ל בהוספה רבה וכו'2

 .אזכיר עה"צ

 

 קה

 ]טבת[

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

 תשע"א(:

 כתב: ,[ על כללות המכתב1]

 נת ות"ח

 [ סימן את השם "יודל", וכתב:2]

 (2בריאותו? )

 

 קו

 [טבת]

גלוכאווסקי, מהנהלה הגשמית של תו"ת  שמואל מענה לר' משה מאיר
" 770המרכזית, בקשר לדו"ד בנוגע להשימוש בקומה העליונה דבנין "

 (:206ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –)מצילום כתי"ק 

 ישאל רבני אנ"ש שי' דהשכונה –כפשוט 
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 קז

 ]טבת[

מענה לר' שלום דובער וואלף על דו"ח מביקור משלחת עסקני חב"ד 
. תשורה קפלן כ"ה טבת 107"שנת נסים בבית חיינו" ע' יומן ברוסיא )ס' 

 תשס"ט(:

 הצלחה רבה ותהא פעולה נמשכת בכל הנ"ל ובהוספה וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 קח

 ]טבת[

)"בית מענה לא' מאנ"ש שכתב שקנה דירה חדשה בשכונת קראונהייטס 
 (:23חיינו" גליון 

ויהי' כ"ז בהצלחה וזכות השכונה דכ"ק מו"ח אדמו"ר מסייעת. אזכיר 
 עה"צ.

 

 קט

 ]טבת[

מענה לר' אפרים וואלף שהכניס מכתב בחתימת תלמידי ה"קבוצה" דשנת 
שחזרתם לישיבת תו"ת דכפר חב"ד תקבל תוקף של  ו מבקשיםתשמ"ט, ב

 (:23"שליחות" )"בית חיינו" גליון 

 ותהא בהצלחה רבה והזמ"ג, אזכיר עה"צ.

 

 קי

 ]טבת[

מענה לא' שכתב שרוצה להגיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א באופן לא חוקי 
 (:23)"בית חיינו" גליון 

 כפשוט מופרך.
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 קיא

 ]טבת[

מענה לארגון "תל תלפיות" שכתבו שרוצים לסדר קבוצה של ארבעים 
לקראת יו"ד שבט הגדול רבנים מאה"ק לנסוע לכ"ק אדמו"ר שליט"א 

 (:23)"בית חיינו" גליון 

 ארבעים רבנים, לצאת מאה"ק?!

 

 קיב

 ]טבת[

 (:23מענה למערכת "בית חיינו" )"בית חיינו" גליון 

 תהא פעולה נמשכת ובהצלחה וכו'. אזכיר על הציון.

 

 קיג

 ]טבת[

מענה לא' מתושבי כפר חב"ד שכתב שעומד להרחיב את דירתו, ושואל אם 
בהלואה הממשלתית ולהרחיב רק במעט את הדירה; או, מכיון  להסתפק

שהשנה שנת נסים, להסתכן ולקחת הלוואה משלימה למרות שהריבית 
 (:24גבוהה וכו' )"בית חיינו" גליון 

 לקחת הלואה משלימה אזכיר עה"צ.

 

 קיד

 ]טבת[

מענה לא' מתושבי כפר חב"ד שכתב שמסתפק האם לקנות דירה בכפר 
ולהכנס לחובות גדולות, והאם לקחת הלוואה משלימה למרות חב"ד 

 (:24הריבית הגבוהה וכו' )"בית חיינו" גליון 

 אזכיר על הציון להצלחה בקנית הדירה בכפר חב"ד.
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 קטו

 ]טבת[

מענה לא' מאנ"ש שהכניס את ספרו הכולל חידושים על מסכת אחת, וכן 
 (:24"בית חיינו" גליון בקרוב )חידושים על עוד מסכת אשר מתכונן להו"ל 

 .( אזכיר עה"צ להצלחה וכו'1

צ"ל בצירוף הסכמות )יש נוהגים גם לצרף אלה דספרו  כדרכו בראשון( 2
 .הא' בהערה מתאימה(

 

 קטז

 ]טבת[

מענה לא' שכתב שלקראת שנה זו שנת תש"נ הוא מפסיק לעשן )"בית 
 (:24חיינו" גליון 

 אזכיר עה"צ.

 

 מאה ושבעה עשר

 ]ועש"ק ויחי, ט"ו טבת[

כמה דפים מהספר "תורת "ועד הנחות בלה"ק" שהכניסו מענה בקשר ל
תפארת לוי יצחק" )ח"א ע"ס בראשית(, עם בקשת ברכה והסכמה  –מנחם 

 (:21על זה, ועל שם הספר )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 בטח כהנ"ל בהגהה המתאימה ויהא בהצלחה רבה. אזכיר עה"צ.

 

 קיח

 ]ועש"ק ויחי, ט"ו טבת[

מענה לאחת מקרית מלאכי שכתבה ע"ד הפלה )תשורה הלפרין כ"ד סיון 
 תשע"ח(:

ך עיון גדול אם מותר ע"פ שו"ע. דיוק בטהרת המשפחה. כדאי ללמוד צרי
 ההלכות הצריכות עוה"פ שמא נשכחו כמה פרטים מהם, אזכיר עה"צ.
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 קיט

 ]י"ז טבת[

שהכניס להגהה את שיחת נר ה' דחנוכה  ,מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון
 עבורבעת ה"קבלת פנים" של אביו ר' אברהם אבא זליגסון ע"ה,  תשי"ב

כן בישר ע"ד פעולותיו, וכתב שמקווה שהספר וספר תולדותיו שמו"ל; 
לכ"ק אדמו"ר  ח"רהאמור י"ל בסביבות יו"ד שבט, ומקווה שכל זה יגרום נ

שליט"א )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' 
 וי' בו(:וזכות הרבים תל

 ואזכיר עה"צ לכהנ"ל ולבשו"ט בכלל[ נח"ר]

 

 קכ

 ]טבת[

( על דו"ח 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
( 2(; )24מפעילות ב"מבצעים" דישיבה קטנה כפר חב"ד )"בית חיינו" גליון 

"שנת  יומן להת' שניאור זלמן הרצל שהכניס את הקובץ "אור התבור" )ס'
בקשר לספרו "עטרת  ( לר' שלום שפאלטער3; )(117נסים בבית חיינו" ע' 

 צבי" )מהעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 מן הגוף. אזכיר עה"צ. נהנהכנתינת כח דחודש שהגוף 

 

 קכא

 ]אור לכ"ח טבת[

תפארת  –מענה ל"ועד הנחות בלה"ק" שהכניסו את הספר "תורת מנחם 
 לוי יצחק". 

את הספר הכניסו לאחר תפלת מעריב, ומיד יצא המענה )יומן "פאקס א 
 (:22שיחה" גליון 

 "כ"ח טבת", וכתב: המכתב את תאריךבעיגול כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 

 .יוםנת' ות"ח ודבר בעתו והזמ"ג להזכיר עה"צ באותו ה
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 קכב

 ]שלהי טבת[

מענה לא' שכתב: "הרפורמים בושעווען ויה"ר שתהי' כמו שהובטח כ"ק 
אדמו"ר הזקן נבג"מ בעל ההילולא יד החסידים על העליונה בעגלא דידן 

)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה  "ובפועל ממש נאו ובאופן של שנת נסים
 לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ לבשורות טובות בכל הנ"ל ולהמצו"ב.

 

 קכג

 ]שלהי טבת[

מענה על בקשת ברכה עבור א' שעבר פעם השתלת לב, והרופאים אומרים 
רסם שצריך לעבור ניתוח בחלק התחתון של הבטן )מהעתקה. המענה מתפ

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

 אזכיר עה"צ לבשורות טובות בכל הנ"ל ולהמצו"ב.

 

 קכד

 ]שלהי טבת[

השנתית דצעירי אגודת חב"ד מענה על ההודעה ע"ד ה"מלוה מלכה" 
 (:25)"בית חיינו" גליון  המרכזית

 אזכיר על הציון שיהי' בהצלחה רבה.

 

 קכה

 טבת[שלהי ]

מענה להת' ברוך מנחם הכהן כהנא המתעסק בכתיבת היומנים דגליון 
"בית חיינו", שביקש ברכה שלא יפריע זה ללימודים וכו' )"בית חיינו" 

 . תשורה כהנא ט' סיון תשע"ח(:25גליון 

 התיבות "לא יפריע", וכתב:את כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול 

 ואדרבא

 אזכיר עה"צ
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 קכו

 טבת[]שלהי 

מענה לא' שבישר על פתיחת קרן גמ"ח חדש בשם "גמ"ח שנת הארבעים" 
 (:26)"בית חיינו" גליון 

 ויהא בהצלחה רבה וכו' בשורות טובות, אזכיר עה"צ.

 

 קכז

 ]שלהי טבת[

ארגון חוגי בית לנשים בניו יארק )"בית חיינו" שהכניסו מענה על דו"ח 
 (:26גליון 

 כיר עה"צ.גדול הזכות כו' וגדול השכר אז

 

 קכח

 ]שלהי טבת[

ו"ל בצרפתית )יומן שמ "ר"ד"מענה למערכת "פאקס א שיחה" על קבלת ה
 (:22"פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ שיה"ר שתהא פעולה נמשכת ובהוספה.

 

 קכט

 ]תחלת שבט[

על תכנית לימוד ( 1) :פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר-מענה כללי
שעות, החל  ארבעיםבמשמרות בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך 

)יומן "פאקס  10, עד לבוקר יום ב' יו"ד שבט שעה 6ממוצש"ק ח' שבט שעה 
( להשליח ר' שלום יעקב חזן על דו"ח שכתב 2; )(25א שיחה" גליון 

 )מהעתקה, באדיבות הנמען שי'(:

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה
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 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 אזכיר עה"צ.

 

 קל

 ]תחלת שבט[

מענה לחברי ועד הבנין דהרחבת ספריית אגוח"ח, שהציעו לפתוח תערוכה 
של כתבי רבותינו נשיאינו, בקשר עם התקדמות בניית הקומה השלישית 

קובץ בקצב מהיר ולקראת יום הבהיר יו"ד שבט ארבעים שנה ) 770של 
 "עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קלו(:

 אין הזמ"ג מתאים להנ"ל.

 

 קלא

 ]תחלת שבט[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ שכתב את ברכותיו במלאת ארבעים שנה 
 לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(:

 המברך מתברךכל 

 בברכתו של הקב"ה

 שתוספתו מרובה על העיקר

 אזכיר על הציון
 

 קלב

 ]תחלת שבט[

ש"פ  להמבואר בהתועדותבקשר  שציין,מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ, 
 ר החייםאופירוש ויגש אשר "ויגש אליו יהודה" הוא ענין אהבת ישראל, ל

 עד"ז )תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(: בארעה"פ ששם נת
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 "ל.רשי חזנת' ות"ח ת"ח שני דעות במד

 

 קלג

 ]ג' שבט[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק )מהעתקה(:

[ על שאלתו האם להשתדל להשיג כסף ולגמור השותפות עם פלוני 1]
 כתב: – אחוז 95-ששחל"ח, לאחר שכבר גמר כ

 שהמדובר ביתום ואלמנה.ובאופן דדרכי נועם ובפרט 

 , כתב:בקשר להשגת כסף למטרה הנ"לעל מה שכתב [ 2]

]כדאי להשתדל להשיג הסכומים הנ"ל ליפטר  בתנאים מתאימים]אם[ ב
 ממנו[.

 , כתב:[ על התמונות מחנוכת בית הכנסת "בית לוי יצחק" בצפת עיה"ק3]

 .נת' ות"ח ת"ח

ה"ק ולקראו בשם "היכל בירושלים עי '[ על ההחלטה לקנות בנין לספרי4]
 , כתב:מנחם"

 כהחלטת העוסקים בזה.

 אזכיר עה"צ.

 

 קלד

 ]ג' שבט[

מענה לר' שאול משה אליטוב, ששהה בחצרות קדשנו ונתבקש לחזור 
 ימאד מפריע ל" :לארגנטינא לארגן את ה"קעמפ" של הישיבה דשם, וכתב

 לכבודבעזה"י נערוך התוועדות . בגשמיות אוכל להיות ביו"ד שבטשלא 
יו"ד שבט הגדול לתל' התמימים וברכה להצלחה בזה, ושהענין של לב 

, והעתקה יוחדר בנו בפנימיות" )תשורה בוגלר ז' אד"ש תשע"א ,לדעת וגו'
 (:באדיבות הנמען שי'

. . יוחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את מה שכתב "בעזה"י נערוך 
 תב:", וכבנו בפנימיות

 ה"צ.אזכיר ע
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 קלה

 ]ה' שבט[

השנתית דצעירי אגודת חב"ד "ד ה"מלוה מלכה" ע הדו"חמענה על 
מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הרב שלום המענה מהעתקה. ) המרכזית

 דוב בער שי' שוחאט וזכות הרבים תלוי' בו(:

 אזכיר עה"צ להמשך בשו"ט בזה ובהוספה.

 

 קלו

 ]ועש"ק בא, ז' שבט[

להמזכיר רחי"ק, בקשר להמחאות שהורה כ"ק אדמו"ר שליט"א מענה 
, בקשר ליו"ד שבט ($400בסך ) למסור לכל מוסדות חב"ד ברחבי תבל

 ארבעים שנה.

 במכתבו כתב:

"הנני להודיע שבמשך המעת לעת ניתוספו עוד מוסדות עד למעלה מאלף. 
. ההמחאות וכו' להנוספים יסודרו עד יו"ד שבט 1,013וכעת המספר 

 הבע"ל.

תשורה פוטערפאס ג' סיון  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשע"א(:

 כתב: ,[ על כללות המכתב1]

 הבשו"ט ותח ת"ח על

 הש"ק לפני כניסת

תיבת "עד" )שההמחאות להמוסדות הנוספות יסודרו עד  בחץ[ סימן 2]
 יו"ד שבט(.

 

 קלז

 ]מוצש"ק בא, ז' שבט[

 רבני ד"ועדעל "בלאנק"  רבניםמענה על מכתב בחתימת כמה 
ס' "מאוצר המלך" ח"א  –שחודשה פעילותו )מצילום כתי"ק  ליובאוויטש"

 (:207ע' 
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כיון שאין ידוע כלל: מתי נברא  – באיזה אופן שיהי'ע"ז  לענות ביכול איני

 (1) וכו' וכו'הועד, מי בראו 

( כבר היו בפשטות השגת גבול – היפך השו"עמה שמבהיל )להיותו 
 או שאינם רוצים לדעת ע"י פ' ופ'( –וכולם )כפי שנתפרסם  אסיפות כאלה

 ע"ז )כולם?!( עד"ז או ששכחו

 אריינציען בזה. אין מקום מיר בפרט בכל אופן

 

 קלח

 ]תחלת שבט[

מענה לר' שניאור זלמן גורארי', שבהמשך להמענה שנתקבל כתב "הנני 
 (:מהעתקת המזכירבטל ומבוטל לגמרי" ) וכו' למהר להשיב כל הצעותינו

 של ג' בתור ועד דרבני אנ"ש הכללי. –הצעותינו 

כמה רגעים חשב עד"ז? השאל את הועד קודם  –ומבוטל לגמרי  לבט
 ?דעתםשביטל )הכותב( 

 .מאזפעולתה  –דאגו"ח . .  

, ומחליט כלל וכלל –מכ' הנכתבים אליו כנראה אין לו סבלנות לקרוא 
 !ברעיונותומ"י מה שנופל 

 

 קלט

 ]תחלת שבט[

, שבהמשך לשני המענות הקודמים רבני ליובאוויטש" ועד"מענה לחברי 
הכל בתנאי מוקדם כתבו בפרטיות ע"ד סדר השתלשלות ה"ועד", ואיך ש

 (:מהעתקה)אין השגת גבול וכו' ש

 הרי ענו ע"ז ומה המבוכה!!

 

 קמ

 ]לקראת יו"ד שבט[

 מענה על הצעה שהכניסו להו"ל "קובץ ויהי בארבעים שנה".

 במכתבם כתבו:
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בקשר להו"ל קונטרס לכבוד שנת הארבעים הוצע להדפיס המאמר "

שנמסר להגה לי"ש הבע"ל ולצרף לו מהשיחות קודש ע"ד ענין שנת 
 ".האם נכון? ע' עם מכסה )קאווער( מיוחד. 64יחזיק  הארבעים.

לעיל מדור צילומי נדפס  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות כתי"ק

 הרבים תלוי' בו(:

 שייך להחלטת קהת כמובן

 

 קמא

 ]סביבות יו"ד שבט[

 (32פרטי על הדוחו"ת דימים אלו )יומן "פאקס א שיחה" גליון -כללימענה 
לר' יונה אבצן מנהל ועד שיחות באנגלית, שהכניס את המשך  –]בין השאר 

באתי לגני תש"י ומאמר ד"ה באתי לגני תשי"א בתרגום לאנגלית 
 באדיבות ר' שמואל שי' אבצן([:ה, )מהעתק

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 ל וברכתם דכלדחז"

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 אזכיר עה"צ.

 קאגרים ויומא

 העשירי יהי' קודש
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 קמב

 שבט[ סביבות יו"ד]

תש"נ בעריכת ר' שניאור -מענה בקשר ל"מפתח מאמרים ושיחות" תשמ"ה
 תשורה צייטלין ז' תמוז תשע"ב(: –שגלוב )מצילום כתי"ק  הלוי זלמן

 [ על המקום החלק למילוי התאריך ד"הקדמת המו"ל", כתב:1]

 ככתוב בהשער

 יו"ד שבט

 [ סימן חץ להנ"ל, וכתב:2]

 נת ותח ת"ח

 והזמ"ג וכו'

 [ על המעטפה, כתב:3]

 מהיר

 

 קמג

 ]י"ב שבט[

. תשורה הלפרין 27חיינו" גליון מענה לר' שלום דובער הלוי וולפא )"בית 
 כ"ד סיון תשע"ח(:

כדי לבקש את  ר רייכמן מטורונטוגביר מהשאל האם לפנות לבמכתבו [ 1]
 עזרתו, וביקש תשובה באופן ברור.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ]באופן ברור[ בהתבידמ"ב בסגנוני זהו

מוכנים  "יש לי כתבים :בקשר לספרו "ידבר שלום" ח"ב ,כתבבמכתבו [ 2]
 אבל אין לי מנוחת הנפש להכינם לדפוס".

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "מנוחת הנפש", וכתב:

שאין להם  –כבר ניתן לו מזמן רב וכמש"נ מאויבי ד)חב"ד( תחכמני 
 מנוחה. וק"ל.
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[ במכתבו ביקש מחילה על כך שכותב על בעיותיו, במקום לדווח ביו"ד 3]

"אך מאחר שעלי  וכתב: ולות הגורמות נחת רוח,שבט שנת הארבעים על פע
 האחריות של המוסדות מה עלי לעשות?".

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "מה עלי לעשות", וכתב:

 להמשיך בהוספה מתאים למש"נ: נתן ה' לכם גו'

אר את מצב חובותיו בניו יארק ובאה"ק ותשלום י[ במכתבו ת4]
"ומה עלי לעשות כעת שסוגרים אותי בעלי חובות המשכורות וכו', ומסיים 

 מכל הצדדים?".

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

!? 

 והרי שכינה במערב ותפילתו בכ"י למקום השכינה

ברכה שיוכל לחזור לאה"ק מתוך שמחה וטוב לבב  ביקש[ בסיום מכתבו 5]
 ולהמשיך בעבודת הקודש במנוחת הנפש.

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

 בהוספה

 

 קמד

 ]ועש"ק בשלח, י"ד שבט[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על דו"ח מפעילות צעירי אגודת חב"ד
. תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח. 98)ס' "צעירי אגודת חב"ד" ע'  באה"ק

 והעתקה(:

 כו'ו ונפלא הואמכ' ופנ"נ ות"ח ת"ח על הנעשה ע"ע 

עסקני  ראשיבנוגע לעת"ל )הדעפעציט ההולך וגדול והאי התדברות בין 
כנראה גם ובעיקר  וגודל עוד יותרחב"ד שבאה"ק שליט"א ההולך 

 .וק"ללמנגדים 

וכו' מוסיפים  הקירובואדרבה כשאני מוסיף בהכרת  –אין לי עצה לזה 
 כמה מהם בפירוד וכו'

 (דלעו"ז) און מיט א חיות

 אליו כבר עניתיו אונס רחמנא פטרי' ויעשה כפסק"ד רבובנוגע 
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 קמה

 ]לפני ש"פ בשלח, ט"ו בשבט[

מענה בקשר ל"שבת לבני הישיבות" שנערך ע"י מרכז את"ה באה"ק בש"פ 
 (:27כפר חב"ד )"בית חיינו" גליון ישיבת תו"ת דבשלח ב

 אזכיר עה"צ להצלחה מופלגה.

 

 קמו

 ]סביבות ט"ו בשבט[

לא' התמימים ( 1) :פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר-כללימענה 
יומן "שנת נסים בבית ס' שאירגן "פירות ט"ו בשבט" לחלוקה במבצעים )

( לר' מישאל ארונביוב בקשר לפעילות עם הבאים 2; )(136חיינו" ע' 
 [:החי יתן אל ליבו" בסופו(ולחלוקת הדולרים דיום ראשון )ס' "

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 וברכתם דכל דחז"ל

 המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 –הדגשה מיוחדת בזמה"ז 

 ר"ה לאילן

 והרי האדם הוא עץ השדה,

 אזכיר עה"צ.
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 קמז

 ]י"ז שבט[

לאה"ק, כיון שנוסע מענה לר' יוסף חיים געלבשטיין, ששאל האם לחזור 
", וארגון מחבלים הודיע שמתכונן לפגוע בחברה אם-אןבחברת "פ

 (:136"שנת נסים בבית חיינו" ע' יומן אמריקאית )ס' 

 בכגון דא שב ואל תעשה עדיף, אזכיר עה"צ.

 

 קמח

 ]י"ז שבט[

מענה על פתק שהוכנס ע"פ הודעה טלפונית מא' השלוחים בארצה"ב, 
ד שבט עם כל משפחתו )לראשונה מזמן רב בשבוע דיו" 770-ששהה ב
עם כל משפחתו( וחזרו למקומם ביום א' ט"ז שבט לאחר  770-ששוהה ב

, עברה המכונית בה ישב 770-חלוקת הדולרים. לפני שהתחילו לנסוע מ
כ"ק אדמו"ר שליט"א )בדרכו למקוה(, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הסתכל 

מה שעות אח"כ, אירעה מאד חזק משך זמן על המכונית והנמצאים בה. כ
המכונית ע"י משאית,  התאונה גדולה שכתוצאה ממנה כמעט ונדרס

 ובחסדי השי"ת אירע להם נס ולא קרה מאומה לאף אחד.

הנ"ל צלצל למזכירות ומסר על המאורע, וציין שהי' לו במכונית חת"ת 
ופושקע צדקה. כעבור כמה שעות יצא מענה מכ"ק אדמו"ר שליט"א )יומן 

 (:37"פאקס א שיחה" גליון 

", חת"ת ופושקע צדקהקו תחת התיבות " סימןכ"ק אדמו"ר שליט"א 
 וכתב:

 ויצא שלם, אזכיר עה"צ.

 

 קמט

 ]שבט[

 (:137"שנת נסים בבית חיינו" ע'  יומן מענה להרב שלום דובער ליפשיץ )ס'

 דעתי ברורה שיהי' רב פס"ד )ככל שתלוי בו(, אזכיר עה"צ.
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 קנ

 ]שבט[

מענה נוסף להרב שלום דובער ליפשיץ, בקשר לכינוס בעד ארגון "יד 
 (:137"שנת נסים בבית חיינו" ע'  יומןס' לאחים" )

 ותהא בהצלחה רבה, אזכיר עה"צ.

 

 קנא

 ]שבט[

)ס' "שליחות שלים עיה"ק חדש בירו ד"ימענה בקשר לפתיחת מוסד חב
 (:285כהלכתה" ע' 

 בהצלחה רבה. אזכיר על הציון.בטח בהסכמת אגו"ח ויהא 

 

 קנב

 ]שבט[

מענה לר' מאיר פרשן שכתב בקשר לפתיחת מוסד לעידוד טהרת המשפחה 
ס' "שליחות ע"ש הרבנית הצדקנית נ"ע ) אובעירו טורונטו, שרוצה לקר

 (:371כהלכתה" ע' 

בנוגע לשמה יבררו אצל הרבנים שי' דהשכונה היש בזה תנאים וכיוצא 
 כהוראתםבזה ויעשו 

 אזכיר עה"צ

 

 קנג

 ]שבט[

על שאלתו בנוגע להצלת מוסד מרכזי  מענה להשליח ר' יוסף יצחק פאריז
 (:274"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' ) של ליובאוויטש במאנטרעאל

 כ"ז שייך לאגודת חסידי חב"ד כפשוט.

 

 



תש"נ –מענות קודש  55   

 
 קנד

 ]לקראת ש"פ יתרו, כ"ב שבט[

ההקדשה לזכרון הרבנית הצדקנית הוראה בכתי"ק למזכירות, על גליון 
שעמדו להדפיסו בלקוטי שיחות  ,נ"ע שהוכנס ע"י ה"ועד להפצת שיחות"

. ליקוט כתי"ק כ"ב שבט 272"בית משיח" גליון  –השבועי )מצילום כתי"ק 
 (:32ע' 

 $ 250 –בכיו"ב(  לצרף )כרגיל

 

 קנה

 ]ועש"ק יתרו, ערב כ"ב שבט[

קבלת האלבום "כל ימי חייה" )יומן מענה לאגודת נשי ובנות חב"ד על 
 (:42"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' וכל המצו"ב ות"ח

 .הזכרתי עה"צ להצלחה רבה וכו'

 

 קנו

 ]ועש"ק יתרו, ערב כ"ב שבט[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק )מהעתקה(:

 :, כתב[ על דו"ח מעניני עסקיו ממצב המחירים1]

 חסרה ההודעה אם זוהי עליה.

: "אני ממשיך עוד הפעם בהוספת השיעורים את מה שכתב[ סימן בעיגול 2]
שהתחלתי בחודש סיון, וגם בני שי' איסר אשר הכהן אומר איתי קאפיטל 

 קכ"א בכל יום".

 :, כתב[ על איחולו בברכת כהנים לרגל כ"ב שבט3]

 וכל המברך מתברך כו'

 אזכיר עה"צ.
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 קנז

 ]כ"ו שבט[

הן גוטניק שבישר שגמר הענין עם מי שהי' עמו מענה לר' יוסף יצחק הכ
בשותפות ששחל"ח, ואשר עכשיו אין לו יותר מניות בחברה שלו 

 )מהעתקה(:

 והזמ"ג. ובהוספהכן יבש"ט בכהנ"ל 

 

 קנח

 ]כ"ז שבט[

יומן "שנת נסים בבית חיינו" ס' מענה לא' התמימים מתלמידי ה"קבוצה" )
 (:141ע' 

 בהמשפיע שיחי' שלו, אזכיר עה"צ.בהשאלות בהתייעצות 

 

 קנט

 ]אדר"ח אדר[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכירות )ס' "צעירי 
 , והעתקת המזכיר(:350אגודת חב"ד" ע' 

בהתועדות  –ב"ה, ר"ח אדר שמרבין בשמחה )כמדובר עכ"פ בקיצור 
 דש"ק פ' שקלים(:

 על יד וליד הכהן הריי"צ שי' אהרונוב  אגו"חצ

 לדורי דורות וכו'עשו עבודה נפלאה ובאופן דפעולה נמשכת ובהוספה א( 

כפי שיאשרם הרואה  –ה בהתאם לזה ישלמו כל החובות הקשורים לזב( 
 אישור מלא –חשבון דכאן 

 ויתדברו במזכ' ע"ד הבפו"מ. –ג( חובות דעד ש"ק פ' שקלים 

יון שע"ע פעולותיהם היו באופן דאפילו כלים מועטים כ –ד( ומכאן ולהבא 
איש לא עשה והתענין בזה  לפו"מובנוגע  –דמועטים כספיים לא היו להם 

 )ע"פ הנראה(

 ה( יעשו רק כפי המזומן שכבר נמצא אצלם בקופתם
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כדאי להתדבר עם הנהלת אגו"ח וצאגו"ח המרכזית )בברוקלין( ע"ד וא"ו( 

 באופן המתאים –הכנסת פעולותם במסגרתם 

 ז( מבלי לערבני בכ"ז

 ירבו בשמחה –ח( וכהפתיחה 

 

 קס

 ]תחלת אדר[

( על ההודעה ע"ד 1פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר: )-מענה כללי
כינוס מנהלי מוסדות חב"ד וסדר היום שלו, שנערך בט' אדר בכפר חב"ד 

( על דו"ח 2; )(1ע"י "ארגון הגג למוסדות חב"ד באה"ק" )"לב לדעת" גליון 
( על דו"ח מסיום 3(; )30מטה המבצעים בכפר חב"ד )"בית חיינו" גליון 

(; 154"שנת נסים בבית חיינו" ע' יומן הרמב"ם שנערך ב"חובבי תורה" )ס' 
( לר' רחמים אנטיאן על דו"ח שכתב )תשורה אנטיאן כ"א אד"ש 4)

חלוקת ( לר' מישאל ארונביוב בקשר לפעילות עם הבאים ל5; )תשע"ו(
 החי יתן אל ליבו" בסופו([:והדולרים דיום ראשון )ס' "

 נת' ות"ח

 ותהא פעולה נמשכת

 ובהוספה

 והזמ"ג, כנתינת כח

 דחז"ל וברכתם דכל

 המוסיף מוסיפין לו,

 דשמחה, ובאופן –והזמ"ג 

 דמרבין בשמחה,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'.

 אזכיר עה"צ.
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 קסא

 ]תחלת אדר[

מענה על דו"ח מכינוס מנהלי מוסדות חב"ד שאורגן ע"י "ארגון הגג 
 (:1למוסדות חב"ד באה"ק" )"לב לדעת" גליון 

 אזעה"צ להמשך בהוספה וכו'.

 

 קסב

 אדר[תחלת ]

מענה לא' מאנ"ש שביקש הסכמה לשהות מחוץ למדינתו בחג הפסח עם 
 (:37אשתו וא' מילדיו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 –מנהג בנ"י 

 .שבחגה"פ צ"ל במקום דירתו הקבוע

 

 קסג

 ]תחלת אדר[

ממענה כ"ק אדמו"ר שליט"א לא' התמימים שכתב ע"ד כמה ענינים )יומן 
 (:37"פאקס א שיחה" גליון 

 האם התפילין שלו כשרות )?!( והאם יש שיעור לט"ק.. . 

 

 קסד

 אדר[תחלת ]

רבקה" כפר חב"ד אך ממענה לנערה מבני ברק שרצתה ללמוד ב"בית 
נתיים נרשמה לסמינר חסידי גור יהוריה מתנגדים לכך מפאת המרחק, וב

 (:30בבני ברק )"בית חיינו" גליון 

 א. נא לשלוח שם האם.

 גור ב"ב שיהי' בשעטו"מ, אזכיר עה"צ.-ב. זה שנרשמה לסמינר חסידי
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 קסה

 ]תחלת אדר[

מענה לא' התמימים, המלמד ב"חדר" במיאמי פלורידא, שכתב דו"ח 
של תלמידיו בקשר עם יו"ד שבט ארבעים שנה  מהוספות והחלטות טובות

 (:42)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 כן ימשיך לבשר טוב ובהוספה,

 אזכיר עה"צ.

 

 קסו

 ]ה' אדר[

ובקשת ברכה  ם,עסקיהמענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח שלו מ
 שהמחירים יעלו שוב )מהעתקה(:

בטוב  ומסמך גאולה לגאולת ניסן וכו' והזמ"ג דמרבין בשמחה דאדר
 .הנונ"ג

 

 קסז

 ]ה' אדר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת הסכמה וברכה לעזור לצעירי 
 אגודת חב"ד באה"ק )מהעתקה(:

 תלוי בשניהם

 אזכיר עה"צ.

 

 קסח

 ]ט' אדר[

 . המענהמענה לר' דובער יוניק בקשר ליום הולדתו )מהעתקת המזכיר
 (:באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות הרבים תלוי' בו מתפרסם בזה לראשונה

 מנהגי יום הולדת

 וירבה בבש"ט מתוך ריבוי בשמחה כמרז"ל
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 אזכיר עה"צ

 

 קסט

 ]לאחר ש"פ תצוה, י"ג אדר[

בשבוע  –שהתלוננו מענה להורים לתמימים מישיבת "אהלי תורה", 
על ריבוי  המתאונניםבה דובר על  ,שלאחר ההתועדות דש"פ תצוה

שלפועל בגלל ריבוי ההתועדויות של התמימים  –ההתועדויות הנערכים כו' 
 (:42אין הם לומדים כו' )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

הסיום הוא וטוב לב משתה  לאחר ריבוי הלימודים )כל חלק אוה"ח(
ע"ד כ"ז בעבר ועד בליובאוויטש  ימצא ההנהלה וישאלה מה הי' תמיד.

 מאז.

 

 קע

 [חג הפורים לאחר]

שכתבו על דו"ח  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
נשי כפר חב"ד אודות החלטתן לארח עשרות משפחות עולי רוסיא לליל 

 ([:32הסדר )"בית חיינו" גליון 

 נת' ות"ח.

 –וכמדובר בהתועדות 

 בודאי ימשיכו בשמחה

 וירבוכל חודש אדר, 

 בה כציווי ונתינת כח

 להרבות כו'.תוה"ק 

 אזכיר עה"צ.
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 קעא

 [הפורים חג לאחר]

" שכתבו ע"ד פעולתם המיוחדת ויום טוב שבת שמחתמענה ל"חברת גמ"ח 
ש"פ משפטים )יומן "פאקס  בהמשך להמדובר בהתועדותב"מבצע פורים" 

 (:39א שיחה" גליון 

 ,נת' ות"ח

 ודבר בעתו והזמ"ג.

 (.$100מצו"ב השתתפות )

 אזכיר עה"צ.

 

 קעב

 ]אדר[

מענה להשליח ר' ארי' ליב קפלן על דו"ח מפגישה עם סגן שר האוצר מר 
 יוסי ביילין בקשר לתקציבים למוסדות חב"ד )מהעתקה(:

 עה"צ.אזכיר 

 

 קעג

 ]אדר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הודעתו שכתב מכתב לפרופ. אבנר 
 תובקש ,אדמו"ר שליט"א(רוטמן )בעלה של מרת דליה בת אחיו של כ"ק 

 ברכה )מהעתקה(:

 ות"ח על הבשו"ט והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 קעד

 ]אדר[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק, בהמשך להמענה שנתקבל 
תשורה  –בקשר לתשלום החובות שלהם שעד ש"פ שקלים )מצילום כתי"ק 

 שבת אחדות האירופאי תשע"ח(:
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 דיותר) צאגו"חשבש"פ שקלים נסתיים התשלום דחובות  עניתי ברור

 ממליוני דולר( מכאן.

באחוזים דאשתקד )באם  צה"ל דפוריםוהסכמתי על מבצע  וכו'לחצו 
 ע"ז(. רשמיתתשלם אגו"ח חלקה, ותהי' כאן ראי'  –לזה  קודם

 שלהם המזומןיפעלו כפי  –מכאן ולהבא 

 ה"ז בטילה –הייתה הוראה אחרת מהמזכ'  באם

 

 קעה

 ]לפני כ"א אדר[

אדר )יומן מענה בקשר לההכנות ל"דינר" של "מבצע נש"ק" ביום א' כ"א 
 (:42"פאקס א שיחה" גליון 

 .אזכיר עה"צ דמרבין וכו' ובדוקא והזמ"ג להצלחה רבה

 

 קעו

 ]כ"א אדר[

מענה לר' אהרן דוב הלפרין עורך עיתון "כפר חב"ד", שכתב ע"ד ניהול 
 עצמאי של העיתון )מהעתקת המזכיר(:

 תחילה לתקופת נסיון וסופי לאחר הנסיון. – ניהול עצמאי

 עה"צ.אזכיר 

 

 קעז

 ]כ"ד אדר[

ה"קרן לפיתוח  דכינוס על הדו"ח וחשבון הכספיםמענה להמזכיר רחי"ק 
 שע"י מחנה ישראל" )תשורה ראסקין אדר"ח אד"ש תשע"א(:

 ( בכל דבר טוב כו'.במילא)בשמחה )ועי"ז  דמרביןנת' ות"ח ת"ח. והזמ"ג 
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 קעח

 ]כ"ו אדר[

 )מהעתקה(:מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק 

 :, כתבהעסקיםבקשר לעניני על מה שכתב [ 1]

 כן יבש"ט לעת"ל ובהוספה.

: "אני עושה ג"כ, בעזהי"ת, בשבת זו את מה שכתב[ סימן בעיגול 2]
התוועדות חסידותי בביתי, השיעורים בהוספה, והקאפיטל עם בני שי'". 

 וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 קעט

 אדר[ שלהי]

לוין שהכניס את הקטלוג הממוחשב של הספרים מענה ר' שלום דובער 
"עבודת הקודש אצל הרבי" ע' קובץ אשר בספריית כ"ק אדמו"ר שליט"א )

 קו(:

 נת' ות"ח והזמ"ג.

 

 קפ

 ]שלהי אדר[

מענה על הדו"ח מביקור קבוצת אורחים מטורונטו שהגיעו ליום א' כ"ח 
ן להם אדר לחלוקת הדולרים, ואח"כ בהמשך היום השתתפו בתכנית שהוכ

 (:45בשכונה )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

והזמ"ג  שאזכיר על הציון לבשו"ט, נת' במוצש"ק והמענה על המכ'
 דברים המשמחים. בריבויע"י שהקב"ה מברכם  בשמחה –דמרבים 

 

 קפא

 ]ער"ח ניסן[

 (:288" ע' Mr. Manchester"ס' מענה לר' שניאור זלמן יפה )
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 נתקבל )והקודמיו( ות"ח.

בשמחה באדר )כמובן ביחד ובעזר כנגד זוג'  דלהרבותאיך קיים הציווי 
 תי'(

 והרי י"ג תיקוני דיקנא עוזרים גם בזה.

 אזכיר על הציון.

 

 קפב

 ]חורף[

מענה למערכת "קובץ כינוס תורה" הכולל את הנאומים שנישאו ב"כינוס 
 "תורהקובץ כינוס ")פתח דבר ל 770-תורה" המתקיים מדי אסרו חג ב

 חוברת יט(:

 כדאי ביותר להו"ל החד"ת )בנג', ובחס'(.

 

 קפג

 [חורף]

עיתון "משיח טיימס" בקשר להציור דשער המענה לר' דוד שלום הלוי פייפ 
לחג הפסח  בו נראים בני המשפחה מנקים את הבית ומכיניםדחג הפסח, 

"שה" קשור לכרעי המטה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א אשר כ
 ר(:, והעתקת המזכי2שיחה" גליון 

הענינים  מריבויאו  צ"ע אם כדאי השער )רק( ענין שצ"ל בביהמ"ק.
 מצה או ביעור חמץ או חרוסת, מצה וכו'. דחה"פ לבחור:

 

 קפד

 ]חורף[

מענה לר' שאול משה אליטוב על דו"ח שכתב עבור אביו הרב שמעון גד 
במשך חדשי החורף אליטוב ששימש בבית הכנסת בבואנוס איירס 

)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 
 הרבים תלוי' בו(:

 ויעשה ויצליח אזכיר עה"צ.
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 קפה

 ]תחלת ניסן[

על דו"ח מ"הקהלת  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
 ([:34קהילות" בש"פ ויקהל פקודי )"בית חיינו" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,נת' ות"ח 

 כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו,

 חודש ניסן וחה"פ כשר ושמח, –והזמ"ג 

 וחירות אמתי בכל, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה

 שתוספתו מרובה כו'. אזכיר עה"צ.

 

 קפו

 ]תחלת ניסן[

 מענה לחברי ועד הבנין דהרחבת ספריית אגוח"ח, שכתבו:

דירת כ"ק  – 770"עוסקים אנו עתה בתכנית שיפוץ הקומה השניה של 
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. וכבר כתבנו בעבר שלא נשנה החדרים וכו' מכפי 
שהיה בעבר, אלא המדובר בשיפוץ פנימי של החדרים, ותלוי במטרת 
הדירה הזאת: האם לעשותו למוזיאום עם תערוכות משתנות מזמן לזמן. 

חדרי האוכל ובחדר השינה של הרבנית שטערנא שרה ע"ה  והיינו, א( בשני
יבנו תיבות זכוכית על גבי השלחנות וכו' שישמשו לתערוכות. ב( חדר 
היחידות וחדר השינה יהיו סגורים בדלתות זכוכית שיהיה אפשר לראותם 
דרך דלתות זכוכית מבחוץ. ג( המטבח יהיה סגור ובו יהיו מונחים אוסף 

 מונות וכיו"ב.חפצי הערך, אוסף הת

או אולי כדאי להקדיש את כל הדירה ובפרט חדר היחידות וחדר שבו 
התפלל כ"ק כל הימים )לא שיהיה מוזיאום, אלא( שיהיה מקום תפלה 

אולי גם ללמוד מעט. וזה יהיה עיקר וושפיכות נפש של כל הצריך לישועה, 
 השימוש של הדירה".

"עבודת הקודש אצל ובץ ק –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 הרבי" ע' קלו(:

 [ מחק את האפשרות הראשונה לעשות את הדירה למוזיאון.1]

[ סימן בחץ את האפשרות להקדיש את הדירה למקום תפילה ושפיכות 2]
 הנפש כו'.



תש"נ –מענות קודש    66 

 
]של כל הצריך  וקריאת פ"נ[ הוסיף: ]מקום תפלה ושפיכות הנפש[ 3]

 לישועה[

 ללמוד מעט".[ מחק את הנכתב "ואולי גם 4]

 

 קפז

 ]תחלת ניסן[

מענה לחברי ועד הבנין דהרחבת ספריית אגוח"ח ששאלו, בהמשך להמענה 
ההוראה להקדיש את דירת אדמו"ר מהריי"ץ למקום תפלה  בהשנתקבל 

קובץ ושפיכות הנפש, האם לעשות זאת מיד עתה או אחרי סיום הבניה )
 ע' קלז(: "עבודת הקודש אצל הרבי"

 התיבות "אחרי סיום הבניה". קו תחתט"א סימן כ"ק אדמו"ר שלי

 

 קפח

 ]תחלת ניסן[

מענה לא' מרוסיא שכתב בימים אלו על רצונו לעזוב יחד עם משפחתו את 
רוסיא, ולא נתקבל מענה, וכתב מכתב נוסף בו שאל למה לא קיבל תשובה 

 (:45)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 אזכיר עה"צ.כי ה' יברכם שם ביתר שאת וה' ישמרם, 

 

 קפט

 ]תחלת ניסן[

שניאור זלמן גורארי' שכתב ע"ד הצעה להו"ל ספר ליקוט מכתבי  ר'מענה ל
" ליובאוויטש הכללי, ע"י "ועד רבני ותרבנבעניני כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 , והעתקת המזכיר(:45)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 שהמכ' נכתבושאע"פ  לאחריות סמכאובר  המתאים –באם )ימצא( 
 בכ"ז תהי' תועלת –לגמרי מדעתה  ובזמנים שונים למקומות שונים

 תעשהואל  שב –באם ספק  ידפיסו, –יזיק  בפרסומם ועכ"פ לא
לב להקדמות  כי אין שמים –מועילה  אינה –בהקדמה  ]באוארעניש עד"ז

 כאלה[
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 קצ

 ]תחלת ניסן[

ליום הולדתו, בו דו"ח מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ שכתב מכתב בקשר 
וכן הכניס "שיר" שכתב "הלבנים לבנין  ;מפעולותיו במשך חדשי החורף

 הגאולה" )תשורה גרינבערג ד' ניסן תשע"ב(:

והזמן גרמא  ובאופן דמוסיף והולך על הציון לבש"ט אזכירם )איש וביתו(
 מנהגי יום הולדת. חג הפסח כשר ושמח. ,וכו'ת"ח במיוחד על השיר  וכו',

 

 צאק

 ]ד' ניסן[

 (:אמענה להשליח ר' משה יצחק העכט )תשורה העכט ט"ז כסלו תשס"

וכל המברך יתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר, 
ובפרט תמים, רב, מנהל אחי תמימים וכו' ועוד "וגם זה עיקר" שיוצאי 

 הציון.חלציו שי' הולכים בדרך זו ובאופן דנרות להאיר כ"ז אזכיר על 

 

 קצב

 ]ד' ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב בקשר לעניני עסקיו בקשת ברכה 
 שיעלו המחירים )מהעתקה(:

 אזכיר עוה"פ וכו'

 וכו'. הנשיאיםוהזמ"ג ימי 

 

 קצג

 ]יו"ד ניסן[

של  דף השער העתקאת מענה להשליח ר' יהודה ליב ראסקין, שהכניס 
 (:36"בית חיינו" גליון שעורך עבור שנה הבעל"ט ) "לוח השנה"

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את הנכתב "תשנ"א", וכתב:

 לכאורה נקרא באופן בלתי רצוי.



תש"נ –מענות קודש    68 

 
 קצד

 ]יו"ד ניסן[

ממענה לחברי ועד צעירי אגודת חב"ד באה"ק שכתבו ע"ד העברת 
 )מהעתקת המזכיר(:האחריות על עיתון "כפר חב"ד" מצאגו"ח לאגו"ח 

א( אל הועד הבאים על החתום על המכ' מיום ט' ניסן: בודאי ידוע להועד 
, יחידשהתנהל ע"י  –בהמכ"ע  כללהזמן לא התעסק )הועד(  לשבמשך כ

 ומהי לפתע דיון וכו'?! –וזה שהיחיד רצה לשאלו 

 כפס"ד ועד רבני אנ"ש שי' שבאה"ק –ב( בשאלותיהם 

מאסיפת הועד: "לא יוחלפו המלים שמתחת  בין השאר נכתב בפרוטוקול
 לשם העיתון בעמוד השער "שבועון צעירי אגודת חב"ד באה"ק"".

כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר קו מחיקה על תיבת "לא" והתיבות "צעירי 
 אגודת", וכתב )מהעתקת המזכיר(:

 חסידי

 

 קצה

 ]ועש"ק חול המועד פסח[

הכנסו חזרה ל"כנסת" שכתב ע"ד  רדיגרומענה לחבר כנסת ר' אברהם ו
 (:36"בית חיינו" גליון )

 לשלול עגמ"נ שלו נרשם בחוה"מ:

 וכו'תהא חזרתו לכנסת בהצלחה 

 וימשיך וגם יוסיף בעמדתו –וחזקתו 

 בשלימות ארץ הקודש והיהדות בכלל

 .ויבשר טוב אזכיר עה"צ

 

 קצו

 ]ערב שביעי של פסח[

קבלת ה"ר"ד" הראשון באנגלית, מענה למערכת "פאקס א שיחה" על 
" )יומן "פאקס א Digestלצאת לאור ונקרא בשם " ה עתהשהתחיל ז

 (:58שיחה" גליון 
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 נת' ות"ח.

 

 קצז

 ]כ"ד ניסן[

השני באנגלית, הכולל  "ר"ד"מענה למערכת "פאקס א שיחה" על קבלת ה
 (:58את התועדות אחרון של פסח )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת ובהוספה אזכיר עה"צ.

 

 קצח

 ]כ"ד ניסן[

ממענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית שהודיעו ע"ד "פגישה" 
לנושא הקשר בין יהדות ורפואה  המוקדשת, רי קדושיםשעורכים בש"פ אח

 (:55)יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 . . .V.Tלפירסום ברדיא, מכ"ע, . .  תועלת גדולה. . 

 

 קצט

 ]כ"ד ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על שאלתו אם לנסוע לאה"ק לפעול 
למען הקמת ממשלה צרה בראשות מר יצחק שמיר, וכן לפעול על גדולי 

ר לחברי הכנסת ר' אליעזר מזרחי ור' אברהם וורדיגר התורה בקש
 )מהעתקה(:

 יסע בשטומו"צ –באם יעשה כפי שאומר הנני במשך כל הזמן 

 אזכיר עה"צ.

 

 ר

 ]כ"ה ניסן[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה להצלחת שליחותו 
 באה"ק )מהעתקה(:



תש"נ –מענות קודש    70 

 
ישאל: במשך כל הארבעים שנה: כמה  –רק באם אפשרי ע"ד עצמו 

כאלו מומחים לסכנה הצבאית באה"ק? באם  – ממנהיגי מועצת גדה"ת
 דבנם היו ג"כ נוהגים כן? סתםהי' המדובר בנוגע לבריאות 

 

 רא

 ]כ"ח ניסן[

ההוראות בשיחת כ"ח ניסן ע"ד מענה לשאלה על גליון ה"קול קורא" 
 ישראל היל"ת:בקשר למזימת "אש"ף" לפגוע בשונאי 

"מצו"ב השיחה, וגם "קול קורא" על מנת לפרסם במודעות כו'. בנוגע 
ודות )תמורת עלהוראה בפועל ע"ד הנתינה לצדקה בסכום השוה למזון ג' ס

לא נאמר בהשיחה בפירוש אם הכוונה ליום מסויים, ערב ר"ח,  –תענית( 
כידוע וכיו"ב. אם הכוונה בהוראה זו במיוחד בקשר למחר, ערב ר"ח )

נוסיף זה ברשימת השיחה  –ב ר"ח( רבמנהגי ישראל בנוגע להנהגה דע
 ובהקול קורא".

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

[ על השאלה בקשר לההוראה בפועל ע"ד הנתינה לצדקה בסכום השווה 1]
 :, כתבלמזון ג' סעודות

 כפי רצון כאו"א –הנ"ל ה[ ]הנתינה לצדק לזמן]בנוגע[ 

 :, כתב[ על השאלה אם הכוונה במיוחד בקשר לערב ר"ח2]

 לזה ולכן לא יכנסו מספיק לפרסום אין הזמן

 

 רב

 ]כ"ח ניסן[

"( 770מענה על רשימת תלמידים השלוחים )מישיבות "אהלי תורה" ו"
 (:58לישיבה גדולה דרום אפריקא )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 וברכה אזכיר עה"צ.הסכמה 
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 רג

 ]ניסן[

מענה להמזכיר רחי"ק בקשר לשאלות שהופנו אליו באשר לדעת כ"ק 
 (:682אדמו"ר שליט"א אודות שלימות הארץ )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 

 החוגים(, מכלאלפים )בהם  ו"כבהתועדות פומבית דכ

 מכריח שלא יחזירו מהשטחים.  –שמצב הבטחוני היינו דין דפיקוח נפש 

 לפרסם זה. "עמצוה בשו קו"נוכמו בכל דיני פ

 יענהו כן. –ויוסיף בתור חבר המזכירות, שכל הפונה למזכירות בזה 

 

 רד

 ]שלהי ניסן[

על דו"ח מבצע  –הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר  לעפרטי -מענה כללי
 ([:36ו"אהלי תורה" )"בית חיינו" גליון  770-תפלין של הת' ד

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו,

 שלהי חודש ניסן ותומ"י אייר חודש זיו –והזמ"ג 

 כמובא בפוסקים(, –)ר"ת האבות ורגל הרביעי רחל 

 אמתי בכל, ובמיוחד ברכתו דהקב"הוחירות 

 שתוספתו מרובה כו'. אזכיר עה"צ.

 

 רה

 ]שלהי ניסן[

מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי על דו"ח מכינוס אנ"ש שהתקיים 
 בכ"ד ניסן בכפר חב"ד )מהעתקה(:

בין השאר נכתב שהדו"ח הוא "דו"ח כללי". כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
 וכתב:בעיגול תיבת "כללי", 

 בטח ישלחו דו"ח מפורט וכל המפרט הרי"ז משובח. אזכיר עה"צ.
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 רו

 ]שלהי ניסן[

מענה לר' דובער יוניק ששאל, בקשר למנהגו להכנס ל"יחידות" כל עשר 
"בית חיינו" שנים לה"יחידות" הראשונה שלו, מתי וכיצד יוכל להכנס )

 (:35גליון 

שליחות צדקה אזכיר  –דעתה ובהוספה  –שזהו "יחידות" . .  ביום א'
 עה"צ.

 

 רז

 ]תחלת אייר[

 כרך גמענה למו"ל ספרי "ביאור סתומות ברש"י", שהכניס את גליונות 
 הספרדהספר הנמצא בדפוס, וביקש שכ"ק אדמו"ר שליט"א יעיר על 

 (:37)"בית חיינו" גליון 

שונים ת"ח על שימת לבבו להראותני וכו', וגדול זכות העוסק בתורת רא
שראל. אין הזמן גרמא כלל להעיר כו' יל שאש רכמלאכים ובפרט בתורת 

 ובפרט כדרוש בפירושי רש"י ובראשי תיבות המפורסם הנ"ל.

 

 רח

 ]תחלת אייר[

בקשר לתהלוכות  מענה בקשר לכינוס מיוחד של מנהלי בתי חב"ד באה"ק
ה'  ב'ביום "ק שנערך ע"י צעירי אגודת חב"ד באה בל"ג בעומר בשנה זו,

 (:59אייר )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 מלכתחילה אריבער וחותמו זכות רשב"י.

 אזכיר עה"צ.

 

 רט

 ]תחלת אייר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב על הדו"ח מכינוס מנהלי בתי חב"ד 
 (:59)יומן "פאקס א שיחה" גליון 
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בענין ל"ג בעומר ושבהמשך אליו )ובמילא גם קודמיהם( וגדול זכות 

 בשבוע. אזכיר עה"צ. אחדרשב"י ביום שמחתו וכו' וכו' ובשנה זו חל ביום 

 

 רי

 ]תחלת אייר[

"ולכן  :בקשר לספר שמו"ל בו כתב, מענה לר' שלום שפאלטער על מכתבו
הנני שואל בזה את דעתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להוציא הספר 

)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי'  הנ"ל"
 וי' בו(:וזכות הרבים תל

 לאחרי הגהה ע"י עוד אחד מבין וכיו"ב.]להוציא הספר הנ"ל[ 

 

 ריא

 ]ח' אייר[

ע"ד קובץ  מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון שכתב דו"ח ע"ד פעולותיו, וכן
"נושאים כלליים" )שיעורים במסגרת ישיבת "אהלי תורה"( וספר תולדות 
אביו שהו"ל, וכתב שיהי רצון שכל זה יגרום נח"ר לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 רב]נח"ר[ 

 

 רבי

 ]ח' אייר[

יומן "שנת נסים ס' הכהן קוגן בקשר להעולים מרוסיא )מענה לר' יצחק 
 , והעתקת המזכיר(:218בבית חיינו" ע' 

הם אחראים  רבניםלועד רבני אנ"ש שי' שבאה"ק שבתור  בשמיימסור 
 בחב"ד. ח"ו וח"ושלא יוקלטו  מהעולים שי' כאו"א ממשעל 
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 ריג

 ]ח' אייר[

שבו עדיין אין שליח, בעיר  שכתב על הצעת שליחות שקיבל ברךמענה לא
גם בעיר המוצעת )תשורה הפועל כבר שליח  נמצא ואך בסמיכות אלי

 שוחאט ד' תמוז תשע"ז(:

 השגת גבול? שייך לאגו"ח.

 אזכיר על הציון.

 

 ריד

 ]ט' אייר[

מענה לר' משה יהודה קאטלארסקי בקשר לנסיעתו לבלגיא )תשורה 
 ון תשע"ח(:הלפרין כ"ד סי

 מכ' להחזיר

 ויהא בהצלחה רבה –

 בטח יעורר ע"ד לג"ב

 $ 3לצדקה שם 

 אזכיר עה"צ

 

 רטו

 ]ט' אייר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה בעסקים ובשליחותו 
 באה"ק )מהעתקה(:

 והשם יצליחו לבשו"ט

 אזכיר עה"צ.
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 רטז

 ]אייר[

דו"ח מפעולותיו )יומן "פאקס א מענה לא' השלוחים באה"ק שהכניס 
 (:61שיחה" גליון 

 ויבש"ט. אזכיר עה"צ. וכמוש"נ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה,

 

 ריז

 ]אייר[

מענה לא' התמימים שכתב שקיים את ההחלטה שקיבל על עצמו ביום 
 (:38הולדתו )"בית חיינו" גליון 

 ויה"ר שימשיך בכיו"ב ובהוספה, אזכיר עה"צ.

 

 ריח

 ]אייר[

 (:38מענה לא' התמימים )"בית חיינו" גליון 

 יחזור לאה"ק וההקדם ישובח, אזכיר עה"צ.

 

 ריט

 ]אייר[

בימה  –מענה להת' שמואל שלמה ליפשיץ שהכניס את הס' "באגרות מלך" 
. 38לעיון ופלפול באגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון 

 ריש ס' "באגרות מלך"(:

 נת' ות"ח בוודאי יוגה ע"י ועד רבני אנ"ש שיחי' שבארה"ק כדרוש.

 

 כר

 ]אייר[

 (:39מענה לא' שביקש ברכה לענין מסויים )"בית חיינו" גליון 
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 בדיקת התפילין והמזוזות אזכיר עה"צ.באם לא נבדקו במשך שנת תש"נ, 

 

 כאר

 אייר[]

מענה לועד רבני חב"ד באה"ק שכתבו כמה הצעות ע"ד הנהלת אגו"ח 
 באה"ק )מהעתקה(:

כ"ק אדמו"ר שליט"א השאיר את ההצעה השלישית "אין ענין לשאול כל 
 פעם ועל הבי"ד להמשיך לפעול עד שיסתדר הכל". וכתב:

 בהמצאת שאלות וספיקות מחיל אל חיל.ובפרט שמשתדלים 

 

 כבר

 ]אייר[

ששאל על המדובר כו"כ פעמים בהתועדויות, וכן  ר' יצחק וילהלםמענה ל
לפני  בת קודשבהתועדות ש"פ אחרי קדושים, אשר יהי רצון שעוד ביום הש

בין תפלת המנחה תבוא הגאולה, ויוכלו להקריב קרבן התמיד של 
כאן בניו יארק הוא כבר כו"כ שעות דלכאורה הרי בזמן זה ; הערביים

 אהלי תורה )קובץ הערות וביאורים ושלים עיה"קבלילה דמוצש"ק ביר
 ש"פ בהו"ב תש"נ(:

 כמפורשג"כ  שבביהמ"ק דלמעלהה"ז הענין בתפלות שכנגד קרבנות 
 .בכ"מ

 

 כגר

 ]אייר[

 (:238"שנת נסים בבית חיינו" ע' יומן מענה להרב שלום דובער ליפשיץ )ס' 

 ויבש"ט ובהוספה והזמ"ג ובפרט לתשב"ר, אזכיר עה"צ.
 

 כדר

 ]אייר[

מענה להשליח ר' שלמה מטוסוב שכתב ע"ד נסיעה לאה"ק )תשורה הלפרין 
 כ"ד סיון תשע"ח(:
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באם יקרא במכ"ע בנוגע להיחס דהערבים וכו' יראה שפשוט שאין מקום 

 כלל לנסיעה כהנ"ל

 אזכיר עה"צ

 

 כהר

 ]אייר[

לחצרות  , שהגיעוהקבוצה מצפת עיה"ק הגעתמענה על ההודעה ע"ד 
. קובץ 40)"בית חיינו" גליון  ל"ג בעומר, ביום ועש"ק ט"ז איירקדשנו ל

 יחסו של הרבי אל הקבוצות בארץ הקודש"(:"

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת בכל, אזכיר עה"צ.

 

 כור

 ]אייר[

על דו"ח בקשר  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
להקבוצה מצפת עיה"ק )קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ 

 הקודש"([:

 אזכיר עה"צ להצלחה רבה

 והזמ"ג בימי ספה"ע )והמקשרים

 קבלת התורה וחה"פ( וחודש אייר

 וקרוב ללג"ב,

 –)ולאחרי ארבעים שנה 

 ארבעים(.במיוחד לחב"ד 

 

 כזר

 ]אייר[

דתולדות כ"ק אדמו"ר שליט"א שבריש  המעודכנתמענה לעורכי המהדורא 
 ס' "היום יום", ששאלו, על עלי ההגהה שהכניסו:
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( לאיזה יום 2( יום הולדתו של הר"ר דובער הי"ד? 1"לע"ע לא ידוע לנו: 

 ז"ל?".( יום הולדתו של הר"ר ישראל ארי' לייב 3נקבע היארצייט שלו? 

תשורה כהן י"ג תמוז  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשע"א(:

 השאלה בקשר ליום הולדתו של הר"ר דובער הי"ד, כתב: צדל

 אין ידוע לע"ע

 

 כחר

 אייר[לאחר י"ג ]

ירושלים עיה"ק, בישיבת תורת אמת דדו"ח תלמידים השלוחים  לעמענה 
להשתטח על קבר הוו"ח וכו' עיה"ק י"ג אייר לצפת יום ג' ע"ד נסיעתם ב

 (:39ליב אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א )"בית חיינו" גליון  'ישראל ארי

 נת' ות"ח ותנוח דעתם וכו' והזמ"ג פסח שני ולג"ב וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 רכט

 ]פסח שני[

מענה להמזכיר רחי"ק בהמשך להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אליו להכין 
 "מטבעות" מיוחדות לחלוקה בעת ה"פאראד" דל"ג בעומר.

 במכתבו כתב:

"בקשר לעשיית מטבעות של כסף לל"ג בעומר, לאחר חקו"ד היום נתברר 
שלמרות שלכגון זה צ"ל בחדשיים, נמצאו שני בתי חרושת לעשיית 

א' במילאנא בבעלות באחד מקורב לחב"ד שמוכן להשתדל  –מטבעות 
וישלחן לכאן באוירון ביום א', והב' בסמיכות לעשותן במשך כיומיים 

לנויארק אבל מסופק אם יוכל לעשותן עד ל"ג בעומר. שני הנ"ל ביקשו 
לעשיית החרט, טרם שיוכלו להבטיח  art workלהמציאם מחר בוקר ה 

לגמור העשי' בזמן. המדובר עמהם הי' לעשרת אלפים מטבעות ושל כסף. 
ע. והנני שואל אם יש הוראות לשני צדי המטב roughמצו"ב סקעטש 

 והערות בזה".

תשורה קרינסקי ב'  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 מרחשון תשס"ח(:

 [ סימן את התיבות "באוירון ביום א'" שבאפשרות הראשונה, וכתב:1]
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 התהלוכה. התחלת לאחריה"ז 

 החקו"ד כך כו' וכשם שמקבל שכר על

 ן המתאים]ואשמתי שלא עוררתי עד"ז בזמ

 [ סימן את התיבות "אבל מסופק" שבאפשרות השניה, וכתב:2]

 על הטרחא וכו' בטח כדאי לשלם להנ"ל

 

 רל

 ]פסח שני[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה להצלחה בחיפוש הרבה 
 זהב )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ שיבש"ט בטוב הנרונ"ג

 והזמ"ג כנ"ל ויתרה מהנ"ל.

 

 רלא

 אייר[]ט"ו 

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שביקש עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בקשר לנסיעתו חזרה לאוסטרליא, לאחר שתקום ממשלה צרה בראשות 

 ה"ליכוד" )מהעתקה(:

 כדאי להאריך שהותו באה"ק ככל האפשרי, כפשוט.

 אזכיר עה"צ.

 

 רלב

 ]ועש"ק אמור, ט"ז אייר[

תשורה קרינסקי ח' מרחשון  –מענה להמזכיר רחי"ק )מצילום כתי"ק 
 תשס"ח(:

[ במכתבו: "הנני להודיע שהמטבעות לכבוד ל"ג בעומר תהיינה מוכנות 1]
ביום א' ל"ג בעומר הבעל"ט לפנות בוקר, ותהיינה כאן שעות לפני 

 התהלוכה".
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פני התיבות "ותהיינה כאן שעות ל קו תחתכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 

 התהלוכה". וכתב:

 לי בהנ"ל כמו שעשה בנוגע ותנוח דעתו בעניניו

[ במכתבו: "הנני מצרף בזה מה שבא לידי רק היום, כתבה 2]
בהדשערוסאלעם פאסט לפני כשבוע נגד החזרת השטחים וכו' מבר סמכא 

 וכו' ובכל התוקף. )אולי הגיע זה כבר לעיני כ"ק אדמו"ר שליט"א(".

 שליט"א סימן קטע זה בחץ.כ"ק אדמו"ר 

 

 רלג

 ]י"ז אייר[

מענה על מכתב שכתב ר' יוסף יצחק הכהן גוטניק להמזכיר ריל"ג וביקש 
 א' מעסקני חב"ד )ר' י.י.א.(להראותו לכ"ק אדמו"ר שליט"א, בו כתב על 

שמוסר נפשו לעניני כ"ק אדמו"ר שליט"א ושאל אם זה בסדר הקשר איתו 
 )מהעתקה(:

 התיבות "לעניני כ"ק אדמו"ר שליט"א".את [ סימן בעיגול 1]

 גמור[ ]זה בסדר[ 2]

 

 רלד

 ]כ"ף אייר[

 מענה על פתק שהכניס המזכיר ריב"ק, בו כתב:

"יוסף יצחק הכהן בן רייזל גוטניק עומד עמי בקשר תמידי מאה"ק. בימים 
מופרע, והנני מודאג לבריאותו, ואבקש ברכת כ"ק  מאד האחרונים נשמע

 אדמו"ר שליט"א למנוהנוה"ג ולהצלחה".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק(:

 סימן תיבת "מופרע", וכתב:

?! 

 ה"ה שליח

 ולא אפשרי ח"ו הנ"ל כלל
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 רלה

 ]כ"א אייר[

באה"ק  בשליחותומענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפעולותיו 
 )מהעתקה(:

 .ר"ל –]ממשלת אחדות[ 

 

 רלו

 ]כ"ב אייר[

תשורה עמאר ח"י  –ממענה להשלוחה מרת שרה עמאר )מצילום כתי"ק 
 אד"ש תשנ"ז(:

[ על שאלתה אם לקבל משרת מנהלת מחלקת טהרת המשפחה שע"י 1]
 :, כתבצרפתהבד"צ דפאריז 

 (3) גבול אחרים מחלוקת או השגת רק באופן שלא תהי'

[ על בקשתה ברכה לרפואה שלמה עבור פלונית שסבלה מסחרורת 2]
 :, כתבועצירת נשימה בהמשך לניתוח שעברה

 (4בדהמ"ז. דיוק בכשרות האכוש )

שצריך למצוא מקום חדש עבור  ,[ על בקשת ברכה עבור בעלה ר' יעקב3]
 :כתב – ומבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,שבניהולו המוסד "אור חנה"

 (5) והזמ"ג עה"צ אזכיר

 

 רלז

 ]כ"ג אייר[

מענה להשליח ר' ברוך שלמה אליהו קונין שכתב בקשר לסיום והכנסת 
הס"ת שנכתב לזכות גאולת ספרי וכתבי רבותינו נשיאינו הנמצאים 

)אישיות מפורסמת שהי'  בספריית לנין במוסקבא, ולזכות מר וויינטראוב
, ובקשר בידידות עם חב"ד בחוף המערבי של ארצה"ב ותנועת חב"ד בכלל(

 לזה שאל:

"האם: א( לדחות לע"ע סיום והכנסה עד שבימים אלו נזכה לגאולת 
הספרים ואז לעשות סיום והכנסה הראויה. ב( לעשות סיום הס"ת ולא 

( בלי 2( בהשתתפותו של וויינטראוב, 1נסה באופן בלתי מפורסם: הכ
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השתתפותו, והכנסת הס"ת תהי' אחרי גאולת הספרים. ומבקש ברכת כ"ק 

 אדמו"ר שליט"א בכל הנ"ל".

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 . תשורה בעגון י"א אלול תשע"ו(:242

 והכנסת וקריאה בס"ת?! למה לעכב סיום

 וכמובן בלי טלטולה מעיר לעיר ככל האפשרי

 

 רלח

 ]כ"ד אייר[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת הסכמה וברכה לתכנית מכון 
שליט"א בענינים שונים "היכל מנחם" לריכוז תשובות כ"ק אדמו"ר 

 )מהעתקה(:

 ויהא בהצלחה מופלגה והזמ"ג וכו' וכו'. בודאי בשלילת השגת גבול

 

 רלט

 ]כ"ה אייר[

, ושוהה כעת מרוסיא שבועמבאריסוב )שהגיע לפני מענה לר' מענדל 
ישיבת שכתב מכתב בצירוף זכרונות מהזמן שלמד ב (,בחצרות קדשנו

 . תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:40תומכי תמימים )"בית חיינו" גליון 

 . אזכיר עה"צ1

. אריכות ימים ושנים טובות כולל בהזכרון תמיד מלימודו בתומכי 2
 תמימים

. בהנוגע לדיבור )יחידות( כנהוג בשנים האחרונות זהו ביום א' כידוע 3
 ומפורסם ואז גם הוספת שליחות לצדקה

 

 רמ

 ]כ"ו אייר[

מצפת עיה"ק לחצרות קדשנו לל"ג בעומר, שהגיעו הקבוצה חברי מענה ל
על בקשת ברכה של כמה מהם, ביניהם בקשות ברכה לזרעא חייא וקיימא 

 . קובץ "יחסו של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:40)"בית חיינו" גליון 
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קבלת הדולרים בביהכנ"ס הרי זה בצירוף ברכה כוללת כו"כ, אזכיר 

 עה"צ.

 

 רמא

 ]כ"ח אייר[

מענה בקשר לתמונת הקבוצה מצפת עיה"ק שהכניסו, יחד עם ההודעה 
. קובץ "יחסו 40שעומדים לנסוע חזרה לאה"ק ביום זה )"בית חיינו" גליון 

 של הרבי אל הקבוצות מארץ הקודש"(:

 אזכיר עה"צ שתהא פעולה נמשכת ובהוספה.

 

 רמב

 ]כ"ח אייר[

חזרה ניתו לנסוע מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק, שכתב אודות תכ
לביתו דרך חצרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א, כאשר תקום ממשלה 

 צרה; אבל אם ח"ו יהי' בעיות אולי תבוא זוגתו לאה"ק )מהעתקה(:

 באם לאו יחזור כמתוכנן. –ימשיך שהותו באה"ק  – ]אם ח"ו יהי' בעיות[

 אזכיר עה"צ.

 

 רמג

 ]שלהי אייר[

לקבוצת בחורים בקשר מענה לר' יעקב יהודה העכט שכתב שישנה הצעה 
תו"ת אשען פארקוויי שאין להם תכנית לקייץ, לסדר תלמידי ישיבת 

; ושאל שהיות ובמקום עבורם מסגרת לימוד במחנה של"ה שבהרים
מתנהל התכנית של הבחורים של "אייווי ליג", אם יש לחוש להשפעה בלתי 

המענה שיבה, ומבקש חוות דעתו הק' )מהעתקה. רצוי' על תלמידי הי
 וזכות הרבים תלוי' בו(: א' מאנ"ש שי'מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 יש לחוש!

 

 



תש"נ –מענות קודש    84 

 
 רמד

 אייר[שלהי ]

בניית בית לכנסת מר שאול עמור המסייע לפעילות חב"ד והמענה לחבר 
 (:40חב"ד המרכזי החדש בעכו אה"ק )"בית חיינו" גליון 

ההודעה שלו בנוגע למרכז חב"ד בעכו, נוסף על עזרתו בעבר ות"ח על 
 ויתברך בבשו"ט גם בעניניו הפרטיים אזכיר עה"צ.

 

 רמה

 אייר[שלהי ]

 החבד"ימענה להרב ישעיהו הרצל בקשר לחנוכת הבית של גן הילדים 
 (:40במושב מצפה נטופה בגליל התחתון באה"ק )"בית חיינו" גליון 

ובה ולברכה, מזוזות בדוקות, קופת צדקה ומשנה מקום משנה מזל לט
 בגן, אזכיר עה"צ.

 

 רמו

 ]שלהי אייר[

מענה לקרוב משפחה של כ"ק אדמו"ר שליט"א המתגורר 
צירף "מחזור" שקיבל בירושה שכתב מכתב אליו בדניעפראפעטראווסק, 

 (:40מהמשפחה )"בית חיינו" גליון 

הזכרונות שכותב מכ' והמחזור נת' ות"ח מקרב ולב עמוק כולל על 
והשי"ת יאריך ימים ושנים בגשמיות ורוחניות ולבנ"י הגרים בעיר בה 

 גרנו והתפללנו כו"כ שנים וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 רמז

 ]ער"ח סיון[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק )מהעתקה(:

[ על שאלתו, בקשר לשליחותו באה"ק, האם לשלוח הספר "האם ישראל 1]
 :, כתבמדינה פלסטינית" לכל חברי הכנסתיכולה לשרוד 

 לע"ע רק לחלק המתאים.
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 :, כתב[ על שאלתו האם לענות לפלוני על האשמותיו2]

 לע"ע לא לענות לו.

 אזכיר עה"צ.

 

 רמח

 ]ר"ח סיון[

 מענה להמזכיר רחי"ק. במכתבו כתב: 

"בקשר להמטבעות של ל"ג בעומר עשינו מטבע אחת של זהב טהור, רק 
אדמו"ר שליט"א. עשינו ג"כ מספר של אחת וארבעים מטבעות בשביל כ"ק 

 של כסף טהור. מצו"ב המטבע של זהב ומטבע של כסף".

תשורה קרינסקי ב'  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 מרחשון תשס"ח(:

 כתב: ,[ על כללות המכתב1]

 ות"ח נת

 את התיבות "טהור . . טהור", וכתב: בעיגול [ סימן2]

 טהורה ביראת ה' לזמן מ"ת במיוחד שייך

 

 רמט

 ]ר"ח סיון[

 מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מהעסקים )מהעתקה(:

 נת' ואזכיר עה"צ לכהנ"ל

כביאור היד ביעודי  –והזמ"ג במיוחד )כהכנה לקה"ת בשמוב"פ( כולל 
 –תורה הגשמיים 

 שעי"ז מוסיפים עוד יותר ויותר בתומ"צ וכו'.
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 רנ

 ]ד' סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה בקשר להקמת ממשלה 
 צרה באה"ק, שיגמרו הענינים מהר )מהעתקה(:

 המכ' מד' סיון והקודמיו נת' ות"ח

ולקבלת התורה בשמחה  להצלחה רבה בכהנ"ל וכו' אזכיר עוה"פ עה"צ
 ובפנימיות.

 

 רנא

 ]תחלת סיון[

להנהלת "ניידות  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
)"בית שהכניסו חב"ד" באה"ק על דוחו"ת ועל עלון "במחנה צבאות השם" 

 ([:41חיינו" גליון 

 חה"פ וחה"ש( –נת' ות"ח והזמ"ג )ספה"ע 

 להצלחה רבה בתוככי עד לס' ריבוא בישראל.

 אזכיר עה"צ.

 

 רנב

 ]תחלת סיון[

מענה להמזכיר רחי"ק שהכניס את הדברים שנמסרו בעת חלוקת הדולרים 
 תשורה פוטערפאס ג' סיון תשע"א(: –ג' סיון )מצילום כתי"ק יום ראשון ד

 ות"ח נת

  קהתבשמוב"פ

 

 רנג

 סיון[ תחלת]

מענה לא' שכתב שהשיג מכונית חדשה עבור ענינים דהפצת המעינות )"בית 
 (:41חיינו" גליון 
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 וקופת צדקה ברכב.ספרים 

 אזכיר עה"צ.

 

 רנד

 ]תחלת סיון[

 (:41ענין מסויים )"בית חיינו" גליון  בורמענה לבקשת ברכה ע

 רצוי בדיקת התפילין והמזוזות )על כל פנים מזוזה א'( אזכיר עה"צ.

 

 רנה

 ]תחלת סיון[

מענה לחבר הכנסת ר' אליעזר מזרחי על מכתבו בו הזכיר שאשתקד כאשר 
שיהי' לך הצלחה בחלוקת הדולרים בירכו כ"ק אדמו"ר שליט"א "עבר 

רבה ומופלגה בכל המלחמות ומלחמות היהודים" )"בית משיח" גליון 
274:) 

 והם בתוקפם, כפשוט.

 

 רנו

 ]לפני חג השבועות[

מענה לארגון מסויים )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 
1:) 

 להרבות בשמחה.להרבות בהצלחה מתוך 

 

 רנז

 ]לאחר חג השבועות[

על דו"ח מכינוס  –פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין השאר -מענה כללי
 ([:69תלמידים השלוחים האירופאי )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו,
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 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.

 דאזלינן מקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. –והזמ"ג 

 אזכיר עה"צ.

 

 רנח

 [לאחר חג השבועות]

בהמשך להוראת  ,דוחו"ת משיעורי תורה חדשיםהפרטי על -מענה כללי
בהתועדות יום ב' דחג השבועות והתועדויות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 (:43חיינו" גליון "בית ) שלאח"ז

 ויהא בהצלחה רבה

 והזמ"ג

 שהשלהבת עולה מאלי'

 במנורת זהב טהור וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 רנט

 ]ועש"ק נשא, ח' סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה בעסקים, ובפרט 
 "מזלו גובר" )מהעתקה(:ויום הולדתו  שבועשה

 ]יום הולדתי[מנהגי 

 

 רס

 סיון[]י"ג 

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה שיתבטלו המניעות, 
 וראש הממשלה יודיע מחר על הקמת ממשלה צרה )מהעתקה(:

 את מה שכתב "ויהי' רק ממשלה צרה". וכתב:בעיגול סימן 

 אזכיר עה"צ.
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 רסא

 ]ט"ו סיון[

היסוד מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על ההודעה שחתמו עכשיו על קוי 
 לממשלה צרה באה"ק, וביום שני יציגו אותה ב"כנסת" )מהעתקה(:

 אל אלקים בציון. ועד שנראה כולנו בתכ"י וילך מבשו"ט לבשו"ט

 

 רסב

 ]ט"ו סיון[

 םעסקיהמענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מ
 )מהעתקה(:

"שנת ניסים שנת ת התיבות שבמכתבו קו תחכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
 הארבעים".

 

 רסג

 סיון[לאחר ט"ו ]

מענה להת' מיכאל אפרים דאנאוו מישיבת "אהלי תורה" שכתב שלמד את 
 (:69)יומן "פאקס א שיחה" גליון  בע"פ "קונטרס ט"ו סיון"

 גרם נח"ר רב, אזכיר עה"צ.

 

 רסד

 ]י"ז סיון[

ברכתו הק' מענה לראש העיר אריאל מר רון נחמן, שכתב מכתב תודה על 
המועצה )שאכן זכה ובאופן דלמעלה  תאליו שיזכה בבחירות לראשו

 (:42גליון "בית חיינו" קולות(, וכן על עזרתו לחב"ד ) 1770-במהמשוער 

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

 ובנין ביהמ"ק הנקרא אריאל כולל ברכת גאולה האמתית והשלימה
 בימינו ממש.במהרה 

 אזכיר על הציון והזמ"ג וכו'.
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 רסה

 ]סיון[

מענה לא' שכתב, שבמכתב שקיבל לחתונתו לפני שלשים שנה הוסיף כ"ק 
אדמו"ר שליט"א לשמו "הכהן", וכן בימים אלו כאשר נכנס בנו החתן 

שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א  ,חתן נוסףיחד עם  מידו הק' הסידוראת לקבל 
וכתב שכפי שידוע להמשפחה אין הם כהנים,  ;""ס'איז ניטא קיין כהן?

 (:43)"בית חיינו" גליון  דברפירוש ה וושאל מה

על מנה שבשטר הם מעידים. בשו"ע יש סימני כהונה ולא ראיתי שזה 
 יהי' אחד מהסימנים.

 

 רסו

 ]סיון[

 המחלקה המיוחדת לע להנהלת מוסד חינוך "אהלי תורה" שכתבו מענה
ע"י "ועד הקהל"  ומומן מיוחד, שנסדר לחינוךלילדים הזקוקים שפותחים 

 (:43"בית חיינו" גליון )

 חה"ש –וגדול הנ"ל והזמ"ג 

 התחלת חינוך חדש דכבנ"י שליט"א

 אזכיר עה"צ

 

 רסז

 ]סיון[

מענה לא' התמימים שביקש ברכה להצלחה בלימודים ובשמירת הסדרים 
 (:43"בית חיינו" גליון )

 בתוה"ק יגעת ומצאת. אזכיר עה"צ.הובטח 

 

 רסח

 ]סיון[

 (:233מענה בקשר לאחת שחששה מעניני כשפים )ס' "נלכה באורחותיו" ע' 

 שאין כל ממשות להכשפים וכו'. הרמב"םיבארוה דברי 
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 בדהמזוהת"פ. אזכיר עה"צ.

 

 רסט

 ]סיון[

ממענה לא' ממנהלי מוסדות חב"ד באה"ק )ס' "שליחות כהלכתה" ע' 
331:) 

להיות שכמה וכמה מהענינים הם בארץ הקודש, וכן כמה וכמה מהרבנים 
. .  נמצאים שם על אתר. ואם יש רבנים שהם נוגעים בדבר או צד בזה

 . . לרבנים שאינם מעורבים בזה

 

 ער

 ]סיון[

במסגרת "עזרת  מענה על דו"ח שכתבו כמה אברכים שנסעו לגרוזיא
גלל המצב הקשה של היהדות שם, , בו כתבו שבעל פעילותם שם אחים"

רוצים לחזור לשם ולפעול בקביעות ולהקים מוסד )תשורה שוחאט ד' 
 תמוז תשע"ז(:

בכל. אזכיר  יעזרוהו –באם ביכולתם  וכפשוטו, מאזכבר הוקם ופועל  מאז
  על הציון.

 

 רעא

 ]כ"ף סיון[

בהריון מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הודעתו ממצב זוגתו שהיא 
 עם תאומים )מהעתקה(:

 והענינים והזמ"ג וכו'. ויבש"ט בכהנ"ל

 

 ערב

 ]כ"א סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מדיבורו ביום זה עם ראש 
 הממשלה בביתו )מהעתקה(:
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 וכו' ובהוספהותהא פענ"מ  נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 

 רעג

 ]כ"ב סיון[

בו  ם,עסקיהגוטניק על הדו"ח השבועי שלו ממענה לר' יוסף יצחק הכהן 
 בישר שמצאו עוד זהב )מהעתקה(:

 .והזמ"ג להוספה בכל דבר טוב וכו' אזכיר עה"צ

 

 רעד

 ]כ"ז סיון[

יוסף העכט על דו"ח מפגישת רבני חב"ד, בהמשך  הרבמענה להשליח 
לשהותם אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בחג השבועות, עם הרבנים הראשיים 

 באה"ק )תשורה העכט כ"ט אדר תשס"ב(:

כולל שיפגשו עם הנ"ל לאו  –נת' ות"ח. ויה"ר שתהא פעולה נמשכת 
דווקא לאחר ביקור כאן, ובפרט שהפגישה בידידות ומעורבת בד"ת וכו' 

 וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 ערה

 ]כ"ח סיון[

מענה על דו"ח כללי שהוכן ע"י "משרד השלוחים" מפעולות השלוחים 
בקשר לחג הפסח ברחבי תבל )מלבד אה"ק ורוסיא(, ע"פ שאלון שנשלח 

 (:69חה" גליון )יומן "פאקס א שי

 ובהוספהנתקבל ות"ח ת"ח ותהא פענ"מ 

 וכו'ועושה רושם נפלא 

 .אזכיר עה"צ

וסימן חץ מתיבת "ובהוספה" להנכתב בדו"ח שכאשר יגיע בעז"ה מידע 
 נוסף ימסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
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 רעו

 ]כ"ח סיון[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפגישתו עם הרב פנחס מנחם 
אלתר ראש ישיבת גור )לימים האדמו"ר דגור(, אשר עזר כל הזמן מאחורי 

 הקלעים שתהי' ממשלה בראשות ה"ליכוד" )מהעתקה(:

 אזכיר עה"צ

 ויה"ר שיוסיף בבשו"ט והזמ"ג.

 

 רעז

 ]שלהי סיון[

מענה לר' אהרן שפירא שכתב בקשר להו"ל עלון שבועי לציבור התורני בבני 
בו צירף דוגמאות מהעלון )"בית חיינו" גליון . למכתעיה"ק ברק ובירושלים

 (:291. ס' "שליחות כהלכתה" ע' 45

הרי כל זה הוא ענין כללי בכל אה"ק ובמילא שייך לאגודת חסידי חב"ד 
 הכללית באה"ק ולא ליחידים וקבוצות כפשוט.

 אזכיר עה"צ.

 

 רעח

 ]שלהי סיון[

מתקיים מסיבת הסיום מענה לא' השלוחים שכתב שנוסע לדעטראיט, שם 
"חדר" שם, ביניהם בנו )יומן הבמסכת שבת ע"י אלו שלמדוהו בע"פ ב

 (:69"פאקס א שיחה" גליון 

 ואמרז"ל וביום שמחתכם אלו השבתות. אזכיר עה"צ.

 

 רעט

 ]שלהי סיון[

מענה על הפ"נ דמשתתפי כינוס השלוחים האיזורי דניו יארק וניו 
 (:69שיחה" גליון איינגלאנד )יומן "פאקס א 

 –דכאו"א שנדבה רוחו כו' כפס"ד ביד החזקה 
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 גו' וכו'ומסיים תומך 

 .אזכיר עה"צ

 

 רפ

 ]שלהי סיון[

שכתבו  ,מענה לועד המארגן כינוס השלוחים האירופאי השני בניצא צרפת
 (:69ס )יומן "פאקס א שיחה" גליון וניע"ד הכ

את התיבות שבמכתבם "הכנס יפתח בעיגול כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
 אי"ה ביום ג' כ"ו סיון", וכתב:

ירחא תליתאי ויומא תליתאי, ובודאי תהי' הפתיחה בדברי אוריין 
 תליתאי ובהצלחה למעלה מהשערת בנ"א.

 אזכיר עה"צ.

 

 רפא

 ]שלהי סיון[

אהלי "מנהל ישיבה קטנה דמוסד חינוך לר' צבי הירש לוסטיג מענה 
סיום המשניות שנלמדו ע"י המלמדים ותלמידים מעמד שכתב ע"ד  ,"תורה

, שתתקיים באולם סגן המנהל ר' לוי יצחק שפירא ע"ה ילוי נשמתלע
)יומן במלאות "שבעה" לפטירתו  ד"אהלי תורה" ביום אדר"ח תמוז

 (:69"פאקס א שיחה" גליון 

כמבואר בדא"ח בארוכה  ובזכות המשניות נגאליןומסיימים בטוב. 
 ובקרוב ותומ"י ממש.

 אזכיר עה"צ.

 

 רפב

 ]שלהי סיון[

רבינוביץ, ר"מ בישיבת תורת אמת בירושלים עיה"ק,  מענה לר' שמואל
 (:69ששאל איזה שם ליתן לספרו )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

יותר )ע"פ השערה(  גדולהלומדים שי'  –באופן שיהי' חוג המשתתפים 
 אזכיר עה"צ.
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 רפג

 ]שלהי סיון[

יום דלאחר שעבר בחלוקת הדולרים כתב שמענה לא' מתושבי השכונה, ש
כ"ד סיון עם חמשת ילדיו, נסע עמהם ל"בנק" ונכנס ל"בנק"  ראשון

משאיר את ילדיו ברכב, ובשל משחק בגפרורים ע"י א' מילדיו עלה כש
ורק הטלית והתפלין שהיו בה נותרו שלימות )יומן "פאקס א הרכב באש, 

 (:69שיחה" גליון 

 קו תחת תיבת "שלימות". וכתב: סימן

ויאריכו כאו"א שי' ימים ושנים טובות וחיים ארוכים, והשם מסייע 
 . ההיו ס' וקופת צדקה במכונית?והזמ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 רפד

 ]לפני חודש תמוז[

יצחק גרינבערג, שכתב שמציעים לו לנסוע בשליחות מענה להשליח ר' יוסף 
למדינת אלאסקא, וביקש הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א באם 
להתעניין בהצעה )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות 

 הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מתח קו תחת התיבות "הסכמת וברכת".

 

 רפה

 []תחלת תמוז

מכינוס השלוחים  ראשוןמענה להשליח ר' יוסף יצחק פינסאן על הדו"ח ה
 (:76האירופאי שהתקיים בעירו ניצא צרפת )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח, ובודאי יהי' כרגיל בכיו"ב דו"ח מפורט וכו'

 אזכיר עה"צ.
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 רפו

 ]תחלת תמוז[

 שני( על הדו"ח ה1השאר: )פרטי על הדוחו"ת דימים אלו ]בין -מענה כללי
( לחברי 2(; )76 מכינוס השלוחים האירופאי )יומן "פאקס א שיחה" גליון

ועד רבני חב"ד באה"ק בקשר למינוי החברים החדשים באגודת חסידי 
 ([:שםחב"ד באה"ק )

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו,

 מיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.וב

 י"ב )י"ג( תמוז –ג'  –והזמ"ג 

 ואמר קרא עשרה הכף בשקל הקודש.

 אזכיר עה"צ.

 

 רפז

 ]תחלת תמוז[

דקרית גת  "תמענה לר' שלום דובער הלוי וולפא שכתב ע"ד מצב ישיבת תו
 )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

כפשוט בכל שאלה כעצת ועד רבני אנ"ש שי' באה"ק, אולי ימצאו אגו"ח 
שבאה"ק ע"פ הנימוס ישאלו לשלומם ואח"כ שאלה בהנ"ל. אזכיר 

 עה"צ.

 

 רפח

 ]תחלת תמוז[

מענה להשליח ר' יצחק דוד גראנער, לאחר שאירעו כמה מאורעות בלתי 
מלבורן אוסטרליא )"צדי"ק  וונות דרכים וכו'( בעיררצויים ל"ע )תא

 (:237למלך" חוברת ז ע' 

באם יחליט שכבר בא הזמן דמילוי ציווי רבותינו נשיאינו טראכט גוט 
 יעשה כן בפועל ממש. –וועט זיין גוט 

 אזכיר עה"צ.
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 רפט

 ]תחלת תמוז[

אגודת מענה לר' שלמה מיידנצ'יק ששאל אם עליו לקבל המינוי לחבר 
 חסידי חב"ד באה"ק )מהעתקה(:

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

 ובאופן דמוסיף והולך ועד שלא בערך וכו' אזכיר עה"צ.

 

 רצ

 ]תחלת תמוז[

ששאל אם עליו לקבל המינוי לחבר אגודת חסידי  מואל חפרמענה לר' ש
 :, והעתקה(76)יומן "פאקס א שיחה" גליון חב"ד באה"ק 

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת, אזכיר עה"צ.לקבל 

 

 רצא

 ]ג' תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מפגישתו עם מר אריאל שרון 
 )מהעתקה(:

 והזמ"ג וכו' וילך מחיל אל חיל בכהנ"ל

 אזכיר עה"צ.

  

 רצב

 ]ד' תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן אהרונוב שכתב שבדיון שערכו רבני חב"ד בענין 
מינוי חברי ההנהלה החדשים דאגודת חסידי חב"ד באה"ק, כללו גם אותו, 

 ושאל אם עליו לקבל את המינוי )מהעתקת המזכיר(:

ימשיך רק  –בודאי לא יוגרע עי"ז כלל בעבוה"ק שלו בצאגו"ח. באם ספק 
 בצאגו"ח. אזכיר עה"צ.
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 רצג

 ]ה' תמוז[

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:

 להתייעץ בכ"ז )ולעשות( כהרב האורטידוקס עתה דורשא, אזכיר עה"צ.

 

 רצד

 תמוז[ לפני ועש"ק חוקת, ו']

הכללי" בקשר להכינוס  ליובאוויטשמענה לועד הפועל ד"ועד רבני 
שעורכים בשביל הרבנים ביום ועש"ק י"ג תמוז )יומן "פאקס א שיחה" 

 (:73גליון 

 והזמ"ג וכו'. ויה"ר שיהא בהצלחה רבה

 אזכיר עה"צ.

 

 רצה

 ]ועש"ק חוקת, ו' תמוז[

 ביקשו ברכה, בו מענה על דו"ח מאסיפת אגודת חסידי חב"ד באה"ק
, 76)יומן "פאקס א שיחה" גליון  להצלחה רבה ומופלגה בתפקידם

 והעתקה(:

מחיל ו( 2 ואזכיר עה"צ והזמ"ג שילכו]להצלחה רבה ומופלגה בתפקידם[ 
 .מן גרמאאל חיל והז

 

 רצו

 ]ועש"ק חוקת, ו' תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שמבקש עצת כ"ק אדמו"ר 
כיצד לזרז את ההצלחה בחברות שלו, וכתב שאין לו אל מי לפנות שליט"א 

 ורוצה לפנות רק אל כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(:

 ח

 קראנו אליו בכלכו'  מלא?! מקרא 
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 הערה דרך אגב !

 גם אני עושה כן.

]בעת מסירת המענה, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א להמזכיר ריב"ק: גיב 
דארט איז דאך שוין שבת. כאשר אמר ריב"ק אים איבער פאר שבת, אבער 

שהנ"ל הגיע לכאן עד ליום ראשון, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: נו, ער איז 
 דאך ביי דיר, קענסטו דאך איבערגעבן[.

 

 רצז

 ]יו"ד תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מאסיפת חברי הכנסת של 
 ישיבת גור )מהעתקה(:"אגודת ישראל" עם הרב פנחס מנחם אלתר ראש 

י"ג -את התיבות שבמכתבו "ויה"ר בימים אלו בסמיכות לי"בבעיגול סימן 
 תמוז אוכל לבשר טוב בהנ"ל". וכתב:

 אזכיר עה"צ.

 

 חצר

 תמוז[יו"ד ]

מענה לר' הלל רבינוביץ מירושלים עיה"ק )יומן "פאקס א שיחה" גליון 
73:) 

 נת' ות"ח אזכיר עה"צ.

 הגאולה.מצו"ב קונטרס חג 

 י"ג תמוז" עבורו[.-]והוציא מחדרו הק' "קונטרס י"ב

 

 רצט

 ]י"א תמוז[

מענה לר' שלום שפאלטער בקשר לקניית בית )מהעתקה. המענה מתפרסם 
 בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 יהא בשעה טובה ומוצלחת אזכיר עה"צ.
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 ש

 ]י"ב תמוז[

הכינוס בקשר ל"סדר היום" דל"ועד רבני ליובאוויטש הכללי" מענה 
 (:76)יומן "פאקס א שיחה" גליון  בשביל הרבנים שעורכים

 נת' ואזכיר עה"צ.

 

 שא

 ]י"ג תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שהכניס את הדו"ח השבועי שלו 
 וכן כתב על שיעורי התורה שלו )מהעתקה(:העסקים, מ

 ת תאריך המכתב "י"ג תמוז תש"נ". וכתב:אבעיגול סימן 

 והזמ"ג לכהנ"ל ובהוספה

 אזכיר עה"צ.

 

 שב

 תמוז[ לאחר י"ג]

מענה על הפרוטוקול מכינוס "ועד רבני ליובאוויטש הכללי" בי"ג תמוז 
 (:1)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ת"ח. אזכיר עה"צ.

הכינוס, להוציא "קול קורא" לכל בנ"י ע"ד התחזקות על א' מהחלטות 
 :כתב – בשמירת התקנה דלימוד הרמב"ם

 בכלל כדאי. בפרט, פשוט שתלוי בהנוסח. אזכיר עה"צ.

]ה"קול קורא" הי' למראה עיני כ"ק אדמו"ר שליט"א, שנתן עליו הסכמתו 
 הק'[.
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 שג

 ]ט"ו תמוז[

ע"י ההנהלה הרוחנית דישיבת מענה על הדו"ח מ"מסיבת הקהל" שנערך 
  ביום ג' יו"ד תמוז. תו"ת המרכזית

שמירת הסדרים, בפרט בהמשך התחזקות ב: העננינים שדוברו בהתועדות
קבל רשות הצורך לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד ייסוד שיעורים;  להוראת

תלמידי ה"קבוצה" שמל"ח; המההנהלה לנסיעה למחנות הקייץ ושליחות 
יום הולדת ד; שעריכת ההתועדויות 770-הקייץ ב תפקידם ללמוד בימי

 .וכיו"ב לא יפריע לסדרים שלמחרת

)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 , והעתקה באדיבות הת' חיים בן ציון שי' פירסאן(:1שיחה" גליון 

בהצלחה רבה והזמ"ג  ויה"ר שיהיו כל עניני הישיבה ובפרט שבהמצו"ב
 , אזכיר עה"צ.וכו'

 

 דש

 ]ט"ו תמוז[

, שהגיעו לחצרות הקבוצה מטולוז צרפת הגעתמענה על ההודעה ע"ד 
 (:76י"ג תמוז )יומן "פאקס א שיחה" גליון -לי"ב קדשנו

 ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג וכו' אזכיר עה"צ.

 

 שה

 ]תמוז[

מענה להשליח ר' נפתלי חיים הלוי לעווענטאל שהכניס את הגליון דש"פ 
לאנדאן )יומן עירו מדי יום ועש"ק ב שמו"ל" Friday Nightבלק דהעלון "

 . תשורה קדנר ט"ו אלול תשע"ז(:76"פאקס א שיחה" גליון 

מעינות  –חסידות  שהפצת )ביאורי עניני( נשיאינו ופרסמו רבותינו
 Friday Nightבפרשת  צדקנו עליו מדובר ביאת משיח מזרזת התורה

באנגלית  )בחותמת גומי על העלונים שכבר הו"ל( להדפיסאולי כדאי 
 "לשמור על קדושת הגליון" כמובן
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 שו

 ]תמוז[

מענה נוסף להשליח ר' נפתלי חיים הלוי לעווענטאל )"תשובות ומענות" 
 . תשורה קדנר ט"ו אלול תשע"ז(:1שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 בהצלחה רבה והזמ"ג ויהאנת' ות"ח ת"ח.  והמאמר כו' כהנ"ל ודזוג' תי'
 גאולת נשיא דורנו.

בהשייך  נחיצות הגה ובפרט חז"ל בגודל והפליגו ע"ד ההגה ע"ד החוברות
 לתורה וכו'.

 .אזכיר עה"צ

 

 שז

 ]תמוז[

מענה לר' משה שמעון ומשפחתו נאטיק, הנוסעים בשליחות כ"ק אדמו"ר 
 (:73שליט"א לז'נווה שווייץ )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 הסכמה וברכה, אזכיר עה"צ.

 

 שח

 ]תמוז[

הנוסעים בשליחות  צירקינד,מענה להחתן ר' מנחם מענדל זושא וזוגתו 
 (:73ווא קנדה )יומן "פאקס א שיחה" גליון אכ"ק אדמו"ר שליט"א לאט

 הסכמה וברכה, אזכיר עה"צ.

 

 שט

 ]תמוז[

למלאכה כפר מענה על גליון "דף הוראות" לקבוצת תלמידי בית הספר 
 למשך חודש ימים. חב"ד שהגיעו לחצרות קדשנו

בדף הנ"ל נכתב בין השאר "העיקר לקיים ולהתחזק בתורה ומצוות 
 בהידור וביר"ש ולקיים הוראת הרבי שליט"א לימוד תורה ברבים".
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 (:47בית חיינו" גליון על קטע זה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א )"

 אזכיר עה"צ. ,והובטח כמאמחז"ל יגעת ומצאת

 

 שי

 ]תמוז[

מענה לבית חב"ד בשכונה מסויימת, שפירסמו מודעה בעיתון "ישראל 
ותוכן קצר  ,שלנו", הכולל את מכתב אדמו"ר מהריי"ץ מט"ו סיון תרפ"ח

ח' יום א' מהמאמר ד"ה עשרה שיושבין )שחילק כ"ק אדמו"ר שליט"א ב
דמו"ר ע"פ הוראת כ"ק אזאת  – (מאנשים נשים וטף תמוז לכאו"א

והכניסו  ;שליט"א בהתועדות ש"פ חוקת שכאו"א ילמוד את המאמר כו'
צילום מהמודעה, יחד עם דו"ח מפעולה הנ"ל )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י 

 (:2"פאקס א שיחה" גליון 

 –בודאי כ"ז בהסכמת אגו"ח 

 לא רק פעולת איש אחד בלבד,

 גם לא רק דאגו"ח דשכונה אחת אלא דכל העיר,

 שיהא בהצלחה רבה וכו' וכו' והזמ"ג.יה"ר 

 אזכיר עה"צ.

 

 שיא

 ]תמוז[

מענה בקשר למש"כ בסידור האריז"ל בהגדה של פסח שישנם "ט"ו דיינו", 
ובהערת המו"ל )הוצאת ירות"ו, תשמ"ו( נכתב שצ"ע, כיון שלנוסחא שלנו 

אלא י"ד דיינו; והביאו מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהגש"פ עם  םאינ
לקוטי טעמים ביאורים ומנהגים )ע' כח( שישנה גירסא "אילו הכניסנו כו' 
ולא בנה לנו את בית המקדש )שילה ונוב וגבעון( אילו בנה לנו את בית 

 .)ביהמ"ק שבירושלים("המקדש ולא כו' בית הבחירה 

קובץ הערות וביאורים  –)מצילום כתי"ק מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 (:196אהלי תורה חג השבועות תשס"א. לקו"ש חל"ב ע' 

 דיינו" ו"טובה" )דיינו( הט"ו הוא וטו"

 "בנה לנו את ביהב"ח"
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 העיקר הואואדרבא 

 "לכפר ע"כ עונותינו"

 הגירסא שהזכרתי

 הוא לחידודא, כפשוט

 

 שיב

 המצרים[]ימי בין 

פרטי על הדוחו"ת דימים אלו )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י -מענה כללי
 (:1"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.

 דפס"ד תורה שימים אלה יהיו –והזמ"ג 

 לששון ולשמחה ולמועדים טובים,

 כסיום התוספתא תענית ורמב"ם שם.

 אזכיר עה"צ.

 

 שיג

 ]ימי בין המצרים[

ליב זאיאנץ בקשר לקבלת ספרי תניא  'מענה להשליח ר' יעקב יהודה ארי
 (:282ס' "מאוצר המלך" ח"א  –חדשים שהדפיס )מצילום כתי"ק 

 ת"ח נת' ות"ח

 טובים ימים אלה לשו"ש ולמועדים בהפיכת וכו'לעשות  – ודבר בעתו
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 שיד

 ]כ"ף תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על דו"ח מהצטרפות "אגודת ישראל" 
לממשלה, ושואל אם לעסוק בזה או לחכות עד שיגמר ה"כנסת" בעוד 

 שבועיים )מהעתקה(:

הכנסת את התיבות "לחכות עד שיגמר בעיגול כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
 בעוד שבועיים".

 

 שטו

 ]כ"ב תמוז[

 –מענה לר' מיכאל אהרן זליגסון בקשר לקובץ עמודים של "היום יום 
נדפס לעיל מדור צילומי כתי"ק,  –הערות וציונים ח"ב" )מצילום כתי"ק 

מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו. 
 (:2חה" גליון "תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שי

 כשיו"ל בטח ישלח ותח מראש.

 להחזיר המצו"ב

 

 שטז

 ]כ"ד תמוז[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על מכתבו בנוגע להוצאת ה"אלבום" 
השני בקשר לארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, בו הציע שאת 

פעילות ה"מבוא" יכתוב הרב יונתן סאקס, וכן כתב שרוצה לכתוב אודות 
 חב"ד בחצי כדור התחתון )מהעתקה(:

 המענה אשר –באיזה אופן יתנו לי כבוד  –לדעתם עלי דוקא לדון ]אם[ ב
 ]נכון כל הנ"ל[.

 אזכיר עה"צ.

 

 שיז

 ]כ"ז תמוז[

 (:631מענה לועד כפר חב"ד )ס' "הרב אשכנזי" ע' 
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דרך הנהלת כפר חב"ד שייכות לועד כפר חב"ד, כבכל מוסדות חב"ד, ועל 

 זה בכל העולם. אזכיר על הציון.

 

 שיח

 ]כ"ז תמוז[

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

 ויבש"ט בטוב הנרוהנ"ג

 אזכיר עה"צ.

 

 שיט

 ]שלהי תמוז[

מענה על דו"ח מ"כינוס הקהל" שנערך ע"י הנהלה הרוחנית דישיבת תו"ת 
בהשתתפות הרבה מהתמימים, בהמשך להמענה המיוחד שזכו המרכזית 

לקבל על הכינוס הקודם )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 
 (:1גליון 

 אזכיר עה"צ.

 

 שכ

 ]שלהי תמוז[

ייסוד ח"י  שכתבו ע"ד עיה"ק צפתבישיבה קטנה המענה לתלמידי 
יבות המשתתפים ב"מס ,ילדים שאינם שומרי תומ"צ לע"עלשיעורים 

 (:1שבת" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 שיצליחו רבות. אזכיר עה"צ.

 

 שכא

 ]שלהי תמוז[

מענה לא' התמימים מתלמידי ה"קבוצה" שכתב על התקדמותו ברוחניות 
 (:1)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 
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 וימשיך לבשר טוב. אזכיר עה"צ.

 

 שכב

 ]שלהי תמוז[

מענה לר' טובי' בולטון שכתב ע"ד אשה שהייתה בהריון ורצתה לבצע 
הפלה, ורק באם תשוחח עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בטלפון ויבטיח לה 
שהכל בסדר, תוותר על הרעיון )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 (:1שיחה" גליון 

 ולא מצאו מי שישפיע עלי'. חיפשוהאומנם 

 עה"צ.אזכיר 

 

 שכג

 ]שלהי תמוז[

מענה נוסף לאשה הנ"ל )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 
 (:3גליון 

 דהעובר. ר"לה"ז הריגה  ר"להפלה 

 אזכיר עה"צ.

 

 שכד

 ]שלהי תמוז[

שקיבלה את דברי כ"ק אדמו"ר  המענה נוסף לאשה הנ"ל, לאחר שהודיע
 (:3שליט"א אלי' )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 .מלאואמחז"ל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 

 . ותבש"ט.מלאאזכיר עה"צ שקיימה כנ"ל עולם 
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 שכה

 ]שלהי תמוז[

הנערך ע"י  ות מסעי,מענה על תכנית מבצע "הקהלת קהילות" לש"פ מט
צעירי אגודת חב"ד )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

1:) 

כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את שמות הממונים שחתמו על המכתב 
 וכתב: –מנחם מענדל הכהן פרידמן ויוסף יצחק בקרמן התמימים  –

 נת' ותבוא עליהם ברכה רבה. אזכיר עה"צ.

 

 שכו

 ]שלהי תמוז[

מענה לא' התמימים ששאל האם יש לנגן את ניגון אדה"ז בן ד' הבבות 
 (:2בסעודת "ווארט" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 שייך לרב פס"ד. –שאלות 

 

 שכז

 ]שלהי תמוז[

שליחות למקום מסויים )"תשובות במענה לא' שכתב שרוצה לצאת 
 (:, והעתקה2גליון ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 כל הנ"ל רק באם

גבול דהשליח שיחי' שם. ב( שלילת השגת  הטובברצונו  מלאהא( הסכמה 
 בתכלית. אזכיר עה"צ.

 

 שכח

 ]שלהי תמוז[

מענה לא' שכתב שמציעים לו לנסוע בשליחות לרוסיא, והיות שיש לו 
להיות בעי' בחינוך שלהם, שואל הוא מה לעשות  הילדים בגיל חינוך ויכול

 (:49בית חיינו" גליון )"

 קו תחת התיבות "בעי' בחינוך", וכתב: סימןכ"ק אדמו"ר שליט"א 
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 בא"כ, מה השאלה? אזכיר עה"צ.

 

 שכט

 ]שלהי תמוז[

מענה ליהודי תושב ניו יארק שכתב שפרצו לחנותו לאחרונה שלשה פעמים, 
הדברים כתב שאינו עובד בשבת, רק שחנותו פתוחה וכעת מצבו קשה. בין 

 (:49בשבת )"בית חיינו" גליון 

 א"כ מה פלא להמצב?! אזכיר עה"צ.

 

 של

 ]שלהי תמוז[

"קובץ הארבעים" את  שהכניסומענה לתלמידי ישיבת תו"ת דקרית גת 
רוח לכ"ק אדמו"ר  מקוים אנו שגרמנו בזה נחתוכתבו ש" ,שהו"ל

 (:49חיינו" גליון בית )" "שליט"א

"גרמנו בזה נחת רוח לכ"ק תיבות קו תחת הכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 
 וכתב: אדמו"ר שליט"א",

 .ולנח"ר גם לנותן המתנה

 פרטי דימים אלו.-וצירף את המענה כללי

 

 שלא

 ]שלהי תמוז[

שכתב שרוצה לערוך בט"ו כסלו  זלצמןמענה להשליח ר' יוסף יצחק 
הבעל"ט עשר חופות לעשר זוגות יוצאי רוסיא בטורונטו שלעת עתה לא 

 (:51נישאו כדת משה וישראל )"בית חיינו" גליון 

שלעת עתה לא נישאו כדת משה  מה שכתבכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את 
 וישראל, וכתב:

מחפש ושואל  ורוצים ח"ו לדחות את זה לחמש חדשים?! באם הועד הי'
רב פס"ד ע"פ שו"ע שודאי הי' מתיר ומצוה לעשות את זה אפי' בג' 

 השבועות וכמובן.
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 שלב

 ]שלהי תמוז[

לילדי מחנה קייץ "גן ישראל" דעטראיט שכתבו את החלטותיהם שקיבלו 
על עצמם בסוף המחנה קייץ )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 (:2שיחה" גליון 

 וגם המצו"ב. –מהם  לכאו"א שי' בפרטשמופנה גם  –נוסף על המברק 
 יוסיפו ההנהלה שי' ביאור(. –)באם דורש 

]"המברק" הוא זה ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א למחנות "גן ישראל" 
(. "המצו"ב" הוא 747בקשר עם פתיחתן שנה זו )סה"ש תש"נ ח"ב ע' 

 פרטי דימי בין המצרים[.-המענה כללי

 

 שלג

 ]שלהי תמוז[

מענה להרב יהודה קלמן מארלאוו על דו"ח משינויים ושיפורים שנעשו 
 (:ת המזכירמהעתק"גן ישראל" בהתאם להוראות הרבנים ) במחנה קייץ

 נת' ות"ח

 אזכיר עה"צ

 

 שלד

 ]ר"ח מנ"א[

ליל ג' דחג מענה להרב ברוך נאה שכתב שהשמיעו לו סרט הקלטה משיחת 
תשמ"ט בו הוזכר שגם באה"ק קורין בימי חוה"מ סוכות קרבנות  הסוכות

דכמה ימים; ואשר עפ"ז יתקן ב"לוח כולל חב"ד" שעורך )"פרדס חב"ד" 
 (:16גליון 

 מ)מבקרי( אה"ק, ולכן שונותהנ"ל משנה ראשונה, אח"כ היו ידיעות 
קודם שיפס"ד ויפרסם כדאי שיברר ככל הדרוש ויפרסם בצירוף מ"מ 

 וכיו"ב.

 אזכיר עה"צ.
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 שלה

 ]תחלת מנ"א[

תשורה לוין ח"י אלול  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשס"א(:

 (1והקודמיו נת' ות"ח )]ר"ח מנ"א תש"נ[ 

איני  –אזכיר עוה"פ עה"צ להצלחה בכ"ז )שבטח לא יחכה על הנמושות 
 מסיים "וד"ל" כי גלוים הם ומפורסמים(

 

 שלו

 ]תחלת מנ"א[

בקשר לצרות שעושים לו שכתב מענה להרב יצחק יהודה ירוסלבסקי 
"שנת נסים בבית חיינו" ע'  יומןס' ) דנחלת הר חב"מקומו במחרחרי ריב 

 והעתקה(:, 297

 את התיבות "מחרחרי ריב", וכתב:בעיגול כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן 

 שהם מדין הנלחמים בה' השם אחד. מפורש בדא"חהרי 

 

 שלז

 ]ג' מנ"א[

מענה בקשר לפתיחת בית חב"ד ביבניאל אה"ק )"תשובות ומענות" שי"ל 
 . תשורה הלפרין כ"ד סיון תשע"ח(:2ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 בהתייעצות באגו"ח דאה"ק.א( 

 אז הסכמה וברכה. –ב( באם יסכימו 

 אזכיר עה"צ.

 

 שלח

 ]לפני ד' מנ"א[

מענה להורים לפני לידת בנם )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה 
 באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט וזכות הרבים תלוי' בו(:
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 אעה"צ ויבשר טוב.

 

 שלט

 ]ועש"ק דברים, ה' מנ"א[

מענה למשפחת פורסט מקרית מלאכי אה"ק, על דו"ח מפעילות "מכון 
נאור" במשך השנה החולפת, ובקשת ברכה לשנה הבעל"ט )תשורה 

 אבערלאנדער י"ג טבת תשע"ח(:

 א( בדיקת המזוזות והתפילין

 והענין והזמ"ג. רבהב( ע"ד התכנית: ותהא פעולה נמשכת ובהוספה 

 אזכיר עה"צ.

 

 שמ

 ]ז' מנ"א[

)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י  ופרטי על הדוחו"ת דימים אל-מענה כללי
 (:1"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו,

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.

 להיכל. –למעליותא  –והזמ"ג שנכנסים 

 אזכיר עה"צ.

 

 שמא

 , י"ב מנ"א[ן]ועש"ק ואתחנ

כתבה שאין לה כח וכו' )"תשובות ומענות" שנמצאת בהריון המענה לאשה 
 (:1שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

כולל שלה ודבעלה  –הקב"ה בורא כל הנפשות  כותבת שאין לה כח וכו':
ודבעלה  ובחר בה לשליחות קדושה זו –והשם כבר ברא נשמת העובר  שי'

 שי' להביאה לעוה"ז מתוך שמחה וטוב לבב. אזכיר עה"צ
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 שמב

 ]ט"ז מנ"א[

מענה לשאלה בקשר לקבוצת "ילדות צ'רנוביל", ע"ד אופן הנהגתן בעניני 
-237ות והתאקלמותן בכפר חב"ד )"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' ותורה ומצ

8:) 

שנה ויותר הנהגה  30 קבועשכבר  – טבעההתחלה בכדי שתתקבל ע"פ 
בזה מפני שלפב"פ יש  לנגועתלבושת, צניעות וכו'(, ואין  –כזו )כולל 

 קרובים שנתחנכו בהיפך וכו'.

המענה ג"כ פשוט  –ולהטענה שזהו חדש אצלם ולמשפחות כו"כ מהם 
 שלחלק חשוב מהם אין מושג ביהדות אפילו דהשמאלים ביותר באה"ק.

צ"ל השטעל  –ובשכל הפשוט דעמא דבר  בטבעזה בכלל שיהי' לכ"ז אחי
להקל עליהם ההאקלמות במקומם  דמוכרח( 1 –בפשיטות ומרגע הראשון 

( א"א לשנות הנהגת הנוער דכחב"ד ואצ"ל ואי 2. ככל האפשרידעתה 
 אפשרי חילוק ביניהם ובמילא גם לא לאחר זמן ולאחר זמן.

 בגדים.ובמילא תתקבל הצניעות שבה יפיםיקנו להן בגדים 

עכ"פ עד  ככל האפשריבפרט( מחוץ לכפר  –לשלול ביקורים )עם לינה 
 שיתאקלמו.

יסייע כהנ"ל ג"כ )הקישור אליו ע"י  מלונדוןתקותי שמר מאקסוועל שי' 
 ראשי עסקני אנ"ש שי' מלונדון(.

 והנ"ל פשוט.

 –שרק עמידה חזקה תמנע ככל האפשרי מחלוקת  –להוסיף וג"ז פשוט 
 כזה יכנסו לכ"ז. ורק באופןמעמד,  רק היא תחזיקוע"פ המציאות ש

 

 שמג

 ]מנ"א[

)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י  ופרטי על הדוחו"ת דימים אל-מענה כללי
 (:1"פאקס א שיחה" גליון 

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו,

 דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.ובמיוחד ברכתו 
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 הם עתה ממש דנחמתא כפולה כו', ועד שבע דנחמתא. –והזמ"ג 

 אזכיר עה"צ.

 

 שדמ

 ]מנ"א[

מענה לאחת שכתבה ע"ד מכונית חדשה שקיבלה, ובקשת ברכה שהכל יהי' 
 (:1בסדר )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ספרים וקופת צדקה.לתת בתוכו )באופן דכבוד ובפרט( 

 אזכיר עה"צ.

 

 שמה

 ]מנ"א[

זה ששלחו ה"קול קורא" ל בקשרמענה ל"ועד רבני ליובאוויטש הכללי", 
רבנים בארצה"ב  700-ע"ד התחזקות בשמירת התקנה דלימוד הרמב"ם ל

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

 ויבש"ט בכהנ"ל והזמ"ג ט"ו באב כו'

 .ל כו'יו"ט לישרא

 

 שמו

 ]מנ"א[

מענה להורים בקשר ללידת בנם )מהעתקה. המענה מתפרסם בזה 
לראשונה באדיבות הרב שלום דוב בער שי' שוחאט וזכות הרבים תלוי' 

 בו(:

 ויגדלוהו הוריו שי' לתורה חופה ומע"ט לאורך ימים ושנים טובות.
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 שמז

 ]מנ"א[

יהי' אחראי על המשך ניהול ממענה להמזכיר רחמ"א חדקוב על שאלתו מי 
המוסדות שנוהלו ע"י ר' יעקב יהודה העכט ע"ה )ס' "שליחות כהלכתה" 

 , והעתקה(:317ע' 

 לעשות גלאט בתכלית

מהמוסדות על  דמשפחה תחי' שהמזכירות תקרא אחה "מלדבר עם מ
 םשמו בחב"ד שהיו בהנהלתו או מהענינים בתוך שלשי

הרי בפשיטות הי' תחת מרות המזכירות, לעשות כל הנ"ל מטעם 
 המזכירות

 לברר באם צריך בקשה מיוחדת מפני נוסח תקנוני המוסדות

 

 שמח

 ]ועש"ק עקב, י"ט מנ"א[

שהבן מענה על מכתב בני משפחת ר' יעקב יהודה העכט ע"ה, על הצעתם 
הבכור ר' שלום דובער יקח על עצמו את ניהול המוסדות, יחד עם ועד 
ההנהלה הכולל את: אשת הנפטר מרת חוה העכט, בניו ר' שלום דובער, ר' 
יהושע ור' שמעון, וחתנו ר' שלמה ליב אברמוביץ )"תשובות ומענות" שי"ל 

 (:315-6. ס' "שליחות כהלכתה" ע' 3ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

ל המשרה ותהא בשעה טובה ומוצלחת, כמאמר רז"ל כאיש אחד בלב יקב
 אחד. אזכיר על הציון.

 

 שמט

 ]ועש"ק עקב, י"ט מנ"א[

, בו םעסקיהמענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מ
 בקשת ברכה שהמחירים יעלו )מהעתקה(:

 ויבש"ט.
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 שנ

 ]כ"ד מנ"א[

גוטניק על בקשת ברכה בענין מסויים. על מענה לר' יוסף יצחק הכהן 
מעטפת המכתב כתב המזכיר ריב"ק אשר ההחלטה צ"ל היום כ"ד מנ"א 

 )מהעתקה(:

"ההחלטה צ"ל היום כ"ד מנ"א", כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות 
 כתב:ו

 כו' ומקבלשהמלך בשדה כו'  –דמברכין אלול  מעלי שבתא

 אזכיר עה"צ.

 

 נשא

 ]כ"ד מנ"א[

מענה לר' יצחק שפרינגער שכתב שפירסם את המדרש ב"ילקוט שמעוני" 
בשכונת אלון מורה באה"ק ע"י הרב דשם, והלך מיד ליד וכולם התעוררו 
מזה ונרגעו מהמצב )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

2:) 

 סימן בעיגול את התיבות "והלך מיד ליד", וכתב:

 חוכל המרבה בזה ה"ז משוב

 פרטי דימים אלו.-וצירף את המענה כללי

 

 שנב

 מנ"א[ כ"ד]

מענה על הדו"ח מה"דיי קעמפ" בעיר שיקאגא אילענוי, ובקשר להתחלת 
 (:2המחנה קייץ שם )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 א( בטח קבלו המברק לגן ישראל.

 –ב( ובנוגע להבפו"מ המצו"ב 

 יה"ר שיהא כפליים לתושי' דהכפליים לתושי' דע"ע

 כו'. ומקבלאון אט אט המלך בשדה 
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 אזכיר עה"צ.

 

 שנג

 ]כ"ה מנ"א[

מענה להרב יהוסף רלב"ג שכתב ע"ד המצב הבטחוני באה"ק )"תשובות 
 (:2ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 וני כאן באה"ק:א( על כתבו לרגל המצב הבטח

עיני  תמידע"ד הפשט  מפורשלמקרא ע"ד מש"נ  חמשישאל תינוק בן 
 ה"א בה גו'.

 !!באה"קה"ז הפקעת מחירי המזון  –ב( לגבי אגירת מזון 

 ג( אזכיר עה"צ.

 

 שנד

 ]כ"ו מנ"א[

יו"ר ה"ועד למען  מענה למרת אדל פלדי )אלמנת ר' חיים יהודה פלדי ע"ה
( בקשר עם תיקון החוק "מיהו יהודי" )"תשובות ומענות" שלימות העם"

 (:3שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

הוא חוק דכל המדינה  –לאחר החוק לאחרונה חוק הנ"ל דמי הוא יהודי 
ומכאן ולהבא הועד הנ"ל יפרסם שמכאן  ובראשה "רבנות הראשית",

 לעמוד על המשמר שהנ"ל ימלאו המוטל עליהם וכו'. ולהבא תפקיד הועד
 אזכיר עה"צ.

 

 שנה

 ]כ"ו מנ"א[

, בו םעסקיהמענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על הדו"ח השבועי שלו מ
כתב שביום זה משנים מקום העסקים, ומבקש ברכת כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א )מהעתקה(:

 ויהא ממממל"ט ולברכה.

 אזכיר עה"צ.
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 שנו

 מנ"א[]שלהי 

 אב". במכתבם כתבו:-מענה לשאלת המניחים ד"קונטרס כ"ף מנחם

בההנחה הי' כתוב "שהמן פועל רעבון", ובכי"ק הוסיף  –"בהמאמר דכ' אב 
 )לאחרי תיבת פועל( אינו שולל.

לכאורה הכוונה בשתי הלשונות: פירוש הפשוט ב"וירעיבך" שע"י אכילת 
אינו רואה(, וע"פ הפירוש המן לא נשלל הרעבון )כי אין לו פת בסלו ו

רעבון. ומוסיף בקטע המתחיל  פעל, הרעיבבהתחלת סעיף ב', שהמן 
נוסף על שני הענינים שלא שלל הרעבון  –ובעומק יותר פירוש )ענין( שלישי 

שהמן עצמו הוא מאכל רעבון. ועפ"ז, אולי כדאי לכתוב  –ושפעל רעבון 
אינו שולל ופועל רעבון )לפי סדר הענינים מלמטה למעלה(: )לא רק שהמן 

 באדם האוכלו, אלא גם(

 ועד"ז בהתחלת סעיף ג', אולי כדאי לכתוב "שאינו שולל ושפועל".

 נתקן בלוח התיקון במאמר הבא". –אם נכון 

ריש תו"מ סה"מ מלוקט  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 אלול(:-תמוז

  –קודם  מה – במן אינו ברור

 מעשה –דוקא  התחלתולכאורה 

 

 שנז

 ]שלהי מנ"א[

מענה להמזכיר רחמ"א חדקוב שכתב אודות "ועד המוסיפין" שנתייסד 
ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בחודש מנ"א תשמ"ח )תחלה בהתועדות 

 ש"פ ואתחנן, ואח"כ ביחידות ח"י מנ"א(, ובמשך הזמן נפסקה פעילותו. 

ום הבהיר ח"י מנ"א, יום בסיום מכתבו כתב: "בעמדינו היום שוב בי
התחלת הנ"ל, ובהרגישי שהמניעות הנ"ל בכל אופן הוקלו בכדי שנראית 
האפשריות אשר בעזהשי"ת נוכל לעסוק שוב בזה באם נחוץ, הנני מבקש 

 הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לעשות בזה, ובאם כן מה, ואיך".

תשורה רפפורט י"א טבת  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
 תשע"ט(:

 (1הנ"ל ) ובפרט]נחוץ[ היהדות  כל ענין בהפצת
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 את מה שכתב "מה, ואיך", וכתב:בעיגול סימן 

 בקודש דמעליןבהמשך לע"ע אבל בהוספה ועלי'  –

 (2) כו' ומקבלוהמלך בשדה  והרי אלול ממשמש ובא

 

 שנח

 ]שלהי מנ"א[

 במכתבו כתב:מענה להשליח ר' ישראל דוד נחשון. 

העתקי מכתבים הקשורים לפרסומת "ר' אברהם טאוב שי' שלח המצו"ב, 
 על".-וביהמ"ק בחוברת של אל C.D.Nשל 

 ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק(:מ

 נת ות"ח

 

 שנט

 ]שלהי מנ"א[

מענה לחברי ועד הבנין דהרחבת ספריית אגוח"ח שהכניסו דו"ח 
מהתפתחות הבניה, ושאלו אם כדאי לארגן חנוכת הבית ביום ג' כ"א אלול, 

"עבודת הקודש אצל הרבי" קובץ ) 770-דמלאת יובל שנים לחנוכת הבית 
 ע' קלז(:

 ותהא פעולה נמשכת בהצלחה רבה.

 עוד חזון למועד להחליט עד"ז. –ע"ד חנוכת הבית 

 אזכיר עה"צ.

 

 שס

 ]שלהי מנ"א[

"צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א למזכירות, בקשר לתמונות 
והתועדות בהספינה של מר חיים יצחק )הערי( ספיגל בס.  "דינר"מ

מאניקא, בהשתתפות השלוחים דשם ר' אברהם הלוי לויטנסקי ור' שמואל 
 (:2817התמונות של ספריית אגו"ח מספר יעקב נפרסטק )קטלוג 
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 .להוציא ולהחזיר המכתב והתמונות

 

 שסא

 ]שלהי מנ"א[

מרת בתי' מינסקי, שעמדה יחד עם משפחתה להשתקע בכפר חב"ד למענה 
)לאחר שהקימו כו"כ בתי ספר של "רשת אהלי יוסף יצחק" ברחבי אה"ק(, 

ערענטרוי כ"א מרחשון וכתבה שברצונה לצאת לשליחות )תשורה 
 תשע"ט(:

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את מה שכתבה "לצאת לשליחות", וכתב:

 ה"ה בשליחות זה מכו"כ שנים!

 אזכיר עה"צ

 

 שסב

 ]שלהי מנ"א[

מענה על רשימת התלמידים השלוחים )מישיבת "אהלי תורה"( להישיבה 
דמאריסטאון( בניו הייווען, ורשימת התלמידים השלוחים )מישיבת תו"ת 

 (:85לישיבת אור אלחנן לאס אנדזשעלעס )יומן "פאקס א שיחה" גליון 

 הסכמה וברכה, אזכיר עה"צ.

 

 שסג

 ]שלהי מנ"א[

מענה לר' נח שמחה פאקס על קשרי השידוכין עב"ג )"תשובות ומענות" 
 (:3שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת והזמן גרמא. אזכיר עה"צ.
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 שסד

 ]לפני חודש אלול[

עיתון "משיח טיימס" השער ד בקשר להציורמענה לר' דוד שלום הלוי פייפ 
דאלול וראש השנה, בו נראה יהודי לבוש טלית תוקע בשופר, ולידו ילדים 

. "תשובות ותשורה גראנער כ"ג סיון תשע" –וילדות )מצילום כתי"ק 
 (:2ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 בשדה אין זה –כשתוקעין בר"ה 

 ולבושין גם תפלין –להתפלה  ע"ד הרגיל ה"ז בהמשך –אלול ב "        

 

 שסה

 ]ר"ח אלול[

מענה לא' שכתב מכתב ברכה לכתיבה וחתימה טובה, וכן שיקויימו 
ברכותיו הק' בקשר למצב בנ"י במזרח התיכון ובמיוחד באה"ק, מצד 

. "תשובות 74ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –המצב הבטחוני )מצילום כתי"ק 
 (:3ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ל אותו ואותיכול היא לכאו"א כמוךמ"ע דואהבת לרעך 

 וכו'כאו"א  והשם שומע תפלות

 שם אמו. אזכיר עה"צ.

 

 שסו

 ]ר"ח אלול[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק על בקשת ברכה לרגל יובל הט"ז 
 חל ביום זה )מהעתקה(:הלנישואיו 

 ביחד עם כב"ב שי' ויאיו"ש טובות

 פנ"נ

 אזכיר עה"צ.
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 שסז

 ]תחלת אלול[

בקשר להספר ( 1: )הדוחו"ת דימים אלו ]בין השארפרטי על -מענות כללי
ס' "שולחן "שולחן השלם" לר' דניאל שלום הכהן ווייס )פתח דבר ל

בשליחות ליבניאל אה"ק  הנוסעפרקש  '( להשליח ר' ארי2; )(השלם" ח"א
 ([:841)"בית משיח" גליון 

 נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג,

 ,וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לוכנתינת כח דחז"ל 

 ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'.

 דנחמתא כפולה כו' ועד שבע נחמתא. –והזמ"ג 

 .וכוח"ט. אזכיר עה"צ

 

 שסח

 ]תחלת אלול[

תשורה פוטערפאס ג' סיון  –מענה להמזכיר רחי"ק )מצילום כתי"ק 
 תשע"א(:

הדולרים דיום ראשון ה' אלול, [ בקשר להדברים שנמסרו בעת חלוקת 1]
 כתב: – שהכניס

 נל ותח ת"ח

[ במכתבו: "הנני שואל את רשאים להחזיק כאן בהארכיוון את התמונות 2]
 שמגיעות לכאן תמידים כסדרם מהמוסדות והפעולות וכו'".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ]להחזיק כאן כו'[ )עכ"פ בספק( באם יש תועלת

 

 שסט

 ]תחלת אלול[

מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ על ה"שיר" שלו "ברית מועד לכל חי" 
שנדפס בעיתון "כפר חב"ד" )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א 

 (:3שיחה" גליון 
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 נת' ונחת רוח.

 

 שע

 ]ו' אלול[

בתניא היומי משיעורי  מדי לילה ברביםהנמסר מענה על דו"ח משיעור 
 (:3חת"ת )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 ותהא פעולה נמשכת. אזכיר עה"צ.

 

 שעא

 ]ז' אלול[

מענה להרב ברוך נאה שהכניס, בהמשך להמענה שנתקבל בתחלת מנ"א, 
בירור ומראי מקומות בקשר לאופן הקריאה בחול המועד סוכות באה"ק, 

 (:16ב"לוח כולל חב"ד" )"פרדס חב"ד" גליון ורצה לתקן עפ"ז 

 לא ישנה ממה שנדפס כבר.

 אזכיר עה"צ.

 

 שעב

 ]ט' אלול[

מענה לא' מאנ"ש שכתב מכתב כמה ימים לפני חתונת א' מילדיו )"תשובות 
 (:3ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 נתקבל ביום החתונה לאחר חצות.

 שהמלך בשדה.וברכה בכל עת זמנה ובפרט 

 וירוו מהם ומכל יו"ח רב נחת חסידותי כו',

 כתיבה וחתימה טובה. אזכיר עה"צ.
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 שעג

 ]אלול[

 לתשרימענה על הודעת ר' משה זאב ירוסלבסקי על פתיחת ה"אש"ל" 
 (:3תנש"א )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 אעה"צ ולהצלחה רבה וכו' וכו'

 .ולכתיבה וחתימה טובה ולכל ב"ב שליט"א

 

 שעד

 ]אלול[

מענה על הודעת ר' משה זאב וזוגתו ירוסלבסקי ע"ד בואם לחצרות קדשנו 
ומענות" שי"ל ע"י ביום ג' י"ד אלול, ושפותחים את ה"אש"ל" )"תשובות 

 (:3"פאקס א שיחה" גליון 

 ברכה והצלחה בכל ורבה

 וגדול הענין והזכות וכו' וכו'. אזכיר עה"צ.

 

 שעה

 ]אלול[

מענה להת' מרדכי זאב הכהן פלדמן, ששאל אם להמשיך בלימודו בישיבה 
גדולה במעלבורן, או ללמוד בישיבת "אהלי תורה" )"תשובות ומענות" 

 (:3"פאקס א שיחה" גליון שי"ל ע"י 

 קדימה ללמוד באהלי תורה. אזכיר עה"צ.

 

 שעו

 ]אלול[

מענה לר' שמואל הלוי הורביץ שהכניס את הקונטרס "קיצור דיני אלול 
. בהקדמת הקונטרס נזכרו הרבנים שערך וימים נוראים ע"פ מנהגי חב"ד"

 שהסכימו להו"ל )ריש ס' "שבח המועדים"(:

 באם הסכימו שניהם
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 יהי' ברכה להצלחה.

 אזכיר על הציון.

 

 שעז

 ]אלול[

 צא(:-מענה בקשר להדפסת ציורים בס' התניא )ס' "היכל מנחם" ח"ג ע' צ

 פשיטא שאין להכניס )לצרף( ציורים וכיו"ב בתניא גם לא בסופו.

 .ח"וואיני מאמין שיש רב חבד"י שהסכים ע"ז 

 

 שעח

 ]אלול[

על דו"ח מביקורו באה"ק )תשורה גרינבערג מענה לר' צבי מאיר שטיינמעץ 
 (:114, ושם שזהו כנראה על דו"ח הנ"ל. "בית חיינו" גליון ד' ניסן תשע"ב

 שיתמעטו הבלבולים ועד שיתבטלו וזכות הרבים מסייעתו.

 

 שעט

 ]אלול[

ס ההתעוררות במלאת ה"שלשים" לפטירת ר' יעקב ונימענה בקשר לכ
 (:3יהודה העכט ע"ה )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

שיהי' התעוררות תשובה, תשובה עילאה שהיא מתוך שמחה וטוב לבב. 
 אזכיר עה"צ.

 

 שפ

 ]אלול[

. המענה לר' יצחק הכהן קוגן בקשר לפתיחת מחנה ברוסיא )מהעתק
וזכות הרבים יבות א' מאנ"ש שי' ה מתפרסם בזה לראשונה באדנהמע

 תלוי' בו(:
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עוסקים שם מחב"ד ופשוט זה צריך להיות לא בתחרות ח"ו  מכברהרי 

 עימהם כי אם בצרוף להם וכו'

 

 שפא

 ]ט"ו אלול[

מענה בקשר לקבלת הספר החדש התועדויות תש"נ כרך א )"תשובות 
 (:3ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 וכוח"ט נת' ות"ח. אזכיר עה"צ.

 

 שפב

 ]לפני ח"י אלול[

בשליחות למשך זמן ברוסיא  בקשר לנסיעהמענה לשניים מהתמימים 
 (:3)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

 לקבל ההצעה. אזכיר עה"צ.

 

 שפג

 ]ועש"ק תבוא, י"ז אלול[

מענה על הדו"ח מההתועדות שנערכה ע"י הנהלת תו"ת המרכזית בט"ו 
)"תשובות ומענות" שי"ל ע"י  ישיבת תומכי תמימיםאלול יום התייסדות 

, והעתקה באדיבות הת' חיים בן ציון שי' 3"פאקס א שיחה" גליון 
 פירסאן(:

 שנה מהתייסדות ישיבת תומכי תמימים, כתב: 93שזה  שכתבועל מה 

 ."מגן"' טבגימ

 פרטי דחודש אלול.-וצירף את המענה כללי

 

 

 

 



תש"נ –מענות קודש  127   

 
 שפד

 ]כ"א אלול[

מענה לר' יוסף יצחק הכהן גוטניק שכתב שישנם עיכובים בקשר 
להצטרפות "אגודת ישראל" לממשלה, ושאל האם עתה הזמן לדבר עוד 

 הפעם עם ה"ליכוד" ועם "מועצת גדולי התורה" )מהעתקה(:

 ומהו הספק! הרי השו"ע לא נשתנה ח"ו,

 אזכיר עה"צ.

 

 שפה

 ]כ"ג אלול[

מענה לאשה ממצפה רמון שעברה טיפול להפריית מבחנה, וחשבו שקיבלו 
; הטיפול לא הצליח ובני הזוג החלו על זה הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א

בטיפול מחדש, וביקשו ברכה שהפעם יהי' העובר לילד בריא ושלם )ס' 
 (:227"אסיא" חי"ב ע' 

מכתב הפוסק שהתיר זה. דיוק בטהרת המשפחה. פשיטא שאני צילום 
 לא כתבתי ברכה לעשות זה. אזכיר על הציון.

 

 שפו

 ]שלהי אלול[

מענה לא' התמימים שהגיע לחצרות קדשנו לחודש תשרי תנש"א, שהכניס 
חידושי תורה שלו על מסכת שבת ועוד, וביקש ברכה עבור כמה ענינים 

 (:58)"בית חיינו" גליון 

' ות"ח, וירבה חילי' באורייתא וכו', ויכתב ויחתם לשנה טובה נת
, ואין טוב אלא תורה, ותהי' בלי מניעות כלל ובמילא שנה ומתוקה

 דבריאות בגוף ג"כ וכו', אזכיר עה"צ.

 

 שפז

 ]קייץ תש"נ[

שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לכתבה שעמדה בכתי"ק "צעטל" 
להתפרסם בגליון "ליובאוויטש אינטערנאשיונאל" בנושא שלילת 
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בין השאר ממחקר שם הובא הדיבורים ע"ד מסירת שטחים מאה"ק, 

שנערך בנושא "האם ישראל יכולה לשרוד מדינה פלסטינית" )מצילום 
 תשורה פוטערפאס ג' סיון תשע"א(: –כתי"ק 

נערך ע"י  אינו שהספר )לא "תעודה"( המוזכר בסוף הע' דגישלהכדאי  
 עצמאיבאה"ק, כ"א ע"י ארגון  איזה משרד דממשלת המדינה או מפליגה

 .עולמיים צבאים דמומחים

 בירושלים ובלונדון כפולכמדומה שמקום מושבו 

 לציין העמוד –נהוג בהעתקות מספר כזה 

 

 שפח

 ]קייץ תש"נ[

גדולה לאנדאן על דו"ח מעריכת סיומי הלכות מענה לתלמידי ישיבה 
בשיעור היומי ברמב"ם )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" 

 (:1גליון 

 אזכיר עה"צ ויבש"ט.

 

 שפט

 ]קייץ תש"נ[

 (:2מענה לא' מאנ"ש )"תשובות ומענות" שי"ל ע"י "פאקס א שיחה" גליון 

ובפרט לעשות לו  מיסודות השמחה מהזכות שנבראתי לשמש את קוני
 ית' דירה בתחתונים. אזכיר עה"צ.

 

 שצ

 ]קייץ תש"נ[

מענה בקשר לא' השלוחים שהיו שרצו להשיג גבולו )ס' "נלכה באורחותיו" 
 , והעתקה(:234ע' 

[ במכתבו כתב: "להודיע שהרב ש.ס. הוא שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א 1]
יט"א ושכל והבית חב"ד הוא המוסד היחידו המוכר ע"י כ"ק אדמו"ר של

עניני חב"ד ורצונות כ"ק אדמו"ר שליט"א צריכים להיות מנוהלים רק ע"י 
 הרב ש.ס. והבית חב"ד".
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 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 הרי זה האמת והמציאות ומהו הספק בההודעה ע"ד זה

שממענה כ"ק אדמו"ר שליט"א "אזכיר עה"צ" הבינו שיש  מה שכתב[ על 2]
ט"א סימן את התיבות "שיש לו הסכמה", כ"ק אדמו"ר שלי –הסכמה כו' 

 וכתב:

 זה ארבעים שנה שאני עונה אזכיר עה"צ,

 והפירוש בזה,

 אזכיר עה"צ

 ותו לא!!

 

 שצא

 ]שלהי תש"נ[

מענה לר' שניאור זלמן גורארי' בקשר להכנסת ילדים יוצאי רוסיא ללמוד 
"שליחות כהלכתה" ס' . 62"בית חיינו" גליון בבנין ישיבת תומכי תמימים )

 (:231ע' 

 אגו"ח "זכ"ק מו"ח אדמו"ר יסד ע

 ה"צאזכיר ע

 

 שצב

 ]תש"נ[

על בקשת ברכה לכמה  ליב זאיאנץ 'מענה להשליח ר' יעקב יהודה ארי
ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –)מצילום כתי"ק  מידידיו לפרנסה בהרחבה

329:) 

 ונתתי גו' בק"ש: אם שמוע תשמעו גו' כאמרם בכל יום

 בדהתפוהמ"ז
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 שצג

 ]תש"נ[

ס' "מאוצר המלך"  –מענה לא' ממנהלי מוסדות חב"ד )מצילום כתי"ק 
 (:194ח"א ע' 

פס"ד והרי מפורסם כו"כ שנים  ששואלים מעבר לים! הכי גדוללפלא 
 שעל אתרשצ"ל שאלת רבנים  השו"ע

 המצו"ב להחזיר כל

 

 שצד

 ]תש"נ[

הביאורים שבכל ספרי כ"ק מענה לר' שאול משה אליטוב, שליקט את 
אדמו"ר שליט"א על ספר התהלים, ושאל כמה שאלות בקשר לזה 
)מהעתקה. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות הנמען שי' וזכות 

 הרבים תלוי' בו(:

 שייך לקה"ת. –הכל  –ה"ז 

 

 שצה

 ]תש"נ[

מענה לר' שאול משה אליטוב על דו"ח מפעילות ב"קעמפ" שעשה עבור 
באדיבות  מתפרסם בזה לראשונה ארבעים תלמידים )מהעתקה. המענה

 הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 נת' ות"ח אזכיר עה"צ.

 

 שצו

 ]תש"נ[

מענה לר' שאול משה אליטוב שכתב ע"ד פעילותו יחד עם אשתו בבית ספר 
תיכון "רמב"ם" בבואנוס איירס בקשר למקוה, שעושים סיורים במקוה 

מתפרסם בזה לראשונה המענה  .ומסבירים תוכן הענין )מהעתקה
 באדיבות הנמען שי' וזכות הרבים תלוי' בו(:

 ויהא בשעה טובה ומוצלחת אזכיר עה"צ.
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 שצז

 ]תש"נ[

מענה להשליח ר' פנחס גדליה הכהן פאשטער שהוצעה לו משרת מנהל בית 
 (:163)"בית משיח" גליון  צרפת הספר במארסיי

 אם לא יחסר ע"י זה מהשפעתו בפאריז. יתייעץ עם ידידים מבינים.

 

 שצח

 ]תש"נ[

מענה לא' השלוחים בארצה"ב בקשר לתכנית בניה באיזורו )תשורה 
 , והעתקה(:שפירא י"א אייר תש"ס

 הדו"ח והמצו"ב נת' ות"ח.

 על קרקע שיקנו.אין ענינם להתעסק בבנין )ביהכנ"ס, בתים( אפילו לא 

באם ועד רבני  –צ"ל החלטת )רוב( עסקני אנ"ש שי' שעל אתר  –בכללות 
הכל בסדר גמור  קארף שי' ר"אחב"ד שי' )המרכזי( יפס"ד שמצד הר

 שי'. –והוא בתוכם  –וישנה הסכמה מלאה ממשלחי השלוחים 

 

 שצט

 ]תש"נ[

שכתב שרוצה לבנות בית הכנסת בעירו  מענה להשליח ר' חנן כוחונובסקי,
ורוב תושבי איזור שליחותו בראשון  ושאל שהיות ,אה"ק ראשון לציון

לציון הם ספדרים, האם עליו לקיים את התפילות בנוסח ספרדי ברוח 
 חב"ד, או בנוסח חב"ד הרגיל )תשורה שוחאט ד' תמוז תשע"ז(:

חב"ד",  ברוח כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "ספרדי
 וכתב:

 כן יעשה, ותהא פעולה נמשכת. אזכיר על הציון.
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 ת

 ]תש"נ[

, שלים עיה"קמענה לר' בצלאל פרידמן ר"מ בכולל "צמח צדק" בירו
שהכניס ליקוט של ארבעים עיונים בספר "מנחת חינוך" מלוקטים מספרי 

)ס' לקוטי שיחות, בקשר לארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
 "היכל מנחם" ח"ב ע' רכה(:

 נתקבל ות"ח והזמן גרמא וה' יצליחם. אזכיר עה"צ.

 

 תא

 ]תש"נ[

מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד על בקשתם להגיה תכנית של אירוע 
לכבוד יום הבהיר י"א ניסן יום הולדת את כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום 

. ליקוט כתי"ק יום הבהיר י"א תשורה גראנער כ"ג סיון תשע"ו –כתי"ק 
 (:47ניסן ע' 

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

 ( ברעש גדול2( לכבדני 1אותי שמשתדלים  מודיעים

 ומפרטים בזה

 וכו'ושואלים שאאעין בפרטיות ואעיר בפרטית 

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

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

 

 תב

 ]תש"נ[

 (:922"כפר חב"ד" גליון  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 

 נת' ותח ת"ח

 והזמ"ג

 ובהוספה גדולה וכו' ותהא המשכה
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 שלה בש"ק וכמתאים לשנה שר"ה

 שכולו . . העולמים שכל שבת קשור ליום

 

 תג

 ]תש"נ[

ס' "מאוצר המלך" ח"א ע'  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
286:) 

 –לכהנל  אזכיר עה"צ

 סיםננת ש האת דהאי שתא לפרט ר"ת והזמ"ג כמנהג כו"כ

 

 תד

 ]תש"נ[

לעיל מדור צילומי נדפס  – מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק
מאנ"ש שי' וזכות . המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' כתי"ק

 הרבים תלוי' בו(:

 תהא שנת נסים] . . [ כו"כ מבנ"י מפרסמים 

 וגם צדקתו מוסיפו

 

 תה

 ]תש"נ[

לעיל מדור צילומי נדפס  –מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מצילום כתי"ק 
. המענה מתפרסם בזה לראשונה באדיבות א' מאנ"ש שי' וזכות כתי"ק

 הרבים תלוי' בו(:

 נסים תהא שנת –כמתאים לשנת  כמובן
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לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א


