
 

 

 

 

 

 ליקוט אגרות ומענות קודש

 מזמור קו"ף כ"ף אל"ף בתהליםבעניני 

 

 כולל: מכתבים באנגלית

 

 

 

 

 

 
 יוצא לאור ע"י

 התלמידים השלוחים

 מָאנטרעַאל קוו.   וועסטבערי עוו. 6355

 חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתיים לבריאהשנת 
 ר מלך המשיח"שנת המאה ועשרים לכ"ק אדמו

  



 

  



 

 

 

 

 ב"ה

 פתח דבר

 פני יום הבהיר י"א ניסן שנת המאהל ששים יום בעמדנו
 –ועשרים 

הננו מוציאים לאור ליקוט הכולל אגרות ומענות קודש 
קודש" -שנדפסו בסדרות "אגרות –מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

בעניני הפרק מתהלים השייך לשנה הבא  – ו"ליקוט מענות קודש"
 .1עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה

מכתבים באנגלית )במדור בפ"ע(  בקובץ זה באים גם
 , ותודתינו נתונה להם.Rebbe Responsaבאדיבות מערכת 

זאת למודעי: הליקוט כולל רק אגרות ומענות שנזכרו ו –
בהם בפירוש פסוקים מפרק זה מתהלים. לשלימות הנושא 

 המדובר בהקַאפיטל יש לחפש במפתחות ערך בטחון וכיו"ב.

שנזכר הליקוט נסדר ע"פ סדר הפסוק הראשון מהמזמור 
 ת באנגלית נסדרו כאן ע"ס התאריך.באגרת. מסבות טכניות האגרו

ויה"ר שהלימוד בקובץ זה יוסיף בה'קא"ך' של התלמידים 
בכל ההכנות והענינים הקשורים בי"א ניסן, ובעניני נשיא דורנו 

 –ו העיקרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בכלל, כולל ובמיוחד ענינ
להביא לימות המשיח בפשטות. ויה"ר והוא העיקר שתיכף ומיד 

תהי' התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח,  2עוד בחודש אדר ראשון

–––––––––– 
הקַאּפיטל תהלים המתאים לשנות חייו )מכתב כ"ק  לומר בכל יוםע"פ המנהג ( 1

(. 214אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע , נדפס ב"קובץ מכתבים" שבסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק )ע' 
 קודש שלו ח"א ע' לא. ח"י ע' נג. וראה גם מאמרי אדה"ז הקצרים ע' שמא(.-אגרות

 ראה בארוכה שיחות אד"ר תשנ"ב.( 2



ויבנה מקדש במקומו ויוליכנו קוממיות לארצנו ויקבץ נדחי 
 .ישראל והיתה להוי' המלוכה, אכי"ר

 התלמידים השלוחים דישיבת תות"ל מָאנטרעַאל

 אד"ר, ה'תשפ"ב "איש"פ תצוה,  מוצש"ק
 ,שנת המאה ועשרים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח

 מָאנטרעַאל קוו.
 

 



 
 

 

 

 ליקוט אגרות ומענות קודש
 תהליםמזמור קו"ף כ"ף אל"ף בבעניני 

 

 שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. (א)

 

  א

 ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ג
 ברוקלין.

 שלום וברכה!

. ומ"ש מאין יבוא עזרי. הנה ידוע הפירוש ע"פ חסידות, שזהו  . .
יקא קדישא, דלית היינו עת שמאיןלא רק שאלה אלא גם המענה 

שמאלא בהאי עתיקא ובמילא ממשיך טוב מבלי העלמות והסתרים 
והוא הנותן עזר בכל מצב בכל זמן ובכל מקום )ראה זהר הקדוש פ' 

 ע"ב( ומבואר בלקו"ת שמע"צ צ, ב. בשלח ס"ד ע"ב, פ' שלח קנ"ח

 בברכה.

 

  ב

 ב"ה, כ"ט ניסן, תשי"ד
 ברוקלין.

 שלום וברכה!

אלטונג פון אייער בריף פון כ"ג ניסן מיט איך באשטעטיג די ערה
דאס בייגעלייגטע, און ווען איך וועל זיין אויף דעם ציון הק' פון מיין 
שווער כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וועל איך מזכיר זיין אייך 

 און אלע אייערע צו דעם וואס יעדער פון אייך באדארף.



  ליקוט אגרות ומענות קודש ב
 

פון אייער בריף אז עזרי  עס איז ריכטיג ווי איר שרייבט אין ענדע
מעם ה', און ווי דער מדרש זאגט אז דעם שיר למעלות האט געזאגט 
יעקב אבינו ווען ער איז געגאנגען אין חרן און האט געשטעלט זיך די 
פראגע: מאין יבוא עזרי און האט זיך אליין פארענטפערט אז עזרי 

אז ויפרוץ  מעם ה', און דערפאר איז בא עם שפעטער מקויים געווארען
 האיש מאד מאד.

און השי"ת זאל אייך מצליח זיין אז איר זאלט בקרוב קענען 
אנזאגען גוטע בשורות אז איר זעהט השגחה פרטית בהצלחה אין 
ענינים גשמיים און אויך הצלחה אין ענינים רוחנים, און ווי איך האב 

 אייך געזאגט זייענדיג דא אויך הצלחה אין עסקנות צבורית.

 ה לבשו"ט.המחכ

 

  ג

 ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ז
 ברוקלין.

 שלום וברכה!

אין וועלכען איר שרייבט וועגען דעם  18/6מיום  במענה למכתבו
געזונט צושטאנד, אייערען און אייער פרויס תחי' און אויך וועגען 

 פרנסה.

עס וואונדערט מיר דער סגנון פון אייער שרייבען, אז נאך דעם 
יט אייערע אייגענע אויגען די אפענע חסדים פון ווי איר האט געזעהן מ

השם יתברך און די נסים זיינע ראטעווענדיק פון די לאגערען וכו' איז 
געפינענדיק זיך איצטער אין א ארט וואו די סכנה ר"ל איז גאר ניטא, 
בלייבט איר שטיין אויף דער פראגע, מאין יבוא עזרי, און פארגעסט 

 אך, עזרי מעם ה'.אז גלייך נאך דעם שטייט ד

זעלבסט פארשטענדליך אז מיט דעם בין איך ניט אויסען צו 
זאגען מוסר, און עס ]איז[ דאך באוואוסט דער מאמר רז"ל אל תדין 
את חברך עד שתגיע למקומו והוי דן את כל האדם לכף זכות, איך וויל 
נאר דא באלייכטען די זאך ווי זי איז, און דענסטמאל וועט איר זעהען, 
אויף וויפיל איר דארפט זיין שטארק בבטחון בבורא עולם ומנהיגו, 
און וואס אלץ מער עס וועט זיין שטארקער דער בטחון, אלץ פריער 

 וועט איר זעהען א הוספה אין די ברכות פון השם יתברך.



 ג תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

און נאך מער איז דאס נוגע אין אייער מצב, וואס אפילו 
ן פרנסה, פילט דער צווייטער זוכענדיק ארבעט אדער א אנדער ענין פו

אויף וויפיל איר זייט זיכער אליין צו באקומען די ארבעט און דעם 
ריוח און דאס ווירקט אויף יענעם צו ערפילען אייער פארלאנג, און ווי 

 מען זעהט דאס אויך במוחש.

זעלבסט פארשטענדליך אז מען דארף טאן אויך בדרך הטבע 
אויך איינגעשלאסען אין טבע, אויך  אבער דאס אויבען געזאגטע, איז

איז פארשטענדליך אז מען דארף צוגעבען אין ענינים פון מצות, וואס 
דאס איז דער צנור און מיטעל צו פארגרעסערען די ברכות פון השם 

 יתברך אין דעם וואס מען נויטיגט זיך.

עס וואלט געווען א גלייכע זאך, מען זאל בודק זיין אייערע 
אויך די מזוזות אין אייער דירה, אז זיי זאלען זיין כשר'ה  תפילין, און

ווי דער דין איז, און אייער פרוי תחי' זאל אפהיטען דעם גוטען מנהג 
פון בנות ישראל הכשרות צו געבען אויף צדקה פאר ליכט צינדען יעדער 
ערב שבת און ערב יום טוב. זעלבסט פארשטענדליך אז דאס דארף זיין 

 בלי נדר.

 כה,בבר

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
 מזכיר

 

  ד

 ב"ה, כ"ו תשרי, תשי"ט
 ברוקלין.

 שלום וברכה!

 . ובהנוגע לסיום מכתבו, שעדיין לא מצא שום מקור פרנסה, . .
בודאי במח"כ, לא דייק בביטוי האמור, שהרי ברור הדבר, ואומרים  –

זה בשם ומלכות, אשר ה' אלקינו מלך העולם הזן את העולם כולו 
בחן ובחסד וברחמים וכו', ואף שברכת המזון מן התורה אבל  בטובו

לא הנוסחא, הנה נוסף על אשר ערבים דברי סופרים וחומר בד"ס, הרי 
נוסח דברכה ראשונה דברכת המזון נתקן ע"י משה רבנו, מקבל 
הראשון של התורה, רעיא מהימנא של כל בני ישראל בכל הדורות עד 

 ן )ספרי עה"פ שם(.הים, א"ת הים אלא היום, האחרו



  ליקוט אגרות ומענות קודש ד
 

אלא שלימוד זכות על הביטוי, שגם יעקב אבינו נשא עיניו אל 
ההרים מאין יבוא עזרי, אבל כמובן אין זה מספיק, שהרי סיפור ע"ד 
יעקב אבינו הוא סיפור ע"מ להורות לכל הבאים אחריו, שבאם מי 

 עזרי מעם ה'. – שהוא יעמיד השאלה, תשובה מוכנה מאבינו יעקב

ן שבקרוב ממש, תומשך ברכת השי"ת בנוסח הברכה ויהי רצו
 האמורה למטה מעשרה טפחים.

 . . . בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל

 

  ה

 ב"ה, ט' מ"ח, תשכ"א
 ברוקלין.

 שלום וברכה!

 במענה למכתבו מכ"ה תשרי,

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של 
 "ע מתאים לתוכן כתבו.כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי

כבר מלתו אמורה בכתוב וכפירוש  – ולכתבו מאין יבא עזרי
רז"ל בזה, עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ, והי' סוף דבר ויפרוץ האיש 

 מאד מאד, וכדרז"ל בענין ופרצת.

לפלא שאינו מזכיר דבר מפעולותיו בזמן שמחתנו והרי הימים 
ני חדש תשרי, וכמבואר כללים הם לכל השנה ועיקרים בתוככי עני
 בכ"מ וק"ל, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

 בברכה לבשו"ט.

 

 

 

 

 

 



 ה תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

  ו

 [, תשנ"א]תחלת מרחשון

 1 א. נענה בתהלים על אתר.

 ב. בדיקת התפלין והמזוזות. אזכיר עה"צ.

  

–––––––– 
 ו

מענה לשליח א' שכתב ע"ד המצב הכלכלי הקשה של הבית חב"ד בעירו בית שאן 
 אה"ק, וכתב "מאין יבוא עזרי?"
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 הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. (ד)

 

  ז

 תשי"ד'ה הרחמים, אב לחדש כ"ח ב"ה,
 .י.נ ברוקלין,

 טוב! כל וברכת רב שלום

 ונצטערתי נכון, אל קבלתי אב מנחם' ו מיום היקרה אגרתו
 ויתעלה יתברך השם אשר ומובטחני בלבו, דאגה שהיתה בה לקרות
 בכל שיחיו ב"ב כל ואת ישמרהו יישן ולא ינום שלא ישראל שומר
 .ח"ו נפש עגמת של ענין מכל שהם מקום

 ישראל ובנות יבנ את לשמור תוקף בכל שעומד זכותו וגדול
 מדה כנגד מדה שהיא הקב"ה של שבמדתו ברוחניות ועג"נ מצרות
 והלב, המח מנוחת מתוך ככה פעמים כמה השי"ת ברכת עליהם תבוא
 טהרת על החנוך והרחבת להחזקת בקדש בעבודתו אומץ ויוסיף
 .הקדש

 .שיחיו ולב"ב לו הגוף ומנוחת הנפש למנוחת וברכה בכבוד

 

  ח

 "ותשט טבת, ט"ו ב"ה,
 .ברוקלין

 בצ"צ עוסק נו"נ אי"א והרה"ח הרה"ג
 'שי זלמן שניאור מוה"ר

 וברכה! שלום

 ימים, איזה זה שקבלתי המברק וכן טבת' מד מכתבו על במענה
 מו"ח כ"ק של' הק הציון על מהם ואחת אחד כל כולם את אזכיר הנה

 שומר אשר ר"ר יעורר שבודאי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר
 ואך ח"ו, טובים הלא ענינים מכל ישמרם יישן ולא ינום שלא ישראל

 .והנגלה הנראה בטוב מהם כאו"א את ימצא וחסד טוב



 ז תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

 תעמוד אחד, כאיש יחיו, עליהם' ד הכפר תושבי של ואחדות
 בגשמיות ח"ו רצוי בלתי ענין כל לשם לחדור יוכל לבל כחומה

 לא לםלכו אחת ושפה אחד עם אשר ממ"ש וק"ו ובמכש"כ וברוחניות,
 ובתוספת הקדושה ומצד בפנימיות' כשיהי עאכו"כ כל, מהם יבצר

 .זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה' הק נשיאינו ע"י הנשפעת הצלחה

 .לבשו"ט המחכה

 

  ט

 תשט"ו טבת, ט"ז ב"ה,
 .ברוקלין

 בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הוו"ח הרה"ח
 'שי חיים שלמה מוה"ר

 וברכה! שלום

 בו טבת, דוא"ו המכתב ואח"כ' ג מנר מכתבו קבלת הנני מאשר
 שהניח כשם דעתו ותנוח הי"ד, ישראל האברך של הענין אודות כותב
 אשר' הי ומהראוי ,'כו וחניטה נתוחים היו שלא שכתב במה דעתי את

 עיניהם ראות כפי שיבחרו יום חצי יתענו הגדולות דהכתות התלמידים
 פע" יום חצי כותב הנני ובדיוק. הבע"ל ער"ח ואפשר מתאים יותר
 דרך היא זו שלא ובפרט ,'כו שמתענה מרבנן צורבא אשר תוה"ק פסק

 .וסיגופים בתעניתים' הק רבותינו ונשיאינו הבעש"ט

 ובפרט תורתנו בלימוד לחיזוק אז שיתעוררו בעיקר, וכוונתי
 החיים מחיי חיי ומשפיעה הממשיכה דחיי אילנא התורה בפנימיות

 לדרשה הכוונה שאין ג"כ מובן. בה המחזיקים אלו לכל ב"ה א"ס
 זו מהתעוררות להמשכת אלא ביום בו התעוררות או מוסר והטפת
 .הבע"ל לשנה בלימוד

 מבני כאו"א את ישמור יישן ולא ינום לא אשר ישראל ושומר
 הנפש מנוחת שמתוך עד די, לצרות ויאמר שהם מקום בכל ישראל
 הרחבת מתוך ומצות בתורה לעסוק יוכלו גשמיות דאגות ובהעדר
 .ובשמחה בפנימיות הדעת

 .בברכה
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  י

 ב"ה, י' מ"ח, תשט"ז
 ברוקלין.

 שלום וברכה!

. תחי', הנה  . . במענה על מכתבו מד' מ"ח, פ"נ אודות מרת
יבדקו את המזוזות בדירתה שיהיו כולן כשרות כדין, וקודם השינה 
תאמר על כל פנים פרשה ראשונה דקריאת שמע, ובבקר כימות החול 

לצדקה, ותסיח דעתה לגמרי ממחשבות בטלות  תפריש איזה פרנק
אודות שדים ר"ל וכיו"ב, וכבר אמרו הנה לא ינום ולא יישן שומר 
ישראל, ונאמר באברתו יסך לך כו' לא תירא מפחד לילה כו' יקראני 

 ואענהו וגו'.

. שי' לפרנסה, וכמו שכותב, ויה"ר שהוא הכותב  . . כן אזכיר את
תורה ביראת שמים ובקוים המצות אודותו מצדו יוסיף בלימוד ה

 בהידור ויזכה לבשר טוב בכל האמור לעיל.

 בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
 מזכיר

 

  יא

 ב"ה, ח' אייר, תשט"ז
 ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
 מו"ה אליעזר שי'

 שלום וברכה!

 במענה על מכתבו מעש"ק.

מזקני אנ"ש אשר  תמוה ומצער איך שכל המכתבים המתקבלים
ניסה מן המערכה, וגם מכתבו זה הוא כהנ"ל.  – באה"ק ת"ו, תוכנם

ויתאר בעצמו באיזה מצב היו עתה עניני תורה בכלל ועניני חסידות 
 בפרט, אם היו אוחזים בשיטה זו, בדור שלפנינו ובדור האחרון.



 ט תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

צריך להרחיב כל  – וכבר הודעתי דעתי ברורה במברק, שאדרבה
פר חב"ד, ואם בכל מקום ומקום, הנה לא ינום ולא יישן הענינים בכ

שומר כל אחד ואחת מישראל, עאכו"כ בכפר חב"ד שנתייסד ע"י כ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ומנהלו גם עתה. והוא הדין לישיבת תומכי 

 תמימים בלוד.

ומובן שהירוס הישיבה בלוד ע"מ לבנותה במקום אחר, ה"ז 
ה ולשמירה על התלמידים, ולפלא, שכל בני הירוס. ולא זו הדרך להגנ

ישראל מאמינים בני מאמינים, ואנ"ש והחסידים והתמימים הרי 
נתוסף בהם הענין דאמונת צדיקים. ובפרט ע"פ המבואר במכילתא 
עה"פ ויאמינו בה' ובמשה עבדו, יעו"ש. אבל כשבא ונוגע הדבר לפועל, 

כל הוראות  ובהנוגע לעצמו, הנה לפתע פתאום נשמטות מזכרונם
רבותנו הק' בזה, הוראת רבנו הזקן, הוראת רבנו האמצעי, הוראת 
הצמח צדק וכו' אשר דוקא במקום זה אשר כו' מתגלית מדת הרחמים 
שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים ומבריח מן הקצה 

 אל הקצה.

והנה אין מעניני להפחיד ח"ו. אבל מהמקום המשומר עתה 
ת"ו, הוא כפר חב"ד. והרשות בידו לפרסם דעתי זו ביותר באה"ק 

 ברורה, לכל שימצא לנכון. וגם אנ"ש בכלל.

 בברכה לבריאות ולמנוחת הנפש ולבשר טוב בכל האמור.

 מ. שניאורסאהן

 

  יב

 תשי"ז כסלו, י"ד ב"ה,
 .ברוקלין

 שו"ב' שי יעקב מו"ה' כו נו"נ אי"א הוו"ח

 וברכה! שלום

 לפני' הי מאשר יותר רציני נואי המצב הנה מכתבו, על במענה
 הפחד עם ביחס מקום להעתקת ובהנוגע שנים, גם ואפשר חדשים כמה

 ובכלל יותר, נשמר מקום איזה מה עד יודע אתנו אין( יסוד לו שאין)
 פקיחא, בעינא כאו"א כל ומשגיח יישן ולא ינום לא ישראל שומר הרי
 הפנימי קידובתפ ולהתעסק אחרים לא גם עצמו את להבהיל אין ולכן

 .כ"פ ובכתובים בע"פ וכמדובר להאיר, נרות להיות והנפשי



  ליקוט אגרות ומענות קודש י
 

 ימי וכן הבע"ל כסלו י"ט הבהיר יום את לנצל מתכוננים בודאי
 ולהפצת חוצה המעינות להצפת ואפשרי טוב הכי באופן החנוכה
 .יצליחם והשי"ת בכלל, היהדות

 הרבים את בתוכנו יזכה ובטח האחרון, בזמן שהו"ל מה מוסג"פ
 .בו תלוי הרבים וזכות

 .ולבשו"ט הגאולה חג בברכת

 

  יג

 ב"ה, כ' כסלו, תשי"ז 
 ברוקלין.

 הנהלת כפר חב"ד,
 ה' עליהם יחיו

 שלום וברכה!

. בברכה לבשורות טובות ולהצלחה מופלגה בהתפתחות כפר  . .
חב"ד מתאים לרצון מייסדו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

הם ונשיהם  – רבים על כל אנשי הכפרמד ומעורר רחמים וזי"ע, הע
ובניהם ובנותיהם שי' בתוך כלל ישראל בהמצטרך להם הן בגשמיות 
והן ברוחניות, ואשר שומר ישראל, אשר לא ינום ולא יישן, ישגיח 
בהשגחה פרטית בעינא פקיחא על כל עניניהם לטוב להם בטוב הנראה 

ן, ויגאלנו מן והנגלה, עד יבוא בקרוב ממש משיח צדקנו, בעגלא דיד
 הגלות בגאולה האמיתית והשלימה.

 המצפה לבשורות טובות.

 

  יד

 תשי"ז כסלו, כ"ח ב"ה,
 .ברוקלין

 וברכה! שלום

 אפשר הזמן שינוי שמפני שכותב מקץ,' ה מיום מכתבו על במענה
 .הבית קנין דבר הרעיון יעזוב



 יא תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

 הזמן, שינוי שיש את"ל אפילו לו נוגע לא הזמן שינוי לדעתי
 ובמילא צדקנו משיח לביאת שמתקרבים הוא הזה ינויש ולדעתי
 תורת והפצת בכלל ומצות תורה בעניני יותר להתעסק צריכים

 להתנהג צריכים הדברים יתר וכל ביחוד,' ומנהגי' הדרכותי החסידות
 בהשגחה משגיח יישן ולא ינום לא ישראל ושומר בתיקונן כבשנים
 הגלות מן יגאלנו ובקרוב שהם מקום בכל וישמרם בתכ"י פרטית
 .צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

 בברכה,

 שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
 מזכיר

 

  טו

 תשי"ז טבת, כ"ג ב"ה,
 .ברוקלין

 וברכה! שלום

 על יותר מתבונן אשר וכנראה שמות, מועש"ק מכתבו על במענה
 הכתוב על בחסידות המבואר ע"ד והוא כותב אודותם בהענינים המדה
 הפרנסה בעניני המדה על יותר ההתבוננות אשר אשה,ר את ועשתה

 שאין לבד שלא הלובשו, ממדת יותר ארוך לבוש בדוגמת הוא
 שמזכיר כיון ולכן כדבעי, בהילוך מפריע שעוד אלא תועלת בהאריכות

 השם את ויעבוד כהוראתו יתנהג הוא מומחה שבודאי שלו עו"ד אודות
 בתכ"י' שי ב"ב כל ועל עליו הוא משגיח אשר גמור ובבטחון בשמחה
 להיטיב הטוב שמטבע הטוב עצם הוא השי"ת והרי פרטית, בהשגחה
 .והנגלה הנראה בטוב בעניניו ויומשך

 בכלל היהדות בהפצת האחרונים בשבועות גם עסק בודאי
 שם, ובסביבתו' הי שם במקומות חבריו בין בפרט חסידות ובעניני
 בקיום לחזקם עתה גם מכתבים בקישור עמהם שעומד ותקותי
 ומצבו למעמדו מתאים אחד כל לתורה עתים בקביעות וגם המצות
 בחסד בחן לכל מפרנס וזן יישן ולא ינום לא אשר ישראל ושומר

 בגשמיות לפניהם הטוב ובאופן שיחיו ב"ב כל ואת ינחהו וברחמים
 .יחד גם וברוחניות

 .לבשו"ט בברכה
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  טז

 ]מברק, י"ד אייר, ה'תשכ"ז[

 בראשם הרב שליט"אועד כפר חב"ד ו

זכו ונמצאים בתוככי אלפי ישראל באה"ק אשר עיני הוי' אלקיך 
בה תמיד. ובודאי ובודאי לא ינום ולא יישן שומר ישראל. הוי' על יד 

 ימינך, ]ה'[ ישמור אותם וכל בני ישראל שליט"א מעתה ועד עולם.

 המצפה לבשורות טובות בטוב הנראה והנגלה, ובקרוב.

 ןמנחם שניאורסאה

 

* * * 

 אייבס , לאנגזם, רודל, שווארץ,
 ירושלים 5024ישיבת תורת אמת ת.ד. 

ילמדו בהתמדה ובשקידה וכל התלמידים,  – במענה למברקם
 ובודאי ובודאי לא ינום ולא יישן שומר ישראל, ויבשרו טוב.

 

* * * 

אין דעתי נוחה כלל וכלל מהבהלות והגזמות, וה' ישמור כהנ"ל 
יט"א בכ"מ שהם, ובפרט במקום אשר עיני ה"א בתוככי כאחב"י של

 בה תמיד.

 

* * * 

ומה בחו"ל שכתוב הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אין מה 
מראשית  תמידלפחד, כל שכן בארץ ישראל שכתוב ה' אלקיך בה 

 השנה ועד אחרית שנה, ודאי אין מה לפחד.

 

 

 



 יג תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

  יז

 ב"ה, כ"ה טבת, ה'תשכ"ט
 ברוקלין, נ.י.

 באר יעקב – וערתלמידי כפר הנ
 בארצנו הקדושה תוב"ב

 ה' עליהם יחיו

 שלום וברכה!

בנועם קבלתי פרישת שלום מהם על ידי מורם ומחנכם ומנהלם 
מר חיים יצחק שי' גלַאזער, ונהניתי במיוחד להוודע על דבר 
ההתקדמות שלהם הן בלימוד והן בהנהגה. והרי זהו מתפקידם של כל 

ועל אחת כמה וכמה של הנוער  אחד ואחת מבני ישראל הבוגרים,
ללכת מחיל אל חיל לא רק בגידול והתפתחות הגוף  – והצעירים

 והחומר כי אם ובעיקר התקדמות ועלי' בחיי הרוח והנשמה.

 מסר לי מר גלַאזער שאלותיהם, והן:

 ית הנוער היהודי מאמריקה לישראל,חוות דעתי א( בקשר לעל
 ום הצפוי עם השכנים הערביים.ב( בקשר להשל                            

 ועל השאלה השני' שלהם בנוגע השלום:.  . .

שלום אמתי יכול להיות רק אז אם הוא מבוסס על הרצון הטוב 
של שני הצדדים. ואיני רואה סיבה וטעם שירצו השכנים הערבים של 
ארצנו הק' לעשות שלום אמתי, שכולל בתוכו יאוש בהחלט מצדם 

שו לאחרונה ועל אחת כמה וכמה שטחים מכמה וכמה שטחים שנכב
שכבשום לפני עשרים שנה, וכן הודי' אשר עם ישראל בארץ ישראל יש 
לו כל הזכויות לדור שם מבלי כל היתלות במשהו אחר וכולי. ולאידך, 

שלום ומלחמה יש בו בשביל הערבים כל הרווחים, ולא ־המצב של אי
עזר מכמה מעצמות עוד אלא שזה נותן להם האפשרות לבוא בתביעות 

שמחוץ לאזור זה, ועל ידי שיעוררו התחרות בין מעצמה אחת להשני' 
למי חשיבות יותר גדולה אצל השליטים במדינה ערבית פלונית, יגדילו 
העזר והסיוע והמתנות וכולי, מה שאין כל זה כשתתבטל המתיחות 

 בהאזור והענינים יסודרו והחיים יכנסו למסלול רגיל וכולי.

וסיף בזה, ואולי זה עוד עיקר יותר גדול, שכמה מעצמות עוד לה
שמחוץ לאזור, ובפרט הגדולות שבהן, כנראה מעונינות שתהי' 
מתיחות באזור ויהי' מפוצל בין כמה עמים ומשטרים וממלכות וכולי, 
שמצב זה פותח דלת להשפעה ועד כדי שלטון של מעצמה פלונית או 



  ליקוט אגרות ומענות קודש יד
 

צדדים באזור, מה שאין כן אחרת באזור, על ידי שתעזור לאחד מה
כשישתלט השלום בין העמים הנמצאים באזור וישתפו פעולה זו עם 
זו, הרי נתמעטה האפשרות של שלטון מצד מעצמה זרה ואפילו 

 ההשפעה שלה תתמעט.

לאחרי כל זה, פשוט שאין על איש ואשה הישראלים להתיאש 
גם  ח"ו מהשלום, שהרי כל מציאות עם ישראל במשך הדורות, כולל

המציאות עתה בארצנו הקדושה, היא למעלה מדרך הטבע לגמרי. כי 
בהתאם לכל השיטות הכלכליות והפוליטיות וכולי אין זכות הקיום 
לעם קטן ודל בכמות. ובפרט להחזיק מעמד באופן כמו שהוא עתה, 
בנקודת המוקד בה מתנגשים האינטרסים של ממלכות עצומות 

ונטיננטים וגושים הכי חזקים ונמצאת על פרשת דרכים של כמה ק
 לאומית.־בזירה הבין

ונפלא הדבר שבמשך כל ההיסטורי' ועד לתקופות הכי עתיקות 
הי' שטח ארץ ישראל מקום של תסיסה ומריבה בין כל העמים 
והממלכות שמלכו בכיפה בזמניהם, מצרים ואשור ובבל ויון ורומי 

ת ותקופות וכולי, ולא נהנה מהשלום והשלוה כי אם בשנים ספורו
קצרות לפי ערך בהן הי' עם בני ישראל נאמן לה' והלכו בדרך ה', דרך 

 התורה והמצוה, כמו בימי דוד ושלמה וכו'.

וכיון אשר ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה 
מראשית השנה ועד אחרית שנה, הרי בודאי שלא ינום ולא יישן שומר 

ל עמו ישראל מכל צרה וצוקה. ישראל, וכמו עד עתה כן גם להבא יגן ע
 – בארץ אחדגוי  – של קיום עם ישראל היסודוככל שיתבסס יותר 

 אחתהוא דרך חיים בחיי היום יום על פי הוראת התורה, אשר תורה 
, כן יגדל הבטחון בארצנו הק' ועד לקיום אחדהיא לכולנו, נתונה מה' 

אין ההבטחה וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ו
 מחריד.

וגם בזה תפקיד מיוחד לנוער, שאינו מתפחד מהאמת כמו 
שהיא, ולא מחפש פשרות, וכוחו עמו, ואינו מתביש מפני המלעיגים 
ומה יאמרו הגויים וכולי, שעליהם התפקיד להיות החלוץ היוצא לפני 
עם בני ישראל בכל מקום שהם, בארץ וגם בחוץ לארץ, ללכת בדרך ה' 

 ורתו, ללכת לבטח דרכו.כפי שהורנו ה' בת

בברכה להצלחה ללכת מחיל אל חיל בדרך התורה, תורת חיים, 
 והמצוות עליהן נאמר וחי בהם.

 



 טו תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

  יח

 ]ז' אדר, תשל"א[

 להודיע גם שם אמה ואזכירה עה"צ..  . .

התבוננות במצב אה"ק המוקפת אויבים ושונאים ובכ"ז קיימת 
לא יישן ה' ומתבססת, אי אפשר שלא תביא להכרה אשר לא ינום ו

שומר ישראל ונותן הוא כח ועצמה לצה"ל וכו', ולמרות שכמה 
נפל פחד צה"ל על  – מהמובחרים שבהם נפלו בקרב, ה' ינקום דמם,

וזה גם מביא לבטחון בה' גם בחיים הפרטים של איש  – האויבים כו'
 ואשה הישראלים.

 מזוזות )בדוקות( בכל הפתחים. – מהסגולות לחיזוק בבטחון

 

 

   יט

 ״ה, ימי הסליחות, ה׳תשל״וב
 ברוקלין, נ.י.

 להנהלות בתי כנסיות בכל מקום שהם
 והגבאים בראשם

 ה׳ עליהם יחיו

 שלום וברכה!

 ימי הסליחות ועשרת ימי תשובה –בעמדנו בימים מיוחדים אלו 
 שלאחריהם,

 שבכל שנה ושנה ימי חשבון הנפש הם, תיקון ושיפור דכל דבר
והחלטות טובות ובתוקף המתאים הצריך תיקון והשלמה, והכנה 

 הבאה, לשנה

 ובפרט בשנים האחרונות ובשנה זו במיוחד, אשר כו״כ מאורעות
 בלתי רגילים כלל אירעו לנו, ומצב בני ישראל בכל מקומות פזוריהם

 ובודאי תקוים ההבטחה הנה לא ינום ולא יישן –ובאה״ק ידוע הוא 
 – שומר ישראל



  ליקוט אגרות ומענות קודש טז
 

ה דברים העולם עומד על הרי הורונו חז״ל במשנתם על שלש
ועל העבודה ועל גמילות חסדים, ועד״ז בכל עיר וכל קהלה  התורה

 לכל משפחה ואפילו יחיד )עולם קטן(, וביהכנ״ס ועד

"מקדש  וכיון שתפקיד בית הכנסת הרי הוא, כתוארו, להיות
 שממנו אורה והוראה יוצאה לכל סביבתו, מעט",

 בקשה, להנהיג בבית באתי בזה בהצעה ובבקשה, ובכל לשון של
 הכנסת )או להגביר ולהוסיף בזה, באם כבר נהוג זה(, נוסף על התפלה

 – בחיות

ללימוד הלכות הצריכות  –שיעורים בלימוד התורה )וקדימה 
 חברי בית הכנסת וסביבתו(, בחיי

לייסד )או להגדיל( קרן גמילות חסדים, קרן צדקה לעניים 
 נוסף על הקיים בעיר. – בכל בית כנסת ובית כנסת וכיו״ב,

 ומה טוב שיבוא כ״ז בפועל בימים אלה של הכנה לקבלת ברכות
 נותן התורה ומצוותי׳ לשנה טובה, בטוב הנראה והנגלה,

 ויהי רצון שהצעתי ובקשתי האמורה תתקבל בסבר פנים יפות
 ובחפץ לב ותביא לפעולה מידית, וה״ז, נוסף על פעולת הבית הכנסת

 גם חיזוק כל בנ״י בכל מקום שהם, אשר קומהוהקהלה בנוגע לעצמם, 
 –אחת הם, שליט״א 

 ויוסיף זה ג״כ בברכת השם לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
 ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

 בכבוד ובברכה לכחו״ט

 מ. שניאורסאהן

 נ.ב.

בזמנים כתיקונם הייתה צ״ל הפני׳ באופן אישי לכל בית כנסת 
 תרא בראש,ולהנהלתו ולהרב מרא דא בפ״ע

אבל כנ״ל, הזמן "בלתי רגיל" הוא כלל, ודורש ותובע להקדים 
פעולה טובה ובאופן דיפה רגע אחד קודם. ותקותי אשר ידינוני לכף  כל

 והשם ידון את כאו״א מאתנו לכף זכות. זכות,

 

 



 יז תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

   כ

 ב״ה, ימי הסליחות, ה׳תשל״ו
 1ברוקלין, נ.י.

 צו די הנהלות פון בתי כנסיות בכל מקום שהם
 יס די גבאים בראשםמ

 ה׳ עליהם יחיו

 שלום וברכה!

 די טעג פון סליחות און –שטייענדיג אין די דאזיגע סגולה טעג 
 -דערנאך די עשרת ימי תשובה 

וועלכע קומען יעדן יאר אלץ טעג פון חשבון הנפש, צו פאריכטן 
 פארבעסערן אלע זאכן וועלכע פאדרן א תיקון אדער השלמה און

 ון מען מאכט די געהעריגע הכנה און פעסטע באשלוסן)דערגענצונג(, א
 צום נייעם יאר,

און  ןיג אין אכט, אז אין די לעצטע יאראון בפרט נעמענד
דעם יאר, זיינען פארגעקומען אויסערגעוויינלעכע  ספעציעל

אונזער אידישן פאלק, און דער מצב פון אידן אין אלע  פאסירונגען פאר
 ין ארץ הקודש איז דאך באוואוסט,וועלט און א טיילן פון דער

 הנה לא ינום ולא יישןאון זיכער וועט מקויים ווערן די הבטחה 
 ,שומר ישראל

 האבן אונז געלערנט אונזערע חכמים זכרונם לברכה אין דער
 על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל" משנה:

 אויף תורה, אויף" )אויף דריי זאכן שטייט די וועלט, גמילות חסדים
"וועלט"  עבודה )תפלה( און אויף גמילות חסדים(, און דאס גלייכן די

יעדער שטאט, יעדער קהלה וביהכנ״ס ביז צו יעדע משפחה און  פון
 צום יחיד )עולם קטן(. אפילו

און וויבאלד אז די אויפגאבע פון א שול איז, לויט איר טיטול, 
 ט שיינט ארויס ליכטיקייט אוןפון דאר ס"מקדש מעט", ווא זיין א צו

 לעבעדיקייט פאר דער גאנצע סביבה,

  קום איך דא מיט א הצעה און בקשה, ובכל לשון של בקשה,
 

–––––––– 
 כ

 הקודמתתרגום אגרת 



  ליקוט אגרות ומענות קודש יח
 

 איינצופירן אין יעדער שול )אדער צו פארשטארקן און מוסיף זיין וואו
דאס איז שוין איינגעפירט פון פריער(, אין צוגאב צום ענין פון תפלה 

 הארציקייט, מיט

 לערנען די –שיעורים אין לימוד התורה )צום אלעם ערשטן 
פראקטישע הלכות אין טאג טעגלעכן לעבן פון די מיטגלידער פון דער 

 און איר סביבה(, און שול

 נד, אצו גרינדן )אדער אויסברייטערן( א גמילות חסדים פא  
צדקה־לעניים פאנד און דאס גלייכן, אין יעדער שול באזונדער, אין 

 נדן.צו די שוין עקסיסטירעטע שטאטישע פא   בצוגא

און עס איז געוואונשן אז דאס אלץ זאל שוין קומען בפועל אין 
 דאזיגע טעג פון צוגרייטן זיך און אויפנעמען די ברכות פון דעם נותן די

 התורה ומצוותי׳, פאר א שנה טובה, בטוב הנראה והנגלה.

 גענומען ווערן מיטויהי רצון אז מיין הצעה און בקשה זאל אויפ
 צופרידענקייט און הארציקייט און זאל אראפקומען אין א באלדיגער

 פעולה.

און אין צוגאב צו דעם אויפטו פאר דער שול און קהלה אליין, 
דאס בריינגען א חיזוק צו אלע אידן אומעטום אזוי ווי אלע אידן  וועט
ויך צוגעבן אין א קומה אחת )ווי איין קערפער(, און דאס וועט א זיינען
אויבערשטענ׳ס ברכה פאר א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה  דעם

 בגשמיות וברוחניות. ומתוקה

 בכבוד ובברכה לכתיבה וחתימה טובה

 סאהןמ. שניאור

 נ.ב.

 אין נארמאלע צייטן וואלט די דאזיגע ווענדונג געדארפט זיין א
 רב מרא פערזענלעכע צו יעדער שול באזונדער מיט איר הנהלה און

 דאתרא בראש,

אבער, ווי געזאגט, איז איצטיגע צייט ווייט ניט קיין נארמאלע 
 סגוטע פעולה זאל געטאן ווערן ווא פאדערט און מאנט אז יעדער און

 ווייל יעדע מינוט איז זייער טייער. פריער,

 איך האף אז מ׳וועט מיר דן זיין לכף זכות, און דער 
ער איינעם און אונז אלע צוזאמען לכף וועט דן זיין יעד אויבערשטער

 זכות.



 יט תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

   כא

 ב״ה, ט״ו כסלו, חודש הגאולה, ה׳תשל״ח
 ברוקלין, נ.י.

 לכל בני ישראל ובנות ישראל הנמצאים )לעת עתה( בכלא
 ה׳ עליהם יחיו

 שלום וברכה!

בקשר לימי החנוכה הממשמשים ובאים, אביע בזה איחולי 
 שאלות לבבם לטובה בכל,למילוי מ –מאיר ושמח, ועוד ועיקר  לחנוכה

ועידוד ורמז מיוחד בזה בימי חנוכה, ובהקדמה שכמו שהוא 
הרי כוונתם היא לא רק לשם זכרון,  –החגים והמועדים  בנוגע לכל

ללמוד מהם הוראות ממשיות בהנוגע לחיי היום־יום,  אלא העיקר הוא
 ולהלן אחת מהן.

 וכה,כידוע, המצוה המיוחדת לימי החנוכה היא הדלקת נר־חנ
שלא כנר שבת קודש, שמצותה דוקא  – משתשקע החמהשמצותה 

שקיעת החמה, וגם לא כנרות בית המקדש שהדלקתם היתה  קודם
 מבעוד יום. עוד קודם לזה,

"שקיעת החמה",  וההוראה מזה, שכשנמצאים במצב שלאחרי
כמו שהי׳ בימים ההם דשעבוד מלכות יון  –של אפילה וחושך  שעה

, אלא אדרבה, צריך להתחזק בבטחון ח״וייאש אסור להת –הרשעה 
 שהוא עצם הטוב, ולהאמין אשר החושך אינו אלא גמור בהשי״ת,

ותיכף אחריו יהי׳ אור ויראה ויורגש יתרון האור  לתקופה קצרה לבד,
וביתר עז. וזהו שמדליקים נר חנוכה ובאופן  מן החושך, וביתר שאת

אים גם לאחרים, לכל ומר –בעיני בשר  דמוסיף והולך, שרואים גם
החושך, ואפילו מעט אור דוחה הרבה מן  שאור דוחה את –עובר ושב 

הולך ומוסיף, ואם בגשמיות כך,  החושך, על אחת כמה וכמה אור
 ברוחניות מכל שכן.

והאמור הוא הן בנוגע לעמנו בני ישראל בכלל, ובנוגע לכל אחד 
דיין במצב מישראל בפרט. והמסקנא היא שאף על פי שעמנו ע ואחת

"רגשו גויים ולאומים יהגו" גו׳,  והחושך יכסה ארץ, שעה של של גלות
מזה, ואדרבה, להגביר בטחוננו בהשם שומר עמו ישראל  אין להתפעל

יישן ויגן על עמו בכל מקום שהם ויצליחם בכל  אשר לא ינום ולא
יחיש פעמי משיח צדקנו ונזכה לגאולתנו  ובאופן דמוסיף והולך ואשר

 ת והשלימה הקרובה לבוא.האמתי



  ליקוט אגרות ומענות קודש כ
 

ועל דרך זה בנוגע להפרט, אותם שנמצאים במצב של גלות פרטי 
, אלא אדרבה, צריך להתחזק ח״ואין מקום לנפילת רוח ויאוש  –

בבורא עולם ומנהיגו, כי גאולתם הפרטית ממיצר  בבטחון גמור
 .קרובה לבוא –ומעצור 

ום על פי ובפרט כאשר מוסיפים במילוי רצון השם בחיי היום י
ומצוותיו, שמצות נר חנוכה היא אחת מהן, ותוכנה הארת נר  תורתנו

בנר מצוה ותורה אור, ולהוסיף בזה מיום ליום,  – אדם השם נשמת
הנבואי העם ההולכים בחושך )הגלות( יראו אור  עדי יקויים היעוד

 אור הגאולה. –גדול 

 בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור

  אהןרסמ. שניאו

 

   כב

 1״ה, כ׳ כסלו, ה׳תשל״חב
 ברוקלין, נ.י.

 2אל בני ובנות ישראל
 בכל מקום שהם
 ה׳ עליהם יחיו

 שלום וברכה!

 שטייענדיג נאענט צו די ליכטיגע טעג פון חנוכה, איז כדאי
חנוכה, פאר דעם כלל און 3ראכטן זיך אין דער באדייטונג פוןאריינצוט

–––––––– 
: להעיר אשר יציאת אדמו״ר הזקן מבית האסורים הי׳ בי״ט כ׳ כסלו

תר מג׳ תפלת מנחה, ביאתו לבית החסידים בפטרבורג הייתה יו כסלו בעת
)כי אז חל  ביום הרביעי כסלו ואז )בבוקר( אמר:' היינו בכ –שעות לאחרי זה 

( בחנוכה לפלך שלו )ויטעבסק נתלו המאורות, ושב 'יט״כ ביום השלישי( כו
ברכות וראה  כסלו תרצ״ג )יב, א. כט, א. מב, א((. ')לקו״ד ח״א שיחת י״ט וכ

: לא יברך החולה )ברכת הגומל( עד שיחזור הנהנין לאדה״ז )פי״ג, ה״ה(
 לגמרי. לבוריו
: שאף הן היו באותו הנס )שבת כג, א. ולהעיר מהרשב״ם בנות ישראלו

 שו״ע או״ח סתרע״ה ס״ג(ובתוס׳ שם( וחייבות בנ״ח )טו פסחים קח, ב
: ראה במפרשי המקרא )וטעמי המצוות( הטעם הכנאענט צו . . חנו

 שבתורה ובמצוותי׳ נזכר ונקבע הזמן דשבע ימים. שבכו״כ מאורעות



 כא תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

און אין צוזאמענהאנג  דעם פרט, ספעציעל אין די דאזיגע טעג פאר
 1 געשעענישן פון דער לעצטער צייט. מיט די

בכלל, ווי ס׳איז אפט אונטערשטראכן געווארן, איז דער ענין פון 
יום־טוב בא אידן ניט נאר א דערמאנונג וועגן פאסירונגען מיט יארן  א

אז דער יום־טוב און די מצוות וועלכע זיינען  –דורות צוריק, נאר  און
מיטן יוס־טוב זאלן ארויסרופן דעם ריכטיגען אינערלעכן  ןפארבונד

איבערלעבן די פאסירונגען פונדאסניי, ווי בשעת זיי  טיפן געפיל ביז צו
דאס זאל גלייך האבן א ווירקונג אויף דער  זיינען פארגעקומען, אז
אין דעם טראכטן,  –במחשבה, דבור ומעשה  טאג־טעגלעכער הנהגה,

 2אין דעם טאן בפועל ממש. –יקר דעם ריידן און דער ע

אין צוגאב צו דער הוראה כללית פון אלע ימים טובים, וועלכע 
עדות אז דער אויבערשטער פירט דעם אידישן פאלק מיט א  זאגן

הנה לא ינום ולא אין אלע פרטים ופרטי פרטים און אז  השגחה פרטית
מצוות האט דאך יעדער יום־טוב זיינע ספעציעלע  ,יישן שומר ישראל

 3און ענינים און הוראות.

דער ספעציעלער מצוה פון הדלקת חנוכה טיילט זיך אויס מיט 
 אויך פאר יעדן –באווייזט גלייך אפילו לעיני בשר  סווא4חנוכה, נר

אז בא אידן ווערט  –פארבייגייער אין דרויסן, אפילו א ניט־איד 
פינצטער, ווי אפילו ווען אין דער וועלט ארום איז טונקל און  ליכטיק

–––––––– 
: להעיר מדברי השל״ה )חלק תושב״כ די דאזיגע טעג . . לעצטער צייט

ל העולם צאן יוסף בהג״ה( אשר ענין חנוכה קשור ופועל בכ פ׳ וישב דרוש
 . . נתחנך העולם". "וכשגברו החשמונאים –כולו. 

בעש״ט במרז״ל )מגילה יז, ה: להעיר מתורת ן . . פונדאסנייבערלעבאי
הוספות  –הוצאת קה״ת  –תר ש״ט כהמגילה למפרע לא יצא ) א( הקורא את

 ע׳ כד(.
 : אבות פ״א, מי״ז.ןאין דעם טא –דער עיקר 

הנה לשון שמחה )ספרי קורח  –כא, ד. : תהלים קהנה לא ינום . . ישראל
 .הובא בפרש״י שם( יח, ח.

דענינו  –: משא״ב נר שבת )ויו״ט( חנוכה . . ספעציעלער . . הדלקת נר
שלום בית )שבת כג, ב. ולהעיר שברמב״ם הובא זה ב)סוף( הל׳ חנוכה ולא 

 .בטושו״ע( משא״כ –בהל׳ שבת 
 נ: להעיר מהצפע״וכהפעציעלער מצוה פון הדלקת נר חנסחנוכה . . 
חנוכה פ״ג, ה״ג( : דעכשיו כו׳ נשאר רק מן )נס( הנרות )בהדה״נ  לרמב״ם )הל׳

 –העכו״ם(, אבל לע״ע לא מצאתי לו חבר. ובכלל צע״ג  ולא על שניצולו מן –
 שחרי גם עכשיו אומרים ועל הנסים.



  ליקוט אגרות ומענות קודש כב
 

 אונטערשטראכן דורך צינדן די ליכט דאס ווערט

 שקע החמהתמש1
)און בא דער הויז  מבחוץדוקא, ועל פתח ביתו  )נאך זונאונטערגאנג(

 טיר צום אויסנווייניג(.

 איז אויך אן עיקר, אז עס ווערט סערצו קומט צו די נקודה, וואד
ז כאטש מ׳איז זיי אנערקענען, א סליכטיג בא אידן דורכדעם ווא

און "מעטים" אין גשמיות׳דיקן זין, שרעקט מען זיך ניט אפ  "חלשים"
"גבורים" און "רבים" אין גשמיות און אין  זיינען פאר די וועלכע

זיך אנטקעגן זיי מיט א גייסטיגער גבורה און  חומריות, און מ׳שטעלט
ה דעם אויבערשטנ׳ס תור –״תורתך״  פון אידן שעפן סמסירת־נפש ווא

ווען  –אויבערשטנ׳ס מצוות און חוקים  דעם – "חוקי רצונךאון פון ״
 2ומצוות. עט קומט צו אידישקייט, תורה

בזמן און אויך  בימים ההם –און אזוי איז דאס אין אלע צייטן 
א קליינע  – המעט מכל העמיםאידן זיינען שטענדיק  ,הזה

פארמעסטן מיט  און קענען זיך ניט –אלע פעלקער  מינדערהייט צווישן
; אבער אין רוחניות איז פונקט פארקערט, בגשמיות די אומות העולם

איז מבטל דעם  הקול קול יעקבפון  און דער גייסטיגער כח
ורב יעבוד ביז אז עט ווערט  ,הידים ידי עשוחומריות׳דיקן כח פון 

דינט עם. דער נצחון  עשו ווערט אונטערטעניג צו יעקב׳ן, און – צעיר
מסרת גבורים  ט נאר אין רוחניות, נאר אויך פשוט אין גשמיות,איז ני

תוצאות  ביד חלשים ורבים ביד מעטים אין פשוט׳ן זין, מיט אלע
 3)רעזולטאטן( דערפון.

* * * 

–––––––– 
משא״כ נרות המנורה בביהמ״ק  –: שבת כא, ב. חוץבמשתשקע . . מ

שהם מבעוד יום ובפנים דוקא. וראה אוה״ת ד״ה מצותה  – ונרות שבת
 . דשנת תר״ל. תרע״ח. ועוד.תתקמ, ב( משתשקע החמה )בראשית כרך ה׳

 : כב״ועל הנסים".״חלשים . . רצונך"
א "תש: דיוק לשונות אלו ראה ד״ה מאי חנוכה, ״תורתך . . חוקי רצונך״

 (. ובכ״מ.59)סה״מ תש״א ע׳ 
ובקדושת לוי )דרושים  –נרמז ב״בזמן הזה״.  : שג״זאויך בזמן הזה

לחנוכה ד״ה בנוסח הברכה(: וזהו שאנו אומרים בי״ח ולעמך ישראל עשית 
כו׳ כהיום הזה כו׳ דגם היום התשועה ופדיון בימים ההם כמו בעת ההוא. 

 וראה לקו״ד שם כא, א. –ובלבוש )סתרפ״ב ס״ב( שלכן צ״ל "ובזמן הזה". 
  ז, ו. : דבריםהמעט מכל העמים

 : תולדות כז, כב. ובב״ר שם.הקול . . עשו
 : שם כה, כג. וראה תיב״ע שם.ורב יעבוד צעיר

 : ב״ועל הנסים".מסרת . . מעטים



 כג תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

ת פון נר חנוכה, אז בשעת ס׳איז און דאס איז איינע פון די הוראו
ון , ובפרט אין דעם חושך כפול ומכופל פמשתשקע החמהמצב פון  א
איצטיגע לעצטע טעג פון גלות )עקבתא דמשיחא( ווערט א איד ניט  די

פון דעם חושך אין גאס און מאכט ליכטיג בא זיך אינדערהיים  נתפעל
, און באגנוגענט זיך ניט דערמיט נאר מאכט ותורה אור מצוה נרמיט 
, אז די וועלט זאל אויך זען אז בא אידן שיינט מבחוץ על פתח ביתועט 

און מצות, פארטרייבט די ליכטיקייט די  טיקייט פון תורהדי ליכ
נקרא  וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ פינצטערניש און עס ווערט מקויים

אז אידן זיינען  זעעןוועלט 1דער אז אלע פעלקער פון – עליך ויראו ממך
אנגעפילט מיט מורא און ווערן  פארבונדן מיטן אויבערשטן, ווערן זיי

 כטיק קעגן זיי.אינגאנצן אונמע

 סאנצינדן א ליכט ווא –ער דארף טאקע טאן אויך בדרך הטבע 
–אדער ענליכעס  –באשטייט פון א פתילה )א קנייטל( און שמן )אויל( 

 2די מצוה באשטייט אין דעם, –, און נאכמער גשמיים

)אונענדליכע( ליכטיקייט  אבער דאס בריינגט גלייך די אין־סוף
)אין דער  מבחוץביתו )זיין הויז( און  אויבערשטן אין פון דעם

זיי  אלעאון  – וראו כל עמי הארץביז אז  דרויסענ׳דיקער וועלט(
ליכטיקייט און מעכטיקייט אז  , מיט אזא קלארקייט,סע דערזען

זיי  סצוגאב צו דעם ווא אין –, אז אפילו די ידי עשו איז ויראו ממך

–––––––– 
 –: ראה סוטה בסופה  איצטיגע לעצטע טעג . . )עקבתא דמשיחא(

 סימני הזמן דעקבתא דמשיחא.
 ה בנים.: משלי ו, כג. וראה רש״י )שבת כג, ב( ד״נר מצוה ותורה אור

ההדלקה, כי הדלקה עושה מצוה )שבת כג, א(. וראה פע״ח  :סט עכמא
 ש׳ החנוכה.

: ראה פי׳ מחז״ל )שבת כא, טיקייט .. אונמעכטיקכפארטרייבט די לי
משתשקע הנ״ל.  האותיות מורדת )בד״ה מצות – ריגלא דתרמודאי ב( דכליא

 ועוד(.
( דבפרט קאי על : דברים כח, יו״ד. דרז״ל )ברכות ו, א. ממך וראו .

 .226פלין וחנוכה לקו״ש כרך ה׳ ע׳ בשייכות ת תפילין וראה
: גם בחייו בכלל, כי אין סומכין על הנס )פסחים טאן אויך בדרך הטבע

וראה קונטרס  –סד, ב( ונאמר וברכך ה״א בכל אשר תעשה )דברים טו, יח. 
הפכים ד״ה גדולים צדיקים שמ ממאמר כג ואילך(. ועיין או״ת להה״ומעין 

 )קי״א, ד(, והרי ועמך כולם צדיקים.
ו״א ד״ה מי כה׳ : ראה ביאורם בדרושי חנוכה )תןט .. פתילה .. שמכלי

 ואוה״ת שם. ועוד(. האלקינו. שערי אור
איך  –שקו״ט הידועה  –: ויתרה מזה די מצוה באשטייט אין דעם

 י.הדליקו נרות המנורה משמן נסי, אפילו את״ל שבנס נברא שמן זית גשמ



  ליקוט אגרות ומענות קודש כד
 

ווערן זיי  –אידן ח״ו  בערזיינען ניט שולטות )האבן קיין מאכט ניט( אי
 1צעיר. יעבודורב  –העלעפר און דינען די אידן 

ט און וואכנדיקייט פון דער און אזוי אויך בנוגע צו דער גוי׳שקיי
, אין פריוואטן, טאג־טעגלעכן לעבן, ווערט א םאון פון דעם ארו וועלט

נתפעל פון די אלע ענינים, ואדרבה ער איז זיי מנצח און  איד ניט
 ל מעשיךכיטהעלפער, לויטן באוואוסטן נוסח מ רוואנדלט זיי איןפא

, ביז עס ווערט ל דרכיך דעהוכשמים, וב לשם)אין עניני חול ורשות( 
פינצטערניש ווערט פארוואנדלט אין  )די אתהפכא חשוכא לנהורא

 2ליכטיקייט(.

* * * 

 נג, און חביבות פון דער באדייטו3און צוליב דער ספעציעלער

 , כלשון הפוסקים, אז אלע מנהג הפשוטדער  נר חנוכה, איז וןמצוה פ
, מהדרין מן המהדריןחנוכה ליכט אין אן אופן פון  דן דיצינאידן 

נאך א ליכטל און נאך א ליכטל יעדע נאכט פון  צוגעבן –מוסיף והולך 
די מצוה פון נר חנוכה בשלימות דורך איין  חנוכה, כאטש מ׳איז מקיים

א הוספה און הידור פון צוויי  נאכט, און מיט ליכטל די ערשטע
נאך אלץ ניט דערמיט  ליכטלעך די צווייטע נאכט, באגנוגענט מען זיך

מאכן אלץ  און מ׳איז מוסיף והולך מיט דעם גרעסטן הידור, צו
 4ליכטיגער און ליכטיגער.

* * * 

ינע בתוך כלל ישראל זאל ויהי רצון אז יעדער איינער און אי
פועל די הוראות פון נר חנוכה אין טאג־טעגלעכן לעבן און ב דורכפירן

לעכער נבואה, אז זיין די פארווירקלעכונג פון דער ג־ט דאס וועט מקרב
 –גו׳ 5ה ארץ וערפל לאומים, ועליך יזרח ה׳כסיך החושכאטש אפילו 

–––––––– 
 .בראשית רבה שם :ניט שולטות

 ח סרל״א.": טושו״ע אוכל מעשיך . . דעהו
: ע״ד לשון הזהר ח״א ד, א. ובתו״א רד״ה אתהפכא חשוכא לנהורא

בנוגע לחנוכה בפרט. ובירושלמי ברכות  –בכ״ה בכסלו ובש״א ואוה״ת שם 
 ספ״ט דאברהם עשאו ליצה״ר טוב.

ה חביבה היא עד מאד" : כי "מצות נ״ח מצוחביבות פון דער מצוה
 )רמב״ם הל׳ חנוכה פ״ד הי״ג(.

נוסף על המנהג  –: רמ״א בשו״ע או״ח )סתרע״א, ס״ב( מנהג הפשוט
 "פשוט בכל ערינו בספרד" שברמב״ס שם ה״ג.

 : ראה לקוטי לוי״צ לזח״א ע׳ ריד.חנוכה . . מהדרין מן המהדרין
 : ישעי׳ ס, ב.החושך . . יזרח ה׳



 כה תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

ער אויף ערד און א וואלקן די פעלקער, אב "פינצטערניש באדעקט די
רות נהדליקו  סווא –בימים ההם  און ווי "ג־ט דיר וועט אויפשיינען

הדלקת הנרות אין בית  זיין צו הוועלן מיר זוכ – ךבחצרות קדש
דאס  סווא – וכסו ויהי בשלםהמקדש השלישי והנצחי, וכלשון הכתוב 

בביאת משיח  גייט אויף דעם בית המקדש בירושלים עיר הקודש,
 1 ו בקרוב ממש.צדקנו יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנ

בכבוד ובברכה צו א ליכטיקן יום־טוב חנוכה אין א ליכטיקן 
 תמיד

 ןסאהמנחם שניאור

 

 

  כג

  [, תשנ"א]שבט

 2א. חושד בכו"כ כשרים המלאים בטחון בהוי' שומר ישראל.

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

 

 

 

–––––––– 
ושיא נרות בחצר מאי בעי. וי״ל פירושו : ידועה הקנרות בחצרות

ע״ד נרות דשמחת  –דכשראו הנסים הדליקו נרות )של שמחה וכבוד שכינה 
כ״נ )ברכות נג, א( וכל אלו העזרת נשים )סוכה נא, א( ונרות ביבית השואבה ב

 א״א בהיכל, כ״א( בחצרות קדשך )וגם( קבעו כו׳.
לים לעולם )רמב״ן ר״פ : להעיר שנרות חנוכה אינם בטהנרות . . והנצחי

 בהעלותך ממדרש(.
 : תהלים עו, ג ובתרגום.ויהי בשלם סוכו

: שהוא משמונה נסיכים )סוכה נב, ב( בדוגמת שמונת ימי משיח צדקנו
 חנוכה )תו״א דרושי חנוכה לד, א. סהמ״צ מצות נ״ח. ועוד(.

–––––––– 
 כג

לם מלאים דאגה ביב אה"ק שכתב בנוגע למצב הבטחוני "וכוא-מענה לא' תושב תל
 וכו'".
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  כד

 [, תשנ"ב]ועש"ק תשא, י"ז אדר ראשון

אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה  – ראלעיר ואם ביש – עירם
ועד אחרית השנה, ולא ינום ולא יישן שומר ישראל,  מראשית השנה

דברי מזלי' דבני ישראל ויבשר טוב תמיד  – )א' וב'( אדר – והזמן גרמא
 1 עה"צ. כל הימים. אזכיר

  

–––––––– 
 דכ

מענה לרב א' שביקש ברכה עבור המצב הבטחוני בעירו קרית שמונה אה"ק לאחר 
 שנפלו בה קטיושות רבות.
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 ד' שומרך, ד' צלך על יד ימינך. (ה)

 

  כה

 ב"ה, ח"י אדר תש"ד
 ברוקלין

 וו"ח אי"א חו"ב וכו' האברך המצוין
 התמים מוהר"ר אברהם שמואל שי'

 שלום וברכה!

 במענה על הודעתו מקישורי התנאים שלו

יהי רצון שיקויימו כל הברכות אשר ברכם כ"ק מו"ח אדמו"ר 
 גלה.נשליט"א כפשוטם וכמשמעם בטוב הנראה וה

כפי מנהגנו  – וי"ל בדיוק לשון שטר התנאים בראשיתו ועיקרו
 .זה מזו ולא זו מזהבינו: ראשית דבר כו' לא מנהג בית ר

תיבות "זה, זו" מורות שיכולים להראות על הדבר במוחש ממש, 
וכמרז"ל )סוף תענית ועוד( מראה באצבעו שנאמר כו' זה גו', ולכן 

אלי,  זהלמדו רז"ל )יל"ש במקומו מן המכילתא( מלשון הכתוב 
כי הנביאים דראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וישעי', 

)ספרי מטות( ופי' ברמב"ם  – ורק משה נתנבא בזה – נתנבאו בכה
. במשל  . . רואים . )יסוה"ת פ"ז ה"ו( החילוק שביניהם "כל הנביאים

. רואה הדבר על בוריו כו'" )ונת' הענין ע"פ  . . משה רבינו . וחידה
 .בלקו"ת ועוד( – דא"ח בדרושי מטות

קא בהקב"ה והדבקים תואר "זה" שייך דו אמיתתולכן 
ומיוחדים בו, וכמש"כ בערה"כ )לבעהמ"ס סדר הדורות ומובא ספר 
זה בלקו"ת בד"ה מזמור שיר חנוכת הא' ועוד( בערך זה "כל הנבראים 
הם משתנים מה שהי' אתמול אינו היום ומה שהוא היום אינו למחר 
ולא יצדק עליו לומר זה הוא אבל הקב"ה אין לפני שינוי וכמ"ש אני 

ורק בהשאלה אפ"ל "זה" גם על שאר דברים ואפילו  – ' לא שניתי"ה
 על זה לעומת זה, ולהעיר מלקו"ת ד"ה ראו סס"א וד"ה חוקת 

 .– סס"ב
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ובזה מובן מרז"ל )בבא בתרא טז, ב( עשו כפר בעיקר דכתיב למה 
זה לי וכתיב זה אלי ובסנה' )מב, א( כל המברך על החדש בזמנו באילו 

כתיב הכא החדש הזה וכתיב התם זה אלי דלכאורה מקבל פני השכינה 
ובמנחות )נג, א( יבוא  ובהנ"ל מובן. – הרי כמה פעמים זה כתוב תנ"ך

. זה זו, זאת כו' ואינו מובן: דבשלמא בתוארי  . . טוב . . ידיד . אדיר
אדיר ידיד טוב יש מעלה ושבח, אבל מהו העילוי במה שקוראם זה או 

ו שייך אמיתת שם זה רק בהקב"ה משא"כ כפהנ"ל דאינ – זאת
ובמילא גם בישראל )זו( ובתורה )זאת( כיון דישראל ואורייתא וקוב"ה 

 כולא חד.

 עדמ"ש בלקו"ת חקת  – ועיין במנחות בחדא"ג שדבריו –
 – הנ"ל

הא דהקב"ה נקרא זה וגם לכל העולם )כי  בגילויוהנה שיהי' 
ל במנחות, אלא בקי"ס לא הי' אלא לישראל( הי' זה בעת מ"ת, וכנ"

שאח"כ נתגשם בעולם וע"י עבודה דתומ"צ של כל בנ"י יהי' כן לע"ל 
 וכנ"ל בתענית, ועיין סש"ב פל"ו ואילך.

והנה מבואר בכ"מ אשר במ"ת ובפרט לע"ל )שאז יתגלו טעמי 
זהו בחי' נשואין של הקב"ה )זה( וישראל ( – פנימיות התורה – תורה
 )זו(.

אתם  – ת אדם העליון, ועל בנ"יוהנה אדם התחתון שהוא בדוגמ
נאמר ד' צלך שהוא כביכול כצל שהוא  – יבמות סא, א( – קרויים אדם

פונה אחר האדם )לקו"ת ד"ה מה טובו סס"ד ועוד( לכן גם הם 
.  . . זה.  . . כשמתדברם ע"ד נשואי איש ואשה הנה ראשית דבר הוא

 . וד"ל. . . זו

היעוד ואמר ביום באיווי אשר ב"ב ממש נזכה כולנו לקיום 
 ההוא הנה אלקינו זה גו'.

 לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

 הרב מנחם שניאורסאהן
 יו"ר ועד הפועל

. מצאתי באוה"ת )שלא, ב( בי' בזה וזו שבתנאים. אחר זמן רב
גם מבאר הסיום וישלטו בנכסיהם שוה בשוה היינו שזו"ן יהיו שוין 

 בקומתן )לע"ל(.
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  כו

 ב"ה, כ' אד"ר, תשי"ד
 קלין.ברו

 מחות' הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק 
 שמואל אבא שי' מוה"ר

 שלום וברכה!

בנועם קבלתי שני מכתביו מח' וכ"ה שבט במעטפה אחת וכן 
מכתבו מה' אד"ר, ות"ח על מ"ש אודות המזוזה קופסת הבשמים 
והטס וכפי שמסר לי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ הר"פ שי' 

 זוזה אחרת במקומה.אלטהויז הנני מסגיר פה מ

ויה"ר אשר ע"פ המבואר במדרש בחילוק של הקשר בין הקב"ה 
ועבדיו להבדיל בין אדם ועבד למטה, אשר למטה הנה העבד עליו 
השמירה והטפול בעניני אדוניו ובהאדון עצמו, משא"כ למעלה הנה ד' 
שומרך ד' צלך על יד ימינך ושזהו ג"כ רמז המזוזה אשר שמו של 

ל מזוזת הפתח שבין בית האדם ונכסיו ובין החוץ הקב"ה נמצא ע
 ושומר על האדם ועל כל עניניו הנמצאים בהד' אמות שלו וידוע ג"כ
רמז שם הנכתב על המזוזה מבחוץ שהוא שומר דלתות ישראל ופשיטא 
אשר אין הכוונה דוקא על בית גשמי אלא גם על רשות האדם ועניניו 

על כאו"א מאתנו אשר כל הרוחניים, הנה כן ישמור בורא העולם 
ענינינו ונכסינו הגשמיים והרוחניים יהיו בשלימות וימלא כאו"א 
תפקידו בשליחותו בעלמא דין. ובזה הנני מרשה לעצמי לעורר על מ"ש 

 בסיום מכתבו בסדר חייו על להבא,

אשר כשמתבוננים בעולם ורואים אפילו בחלק הדומם שבו שכל 
ר ישנו מקומו וענינו ואין אף דבר דבר מסודר בחוקים חזקים ולכל דב

אחד לבטלה, הנה עאכו"כ שכן הוא בהנוגע להאדם בעל השכל 
ועאכו"כ לחברי אותו העם שאומרים אתה בחרתנו מכל העמים, 
ובמילא בלי שום פקפוק וספק שיש לכל אחד מבני ישראל שליחות 
ובמילא גם מקום בחיים ובפרט לבר אבהן אשר בודאי זיכוהו הדורות 

 ניו בתכונות מיוחדות,שלפ

וכמאמר זכות אבותם מסייעתם וכיון שהעשי' הוא העיקר הרי 
בודאי יוכל להביא התכונות במעשה בפועל. מובן אשר לא תמיד בנקל 
למצוא הדרך והענין אבל מובטחים אנו אשר יגעת ומצאת, וזה גופא 
אשר האדם בטוח ובלי ספק אצלו שיש מה לחפש ושניתנו לו הכחות 
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לחפש אלא גם למצוא, מקרב וממהר ומוסיף הצלחה בהחיפוש לא רק 
 ובהמציאה.

למותר להדגיש דרך ליובאוויטש וחסידי חב"ד שאין ענינם 
הטפת מוסר ופשיטא שח"ו לא זוהי כוונתי, אלא רק בהנוגע לפועל 
אשר בטוח הנני דבחיפוש המתאים ימצא כבודו דרכו וענינו במה 

רך גומלין יוסיף זה ג"כ בברכה לפעול ולהשפיע על סביבתו שאז בד
 והצלחה בעניניו הוא.

 מאופן בברכה לבריאות הנכונה ולסיפוק רוחני
 . . . הסתדרותו בעתיד הקרוב ממש

 

  כז

 תשי"ד אייר, ט"ו ב"ה,
 .ברוקלין

 וברכה! שלום

 שהוא הבעש"ט תורת ידוע הנה אייר,' מט מכתבו על במענה
 ממנו פרטית בהשגחה הם שבעולם הענינים כל אשר' הק תורתנו יסוד
 אלא בכללות רק לא ישראל מבני אחד כל על המשגיח הוא אשר' ית
 אחד כל על ובמילא יומים היום שבחיי פרטים ופרטי הפרטים בכל גם

 הרי מזה דעת מסיחים שלפעמים ואף אירא, לא לי' ד הכתוב, אומר
 מאבינו ישראל את ח"ו להפחיד שרוצה היצר עצת אלא זה אין

 כנ"ל הוא האמת הרי כי. בזה וכמרז"ל שטות של טענות יע" שבשמים
 אפשר ואי שבשמים לאבינו הם בנים מישראל ואחת אחד כל אשר

 כלל ח"ו לפחד מקום כל שאין מזה היוצא. ובת לבן אב בין להפריד
 ואחד אחד כל על ומשגיח שומר' ית והוא ימינך יד על צלך' שה כיון

 חזקים שיהיו יספיקו בכמות המעטים אלה ששורותי ותקותי. מאתנו
 יתעסקו ובשמחה ובבטחה יומים היום בחיי בהשי"ת בבטחונם
 .בעניניהם

 בעתה זחו"ק ותלד ובנקל כשורה הריונה ימי ימלא והשי"ת
 .ובקל כשורה ובזמנה

 .בברכה
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 .ב.נ

 שצריך בהם יש שכנראה בביתם המזוזות את לבדוק' הי מהנכון
 .שלו יןהתפיל את לבדוק גם וכן להחליפם,

 

  כח

 ב"ה, ימי הסליחות, ה'תש"כ
 שנת המאתים להסתלקות הבעל שם טוב ז"ל.

 ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל אשר בכל מקום ומקום
 ה' עליהם יחיו

 שלום רב וברכה!

די טעג פון סליחות צום אבשלוס פון יאהר, און די טעג פון די 
גרויסן ענין  עשרת ימי תשובה אנהויבס יאהר, אונטערשטרייכן דעם

, מיט וואס דער יאהר לאזט זיך אויס און מיט וואס דער תשובהפון 
 יאהר הויבט זיך אן.

חרטה 1תשובה, ווי באוואוסט, אנטהאלט צוויי עיקר טיילען:
קבלה אן אינערלעכע חרטה אויף דאס פארגאנגענע, און  – העבר על

 אויף דער צוקונפט. א טיפע אנטשלאסנקייט – על להבא

אומקערן זיך צום  – תשובהכלית פון תשובה אבער איז דער ת
שיהי' לרצון לפני ה' ומרוצה וחביב לפניו ית'  – פריערדיקן צושטאנד
)ווערן צוריק באוויליגט און באליבט פון דעם כמו קודם החטא 

 2אויבערשטן ווי ער איז געווען פאר דעם טאן די עבירה(.

געפירט ווערן אין דאס מיינט, ערשטנס, אז תשובה דארף דורכ
, ניט נאר צוקונפטאן אופן וואס לאזט ניט איבער קיין רושם אויף דער 

–––––––– 
: רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ב. אגרת התשובה לרבנו צוויי עיקר טיילען

 – הזקן פ"א. אלא שחרטה על העבר צ"ל לא רק במחשבה, כ"א גם בדיבור
ן מצות וידוי ותשובה בספר המצות להצ"צ. מנחת חנוך וידוי דברים )ועיי

מצות התשובה היא עזיבת החטא בלבד  – מצוה שס"ד(. ובנוגע מכאן ולהבא
)וע"כ צריך לפרש כן בל' הרמב"ם שם רפ"א, בשע"ת לר' יונה אות יט. ועוד(. 

 וכדמוכח בחו"מ סו"ס לד ובכ"מ. וראה ג"כ קדושין )מט, ב(. וצ"ע.
 רת התשובה פ"ב. ועיין רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד.: אגשיהי' לרצון
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( נאר אויך אין זיין רעדן און מעשהאין זיין טאן און אויפפירונג )
 (.דיבור ומחשבהטראכטן )

אז תשובה  – און דא ליגט דער חידוש פון תשובה – צווייטנס
. כאטש די גאנגענהייטפארנעמט אראפ אלע פלעקן אויך פון דער 

פארגאנגענהייט איז דאך ארויס פון דעם רשות פון דעם מענטשן, האט 
 דער אויבערשטער,

וואס ער איז אינגאצען ניט אין דעם גדר )קאטעגאריע( פון זמן 
)צייט( וואס דערפאר איז דאך בא עם הי' הוה ויהי' ברגע אחד )די 

 1איינציקט(,פערגאנגענהייט, דער איצט און די צוקונפט פאר

אריינגעגעבען א ספעציעלן כח און אייגנשאפט אין תשובה, אז 
הבית" אויך איבער דער ־דער מענטש זאל דורך תשובה ווערן דער "בעל

 קענען ענדערן; און פארגאנגענהייטפארגאנגענהייט, ער זאל אויך די 
 ויך פארריכטן זי און פארוואנדלעןניט נאר נייטראליזירן איר, נאר א

 .זדונות נעשו לו כזכיותגוט, ווי חז"ל זאגן:  אין

* * * 

דורך וועלכן עס ווערט דעם  – דער דאזיקער כח פון תשובה
מעגלעך  טה איבער דער פארגאנגענהייט, איזמענטשן געגעבען שלי

דערפאר, וואס, פון איין זייט, ווי געזאגט אויבן, ציט תשובה איר 
  ון צייט.קראפט פון א "קוואל" וואס איז העכער פ

און פון דער צווייטער זייט, דארף דער איד אויסנוצן די דאזיקע 
קראפט אין אן אופן וואס נעמט דורך זיין גאנצע מציאות, וואס 
דרינגט דורך און דערגרייכט ביז דעם טייל פון זיין נשמה וואס איז 

און  פנימיות הנפשדי  – פון צייט און אירע ענדערונגעןאויך העכער 
 שטענדיג, נפש האלקית )די ג־טליכע נשמה( וואס איז פשעצם הנ

צום אויבערשטן(, ווייל ס'איז חלק אלקה  – באמנה אתו )טריי צו עם
 2ממעל ממש )אטייל פון ג־טליכקייט ממש(.

וואס אויף דעם גרונט פון דעם דאזיקן צוזאמענבונד צווישן  –
 התניא אן אידן און דעם באשעפער, האט דער אלטער רבי, דער בעל

–––––––– 
: זהר ח"ג רנז, ב. שו"ע או"ח ס"ה. שער היחוד והאמונה הי' הוה ויהי'

 פ"ז.
 : תניא ספכ"ד. וראה ג"כ רמב"ם הל' גירושין ספ"ב.באמנה אתו
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ערוך, זיך אויסגעדריקט, אז א איד, ניט ער וויל און ניט ער ־והשלחן
 קען זיין אפגעריסן פון אלקות )ג־טליכקייט(.

אתכם אמר ה' )איך  און אזוי זאגט דער אויבערשטער אהבתי –
 12האב אייך ליב( און קיין זאך קען עס ניט ענדערן.

* * * 

ינגט דורך דעם מענטשן און פונקט ווי תשובה נעמט ארום און דר
פון זיין עצם הנפש ביז זיין אויפפירונג אין טאג טעגליכן  – אינגאנצן

 בריינגט זי דעם אידן –3וואכענדיגן לעבן, אזוי אויך מדה כנגד מדה
הוא מודבק בשכינה, אהוב ונחמד קרוב  – דאס העכסטע און טיפסטע

עם(, ביז צו וידיד )ווערט באהעפט מיט דעם אויבערשטן, געליבט פון 
א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, אין בני חיי ומזוני 

 רוויחי, אין אלע באדערפענישן פון טאג טעגליכן לעבן.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות 
 וברוחניות גם יחד,

  מנחם שניאורסאהן
 

  כט

 תשכ"ט'ה טבת, כ"ב ב"ה,
 .י.נ ברוקלין,

 יצ"ו, רמלה תיתהד המועצה לכבוד
 יו"ר פרנקל. מ ד"ר הרב ובראשה

 כללי מזכיר אוסטרמן דוב ומר
 יחיו עליהם' ה

 וברכה! שלום

 זה לחודש ה' מיום מכתבם קבלתי מיוחדת רוח ובקורת בנועם

–––––––– 
 : מלאכי א, ב. וכפירוש רז"ל )ויקרא רבא רפ"ז(.. און קיין זאך . אהבתי

: רמב"ם הל' תשובה פ"ז הל' ו־ז. וראה ברכות לד, ד. וידי . הוא מודבק
 ב.

 : להעיר מתורת הבעש"ט ז"ל עה"פ הוי צלך )שיחות כ"קמדה כנגד מדה
 .ו(הועתק בתוכן ענינים פ' האזינ – מו"ח אדמו"ר
–––––––– 

 .421נדפסה בלקו"ש ח"ב ע'  :בתוכן ענינים
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' הק בארצנו אשר בעירם והצלחתו תפילין מבצע בנוגע טוב מבשר
 .בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י ותכונן תבנה

 האמור במבצע ויוסיפו עתה עד בהישגים יסתפקו לא ובודאי
 הפירוש כולל) חיים תורת' הק תורתנו מצוות בהחזקת לו ובדומה
 .(זה בעולמנו יום־היום חיי בחיים, הוראה

 בכל ישראל בני ומושבות ערי יעשו וגם יראו שמהם רצון ויהי
 בני אשר ובפרט הקדושה, ארצנו ערי וכמה כמה אחת ועל שהם, מקום
 אחת כבשה – ז"ל חכמינו כסגנון – הם הרי שהם מקום בכל אלישר
 יתרה ועוד ומחסה, מגן ימינך יד על צלך' שהוי אלא זאבים, שבעים בין

 וישבתם אשר עד עליהם, היהודים פחד נפל – הכתוב בסגנון אשר מזה
 לא וחרב' גו מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום ונתתי בארצכם לבטח
 .שלום של חרב אפילו ז"ל חכמינו שפרשו בארצכם, תעבור

  והועתק) וככתוב תפילין, דמצות מיוחדת סגולה זוהי והרי

 עליך נקרא' הוי שם כי הארץ עמי כל וראו( מכתבם בסיום גם
 .שבראש תפילין אלו – ותניא ממך, ויראו

 שפרשו האמור, ז"ל חכמינו בלשון הדיוק גם שיקויים רצון ויהי
 שיום – חב"ד שיטת מייסד ערוך לחןוהש התניא בעל הזקן אדמו"ר
רצייט ההילולא  ענין שתכלית – בטבת כ"ד אלו, בימים הוא שלו יא 
 – (היד עלו) הראש עלש בתפילין הכתוב' שיהי הוא ושלמותו התפילין

 .בראש גם

 התורה הוראות כפי' ועניני העיר לנהל יצליחם יתברך והשם
 ומושבות, עיירות ם,אחרי גם ולזכות בהם, וחי חיים תורת ,'ומצותי

 .'חי דוגמא מאשר יותר גדולה השפעה לך ואין בזה,

 .ובברכה בכבוד

 שניאורסאהן מנחם

 

  ל

 ]ב' סיון, תשל"ח[

( במש"כ בתניא רפמ"א דהנה ה' ניצב עליו, 1תתבונן מזמן לזמן 
( שאין 1מהשם על כאו"א שמזה מסקנה מידית:  ממש( בהשגח"פ 2
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( 2השם בצדה "ע"י ימינך", מקום לפחד ולמח' מבלבלות כיון ש
 תצליח בתומ"צ באם תרצה. שבודאי 

 ותמשיך ב"האדרת והאמונה" כמו ע"ע.

 אזכיר עה"צ.

 

  לא

 [, תשמ"ה]כסלו

יתנהג כעצת רופא ידיד, יסיח דעתו לגמרי שהרופאים )או מי 
בקרא: השם שומרך השם צלך  שמפורשכיון  '.אחר( רודפים וכו שהוא
 עה"צ. בדיקת התפילין. אזכיר .וגו'

 

  לב

 ]ז תמוז, תשמ"ח[

 כבר מלתי' אמורה: ה' שומרך גו' מעתה ועד עולם

 עשנה בשעטו"מי –כמובן באם צ"ל עשי' ע"פ מנהג המדינה 

 באם לנביב"ח בדהתפוהמ"ז

 1 אזכיר עה"צ

 

  לג

 [, תשמ"ח]ער"ח מנ"א

 בדהמ"ז ואופן קביעותם

–––––––– 
 לב

 מענה לא' על בקשת ברכה לשמירה לאחר איומים כו'.

 לג
 מענה להנ"ל
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 ויהא בטוב )גם ע"פ טבע(

 ' ועד עולםומקרא מלא דיבר הכתוב: הוי' שומרך גו

  אזכיר עה"צ.
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 .עולם ישמר צאתך ובואך מעתה ועד ה' (ח)

 

   לד

 ב״ה, כ״ה טבת, ה׳תשל״ו
 ברוקלין, נ.י.

 כבוד הרה״ג וו״ח אי״א נו״נ עוסק בצרכי ציבור וכר
 הרב דוד משה שי׳ רוזן

 שלום וברכה!

 מכתבו מי׳ טבת, ות״ח בעד הבשורה בתודה הנני מאשר קבלת
 ת וכר. ומובן אשר אשתדל בל״נ להשיג עודהטובה ע״ד חלוקת המזוזו

ן כת״ר על ידי עושי רצונו באיזה אופן להמציא מזוזות, ומסתם יודיע
המזוזה, אשר כמובא והעיקר שיהי׳ על פי תכלית פעולת  אליו.

פי זוהר הק׳ שזהו  שראל. ועלילתות דומר שזה בר״ת  בספרים, מרומז
ולם, זאת אומרת עישמור צאתך ובואך מעתה ועד  שאמר הכתוב ה׳

שומרת ומגינה לא רק בבית, כי אם גם צאתך  שזכות מצות מזוזה
 . . ובואך מעתה ועד עולם.

 

 

 

  לה

 ב״ה, ראש חדש אלול, ה׳תשל״ו
 ברוקלין, נ.י.

 צו נשי ובנות ישראל בכל מקום שהן
 ה׳ עליהן תחיינה

 ברכה ושלום!

די  –אין צוזאמענהאנג מיט די לעצטע געשעענישן 
ן אוגאנדא, און און די באפרייאונג פון די געפאנגענע אי פטגעפאנגענשא
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א תהי׳( אין מיט דעם פארזוך פון נקמה )הי׳ ל אויך די געשעעניש
 בהמשך צו דעם, –קושטא )אינסטמבול( 

דארף מען פארשטיין, אז די דאזיגע געשעענישן זיינען א 
ן פריער פארשטארקן די ענינים פו סאז אידן דארפן ווא דערמאנונג,

ייט אין און צום אלעם ערשטן די זיכערק – זיכערקייט און שוץ
יך די ג־טלעכע ברכה צו וויסן ברענגט אוס רוחניות׳דיגען לעבן, ווא

גרויס הצלחה אין דעם טאן, אין  – מ׳דארף טאן בדרך הטבע און סווא
וברכך ה׳ אלקיך בכל אשר  נקלאנג מיט דער ג־טלעכער הבטחה :איי

דו וועסט  סאין אלץ ווא טער וועט דיר בענטשן)דער אויבערשתעשה 
שונאים און זיין  זיין געשיצט און געזיכערט קעגען טאן(, כדי צו

 אויסגעהיט פון יעדע ניט־געוואונשענע פאסירונג, ח״ו.

* * * 

 עדן אידן, און ספעציעל נשי ובנותדאס דערמאנט אלע אידן און י
 געהאטע אידישע פרויז יעדע חתונה־נעמענדיק אין אכט, א – ישראל

, און די נאך־ניט חתונה־געהאטע דארפן ת הביתרעקווערט אנגערופן 
פריסטער יוגנט אן, צו פארנעמען זייער  רצוגרייטן זיך, פון דער גא דאך
 דאס פאלגענדע: –אלס עקרת־הבית  טאר

ט, דארף יעדע אידישע הויז האבן אין דער איצטיגער צייט בפר
ה׳ ישמר רה איז, ווי עס שטייט אין פסוק שמירה. די אמת׳ע שמי א

 י שטאט. און צו פארזיכערן אז דעראז דער אויבערשטער היט ד ,עיר
אין אלע אויבערשטער היט די הויז, דארף די הויז ווערן געפירט 

 לויט דעם רצון פון דעם אויבערשטן, הינזיכטן

 רפאר דער ג־טלעכער שכינה, ווי דעדאן איז די הויז אויך א דירה 
– תוכםושכנתי בעזאגט אין דער תורה: אויבערשטער האט אונז צוג

 איך וועל רוען צווישן זיי.

 סגולה צו ספעציעלעדערצו האט דער אויבערשטער צוגעגעבן א 
 , וואס אונזערעמזוזהפארהיטן די הויז, און דאס איז די מצוה פון 

 היטדי הויז ווערט גע – שהבית נשמר בהחכמים ז״ל זאגן אויף דעם 
 דורך איר.

די בני־בית אויך ווען זיי  םירה נעמט ארואון נאכמער: די שמ
ה׳ ישמר צאתך ובואך אין דרויסן, ווי עס שטייט אין פסוק:  זיינען

ין ארויסגיין און דער אויבערשטער וועט היטן די – עולם מעתה ועד
עס ווערט דערקלערט איצט אן אויף אלעמאל; און ווי  דיין קומען פון
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ג־ט׳ס נאמען אויף דער מזוזה איז א ראשי־תיבות :  ספרים, אזאין 
 שראל.ילתות דומר ש

 * ** 

קומה מ׳דארף אויך געדיינקען, אז וויבאלד אלע אידן זיינען 
)איין קערפער, און אויסגעבונדן איינער מיט  ערבים זה בזהאון  אחת
ויז צווייטן(, איז די מזוזה א ג־טלעכע שמירה ניט נאר פאר די ה דעם

קומט  סיז, נאר אז יעדע כשר׳ע מזוזה וואאלע און אלץ אין הו און פאר
ערגעץ־וואו אויף א אידישע טיר, פארשטארקט דאס די זיכערקייט  צו
 אלע אידן וואו נאר זיי געפינען זיך. פון

יבנדערמאנט, אז יעדע אידישע און נעמענדיק אין אכט, ווי או
שע טאכטער איז א די, און יעדע איעקרת הביתאיז די  פרוי

ן דעם ענין פון הבית, האבן זיי א ספעציעלן זכות אי צוקינפטיגע עקרת
ם ניט נאר זאל זיין א כשר׳ע מזוזה בא זיך אינדערהיי מזוזה, צו זען אז
בא זייערע  –איז מחוייב אין דעם, נאר אויך  סווא אויף יעדער טיר

 און אלע אידישע הייזער. שכנים און באקאנטע

* * * 

טאן מיט הארציקייט און מיט ויהי רצון אז מ׳זאל אין דעם 
וועט זיכער מצליח זיין, וועט אין צוגאב צו דעם אז מ׳ סווא שמחה,

דערע אויך צו טאן אין דעם, דערמוטיגען און אריינציען פיל אנ דאס
 הרבים מסייעת. וזכות

ל צוגעפאסט פאר דעם, און פאר ובפרט אז די צייט איז ספעציע
ינים פון טוב וקדושה, אזוי ווי מיר שטייען איצט אין אנהייבס ענ אלע

ש און התעוררות צו חדש־אלול, דער חודש פון חשבון הנפ ראש –
ענדיגט זיך און  ס׳האט ניט דערטאן אין דעם יאר וואמ סדערגענצן ווא

נייעם יאר, השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה  צוגרייטן זיך צום
 ולברכה.

 ברכת כתיבה וחתימה טובהבכבוד וב

 אהןרסמנחם שניאו
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   לו

 1ב״ה, ראש חודש אלול, ה׳תשל״ו
 ברוקלין, נ.י.

 אל נשי ובנות ישראל בכל מקום שהן
 ה׳ עליהן תחיינה

 ברכה ושלום!

 בקשר עם האירועים האחרונים: חטיפתם ושחרורם של 
יון הנקמה )הי׳ לא תהי׳( סבאוגנדה, וכן המאורע של נ השבויים
 –)איסטמבול(, שבהמשך לזה  בקושטא

הם להזכיר את כאו״א כי על עלינו להבין שמאורעות אלה 
ן וההגנה, את אמצעי לחזק ככל המוקדם את עניני הבטחו יהודים

את הברכה האלוקית הרוחניים שהם מביאים גם  הבטחון בחיים
טבע ואת ההצלחה לעשות לבטחון והגנה בדרך ה לדעת את אשר יש
קיך בכל אשר "וברכך ה׳ אל בהתאם לההבטחה: הגדולה בעשי׳ זו,

ולהבטיח את מוגנים ובטוחים מפני האויבים  תעשה", על־מנת להיות
 בלתי רצוי, חס וחלילה. השמירה מפני כל מאורע

* 

 האמורים להלן לכל בני ישראל ולכלדבר זה מזכיר את הדברים 
 שראל, כיון שכל אשה יהודי׳אחד מישראל, ובמיוחד לנשי ובנות י

סוד של הבית( וכל אשה "עקרת הבית" )העיקר והי נקראת נשואה
צריכה, הרי, להתכונן משחר נעורי׳ לתפקידה כעקרת  שטרם נישאה

  הבית:

פן מיוחד לשמירה. בזמן הנוכחי זקוק כל בית יהודי באו
מר עיר". וכדי להבטיח "ה׳ יש האמיתית היא, ככתוב: השמירה

בית מכל הבחינות לפי יג את השומר על הבית, יש להנה שהקב״ה אכן
 רצון הקב״ה.

ינה, כפי שהבטיחנו הקב״ה אז מהווה הבית דירה להשכ
 "ושכנתי בתוכם". בתורתו:

–––––––– 
 לו

 תרגום אגרת הקודמת
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, והיא לשמירת הבית מיוחדתנוסף לכך נתן הקב״ה סגולה 
 , שחכמינו ז״ל אומרים עלי׳: ש״הבית נשמר בה".מזוזהשל  המצוה

בשעה שהם  יתר על כן: השמירה מקיפה את בני הבית גם
"ה׳ ישמור  מחוץ לבית, כמבואר בזוהר הק׳ שע״ז נאמר: נמצאים

ר בספרים ששם ה׳ הכתוב מעתה ועד עולם", וכפי שמוסב צאתך ובואך
 שראל.ילתות דומר ש( הוא ר״ת : ש־ד־י) על המזוזה

* 

 "קומה אחת" והם ם לזכור, שמאחר שכל בני ישראל הםיש ג
רה אלוקית לא רק לבית ולכל מי"ערבים זה בזה", מהווה המזוזה ש

 –בתוכו, אלא שכל מזוזה כשרה הנוספת אי־שם בדלת יהודית  אשר
 בני ישראל בכל מקום שהם. כלומוסיפה בבטחונם של  )מחזקת(

"עקרת  כאמור, שכל אשה יהודי׳ היאובהתחשב בעובדה, 
יש להן זכות  –וכל בת ישראל היא עקרת הבית בעתיד  הבית",

רה בביתן, בכל וזה, להשתדל שתהא מזוזה כשהמז מיוחדת, בענין
 בבתי שכניהן ומכיריהן ובכל בית בישראל. פתח החייב בה, וגם

* 

ויהי רצון שיעסקו בזה בשמחה ובטוב לבב, שאז לא זו בלבד 
שוך רבים אחרים לעסוק בזה, יצליחו, אלא שהדבר יעודד וימ שודאי
 הרבים מסייעת. וזכות

ים במיוחד לכך, ולכל עניני אוביחוד כיון שהזמן גרמא ומת
 בחודש אלול, חודש של חשבון הנפש והקדושה, שכן נכנסים אנו הטוב

 שר לא נעשה בשנה המסתיימת, והכנהוהתעוררות להשלים את כל א
 לשנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה.

 בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה

 ןסאהמנחם שניאור
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  לז

 , יום שהוכפל בו כי טוב,ב״ה, יום ג׳
 פ׳ אתם נצבים היום כולכם

 ג׳ סליחות, ה׳תשל״ח
 ברוקלין, נ.י.

 צו נשי ובנות ישראל
 בכל מקום שהם

 ה׳ עליהם תחיינה!

 ברכה ושלום!

אונטערשטרייכן  ב צום בריף פון ח״י אלול, וויל איך דא  אין צוגא  
שהן, בנוגע ספעציעלע שייכות זיינע צו נשי ובנות ישראל בכל מקום  די

רטרויט נפַא בעיקר, א   זיינען, וויכטיגע געביטן וועלכע העכסט די דריי
מצות חלה(, טהרת  – כשרות האכילה ושתי׳ )כולל רן צו זיי:געווא  

ל קודש ויום טוב, און ווי גערעדט מערערע מא   המשפחה, נרות שבת
ס זיי אין דעם, און די גרויסע ברכות ווא   סוועגן דעם גרויסן זכות ווא  

 לק.נצן אידישן פא  און צום גַא  בריינגען דורכדעם אין זייער הויז

טע אידישע פרוי ז יעדע חתונה־געהַא כט, ַא נעמענדיק אין א  
רפן טע דַא ך־ניט חתונה געהַא , און די נא  עקרת הביתנגערופן א   ווערט

ן, צו פארנעמען זייער ר פריסטער יוגנט א  זיך, פון דער גא   ך צוגרייטןדא  
אין זייער גרויסע שליחות צו זעען און צו  – הבית־לס עקרתרט ַא א  

לע הינזיכטן לויט דעם רצון ווערט געפירט אין ַא  ז די הויזרזיכערן ַא פַא 
 פון דעם אויבערשטן.

 ר דער ג־טלעכער שכינה, ווי דערדירה פַא  ן איז די הויז אויך ַא דַא 
איך וועל רוען  – ושכנתי בתוכםגט: ט אונז צוגעזא  אויבערשטער הא  

 זיי. צווישן

סגולה צו  עצילעסּפ ט דער אויבערשטער צוגעגעבן ַא דערצו הא  
חכמים  , וואס אונזערעמזוזהס איז די מצוה פון הויז, און דא   היטן די
 די הויז ווערט געהיט דורך איר. בה רשהבית נשמדעם  גן אויףז״ל זא  

יך ווען זיי רום די בני־בית אוכמער: די שמירה נעמט ַא און נא  
השם ישמר צאתך ובואך אין דרויסן, ווי עס שטייט אין תורה:  זיינען

רויסגיין און דער אויבערשטער וועט היטן דיין ַא  – עולם מעתה ועד
דערקלערט  ווערט עס ווי ל: אוןמא   לעַא  ן אויףא   איצט דיין קומען פון

 ומרשראשי־תיבות  איז ַא  מזוזה נאמען אויף דער ז ג־ט׳סספרים, ַא  אין
 שראל.ילתות ד
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* * * 

 קומהלע אידן זיינען ז וויבאלד ַא רף אויך געדיינקען, ַא מ׳דַא 
)איין קערפער, און אויסגעבונדן איינער מיט  ערבים זה בזה און אחת

הויז  ר דיפַא  רנא   ניט ג־טלעכע שמירה ַא  איז די מזוזה דעם צווייטן(,
ס קומט ז יעדע כשר׳ע מזוזה ווא  אר ַא אין הויז, נ לץאון ַא  לער ַא פַא  און

ס די זיכערקייט רקט דא  רשטַא אידישע טיר, פַא  צו ערגעץ וואו אויף ַא 
 געפינען זיך. אידן וואו נאר זיי לעא  פון 

כטער, , און יעדע אידישע טא  די עקרת הבית – יעדע אידישע פרוי
ענין  עציעלן זכות אין דעםסּפ צוקונפטיגע עקרת הבית, האבן זיי ַא  די
 זיך )געבודק׳טע( מזוזה בַא  שר׳עכ ז עס זאל זיין ַא מזוזה, צו זען ַא  פון

 – ס איז מחוייב אין דעם, ווי אויךטיר ווא   יעדעראינדערהיים אויף 
 הייזער. אידישע לענטע, און ַא קַא שכנים און בַא  זייערע בַא 

* * * 

ון רציקייט אן מיט הַא טא   םלעל אין דעם ַא ז מ׳זא  ויהי רצון ַא 
 שמחה, מיט

ר ר דעם, און פַא סט פַא ַא עציעל צוגעּפז די צייט איז סּפובפרט ַא 
פשלוס ם א  זוי ווי מיר שטייען איצט בַא כן פון טוב וקדושה, ַא זַא  לעַא 

פש און התעוררות צו אלול, דער חודש פון חשבון הנ פון חודש
 ס, וואר )אן עיבור יאר(ן אין דעם יא  ניט דערטא   טמ׳הא   סדערגענצן ווא  

ר, השנה הבאה עלינו ועל צום נייעם יא   ענדיגט זיך, און צוגרייטן זיך
 כל ישראל לטובה ולברכה.

 בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה

 שניאורסאהן םמנח
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English letters 
From the (to be released) Rebbe Responsa app 

 
 
By the Grace of G-d  
22nd of Shevat, 5734  
Brooklyn, N.Y. 

Mr . . . 
Salford, Lancs. M7 ONB 
England 

Greeting and Blessing:  

This is to confirm receipt of your correspondence, and may     
G-d grant that you should continue to have good news to report. 

I hasten to reply, since, a Jew must always endeavor to remove 
any suspicion from himself, and it seems that there may be some 
grievance that I should clear up. I refer to the question of the salary 
of Rabbi . . . As I have, of course, told . . . when he was here, and as 
you also understand and so indicate in your letter, when one has an 
employee who is expected to carry out his duties in the best possible 
way, he should receive a salary from the employer that would not 
give him cause for worry about parnosso. This is even more 
important in the area of mental and spiritual work, which requires 
the utmost concentration and dedication. I did not mention any 
specific salary, inasmuch as I do not know the conditions and 
standards in Manchester as to be more specific. But surely you 
know better what would be an adequate and appropriate salary in 
this case. 

As for the question of where the money is to come from the 
answer has already been given in our Torah, which is eternal, and 
consequently its instructions are eternal. The question, "Whence 
shall my help come?" in Tehillim, which, our Sages tell us was 
raised by Yaakov Ovinu, was immediately answered, "My help is 
from G-d, the Creator of heaven and earth." It would have been 
sufficient to say, "My help comes from G-d"; so what is the 
significance of the addition of the words, "The Creator of heaven 
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and earth," which we do not even find in the opening of the Ten 
Commandments (which we read last Shabbos)? 

The explanation is that the Torah tells us that it is possible for a 
Jew, however great he may be, even as great as Yaakov Ovinu, to 
become anxious sometimes and ask, "Whence shall my help 
come?” But the Torah also gives the answer that sooner or later the 
help will certainly come from G-d, but it will be clothed in natural 
channels, for it comes from G-d, the Creator of heaven and earth, 
sending His heavenly help through earthly channels and vessels. 

A further point that is indicated in the above, and I trust you 
will not take it amiss, is that when a communal worker finds himself 
in a situation where he asks where is the money to come from for 
the vital service which the community needs, he has to phrase the 
question not “Whence will help come?” but “Whence will my help 
 come?” In other words, he makes it his personal concern, as if עזרי
it were his own personal problem, personal business matter - which 
it is, and thanking G-d at the same time for having chosen him to be 
a sholiach to carry it out, and in a chasidic manner, with joy and 
gladness of heart. 

With blessing, 

 

 

By the Grace of G-d 
Rosh Chodesh Elul, 5736 
Brooklyn, N. Y. 

To The Jewish Mothers and Daughters,1 
Everywhere, 
     G-d bless you  

Blessing and Greeting: 

In view of the recent events – the hijacking and saving of the 
hostages held in Uganda; and the subsequent attempt of the 
terrorists to perpetrate a vicious reprisal, G-d forbid, in Kushta 
(Istanbul), 

–––––––– 
1) Translation of above אגרת לה. 
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It should be understood that these events are an indication that 
Jews must, at the earliest possible, strengthen all aspects of their 
security and defenses – first and foremost in their spiritual life, 
which is the channel to receive G-d’s blessings also in the physical 
aspect, namely, to know the right ways and means that have to be 
undertaken in the natural order of things, and to fully succeed in 
these efforts, in accordance with the Divine promise, “G-d, your  
G-d, will bless you in all that you do” – to be protected and secured 
from enemies, and to be spared any undesirable happenings, G-d 
forbid. 

* * * 

The above events remind each and all of our Jewish brethren in 
general, and Jewish mothers and daughters in particular – since 
every married Jewish woman is called Akeres Habayis, 
“Foundation of the Home,” and those not yet married are to be 
Akeres Habayis, for which they must prepare themselves from 
tender age – the following: 

The present situation calls for the protection of every Jewish 
home. True protection is that which only G-d provides, as it is 
written, “G-d guards the city.” To ensure this Divine guardianship, 
the home has to be conducted in all aspects according to G-d’s will. 

Then the home is also an abode for the Shechinah (G-d’s 
Presence), in accordance with His promise, “I will dwell among 
them.” 

In addition to this, G-d has given our people a special gift 
wherewith to protect the home, namely, the Mitzvah of Mezuzah. 
Our Sages declare explicitly that “the home is protected by it (the 
Mezuzah)." 

Moreover, this protection embraces the members of the 
household also when they go out of the house, as it is written, ‘G-d 
will guard your going and your coming from now and forever.’ It is 
further explained in our holy sources that the Divine Name (Shin-
Dalet-Yud) written on the back of the sacred Mezuzah parchment 
spells out the words, “Shomer Dalsos Yisroel" – "Guardian of 
Jewish Doors.” 

* * * 
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Let it also be remembered that inasmuch as all Jews constitute 
one body, and are bound up with one another, every Mezuzah is a 
Divine protection not only for the individual home, with everybody 
and everything in it, but each additional kosher Mezuzah that is 
affixed on a doorpost of any Jewish home, anywhere, adds to the 
protection of all our people everywhere. 

And considering – as mentioned above – that every Jewish 
housewife is an Akeres Habayis, and every Jewish girl a future 
Akeres Habayis, they have a special Zechus (merit) and 
responsibility in the matter of Mezuzah, to see to it that not only a 
kosher Mezuzah be affixed on every doorpost in their home that is 
required to have a Mezuzah, but that the same be done by their 
Jewish neighbors and friends, and in all Jewish homes. 

* * * 

I hope and pray that you will do this with inspiration and joy, 
which, in addition to increasing the Hatzlocho in this effort, will 
also inspire many others to do likewise, and the Zechus Horabim 
will further stand you in good stead. 

The present time is particularly auspicious for this endeavor, as 
for endeavors in all matters of goodness and holiness, since we are 
in the beginning of the month of Elul – the month of spiritual 
stocktaking, to complete the deficiencies of the outgoing year and 
to prepare for the New Year, that it be a good and blessed year for 
each and all of us and for our Jewish people as a whole. 

With esteem and blessing of Kesivo vaChasimo Toivo, 

/Signed: Menachem Schneerson/ 

 

 

By the Grace of G- d 
In the Days of Selichoth1 
5736. Brooklyn, N. Y. 

In these propitious days of Selichos and subsequent Ten Days 
of Return, which, as well as to prepare and make appropriate firm 

–––––––– 
1) Translation of above אגרת יט, and is being published here for the first 
time. 
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resolutions for the incoming year, serve as days of introspection, 
with a view to rectifying and completing all deficiencies of the 
outgoing year. 

And in view of the extraordinary events in recent years, 
particularly in this past year, which happened to our Jewish people, 
affecting the position of Jews in all parts of the world, especially in 
our Holy Land, events that attest to the fact that "the Guardian of 
Israel does not slumber nor sleep" and call for reciprocity on our 
part — 

Let us take heed of the teachings of our Sages of the Mishnah: 
"On three things the world stands - on Torah, prayer and loving 
kindness," referring not only to the world at large, but also to the 
smaller worlds of every Jewish community, congregation, and 
down to every Jewish family and individual. 

And whereas the function of a synagogue (Mikdash M'at) is to 
disseminate and bring the light and vitality of Torah-true 
Yiddishkeit to all the members, and their homes, and to the entire 
environment, 

I most respectfully suggest and urge that every synagogue - in 
addition to being a house of inspired prayer - should introduce (or, 
where it is already practiced - intensify) the study of Torah on a 
regular basis (with preference to the study of the practical laws and 
Mitzvos of daily conduct), and also establish (or enlarge) a Free 
Loan Fund, Charity Fund, or similar benevolent activity, aside from 
any such communal endeavor that may already be in existence. 

I hope and pray that the response to the above will be positive 
and spontaneous, which will not only strengthen and vitalize every 
Jewish community involved, but, by virtue of the Jewish people 
being like one Entity, will also strengthen and vitalize our Jewish 
people everywhere, and will bring forth G-d’s blessing in a 
generous measure for a truly good and obviously sweet new year in 
every respect, spiritually and materially. 

With esteem and blessing, 

MENACHEM SCHNEERSON 

P.S. In normal times, it would have been proper to address a 
personal letter with the above suggestion to each synagogue and 
spiritual leader. But, as above, these are unusual times, requiring 
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speedy action, and time is of the essence. I trust that I will be judged 
favorably as we pray that G-d judge us all favorably. 

 

 

By the Grace of G-d 
15 Kislev, 57381 
Brooklyn, N.Y. 

To All Jewish Detainees Everywhere 
G-d be with you - 

Greeting and Blessing: 

In connection with the forthcoming days of Chanukah, I extend 
to each and all of you prayerful wishes for a bright and inspiring 
Chanukah, coupled with the fulfillment of your hearts’ desires for 
good in every respect. 

Chanukah brings a meaningful message of encouragement - in 
keeping with all the festivals and commemorative days in our 
Jewish Calendar, which are meant to be observed not just for the 
sake of remembrance, but also for the practical lessons they provide 
in our daily life. One of the practical teachings of Chanukah is as 
follows: 

The special Mitzvah pertaining to Chanukah is, of course, the 
kindling of the Chanukah Lights, which must be lit after sunset - 
unlike the Shabbos candles, which must be lit before sunset; and 
unlike also the lights of the Menorah that were kindled in the Beis 
Hamikdosh even earlier in the day. 

The meaningful message which this emphasis on kindling the 
Chanukah Lights after sunset conveys is: 

When a person finds himself in a situation of “after sunset,” 
when the light of day has given way to gloom and darkness - as was 
the case in those ancient days under the oppressive Greek rule - one 
must not despair, G-d forbid, but on the contrary, it is necessary to 
fortify oneself with complete trust in G-d, the Essence of Goodness, 
and take heart in the firm belief that the darkness is only temporary, 

–––––––– 
1) Translation of above כא אגרת . 
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and it will soon be superseded by a bright light, which will be seen 
and felt all the more strongly through the supremacy of light over 
darkness, and by the intensity of the contrast. 

And this is the meaning of lighting the Chanukah Lights, and 
in a manner that calls for lighting an additional candle each 
successive day of Chanukah - to plainly see for oneself, and to 
demonstrate to others passing by in the street, that light dispels 
darkness; and that even a little light dispels a great deal of darkness, 
how much more so a light that steadily grows in intensity. And if 
physical light has such quality and power, how much more so 
eternal spiritual light. 

What has been said above pertains to our Jewish people as a 
whole, as well as to each individual Jew, man or woman, in 
particular. The conclusion that follows from it is, that though our 
Jewish people is still in a state of Golus (Exile), and “darkness 
covers the earth,” a time when “nations rage and peoples speak vain 
things,” etc., there is no reason to get overly excited by it; we have 
only to strengthen our trust in G-d, the “Guardian of His people 
Israel, who slumbers not, nor sleeps,” and be confident that He will 
protect His people wherever they be, and will bless them with 
Hatzlocho in all things, and in a growing measure; and that He will 
hasten the coming of our Righteous Moshiach to bring us the true 
and complete Geulo (Redemption) which is fast approaching. 

Similarly in regard to each individual, those who find 
themselves in a state of personal Golus - there is no cause for 
discouragement and despondency, G-d forbid; on the contrary, one 
must find increasing strength in complete trust in the Creator and 
Master of the Universe, that their personal deliverance from 
distress and confinement is on its speedy way. 

All the more so when this trust is expressed in a growing 
commitment to the fulfillment of G-d’s Will in the daily life and 
conduct in accordance with His Torah and Mitzvos - of which the 
Mitzvah of kindling the Chanukah Lights is particularly significant 
in that it symbolizes the illumination of the soul, the “Lamp of        
G-d,” with the light of the Torah and Mitzvos, “for a Mitzvah is a 
lamp and the Torah is light,” - illuminating it in an increasing 
measure from day to day, to bring about the fulfillment of the 
prophecy:  
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“The people walking in darkness (of the Golus) will see a great 
light” - the light of the Geulo. 

With blessing for Hatzlocho and good tidings 
in all above, 

M. Schneerson 

 

 

FREE RENDITION1 

By the Grace of G-d 
20 Kislev1, 5738 
Brooklyn, N.Y. 

To the Sons and Daughters2 of Our People Israel, Everywhere - 
G-d bless you all! 

Greeting and Blessing: 

With the bright days of Chanukah approaching,3 it is time to 
ponder the significance of Chanukah, for our people as a whole and 
for the individual, especially in relation to these days and in 
connection with recent events.4 

In general, as has often been emphasized, the purpose of a Yom 
Tov in Jewish life is not merely to remind us of events that occurred 
many years and generations ago; but that the Yom Tov and the 
Mitzvos connected with the Yom Tov should evoke in us the proper 
inner and profound response, to the extent of reliving those events 
anew,5 as when they first took place, so that it should have an 
immediate impact on all aspects of the daily conduct, in thought, 
word and, particularly, deed.6 

In addition to the general content of all our Festivals, all of 
which bear witness to the fact that G-d directs the destiny of our 
people with particular Divine Providence to the minutest detail, and 
that "The Guardian of Israel sleeps not, nor slumbers,"7 - each 
Festival has, of course, its special Mitzvos and aspects and 
teachings. 

–––––––– 
1) Translation of above אגרת כב. See there for notes. 
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Chanukah has its distinct Mitzvah of lighting the Chanukah 
Lights,8 which demonstrate at once even to the physical eye - seen 
also by every passer-by outside, even a non-Jew - that the light goes 
on in the Jewish home even when it is dark and gloomy in the 
outside world, as emphasized by the fact that the Chanukah Lights 
have to be kindled after sunset, and "at the outside entrance of his 
home."9 

A further point, equally important, is the indication that the 
light comes on for Jews when they realize that although they are (to 
quote the prayer of V'Al Hanisim) "weak"10 and "few" in terms of 
physical dimensions, they are not intimidated by those who are 
"mighty" and "many" in physical and material resources; and, 
moreover, have the courage to defy the latter whenever they pose a 
threat to Yiddishkeit, Torah and Mitzvos, and do so with 
extraordinary spiritual fortitude and self-sacrifice derived from 
"Thy (G-d's) Torah" and the "Statutes of Thy Will".11 

This is how it has been throughout Jewish history - "in those 
days" and also "at this time. "12 Jews have always been a "small 
minority among the nations"13 and are no match for the nations of 
the world in terms of physical and material power. But in the realm 
of the spirit it is just the reverse; 

the spiritual strength of "voice of Jacob" subdues "the hands of 
Esau,"14 and eventually "the elder shall serve the younger"15 - Esau 
helps Jacob carry out his purpose. Furthermore, the victory of the 
spirit is not limited to the spiritual realm, but brings about a victory 
also on the battlefield in the ordinary sense, the "deliverance of the 
mighty into the hands of the weak, and of the many into the hands 
of the few,"16 with all the consequences resulting from it. 

This, then, is one of the teachings of the Chanukah Lights; 
They tell us that although the situation is that of "after sunset," 
particularly in the present bleakest darkness of the last days of the 
Exile17 (preceding the coming of Moshiach), a Jew must not permit 
himself to be overawed by the darkness outside, but must illuminate 
his home with the light of Torah and Mitzvos18 (symbolized by the 
Chanukah Lights), and, moreover, not rest at that, but let the light19 
shine forth "outside", to let the world see that the light of Torah and 
Mitzvos irradiates the Jewish life. And since light inevitable dispels 
darkness,20 the effect is sure to be that "all the nations of the earth 



 נג תהליםבקכ"א  מזמורבעניני  
 

will see that the Name of G-d is called upon you, and they will be 
afraid of you"21 - afraid to do you any harm. 

To be sure, it is also necessary to take tangible action22 - 
exemplified by kindling a physical light, using a wick and oil23 or 
the like - indeed, this is how the Mitzvah is actually carried out,24 

But this brings forth immediately the Infinite Light from Above 
both into the home and "outside" (into the outside world), so that 
the whole world sees it with such clear perception that the "hands 
of Esau" not only become impotent25 to harm the Jewish people, G-
d forbid, but will be ready to aid them in every way possible. 

Translating the above in terms of the personal everyday life, it 
means that a Jew must not permit himself to be affected by the crass 
materiality of the mundane world, but, on the contrary, he must 
become its master and make it subservient to his higher purpose, 
namely, serving G-d in all his affairs, in accordance with the 
precept, "all your actions (even in mundane affairs) should be for 
the sake of Heaven" and ,know Him (G-d) in all your ways’’26 - until 
the "darkness is transformed into light."27 

* * * 

In view of the special significance of this deeply cherished 
Mitzvah28 of the Chanukah Lights, it is the general custom,29 as 
Rabbinic authorities have ruled, that all Jews perform this Mitzvah 
in a manner of Mehadrin min Hamehadrin30 - with the utmost 
excellence, namely, by lighting them in an increased number each 
night of Chanukah. Although the Mitzvah of Ner Chanukah is 
fulfilled to perfection by lighting only one light, the first night of 
Chanukah, and even more perfectly by increasing it to two on the 
second night, Jews still are not satisfied, and keep on increasing the 
number by an additional light each successive night of Chanukah - 
for the utmost Hiddur (excellence), making it ever brighter and 
brighter. 

May G-d grant that everyone, man and woman, in the midst of 
all our people Israel, should exemplify the teachings of the 
Chanukah Lights in actual practice, and this will hasten the 
fulfilment of the Divine prophecy that "even if darkness will cover 
the earth and a thick cloud the nations, but on you will shine forth 
G-d"31 and as in those days "they kindled lights in Thy holy 
courts”32 we should merit to kindle lights in the Third and Eternal33 
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Beis Hamikdosh, as it is also written, "And His Tent (the Beis 
Hamikdosh) will be in Shalem (Jerusalem),"34 with the coming of 
our Righteous Moshiach,35 may he come very soon indeed and 
redeem us and lead us upright to our land. 

With esteem and with blessing for a bright Chanukah and a 
bright always, 

/Signed: Menachem Schneerson/ 

 

 

By the Grace of G-d 
22nd of Elul, 5739 
Brooklyn, N. Y. 

Mrs. Tamar Herrmann 
78 Klip St. 
Observatory Ext. 
Johannesburg, So. Africa 

Blessing and Greeting: 

This is to acknowledge receipt of your letter of Aug. 29th, with 
the enclosure. May G-d grant the fulfillment of your heart's desires 
for good. 

With regard to your writing about your feeling of depression, 
etc., I trust it is surely unnecessary to explain to you at length that 
one of the basics of our religion and way of life in accordance with 
the Torah, Toras Chaim (so called because it is the Jew's true guide 
in life, given by G-d, the Creator and Master of the world), is that 
G-d's benevolent Providence extends to each and everyone 
individually, as is frequently emphasized in Tehillim that G-d is 
your "Guardian" and your "Keeper" and is always "at your right 
hand," etc., so that every Jew can feel quite secure in the constant 
presence and watchfulness of G-d. It is only necessary to keep the 
channels open to receive G-d's blessings, and these channels are the 
everyday life and conduct in accordance with the Torah and 
Mitzvoth to the best of one's ability. And every Jew has the ability 
to carry it out fully, since G-d provides this ability. It is largely, 
thereafter, up to one's own will and determination. 
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Receipt is enclosed for your Tzedoko, and may it additionally 
stand you and yours in good stead. 

Wishing you and yours a Kesivo vaChasimo Tovo, for a good 
and pleasant year, 

With blessing, 

M. Schneerson 

 

 

By the Grace of G-d 
27th of Sivan, 5741 
Brooklyn, N.Y. 

Dr. & Mrs . . .  
Hollywood, Fla. 33020 

Greeting and Blessing: 

Your letter reached me with some delay. However, I do not 
think that speaking with me personally is the most important thing. 
What is important is that I will remember you and your family at 
the holy resting place of my father-in-law of saintly memory. 
Equally important is that each of you and both together, should 
strengthen your bond with Hashem, the Source of all blessings. And 
the way to strengthen this bond is spelled out in the Torah. This 
includes strengthening bitochon (trust) in G-d. And this is not an 
abstract idea, but a profound recognition and feeling that Hashem 
is taking a personal interest in you. And since He is the Essence of 
Goodness and it is in the nature of the Good to do good, there is no 
room for anxiety. Strengthening this bitochon widens the channels 
through which G-d’s blessings flow in all needs. 

As I had occasion to point out before, the Torah places 
extraordinary emphasis on Sholom Bayis, describing it as a 
“vessel” that contains all blessings. 

Now that we are approaching Rosh Chodesh Tammuz, the 
month of Ge’ulo of my father-in-law of saintly memory, it serves 
as a source of inspiration to each and every one of us. You are surely 
familiar with the background of his arrest, which in those days and 
in that country was a very serious matter. But although the situation 



  ליקוט אגרות ומענות קודש נו
 

seemed desperate, in the words of the Psalmist, “Whence will my 
help come?” the unshakable bitochon in Hashem not only brought 
about the Ge’ulo, but it was in a manner that more than 
compensated for his erstwhile predicament. It was on the 3rd day of 
Tammuz (this year the 5th of July) that a turning point came in his 
situation and on the 12th of Tammuz, his birthday, his Ge’ulo 
became official, though his actual release came on the 13th of 
Tammuz, when he walked out a free man, and with a miraculous 
victory over his adversaries. 

This is the kind of bitochon that the Baal HaGe’ulo has 
bequeathed to every Jew, especially those who are associated with 
his sacred work. 

This brings me to the subject of the Congregation Levi 
Yitzchok which you have founded. 

Due to the intervening festival of Shavuos, this is my first 
opportunity to acknowledge receipt of your letter and design of the 
stationery of the newly founded Congregation Levi Yitzchok. The 
design makes a very good impression. As for suggestions in this 
connection, I would only like to suggest that you add “U.S.A.” in 
the address, inasmuch as, in accordance with the slogan of 
“Uforatzto” on the stationery, the Congregation will, hopefully 
establish contact also with Jews coming from other countries. 

With reference to the matter of harassment which the new 
Congregation has experienced, as you mention in your letter, you 
are of course right that it should be reported to the police. However, 
there is no room for apprehension. Indeed, it is a sign that the 
influence of the new Congregation has already made an impact and, 
as it happened with similar situations in various other places, the 
original resistance gradually subsides. Needless to say, you and all 
who are active in promoting this Congregation will surely continue 
to do so, and even more energetically. This will also answer your 
question what is to be done. For, having introduced Orthodoxy to 
your neighborhood is only the first step in the direction of making 
the whole neighborhood permeated with Torah and mitzvos, to the 
extent that Hashem will be able to say “I will dwell in their midst.” 
In other words, the Congregation should become a lighthouse, 
illuminating the homes of all its members, and through them 
neighbors and friends, with the light and vitality of the Torah and 
mitzvos. All the more so since Greater Miami Beach attracts Jews 
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from different cities and countries and thus has an opportunity to 
extend its influence far and wide. 

Wishing you hatzlocho in all above, and may the forthcoming 
Chag HaGe’ulo bring you and yours and all of us, an additional 
measure of Ge’ulo and indeed, hasten the complete Ge’ulo of our 
Jewish people through Moshiach Tzidkeinu. 

With blessing, 

 

 

By the Grace of G-d 
12th of Teves, 5742 
Brooklyn, N.Y. 

Mr. 
Chicago, Ill. 60660 

Greeting and Blessing: 

This is to acknowledge receipt of your letter. May G-d grant the 
fulfillment of your heart’s desires for good for a substantial 
improvement in health, both your physical health as well as the 
health of your business. Above all, I trust there will be a substantial 
improvement in your mood, based on strengthening your bitochon 
in HaShem. Indeed, in accordance with our sacred sources, 
strengthening bitochon in HaShem has an impact in the way of 
more hatzlocho in the medical treatment, and also more hatzlocho 
in business. 

As I have often emphasized it, all the teachings of our Torah, 
Toras Emes, are true, and they are not just tranquilizers. In other 
words, we have complete trust in G-d not merely because it gives 
us a good feeling of security but because such trust is justified. Thus 
we are assured that, “G-d is your keeper; G-d is your shade 
(protection) at your right hand,” and much more in this vein. All the 
more so as a Jew steadily strengthens his bond with G-d through the 
observance of the mitzvos in the everyday life. There is surely no 
need to emphasize all this to you at greater length. 

You do not mention anything about your activities in spreading 
Yiddishkeit in your surroundings, including your wife’s activities 
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particularly in behalf of the sightless through Braille, about which 
you had written to me a long time ago. At that time I inquired if it 
is possible for her to help transcribe into Braille books or subjects 
connected with Yiddishkeit and every-day mitzvos. I trust that she 
is still active in this area. 

In accordance with Jewish custom to refer to the Sedra of the 
week, which is Vayechi, I take this opportunity to mention the story 
of the Alter Rebbe and his young grandson, who later became 
famous as the Tzemach Tzedek. When the little boy was learning 
Chumash and reached this Sedra, which begins with the words, 
“And Jacob lived in the land of Egypt 17 years” - it was explained 
to him that the word vayechi indicated that these 17 years in Egypt 
were his best years. The little boy then asked his grandfather how it 
was possible that after the years that he lived in Eretz Yisroel, with 
his parents and grandparents, the best years should nevertheless 
have been those which he spent in Egypt, a country which had the 
lowest moral standards in the world at that time. 

The Alter Rebbe then explained to his grandson that in the 
previous Sedra we are told that before Jacob and his family went to 
live in Egypt, he had arranged for the establishment of a Torah 
School there, in the land of Goshen. Thus he made sure that his 
children and grandchildren, and all the children of Israel would 
keep up and strengthen their bond with HaShem through Torah and 
mitzvos even while living in such a country. Indeed, it was the very 
challenge that they faced from such a country and people, so alien 
to the spirit of G-dliness and holiness and goodness, to which 
Yaakov and his family adhered, that brought out the best in them. 
For this reason, these were truly Jacob’s best and happiest spiritual 
years. 

Needless to say, the above is not intended as a sermon, but to 
bring out the point that when a Jew, who is a descendant of our 
Father Jacob, finds himself in a situation of temporary stress, he has 
the ability not only to overcome it, but use it as a springboard for 
greater achievement. This is what is meant by the words, “The 
supremacy of light from darkness,” meaning that the light that 
comes after a period of darkness is all the more intense and 
welcome. This has been the experience of our Jewish people as a 
whole and of Jews individually, enabling them to turn a situation of 
"Mitzraim" and darkness, into a brighter light of Yiddishkeit, Torah 
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and mitzvos, and true fulfillment, which also brings closer true 
Great Light of the true geulo through Moshiach Tzidkeinu. 

In keeping with the above, your contribution was turned over 
to our Merkos L’Inyonei Chinuch, for the cause of Torah-true 
education, and may the zechus of it bring you and yours additional 
Divine blessings in a growing measure. 

 

 

5742 

Hon. 
New York, N.Y. 

Greeting and Blessing: 

After the long interval, I was particularly pleased to receive 
your letter, with the enclosures. [I] appreciate your thoughtfulness 
in sending me a copy of the news release. 

There is surely no need to point out to you that relations 
between Eretz Yisrael and the USA have, unfortunately, not 
improved, nor have they moved in the right direction. I trust, 
therefore, that you will not rest content with your efforts so far, but 
will continue to do all you can to bring about a more positive 
attitude on the part of the American Government. 

As the old saying has it, a full stomach cannot under-stand an 
empty one. It does not help to explain to a person who has never 
known the chronic pangs of hunger how a hungry person might 
feel. It seems that this is particularly true of the American attitude 
towards the state of mind of our brethren in Eretz Yisrael in the 
matter of security. Having been blessed by the Almighty with all 
the blessings that a nation and a country could wish for, and not 
really knowing what it is to live with such a problem, Americans 
find it hard to understand how deeply concerned every Jew in the 
Holy Land is about the constant and real threat to their very 
existence by implacable enemies who openly declare what they will 
do the moment they have gained the upper hand, G-d forbid, as they 
have also demonstrated on numerous occasions. 
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While Jews may be expected to do what in the natural order of 
things is necessary to protect themselves, regardless of the attitude 
and opinions of others, we, as Jews, must always remember that 
ultimately our real Protector is He of whom it is written in our 
Torah, “Behold, the Guardian of Israel neither slumbers nor 
sleeps.” We also feel certain that by pursuing the ways of the Torah, 
which are ways of pleasantness and peace, the good relationship 
between the two countries will be fully restored and that, above all, 
there will be peace in the Land of Israel, as promised in the Torah, 
“ I will give peace in the land, and you shall lie down, and none 
shall make you afraid...neither shall the sword come through your 
land,” and that will also be fulfilled the promise of our prophet, 
which is inscribed on the facade of the UN in our great city of New 
York: “They shall beat their swords into plowshares, and their 
spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against 
nation, neither shall they learn war anymore.” 

You do not mention your father or other members of your 
family, which I take as a sign that all is well with you and all the 
members of your family. 

With blessing, 

 

 

By the Grace of G-d 
28th of Shevat, 5744 
Brooklyn, N. Y. 

Dr. 
Clifton, N.J. 

Greeting and Blessing: 

Your letter reached me with considerable delay. In it you write 
about your brother who lives overseas, who asked you to convey to 
me his apprehension of some witchcraft practices, etc. that may be 
directed against him. 

Since your brother is, as you write, an observant Jew who is 
also involved in Jewish studies, including the Tanya, etc., it is rather 
surprising that he should have such an apprehension, in view of the 
clear teachings of our Torah, Toras Chaim to the effect that G-d's 
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benevolent Providence extends to each and everyone individually, 
and that “Hashem is your Guardian, your Protective Shade at your 
right hand,” and much more in this vain. 

Please convey the above to your brother, as well as the 
assurance of Torah that all he has to do is to keep wide open the 
channels and vessels to receive G-d’s blessings in all needs through 
the everyday life and conduct in accordance with His Will, namely 
in accordance with the Torah and mitzvot. 

Since he felt impelled to communicate his feelings to me, this 
may be an indication that I should remind him to have the mezuzot 
of his home, as well as his tefillin, checked to make sure they are 
kosher. 

I further see an opportunity to convey to him through you, 
either in your own name, or in my name if you wish, that since by 
Divine Providence he lives in a city and community where the 
learning of Tanya has only started recently, that it probably is one 
of his essential purposes of living there to be instrumental in 
spreading the leaning and teachings of the Tanya and chasidut, and 
generally promote Torah-true Yiddishkeit to the fullest extent of his 
influence. For, although very often a human being may think that 
the reason for being in a certain place at a certain time is something 
that is evident to the physical eye, there is a possibility that there is 
a deeper and more essential purpose which is far more important 
than meets the eye at first glance. There is also no need to 
emphasize that whatever one’s parnosso is, it has to be in 
compliance with Shabbos and Yom Tov observance, observing 
Kashrus of foods and beverages, and other essential aspects. 

If you let me know your brother’s full Jewish name, together 
with the mother’s Jewish name, as is customary, I will remember 
him in prayer for the fulfillment of your heart’s desires for good. 

With blessing, 
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By the Grace of G-d 
2nd of Adar Rishon, 5744 
Brooklyn, N.Y. 

Mrs. 
Monsey N.Y. 10952 

Blessing and Greeting: 

I received your letter with the enclosure. As requested, I will 
remember you in prayer for the fulfillment of your heart’s desires 
for good in regard to yourself and all the members of your family. 

With regard to the problem of being nervous, etc., surely there 
is no need to emphasize to you at length that one of the basic tenets 
of our Torah and way of life is to have complete bitochon (trust) in 
HaShem, Whose benevolent Providence extends to each and every 
one individually, and of Whom it is written, “HaShem is your 
Guardian, your Protective Shade at your right hand,” (Psalms 121:5) 
and much more in this vain. 

In addition to the essential thing, namely, it being a 
fundamental aspect of our Torah, Toras Emes, it is also self evident 
that bearing this in mind at all times, would lessen one’s anxieties 
and worries, and eventually eliminate them altogether, as one 
would always feel a deep sense of security and confidence 
regarding the present as well as the future. Needless to say, it is 
important to have such confidence in order to carry out in the fullest 
measure HaShem’s directive, which is also a source of strength. 
“To serve Hashem with joy and goodness of heart.” 

Wishing you hatzlocho in all above, and the essential brocho 
that, together with your husband, you should bring up each and 
every one of your children to a life of Torah, chuppah and good 
deeds which, of course, is also part of serving HaShem, but 
obviously not only a duty, but also a privilege and pleasure. 

Receipt is enclosed for your tzedoko, and may the zechus of it 
additionally stand you and all yours in good stead. 

With blessing, 
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By the Grace of G-d 
Erev Shabbos Mevorchim 
Chodesh Elul, 5744 
Brooklyn, N.Y. 

Greeting and Blessing: 

In addition to the gratifying regards received through our 
mutual friends, I was pleased to receive your letter of Aug. 16, with 
the news that on Sept. 17 your son . . . will inaugurate the new 
enterprise, Channel 61. May it be with Mazzal and Brachah. 

The Mezuzahs you requested for the new business premises are 
enclosed. I trust you will permit me to be [a] partner with you in the 
cost of the Mezuzahs on a 50-50 basis. The essential thing, of 
course, is HaShem's partnership, as explained in the Torah, Toras-
Emes, that the Divine Name on the Mezuzah, Shin, Dalet, Yud, is 
an acronym of the words שראלילתות דומר ש  -"Guardian of the Doors 
of Jews." This includes not only guardian-ship of everyone and 
everything within these doors, but also outside, as it is written, 
"HaShem will guard your going out and your coming in, from now 
and for all time" (Psalm 121). 

If the above is essential to any Jewish dwelling, it is particularly 
important in connection with a broadcasting channel that will 
hopefully be instrumental in strengthening goodwill between all 
people and in the dissemination of the G-d-given values and 
principles which are indispensable to making the world a better 
place to live in for all mankind. Particularly in this day and age, 
when the world at large urgently needs a substantial infusion of 
these vital elements in the day-to-day relationships of individuals 
and nations. 

Since everything is by Divine PROVIDENCE, it is significant 
that the dedication ceremony will take place in the month of Elul. 
This month, as you know, is especially auspicious. It is also a time 
of self-assessment regarding achievements in the outgoing year, 
with a view to doing even better in the New Year, both in personal 
as well as in public affairs. 

I am confident that your guidance and inspiration will continue 
to be felt in your family and in your surroundings in the area of 
Torah-true Jewish living, while promoting also among gentiles the 
so-called Seven Noahide Laws, with all their ramifications which 
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were given by G-d to ensure a decent human society. As you know, 
the President of the United States has made this a strong point in his 
Proclamation to the Nation in connection with "Education Day - 
USA." 

With prayerful wishes that as you have enjoyed G-d's blessings 
in the past, so you should be blessed with Hatzlachah in all above; 
and that you and your wife should have much true Nachas from . . . 
and from all your offspring; 

And, in keeping with Jewish custom and tradition, wishing you 
and all yours a Good and Sweet Year, both materially and 
spiritually, 

With esteem and blessing, 

M. Schneerson 

 

P.S. Please convey to . . . and . . . my appreciation of their warm 
sentiments, as well as my good wishes for the new year. Thanks. 

 

 

 

* * * 

 לזכות
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

 לרגל יום הולדתו המאה ועשרים




